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 سال پنجم  یدر آستانه

 

تیر« یا »قیام تشنگان«، شاهد انفجارهای اجتماعی  ی »قیام  ، گذشته از رویداد پردامنه و برجسته1400سال  

ها  نبود، اما طنین پژواک آن خیزش  96و دی    98های آبان  گیری در ابعاد خیزشهعظیم، سراسری و تود

ها در مسیر دشوار و ناهموار  ی بزرگ و سنگین آنهاگام  رسد و رد خونینی کهگوش میجا بههمیشه و همه

های پس از خود،  های اجتماعی سالاست، راستای حرکت را برای جنبشی نهاده  ی طبقاتی برجامبارزه

آشکار می و  این خیزشروشن  پرتوهای درخشان  میان  از  ویژگیها میکند.  دو  به  در   گستردگی  ِتوان 

ها اشاره کرد. ویژگی گستردگی سراسری در هرچه نیرومندترکردن بُعد  آن ستیزندگی مقیاسی سراسری و

یابد و ویژگی ستیزندگی در دو ویژگی  های کارگران و معلمان و بازنشستگان بازتاب میگستردگی جنبش

مبارزه سال  دیگر  در  معلمان،    1400ی طبقاتی  رانندگان،  تپه، فوالد،  پتروشیمی، هفت  و  نفت  )کارگران 

 .شودبازنشستگان( نمودار می
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ها، نه تنها در برابر سرکوب عریان، از توهین و ضرب و شتم  جنبشی این  دلیرانه نماییقدرت  :نخست

های طوالنی و اخراج و محرومیت از جایگاه اجتماعی،  تظاهرکنندگان گرفته تا بازداشت، شکنجه، حبس

ای را در نطفه خفه  خواهند هر اعتراض و مبارزههایی که پیشاپیش میی تهدید و ارعاببلکه در برابر همه

ی کارگران فوالد اهواز دید که  توان در شعار و فریاد کوبندهنمایی را میی درخشان این قدرتهکنند. جلو

دو هفته پیش طنینهمین  اعالن شگفتی  در  و  ندارد«؛  اثر  دیگر  زندان،  نه  تهدید،  »نه  بود:  انگیز  انداز 

ها مینِ ضد نفرات  خیابانهای دستگاه سرکوب: »در  کشیی تهدیدها و عربدهآموزگاران شیراز، بعد از همه

ناپذیر معلمان یاسوج: »جنبش  هم کاشته باشید، باز هم به خیابان خواهیم آمد«، یا شعار صریح و تأویل

 « . فرهنگیان آماده قیــام است

هایی هر اندازه کوچک. دو برابرشدن  ی پیروزی در گامها و تجربهپافشاری بر خواسته .پایداری :دوم

ریختن  ی »بیست ـ ده« یا بیروننشاندن خواستهاز کارگران نفت و پتروشیمی، به کرسیدستمزدهای برخی  

شان به مقامات سیاسی و قضایی و امنیتی، از شُمار  گرمیرغم پشتی مافیایی مالکان هفت تپه، بهدارودسته

 .اندهای پیروزمندانهاین گام

رژیم دخویی وصفگمان افشای جنایات و درندهبی ی مشروع، حتی  ر سرکوب هر صدا و خواستهناپذیر 

ای ضروری است  ای، مبارزهها و حقوق انسانی و شهروندی، در هر رسانه و به هر شیوهترین خواستهبدیهی

و  که می رسوا کند و هم دهان مجیزگویان  را  مردم  زندگی  از  و  از خود  رژیم  دروغین  تواند هم تصویر 

رغم بهای سنگینی که زنان و مردان و  حال و بهو خارج ببندد. با اینی آن را در داخل  مزدوران خودفروخته

جان و  خون  با  جسور  پرداختهدگرباشان  میشان  و  دالورانه  اند  ستیزندگی  ویژگی  نباید  پردازند 

 .شدگی پنهان شودها، پشت تصویر مظلومیت و قربانیاین جنبش یآگاهانه و

سو و پایداری از  شکستن فضای ترس و سرکوب از یکدرهم  این دو ویژگی، همانا ستیزندگی دلیرانه و

پیش برجسته میکردن تجربهیابی و نهادینسوی دیگر، اهمیت سازمان کند.  ها و دستاوردها را بیش از 

مبارزهتجربه پایدار  ی  نهادهای  اهمیت  تپه(  هفت  )فوالد،  کارگران  نیز  و  بازنشستگان  و  معلمان  ی 

های دور  ها و مکانهای دیگران در گذشتهای ارزشمند از مبارزهی آگاهیبه مثابه  یافته را، نه فقطسازمان

 .کندی خودِ مبارزان فعال آشکارتر میی زیستهی تجربهو نزدیک، بلکه به مثابه

ترین معنا )شامل ها و اعتراضات کارگران در عامعینی خواست  ی عزیمت و شالودهبدیهی است که نقطه

نیز(، آن  معلمان  واقعی  زندگی  افقشرایط  بیکاری،  فقر،  فرزندان،  هاست:  و  زندگی خود  تار  و  بسته  های 
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که زندگی  ی آن چیزهاییها و نهایتاً فقدان همهی امیدها و آرزوعدالتی، استثمار، غارت همهسرکوب، بی

دهای واقعی دیگری  ی واقعی، پیونی مبارزهکنند. اما تجربهشأن و منزلت انسانی را ممکن میی  شایسته

های معطوف به این قلمرو ها،  های گوناگون و خواستشرایط زندگی گروه فراسوی را اوالً در قلمروهایی

ثانیاً در از اینآشکار می تر هایی ژرفالیه و  پیوندهایی ریشهطریق مبارزهکند و  را از  دارتر و  کنندگان 

که  مانیم« و هنگامیدهند: »فرزند کارگرانیم، کنارشان میسازد. وقتی دانشجویان شعار میمی آگاه استوارتر 

های معلمان برای تحصیل رایگان و برخورداری از آموزش با  گویند که از خواستکارگران پیمانی نفت می

کنند، زیرا آموزش رایگان و با کیفیت و بدون هرگونه  ها پشتیبانی میسازیدادن به خصوصیکیفیت و پایان

اند و دو سر این  دانند، در حقیقت آن شعار و این اظهار، دو روی یک سکهکودکان خود میتبعیض را حق  

 .کنند که اینک به آگاهی ملموس درآمده استتر را بیان میهایی ژرفپیوند در الیه

نی،  جویان شود که آن شعار و این اعالم پشتیباتواند دستاویز بهانهالبته این بدگمانی دور از ذهن نیست و می

ادیبانه بیانیه»اختراع  بهی  لزوماً  و  است  بینویسان«  بیانطور  خواستهکنندهواسطه  تودهی  واقعی  ی  ی 

بدبینانه این  اگر  حتی  نیست.  کارگران  و  بهرهدانشجویان  ارزیابی،  اوالً  ترین  باشد،  داشته  حقیقت  از  ای 

ست واقعی دانشجویان و کارگران انکار  ی عینی آن »شعار« و »ادعا«ها را در شرایط زیتواند شالودهنمی

گاه که  های گمنام نیز، آنهای کوچههای مهجور و دیوارنویسینامهکند؛ و ثانیا، فراموش نباید کرد که شب

توانند به اوج گفتمان مسلط مبارزه نقب بزنند و حتی  آن شرایط عینی و ذهنی متناظراً فراهم است، می

شبه درهم  های میلیونی را یکظیم و »تینک تانک«های برپاشده با بودجههای عطومار تبلیغاتی تلویزیون

می نخست  روزهای  همان  از  کسی  آیا  همانا:  بپیچند.  کوچک،  دانشجویی  جمع  یک  شعار  که  دانست 

اصول»اصالح  پهنهطلب،  روزی  ماجرا«،  تمومه  دیگه  همهگرا،  رسانهی  سرکوبی  عظیم  را  های  گران 

گفتن  ان را، گیریم در رد و طرد آن و هریک از هراس حریقِ دامن خویش، به سخندرنوردد و سران و حاکم

 وادارد؟ 

ی عینی  شدن این آگاهی در متن و بطن مبارزه و درآمدن آن به قوارهآگاهی به این پیوندهای ژرف و تنیده

بست، به زندان افکند،    توان آن را تهدید کرد، به تازیانه نهادها، آن عنصر پویا و نامیرایی است که دیگر نمی

اش را داشت. این عنصر است که هر سرکوبی را  های مجرد منزوی کرد و سودای ناکام نابودیدر سلول

مند معلمان  رباید. امروز، جنبش شکوهپیشگان و استثمارکنندگان حاکم میآورد و خواب از چشم ستم تاب می

 .هاستسرشار از این آگاهی
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 «: های »نقدپروژه

پروژهدر   »نقد«،  چهارم  برجستهسال  نگری،  آنتونیو  دیدگاه  که  را  رویکردی  نقد  و  واکاوی  ترین  ی 

جُستار و حجمی    11ای مستقل با  ای رساندیم که امکان انتشار مجموعهی آن است، به مرحلهکنندهبیان

ی کار  چنین ادامهرا فراهم آورد. هم «واکاوی و نقد دیدگاه آنتونیو نگری » صفحه، زیر عنوان  230بیش از  

جُستار    17ای تازه و جلد دوم کتابی در این زمینه، با  ی بدیل« ما را به انتشار مجموعهی »جامعهدر پروژه

چنین کتاب مشروحی  توانا ساخت. هم «دوم  جلد  –ی بدیل جامعه» صفحه، زیر عنوان  320و حجمی بیش از  

سال  یابی جنبش معلمان طی یک سده، از  نمنتشر کردیم که به فرآیند سازما « جنبش معلمان» زیر عنوان

را شروع   ی تازهسه پروژه ی ، کار در حوزه1400ی دوم سال  پردازد. در نیمهمی  1399تا سال    1300

ای برسانیم که دستاوردهایی قابل ارائه  ها را در سال پنجم زندگیِ »نقد« به نقطهکوشیم آنکردیم و می

 :داشته باشند

بهچگونه می ی.یک: هژمون از  پیش  اهرمدستتوان  بر دلهاگرفتن  و ذهنی قدرت سیاسی،  و  ها  ها 

بر دشمنان شکست دراختیارگرفتن دستگاه قدرت،  از  و پس  غالب شد  ماند؟ چگونه  نهادها  غالب  خورده 

از دگرگونمی پیش  امکانساختن ساختتوان  نو،  افکندن طرحی  و  جامعه  از  معینی  چنین وبافت  پذیری 

غالب گفتمانی  به  و  کرد  پذیرفتنی  را  مشروعیت  تغییروتحولی  ساخت؟  و  بدل  حاکم  قدرت  از  زدایی 

ترین معنای  ی قدرت، در گسترهانداز تغییر چه جایگاهی در مقوله و سامانهبخشی به فکر و چشممشروعیت

کنند؟ آیا نیروهای مدعی رهایی و خواهان سازوکار اجتماعی  ها چه نقشی ایفا میجا ایدئولوژیآن، دارد؟ این

اند؟ جایگاه رویکرد  دردهند، یا بسا ناگزیر از آن  مجازند به گفتمانی ایدئولوژیک تن  رها از سلطه و استثمار

گونه  ی مقاالتی خواهیم کوشید تا جای ممکن به ایننقادانه چیست و کجاست؟ با تألیف و عمدتاً ترجمه

 .ها پاسخ دهیمپرسش

آمد این تحوالت در  هرچند ظرف تحوالت اجتماعی/سیاسی، مرزهای »ملی« است و پی .دو: خاورمیانه

ها، بدون  یابی و تبیین و نقد آنگذارد، اما ریشهنخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می

ناسبات  المللی ممکن نیست؛ بسا که این عوامل و مای و بیندر نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقه

شوند. برای ایران،  هایی است که با مرزهای »ملی« تعریف و مشخص میی همان ظرفخود پدیدآورنده 

ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای رویکردی  آشنایی با تحوالت منطقه و به

ها که بنا بر  سی چپ، یا آنهای اجتماعی و نیروهای سیابخش، آشنایی با نقش گرایشنقادانه و رهایی

ای دارد. از  اند، جایگاه ویژهالمللی »چپ« نامیده شدهادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/12/negri_critique_naghd_1400.pdf
http://naghd.info/Alternative-Society-Vol.2.pdf
http://naghd.info/teachers-1300-1399-S.pdf
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های  ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایشای تازه، با ترجمهرو خواهیم کوشید در مجموعههمین

 .د، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیماناجتماعی و نیروهای سیاسی »چپ« پرداخته

ی مارکس  ــ اثر مهم و بسیار ارزنده گروندریسه ای ازی تازهبه مناسبت انتشار ترجمه.  سه: گروندریسه

کردن  ها پیرامون این اثر را آغاز کردیم تا در روشنای از جستارها و ارزیابیــ به زبان فارسی، انتشار مجموعه

شناسی  شناسی، هستی ی مارکسی در قلمروهای گوناگون روشاه مارکس و نظریهسهم این اثر در دیدگ

چنین امیدواریم با انتشار این جستارها و با گسترش  اجتماعی و نقد اقتصاد سیاسی گام کوچکی برداریم. هم

ای  تازههای مطالعاتی  تری در اختیار گروه، منابع و مراجع بیشگروندریسه قلمرو پژوهش برای عالقمندان به

 .برنداند و پیش میرا آغاز کرده گروندریسه بگذاریم که طی دو سال گذشته کار جمعی خواندن/بازخوانی

ویژه در ارزیابی و بررسی انتقادی تالیفات و  مشارکت پژوهشگران و عالقمندان، از راه تالیف و ترجمه، و به

ها، برای هرچه  روژه ها و چه بیرون از آنهای منتشر شده و کار ما در »نقد«، چه در قالب این پترجمه

 .ها، بی گمان بسیار ارزنده و جای خوشحالی استبارورتر ساختن این مجموعه

 « یک ستون تازه: »از دیگران

اند یا  ی دیگری منتشر شدهتر در رسانهما از آغاز کار »نقد« بنا را بر این گذاشتیم که مقاالتی را که پیش

مانیم.  ی کار کماکان وفادار میشوند، منتشر نکنیم. به این شیوهی گوناگون ارسال میهازمان برای رسانههم

شوند و برای جلب توجه خوانندگان  های دیگر منتشر مینهادن بر برخی از آثاری که در رسانهاما برای ارج 

این آثار را داشته باشیم،  ی مقدمات و نتایج  که ادعا یا قصد تأیید کامل دیدگاه یا همهها، بی آن»نقد« به آن

 .دهیمها ارجاع میدر ستونی تازه زیر عنوان »از دیگران« به آن

 

 2QV-https://wp.me/p9vUft لینک کوتاه شده در سایت »نقد«:

  

  

https://wp.me/p9vUft-2QV


9 

 

 فهرست مطالب 

 12 ........................................................................................................... ( 1بخش )

 13 ................................................................................... کارها اندازها و راه چشم  ، یوضع کنون

 21 ............................................................................................ ممکن  لی : بدسی کمون پار

 30 ................................................................................... ا یپرولتار  یکتاتوری و د سی کمون پار

 44 ..................................................................................... سهیدر گروندر  یمارکس کیالکتید

 69 ........................................................................................ سم یالیو سوس یطبقات  یمبارزه 

 78 ................................................................................................. ی و قلمرو آزاد یابیکم

 108 .................................................................... و پس از آن: قبل و بعد  ه یتا سرما سه یگروندراز 

 127 ................................................................................................... ؟ یدنیارزشِ ناسنج 

 155 ............................................................................................................مزد و تورم 

 165 ...................................... کار کُردها  یو اقتصاد  یاس یشهر: ارزش سدر کالن   تیقوم یِطبقات  یمحتوا

 186 ............................................................................... ه یسرماتا  سه یگروندراز   پول  یانگاره

 211 ............................................................................................. ی کی ـ تکن ی انقالب علم 

 228 .......................................................................................................... نعمت جنگ 

 233 .................................................... ی ست یمارکس ی شناسبومستیز  یهامارکس و آغازگاه  ی دفترها

 242 .................................................................... ی داره یو سرما  یدار ه یشاسرمایپ  یهاشکل  انیم

 264 ....................................................................................... دارد  ی انتقام یهر گناه فرشته 

 273 .................................................................................................. ی نگر هیمارکس عل

 301 ................................................................................................. با آلتوسر  ی بعدازظهر

 311 .................................................................... ی داره یشناخت در سرما ا ی ی شناخت  یداره یسرما

 338 ......................................................................... کال ی راد استیمحور و سدانش  ی هامجتمع

 360 ........................................................................ ی ت ینترسکشنالیا یه یبر نظر یی نقدها شرح و

 388 .................................................................................. یااقتدار توده  یهاوارهاندام  ییِ نوزا

 413 ........................................................................ کار  ی هاارزش کِ« یزیمفهوم قدرت و »متاف

 438 ............................................................................................... شکلِ ارزش  کِیالکتید

 463 ............................................................................................................... ر یت امیق

 470 ..................................................................................... ست« ین ی باز ی طبقات ی»مبارزه 

 491 .............................................................. ران ی دولت مدرن در ا  یه یمجر یقوه یخ یتار شی گرا

 497 ............................................................................ ی نگر وی آنتون  کیالکتیو د  سمیپسامارکس

 512 .............................................................................. : ی فناورانه و اجتماع ی هام یپارادا یورا

 542 ........................................................................................................ ی روش گرامش

 564 ...................................................................................... ی طبقات  یشکل ارزش و مبارزه 

 590 ......................................................................... ی ستیو پژوهش مارکس ه یسرما سه،یگروندر 

 600 ...................................................................... سم« ی»مارکس ی»چپ« به بهانه  سم یتاریتوتال



10 

 

 620 ......................................................................... در آند  سمی مائوئ ی گوسمان و تراژد مائل یآب

 626 ............................................................................... س یکارگر در کمون پار ینقش طبقه 

 648 .......................................... ی مفهوم  ی کردی: رویی ا یتالی ا ییکارگرگرا  « یفلسف  ی ها»شالوده یدرباره 

 675 ................................................................................ کار  یرو ین ینده ی : آیتال یجید ه یسرما

 694 ................................................................................................. رخدادها؟  ای ها جنبش 

 717 .................................................................. ی و انباشت بدو دی تول یداره یشاسرما یپ  یهاشکل 

 745 .............................................................................. شوم یی: خطا سمیونالی چپ عرب و ناس

 758 ............................................................................................... سم ینیسم و فمیمارکس

 773 ................................................................... ی ـ مردم ی مل  یطبقات  استیس یه ی: نظر ی هژمون

 799 ...................................................................................... ؟ ییرشدزُدا  ا یو/ سمیالیاکوسوس

 805 .......................................................... بخش نخست« ـ ی رسمر ی« و »غیرسم »  یلوژدئو ینقدِ ا 

 821 .................................................................................... ، قدرت و انقالب در سودان طبقه

 854 ........................................................... یجهانـی خ یانداز تار از چشم یاطالعات  ی تکنولوژ گاه یجا

 885 .................................................................................... ی ، اعتراضات کارگر یت یبرزخ هو

 902 ............................................................................ سه یگروندر یمطالعه  یه یدر حاش  ینکات

 967 ...................................................................... و انقالب  یاجتماع ی ، دگرگونی زی پرهخشونت

 998 ........................................................................................ سه یگروندر»پول« در   یژگ یو

 1025 ........................................................................................ اندازمعلمان متشکل و چشم 

 1031 ....................................................... ی جهان یِصنعتـی نظام  یهاو مجموعه  یامنطقه یهاارتش 

 1059 .......................................................................................... مس؟  انیپا  ی: نقطه یلیش

 1067 ................................................................................................ ها« ن یماش ی»قطعه

 1085 ..................................................................................... ی خیتار  ی هادر دوران  ی گسست

 1106 ............................................................................... رزا لوکزامبورگ  یجُرج لوکاچ درباره 

 1116 ................................................................................. متحد  یجبهه  ی ستیراهبرد ضدفاش

 1129 ................................................................................................. 1919 یهیژانو امیق

 1161 .................................................................ی شناختجامعه  یهی نظر  نی ادی مارکس و مقوالت بن

 1174 .......................................................................................... یی لبنان، فراتر از استثناگرا

 1199 ..................................................... 1918-1919انقالب نوامبر آلمان:  ی هاها و ناشناخته تهشناخ

 1215 ............................................................................... او تی و جامع ی گرامش  یکنون  تیاهم

 1230 ......................................................................... یسازی مارکس و جهان یپژوهش  ی دفترها

 1238 ................................................................................................ ی گرامش   یهاانقالب 

 1273 .......................................................................................... شورا: شکل در مقام محتوا 

 1285 ........................................................................................... ی در باب هژمون یامقدمه 

 1305 ............................................................................. قدرت برسازنده و انبوهه  ، ینگر و یآنتون

 1328 ....................................................................................... د ی تجر یو دامنه  ی شکل نِیتع

 1346 .............................................................................................. ل یو اسرائ کا یاتحاد آمر 



11 

 

 1379 ............................................................................... و دولت ی آورانحصارگران بزرگ فن 

 1393 ................................................................... ی ارزش اضاف یهاه ینظر  -( 2بخش )

 1393 .............................................................................. ی ارزش اضاف ی هاه یطرح ترجمه نظر

 1393 ........................................................... « یارزش اضاف یهاه ی» نظر یخوانجمع   یبرا یی هاده یا

 1393 ............................. ( 1ـ  22 ی)پاره  1861ـ   1863 یها)جلد اول( دستنوشته  یارزش اضاف  ی هاهینظر

 1394 ....................................................................................................... ( 3بخش )

 1395 .......................................................................... چپ  ی« سنتی دهایو نبا  د ی»با  یدئولوژیا

 1409 ........................................................................................... : سمیاوت ی مطالعات انتقاد

 1439 .........................................................................................زن عرب«  ان ی عر ی»چهره 

 1448 ...................................................................................................... ها اجتماع دست 

 1460 ................................................................... ی و مبارزه طبقات  دمنی فر نز، یک لور، یت ، یآورفن

 1515 ...................................................................................................... یی ساختار شورا

 1530 .................................................................................. اهیس یِ ستینیفم یشه یاند  رامونِیپ

 1539 ..................................................................................................... لسوف یف ی دمیاپ

 1546 .................................................................. نز یکال ل یه  ایشیسلطه از نگاه پاتر  سی نژاد و ماتر

 1564 ................................................................................ پسامدرن  یموجز بر مسئله  یوست یپ

 1570 ................................................................................................. اه ی و قدرت س امبر یپ

 1593 ..................................................................................................... نفی »انتخابات« 

 1605 ...............................................................................ی اسی قدرت س کیشورا: نهاد دموکرات

 1612 ............................................................................. : )بخش نخست(ران یدر ا   یی اداره شورا

 1647 ................................................................................ : )بخش دوم(ران یدر ا   یی اداره شورا

 1677 ............................................................................. اندرسون«  یشده »پرمالحظات حذف 

 1688 ....................................................................................... ز یگران یب یک یالکتی: د استیس

 1698 ................................................................ « ی ستی»مارکس ییِگراقوم ا یگرا  قوم  سم«ی»مارکس

 1725 ......................................................................... اما چگونه؟ ند،یگو ی همه از انقالب زنانه م

 1745 .................................................................. و یآلترنات  یهاجنبش خوزستان و زبان الکن رسانه

 1752 .......................................................................... و بحران دولت ـ ملت  ی اضطرار تیوضع

 1766 .......................................... کل کشور کردنی وتر یکامپ یعالوهشوراها به تیحاکم یعن ی سمیکمون

 1785 .................................................................................. فردا مائو، مارکس،  :سی پار کمون 

 1796 ............................................................................... تیحق بر کار نکردن: قدرت و معلول

 1816 ........................................................................ منحل شوند  یاس یاحزاب س یه یکل دی چرا با

 1828 ................................................................................. مسلط  است یس نی خارج از زم یباز

 1847 ........................................................................................................ نه ابزار، نه دژ 

 1870 ............................................................................................ داوطلبانه ی گفتمان بندگ

 1887 ............................................................................... ی ستی الیامپر  یدر باب توسعه  یی تزها

  



12 

 

 

 

 ( 1بخش )
 

 

 )به ترتیب الفبا(:  1بخش  پدیدآورندگان 

 

آدورنو،    ،آتزلینی   داریو  ،  ارسی  مژده ،  ابوریش   زیاد ،  ابوالمجد  زینب،  آلپمن  پوالت،  آزاد  حسن ،  آروتسا  چینزیا تئودور 

  ، باسو  لوکا  ، ایوانی  همایون  ،اوزِل   حسین،  امپسون  مارتین،  امامی  مهرداد،  الکساندر  آن، اشمیدینگر  توماس،  استاروستا  گیدو

باش،   بنین،  ،  سعیدبن   دانیل،  بکهاوس  گِئورگ   هانس ،  بروئه  یرپی ،  بدیعی  مژگان ،  بختیاری   فرنگیس علی   جوئل 

،  وماست.  دی  پیتر ، پولیت  هُلگا ،  پوستون  موشه گریس بلیکی،  ، بِیتس   دیوید ،  بهزادی  کاووس  ،بهروزیان ، تارا  بودجج   ژوزف

،  رویودل   مارکوس،  دارالشفاء  یاشار ،  نسخیمه .  ای  مارتا ،  خسروی  کمال،  حداد  بسام ،  جئون  هیسانگ ،  تومبا  ماسیمیلیانو 

 ،  سپیدرودی   بیژن ،  زانینی  آدلینو ،  پوررستم   سمیه،  روبرتز  مایکل ،  راجی  فرزانه،  راینیکه  هلموت،  آنجلیسدی   ماسیمو 

 ،  فرهمند  مریم،  فاگان  گاس،  عجل  ماکس،  عبادی  دلشاد،  صفایی   بهرام،  فراهانی  شهرابی   عباس،  شکری  جلیل

ک،  کوتینو  نلسون   کارلوس   ، کرمر  رالف   ، کافنتزیس   جورج،  کاپولو  مارکو  ،  کینگ   پاتریک،  کیسیلوف   الکس،  یانی شهرام 

،  محسنی   حشمت،  مارشال  شَنا،  لووی   میشل ،  لبوویتز   مایکل،  التس  کریستین،  الپاتسیوراس  اسپایروس،  گیتینگر  کالوس

،  نیکزاد  سهراب،  نگری  آنتونیو ،  نسیمی  نرگس،  میلیوس  جان ،  موستو  مارچلو ،  موزلی  فرد ،  نالیمک   مارک،  مرتضوی  حسن

 . هاینریش  میکائیل
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 کارها اندازها و راهوضع کنونی، چشم

 چپ انقالبی با آن  یاحتمال ماندگاری جمهوری اسالمی و مواجهه 

 2021مارس  13

 جلیل شکرینوشته: 

 

 سرکوب، عمق استراتژیک، مذاکره 

ها  گرفتن آنهایی باشد که نادیدهتواند حاوی تحلیلالمللی میبینای و  فهرست تحوالت اخیر داخلی، منطقه

های خبری  های محفلی و بنگاهزنیتواند راهنمای غلطی به مبارزات علیه حاکمیت بدهد. بررسی گمانهمی

 توان در دو دسته جا داد:ی جمهوری اسالمی را میشان دربارهبندیی این تحوالت و جمعدرباره

ی تثبیت دیگر قرار گرفته  ی یک دورهآمریکا به جمهوری اسالمی، نظام در آستانه  با چراغ سبز -

 است،

های  دید، خیزش  1400توان در بودجه  اش را میی بار بر نظام که چکیدهجانبههای همهبحران -

های نظام، روند سقوط  دنبال خواهد داشت که نظر به تزلزل پایهرا به  98اجتماعیِ از جنس آبان  

 را تسریع خواهد کرد. آن 
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 تر به تحوالت بنگریم: ای نزدیکاکنون از فاصله

ویژه در کردستان(، صدور و تأیید احکام سنگین ی فعاالن )بههای گستردهیدور جدید دستگیر  داخلی:

هایی نظیر  درپی در بلوچستان و سرکوب اخیر سراوان، در کنار انواع و اقسام توحشهای پیقضایی، اعدام

جان زهرا اسماعیلی )که پیش از اجرای حکم اعدامش،  آویز کردن جسد بیبهنام محجوبی یا حلقکشتن  

هرگز  بار جمهوری اسالمی نیست. شاید این نظام  سابقه در تاریخ جنایتسکته کرده و مرده بود(، مواردی بی

به توحشی  دههنتواند  شدت  و  تکر عمق  مانع  این  اما  کند،  تکرار  دیگر  بار  را  شصت  فضای  ی  چنان  ار 

ی  برنامه  ای،های زنجیرهی هفتاد و هشتاد، با قتلچنان که در دههآوری متناسب با اکنون نیست؛ همرُعب

  نمایش گذاشت. های مختلفی از ارتجاع را بههویت، حمله به کوی دانشگاه، کهریزک و گشت ارشاد، جلوه

ای جدی برای جمهوری اسالمی  رئیسی گزینه  جمهوری هم گواه آن است کهروند تبلیغات انتخابات ریاست

اصغر  -ای رود و مثلث مجتبی خامنهای میدر دورانی است که بیش از هر زمان دیگری احتمال مرگ خامنه

اقتصادی  - که بازوی قهریهی سخت قدرت هستند؛ کسانیکنندگان اصلی هستهوحید حقانی اداره-حجازی 

 سپاه را  پشت سر خود دارند. 

ای که ترامپ آغاز کرده بود  گرفتن بازیدستت و برخاست ایران با طالبان و تالش برای بهنشس منطقه:  

های انتحاری در  ی آن است؛ و ناامنیرسد بایدن نیز در توافق با دولت افغانستان مایل به ادامهنظر میو به

ی  شدهاحیا قدرت تضعیف  شود و نسبت قریبی با تالش برایوضوح در آن دیده میهعراق که رد پای ایران ب 

نظامی طرفدارش در برابر دولتی دارد که مخالف نفوذ ایران است، همه حاکی از باالبردن  های شبهگروه

زنی برای هر شکلی از مذاکرات احتمالی با آمریکاست که خواهان محدود کردن ایران به مرزهای  توان چانه

تواند شکلی از  دادن به جنگ یمن میل آمریکا به پایانمی  شدن این وقایع با تحققاش باشد. توأمانملی

بندر بیروت،    موفقیت برای ایرانی تاویل شود که مواضعش در سوریه بسیار تضعیف شده و به اعتبار انفجار

شدن روابط اسرائیل با کشورهای عربی  باید عادی  ، دوشدت کاهش یافته است. به اینبه  اهللمشروعیت حزب

را   ترکیه  حتی  تنشو  افزایش سطح  با  اسالمی  هرچند که جمهوری  افزود؛  اجازه  هم  اسرائیل  با  هایش 

ایران نمی دوقطبی  از شعاع  منطقه  کلیت تحوالت  برجست-دهد که  نهایت  در  شدن  هاسرائیل خارج شود. 

های قصد حمله به  ی مرگ جمهوری اسالمی در منطقه علیه مخالفانش )نمونههای جوخهی فعالیتدوباره

اهلل  ی مجاهدین در پاریس، ترور مسعود مولوی در استانبول، دستگیری حبیب اسیود و روح ساالنه  نشست

اش برای سرکوب مخالفان دارد.  ایدادن توان منطقهزم که به اعدامش منجر شد( خبر از میل نظام به نشان

ی هر شکلی از  وی پروندهرسد که تا اطالع ثاننظر میای ذیل عنوان »تبادل زندانی« بهشدن مقولهعادی
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یک مناسک    تر بدل بهاسالمی را بیش  فشار و محکومیت ناشی از عدم رعایت حقوق بشر توسط جمهوری

 کند. مللی صوری سازمان

نتیجه که  برداشتهالمللی:  بین این  به  آمریکا  و رسیدنِ  از روی جمهوری اسالمی،  ماشه  مکانیزم  شدن 

شده در کره  های بلوکهواب نداده است و موافقت آمریکا با آزادی پولسیاست فشار حداکثری روی ایران ج

های  گیری تنشای از اوج میلیارد دالر(، جملگی برای جمهوری اسالمی مصداق راحتی خیال از دوره  7)

برآمدن از پس  المللی و بازگشت روند طوالنی و فرسایشی مذاکرات دیپلماتیک است که برایش فرصت  بین

بههای  بحران آسیبداخلی  سنگرهای  بازسازی  همچنین  و  سرکوب  منطقهدیده مدد  فراهم  ایی  را  اش 

گروهمی مواضع  زدن  البته  شبهکند.  بهنهای  عراق  در  ایران  به  وابسته  بهظامی  واکنشی  حمالت  عنوان 

رویهانجام همان  از  حاکی  آمریکا،  سفارت  به  و  شده  ایران  روابط  در  همیشگی  دست  ی  با  آمریکاست: 

 زدن. کشیدن و با پا پسپیش

های امپریالیستی دفاع کرد یا در تمنای  مآبانه از تحریمخوانش این تفسیر به این شکل که گویی باید راست

ست که  انگاریی نظامی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسالمی بود، تکنیک همیشگی رویکرد دوگانهحمله

تنهایی  شود: آمریکا بهی امپریالیسم و ضدامپریالیسم خالصه میدر دو جبهه های سیاست برایشپیچیدگی

جبهه جبههدر  در  اسالمی  جمهوری  و  اول  حاشیهی  موضوع  این  بجز  دوم.  برای  ی  چین  انتظار  ای، 

ست  برای جمهوری اسالمی در حکم مَفر دیگری  نیز طی شده،  تولید آنشدن قراردادی که پیشعملیاتی

اش را افزایش دهد. به این همه اضافه کنیم، بازگشایی پرونده  ز حیث اقتصادی حجم سرمایهکه بتواند ا

سلمان در صدور دستور  وضوح بر نقش بنهی قتل خاشقچی از سوی دایره اطالعاتی آمریکا که بمحرمانه

ن، گواه بر یک  آمدن از جنگ یمدهد؛ این امر در کنار اراده آمریکای بایدن برای بیروناین قتل گواهی می

 دوره تیرگی روابط آمریکا و عربستان است. 

 شباهت و تفاوت یک دوره

است که با    1388تا    1382  و احوال جمهوری اسالمی در حدفاصلای شبیه به اوضاع  این وقایع تا اندازه

ای به سبب چیرگی منطق »محور شرارت« به اعتبار سیاست  ای از محدودیت منطقههدورکردن  فروکش

بر اقتصاد و سیاست    سپاهچیرگی    . در این دوره جمهوری اسالمی کوشید برای صورت گرفت   ارجی آمریکاخ

، دور جدیدی از تثبیت  از طریق افزایش عمق استراتژیک در منطقه  ی نظامجهت تضمین بقا، و نیز  کشور

)که امروزه  ه سپاه  افزایش مجوز مؤسسات مالی و اعتباری وابسته ب  را درپیش گیرد. به این منظور کار با
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شده تبدیل  بانک  به  دورهجملگی  اواخر  از  خورد،اند(  کلید  اصالحات  اقتصادی  ی  ط   سپاه  بخش  ریق  از 

پروژهدر سنگیناختیارگرفتن  صنایع  و    های  شد،  گفتمانیفعال  به    ایصوری  چرخش  اصالحات  از 

ی وفاداران  اصطالح مستضعفانه صورت گرفت که با تصفیهبهمنظور ایجاد پایگاهِ اجتماعی  به  خواهیعدالت

 جنبش   سریالی  سرکوب  ی این همه،کنندهنام مبارزه با فساد توأم بود. تکمیلسابق به نظام از جناح مقابل به

ن داب و شورایی(  چپ )جریا  و دانشجویان  )جنبش سندیکایی(   ، کارگران)کمپین یک میلیون امضاء(   زنان

 و لیبرال )تحکیم وحدت( بود.

تمامی آن را    سیاسی نیست، بلکه به-امروز البته سپاه در تدارک تأسیس یک امپراتوری بزرگ اقتصادی

های ابتدای  تر از سالی بازی در منطقه هم، جمهوری اسالمی بسیار باتجربهدراختیار دارد. از بابت تجربه

ب  1380ی  دهه افتادن چرخش گفتمانی به عدالت  رای هرچهاست. همچنین  بار  خواهی هم، اینبهتر جا 

خواه و  ی مدنی )مانند جنبش عدالتباره، نیروهایی را در جامعهعوض عمل باال به پایین حاکمیتیِ یکبه

طلبی خدمت گرفته است که پیشاپیش بتوانند تا جای ممکن عدالتهای موسوم به محور مقاومتی( بهچپ

بحرانجامعه سیاستی  از  سرمایهزده  بههای  را  نئولیبرال  بیان داری  به  کنند.  نمایندگی  کاذب  صورت 

از یک  گرامشیاییِ تا  داده  قرار  کار  دستور  در  گفتمانی  حیث  از  را  موضعی  جنگی  دولت  بتواند  کلمه،  سو 

ز سوی دیگر  خنثی سازد و ا  98ا  ت  96پیشروی سه جریان کارگری، معلمی و دانشجویی را در حدفاصل  

تری نسبت به معلمان نداشتند، بذر انحالل  یابی منسجمی کارگری و دانشجویی که تشکلویژه در حوزهبه

 مشی را رُشد دهد.و تحریف خط

 ها و چه باید کرد نقطه ضعف

اما جز    جا توصیفش رفت، دال بر درجریان بودن بازسازی دیگری برای جمهوری اسالمی است،آنچه تا این

تنشدولت و  تعامالت  و  فیها  ملی،  مابینهای  سطح  سه  سیاسی  معادالت  در  دیگر  مهم  نیروی  شان، 

المللی، مبارزات مردم علیه نظم موجود است. از این منظر که به معادالت بنگریم، شکسته  ای و بینمنطقه

سو و اعتراضات سراوان  یکاعتراضات بازنشستگان از  بست سیاسی ناشی از کرونا به اعتبار سلسلهشدن بن

نظیر آبان از خود بروز داد   ایخوردهحاکمیت واکنش ترس ،رو که در مورد دوم  ویژه از آناز سوی دیگر، به

می  )قطع گواهی  کشتار(،  و  بهاینترنت  شعار،  یک  از  فراتر  باید  را  بازنشستگان  شعار  این  که  عنوان  دهد 

 تثبیت رژیم بازنگری کرد: استراتژی جدی اخالل در روند بازسازی و باز 

 مون« دست میاد حق»تنها کف خیابون/ به
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واقع شرایط جدیدی  به جریان افتاد به  96ماه  ای که از دیاعتراض سراوان بار دیگر ثابت کرد، روند اعتراضی

می که  »تهراناست  را  آن  مطرح توان  خواند.  حاکمیت  علیه  مبارزه  از  نامزُدایی«  چون شدن  هایی 

خان«، »شهریار«، »بهبهان«، »شوش«، »اراک«، »ماهشهر«  ن«، »کوت عبداهلل«، »قلعه حسن»قهدریجا 

تواند  ها مینشده در آن  های محاسبههایی اعتراضی که خیزشگرفتن پایگاهست بر شکلو »شیراز«، گواهی

با همهحاکمیت را غافلگیر و بحران آن، نقش قابل  ی انتقادات درجریان درون  زده کند. جنبش زنان نیز 

های جنسیتی برای مبارزه علیه وجوه ارتجاعی نظام حاکم داشته  تر حساسیتتوجهی در افزایش هرچه بیش

 است. 

و شکاف عمیق میان دستمزد و سبد    1400بار زندگی مردم که به اعتبار بودجه  با این تفاسیر شرایط اسف

ی شصتی ترشدن وجوه فاشیستی دههه پُررنگمعیشت خانوار در سال آینده تداوم خواهد داشت، و نیز هرچ

ها را مهیا کرده  خود شرط الزم برای دور جدیدی از خیزشنظام در ارتباط با مسائل زنان و اقوام، خودبه

دقت مورد بازبینی قرار گیرد، این است که نظر به توصیفات بخش  بایست بهاین میان میاست؛ اما آنچه در  

توان   نوشتار،  این  خیزشابتدایی  وقوع  با  حتی  و  باالست  نظام  آبان،  قیام- سرکوب  و  دی  ابعاد  در  هایی 

تر از دفعات پیشین، محتمل است. با نظر به  بسا خشن  ی سرکوبی چهوسیلهخاموشی آن پس از چند روز به

خوردگی  کننده« یا »مجال ندادن به ترساندیشی برای »درنغلطیدن به سوگواری افسردهاین مؤلفه، چاره

ی کم از پیِ هم«  هایی با فاصلهقیام- ومی« از پَسِ سرکوبی احتمالی، در کنار »چگونگی تداوم خیزشعم

 موضوعات اصلی مبحث »چه باید کرد؟« هستند. 

ی  انداز تاریخی« و »تئوری«. کمال خسروی در مقالهست از همان نسبت »چشمموارد فوق بیان دیگری

ها، با برشمردن  اریخی« ضمن تبیین معنای هر دوی این بحرانانداز تمهم »بحران تئوری و بحران چشم

معنا   کْی و  کساندهد که یدو مقوله، هشدار میاین  بحران و بدون بحرانِ نشینی باسناریوهای مختلف هم

ستی عالمانه  ژی نخست ممکن است  که در وهلهچنانی، آنخی انداز تارو بحرانِ چشم  یپنداشتنِ بحرانِ تئور

 آلیسمی استعالیی در تحلیل است. تنها دریافتی درست نیست، بلکه سرآغاز درغلطیدن به ایدهنه فهم شود،

از افق گشایش چشم ما  پذیرفت که  باید  این تذکر،  بهبا درنظرداشتن  تاریخی  آبان واسطهانداز  ی دی و 

بُن در  و  آمدیم  مفهبیرون  اغتشاشات  دیگر  طرفی  از  شدیم.  محصور  کرونا  از  ناشی  که  ومیبست  ای 

ی جریانات چپ سوسیال دموکرات و محور مقاومتی بوجود آمده، کار تئوری انتقادی برای ایستادن  واسطهبه

گرِ »بنیادگرا«، »انتزاعی« و  های تخطئهسو برچسبکرده است: از یک  بر اسلوب نقد رادیکال را سخت

های افق تئوری انتقادی متناسب با  یانها بر ایستادن روی بنگرا« که سوسیال دموکرات»رادیکالِ آرمان
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زنند، و از سوی  گذاری مناسب کمال خسروی( میداری )»ماتریالیسم پراتیکی« به اعتبار نامی سرمایهزمانه

های قصار از  قولسانِ ماشین نقلها و بهی محور مقاومتیبه شیوه  ها،شدن ایستادن بر بنیاندیگر بدنام

 لنین، به عوض تحلیل مارکسی از شرایط. مارکس و انگلس و 

توان به اعتراضاتی نظیر سراوان و جنبش بازنشستگان امیدوار بود که شاید آغازی برای  در این وضعیت می

هست و نه در لبنان    ، نه در بغداد خبری از خیزش98ان  انداز داخلی باشند، اما به نسبت آبگشایشی در چشم

ار پُررنگ و جدی.  متأسفانه  و غزه جنبشی  دانشجویان و روشنفکران ترکیه هم  مبارزات  با  پیوند  تباط و 

شدن هم  داریاندرکار ساختن ریزومیک بدیل سرمایهقدرتمند نیست و انرژی متصاعد از روژآوا برای دست

حال، فارغ از برخی عملکردهای اشتباهِ نیروهای سیاسی بخش نیست. )در عینمثل سابق برانگیزاننده و الهام

کردن این انرژی  های جریان محور مقاومت علیه تمامیت این جنبش نیز، در فروکشپاشیجا، سممامدار آنز

 مؤثر بوده است(.  

های نوین پراتیک« از هم،  »نقد تئوریک« و »تجربه  سطوحبه این ترتیب با درنظرداشتن استقالل نسبی  

های  ای که تحوالت هر یک حاوی امکانگونهبه  –  امری سیاسیمثابه  شدنشان در یکدیگر  بهنیز تنیده  و

برای کُنش انقالبی در مواجهه    دهندهتوان به راهکارهایی نظممی  - تفکر و عمل جدید برای دیگری است

 انداز تاریخی( اندیشید: با بحران سیاسی موجود )چه از حیث تئوری و چه چشم

 در سطح نقد تئوریک:  -

جامعهروشن • طبقاتی  وضعیت  ایر کردن  همی  طبقه  فهم  از  متأثر  حاصل  ان،  موقعیت  چون 

 موجود کُنش توان واقعاً منظور برآوردِاقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک به کنش سه سطحبرهم

)شاغ کارگران  بیطبقاتی  بیکاران،  غیرمولد،  و  مولد  بخش  امکانلین  ارزیابی  های  چیزان(، 

 شدن آن. ار بر بالفعلهای بگری و ضرورتی انقالبی این نوع از کُنشبالقوه

ی  ای غیرقابل ادغامِ تام و تمام در دل مسألهعنوان مسألهی زنان بهمسأله  کردن جایگاه روشن •

ی زنان در کنار نسبت آن با  بودن مسألهیابی حد طبقاتی-ی طبقاتی و به این معنا جامبارزه

 ساالر در جمهوری اسالمی. مردساالری غیرسرمایه

مسألهکردن  روشن • تعیینجایگاه  حق  بهی  )اقوام(  ملل  یکسرنوشت  از  موضوعی  سو  عنوان 

ی حق تعیین سرنوشت،  مآبانهحل راستعنوان راهملت به-رده به اقتصاد سیاسی دولت پیوندخو

ی  زُدایی از ادارهکزیتگرانه و مرهای فرهنگی غیرسلطهشناسی تفاوترسمیتو از سوی دیگر به
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ویژه با تأکید بر تجربیات تاریخی فرقه دموکرات آذربایجان، شوراهای خلقی ترکمن  کشور، به

 امروز، خلق بلوچ.  یها ی کردستان، خلق عرب و متأثر از بحثصحرا، مسأله

ی تبعات منطق سرمایه در  ویژهعنوان خصلتی تغییرات اقلیمی بهایگاه مسألهکردن جروشن •

انگیز  ویکم، اما با قابلیت بسیج سیاسی فراطبقاتی پیرامون آن، با تأکید بر اوضاع اسفقرن بیست

آبی جمعی پرندگان، نشست زمین، کمهای دستهشدنها، تلفشدن تاالبزُدایی، خشکجنگل 

 و بحران ریزگردها در سالیان اخیرِ ایران. 

زدن به  حال دامنران انباشت و در عینتبیین معنای امپریالیسم و نقش امروز آن در حل بح •

همتناقض سرمایه.  منطق  درونی  روشنهای  راستا  همین  در  اجرای  چنین  نسبت  کردن 

چپسیاست نئولیبرالی،  توسعههای  و  بهستیزانه  دُول  ی  سوی  از  استراژیک  عمق  اصطالح 

 غیرامپریالیست اما توتالیتر چون جمهوری اسالمی با امپریالیسم. 

داری  ی مارکس برای فهم سرمایهپایه-ی ارزش کار اهمیت سیاسی بسط نظریهکردن  روشن •

صرف تبعات  و  متناسبایران  اسم  به  آن  از  پراتیک  نظرکردن  سطح  با  نقد  سطح  کردن 

 ی مردمی ضدمالکیت خصوصی.  های خالقانهجنبش 

 بازسازی معنای چپ متأثر از صورتبندی موارد فوق.  •

داری  ز بحران سرمایهزایی و نجات موقتی ا ا و بورس( در بحرانهویژه بانکفهم بخش مالی )به •

چنین چپ غیرمارکسی  ی راست و همهای عامیانهمنظور غلبه بر هژمونی تحلیلدر ایران به

عنوان عامل اصلی  ض تولیدگرایی در اقتصاد ایران بهگرایی به عودر خصوص جانشینی مالی

 بحران. 

های آن با دولت مدرن پهلوی، و  ها و تفاوتی، شباهتفهم ماهیت دولت در جمهوری اسالم •

دور  برای  دولتی  چنین  میراث  ارزیابی  پسانیز  به- ان  احتمالی  نحوهانقالبی  تنظیم  ی  منظور 

 مواجهه با این نهاد. 

ی شورایی در ایران اول انقالب، قیاس آن با تجربیات جهانی و ارزیابی  ی ادارهبازخوانی تجربه •

از پس    یابی اجتماعیهای یک چنین سازمانگی مردم و نیز چالشبر سوژه  امکان اثرگذاری آن

 شرایط انقالبی احتمالی در ایران. 
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 های نوین پراتیک:در سطح تجربه -

بسط معنای ایجاد و قوام سازمان سیاسی چپ در معنای نیروی غیرپیشگام و وظایف بار بر آن   •

 ی غافلگیری حاکمیت. ها براهای نابهنگام حاشیهدر شرایط قدرت خیزش

های گسترده و کشتار  ارزیابی امکان تداوم مقاومت داخلی در شرایط قطع اینترنت، دستگیری •

 . 98تر از آبان بیش

شبکه • ساختن  امکان  در  برآوردن  لبنان  و  عراق  جریانان چپ  و  مردم  با  جنبشی  ارتباطی  ی 

دادن کنش  منظور شکلسیاسی به-ناشی از بحران اقتصادی  گیری اعتراضاتیشرایط امکان اوج 

 اعتراضی مشترک. 

ی اخیر بغداد یا  روزی در خیابان، نظیر تجربهشبانه ماندنِ ارزیابی امکان تحقق شکل مبارزاتیِ  •

 های بهار عربی. جنبش 

وز  دادن حساسیت اجتماعی جنبشی پیرامون مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی )نظر به بر شکل  •

آبی و بحران ریزگردها و آلودگی  ی سیل و زلزله و کمواسطهاحتمالی مصیبت در سال جاری به

 فزاینده(. 

برای شکل • جنبشتالش  بهدادن  فراگیر  از خصوصیی  شکلی  هر  با  در  منظور ضدیت  سازی 

 وپرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان. واحدهای تولیدی، آموزش

داری از طریق بازبینی و احیای  کار اجتماعی آلترناتیوِ سرمایهارزیابی و تالش برای تحقق سازو •

غیرسلطه زندگیگرانهوجوه  محلهی  یا  روستاها  در  جمعی  شیوههای  بازیابی  نیز  و  های ها، 

 برداری سالم و درست از زمین و منابع انرژی. بهره

 یروهای تشکیالتی. بندی از نقش انواع رسانه در پیشبرد تبلیغ و ترویج در میان مردم و نجمع •

علنیتعیین • منفی  و  مثبت  وجه  با  توانگرایی/مخفیوتکلیف  بر  مبتنی  نیروی  کاری  سنجی 

 موجود. مند واقعاًسیاسی سازمان

 https://wp.me/p9vUft-240  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-240
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 کمون پاریس: بدیل ممکن 
 

 2021مارس  17

 ی: مارچلو موستو نوشته

 ی: دلشاد عبادی ترجمه

 

تنها گروهی بودند که در    1789ها از زمان انقالب  بورژوازی فرانسه همیشه با همه چیز کنار آمده بود. آن

ها محسوب  ی کارگر دائماً سنگ زیرین آسیابِ بحران، درحالی که طبقههای رونق ثروتمند شده بودنددوره

افقشد.  می اعالمِ جمهوری سوم  تازهاما  فراهم کرد.  های  این مسیر  تغییر  برای  فرصتی  و  را گشود  ای 

به اسارت گرفتند. اُتو فون    1870سپتامبر    4ها ناپلئون سوم را که در نبردِ سِدان مغلوب شده بود، در  پروسی

شد فرانسویان را به تسلیم ی پاریس موفق  ی چهار ماههی بعد از آن و پس از محاصرهبیسمارک در ژانویه

ها تحمیل کرد. انتخاباتی ملی برگزار شد و  بس به آنای را در قرارداد آتشگیرانهوا دارد و شروط سخت

لژیتیمیست  [Adolphe Thiers]یر  آدولف تی از  ها به عنوان  ها و اورلئانیستبا حمایت اکثریت بزرگی 

تر از هر جای دیگر  در پایتخت که نارضایتی مردمی گستردهحال،  ی مجریه برگزیده شد. بااینرئیس قوه

گرفتنِ دولتی انداز قدرتی میدان بودند. چشمخواهان رادیکال برندهبود، نیروهای سوسیالیست و جمهوری



22 

 

انداخت  نواترین افراد میعدالتی اجتماعی بود و سنگینی بار جنگ را بر دوش بیبی  اعتنا بهراستی که بیدست

ای جز  اش چارهیر و ارتشای را در هجدهم مارس باعث شد. تیسالِح شهر بود، انقالب تازهصدِ خلعو متر 

 پناه بردن به ورسای نداشتند.

 مبارزه و حکومت 

شورشیان برای تأمین مشروعیت دموکراتیک فوراً تصمیم به برگزاری انتخاباتی آزاد گرفتند. اکثریت قاطع  

ی  نماینده 85نفر از مجموع  70، و پذیرفتندشورش را  یانگیزهرای(   40.000در برابر    190.000ها )پاریسی

کردند.   اعالم  انقالب  از  را  خود  حمایت  میانهنماینده  15برگزیده  از  ی   parti des]  حزب شهردارانرو 

maires]  و در شورای    سرعت استعفا دادندکه گروهی متشکل از فرمانداران پیشین مناطق مختلف بودند، به

نکردند بعد هم  کمون شرکت  اندکی  رادیکال  4؛  از  آننفر  به  باقی  66  پیوستند.  ها ها  ــ که  عضو  مانده 

ای نیست ــ طیف وسیعی از مواضع را  کار ساده  شانهای سیاسی دوگانهدلیل وابستگیها بهتمیزدادن آن

می جمهورینمایندگی  بیست  به  نزدیک  دُلسکلوز کردند.  شارل  جمله  )از  نوژاکوبنی   Charles]  خواه 

 Delescluze]    و فلیکس پیات[Félix Pyat]    معروف(، دوازده نفر از طرفداران آگوست بالنکی، هفده

ژوزف پرودون و  یر  پی  [mutualist]  گراییالملل کارگران )هم طرفداران دوسویهنفر از اعضای انجمن بین

ی مستقل  باوران مرتبط با کارل مارکس که اغلب در تقابل با یکدیگر قرار داشتند( و چندین نمایندههم جمع

ی کارگر بودند که  ها حضور داشتند. اغلبِ رهبرانِ کمونْ کارگر یا نمایندگانِ سرشناسِ طبقهدر میان آن

ی مرکزی همین گارد ملی بود که قدرت را به کمون  آمدند. درواقع، کمیتهنفر از آنان از گارد ملی می  14

ها میان این  ها و تعارضتوافقای بلند از عدمای است بر رشتهای که معلوم شد، مقدمهتفویض کرد ــ واقعه

 دو مجموعه. 

مارس در اطراف تاالر شهر گرد آمدند تا تشکیل این انجمن جدید را، که    28ی زیادی از شهروندان در  عده

از   بیش  کمون  گرچه  بگیرند.  بود، جشن  گرفته  را  پاریس  کمون  نامِ  رسماً  اما    72اینک  نیافت،  بقا  روز 

شد که در دل جمعیتی  ی نوزدهم محسوب مییخ جنبش کارگری در سدهی سیاسی در تارترین واقعهمهم

های  ها و گروهها دشواری و مشکالت از پا در آمده بودند، دوباره بذر امید نشاند. کمیتهی ماهکه در نتیجه

شهر  ی این کالنهای پرجمعیت سربرآوردند تا به حمایت از کمون بپردازند و هر گوشهفراوانی در محله

گرفت.  ریزی برای ساختن جهانی تازه انجام میبستگی و برنامهبان اقداماتی بود که با هدف بیان هممیز

ترین احساسات مردم، خواستِ به  تعمید داده شد و »دژ آزادی« نام گرفت. یکی از گستردهمارتر غسلمون

هم مبارزانی  بود.  دیگران  با  چیزها  گذاشتن  میشل  اشتراک  لوییز  این    [Louise Michel]چون  تجسم 
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ـ ویکتور هوگو دربارهروحیه های  چون تمامی جاننویسد: »او همی لوییز میشل میی ازخودگذشتگی بودندـ 

شکستگان و مظلومان پرداخت«. اما نیروی رانشگر  سرکش و بزرگ عمل کرد. ... او به ستایش از درهم

؛ صفت بارز آن بُعد  کاریزماتیک نبود که به کمون جان بخشیدهای  شماری از چهرهفالن رهبر یا گروه کم

برنامهآشکارا جمعی تا  آمدند  زنان و مردان داوطلبانه گرد هم  بود.  بگیرند.  اش  را پی  رهایی  ی مشترک 

 شد.ای ضروری محسوب میشد. خودرهایی وظیفهشهر تلقی نمیخودحکومتی دیگر آرمان

 دگرگونی قدرت سیاسی 

ها  های اضطراری برای مقابله با فقر فراگیر عبارت بودند از تعلیق پرداخت اجارهخستین فرماندو مورد از ن 

ها ادا کند«( و نیز تعلیق فروش  ازخودگذشتگیی خود را برای  عادالنه  گفتند »مالکیت نیز باید سهم)می

[ تشکیل  1رده]کمیسیون هم  9چنین،  فرانک قیمت داشتند. هم  20ها که زیر  اشیاء موجود در سمساری

های جنگ، دارایی، امنیت عمومی، آموزش، معاش، کار و تجارت، روابط خارجی  شدند تا جایگزین وزارتخانه

 ها برگزیدند. ای را به سرپرستی هریک از این بخشو خدمات عمومی شوند. چندی بعد، نماینده

کُرسی که ]نمایندگانشان[ تقریباً    31میل  دیگری برای تک  آوریل، سه روز پس از انتخابات  19کمون در  

را تصویب کرد که در آن به موارد زیر اشاره شده بود؛  به مردم فرانسه    اعالمیهدرنگ استعفا داده بودند،  بی

ی دائمی شهروندان در  چنین، »مداخله»تضمین مطلق آزادی فردی، آزادی اعتقادات و آزادی کار« و هم

این اعالمیه ت را »نمیامور مشترک«.  پاریس و ورسای  با مصالحهأیید کرد که تعارض میان  هایی  توان 

تر از این متن ــ که تا  اند!« حتی مهممتوهمانه پایان بخشید«؛ مردم مُحق و »ملزم به جنگ و پیروزی

های سیاسی متعدد اجتناب کند ــ  ای مبهم و ناروشن نوشته شده بود تا از ایجاد تنش میان گرایشاندازه

تمامشکن در جهت دگرگونی  بود که  قدرت سیاسی میهای مشخص کمونارها    جنگیدند. مجموعهعیارِ 

مدد تنها کیفیات بلکه خود ماهیتِ نهاد اجرایی سیاسی را تغییر دهد. کمون بهاصالحاتی انجام شد تا نه

ها باشد )هرچند کنترل اعمال آنتوانست نمایندگی افراد برگزیده را لغو کند و مسئول  آور میدستوراتی الزام

های  ی نمایندگی سیاسی کافی نبود(. ریاستِ دادگاهوفصل موضوع پیچیدهوجه برای حلهیچاین روش به

ها نیز در معرضِ کنترل دائمی و امکان لغو منصب قرار داشتند، هر بخش و سایر مناصب عمومی، که آن

ی رقابتی آزادانه یا انتخابات برگزیده  شدند بلکه در نتیجهشکلی دلبخواهانه انتخاب نمیچون گذشته بههم

ای  ی سیاستمداران حرفهشدنِ سپهر عمومی به حوزهشدند. هدف آشکار ]این اقدامات[ جلوگیری از بدلمی

ها گذاشته نشد،  ی گروه کوچکی از کارمندان و تکنسینی سیاستگذاری برعهدهبود. تصمیمات در زمینه
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ی  گرفت. نیروهای ارتش و پلیس دیگر نهادهایی جداشده از بدنهز سوی مردم انجام میبایست ابلکه می

 شد.محسوب می  شرط ضروریشدند. جدایی میان دولت و کلیسا نیز جامعه محسوب نمی

ای  تر بود و به مسائل ریشهانداز تغییر سیاسی صرفاً به چنین اقداماتی محدود نبود: بلکه عمیقاما چشم

پرداخت. انتقالِ قدرت به دست مردم نیازمند آن بود که بوروکراسی شدیداً کاهش یابد. سپهر اجتماعی  می

سیمون نیز پیشتر باور داشت ــ تا  ـ  که هانری دو سنشد ــ چنانبایست بر سپهر سیاسی مقدم میمی

ی مدنی ادغام شود.  معهطرزی فزاینده در فعالیت جاسیاست دیگر کارکردی تخصصی قلمداد نشود بلکه به

بایست کارکردهایی را که به دولت واگذار کرده بود پس بگیرد. سرنگونی نظام  ی اجتماعی میبنابراین، بدنه

بایست  همه مییافت. اینبایست پایان میموجودِ حکومت طبقاتی کافی نبود؛ بلکه خودِ حکومت طبقاتی می

برآورده از جمهوساختن چشمبرای  اتحادیهمثابهبود، یعنی جمهوری بهری بسنده میانداز کمون  از  ی  ای 

ای  اش بود. چنین جمهوریهای آزاد و واقعاً دموکراتیک که نویدبخش رهاییِ تمامی عناصر سازندهانجمن

 به معنای خودحکمرانیِ تولیدکنندگان بود. 

 بخشی به اصالحات اجتماعی اولویت

اند. اصالحات اجتماعی، علت وجود تر از تغییر سیاسیاجتماعی حتی حیاتی کمون باور داشت که اصالحات 

چنین، عنصری  ها به اصول بنیادین و همتغییرات سیاسی بودند، نوعی سنجه برای تعیین میزان وفاداری آن

کرد. کمون بیش از  منفک می  1848و    1789های  های پیشین در سالحیاتی که این انقالب را از انقالب

ها  های ضمنیِ آشکارا طبقاتی داشتند. سررسید بازپرداخت وامار به تصویب اقداماتی پرداخت که داللتیکب

ها افزوده شود. حکم تخلیه در صورت نپرداختن اجاره به تعلیق  ی آنکه به بهرهآنسه سال عقب افتاد، بی

های خالی درخواست  ت در مسکنسرپناه برای اقام درآمد و طی فرمانی این امکان فراهم آمد که افراد بی

ساعت در روز که قرار بود در آینده به    10هایی برای کاهش کار روزانه وجود داشت )در ابتدا  دهند. برنامه

منظور کاهش دستمزدهای  درآوردیِ کارگران که صرفاً بههای منهشت ساعت برسد(، روال رایج جریمه

چنین، سطح آبرومندی شد و همخطی از آن شامل جریمه میگرفت غیرقانونی اعالم شد و ت ها انجام میآن

ها  های غذایی و کاهش قیمتبرای حداقل دستمزد تعیین شد. تا جایی که امکان داشت برای افزایش ذخیره

نانوایی انواع گوناگون  ها ممنوع و برخی قصابیتالش کردند. نوبت کار شبانه در  های دولتی افتتاح شد. 

های غذا  تر جمعیت گسترش یافت ــ برای مثال، ایجاد بانکهای ضعیفاجتماعی برای بخشهای  کمک

دادن به تبعیض میان کودکان  هایی در رابطه با چگونگی پایانسرپرست ــ و بحثبرای زنان و کودکان بی

 مشروع و نامشروع انجام گرفت. 
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برای رهایی فردی و هرگونه تغییر اجتماعی    تمامی کمونارها صمیمانه باور داشتند که آموزش عاملی ضروری

یکسان برای دختران و پسران رایگان و اجباری شد و دستورات  و سیاسیِ جدی است. شرکت در مدرسه به

آموزش به  را  خود  جای  کمیسیونمذهبی  دادند.  علمی  و  منطقی  الگوهای  امتداد  در  سکوالر  های  های 

گذاری  ای در رابطه با سرمایهکنندههای قانعردنِ استداللکانتصابی خاص و صفحات مطبوعات به برجسته

آن برای  آموزش  پرداختند.  زنان  آموزش  شایستهدر  واقعاً  میکه  باشد،  عمومی«  نام »خدمات  بایست  ی 

براین، »تمایزات مبتنی بر نژاد، کرد. عالوههای برابری را برای »کودکان از هر دو جنس« فراهم میفرصت

شدند. چنین دستاوردهایی در عالم نظر، با اقدامات  بایست ممنوع میجایگاه اجتماعی« میملیت، دین یا  

ی کارگر، در بیش از یک منطقه از شهر، برای  عملی ابتدایی همراه شدند و هزاران نفر از فرزندان طبقه

 ند. نخستین بار به مدرسه پا گذاشتند و اقالم مربوط به کالس درس را نیز رایگان دریافت کرد

هم تا  کمون  کرد  صادر  فرمانی  بودند.  برخوردار  سوسیالیستی  خصلتی  از  که  کرد  اتخاذ  اقداماتی  چنین 

ازا در صورت  های رهاشده از سوی کارفرمایان که از شهر فرار کرده بودند، با تضمین جبران مابهکارگاه

ـ که به صورت رایگان  ها و موزههای تعاونی کارگران قرار گیرد. تئاتربازگشتن صاحبان، در اختیار انجمن هاـ 

ـ اشتراکی شدند و تحت مدیریت فدراسیون هنرمندان پاریسی درآمدند که ریاست   به روی همگان باز بودندـ 

عهده بر  خستگیآن  مبارزِ  و  نقاش  کوربه،  گوستاو  مجسمهی  سیصد  به  نزدیک  بود.  معمار،  ناپذیر  ساز، 

ای که در  نیز در میانشان بود( در این فدراسیون شرکت کردند ــ نمونهنویس و نقاش )که ادوارد مانه  سنگ

ی اُپرا  تأسیس »فدراسیونِ هنرمندان« نیز پیگیری و موجب شد تا بازیگران و سایر افراد مربوط به حیطه

 گرد هم بیایند. 

هم در پاریسی  آنروزه انجام شد،  54آورِ ی زمانی شگفتوفقط در بازهتمامی این اقدامات و تمهیدات فقط

می، در   21مارس تا  29که هنوز از عواقب جنگ فرانسه و پروس در لرزه بود. کمون تنها موفق شد که از 

دربرابر حمالت ]ارتش[ ورسای، به انجام وظایفش بپردازد، امری که به صرف    دوران مقاومتی قهرمانانه

که کمون از ابزار قهری برخوردار نبود،  به دلیل آن  توجهی انرژی انسانی و منابع مالی نیاز داشت.مقادیر قابل

فرمان از  بهبسیاری  یکهایش  نمیصورت  بسته  کار  به  شهر  کل  در  ایندست  با  انگیزهشد.  ی  حال، 

 گیری برای تجدیدشکل جامعه از خود به نمایش گذاشت و مسیر تغییر ممکن را به ما نشان داد. چشم

 تی ینیسی جمعی و فممبارزه

شد. کمون حتی  اش تصویب میگذاریزی بیشتر از صرف اقداماتی بود که از سوی انجمن قانونکمون چی

که در تصمیم به تخریبِ ستون میدان واندوم ــ که  ی بازترسیم فضای شهری را برانگیخت، چنانانگیزه
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های  کردن برخی مکانغیرمذهبیچنین در  شد ــ و همآور جنگ تلقی میبنای یادبودِ بربریت و نماد شرم

ی کارش  شد. موفقیت کمون در ادامهی اجتماعی دیده میها برای استفادهعبادت از طریق واگذاری آن

تودهالعادهمنوط به سطح خارق بود. باشگاهی مستحکمِ یاریای و روحیهی مشارکت  های  رسانی متقابل 

راندن این اقتدار ایفا کردند.  رده بودند، نقش مهمی در پیشتقریباً در تمامی مناطق شهر سربرآو  انقالبی که 

دهد.  های بسیج خودانگیخته را نشان میباشگاه انقالبی وجود داشت که یکی از گویاترین نمونه  28کم  دست

باشگاه دایر میاین  روز  اختیار شهروندان میها که عصر هر  در  با  شدند، فرصتی  از کار  تا پس  گذاشتند 

مال دربارهیکدیگر  بحث  به  آزادانه  و  کنند  دستاوردهای  قات  و  بپردازند  سیاسی  و  اجتماعی  وضعیت  ی 

باشگاه دهند.  پیشنهاد  بدیلی  راهکارهای  روزمره،  مسائل  حل  برای  و  کنند  بررسی  را  ها  نمایندگانشان 

فضاهای  گیری و بروزِ حاکمیتِ مردمی، و به همان اندازه، خلق  هایی افقی بودند که طرفدار شکلانجمن

ی کنترل بر  کنندهی واقعی بودند که در آن همگی از امکان تنفس در هوای مدهوشبرادرانه و خواهرانه

 سرنوشت خود برخوردار بودند. 

کردند  بخش جایی نداشت. تمامی کسانی که برای تکامل کمون پیکار میتبعیض ملی در این مسیر رهایی

ی فرانسویان از حقوق اجتماعی مشابه  ها نیز به همان اندازهارجیگرفتند و خزیر چتر شهروندی آن قرار می

خارجی فعال در کمون ایفا    3.000ای که  شد آشکارا در نقشِ برجستهبرخوردار بودند. اصل برابری را می

تنها در شورای کمون  الملل کارگران، نهانجمن بین  اهل مجارستان  کردند مشاهده کرد. لئو فرانکل، عضو

شد ــ خدمت عنوان »وزیر« کار نیز ــ که یکی از مناصب اصلی کمون محسوب میبرگزیده شد بلکه به

و    های برجستههایی مانند یاروسالو دامبروسکی و والری وِروبلفسکی نیز از ژنرالچنین، لهستانیکرد. هم

 از سران گارد ملی بودند. 

شورای کمون را نداشتند اما نقشی اساسی در نقدِ نظم اجتماعی  هرچند زنان هنوز حق رأی یا انتخاب در  

ی بورژوایی بر هویت جدیدی در تقابل با  ها در موارد بسیاری با تخطی از هنجارهای جامعهایفا کردند. آن

ی پدرساالر پای فشردند و با فرارفتن از فضای خصوصی خانگی در سپهر عمومی درگیر  های خانوادهارزش

ی زیادی مدیون  ی زنان برای دفاع از پاریس و مراقبت از زخمیان که خاستگاه آن تا اندازهدیهشدند. اتحا

خستگی بینفعالیت  عضو  نخستین  دیمیتریِف،  الیزابث  نبردهای ناپذیر  شناسایی  درگیرِ  عمدتاً  بود،  الملل، 

را تعطیل کنند، برای معلمان  های مجاز به ارائه مشروب  خانهاجتماعیِ راهبردی بود. زنان موفق شدند روسپی

زن و مرد حقوق برابری کسب کردند، شعارِ »دستمزد یکسان در ازای کار یکسان« را جا انداختند، خواستار  

های کارگری  رسمیت شناختنِ روابط آزادانه ]میان دو جنس[ شدند و در اتحادیهحقوق برابر در ازدواج و به
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تر شد و سربازان  ی ماه می وضعیت نظامی وخیمکه در میانهگامیمجالسی منحصر به زنان راه انداختند. هن

هایی مختص به خود شکل  های پاریس رسیده بودند، زنان اسلحه به دست گرفتند و گردانورسای به دروازه

ی  هایشان را کشیدند. تبلیغاتِ بورژوایی آنان را دستمایهدادند. بسیاری از آنان در پشت باریکادها آخرین نفس

کرد  شان مینامید و متهممی  [les pétroleuses]های نفت  بشکهترین حمالت قرار داد، آنان را  رورانهش

 اند.که در خالل نبردهای خیابانی شهر را به آتش کشیده

 زدایی؟بخشی یا مرکزیتمرکزیت

بلندپروازانه و دشوار محسوب  ای  دموکراسی اصیلی که کمونارها در تالش برای استقرار آن بودند پروژه

شد. حکمرانی مردمی نیازمند مشارکت بیشترین تعداد ممکنِ شهروندان بود. پاریس، از اواخر ماه مارس  می

قارچ  رشد  شاهد  بعد،  کمیسیونگونهبه  کمیتهی  مرکزی،  باشگاههای  محلی،  فرعی  و  های  انقالبی  های 

ی  ی شورای کمون و کمیتهحدکافی پیچیدهار دوجانبه و بهی انحصشانهبههای سربازان بود که شانهگردان

دست آورده بود و اغلب پادقدرت واقعی برای  تند. گارد ملی کنترل نظامی را بهگرفمرکزیِ گارد ملی قرار می

شد، وجود  ی مستقیم مردم اصلی حیاتی برای تضمین دموکراسی محسوب میکه مداخلهشورا بود. با این

چندگاقدرت تصمیمهای  فرایند  مینه  دشوار  را مشخصاً  بغرنجگیری  معنای  به  این  و  اجرای  کردند  شدن 

 ها بود. فرمان

وار و تا  های محلی موجب شد در برخی مقاطع وضعیتی آشوبی رابطه میان قدرت مرکزی و بدنهمسئله

دولتْ در مواجهه با اضطرار  ی  نظمی درون گارد ملی و ناکارآمدی فزایندهکننده پیش بیاید. بیحدی فلج

به بود  به آن مقطع حاصل شده  تا  را که  توازن ظریفی  بود که ژول میو  کلی فروپاشاند و آنجنگ،  گاه 

[Jules Miot]  ای  ی امنیت عمومی را مطرح کرد، کمیتهنفره با عنوان کمیتهای پنجپیشنهاد تشکیل کمیته

بود. این اقدام در نخستین روز ماه می با رأی   1793ماکسیمیلیان روبسپیر در  که شبیه به مدل دیکتاتوری 

بسیار مهم از آب درآمد که خبر از   خطایی  ،نفر مخالف تصویب شد. این اقدام  23نفر در برابر    45اکثریت  

متشکل  داد و کمون را به دو بلوک مخالف تجزیه کرد. نخستین بلوک  ی سیاسی بدیعی میآغازِ پایانِ تجربه

ی سیاسی بر اجتماعی  ها بود که متمایل به تمرکز قدرت و، سرانجام، اولویت جنبهها و بالنکیستاز نوژاکوبن

تر  الملل کارگران بود که سپهر اجتماعی را مهمبودند. دومین بلوک، متشکل از اکثریت اعضای انجمن بین

ها امری ضروری است و اصرار داشتند یی قدرتپنداشتند که جداها چنین می دانستند. آناز سپهر سیاسی می

های آن بر  های سیاسی را به چالش بکشد. این بلوک دوم که هماهنگیکه جمهوری هرگز نباید آزادی

ناپذیر بود، با چرخش اقتدارمدار شدیداً مخالفت کرد و در  خستگی   [Eugène Varlin]ی اوژن وارلن  عهده
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شرکت نکرد. از منظر آنان، تمرکز قدرت در دستان افرادی اندک،  ی امنیت عمومی  های کمیتهانتخابات

ی کمون واجد قدرت  گیرد، چراکه نمایندگان برگزیدههای بنیادین کمون قرار میکامالً در تناقض با انگاره

شد ــ نبودند و ]متعاقباً[ هیچ حقی برای واگذاری چنین حکمرانی ــ که امری متعلق به مردم محسوب می

ی شورای کمون  می، زمانی که بار دیگر اقلیت در جلسه  21به یک دستگاه مشخص نداشتند. در  قدرتی  

 شرکت کرد، تالشی دوباره شد تا میان بدنه اتحاد برقرار شود، اما دیگر برای چنین کاری دیر شده بود. 

 کمون نام دیگر انقالب 

  28تا    21که از    ی خونینهفتهای کمون پاریس را در هم شکست. در خالل  طرز وحشیانهارتش ورسای به

در مجموع   انجامید،  به طول  عداوت  25.000تا    17.000می  آخرین  شدند.  کنار  شهروند سالخی  در  ها 

ش  وقوع پیوست. آرتور رمبو جوان پایتخت فرانسه را »شهری عزادار و کمابی دیوارهای قبرستان پرالشز به

نفر   6.000شد. تنها عام در تاریخ فرانسه محسوب میترین قتلمرده« توصیف کرده بود. این واقعه، خونین

رسید.  نفر می  43.522موفق به گریختن و تبعید به انگلستان، بلژیک و سوئیس شدند. شمار زندانیان به  

نفر دیگر یا    13.500وم شدند و  های کوتاه در دادگاه نظامی، به مرگ محکصدنفر از آنان، پس از محاکمه

از   برخی  کالدونیای جدید.  مثل  دورافتاده  مناطقی  به  تبعید  یا  اجباری  کار  به  یا  زندان محکوم شدند،  به 

جا تبعید شدند، با رهبران الجزایریِ شورش ضداستعماریِ موکرانی اعالم همبستگی  انقالبیونی که به آن

شدند؛ این شورش همزمان با کمون آغاز شده بود و سپاهیان  کردند و به سرنوشتی مشابه با آنان دچار  

 . ندفرانسه آن را نیز به خاک و خون کشید

کار و لیبرال با  ها در سرتاسر اروپا شد. مطبوعاتِ محافظهشبحِ کمون موجب تشدیدِ سرکوبِ سوسیالیست

ی  جنایات محکوم کردند و از اعادهیر، کمونارها را به بدترین  ی دولت تیسابقهگرفتنِ خشونتِ بینادیده

خاطر  چنین، پیروزیِ »تمدن« بر آنارشی اعالم رضایت و آسودگی»نظم طبیعی« و قوانین بورژوایی، و هم

ی حاکم تخطی و به امتیازاتِ آنان یورش برده بودند، کردند. کسانی که جرئت کرده بودند و از اقتدار طبقه

تر رفتار شد و  چون موجوداتی پستای دیگران. بار دیگر با زنان هممجازات شدند تا درس عبرتی باشند بر

هایی  شان بگیرند، به جایگاهبسته و کثیفخواستند حکومت را در دستان پینهکارگران را که با گستاخی می

 شد. تر دانسته میها مناسبعقب راندند که برای آن

تر راند. اوژن  ان شد و آنان را به مسیری رادیکالی کارگر همه، طغیانِ پاریس موجب تقویت مبارزهبااین

نامدارترین سرودِ جنبش کارگری بدل شود:   پوتیه در فردای شکست چنین نوشت که مقدر بود تا کمون به

بایست  الملل طریق بشری خواهد شد«. ]کمون[ پاریس نشان داد که هدف ما میهم گردآییم و فردا بین»به
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رو، حتی اگر برای پیشگامان این جریان )به  داری. از همیناً متفاوت با سرمایهای باشد عمیقساختن جامعه

ها« هرگز  قول عنوان شعر معروفِ ژان باپتیست کلمنت، یکی از مبارزان کمونار( »زمان بار دادن گیالس

بود. کمون به  سیاسی و کاربست عملی آن  ـی تغییر اجتماعیدوباره از راه نرسد، خودِ کمون تجسمِ ایده

ی کارگر را دربرداشت. کارل مارکس  شناختیِ طبقهی هستیمعادلی برای مفهوم انقالب بدل شد که تجربه

گفته بود که این »پیشگامان پرولتاریای مدرن« موفق شده بودند که »کارگران   جنگ داخلی در فرانسهدر 

ی کارگران و ادراک جمعی آنان شد. با  جهان را به فرانسه پیوند دهند«. کمون پاریس موجب تغییر آگاه

چنان در آسمان رقصان است تا به ما یادآوری کند که  ساله از این واقعه، پرچم سرخ آن هم 150ای  فاصله

 ! زنده باد کمونبدیل همواره ممکن است.  

 

ترجمهمقاله  * حاضر  از  ی  است  ی  نوشته   The Possible Alternative of the Paris Communeای 

Marcello Musto .   وبسایت توان در این  شناسی دانشگاه یورک در تورنتو است. آثار او را می مارچلو موستو استاد جامعه  

 اند. مشاهده کرد، آثاری که به بیش از بیست زبان مختلف ترجمه شده
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 کمون پاریس و دیکتاتوری پرولتاریا 
 

 2021مارس   22

 حسن آزاد ی: نوشته

 

  یتجربه  به ی بدیل، که صرفا رو گام کوچکی است در راستای تدوین مشخصات کلی جامعه  ی پیشِنوشته

  انقالبی   تجربیات  سایر  بررسی  به   بعدی  های گام  در.  پردازدمی  آن  ی درباره  انگلس  و   مارکس   نظرات   و   کمون

شان بوده است.  ی بدیل چراغ راهی جامعهداریم که دغدغه  پردازانی نیاز نظریه  ی باره  در   گفتگو  و  بحث  و

 .بدیهی است که بدون مشارکت جمعی پیمودن این راه میسر نیست

،  1870با شکست ارتش فرانسه و به اسارت درآمدن ناپلئون سوم در جنگ آلمان و فرانسه در اول سپتامبر     

  ،فوریه های ژانویه وماه  در دوران امپراتوری دوم در فرانسه به پایان رسید و دوران جمهوری سوم آغاز شد.

آدولف    شهر بوردو( و  در  )مستقر  ب شدبس به توافق رسیدند، مجلس ملی انتخامورد آتش  فرانسه در  آلمان و

های پاریس، حکومت جدید در ورسای  علت ناآرامیبهحکومت جدید تعیین کرد.    وزیرعنوان نخسترا به  تیر

 مستقر شد.  
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روی کردند  های مون ماتر پیشسوی بلندیبه  از نیروهای ارتش فرانسه  نفر   مارس چندهزار  18  در روز    

بود تصرف کنند. این اولین اقدام حکومت به  های آن مستقر کردهلی بر بلندیهایی را که گارد متا توپ

از نیروهای گارد ملی، زنان    هزاران نفر  های پاریس بود.نافرمانی  خود بر  اصطالح ملی برای تحمیل اقتدار

اما     تیرهایی شلیک شد،طرف    هر دو  را سد کنند. از  هاآنروی  کودکان دربرابر سربازان ایستادند تا پیش  و

ت سرپیچی کردند و به مردم پیوستند. یعراندن جمعقباز دستور فرماندهان خود برای به  سربازان  ترِبیش

ی نفرات گارد ملی اعدام  وسیلههای حکومتی بهاز ژنرال  نفر   عملیات نظامی حکومت شکست خورد و دو 

لی و سپس به نمایندگان منتخب مردم منتقل شد. ی مرکزی گارد مشدند. قدرت در پاریس ابتدا به کمیته

  « هفته خونین»ماه مه موسوم به  28تا  21دست داشت و از  ماه مه قدرت را در   28مارس تا   18کمون از  

از فرانسه به آلمان انتقال  گفت مرکز جنبش کارگری  گونه که مارکس میهمان  با قساوت سرکوب شد. و 

 یافت. 

 کنم به اختصار به خصلت طبقاتی و شکل سیاسی کمون بپردازم.         یدر این نوشته من تالش م   

 خصلت طبقاتی کمون پاریس

اوینری      شلومو  است.  شده  طرح  مختلفی  نظرات  پاریس  کمون  طبقاتی  خصلت  مورد    Shlomo)در 

Avineri  )داخلیجنگ  »های مختلف  نویساین نظر است که پیش  شناس اسرائیلی بر مورخ و مارکس  »

بلکه بهکند که مارکس کمون را نه همه میشواهد روشنی ارائ عنوان یک شورش  چون امری کارگری، 

فیلیپ کین نیز یکی دیگر از منتقدانی است که    ( 1. )آوردشمار میرادیکال به  - بورژوایی و دموکراتخرده

 ی خصلت پرولتری کمون دچار تردید است: درباره

حال مارکس  با این  دهقانان بوده است.  آنِ  یز تاکید کرده که در فرانسه اکثریت ازمارکس درهمین متن ن»    

را تشکیل  میادعا   ملی  اکثریت گارد  پاریس  کارگران در شهر  اینمیکرد که    که اعضای کمون دادند و 

معنای   بهها. البته این عمال آن)منتخب بر مبنای حق رای عمومی( یا کارگر بودند، یا نمایندگان مورد تایید  

رفتن از پاسخ  رسد مارکس درحال طفرهمینظر  وجود بهشرایط تاریخی مبا توجه به  بودن نیست. در اکثریت

 (  2)« این سردرگمی داشت؟  چه برداشتی باید از مشخص است.

در  لیون    رفته مانند پاریس، مارسی وچند شهر پیش  جز دربهی هفتاد قرن نوزدهم  دهه  البته فرانسه در   

کار  رفت چندانی برخوردار نبود و شهرهای پیشرفته در اقیانوسی از دهقانان محافظهسایر مناطق از پیش

داد که در پاریس محدود  میهمین دلیل، مارکس به فعاالن سیاسی در پاریس هشدار  به  محاصره شده بودند.
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در اثر دو جلدی خود    (Pierre Milza)  پیرمیلزا  ،تی پاریسیعی ترکیب جمبارهمانند. اما درمیمنزوی باقی    و

پاریس  درباره کمون  رسمیمیی  آمار  مطابق  درسال    ،نویسد:  داشت.    1869پاریس  جمیعت  میلیون  دو 

های  کارگران صنعتی بودند و حدود سیصد تا چهارصد هزار نفر در رشته،  ساکنین شهر  از   نفر   پانصدهزار 

  بقیه در   های بزرگ مشغول بودند و کارخانه  هزار نفر در کارگر چهلاین تعداد    از   کردند.می  غیرصنعتی کار

سرایدار وجود داشت    وپنج هزار نفرخدمتکار و چهل از ده نفر. صدوپانزده هزار نفر های کوچک کمترکارگاه

از ایتالیا و    و افزون بر کارگران فرانسوی، صدهزار نفر کارگر مهاجر نیز در پاریس ساکن بودند که اکثرا 

 (  3) هستان آمده بودند. ل

بیانگراما اکثریت کمّ    الزاما  آیا کارگران و گامپیش  ی  در    هاآنرهبران    بودن در فعالیت سیاسی نیست. 

در اثر خود  (  R.Tombs)ی سیاسی نیز ابتکارعمل را در دست داشتند. رابرت تومس  برنامه  ی عمل وعرصه

و    1848،  1830های  جریان انقالب  شدگان درتوقیف  و، متهمین  ر قربانیانی کمون براساس شمادرباره

 ( 4):دهدمیها برحسب درصد نشان   این انقالب  کند که میزان فعالیت کارگران را درمیه  جدولی ارائ  1871

 

  1830ژوئیه  1848ژوئن  1871مه 

   :کارگران ماهر  73/3 60/0 54/4

 نجاری  8/6 10/9 8/0

 ساختمان 14/8 12/4 15/7

 فلزکاری  19/2 14/8 11/9

 کاری چرم 18/0 6/3 5/4

 نساجی 8/4 6/5 3/9

 صنایع تجملی  1/0 8/5 6/9

 چاپ 3/3 0/6 2/7



33 

 

بدون   4/2 13/4 14/9 کارگران 

 مهارت 

 یقه سفیدها  3/1 6/7 8/0

 طبقات متوسط  2/0 7/3 7/6

 خرده تولید 2/0 4/1 4/3

 کار تخصصی 0/0 3/3 3/3

 سایر مشاغل:  17/2 12/6 6/0

 خدمتکاران  12/3 ؟ 4/9

 دیگران  4/9 12/6 1/1

 

الملل    اول  بین  نیست کمون به جنبش کارگری فرانسه ووافزون براین، اغلب رهبران بالنکیست و پرود   

خرده و  داشتند  حمایت  تعلق  کمون  حکومت  از  پاریس  رادیکال  نتیجه  بدین  کرد.میبورژوازی  ترتیب 

حکومت کمون برخالف نظر کین    دادند ومیاکثریت جمیعت پاریس را کارگران تشکیل    ؛گیریم: نخستمی

به  ی سیاسی آن برخالف نظر اوینری خصلت پرولتری داشت.  حکومت اکثریت بود. رهبری کمون و برنامه

 :  بیان مارکس 

ی متوسط پاریسی مانند  یید انبوه وسیع طبقهأی واجد ابتکار اجتماعی از تچون تنها طبقهپرولتاریا هم»   

   «داران( برخوردار بود. تاجران )به استثنای سرمایه فروشان وخرده داران،مغازه

 نویسد:   می در جای دیگر او   

را تنها راه رهایی  آن  رد انقالب کارگران حلقه زدند وبر گِ  متوسط   رد وخُتاریخ، طبقات    در  بار برای اولین»     

  (5) «خود و فرانسه قلمداد کردند. 
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 آیا کمون شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا بود؟ 

  عنوانبهکمون را      «جنگ داخلی در فرانسه»  گفتارپیش  مرگ مارکس در  ها پس از مدت  1891انگلس در     

این باور است که مارکس    بر(  Neil Harding)دیکتاتوری پرولتاریا معرفی کرد. اما نیل هاردینگ    شکلی از

 دیکتاتوری پرولتاریا نام نبرده است:   عنوان بهکمون  گاه ازهای خود هیچنوشته در

الغای  ای مربوط به دوران گذار وجود ندارد  ...  اولین اقدام کمون  کمون پدیده  در توصیف مارکس از»   

دائ مرحلهارتش  برای  آمادگی  و  تدارک  دارای  کمون  یعنی   ... بود  کاملمی  درحالیی    ... نبود  که  تری 

ارگان به  پرولتاریا  گذار  دیکتاتوری  دوران  به  متعلق  اقدامی  که  دارد،  نیاز  مسلح  پرولتاریای  مستقل  های 

 (6) «است. 

بندی انگلس از کمون  نیز معتقد بود خصلت(  Erik Molnar)  مورخ مارکسیست مجارستانی اریک مولنار   

از مارکس  برداشت  با  واقعه  پاریس  است.آن  متفاوت  تاریخی  از  او  نظربه  ی  انقالب  مرحله  کمون  ی 

بندی لنین  با الهام از صورتی دیکتاتوری پرولتاریا نرسید. او  گاه به مرحلههیچ  نرفت و  دموکراتیک فراتر

 (7) دانست. میکمون را دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و خرده بورژوازی 

از    نگارش    مارکس  مسئول  انترناسیونال  عمومی  شورای  در»طرف  داخلی  و         «فرانسه   جنگ  بود  شده 

از اصطالح   پرولتاریا  دیاستفاده  برای اعضامیکتاتوری  آن  بهاین شورا    ی توانست  انگلیسی  ویژه اعضای 

  کار ببرد. اما در این اثراین اصطالح را به  توانستمیصراحت نمارکس به.  انگیز باشدنوس و حتی هراسأنام

روشنی  چون شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا بهی حکومت کمون هماو را درباره  جمالتی وجود دارد که نظر

 دهد:   مینشان 

  « ی کارگر. شده برای رهایی طبقهی کارگر بود، شکل سیاسی سرانجام کشفا حکومت طبقهکمون اساس»    

 (    8)« پاریس است.  ی حکومت کارگران درپرچم سرخی که کمون برافراشته برازنده» فرازی دیگر  یا در

از     ابتدایی  شکل  یک  کمون  بود،  درواقع  پرولتاریا  سوسیالیستی.   دیکتاتوری  محتوای  بدون    اما 

با مشکالت عدیدهاجتماعی تولید  بود.  کردن  روبرو  تولیدی در  :نخست ای  پاریس    نود درصد واحدهای 

  کارگران در   از   نفر   هزارتر خصلت کارگاهی داشت و تنها چهلتولید بیش  داشتند.  حداکثر تا ده نفر کارگر

در پاریس قابل مالحظه    بورژوا نیزی کوچک و خردهی کسبهوزنه:  دومکردند.  میهای بزرگ کار  کارخانه

رادیکال جمه بود. یک خرده یا سوسیالیست که ازریوبورژوازی  کرد و  حکومت کمون حمایت  می  خواه 

امضاء    («salut et fraternite)  برادری   سالم و » فرانسه  انقالب  های اداری و شغلی خود را با شعار نامه
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داری و جایگزینی آن  روشنی از دگرگونی روابط تولید سرمایه  رهبران سیاسی کمون تصور  :سوم .  کردمی

ژاکوبن، یک    یک اکثریت بالنکیست و  با روابط تولید سوسیالیستی نداشتند. رهبری کمون ترکیبی بود از 

.  شوار بودکاری بس دکردن تولید  جتماعی چنین شرایطی    در اعضای انترناسیونال اول.   نیست وواقلیت پرود

شده را به انجمن  های تعطیلکارگاهها و  که حکومت کمون تصمیم گرفت کارخانهآوریل، هنگامی  16  در

اقدامی    عنوانبهانگلس از آن    بپردازد، مارکس و  هاآنصاحبان  غرامت را به  کارگران واگذار کند و بخشی از

مارکس کمون یک شکل سیاسی     یل، به نظرهمین دلبه .استقبال کردند  با شوروشعف در راستای سوسیالیسم

 (9) برای رهایی اجتماعی بود، نه خود رهایی اجتماعی.

 اکنون به مشخصات کلی این شکل ابتدایی از دیکتاتوری پرولتاریا بپردازیم:    

 انتخابات  -1

پاریس قدرت را دردست گرفتند.  این   ی مرکزی انتخابی آن درمارس گارد ملی و کمیته 18بعد از قیام    

مارس    26مخالفت با شهرداران نواحی مختلف، تصمیم گرفت در    پاریس و در  شهر  ی امورکمیته برای اداره

 انتخابات عمومی برگزار کند.   

ازسال   )ار  1860پاریس  شهری  منطقه  بیست  مناطق  به  براساس  انتخابات  بود.  شده  تقسیم  وندیسمان( 

حکومت ورسای انتخابات  .  نماینده  92، در مجموع  هزار نفر یک نماینده برگزار شدبیست  برای هر   شهری و

  هزار  160جرت بیش از  مهاعلت بهطرف  یک  مناطق بورژوانشین، از  کرده بود. میزان مشارکت در  را تحریم

  485مجموع از  عدم مشارکت پایین بود. در  خاطربه  طرف دیگر  از  مارس و  18بعد از    های مرفهخانواده  از  نفر

مناطق    در   وهشت درصد. هزار نفر در انتخابات شرکت کردند، تقریبا چهل  233نفر از افراد واجد شرایط،    هزار 

  وپنج و ین پنجاهبیست میزان مشارکت باال بود و ب  دوازده، نوزده و   های ده، یازده،کارگرنشین مانند منطقه

نوسان   درصد  علیمیهفتادوشش  زنان  درکرد.  عمده  نقش  حق    رغم  و  رای  حق  فاقد  کمون  حوادث 

 شدن بودند. انتخاب

انقالبیون   عنوان بهوپنج نفر ه نفر بالنکیست، بیستترتیب بود: نُ ترکیب نمایندگان از لحاظ سیاسی بدین   

های  نمایندگان بورژوا که استعفا دادند و در فعالیت  از  پانزده نفر  انترناسیونال اول و اعضاء    پانزده نفر  مستقل،

از نمایندگان  ترکیب  نکردند.  شرکت  کمون  سی  شورای  شامل  شغلی  نفر لحاظ  پنج  کارگر،  نفر    وسه 

 (10) شد.می نگاروا، نوزده نفر کارمند دفتری و دوازده نفر روزنامهبورژخرده
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انجام گرفت، مارکس در مورد انجام انتخابات در سطح ملی  همان    سطح یک شهر  ون درانتخابات کم      

 کند:  میرا تکرار  الگو

ترین قصبه روستایی باشد ... کمون روستایی هر منطقه  بایست حتی شکل سیاسی کوچکمیکمون  »    

ای دوباره  ین مجالس منطقها   ی مشترک خود را به مجمعی از نمایندگان در شهر مرکزی بسپارد، و باید اداره

در پاریس  بفرستندنمایندگانی   قابل فراخواندن وبه مجلس ملی  باید  مقید به    . هر نماینده در هر زمان 

مهمی که برای    منتخبین خود باشد. وظایف اندک و (  mandat imperatif)وکالت )نمایندگی( دستوری  

یف باید از  این وظا  عمد بد بیان شده است.این موضوع به  ماند نباید متوقف شود.میحکومت مرکزی باقی 

 (  11)« عهده گرفته شود. طرف مقامات کامال مسئول کمون به

از    نظران مارکسیست قرار گرفته است. این شکل از انتخاب در سطح ملی مورد انتقاد برخی از صاحب      

 نویسد:   میجمله مونتی جانستون دراین باره چنین 

تنها نظام ممکن حاکمیت    عنوانبهی انتخابات غیرمستقیم را جا تالش نکرد این روش ویژهچمارکس هی»

اهمیت    مورد برای اواین  در  چهآن هم به آن ارجاع نداد. آن  طبقاتی کارکران قلمداد کند، و در حقیقت پس از

  باالیی از   ی بسیارجهبا در  های خودحکومتی محلیباید ارگان  ی آیندههمیشگی داشت، این بود که جامعه

 (     12)« پایین را گسترش دهد. از های ابتکارفرصت خودگردانی و

باره را به  تر در اینبسنده کرده و بحث بیش  « جنگ داخلی در فرانسه»به نظرات مارکس در    جا در این   

 کنم.  میفرصتی دیگر موکول 

 درهم شکستن دولت بورژوایی  -2

 به کوگلمان نوشت:    1871مارکس در دوازدهم آوریل    

ی من را خواهی دید که تالش بعدی انقالب فرانسه  توجه کنی، این گفته  هجدهم برومر  فصل آخراگر به»

منتقل کند، بلکه باید آن   دست دیگردستی به  نظامی را از-تواند مانند گذشته ماشین بوروکراتیکمین  دیگر

پیش  و  را درهم بشکند. اروپاست. قاره  انقالب مردمی واقعی در  شرط هراین  ای است که  این وظیفه  ی 

 (13) « رفقای قهرمان حزب پاریسی ما در حال انجام آنند. 

 گرفت: درهم شکستن دولت بورژوایی درچارچوب کمون پاریس پنج نهاد اجتماعی را دربرمی   
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می در تقسیم کار اجتماعی  و دائمی: فعالیت نظامی از فعالیت یک گروه مشخص  انحالل ارتش دائ  ؛نخست

پارهبه   اهالی  فعالیت  تمام  تبدیل شدوقت  نظام وظیفه)مذکر(  الغاء خدمت  نهادهای  .  تابعیت  ی عمومی. 

رنگ به پرچم  پرچم سه  تغییر  طرف سربازان.  شدن افسران ازانتخابی  نمایندگان منتخب کمون.  نظامی از

کمون. خ سر به  رنگ  در  عاما  و  نگرفت  قرار  کمون  شورای  تابعیت  تحت  ملی  گارد  جنگی،  شرایط  لت 

 ها تا حد زیادی استقالل خود را حفظ کرد.  گیریتصمیم

برای پلیس نیز اعالم کرد.    که برای ارتش اعالم کرده بود،  انحالل پلیس: کمون همان اصولی را  ؛دوم

. البته وظایف  روزمره  دادستانی کل و مراکز پلیس را دراختیار گرفتند  ،ها دادگستریولی در عمل بالنکیست

 شد و کامال دموکراتیک بود. میی کمیسرهای محلی و افراد گارد ملی اجرا وسیلهپلیس به

شدن )انتخاب مستقیم و مخفی( مقامات اداری، قابل فراخواندن و قابل  انحالل بوروکراسی: انتخابی؛  سوم

حقوق  ،  )یعنی بیش از یک یا دو دوره در مقام خود باقی نمانند(   هاآنبودن  مقامات و گردشی بودن تمام  عزل

  تر نباشد.مقامات اداری از مزد کارگر ماهر بیش

 نویسد: میی حداکثر حقوق مقامات اداری درباره« فرانسه جنگ داخلی در»  گفتارپیش انگلس در

ترتیب تالش برای رسیدن   به  فرانک بود. بدین  6000شد  میکمون پرداخت    ترین حقوقی که در بیش»   

 (    14)« شد. میبا مانعی جدی روبرو  های باالترمشاغل پردرآمد و ارتقاء به مقام

چهارم  یعنی یک  شد،میفرانک    1500که ماهانه تقریبا بالغ بر    فرانک در روز بود،  8/49  ماهر   اما مزد کارگر    

کرد تا  برابری  میاصل حکومت ارزان تبعیت    تر ازی اداری. پس عمال کمون بیشرتبهم عالیحقوق یک مقا

 (   15)  حقوق مقامات اداری با مزد کارگران ماهر.

به مقام خود       طرف پادشاه یا رئیس جمهور  شدن نظام قضایی: مقامات عالی قضایی ازانتخابی  ؛چهارم

ور،   یک  هیک رئیس جم طرف دو پادشاه، از 1871سالمندتر در سال و برخی از قضات  شدند.میمنصوب 

و ابقاء    امپراتور  از طرف رئیس جمهوری جدید در مقام خود  باید  شدند و هربار سوگند  میاکنون دوباره 

 نویسد:   میباره . مارکس در اینانتخابی کند خوردند. کمون قصد داشت  این مقامات را  نیزمیوفاداری 

از    باید»    شد، استقاللی که صرفا پوششی بود  میسلب    هاآناستقالل دروغین کارگزاران نظام قضایی 

برابر   هاآنی  برای چاکرمنشی حقیرانه هم  تمام حکومت  در  وبههایی که پشت سر  بودند    قدرت رسیده 
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ز باید مانند  ی دادگستری نیرتبهکارمندان عالی  شکسته بودند. قضات و   بسته و  سوگند وفاداری که هربار

 (16)« تمام کارمندان دولتی انتخابی، قابل فراخواندن و قابل عزل باشند. 

های کلیدی  برخی از پیروان خود را در پست ها امور قضایی را در دست گرفتند،عمل بالنکیست البته در   

از مسئو  کاربه زیادی  تعداد  را در گماشتند و  ابقا کردند  الن سابق  بمقام خود  ی  ی کمون در حوزهرنامه. 

 درستی اجرا نشد. قضایی به

نهادی متعلق به رژیم گذشته را    عنوانبهدوم آوریل کمون جدایی کلیسا    جدایی کلیسا از دولت: در  ؛پنجم

. به مداخالت کلیسا  قطع کرد. اموال کلیسا مصادره شد  کلیسا را   دولتیِ  یاز دولت رسما اعالم کرد. بودجه

 شد. مدارس مذهبی به مدارس معمولی تبدیل شد. پایان دادهدر آموزش عمومی 

از    ن  کلیسا  بناپارت در  کرد. بعد ازمیانقالب اجتماعی حمایت  ناپلئون  نتردام    پیروزی کودتای  کلیسای 

خواهان را برانگیخت.  خوانده شد، که خشم تمام جمهوری(  Te Deum) خداوند  سپاس از  سرود ستایش و

ای  ویژه در مناطق روستایی تا اندازهلویی ناپلئون در انتخابات، بههای مکرر  پیروزی  در دوران جمهوری دوم

کشیش نفوذ  داده  به  نسبت  بهمیها  گرایششد.  دلیل  وهمین  ضدمذهبی  در  های  میان    ضدکلیسایی 

 داد.    میشکل افراطی نشان که غالبا خود را به ها رایج بود،ویژه بالنکیستبه ها ونیستوپرود

 گذاری و اجرا وحدت قانون -3

اری  گذ ارگان قانون  ، بلکه یک ارگان اجرایی نیز بود؛بیان مارکس کمون صرفا یک ارگان پارلمانی نبودبه    

اری و اجرا در کمون به این شکل بود که اعضای منتخب  ذگ. این وحدت قانونزمانهم  طوراجرایی به  و

 ده کمیسیون اجرایی انتخاب کردند: ادی را برای  افر میان خود مارس از  29شورای کمون در 

ها و اعضای انترناسیونال برای  اجرای  ها، بالنکیستیک کمیسیمون اجرایی هفت نفره مرکب از ژاکوبن   

)شامل پست، تلگراف،    ه کمیسیون تخصصی برای جنگ، امورمالی، خدمات عمومیعام و نُ  قوانین بطور

ترابری، و  و  کمک  راه  عمومی  آموزش،    ، غیره( های  امورقضایی،  )پلیس(،  عمومی  امنیت  تدارکات، 

درکاروصنعت خارجی.  روابط  دو  وتجارت،  یا شصتمجموع  نفر سوم  این    از   وپنج  در  کمون  اعضا شورای 

فعالیت    عنوانبهها  کمیسیون اجرایی  و    کردند.میمقام  رئیس جمهور  فاقد  کمون  منوال جمهوری  بدین 

 ی وزرا بود.   کابینه
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ی مقننه و مجریه نگاهی کوتاه بیاندازیم: مارکس  نظر مارکس در مورد وحدت قوهجا الزم است بهدر این   

  در  1848نمونه در سال    عنوان بهنیز به این موضوع پرداخته بود.    1848ها پیش در جریان انقالبات  سال

  1851گوید. در سال  میسخن    «تقسیم قوا   یخوردهی کرمنظریه»  عنوانبهتفکیک قوا    الب آلمان از انق

شرط یک حکومت  »دهد میادامه    نامد و می  «خردی قانون اساسی قدیمبی»جدایی قوه مقننه و مجریه را  

    .(17) « ستهاآنبلکه وحدت  به اصطالح آزاد نه تفکیک قوا،

ای قوه مجریه قوی و مسلط بود و قوه مقننه  های اروپای قارهانگلس در تمام دولت  در دوران مارکس و   

آن  ای بود که هر دو  هایش ضامن اجرایی نداشت و این همان پدیدهگیریتصمیم  و   ، تحت تابعیت  ضعیف و 

ی پروس، فردریک ویلهلم سوم فرمانده  نمونه در دولت مطلقه  عنوان به.  نامیدندمیفکری پارلمانی  را کوته

اری کامل نیز  گذاز قدرت قانون کرد ومیکرد، قضات عالی را انتخاب میوزرای کابینه را تعیین  ارتش بود،

 برخوردار بود.  

به    قوا  تفکیک  شرایطی،  چنین  سلطنت  در  بین  سازش  درمعنای  برای  بورژوازی  قدرت  گرفتن  دستو 

همین  به  سوی دیگر بود.   سو و پارلمان توسط بورژوازی ازیک  ی پادشاه و بوروکراسی ازوسیلهرایی بهاج

 نویسد:   میدلیل مارکس در ایدئولوژی آلمانی 

سلطنتی،درکشوری»    قدرت  فرمان  که  کسب  برای  بورژوازی  و  مبارزه  اشرافیت  ومیروایی    در  کنند، 

تبدیل شده وی تقسیم قوا به ایدهآموزه  سیم شود،است تق   روایی قرار که فرمانجایی چون   هم  ی مسلط 

 (   18)« شود.میترویج  "قانون ابدی "

ی مقننه بر مجریه بودند  ی قوهسلطه  انگلس خواهان انتقال تمامی قدرت به نمایندگان مردم و  مارکس و  

ها  آنشان بر یکدیگر مشکلی نداشتند.  و کنترل و نظارت  ها آناستقالل    ،وگرنه با تفکیک قوای سه گانه

ارفورت.    های گوتا و درنقد برنامه  ،1848ی قضایی دفاع کرده بودند: درانقالب  استقالل قوه  بارها از  ،هردو

 دهد.    میاستقالل دروغین مقامات قضایی را مورد انتقاد قرار ، نیز «جنگ داخلی در فرانسه »  مارکس در

 عدم تمرکز اداری  تمرکز و -4

بر أت     مارکس  تاکید  و  می  یید  را مطرح  پرسش  این  برابر   خودگردانی  در  کمون  مورد  در  او  آیا  که  کند 

اداره  پرودونیسم، ازیعنی  جامعه  کمون  ی  حدی  طریق  تا  پراکنده  خودگردان  واحدهای  و  مجزا  های 

  طورفقر فلسفه تا انترناسیونال اول به  از   اش یطول زندگ  در  که اوعقایدی  برابر  در   نشینی نکرده بود،عقب

  تمرکز و عدم   یلهی مسئثار مارکس و انگلس از زاویهآ  تر پیوسته مورد انتقاد قرار داده بود. مطالعه دقیق
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دهد که پاسخ این پرسش  میاند نشان گونه که مونتی جانستون و ریچارد هانت به آن پرداختهتمرکز همان

 منفی است.  

مختاری مطلق واحدهای  ، هرچند با خودی عدم تمرکز کمون موافق بودندمهکس و انگلس هردو با برنامار    

نقش حکومت   حال از فدرالیسم و درعین ابتدا از از  هاآن کردند.میها مخالفت ی پرودونیستشیوهمحلی به

 اری شده باشند.      گذشرطی که براساس اصول دموکراتیک پایهکردند، بهمیمرکزی و وحدت ملی دفاع   

ی حکومت  افراطی بوروکراسی دولتی در فرانسه در دوره ای تغییر داد، تمرکز را تا اندازه ها آننظر  چهآن   

ناپلئون و دورههم  لوئی  در  آلمان  در  در  چنین  مارکس  بود.  بیسمارک  لوئی  »ی حکومت  برومر  هجدهم 

 کند:    میدست بوروکراسی دولتی شکایت  ها در العاده فعالیتاز تمرکز فوق «ناپلئون

شد.  میموضوع فعالیت حکومت تبدیل     و بهجامعه گرفته شده    ی ی مشترکی از فعالیت اعضاهر برنامه»    

 (   19)« چه یک پل، یک مدرسه، یا یک راه آهن.

های دولت  فعالیتمعنای محدودکردن  تر بهالعاده بوروکراسی دولتی بیشتمرکز فوقاین احتیاط نسبت به   

ویژه  بههای محلی،  کردن فعالیت حکومتهمآهنگ  کردن ومرکزی بود، نه نفی مطلق آن. برای یکپارچه

ی مشترک اقتصادی وجود یک حکومت مرکزی الزامی است. مارکس در این  ی تدوین یک برنامهدر زمینه

 کند:   میباره اشاره 

ترتیب  کردند و بدینمیی مشترک تنظیم  براساس یک برنامهجوامع تعاونی متحد باید تولید ملی را  »     

 (   20)« دادند.میآن را تحت کنترل خود قرار  

انگلس  این زمینه همان  ی کمون در درواقع برنامه      ها و گفت برآیند تمرکزگرایی بالنکیستمیطورکه 

 نویسد:    میگرایی کمون رکزتمی ضدپرودون بود. مارکس با لحنی انتقادی دربارهکزگرایی پیروان تمرضد

ها خود را به  کند مطابق آرزوی مونتسکیو و ژیروندنمیآن عرصه که تالش    قانون اساسی کمون در »    

های بزرگ اگر هم قبال با اعمال زور  وحدت ملت  در اشتباه است.   های کوچک تجزیه کند،فدراسیون دولت

ناپذیری کمون  آید. آشتی میشمار مندی در تولید اجتماعی به، اکنون عامل قدرتباشددست آمده بهسیاسی 

«  ی قدیمی علیه فوق تمرکز را پیدا کرد.زیرا شکل افراطی یک مبارزه  قدرت دولتی نادرست بود،  در برابر

(21  ) 
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 انتشار و اجتماعات آزادی بیان، -5

و  لو  (  Le Gaulois)مانند لوگلوا    کردند،میحکومت ورسای طرفداری    شکارا از آهایی که  روزنامه  انتشار    

چند روزنامه دیگر که با اقدامات    آوریل دفتر  18مارس تعطیل شد و در    21در روز    (  Le Figaro)  فیگارو

از طرفدار   . روزنامه ود بسته شددادنمیدلی نشان  ورسای هم اعم  یا روزنامه  انتشارات دیگر  های  کمون 

فعالیت  بهی آخر و شرایط حاد نظامی  خواه که نسبت به کمون لحن انتقادی داشتند تا سه هفتهجمهوری

 (22)  خود ادامه دادند.

ها و اعضای انترناسیونال در صدد تشکیل  ها، پرودونیستهای اصلی، یعنی بالنکیستگرایش  یک ازهیچ

  خواهان وهایی متعلق به جمهوریویژه باشگاهبه های سیاسی مختلف،ولی باشگاه  حزب سیاسی برنیامدند،

بودند،ژاکوبن فعال  پاریس  از آنل سیاسی بحث میاعضا در مورد مسائ  ها درشهر  ها در  کردند و برخی 

 نهادهای مختلف کمون مشارکت داشتند.  

یت  ی امنوهشتم آوریل تا اول ماه مه، بحث تشکیل یک کمیتهبیست  ترشدن شرایط نظامی ازبا وخیم   

ها  موافق  ها و ژاکوبنوپنج نفری مرکب از بالنکیستیک اکثریت چهل  عمومی در شورای کمون مطرح شد.

ها و اعضای انترناسیونال  مخالف آن.  وسه نفری از پرودونیستیک اقلیت بیست  تشکیل این کمیته بودند و

  داده شده به تعدادی افراد  هانآکردند که حق ندارند قدرتی را که از طرف مردم به  مخالفین استدالل می

واگذارکنند. غیرمسئو به  ل  توجه  با  و سرانجام  اضطراری  کمیته  وضعیت  اکثریت  انقالبیون  موافقت  از  ای 

 زندان و تبعید تشکیل شد.       ،1848ی شرکت در انقالب ای با سابقهحرفه

ها تعطیل شدند، و  شرایط  وزنامهپایان رسید. ر یت عمومی حیات دموکراتیک کمون بهبا تشکیل کمیته امن   

ها  ها و کمیسیونبحث  شرکت در   اکثریت، اقلیت را از  بود برای اعمال خودسرانه.ای شدهاضطراری بهانه

 (  23)  جلسات شورای کمون شرکت نکرد. اقلیت از پانزدهم ماه مه دیگر در  و محروم کرد.

 ها در شرایط اضطراری نوشت:    ی تعطیل روزنامهمارکس درباره

ها برای  هایی که آنبا تالش  و  بیرون پاریس جریان داشت،  با توجه به جنگ وحشیانه ورسای که در»   

انجام می  دهی و توطئه در رشوه اگر  دادند،داخل  مانند یک دورهمی  کمون  تمام   خواست  ی صلح واقعی 

کرد؟  بود خیانت نمیشده  آوری به اعتمادی که به او طرز شرممبانی و ظواهر لیبرالیسم را رعایت کند، آیا به

گونه اقدام  هجدهم مارس تا ورود نیروهای ورسای به پاریس به هیچ  پس چرا انقالب پرولتری پاریس از 

 (24)« ای متوسل نشده بود؟سرکوبگرانه
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 گروندریسه دیالکتیک مارکسی در 

 « نیکالوس به گروندریسه ی »مقدمهدرباره

 

 2021مارس  26

 ی: موشه پوستون و هلموت راینیکه نوشته

 ی: حسن مرتضوی ترجمه

 
 

سنگی را ادا کرده  [ سهم سیاسی گران1] ،گروندریسهنهایت دشوار  ی متن بیمارتین نیکالوس با ترجمه

های مارکس  ترِ مجموعه نوشتهی بلند او بر این ترجمه، تالشی است برای واکاوی درونی کاملاست. مقدمه

ی مارکس  از اهمیت اساسی برای بازسازی اندیشه  گروندریسهی نقد اقتصاد سیاسی. از این لحاظ،  درباره

تر آشکاری دارد که  ی فراخ است، اما گستره  سرمایهتار منطقی منسجم  برخوردار است. این اثر فاقد ساخ

ضمن آنکه به وضوح هر    گروندریسهافزاید.  نقد اقتصاد سیاسی عمق و غنا میانکشاف مقوالت  به درک  

ی او  کند، تحوالتی را در اندیشهی گسست میان آثار متقدم و متأخر مارکس تکذیب میای را دربارهنظریه

های اقتصادی  نوشتهدست) 1846ـ1844ی مقوالت آثار واسطهبیانگاری یگانهدهد که می نیز نشان 

فلسفی دربارهو  »تزهایی  فویرباخ«،  ،  مقوالت  آلمانی  ایدئولوژی ی  با  را  دفاع  غیرقابل  سرمایه( 
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های فلسفی« مقوالت »اقتصادی« متأخر. با  ی »شالودهمنزلهمقوالت آثار متقدم بهتأویل  د؛ یعنی  نکنمی

شناسی بود که مارکس نخست مقوالت نقدش را به نحوی بسط داد که متضمن شناخت  گروندریسه 

های خودبازتابی هستند که  . مقوالت نقد اقتصاد سیاسی شکلباشندانتقادی ــ تعیّن تاریخی دیالکتیک ــ 

 یابند. و تعیّن مناسب خود را می گیرنددر آنها جای میمقوالت اولیه 

رود. در  این درک از دیالکتیک همچون بنیادی برای نقد مفهوم کار و پرولتاریا نزد نیکالوس به کار می

  به  ،یافته و کار زندهی تضاد فزاینده میان کار شیئیتمشخصِ کار پرولتری در نتیجهامحای  ،  گروندریسه

از ارزش    ی مارکساستفادهبر  شود. این موضوع  داری ارائه میسرمایه  ایامح  اساسیِشاخص و    مثابه وجه

کند و  افمی  پرتو   مثابه شکل اجتماعاً خاص ثروت در تولید کاالیی( )ارزش به  کنندهتعیینای  مقوله  به مثابه

کند. چنین درکی محکوم می  ،سازدهر تفسیری که مقوالت را در سطح منطقی گردش کاالیی منجمد می

ی کار پرولتری  زند که سوسیالیسم را بر پایهداری میفقط تیشه به ریشه هر دیدگاهی از الغای سرمایه  هن

ابطال میوضع می را  مارکس  نظرات  از  تفسیرها  از  آن دسته  بلکه  ارائه  کند،  را  کار  از  مفهومی  کند که 

اکاوی تاریخاً پویاتری از  متضمن و  گروندریسه تنزل یافته است.    وجوه کلیتتحقق    کنند که فقط بهمی

 پرولتاریا در وجوه ابژکتیو و سوبژکتیو آن است.  

ی  بازبررسی این مسئله  گروندریسه پردازد.  بخش اصلی شرح نیکالوس به نقد مارکس از هگل می

ی دالولپه و آلتوسر را از لحاظ  دشوار را گریزناپذیر کرده است، اثری که استقبال از آن تفسیرهای اولیه

کند و  کنند تضعیف میآلیست برقرار میی »علمی« با یک هگل ایدهی که میان یک مارکس بالیدهتقابل

داری پس از جنگ مطرح شد.  ی بازسازی، گسترش و ثبات سرمایهعجیب نیست که این تقابل در دوره

پایان رسیده است ــ اما همچنین زمانی ک   گروندریسه  ه  هنگامی شناخته شده است که این دوره به 

گرایان جوان به نظریه و پراکسیس  ای از چپعمدتاً عقب نشسته است و شمار فزاینده  1960ی  طغیان دهه

نابسندگیسنتی مارکسیستی روی می با شکلآورند که  های جدیدتر مبارزه نشان داده  هایش قبالً عمالً 

درباره نیکالوس  بحث  بود.  معرفتشده  متاسفانه  هگل  از  مارکس  نقد  آی  نظریهشناسی  را  ن  سنتی  ی 

 شود.ای که با خود نقد مارکسی نقض میشناسیپذیرد، معرفتمی

فلسفه توصیف  با  را  خود  بحث  فلسفهنیکالوس  مثابه  به  هگل  همی  که  »دیالکتیکی،  ای  هنگام 

( است  27ی یک کشیش« )ص.  آلیستی و عرفانی همانند فلسفهی سقراط و ایدهشورشگرانه همانند فلسفه

ستیز، ”عرفانی“ و ارتجاعی؛  آلیسم و دیالکتیک در هگل ــ اولی عقلکند. این تفکیک و تقابلِ ایدهآغاز می

رونده ــ کاذب است و پیامدهای نظری و سیاسی مهمی دارد. اما باید روشن باشد که  دومی عقالنی و پیش

»ضدهگلی«    کند مارکسیسمیکند، نه تالش میخردستیز توصیف می  در مجموعنیکالس نه هگل را  
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ای  ورفتهتواند به نحو شستهدادن« هگل است، نه نقد از نیکالوس میایجاد کند. پس موضوع نه »نجات

نیکالوس   که  چرا  شود،  عرضه  مارکسیسم »ضدهگلی«  برابر  در  مارکسیسم »هگلی«  از  دفاع  مثابه  به 

 [2]   کند. سوال این است: چه نوع مارکسیسم هگلی؟مارکسیسمی »هگلی« را ارائه می

به  خودکردنِ هگل  لنین برگرفته شده است. اما از آن  دفترهای فلسفیدرک نیکالوس از هگل از  

سیاسی مشخص، در سوییس و پتروگراد، در خالل جنگ جهانی اول یک چیز است و    مالحظات  یانجیم

از همه منتزع  لنین ــ  از نظرگاه  پنجاه سال بعدی بحثتفسیر هگل  بعدی ــ  چارچوب بسیار  ، در  های 

ای  ی طبقاتی، چیزی است کامالً متفاوت. نیکالوس همین کار را با از سر گرفتن مقایسهمتفاوتی از مبارزه

دهد  که برشت میان هگل با سقراط کرده بود و تأکیدش بر انطباق هگل با وضعیت موجود سیاسی انجام می

های رسمی احزاب  او گذاشت، وامدار بحثــ چرا که درک برشت از هگل، تا تاثیری که بعدها کرش بر  

سین هستی بدل ساخت و  یای است که دبورین هگل را به دیالکتکمونیست بود. درک برشت حاصل دوره

رود: هرگز به فکر برشت  تر میالمسائل تکمیل کرد. اما نیکالوس پیشاستالین آن را در شکل یک توضیح

نکرد که فلسفه را »ایدهخطور  بنابراین،  عرفانی همچون فلسفه  آلیستی،ی هگل  بنامد.  ی یک کشیش« 

 شود.آلیسم آغاز میاز ایدهاو   یینماسرشتواکاوی ما از مارکسیسم نیکالوس با بررسی 

های حسی را منکر شد و به  کند: هگل واقعیت ادراکآلیسم را به شرح زیر توصیف مینیکالوس ایده

نادرست رسید که فقط مفاهیم مناین نتیجه شوند، واقعیت  طقی که توسط ذهن ساخته و پرداخته میی 

ها را از ذهنش بیرون راند  اش اعتبار عینی فراهم کند، آنخواست برای مفاهیم شخصیدارند. هگل که می

نسبت داد. »از آنجا تا این تز که این ”سوژه“ی ”عینی“ اما غیرمادی بر تکوین جهان    طور عامذهن بهو به  

ها  ام طبیعی باقی مانده بود ... و این سوژه مفتخر است که خود را در جریان سدهفقط یک گحاکم است  

آشکار و مکشوف کند. از این جا تا خدا ابداً گامی باقی نمانده است. هگل تا به آخر یک فیلسوف ـ پاپ  

 (. 27خواند« )ص. جهانی ... دعای خیر میباقی ماند که برای امپراتور این

[ نه  3.]کندتلقی میچون شکل کمابیش ابلهانه، ”عرفانی“، ارتجاعی اندیشه  همرا    آلیسمایده  نیکالوس 

شود ــ و نه تالش  ای به معضالت آگاهی و واقعیت، سوژه و ابژه نمیگیرد ــ هیچ اشارهآن را جدی می

خالی تو  ی چنینرویکرد  اش واکاوی کند.ی هگل را با ارجاع به بافتار تاریخی و اجتماعی کند فلسفهمی

آوری  ی هگل ناممکن شود. بیهوده است اتهامات قدیمی ماللشود تا تفسیر ماتریالیستی اندیشهباعث می

کند ــ مثالً، انکار واقعیت حسی. گفتیم که این فقدان  آلیسم تکرار میرا رد کنیم که نیکالوس علیه ایده

ها  ها و سوفسطاییهای الئاییگل از بحثگمان هدهد. بیی معرفت از تاریخ فلسفه را نشان میلوحانهساده 

 زنی. به خودت آسیب میکوبی یبه سنگ سخت مدانست که وقتی پایت را کامالً آگاه بود. همچنین می
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کند  طور که نیکالوس ادعا میوجه آنهگل باید گفت که به هیچ  صریحهای سیاسی  در رابطه با دیدگاه

کرد، هگل بر این ضرورت  )بورژوایی( حمایت می پدیداری[ برخالف کانت که از جهان 4ارتجاعی نیستند.]

است  خاص«    یشود بلکه »موضوعاش تجزیه نمیحسی  بسیارگونگی شناختی تأکید داشت که جهان به  

برای درک  ــ    نوشتی دکترایش(  برای رساله  های مقدماتییادداشتا )در  ــ چنانکه مارکس بعدهکه  

. دقیقاً این وجه از انتزاع است که برای برساخت  نیاز داردخاص«    ی»منطقبه    بسیارگونگی مشخص آن 

اجتماعی    کلیتمفهوم   در حکم مفهوم  این وجه  است.  مارکس کامالً ضروری  و  ی  نظریه  درنزد هگل 

می وارد  مثابه  شومارکسی  به  کانت،  کرد.  درک  تاریخی  لحاظ  به  را  آن  باید  و  دوره  شهروندد  ی  در 

نیوتنی تضمین می  توانست از جهان به مثابهمانوفاکتور، نمی کرد، فراتر  امری معین و معلوم که فیزیک 

ی او در  در اندیشه، و این، توانست از منظر تولید بیاندیشدشدن آغازین میبرود. هگل در مواجهه با صنعتی

ای فراتاریخی که  شود. در پس آن، مفهوم بورژوایی کار نهفته است ــ مقولهمی  گذارینشانهکار ”مفهوم“  

است. بنابراین، به رغم تمسخر ”سوژه“ی ”عینی“ اما غیرمادی توسط  آن  ی نمود اجتماعی مشخص  شالوده

یرد و بدینسان این انتزاعیت را به  گ، یاوه نیست که هگل واقعیت جهان را انتزاعی در نظر مینیکالوس

 رسد زندگی خاص خود را داشته باشند.کند که به نظر میی مقوالتی ارائه میوسیله

از  او    برداشت  بر مبنای  را  این »انتزاعیت« در جهان مادی ریشه دارد. انگلس، که نیکالوس درک خود

میدیالکتیک   میاستوار  اندیشهسازد،  که  مقای دانست  در  هگل  هگلیی  با  بهسه  بعدی  چپ  نحو  های 

آلیسم که هر چیز مشخصی  از ایده  وسادهو علیه هر نوع تفسیر سهل  است  قرصیف و پار ژتری  مشخص

کند هشدار داده بود: »هر کسی که فقط تا حدی با هگل آشنا باشد، باید بداند که او  را در خود غرق می

[  5های قوانین دیالکتیک ارائه کرد.«]ترین مصداقعنوان برجستهدانسته صدها نکته از طبیعت و تاریخ را به  

ی  کند که وجه اشتراک اندکی با پروژهآلیسم هگلی ارائه میتوخالی از ایدهی تفسیر   چنین اینکه نیکالوس

 گذارد. ، بر تفسیرش از مارکس تاثیر میمارکسی دارد

(. او اولی را که در  33قی اصلی دارد )ص.  ی منطبنا به نظر نیکالوس، نقد مارکس از هگل دو مرحله

سازد و سوژه را  ی هگل مرتبط میسازی سوژه و ابژهرخ داد، با روش فویرباخ در وارونه 1840ی  اوایل دهه

  یخی تار   یالیسمبسنده ماتر  یمادام که به نحو   یکالوس،ن  دهد.های اجتماعی افراد قرار میکنشدر برهم

به نقد نخست مارکس از    یبه نحو درخور  کند،ینم   یزمتما  یرباخ فو  یشناختنانسا   یالیسممارکس را از ماتر 

(، هنوز به سیاق فویرباخی  1843)   ی حق هگلنقد فلسفهدر حالی که مارکس در    پردازد.نمی  هگل

توان تفسیر ماتریالیستی  می  1844 های پاریسنوشتهدستکند، در  سازی سوژه و ابژه عمل میوارونه

ها در  دهد که حرکت ”مفهوم“ در هگل ناشی از پیشرفت انسانل را یافت. مارکس نشان میتاریخی از هگ
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  تنهایی، به  مفهوم  سازد. هگل مفهوم کار را به عنوان کارساز افراد تاریخ را میی کار است. فعالیت تاریخنتیجه

 .شودیم  یخبرآمد تارموجب (، Weltgeist، یعنی کارِ روح جهانی ) مفهوم کند، کار متافیزیکی می

تر در جایگاهی بوده که حرکت تاریخ  دهد که بنا به آن هگل پیش ای را نشان میتفسیر مارکس درجه

های اقتصاد کالسیک بود. اما این واکاوی از سوی  شود که هگل در بلندیرا بازتولید کند؛ او متذکر می

طریق کار توصیف کند ــ برای نقد کامل  ی بورژوایی را از  جامعه  کلیتمارکس ــ که هگل کوشید تا  

طور کامل  تواند به  ماند و نمیروش و نظام هگل کافی و بسنده نیست. این واکاوی تاریخاً نامتعین باقی می

از هگل برای نخستین بار ــ تلویحاً ــ در    تبیین کند که چرا هگل کار را متافیزیکی کرد. نقد کامالً بسنده

آیند ــ نه به این دلیل  آنجاست که مفاهیم هگل در تکوین خود به نمایش در میانجام شد. در    سرمایه

بود، بلکه به این دلیل که مسیر توسعه از طریق  که هگل به این نحو مبادرت کرده  ی بورژوایی جامعه 

به وجود می را  این شکل  و غیره  نقد کاالها، کار مجرد، ارزش اضافی  انتزاعات. مقوالت  بازنمایی    آورد: 

، تبعیت امر مشخص از امر انتزاعی، مناسبات افراد با یکدیگر  سرمایهی مقوالت در  ، رشتهاقتصاد سیاسی

 و با طبیعت تحت }سلطه{ کاال و سرمایه. 

ی کار  ی تولید و گردش و در نتیجهی ذات و نمود را که مارکس به عنوان رابطهرابطه منطقهگل در  

دهد.«  رخ می  این پدیدارعنوان »پدیدار فرایندی که در پس  گردش به  کند: مجرد مشخص کرده بود، ارائه می

شاهدی    گروندریسهدهد که بنویسد »کل  این بنیادی است ماتریالیستی که این امکان را به نیکالوس می

ی مفاهیم هگلی را  مایه(. جان26هگل ارائه شده[ )ص.  منطق]»خدماتی« که توسط است بر حضور آنها 

ی تکامل اجتماعی از طریق  عنوان نتیجهبه  های پاریسنوشتهدستورت ماتریالیستی در  صمارکس به

؛ پرولتاریا پدید آمد، خود را سازمان  ی تبعیت واقعی کار رسیدکار تبیین کرد. تکامل سرمایه به مراحل اولیه

سلطه و استثمار    موضوعکار    دهد ــ هنوز یقیناً اینای این کار را انجام میداد و قابل درک کرد که چه طبقه

شود. این سویه در پس پیشرفت دیالکتیکی  وار، ساخته میاست. تاریخ هنوز نه آزادانه، بلکه کور و طبیعت

( فقط به این دلیل  34ی عرفانی« )ص.  ی عقالنی درون پوستهمفهوم نزد هگل قرار دارد. »کشف هسته

آلیستی، و نه فقط  ت ــ همچون دیالکتیک ایدهی عقالنی داشی هگل یک هستهممکن بود که اندیشه

 آلیستی« پیچیده شده است. دیالکتیکی که در یک »عرفان ایده

ـ »گذار از ذهن ابژکتیو مستقل ... و بازگشت  نیکالوس عالوه بر نخستین مرحله ی نقد مارکس از هگلـ 

ـ دومین مرحله را تشخیص می  طبیعی به منزلگاه     گروندریسهدهد که آن را در  آن در جسم فانی انسان«ـ 

کند، تحولی  کس جلب میی مارنهایت مهم در اندیشهدهد. به این طریق، او توجه را به تحول بیجای می

درآمد مارکس  کند که پیشکند. او استدالل میهای خود نیکالوس را نقض میفرضکه با این همه پیش
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ی مقوالت هگلی به  واسطه، شروع نادرستی بود؛ و مقوالت مورداستفاده فقط برگردان بیگروندریسهبه 

حالی که هگل  اصطالحات در  مثالً،  بودند.  ماتریالیستی  با    طقمنی  را  آغاز    هستیخود  نامتعین  و  ناب 

فرامی  نیستییعنی  خود  ضد    واسطه که بیکند،  می با  خواند، مارکس پیشرا  را    تولید مادی درآمدش 

ناخشنودی    ددرآمخواند. مارکس در خالل پیش را فرامی  مصرف،  خودضد  که  کند  طور عام( آغاز می)به

نوشته را نوشت، در بخشی  کند. اما فقط پس از آنکه مارکس دستآغاز خاطرنشان می  خود را از این نقطه

پیرامون  کند و همین در  که عنوان »ارزش« را دارد، از نو با نقطه عزیمت متفاوتی ــ کاال ــ آغاز می

 (. 37ـ 35شود )صص. حفظ می سرمایهو  نقد اقتصاد سیاسی 

گام بر شرح واقعیت توسط  دهد مارکس چگونه گام بهکند که نشان میبه این تشابه اشاره مینیکالوس  

  ، شکل اجتماعی اساسی آن  تا اینکه سرانجام در پس انتزاع فراگیر مفهوم پولْ  ،ریکاردو و هگل غلبه کرد

را کشف  ، سرانجام عنصر ساختارسازی  گروندریسهکشف کرد. مارکس در جریان نوشتن    ،یعنی کاال را

شدن دیالکتیکی مقوالت نظام بورژوایی باید با آن آغاز شود. مارکس  و بنابراین مکشوف  سرمایهکرد که 

همانی   انگاری اساسیِیگانهشکل اجتماعی تاریخاً متعینی حرکت کرد که   سوی از آغازگاهی فراتاریخیْ به

مبادله ارزش  و  مصرفی  ارزش  ناهمانی،  میو  بیان  را  تضادای  ــ  آن    کند  تکوین  که  خاصی  تاریخاً 

 داری است. ی تولید سرمایهی تضادهای دیگر شیوههمه یدربردارنده

صورت ماتریالیستی« دیالکتیک هگل را وارونه نکرد. موضوع این نیست  به این ترتیب، مارکس صرفاً »به

آسمان فقط  مارکس  را  که  جای    روبیدها  سر  را  ماتریالیسم  آنآن  و  یعنی  در  طور  گذاشت،  لنین  که 

مییادداشت سرسری  خود  میهای  نیکالوس  خود  مقولهگوید.  یک  صرف  »جایگزینی  که  ی  گوید 

آلیستی )یعنی هستی نامتعیّن ناب( هنوز انتظارات  ی ایده”ماتریالیستی“ )یعنی تولید مادی( با یک مقوله

نمی برآورده  را  پیش35کرد« )ص.  مارکس  از  نیکالوس  چنانکه  مارکس  (.  نقل    گروندریسهبر  درآمد 

ی  کند. این مشخصهکند، مارکس این وارونگی را به عنوان پراکسیس »ادیبان سوسیالیست« توصیف میمی

ی  ی رویکرد مارکسی. هدف واکاوی مارکسی همانا جامعهآور« است، اما نه مشخصه»اقتصاددانان مالل

ی وجودی مسلط است،  ن یک تعیّن شیوهبورژوایی است که با کار مزدی و سرمایه ساختاربندی شده و بر آ

ـ به میانجی مبارزهای که مکشوفتعیّن وجودی ـ این تاریخ را در نابشدن دیالکتیکی آنـ  ترین  ی طبقاتیـ 

ی بورژوایی  کند. این تعیّن وجودی همانا کاالست. از نظر مارکس، جامعهترین شکل خود ارائه میو کالسیک

شود که مقوالت در کلیت آن  وضع می  اینابراین انتقادی در حکم ”سوژه“و ب  آگاهانه برای نخستین بار  

 کنند. حرکت می
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منزله به  انتخاب کاال  با  را در شکل  مارکس  دیالکتیک  تنها موضوع خاص  نه  نقطه عزیمت خود،  ی 

ند. این  کدهد، بلکه تاریخاً جایگاه خود دیالکتیک را تعیین میاجتماعی تاریخاً خاص تولید کاالیی قرار می

ی دیالکتیک هگل ی بسندگی مفهوم برای موضوعش است که هم پایهخودبازتابیْ پیامد ضروری انگاره

  ی دیالکتیک به مثابهود، انگارهشی دیالکتیک مارکس. آنچه در آغازکردن با کاال رد میاست و هم پایه

بیان مکفی واقعیت نامتعیّنی که    ت ــ یا به بیان دیگر، به مثابهشمول اسطور جهانروش کاربردپذیر به

  اکنون  شود کهیدرک م  یانتقاد  یمفهوم  در حکم  کیالکتی، داش متناقض است. برعکسسرشت اساسی

ی  به مثابهاست که  یاجتماع  یشکل برای روش مناسب  یگانه وجود آمده و هب یی ظهور شکل کاال  همراه با

 شده است.  نیّتعمخاص تاریخاً  ی( با تضادها یدار هیسرما یجامعه مثالً) ییکاال دیتوسط تولیک کلیت 

نه در شکل کاالیی،  آغازش  نقطه  با  مارکسی،  دیالکتیک  داری  مناسبات سرمایه  بیانگر فقط  بنابراین 

آن هگلی،  دیالکتیک  برخالف  بلکه  آگاهانه  است،  را  میها  درباره  کند:بیان  تأملی  کلیت  همچون  ی 

شود. این  ای از جهان که از طریق سوژه و برای سوژه آگاه می؛ همچون مرحلهشدن اجتماعی از تراز سوژه

ی آن بسنده است. اما به این طریق، »روشْ«  درباره  ی تأمل آگاهانهمفهوم برای این موضوع به واسطه

بر  کند. بسندگی مفهوم برای موضوعش باید عالوه ضرورتاً هر ادعایی را نسبت به اعتبار فراتاریخی رد می

داری ــ متضمن تاریخیتِ مفهوم یعنی خود »روش« باشد. بنابراین،  ی سرمایهتاریخیتِ موضوع ــ جامعه

در این معنای مضاعف است که دیالکتیک مارکس را باید در حکم نقد درک کرد: به جای تقابل صدق و  

ماندگار انتقادی  اوی درونکند، واککذب که بر حقیقتی ایستا و جایگاهی مفهومی بیرون از موضوع داللت می

ی  ی بورژوایی همچون تکامل اجتماعی، تضاد، نفی وجود دارد، همچون زمان، همچون تاریخ توسعهاز جامعه

های متناظر اندیشه است. دیالکتیک  هنگام نقد شکل اجتماعی و شکلی طبقاتی. این همسرمایه و مبارزه

معرفت یک  میمارکسی  ارائه  انتقادی  کشناسی  شکل کند  آن  در  درک  ه  تاریخی  لحاظ  به  اندیشه  های 

های نامتعیّن در بیرون از جامعه  های نامتعیّن و ابژههای سوژهکنشی برهمی نتیجهشوند و نه به منزلهمی

ای تقلیل داد که  توان به سادگی به عالقهشناسی انتقادی مارکسی را نمیو تاریخ. از سوی دیگر، معرفت

کند که  های آن امر »اجتماعی« را بررسی نمیکند و تعیّنجایگاه اجتماعی استنتاج میعمل و تفکر را از  

های گوناگون بتوارهْ قالب اجتماعی را تعریف  اند. در نقد اقتصاد سیاسی، شکل ها قرار گرفتهجایگاه  درون آن

تر،  های بیشتوان تفکیککند که درون آن مید، چرا که این قالب اجتماعی اندیشه را تعیین مینکنمی

توان به عنوان مقوالتی ایجاد کرد که به لحاظ منطقی آشکار  تر و با شکل طبقاتی خاص را میمشخص

درونمی این  مبارزهشوند.  کار مجرد،  ارزش،  تکامل کاال،  ــ  این  ی طبقاتی  ماندگاری متحرک  منبع  ــ 

امر معتبری است که خود را دائمی می آنچه »کذب« است، موقتاً  داند. این نقد از خود  داوری است که 
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ی موضوعْ به نقد بدل  شود، خود ارائهشود پدیدار میموضوع، از تضادها و مرزهایی که از حرکت آشکار می

 یشکل اجتماع  یکه به لحاظ نظر  مادام  ک،یالکتیدکند.  داری اشاره میی سرمایهشود و به نفی جامعهمی

 است.  یمنف کند،یم یآن شکل نف یخیو تار   یماندگار منطقرا با نقد درون دارییهسرما

کند،  ی مارکسی بافتار و تاریخ اجتماعی خود را واکاوی میاما این نقد وجه دومی دارد. از آنجا که نظریه

ی آنْ دیالکتیک را ماتریالیستی  آورد و ارائها به وجود میبافتار و تاریخی که تضادهای خاصش دیالکتیک ر

د. این  داری باید به معنای نفی خود دیالکتیک باشی سرمایهکرده است، نفی واقعی توسط پرولتاریای جامعه

های نقد اقتصاد سیاسی این  است. یکی از قدرتمندترین جنبه  سازگاردر خود    ، شناختیامر از لحاظ معرفت

تاریخاً متعیّن میاست که ای از  ن نقد خود را  انتقاد  را به عنوان نقد در فرایند واکاوی و  داند و وجودش 

مواجه    ناسازگاریگیرد. هر تالشی برای دگرگونی آن به علمی پوزیتیو با  های بورژوایی در نظر میشکل 

کنش شکل بر فراز برهم  شود کهشود، زیرا آن هنگام به عنوان یک استثنای تاریخاً یگانه فرانهاده میمی

کند.  های آگاهی قرار دارد و خود را به عنوان بنیاد خویش مطرح میهای اجتماعی و شکلو محتوی، شکل

 تواند خود را درک کند.  به این اعتبار، دیگر نمی

کند، چه شامل طبیعت باشد )انگلس( و  این امر در خصوص هر شکلی از دیالکتیک استعالیی صدق می

شناختی بنیان نهاده شود: در حالت اول بر مبنای  )لوکاچ(. دیالکتیک در هر دو حالت باید هستی  چه نباشد

طور  اجتماعی. اما اینکه واقعیت و/یا مناسبات اجتماعی به  طور عام، در حالت دوم بر مبنای هستیهستی به

می فقط  هستند،  متناقض  اساساً  قرار  تواند  عام  تبیین  مفروض  آنکه  نه  عنوان  گیرد،  به  دیالکتیک  شود. 

اش  بازتابیخود ـ  نحو جزمی و به بهای کنارنهادن درک  تواند بهبخش فراتاریخی فقط میی کلیتمقوله

 مطرح شود.

مارکسی که آگاهانه در سرشت مضاعف کار اجتماعی    تاریخاً مشخصِ   دیالکتیکِ  این موضوع در خصوصِ

ی  ی مرکزی مارکسیسم انقالبی، خود یک مقولهعنوان مقولهریشه دارد، کامالً متفاوت است. دیالکتیک، به  

شیوه یک  صرفاً  که  است  جامعهتاریخی  ویژه،  موضوع  یک  خود  درون  از  بلکه  نیست  اندیشه  ی  ی 

دهد که متکی  کند. این دیالکتیک مسیرحرکت عصر متناقضی را بازتاب میی کاال، را درک میتولیدکننده

دهد دی و سرمایه، و آشکارشدنِ متناقضِ این پیشاتاریخ خاص را نشان میاست بر تضادهای طبقاتی کار مز

عنوان مفهوم نقد اقتصاد سیاسیْ از آن  کند. دیالکتیک بهصورت منطقی و تاریخی ارائه میکه خود را به

نه  ای است نقدگراکند. این دیالکتیک به ویژه مقولهحرکت کور همبسته با مفاهیم کاال و سرمایه انتقاد می

ی کاال  یافتن سلطهکند و به پایانی تغییرپذیری مناسبات طبقاتی درک و فهم میکه موضوعش را از جنبه

گرایی کاملی  شود. این تعیّن تاریخی دیالکتیک بر نسبیتشان رهنمون میهای انسانیو سرمایه و نقاب
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  یست. با این همه، دیالکتیک فوقشناخت نداری قابلی پیشاسرمایهگذشته  که بنا بر آن،کند،  داللت نمی

اش ــ و  سوبژکتیویستی  چه  جبرگرایانه،  روایتــ چه در    زندمیرا  شناختی  ی غایتنظریه  ی هر نوعریشه

 کند. شناسی غلبه میتاریخی و غایتحدوث   تعارضبر 

ی بورژوایی را به عنوان نخستین کلیت اجتماعی واقعی  یافتهی توسعهجامعه  ی مارکسی دیالکتیک بالیده

تواند از یک شکل ساختارساز انتزاعی ای که کل واقعیت متعیّن آن می کند: جامعهبررسی و بیان مینقادانه 

از آنجا که آن سرشت   ــ کاال در سرشت مضاعف خود به عنوان نظامی تام و تمام ــ بسط داده شود. 

برد که به بسط آن شکل به فراسوی خود ــ به پول و سپس سرمایه ــ به  ضاعف به تضادهایی راه میم

دارد، این نخستین کلیت اجتماعی واقعی همانا نخستین شکل تاریخاً  گرایش  پویایی ثابت در زمان    مثابه

لی نیوتنی نیست. مارکس  یابد. اما این زمان یک قالب توخا، با زمان بسط میکلیتپویا است: به مثابه یک  

دهد که تاریخ را  های گوناگون زمان )زمان کار، زمان گردش و غیره( نشان میاز طریق تعیّن  سرمایهدر 

داری با حفظ دانش و کار گذشته در شکلی سازد. سرمایهیابد میمی  نه زمان انتزاعی بلکه زمانی که شیئیت

توسط مردم    ن را به عنوان یک امر تاریخاً مشخص و برساختهیافته و با فرارفتن پیوسته از خود، زماشیئت

تواند به تاریخی که آگاهانه  شود. وقوف کامل بر این امر میتر میسازد. تاریخ متراکمدهد و میشکل می

که    ،گرایانهمیانجی  یسرشتبا  پویا    یداری به عنوان کلیتی سرمایهشود بیانجامد. سرانجام، جامعهساخته می

جدا شده و آن را در حجاب  شوند  خویش منتزع می  از ذات  ،دنآیالزمی که پدید می  های تجلیشکل  به

 کند.برد، تاریخش را به عنوان منطق ارائه میراه می ،دنگذارمی

ها واجد عناصر پویا  بخش هستند نه تاریخی. آنهای اجتماعی متقدم به این معنا نه کلیتبندیصورت

تا د با شکل کاالیی  ای که شکلرجههستند و فقط  از عناصری  برخوردار  تولید مازادشان  به    است،های 

بخش،  داری به یک شکل اجتماعی کلیتی سرمایهکنند. اما، کاال فقط با جامعهفراسوی خویش اشاره می

یافته  عیّنی ت شود. تکامل منطقی، کاال ـ پول ـ سرمایه، از منظر جامعهی وجودی، بدل میشیوه  ی ازتعیّنبه  

شود که تکامل  ای متعیّن میتواند تاریخی درک شود. یعنی به نظر مارکس، حال به گونهبا سرمایه، می

ضروری فهمیده شود، اما فقط مشروط    منطقاًتواند به عنوان امری  گذشته )با توجه به تکامل کاالیی( می

ی اجتماعی رایند تحول تاریخی از یک شیوهبه اینکه با عطف به گذشته از این زاویه به آن نگریسته شود. ف

توان با ظهور و تکامل کامل شکل کاالیی همچون تکامل کمتر تصادفی درک کرد،  ی دیگر را میبه شیوه

ذاتاً ضروری حرکت.   عنوان مکشوف شدن یک اصل  به  نه  تاریخ  فقط سرمایهاما  و نه  داری ــ 

این زمان حال منطقاً به عنوان کلیت یک    . زیرا کندبخش را آشکار میبشریت ــ منطقی کلیت

ذات متناقض تعیّن یافته است که منطقاً به فراسوی خویش به امکان یک شکل آینده اشاره دارد، شکلی  
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شود یا بربریت، و این منوط است  است. انتخاب یا سوسیالیسم می  ی طبقاتیمبارزهمنوط به    که تحققش 

 به پراکسیس انقالبی. 

کنند، تابع همان زمان  ماندگار در زمان حال ظهور میای به عنوان امری درونحو فزایندهنامکاناتی که به

نیست؛ قرار نیست که آنها را غایتمندانه    پیشینیوجه یک ضرورت  هیچشان بهحال هستند که پیدایش

  اریسهای پنوشتهدستعنوان کل مسیر تاریخ تعبیر کنیم. این همان طریقی است که مقوالت مثالً  به

ی تاریخ به عنوان حرکتی از  تاریخی دیالکتیک به انگاره  باید در پرتو آثار بعدی مارکس خوانده شوند. تعیّنِ

گیرد. دیالکتیک اش امکان آزادی را در نظر میدرخود فزایندهبرد که با تناقضراه می ضرورتبه  ممکن

. هر  کندیمجال درک آن را با نگاه از فراز حال به گذشته، فراهم مگستره با مسیر تاریخ نیست، اما  هم

دوم و سوم    المللهای مسلط درون بینرایشکردن دیالکتیک، چنانکه در خصوص گتالش برای فراتاریخی

از این خودادراکی تاریخی عقب میصدق می عقب و  ی بورژوایی را روبهافتد و شکل متعیّن جامعهکرد، 

ی  کند. از آنجا که این شکل از دیالکتیک فراتاریخی تاریخ را همچون نتیجهجلو در زمان فرافکنی میبهرو

شود و تضاد قدیمی میتیک ناگزیر کنار گذاشته  ، وجه سوبژکتیو دیالککندطبیعی ارائه میقوانین علّی شبه

بیند شان متعیّن میطور علّی( توسط محیطها را )بهای که انسانشناسیماتریالیسم پیشامارکسی بین معرفت

 شود. ای که حامالنشان به نحوی برفراز این شرایط هستند، از نو برقرار میو نظریه

تأکید یکدیالکتیک که می  ، آن دسته از حمالت به ماتریالیسماما با  سویه بر  کوشند سوبژکتیویته را 

سان فراتاریخی و بنابراین نابسنده است. اغلب اوقات از »تزهای فویرباخ«  پراکسیس حفظ کنند، به همان

انتزاعی متکی بر پراکسیس استفاده می افکندن یک معرفتمارکس برای پی شود: فعالیت  شناسی تاریخاً 

تواند پراکسیس را به عنوان  شناسی انتزاعیْ فقط میمثابه تصرف واقعیت. این معرفتهمحسوس انسانی ب

آگاهانه درک می بهامری کامالً  به سوی غایتمندی،  با گرایش  این درک،  بنابراین،  اجتماعی کند.  لحاظ 

 شمارد. میجایز نرا ی اجتماعی، هیچ نظریه تاریخی، هایشکلی درباره اینامتعیّن است و هیچ نظریه

جهت با  میآنچه  فراموش  پراکسیس  شیوهگیری  که  است  این  پیشاسرمایهشود  اجتماعی  داری  های 

یافتگی گره خورده است،  های پویا نبودند و تاریخ فقط گذار زمان انتزاعی نیست. پراکسیس با شیئیتکلیت

داری  ی سرمایهقط در جامعهشده است. فیافتگی بیگانهاما اصل تاریخی پویا ــ شکل کاالیی ــ شیئیت

شیئیت که  بیگانهاست  مثابهیافتگی  به  هستندهشده  سوژهی  حکم  در  )سرمایه  پویا  بیگانهای  شده(  ی 

میکلیت میبخش  را  تاریخ  مردم  بدینسان  اما  شود.  در    نهسازند  کلیت،  تضادهای  اما  خودآگاهانه. 

امد که بر اساس تاریخی که مردم در پشت  انجشان، به امکان شکل جدیدتری از آگاهی میشدنمکشوف

کردن این امکان همانا کنارگذاشتن  . فراتاریخیبردراه میاند، به پراکسیس تاریخی آگاهانه  سر خود ساخته 
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کردن یک شرط تاریخی و مقید ماندن به قطب دیگر  شناختیوجه بیگانگی، وجه منطق است؛ همانا انسان

، سوبژکتیویسم  کاال به عنوان نقطه عزیمتْ حل معضل آزادی و ضرورت  آزادی و ضرورت.  تقابل فراتاریخیِ 

و جبرباوری، به عنوان دیالکتیک سوژه و ابژه، به عنوان زمان تاریخی را ــ به مثابه تاریخ ظهور، تکامل و  

 گیرد. وسط سرمایه ــ در نظر میتیافته  ی ممکن کاال و شکل اجتماعی تعیّنغلبه

آلیسم را در هگل فهمید و به نحو  توان پیوند دیالکتیک و ایدهشده در باال، میهبا توجه به مسائل گفت

آلیسم و درکش از دیالکتیک پرداخت. میانجی  گرفتن ایدهمناسبی به انتقاد از رویکرد نیکالوس در نادیده

یی، ما با  شود. از سومی  منتجی کار مجرد  مارکس است که از مقوله  }فتیش{  یالزم همانا مفهوم بتواره

پردازیم. از سوی دیگر،  ی کاال، به یک واقعیت اجتماعی متناقض و پویا میی تولیدکنندهپرداختن به جامعه

نحوی که کار اجتماعی در شکل مضاعف کار مشخص و  است، به  گرانهای واجد شکل میانجیچنین جامعه

شود. این مناسبات شکل یزها« بیان میمجرد وجود دارد و مناسبات اجتماعی ضرورتاً در مناسبات میان »چ

ی تاریخی  آورند؛ این مناسبات بنا به مرحلهمانند و ابژکتیو با »قوانین« خاص خود را به دست میبروز طبیعی

شود، اما به شکل پدیداری فرایند  شوند. فرایند تاریخی ظاهر میداری به جریان انداخته میی سرمایهتوسعه

یابد، یعنی تاریخاً  دهد. در نتیجه، آنچه تاریخاً متعیّن است، شکل »طبیعی« می»طبیعی« تغییر چهره می

گر  زمان تعیینشود، همنمای شکلی که در آن عینیت اجتماعی ظاهر مینامتعیّن. این بتواره به عنوان سرشت

بارز شکل اجتماعی است. صفت  )یعنی آن شکل آگاهی  اندیشه  بورژوایی  به بیهای  طگی  واسهای مقید 

بروز شیوهشکل  این است که شکل های  تولید(  بورژوایی  متعیّن سرمایهی  یا دستهای  ابدی،  کم،  داری 

شوند: »... بورژوازی  های دیگر غیرطبیعی یا مصنوعی به حساب آورده میشوند. سایر شکل طبیعی، تلقی می

پردازد که کلیسای رسمی به  های تولید اجتماعی مقدم بر شکل بورژوایی درست به همان نحو میبه شکل

 [ 6ادیان پیشامسیحی.«]

میاندیشه زاویه  این  از  را  هگل  انگارهی  با  هگل  دانست.  دوسویه  واقعیت  توان  گویای  تضادش  ی 

انگارهداری است. عالوهسرمایه نیز برهمی مالزمِ برهمبراین،  ابژه و  کنش شکل و  کنش پویای سوژه و 

بر   داللت  که  ــ  تاریخ  در  شکلتاریخیمحتوا  میبودن  امتیاز  ها  )مارکس(،  کور  موش  همان  ــ  کند 

،  این چیرگیکوشند بیان کنند. بر دیدگاه مبتنی بر ابدیت که مفاهیم بورژوایی می چیرگیدارد:  چشمگیری

جامعهتخته از  مارکسی  نقد  میپرش  تشکیل  را  بورژوایی  از سویی  همان  دهد.  مارکس  دیگر،  که  طور 

ی انقالبی که تاریخاً در حال شدن  ی هگل آگاهانه و از موضع یک سوژهجایی که اندیشه  واکاوی کرد، تا 

های بورژوایی اندیشه  گیرد، در چارچوب حدومرزهای شیوهاش در نظر نمیاش را با بافتار تاریخیاست، رابطه

می شکلباقی  یعنی  هستند،  الزم  که  را  انتزاعاتی  هگلی  دیالکتیک  پدیداری  ماند.  جامعههای  ی  واقعی 
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عنوان  گذارد. در نتیجه، سرمایه بهها را پشت سر نمیآورد اما آنیافته با کاال و سرمایه، فراچنگ میتعیّن

ی فراتاریخی هگل است، به معنای دقیق کلمه درک  ی سوژهشده که شالودهی تولید بیگانهسوژه یک شیوه

با تضادهای درونتاریخاً خاص شکل   حرکتشود، و  نمی به جلو راندهماندگار ویژهها، که  شود، می  اش 

( همچون سوژه و دیالکتیک همچون  Weltgeistشود. یعنی روح جهان ) فراتاریخی مفروض گرفته می

آلیسم و دیالکتیک را  ی ایدهشود: تاریخ همچون محصول کار مفهوم. رابطهقانون عام حرکت برنهاده می

درنظر گرفت: واقعیتی    بیانگر چیز واحدی   باید  ر هگل بنابراین نباید همچون تضادی تصادفی دانست بلکهد

به ارائه میکه  انتزاعی  امر  را به صورت یک  آورده شده خود  دیالکتیکی فراچنگ  کند زیرا در حکم  طور 

آلیسم دیالکتیکی هگل به  ایده  شود. بنابراین ی کار انتزاعی ــ مفاهیم بورژوایی انتزاعی ــ حاصل مینتیجه

مناسبات بورژواییْ »تأمل محض« نیست )ص.  ـ شناسی، منطق هستی{}یا: هستیمثابه اونتوـ لوژیک  

ی وجود است، درست همانطور که مقوالت ریکاردو نیز یک  ی مارکس یک تعیّن شیوه(، بلکه به گفته33

 دگارند و هنوز انتقادی نیستند. مانی وجود است. اما آنها بورژوایی و درونتعیّن شیوه

کردن سقراط است که چرا با هگل آشنا  متهم کردن هگل به رازورزی نسبت به مارکس مشابه سرزنش

دهد که نظریه آراسته باشد: هگل ذهن  کند و دستور مینبوده است. نیکالوس تاریخ را مرتب و منظم می

آسمان »در  را  ما ابژکتیو مستقل  است.«  کار  ها شناور کرده  ــ  است  برعکس کرده  را  چیزها  رکس فقط 

ورزی بهتر ــ و ذهن را به پیکر میرای انسانی برگردانده است )گویی  ای مانند روش و صرفاً اندیشهساده 

بتوارهجامعه انتزاعاتش،  این شیوهاش، میوارههایش، مناسبات شیی بورژوایی و  ی نومینالیستی  تواند به 

طری  این  به  و  )ص.  فروبپاشد(،  برگرداند.«  خود  جای  سر  »دوباره  را  ابژه  و  سوژه  فقط  جدیت  33ق   .)

ی کاالیی بورژوایی، را همچون یک انتزاع و در واقع همچون یک  ماتریالیستی هگل که ذهن، یعنی جامعه

ی بورژوایی  ی هگلی این است که جامعهماند. اما عظمت فلسفهسوژه دیده است، از نظر نیکالوس دور می

کردن«  های مناسب برای درکانتزاعیت موجودش بازنمایی کرده است؛ اینکه هگل توانست »جلوهرا در  

لوحانه و به سیاق  »مقوالت عقالنی« )مارکس( را بسط بدهد. »ذهن« هگل برخالف آنچه نیکالوس ساده 

بیان می کلهفویرباخی  بلکه محصول شیوهکند »محصول  نیست،  انسان«  متعیّن  ی  ید  تول  بورژواییی 

گیرد، اثری که در آن سپهر فرازمینی  اشتباه می  جوهر مسیحیتاست. نیکالوس مارکس را با فویرباخ  

ی  شود و روی پای خود قرار گرفته است. اگرچه نیکالوس هستهانسان پنداشته می  همچون محصول کله

یابد. او  شناسی دست نمیساندهد، اما مانند فویرباخ به فراسوی تراز انآلیسم را در جهان مادی قرار میایده

بنا به  وظیفه بیان کردند،  ی مارکسی بررسی مفاهیم بورژوایی را که اسمیت و ریکاردو یا کانت و هگل 
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گیرد، یعنی نقادانه آنها را از اقتصاد استنتاج  شان برعهده نمیی خاستگاه اجتماعی و اعتبار اجتماعیرابطه

 کند.نمی

ی  کند: »در میان دانشمندان اولیهامری انتزاعی و تصادفی ارائه می  نیکالوس تاریخ دانش را همچون

(. چرا این  28های تغییر، حرکت و فرایند بود« )ص.  شان به پدیدهویژه  مندییونانی افرادی بودند که عالقه

و اینکه    کردند،ی بورژوایی رشد میی جامعههای اولیهها ناگهان معنا یافتند ــ اینکه در اینجا شکلپدیده 

ی  های نوپای گردش کاالیی مرتبط بودند که سپهر تاریخی اعتبارشان پولیس بود ــ دغدغهشاید با شکل

او اصالً نمی نیست.  آن زمان مینیکالوس  بودند که در  این مردم  توانستند »دیالکتیکی«  پرسد که چرا 

همان درست  نمیبیاندیشند،  بررسی  که  جامعهطور  توانست  هگل  چرا  گونهکند  به  را  بورژوایی  ای  ی 

های تاریخی  هایی با خاستگاه ی نیکالوس پرسشفراتاریخی و دیالکتیکی به مثابه منطق درک کند. دغدغه

ی نامتمایز بگوید که  تواند به شیوهشان نیست. به این ترتیب او میی اجتماعیمسائلی مانند اعتبار و دامنه

د و گرد  راز آسیا تا خاورمیانه و نیز یونان و اروپا بررسی ک  های پیشین »دیالکتیک« راهگل تمامی شکل

هم آورد. اما هگل ماتریالیستی است بهتر از آنچه او توصیف کرد. برخالف نیکالوس که تضاد را امری عام  

انگارد. به نظر هگل، دیالکتیک  ها تقابل قطبی ساده نمیداند، هگل دیالکتیک را به سیاق مانویو ابدی می

 شود یعنی در پولیس. ها، با زنون، آغار میتب الئاییبا مک

اش که از معرفت ترسیم  ی هگل و تاریخ انتزاعی و تصادفیو بایسته ناتوانی نیکالوس در فهم شایسته

جداییمی نحو  به  است.  کند،  خورده  پیوند  فراتاریخی  امری  مثابه  به  دیالکتیک  از  او  درک  با  ناپذیری 

ی  شود، همچون شیوه، به سیاق بورژوایی ظاهر میگروندریسهنیکالوس به  ی  »دیالکتیک« در مقدمه

آلیستی، »دیالکتیک« که هگل صرفاً »آن را به ترازی باالتر  ای ایدهورزی، همچون سوژهفراتاریخی اندیشه

  مند از ای هستی(. نیکالوس به جای اینکه مانند مارکس دیالکتیک را به عنوان مقوله28ارتقا داد« )ص.  

داری کاال و سرمایه تعیّن بخشد، به انتزاع  ای از مسیر بورژوایی و سرمایهمناسبات اقتصادی متعیّن، مقوله

... کل    ی مجزا و خاص فلسفه منحصر نیست دیالکتیکی »به شاخه  پردازد. به نظر او، »معضل«از آن می

تکامل می کلیت  است،  پایانی داللدر حرکت  بر  و  داشت  آغازی  (. چنین 29کند« )ص.  ت مییابد، کل 

رشد، زیگر فون باربانت یا یاکوب بوهمه نیز با آنها ناآشنا  هایی برای هگل جدید نیستند؛ هراکلیت، ابنبینش

 شود.می ناپدیدای نقد مارکسی پاافتادهاند. در پس چنین نکات پیشنبوده

جداکردن روش از محتوا سوق  نیکالس با این تفسیر فراتاریخی از دیالکتیک به تکرار خطای قدیمی  

از نظر نیکالوس، »نخستین تالش    گروندریسهشود که با برنشتاین به جنبش کارگری وارد شد.  داده می

(. اگر مارکس از  43ی نظریه« است )ص.  ... برای به کارگرفتن روش ... در معضالت عمده  شدهشناخته 
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ست تاریخی بدی بود و هم هگلی بدی. دیالکتیک  ، هم ماتریالی کردچنین جدایی روش از محتوایش دفاع می

روش خاص محتوایی خاص است. روش به معنای بورژوایی کلمه نیست که بنا به انتقاد انگلس هر چیزی  

ای  گیرد. بلکه شکل حرکت مفهوم است زیرا مفهوم از حرکت ابژه ــ جامعهذیل یک اصل عام قرار می

ـ پیروی میتحت سلطه ای  کنندهرکس برخالف هگل مقوالت را در جهت اقتصادی تعیینکند. مای کاالهاـ 

 طبیعی این جامعه را نقد کرد. بسط داد و به این طریق نمود فراتاریخی، کیفیت شبه

ی تاریخ  در چارچوب سنت پسامارکسی به مفهوم دیالکتیک اساساً در بهترین حالت به عنوان یک مقوله

ی طبیعت و هستی. اگرچه دیالکتیک پس از هگل، در  ان یک مقولهاند و در بدترین حالت به عنو پرداخته

مند خود را در حکم تعیّن مقولی شرایط بورژوایی و ستیزهای  نقد مارکس از اقتصاد سیاسیْ تعیّن هستی

کنند یافت، اما بعدها به  ای که خود مناسبات موجود ارائه میهداری، به مثابه مفهوم مبارزطبقاتی سرمایه

ی هستی  عنوان مقولهدموکراتیک طبیعت و تاریخ تنزل یافت. دیالکتیک نزد استالین بهی سوسیاللهیک مقو

 پردازد. رازآمیز شد. نیکالوس به این مفهوم در این تراز می

ی  کند؛ بلکه آن را همچون شکل اندیشهنیکالوس نه فقط روش مارکس را به یک علم پوزیتیو بدل می

تاریخی طوالنی به عنوان شرط برساخت آن برخوردار است. این  ه یقیناً از پیشکند ک»طبیعی« ارائه می

آلیسم  کند که بعداً در تلقی نیکالوس از ایدهساختن دیالکتیک یک نگرش ایدئولوژیک را آشکار میابدی

ماندگار و در چارچوب  ی آن به صورت درونکند. او به جای تالش برای واکاوی نقادانههگل تجلی می

پردازد که »کلیسای رسمی به ادیان پیشامسیحی« ــ یعنی به  افتارش، به آن درست به همان نحو میب

بندی شده است. این دو عنصر موضع نیکالوس ــ دگرگونی  ای که آگاهانه سرهمعنوان خرافه یا رازآمیزی

در خصوص شکل متعاقب  نابینایی  و  پوزیتیو  علم  به  مارکس  قدیمینقد  ناشیهای  ــ  ابدی  تر  کردن  از 

ی بورژوایی است که مارکس  ی اندیشههای شیوهشود، دقیقاً آن ویژگیدیالکتیک است. آنچه پدیدار می

توان در عنصر سوم موضع نیکالس قرار داد: ابدی  ی ویژه را میهای اجتماعی این شیوهواکاوی کرد. ریشه

 کردن یک شکل اجتماعی ــ کار پرولتری. 

شود. او نشان  ی پول و سرمایه پدیدار میدر جریان بررسی نیکالوس از رابطه  ی کار پرولتریمسئله

کامل  می نظام  بردو  بلکه  نیستند  اقتصادی  پول و سرمایه فقط مقوالت  از نظر مارکس،  دهد که چگونه 

اند، و شامل انواع معین سیاست، فرهنگ و حتی مناسبات اجتماعی که »بر قواعد و قوانین معینی متکی

کنند. این دو نظام، ضمن آنکه ذاتاً به هم مربوط هستند، به عنوان  ( داللت می14هستند« )ص.   شخصیت 

وجوه متمایز و متضاد یک کلیت وجود دارند. سپهر منطقی پول ــ یا گردش کاالیی ساده ــ سپهری است  

می خود  به  را  آزادی  و  برابری  افراد شکل  میان  مناسبات  آن  در  زیرکه  »برابری،  ... محصوالت  گیرد.  ا 
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های مقادیر برابر زمان کار هستند. آزادی، زیرا طرفین مبادله همدیگر را به عنوان  شده پیکریافتگیمبادله

(. مارکس با مبادرت به خاطرنشان کردن  18ـ17...« )صص.    شناسندپذیرند و به رسمیت میصاحبان می

داری وجود دارد و هیچ  جه از کلیت سرمایهاینکه این سپهر فقط به مثابه انتزاع منطقی و تاریخی یک و

آورد که این  واقعیت مشخصی در کل ندارد، زمینه را برای نقد ایدئولوژی دموکراتیک بورژوایی فراهم می

کوشد تا آزادی و برابری بورژوایی را با حذف همان شرایطی )پول و  گیرد و میوجه را با کلیت برابر می

ی نیروی کار و خلق  (. سپهر سرمایه که مبادله19تر سازد )ص.  ده بود، کاملبازار( که بنیادشان را شکل دا

ارزش اضافی بنیادش است، با برآمدن از سپهر منطقی پول و با این همه با نقض آن، وجه اساسی دیگر 

ه  یافته در قالب سرمایه، و ب تر کار شیئیتداری است. این فرایند به رشد هر چه فزایندهاین کلیت سرمایه

می او،  علیه  و  کارگر  سر  باالی  بر  متخاصم  نیرویی  یا  عنوان  استثمار،  »فرایند  را  آن  نیکالوس  انجامد. 

داری  ی انباشت سرمایهکند. »این فرایند سرچشمهاستخراج محصول مازاد از زمان کار کارگر« توصیف می

 (. 20است« )ص. 

تو این  است.  مبهم  بسیار  سرمایه  انباشت  از  نیکالوس  عدمتوصیف  مقولهصیف  از  و  درک  ارزش،  ی 

مقوله از  مثابهبنابراین  به  پرولتری  کار  ذاتی  ی  و  خاص  اجتماعی  شکل  ــ  را  سرمایه  شکلی  تعیّن  ی 

کند. وجود محصول مازاد ــ یعنی محصولی بیش از آنچه برای بازتولید مستقیم داری ــ آشکار میسرمایه

داری است،  نمای سرمایهجوامع تاریخی است. آنچه سرشتی  نمای همهتولیدکنندگان الزم است ــ سرشت

ی مازاد است که به شکل ویژه سازمان تولید گره  ویژه شکلنه محصول مازاد به معنای دقیق کلمه بلکه 

سرمایه   خاص  شکل  است.  تعیین  ارزشخورده  تولید  سازمان  از  که  ــ  است  ارزش  کنندهاضافی  ی 

یگانه    ترین سطح( سازمانی که بر بنیاد کار مستقیم انسانی به مثابهاعیناپذیر است، یعنی، )در انتز جدایی

شده با زمان، استوار است. اما در  گیریاش، و اندازهتصاحب، بدون ارجاع به بعد کیفیی ثروت قابلشالوده

ی »زمان کار کارگران« بدون بررسی رها شده است. مانند این است که گویی  توصیف نیکالوس، مقوله

کند، و نه شکل مازاد که با سازمان  قط »استخراح محصول مازاد« است که انباشت سرمایه را تعریف میف

می تعیین  تولیدی  مقولهاجتماعی  با  خود  که  میشود  تعریف  کارگران«  کار  »زمان  تصاحب  ی  نه  شود. 

مشخص و مادی،    داران بلکه تصاحب شکل کار اجتماعی،های مازاد کارگران توسط سرمایهیافتگیشیئیت

 کننده است. داری تعیینیافته با سرمایهای تعیّندر جامعه

ی ارزش، حضور دارد. اگرچه  صورت ضمنی در سپهر منطقی پول، در خود مقولهاین سازمان کار پیشتر به

های مقدارهای برابر زمان کار  شده در سپهر پولْ پیکریافتگیکند که محصوالت مبادلهنیکالوس بیان می

مقدم   ظریه نیز مفهوم ارزشگوید، »در نکند. مارکس میهستند، پیامدهایش را برای کار تا آخر دنبال نمی
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ای از تولید است که بر پایه سرمایه  بر مفهوم سرمایه است، اما برای رشد و تکوین ناب خود مستلزم شیوه

[ این به معنای آن است که اگرچه پول و سرمایه سپهرهای منطقی متمایزی را  7بنا نهاده شده باشد.«]

ی کار  نظر گرفته شود. به ویژه در این خصوص، مقولهسازند، رشد و تکوین یکی از دیگری باید در  می

یابد و هنگامی که در تولید بسط و  مجرد، جوهر مقولی ارزش، باید هنگامی که در گردش کاالیی ساده می

 یابد، واکاوی شود. تکوین می

رزش  دیگر به عنوان کاال و شکل ادر آن، پول کند که نیکالوس پول را از سرمایه به سیاقی متمایز می

وجود    گروندریسهویژه در  شود. این نادرست است. این شکل از جدایی بین پول و سرمایه بهدرک نمی

توانند درک شوند شوند، فقط هنگامی میداری آشکار میندارد. تضادهای اجتماعی که به تمامی در سرمایه

آن که مارکس در نخستین   بودن شکل، دوقطبیبودن کاال، و بنابراین دوقطبیکه دیالکتیک شکل ارزش

  گروندریسهواکاوی کرد، درک شود. به این دلیل است، که چنانکه مارکس بارها در    سرمایههای  فصل

باید در شکل نطفه، خاستگاهخاطرنشان کرد را  بنیادهای مناسبات طبقاتی  وجو کرد،  ای کاال جستها و 

داری فرا  شود اما بعد به واقعیت سرمایهر میی نخست به صورت یک امکان بالقوه پدیداشکلی که در وهله

میمی را  دیالکتیک  ارزش،  شکل  دلیل  به  یعنی  دلیل،  این  به  اینکه  روید.  کرد.  قرائت  نیز  تاریخاً  توان 

می منطقاً  میدیالکتیک  حرکت  انتزاعی  نحو  به  که  است  تاریخ  بیان  خود  شود،  ارائه  آنکه  تواند  نه  کند، 

افر پراکسیس  توسط  اجتماعی در جامعهمستقیماً  آیندهاد کنترل شود. کار  ی ممکن چنان سازماندهی  ی 

بتوارهمی مناسبات  آگاهانه ساخته میشود که  تاریخی که  بود.  نخواهد  منطق  شده  پایان  معنای  به  شود، 

 ابژکتیویستی تاریخ است. 

آنجا که نیکالوس دیالکتیک شکل ارزش را در نظر نمی ارزشاز  آفرین را واکاوی  گیرد، ساختار کار 

ی »نیروی کار« در  ی »کار« با مقولهکند. این موضوع خود را در بحث او از اهمیت جایگزینی مقولهنمی

می  گروندریسه  گزاره47ـ44دهد )صص.  نشان  این  او  عزیمت  نقطه  که(.  است  مارکس  ی  نظریه  ی 

 طوربه آنها یهمه که دلیل این  به کارها انواع تمامی ارزیِهم و برابری ی ارزش، این ایده که »کارپایه

 نشده عمومی برخوردار  پیشداوری یک استحکام از  بشر برابری مفهوم زمانیکه تا هستند، انسانی کلی کارِ

عنوان یک پیشداوری عمومی بنا به  « شرط تاریخی برای ظهور این اصل به.شود  کشف توانست نمی بود،

شکل کاالیی، همانا شکل عام محصول کار و درنتیجه، مناسبات  ای است که در آن  نظر مارکس، »جامعه

 [ 8.«] عنوان صاحبان کاالها است ها بههمانا مناسبات بین انسان مسلط اجتماعی،

ی عمومی  کند و این انگارهی نخست این قطعه را نقل میفقط نیمه  ی مهم این است که نیکالوسنکته

بورژوایی می انقالبی  را »اصل  انسان  آفریده شدهبرابری  برابر  افراد  تمامی  به آن  بنا  او  داند که  اما  اند.« 
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دار است و  کند. این حذف معناکند که این اصل را به خود شکل کاالیی مرتبط میی دوم را حذف مینیمه

ماندگار بورژوایی تعریف  ی سوسیالیسم نیکالوس براساس مقوالت درونکند که انگارهداللت بر حدودی می

شود. این سمت و سو در نیکالوس با جدایی کاذبی که او میان کاالی خاص، نیروی کار، و خود شکل  می

واکاوی در  ــ که  نادیده گرفته میکاالیی  بهاش  ــ  م وجود میشود  تقویت  اشاره  یآورد  نیکالوس  شود. 

گرفت، اما خاطرنشان  کند که خطای اقتصاد سیاسی کالسیک این بود که کاالها را با اشیاء یکی میمی

آمیز ارزش مصرفی و ارزش  کند که به چه طریق کاال چیزی بیش از یک شیء است، همانندی تناقضنمی

د، »این یک فرض بدردبخور با کاربردهای  کنبه چه معناست. در عوض او فقط و به نحو نامناسبی بیان می

اعمال می به کاالی ”کار“  اما هنگامی که  است  پیشبسیار  این  برمال  داوری سرمایهشود، فقط  را  داری 

شوند  شوند و هنگامی که مستعمل میهایی هستند که استفاده و دستکاری میسازد که کارگران ابژهمی

 (. 45شوند« )ص.  دور انداخته می

شود که چگونه  ای تلویحی سوءبرداشت نیکالوس از ارزش در بحث او در این زمینه آشکار میپیامده

ای را که به خطا توسط اقتصاد کالسیک مطرح شد ــ این مسئله که ارزش کار  مفهوم »نیروی کار« مسئله

ی  دیشهی ارزش اضافی و انباشت سرمایه را ممکن ساخت: »انچیست؟ ــ حل کرد و به این طریق نظریه

ی ارزش، یعنی اصل برابری عام انسانی، را حفظ کرد و  ی کارپایهنظریه  نهفته درمارکس بنیاد انقالبی  

اش برای کارگران معادل با ضد آزادی انسانی است. مارکس با  نشان داد که این اصل در شکل بورژوایی

حل کرد؛ او آنچه را که در آن    ی کالسیک ارزش راای که از ”نیروی کار“ داشت، تضاد ذاتی نظریهتلقی

... و به این طریق مارکس با حفظ آنچه در نظریه    صحیح بود، یعنی تعیین ارزش با زمان کار را حفظ کرد

ی قدیم را به ضدش بدل کرد؛ از  های گنجیده در آن، نظریهصحیح و انقالبی بود، و پاشاندن محدودیت

حزاب کمونیستی ]![، و بدینسان توضیح داد که چگونه  ی ابخشیدن حکومت بورژوایی به نظریهمشروعیت

تر معنای  ( قبل از واکاوی بیش46...« )ص.    شوددار از رهگذر کار کارگران ثروتمند میی سرمایهطبقه

ی مارکس الزم است. مارکس مقوالت اقتصاد سیاسی کالسیک را قول، بحثی کوتاه دربارهنهفته این نقل

گوید، مارکس فقط تعیّن  ها را آشکار کرد. برخالف آنچه نیکالوس میتماعی آنی اجدر نظر گرفت و پایه

طریق  ارزش کار    از  »کار«را  زمان  آن  ماهیت  بلکه  نکرد  ارزش  حفظ  کار    را  سازدمی  که  کرد.  آشکار 

فعالیتی هدفمند  ارزش معنای  به  ایجاد    نیست آفرینْ کار  متعیّن در جریان  به طریقی  را  ماده  که شکل 

کند )آنچه مارکس  ی تولیدکنندگان داللت میهنگام بر عنصر برسازندهدهد و همخاص تغییر می  محصولی 

است. این مقوله صرفاً یک انتزاع    مجردی کار  یافتهی شیئیتنامد(. برعکس، ارزش سنجهکار مشخص می

مقوله بلکه  نیست،  »واقعی«  کار  مقولهمفهومی  ــ  است  اجتماعی  اجتای  کار  در  ای که سرشت  را  ماعی 
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کند که به مثابه یک کل توسط تولید کاالیی به عنوان وجه میانجی میان خصوصی و  ای بیان میجامعه

گیرد. به بیان  هنگام آن را به عنوان وجه شدایند تاریخی اجتماعی دربرمیشود و هماجتماعی تعیین می

وسوی تحول آن در اختیار  ی و سمتدار دیگر، این مقوله کلیدی را برای فهم مناسبات اجتماعی سرمایه

شود،  ی ارزش فقط در شکل مادی بعُد ارزش مصرفی بیان میگذارد. اما این مقوله اجتماعی برسازندهمی

 دهد. یعنی بعُد کار مشخص، و با این همه به آن شکل اجتماعی متعیّن می

ی که نباید فقط به مثابه یک  اکند، مقولهداری تولید را تعیین میی ارزش منطقاً شکل سرمایهمقوله

نظر از  یافته، صرفی ثروت همانا حجم زمان کار مستقیم شیئیتی بازار در نظر گرفته شود. سنجهمقوله

حجم و تعداد محصوالت تولیدشده، است. این سنجه از سرشت کیفی کار مورداستفاده در فرایند تولید منتزع  

انتزاعی    انسانیشود و، از آنجا که فقط کار  ضافی منطبق میشود. این فرایند تولید با تولید ارزش امی

کار  ارزش به  ضرورتاً  است،  سرچشمه  انسانی آفرین  مثابه  به  ــ  پرولتری  کار  ــ  ثروت  مستقیم  ی 

ای  تصاحب متکی است. منطق شکل تولید به نحوی است که کار مستقیم بیش از پیش به مجموعهقابل

برونبعدی تقسیم میهای تکفعالیت توانمندیشود، و  به نحو فزایندههشتگی  انسانی  بارآور  به  های  ای 

یابد، به جای آنکه مستقیماً به عنوان  راز و در مقابل کار زنده شیئیت میصورت نیروهای مادی تولید برف 

نظر مارکس، این فرایند بیگانگی الزم است )اگر  های انسانی فرد کارگر داللت کند. بهی توانمندیبرسازنده

را    از منظر جهان به لحاظ تاریخی نگریسته شود( و با این همه منوط به زمان. این فرایند جهش عظیمی

کردن و محدودکردن کارگران  در نیروهای بارآور و معرفت اجتماعی ممکن ساخت، هر چند به بهای توخالی

پیش با  تعارض  در  پیش  از  بیش  این جهش است که  دقیقاً  این همه،  با  قرار میفرضمنفرد.  گیرد:  اش 

کنند؛  ارزش خود را نقض می  ی شوند، بیش از پیش پایهداری بالیده مینیروهای مادی تولید که تحت سرمایه

تولیدکننده درونظرفیت  توسط  آنچه  با  است  نسبتی  هر  از  فراتر  آنها  ثروت  مستقیم  ی  کار  زمان  داد 

 شود. گیری میاندازه

داری فقط  شود که تفاوت میان سوسیالیسم و سرمایهاین تناقض اغلب به این معنا دچار سوءبرداشت می

برون در  است  م تفاوتی  بیشتر  میداد  فراموش  سوءبرداشت  این  از  حصوالت.  وجهی  چیرگی  که  کند 

، دارد. در این مورد، وجه خودبازتابی متضمن ساختار خود کار است. هنگامی  وارونگی  از  خودبازتابی عملی،

شود، نیروهای تولید بالیده در  مستقیم چیره می  اش به کار انسانییافته با سرمایه با نیازمندیکه شکل تعیّن

سرمایهجریا مین  که  داری  دهند  تغییر  نحوی  به  را  آن  و  باشند  داشته  واکنش  اجتماعی  کار  بر  توانند 

 داری از میان برود. های خاص کار انجام شده در سرمایهکیفیت
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دیالکتیک  شالوده مارکس،  مصرفی  ارزش  و  ارزش  دیالکتیک  همانا  وارونگی  این  منطقی  امکان  ی 

گیرد،  سادگی از تراز کاال منشاء میگونه که بهگی شکلی است، آن هم نه آننایافتیافتگی شکلی و تعینتعین

ی بررسی ماشین از سوی مارکس را در نظر بگیرید:  . نحوهیابدگونه که در انکشاف سرمایه بسط میبلکه آن

ماشین    بودنی ثابت است. این به معنای خنثیداری به عنوان سرمایهی سرمایهیافتهماشین یک شکل تعیّن

شود و صرفاً این هدف است که باید  داری برای هدف تحقق ارزش به کار برده مینیست که تحت سرمایه

آالت یک  ماند. اینکه ماشینتغییر کند. چنین دیدگاهی در چارچوب مفهوم بورژوایی خرد ابزاری باقی می

و نه فقط هدفی که برای آن    شودشکل متعیّن است، به این معناست که شکل خودِ ماشین نیز متعیّن می

گیرد. بُعد ارزش مصرفی  اش قرار نمیشود. اما به نظر مارکس، ماشین یکسره ذیل تعیّن شکلیاستفاده می

داری بارزتر  اش بیش از پیش با مسیر تکوین و رشد سرمایهگیکند که بالقوهغیرهمسانی را بیان می  وجه

گیرد. اما این یک تضاد  اش قرار میبا تعیّن شکلی سرمایه  شود ــ یعنی بیش از پیش در تضاد واقعیمی

یافته با  ی تعیّنماند. هیچ پیشروی خطی نرم و روانی به شکلی جدید در کار نیست. مسیر جامعهباقی می

ماند، هر چند اش ابزار سلطه باقی میای که شکل مشخصراند، توسعهی فنی را به پیش میسرمایه توسعه

گیرد، چنانکه نه فقط هدف تولید  خص آن دگرگونی جامعه و تقسیم اجتماعی کار را در نظر میگی مشبالقوه

 ها نیز متفاوت خواهند بود. ماشینی بلکه خود ماشین

بیبی ماشین  از  گمان  دسته  آن  است.  مرتبط  خود،  ناهمسان  و  همسان  ابعاد  در  کار،  خود  با  واسطه 

ی  گیرند، در واقع فقط یک سویه از نظریهاری همسان در نظر مینویسندگانی که کار را با خود فعالیت ابز

ی تحقق سرمایه و آن را به صورت امری فراتاریخی به عنوان کلیت  یعنی سویه  ،کنندمارکسی را لحاظ می

کنند! فعالیت ابزاری را نباید با فعالیت هدفمند به طور کلی برابر گرفت. باید آن را توصیف فعالیتی  مطرح می

داری که بیش از پیش اجبار ناشی از  ی سرمایهای بیرونی )»ماهیت ثانویه«ست که هدفش با ابژکتیویتهدان

آنگاه همین ابژکتیویته وسایل رسیدن به هدف را تعیین  کند( تعریف مینیاز مادی را تکمیل می شود و 

کلیت درک شودمی مثابه  به  و  فراتاریخی  فعالیت  این  بدینسان هنگامی که  بتوارهکند.  در چارچوب  ی  ، 

ماند. غلبه بر چنین فعالیتی مستلزم دگرگونی نه فقط هدف بلکه شکل کار و شکل سرمایه مقید باقی می

 تواند تغییر کند. تولید می یشیوهماشین است. 

دگرگونی سوسیالیستی جامعه بنابراین فقط نابودی مالکیت خصوصی بر وسایل تولید نیست بلکه مستلزم  

ی  کنندهازمان تولیدی است که توسط سرمایه تعیّن یافته، به نحوی که زمان کار مستقیم و وضعدگرگونی س

ی ثروت نخواهد بود. این دگرگونی به معنای نابودی مادی کار پرولتری توسط  دیگر شکل و سنجه  ،ارزش

نگی است و نباید به  ی خاص بیگاطور کلی( تاریخاً مقولهپرولتاریاست. پرولتاریا )به مثابه یک »طبقه« به
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شده )سرمایه(  ی بیگانهسوژه  « دریافت شود، یعنی آنچههنوز سوژه نشده عنوان »سوژه« بلکه به عنوان »

برای سرمایه اساسی است و خود  را می الغای آن کار که  فرایند  و در  با سرنگونی سرمایه  آنچه  و  سازد 

افراد با فرایند کار مستقیم دارند تغییر خواهد کرد،  ای که  شود. رابطهکند، سوژه میپرولتاریا را تعریف می

داری فقط »کارگر  نحوی که کار سازنده و برساخت فرد اجتماعی کامل خواهد بود و نه آنکه مانند سرمایهبه

ی فردی آن معرفت اجتماعی است که  برای دربرگرفتن دوباره  مادیفرض  [ این پیش9محض« باشند.]

ی مادی و  شود، یعنی غلبهطور کلی بیان مییابد و سپس در جامعه بهسعه میداری ابتدا توتحت سرمایه

سرمایه تاریخیت  بیگانگی.  بر  مثابه  تاریخی  به  پرولتری  کار  تاریخیت  با  است  همسان  بنابراین  داری 

ی شکل اجتماعی ثروت، و همسان است با تولیدی  ی ارزش به مثابهی ثروت مادی، سرچشمهسرچشمه

 شکل اجتماعی تولید.  بخشد و مبتنی است بر پرولتاریا به مثابهرا تعیّن میکه ارزش آن 

دهد  ی برابری عام انسان را که نیکالوس به آن ارجاع میتوان مقولهتری میاز این زاویه به نحو نقادانه

ابری بلکه از  ی بر ای است از شکل بورژوایی تولید و نه بیرون از آن. ما نه از ایدهبررسی کرد. این مقوله

مبادله  برابری و  تولید  بر  امری  ی کاالیی سخن میمتکی  عنوان  به  بورژوایی  برابری  به  گوییم. معموالً 

تر کرد: برابری ویژگی کاالهایی است  شود. مارکس این بحث را مشخص»انتزاعی« و »صوری« اشاره می

جامعه در  کار که  محصوالت  که  است  مسلطی  شکل  کاالها  آن  در  که  آمده  ای  در  آن  قالب  بر  به  اند، 

کنش به میانجی اشیا  ی است از برهماکند. به بیان دیگر، برابری مقولهشان یعنی افراد داللت میخاستگاه 

ی تام و تمام این  ها، »ابژکتیویته«، حک شده است. »انتزاعیت« یک جنبهو بنابراین در آن ویژگی ابژه

کارهای    یانتزاع و تقلیل بالقوهت محصوالت در مبادله به معنای  مقوله است. برابری عملیِ انواعِ متفاو 

مشخص گوناگونی است که محصوالت کالبدشان هستند، به کار انسانی انتزاعی. در این بافتار، این مقوله  

ی  شان به مثابه کار انسانی؛ و انتزاع از همهی کارهای بالفعل به سرشت مشترکدو وجه دارد: تقلیل همه

ویژگیهاشکل  و  مشخص  مثابهی  به  دوم،  وجه  این  کارها.  انواع  سودمند  مکمل   های  بیگانگی،  فرایند 

شود  »برابری عام انسانی« ابتدا همراه با تولید کاالیی عام تاریخاً ظاهر میی وجه اول است.  دارانهسرمایه

داری  یّن منطقی اولیه سرمایهداری هستند. از تعی سرمایهوجه شالوده  هر دو بیگانگی.   ِیــ همچون مقوله

ای که مارکس بعدها در واکاوی خود از فرایند تولید متعیّن با سرمایه بسط  در گردش کاالیی ساده، آن جنبه

سازند. برابری به جای آنکه یک  ی اجزاست که با هم یک کل را میداد، در برابری حک شده است: برابر

ای مولد به نحوی که کارگر به سیستم  کند ــ رابطهمزدی را بیان میی بازار باشد، ساختار بالفعل کار  مقوله

شود. دگرگونی سوسیالیستی جامعه داللت بر غلبه بر، و نه  ای ناچیز در یک دستگاه وصل میهمچون مهره

 کند. »برابری عام انسانی« میتحقق، 
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رکسیستی( درک کرد که  تر )و بعدها مامارکس را باید معرف گسست از آن سنت سوسیالیستی قدیمی

ایده تحقق  را  میآلانقالب سوسیالیستی  فرانسه  کبیر  انقالب  سلطههای  با  که  هم  داند  در  بورژوازی  ی 

در وجه ایجابی  چه  ها را،  آلاین ایده  خودِ  سرمایهو به ویژه در    گروندریسهپیچیده شده بود. مارکس در  

  ، دهدشود، نشان میکه از شکل کاالیی پدیدار میشان،  هکننددر وجه سلبی تثبیت  چه برانگیزاننده طغیان و  

 . اندشدهی حاکم آلوده طبقه  خاص منافعی بواسطهکه را های عامی آلو نه ایده

تر از نیکالوس نقل کردیم بازگردیم. او برداشت غلطی از سرشت  ای که پیشتوانیم به قطعهدر اینجا می

مقوالت اقتصاد سیاسی   ،اینکهاز  سازند؛  ماندگار مقوالتی که نقد را برمیدرون  از نمایشمنفی نقد دارد:  

داللت  و به نفی آن جامعه کنند یمی متکی بر استثمار و سرکوب را محکوم  که جامعهاند انتقادی یمقوالت

همراه با اصل    ،ونقص و انقالبی« از تعیین ارزش توسط زمان کارعیب. در عوض، او برداشت »بیدارند

دهد. اما روشن است که  اش قرار مییعنی اصل برابری عام انسانی را در مقابل شکل بورژوایی  ،مالزم آن

داری  ، زیرا تعیین ارزش توسط زمان کار از سرمایهناممکن استاین تقابل محتوا و شکل )همانند خیر و شر(  

کند، شرایطی که ارزش را  ناپذیری است که شرایط اجبار را معین میناپذیر است. دقیقاً همین جداییجدایی

ی انتزاع  رود. الغای ارزش به مثابهای آزاد از میان میشود و در جامعهسازد و توسط آن برساخته میبرمی

مقولهمس ارزش  است.  آزادی  شرط  همانا  بورژوایی  مناسبات  جامعهلط  معرف  تعیّنی  است  با  ای  یافته 

میسرمایه داده  حکم  آن  علیه  که  استانداردی  نه  نمیداری،  نیکالوس  همه،  این  با  شکل شود.  تواند 

اش  ای که در شکل مادیی ارزش بپروراند، مقولهداری تولید را به مثابه یک پیامد منطقاً الزم مقولهسرمایه

. این ناتوانی در ناتوانی  به خطر اندازدی ارزش آن را(  اش )پایهگرایش دارد بیش از پیش شکل اجتماعی

های آن برابری  فرضکند که پیشی ارزش ریشه دارد. او فقط درک مینیکالوس در بررسی خود مقوله

تواند به درکی  ای که به آن منوط است، نمیابریبررسی سرشت آن کار و نوع برکار انسانی است. او با عدم

شود برسد. واکاوی او داللت بر ابقا و تحقق  داری که توسط ارزش متعیّن میی تولید سرمایهاز ساختار شیوه

تواند به  ی تولید نهفته است و نه از میان برداشتن آن. این فقط میکند که در آن شیوههمان برابری می

 کند.ی تولید متکی بر کار پرولتری را حفظ میسوسیالیسم باشد که شیوهمعنای مفهومی از 

ی اساساً خاص مالکیت«  دهد که نیکالوس بیگانگی را همچون »رابطههمین معضل هنگامی رخ می

می )ص.  تعریف  متخاصم«  دگر  یک  به  مالکیت(  )تسلیم  اجباری  فروش  »یعنی  در  50کند،  مارکس   .)

این  طبقات  سرمایهو    گروندریسه  از  را از سرشت کار مجرد که قبالً در سطح منطقی  و  رو مالکیت 

کردن آن، یعنی کاری  بخشی بیگانگی است.( وارونهکند. )این انضمامیتکاالها بسط داده بود، استنتاج می

نیکالوس می دامنهکه  تحریف  واکاوی سرمایهکند،  که  است  مارکس  بر  دار  را فقط  داری و سوسیالیسم 
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انداختن، تلویحاً مناسبات مالکیت را از نوع کاری که  گیرد. نیکالوس با این از قلمیت در نظر میاساس مالک

کند. نیکالوس به  یافته جدا میکند؛ یعنی از مناسبات کار زنده با کار شیئیتدهد جدا میکارگر انجام می

خاطرنشان کرده بود    یسهگروندرتر ذکر کردیم و مارکس در خود  این طریق آن نقطه مرکزی را که پیش

داری مستلزم خودالغایی پرولتاریا به مثابه طبقه است ــ نه فقط در  سازد: اینکه براندازی سرمایهمبهم می

ای که کارگران با کارشان  ی مادیشود بلکه در رابطهدار تعریف میی سرمایهوجودش که در تقابل با طبقه

 مزدی در مقابل سرمایه. و وسایل تولید دارند، یعنی در وجود کار 

کند. »دیالکتیک« او  نویسد اما نظریه را از پرولتاریا منتزع میی پرولتاریا بسیار زیاد مینیکالوس درباره

طور غیر مستقیم نیز بیان شده است، آنجا که  کامالً مستقل از کار مزدی و سرمایه است. این موضوع به  

قرن پیش قادر بود« خطوط کلی تحوالت اخیر را »درک  گوید که این واقعیت که مارکس »بیش از  می

»نشانه است« )ص.  کند«،  کارش  گواه روش  بلکه   ... نیست  او  ”نبوغ“  نظریه63ی  اما  را  (.  مارکس  ی 

ی بورژوایی  ناپذیری با جامعهنحو جداییتوان صرفاً به روش یا نبوغ تقلیل داد. این نظریه برعکس بهنمی

شود اساسی  ویژه برای دیالکتیک که نزد مارکس به امری خودآگاه بدل میبه  گره خورده و ــ این نکته

خودسازمان و  مبارز  پرولتاریای  است:  نفی  در  نفی  انقالبی  نمود  ــ  مبارزهاست  بدون  طبقاتی،  دهنده.  ی 

 ی انقالبی مارکس وجود ندارد.شرایط شناختی برای نظریه

ی  الغای بعد سوبژکتیو نظریهیعنی  ،  دلیل ابژکتیویسمش  ی »ماتریالیسم دیالکتیکی« اغلب بهاز نظریه

انجامد، چنانکه یا به  که به ناهمخوانی قدیمی بورژوایی اندیشه و عمل اجتماعی می  -ی طبقاتی،  مبارزه

  -   شود )حزب( شود یا به نحو رازآمیزی از آن مستقل میی اجتماعی تعیین مینحو علّی توسط ابژکتیویته

باید تجلی نظریه  شود.انتقاد می وثغور  ای از سوسیالیسم درک کرد که در حدودماتریالیسم دیالکتیکی را 

ی تعیّن شکلی کار اجتماعی حفظ و  ماند و ذاتش ــ ارزش ــ به مثابهیافته با سرمایه باقی میتولید تعیّن

 شود، به جای آنکه از میان برداشته شود.حتی تجلیل می

ی انقالبی« باید  وس، هرگز این منظور را نداشت که »مطالعه و بسط نظریهرغم تفسیر نیکال مارکس، به

اتحادیهوظیفه اصلی  کمونیستی  در  ی  )ص.    1850ها  آفریده8باشد  نظریه  که  نبود  بنا  انتزاعی  (.  ی 

رغم موانع، در آن زمان با فعالیت  ای بسنده، بهها باشد. برعکس، بنیاد مادی نظریهی کمونیستاتحادیه

در    یخی تحول تار  ریسشدن فراهم آمد.  ی صنعتییافته و نیز با توسعه و گسترش فزایندهرلتاریای سازمانپ

نیکالوس این پیوند را نادیده    آغاز شد.  بودوجود آمده  هکه بر اساس آن ب  یانقالب   یهیجهت تحقق نظر 

ی  پردازد. اما کار نظری مارکس یک »نظریه«گیرد و بنابراین به نظریه در انتزاع از جامعه و پراکسیس میمی

بینی }فعالیت{ پرولتاریایی است که خود را در مقیاس جهانی سازمان  انتزاعی نیست: بلکه نتیجه و پیش
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به ذهن مارکس خطور نکرمی بود که وظیفهدهد. هرگز  انقالبی صرفاً مطالعهده  پرولتاریای  اصلی  ی  ی 

ی طبقاتی هرگز  ی تجدیدسازمان مبارزهی انقالبی است. مارکس و انگلس حتی در خالل این دورهنظریه

رغم فعالیت مارکس در بریتیش میوزیوم، هر دو درگیر فعالیت  از مبارزات سیاسی روزانه کنار نکشیدند. به

 د. حزب خود بودن

  ؛ هگل را خواند  منطقو    گروندریسهطور مکانیکی تمام به  سرمایه نیازی نیست که قبل از خواندن  

آمیز  ی طعنهی مفیدی به آثار مارکس است. با این همه، نیکالوس با این اشاره»مزد، بها، سود« مقدمه  و

قبول  به یک جدایی غیرقابل  (، تلویحا61ًای است درازمدت در زندان« )ص.  ی این سه اثر »پروژهکه مطالعه

آثار نظری اصلی را فقط زمانی می توان  میان کار سیاسی عملی و کار سیاسی نظری قائل است. ظاهراً 

  گروندریسه دانیم چرا نیکالوس وقت گذاشت تا مطالعه کرد که از لحاظ سیاسی فعاالنه درگیر نبود. نمی

ی تضاد“ به دست آورد«  و ”درباره  مزد، بها و سودرا از    توان نکات زیادیرا ترجمه کند! »در این اثنا، می

اند که درازمدت  ی تضاد« برای کسانی که آنقدر بخت و اقبال نداشتهدرباره»  کنندههمیت تعیین(. ا61)ص.  

به هیچ آمریکا،  زمینه و شرایط  در  باشند،  زندان  نیست. عالوهدر  و واضح  آشکار    براین، کدام کنش وجه 

بایست خود را به  کند که آموزش مارکسیستی میایاالت متحد این »در این اثنا« را ایجاد میانقالبی در  

ی این دو جزوه در اختیار داریم، انقالب باید  این دو جزوه محدود کند؟ اگر به واقع فقط زمان برای مطالعه

 حاال حاالها دم در منتظر باشد.

یافته با سرمایه  ی تعیّنریا را به مثابه طبقه به جامعهمارکس نقد خود را به مثابه روش و وجود پرولتا 

کند، فقط از طریق  منوط کرد. فراروی از این جامعه که داللت بر ناپدیدی دیالکتیک انتقادی مارکس می

پیچیده  رسد که این مجموعه درهمبه نظر می فقطتواند رخ دهد. موضع نیکالوس خودالغایی پرولتاریا می

کند: یک علم پوزیتیو  . برعکس، این موضع تمامی عناصر آن را به نحو ایجابی دگرگون میکندرا آشکار می

اجتماعی    گیرد که حاکی از حفظ سازمانفرض میدیالکتیک ماتریالیستی، تداوم وجود کار پرولتری را پیش

الملل  تدوکس بیندموکراسی ارتوان نقداً در سوسیالی این عناصر را مییافته با سرمایه است. همهتعیّن

داری منطبق  دوم پیدا کرد که در آن مقطعْ آن جنبش به جای حمایت از انقالبْ خود را با نظم سرمایه

تر است. تضاد میان  ظاهر شد که مهم  1920ی  هرحال، همین رویکرد در اتحاد شوروی در دههساخت. به

ر غرب تحقق یافت، تشابه داشت اما ضرورتاً  داری ددگرگونی اجتماعی بالفعل الزم ــ که با آنچه در سرمایه

ی سوسیالیسم، با دگرگونی مارکسیسم از یک علم انتقادی به  ی آن به منزلهدر شکلی متفاوت ــ و ارائه

کوشد تا »روش« مارکس را با آن تلفیق کند،  یک علم پوزیتیو پوشیده شد. فراتاریخیتی که نیکالوس می

شد تا با حک  تالش  گیرد که در آن  سوسیالیسم در یک کشور نشأت می  دانستن ایجادی مشروعاز نظریه
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انقالب   طبکردن  تار  عت یدر  توضیحتضمین  خیو  منظر،  این  از  کند.  »ماتریالیسم  اش  معروف  المسائل 

شود  ی مفید به ویژه برای مقاصد آموزشی« بدل میدیالکتیکی و تاریخی« استالین به »نخستین مقدمه

کم به هگل تکیه دارد، گرچه هگل هرگز نکوشیده  نیکالوس که در این سنت جای دارد، دست(.  43)ص.  

ی  پاافتادهاست تا کلیت جهان را با چند قانون استخراج کند. قوانین خشک استالین، چهار عدد، اصول پیش

حاد شوروی اجازه  که چه مناسبات اجتماعی خاصی در اتکند. اینبینی هراکلیتی را از انگلس منتزع میجهان

شمول ارائه شوند، سوال دیگری است که در اینجا به آن  مانند جهانداد تا این اصول به عنوان شکل قانون

ای که اساساً از تفسیر استالین مشتق شده  ی مارکسی ــ نظریهتونگ نیز نظریهپردازیم. نزد مائو تسهنمی

های یک کشور روستایی در حال انقالب استفاده شد.  است ــ از موضوعش منتزع شده و برای تبیین پدیده

های  آمیزی به پراکسیس برگردانده شد. اما چون این نوشتهیژه در چین این نظریه به واقع به نحو موفقیتبه

نظریه مائو  و  استالین  نظریهکوچک  عنوان  به  را  مارکسی  میی  ارائه  ابدی  و  عام  دشواری  ای  به  کنند، 

ها  ( تأیید شوند. آن43»شرح کالسیک دیالکتیک ماتریالیستی به عنوان یک کل« )ص.  توانند به عنوان  می

شمولی ــ ادعایی که بنا  اند، اما با ادعای جهانداری به تصور آورده شدهی کشورهای پیشاسرمایهبر پایه

ی  ی ویژهیوه بخشیدن به یک شکار آید اما به عنوان مشروعیتهای انقالبی جهانی بهبود به عنوان سیاست

بخشی« )نگت( به معنای  ساختمان اجتماعی به کار آمد. این دگرگونی مارکسیسم به »ایدئولوژی مشروعیت

مادی معنای  از  پرولتاریا  رهایی  مفهوم  که  بود  چنین آن  است.  شده  جدا  پرولتری  کار  الغای  یعنی  اش 

ه و بار دیگر همچون امری فراتاریخی  ای به معنای آن بود که دیالکتیک از تاریخیت خود جدا شددگرگونی

می لفافهظاهر  در  اندیشه  بورژوایی  ــ »نظریهشود: شکل  انتقادی  ماتریالیستی  احزاب کمونیست«  ی  ی 

 (. 46)ص. 

 

ترجمه  مقاله  *  از  فارسی   Moisheاثر    On Nicolaus "Introduction" to the Grundrisseی 

Postone and Helmut Reinicke اصل آن با لینک زیر در دسترس است: انجام شده که 

https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2018/03/Moishe-Postone-

and-Helmut-Reinicke-On-Nicolaus-Introduction-to-the-Grundrisse-1974.pdf 
 « است.  سه یبه گروندر  کالوس ین "مقدمه "  یدرباره عنوان اصلی نوشته » 
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 دهد. اعداد داخل پرانتز به مقدمه بر این اثر ارجاع می 

های بین لوکاچ  تواند مثالً در تفاوت های مهمی میان مارکسیسم »هگلی« وجود دارد، بدیهی است و می [ اینکه تفاوت 2]

 ر. ک. به  و دبورین و بوخارین مشاهده شود.

N .  Bukharin and A. Deborin, Kontroversen uber dialektischen und 

mechanistischen Materialismus (Frankfurt am Main, 1974). 

  خصوص تواند در  ی حالت، م  نیمحدود است و در بهتر   اریبس  نیکالوس توجه داشت که مفهوم عرفان    د یعالوه، باهب[  3]

با   آلیسم ایده آورده شد، اعمال شود. برابردانستن  ن ی به برل ی« فلسفه هگل  ی اژدها »تخممقابله با   ی که برا متأخر نگ یشل

که در آن سنت   عوام استبخش عرفان یی رها   هایشکل کامل از  یآگاه نا  انگریباز جمله از عرفان  ی شکل مبهم نیچن

  ی ( و هرمایحیتخداناباوری در مسو  تسرتوماس مون. همانطور که ارنست بلوخ )در  شوددرک می فلسفه هگل  

  شگامی، پی از آناستفاده ارتجاع رغم سوء، بهعوام   اناند، عرف( نشان داده تاریخ روشنگری و خداناباوری  )در  یل

و   یداره یسرما  مناسبات  هیاول  یدر زمان توسعه   فرودست راطبقات  بخشرهایی جنبش   عرفان  ن یبود. ا ی جنبش پرولتر

بوهم و توماس    اکوب یعرفان، از پاراسلسوس،    ی ستیکمون  ی بدو  یشه ی. اندکردبیان می اشراف    ه یعل  خش بی مبارزات آزاد

، در  به میانجی جنبش زهدپرستی شوابی هگل،  یشه یشد. اند ی جنبش پرولتر هایه جهات وارد آغاز ی اری، از بستسرمون

 . گیردقرار می  بخشیی سنت رها  نیا

( که  1973هگل )اشتوتگارت،    ی حقگفتارهای فلسفه درس از روایت اصلی    [ ر. ک. به ویراست تازه منتشرشده 4]

 ( نوشته شد. همچنین ر. ک. به  1819های ارتجاعی کارلسباد ) قبل از فرمان 

J. D'Hondt, Hegel Secret, and Hegel en son temps, among others. 
[5]  Friedrich Engels, Dialektik der Natur (Berlin, 1 957), p. 54. 

[6]  Karl Marx, Capital, Vol. I (Moscow, 1962), p. 81. 

[7]  Grundrisse, op.cit., p. 251. 

[8]  Capital, Vol. I, op.cit., p. 60. 

[9]  Grundrisse, op. cit., p. 708. 

 

 

 https://wp.me/p9vUft-259  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

 

  

https://wp.me/p9vUft-259
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 ی طبقاتی و سوسیالیسممبارزه

 ی چرخشِ سده در آستانه 

 

 2021مارس  30

 کمال خسروی ی: نوشته

 

طبقاتی مجموعهمبارزه از کنشی  مبارزهای  است.  تاریخی  و  اجتماعی  بافتاری  در  تنیده  فردی،  ی  های 

کنند،  طبقاتی کنش افرادی واقعی است که تحصن و تظاهرات و اعتراض و اعتصاب و بحث و جدل می

به و تصونویسند و میخوانند و میجنگند، می گیرند و میدست میاسلحه  با صدا  بیان  گویند،  نماد  و  یر 

شوند، سرکوب و زندانی  کنند، زندانی و شکنجه و کشته میکنند، سازماندهی و تبلیغ و تهییج و بسیج میمی

های افراد واقعی در کشاکشِ تغییر یا حفظ  ی کنشی طبقاتی مجموعهکنند؛ مبارزهو شکنجه و اعدام می

ناگزیر حفظ و بقای هستی آن فرد است، بهی عزیمت و محور  وضع موجود است. خاستگاه کنشی که نقطه

ی هستی فرد، و بنابراین، جایگاه او در  مثابه موجودی طبیعی، زنده و اجتماعی است. شیوهاجتماعی فرد به

ی کنش فردی اوست. گذار از  ترین خاستگاه و انگیزهواسطهی تولید و بازتولید زندگی اجتماعی، بیشیوه

شکل به  فردی  کنش  ه این  پایگیری  و  جمعی  »هستندهویتی  یا  »موجود«  بهگیری  اجتماعی  نام  «ای 
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اجتماعیطبقه بهبه  ی  باصطالح  هممیانجی  ساحت  یعنی  اجتماعی،  هستی  ساحت  این  پیوستگی 

و سیاست، صورت می ایدئولوژی  همانا  اجتماعی،  دیگرِ هستی  دو ساحت  با  زمانی»اقتصادی«  که  گیرد. 

، در تناظر  کاپیتالها، در فصل ماقبل آخر جلد سوم  های آنو سرچشمه  مارکس در بحث پیرامون درآمدها

طبقه سه  زمین،  رانت  و  سود  مزد،  یعنی  درآمد،  نوع  سه  جامعهبا  اجتماعیِ  بزرگ  یعنی  ی  بورژوایی،  ی 

میکارگران، سرمایه استنتاج  را  زمینداران  و  بیداران  آن سطح  به  هنوز،  و  فقط،  حقیقت  در  واسطه  کند، 

زمانی سوژهمحدوداس مبارزهت. طبقه  برآیند مجموعهی  یا  دیگر حاصلجمع  زمانی  و  است  طبقاتی  ی  ی 

یابد که فرد  رغم میل و منافع فرد، میهای فردی نیست، بلکه حیات و منطق حرکت خود را، حتی بهکنش

موجد و تابع  هنگام  ی فردی او همطریق، مبارزهاین هویت جمعی را پذیرفته و درونی کرده است و از این

 این »موجود« اجتماعی شده است. 

 طبقاتی و هویت کنش 

ی واقعی کنش اجتماعی است، تابع آن  گیرد؟ چگونه کنش فردی که هستهاین گذار چگونه صورت می

 شود؟  شود و از چه منظر و پایگاهی، شناخت این گذار و آگاهی انتقادی به آن تبعیت، میسر میمی

ها وساطت  ایدئولوژیی  واسطهکند. این روابط بهفرد در جامعه، در بافتار و تاروپود روابط اجتماعی، عمل می

ایدئولوژیشده  پیکریافتهاند.  انتزاعات  سلطهها  روابط  متضمن  نخست  ی  خود  کنش  در  فرد  بنابراین  اند. 

ناگزیر باید جایگاهی در حفظ و ابقا یا براندازی و دگرگونی  جا که بهشود و از آنمخاطب ایدئولوژی واقع می

قدرت  سلطه روابط  درگیر  کند،  انتخاب  معینی  مبارزهی  و  و  ایدئولوژی  نقد  و  پذیرش  است.  سیاسی  ی 

های خیالپردازانه  طلبیی فردی یا منزههایی دلخواه مبتنی بر ارادهتکلیف با قدرت سیاسی، انتخابتعیین

در جامعه روابط سلطه مفصلنیستند.  میانجی  به  اجتماعی  روابط  نهادهای  بندی شدهای طبقاتی که  اند، 

اند. اگر نیروی انقالبی این سنگرها را فتح و  ضامن تولید و بازتولید این روابط  قدرت سیاسی، سنگرها و 

رو، اگر  های عارفانه در این میانه جایی ندارند. از همیناشغال نکند، نیروی مخاصم خواهد کرد. خیالپردازی

این سنگرها، آن از فتح  انقالبی پس  بهنیروی  را  جامعهتدریج، یعنی همها  با حرکت  روابطِ  به  گام  سوی 

بار با اتکا به نیروی  ناشده با روابط سلطه، ویران نکند، همین نهادها، همان روابط سلطه را، اینمفصلبندی

خورده، بازتولید خواهند کرد. گور، بهرام خواهد گرفت.  تازه یا حتی با بازگرداندن و احیای نیروی شکست

این قدرت با انهدام ماشین دولتی تناقضی ندارد.  اهمیت و نقش قدرت سیاسی در انقالب و فتح و کسب  

داری و از سوسیالیسم  برعکس، بدون اولی، دومی میسر نخواهد بود. این »پارادُکس« را درکی از سرمایه

ی سازماندهی  ی طبقاتی پرولتاریا، بلکه از زاویهی سوسیالیستی را نه از منظر سلطهکند که جامعهحل می
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ی زندگی اجتماعی است. زوال دولت  کند که مبتنی بر راهبری آزادانه و آگاهانهیای تعریف منوین جامعه

جامعه چنان  تحقق  بدون  کلیشه)پرولتری(  و  ادیبانه  شعاری  فقط  میانای،  است.  ای،  تکراری  و  تهی 

امْ  مثابه شکلِ سرانج هم بهای، فقط محمل آن سازماندهیِ تازه است، آنیابیِ شوراییِ چنین جامعهسازمان

 . تاکنونیمکشوفِ تاریخ  

آمیختگی این دو سپهر ایدئولوژیک و سیاسی با جایگاه اجتماعی فرد در روابط تولید و بازتولید زندگی  درهم

کند. از منظری فردی،  ی طبقات بدل میی او برای حفظ یا تغییر وضع موجود را به مبارزهاجتماعی، مبارزه

های اجتماعی  گیرد که در راستای حفظ یا تغییر موقعیتکنشی را پیش میفرد بنا بر اراده و انتخاب آزاد خود  

جا لزوماً و منحصراً نفع اقتصادی نیست، بلکه امتیاز  و تاریخی معین، به نفع اوست. منظور از »نفع« در این

  آورد. اما همین دست میکند یا بهای مطلوب است که فرد برای خود و/یا نزدیکانش حفظ مییا خواسته

ای  ی اجتماعی و مبارزهنام طبقهای جمعی بهواسطه تنیده و مندرج در کنش سوژهحال و بیکنش در عین 

آوردهای آن لزوماً این  ی خود را دارد و دستی طبقاتی است که منطق و سازوکار ویژهنام مبارزهدیگر به

 کند.نفع یا خواسته را تأمین و تضمین نمی

ای  ها از منظر فرد، از سوی دیگر، همواره رابطهسو و پذیرش تعلق به آنهویت طبقات اجتماعی از یک

ها و  ساده و شفاف و وابسته به جایگاه  فرد در مناسبات اجتماعی تولید نیست. دقیقاً از آن رو که ایدئولوژی

فرد به    اند، خودِ این جایگاهی اجتماعیی هویت طبقهمناسبات قدرت و سپهر سیاست نیز عناصر برسازنده

هایی اجتماعی که ماهیتاً پیکریافتگیِ  جاست که فرانمودها، یعنی واقعیتشود. اینها تعریف میمیانجی آن

شوند و از سوی ی اجتماعی میگیری هویت طبقهسو میانجی شکلاند، از یکانتزاعات از روابط اجتماعی

کنند.  طور سوبژکتیو( را وساطت میرد )یا بهی اجتماعی، از منظر خودِ فدیگر تعلق فرد به این یا آن طبقه

ی باصطالح »متوسط« است. مسئله مطلقاً این نیست که در  گری، طبقهی این میانجیترین نمونهبرجسته

ی »متوسط« وجود ندارد؛ چنین ادعایی، اگر ناشی از  نام طبقهی بورژوایی، »موجود«ی اجتماعی بهجامعه

ی  کم تجاهل است. مسئله این نیز نیست که بخش بزرگی از اعضای جامعهتنابینایی و ناآگاهی نباشد، دس 

کنند.  شان را با این »ما«ی اجتماعی تعریف میدانند و خود و مبارزهبورژوایی خود را عضو این طبقه می

اری  دی تولید سرمایهبودنِ محصول کار در شیوهی »متوسط« مانند انکار کاالبودن یا ارزشانکار وجود طبقه

ای )یا قیمت(  داری ارزش مبادلهی تولید سرمایهاست؛ مثل این است که ادعا کنیم محصوالت کار در شیوه

هایی  های تهی برای کوبهی خود سازندگان طبلنوبهندارند. جاهالن یا متجاهالنی که چنین ادعایی دارند به

مناسبات اجتماعی و تاریخی معین برای  اند. مسئله بر سر این است که کدام  طلبانچوبین در دست اصالح 
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مثابه انتزاع  نام ارزش پدید آورده است. تلقی ارزش بهمحصول کار، هویت اجتماعی و عینیِ مضاعفی به

معنای انکار وجود آن نیست. بر همین منوال، مسئله این است که کدام اوضاع و احوال اجتماعی  پیکریافته به

»متوسط« است. مسئله این است که: این »موجود« اجتماعی از کدام    یی طبقهو تاریخی معین، شالوده

لحاظ جایگاهش در مناسبات اجتماعی که بهمناسبات اجتماعی و تاریخی معین انتزاع شده است؟ چرا کسی

را عضو طبقه است، خود  مزدبگیر  کارگر  اگر،  و  اما  بی  تلقی میتولید،  کدام گفتمان  ی »متوسط«  کند؟ 

)ر وارونه را وساطت و ترغیب میسانهایدئولوژیک  تعلقِ  این  آکادمیک، غیره(  از طریق  ای،  دقیقاً  کند، و 

ی  ی »متوسط«، برسازندههمین وساطت، بجای افشای جایگاه اجتماعیِ فرانمودین و ماهیت انتزاعی طبقه

مبارزه و  ی  ی عزیمت و شالودهرساند و وجود و »قدرت«ش را نقطهآن است، به حفظ و بقایش یاری می

 دهد؟های سیاسی قرار میهدف

بودنِ منشاءگرفتن ارزش از خواص طبیعی محصول کار  ی »متوسط«، به معنای افسانهبودن طبقهافسانه

حال، اگر این افسانه واقعیت  گریِ بتوارگیِ کاالیی است. با اینبودن آن، از جنس افسوناست؛ و افسون

داری حتی یک روز  ی تولید سرمایهی بورژوایی و شیوهشد، جامعهنمیمثابه واقعیت پذیرفته  داشت و بهنمی

داری  ی سرمایهی اشتغال و »رشد« در جامعهماند. به میانجی گفتمان ایدئولوژیکِ رابطههم برجای نمی

داند. همین گفتمان ایدئولوژیک  دارانه را ضامن بقا و احتماالً رفاه خود میاست که کارگر، انباشت سرمایه

دارد که از خود بپرسد: نان کسی چون من را، که فاقد ابزار و شرایط عینی تولید  است که کارگر را وامی

اند؟ و تداوم روزیِ من را چه چیزی  ی این شرایطها که دارندههستم، چه کسانی باید تأمین کنند جز آن

ر دست دارندگانش؟ جز انباشت  تواند تضمین کند، جز برقراری و موفقیت و گسترش شرایط عینی تولید دمی

این از  مبارزهسرمایه؟  که  آنطریق است  از  و  ایدئولوژیک،  بُعد  در  کارگر،  به سود ی طبقاتی  جا سیاسی، 

طور مطلق، و نه نسبی،  شود. این ادعا که انباشت، بهدارانه تمام میی بورژوا و مناسبات تولیدِ سرمایهطبقه

شود، تأکید  ی الحاقی موجب اشتغال میی متغیر در بخش سرمایهسرمایهی ثابت و  به تناسب توزیعِ سرمایه

کردنِ آگاهیِ انتقادی به نادانی و انکار  ی انباشت و اشتغال و محکومجانب بر واقعیت رابطهعالمانه و حق به

کردن سرشت فرانمودین این رابطه نیست.  واقعیتی چنین بدیهی و عقالیی، در حقیقت کاری جز پنهان

ت این ادعای عقالیی، پرسش اصلی دال بر جدایی عوامل مستقیم تولید از شرایط عینی تولید، دال بر  پش

 شود.جا انباشت سرمایه، کامالً پنهان و محو میتولید ارزش و ارزش اضافی، و از آن
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 آگاهی انتقادی 

ی اشتغال و انباشت را. آگاهی  طهکند و نه مثالً، رابی »متوسط« را انکار میآگاهیِ انتقادی، نه واقعیت طبقه

نقد می را  معینی  تاریخی  و  اجتماعی  امکان وجود و حضور  انتقادی شرایط  »واقعیت«ها  این  به  کند که 

شود. آگاهی  ی طبقاتی میطریق وارد مبارزهدهد. آگاهی انتقادی، رو در روی ایدئولوژی بورژوایی، از اینمی

آورد که در آن »نفع« فردی به شیوه و از منظر دیگری  اهم میانتقادی دستگاهی مفهومی و گفتمانی فر 

خواه دیگر در  ای که در کنار افراد ترقیی مبارز و سالخوردهشود: حقوقدان یا نویسندهتعریف و تبیین می

کند و مورد تعدی و توهین مشتی اوباشِ چماقدار  مراسم بزرگداشت شاعری بزرگ و محبوب شرکت می

حال، با همین حضور به نفع  عی فردی در پذیرش و تحمل این تعدی و اهانت ندارد. با اینگیرد، نف قرار می

کند. »نفع« فردی او، که در این حالت چیزی جز خسران  ی طبقاتی شرکت میگرایش معینی در مبارزه

. کندی اجتماعی عمل می نام طبقهجسمی و روانی نیست، در راستای نفع »موجود« اجتماعیِ دیگری به

کند. »اوباش« و »چماقدار«  ی آن »نفع« و این نفع را تعریف میجا، این آگاهی انتقادی است که رابطهاین

شرکت به  مهاجمان  عامدانهنامیدنِ  گزینش  شاعر،  یک  بزرگداشت  مراسم  در  ناسزاگو  کنندگان  زبانی  ی 

فتار این افراد، حتی بنا بر قوانین  ناپذیر است. به دو دلیل: نخست از این رو که ر نیست، بلکه گزینشی اجتناب

کنندگان در چنین شکنی نیست، زیرا شرکتگیری از قانونارتجاعی خودِ نظام جمهوری اسالمی، برای پیش

نکرده نقض  را  قانونی  مبارزهمراسمی، هیچ  در  این »اوباش«، شرکت  رو که کنش  این  از  دوم  و  ی  اند؛ 

اش از آغاز تا امروز، از جمله، به  که دوام و بقای سیاسی  سود طبقه و نیروی سرکوبگری استطبقاتی به

 میانجی چماقداریِ اوباشان میسر بوده و هست. 

شناسان و فیلسوفان، سالمت  های مکرر و مداوم استادان اقتصاد و جامعهرغم توصیهمهندس جوانی که به

و سخنگوی    کارگر و خود را  دهد  اش را در معرض خطر واقعی قرار میو زندگی و آسایش خود و خانواده

دهد  کند و اجازه نمیی »متوسط« را انکار مینامد، در حقیقت تعلقش به طبقهمی  کارگرانهای  خواست

مثالً و فقط به دلیل »متوسط«بودنِ میزان »درآمد«ش در قیاس با »درآمد« کارگران تهیدست یا بیکار،  

ها و آرزوهایی شود که در اساس  د و اسیر حسرتی »متوسط« را بخور انداز ایدئولوژیک طبقهفریب چشم

نمای تعیین  جا نیز، این آگاهی انتقادی است که قطبی »متوسط«اند. اینی همین طبقهعناصر برسازنده

ی  جانبه بر واقعیت وجود طبقهدست او داده است. تأکید یکی طبقاتی را بهجایگاه اجتماعی خود در مبارزه

ی پرتگاه  برداری از کسی است که لبهی »رشد« و اشتغال مانند عکسی ویژهه»متوسط« یا واقعیت رابط

دادن  ی پرتگاه با این تصویر، نشانایستاده است. کارِ آگاهی انتقادی، رو در رو قراردادنِ فردِ ایستاده بر لبه
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قطه رسانده و راه  مغاکی است که زیر پایش دهان گشوده، بازنمودِ راه و ساز و کاری است که او را به این ن

مانیم« در حقیقت بیان دیگری است  و روشِ پرهیز از سقوط است. شعار »فرزند کارگرانیم، کنارشان می

ی طبقاتی هویت و  ی کارگر که در کشاکش مبارزهنام طبقهبرای حرکت »موجود«ی زنده، پویا و فعال به

شان در مناسبات اجتماعی  لحاظ جایگاهههای کسانی نیست که ب نقشی مستقل دارد و لزوماً حاصلجمع کنش

ی طبقاتی محدود و منحصر به کنش  ی بورژوا در مبارزهگونه که، کنش طبقهتولید، کارگر هستند؛ همان

 طور واقع. بورژواها نیست؛ نه لزوماً و نه به

برای برپایی    سازی و الغای روابط مبتنی بر سرمایه و ی طبقاتی علیه ستم و استثمار، برای واژگونمبارزه

ی  ی اعضای آن، در یک کالم مبارزهای رها از ستم و استثمار و مبتنی بر تصمیم آگاهانه و آزادانهجامعه

ی سوسیالیستی، زمانی بختِ موفقیت دارد که  داری و آغاز ساختمان جامعهطبقاتی برای براندازی سرمایه

زدنِ ایدئولوژی بورژوایی،  گیر شده و با پستوده  ی تعلق فرد به طبقهاین آگاهیِ انتقادی در شناخت رابطه

های طبقاتی )احزاب،  شدنِ این آگاهی در سازمانشکل مسلط یافته باشد. اما چنین موقعیتی بدون نهادین

رسد  نظر میکه بهها، شوراها، سندیکاها ...( ممکن نیست. از همین رو، حتی زمانیها، کمیتهها، انجمنگروه

پوپولیسم   بهنوعی  راه رواج تودهچپ  در  ابزاری  یافته است، بدون چنان  مثابه  آگاهی، مشروعیت  این  وار 

ای در دست دشمن  ترین بختی برای موفقیت ندارد، بلکه به وارونه، خود به بازیچهنهادهایی نه فقط کوچک

می بدل  دمکراسیطبقاتی  در  حتی  پیشرفتهشود.  موجودندهای  نهادهایی  چنین  که  نیز  غربی  قدرت  ی   ،

سرعت  سادگی و بهتواند و توانسته است این پوپولیسم چپ را بهایدئولوژی بورژوایی در حدی است که می

 اعتبار کند. منزوی و بی

مهمبی شکلگمان  برابر  در  واقعی  و  عینی  سد  چشمترین  که  نهادهایی  و  گیری  انقالبی  تغییر  انداز 

کند  ترین حقوق انسانی را پایمال میحاکم است که بدیهیبخش را پیشِ رو دارند، رژیم ضد انسانی رهایی

های فشار گرفته تا زندان و شکنجه و اعدام(  های سرکوب )از چماقداریِ علنیِ گروهترین شکلو با وحشیانه

های محدود به  کوشد هرگونه صدای مخالف را در نطفه خفه کند. بنابراین در شرایطی که حتی گرایشمی

ها  لحاظ طرح و برنامه و چه افقدارانه، چه بهایی و محاط در چارچوب مناسبات سرمایههای بورژو خواست

های علنی و »قانونی« را ندارند،  ی علنی و آشکار در قالب نهادها و سازماناندازها، امکان مبارزهو چشم

روند و در برنامه و  های دمکراسی بورژوایی فراتر میی طبقاتی که از خواستهایی در مبارزهتکلیف گرایش

اند، روشن است. ردِ خونینی که جمهوری اسالمی  دارانهانداز خود خواهان الغای مناسبات تولید سرمایهچشم

از کشتار انقالبیون کمونیست، از نخستین روزهای حکومتش تا امروز، برجای نهاده است، برگ ننگینی در 
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اس واقعیت  این  آشکار  گواه  و  جبار  رژیم  این  اینتاریخ  با  و  ت.  سازماندهی  واقعی  و  عینی  موانع  حال 

های اجتماعی حضور داشته و هرگز از پای ننشسته  یابیِ مبارزه، که همواره در متن و بر بستر جنبشسازمان

کند؛ در سطح نظری: کاستیِ یک گفتمان  است، کاستیِ محتواییِ بدیل چپ انقالبی و رادیکال را پنهان می

ی بدیل که  انداز تاریخی: تصویری از جامعههای موجود؛ در سطح چشمقد ایدئولوژیاستوار و سازگار در ن

ای  ای برای ساز و کار زندگی در جامعههای تازهبار شکست جوامع نوع شوروی را بر زمین نهاده و افقکوله

گیری  رد که شکلی زندگی اجتماعی پیشِ رو نهاده باشد. فراموش نباید کمبتنی بر تصمیم آگاهانه و آزادانه

المللی و در  آمدِ همین فقدان و کاستی است؛ در سطحی بینو تداوم حیات جمهوری اسالمی در اساس، پی

آوردهای  ویژه دستهای پُربار نظری و بهانگاشتن تالشگمان نادیدهاندازی جهانیـ  تاریخی. مسئله بیچشم

، که گاه به بهای بسیار سنگین رنج و جان  های اجتماعی در ایران و در دیگر نقاط جهان نیستجنبش 

ویژه برای چپ رادیکال نباید  ای محتوایی است که بههای مبارز ممکن بوده است. تأکید بر کاستیانسان

 یابی و سازماندهی از دیده پنهان بماند.دلیل موانع دستگاه سرکوب در برابر سازمانبه

ی گذشته همیشه وجود شود که طی چند دههآشکار میچپ، در بحثی    وار معضلیکی از نمودهای نمونه

داشته و دستاویز اهداف سیاسی یا توجیهات ایدئولوژیک گوناگونی بوده است: بحث فقدان حضور واقعی و  

ی اخیر. بدیهی است که در شرایطی که  ی طبقاتیِ این چند دههمؤثر، یا حتی »رهبری« چپ در مبارزه

توان عیار و توان و امکان  ند هم مجال حضور و بروزی علنی ندارد و نمیبدمکراسیِ نیمحتی یک سوسیال

ی کنونی سنجید،  هایش را در عطف به شرایط عینیِ اقتصادی و اجتماعی جامعهها و برنامهتحقق طرح 

تر از آن است که نیاز به گواه و مدرک داشته باشد. بنابراین چه در  تکلیف چپ انقالبی و رادیکال عیان

ی کنونی، ادعای  ه حضور سیاسی نیروهای چپ و چه با استناد به شرایط عینی و ساختاریِ جامعهعطف ب

حال، این مقدمات و نتایج، وجوه مهمی  نظر برسد. با اینبینانه بهتواند ادعایی واقععدم حضور مؤثر چپ می

ی طبقاتی  ر مبارزهدمکراتیک و چه انقالبی و رادیکال دهای چپ، چه سوسیالاز نقش و حضور گرایش

 کند.جاری را مبهم و مخدوش می

دانیم که انتظار  های سیاسی و نهادهایی می: گواه و دلیل فقدان حضور چپ را، اغلب فقدان سازمانیک

یابیِ این نهادها سازگار باشند. در این حالت، ما  داریم با برداشت و تعریف ما از سازوکار و شکل سازمان

 کنیم. فقدان حضور چپ تلقی میفقدان حضور خود را  

های  شده بین فعالین و مبارزان سیاسی، چه برای ارزیابیای از روابط منظم و تعریف: گاه فقدان شبکهدو

دانیم. در این  های سیاسی مشخص را گواه فقدان چپ میریزی و اجرا و انجام کنشسیاسی و چه در برنامه
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های موجود را به فقدان رابطه و شبکه تعبیر  ین فعاالن و تالشارتباطی خود با اخبری و بیحالت فقط بی

 ایم. کرده

ایم که هدفش تثبیت  طلبی قرار دادهای برای نوعی شکست: غیبت چپ را، خواسته یا ناخواسته، بهانهسه

یبت  ناپذیر آن است. بدتر از آن حتی، این غانداز سوسیالیستی و تعویق تاریخیِ اجتنابناپذیریِ چشمامکان

زمینه »واقعرا  به  گرایش  برای  میای مشروع  »افراطی«  با چپ  مبارزه  و  آمادهبینی«  که  ترک  دانیم  ی 

 روی« نیست. ی چپهای کودکانه»بیماری

ی سطوح اقتصادی، سیاسی و  : از سوی دیگر، بجای شناخت و برشناسی جنبشی واقعی که در همهچهار

ی  های چپ در پیکرهداشته است و همواره شامل و واجد گرایشایدئولوژیک در جریان است و همواره وجود  

ی سطوح  ی مؤثر در آن در همهها و در شعارهایش بوده و هست، بجای حضور و مداخلهواقعی، در سیاست

ایِ حزب و شورا و انقالب و سوسیالیسم  ها و شعارهای چندکلمهنظری و عملی ممکن، به تکرار کلیشه

ماند  ای از آن هرگز خالی نمیایم؛ میدانی که هیچ گوشه میدان مبارزه را ترک کردهنشینی کرده و عمالًعقب

 کند.اش را عامل یا نیرویی دیگر اشغال میو هر جای خالی

خواه، انقالبی و  های اعتراضی، ترقیقدرت جمهوری اسالمی که در قساوت اِعمال قدرت و سرکوب جنبش

تری را که پیشِ رویِ چپ  مراتب عظیمای چالش بهآید، تا اندازهشم میچدارانه چندین برابر بهضدسرمایه

برد. نخستین گشایش فضای سیاسی در پی بخش وجود دارد، در ابهام فرو میی رهاییرادیکال و مبارزه

تَرَک لرزهنخستین  و  ستونها  در  شکلها  فرصت  رژیم،  این  و  های  نهادها  از  بسیاری  شتابانِ  گیری 

هایی سنتی از آن دست که برخی  سیاسی را فراهم خواهد آورد؛ چه نهادهایی تازه و چه سازمان  های سازمان

های اجتماعی نتواند در رفع  های چپ انتظارش را دارند. اما اگر فرآیند جنبش انقالبی و دگرسانیگرایش

ها ضامنی ی و وجود آنگیرای بیاندوزد، نفس شکلها توشهگونه نهادها و سازمانهای محتواییِ اینکاستی

 های پیروزمندانه نخواهد بود. برای برداشتن گام

 سخن آخر

های حاکم در منطقه و در  تبع و تناسب اهداف و منافع استراتژیک و ژئوپلیتیکِ نظامجمهوری اسالمی، به

ات معینی  درجتواند بهنقاط دیگر جهان، دوستان و دشمنانی گوناگون و متغیر دارد و دوام یا سقوط آن می

های  ها نیز باشد. اما جنبش انقالبیِ سوسیالیستی، جز جنبش کارگری و جنبشها و دشمنیمعلول این دوستی

خواهانه و انقالبی، در منطقه، در کشورهای شمال آفریقا، در اروپا و سایر نقاط جهان، هیچ دوست یا  ترقی
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مبارزه ندارد.  جامعهیاوری  برقراریِ  برای  انقالبی  آی  و  ای  بازی  فقط  اگر  استثمار،  و  سلطه  از  رها  و  زاد 

اندازی پیش برده شود. کار چپ انقالبی و  بازیگوشیِ سیاسی نباشد، باید همواره با درنظرگرفتنِ چنین چشم

گمان واکاوی و ارزیابیِ شرایط عینی پیشرفت و کامیابیِ جنبش انقالبی است؛ اما با این رویکرد  رادیکال، بی

رِ خودِ این چپ، از همین امروز و در هر لحظه، در ساختن و پرداختن و تفوق سیاسی و  ی مؤثکه مداخله

است. انقالبی    همین شرایط عینیی  اندازی سوسیالیستی، جزء و عضوی کلیدی از پیکرهگفتمانیِ چشم

واهد  سوسیالیستی در ایران، چالشی است عظیم که افقی تازه در زندگی مردم ایران، منطقه و جهان پدید خ

 ی دشواریِ وظیفه است. آورد. عظمت این رویداد، نشانه

 

 25G-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-25G
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 کمیابی و قلمرو آزادی 
 

 2021آوریل   14

 ی: مایکل لبوویتز نوشته

 ی: دلشاد عبادی ترجمه

 

  مارکس  هایایده  کند،می  اشاره  پذیر،تحقق  سوسیالیسم  اقتصاد  خود،  اثر  در  نووْ  اَلِک  کهچنان  آیا.  مقدمه

  طوربه  نووْ   بودند؟  «کنندهگمراه  و  معیوب  اساسی  طرزیبه»  و  « متناقض  ناپذیر،تحقق»  سوسیالیسم  یدرباره

  عصر »  ــ  گیردمی  سخره  به   است  وفور  آن  یممیزه  وجه  که  کمونیستی  ایجامعه  مفهوم  مشخص

  هرچیز   وفور،  تعریف  به  بنا  چراکه   برد،می  میان  از   را  منابع   تخصیص  سر  بر   تعارض»  وفور   که  ای«طالیی 

 فرصتی  هیچ  نیست   الزم  ندارد،  وجود  الجمعی مانع  انتخاب   دو   هیچ  و  است   موجود  همگان   برای   بسنده  حدبه

 [ 2. ] « نیست[ 1]  فرصت  یهزینه از خبری دیگر  بنابراین، و پوشید چشم آن از  و گذاشت  کنار را

  محدودیت   به  توجه  با: » ماند  خواهند  پابرجا  همواره  فرصت   هایهزینه  که  کندمی  استدالل  برعکس  نووْ

[  3.] «شودمی  گذاشته  کنار  مفید  بالقوه   چیزی .  بود  خواهد   فرصت   ی هزینه  واجد  هرچیزی   ،( زمان   و )  منابع

  باوران ساده  این چراکه. معتقدند  کمونیستی وفور  یمرحله  وجود  به   که  «بنیادگرا  باورانِهزاره»  برای   نه  البته

  پذیرش  با  و  «زنندمی  چنگ  منابع  پذیریدسترس  و  فناوری  یزمینه  در  مارکس  یبینانهخوش  دیدگاه  به»
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  خالص  «ناالزم  هایاندیشه بسیاری شر» از را خود یابی،کم با مرتبط مسائل وقوع  امکانِ  «رفتن میان  از»

 [ 5.]است  « پذیرشغیرقابل فرضی»  وفورْ از   مفهوم این  که دریغا که کندمی اعالم نووْ [ 4.]کنندمی

:  دارد  قرار  کمونیسم  مفهوم   مرکز  در  وفور  از  سرشار  جهانی  فرض  همه،بااین  که  کندمی  استدالل  او

  و   افراد  میان   تعارض  فقدان   جدید،  انسان  مفهوم   ویژه به  مارکس،  های ایده  شهرباوری آرمان  هایجنبه»

  سناریو،  این  در [  6.«]است  ناپذیر تحقق  که   اندوابسته  وفور  از   ای درجه  به  ایکنندهتعیین  طرزبه  همگی  ها،گروه

  مقصود  تمام   خواهیفزون  چراکه  …   شودمی  محو  خواهیفزون:  یابدمی  تحول   جدید  انسان   های نگرش»

  باز   مذهبی  ایمان  قلمرو  به  ما.“  گیرند می  آرام  هم  کنار  میش  و  شیر”  شکبی. » «دهدمی  دست  از   را  خود

  مفهوم از   [reductio ad absurdum]محال  به  تعلیق   و   وار کاریکاتور  تصویری   این  آیا [  7.«] گردیممی

 نیست؟ مارکس نزد کمونیسم

 مرحله  دو داستان

  مشخصاً  تولیدی  یشیوه  ی توسعه  و   داری سرمایه  مناسبات  ذیل   تولید  ی درباره مارکس  بحث   غنای  وجودِ  با

  همان   در  توانمی  را  مارکس   نزد  تاریخی  تکامل  مفهوم   افرادْ  اغلب  نظر  به  سرمایه،  کتاب  در  دارانهسرمایه

  این  وجودِ  با  منوال،  همین  به  متأسفانه،.  یافت  «سیاسی  اقتصاد  نقد  پیرامون»  به   1859  گفتارپیش  بند  چند

  1875  در  گوتا  یبرنامه  نقد  از  بند  چند  فقط  اغلب  است،   حاکم  مارکس  تفکر  بر کمونیسم  مفهوم  که  واقعیت

 .گیرندمی  نظر در  کمونیستی یجامعه از   مارکس دیدگاه را

  و   سوسیالیسم  ــ  «مرحله  دو»  داستان  مارکس،[  8] گوتای  یبرنامه  نقد  از  رایج  تفسیر  مشخص،  طور به

  تفسیر،   این  در.  برخوردارند  متفاوتی  شدتبه  توزیعِ  مناسباتِ  از  هریک  که  کندمی  مطرح   را  ــ  کمونیسم

  این  توزیع  اصل  تر،پایین  یمرحله  در  و  است  کمونیسم  ترعالی  ی مرحله  نمایسرشت  نیاز  اساس  بر  توزیع

  یشالوده  مولدْ  نیروهای  یتوسعه  میزان.  کندمی  دریافت{  تولید  در}  خود  سهم  به  بنا  فرد  هر  که  است

  شودمی  قلمداد  ایمرحله  یمثابهبه  سوسیالیسم.  است  یادشده  برداشت  در  توزیعی  اصل  دو   این  میان   تفاوت

  عالی  یمرحله  به  رسیدن  برای  راه  ترتیب،  این  به  و  بخشدمی  توسعه  را  مولد  نیروهای  آن  در  جامعه  که

 سوسیالیسم  از  دیدگاه  این   از  کالسیک  اینسخه[  9]1936  سال  در  شوروی  اساسی  قانون.  شودمی  هموار

  هدف  با  دولتْ  اقتصادیِ  ملی  یبرنامه»  که  است  ای جامعه  سوسیالیسم  قانون،  این  11  یماده  به  بنا.  است

  اقتصادی حیات  «آنان  فرهنگی   سطح افزایش  و  کارگران مادی  شرایط  مداوم  ارتقاء  عمومی،  ثروت  افزایش 

 :کندمی بیان چنین نیز 12 ماده  و.« کندمی دهیجهت و  تعیین»  را

  ،«خورد   نخواهد  هم  چیزی  کند،نمی  کار  که   کسی»   که  اصل  این  با  مطابق  شوروی  جماهیر   اتحاد  در  کار

 شود، می تلقی شرافت ی مسئله و وظیفه  یک بنیهْقوی شهروندِ هر برای
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  اش توانایی  ی اندازه  به  هرکس  از: »است   سوسیالیسم  اصلِ   رود،می  کار   به   شوروی   جماهیر   اتحاد  در   که  اصلی

 [ 10.]« کارش  یاندازه به  هرکس به و

  تمایز   به  ارجاع  با  لنین.  بود  «سوسیالیستی»  مشخصاً  اصول  و  مرحله  دو  از  برداشت  این  مستقیم  منبع  لنین

  جامعه   همان  و  داریسرمایه  دل  از  آن  پیدایش  ابتدای  در  جدید  یجامعه  بین  گوتا  یبرنامه  نقد  در  مارکس

  و   سوسیالیسم  یهامرحله  ترتیب  به   را  مرحله  دو  این  است،  شده  خود  هایبنیان  تولید  به  موفق   که  هنگامی

  داریسرمایه  از  پس  دولت  سرشتِ   که  کندمی  مطرح   را   پرسش  این [  11]انقالب  و   دولت  در   او.  نامید  کمونیسم

.  بود  نخواهد  الزم  دولت  کمونیسم،  عالی  یمرحله  در   که  است   قرار  این  از  او   پاسخ  بود؟  خواهد  چگونه

  فراهم  امکان   این   که  زمانی   تا  زیرا  چرا؟ .  نیازمندیم  دولت  به  مشخصاً  سوسیالیسمْ  ی مرحله  در  حال،بااین

  اجازه  مردم  به  بتوان   که  زمانی  تا   و   کنیم  توزیع  هاآن  میان   را  محصوالت  افراد  نیازهای   با   مطابق  که  شود

 .است الزم دولت وجود کماکان کنند،  انتخاب را هایشانفعالیت خود میل به  بنا که داد

  ی مثابهبه همآن است، ضروری  قانون  حکومت اعمال  برای سوسیالیسم در دولت که کندمی استدالل لنین

  او  درواقع،.  « جامعه  اعضای  میان   کار  تخصیص  و   محصوالت  توزیع   ی( کنندهتعیین  عامل)  کنندهتنظیم»

  از   مصرف مقدار  و  کار مقدار  بر  کنترل  شکل  ترینگیرانهسخت»  عالی،  یمرحله  به  رسیدن  تا   که  دارد  اصرار

  اصلی  ،«خورد  نخواهد  هم  چیزی  کند،نمی  کار  که  کسی»  اصلِ.  است  الزم  «دولت  سوی  از  و  جامعه  سوی

  به محصوالت برابر  مقدار: ” سوسیالیستی اصل دیگر»  همانند ــ شودمی اجرا  تمام   گیریسخت با  که است

 [ 12.]“«کار  برابر مقدار ازای

  باید  هرکس  که  محصوالتی  کمیت»  تنظیمِ  برای  دولت   به  نیاز  این  که  کرد  خاطرنشان  لنین  براین،عالوه

  شود،  «مولد  نیروهای  عظیم  یتوسعه»   موجبِ  سوسیالیستی  یمرحله  که  زمانی  تا  کماکان  ،«کند  دریافت

  این  بود؛  خواهد  «دولت  عیارتمام  زوالِ  اقتصادیِ  مبنای»  مولد،  نیروهای  عظیم  ی توسعه.  داشت   خواهد  ادامه

  میان   از  یدی  و  فکری   کار  میان  تضاد  که »  آوردمی  پدید  « را  کمونیسم  از  ایعالی  یمرحله  چنان»  شرط

  هرکس  به  توانش،  یاندازه  به  هرکس  از »  قانون  تواندمی  وفور،  یعرصه  این  در  جامعه  گاهآن.  « رفت  خواهد

  و   کار   گیری اندازه  بر   کنترل  شکل  ترینگیرانهسخت»  اِعمال  دیگر .  بندد  کار  به  را   « نیازش  ی اندازه  به

  به   یقاعده  اِعمال   بنابراین،.  بود  نخواهد  الزم [  13]«دولت   سوی   از   و   جامعه   سوی   از  مصرف  گیریاندازه

  به   داوطلبانه  که  شود  بارآور   چنان  کارشان»  که  شودمی  ممکن  افراد  برای   زمانی  نیازش  یاندازه  به  هرکس

 [ 14.«.]کنند کار  توانشان  ی اندازه

  آن  در   که  ایجامعه  یعنی  ــ  کشدمی  چالش   به  نووْ  که  کمونیسم  روایت  آن  از  است  ایخالصه  روایت  این

  حال، بااین.  وفور  یجامعه  یعنی  کند،می  فراهم  را  نیاز  اساس  بر  توزیع  امکانِ  «مولد  نیروهای  عظیم  یتوسعه»
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 این  آیا  که  پرسید  باید  داشت،  روا  دفاعغیرقابل  فرض  این  با  رابطه  در  توانمی  که   تشکیکی  هرگونه  از  فارغ

  با   واقعبه  اشاره،  مورد  «سوسیالیستی  اصل»  مشخصاً  و(  « اقتصادی   بلوغ  مراحل)»   مرحله  دو  از  برداشت

 خیر؟  یا  است  همخوان نو  ی جامعه از مارکس برداشت

 نو  ایجامعه تکوین و وجود

 دو   میان  جاآن  در  مارکس.  یافت   گوتا  یبرنامه  نقد  در  توانمی  را   دومرحله  داستان  اصلی  یهسته  شکبی

  و   «است   یافته  توسعه  خود  هایبنیان  بر  اتکا  با  که»   کمونیستی  ایجامعه  یکی  شود،می  قائل  تمایز  جامعه

  هر   از   کماکان  رو،همین  از   و   آورد؛ سربرمی  داری سرمایه  ی جامعه  دل   از   بالفاصله  که»  ای جامعه  دیگری

  بر سربرآورده آن زهدان از که را کهنی یجامعه هایزادنشان فکری، و اخالقی  اقتصادی،  ازجمله ای،جنبه

  به   «است   یافته  توسعه  خود  هایبنیان  بر  اتکا  با»  که   ایجامعه  از  گفتن  سخن  اما [  15.]«کندمی   حمل  خود

 معناست؟  چه

  هایی پاسخ  به   توان می مارکس  آثار  دیگر   در   اما .  یافت  پرسش   این   به   پاسخی   تواننمی  گوتا   ی برنامه  نقد   در

  را  خود  هایفرضپیش  که  است  نظامی  است،  خود  هایبنیان  یدربردارنده  که  نظامی.  رسید  روشن  کامالً

.  است   آورده  پدید  جامعه  آن  خود  که  است  نتایجی  به  وابسته  که  هاییفرضپیش  یعنی،  ــ  کندمی  تولید

  هر  یافته،کمال  بورژواییِ  نظام   در» کند،می  ذکر   داریسرمایه  ی درباره  گروندریسه در  مارکس   که  طورهمان

  هر  رتیبتبدین  و  گیردمی  فرضپیش  اقتصادیـبورژوایی  شکلی  در  را  دیگر  یرابطه  اقتصادی  یرابطه

  صادق  نیز   دیگری  واراندام  نظامِ   هر  درخصوص  وضع   این   هست،  نیز   فرضپیش  هنگام هم  ای نتیجه

 [ 16.]« است

  آن  در   که  ساختاری»  شود،می  محسوب  واراندام  کلیتی  که  کندمی  توصیف  را  نظامی  متن  آن  در  مارکس

  در  که  ساختاری  ،«کنندمی  حمایت  را  یکدیگر  و  دارند   قرار  زیستیهم  در  زمانهم  صورت به  عناصر   تمامی

  بر  متکی  که  نظامی[  17.]کنندمی  تضمین  را  نظام  بازتولید  و  اندمتقابل  کنشیبرهم  واجد  عناصر  تمامی  آن

  آغازین   سطور  در  مارکس.  باشد  داشته  خود  در   را   بازتولیدش   شروطِ  که   است   نظامی   است،  خود  هایبنیان

 خود،  اجتماعی   هایشکل  از   هریک  در   تولید  فرآیند»   که   کند می  اعالم   چنین  سرمایه  اول  مجلد  از  23  فصل

  ایجامعه  که  طور همان.  کند  طی  نو  از  را  یکسانی   های مرحله  متناوب   صورت به  یعنی   باشد،  داشته   تداوم  باید

  از   هریک  اگر  بنابراین،.  کند  متوقف   نیز  را  کردن  تولید  تواندنمی  کند،  متوقف  را  کردن  مصرف   تواندنمی

  در   خود  یوقفهبی  تجدیدحیاتِ  مداوم  جریان  در  و  پیوستهبهم  کل  یک  عنوانبه  تولید،  اجتماعی  فرآیندهای

 [ 18.]«است  بازتولید فرآیند هنگام،هم گاهآن شود، گرفته نظر
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  برای   مبنایی  سرمایه  در  بحث  این  یعنی،  ــ  کندمی  اثبات  فصل  این  در  مارکس  که  است  چیزی  همان  این  و

  این   به  فصل،  همین  از  اشبندیجمع  در  او.  کندمی  فراهم  بازتولیدی  نظامی  یمثابهبه  داریسرمایه  فهم

  و  مرتبط  فرآیندی  چونهم  داری سرمایه  تولید  فرآیند  اگر   بنابراین،»  که  کندمی  تأکید   نکته   همین  بر   ترتیب 

 مناسباتِ  خودِ  چنینهم  بلکه  اضافی،  ارزش  فقط  نه   کاال،  فقط  نه  شود،  بررسی  بازتولید  فرآیند  یعنی  کامل،

 [ 19.]«مزدبگیر کارگر  دیگر، سوی از  و دارسرمایه سویک از: کندمی بازتولید و  تولید را ایسرمایه

  فرآیند  درگیر  دائماً  که  کردمی  درک  «پیوستهبهم  کلیتی»   را   داری سرمایه  خالصه،   صورت   به  مارکس

  این  خود  و  کندمی  بازتولید  و  تولید  را  اجتماعی  مناسبات  و   مادی  محصوالت   که  فرآیندی   است،   تجدیدحیات

  مناسبات،   این  چونهم  شرایط  این. » هستند  تولید  های فرضپیش  و  هاشرطپیش  نیز  مناسبات  و  محصوالت

  از توأمان  ها آن  آن؛  مخلوقات و  نتایج   دیگر   سوی  از   و   اندداریسرمایه  تولید  فرآیند هایفرضپیش  سویی   از

  خودانگیخته   شکلیبه  وار اندام  نظامی  قامت  در   داریسرمایه[  20.]«شوندمی  بازتولید  و تولید نظام  این  سوی

ـ (  مزدی   کارگر  دیگر  سوی  از  و  دار سرمایه  سویی  از  یعنی)  کندمی  بازتولید  را  داریسرمایه  تولید  مناسبات   ـ

 .کندمی باتولید را خود ضروری هایمقدمه یعنی،

  عدم  از  نه   جدید   تولیدِ  مناسبات   و   بارآور   نیروهای: »شودنمی  نازل  آسمان   از   یکباره  وار اندام  نظامی  مسلماً

  چارچوب   در  هاآن  آیند؛می  پدید  خودمدار  ی ایده  زهدان از نه  و   افتندمی  زمین  به  آسمان  از نه  شوند،می  زاده

 شکل   هاآن  با  متضاد  رودررویی  در  نیز  و  سنتی  و   میراثی  مالکیتِ  روابط  متن  در  و  موجود  تولیدِ  تکامل

  فرایند  یک  با  کند،  تولید  را   خود  هایمقدمه  شود  قادر  جدید  نظام  این  کهآن  از   پیش  بنابراین،.  «گیرندمی

  نیز   و   فرآیند  این   وجودی  وجوه   از   یکی  کلیت،   این  به   یافتن   تکوین : » داریم  سروکار  تکوین   فرایند  توسعه، 

 [ 21.] «است  آن تکامل

  میان  که  را  تمایزی  باید  ناگزیر  کنیم،  درک  را  گوتا یبرنامه  نقد  در  مارکس  مختصر  توضیحات  بخواهیم  اگر

ـ   بفهمیم  شودمی  قائل  آن  هستی  و  نظام   یک   تکوین   از   مشخصی   شکل  تاریخیِ  پیدایش   میان  تمایز  یعنی  ـ

 شناسایی  راستای  در.  است   یافته  تکامل  خود  هایبنیان  بر  اتکا  با  که  زمانی  جامعه  همان  ماهیت  و  جامعه

  های بنیان  بر   که  حالتی  در   را، جامعه  این از  مارکس  برداشت   بایستمی  کمونیستی، یجامعه  تکوینِ  الزاماتِ

  تولید  را  خود  های شرطپیش  که   کندمی تکمیل  را   خود  زمانی  نظام   یک .  کنیم  درک  است،   یافته   تکامل  خود

  بار نخستین  برای  جدید  نظامی   که  زمانی اما.  هستند  نتایج  خودشان  ها مقدمه  و   ها فرضپیش  که  زمانی  کند،

 .نیست خود هایمقدمه تولید به  قادر  هرگز  گذارد،می عرصه به پا

  ارث   به  کهنه  نظام   از  را  هایشمقدمه  ضرورتاً  آید،می  وجود  به  جدیدی  نظام  که  هنگامی  تر،دقیق  بیان  به

  بیرون  که  هاییمقدمه  اند،تاریخی  هایفرضپیش  و  هامقدمه  نظامْ  این  هایفرضپیش  و  هامقدمه.  بَردمی
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  های مقدمه  و  اندشده   ایجاد   نظام   درون   که   هاییمقدمه  میان  تمایز .  اند گرفته  شکل[  جدید]  نظام   آن   از

  تمرکز   تاریخی  هایمقدمه  آن  بر  تواننمی  وار،اندام  نظامی  درک  برای:  کنندهتعیین  است  تمایزی  تاریخی،

  درک  را  مدرن  شهر  تواننمی  هاشهر  به  هاسرف  فرار یدرباره  بحث  با  که  سازدمی  خاطرنشان  مارکس.  کرد

  شود می محسوب   شهرگرایی تاریخی های فرضپیش و  شرایط  از   یکی»  صرفاً  شهرها  به  ها سرف فرار .  کرد

  گفت  باید  سیاق،  همین  به .  «یافته توسعه  شهرهای  واقعیت  وجودیِ   وجه  یک  نه   شرط،  یک  نه   … {  اما}

  و   شدن  بخار  و   مذاب  آتش  از  دریایی  از  زمین  تحول »  چگونگی  چونهم  مواردی  یدرباره  نیست  نیازی   که

  بایست می  بفهمیم،  را  داریسرمایه  و  زمین  خواهیممی  اگر[  22.]بگوییم  سخن  « فعلی  شکل  به  رسیدنش

  شانهستی  در   که  هاآن  تکوین  های فرضپیش»  آن  بر   که این  نه  بگوییم،  سخن  ها آن  فعلی  وضعیت   ی درباره

 .کنیم تمرکز «است   معلق

  اندازهای پس  به  توانمی  میان   آن  از   که   اندگرفته  خود  به  متعددی  هایشکل  داری سرمایه  هایفرضپیش

  وابستگیِ   که  کندمی  تأکید  مارکس  حال،بااین.  شدندمی  کسب  گوناگونی  منابع  از  که  کرد  اشاره  فردی

  تاریخ   به   وجه هیچ  به   نه  و  دارد   تعلق   اشگیریشکل  تاریخ  به »  اش،ابتدایی  اندازهایپس  به  داریسرمایه

  که  زمانی .  «است   سرمایه  ی سلطه  زیر   که   تولیدی  ی شیوه  واقعیِ   نظام  به   نه  یعنی،  حاضرش؛   و   معاصر 

  برقرار   را  خود  تحقق  شروط   و  کندمی  عزیمت  خود  واقعیتِ   از»   سرمایه  باشد،  داشته  وجود  داریسرمایه

  تولید   را  خود  هایمقدمه  بتواند  سرمایه  که  دارید  سروکار  واقعی  یسرمایه  با  زمانی  که، این  خالصه.  «سازدمی

  شروط  حکم  در  آغاز  در  که  هافرضپیش  این. »نباشد  اشتاریخی  هایفرضپیش  به  متکی  دیگر  و  کند

  منتج   سرمایه  یمثابهبه  سرمایه  خودِ  کنشِ  از  توانستندنمی  هنوز  بنابراین  و  ــ  شدندمی  پدیدار  اشتکوین

  پدیدار   او  خود  سویِ  از   شدهبرنشانده  اش،واقعیت  اش،تحقق  ماحصل  یا  نتیجه  چونهم  اینک  ــ  شوند

 « .اشهستندگی و  هستی  ینتیجه چونهم بلکه  آن، پیدایش و  زایش  شروط چونهم نه شوند؛می

  بررسیِ   است،  نظام  این  بازتولید  چگونگی  بررسی  به  منوط  نظام  یک  قامت  در  داریسرمایه  فهم  بنابراین،

.  «آفریندمی  را  خود  خاص  هایفرضپیش  …  سرمایه  خود  تولیدِ  فرایند  طریق  از»  چگونه  نظام  این  کهاین

  این   از   چیزی  به  یافتن  تکوین  برای  دیگر »  سرمایه،  چگونه  که   کندمی  تمرکز  نکته  این  بر  مارکس

  و  حفظ  شروط  و کندمی عزیمت  خود از  است،  خویش فرضپیش خودْ  بلکه کند،نمی عزیمت  هافرضپیش

  دادن  نشان   کنیم،  درک  ارگانیک  نظامی   ی مثابهبه  را  داری سرمایه  که  زمانی[  23.] « آفریندمی  را  رشدش   و   بقا

  خودشان   علیه  که  است  کارگران  خود  محصولِ  یعنی  آید،می  پدید  کارگران  استثمار  ینتیجه  در  سرمایه  کهاین

 .شودمی بدل  مانواکاوی اساسی یمسئله به  رود،می کار  به
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 دارد   پیشانی  بر  را  کهنه  نظام  هایزادنشان  کماکان  جدید  نظام  آن  در  که  شرایطی  با  کردن  آغاز  مقابل،  در

  مارکس.  کرد  درک  را  نظام  حقیقی  ماهیت  تواننمی  شرایطی  چنین  در.  شودمی  محسوب  اساسی  خطایی

  ناروشن  و  گنگ  را  سرمایه  فردمنحصربه  سرشت  ترتیب  چه  به  بورژوا   هایاقتصاددان  ببینید  که   کردمی  تأکید

  اعالمِ  با  یعنی   معاصرش،   و  موجود  تحققِ   شروط   جای به  سرمایه  تکوین   شروط   تلقی  با »  همآن  سازند،می

  به   تکوین  حالِ  در  چراکه  ــ  است،  تصرف  حال  در   دارسرمایهناـ  یمثابهبه  دارسرمایه  آن  در  که  مراحلی

ـ   است  داربودن سرمایه [  24.]« است  تصرف  حال  در   دارسرمایه  یمثابهبه  دار سرمایه  که  شرایطی  جای  به   ـ

  گویی  که   باشد  نحوی به  سرمایه   با   ما  برخورد  وقتی.  سازدمی  مخدوش   کامالً  را   داری سرمایه  ماهیت   کار   این

  مناسبات   گاهآن  است،   متکی   شخصی  اندازهایپس  مانند  اشتاریخی  هایفرضپیش  بر   کماکان   سرمایه

  است   خاطر   همین  به.  شوندمی  محو   نظر  از (  مزدی  کارگر  استثمارِ  به  سرمایه  وابستگیِ  رو،همین  از  و)  تولید

  ما   و   شدمی  قائل تمایز «نخستین  انباشت » و داریسرمایه  نظامِ  در  سرمایه   انباشت  میان   آشکارا  مارکس  که

 .شویم قائل اولویت داریسرمایه  نظام  در سرمایه انباشت برای خود واکاوی در باید نیز

  خاطرنشان   مارکس.  کندمی  راهنمایی  را  تاریخی  پژوهش  نظریه  بگوییم،  مفید  و  مختصر   بخواهیم  اگر

  میدان   به  پا  جا آن  در  باید  تاریخی  واکاویِ   که   دهدمی  نشان  را   مقاطعی  یا  نقاط»  ما   روش   که   ساختمی

  قرار   نظام  این  پشتِ  پسِ  که  ایگذشته  به»  واراندام  نظامی  یمثابهبه  داری سرمایه  ماهیتِ  درک  ؛«بگذارد

  پیدایش   فرآیند  بررسیِ  به  توانیممی  ،( آن   هستی)  وار اندام  نظام  ماهیت  درک  با  سپس[  25.]« دارد  داللت  دارد

  تولید  مناسباتِ  ابتداییِ  پیدایش  هایِ شرطپیش  بر  توانست   هنگامی  مارکس.  بپردازیم (  آن  تکوین)  آن

  را  کارمزدی،  و  سرمایه  یعنی  تولیدی،  مناسبات  این   اساسیِ  عناصر  ترپیش   که   کند  تمرکز  داریسرمایه

  از  دقیقاً  باید  نیز  ما  بفهمیم،  را  گوتا  یبرنامه  نقد  بر  مارکس  توضیحات  بخواهیم  اگر  و.  بود  کرده  شناسایی

 .کنیم پیروی رویکرد همین

 بسته هم  تولیدکنندگان  یجامعه

  داری سرمایه  تولید  مناسبات  ماهیت   بر   که   است  ضروری  وار،اندام  نظامی  یمثابهبه  داری سرمایه  فهم  برای 

 در   ترتیبی  چه  به  باید  مختلف  عناصر  مصرف،  و  توزیع  تولید،  یویژه  ترکیب  در  دریابیم  و  کنیم  تمرکز

  ی جامعه  فهم  برای  ترتیب،  همین  به .  شود  تضمین  نظام  بازتولیدِ  تا  کنندمی  عمل   یکدیگر  با  پیوندمتقابل

  تولیدکنندگان  از  متشکل  ی جامعه  تولیدِ  مناسباتِ  بر   بایستمی  نیز  کردمی  بینیپیش  مارکس   که  جدیدی

  به   مصرف،   و   توزیع  تولید،  ی زمینه  در  جامعه   این  مشخص  ترکیبِ  عناصرِ  که  کنیم  بررسی  و   تمرکز   بستههم

 .کنند تضمین را  نظام این بازتولید تا کنندمی عمل یکدیگر با پیوند در ترتیب  چه
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  گسترشِ   و  تولید  از  عبارت(  راندمی  پیش  به  را  نظام  که  الزامی  یعنی)  دارسرمایه  یآگاهانه  هدف  کهدرحالی

  مارکس   چهآن  گسترشِ  و  تولید  از  است  عبارت  بستههم  تولیدکنندگان  برای  مولد  فعالیت  الزامِ  است،  سرمایه

  سرآغاز همان  از مارکس. انسانی   هایظرفیت عیارِتمام تکامل یعنی، ــ خواندمی «غنی انسانی  موجودات»

  یک   تصور   به   عوض  در  و   گذاشت   کنار   را   اش زمانه  داناناقتصادسیاسی  هایدلمشغولی  ،1844  در   کارش 

  قادر   که   بخشیده  تکامل  حدی  تا   را   هایش ظرفیت  و  ها قابلیت  که  انسانی  ــ  پرداخت   غنی  انسانی  موجود

 شده   مندبهره  هاحس  تمامی  از  عمیقاً  غنی  انسان»  ــ  «کند  کسب  رضایت  متعددی   هایجنبه  از»   است

  انسانی  نیاز  و  غنی  انسانی  موجود  با  ما  اقتصادسیاسی،  در  فقر  و  ثروت  جای  به»  که  گویدمی  چنین  او.  « است

  حیات   تجلیات  تمامیتِ  نیازمندِ  که  انسانی  است   موجودی  چنینهم  غنی  انسانی  موجود.  داریم  سروکار  غنی

 [ 26.]« دارد وجود نیاز یمثابهبه درونی، ضرورتی یمثابهبه او خود در اشتحقق  که  انسانی  ــ است  انسانی

  پرسدمی  چنین  او.  دهدمی  ادامه  را  غنی  انسانی  موجودات  مفهوم  مرکزیتِ   بر   تأکیدش  گروندریسه  در   مارکس

  گسترش   جز  بود  خواهد  چه  ثروت  گاهآن  شود،  برکنده  بورژوایی  بارِ حقارت  شکل  و   پوسته  این   اگر »  که

  « جاگستر؟ همه  ایمبادله  در  شدهآفریده  افراد،  یغیره  و بارآور  نیروهای  لذایذ،  ها،توانایی  نیازها،  یجانبههمه

  مناسباتش  و   کیفیات  چراکه  یافته،  غنا  ممکن  حد  تا  نیازهایش »  که  غنی  انسانی  موجود  تصور  با   مارکس[  27]

  یافتن  دست  پی  در   ،«اجتماعی  محصول   ممکنِ  شکل  رواترین جهان  و  ترینکلی  ی مثابهبه  همآن  …   اندغنی

 [ 28.]« است   جانبههمه اش مصرف  در  هم و تولید در هم که » بود « غنی فردیتی  تطور» به

  موجودات   ی جانبههمه  تکامل  موانعِ  تمامی   که  ایجامعه  ــ  بود   قرار   این   از  نو  ای جامعه  از   مارکس   درک

  با   تقابل  در  مارکس:  است   کرده  ذکر  را  نکته  این  روشنی  به  سرمایه  در  او.  داردبرمی  راه  سر  از  را  انسانی

  «را   معکوس   وضعیتی»   باشد،  رشد  به  سرمایه  نیاز  یکنندهبرطرف  تا  دارد  وجود  کارگر  آن  در  که   ایجامعه

  ی جامعه  این   در [  29.]« کندمی  برآورده  تکاملش  برای  را  کارگر   نیازهای   مادی   ثروت »  آن   در   که  بود  متصور 

  مطلق   تحقق»  یعنی،  ــ  بخشد  تکامل  را  هایشظرفیت  تمامی  است  قادر  فرد  هر  بسته،هم  تولیدکنندگانِ

  ی مثابهبه  انسانی  هایقدرت  تمامی  ی توسعه»  ،«انسانی  محتوای   کاملِ  تحقق»  ،«اشخالقانه  هایگیبالقوه

  افزایش   فرد  یجانبههمه  تکامل  با  گام هم  نیز»  مولد  نیروهای  ای،جامعه  چنین  در[  30.]« نفسهفی  هدفی

 [ 31.]«جوشندمی ترفراوان  یارانههم ثروتِ هایسرچشمه و یابندمی

  ی جامعه  فهم  برای.  نیست   شود  نازل  ما  بر  که  آسمانی  ایتحفه  «فرد  یجانبههمه  تکامل»   این  اما

  پراتیک همآن است، پراتیک نیازمندِ انسانی  یتوسعه که دهیم تشخیص  بایستمی بستههم تولیدکنندگان

  فعالیت  تغییر و شرایط تغییر انطباقِ»  ــ انقالبی پراتیک مفهومِ از  اشبندیمفصل از  آغاز با مارکس.  مداوم

  خود   شرایطْ  تغییر  با  توأمان  و  فعالیتشان  رهگذر  از  افراد  که  کردمی  تأکید  همواره  ــ  «خود  تغییرِ  یا  انسانی
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  تمامی محصول و بخشیممی تکامل را خود مانپراتیک رهگذر از ما کهاین خالصه[ 32.]کنندمی تغییر نیز

ـ   هستیم  هایمان فعالیت   ذیل  که   مناسباتی  تمامی  محصول  ،( ها آن  فقدان  یا)  مبارزاتمان  تمامی  محصول  ـ

  مشترک  محصول  یک  شاهد   انسانی  فعالیت   هر  در  که این  خالصه.  داریم  تعامل  یکدیگر   با   و  کرده  تولید  هاآن

 .کارگر خودِ و کار  یابژه  توأمانِ  تغییر ــ هستیم

  درون   که  مشخص  مولد  فعالیت  یک.  است   قرار  این  از  بستههم  تولیدکنندگانِ  یجامعه  در  اوضاع  بنابراین

  پدید  انسان  از  مشخصی  نوع  خود  ینتیجه  در  گیرد،می  انجام  بستههم  تولیدکنندگانِ  تولیدیِ  مناسبات

  را   انسانی  تکامل  و  پراتیک  وحدتِ  یعنی  بود  قائل  آن  به  مارکس   که  ایاساسی  پیوند  بتوانیم  اگر.  آوردمی

  جایی در  تنها  انسانی هایظرفیت  وکمالِتمام ی توسعه  برای الزم  شرایطِ  که یابیمدرمی گاه آن کنیم، درک

  خودِ  هدفِ  و   تولید  هدفِ  و   باشد  داشته  وجود   آگاهانه  ای یاریهم  بستههم  تولیدکنندگانِ  میان   که  مهیاست

  کارگری  مدیریتِ   از  است  عبارت   جامعه   این   در   تولیدی  مناسبات   نمای شتسر  بنابراین، .  باشد  یکی کارگران

  در  کارگری  مدیریت  به   صرفاً   هدفی   چنین  اما .  بخشدمی  پایان  را   عمل  و   تفکر  میان   جدایی   و  تقسیم  که

  موجود  کارگران  ــ  است  جامعه  در  کارگران  اهداف  همان  تولید  اهدافِ.  شودنمی  محدود  منفرد  های کارگاه

 .شاناجتماعی نهادهای تمامی و  اجتماعات در

  فعالیت   از  است  عبارت  پراتیک،  و  انسانی  تکامل  میان  اساسی  پیوند  این  ضمنیِ  ینکته  راستا،  همین  در

  در   انقالبی  پراتیک   رهگذر  از  ما .  حیاتمان   هایجنبه  تمامی  در  پیشگامانه   و  محور مشارکت  دموکراتیک،

  موجودات »   مقام   در  خود  بازتولید  و   تولید  به  مان،اجتماعی  نهادهای   تمامی   در  و   کار  محل  در  اجتماعات،

ـ   پردازیممی  «غنی   انسانی  تولید  افرادی  مقام  در  را   ما   پراتیکمان.  نیازها  در  هم  و  هاظرفیت  در  هم  غنی  ـ

  خالصه، .  شناسندمی  رسمیت   به  را  جامعه  و  اجتماعات  کار،  محل  در  بستگیهم  اهمیتِ   و  ضرورت   که  کندمی

  تولیدکنندگان  هایظرفیت  یتوسعه  برای  ضروری  امری  کارگران،  توسط  شدهدهیسازمان   ِاجتماعی  تولید

 .بستگیهم و  یاریهم مناسبات ــ است جدید مناسبات ساخت و

  کارگران   نیاز»  شناختنِ  رسمیتبه  با  را  کارش  نو  یجامعه  ابهام،  و  پیچیدگی  هیچبی  هدفی؟  چه  با  تولید  اما

  های ظرفیت  تکامل»  هاآن  در   که  پیشین  جوامع  برخالف.  کارگران  تمامی  همآن  کند،می  آغاز  «تکامل   به

  بر   بستههم  تولیدکنندگان  ی جامعه  ،«بود  دیگر  سوی  در  تکامل   محدودیتِ  بر   متکی  سویک  در   انسانی

  ی آزادانه  تکامل  شرطِ  هرکس،  یآزادانه  تکامل: »شودمی  درج   کمونیست  مانیفست  جمالت  این   سردرش

 [ 33.] «است  همگان

 خود  مشترکِ   انسانیت  و  نیازها  شناختنِ  رسمیتبه  بر  را  مولدمان   فعالیت  مبنای  ما  که  معناست  این  به  این

 شود،نمی  منحصر  دیگران  به  کمک  به   صرفاً  موضوع  این.  دهیممی  قرار   انسانی  یخانواده  اعضای  یمثابهبه
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  فرض  دهید  اجازه»  کرد،می  تصور  چنین  جوان  مارکس.  ماست   تکامل  برای  مشخص  پیامدهایی  واجد  بلکه

  مقام  در  تولید  وقتی  صورت،  این  در.  «رسانیممی  انجام   به  انسانی  موجودات  ی مثابهبه  را   تولید  که  کنیم

  که  دانممی   کنم،  تولید  دیگری  نیاز  ارضای  برای  آگاهانه  من  اگر  گیرد،می  صورت  انسانی  ایخانواده  اعضای

  مارکس .  شوممی  مندبهره  موضوع  این  از  نیز  من  و  سازد می  برطرف  را  او  نیاز  که  دانممی  است،  ارزشمند  کارم

  سرشت   ام،انسانی  سرشتِ  خودم،   حقیقی  سرشت  ام، فردی  فعالیت  در   من»  که   دهدمی  توضیح   چنین

  تجلی »  به   من   کار  نسبت،  و   رابطه   این  در.  «ام بخشیده  تحقق   و   کرده  تصدیق  مستقیم  شکلیبه  را  اماشتراکی

  بعدتر   مارکس  که  اصطالحی  از  گیریبهره  با  شود؛می  بدل  « زندگی  از   کامیابی  رو،این  از   و   زندگی  ی آزادانه

  این   به  و.  شودمی  محسوب  « زندگی  اصلی  نیاز»  براستی  فعالیتی  چنین  که  گفت   توانمی  کرد،  استفاده

  انسانی   یجامعه  اعضای  یمثابهبه  نیز  را   پیوندمان  و   مناسبات  چنینهم  بلکه  را،  خودمان   تنهانه  ما  ترتیب،

  تولیدکنندگان  میان  همبستگی  این  ینتیجه  مشترک  خصوصیت  است،  مسلم  چهآن[  34.]کنیممی  تولید

ـ   است   چنینهم  بلکه  سازیم،می  برآورده   را   هاآن  نیاز   فقط  نه   دیگران،   برای   آگاهانه   و  مستقیم  تولید  با  ما  ـ

  در  که  است  چیزی  همان  موضوع  این  یهسته.  کنیممی  خلق  غنی  انسانی  موجودات  مقام  در  نیز  را  خودمان

  چیزی   که  کسانی  پاداش   آن،  در   که   اقتصادی   ــ  دارد  وجود [gift economy] محورپیشکش  اقتصاد  مفهوم 

  را   خود»  ترتیب،  این  به  هاآن  که  باشد  این  بلکه  دیگر،  زمانی  در  آن  گرفتن  پس  انتظار  نه  کنند،می  اعطاء

  حفظ  و   ساخته  را   مراقبت  و  دِین  از  مشخصی   مناسبات  و   سازندبرمی  افراد  از   مشخصی  نوع   ی مثابهبه

  اشخاصی  و  آوردمی  پدید  افراد  میان  بستگیهم  و  اعتماد   مناسباتی  چنین  چارچوب  در  عمل[  35.]«کنندمی

 .کندمی تولید را  ایجامعه چنین برای  متناسب

  اولیه  آثار  در  رایج   مضمونی  اجتماعْ  در  دیگران  برای  تولید  طریق  از   انسانی  یبالقوه  ظرفیت  تحقق  مضمونِ

  « اشتراکی   کامیابی  و  اشتراکی  فعالیت»  با  تازه   ی جامعه  این  در  که  است  قرار  این  از   او  اندازچشم.  است  مارکس

  و   یافته   تجلی  هاانسان  دیگر  با  مستقیم  بالفعلِ  پیوندِ  در  که   ایکامیابی  و   فعالیت  یعنی،»  داریم،  سروکار

  شخصِ »  که  ایدرجه  به  همآن  « شودمی  بدل   انسانی  نیازی   به  انسان   نیازِ »  جامعه،  این  در.  «شودمی  تصدیق 

  توامان  اشفردی  وجود  در   او  که  حدی  تا  ــ  شودمی  تبدیل  فرد  برای  نیازی   به  شخص  یک  مقام  در  دیگر

 [ 36.] «شودمی محسوب نیز اجتماعی موجودی

  آوردمی پدید اش هستی از عیاری تمام غنای چنین  با انسانی»  یابد، تکامل اشتراکی یجامعه این که  زمانی

  ماندگارش   واقعیت  به  که  غنایی  ــ  است  مندبهره  حسیات  تمام  از  عمیقاً  که  آوردمی  وجود  به  غنی  انسانی  ــ

  گروندریسه  در  او .  نیست  مربوط  جوان  مارکس  به  فقط  تأکیدات   این  که  گویممی  هم   باز[  37.] «شودمی  بدل

  یمثابهبه  تولید  شرطِ  که  دارد   تأکید  و   پردازدمی [communality] اشتراکی  خصلت  ی درباره  تمرکز  به   نیز
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  از   انجمنی  ــ  است  اجتماع  غنی،  انسانی  موجودات  مقام  در  خودمان  تولید  رو،همین  از  و  اجتماعی  موجودات

  کار.  شودمی  فرض  تولید  یپایه  عنوان  به  اشتراکی  خصلت  اشتراکی،  تولید  در. »جامعه   درون  تولیدکنندگان

  ارضای  جهت   در   آگاهانه  مولد  فعالیت  جامعه،  این   در [  38.]« شودمی  تلقی  اجتماعی  کارِ  آغازْ  همان   از   فرد

  ی مبادله  بلکه  ایمبادله  هایارزش  یمبادله  نه  جااین  در  مبادله  رو،همین  از  و   شودمی  انجام  دیگران  نیاز

  اجتماعی   تولید  خالصه،[  39.]«است   اشتراکی  هایهدف  و  اشتراکی  نیازهای  توسط  شدهتعیین  هایفعالیت»

 .شودمی محسوب بستههم تولیدکنندگان یجامعه اساسی هایجنبه از یکی  اجتماعی  نیازهای برای

.  کنیممی  تعریف  توزیع  و   مصرف  تولید،  از  واراندام  نظامی  را  بستههم  تولیدکنندگان  یجامعه  ما  ترتیب،  این  به

  آغاز،   همان  از»  ما،  فعالیت  محصول   شویم،  اجتماعی  نیازهای  برای  یارانه هم  تولید  مشغول   که  هنگامی

  جهان   در  را  فرد مشارکت آغازْ  همان  از» هایمانفعالیت  یمبادله بنابراین،.  است  «عام   و  اشتراکی محصولی

 شود می  تولید  وسایل  شامل   نیز  محصوالت  اشتراکیِ  جهان  این[  40.]«شودمی  شامل  محصوالت  اشتراکیِ

  تاریخی   فرضیپیش   تواندمی  توزیع  مشخص  شکل  این  هرچند.  دارد  قرار  همگان  اشتراکی  مالکیت  در  که

  ی نتیجه  فرضْپیش   این  وار،اندام  نظام  این  درون  اما  است،  شکلی  چنین  «ظهور »   شرطِ  که  فرضیپیش   باشد،

 .« آفریندمی را  رشدش  و  بقا و  حفظ هایشرطپیش و کندمی عزیمت  خود از»  که  است  نظام خود

  یمبادله»  با   ما.  گیردمی  مفروض   نظام  خود  که  فرضیپیش  ــ  است   نظام   فرض  تولیدْ  وسایل  توزیعِ   این

  موجودات   بازتولید  و  تولید  شاهدِ  «اندشده  بستههم  تولیدْ  وسایل  مشترک  کنترل  و  اختیار  یپایه  بر  که  افراد  آزاد

  او،   نظر از  که کنیم درک را «آزاد  فردیت »  به  مارکس رویکرد توانیم می ترتیب   این  به.  هستیم غنی  انسانی

  ثروت   عنوانبه  شاناجتماعی  و  جمعی  بارآوری  تبعیتِ  و  افراد  همگانی  ی توسعه  بر»  است  متکی

 [ 41.]«شاناجتماعی

 شدهدهیسازمان  اجتماعیِ  تولید  اجتماعی،  نیازهای  برای  اجتماعی  تولید  تولید،  وسایل  بر  اجتماعی  مالکیت

  مثلث »  ونزوئال،  جمهوررئیس  چاوز،  که  هستند  چیزی   همان  از  جنبه  سه  هااین  ــ  کارگران  توسط

  عناصر   تمامی  آن  در  که   هستند  ساختاری »  اجزای   ها این[  42.] نامدمی  کل  یک   اعضای  «سوسیالیستیِ

  در   که»  گونههمان)  چنین،هم  و  ،«کنندمی  حمایت  را   یکدیگر  و  دارند  قرار  زیستیهم  در  زمانهم  صورت به

  چارچوب   در[  43.]اندمتقابل  کنشیبرهم  واجدِ  اجزا  این(  « است  صادق  هم  دیگری  واراندام  کل  هر   مورد

  اشتراکی   و   اجتماعی   بارآوری  که  کندمی  تضمین   تولید  وسایل  بر   اجتماعی   مالکیت  که  است   ساختاری  چنین

  ارضای  برای  که آن  جایبه  یابد،  اختصاص   همگان   یآزادانه  تکامل  به(  گذشته  اجتماعی  کار   نتایج  جمله   از )  ما

 تولید   چنین،هم.  شود  صرف  دولتی  هایبوروکرات  یا   تولیدکنندگان  های گروه  داران،سرمایه  شخصیِ  اهداف

  تولیدکنندگان   میان  را   مداومی  بستگیهم  و  یاریهم  مناسبات  کنند،می  دهیسازمان  کارگران  که  ایاجتماعی
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  به   شود  بدل  مولد  فعالیت  اصلی  هدف  به  اشتراکی  اهداف   و  نیازها  ارضای  کهاین  عالوه،به.  آوردمی  وجودبه

  کارکرد   اجتماع  یک  اعضای  یمثابهبه  تفاوت،بی  و   مجزا  افراد  یمثابهبه  تعامل  جایبه  ما   که  معناست   این

 .یابیممی

  چارچوب  در.  کندمی  تولید  را   خود  هایفرضپیش  که  نظامی  است،  بازتولیدی  نظامی  سوسیالیستی  مثلث  این

  که  حاکیست  یکدیگربه  معین  عنصر  سه  این  متقابل  وابستگی  مصرف،  و   توزیع  تولید،  خاصِ  ترکیب  این

  تولید   بدون   ای حقیقی  اجتماعی  مالکیت  هیچ .  است  وابسته   دیگر   عنصر   دو  وجود  به   ها آن  از  یک   هر  تحقق

  اجتماعی   مالکیت   بدون  کارگری  گیری تصمیم  از  شکلی  هیچ  نیست؛  پذیرامکان  هم  اجتماعی  نیازهای   برای

  و  افراد  تحول  از  خبری  نیز  کارگری  گیریتصمیم  بدون  یابد؛  سوق  اجتماعی  نیازهای  جهت  در  تواندنمی

  در   را   دیگر  ی رابطه  اقتصادی  یرابطه  هر »  وار، اندام  نظامی   ی مثابهبه  سوسیالیسم  در .  نیست  نیازهایشان 

  این  هست،  نیز  مقدمه  هنگامهم  اینتیجه  هر  ترتیببدین  و  گیردمی  فرضپیش{  اشسوسیالیستی }  شکل

  فرایندی  منظر   از   اگر»  مشخص،  طوربه[  44.]« است  صادق   نیز   دیگری   واراندام  نظامِ  هر   درخصوص   وضع 

  یرابطه  بازتولید  و   تولید  به  نظام  ، «بنگریم  موضوع   به   بازتولیدی   فرایندی   یعنی  پیوسته،همبه  و   کلی

  موجودات  ــ  پردازدمی  است،   یافته   تکامل  بنیادهایش  بر  اتکا  با  که   ای گونه  همان  به  بسته، هم  تولیدکنندگان

 .غنی و انسانی اجتماعی  در غنی انسانی

  مطمئناً،.  کشاندمی  ایجامعه  چنین  در   وفور  جایگاه  به   را  بحث   غنی  انسانی  موجود  مفهوم   منطقی،   صورت   به 

  کمیابیِ  و  وفور  جایبه  جااین  در.  است   متفاوت   داری سرمایه  یجامعه  در  وفور  اندازچشم  با  موضوع   این

  جامعه   این  مردمان  نیازِ.  «داریم   سروکار  غنی  انسانی  نیاز  و  غنی  انسانی  موجود»  با  سرمایه،  اقتصادسیاسیِ

  ها آن کهاین  درواقع، ــ است  فعالیتشان  شدنِ قلمداد  سودمند به نیاز و  اجتماع  به  نیاز  بلکه  چیزها به  نیاز  نه

  توامان  غنی  انسانی  موجود»   آن  در   که  است  ایجامعه  بستههم  تولیدکنندگان  یجامعه.  شوند  تلقی  مهم

  او   خود  در  اشتحقق  که   انسانی  ــ  است  حیات  انسانی هایتجلی  تمامیت  نیازمندِ  که  انسانی است  موجودی

 [ 45.] «دارد  وجود نیاز، یمثابهبه درونی، ضرورتی  یمثابهبه

  بیانگر  تنها [  دارد  مسئله  از  نووْ  که  برداشتی  یعنی]  زیر،  قرار   به   جدید  ی جامعه  از  مارکس   برداشت  توضیحِ

  تخصیص   سر  بر  تعارض»  و  است  وفور  آن  نمایسرشت  که  ایجامعه:  است  مارکس  به  نسبت  عمیق  جهل

  دو   هیچ  و  است  موجود  همگان  برای  بسنده  حدبه  هرچیز  وفور،  ماهیتِ  به  بنا  چراکه  رود،می  بین  از  منابع

  کماکان  که   است   مسلم.  زد  انتخاب  به   دست  باید   کماکان  که   است   مسلم.  «ندارد  وجود  الجمعی مانع  انتخاب 

  نهادهای   کمک  با  را  تصمیمات  این  بستههم  تولیدکنندگان  و  بود  خواهیم  مواجه  بستانبده  و  فرصتهزینه  با

  مناسبات  از  گرفته  نشئت  نحوی  به)  مولد  نیروهای  رشد  انتخابِ  جمله  از  ــ  گرفت   خواهند  شاناشتراکی
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  هرکس،   یآزادانه  تکامل»  که   شد  خواهد  انجام  مسئله  این  درک  با  هاانتخاب  این  ؛( آن  بخش تحکیم  و  تولید

 .«است  همگان یآزادانه تکامل شرطِ

 سوسیالیستی  یمرحله و گوتا  یبرنامه نقد

  جهان »  کهدرحالی  هگل،  قول  به   است؟  چگونه   بستههم  تولیدکنندگان  وارِاندام  نظام  این  تکوین  روند   اما

  ظرفیت   تحققِ  امکانِ  «متولدشده  تازه  کودکی  یاندازهبه  کوچک  یعنی  یافته،  تحقق  نقصیبی  طرزبه  جدید

  نو  از  دوباره  …  پیشین  هایشکل  و  هاهیئت  آن  که   زمانی»  همآن   دارد،  وجود  جدید  جهان  این  یبالقوه

  قول به[  46.] «اند کرده  کسب  طریق  آن  از   که   معنایی  با   و  جدید  ی رسانه  این  درون  باراین  اما   یابند،  تکامل

  را  جامعه   عناصر  یهمه  که   است  این  از  عبارت   دقیقاً  کلیت،  به[  واراندام  نظام   این ]   یافتنتکامل»  مارکس،

  این  که  است   چنین.  بیافریند  خود  درون   از  اند ضروری  و   غایب   هنوز   که  را  اعضایی  یا  درآورد  خود  تبعیتِ   به

 [ 47.]«شودمی  مبدل  کلیت  به تاریخاً  نظامْ

  هنوز  که  را   هایی اندام  و   سازدمی  خود   تابع  را   جامعه   عناصر   تمامی   ترتیب  چه   به  جدید   یجامعه  این   بنابراین،

  نظام   این  از  جزئی  که  عناصری   از  چگونه  شود؟  استوار  خود  بنیادهای  بر  بتواند  تا  کندمی  خلق  هاستآن  فاقد

  روایت   در  رود؟می  فراتر بردمی  ارث  به  که  هاییکاستی  از  چگونه  یعنی،  ــ  رودمی  فراتر   نیستند  تازه  واراندام

  و   سازدمی  برطرف   را  هاکاستی  که  است  ای مرحله  سوسیالیستی   اصطالح به  یمرحله  ، «مرحله  دو»  سنتی

[  فرایند]  سوسیالیسم  دیگر،  بیان  به  ــ  کندمی  کمونیسم  ییافتهتکامل  کامالً  یمرحله  ظهور  مهیای  را  مسیر

 .است «تکوین »

  های کاستی  تمامی   وبسطشرح   به   که آن  جای به  مارکس .  بگیریم   نظر   در   را   مارکس   گوتای  ی برنامه  نقد

  موضوع  این.  کندمی  تمرکز   نکته   یک   بر   تنها   مشخصاً  بپردازد،  جدید  ی جامعه  پیدایش   روند   در   ممکن

  یبرنامه  بر  مارکس  انتقادی  نویسیحاشیه  صرفاً  متن  این  هرحال،به  چراکه   نیست،  برانگیز تعجب  وجههیچبه

  باعث  نیز  او  کردن  استراحت   بر  مارکس  پزشک  اصرار  مشکالت،  دیگر  از   فارغ  که  ــ  بود  وحدت

  های چارچوب  اصلی  متن  خود  همواره  نویسی،حاشیه  در  که  دانیممی.  بود  شده  متن  این  در  هایمحدودیت

  گوتا  یبرنامه نقد که است  ضروری نکته این گرفتن نظر در بنابراین،. دهدمی شکل را آن بر نویسیحاشیه

  یک   با  برنامه   این  مشخص  های تفاوت  برخی  به  اشاره   آن   هدف  بلکه .  باشد  کامل  ایرساله  که  نبود  قرار

  اجتناب  زمینه  این  در  دوستان  کردن  گمراه  و   «دیپلماتیک  سکوت»  از  تا   بود  « ناخوشایند  کامالً   یبرنامه»

 [ 48.]شود

  مالکیت  بر مبتنی و تعاونی ایجامعه هدفِ با رابطه در متن، این  در و اندمهم مارکس های سکوت بنابراین،

  موارد  این  طرفدار  آشکارا  مارکس  خود  همانند  نیز  گوتا  یبرنامه.  شودنمی  گفته  سخنی   تولید  وسایل  اشتراکی
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  واجد  که  کشاورزی  و  صنعت   در  ها تعاونی  که  بود  السالی  توهم  این  به  مارکس  یحمله  حال، بااین.  است

  مقابل  در  او.  یابند  استقرار  «دولت   کمک  با»   بایستمی  هستند،  تولیدکنندگان  سوی  از  دموکراتیک  کنترل

  این  و  سازند فراهم ملی مقیاسی در  را  تعاونی تولید  برای الزم  شرایط خواهندمی کارگران که کندمی تأکید

  مادامی   تنها »   حاضر   هایِ تعاونی  درواقع، .  «ندارد   دولتی   کمک   با   تعاونی  جوامع   نهادن   بنا   به  ربطی»   امر 

 [ 49.] «باشند آمده پدید کارگران خود سوی از  مستقل صورت  به که هستند ارزشمند

  این  تمرکز  چنینهم  ها،تعاونی  از  حمایت  برای  دولت  به  اتکا   ی ایده  بر   عالوه  گوتا،  یبرنامه  در  مارکس

  دهد می  نشان  امر  این  مارکس،  نظر  از.  کندمی  رد  نیز  را  دولت  بودنِ  دموکراتیک  و  آزاد  یمطالبه  بر  برنامه

  جای به  مارکس.«  نیستند  هم  سطحی  حتی»  دولت  مبحث  با  رابطه  در  برنامه  سوسیالیستیِ  هایایده  که

  جامعه  از  جداشده و ویژه  ارگانیسمی»  ،«حکومتی ماشین»  یک  جامعه، از  مستقل موجودیتی را  دولت کهآن

  ریشه   که  کنیم  درک[ نهادی]  را  دولت  است ضروری که  کرد   استدالل  بگیرد،  نظر   در   «کار  تقسیم طریق از

  توانمی  دموکراتیک  اصالحات   از  ای مجموعه  با  که  توهم  این   به   دادن   تن  جایبه  او .  دارد  موجود  یجامعه  در

  داشت   اصرار  مارکس.  کند  تغییر  بایستمی  دولت  مبنای  کل  که  کرد  تأکید  گذاشت،  قدم  جدید  یجامعه  به

  فرایند  و   «آن   تابعِ یکسره  اندامی   به   جامعه   بر  شدهتحمیل اندامی از دولت  تبدیل  از  است عبارت  آزادی» که

 [ 50.]« پرولتاریا انقالبیِ  دیکتاتوریِ» است، دولت  از  متفاوتی شکل نیازمند جدید ایجامعه ساخت

  به  او.  پرداخت   گوتا  یبرنامه  در  توزیع  یدرباره  السالی  و  انتزاعی  هایایده  رد  به  ترتیب  همین  به  مارکس

  جامعه   اعضای  تمامی  به   برابر  صورتبه  و  وکاستکم  هیچ  بدون  کار  عایدات»  چونهم  ایتوخالی  عبارات

  میان  عایدات توزیع  از پیش  که  داد ادامه گونهاین و.  تاخت «کار  عایدات  یعادالنه توزیع»  و « است  متعلق

  منابع  جمله از ) تولید وسایل گسترش   و جایگزینی  منظور به که است  الزم  دارد،  تأکید  آن بر  برنامه  که افراد

  که  کسانی از حمایت  و نیازها مشترک سازیبرآورده منظوربه تدارکات اجرایی، هایهزینه نیز و( اضطراری 

  عایدات   با  و   هاکسری  این  از   پس  تنها.  شود  برداشت  هاعایدی  این  از  کسوراتی  نیستند،  کردن   کار   به   قادر

  میان »  مصرف  وسایل  «تقسیم »   چگونگی  جهت  در  برنامه  ی دغدغه  به  توانمی  که  است  «کسرشده»

 .پرداخت[ 51] «تعاونی یجامعه منفردِ تولیدکنندگان

  توان نمی را  مصرف وسایل توزیع  هایویژگی معناست؟ چه  به عادالنه توزیع و  برابر حق از گفتن سخن اما

  موجود  یجامعه  با  نسبت  در  را  توزیع  که  است  ضروری  بلکه،.  کرد  مشخص  انتزاعی  اصول  و  مالحظات  با

  منبع  به  که  بود  مارکس  سوی   از  هانویسیحاشیه  در  ناروشن  عبارات  این  کشیدن  چالش  به  همین.  داد  قرار

 .شد بدل( مرحله دو  روایت  مبنای و ) لنین تفسیر
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  از  پس دقیقاً» را است شده بنا تولید وسایل اشتراکی  مالکیت مبنای بر که تعاونی ایجامعه جدید، یجامعه

  های زادنشان  شرایط   این  در   مارکس،  نظر   از .  بگیرید  نظر   در   « داریسرمایه  یجامعه  دل  از  ظهورش 

  جامعه   از   همانقدر  دقیقاً  منفرد   یتولیدکننده: »گذارندمی  تأثیر  مصرف   وسایل   توزیع  در   وضوحبه  داریسرمایه

  جامعه   برای  که  کاری  یاندازه  به  او.  « است  کرده  اعطا   آن  به  که  ــ  کسورات  انجام  از  پس  البته  ــ  ستاندمی

»ستاندمی  آن  از  کرده   مبادله   دیگری  شکل  در   میزان  همان  با  شکل  یک   در   کار  از  مشخصی   میزان: 

 .شود داده توضیح   آن مبنایی علت کهآنبی شده تکرار  دائماً اصل  این چرا؟  اما [ 52.]«شودمی

  است   جریان  در  اصلی  همان  مشخصاً  جااین در: »کرد می  توصیف  را  مبادله  فرایند  یک مارکس  وساده،صاف

  اختیار در  را   کارش  که  منفرد  ی تولیدکننده میان  سو،ازیک ای مبادله.  « کندمی تنظیم  را  کاالها  ی مبادله که

  دال   مبادله  اما.  کندمی  فراهم  فرد  برای   را  مصرف  وسایل  که  جامعه  دیگر،  سوی  از  و  دهد،می  قرار[  جامعه]

  طرف   دو  با  ما  جااین  در .  است   مالکیت  از  حاکی  مبادله  یرابطه  این  و  است  آن  پشت  پسِ  چیزی  وجود  بر

.  مصرفی   اقالم  مالک  مقامِ   در  جامعه  و  ،( کار   نیروی  تر،دقیق  یا)  منفرد  کار  مالک:  داریم  سروکار  مالکیت  واجد

(  دهممی  تو  به  آن  ازای  در   را  این  من)  بستانبده  یک  مبادله،  یک  وارد  و  شده  مواجه   یکدیگر  با  مالکان  این

  اصل   جااین  در  خالصه،.  برابرها  یمبادله  از  است  عبارت  چیز  دو  مالکان   بین  «عادالنه»  یمبادله  و.  شوندمی

  اشاره   نکته   این  به  دقیقاً  مارکسی  هاینویسیحاشیه.  مالکیت  توزیع  از  است  بازتابی  مصرف   وسایل  توزیع 

 :کنندمی

  شرایط   توزیع  حال،بااین.  است  تولید  شرایط   خودِ  توزیع  پیامد  و   نتیجه   تنها   مصرف   وسایل  توزیع  از  شکلی  هر

  امر  این بر متکی داریسرمایه تولید یشیوه مثال، برای . است تولید یشیوه خودِ به مربوط ایویژگی تولید

  که درحالی  دارد،   قرار   زمین  و   سرمایه  بر   مالکیت   شکل  در   و   غیرکارگرها  دستان  در  تولید   مادیِ   شرایط   که  است

 [ 53.]هستند کار نیروی یعنی تولید شخصی شرایط مالک تنها هاتوده

  گرچه :  هستیم  ای ویژه  مالکیت  توزیع   شاهد  آورد،سربرمی  داری سرمایه  دل   از   جدید  ی جامعه  که   هنگامی

  کارگران   مالکیت   در  کماکان  « تولید  شخصی  شرایط»   یافته،   تحول  اشتراکی  مالکیت  به  تولید  مادیِ   شرایط

  به   کارْ   نیروی   بر   خصوصی  مالکیت   عیانِ   نکردن  تصدیق   ــ  است   اساسی  ایمسئله  این.  است   مانده  باقی

  در  گیری جهت  شکل  به   کاستی  این  و  است  جدید  ی جامعه  در  کاستی  بنیادین  مبنای  گرفتن  نادیده  معنای

  خصوصی  مالکیت.  داردمی  نگاه   هوا  در  پا  را  توزیع   مناسبات  امر  این.  یابدمی  بروز  برابرها  یمبادله  راستای

  بین   از  تمامی به»  هنوز  « بورژوایی  حق»  که   معناست  این  به  مشخص،  مالکیت   حق   این   وجود  کار،  نیروی  بر

  نشئت  «بورژوایی  محدودیت» همین از جامعه و منفرد  مالکان میان برابرها یمبادله منطقِ  و ؛«است نرفته

 .است مصرف وسایل  توزیعِ فرضِپیش  تولیدْ شرایط توزیع. گیردمی
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  جاروجنجال   کلی،  صورتبه»   است،  کرده  اشاره  گوتا  یبرنامه  نقد  در  مارکس  که  طورهمان  که،این  جالب

  از »   درواقع  گوتا  یبرنامه.  «است  اشتباه  دادن  قرار  آن  بر  را  اصلی  تأکید  و  توزیع  اصطالح به  یدرباره  کردن

  بدینسان   و» کرد، اقتباس  را   « تولید یشیوه  از   مستقل امری  عنوان   به  توزیع   کردنلحاظ  بورژوا   اقتصاددانان 

  محصول  خاصی  توزیع  مناسبات  هر[  54.]«کرد  ارائه  توزیع  با  مرتبط  اساساً  ایبرنامه  یمثابهبه  را  سوسیالیسم

  مناسبات  واقعبه  جامعه،  اقتصادیِ  ساختار  تولید،  مناسبات  تغییر  با  شما.  است   دیگری  خاص  تولید  مناسبات

 .دهیدمی تغییر نیز را  توزیع 

  در .  کار  نیروی   خصوصیِ  صاحبان میان  تولید   مناسبات ــ  شده  ایجاد  که   است   جدیدی   یجامعه  کاستی  این

  « جامعه   از   عضوی  مقام  در»  نه  منفرد  یتولیدکننده   که  است  این  تولید  مناسبات  نمایسرشت  جامعه،  این

  او  که  است  خاطر  همین  به  دقیقاً  و .  گیردمی  ارتباط  دیگران  با  خود  ظرفیت  و  توان   صاحب  مقام   در  بلکه

.  کند می  تلقی  «طبیعی  هاییمزیت  را   نابرابر  مولد  های ظرفیت  رو،همین  از  و  نابرابر  فردی   هایمندیبهره»

  حق   یک»   بر  مبتنی  ادعایی   ارزهم  یک  صاحب  مقام   در   فرد  آن  ادعای  که  سازد می  خاطرنشان  مارکس

 .گیردمی نادیده یکسره انسانی  موجوداتی ی مثابهبه را کارگران  که حقی  ــ است  «نابرابری

  تمرکزی  با  را   مالکان  ی مثابهبه  تولیدکنندگان  میان  ی رابطه  مارکس   که  باشد  عجیب   چندان   نباید  بنابراین

 بود،   گفته  هم  این  از  پیش  بسیار   او  که   طور همان.  داندمی  سویه یک  دارد،  ارزها هم  بر   رابطه   این  که

  و   کندنمی  کار  او  که  هنگامی »  کنند،می  تلقی  «کارگر  یک  فقط»  را  تولیدکننده  که  بورژوایی  اقتصاددانان

  برنامه   این   که   کندمی  اشاره  گوتا  یبرنامه  نقد  در  مارکس  ؛ «آورندنمی  حساب به  است،   انسانی  موجودی  صرفاً 

  مورد  در  مثالً »  گیرد،می  نظر   در   «معین  یجنبه  یک  از   فقط»   را  تولیدکنندگان  ارزها،هم  حقِ  بر   تمرکز  با

  نادیده  را  دیگر  چیزهمه  و  بیندنمی  هاآن  در  بیشتری  چیز  دیگر  و  کندمی  تلقی  کارگر  را  هاآن  فقط  حاضر،

 [ 55.]«گیردمی

  شخصی  شرط   صاحبان  یعنی  کار،  نیروی  صاحبان  ی مثابهبه  منفرد  تولیدکنندگان  میان  ی رابطه  یممیزه

  و   گیریمنمی  نظر   در  متعدد  هایجنبه  واجد  و  انسانی  موجوداتی  ی مثابه  به  را   دیگران   که  است  این  تولید،

  در  مبادله  یدرباره  مارکس  که  گونههمان)  صورت  این  در.  شویممی  اعتنابی  ها جنبه  این  به   نسبت

  این   در.  داریم  سروکار  «یکدیگر   به  اعتنابی  متقابالً  اشخاص  میان  پیوندی»  با   ما(  گوید می  داریسرمایه

  خالصه [  56.]«است   شده   مجزا  دیگری  از  یکسره  هرکس  شخصی  منافع»  چیزیْ   صاحبان  میان  مبادله

  بستگیهم  مقابلِ  ینقطه  یعنی   است،   مالکان  شخصیِ  منفعت   ما   برای   داری سرمایه  یجامعه  میراث  که این

  بنیادهایش   بر   اتکا   با   که   است  زمانی   در   بسته هم  تولیدکنندگان  ی جامعه  نمایسرشت  که   اشتراکی   حس   و
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  یابد،   تکامل  واراندام  نظامی   یمثابهبه  جدید  یجامعه  که  باشد  بنا  اگر  ترتیب،  همین  به.  یابدمی  تکامل

 .کرد غلبه موروثی کاستی این  بر بایست می

  را   نقص   این  باشند،  کاستی  این  بر  غلبه  جهت  در  مبارزه   خواستار   که آن  جایبه  مرحله،  دو   تز  طرفداران  اما

  از  نقل  با   درواقع،.  کند  تحمیل  را  آن  بایست می  دولت  که   کنندمی  تبدیل  کذایی  سوسیالیستی  اصل  یک  به

  جامعه  اقتصادی  ساختار  فراز  بر  تواندنمی  هرگز  حق»  که  دارند  اصرار  هاآن  که  گفت  باید  گوتا  یبرنامه  نقد

  جایگزینی   هیچ  که   معناست  این   به   ها آن  نظر   از   که  ، «بگیرد  قرار   ساخته  مشروط   که   ای فرهنگی  تکامل  و

  سطح   « جامعه  اقتصادی  ساختار»  از  ها آن  منظور  هرچند[  57.]ندارد   وجود  «سوسیالیستی  اصل »  بر   اتکا   برای 

  که   چیزی  و  زنندنمی  تولید  مناسبات  از  حرفی  هیچ  هاآن  درواقع،.  تولید  مناسبات  نه  و  است  مولد  نیروهای

  کهچنان.  شوند  رفع  نقایص  تمامی  تا   داد  توسعه   را  مولد  نیروهای  باید  که   است  این  شده  زبانشان  یلقلقه

ـ   دهندمی  نسبت   سوسیالیستی  یمرحله  به   که   است   هدفی  این  شد،  ذکر  هم  پیشتر   یتوسعه»  آوردن   پدید  ـ

  توانمی  آن  در   که  وفوری  یجامعه  سازد،می  ممکن  را  کمونیسم  ترعالی  یمرحله  که  «مولد   نیروهای  عظیم

  نیروهای  یتوسعه:  هاآن مبلغان و  مارکس سخن  است این ،{هاآن نظر  بنابه. }کرد مطابق نیاز  با  را توزیع 

 [ 58.]مولد نیروهای یتوسعه مولد،

 رویپس

  و  کارگران  توسط  شدهدهیسازمان  اجتماعیِ  تولید  تولید،  وسایل  بر   اجتماعی  مالکیتِ   بر  اتکا  جای  به  اگر

  را   جدید  ی جامعه  که   کنیم  تالش  موارد،  این   از  هریک  تعمیق   و   اشتراکی   نیازهای  و  اهداف  با  مطابق   تولید

  چه   که،این  مختصر[  59]شد؟  خواهد  چه  کنیم  بنا  داریسرمایه  از  موروثی  و  بیگانه  کاستی  بنایسنگ  بر

  تولیدکنندگان   بر  فقط  و  گیردمی  نادیده  را  چیز  همه   که  دهیم  دل  ایجانبهیک  رویکرد  به  اگر  شودمی

 کند؟ می تمرکز کار نیروی صاحبان  یمثابهبه

  مادامی .  اندآمده  پدید  سوسیالیسم  ی مرحله  به  مختص  ایمبادله  مناسبات  دل  در  که  بگیریم  نظر  در  را   افرادی

  محسوب  بیگانه   تولیدکنندگان  کنند،  برقرار   ارتباط  یکدیگر   با   تولید  شخصی  شرط   صاحبان   مقام   در   که

  ها آن  مولد  فعالیت  کهآن  عوض.  کارشان   محصوالت  از  هم  و  شانکاری  فعالیت  از  هم  بیگانه  ــ  شوندمی

  نیز   جوان   مارکس   کهچنان  متعاقباً، .  بیگانه   محصوالتِ  تضمین   برای   است  ابزاری  باشد،  خودشان  تجسمِ 

  از   نه  که  فعالیتی  شود،می  محسوب  اجباری  فعالیتی  من  فعالیت »   مالکان،   میان  ی رابطه  در   بود،  کرده  اشاره

.  « است  شده  تحمیل  من   بر   بیرونی   و   تصادفی   نیازی  طریق   از   صرفاً   بلکه   ضروری،  و   درونی   نیازی   طریقِ

  تا  خواهدمی  ای تولیدکننده   هر   که  شودمی  بدل  ،بیهودگی  به  سختی،  و  مرارت   به  جامعه  این  در  مولد   فعالیت 

  ای رابطه  چنین  دل  در  تولیدکنندگان  نمایسرشت  گفتیم،  هم  پیشتر  کهچنان  و[  60.]دهد  کاهشش  امکان  حد
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  از   درواقع   و   تولیدکنندگان  دیگر   از   بیگانگی   یعنی   دیگران،   نیازهای   به   نسبت   اعتنایی بی  از   است   عبارت

 .هستند هاهمین مناسباتی چنین در تولید  مشترکِ  محصوالت. جامعه

.  نپرداخت ایبیگانگی چنین هایداللت روشن بررسی به دیگری متن هیچ یا گوتا   یبرنامه نقد در مارکس

.  کرد  استنتاج   را  نتایجی(  بالفعل   یتجربه  از   برخاسته  های بینش  با  همراه )  او  نظری  آثار   از  توان می  هرچند

  هر  که این  به  توجه  با.  بگیرید  نظر  در  را  سوسیالیستی  اصل  کارگیریِبه  پس  در  نهفته  ضمنی  منطقِ

  ای بیگانه  کاالهای   از   کمیتی یعنی،)  اش دریافتی  مصرفی  وسایل  کمیت  سازیِبیشینه  خواهان  ایتولیدکننده

  ،( سختی  و   مرارت   یعنی،)  دهدمی  ارائه  که  است  کاری  کمیت  سازیکمینه  نیز  و (  آوردمی  در  خود  کنترل   به   که

  شدیدِ   کنترل»  نیازمند  کند،  دفاع  «محصوالت   توزیع  در  برابری  و  کار  در  برابری»  از  که  توازنی  حفظ  برای

  با   نیز  سوسیالیستی  اصل  تحمیل.  « هستیم  دولت   سوی  از  و  جامعه   سوی  از  مصرف  مقیاس  و  کار  مقیاس

  ای انگیزه  کنند،می  بیشتری  کار  که  کارگرانی  بیشتر  مندیبهره  برای  تالش  با  که   گیردمی  انجام  هدف  این

 .کند ایجاد[  جامعه در ] بیشتر مشارکت   برای

  های مهارت  با   دقیقاً   کنندمی  دریافت   چه آن  که   برسند  باور  این   به   تولیدکنندگان  برخی  اگر  شود می  چه  اما

 کوشند نمی  یا  آیندبرنمی  تالششان   کاهش  درصدد  آنوقت   آیا  نیست؟  معادل  هایشانتالش  یا   هاقابلیت  ویژه،

  به  کنند؟ تأمین را  مطلوبشان مصرفی  اقالم  تا گیرند  کاربه( فراقانونی )  دیگر هایشکل به را  هایشانقابلیت

  ها آن  یتهیه  برای  توجهیقابل  ی یارانه  یا   باشد  دسترس  در  رایگان  به  مصرفی   اقالم   اگر  آیا  ترتیب،   همین

  کارگران   برای  ها این  یهمه  آیا   شود،  اعطا   دارند   خاص  نیازهای   که  کسانی   از   دسته  آن  یا   کارگران   تمامی  به

  آن   در   چندانی  انرژی   صرف   بدون   یا )  کردن  کار   بدون  را   نیازهایشان  تا  کندنمی  فراهم  فرصتی   ازخودبیگانه

 کنند؟ ارضا (  راستا

  آید می  پدید  کارگران  در   درونی   گرایشی  کند،  جلوه  سختی  و  مرارت  چونهم  شدهبیگانه  کار   که   میزان   هر  به

  اما.  کار   پایینِ  بارآوری   به   گرایشی  یعنی  هستند،(  رسمی)  ی روزانه  کار  شدت  و  مدت   کاهش  به   متمایل  که

  در   ساده  تبیینی  موجود،  تولیدی  مناسبات  در  مسئله  هایریشه  با  درگیری  جایبه  مرحله،  دو  تز  طرفداران

  توزیع  در سوسیالیستی اصل از جدی تخلفات»  ینتیجه هاپدیده دست این گورباچف، قول به: دارند آستین

  این  به  دادن   پایان  از  بود  خواهد  عبارت  اندازیچشم  چنین  منظر  از  منطقی  حلراه  و.  « است  کار  با  مطابق

  شدیدترِ  تحمیل خالصه، صورت به  پاسخ[ 61.] «سازییکدست روانشناسی» تجلیاتِ دیگر و هایارانه دست

  سرمنشأ  بردن  بین  از  نه  شودمی  محسوب  بیگانگی  با  آمدن  کنار  برای  ابزاری  که  است  «سوسیالیستی  اصل»

 .آن
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  تنها . است  «مولد   نیروهای  عظیم  ی توسعه»  نقص،  این بردن  بین  از  راه تنها  مرحله،  دو  تز   طرفداران نظر  از

.  کرد  اِعمال  را  نیاز  با  مطابق  توزیع  توانمی  آن،  در   که  آورد  پدید  فراوانی  وضعیت  توانمی  ترتیب  این  به

  این   کانونی  ینقطه  خودخودیِبه  انسانی  هایظرفیت  یتوسعه  چراکه  کنیم،  فرض  گویممی  و)  کنیم  فرض

  « هایی کسری»   رهگذر  از  یعنی،  ــ  شود  حاصل  تولید  وسایل   به  هاییافزونه  رهگذر  از   امر   این(  نیست،   روایت

  و  بگیرند صورت است  قرار ترتیب چه  به دقیقاً مشخص هایکسری این  اما.  «کار  ی کسرنشده عایداتِ »  از

 است؟   کسی چه با زمینه  این  در تصمیمات

  که  شودمی  تلقی  مصرفی  وسایل  مالک  تنهانه(  دولت  طریق  از)  جامعه  آن  در  که   بگیریم  نظر  در  را  روایتی

.  شودمی  محسوب  نیز  کار  عایدات  تمامی  مالک  چنینهم  بلکه   شوند،  توزیع  سوسیالیستی  اصل  با  مطابق   باید

  برای   بایست می  کار  ی کسرنشده  عایدات  از   میزانی  چه   که  کندمی  تعیین  دولت،  قالب  در[  جامعه  این]

  برای  ایبالقوه  امکان  چه  اگر   که  معناست   این   به  ها کسری  این   وجود.  شود  کسر   تولید  وسایل  گسترش

  خواهیم   اختیار  در  تری کم  مصرف   وسایل  حاضر  حال  در   و   بالواسطه   شود،می  مهیا   آینده  در   تولید  افزایش 

  دیگر   از  و  کنند  تمرکز  کارشان  از  سود  یبیشینه  تأمین  بر  تولیدکنندگان  که  مادامی  همه،بااین.  داشت

  فراتر  و فراز بر   دولتی  که  شودمی  درک   چیزی   چونهم  نیز   کسری   این   باشند،  بیگانه  جامعه   و   تولیدکنندگان

 .کشدمی بیرون هاآن از  تولیدکنندگان تمامی از

  هم  و  کند می تعیین  را  تولید هدف  هم  دولت: است مالک  شدهبیگانه تولیدکنندگانِ منظر از جا این در  دولت

  با   را   آن   که  است  معاشی  وسایل  و   تولید  وسایل  مالک  توامان   چنین،هم  و  هدف  آن  به  دستیابی  چگونگی

  دیگری   یک  مایملک  تولیدْ  وسایل  شده،بیگانه  تولیدکنندگانِ  اندازچشم  از.  کندمی  مبادله  کار  نیروی  دارندگان

  ای وسیله  عنوانبه  را  هاآن  درواقع،   یا )  دهد  هدر   را  آنان  تواندمی  دیگری   این   ترتیب،  همین  به   و   شوندمی  تلقی

  با  ترکیبش  و  خود  کارِ  اجتماعی  سرشت  با  درواقع  کارگر(. » برود  کش   بیشتری  مصرفی  اقالم  تأمین  برای

  که   شرایطی  یعنی  کند؛می  برخورد  خود  با  بیگانه  قدرتی  یمثابهبه  مشترک،  هدفی  راستای  در   دیگران  کار

  سازی بهینه  به   ملزم   اگر  و   شودمی  محسوب  دیگری  مایملک  او  برای  است   یافته  تحقق  آن  در   ترکیب  این

 [ 62.]«دهدنمی آن رفتن هدر به اهمیتی نباشد، آن

  انضباط  و  راهبری.  کند  منضبط   و   نظارت  راهبری،   تولید  فرایند  در   را  کارگران   بایست می  نیز  دولت  متعاقباً،

  مشخص  حال  ــ  تولیدکنندگان  فراز   بر  و  رأس  در  دولتی  و   تولید   وسایل  بر  دولتی  مالکیت   کار،  محل  در  دولتی

  یعنی  ابتدایی،  عزیمتنقطه  از  اندازه  چه  تا  کنیم،  تمرکز   «سوسیالیستی  اصل»   تحمیل  بر  وقتی  که   است

  این   همه،این  با[  63.]شد  خواهیم  دور  کارگران،  توسط  شدهدهیسازمان  اجتماعیِ  تولید  و   اجتماعی  مالکیت

 .نیست همگان فراز  بر  و رأس  در دولتی  موردِ به منحصر  مسیر
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  شرط   خصوصیِ   مالکان  سوی  از   مستقیماً   تولید  وسایل  گسترش برای  هاکسری آن   در  که  دیگری  روایت  در

  وسایل  که  زمانی  حتی.  هستیم  مشابهی  تباهی  شاهد  نیز  شودمی  کسر  خودشان  کار  عایداتِ  از  و  کار  شخصیِ

  این   مصرفشان،  افزایش  راستای  در  تولیدکنندگان  گیریِجهت  به  توجه  با  دارند،  قرار   اشتراکی  تملک  در  تولید

  انتظار   با  یعنی  شرط  یک  به  تنها  جمعی،  هایبنگاه  در  خواه  و  منفرد  هایتعاونی  در  خواه  تولیدکنندگان

  وسایل.  کنندمی  گذاریسرمایه  تولید  وسایل  در  و  کاهندمی  شانفعلی  مصرف  از  آینده   در  بیشتر  مصرف/درآمد

  شودمی  محسوب  هاآن  مایملک  تولیدکنندگانْ  منفرد  هایگروه  نظر  از(  شاناجتماعی  کار  ثمرات  یعنی)  تولید

  بیاورد،  دنبال  به  موضوع  این  که  اینابرابری  هر  از   فارغ  نیز،  سوسیالیستی  اصل  تحمیل  آنان  منظر  از  و

  مالکیت   جای  به  ترتیب،این  به.  شودمی  تلقی  شانگذشته  و  فعلی  کار   برای  ارزهم  ایمبادله  حق  چونهم

 .یابدمی رواج  گروهی مالکیتِ اجتماعیْ

  نقصِ  و  افتادن  کار  از  موجب  نیز   تولیدکنندگان  از   مشخصی  گروه   جمعی   نفع  بر  تأکید  شکل،  همین  به

  سازیبیشینه  به  هاگروه  این  در   که  تمایلی  به  توجه  با.  شودمی  کارگران  توسط  اجتماعی  تولید  سازماندهی

  شنوی حرف  به  تصمیم(  تولیدکنندگان  های ظرفیت ی توسعه  به  توجه فقدان  نیز  و)   دارد  وجود مصرف/درآمد

  تصمیمی  کنند،  راهنمایی  هدف  آن  به  دستیابی  در  را  تولیدکنندگان  توانندمی  که  متخصصان  تمیز  ی قوه  از

  جمعی  محصولِ.  شودمی  تقویت   عمل  و  تفکر  میان[  کار ]  تقسیم  وضعیتی،  چنین  در.  شودمی  تلقی  منطقی

  عاجز  تولیدکنندگانی  بلکه  بود،  آن  پی  در   مارکس   که  تولیدکنندگان   عیارِ تمام  یتوسعه  نه   هایی،بنگاه  چنین

 .بود خواهد ساحتیتک و

  این   کماکان  گیرد،می  سرچشمه  بیگانه  تولید  از  مذکور  مورد  دو  هر  در  که  نامیمونی  هایگرایش  رغمبه  آیا

  از  توانمی  آخردست  آیا  یعنی،  کند؟  غلبه  هاآن  تمامی بر  تولید  وسایل  مداومِ  گسترش  که  ندارد  وجود  امکان

  زنی گمانه  با  وقت  کردن  تلف  همه،بااین  یافت؟  دست  چیزها  وفورِ  به  «مولد   نیروهای  عظیم  یتوسعه»   طریق

  ثمری   است،  نیاز  مولد  ظرفیت  میزان  چه  به  نیاز  با   مطابق  توزیع  امکانِ  شدن  فراهم  برای  که  باب  این  در

  بود،   نخواهد  کافی   مولد  نیروهای  ی توسعه  از  سطحی  هیچ   تولیدی،  مناسبات  این  مبنای   بر.  داشت  نخواهد

 .دارد هم دومی طرف  معادله این  چراکه

  کردن  شک  اصلی  دلیل  و .  آوردمی  پدید  بیگانه  محصوالت  جهت   در   ایتازه  نیازهایی  دائماً  شدهبیگانه  کار

  متکی   کمیابی،  بر  غلبه  امکان  از  نووْ  نقدِ  کلِ.  است  نهفته  جاهمین  در  کمونیسم  ی مرحله  به  رسیدن  امکان   به

ـ   داری سرمایه  ای جامعه  ی بیگانه  سرشتِ  او   نقد .  است  بیگانه  تولید  تداومِ   ضمنیِ   ی انگاره  بر   از   بیگانگی  ـ

ـ   جامعه  درون   دیگران   از   بیگانگی  و   شخص  کار  محصوالت   از   بیگانگی  شخص،   مولد  فعالیت    فرافکنی   را  ـ
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  نامحدود   نیازهای   و  بیگانگی  که   گیردمی  فرض   او.  نشاند می  انسانی  موجودات   طبیعی  وضعیت   مقام   در  و   کرده

 .بلعندمی خود در را یابکم  منابع  و دارند حضور همواره

  بودند؟  « کنندهگمراه  و  معیوب   اساسی  طرزی به»  و  «متناقض   تحقق، غیرقابل»  مارکس   هایایده  آیا   بنابراین،

  در   جدید  یجامعه  کاستی  از   آنان   عزیمتنقطه  به  است  آلوده  دیگران  و  نووْ  نزد  کمونیسم   مفهوم   کل  درواقع،

  بورژواست   اقتصاددانان  خطای  همان  دقیقاً  این . )بردمی  ارث  به   داریسرمایه  از  که  ایکاستی  پیدایشش،  زمان

 هستند   آن  پی  در  که  ای هشدبیگانه  کارگران  بر  تمرکز  با  آغازیدن(.  شودمی  سرمایه  ماهیت  ابهام  موجب  که

  زادنشان   یعنی،)  سازند  کمینه   کنندمی  صرف  که   را  کاری   و   بیشینه  مصرفی  وسایل  از  را   خود  مصرف  که

  توان می آن در که باشد ایجامعه جدیدْ یجامعه از  شما برداشت ناگزیر که شودمی موجب ،( کهن یجامعه

  نه  و  کشندمی مشقتی  نه  که  دشت  نیلوفرهای» چونهم زیست، فراغت در  و کرد مصرف  محدودیت  بدون

 [ 64.]«دهندمی خود به چرخشی زحمت

  که   بیابیم  موضوع  این  به  ایاشاره  مارکس  در  بخواهیم  که  است  بیهوده  تالشی و  موهوم  تصوری  هرحال،به

  نفع   به  اتکا  برعکس،.  است  پذیرامکان  داریسرمایه  موروثی  کاستی  بر  اتکا  با  وفور  آتیِ  یمرحله  به  رسیدن

.  بردنمی  جایی   به  راه(  سوسیالیستی   اصل  بر  تمرکز  ترتیب،   این  به   جا این  از   و)  تولیدکنندگان  مادی   و   شخصی

  ثابت   نیز   بیستم  یسده   یتجربه  و)  ساخته  خاطرنشان  کوبا  در  سوسیالیسم  و  انسان  در  نیز  گوارا چه  کهچنان

  قبولغیرقابل  ایانگاره( » نووْ   قول به)  «فشار   اِعمال  اهرم  عنوانبه  فردی  مادی  نفع»  بر  اتکا  ،( است  کرده

 :«است

  یافت   دست  سوسیالیسم  به  داری سرمایه  از   مانده  جابه  و  افتاده  کار   از  ابزارهای   با  توانمی  که  واهی  خیال  این

(  غیره  و   فشار  اعمال  اهرم  یمثابهبه  فردی  مادی  نفع   اقتصادی،  سلول  یمثابهبه  کاال  چون هم  مواردی)

  چنین  به   شمار بی  هایتقاطع  و  بسیار   مسافتی   کردن  طی  از   پس  وقتی .  شود  منتهی   بست بن  به  تواندمی

 [ 65.]ایدرفته  خطا به کجا که دریابید بتوانید دشوار رسید،می بستیبن

  بست بن  به  ما   کشاندن  جز  ای نتیجه  داری،سرمایه  از  مانده  جا به  و  کارافتاده  از  ابزارهای   به  اتکا   همه،بااین

  کردیم،   مشاهده  کهچنان  و،   است  کهن  ی جامعه  از  عنصری   به  اتکا   مادیْ   شخصی  نفع  به  اتکا.  داشت  نخواهد

.  کندمی  پیدا  سوق  کارگران  توسط  شدهدهیسازمان  اجتماعیِ  تولید  و  اجتماعی  مالکیت  تضعیفِ  به  امر  این

  ی جامعه  مفهومِ  به  بیگانه  اصلی  زیرجلکی  تا  شودمی  موجب  سوسیالیسم  از  مجزا  یا مرحله  انتخاب  درواقع،

 .دارد گذشته  به رو  که اصلی شود،  وارد  بستههم تولیدکنندگان
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 رویپیش

  به   را  جامعه   عناصر  یهمه  که  است   این   از  عبارت   دقیقاً »  وار اندام  نظامی   تکامل  کردیم،  خاطرنشان  کهچنان

  یجامعه  بنابراین،[  66.]«بیافریند   خود  درون  از  اندضروری  و   غایب   هنوز   که   را   اعضایی  یا   درآورد  خود  تبعیتِ

  و   کند  غلبه   برده  ارث  به   داری سرمایه  از   که  را   هاییکاستی  تمامی  بر   بایست می  بسته هم  تولیدکنندگانِ

 .آورد پدید است، نیازمندشان خود بنیادهای بر اتکا منظور به که را  هایی اندام

 تولیدکنندگان   یجامعه  فرضِپیش  است؟  هاییاندام  چه  نیازمند  خود  بازتولید  منظوربه  جدید  یجامعه  این  اما

  ایجامعه  و   کارگران  توسط  شدهسازماندهی  اجتماعیِ  تولید  تولید،  وسایل  بر  اجتماعی  مالکیت  وجود  بستههم

  غیاب  در  همه،بااین.  گیرد می  صورت  مشترک  نیازهای  و  اهداف  راستای  در  تولید  آن  در  که  است  همبسته

  این   تمامی  یابد،  تحقق  آن  طریق  از  مصرف  و  توزیع  تولید،  از  مشخص  ترکیب  این  که  واقعی  سازوکاری

 مبتنی   ایجامعه  در  غنی  انسانی  موجودات   بازتولید  و   تولید.  ماندمی  باقی  اندازچشم  یک  حد  در   صرفاً  موارد

  که   است  انسانی  عیارتمام  یتوسعه  ضروریِ  شروط  تضمین  منظوربه  آگاهانه  تالشی  نیازمند  همبستگی،  بر

  نظامی  یمثابهبه  جامعه  این  مفهوم  در  نهفته  ضمنی  ینکته  نتیجه،  در.  کند  نفوذ  جامعه  سطوح   تمامی  به

  ثمرات   بتوانند  هاآن  طریق  از  جامعه  اعضای  تمامی  که  است  هاییرویه  و  نهادها  از   ای مجموعه  وجود  وار،اندام

 .سازند ارضا  را تکامل  به خود نیاز و شوند شریک یکدیگر با  را  اجتماعی کار

  تولید  اهداف  دموکراتیک  تعیین  هم  که   شوندمی  هم  کارگری   شوراهای   شامل  ضروری  نهادهای   این  مطمئناً

  این   به  یابیدست  فرایند  هم  و  کار  محل  هر  در  جمعی  کارگرانِ  سوی  از(  تکامل  به  کارگران  نیاز  جمله  از)

  و   هاظرفیت  شناساییِ  منظور به  نیز   اشتراکی  و  محله  شوراهای  منوال،  همین  به.  کنندمی  تضمین  را  اهداف

  محسوب  ضروری  نهادهایی(  اشتراکات   یعنی،)  اشتراکی  مایملک   کارگیری به  بر   نظارت   و  محلی  نیازهای

  این .  هستند  جامعه  در  تر بزرگ  بسیار  و  ضروری  هاییاندام  مجموعه  هایسلول  صرفاً  هااین  اما.  شوندمی

  یمجموعه  یک   قالب   در  منفرد  کارگری   شوراهای   آوردنگردهم  برای   سازوکاری   وجود  نیازمند   تنها نه  جامعه،

  دارد  نیاز  نیز   هارویه  و  نهادها  از  ای مجموعه  به  بلکه  است   مشخص  محیط  یک  در   جمعی  کارگران   ترِ بزرگ

  نهادهای   این   که  حالدرعین  براین،عالوه.  دهند  پیوند  اشتراکی  شوراهای   به   مستقیماً  را   کارگری  شوراهای   تا

  به  اند،ضروری  همبستگی  بازتولید  و  تولید  برای  کار  هایمحل  و  محالت  سطح  در  پیشگام  و  دموکراتیک

 یابندمی  گسترش  ملی،  سطح  و  دولت  شهر،  کمون،  مثل  باالتر،  سطوح   به  که  نیز  نهادها  مجموعه  از   ایشبکه

 [ 67.]کلیت  یک یمثابهبه جامعه درون همبستگی یعنی، این  ــ بخشند تعالی را  محلی امر  تا  هست نیاز

  باشد،  همگان  یآزادانه  تکامل  شرط  هرکس  یآزادانه  تکامل  آن  در  که   ایجامعه  بازتولید  تضمینِ  منظوربه

  نوع   این   و .  است   ضروری   جامعه   مختلف  سطوح   در  نمایندگان   و   شوراها  چیدمان  و   ترکیب   این  به  رسیدن
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  تولیدکنندگانِ  یجامعه  جدانشدنیِ  بخش  ــ  کمونی  سیاق  به   دولتی  پایین،  از  دولتی  ویژه،  دولتی  ــ  دولت

  توانمی  چگونه   هارویه  و  نهادها  دستاین  غیاب  در .  شودمی  محسوب  واراندام  نظامی  یمثابهبه  بستههم

 بخشید؟  تحقق  را  واریاندام نظام چنین

  حیاتی   نیروهای»  نهادها  این  چراکه   بنامند،  دولت  را   نهادها   یمجموعه  این  که  نیستند  مایل  برخی  مسلماً

[  68.]« جامعه  تابعِ  یکسره  اندامی»  بلکه  «جامعه  فراز  بر  اندامی»  نه  یعنی،  ــ  شوندمی  محسوب  جامعه  «خودِ

  برخی   که این  بنابراین،.  دهدنمی  محتوا  در   تغییری   بندیدسته  هر  ذیل  مجموعه   این   دادنجای  همه،این  با

  تصدیق  که  مادامی  باشد،  معضلی  نباید  بنامند  «نادولت» یا  غیردولت  را  شوراها  ی مجموعه  این  دهند  ترجیح

 .هاسترویه  و نهادها این نیازمند وارْاندام نظامی یمثابهبه جدید یجامعه تحققِ  که کنند

.  است [  جدید  ی جامعه  این]   تکوین   فرآیند  از   ضروری  بخشی   جدید  های اندام  این  تمامی  آوردن  پدید  بنابراین،

  تولید(  1  از  اندعبارت  آن  یممیزه  وجوه  که  شوندمی  محسوب  ایجامعه  از  ضروری  بخشی  هااندام  این  اگر   و

  و   اهداف  جهت  در  تولید(  3  و  تولید  وسایل  اجتماعی  مالکیت(  2  کارگران،  توسط  شدهدهیسازمان  اجتماعیِ

  تمامی   با  جدید  یجامعه  این  پیدایش  خالل   در   که  دهندمی  نشان   وجوه  همین  اشتراکی،  نیازهای

  برخی  آن   در  که   کار   محل   استبدادِ  مسلماً،.  کرد  غلبه  مواردی  چه   بر   باید  داری، سرمایه  دل   از   هایشکاستی

  همین  به.  شود  جایگزین  کارگری  کنترل  با  باید  شوند،می  راهبری  دیگران  و  کنندمی  راهبری[  را  تولید  روند]

  صورت  به   که   شود  جایگزین  اجتماعی  مالکیت   با  و   یابد  پایان   باید   تولید  وسایل  خصوصیِ  مالکیت  سیاق،

  اِعمال (  همگان  فراز  بر  دولتی  توسطِ  نه  یعنی،)  سطوح   تمامی  در  و  جامعه  اعضای  تمامی  سوی  از  دموکراتیک

  همبسته   ایجامعه  تکاملِ  و  کرد  غلبه  نیز  هاگروه  یا  افراد  شخصی  نفع  بر  تمرکزِ  بر  باید  براین،عالوه.  شودمی

 آن، در که کرد غلبه ایرابطه بر باید یعنی باشد؛ همگان یآزادانه تکاملِ آن هدفِ که نشاند آن جای به را

  کهنه  دولت  سرانجام،.  پردازندمی  یکدیگر  با  تعامل  به  کار  نیروی  خصوصیِ  مالکان  یمثابهبه  تولیدکنندگان

  نقایص  این  تمامی  بر  غلبه.  شود  جایگزین   دموکراتیک   و   زدوده مرکزیت  پایین،  از  جدیدِ  دولت   با   بایست می  نیز

 .شودمی محسوب  ضروری  امری  بستههم تولیدکنندگان یجامعه مولدِ مناسبات یتوسعه  برای

.  شوندنمی  نازل   آسمان  از  خود  ییافتهتکامل  کامالً  و  ناب   شکل  در  هرگز  جدید  یجامعه  عناصر   که  دانیممی

  ی جامعه  هایبنیان  بر  اتکا   معنای  به  جامعه  این  ناگزیر  و  موروثی  نقایصِ  بر  غلبه  برای  تکاپو  به  ندادن  دل  اما

  تفکر   جدایی   اگر.  کرد  رها   خود  حال   به  را  هاکاستی  برخی  توان نمی.  است  آن  به  گردعقب  یمخاطره  و  جدید

  محصوالت   برخی  ثمرات  به  ممتاز  دسترسی  واجد  برخی   اگر  باشد،  داشته  تداوم  جامعه   و  کار  محل  در  عمل  و

  دیگران   به  نسبت  تفاوتیبی  و  شخصی  نفع  اگر  باشند،  آن  از   گیریبهره  یویژه  امکان  یا   گذشته  اجتماعیِ  کار

 پدید   جامعه   این  درون  که   نیز  افرادی   ــ  باشد  داشته  وجود  جامعه   رأس  و   فراز  بر  دولتی   اگر  باشد،  داشته   رواج 
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  تمامی   به  کژدیسه  شکل  همان  به  و  شد  خواهند  کژدیسه  ماندگار  نقایص  این  ی نتیجه  در  ضرورتاً  آیند،می

 .شوندمی  وارد  روابطشان

 در  را  ــ  آیندمی  پدید  که  افرادی  ماهیت  یعنی  ــ  مانفعالیت  مشترک  محصولِ  همواره   باید  کهاین  خالصه

  توامان   موروثی،  نقایص  بر  غلبه  و  تازه  هایاندام  خلق  برای  هاجبهه  تمامی  در  مبارزه  با  ما.  باشیم  داشته  نظر

  تولید   در  هم   که »  پردازیممی  «غنی   فردیتی»   تکامل  به   هم   و  بخشیممی  تکامل  را   خودمان  های ظرفیت  هم

  همبستگی  و  اجتماع   با   مرتبط  نهادهایی  ساختن  با  ما  مثال،  برای[  69.]« است  جانبه همه  اشمصرف  هم  و

  قرار   « سوسیالیستی  اصل»   که   نقصی )  بود   داده  تشخیص  گوتا   یبرنامه  نقد  در  مارکس  که   ای کاستی  علیه

  تصدیق  بر  که  تولیدکنندگان میان  بالواسطه  اجتماعی  مناسبات پردازیم؛ می مبارزه به ( بپردازد  همان  به  بود

  برای   است  راهی  باشد،  متکی  همگان   یآزادانه  تکامل  ضرورت  بر  مشخص،  طوربه  و،  دیگران  نیازهای

 .یکدیگر قبال در کار  نیروی  شخصی صاحبان  اعتناییبی و جانبهیک انداز چشم از  گسست

  هیچ   اما .  است  فراوان  شکیبایی  و   کار   نیازمند  شکبدون.  نیست  ساده  مسیری  وجه   هیچ به  مسیر   این  مسلماً

  پدید   اشهستی  از  عیاریتمام  غنای  با  انسانی »   که  اشتراکی  یجامعه  ساختن  جز  نیست  دیگری   یچاره

ـ   است  مندبهره  حسیات  تمام  از   عمیقاً   که   آوردمی  وجود  به   غنی  انسانی   ــ  آوردمی   واقعیت   به   که  غنایی  ـ

  متفاوت   کیفیتاً  و  تازه   نیازهایی  از   که   است   افرادی   آوردن   پدید  فرایند  این [  70.] «شودمی  بدل   ماندگارش 

  چندان   چیزها  وفور  زمینه  این  در  شد،  ذکر   هم  پیشتر  که چنان.  جامعه   به  نیاز  دیگران،  به  نیاز  ــ  برخوردارند

  را   آزادی  قلمرو   ضرورت،  قلمرو   رسیدن  پایان  به   تا  که   ندارد  لزومی .  شودنمی  محسوب  ضروری  شرطی  هم

  در   « نفسهفی هدفی  یمثابهبه  انسانی نیروهای  تکامل یعنی  آزادی،  حقیقیِ  قلمرو»  بلکه،.  درآوریم   تعلیق  به

  مناسباتِ   تکامل  با  باید  را   آزادی  قلمرو  این [  71.]کندمی  بازتعریف  را   آن  و  شودمی  ساخته  ضرورت   قلمرو   خودِ

 .ساخت هایشجنبه  و وجوه  تمامی در  بستههم تولیدکنندگانِ  یجامعه تولیدِ

  بدل  «ماناشتراکی  ماهیت»  بخشیدنِ  تحقق  یشیوه  به  را  خود  مولد  فعالیت  توانستیم  کهآن  از  پس  خالصه،

 فرد، ی جانبههمه تکامل با  همراه که آن از  پس سازیم؛ بدل زندگی  اصلیِ یخواسته» به  را آن  یعنی سازیم

  ، «یابندمی  جریان   بیشتری   وفور   با   یارانه هم  ثروتِ  هایسرچشمه  تمامی   و  شودمی  افزوده  نیز   مولد  نیروهای  بر

  نیازش   به   بنا   کس هر  به :  کند  حک  چنین  هایشدروازه  بر   تواند می  غنی  انسانی  موجودات   ی جامعه  گاهآن

 .تکامل  برای
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 تکه خواهد شد. این پوسته تکه 

 سرمایهکارل مارکس،  

از سنخ  مقاله که به    ذهنیوار کار  است، به یاد آن فوران آتشفشان  شناسیمارکسی حاضر تا حدی 

نویس خام(  )پیش   ی نقد اقتصاد سیاسیخطوط عمدهیا    گروندریسهعنوان  دفترهایی انجامید که اکنون به

داری.  ی جنبش ضدسرمایهشناسیم، و تا حدی تاریخ مفهومی معاصر از »شکاکیت به فناوری« فزایندهمی

مراد من از »شکاکیت به فناوری« رویکردی سیاسی است که مرکزیت دگرگونی فناورانه را در مبارزه با  

  1882تا    1857ی مارکس از  ا میان اندیشهی پیش رو برخی تناظرهبرد. در نوشتهداری زیر سوال میسرمایه
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)با اشاره  1960ی  داری از دههها در جنبش ضدسرمایهای از درونمایهرا با رشته ی خاص به  تا به امروز 

 کنم. ایاالت متحد( دنبال می

های  تکنم علای باشد. ادعا نمینامهای خودزندگیاین تالش به ناگزیر قرار است اندکی سوبژکتیو و با صبغه

های تأثیر انقالبی رواج کار ذهنی در ام، گرچه تشخیص محدودیتساختاری یا علّی برای این تناظرها یافته

 داری در هر دو مشترک است.  تولید سرمایه

 ی نخست پاره

 : تضاد سرمایه یا تضاد در متن؟گروندریسه

، یا قائم به خود، سرمایهرسیدن به  توان از منظر فناوری خواند، در حکم گامی در مسیر  را می  گروندریسه

در حکم متنی جذاب و خودبسنده که سرشار است از خطوط حرکت بدیل سحرانگیز. برونو گولی این دو  

  گروندریسه کند »دهد که ادعا میدهد. یکی از این دو را به نگری نسبت میرویکرد را در تقابل قرار می

(، بلکه متنی سیاسی 76نقل از گولی، ص.  اختی بیاید )بهشننویسی خام نیست که به کار اهداف متنپیش

  سرمایه پروا برای تدارکی بی  گروندریسهکند و قائم به خود است«، و دیگری را به رسدولسکی که ادعا می

 {(.  76های این دو اثر را بزرگنمایی کرد« } است )گرچه »نباید ... شباهت

انسجام آن را  گذارند، پیچیدگی و عدمسکی بر آن صحه میدر کنار جذابیت گروندریسه، که نگری و رسدول

آورد: آیا با تضادهای  وراست این پرسش را پیش میهست که رک  گروندریسهنیز نباید از یاد برد. قطعاتی در  

بی کلیت  هر  ویژگی  )که  سرمایه  سرراست  دیالکتیکی  منطقی  تضادهای  یا  روبروییم  است(  آینده  کران 

 رکس؟ مندِ( کارل ما )کران

آفرین  ی دو »گرایش« یا »قانون« انقالبداری رابطهترین معضالت درک انقالب ضدسرمایهیکی از مهم

نزولی سود  1دهد: )تشخیص می  گروندریسهداری است که مارکس در  ی سرمایهاصلی در توسعه نرخ   )

یق کار و زمان  گیری ثروت به ترتیب از طر ( »شکست« آفرینش و اندازه2{( و )604ـ 593}   758ـ  745)

دهند، اما آیا این  ی این اثر را شکل میها اوج مضاعف و بازگفته{. این گرایش565ـ 550}   712ـ690کار )

 اند؟ همسازدو گرایش 

 شود:گونه بیان میاین گروندریسهنخستین گرایش ابتدا در  

بنابراین با فرض یکسان بودن ارزش اضافی، یکسان بودن نسبت کار مازاد به کار الزم، نرخ سود  

شود و جزیی از آن که در  وابسته است به نسبت جزیی از سرمایه که به ازای کار زنده مبادله می
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ه کاهش  شده با کار زندشکل مواد خام و وسایل تولید وجود دارد. بنابراین، هنگامی که جزء مبادله

ی  مثابهای که سرمایه بهدهد. بنابراین، به همان درجهیابد، کاهشی متناظر در نرخ سود رخ میمی

کند، یعنی هرچه افزایش  واسه اشغال میسرمایه فضای بیشتری را در فرآِیند تولید نسبت به کار بی

یابد.  تر کاهش میبیش  آفرین سرمایه ــ نرخ سودارزشِ مازاد نسبی بیشتر باشد ــ در نیروی ارزش

(747 {594)} 

ترین  ترین قانون اقتصاد سیاسی مدرن، و اساسیگوید: »]قانون نرخ نزولی سود[ مهممارکس در مدح آن می

که بعدها   ای«عالوه، مارکس با زبان »پوسته{(.به596}  748ترین روابط است« )قانون برای فهم پیچیده

کند. چرا که این  ایش« تأکید میبه کار گرفت صراحتاً بر معنای انقالبی این »قانون« یا »گر  سرمایهدر  

شود به »واپسین شکل بندگی که فعالیت انسان به خود پذیرفت، یعنی شکل کار مزدی  قانون منتهی می

با اندکی    597ـ596}  749شود« )ای جدا میاز سویی و سرمایه از سوی دیگر، به این ترتیب مانند پوسته

 تغییر{(. 

قانون دوم به چند طریق در »  بیان  565ـ550}  712ـ690آالت« )ی ماشینای دربارهقطعهگرایش یا   }

 شود. برای مثال: می

گیری خواهد شد. زمان کار به عنوان  ( ثروت دیگر نه با زمان کار، بلکه با زمان دردسترس اندازه1)

میسنجه وضع   ]...[ فقر  مبنای  بر  را  ثروت  خود  ثروت،  ازاینی  پیشرفتهکند.  که  ترین  روست 

وادار میآالتْماشین را  با خود کارگر،   کارگران  مقایسه  در  یا  انسان وحشی  با  مقایسه  در  تا  کنند 

  709ـ708تری کار کند.« )کرد، مدت مطولترین ابزارها را استفاده میترین و زمختهنگامی که ساده

 { 562ـ561}

ان کار نیز  ی بزرگ ثروت نباشد، زماش دیگر سرچشمهواسطهکه کار در شکل بی( »به محض آن2)

ارزش    <ینباید سنجه>ای هم  ی آن نیست و نباید هم باشد و بنابراین ارزش مبادلهدیگر سنجه

 {( 559} 705مصرفی باشد.« ) 

ی  کنندهی تعیینمؤلفه  ( به میزانی که سرمایه زمانِ کار ــ کمیت صرف کار ــ را به عنوان یگانه3)

می وضع  بیارزش  کار  بکند،  آن  کمیت  و  تعیینواسطه  اصل  عنوان  اصل  کنندهه  یا  تولید  ی 

واسطه هم به لحاظ کمی به عاملی  شود. کار بیهای مصرفی ناپدید میی آفرینش ارزشکنندهتعیین

کمکم و  میاهمیت  تقلیل  وجهمقدار  به  کیفی،  لحاظ  به  هم  و  هنوز وجودی  یابد  هرچند  ای، 

ی  شود. یعنی کاربرد فناورانهلمیِ عمومی بدل میپوشی، اما زیردست در مقایسه با کار عچشمغیرقابل
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علوم طبیعی، از سویی، و همچنین در مقایسه با نیروی بارآور عمومی، که از سازمان جامعه در کل  

رسد )اگرچه محصولی  گیرد، نیروی بارآوری که همچون موهبت طبیعی به نظر میتولید نشأت می

کند تا خود را به عنوان شکلی که بر تولید مسلط  یتاریخی است(. به این ترتیب سرمایه تالش م

 {(555} 700است، منحل کند. )

توان چند برابر آن را نیز آورد( برخالف قطعات مربوط به »نرخ نزولی سود«  این قطعات )که به آسانی می

کنند:  یکنند. اما آشکارا همان توالی زمانی را توصیف منامی مشترک در متون مارکس به ذهن متبادر نمی

واسطه در فرآیند تولید و زمان کار به  ای چشمگیر کار بیگونهی »کار علمی عمومی« بهکاربرد فزاینده

جا نوعی تنزل در کار است(، چه به عنوان  کند )و اینی ثروت را از میدان خارج میعنوان منبع و سنجه

داری صنعتی  هنگامی که در سرمایهای. مفاهیم ارزش ـ کار  ارزش مصرفی و چه به عنوان ارزش مبادله

ی  ی ارزش بر اثر توسعهی کار پایهشوند. به بیان دیگر، نظریهرشد به کار گرفته شود غیرعملی میروبه

ناپذیری ثروت و زمان  شود. در نتیجه من این قانون را »قیاسمقیاس بیش از پیش نقض میصنعت بزرگ

 خوانم. کار« می

نسبتی چه  گرایش  دو  این  گرایش    پس  دیگر(  بیان  )یا  شاخص  سود  نزولی  نرخ  آیا  دارند؟  یکدیگر  با 

ناپذیری« است  ی مارکس نرخ نزولی سود در تضاد با گرایش »قیاسناپذیری« است، یا در اندیشه»قیاس

 زند؟آخر آن را کنار میو دست

قیاسگرایش و  سود  نزولی  نرخ  بههای  آشکارا  فزاینده  افپیوستههمناپذیری  بعدها  اند.  )که  نسبتِ  زایش 

می ارگانیک« خوانده  پایا و سرمایهشود( سرمایه»ترکیب  بعدها »سرمایهی  )که  در گردش  ثابت«  ی  ی 

شود( در تفسیر هر دو گرایش ضروری  ی متغیر« خوانده میشود( به کار الزم )که بعدها »سرمایهخوانده می

و فنون علمی که کارگر را از مرکز فرآیند تولید  آالت  مقیاس )یعنی رواج ماشیناست. هر چه صنعت بزرگ

 هایی متفاوت.  شوند، گرچه به شیوهزمان بیشتر تشدید میها همکند( رشد کند، این گرایشدور می

بزرگ صنعت  در  علت  این  به  سود  نزولی  مینرخ  تشدید  شمار  مقیاس  که  اضافی  ارزش  انبوه  که  شود 

در فنون مرتبط با تولیدْ نسبتاً   گذاریآالت و سرمایهیسه با ماشینکنند در مقاکاهش کارگران خلق میروبه

نیز هنگامی که زمان کار الزم به صفر میل می کند و کار روزانه به  اندک است. حتی در موارد افراطی 

بیشینهوچهار ساعت بسط میبیست )یعنی  قابلیابد  ( ــ  ی  اضافی و کار الزم  دستیابیِ نسبت میان کار 

کنند )بهشت سرمایه( ــ  استراحت »مثل ساعت« جان میشان باد هواست« و بین »خوردوخوراککارگرا
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ی در گردشِ فزاینده، به علت نیاز کاهنده به کارگران در فرآیند تولید، سرانجام به  ی پایا و سرمایهسرمایه

 . نرخ نزولی سود )دوزخ سرمایه( خواهند انجامید

شود که زمان کار  مقیاس به این علت تشدید میپذیری در صنعت بزرگنابه همین ترتیب، گرایش قیاس

می سقوط  وضعی  چنان  به  کار  الزم  طریق  از  اضافی  ارزش  در  نسبی  افزایشی  به  است  ممکن  که  کند 

»در  ماشین کار  زمان  افزایش  به  توانسته  که  الزم  کار  زمان  کاهش  این  بینجامد.  علمی  فنون  و  آالت 

شود که تشدید و گسترش کار اضافی را  به تحمیل انضباط بازار کار ختم می  دسترس« بینجامد، در عوض

حال، بخش اعظم ارزش محصوالت )حتی با افزودن زمان کار الزم و اضافی( بیش  کند. بااینتحمیل می

ی پایا و در گردش است. بنابراین، سرمایه در  یافته در خالل تولید از سرمایهاز پیش حاصل ارزش انتقال

 آید.مقیاس »سرچشمه«ی ارزش به نظر میصنعت بزرگ عصر

ناپذیری زمان کار  ساز« به تولید ظاهراً به قیاسآالت و »علمِ به لحاظ مادی آفریننده و شیئیترواج ماشین

اند؟ در عین حال  انجامد. آیا این دو گرایش صرفاً دو روی یک سکهو ارزش، و نیز به نرخ نزولی سود می 

زاست. برای مثال نرخ نزولی سود  ناپذیری مسئلههای نرخ نزولی سود و قیاسهری گرایشاین سازگاری ظا

هایی  ی ارزش. وانگهی، نزخ نزولی سود نسبت میان ارزشی سنجهوابسته است به کارکرد زمان کار به منزله

ر حال حاضر  بودند که دصورت فاقد سرشت و سرنوشتی میشود، در غیر ایناست که با زمان کار معین می

 دارند.  

قیاس میاگر  ملغا  کار  زمان  و  ارزش  نمی ناپذیری  وجود  علتی  هیچ  سود  شدند،  نزولی  نزخ  به  که  داشت 

ی بیستم برای »سرافایی کردنِ« نقد  هایی در سده توان در تالشمشروعیت و مرکزیت ببخشند. این را می

فرضیه کاربست  و  سیاسی  اقتصاد  بر  مثابهمارکس  به  اکیشیو  ردیهی  )کلیمن  ی  دید  گرایش  این  بر  ای 

ارز«  کنند و به درکی » کاالی همی زمان کار برای ارزش را رد می(. حامیان سرافا و اکیشیو سنجه45ـ44

شود(. سرافا  آورند )ارزش یک کاال صرفاً مقدار کاالی شاخصی است که با آن مبادله میاز ارزش روی می

تالش در  حامیانش،  هو  »کاالی  میمهای  عامیانه«ای  »اقتصاددانان  راه  در  پا  به  ارز«شان،  که،  گذارند 

پذیرند ... تا در عوض آن را برای تعیین ارزش سایر کاالها استفاده  ی مارکس، »ارزش یک کاال را میگفته

ی ارزش، تقارن معادالت جبری را  ی کار پایه(. بنابراین، به جای نظریه174، مجلد اول،  سرمایهکنند« )

«اش  گیرند تا خاطرنشان کنند کار )که »قیمتای توصیف مناسبات ورودی ـ خروجی اقتصاد به کار میبر

های تولید وارد  همان دستمزد است( الزم نیست بُعد ارزشی ارائه کند؛ هر کاالی دیگری که به تمام شاخه

سشود میمی حامیان  که  اکیشیو،  نفت.  یا  آهن  مثال  برای  کند،  کاری  چنین  دامن  تواند  به حرفش  رافا 
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شود ساعت برای هر کارگر در مازاد محدود نمی  24کند بارآوری فزاینده به  زنند، با این حرف استدالل میمی

رود و  )هرقدر هم آن کارگر بارآور باشد(. محصوالت مازاد به ازای هر کارگر برای مدت نامشخصی باال می

 می به تولید، نرخ سود نه کاهش که افزایش خواهد یافت.  آالت و دانش علدر نتیجه، با تشدید ورود ماشین

ی ارزش کاالها،  ناپذیری منطقاً متضاد نرخ نزولی سود است. اگر زمان کار دیگر سنجهبنابراین گرایش قیاس

می کف  از  را  خود  معقولیت  و  مشروعیت  سود  نرخ  نتیجه  در  نباشد،  سرمایه  و  کار  دو  نیروی  این  دهد. 

داری بر اثر فقدان سنجه  آورد: آیا سرمایهپرسشی گریزناپذیر پدید می  گروندریسه ی  یرندهگاوج   بندیپایان

 ی فقدان سوددهی؟ شود یا در نتیجهنابود می

 ناپذیری و غیبت گرایش قیاس سرمایه

نگارش   از  دوران پس  در  را  دو گرایش  این  باید سرنوشت  مارکس  منظر  از  فوق  پرسش  به  پاسخ  برای 

ها نیز یکسره متفاوت است. قانون یا گرایش نرخ نزولی سود  ی کنیم. سرنوشت این گرایشبررس  گروندریسه 

ناپذیری« به واقع در  داری )و افول آن( بدل شد اما »گرایش قیاسبه عنصر بنیادین در واکاوی سرمایه

اند.  آن گذشتهتوجه بود، اما پژوهشگران مارکسیست اغلب از کنار  غایب بود. این غیبت قابلسرمایه  مجلدات  

  گروندریسه ی مارکسیستی ... در گیری نظریههای اساسی در شکل کند »گامبنابراین ارنست مندل ادعا می

کند اما به غیاب آن در  خوانم ستایش میناپذیری« میچه من »گرایش قیاس(. او از آن102نهفته است« )

 کند.  اشاره نمی  گروندریسههای مارکس پس از نوشته

توان آن را به بیانی موجز در پایان بخشی از  علت حضور پررنگ قانون نرخ نزولی سود روشن است و می

سوم   می  سرمایهمجلد  رخ  سبب  این  به  »بحران  شده:  داده  اختصاص  قانون  این  به  که  دهد«  یافت 

نزولی سود دید: »موانع مقابل   داری را در قانون نرخ{(. مارکس شواهد پیشینی میرایی سرمایه312}375)

دهند ... رشد نیروی مولد کارْ قانونی را در شکل داری به شکل زیر خود را نشان میی تولید سرمایهشیوه

کند و  ن طریق مقابله میریتبه خصمانه  ی معینی با خودِ این رشددر نقطه  کند کهنرخ نزولی سود ایجاد می

ناپذیری، که گفته شد با قانون نرخ  {(. گرایش قیاس305}367ود« )ها مهار شپیوسته باید توسط بحران

به است،  ناسازگار  نگارش  نزولی سود  از  ده سال پس  در  مارکس  تحول صریح  منطقی  از فضای  ناگزیر 

پذیری  ی نرخ نزولی سود به اهمیت قیاسکنار گذاشته شد. در واقع، برجستگی فزاینده  گروندریسه دفترهای  

اش پیرامون نقد اقتصاد سیاسی، یعنی  یافتهانجامید. به هر حال، مارکس اثر چاپی کمال  ارزش و زمان کار

ی  ی سنجهآفرینی سرمایه و شایستگی زمان کار به منزله، را با تأکید دوباره بر توان ارزشسرمایهمجلد اول  

 ارزش ندارد.  ی ی کار پایهای پیرامون نظریهآمد هیچ شبههارزش کاالها آغاز کرد. به نظر می
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ای بدیع  ی مارکس زدوده شد؟ نه، به شیوهناپذیری به تمامی از اندیشهگرایش قیاسگروندریسه  آیا پس از  

با نرخ نزولی سود باشد، به مقدمات حیاتی قانون نرخ    ضکه در تعاردگرگون شد. این گرایش به جای آن

ن به معنای نزول در نرخ عمومی یا میانگین سود  جا که این قانو تر، از آننزولی سود بدل شد. به بیان دقیق

، »تشکیل نرخ عمومی سود )نرخ  سرمایهناپذیری بار دیگر در فصل نهم مجلد سوم  است، گرایش قیاس

ای  ناپذیری در این فصل شیوههای کاالیی به قیمت تولید«، پدیدار شد. قیاسمیانگین سود( و تبدیل ارزش

تواند محقق  داری میعمومی یا میانگین سود در سراسر نظام سرمایه  که چگونه نرخ است برای فهم این

وبن متفاوت و در نتیجه نرخ  های ارگانیکی ازبیخهای صنعتْ ترکیبهای منفرد و شاخهشود، حتی اگر بنگاه 

 {(.  229ـ 213}272ـ254سود متفاوت داشته باشند)

ی  کند نظریهفصل است که مارکس اعالم میکنم که دقیقاً در همین  ادعای فوق را به این علت مطرح می

حال ادعا  ناپذیری است(، و بااینی ارزش از قرار معلوم غلط است )که همین اساس گرایش قیاسکار پایه

آالت و محصوالت کار ذهنی به تولید کاال وارد شوند به بهترین نحو عمل  کند این نظریه وقتی ماشینمی

فصمی این  در  دیگر  بیان  به  سنجهکند!  عنوان  به  کار  زمان  گرایش  ل  از  )روایتی  کاالها  قیمت  ی 

های  ویژه هنگامی که میان ترکیب ارگانیک و بارآوری کار )که ناگزیر در تالششود، بهناپذیری( رد میقیاس

هنگام زمان کار به  دهد( شکاف عمیقی وجود دارد، و همسرمایه برای مواجهه با نرخ نزولی سود رخ می

های تولید رخ ندهد، صنایعی  شود. اگر تبدیل ارزش به قیمتی درونی نظام تأیید میی جوهرههعنوان سنج

توانند حضوری هژمونیک در تولید داشته  شوند و نمیهای سود نابسنده میبا ترکیب ارگانیک باال دچار نرخ 

با موفقیت نرخ میانگین    ای تولید برقهای هستهدهد که نیروگاهباشند. در واقع تبدیل یادشده امکان می

ی در گردش( محقق کنند، حتی اگر  ی پایا و سرمایهگذاری هنگفت در سرمایهسود را )بر اساس سرمایه

کنند در مقایسه با ارزش اضافی محصول کار  ها تولید میای که کارگران مشغول به کار در آنارزش اضافی

 ی عادی ناچیز باشد. خانهکارگران یک بیگاری

داری  گر علت این گمان مارکس است که سرمایهناپذیری آشکارا بیانگردیسی غریبِ گرایش قیاساین د

ی طبقاتی جان به در برد )از طریق کاربست دانش فنی و علمی برای دگرگونی  تواند در برابر مبارزهمی

داری همواره  ا سرمایهکه چر زمان علت اینشرایط تولید که به جابجایی و تفرق کارگران انجامید(، و نیز هم

دار  ی سرمایهناپذیری همچنین وحدت عینی طبقهرویاروی موانعی است در برابر بقای خود. دگردیسی قیاس

سرمایه این  از  یک  هر  رقابتی  مبارزات  برابر  در  میرا  واقع،  در  داد.  نشان  یکدیگر  با  این  داران  در  توان 

خل در  ضروری  عنصری  اضافیْ  ارزش  جمعیِ«  طبقه»اشتراک  سرمایهق  دستی  دید.  ایندار  که  آخر 



115 

 

توانست دست به کار تولید ارزش اضافی مطلق شود، چرا که  داری بدون این دگرگونی هرگز نمیسرمایه

ی  های سود به نوبهتوانست پایدار بماند زیرا نرخ وبیگاه به تولید ارزش اضافی نسبی نمیهای گاهاندازیدست

 شد.  خود بسیار ناچیز می

ساختاری   استدالل  نفی/این  برای  قیاسمن  تز  در  شمول  روایتی    سرمایه ناپذیری  همچنین  است. 

به قیمت همراه است.    ناپذیری به تبدیل ارزشای وجود دارد که با تبدیل ساختاری گرایش قیاسنامهزندگی

حصوالتِ »عقل  ی روزافزون از علم، تکنولوژی و سایر م دید که به علت استفاده  1858ـ1857مارکس در  

ی  گسست نزدیک است. در عمل، موضع مارکس در آن زمان درباره  { General Intellectعمومی« }

ی زمان کار  ی تبدیل« مباحثات آینده مشابه منتقدانش بود. به بیان دیگر سنجهنزول نرخ سود و »مسئله

آالت و فنون علمی  کاربست ماشینشود، چرا که شکاف ترکیب ارگانیک به علت بیش از پیش نابسنده می

باورک تا امروز  مهِ« از زمان بوی اکیشیو و »قاتالن مارکسرشد خواهد کرد. وانگهی، آیا منظور فرضیه

تبدیل ارزش به    همین نیست؟ اگر شکاف نسبتاً کوچکی در ترکیب ارگانیک وجود داشته باشد، »معضل«

شود. اما این شکاف  ه به نفع واکاوی زمان کار حل میهای تولید و ارزش اضافی به سود بالفاصلقیمت

ویژه بر سر طول روز کاری و خلق ارزش اضافی  ی طبقاتی )بهشود، زیرا با تشدید مبارزهناگزیر بیشتر می

دهد و نیز  واکنش نشان می  گذاری در فناوری موجد ارزش اضافی نسبیمطلق(، سرمایه از طریق سرمایه

 نویسد: تری دارد. مارکس میدهد که ترکیب ارگانیک پایینتوسعه می هایی از صنعت راشاخه

جمعیت  شوند، دقیقاً این اضافهی مصرف تجملی گشوده میویژه در عرصههای جدید تولید که بهشاخه

پایه را  مینسبی  قرار  خود  سرمایهی  چیرگی  دلیل  به  اغلب  که  جمعیتی  سایر دهند،  در  ثابت  ی 

ی عنصر کار زنده را مبنا  های تجملی نیز چیرگیرد؛ این شاخهگسترس قرار میهای تولید در دشاخه

،  سرمایه  گیرند. )مجلد سومهای دیگر را پیش میآرامی همان مسیر شاخهدهند، و سرانجام بهقرار می

344{287)} 

قانونی    ی منطقی قانون نرخ نزولی سود و ضدگرایشش گفت،بسا بتوان این را در حکم نتیجهدر واقع چه

های ارگانیک و تفاوت هرچه شدیدتر میانگین تر میان ترکیبآورد: قانون شکاف هرچه بزرگجدید سر بر می 

آینده ها و قیمتمیان ارزش پایینْ  تولید. این گشودگی صنایع جدیدِ دارای ترکیب ارگانیک  ی مهم  های 

از آن است که سرمایه برای گریز از نرخ  سازی« امروز ماست. این توانایی حاکی  داری »رو به جهانیسرمایه

بخشد. کامیابی  خود عمر جاودان میکرانی بد« بهبیهای دررویی دارد و از طریق شکلی از »نزولی سود راه

میان اثرات کار علمی یا   از معضل نرخ نزولی سود )از طریق ایجاد توازن  در یافتن این »راه گریز« سرمایه
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زنده کار  و  بالشناختی  سرچشمهی  جنبش ضدسرمایهفصل(  شکاکیت  برای  مهم  سدهای  اواخر  ی  داری 

سده اوایل  و  بیستبیستم  حاضر  ی  جستار  دوم  بخش  در  موضوع  این  به  است.  بوده  فناوری  به  ویکم 

 پردازم.  می

ی تبدیل فوق و اهمیت گرایش نرخ نزولی سود  نگرانهاما مارکس در حین بسط درکش از این معنای کل

متناوباً سبب)که الجر از  های جدید«تر میها و »حصارکشیساز بحرانم  شود(، دریافت که فقط و فقط 

داری  توان باور داشت سرمایهی زمان کار و خلق ارزش به دست کار زنده است که میطریق عمل سنجه

ایده سرشنه  دیگر  بیان  به  مطلق،  امر  و  تاریخ  طبیعت،  خویشتن،  زمان،  فضا،  همچون  جاودان  از  ای  ار 

کند و  تضادهای خودنگر، بلکه به لحاظ تاریخی نامحدود است. فقط به این علت که ارزش را کار خلق می

ی آن است، سرمایه مانع خود است و انتقال ارزش درون این نظام است که برای اغلب  زمان کار سنجه

 شود. براندازتر میداران آینده، هر دم خانمانکارگران، و البته، سرمایه

نام )یا بدنام( است. در  ی ارزش بهی کار پایهبرای نقد و تأیید همزمان نظریه  سرمایهفصل نهمِ مجلد سوم  

ها«  فرهنگ، مارکس دریافت این فصل دامی است در انتظار »بیسرمایهروزهای پیش از انتشار مجلد اول 

کنند ی ارزش قلمداد میی کار پایهرا در حکم تأیید نظریه  سرمایه و »اقتصاددانان عامیانه« که مجلد اول  

 اندازند: بسته جاروجنجال راه میو چشم

آید، چرا ها و اقتصاددانان عامیانه به وجود میفرهنگوفهم بیجا معلوم خواهد شد چگونه درکاین

گنجد.  نمیشان،  ی نمود روابط، و نه پیوند درونیواسطهشان هرگز چیزی جز شکل بیکه در مخیله

ی دیالکتیکی ترکیب  هایی را رد کنم، ناچارم کل شیوهحال اگر بخواهم پیشاپیش تمام چنین مخالفت

ی خوب این روش این است که مدام برای آن افرادی که پیش از موقع  را زایل کنم. بر عکس، جنبه

 (390کند. )مارکس و انگلس شود دام پهن میشان اثبات میحماقت

این چیزی نبود   افتاد، اما از نگاه خودِ او  گذار به دام این تبدیل کنند که خودِ مارکسِ داممی برخی استدالل

فقط  داری که آن را به نوعی کلیت بدل کرده است. این در واقع یعنی کارگر نهسرمایه  جز »پیوند درونی«

اساس »عدالتِ« سرمایه   شود که بر دار استثمار میی سرمایهبه دست یک رییس، بلکه به دست کل طبقه

دهد.  ی او را تخصیص میبرد( ارزش اضافیِ آفریده)یعنی هر که بیشتر سرمایه گذاشته سود بیشتری می

ایستد. اما فقط  دار میی سرمایهکند، رویاروی کل طبقهبرعکس، هنگامی که فرد با رییس خود مبارزه می

ساز سرمایه به بیرون گام بردارد و این  نمای کلیتتوان این تبدیل را درک کرد که از دوردر صورتی می
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دار منفرد،  فرض سرمایه را کنار بگذارد که این دگرگونی عامل اصلی خلق ارزش است. چرا که سرمایه

 تواند چنین کاری بکند: »اسیر« رقابت و مطالبات کارگران، نمی

شده در  ارزش اضافی تولیدجهت برای او مهم است که کمیت  ]این تبدیل ارزش اضافی[ فقط از آن

کند. اما این فرآیند  کننده در تنظیم سود میانگین دخالت میی او، به عنوان یکی از عوامل تعیینشاخه

می انجام  او  غیاب  نمیدر  را  آن  وی  نمیشود.  درک  را  آن  واقع عالقهبیند،  در  و  را هم  کند  اش 

ی تعیین ارزش از  های تولید، همین پایهه قیمتحال[ اکنون با تبدیل ارزش بانگیزد ... ]بااینبرنمی

 {(225} 268، مجلد سوم،  سرمایهشود. )نظر پنهان می

چندان عامیانه( نیز این  ی کور« طبقاتی دور از انتظار نیست، اما اقتصاددانان )چه عامیانه و چه نهاین »نقطه

 بینند: فرآیند را نمی

تمایزهای بین ارزش اضافی و سود، بین نرخ ارزش    شدتهای اقتصادی تاکنون یا بهتمام نظریه 

ی خود در نظر بگیرند،  ی پایهاند تا بتوانند تعیین ارزش را به منزلهاضافی و نرخ سود را نادیده گرفته

اند  که همراه با این تعیین ارزش، هر نوع بنیاد مستحکم الزم برای رویکرد علمی را کنار گذاشتهیا این

 {(228}69ـ 268بند بمانند. )یزات ظاهری در سطح پدیداری پایتا بتوانند به تما

آالت و فنون علمی ورود روزافزون ماشین  سرمایهی یک مسئله هیچ شکی نیست، از نگاه مارکس در  درباره

ی تولید کاالیی است. تصویر  کند که زمان کار همچنان سنجهبه تولید کاالیی این واقعیت را دگرگون نمی

ی  »هجوم آینده« به رهبری ورود کار ذهنی به تولید نیست. انقالب باید از »درون« مبارزه  مایهسرانقالب در  

و طبقاتی شناختی  یدی،  و  )ذهنی  زنده  کار  تمامی  خالق  نیروی  دستان  در  آن  زمام  که  برآورد  سر  ای 

خونبار  ، پس از شکست  1870ی  ی آن است. در واقع مارکس در دههغیرشناختی( است و زمان کار سنجه

های هنوز موجودِ »کمونیسم اولیه« در سراسر  کمون پاریس، حتی شروع کرد به جلب حمایت تمام پاره

 جهان!

 بخش دوم 

 چه بر سر »کار صفر« آمد؟

ی  که خالصه  سرمایهتا    گروندریسهداری از  ارزیابی متغیر مارکس از نقش علم و فناوری در پایان سرمایه

  1960ی  داری از دههآن را در بخش نخست آوردم، همخوان است با دگرگونی تاریخی جنبش ضدسرمایه

داری  و گفتمان سرمایهمتأثر از روندهای تجربی مسلط    1960ی  تا به امروز. برای مثال این جنبش در دهه

جریان این  بود.  دوران  میانهآن  از  بودند:  روشن  سده ها  میانهی  تا  نوزدهم  سده ی  افزایش  ی  بیستم  ی 
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چشمگیری در مزدهای واقعی و کاهش در ساعات کاری رخ داد. در واقع، در ایاالت متحد، اگر آن روندها  

رسید و مزد واقعی  ساعت می  30هفتگی به زیر  ی بیستم همچنان ادامه داشت ساعات کاری  تا پایان سده

 دو برابر امروز بود.  

گرفته بر  ی شکلشود که جامعهای از صفات ایجاد میی روندهای گذشته در آینده مجموعهبا ایجاد ساده

ی وفور، عصر کارِ صفر، و  ی مرفه، جامعهی فراغت، جامعهکرد، مثالً جامعهاثر این روندها را توصیف می

دربارهعهجام مکتوب  آثار  کل  پساکمبود.  برنامهی  میی  قلمداد  ناگزیر  که  بود  چیزی  پیرامون  شد: ریزیْ 

افزایش سریعِ زمان »آزاد«، »در دسترس« و »فراغت« برای کارگر عادی به علت کاربست علم و فناوری  

شناسان، شد(. جامعهچه در آن دوران »اتوماسیون« یا با بسامد کمتر »کامپیوتری کردن« خوانده می)آن

ویکم  ی بیستاین تحول را معضل اوایل سده  ای«ی تودهپژوهان«، و متفکران اجتماعیِ »جامعه»آینده

ی انجمن روانپزشکی برای اوقات فراغت و استفاده از  دانستند. برای مثال اِی. آر. مارتین، مدیر کمیتهمی

 آن، ادعا کرد: 

م که اکثریت چشمگیری از مردم ما به لحاظ عاطفی و روانی مهیای  ما باید با این مسئله رودررو شوی

نیستند آزاد  سازگاریزمان  به  امر  این  می]کذا[.  ناسالم  گسترههای  در  که  از  انجامد  وسیعی  ی 

شود. از جمله عوارض اجتماعیِ این بدسازی  رنجورانه متجلی میستیزانه و روانهای جامعهوضعیت

ی ضعیف، ناآرامی شهری، براندازی و شورش.  ه موارد زیر اشاره کرد: روحیهتوان ببا زمان آزاد می

 (56نقل از تئوبالد )به

تئوبالد، که جمله مقالهرابرت  نقل کرده،  را  مارتین  بازسازماندهی  ی  معضالت  نام »سایبرنتیک و  به  اش 

سان دیگر الزم نیست محنت بکشد:  برد: »ان ی رهایی به پایان میتر دربارهرا با پیامی امیدوارانه اجتماعی«

(.  69ـ 68باید نقشی جدید در عصر سایبرنتی بیابد که الجرم از هدف جدید تحقق خود به دست خواهد آمد« )

، یکی از »بازیگرانِ« گفتمانِ  1960ی  در دهه ی »درآمد تضمینی«در واقع تئوبالد، حامی سرشناس الیحه

 .  ی »پایان کار« بودظاهر غریب دربارهبه

شد. برای مثال  داری شنیده میداران و هم از میان منتقدان سرمایهندای این گفتمان هم از میان سرمایه

کرد مشابه با مسائلی که  ی آزاد در آن زمان مسائلی مطرح میهای انجمن دانشجویان هوادار جامعهبیانیه

اثرات اجتماعی  ن ریکووِر( در کتاب  متئوبالد و دیگر نویسندگان جریان اصلی همکارش )نظیر آدمیرال هی

(  AFL-CIOهای صنعتی آمریکا )ی سازمانزدند. فدراسیون کارگری و کنگرهاز آن دم می  سایبرنتیک

مشی زیر را اتخاذ کرد: »کاهش ساعات استاندارد  خط  1961ها در سال  موضعی مشابه داشت. مجمع آن
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کاری،  ی جامع ما برای حل معضل بییاتی برنامهگونه کاهش دستمزد باید در حکم بخش حکار بدون هیچ

مان موهبت و نه مصیبت، و حمایت از سالمت اقتصادی و اجتماعی  تبدیل پیشرفت پُرشتاب تکنولوژیک

از فرانسوا  مان در دستور کار قرار گیرد« )بهجامعه داریْ اتوماسیون و کاهش  (. منتقدان سرمایه119نقل 

محصول   حکم  در  را  کاری  توسعهساعات  صنعتیناگزیر  میسرمایه  از  ی  جدا  آنداری  نگاه  از  ها  کنند. 

کاری  پوست( دارد که دچار بیویژه کارگران سیاهی صنعتی پیامدهایی مستقیم برای کارگران )و بهتوسعه

شوند چون مهارت الزم برای استخدام در مشاغل را ندارند(.  »ساختاری«اند )به بیان دیگر استخدام نمی

گویان« برخاستند و مدعی شدند اتوماسیون  ه مباحث بسیاری پیرامون این ادعا در گرفت و بسیاری »نهالبت

ساز کاهش ساعات کار هفتگی است نه باعث افزایش بیکاری در کارخانجات  و کامپیوتری کردن نه سبب

 (.1966)برای مثال سیلبرمن 

ی  و دهه  1950ی  ربی منتشر نشد( در اواخر دههدر اروپای غ  1953)که تا سال  گروندریسه  در واقع تأثیر  

داری برزخی )که ساعات کاری  بینی رسیدن نوعی سرمایهبه علت توانایی آشکار مارکس در پیش  1960

شود( دوچندان شد. قطعاتی  یابد و »زمان آزاد« کارگران به معضلی برای سرمایه بدل میهفتگی کاهش می

گویانه  داری آن دوران تقریباً سرشتی پیش اه بسیاری در جنبش ضدسرمایهنظیر مورد زیر از نگ  گروندریسهاز  

دهد که علم عمومی جامعه، دانش، به نیروی بارآور  ای را نشان میی پایا درجهی سرمایهداشت: »توسعه

ازاینواسطهبی  تماعی، خودکند که شرایط فرآیند زندگی اجرا بیان می  ای رو، درجهای بدل شده است و 

{(.  560}706گروندریسه  ریزی شده است« )ت کنترل عقل عمومی قرار گرفته و بنا به آن از نو قالبتح

بخشد  های شیطانی منچستر عمومیت می، ابتدا فردی خیالباف شناخته شد که به کارخانهگروندریسهمارکسِ  

ای که تا حدی  ، مجلهرک زیرووُپرداز نیاکانی عصر کارِ صفر بدل شد. من در مقام سردبیر و سپس به نظریه

توانم شهادت دهم که  اندازی شد، میآالت« در زمان حال راهی ماشینای دربارهبا تکیه بر کاربست »قطعه

  1970ی  بر فعالیت سیاسی و چهارچوب مفهومی در اوایل دهه  گروندریسهفقط من نبودم که تأثیر چشمگیر  

منتشر شد(.    1973به قلم مارتین نیکالس در    ریسهگروندی کامل انگلیسی  دیدم )نخستین ترجمهرا می

کردی خوب  هم آزاردهنده بود و هم زننده، انگار زندگی دزدکی کسی را کشف کرده باشی که خیال می

آمده بود و تبدیل شده بود به سایبورگی الماسشناسی می بیرون  پیر از سوراخش  دار در  اش. موش کور 

 آسمان!

رو بااین اوقات  بسیاری  لحظهحال  همان  در  عمده  اجتماعی  میندهای  رنگ  به سرچشمهای  که  ی  بازند 

اند. در مورد بحث پیرامون ساعات کار هفتگی رو به کاهش که به باور  مباحثات وسیع و گزنده بدل شده
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ی اتوماسیون و سایبرنتیک باشد هم همین واقعه رخ داد. ساعات کار هفتگی در  بسیاری قرار بود نتیجه

( کاهش یافت، تثبیت شد 1940تا    1850تر از  که قریب به یک سده )به بیان دقیقحد پس از آنایاالت مت

ای نیز در روندی بلندمدت در  باقی ماند. به همین ترتیب واژگونی  1950ساعت در    40ای  و در حدود هفته

رو به کاهش رفت و  مدام باال رفته بود،    1974رخ داد: مزد واقعی، که از هنگام رکود    1950ی  اوایل دهه

توان عصر پس از جنگ جهانی دوم در ایاالت متحد را  (. در واقع می2002تا امروز راکد مانده است )ولف  

  1975(  2: ساعات کار روزانه ثابت ماند و مزد واقعی باال رفت، و )1975ـ 1945( 1به دو دوره تقسیم کرد: )

ی طبقاتی  ند. )در حقیقت این باور که کارگران معاملهتا امروز: ساعات کار روزانه و مزد واقعی ثابت ماند

کرد تا »مصرف« افزایش یابد، گرچه برای  ای را »پذیرفتند« که کاهش بیشتر در زمان کار را رد میتلویحی

 تردید مهمل است.(( بی2ی )( معقول است، برای دوره1ی )دوره

ی مربوط به مزد و ساعت کار که اساس ادعاها پیرامون  باختن دو روند عمدهمدتی وقت الزم بود که رنگ 

تر در این  بسیار کم  1960ی  تأثیر فناوری و علم در مباحثات استراتژیک آن دوران بود هضم شود و در دهه

راپ و ادوارد دنیسون در آن زمان  شد. برخی اقتصاددانان نظیر هربرت نورتبینی و تبیین مطرح  زمینه پیش

ساعات کار به پایان    استدالل کردند که، با توجه به رشد اقتصادی، توانایی سرمایه برای پاسخ به کاهش

و    1966راپ  انجامد )نورترسیده است؛ بنابراین کاهش بیشتر ساعات کار هفتگی به کاهش نرخ سود می

انایی سرمایه برای جایگزینی کاهش ارزش اضافی مطلق با  (. یا، به بیانی مارکسیستی، تو1962دنیسون  

ی عطف ازپاافتادگی رسیده است. اما نظر اکثریت افراد در آن دوران  افزایش ارزش اضافی نسبی به نقطه

های علمی تولید،  گذاری در روشداران، با افزایش سرمایهبینی قبلی کینز بود که سرمایهراستا با پیشهم

کنند« و به یک یا دو درصد نرخ سود  ی کارگر »فراهم میای برای طبقهزندگی شاهانهرفته سطح  رفته

 [(1930] 1972( )کینز  1990هایشان تن خواهند داد! )سیرکا دوران نوه

ی  های یکسره نادرست پیامدهای فناوری ـ علم از زبان چپ و راست آمریکا در دههبینیپس از این پیش

های پس از آن تا امروز شکل گرفت.  ت رهاکنندگی کارِ فناوری و علم در دهه بدبینی نسبت به قدر   1960

به این سو تحولی    1960ی  ربطی به رکود فعالیت عقل عمومی نداشته، چرا که از دههاین بدگمانی هیچ

دلیل اصلی   ادعا شده که  اغلب  داده است.  رباتیک رخ  و  چشمگیر در مهندسی ژنتیک، صنعت کامپیوتر 

داری  های تولید به دست سرمایهسازی هزینهمحیطی بر برونیفناوری ناشی از نقد جنبش زیست  شکاکیت به

های بیرونی به معادله  ی آشکار این نظام به سوی آخرالزمان جهانی بوده است. هنگامی که این هزینهو رانه

ه درست تا جایی سودمندند شود کای نشان داده میهای عملی تولید اغلب به گونهشوند، ورود روشآورده می
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ای از آن شرکت  افتد که هیچ بهرهزیستِ ناشی از آن بر دوش کسانی میکه آسیب به سالمت و محیط

آلودگی و تالشی اصیل برای »نجات سیاره« از  کننده نمی آلوده برند. در واقع اگر قرار است تولید بدون 

د، باید کاهشی شدید در کاربست فرآیندهای تولید با  داری در کار باشپیامدهای آخرالزمانی انباشت سرمایه

سازی کاهش ساعات کاری.  الً معکوسافناوری پیشرفته )نظیر رآکتورهای اتمی( رخ دهد، و در واقع احتم

 ظاهراً طبیعت با کاهش کار سازگار نیست.  

ی در جای خود  داری بدگمانی به علم و فناوری بر جنبش ضدسرمایهمحیطی تأثیر فزایندهتبیین زیست

سنت   بطن  از  که  دارد  وجود  ایدئولوژیک  و  سیاسی  تحول  این  برای  نیز  دیگری  تبیین  اما  است.  مفید 

های تردید نسبت به پیامدهای مرتبط با »کار صفر« در  آید: کار. یکی از نخستین نشانهمارکسیستی می

کاری بیان سیاسی یافت که جنبش  ی ورود علم و فناوری به فرآیند تولید، از طریق بازفهم ساعات  نتیجه

گذار آن بود )دال کوستا و جیمز  پرداز ـ فعاالن جنبش مزد برای کار خانگی، پایهویژه نظریهفمینیستی، به

 (. 1974، فدریچی 1973

  گروندریسه ی  ی مارکسیسم آیندهی شور و هیجان ناشی از کشف دوبارهدال کوستا، جیمز و فدریچی در میانه

ی ساعات کار است؟ فقط کارگران در دفتر، کارخانه یا مزرعه؟  کسی مسئول بخش نپرداختهپرسیدند: چه  

تولید کارگر مزدی نیز هست؟ این  زی کار در ساعات کاری شامل کار مورد نیاز برای با آیا بخش نپرداخته

که محاسبه    ما هنگامییابد، ا آفرینِ مغفول مانده به بیرون از دفتر، کارخانه یا مزرعه نیز تسری میکارِ ارزش

گمان زنان بخشی بزرگ از این کار  دهد. بیالشعاع قرار میشود، ارزش اضافی تولیدی کار مزدی را تحت

ی دستمزد و سود وارد را در ایاالت متحد و سراسر جهان بر عهده دارند. هنگامی که این کار را به معادله

مومی به تولید همان پیامدهایی را ندارد که مفسران سیاسی بینیم که ورود عقل عرفته میگاه رفتهکنیم، آن

ساعتی کار خانگی )عمدتاً شامل کاری که از    24جاست که ساعات کاری  کردند. اینگمان می  گروندریسه

کند! در واقع این تناقض )یا به  ها و حتی هزاران سال پیش برای زنان آشناست( با کار صفر تالقی میسده 

  1975{ را در  Zerowork}  زیروورک ی  ای بود که مجلهی سیاسیاد( در مرکز پروژهتر تضبیان صریح

 بنیان گذاشت.  

ی ارزش  ی کار پایهیکی از پیامدهای عجیب و غریب بازتفسیر مفهومی کار روزانه همانا بازارزیابی نظریه

کند. اما همانند  یف میی آن تعرای که کار را در حکم خالق ارزش و زمان کار را سنجهبود، یعنی نظریه

اش است. شکل اصلی کار در این احیا  شود کامالً متفاوت با خود قبلی، آنچه احیا میبسیاری از رستاخیزها

تولید و بازتولید نیروی کار.    [2]نوعی از کار بود که مارکس هرگز واقعاً آن را در نظر نگرفت، کار بازتابشی
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ی  گفتهبه  گرفت، ترینِ کاالها }نیروی کار ـ م{را در نظر میتافیزیکیمارکس هر گاه تولید و بازتولیدِ آن م

ی آن  شد: »ارزش نیروی کارْ ارزشِ وسایلِ معاش الزم برای بقای دارندهکلیمن کامالً فیزیکالیست می

(. این بیان به معنای دقیق کلمه به ارزش کاالهای مورداستفاده در فرآیند 274، مجلد اول  سرمایهاست« )

نهبا و  می  زتولید،  محدود  بازتولید،  خود  همانکار  مارکس  بنیادی  غفلت  مفهوم  شود.  که  بود  عمیق  قدر 

ی »لگاریتم  ای از ردهدانان که خود او دوست داشت بگوید اشتباه مقولهکار« اقتصادسیاسی   ناممکن »ارزش

 {(. 831}ص.  957، مجلد سوم سرمایهزرد« است )

تر  اصطالح امکان کار صفر دوردستر بازتولید نیروی کار را وارد کنیم، بههنگامی که زمان کار مشمول د

آالتی بتوانند هیچ زمانی را از کار زادن،  آید، چرا که ممکن نیست ماشیناز هر زمان دیگری به نظر می

پرورش کودکان، و نگهداری از بیماران و محتضران بکاهند، هر قدر هم مهندسان ژنتیک و پژوهشگران  

 وسازی وعده و وعید بدهند.دار

های  شد کارهای گوناگونی با سویهدر واقع، گذشته از »کشف کار صفر«، آنچه بیش از پیش کشف می

از سیاهه بود که  پیشهی رسمی شغلمتعدد  دارای قرارداد رسمی، کنار  ها و  یعنی  و مزدی،  های »آزاد« 

رداد، پیشامدی، مجرمانه، و اغلب اجباری را باید در  قرا مزد، بیای از کارهای بیاند. کل گسترهگذاشته شده

داری درک کرد. برای مثال، باید کار  ی سرمایهنظر گرفت تا از آن پس بتوان گوناگونی کارها را در جامعه

ی کار وارد کرد که با جذب ضایعات سمی محیط زیست ناشی از فرآیند  ای را به انگارهبدنیِ اغلب ناآگاهانه

های غیرقانونی را در نظر گرفت  در فعالیت  بردگیبهشود. همچنین باید کار شِداری انجام میهتولید سرمای

داری شکل غالب کار است. کشف این تنوع کار در سی سال  های مختلفی از جهان سرمایهکه در بخش

 (. 2006)استاپلز ی کارگر گشوده است گذشته دنیایی جدید به روی مبارزه و سازماندهی طبقه

ی کارگر تشخیص  ی بصیرت مبارزان طبقهاز سوی دیگر، سرمایه در این تنوع کار )که اغلب آن را از دریچه

ترین کانون برای این تالش در صنایع دارای  بیند. مهمهای جدیدی برای انباشت میدهد( سرچشمهمی

مزد رها شود  که این عرصه بیبود. به جای آن  ترکیب ارگانیک پایین مبتنی بر تولید و بازتولید جسم و روح 

تأمین شوند، مجموعهو  تأمین  مزدی  کارگران  با  غیررسمی  و  غیرمستقیم  صنایع  کنندگانش  از  کامل  ای 

های صنعت بدل  ترین شاخهشکل گرفت که پس از چندی به مهم 1980و  1970های »خدماتی« در دهه

ای  مزدشان را نفی کنند و نمونهشدند وضعیت بیبود که وادار میی زنانی تردید این به علت مبارزهشد. بی

مطالبات طبقه سرمایه  باشند که چگونه  امر  این  از  بدل  کالسیک  انباشت  برای  محرکی  به  را  کارگر  ی 
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ی صنایع دارای ترکیب ارگانیک پایین متمرکز بود که دقیقاً ضدگرایش قانون  کند. این تحول در حوزهمی

 تر اشاره کردم به آن نیاز داشت.  ی ترکیب ارگانیک که پیشو شکاف فزاینده نرخ نزولی سود

این ضدگرایش به تقسیم کار جدیدی انجامید که »کار خدماتی« را بیش از پیش در تولید و زراعت مسلط  

کرد، و به موجب آن »کار خدماتی« به معنای کار بازتولید سرمایه )کار دفتری و کار تنظیمی مرتبط با  

ها( است. این دگرگونی  طالعات و نظارت( و بازتولید کارگران )از آشپزهای رستوران تا پرستاران آسایشگاها

ی میانگین تاریخی، ممکن کرد، ساعات کار  کم در محدودهحفظ نرخ بیکاری در ایاالت متحد را، دست

های صنعتی  بعاد نسبی بخشپذیر ساخت، ولو اتغییر گذاشت، و مهار دستمزد واقعی را امکانهفتگی را بی

در خصوص سونامی    1960ی  کرد. هشدارهای دههشدت سقوط میو زراعی نیروی کار در ایاالت متحد به

ویکم باطل  ی بیستبیکاری که قرار بود با اتوماسیون و کامپیوتری شدن رخ دهد به این ترتیب در سده

 شد. 

انفجار   دستخوش  جدید  جهان  کشف  اثنا،  همین  تعریفدر  »کار  معناشناختی  از  شد،  کار  جدید  های 

تا »کار شناختی« و علوم کامالً جدید کار )فراتر از عناصر    بازتولیدی« تا »کار عاطفی«، تا »کار غیرمادی«

برنده بکرِ  گری  نظیر  اقتصاددانانی  جایزهتیلوریسم(.  دگرگونیی  نوبل  استراتژیک  ی  و  مفهومی  های 

سرمایه و علم استراتژیک( را که برای ورود کار بازتولیدی به قلمرو انباشت نیاز   )موردقبول برای ایدئولوژی

پردازان کارزار مزد برای کار خانگی  ها برای سرمایه همان نقشی بود که نظریهبود عرضه کردند. نقش آن

(.  1999  کردند )کافنتزیسداری ایفا میو سایر متفکران فمینیست نظیر ماریا میس برای جنبش ضدسرمایه

مزد برای خود یا  ی کار بیبا فایدهفرصت دور ماندن از کار مزدی هی دائمی هزینبکر و پیروانش با مقایسه

گرفت(، کارگرانِ بیرون از بازار کار مزدی را در  ی آن قرار میواحد خانواده )هرچه یا هرکس که در حوزه

ارزشعرصه »قیمتی  یا  نیابتی  میهای  سایه«  طبقاتی  باایندیدند.  های  شکاف  سوی  دو  هر  در  حال 

شدت افزایش یافته است و ارزش اصلی که در  دادند که تلقی و واقعیت گوناگونی کارها بهتشخیص می

 آفریند.  ، فوالد یا حتی کامپیوتر، بلکه نیرویی است که ارزش میشود نه اتومبیلداری تولید میاقتصاد سرمایه

و پس از آن آورد. نشان داد چرا    1970ی  را بار دیگر به دستورکار دههاین تشخیص دوسویه یقیناً کار  

حاصل شد آن چیزی نبود که متفکران    1948و    1848ی میان  اصطالح کاهش ساعات کاری که در سدهبه

سرمایه مخالف  یا  میحامی  گمان  پیشداری  رهایی  )یعنی  طبقهروندهکردند  بهی  کار،  از  کارگر  جای  ی 

زمینه بیاوریم،  بار کار از یک بخشِ طبقه به بخش دیگر(. هنگامی که تنوع کار به پیش  چرخش بزرگ از

میمبارزه مدون  را  آن  قانون  )که  کاری  ساعات  حول  رسمی  طبقاتی  چهی  که  ورود  کند(،  از  متأثر  بسا 
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نجات  شود. کاهش ساعات کاری در کارخابندی میمحصوالت عقل عمومی به تولید بود، بسیار بیشتر مفصل

ها  چیهای بهداشتی، فروشندگان مواد مخدر، تلفنچیان سرویسبزرگ اغلب برای کارگران خانگی، نظافت

ی کشاورزی جهان معنایی یکسره متضاد دارد. در واقع، بر اساس »قانون شکاف  و کارگران اجباری حوزه

ی  ترکیب ارگانیک یک شاخهی ترکیب ارگانیک«، هر افزایشی در ورود علم و فناوری با افزایش  فزاینده

های دیگر صنعت  صنعت همپا است که به افزایشی معادل در ورود تولید با ترکیب ارگانیک پایین در شاخه

بنابراین، ورود علم و فناوری به تولید )که مارکس  می با فصاحت تمام آن را در    150انجامد.  سال قبل 

شالوده  گروندریسه فروپاشی  به  کرد(  سرمای توصیف  نمیی  بحران  ه  به  برای  اصلی  راه  بنابراین،  انجامد. 

اش برای شانه خالی کردن از پیامدهای نرخ نزولی سود است، و  داری جلوگیری از تواناییکشاندن سرمایه

کار این است که کارگرانْ استثمار در صنایع دارای ترکیب ارگانیک پایین را برای سرمایه دشوار کنند.  راه

داری امروز بدل شده است:  یانی که درآمده به یکی از سرآغازهای جنبش ضدسرمایهاین بصیرت به هر ب

 تردید به قدرت علم و فناوری در رهایی کار.  

 سرمایه تا  گروندریسه گیری: تصویر انقالب از نتیجه

ت  شدن پوسته در مجلد نخس و پاره  گروندریسهها در  دو تصویر مارکس از انقالب ــ انفجار بیرونی شالوده

توانند از دورنمای او و دورنمای ما درک شود.  ــ که در ابتدای نوشتار حاضر نقل شد، اکنون می  سرمایه

ی  ی آن آفرینش نیروهای علم و تکنولوژی است تا از رقابت طبقهداری که رانهنخستین تصویر از سرمایه

ی محدود«ش را نابود کند، در پایان  ی کارگر بگریزد فقط برای اینکه »شالودهی طبقهدار و مبارزهسرمایه

بود،    1858افتاده شاهد بحران پولی و تجاری نظام در  برای مارکس منزوی که با هیجانی فزاینده اما تک

تغییری چشمگیر کرده بود، نیروهای در میدان نه محصول    1867ی نمایش در  کوبنده و قاطع بود. صحنه

ی کارگری بود که  شد، بلکه طبقهرانده می  اوری در صنعت پیشکردوکار بیرونی نظام که با رواج علم و فن

دراند. مارکس دیگر »از غیب«  ی سرمایه را میی خشکیدهکرد پوستهدرون نظام قرار داشت و تهدید می

 کرد.  وپوست احساس میمنتظر انقالب نبود، آن را در گوشت

جای انتظار پرهیزکارانه  کمون پاریس، بهاین تفسیر مبتنی بر این حقیقت است که مارکس پس از شکست  

فقط اخگرهای  گرایی نقداً موجود در سراسر سیاره کرد )نهی جماعتبرای بلوغ عقل عمومی، شروع به مطالعه

اروپای غربی( )شانین  روبه بریتانیا و  از ماشین1983خاموشیِ  آالت فراانسانی درخشان  (. در واقع صحنه 

ی  ی منتشرشدهی آخرین نوشتهسی دگرگون شده بود! در حقیقت آخرین جملهبه ابشچیناهای رو  گروندریسه

گونه بود: »اگر انقالب  ( اینمانیفست کمونیست)پیشگفتار دومین ویراست روسی    1882مارکس در  
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نحوی که یکدیگر را تکمیل کنند، مالکیت روسیه به عالمتی برای انقالب پرولتری در غرب بدل شود، به

 (.  139نقل از شانین  ی عزیمت تحول کمونیستی باشد« )بهتواند نقطهبر زمین در روسیه می  اشتراکی کنونی

داری، پژواک سیاسی مشابهی در اوایل  گرایی پیشاسرمایهسومین تصویر مارکس از انقالب، رستاخیز جماعت

بیستسده  برای کمونی  مبارزات  بازارزیابی  در  که میویکم  دارد  موجودی  نقداً  تحوالت  توهای  در  انند 

؛  2004؛ فدریچی  2006ی اخیر دنبال شوند )برای مثال ده آنجلیس  داری دو دههسیاسی و نظری ضدسرمایه

 (. اما این موضوعی است برای سالگردی دیگر.  2008الینبو 

 From the Grundrisse to Capital and Beyond: Then and  ای است ازی حاضر ترجمه مقاله *  

Now از  George Caffentzis  است:  دسترس در   زیر لینک  با که 
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 مترجم  یادداشت 

اند.  ی فارسی این دو کتاب نقل شده از ترجمه   سرمایه و مجلد سوم    گروندریسه شده از  ی حاضر قطعات نقل در ترجمه   [1]

ی ، کارل مارکس، ترجمه گروندریسهاند. مشخصات دو ترجمه:  در متن داخل }{ آمده ها  صفحات مربوط به این ترجمه 

 . 1399ی حسن مرتضوی، چاپ دوم، ، مجلد سوم، ترجمه سرمایه ؛ 1399کمال خسروی و حسن مرتضوی، چاپ اول، 

[2  ]Reflexive labor ماشین در  که  مهندسان  و  دانشمندان  غیرمستقیم  مولد  کار  سایر  نظامها،  :  و  سازمانی  های 

 یابد.  عینیت یا تجسم می  ،ی کار و هزینههای کاهنده فناوری

 منابع:

Caffentzis, George. "On the Notion of a Crisis of Social Reproduction: A 

Theoretical  Review."  Women, Development and the Labor of 

Reproduction. Ed. M. Dalla  Costa and G. Dalla Costa. Lawrenceville: 

Africa World Press, 1999. 153-187. 

Dalla Costa, Mariarosa, and Selma James. The Power of Women and the 

Subversion of  the Community. Bristol: Falling Wall Press, 1973.  De 

Angelis, Massimo. The Beginning of History: Value Struggles and Global 

Capital.  London: Pluto Press, 2007. 

Denison, Edward F. The Sources of Economic Growth in the United States and 

the  Alternatives Before Us. Supplemental Paper, No. 13. New York: 

Committee for  Economic Development, 1962. 

Federici, Silvia. Wages Against Housework. Bristol: Falling Wall Press, 1974. 

https://www.researchgate.net/publication/277043019_From_the_Grundrisse_to_Capital_and_Beyond_Then_and_Now
https://www.researchgate.net/publication/277043019_From_the_Grundrisse_to_Capital_and_Beyond_Then_and_Now


126 

 

Federici, Silvia. Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive 

Accumulation.  New York: Autonomedia, 2004. 
Francois, William. Automation: Industrialization Comes of Age. New York: 

Collier  Books, 1964. 

Gulli, Bruno. Labor of Fire: The Ontology of Labor Between Economy and 

Culture. Philadelphia: Temple UP, 2005. 

Keynes, John Maynard. The Economic Possibilities for Our Grandchildren 

(1930). In  Essays in Persuasion, The Collected Writings of John Maynard 

Keynes, Vol. IX. London: Macmillan, 1972. 

Kliman, Andrew. Reclaiming Marx’s “Capital”: A Refutation of the Myth of  
Inconsistency. Lanham: Lexington Books, 2007. 

Linebaugh, Peter. The Magna Carta Manifesto. Berkeley: U of California P, 

2008.   
Mandel, Ernest. The Formation of the Economic Thought of Karl Marx: 1843 to  

“Capital.” Translated by Brian Pearce. New York: Monthly Review, 1971. 

Marx, Karl. Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy. 

Translated  with a Foreword by Martin Nicolaus. London: Penguin, 1973. 

Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy. Volume One. Translated 

by Ben Fowkes. London: Penguin, 1976. 

Marx, Karl. Capital: A Critique of Political Economy. Volume Three. Translated 

by  David Fernbach. London: Penguin, 1981. 

Marx, Karl and Engels, Fredrick. Karl Marx and Frederick Engels Collected 

Works, Vol  42: 1864-1868. New York: International Publishers, 1987. 

Midnight Notes Collective. The New Enclosures. In Midnight Notes Collective 

(eds.),  Midnight Oil: Work, Energy, War 1973-1992. New York: 

Autonomedia 1992. 

Negri, Antonio. Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. Translated by 

Harry  Cleaver, Michael Ryan and Maurizio Viano. New York: 

Autonomedia, 1991. 

Northrup, Herbert R. The Reduction in Hours. In Clyde E. Dankert, Floyd C. 

Mann and  Herbert R. Northrup (eds.), Hours of Work. New York: Harper 

& Row, 1965. 

Rosdolsky, Roman. The Making of Marx’s “Capital.” London: Pluto Press, 1977. 

Shanin, Teodor. Late Marx and the Russian Road. Marx and “the Peripheries of  
Capitalism.” New York: Monthly Review Press, 1983. 

Silberman, Charles E. The Myths of Automation. New York: Harper, 1966. 

 28O-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

https://wp.me/p9vUft-28O


127 

 

 

 ارزشِ ناسنجیدنی؟  

 ی میراث مارکس ُجستاری درباره 

 

 2021آوریل    26

 ی: جورج کافنتزیسنوشته 

 ی: حسن مرتضویترجمه 

 تقدیم به سول یوریک 

 

 ی متروک؟مقدمه: میراث خانه 

اند که نکات خوب و اساسی وکالی مدافع طوری آن را آشفته کرده و در هم ریخته 

ای و هاست از میان رفته و ناپدید شده است. جریان در مورد وصیتنامه موضوع مدت 

ماترک مندرج در آن است ــ و یا یک وقتی بود. چون حاال دیگر در مورد هیچ چیز 

شود، از ما اسم ناد همیشه از ما صحبت می ی مرافعه. در مدارک و اس نیست جز هزینه 

خوریم، استنطاقمان شویم، قسم می شویم، ناپدید می آید؛ مدام ظاهر می به میان می 

مواجهه می  دیگران  با  می کنند:  در مان  محکمه  مدارک  و  اسناد  بایگانی  از  دهند؛ 
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کنیم، م می کنیم، الیحه تنظی شویم؛ دفاع می آییم؛ و باز هم و باز هم بایگانی می می 

کنیم و در اطراف رییس کنیم، گزارش می کنیم، عطف می کنیم، پیشنهاد می مهر می 

ی دادرسی که تنها  ی عظمی و اقمارش در گردشیم و در پیرامون هزینه عدالتخانه 

رویم. بار می کنان به جانب مرگی نکبت رقصیم و رقص مطلب اساسی پرونده است می 

 اند.«شده و ناپدید گشته نحو عجیبی آب  سایر مطالب به 

کردن موهایش پرداخت. برای اینکه او را به حال نخست بازگردانم به آشفته 

 گفتم »آقا فرمودید در مورد یک وصیتنامه بود؟«

 ( 1853[ ) 1] ی متروک خانه چارلز دیکنز،  
 

با سرمایه  نبود. جنبش مخالفت  مارکس  ابداع  او  های ضدسرمایه داری  دوران  از  پیش  حضور عظیمی داری 

ی مارکسیست در اتحاد شوروی پیشین هایی که احزاب خودخوانده ها پس از فروپاشی حکومت داشتند، و مدت 

اداره می و اروپای شرقی آن  را  ادامه می ها  آثار 2دهند.]کردند به »تغییر جهان«  [ یقینًا خواندن و پذیرفتن 

 ، اما آیا هنوز شرط کافی هست؟داری نبود مارکس هرگز شرط الزم برای مخالفت با سرمایه 

ی ناهمخوانی عظیمی در جنبش پاسخ به این پرسش هر چه باشد، یقینًا میراث متنی مارکس برانگیزاننده 

کم از داری را متصور شد که دست توان یک واکاوی و نقد جدی از سرمایه داری است. زیرا نمی ضدسرمایه 

ی های ادعاشده شد، اما نزدیک شدن به آن به دلیل همبستگی ای نبرده با آسا بهره بعضی از این میراث غول 

اش، توتالیتاریسم، اومانیسم سکوالر، ی نوزدهم و اقتصاد سیاسی داری سده این میراث با استالینیسم، سرمایه 

انگیز است. آیا کوه متنی مارکس یا هزاران شبح معاصر که تخیل افراد را به تسخیر خود آورده است، اضطراب 

دیکنز   ی متروکخانه انگیزی عظیم( همانند میراث کتاب  شده )هر چند به نحو وسوسه ثی است نفرین میرا 

پایان در »دیوان های قانونی بی شان برای تصاحب آن از طریق رویه های بیهوده که شماری افراد را در کوشش 

 انگیز عماًل مجنون کرده بود؟عالیِ« نفرت 

های های سودمند آثار مارکس را از بخش ش به معیاری نیاز دارد که بخش شده در این پرس ناهمخوانی ابراز 

ها شده تا چنین معیاری فراهم ای مجزا کند. در گذشته انواع تالش رفته منسوخ و حتی ارتجاعی به نحو شسته 

 1970ی  تا دهه   1950ی  های مرتبط با مارکس »متقدم« در مقابل مارکس »متأخر« از دهه آید. مثاًل بحث 

ـ قبل و بعد از  قبول و غیرقابل های قابل ی موقتی میان متن تمایزهای ساده  ، 1858، قبل و بعد از  1848قبولـ 

ها ((. اما این تالش Althusser 1996ــ ایجاد کرد )ر. ک. به مثال کالسیک این تالش )   1867قبل و بعد از  
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حاصل آور و بی مالل   ی متروک خانه   ی »جارندیس و جارندیس« کتاب اند که همانند پرونده نشان داده 

 هستند.

من در این جستار این موضوع را بررسی خواهم کرد که آیا معیار مناسبی برای متمایزکردن آثار سودمند 

حذِف مارکس وجود دارد یا نه. این بررسی را غیرمستقیم از طریق واکاوی و نقد کار آنتونیو نگری از آثار قابل 

پ  مایکل هارت  مشتاقانه و همکارش  اعتبارش  به  بنا  نگری  زیرا  داد،  انجام خواهم  این موضوعات  یرامون 

ها موردتوجه قرار داده موقع طی دهه های »ناهمخوانی مارکس« را کاماًل، به نحو ایجابی، و اغلب بی نشانه 

 ی گذشته به این پرسش که »آیا مارکس پس از مارکس وجود دارد؟« بااست، در حالی که هارت در دهه 

ای بحث شده به او ملحق شده است. آنها ادعا ی پاسخی ساده از لحاظ مفهومی که در سطح گسترده ارائه 

حیاتی است، بخشی از   داری رکس هنوز برای جنبش ضدسرمایه کنند که با اینکه بخش زیادی از آثار مامی 

خش که به این قانون متکی کار مارکس که منطقًا به قانون ارزش متکی است باید رد شود، در حالی که آن ب

می  فلسفه نیست  در  مفیدی  نحو  به  متون ی ضدسرمایه تواند  دوپارگی  این  من  شود.  گنجانده  آینده  داری 

 کنند:دانم. آنان به دو دلیل این معیار را توجیه می مارکسیستی را »معیار کارآمدی« نگری و هارت می 

ی نوزدهم کاربرد داشت اما دیگر  داری سده ( قانون ارزش منسوخ است، یعنی در بهترین حالت در سرمایه 1) 

 ,Hardt and Negri 1994: 9) آید ]مثاًل،  داری معاصر پسامدرن کاری از آن برنمی ی واقعیت سرمایه درباره 

175), (Hardt and Negri 2000: 209, 355-359 ) ؛] 

داری قبول به سرمایه های سوسیالیستی و استالینیستی غیرقابل ی ایدئولوژیکی واکنش ( این قانون پایه 2) 

 دهد.را شکل می 

آفرین  داری از شر پیوند نسبتًا مشکل کردن جنبش ضدسرمایه یقینًا نگری و هارت در تالش برای خالص 

پیوندی که   نیستند،  تنها  و  یکه  اقتصاد سیاسی  در  با »سنت کالسیک«  ظاهرًا طرفداری مفروض  مارکس 

ی ارزش مارکس همراه با قانون ارزش که پیامد آن  ی کار پایه مارکس از قانون ارزش مظهر آن است. نظریه 

است، یا به این اعتبار که از لحاظ تجربی دورانش سپری شده یا به این دلیل که از لحاظ مفهومی نامنسجم  

های تحلیلی« مانند جی. ای.  یان استیدمن و »مارکسیست   هایی مانند است، پیوسته موردحمله است. سرافایی 

می  استدالل  الستر  جان  و  مسئله کوهن  که  جنبش ضدسرمایه کنند  اصلی  آیا  ی  که  است  این  صرفًا  داری 

 ,(Cohen 1988) ,(Steedman 1977)] کنند د ثمرات تولیدی نظام را عادالنه تقسیم  ن توان داران می سرمایه 

(Elster 1985)]  .    اگر پاسخ »نه« است، آنگاه همین دلیل کافی است که این پرسش را به چالش کشید. چرا

پرطول  ارزشِ«  ایدئولوژی ضدسرمایه باید یک »بنیاد  را روی دوش  رازآمیز  آن،  بر  داری  وتفصیل، و عالوه 



130 

 

»بنیادگرایی«  که  عصری  در  هم  آن  ندارد    گذاشت،  رواج  دیگر  سیاسی  ـ  فلسفی  نگرش  یک  عنوان  به 

 (Derrida 1994: 170 ) ؟ 

کنند رد قانون ارزش را در کار خود نگری و هارت با چنین منتقدانی فرق دارند، از این لحاظ که ادعا می 

، ه سرمای ی مجلد اول ی هفتم انتشارنیافته و پاره   گروندریسهآالت« ی ماشین ویژه در »قطعه مارکس، به 

[ میان 3کنند که مارکس ــ در لحظاتی کاساندراوار] ها ادعا می یابند. آن ، می ی تولید« واسطه »نتایج فرایند بی 

« نامیده شد شب خود که بعدها »گروندریسه ویژه در حال نوشتن دفترهای نیمه ، به 1866و    1858های  سال 

ی ... توسعه   در آینده ــ پیشگویی کرد که   ی نقد اقتصاد سیاسی« ترجمه شد( و »نتایج« )و »خطوط عمده 

کنند که »آینده«ی مارکس ی قانون ارزش خواهد زد. نگری و هارت استدالل می داری تیشه به ریشه سرمایه 

 ای رسیده است که:ی بیستم به نقطه داری در خالل اواخر سده واقع اکنون است. یعنی سرمایه به 

وساز عمومی« و »کار غیرمادی« هستند و نه کار مادی، بر سوخت ( علم و فناوری که محصوالت »عقل  1

 بارآور با طبیعت مسلط هستند؛ 

سرمایه 2 نه (  همه داری  بلکه  تولیدی  فرایند  )آموزش، فقط  اجتماعی  بازتولید  به  مربوط  فرایندهای  ی 

که   فنی   واژگان   سیاست« در آنکند، یعنی »زیست جنسیت، ارتباطات، تغییرات جمعیتی و غیره( را مهار می 

 گیرند.نگری و هارت از فوکو وام می 

می  ادعا  قدیمی آنها  شکل  تحوالت  این  که  می کنند  »منفجر  کلمه  واقعی  معنای  به  را  ارزش  )با تر  کند« 

 کند.( و قانون ارزش را دچار بحران می گروندریسهآالت«  ی ماشین گرفتن از اصطالح مارکس در »قطعه وام 

شان خواهم داد که چرا معیار کارآمدی نگری و هارت که مبتنی است بر رد قانون من در این جستار ن

 [4داری نیست.] دادن« آثار مارکس برای جنبش ضدسرمایه ارزش، بهترین راه برای »نجات 
 

 گفتار سنجشگرانهی ارزش و قانون ارزش: پیش بخش اول: نظر مارکس درباره 

معیار کارآمدی نگری و هارت به واقع این است که آنچه   هنگام معضلی مهم برای یک گام ضروری و هم 

است. قوانین  تعریف نشده در کار مارکس    صراحتًاکنند،  ها به عنوان »قانون ارزش« به آن رجوع می آن 

زیادی هست که به صراحت بیان شده است )مثالً قانون گرایش نزولی نرخ سود، قانون عام انباشت سرمایه( 

ای، ه به صراحت در متن مارکس مشخص شده است )مثاًل ارزش مصرفی، ارزش مبادله های بسیاری کو ارزش 

به  اگرچه  دارد.  از »قانون ارزش« وجود  اندکی  اما شاهد  این نظر می ارزش اضافی(  اغلب  انگلس  رسد که 

یا در   سرمایه اصطالح را به کار برده است، مارکس به ندرت این اصطالح را در مجلدات اول، دوم، سوم  

برد این اصطالح را با مسامحه های منتشرنشده به کار برده و هنگامی هم که به کار می نوشته ها و دست نامه 
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که به مارکس منسوب است، بنا   سرمایه ی مجلد سوم  صفحه   860برد. مثاًل در  و به صورت گذرا به کار می 

ارزش با   وار از قانون عبارت قانون کار رفته و »جداکردن« یک  ی آن فقط هفت بار این اصطالح به به نمایه 

 در متون مارکس دشوار است.  گذاشتن موارد متفاوت استفاده فقط کنارهم 

برانگیز است زیرا این اصطالح اغلب به نحوی به کار برده شده که گویی معنای قلت موارد استفاده تعجب 

می  بوده که  روشن  مارکس چنان  از  نویسندگان پس  از  بسیاری  برای  میان توآن  پیچیده  مناسبات  انستند 

ای از »متغیرهای پنهان« در زیر سطحی از گفتمان اقتصادی آشکار را توصیف کنند، گفتمانی که بر مجموعه 

شده با اصطالحات پولی، چیره هست. شاید به همین ، مزد، سود، نرخ بهره، رانت، بیان آن مقوالتی مانند قیمت 

اش در اعتناست؛ این اصطالح چنان در زمان جوانی این اصطالح بی   دلیل است که نگری تا این حد نسبت به

 ها و جزوات احزاب کمونیست و سوسیالیست ایتالیا رواج داشت که نیازی به تعریف صریح آن نبود.روزنامه 

های مارکس ندارد، اصطالحی است فنی که به مسلمًا حتی اگر »قانون ارزش« نقش مرکزی در نوشته 

گسترده  د نحو  می ای  استفاده  مارکسیستی  سنت  به ر  سنتی  کاربرد  این  مشکل  که شود.  است  این  واقع 

تعریف  ارزش  قانون  از  اند. بدینسان، در های بسیار گوناگونی کرده اقتصاددانان و سیاستمداران مارکسیست 

 ی اقتصاد سیاسی در دوران شوروی، قانون ارزش به شکل محدودی تعریف وکتاب درسی لئونتیف درباره 

می  می ادعا  آن  تولید  صرف  که  الزمی  اجتماعًا  کار  مقدار  را  کاال  »ارزش  که  می شود  تعیین  کند« شود 

(Leontyev 1974 ) ی »قانون ارزش« تعریفی بیشینه ای خود درباره ی دانشنامه . اما فردریک هافنر در مقاله

 دهد که چهار معنای متفاوت اما مرتبط دارد:به دست می 

روایت  1 می »نظریه (  ادعا  که  لئونتیف،  تعریف  با  مشابه  قانون،  از  قیمت«  ارزش ی  و کند  مبادله  های 

 شوند؛«های تولید »بنا به کار اجتماعًا الزم برای بازتولید آن برقرار می قیمت 

 کند؛های کمی تبیین می ( این قانون سازوکار قیمت بازار را با مالک 2

 کند؛داری را تبیین می سازی در سرمایه گی و فالکت ( این قانون مناسبات طبقاتی، بیگان 3

تواند در آن نیز گنجانده ی بحران و غیره( می داری در تاریخ )تمرکز، نظریه ی سرمایه ( »قوانین توسعه 4

 Haffnerداری را در بر بگیرد« ) ی سرمایه شود، به نحوی که قانون ارزش قانون اقتصادی حرکت جامعه 

1973: 268-269 .) 

تعریف »بیشینه« را بپذیریم، آنگاه بخش اعظم معتقدات نوعی مارکس با قانون ارزش یکی و همان   اگر

شود. بنابراین، اگر معیار کاربردپذیری »همه چیز به جز قانون ارزش« نگری و هارت را به کار ببندیم، می 

 ماند که »حفظ شود«! ی مارکسی باقی می « آنگاه تعداد اندکی »پدیده 
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به معنای آن است که ما باید از تعریف »محدود« لئونتیف برای موضوع و مقصود این بحث استفاده آیا این  

 کنیم؟

های دشواری گرفتن چنین تصمیمی در واقع این است که این اصطالح خارج از صفحات آثار مارکسیست 

دوره  اقتصاددانان  و  مارکس  از  بحرپس  با  روسیه  انقالب  از  پس  بالفاصله  که  شوروی  برنامه ی  ریزی ان 

شد که باید در این ادعای خود موفق می کردند، کاربردی عام ندارد. حزب کمونیست می وپنجه نرم می دست 

های مرتبط اقتصاد بابرنامه نه فقط ممکن است، بلکه برتر از اقتصادی است متکی بر »آنارشی تولید«. بحث 

گ  به  مربوط  مباحثات  جریان  در  واقع  به  ارزش«  »قانون  سرمایه با  از  ماهیت ذار  و  سوسیالیسم  به  داری 

شدند: »آیا قانون ارزشی وجود دارد که یا کاماًل [ سواالت زیر غالبًا مطرح می 5ریزی اقتصادی ُگل کرد.] برنامه 

بوته  به  سوسیالیسم  می در  استدالل  لئونیتف  ]چنانکه  شد  گذاشته  عمل  سرمایه ی  اینکه  یا  و کرد[  داری، 

 Leontyev)]کرد[؟«  کمتر، فراتر از قانون ارزش هستند ]چنانکه استالین تأکید می   سوسیالیسم و کمونیسم

1974: 166), (Stalin 1972: 473- 475)]   با این همه، شکی نیست که این مباحثات، که اکنون به نظر

یر و آید، نگری را آکنده از تحق ها کارگر می بسیاری جنگ شفاهی به سبک باروک بر باالی سر نعش میلیون 

توسل به   یمغالطه دارد که بگوید: »کافیست! بس است!« اما تا زمانی که  کند و او را وامی نومیدی می 

دانیم، هنوز با شان مقصر می های تاریخی تداعی   بریم و مفاهیم را به علت را به کار می   ی شخصی حمله 

های« آثار مارکس ها را از مرده ه تواند »زند این مسئله درگیر هستیم: قانون ارزش چیست و آیا رد آن می 

 تفکیک کند؟

برای اینکه به بهترین وجهی تعیین کنیم که معنای »قانون ارزش« واجد چه چیزی ممکن است باشد که 

به معیار کارآمدی نگری و هارت صحت و اعتبار ببخشد، باید به طور اجمالی گفتمان ارزش را که مارکس به 

بررسی کنیم آن اعتبار می  تعیین می بخشد  را  قانون  پارامترهای معنای  آثار مارکس ، زیرا آن گفتمان  کند. 

، سرمایه ی بیستم، مجلد اول  داری سده تردید آکنده از گفتمان ارزش است. متن کلیدی انقالب ضدسرمایه بی 

آغاز می  ارزش  با  گفتاری است مبسوط، مدرسی و، شاید عده نه فقط  بلکه فصل اول آن  بگویند، کند  ای 

هایش( که سرانجام به نوعی »استنتاج دیالکتیکی« ها و تنش ی شکل ی ارزش )در همه فروشانه درباره فضل 

)زبان سرمایه  می پول  را مجبور می داری(  مارکس خوانندگانش  بهشت   کند انجامد. چرا  به  پرواز  از  قبل  تا 

گمان از سنگینی این توقعات بر دوش مانند دیالکتیکی باال روند؟ مارکس بی ی طبقاتی از این کوه برزخ مبارزه 

، »راه خود را پی بگیر و بگذار مردم برزخ خوانندگانش آگاه بود. اما مغرورانه با وارونه کردن کلمات دانته در 

 کند.اعتنایی می آنان بی خواهند بگویند« به  هر چه می 
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( با ارزش آغاز 1867)  سرمایه تصادفی نیست که مارکس نقد اقتصاد سیاسی اصلی خود را در مجلد اول  

انتقاد می موضوعه   هر حال، این اصل   کند. به می  کرد. اما دالیل ی آغازین ژانری است که مارکس از آن 

های در دهه   سرمایهجود دارد، زیرا در جریان نگارش  بافتاری دیگری نیز برای توضیح جذابیت مفهوم ارزش و 

، مفهوم ارزش از حدومرزهای اقتصاد سیاسی به گفتمان اخالقی و ریاضی، به ویژه در آلمان، 1860و   1850

های عاطفی در مقابل قلمرو ها و گرایش ی اخالقی، قلمرو جدیدی از خواست برکشید. »ارزش« در سویه 

بندی جوهر ـ انتزاع به ی منطقی و ریاضی تغییری را از صورت و در سویه   فاکت و هنجارهای عقل محض، 

 شناسی ریاضی مشخص کرد.ای مفاهیم و هستی بندی کارکرد ـ رابطه صورت 

ناپذیر است. ارزش در قلمرو اخالقی به بردار قدرتمند میل اشاره دارد که به عقل، فایده یا غریزه تحویل 

رو، اخالق در این زمان به میدان ای دارد که آشکار شود. از این یست، نیاز به ابژه اما ارزش به این معنا مستقل ن 

شناختی ارزش اقتصادی های هستی شود. به واقع، ویژگی رفتاری بدل می   تمایالت ی و  اگزاره   های نگرش 

 شود.شود و اقتصاد سیاسی اخالقی می یابد، اما حرکتی معکوس نیز چیره می تعمیم می 

عصر های مهم مارکس و هم توان در مقایسه میان پروژه ن اخالق و اقتصاد سیاسی را می میانکنش بی 

ی خود را نقد پروژه  1860و    1850های  ترش فریدریش نیچه نمایش داد. در حالی که مارکس در دهه جوان 

ص کرده شد( مشخ رشته پاس داشته می ی ارزش که توسط این دانش رو نقد انگاره اقتصاد سیاسی )و از این 

تعریف کرد: »ما نیاز به   تبارشناسی اخالقای مشابه را در  پروژه   1880و    1870های  بود، نیچه در دهه 

 Nietzscheی نخست باید زیرسوال برود« ) ها در وهله های اخالقی داریم، ارزش خود این ارزش ارزش   نقد 

از کاالها«یی که   ی عظیمی ه »توده کردن ب ، تأکید از نیچه است(. همانطور که مارکس با نظاره 456 :1968

ای ارزِش ارزش مبادله و ارزش اضافی را زیر دهد، به نحو خودبازنگرانه داری را تشکیل می ی سرمایه جامعه 

 Marx]) معنی است که »لگاریتم زرد«  قدر بی ای مانند »ارزش کار« همان سوال برد و نشان داد که انگاره 

1976: 125), (Marx 1966: 818 ) ] فهرست و  بنشیند  ارزشی  احکام  داوری  به  توانست  نیز  نیچه   ،

هایی را ارزیابی کند که خیر و شر مسیحی پدید آورده بود، صرفًا به این دلیل که کل قلمرو اخالق در ارزش 

های«( های )یا »فضیلت ها سرشت ها و کنش ی نوزدهم »واجد ارزش« شده بود. ابژه اواسط تا اواخر سده 

 ها یا احکام ارزشی شدند.خود را از دست دادند و بدل به کارکردها، نگرش اخالقی ذاتی  

طور که مارکس در اقتصاد سیاسی تشخیص نیچه این انقالب منطقی در اخالق را تشخیص داد )همان 

ی ناپذیر را درک کرد: خودبازتابی کارکرد، نگرش یا حکم اخالقی. این سرچشمه داد( و گام بعدی اجتناب 

اگزیستانسیال است، و نه نسبی ورنمای جدید عظیم« و »سرگیجه مفهومی »د اولویت ی«  های گرایی حاد 

های شناختی فقط به تدریج از ارزش های اخالقی و زیبایی . زیرا ارزش ( Nietzsche 1968: 456) شخصی  
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ی سهیم های اقتصاد با ارزش   واضح و روشنهای نیچه عینیتی  شوند، و هنوز در نوشته اقتصادی متمایز می 

های اقتصادی عینی های نیچه هنوز با این ریشه چنانکه رابرت جان آکرمان خاطرنشان کرد: »ارزش بودند.  

مرتبط هستند، از این لحاظ که قادر به ارزیابی عینی از تاثیر آن بر برهمکنش ما با جهان پیرامون هستند« 

 (Ackermann 1990: 90.) 

ی میقًا متضمن تحولی بزرگ در ریاضیات و منطق اواخر سده نقد ارزش در اخالق و اقتصاد سیاسی ع 

وار را ئ ی کلْی انتزاع از جوهرهای ش ی نوزدهمی گزاره [ مدل جدید سده 6نوزدهم بود: تبدیل جوهر به تابع.]

آن را »تابع ریاضی« تعریف کرد »]که[ بازنمود قانونی کلی   1875دان در  کرد. مثاًل دربویش ریاضی رد می 

ی موارد خاص از آن است« کند، شامل همه تواند فرض  ای که متغیر می های پیاپی ی ارزش واسطه ه است که ب

هایی است که توسط یک (. بنابراین ارزش ناشی از رابطه با سایر ارزش Cassirer 1923: 21قول در  )نقل 

ها )همچون پارادایمی ژگی ها نه با افزایش انتزاع از ویشود. ارزش اصل کلی حاکم بر نظمی متوالی تعیین می 

ها به براین، ارزش شود. عالوه ها تعیین می ها و رشته ای از رابطه ارسطویی( بلکه با دخالت در تراکم فزاینده 

ها های متغیرها، قوانین، مجموعه توانند به ارزش هایی متکی هستند که می ها و رشته متغیرها، قوانین، مجموعه 

ای را شوند. این امر شالوده   بازسنجی ارزشی اند به نحو بازتابی  عنی آماده های دیگر بدل شوند، ی و رشته 

 ی فضای هیلبرت ریخت.ی مجموعه و نظریه های ریاضیاتی آن دوره از جمله نظریه برای بسیاری از بینش 

ی نوزدهم و »ارزش« در اقتصاد سیاسی )که مارکس »ارزش« در ریاضیات و منطِق اواسط تا اواخر سده 

کرد(، هم آن   واکاوی  انگاره را  نیستند.  طریق نام صرف  از  نه  سیاسی  اقتصاد  از  مارکس  نقد  در  ارزش  ی 

ی ای بالفعل و بالقوه های کاال برای یافتن یک ویژگی »ذاتی« بلکه از طریق مناسبات مبادله جداکردن کیفیت 

[ بنابراین، 7بی اصلی یعنی پول(.] ویژه آن کاالی عام خودبازتاشود )به اش با سایر کاالها مطرح می چندگانه 

گفتمان ارزش به مارکس امکان داد تا هم از زبان موضوع نقدش یعنی اقتصاد سیاسی سخن بگوید و هم 

گذاری و بازسنجی ارزشی در ابعاد هایی که نقد کرده بود بپردازد. به بیان دیگر، ارزش بتواند به بازسنجی ارزش 

های مفهومی در عصر او بود که ای از انقالب مسیر ورود به مجموعه   اقتصادی ـ سیاسی، اخالقی و منطقْی

 ها مقاومت کند.توانست در برابر آن مارکس به سختی می 

اما مارکس نه فقط از گفتمان ارزش استفاده کرد، آن را نقد و بازسنجی کرد، بلکه نوع خاصی از آن گفتمان 

کار برد و نیز به انتقاد، داری و هم علم آن، اقتصاد سیاسی، به یعنی کار ـ ارزش را هم برای واکاوی سرمایه 

سیاسیـ  فلسفی   ی اپوخه   مان کارـ  ارزْش یک ی خود از گفت واژگونی و بازسنجی آنها پرداخت. وی در استفاده 

ی داری( و دعوتی علمی به رفتن به زیر »سطح« جامعه وکار همیشگی« سرمایه )یعنی تعلیق مفهومی »کسب 
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جنبش سرمایه  که  معضالتی  از  شماری  حل  برای  تولید(  فرایند  در  جاروجنجال  و  دوزخ  )به  را  داری 

 دید.ه بود، می ها مواج داری آن زمان با آن ضدسرمایه 

داری ی سرمایه پذیر استثمار در جامعه گفتمان کار ـ ارزش تعریف ظاهرًا دقیق و سنجش   یکم )تحلیلی(   * 

طور صوری و حقوقی کننده است زیرا استثمار به داری تعیین ویژه در سرمایه گیرد. این شفافیت به را در نظر می 

کند، برای سرف روشن است که چه غالبًا خاطرنشان می به دلیل شکل مزد پنهان است. همانطور که مارکس  

ای که کند و چه زمان در زمین ارباب، در حالی که برای کارگر مزدبگیْر لحظه زمان در زمین خودش کار می 

ی شکل مزد و فرایند واسطه شود و زمان کار اضافی آغاز، به زمان کار الزم برای ایجاد ارزش مزدش تمام می 

 شود.افزایی مبهم می ی و ارزش یاب عمومی ارزش 

ی طبقاتی( که کارگران گذارد )یعنی مبارزه * دوم )انتقادی(، گفتمان کار ـ ارزش روایتی را در اختیار می 

شیوه می  به  توصیف توانند  و  تاریخ  نمایش  در  اصلی  بازیگران  عنوان  به  خود  توصیف  برای  ستیزآمیز  ای 

کار بگیرند. این گفتمان به کارگر اجازه شان، به ، اضطراب و رنج ار داران و اربابان به عنوان انگل ک سرمایه 

 Cleaverدار ) انداز سرمایه نظاره کند، نه از چشم  خود یداری را از دریچه دهد تا کلیت مناسبات سرمایه می 

 :Marx 1966داری، چنانکه در »توهمات« فرمول »تثلیث« بیان شد ) انداز سرمایه [ زیرا چشم 8(.] 2001

ی کاربرد معرفت علمی در تولید )و بازتولید(، ناگزیر به (، و افزایش بالفعل بارآوری کار در نتیجه 814-831

 هاست.ی انسان انجامد که سرمایه )نه کار( نیرویی بارآور و مشروع برای تعیین آینده این نظر می 

ای کند و سنجه ادعا می   * سوم )انقالبی( اگر کار نیروی نهایی خلق ارزش است )چنانکه قانون ارزش 

آنگاه کارگران فی برای آن می  انقالبی آن به این شرح است: دهد(،  پیامد  ارزشمند و خالق هستند.  نفسه 

می  »فهرست کارگران  ارزش توانند  غیرسرمایه های  به ها«ی  و  فراسوی داری،  خودگردان  جهانی  واقع 

کننده است. بدون داری تعیین قالبی در برابر سرمایه داری خلق کنند. این اعتقاد برای بالیدن بدیل انسرمایه 

شود که همیشه وجود دارد و همیشه گام کرانی کاذب« می ی طبقاتی بدل به شکلی از »بی این اعتقاد، مبارزه 

 آورد.کند اما هرگز واپسین گام را پدید نمی بعدی را ایجاد می 

ی معنای قانون ارزش را باز و ما هنوز مسئله کند ااین بحث مرکزیت گفتمان ارزشی مارکس را تثبیت می 

نگاه می  روحیه گشوده  با  اینکه  برای  می دارد.  »قانون ای خیرخواهانه عمل کنم،  معنای  بهترین  که  پذیرم 

 کند.ارزش« محدودترین معناست، یعنی ارزش کاال را زمان کار اجتماعًا الزم برای تولید آن تعیین می 
 

(: بازسنجی امپراتوریتا    مارکس فراسوی مارکس بخش دوم: نقد نگری از مارکس )از  

 ارزشی قانون ارزش



136 

 

بنا به استدالل بخش پیش، دالیل علمی و سیاسی معتبر زیادی وجود دارد که چرا مارکس گفتمان کار ـ 

آیا الزم است که از   داد.   بسط   1860و    1850های  ی پراکنده به قانون ارزش( در دهه ارزش را )همراه با اشاره 

های ی قانون ارزش را به حساب آوریم تا به پرسش طور کلی فراتر برویم و انگاره گفتمان کار ـ ارزش به 

داری کنونی پاسخ دهیم؟ اگر پاسخ »منفی« است، و به اندازه کافی در آثار اصلی بنیادی جنبش ضدسرمایه 

اند باقی بمانند، ی حذف آن متونی که بر قانون ارزش متکی توانند در نتیجه مارکسیستی متونی هست که می 

کند. من در این بخش بسط این ی کارآمدی یک دوپارگی سودمند ایجاد می آنگاه معیار نگری و هارت درباره 

 های آن را نشان خواهم داد.ها و ضعف کنم و در ادامه قوت های نگری و هارت بررسی می معیار را در نوشته 

ها قبل از آغاز به این نکته مهم است که نگری معیار کارآمدی برای متون مارکس را مدت   اما تشخیص 

سخنرانی همکاری  در  وی  کرد.  مطرح  هارت  مایکل  با  درباره اش  سوپریور  نرمال  اکول  در  خود  ی های 

شدند. های ایتالیایی و فرانسوی منتشر  اقدام به این کار کرد که سال بعد به زبان   1978در    گروندریسه 

ی این با پول به جای کاال یا ارزش نشانه   گروندریسه نگری پی برد که تصمیم مارکس برای »آغازکردن«  

های نظری مارکس حذف توان از نوشته های دستگاه کار ـ ارزش را می بود که قانون ارزش و سایر بخش 

 کرد تا مارکسی کارآمد )و انقالبی( فراسوی مارکس خلق کرد:

ها و رازورزی بورژوایی است که ای، میراث کالسیک ی ترکیب مقوله عنوان نظریه به   ی ارزش، نظریه 

 گروندریسهی  نظر کنیم تا به قلمرو انقالب وارد شویم. چنانکه حمله توانیم از آن صرف آسانی می ما به 

این دیروز حقیقی کالسیک نشان می  بود دهد  امروزه، می ها  داد که برخال ؛  ف توان در نظریه نشان 

تا سرافا، هنوز موضوعیت دارد است که ما باید به   دیاماتی ارزش، از  ی تکرارکنندگان نظریه همه 

 (.Negri 1983: 23این طریق شروع کنیم ) 

آمرانه نگری در تفسیری فوق  ادعا می   العاده  ]در  و »جانبدارانه«  راه منطقی  [ گروندریسه کند که »هیچ 

وی ارزش، و واکاوی ارزش اضافی راه برد؛ حد وسط وجود ندارد؛ بله این نیست که از واکاوی کاالها به واکا 

(. این Negri 1984: 24ای حقیقت نیست« ) یک پندار ادبی است؛ یک رازورزی ناب و ساده که واجد ذره 

که یک سال   سیاسی  اقتصاد  نقد  پیرامون را از آثار بعدی مارکس، از جمله    گروندریسهتفسیر آشکارا  

منتشر شد و یکسره به واکاوی کاال و ارزش اختصاص یافت یعنی   گروندریسهپس از تکمیل آخرین دفتر 

 به   سرمایه های تندتری برای  کند. نگری حتی واژه بنا به نظر نگری درگیر پندارهای ادبی شد! متمایز می 

 کار برد:
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افزاید. ، فقط انتزاع و اغتشاش را می ایه سرم تا    گروندریسهگذار از شکل پولی به شکل کاالیی، از  

کند، بیشتر روشی به رغم تمامی قصدها و اظهارات خالف، آنچه حمله به معضل کاالها تعیین می 

 ( Negri 1984: 39آلیستی، هگلی است ) ایده 

تالش ی ارزش« و »قانون ارزش« در سراسر متن همراه با  ء انتزاعی گفتمان درباره در واقع، جدل علیه »خال 

در جهادش علیه گفتمان   گروندریسه نگری برای به خدمت گرفتن »مارکسیسِم« عاری از شور و شوق  

می  استدالل  نگری  در مجموع،  دارد.  ادامه  ارزش ارزش  که  مهم کند  تعریف  برای  پولی  مفاهیم های  ترین 

ده هستند. اگرچه داری معاصر موضوعیت دارد، کافی و بسن ورزی ضدسرمایه مارکس که هنوز برای اندیشه 

تیکی خاص متکی است )که آشکارا ی به نوعی روش هرمنو   مارکس فراسوی مارکساستدالل نگری در  

اش تفاوت زیادی با نقدهای کند(، نتیجه اش را رد می هر نوع قرائت همدالنه با مقاصد مارکس و بافتار تاریخی 

 الستر و روئمر ندارد.ارزش در آثار استیدمن،   ی ی کار پایه ریاضی و تحلیلی نظریه 

ی نگری وجود دارد )که به معنای دقیق کلمه هر نقشی را برای گفتمان کار ـ مشکلی که در معیار اولیه 

کند( به واقع این است که اگر قرارشود که معیار یادشده با داری کارآمد رد می ارزش در }جنبش{ ضدسرمایه 

 شود.ار اصلی مارکسیستی رد می ی آث وسواس تمام به کار گرفته شود، تقریبًا همه 

 1990ی  با هارت در دهه   ، به ویژه با همکاری مارکس فراسوی مارکس نگری مدتی پس از انتشار  

را   پذیر سنجش به خصومتش با گفتمان ارزش به خودی خود پایان داد )اما نه با قانون ارزش که ارزش  

عنوان اجزای »قدرتمند از بازگشت ارزش و کار زنده به   امپراتوری گیرد(. نگری و هارت در  فرض می پیش 

ی ارزش و ها درباره های آن کنند، اما فقط با یک تفاوت: انگاره داری پسامدرن استقبال می و فراگیر« سرمایه 

از منظر مارکس تشخیص  پایه ناپذیرند. نگری و هارت نظریه کار  ی واقع نظریه ی ارزش را که »به ی کار 

دارند و به (. ارزشی که آنان گرامی می Hardt and Negri 2000:355کنند ) است رد می سنجش ارزش«  

غیبگویانه  قطعات  بسیار  از  یکی  در  می آن  ارجاع  خود  ) ی  هم  361ـ354دهند  هم   ناپذیر سنجش (  و 

 است. فراسوی سنجه 

تواند ت زیرا نمی اس   ناپذیر سنجش نامند،  ارزش )اقتصادی(، در بافتار آنچه هارت و نگری امپراتوری می 

ی عناصر همیشه تواند »بر پایه با زمان کار یا هیچ »مقیاس ثابتی« سنجیده شود. در بهترین حالت، ارزش می 

ای، کنترل های هسته گذاری شود«، عناصری که توسط »انحصار سالح تصادفی و کاماًل قراردادی شاخص 

(. به بیان دیگر، هیچ »عینیتی« Hardt and Negri 2000:355شود« ) پول و تسخیر آسمان تحمیل می 

یابند وجود ندارد. این های کاال که روزانه جریان می های بازار سهام و قیمت برای آمارهای اقتصادی، شاخص 
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های سنجش رو که روش گیرند بلکه از آن گیرند، نه به این دلیل که خطا اندازه می نمی  اعداد چیزی را اندازه 

توانند بدون هشدار شوند که می ظر هستند و با مالحظات قدرتی خاصی تحمیل می پیوسته در معرض تجدیدن 

 Hardt and Negriانجامند« )نظمی نمی شود و به بی نحوی که »تصادف بدل به ضرورت می تغییر کنند، به 

به   دادنی قدرت و نظم ناپذیری محاسبه ی »امکان ها نتیجه کنندگان« آن (. این اعداد و »تحمیل 2000:356

 [9تولید در تراز جهانی است.«]

آفریند، آن کاری  است زیرا هرچند کار زنده را ارزش می   سنجه   فراسوی ارزش بنا به نظر هارت و نگری  

ها یا هیچ  تواند با ساعت شود نمی کردن« یکی گرفته می که با »فعالیت اجتماعی عام« یا »قدرت مشترک عمل 

رسد  انگاری به نظر می ی اقتصادی و/یا سیاسی سازمان داده شود. نگری و هارت با برقراری این یگانه سنجه 

ی مارکس  واسطه شناختی بسیار معروف میان کار و عمل از زمان ارسطو تا زمان کنونی به ایز هستی عامدانه تم 

می  نادیده   ,cf. (Aristotle 1981: 64-65, 183-185), (Arendt, 1998 [1958])]گیرند  را 

McCarthy 1990 )] . 

تواند کنند که می بندی می یان مفهوم مند آغاز ـ میانه ـ پا ای واجد ساختار زمان کار را سنتًا به عنوان مقوله 

و برنامه  آنکه عمْل خودجوش، خالقانه و یگانه است  بیرون تحمیل شود، حال  از  و  بازتولید  تکرار،  ریزی، 

زور دیگری را توان به توان دیگری را بارها به زور به کار واداشت اما نمی تواند از بیرون تحمیل شود. می نمی 

ارسطو، ارباب می بار به عمل واداشحتی یک  بنا به واژگان  اما اربابان تواند برده ت.  ای را وادار به کار کند 

های آزاد در کار دولت و قانون ی مشارکت انسان توانند کسی را به عمل مجبور کنند زیرا عمل باید نتیجه نمی 

کی )یا به اصطالح هانا انگاری کار زنده با عمل، و عمل اجتماعی اشترا باشد. نگری و هارت یقینًا با یگانه 

شده توسط کار فراسوی سنجه های خلق سادگی نشان دهند که ارزش توانند به ( با آن، می vita activaآرنت  

( عمل 2بینی کرد و ) توان پیش از خود عمل پیش ( همین محصوالِت چنین »کاری« را نمی 1هستند زیرا )

ابهامی را که در تمایِز میان کار و عمل به وجود ها  رسد که آن واقعی بازتولیدپذیر نیست. به نظر می  این 

 کنند:های زیر توجیه می اند با عبارت آورده 

جا بیند، کار در همه دیگر کار را نمی   ای که نظریه رساند: در همان لحظه این ما را به یک ناسازنما می 

ی کندگی بیشینه شدن نظری معضل کار منطبق است با آ به جوهری مشترک بدل شده است. توخالی 

آن از جوهر عمل انسانی در سراسر جهان. اگرچه بدیهی است که در این کلیت ارجاع ــ با توجه به 

ناپذیری در نظر گرفتن کار به مثل امری که عماًل )و حتی به واقع از لحاظ مفهومی( فراتجربی امکان 

ورشدن در کار این غوطه   شود، و به یکسان روشن است کهاست ــ قانون ارزش از هم گسیخته می 
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 Hardtی معضل بنیادی نه فقط اقتصاد و سیاست بلکه فلسفه نیز هست. جهاْن کار است ) برسازنده 

and Negri 1994: 11 .) 

رسد به آنچه میلیاردها ای از کار به مثابه عمل را زیر سوال برد، زیرا به نظر نمی تردید باید چنین انگاره بی 

دهند ارجاع دهد، روسایی که عمیقًا دغدغه دارند انسان در سراسر سیاره هر روز تحت نظارت روسا انجام می 

انجام   خوبی بارها و بارهاتا چه حد به در شغل خود هستند و کار خود را    چه مقدار زمان که کارگران  

ویکم همان چیزی باشد ی بیست واقع کار باشد اما اگر مجموعه کار در اوایل سده دهند. این جهان شاید به می 

را در هم که نگری و هارت توصیف می  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  انضباط  کنند ــ »کاری که قفس 

اش فراتر رفته است، شکلی که دولتی   داری مدرن با شکل ی سرمایه کننده شکسته است و از هر بعد تنظیم 

( ــ آنگاه Hardt and Negri 2000: 357رسد شکل فعالیت اجتماعی عمومی باشد« ) اکنون به نظر می 

داری به داری، قانون ارزش و اغلب چیزهای دیگر اموری مربوط به گذشته است! اما سرمایه شک سرمایه بی 

 ای دارد.رسد آینده ور دارد و به نظر می واقع کاماًل حض

ای برای بررسی انتقادی معیار کارآمدی نگری و هارت و جایگزینی کار با عمل، آشنایی با فرض پایه 

سرمایه  است:  مهم  مارکس  ارزش  قانون  از  سده نقدشان  با داری  متفاوت  موجودیتی  منطقًا  نوزدهم  ی 

از جامعه را ایجاد کرد   صوریداری در زمان مارکس تبعیت  ایه است. سرم  1968داری پسامدرن بعد از  سرمایه 

بندی ها در دوره ی آن جامعه را به کمال رساند. ایده   واقعی داری سرانجام تبعیت  سرمایه   1968اما پس از  

 تبعیت صوری و واقعی کار از سرمایه داری مبتنی است بر تمایز مهمی که مارکس میان  تاریخ سرمایه 

 Marxی تولید« ) واسطه ــ »نتایج فرایند بی   سرمایه ی جلد اول  ده و قباًل ذکرشده در بخش منتشرنش 

 کنند:( ــ قائل شده بود. نگری و هارت این تمایز را با کلمات زیر توصیف می 1019-1025 :1976

کند که بنا به آن سرمایه مارکس از اصطالح »تبعیت صوری« برای نامگذاری فرایندهایی استفاده می 

گنجاند... گیرند در مناسبات تولیدی خاص خود می های کاری را که خارج از قلمروش نشئت می رویه 

گستر و سرمایه جامعه را هر گستر است تا برون ادغام کار در سرمایه از طریق تبعیت واقعی بیشتر درون 

 (.Hardt and Negri 2000: 255دهد ) تر شکل و قالب می چه کامل 

برون  ) نظام  مزارعه putting- out systemسپاری  و  منسوجات  تولید  برای   ) ( (  share-croppingکاری 

های ی »پسافوردیستی« تکنیک های خوبی برای تبعیت صوری کار از سرمایه است، در حالی که توسعه نمونه 

خام را   سپارْی تاجران موادهای تبعیت واقعی هستند. زیرا در نظام برون ( نمونه just-in-timeهنگام ) تولید به 

دهند و محصوالت نساجی را های منسوخ تولید ادامه می سپرند« و آنها کار را با تکنیک به کشاورزان »می 

زدند. در مقابل آن تولید آورند تا آنها را در بازار جهانی بفروشند. تاجران هرگز به تولید دست نمی گرد می 
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تواند د که روانشناسی انسانی )اجتماعی و فردی( می کنهایی را مطالعه می ی راه »پسافوردیستی« است که همه 

ی عمل گذارد. نگری و هارت این برای بارآورترکردن هر چه بیشتر کارگران به کار آید و نتایج را به بوته 

دهند و از آن برای تعریف مراحل تمایز بین تبعیت صوری و واقعی را به تمایز بین سرمایه و جامعه بسط می 

 . ( Hardt and Negri 1994: 15کنند ) داری استفاده می رمایه متفاوت تاریخ س 

کارگیری داری توانست این دگرگونی از تبعیت صوری به واقعی را از طریق به کنند که سرمایه آنان ادعا می 

بازتولید فزاینده از »عقل عمومی« و »کار غیرمادی« در فرایند تولید و ایجاد نوعی رژیم نظارت بر فرایند  

ای مناسب بوده پیش براند. پیوند این دگرگونی تاریخی و قانون ارزش سرراست است: قانون ارزش برای دوره 

کرد اما با تبعیت واقعی جامعه، این انگاره است که سرمایه فقط به طور صوری جامعه را به تبعیت وادار می 

ی ندازه گرفت، بیهوده است. ارزش اکنون، در دوره توان با »زمان کار اجتماعًا الزم« اکه ارزش کاال را می 

آفریده می  با کار غیرمادی زنده  قاره تبعیت واقعی،  انفورماتیک ها از طریق برنامه شود که در سراسر  ریزی 

ی »پمپاژکردن« و »تبلور« سیاست است. انگاره شود و بیش از پیش معطوف به اهداف زیست هماهنگ می 

 (. Caffentzis 1997اجتماعًا الزم درون کاال کاماًل نامناسب است ) ی زمان کار مقدار گسسته 

نگری و هارت پارادایمی را برای درک هم گرایش پساجنگ سرد سرمایه به ایجاد مشروعیتی جدید )که 

نامند( متکی بر دولتی »جهانی« و رژیمی زیستـ  سیاسی )رهاشده از قیدوبندهای آنان آن را »امپراتوری« می 

شکل گرفت و در مقابل این گرایش   1990ی  داری که در دهه زش( و هم جنبش جدید ضدسرمایه قانون ار

طلبد هم پسامدرنیسم. ورزد، فراهم آوردند. این پارادایم هم مارکسیسم سنتی را به مصاف می مقاومت می 

به  مارکسیسم »مارکس  زیرا  است  اولی ساده  مولف سرمایه منزله شکست  از ی  قدیم  رقابتی  بر   داری  غلبه 

. قانون ارزش ممکن است که برای ( Negri 1984: xvداری اجتماعی عصر کنونی ناتوان است« ) سرمایه 

ی تبعیت واقعی عملی و کارآمد نیست. پسامدرنیسم در ی تبعیت صوری مناسب باشد اما قطعًا در دوره دوره 

خورد: پیچد شکست می ای از ابهام می دارها به این علت که مبارزه را در هاله ای برای ضدسرمایه حکم نظریه 

کند بلکه کند[ تضاد را رفع نمی »در واقعیت، عملکرد تبعیت واقعی ]که نگری با »شرط پسامدرن« یکی می 

ی وجوه زندگی روزمره رود بلکه به همه ی طبقاتی از بین نمی کند. مبارزه آن را به ترازی اجتماعی جابجا می 

 شود.«دگرگون می 

نگری  می   یقینًا  که  را  مارکس  متون  تمام  هارت  چرایی و  و چگونگی کوشد  های »ساختار ظاهری« ها 

کم شکل گیرند )زیرا این متون هستند که گفتمان کار ـ ارزش و دست داری را تبیین کنند نادیده می سرمایه 

یرند(. بنابراین، گ زنند به کار می رسد دست به چنین تبیینی می ای از قانون ارزش را که به نظر می محدودشده 

می به  درباره نظر  نظریه رسد  در  تبیینی  قدرت  نبود  بی ی ضدسرمایه ی  آینده  ارزش داری  اگر  هستند.  توجه 
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ای تا های کاالهای مصرفی پایه هایی از زندگی روزمره )از قیمت که کمیت فراسوی سنجیدن است، در حالی 

نرخ پیش  و  انباری  ارز خریدهای  تسعیر  خودسرا های  می اندازه   نه ها(  نظریه گیری  یا  آنگاه  ایده شوند،  آل ی 

خود تبیین کمی را باید رد کرد ی تبیین کمی است یا  خودخوانده   داری نگری و هارت یک شکست ضدسرمایه 

 . گیری است ی بدردبخور برای اندازه داری پسامدرن، فاقد هرگونه ویژگ زیرا موضوعش، یعنی سرمایه 

 بخش سوم: نقد معیار نگری و هارت 

های آن آغاز کنم. قطعًا این معیار برای ارزیابی معیار کارآمدی نگری و هارت باید با اشاره به یکی از قوت 

در پذیرش یا رد متون مارکسیستی   1970ی  نگری در اواخر دهه   مارکس فراسوی مارکسبرتر از معیار  

استفاده« از متون اصلی مارکس بود و بدینسان قابل »  زش از بخش است. این آخری مدافع حذف کل گفتمان ار

نگری و هارت ابزاری تیزتر است، زیرا   1990ی  کرد. معیار دهه تهدید به حذف تقریبًا همه چیز در آن می 

دهند )حتی اگر قانون ارزش را هم نپذیرند(، متون موجود در آثار مارکسیستی که به کار و ارزش ارجاع می 

نند از تیغ متنی جدید آنها بگریزند. کار و ارزش بنا به نظر نگری و هارت باید نقش مهمی در جنبش توا می 

شوند نظیر »اشیای ی حفظ آنها به هر حال این است که به چیزی بدل می داری ایفا کنند اما هزینه ضدسرمایه 

آنچه در نظریه مارکسیستی کیفی است ممکن در خود« سنجش  اعظم  اما   ناپذیر. بخش  است حفظ شود 

 ی پس از نگری و هارت حذف شود.های کمی باید در دوره جنبه 

هنوز   کمیت (  1کم به دو دلیل سودمند نیست: ) آیا معیار نگری ـ هارت سودمند است؟ این معیار دست 

وی های کمی در آثار مارکس دارد به نح جنبه   تبعیت ی  ( انگاره 2داری است و )ی سرمایه کننده ی تعیین جنبه 

 شود.های یادشده ناممکن می گرفتن جنبه که استفاده از این انگاره با نادیده 

 کمیت

اجزایش تحمیل می شده نهایت کمی داری شکل بی سرمایه  بر  را  اولیه ی زندگی  واقع، متفکران  ی کند. در 

گرفتند، در می ی احتجاج کمی در زندگی اجتماعی یکی  داری را با سلطه پسامارکس مانند زیمل و وبر سرمایه 

داری را بسان ی بیستم اغلب مقاومت در برابر سرمایه حالی که هنرمندان و نویسندگان »آوانگارد« اوایل سده 

داری باید ظرفیتی کمی برای کشیدند. یقینًا هر جنبش ضدسرمایه شورش علیه حکومت اعداد به تصویر می 

توانست سرشت کمی ای را خلق کرد که می یه مشهود ضدیتش داشته باشد. مارکس نظر  پرداختن به ویژگی 

دان متخصص نبود. او حتی با این محدودیت ثابت کرد که سرمایه را تبیین کند هر چند خود او یک ریاضی 

اش موفق بوده است. چشمگیرترین دستاورد او بروز های ریاضیاتی آوری در شماری از تالش به نحو شگفت 

گمان عدم آموزش ( بود. بی سرمایهبازتولید اجتماعی )در مجلد دوم  هایی از رویکرد جبر خطی به  نشانه 

زمانه  در  ریاضی  تکنیک  افق  )و  مارکس  کاستی رسمی  به  منجر  تالش اش(  در  ویژه  )به  معینی  های 
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شونده به قیمت تولید در مجلد سوم( شد. اما قطعًا های تبدیل ی تبدیل« ارزش اش برای حل »مسئله ریاضیاتی 

ای پژوهشی عمل کرده است که مقدار عظیمی واکاوی ریاضیاتی ای« برای برنامه ن »هسته کار مارکس بسا 

 Howard and King 1992aداری ایجاد کرده است )مقایسه کنید با  داری و امکانات پساسرمایه سرمایه 

and 1992b .) 

ده است. کنن داری تعیین اش از سرمایه پذیری ارزش از سوی مارکس برای واکاوی کمی فرض سنجش 

کند استفاده می   سرمایه های کمی که مارکس در  قانون ارزش، هر طور که تفسیر شود، همانند اغلب شاخص 

پذیری را ــ از ارزش اضافی تا نرخ سود، نرخ استثمار و ترکیب ارگانیک و غیره ــ به وضوح این سنجش 

داری معاصر بیرون و گیرد. نگری و هارت با این ادعا که اگرچه ارزش وجود دارد، در سرمایه می   فرض پیش 

های کمی کار مارکس باید بنا به تلویحًا جنبه گیرد. آنگاه  ماورای سنجش است، این فرض را به چالش می 

ها و روابط کیفی ارزش و کار زنده، مثالً وجود استثمار، در آثار مارکس معیار کارآمدی آنها رد شود. فقط جنبه 

 برند.از زیر تیغ نگری و هارت جان سالم به در می 

 نی است که چن   ن ی ا ات یاض ی ر  خ یتار   ی آموزه   ک یاست؟    ناپذیر سنجش   ی ز ی چ  کرد  ثابت توان  می اما چگونه 

نادرست    یی ادعاها درآمده اغلب  کار  نخستین می   اند.از  به  یعنیسنجش   ی«هاکشف »   توان   ناپذیری 

عدد ی  همین انگاره . در واقع،  ناپایداری چنین ادعاهایی را یادآور شدتا    برگشت   « 2  مربع  یشه ی ر  »ناگویابودن

 کند. اما همانطور که   ی م ان ی ب ها  در میان فیثاغوری   امر مطرود رابا این   ه یاول   ی مواجهه وحشت از »ناگویا«  

 ای ) سنجش کاماًل قابل  »اعداد ناگویا«خاطرنشان کردند:  های خود ی نسبت نظریه در  اقلیدس  ودوکسوس وئ ا 

مسئله  هستند (  گویا روش   ن یا فقط  ،  که  نمی   ی ری گ اندازه   ی ها است  نسبت   توان را   اعداد  ی واحدها  های به 

 [ 10].  کردمحدود حسابی  

نگاه کرد که   ناپذیری« »سنجش با    مستمر   ی مواجهه عدد به عنوان    ی انگاره   یتوان به توسعه ی در واقع، م 

، موهومی« عدد  » مانند    یمملو از عبارات   اتی اض ی واژگان ر .  شود ی ادغام م   از اعداد   بزرگ  ی دامنه   کی سپس در  

 ییمعنا  های سنگواره است که    ناپذیر« مجموعه شمارش   ک ی   ی عدد اصل » ،  ی« عدد متعال» ،  « عدد مختلط» 

 .هستند   پذیراعداد سنجش به    ناپذیراعداد سنجش  ل ی تبد 

جمله    ها ارزش   سنجشدر    ی دشوار ترج   ی انگاره )از  اساس  بر  اقتصاد   حاتیارزش  در  مورداستفاده 

ای به دوراهه   بنا  تردیدبی بحث بود.    ءمنشا   زی نوزدهم ن   یسده در    ی( کاماًل شناخته شده است و حت ک ی نئوکالس 

 کی و نه   دبو »میدانی«   کمیت ک ی ارزش کار   طرح کرده است،   ( Mirowski 1989)   ی رووسک یم   پ یل ی ف  که 

 یارزش کاال   خاطرنشان کردن اینکه  ی فراوان خود برا  ی ها در تالش   گمان بی . مارکس  »جوهری«   کمیت 

 دورتر، به طرز  لی ، هزاران ما   Bدر نقطه    دی تول   فرایند در   راتیی تغ   لی ممکن است به دل  Aنقطه  تولیدشده در  
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)   چشمگیری  میدانی جنبه یابد،  (  شی افزا   ای کاهش  تشخ   ی  را  جهانی   داد. می   ص ی ارزش  شدن، با 

به ی میدانی ارزش به مثا ی کار، جنبه داری در اثر تقسیم پیچیده یافتگی سرمایه شدن و سازمان سیاسی زیست 

های های میدانی« همانند سنجه کار اجتماعًا الزم فقط تشدید شده است و این چیز جدیدی نیست. اما »سنجه 

پذیر« نیستند نا ها »سنجش جوهری عینی هستند )مثاًل دمای گازها در مقابل سرعت حرکت ذرات منفرد(. آن 

 [11ردادی است.]های غیرمستقیم و قرا ها مستلزم روش فقط به این دلیل که سنجیدن آن 

کنند. از ی بنا م   ی و فلسف  یخ ی تار  ی ارزش بر دو مبناناپذیری  سنجش   را برای خود    یو هارت ادعا   ینگر 

کنند که به ی معاصر اشاره م   یدار ه یارزش در سرما   سنجش  بودنِ قراردادی ، آنها به خودسرانه و  ی خ ینظر تار 

در  کسون ی ن  پرزیدنتبرتون وودز توسط  ی هانامه توافق دالر از طال و لغو  ی سویه ک ی   یی با جدا  وار نمونه طور 

 ا ی)مانند طال    یی کاال  ی ه یپا   چ یکه ه انجامید    ی به انفجار بازار ارز جهان   جدایی   ن ی. ا ایجاد شد   1971  اوت   17

 ی، اجتماع ی اس ی ، س ی اقتصاد   سپهرهایاز آن پس    که کنند  ی و هارت ادعا م   ی. نگر کردآن را محدود نمی نقره(  

مستعد ارزش    ثابِت  ی سنجه هر  قدرت،  گیرشدن زیست در جهان »   در هم تنیده شدند، به نحوی که   ی و شخص 

امپراتور   آن است که منحل شود، افق  از سنجه  قدرت سرانجام به عنوان افق   ی و   شود«ی آشکار م ی بری 

ای است که دوره   1971  از  پس  « شناور آزاد»   یارزها   ی ، دوره گر ی (. به عبارت د384:  2000  ی )هارت و نگر

بر متکی است  ،  و هارت   ی نگر  ی کاالها، به گفته   مت ی . ق وجود ندارد  ی اقتصاد  ی کننده ن یی تع عامل   در آن هیچ

 ًا الزممانند زمان کار اجتماع   کمیت   ک ی   هایشاخص به عنوان    هاتلقی آن که  ی زیادی  بافته درهم   عناصر

و   تصادفی   شهینرخ ارز[ بر اساس عناصر هم   مثالً ]  کنترلی  یها شاخص » حالت،    نی . در بهتر ست ی ن   ممکن 

 . ( 355: 2000« )هارت و نگری شوند ی م  ف ی تعر  قراردادیکاماًل 

 1971در سال    کسون ی لغو استاندارد طال توسط ن   ی را برا  ی ادی ز   ی خ یتار   ت ی و هارت اهم   ی حال، نگر  ن ی با ا 

»عناصر تصادفی و کاماًل   دستخوش   شهیهم ی مسکوک از سویی  پشتوانه با    یپول   یها . نظام قائل هستند 

ًا زمان کار اجتماع   ن یی ، تعگر ید   سوی از    های صادرات شمش هستند؛ قراردادی« از کاهش ارزش تا محدودیت 

ی شخص  یو حت  ی، اجتماع ی اس ی ، س ی از مالحظات اقتصاد  یاگسترده   فی ط   ری کاال ناگز  کی   د ی تول  یبرا الزم

 ی هااز دوره   شی ممکن است ب   1971  پس از   ی پول   ی . فضادر هم تنیده استارزش آن    ن یی تع   در را    ی فرهنگ ـ  

 کسونی ن   فرمان  می که فکر کن   دهدبه ما نمی   ی ل ی دل   چی ه   امر   نی باشد، اما ا   ی اس یقدرت س   تاثیر  گذشته تحت

 تواننمی شده است. به هر حال ،    ی ارزش اقتصاد  نامحدودبودن دربه    محدودبودن   از   ی خ یتار   ی باعث جهش 

 یها دوره   ن ی ، نرخ ارز و صادرات( ب ی سودآور  مثاًل)  ی اقتصاد  ی هانرخ در نسبت    یتداوم   چی ادعا کرد که ه 

 .وجود ندارد   1971از   پس و    پیش 
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 یاست. نگر   یفلسف   ن ی نفر  ک ی   یادآوری و هارت،    ی نگراز سوی  ارزش    ی سنجه   رشی دوم عدم پذ   دلیل 

هارت   چ   پذیری سنجش و  با همه  فکر   ییزها یرا  نظر  از  شورش   ی برا   ی که  است   ی روح  یکی ،  تنفربرانگیز 

و   ی« فت معر  ی هات ی ممنوع » ،  « هان»کی ،  « خدا» ،  ی« نظم متعال » ،  « غرب  ی ک ی ز ی سنت بزرگ متاف» :  گیرندمی 

و   آن پدیده به  ،  ده ی پد   کی   سنجیدن   یی توانا   ی برا  ییباورند که هر ادعا  ن ی و هارت بر ا  ی نگر   ظاهرًا  . ره ی غ 

ارزش مارکس هم حق   یه ینظر   ی حت » بخشد: ی م   تیمشروع اش که جزیی از آن پدیده است  ی شکل اجتماع 

 ی )هارت و نگر«  ارزش است  یسنجه   یه یارزش او در واقع نظر   یه ی: نظر کند ادا می را    ی ک یز ی سنت متاف   نی ا 

2000  :355.) 

 وندی پ   ی« متعال »امر  و هارت آن را با    ی نگرشود که  ی تر م ق یعم   ی زمان پذیری  سنجش   مرتبط با   ن ینفر 

مثال   د ی شود ]شای م   طلب  ی اس ی س   ی هنوز هم تعالامروزه  که   »هنگامیکنند:  ی دهند و سپس خاطرنشان م می 

بالفاصله به   پذیریسنجش   [، داند می   راق ع به  حمله  بخش  خدا را الهام   بوْش  و ی باشد که جورج دبل  ن ی خوب ا

است: اگر  نی ا ی یادشده  گفته  تلویحی (. مفهوم355:  2000و هارت    ی )نگر « د شوی م  بدل ت یاستبداد و بربر 

 !د ی هست   ی کش نسل   «بت ی شوک و ه »   ش یاز نما  ت یحما   در مسیر،  ورزید اصرار می ارزش  بر سنجش 

بدینسان ما هنگامی که تصریح کنند تا بپرسند: »آیا  پس از چنین نمایشی، مؤلفان ما به درستی مکث می 

معنا شناسی امپراتوری ارزش بری از سنجش است، آیا به واقع یک ادعای نیهیلیستی بی کنیم که در هستی می 

کنیم؟« پاسخ آنها »خیر« است و سپس در تقابل با فیلسوفان ارتجاعی طرفدار سنجش ارزش مانند ارسطو، می 

ی رنسانس )شاید پیکو دال میراندوال، ماکیاولی، برونو( متوسل های ناشناخته هگل و مارکس، به اومانیست 

های جهان شوند تا مهر تاییدی بزنند بر پافشاری فراتجربی خود که »هیچ قدرت یا سنجش متعالی ارزش می 

ها تعیین خواهد شد« )هارت و نگری کند. ارزش فقط با نوآوری و آفرینش مستمر خود انسان ما را تعیین نمی 

2000  :356.) 

نفرین  یقین منبع  و  فلسفی  و های  خلط  است:  من  پاسخ  این  چیست؟  نگری  و  هارت  فراتجربی  های 

آمیختن دو نوع متمایز از شکاکیت از سوی هارت و نگری. زیرا در توافق با بازسنجی ارزش از سوی درهم 

یان مادی کار توان اهمیت ارزش را زیر سوال برد و پرسید چرا به واقع ارزش یک کاال باید »ب مارکس می 

شده برای تولید آن باشد.« اما این شکاکیت نسبت به عینیت »کاذب« ارزش، اغلب با شکاکیت انسانی صرف 

ی ارزِش عینیت بیاندیشیم، نباید شود. هر قدر هم که ممکن است درباره نسبت به ارزش خوِد عینیت خلط می 

کاال  ارزش  اهمیِت  به  نسبت  شکاکیت  با  را  آن  به  نسبت  استدالل شکاکیت  باید  زیرا  کنیم.  خلط  و ها  ها 

مالحظات بسیار متفاوتی در تایید هر یک به کار برده شوند. این خلْط در تاریخ مارکسیسم سنتی دارد که 

پردازان معاصر عالوه بر نگری و هارت مانند جان هالووی رسد و به سایر نظریه قدمت آن به جورج لوکاچ می 
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([. اما این سنت مشابه همان خلط است و اعتقاد دارم که همین 2002(، )هالووی  1971یابد ])لوکاچ  امتداد می 

گیری و سنجش، علمیت و گذاشتن بر عمل اندازه امر نگری و هارت را به زیر سوال بردن و داغ لعن و نفرین 

 یابی سوق داده است.سایر فرایندهای عینیت 

داری معاصر )پسامدرن های اصلی در سرمایه ن پدیده اما چنین رویکردی ناگزیر این دو مؤلف را برای تبیی 

از آن!( فاقد صالحیت می  براین، ترین موضوع، چرا نرخ میانگین سود مثبت است؟ عالوه کند. مهم یا غیر 

شود داری برای هر کسی که ترغیب می گیری در جهان پساسرمایه ی اندازه ها به مسئله اعتنایی رنسانسی آن بی 

توان در آینده در داند چگونه می گری ممکن است«، با ترس و لرز همراه است، زیرا نمی فکر کند »جهان دی 

پختن مستلزم آن است که بدانیم چند پیمانه آرد باید با چند کاسه ناپذیر نان پخت. زیرا نان تنورهای سنجش 

 آب مخلوط شود تا خمیر آرد درست شود، یعنی ارزشی برای عینیت وجود دارد.

دی  بیان  درباره به  که  هم  طور  هر  اندازه گر،  موضوع  خصوص  در  مارکس  متون  صحت  و گیری ی  ها 

پردازند که کم آنها به معضالتی می داری بیاندیشیم، دست موضوعیت آنها برای مباحث مربوط به پساسرمایه 

نظریه  مناسب ضدسرمایه هر  انقالبی  را  ی  متون  این  فقط  هارت  ـ  نگری  معیار  کند.  مطرح  باید  به داری 

سازد که کامالً افکاری محروم می   داری را از یگانه مجموعه اندازد و جنبش ضدسرمایه دان تاریخ« می »زباله 

ای در این فقره با کننده نحو تعیین ها به ی این موضوعات حیاتی به بحث پرداخته است. متعاقبًا معیار آن درباره 

 شود.شکست مواجه می 

 

 تبعیت

داری را که خود نگری و هارت ارائه ناکامی معیار یادشده این است که زیر پای واکاوی سرمایه دومین علت  

تیغ معیار کنند سست می می  بیان دیگر، این خطر وجود دارد که  از هم شان واکاوی خود آن کند. به  ها را 

تبعیت صوری و   گسلد. این امر ناشی از تأکید شدید نگری و هارت بر تمایزی است که مارکس میان می 

های اجتماعی واقعی کار از سرمایه قائل بود. نگری و هارت از اصطالح »تبعیت واقعی« برای ارجاع به پدیده 

پدیده  و  فرهنگی  می ـ  استفاده  مولدی  جنبه های  از  ترتیب  به  که  و کنند  »پسامدرنیسم«  با  متفاوتی  های 

 از مارکس است. ی آنها گرفته وام اصلی    ی »پسافوردیسم« مرتبط هستند. این اصطالْح واژه 

های تاریخی مارکس منطبق نیست. به نظر مارکس  تردید با فرض این حرکت مفهومی جذاب است اما بی   

ای از  اش حضور دارد. در واقع، او مجموعه تبعیت واقعی چیزی از جنس »آینده« نیست بلکه به تمامی در زمانه 

 گرند: های مفهومی تعبیه کرد که مشابه یکدی جفت 

 تبعیت واقعی       تبعیت صوری        
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 ارزش اضافی نسبی               ارزش اضافی مطلق 

 شده براساس قیمت تولید کاالهای مبادله               شده براساس ارزش    کاالهای مبادله 

 کنندپراکنده عمل می های بسیار  کنند     صنایع با ترکیب اغلب صنایع با ترکیب ارگانیک پایین عمل می 

دی منطقی هستند و ها هم روابط عمودی وجود دارد هم روابط افقی. پیوندهای عم های این جفت بین ستون 

 و به طورکلی عبارتند از:

ها شود و بنابراین روال کار از سرمایه تالش اندکی برای افزایش بارآوری کار می   تبعیت صوریبا   •

استفاده عمدتًا همان است »که هست.« متعاقبًا یگانه راه برای و فنون تولیدی )و بازتولیدی( مورد

(. از ارزش اضافی مطلق ی کار است )یعنی از طریق ایجاد  افزایش ارزش اضافی تطویل روزانه 

ی ثابت )نسبت سرمایه   ترکیب ارگانیک شود،  گذاری اندکی در وسایل و ابزار می آنجا که سرمایه 

طور نسبی و به نحو یکنواختی در ها و کارخانه( به گذاری در ماشین ی متغیر، یعنی سرمایه به سرمایه 

داد« اصلی است. اکثر صنایع پایین است و کار انسانی )کاربرد مستقیم عضله، استخوان و مغز( »درون 

 مبادله همانا زمان کار اجتماعًا الزم است.  ارزش ی اصلی  کننده و متمایزکننده متعاقبًا تعیین 

دهد و کاهش بخش کاربرد »انقالبی« علم و فناوری در فرایند تولیدی رخ می   تبعیت واقعی با   •

شود(. تولید می   ارزش اضافی نسبیرو  شود )از این الزم روزانه کار و تشدید تراکم بارآور ممکن می 

انجامد ها می های تولید و هم میان آن گذاری هم درون شاخه این روند به تنوع زیاد امکانات سرمایه 

)از تولید تقریبا بدون کارگر در های ترکیب ارگانیک  طیف عظیم عمودی امکان ینسان  و بد 

یابد. از های کشاورزی( گسترش می ها و مجتمع خانه ای تا تولید کاربر در بیگاری های هسته نیروگاه 

سرچشمه  که  سرمایه آنجا  تصاحب  به  باید  کاالها  آن ی  در  و  درآید  سرمایه داران  کنند، ها  گذاری 

اگر رمایه س  درازمدت( هستند، حتی  )در  برابر سود  نرخ  اعضای یک طبقه خواهان  به عنوان  داران 

داران خواهان ها« تقریبًا هیچ ارزش اضافی تولید نکنند. به عبارت دیگر، این سرمایه کارگراِن »آن 

موع ی حاصل این مج ی متغیرشان به اضافه و سرمایه   ی ثابت )یعنی مجموع سرمایه  قیمت تولید 

 و نرخ سود( برحسب ارزش هستند و نه برحسب ارزش بالفعل کاالهایشان.

داری گرایش دارد که از عنصر ها تاریخی است، به این معنا که سرمایه های جفت روابط افقی میان ردیف 

 گروندریسهزمان حرکت کند. به همین دلیل است که مارکس در  هم   سمت راست به سمت چپ جفت 

ای در فرایند تولید شود« که علم و فناوری نقش فزاینده ای »منفجر می ی ارزش در دوره اره نویسد که انگمی 

می  صنایع  از  )مارکس  بسیاری  همبستگی 705:  1973یابند  هیچ  صنایع  این  در  زیرا  کار (.  زمان  بین  ای 

ارزش این کاالها شده وجود ندارد. اما این به معنای آن نیست که  شده در آنجا و قیمت کاالهای فروخته صرف 
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کند تا نشان دهد که معرفی می   گروندریسهی »قیمت تولید« را پس از  پذیر نیست. مارکس انگاره سنجش 

خودبه  وضعیت  سرمایه این  در  بنیادی  فروپاشی  به  نمی خود  قیمت داری  برعکس،  کاالهای انجامد.  های 

ها ن سرشت ریاضی متعّین دارد: قیمت تولید آ های تولید با کار نسبتًا اندْک یک  تولیدشده در بسیاری از شاخه 

شاخه  سایر  در  ایجادشده  اضافی  ارزش  پایین شامل  ارگانیک  ترکیب  با  تولید  سرمایه های  به  نسبت  ی تر 

 شده در صنعت است.گذاشته 

 را ی، ز اساسًا مخدوش است   مارکس   ( یو واقع   صوری)ی تبعیت  انگاره و هارت از    ی نگر  یاستفاده   بنابراین،

 مت ی ق  ی انگاره )در واقع با قانون ارزش که در   ی ارزش  ی هاده ی با پد   ی منطق   لحاظ از   انگاره  ن ی از نظر مارکس ا 

را که آنها  ی ست یمفهوم مارکس همین    ی معیار نگری ـ هارت کاربرد سنجیده . مرتبط است شود( ی م   ان ی ب   د ی تول 

باید ساختار منطقی چنین معیاری می   زیراکند.  ی م شان را ناقص  نسان متون نابوْد و بدی   حفظ کنند بودند    دواری ام 

 شود حفظ کند.متنی را که به آن اعمال می 

 دی تول   ی درباره   گروندریسهدر  او هنگامی که  است که    ن ی مارکس ا  اثرمن از    ی متن   واکاوی   گر ی د   پیامد 

گویی نوشت، به پیش شوند می ها بدل می ی صرف ماشین که به زائده   شانمتصدیان و  ها  ن ی ماش   یسلطه تحت 

مجلد را در    ماشینی«   افته ی سازمان   »نظام که    هنگامی ،  کم دست   ا ی  پرداخت. ی درازمدت نمی نده ی آ ی  درباره 

 لی روزمره تبد   ای را به مشاهده پیشگویانه    نش ی ب   ن ی، ا ( 503:  1976)مارکس    کرد ی م   ف یتوص   سرمایه اول  

 «صنعت مدرن »قباًل در    ی مرتبط با آنارزش   یها ده یهمراه با پد   ی واقع   تبعیت   وجه (.  503:  1976کرد )مارکس  

 شی افزا  و   ترکیب ارگانیک   های تفاوت   ش ی، افزا ی نسب   ی ارزش اضاف   جاد یا   ش ی افزا  هایی مانند ، پدیده رخ داده بود 

 ویکْمی بیست سده در آغاز    نیز نوزدهم و    یسده ها در اواسط  ش ی گرا   ن ی ها. ااز ارزش   د ی تول   یها مت ی انحراف ق 

 .هستند  ی مشترک   هایده ی پد 

محرک حرکت به فراسوی   ی« رمادیکار غ »و    ی«عقل عموم »   ، کنند ی و هارت ادعا م   یکه نگر   طور آن 

استثمار کرده است، خواه کار مزدی باشد یا   ه یسرما اند که  کاری بوده از    ی بخش   شهی، بلکه هم ستند ین   ه یسرما 

و هارت( نشان داده  ی نگر ی« واقع »تبعیت   ف ی توص   ی دارانه سرمایه  انی )ب  « نی اقتصاد نو »   ر ی بحران اخ  نباشد؛ 

بخش دهد. کارگران  ی نم  ریی را تغ   یدار ه یسرما   انباشِت  یشِ پو   کامپیوترْیکار    گیر در کار در   زانی است که م 

طالبان در   انی تر از جنگجوترسناک   ، متحد   االت ی ا   «نی نماد   لگران ی تحل »   ی بنگلور برا   ی رفته ش ی پ   ی آور فن 

ب   شان ی واقع   ی آنها رقبا  رایقندهار هستند ز  قانون ارزش در   واقع، . در  آیندشمار می به   یالملل ن ی در بازار کار 

گذاران است ی و س   ی مطبوعات مال   مواضع  هر قرائتی ازبوده است!  قانون    نی مستبدتر   یْ فعل   یبرال ی نئول   ی دوره 

حقیقت   کی شود،  ی معمواًل درک م که    به همان نحو کند که قانون ارزش،  ی م   جادیتصور را ا   نی ا   یاقتصاد 

و   یری پذ ، انعطاف کار   شتریانضباط ب چه چیزی بوده است جز    یاقتصاد   معضلهر   ینسخه   مگراست.   بدیهی
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 نظرات  دن ی شن   هنگام است که    بدیهی   ار ی بس   ؟ نظایر آن کار و    ی ها نه ی کار، کاهش هز  ی رو ی ن   شتر یب   ی ور ارآ ب 

شکاک باشیم. مسلمًا اگر بخواهید محصوالتتان در بازار قانون ارزش   ی درباره  ی اقتصاددانان دانشگاه  نیشدار 

 ی ضروری زمان کار اجتماعًا الزم را کاهش دهید.جهانی به رقابت بپردازد، باید به هر وسیله 

رکس را از آنچه در خالل دگرگونی از تبعیت صوری به تبعیت واقعی بر سر ادراک چنانچه مشاهدات ما 

ی اینکه چرا توانیم توضیح مارکس را درباره ی هارت و نگری اعمال کنیم، می دهد به نظریه اجتماعی رخ می 

جتماعی ا اند تا قانون ارزش را رد کنند درک کنیم. هنگامی که به لحاظ ذهنی و  نگری و هارت ترغیب شده 

فرایندی از انسداد و فراموشی   کنیم، حرکت می   چپ جدول ما به فقرات سمت    راستاز فقرات ستون سمت  

اند. چنانکه مارکس انتقال یافته   رسد به نیروهای بارآور سرمایه نظر می شود: نیروهای بارآور کار به حاکم می 

 نویسد:می   سرمایهدر مجلد سوم  

 کار بارآور نیروهای یزیرا همه شود،می بدل  رازآمیزی بسیار هستی به  سرمایه طریق،  این  به

انتساب اجتماعی نیروییهم کار، خود به نه و رسند،می نظر به آن به قابل   زهدان از که چون 

...   جسته  بیرون خویش ارزششان  ]تولید[ کاالها  نیانگیم  هایمتیقباشد  از  از کار  ی  عنی  ،نه تنها 

 ن یانگیم  با آن تفاوت دارند، و سود  بلکه در عمل حتماً  دنرسیمتفاوت به نظر م  ،در آنها  افتهیتحقق

ارزش اضاف  ایهیسرما با  ا  اییخاص    استخراج  شده توسط آناز کارگران استخدام  ه یسرما  نیکه 

مستقل  است و   سرمایه میانگین متعارف ذاتی سود خود که رسدمی نظر .. به.  متفاوت است  کندیم

 ( 829ـ827: 1966مارکس ) .از استثمار

ارزش کار  فرایند  رازآمیزی  به  را  رازآمیزی سرمایه  این  و هارت صرفاً  وارونه  آفرین سنجشنگری  ناپذیر 

 اند. کرده

ها زیر عنوان »تبعیت واقعی« در این جدول  با اینکه مارکس آشکارا باور داشت که دومین ستون پدیده

داری وجود دارد این  اما تا زمانی که سرمایهشود،  از نخستین ستون می  تردر خالل زمان مسلط

ی سود  یابندهکاهش  های مرتبط با نرخشود و علت آن بحرانروند به یک کلیت بدل نمی

های واجد ترکیب باالی ارگانیک بدون حدومرز افزایش یابند، نرخ سود به سمت  . یعنی اگر شاخهاست

کننده سنگینی را به سمت ستون تبعیت صوری برگردانند.  گر آنکه نیروهای تعدیل... م  یابدصفر کاهش می

هایی است  های جدیدی از ارزش اضافی مطلق در میان جمعیتکننده همانا ایجاد حوزهنیروی اصلی تعدیل

سرمایه نظام  از  بیرون  رسماً  تواناییکه  از  ناشی  یا  که  هستند  معیشتی داری  اقتصاد  حفظ  در  شان 

تواناییها تهدید سرمایهدر مقابل سده   داریسرمایهپیشا از  بازآفرینش نوعی  داری است، یا ناشی  شان در 

 داری. داری در شرایط پسااستعماری یا پساسرمایهشکل جدید اقتصاد معیشتی غیرسرمایه
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ی تبعیت که از قانون ارزش جدا شده است، حتی در معنایی  ی نگری و هارت از انگارهدر پایان، استفاده

ی  های تبعیت واقعی و صوری در متون مارکس بخشی از شبکهساز است، زیرا انگارهمحدودتر نیز مسئله

رزش اضافی، قیمت تولید.  اند، نظیر ترکیب ارگانیک، ا مفاهیم است که در چارچوب کار ـ ارزش تعریف شده

دور با مفهوم    شباهتنگری و هارت با کندن پوشش گفتمان »کار ـ ارزش« از مفهوم »تبعیت«، فقط یک  

را در اختیار می با رداهای خیالی  گذارند، تا جایی که به نظر میمارکس  رسد این مفهوم شباهت اندکی 

 فرانسه دارد.  1789انقالبیون 

 

 گیری: قلب شکسته؟نتیجه

برده است گفت: »معذرت    ای روشن شده و به کم و کیف جریان پیآالن که پیدا بود در لحظه

میمی تلویحاً  آیا  کنج،  آقای  هزینهخواهم  در  مستغالت  و  امالک  که  دادرسی فرمایید  ی 

 مستهلک شده است؟« 

سرکار  ی  طور باشد. آقای هولز عقیدهکنم اینآقای کنج در جواب گفت: »اهم! بله، گمان می

 چیست؟« 

 فرمایید.« طور است که میآقای هولز گفت: »بله، همین

 رود؟شود و از بین میــ پس از این قرار دعوی ساقط می

 آقای کنج در جواب گفت: »احتماالً! بله آقای هولز؟« 

 آقای هولز گفت: »بله، احتماالً.« 

 شکند!«آالن به نجوا گفت: »عزیزم، این جریان قلب ریچارد را می

 (1853) ی متروکخانهـ چارلز دیکنز، 

 

برا  اریمع  کیو هارت    ینگر مارکس هنوز    کدام   نکهیا   نییتع  ینسبتاً ساده  آثار  از  مبارزات    برایبخش 

از سوی من  آنها    اریرد معاما  ند.  کردارائه    موضوعیت دارد  ویکمبیست  یسده در    یدارهیجنبش ضدسرما

  یار یمع  رح ط  در  سدهمیاز ن  ش یب  ناکامیبه    یآنها، وقت  ی . ناکامنیست  شانتالش  تیدر محدود  یتأملفقط  

  »سوبژکتیو« ، مارکس  باور«انسان»، مارکس  ی«علم»، مارکس  »راستین«مارکس    نییتع  یبخش براتی رضا

قادر    یاریمع  چی: هستماروی    پیشدر افق    تریگسترده  مدعایگواه    شود،»انقالبی« افزوده میمارکس    ای

  ی دارهیسرماجنبش ضدبرای  قبول را  قابل  ایکه هستهپدید آورد    نوعی دوپارگین مارکس  ومتنیست در  

 کند.  جداامروز 
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داری  توان از متون مارکس برای جنبش ضدسرمایهی حاضر این است که نمیی مقالهبنابراین، آیا نتیجه

هزینه یا  کرد،  ااستفاده  که  شده  باعث  مارکس  میراث  »حفظ«  همانی  شود،  مصرف  آن  که  رزش  طور 

باعث شد که ارزش ملک جارندیس در کتاب  پرونده آخر    ی متروکخانهی جارندیس و جاندریس  تا 

ای از متون که به نام  ی گستردهزدایی از مجموعهمصرف شود؟ خیر. اما این مقاله دعوتی است برای بتواره

ی دیگری، برای اینکه متون مارکس همچون  داری رسیده است، یا با استعارهمارکس به جنبش ضدسرمایه

را نباید یک میراث دید. مارکس به    قبرستان. متون مارکسی منزلهیک پارک عمومی استفاده شود و نه به

دانان  شناسی و فیزیکدانان، زیستدانان، ریاضیدانان، فیلسوفان، شیمیسیاقی که به متون اقتصادسیاسی 

نحو  ای بههیچ توجیه یا اجازهکرد، الگویی را برای بررسی متونش مطرح کرد. او بیرجوع می  دی خوزمانه

میگسترده »وام  آنها  از  )و  گرفت ای  بازتولید  که  خردی  مبادالت  توصیف  در  آلی  شیمی  مدل  اگر   .»

ای از منطق دیالکتیکی  کرد. اگر قطعهداد سودمند بود، از آن استفاده میگسیختگی( سرمایه را تشکیل می

نکته را که میهگل  با آن »الس میخواست مطرح کند توضیح میای  از  داد،  استفاده  مارکس در  زد.« 

 پروا بود. بند بیش یک تکهی دان انبازه

کنند که همیشه ارزش  را بسان اطالعات باارزشی تلقی میمارکس    یهادر حال حاضر، متأسفانه، متن

  ی درباره  ، بحث صدسالهمثالً.  یدارهیتفکر و عمل ضدسرما  یبرا ای سیاسی دارند و نه ارزش مصرفی  مبادله

  نیا  نکهیا  یبه جا  چرخد،میمتون مارکس    یعموم  نفیاثبات یا    پیرامون،  متی ارزش به ق  لیتبد»معضل«  

. کشمکش  داری بگویدی به جنبش ضدسرمایهدارهی سرما  یریپذبیساختار و آس  یدرباره  یدیمفچیز    بدیلت

سر   ز  تبدیل  معضلبر  حد  بازی »مچ  یادیتا  راه  نوعی  به  بورژوایی  دانشگاهی  اساتید  که  است  گیری« 

  یاضیو ر  ی منطق  هایها و کاستیکه به لغزششوند(    دیتهد  یاسیاز نظر سهر زمان که آن هم  )اندازند  می

اشاره  هاستیو مارکس  سرمایه مجلد سوم   تری را در  جدی  یاتیاضیرهای  پاسخ  کوشندکنند که مییی 

حفظ سنت و  بر سر ) ای ارزشمندمبارزهمتکی است بر بحث  های طرف ی در همه خصومت گذارند. اختیار ب

 . به جای استفاده از آنشرافت( 

دارای آن قدرت تبیینی است که به    به قیمت  اما سوال مهم در این موضوع این است: آیا تبدیل ارزش

یا خیر؟ حوزهما در درک ساختار سرمایه ما در توضیح عملکرد  داری کمک کند  به  تبدیل  این  هایی که 

اگر چنین حوزهسرمایه کمک می بررسی »مباکند کدامست؟  در  )مثالً  دارد  وجود  یا  دلههایی  نابرابر«  ی 

توان حل کرد و حل نیز خواهد شد. زیرا همانطور  »بحران انرژی«(، آنگاه مشکالت منطقی و ریاضی را می

های منطقی و ریاضی  و کاستی  هاجالبی بدون لغزشی  داند، هیچ نظریهکه هر دانشجوی تاریخ علم می

 ی(. ی نسبیت عموموجود ندارد )از جمله مکانیک کوانتوم و نظریه
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 :ها یادداشت 

های مرتبط با کتاب دیکنز در متن  قول ترجمه کرده است. نقل   زده قانون ی  خانه [ این کتاب را ابراهیم یونسی با عنوان  1] 

 حاضر از این منبع است ـ م. 

  ین در ا   یر شود. دو کتاب مهم اخ ی تر م یچیده پ   ی ا ینده فزا   نحو از مارکس به    پیش   ی در دوره   یداریه ضدسرما ی  مطالعه   [ 2] 

در    ی دار یه ضدسرما   ی به مبارزه   ی (. اول Linebaugh and Rediker 2001( و ) Federici 2004)   زمینه عبارتند از 

در    ی دار یه ضدسرما   ی ها ظهور جنبش   ه ب   یگری پانزدهم ، شانزدهم و هفدهم( و د   های سده )در    ی دار یه سرما   ین آغاز   ی دوره 

رکس  از ما   پیش   یستی کمون   ی ها از نوشته   ی مهم   ی پردازد. مجموعه ی هفدهم و هجدهم م   های خالل سده در    آتالنتیک جهان  

کنم )هم  ی از آن استفاده م  ینجا که در ا را    ی« دار یه جنبش ضدسرما » . اصطالح  یافت (  Corcoran 1983توان در ) ی را م 

(  Callinicos 2003)   ی دار یه ضدسرما   یفست در مان   ینیکوس ( از اصطالح الکس کال ی و هم از نظر اجتماع   ی از نظر زمان 

هشت، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی    یه جی عل   یاتل جنبش پس از س تر است که در آن مرجع این اصطالح را  گسترده 

 داند. المللی پول می و صندوق بین 

[3 ]Cassandra  گویی کند اما  های یونان. آپولون او را محکوم کرد که همیشه صحیح پیش های اسطوره از شخصیت

 باور نکند ـ م. گویی او را هیچکس پیش 

انگاره 4] از    ی برخ   ای که رویه ،  دهندیعی بسط می طب  یط درمح   یا   بازتولیدی در قلمرو کار  را  ارزش    ی[ به جای آن مثالً 
 Dalla Costaراستا، به )  یندر اشده  های انجام تالشبررسی    ی کنند. برای م  یتشناسان از آن حماها و بوم ینیستفم

 . یدکن رجوع ( Salleh 1997( و )1973
.  ید کن  رجوع(  Rutland 1985( و )Steele 1992ها، به ) بحث   ینادقیق و صریح    یهاگزارش بررسی    یبرا[  5]

از    یش ب  یزی خواهد چی که م   یهر جنبش   ی، اما باز هم برا یدکش  یر ها را به تصوبحث  ینا  با ترشرویی  توان ی هرچند م
گیریم تا  دان قرار می ، در مقام منطقیشترب  یزهای بدون گفتن چ  یرامهم است. ز   یدبگو  « ممکن است  یگری د   یای دن»

 در مقام یک انقالبی. 
گذشتهتحول    ینا[  6] به  عطف  ز  هایی نوکانتی توسط    با  کاس  یمل مانند  اوا  یرر و    شد  یفتوص  بیستم  یسده  یل در 

[(Simmel 1990), (Cassirer 1923)] . 

  ی هایهبه نظر   جوهر   یل به تبد   مارکس است که    ین ، ا اواز    ی نوکانت  نقد مشابه    ، رکساز ما  یروسکی م  یلیپ ف  یاصل   نقد   [7]
»جوهر«    یبر پایه   کند که اقتصاد مارکس هنوزی (. او ادعا م1989  یروسکینداشت )م  اش توجهیدان در فیزیک زمانهم

:  یستن  صحیح   یل انتقاد به دو دل  ین شود. اما ای م  یرهکه در کاال ذخ  انددی ( م ی)مانند کالر  یک جوهراست و کار را  
  یک  « الزم  اً زمان کار اجتماع»   یانگاره کامالً آشنا بود و )ب(    یزیک در ف  یدانم  ی هایه نظر  یشرفت )الف( مارکس با پ

 . کند ییرتغ  یدتول ی محل  یط تواند مستقل از شرای م یرا بود ز یدانی«م»مفهوم  

https://thecommoner.org/wp-content/uploads/2020/06/C-Caffentzis-Immeasurable-Value.pdf
https://thecommoner.org/wp-content/uploads/2020/06/C-Caffentzis-Immeasurable-Value.pdf
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از نظر  »مارکس را    ی هامتنکه  مند بودند  اندازه عالقه   یکبه    1970در اواخر دهه    یو نگر  یورکل  یجالب است که هر[  8]
ی بر این  (. نگر1979در    نگریو    1977در    کلیورزمان منتشر کردند )هم   یباً خود را تقر  یج بخوانند. آنها نتا  یاسی« س

آشکارا به  این فصل    ایر کرد، ز  حذف  یسممارکس  »فوری« را از فهرست متون    یهسرما  مجلد اول   فصل اول  اساس

  فراسوی مارکس    اش بر کتابرا در مقدمه   یریگیجه نت  ین ا  یور بود. کل  متکیکار    ـ  قانون ارزش و گفتمان ارزش 
 (. xxvii:  1984 ی )نگر« نجات دهد»مارکس را  یهانوشته  یهمه   کوشدمی کند و ی رد م مارکس

را در    ید تولتوانست  ی که قدرت م  داشتوجود    یخی تار ی  دوره   یکاست که    ینو هارت ا  ی نگرمعنای ضمنی حرف   [9]
زیرا در آن  است    یادوره  ین چن  داوطلب   ین تراستاندارد طال محتمل   یو سفارش دهد. دوره کند  محاسبه    یسطح جهان 

 کنیم.    یری گاندازه جا  ارزش کاال را در هر   ستیم توانی م  در آن زمان شد.    یل تبد  ی تجارت جهان  یج طال به استاندارد را   زمان 
  مقابلدر  جوهر  بحث  مشابه  وجود داشت که    یستمب  یسده  یلها در اوایری گانواع اندازه ی  بارهدر   یادی ز  یهابحث [10]

گسترده در مقابل    یریگو اندازه   یرمستقیم در مقابل غ  یممستق  یری گاندازه   توان به از جمله می.  بود   یدانم  ی هایتکم
کرد فشرده   بنابرااشاره  اندازه   یریگاندازه  ین،.  حال   مستقیم  یریگطول  در  است،  گسترده  اندازه  ی و  دما    یریگکه 

 . ((Savage and Ehrilch 1992: 2-3ت و فشرده اس یرمستقیمغگیری اندازه
هر  ید کردند که  و تهد  کردندشف و هم پنهان  کهم  را    «مربع دو  ییشه ر  بودن»گنگ   هایثاغوریف  بنا به این افسانه،  [11]

اگر    : ساده است  یار بساین مسئله  اثبات    ها فاش سازد خواهند کشت. غریبه   ی که آن را برا  شانی انجمن از اعضا  یک
هستند، پس    پذیرسنجش شوند    یان ب  حسابی   داد اعتوانند با نسبت  ی که م  هایی هستنده معتقد باشد که فقط آن    یکس

مسئله را    ین حل ا. راه ناپذیر خواهند بود سنجش (  یگری از این قبیلنامحدود د ی  ها هستنده  یر )و سا  2مربع    ییشه ر
  P / Qانکار کرد:  یکسان را به شرح زیر  نسبت    یفتعر  او.  بخشید   یت رسم  یافت و بعدها اقلیدس به آن ائودوکسوس

  mX  آنگاه اگر   ،هر چه باشند)مثبت(    یحصح   به عنوان ضریب اعداد  nو    m  در صورتی کهاست،    X / Y  برابر با
(.  Koslow 1992: 151است )  nQکمتر از    یا، برابر  از  یشترب  mPباشد به عنوان    nYکمتر از    یا، برابر  از  بزرگتر

 . متعین استاما  نامتناهی متناسبْ ی، آزمون برابریگر به عبارت د 
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 مزد و تورم 

 کارگر جهانی  روز اردیبهشت،  یازده مه،  ماه اول  مناسبتبه 

 پاالیش گفتمان نقد ـ یادداشت هفتم

 

 2021آوریل    30

 کمال خسروی ی: نوشته

 

که امکان دارد  شان باال نباشد و تا جاییکنند که بهتر است مزدهایداران به کارگران خود توصیه میسرمایه

داران  سود سرمایهروست که مزدهای پائین بهها این توصیه نه از آنچه هست باالتر نرود. از نظر آناز آن

چنین ی اهالی و رفاه ملت است. همقاطبهی  است، بلکه فقط از سرِ خیرخواهی برای خودِ کارگران و بقیه

را  توانند هر روز این واقعیت  تر است وکارگران هم میها، دالیل این توصیه نیز از آفتاب روشناز نظر آن

تر از همه، این  دو دلیلِ خیلی چشم خود ببینند: دالیلی »علمی«، کامالً مستند و مستدل و قوی. مهمبه

رود و به این ترتیب قیمت اجناس  ی تولید اجناس باال میخود هزینهباال بروند خودبه، اگر مزدها  اوالًروشن:  

ی مردم نیست. اگر هم کارگران بخواهند باالتررفتنِ  سود کارگران و بقیهیابد؛ و این طبعاً بهافزایش می

یابد و  انی ادامه میتری بخواهند، این دورِ شیطهاست بهانه کنند و مزد بیشها را که تقصیر خودِ آنقیمت
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تر طلب  روند، کارگران مزد بیشها باالتر میشوند، قیمتتر میشود؛ یعنی مزدها بیشوضع بدتر و بدتر می

قیمتمی و  بیشکنند  هم  باز  را  میها  کسانیتر  بعالوه  مثل  کنند.  یا  ندارند  »درآمد«ی  و  بیکارند  که 

گیرند؛ و بدیهی است که  از پیش تحت فشار قرار میهای نسبتا ثابتی دارند، بیش  بازنشستگان مستمری

داران مثل خودِ  ی سرمایهداران، بقیه، از نظر این سرمایهثانیاًعلت این وضع مزدهای باال و باالرونده است.  

توانند شریر و دزد و کالش باشند و وقتی ببینند مزدها باال رفته  ها لزوماً شریف و خیرخواه نیستند و میاین

اش  خانه اجارهشان را باالتر ببرند: صاحبتری در جیب دارند، بالفاصله قیمت اجناسگران پول بیشو کار

باالتر می آنرا  نانوا و قصاب، بی  تولیدشان بیشکه هزینهبرد،  نان و گوشت را گرانی  باشد  تر  تر شده 

افتد  ین وضع همیشه اتفاق میبینند که افروشند. کارگران اگر منصف و معقول باشند، با چشمان خود میمی

 توانند به آن اعتراف کنند.و می

فهم طرح شده است، علمای  دارانِ مذکور را، که خیلی »خالصانه« و با زبانی عامهاین »خیرخواهی« سرمایه

ایم  تر ریزش را داشتهی گذشته، ما متأسفانه بیشو چندساله  ریز و درشت »علم« اقتصاد )که در این چهل

البته کمها و فرمولتش را( در عبارتتا درش کنند، در فهم صورتبندی میتر عامههای بسیار »علمی« و 

کتاب و  رسالهمقاالت  و  میهایها  بهشان  و  دانشگاهنویسند  در  دیگر،  ریزِ  عمدتاً  علمای  تولید  ها  قصد 

»علمی« در »علم«    انون قی واالی دو  دار را به مرتبهکنند. این علما، آن دو دلیل سرمایهتدریسش می

داری، بلکه از آغاز بشریت تا امروز  ی سرمایههم قوانینی که نه تنها برای جامعهدهند، آناقتصاد ارتقاء می

ی  باالرفتن هزینه  اوالًها نیز تردیدی ندارند که  اند، هستند و خواهند بود. آنو تا انتهای ابدیت معتبر بوده

شده است و حتی برای داستان دور شیطانیِ افزایش  های تمامفزایش قیمت»فاکتور کار« در تولید، موجب ا 

افزایش قیمت نام »مارپیچ صعودیِ مزد ـ  اند بهها و تورم، اسم و عنوانی »علمی« اختراع کردهمزدها و 

  ، مزدهای باال و افزایشثانیاًگویند.  داران میتورم« که منظور از آن دقیقاً همان چیزی است که سرمایه

شود. علمای مذکور با واردکردن عوامل و اصطالحات  ها نیز »افزایش سطح تقاضای مؤثر« نامیده میآن

دو ضریب، نهایتاً  دیگری مانند حجم پول و سرعت گردش پول و ضریب رشد تقاضا و عرضه و تناسب این

نتیجه می این  مزدبه  افزایش  باال میرسند که  را  تقاضای کل  در تحها، سطح  و  نهایی، موجب  برد  لیل 

 شود. ها میافزایش قیمت

زیان بهبخشبنابراین  ربط مستقیمی  درواقع  دلیل است که  دو  به  مزدها،  افزایش  ندارند.  بودنِ    یکی هم 

دلیل افزایش تقاضای کل. اِشکال  ها بهافزایش قیمت  دومی تولید؛  ها در اثر افزایش هزینهافزایش قیمت

اند؛  ها مربوط است، در اساس متناقضکه به سازوکار تشکیل قیمتیل، تا جاییدو دلجاست که اینکار در این



157 

 

خواهد به این تناقض اعتراف  کم دویست سال پیش نمیکه »علم« اقتصادِ عامیانه و مبتذل از دستو با این

ک یا خرفتیِ  کند، باید منصفانه گفت که ناتوانی این »علم« در اعتراف به، و حل آن، لزوماً ناشی از دانش اند 

داری و برخاسته از هویت و ماهیت  ی تولید سرمایه»دانشمندان« نیست، بلکه ناشی از تناقض واقعی شیوه

 داری وجود ندارد. ببینیم چرا. آن است. بدون این تناقض، اساساً سرمایه

الیش را  توانست قیمت فروش کاالیش را خود تعیین کند، به این ترتیب که قیمت کادار میاگر سرمایه

همین قیمت نیز در بازار  را بهی درصد معینی سود )»منصفانه«( بداند و آنی تولیدِ آن، بعالوهبرابر با هزینه

ها بشود. اِشکال کار این است،  ی مستقیمی بین مزد و سطح قیمتتوانست مدعی رابطهوقت میبفروشد، آن

ها را تعادلِ تقاضا و عرضه در بازار تعیین ی او، قیمتگواقتصاددانِ سخندار و  که بنا بر دلیل دومِ سرمایه

ومی تعیینهزینه  کند  نقش  قیمت  این  تشکیل  در  کاال  تولید  بهی  ندارد.  اول  کننده  قانون  دیگر،  عبارت 

تر باشند، تر است و هرچه بیشتر باشند، سودش بیشدار کمهای تولیدِ سرمایهگوید که هرچه هزینهمی

شود و  های بازار باشند، ورشکست میتر از قیمتمدت بیشهای تولیدش در بلندهزینه  تر و اگرسودش کم

دار ندارند، بلکه  همین دلیل مزدهای پائین و ایستا، ربطی به خیرخواهی سرمایهباید بازار را ترک کند. به

وند. هرچند شتر باشند، موجب افزایش سودش میکنند و هرچه مزدها کمفقط میزان سودش را تعیین می

وجه مشکل و تناقض را حل  دار را باز کند، اما به هیچممکن است این قانون دوم مچ »خیرخواهی« سرمایه

رسیدن  توانند مدعی شوند که برای به تعادلدار و علمای مدافع »مارپیچ« کذایی مینکرده است. زیرا سرمایه

نده باید بتواند قیمتی پیشنهاد کند و این قیمت  کنای وجود داشته باشد و عرضهعرضه و تقاضا، باید عرضه

تواند قیمتی را پیشنهاد کند که  کننده نمیی تولیدِ محصول باشد. عرضهارتباط با هزینهتواند بیمسلماً نمی

بلندمدت موجب ورشکستگیتر از هزینهکم شود.  اش میهای تولیدِ اوست. این کار به زیان اوست و در 

رو  های تولیدش وابسته است. از همینه باید قیمتی پیشنهاد کند و این قیمت به هزینهکنندبنابراین عرضه

های تولیدش، و از  تری پیشنهاد کند و هرچه هزینههای مناسبباید بتواند برای رقابت با رقیبانش قیمت

البته این قانون  تر بازتر است.  های پائینتر باشد، دست و بالش در پیشنهاد قیمتجمله مزد کارگرانش، کم

ی حقیقی برخوردار است. زیرا، چه مقدار ارزش یک کاال را بر  وقس بهتری دارد و از یک هستهاول اس

حسب مقدار کار )اجتماعاً الزمی( که برای تولیدش صرف شده است تعیین کنیم و چه قیمتش را بر اساس  

ی پول و  آالت، مواد خام، اجاره، بهرهیناند )اعم از تأسیسات، ماشقیمت عناصری که در تولیدش وارد شده

های تولید )چه بر حسب زمان کار و چه قیمت(  توانیم از ورودیالبته مزد کارگران( محاسبه کنیم، نمی

 ی حقیقی بپردازیم، بهتر است، معضل اصلی را دنبال کنیم.که به این هستهنظر کنیم. اما پیش از آنصرف
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داران برای رفاه کارگران و دیگر اقشار جامعه را  م راز نگرانی کاذب سرمایهبه این ترتیب، هرچند قانون دو

ی  تواند سهم مزد در تشکیل قیمت )یا به تعبیر دقیق و درست، ارزش سرمایهکند، اما هنوز نمیفاش می

ی متغیر در  سرمایه  ارزشمتغیر در ارزش کاال( را نقض و انکار کند. نکته اما دقیقاً این است که سهم  

ای مستقیم  جا تا برقراری رابطهکند و از اینجلوه می  قیمتدر تشکیل    مزدصورت سهم  کاال، به  ارزش

شدن مشکل و برداشتن گامی  ها راه دوری نیست. برای روشنقیمت  افزایشسهم مزد و    افزایشبین  

داری  ی تولید سرمایهاقعیت شیوهتوانیم وضعیتی را فرض بگیریم که هرچند تحققش در ودر حل آن، می

لحاظ نظری و واقعی  غیرممکن است، اما خودِ فرض غیرمجاز نیست و خواهیم دید که چرا چنین فرضی به

 مجاز است. 

رتبه و متخصص برجسته(  دار یا کارفرمایی با کارکنانش )کارگر و کارمند و مدیر عالیفرض کنیم سرمایه

شان، به تناسب از  صورت مبلغی پول، وسائل و امکانات معاشبه  توافق کند که بجای پرداخت مزدشان

شهریه و  کنکور  و کالس  درمان  و  تا سالمت  گرفته  پوشاک  و  خوراک  و  دانشگاه  مسکن  و  مدرسه  ی 

خواهانه، اهمیت  که پیشاپیش متهم نشویم با خیاالت برابریشان، را تأمین کند. در ضمن برای اینفرزندان

ترین  ایم، برای مثال و نتایج ما کوچکمراتب شغلی در جهان مدرن را نادیده گرفته  تقسیم کار و تخصص و 

آبادی و نان و ماستی، و برای  اش آلونکی در حلبیدار پذیرفته باشد، برای کارگر سادهفرقی ندارد که سرمایه

صی و غیره و  ی مرغوب و ماشین شخمدیران و متخصصانش ویالیی در باالی شهر و انواع اغذیه و اشربه

دار متعهد است امکان معاش را فراهم کند و ثانیاً  غیره را تقبل کند. فرض ما اوالً فقط این است که سرمایه

تر شوند،  ترین تغییری در این امکانات ایجاد نشود، نه بهتر و بیشهای متوالی کوچککه، در طول سالاین

شکل و کیفیت و کمیت از خوردنی و نوشیدنی و تر و بدتر. همان مسکن، همان حجم و وزن و  و نه کم

ها، مزد  اماواگر ادعا کنیم که در طول سالکند که بتوانیم بیما کمک میدو فرض بهپوشیدنی و غیره. این

 کند.  ترین تغییری نمیکارکنان این بنگاه کوچک

شود  دار متوجه میسرمایهی زمانی معینی )مثالً یک ماه یا یک سال(  پس از تأمین امکانات معاش در دوره

اش را  سرمایهـعبارت دیگر باید سهمی از پولتری بپردازد؛ بهی این امکانات باید پول بیشکه برای تهیه

[  1که برای تخصیص به مزد درنظر گرفته است افزایش بدهد، زیرا قیمت اجناس و خدمات باال رفته است.] 

ها کماکان از همان مسکن، همان  نقشی در این تغییر ندارند. آن  داند که کارکنانش دار میحال سرمایهبا این

کنند که در  خوراک و پوشاک و وسائل رفت و آمد و امکان تحصیل فرزندان و درمان و غیره استفاده می

تری را که برای  دار ناچار شود پول بیشکردند. با وجود این، ممکن است سرمایهتر میمقطع زمانیِ پیش
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این  تهیه افزیشی  و  است  بیشیافتن هزینهامکانات خرج کرده  مقدار  قالب  در  تولیدش  را  ی  پول  تری 

نیاید، به پیش  معضلی  و  پرسش  او  خودِ  برای  اگر  بنابراین،  بدهد.  دخالت  قیمت محصوالتش  در  نحوی 

طرف بدیهی  گویِ او، با یک معضل در »علم« اقتصادش روبروست. زیرا از یککم اقتصاددان سخندست

اجناسی که    کیفیتو    مقداراند و نه  کارها تغییری کرده  کیفیتو    مقدارست که بنا به فرض ما، نه  ا

می تأمین  را  کارگران  اما  معاش  پولیکند.  فراهم  مقدار  برای  کیفیت  که  و  مقدار  انجام  امکان  آوردنِ 

قیمتتغییرنایافته افزایش  احتماالً موجب  یافته و  افزایش  از کار خرج شده،  این  هاای  تا  جای  شده است. 

طور کلی و  ها بهدار موجب افزایش سطح قیمتقضیه ممکن است افزایش قیمت محصوالت این سرمایه

ی کارکنان  بینانهخواهی و ادعای غیرواقعترین تردیدی زیادهنرخ تورم شده باشد، اما علت آن بدون کوچک

 اند. اند و نگرفتهچه قبالً بود، نخواستهتر از آنیشای ب ها، بنا بر فرض، ذرهبرای افزایش دستمزد نیست. آن

تر این معضل و علل آن بپردازیم، باید به این وعده وفا کنیم و نشان دهیم  که به واکاوی ژرفپیش از آن

جامعه واقعیت  در  تحقق  و  تصور  غیرقابل  هرچند  فرضی،  چنین  سرمایهکه  و  ی  ناموجه  اما  است،  داری 

 نامشروع نیست.  

فرض ما در حقیقت چیزی جز این نیست که مزدها در فواصل معین زمانی و ادوار تولید، در سطح    :نخست

از   بسیاری  در  غیرواقعی؛  نه  و  است  غیرمجاز  نه  فرضی  چنین  و  باشند؛  یافته  افزایش  تورم  نرخ  جبران 

در ایران نیز  داری افزایش مزدها در حد جبران نرخ تورم امری بدیهی است و  ی سرمایهکشورهای پیشرفته

هستند مدعیانی که معتقدند افزایش حداقل دستمزد همیشه نرخ تورم را جبران کرده است؛ هرچند این،  

دهیم که افزایش مزدها،  شرمانه است و به آن بازخواهیم گشت. ما با این مثال نشان میادعایی دروغ و بی

هم به هر دو دلیل ها ندارد؛ آنقیمت  ترین نقشی در افزایشکه نرخ تورم را جبران کند، کوچکدر حدی

ی  که به دلیل/قانون اول مربوط است: اگر همهشان دارند. تا جاییداران و اقتصاددانانمذکوری که سرمایه

توانند در خودِ قیمت نقشی ایفا کنند. مثالً اگر قیمت کاالیی  مزدها در حد جبران نرخ تورم افزایش یابند، نمی

درصد افزایش    20رسیده باشد و مزد کارگری نیز که قرار است آن کاال را بخرد    120به    100در اثر تورم از  

مرغ را صد سال پیش چند شاهی  که تخمی اقتصادی تغییری حاصل نشده است. اینیافته باشد، در رابطه

وز و امروز  فروختند و امروز چند هزار تومان، نه مانع از آن است که درصد معینی از افراد جامعه، آن رمی

قدرت خریدش را داشته باشند و نه لزوماً به معنای تورم در معنای اقتصادی این اصطالح است. تا جایی  

ترین تغییری در  نیز که به دلیل/قانون دوم مربوط است، افزایش مزدها در حد جبران نرخ تورم، کوچک

ها شود. با مزد سال قبل  فزایش قیمتتواند بنا بر قانون دوم موجب اکند و نمیتقاضای مؤثر ایجاد نمی
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حال  اند. با اینشد ماهی نیم کیلو گوشت خرید؛ امروز قیمت گوشت و مقدار مزد، مثال،  هردو دوبرابر شدهمی

 تر. تر و نه بیشتوان همان نیم کیلو گوشت را خرید. نه کمبا مزد فعلی هم فقط می

شوند، تغییرات خودِ  سی که در اِزای مزد مبادله میی افزایش قیمت اجنا: در این فرض، در محاسبهدوم

ی زمانیِ محاسبه، ثابت فرض شده است. این فرض نه غیرمجاز است، نه نامعمول. اگر قرار  مزد در فاصله

ی حداقل دستمزد، تغییرات خودِ مزد نیز وارد سبد معاش شود، روند محاسبه به دورِ باطل  بود برای محاسبه

اِزای آن لحاظ شده است.  شد. در این محاسبه سهم مزد از طریق کاالهای مابهچار میو تسلسلی ابلهانه د

ی مارکس  گفتهالبته از چنین دورِ باطلی حتی اقتصاد کالسیک نیز برکنار نبوده است، چه رسد به اقتصادِ به

شالوده امروز  که  )وولگار(  ولنگار  یا  درسنامهعوامانه  اصلی  اقتصادی  »علم«  آموزش  در  2است.]  های   ]

پاسخ  ی سبد معاش، این پرسش بیی »علم« اقتصاد بورژوایی و بر پایهشیوهی حداقل دستمزد بهمحاسبه

ها،  ی تولید خودِ آنماند که آیا سهم دستمزد از طریق قیمت اقالمِ درون این سبد، باید براساس هزینهمی

 نیز بازخواهیم گشت. های جاری درنظر گرفته شود؟ به این نکتهیا بر اساس قیمت

ها،  تأثیریِ مقدار و افزایش دستمزدها بر افزایش تورمی قیمتتر، بهترین دلیل برای بیدر مقیاسی کالن

ی عظیم و  ها، دامنهداری است. در این دورانهای رکود و بحران سرمایهی این دو نرخ در دورانرابطه

گام است. بدیهی است که در  زمان و همهای نجومی تورم همنرخ وار بیکاری و نزول دستمزدها، با  توده

گرفتنِ  ای یک به یک بین نرخ بیکاری و نرخ تورم و نادیدهاستناد به آمارهای اقتصادی، برقراری رابطه

استداللیِ ضعیف نیروی  اقتصادی،  ایندیگر عوامل  با  دارد؛  بحرانی  تری  در سال  نیست که  حال عجیب 

درصد، و مثالً در همین سال در آلمان    5.6درصد و نرخ تورم    5.8نرخ بیکاری برابر با  در امریکا    2008

بیکاری  به نرخ  تورم    3.2ترتیب  نرخ  و  حالی  2.6درصد  در  است.  سال  درصد  در  آغاز    2009که  با  و 

در آلمان    درصد و   2.6اندازهای خروج از بحران و باالرفتنِ درصد اشتغال، نرخ تورم در امریکا به منفیِ  چشم

 کنند.درصد سقوط می 0.3به 

پایه است.  در ایران، ادعای جبران نرخ تورم با افزایش حداقل دستمزد، حتی بنا بر آمارهای رسمی کامال بی

  1359های  ی سالکند. در فاصلهاعتبار میشرمانه را بیگونه ادعاهای بیی اینفقط اشاره به یک نکته همه

تومان ثابت مانده است. در    1905ستمزد برابر با صفر درصد بوده و در مبلغ  ، افزایش حداقل د 1363تا  

در مبلغ    1368تا    1367ی بین  تومان و در فاصله  2160بدون تغییر در مبلغ    1365تا    1364ی بین  فاصله

  درصد نبوده و   9تر از  سال هرگز کم  9ی این  که نرخ تورم در فاصلهتومان درجا زده است، در حالی  2490

ی معاش را برای  درصد نوسان کرده است. این ارقام مسلماً فقر و رنج و فشار کمرشکن هزینه  22تا    9بین  
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دهد. کافی است تصور کنیم که در این فاصله جنسی که قیمتش مثالً  ی عظیم تهیدستان نشان نمیتوده

ز قابل خریداری نیست و  هزارتومان نی  6حتی با    1367هزار تومان بوده است، در سال  ، یک1359در سال  

ونیم برابر هم نشده است. عالوه بر این  که حداقل دستمزد حتی یکبرابر شده است، در حالی  6تر از  بیش

گیری فشار و تحمیل فقر بر تهیدستان نیست، زیرا  باید توجه داشت که نرخ تورم معیار مناسبی برای اندازه

درآمد  در شُمار کاالهای مورد مصرف تهیدستان و اقشار کم  شوند کهی این نرخ اقالمی وارد میدر محاسبه

عنوان نمونه، گویاترند.  ی قیمت اجناسی مانند پیاز، قند، ماست یا روغن مایع، بهنیستند. برای این کار مقایسه

برابر    1800، حدود  1358در مقایسه با سال    1399ها در سال  که بنا بر نرخ رسمی تورم، قیمتدر حالی

اند. ادعای جبران نرخ تورم یا  هزار برابر شده8هزار و  8هزار،  5هزار،  8ترتیب  د، قیمت اقالم فوق بهانشده 

 تواند باشد. تر از این نمیها در اثر افزایش مزدها، پوچ افزایش تورمیِ قیمت

 نقد اقتصاد سیاسی 

مانده و  پاسخهای تاکنون بیتواند پرسشی ارزش مارکس میاینک ببینیم آیا نقد اقتصاد سیاسی و نظریه

رابطه ماندنِ  رغم ثابتفرضی که طرح کردیم، دیدیم که به  ی مزد و تورم را حل کند؟ در مثالیمعضل 

  پول تر و خرج  ی بیشا هزینهشود کاالها و خدمات مورد نیاز کارکنانش را بدار ناچار میمزدها، سرمایه

شان تغییر  که کیفیت و کمیت این کاالها و خدمات ثابت مانده، قیمتتری تأمین کند. یعنی در حالیبیش

های جاری، افزایش یافته است. بنابراین کامالً آشکار است که این »تناقض« از  کرده و با میزان قیمت

دار  روست که اگر سرمایهشاء گرفته است؛ و دقیقاً از همینیا بیان پولیِ ارزش این محصوالت من  شکل پولی 

پرداخت و از نظر خودش  ها میی وسائل معاش و امکانات زندگی کارکنانش، پولش را به خودِ آنبجای تهیه

نظر  گاه بهگیرد، آنداری صورت میی سرمایهی جامعهکه در واقعیتِ هرروزهخرید، امریها را میآن  کار

طور که دیدیم، مزدها تغییری  که، همانعلت افزایش قیمت محصوالت، افزایش مزدهاست، در حالیآمد،  می

نیز که در محاسبهنکرده توانیم  ماند، دقیقاً همین بود که ما چطور میپاسخ  ی سبد معاش بیاند. سؤالی 

ایم؟  تعیین کرده  کارقیمت  ها را )از جمله( براساس  را با قیمت کاالهایی تعیین کنیم که قیمت آن  کارقیمت  

 اقتصاد سیاسی هرگز از این دور باطل بیرون نرفت و نرفته است. 

نظریه اساس  شیوهبر  در  انسان  کار  محصول  مارکس،  ارزش  سرمایهی  تولید  خصلتی  ی  کاال،  یا  داری، 

طرف ارزش مصرفی است و از طرف دیگر ارزش. این خصلت دوم، یعنی زمان، از یکمضاعف دارد. هم

ای همان چیزی است  دهد و این ارزش مبادلهای نشان میصورت یا در شکل ارزش مبادلهارزش، خود را به
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شود که ما تحت  هایی به همان چیزی بدل میی میانجیواسطه، یعنی بر حسب پول، بهاشپولیکه بیان  

عاً الزمی که برای تولید )و این ارزش برابر است با مقدار زمان کارِ اجتما  مقدارشناسیم.  نام »قیمت« می

آن است.  الزم  کاال  این  میبازتولید(  برطرف  را  انسان  معنوی  و  مادی  نیازهای  مصرفی  چه  ارزش  کند، 

انسانی نیز یک کاالست و مثل هر کاالی    نیروی کار داری،  ی تولید سرمایهکاالست، نه ارزشش. در شیوه

این است که با   کار  نیرویای(. ارزش مصرفی لهدیگر هم ارزش مصرفی دارد و هم ارزش )و ارزش مباد

وجود آورد و مقدار ارزشش برابر است با مقدار ارزش کاالهایی که  شدنش، کار یا فعالیت انسانی بهمصرف

خرد، ــ برخالف تصور او و کل اقتصاد بورژوایی از آغاز تا  دار میچه سرمایهاند. آنبرای بازتولیدش الزم

ـ کار روزان  پردازد، قیمت  دار میکارگر است. مزدی نیز که سرمایه  نیروی کاری کارگر نیست، بلکه  هامروزـ 

روزانه نیروی کار الزمکار  این  بازتولید  برای  )یا قیمت( کاالهایی است که  بلکه ارزش  نیست،  او  اند.  ی 

شان را به کارگر  دل بهایدار خودْ این کاالها را فراهم کند یا معاکرد که سرمایهبنابراین در اساس فرقی نمی

شکل  ها ندارد، در حالت دوم نیز ندارد.  طور که در حالت اول، »مزد« نقشی در افزایش قیمتبدهد. همان

ی دگردیسی  کننده ی مارکس: »اهمیت تعیینگفتهآورد. بهرا پدید می  وارونگی، این توهم و  پولیِ مزد

  یهمه« در این است که » خودِ کار به ارزش یا قیمت  ارزش و قیمت نیروی کار به قواره یا شکلِ مزد یا

های  ی آزادیداری، همهی تولید سرمایههای شیوهی رازآمیزیهمهدار،  تصورات حقوقی کارگر و سرمایه

ی اقتصاد ولنگار بر همین شکلِ پدیداری استوارند که  گرانههای توجیهسراییی یاوهاش و همهمتوهمانه

 [ 3نمایاند.«]کند، و، به وارونه، خالفش را میاز دیده پنهان میی واقعی را رابطه

که برابر است با مقدار    شان ــهایارزش  مقدارِکاالهای درون سبد معاش، هریک ارزشی دارند و مجموع  

نام »نیروی کار«، که با آن  چنین برابر است با مقدار ارزش کاالی دیگری بهمعینی کارِ اجتماعاً الزم ــ هم

شود، که مقدار ارزش نیروی کار وارد مقدار ارزش محصول کار، یا کاال، میشود. بنابراین زمانیبادله میم

تواند  اش یا قیمت، نمیچه این مقدار بر حسب زمان کارِ اجتماعاً الزم محاسبه شود و چه بر حسب بیان پولی

که در قیمت کاالهای سبد    تورم«یمقدار ارزش محصول نقش ایفا کند. بنابراین »  یدر محاسبه  بار  دو

شکل  آفرین داشته باشد.  مثابه مزد، نقش تورمبار به، اینبارِ دیگر یکتواند  معاش لحاظ شده است، نمی

اِزای مقدار معینی کار )روزانه، ماهانه، ساالنه( پرداخت شده است،  ، بهمزد مثابه مبلغ معینی پول که در 

کند و  اِزای مزد، را قطع میعادل آن، یعنی مجموع قیمت کاالهای مابهی بین این مقدار با مقدار م رابطه

به را  بهوجود میاین توهم  افزایش مزد  عاملی  آورد که  قیمت  ، میذاتقائم بهعنوان  افزایش  در  تواند 
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سو، با مجموع  شده، یعنی نیروی کار از یکچه در کاالی خریداریایفا کند. آن  مضاعف محصول نقشی  

نیروی کار، یا مقدار    مقدار ارزش کاالهای درون سبد معاش، از سوی دیگر، برابر است،    مقدار ارزش 

اش  کارِ اجتماعاً الزم است و ربطی به ارزش مصرفیِ نیروی کار ندارد. برعکس، ارزش مصرفی  زمانمعینی  

قرار استفاده  مورد  وقتی  که  است  کند گیرد، میخاصیتی  ایجاد  )مجردی(  کار  به  تواند  زمانش،  مراتب  که 

ای آن است. بنابراین مزد، یا در حقیقت  ی ارزش مبادلهتر از زمان کارِ اجتماعاً الزمی است که نمایندهبیش

تواند در افزایش تورمیِ قیمت نقشی داشته باشد، بلکه حتی اگر مقدار  مقدار ارزش نیروی کار، نه تنها نمی

ی هستیِ تولید  ار نیز باشد ــ امری که نافی و ناقض سرشت و شیوهبارآوریِ ک  کلِی  کنندهاین مزد، جبران

تواند چنین نقشی را ایفا کند. تجاوز مقدار مزد از  داری است و رویدادش محال است ــ باز هم نمیسرمایه

به تنها  نیروی کار،  ارزش  نهایتاً سود سرمایهمرزِ جبرانِ  مزدها  دار است.  معنای کاهش ارزش اضافی و 

ها و تورم به معنای کاهش مزدها  ها نیستند؛ برعکس، افزایش قیمتافزایش قیمتعلت  

 و کاهش ارزش نیروی کار است. 

دارانه در نقش تورمیِ افزایش مزدها، چیزی جز توجیهی  ی اقتصاد سرمایهسرایانهی دعاویِ یاوهبنابراین همه

گونه که آشکارساختنِ ن حقیقت نیست؛ هماننهادن بر این وارونگی واقعی، بر همیایدئولوژیک برای سرپوش

 دارانه نیست. ی تولید سرمایههنگام با شیوهجوییِ هماین حقیقت، چیزی جز ستیزه

 

 : هایادداشت 

نزدن به روال متن، آن را  برای لطمه فقط  ای که نباید از دیده پنهان بماند ــ و  کنندهی بسیار مهم و تعیین ته البته نک [1]
داری و  ی تولید سرمایه نشان شیوه آورم ــ این است که با فرض افزایش متداوم بارآوری کار، که سرشت می   حاشیهدر  

به سرمایه  باید  که  حقیقت سهمی  در  است،  آن  هستیِ  تداوم  بی ضامن  یابد،  تخصیص  متغیر  و  ی  یافته  کاهش  تردید 
تری دارد؛ زیرا در اثر افزایش بارآوری، زمان کارِ  ی کمهزینه  ی این لوازم و امکانات معاش دار در اساس برای تهیه سرمایه 

ها و سطح   کاال، و بنابراین مقدار ارزش آن کاهش یافته است. افزایش مبلغ اسمیِ قیمت ْ اجتماعاً الزم برای تولید تک 

حال در کشورهای  کند. با این تری به این بخش، این حقیقت را پنهان می بیش   پولهای بازار، و ضرورت تخصیص  قیمت

توانند این  های بازار هم نمی داری که رشد بارآوریِ کار متداوم و مؤثر است، حتی مبالغ اسمی و قیمت ی سرمایه پیشرفته 
اش یک  رتبهدارِ مثالِ ما ده سال پیش تعهد کرده بود برای یکی از کارمندان عالی واقعیت را پنهان کنند. مثالً اگر سرمایه 

استفادهکامپیوتر شخصی   برای  تهیه و  امروز  کند،  تأمین  و  تهیه  نیز  همان سرعت  ی خصوصی  با  کامپیوتری  چنان  ی 
روز  ی موقت و قدرت گرافیکی، فقط در فروشگاه اجناس اسقاطی ممکن بود و اگر آن ی ثابت و حافظهیو، حافظهپی سی 

بود. همین  دالر ممکن می   10تر از  ن با کم ی آدالر را صرف خرید آن کند، امروز تهیه   1000الزم بود، مبلغی معادل  
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اند؛ و این روندی است برای کشورهای  دهد که در کنار افزایش نرخ تورم، مزدهای واقعی کاهش یافتهخود نشان می خودیِ به
 کس، حتی اقتصاددانان نولیبرال، منکر آن نیستند. داری که هیچ ی سرمایه پیشرفته 

او    یاصل راهنما  پردازد، ی دستمزد م  « یع یطب  مت ی»ق  ا یدستمزد    « یع ی»نرخ طب  رامون ی به پژوهش پ  تیآ. اسم ی وقت»[  2]
وسائل معاش را    ن یا  ی عی طب  مت ی. اما او قاندی کار ضرور  یی توانا  دی بازتول  ی که برا  ی وسائل معاش  ی ع یطب  متیق  ست؟یچ

  ی به زمان کار الزم برا  ی عن یدرست ارزش،    نیی به تع  گرددی کند، دوباره بازم  شانن ییاگر اساساً تع  کند؟ی م   نییچگونه تع
اما آن   نی ا  د یتول وسائل    یع یطب  متی. قشودی دچار دور باطل م  کند،ی درست را ترک م  ر یمس  نی جا که اوسائل معاش. 

  مت ی ›»ق»دستمزد«،    ی عی طب  متیق  ق ی از طر  شود؟ ی م   نیی چگونه تع  کنند،ی م   ن ییدستمزد را تع  ی ع یطب  مت یکه ق  ی معاش
  ل ی را تشک  گر ید   ی کاالها  یآن وسائل معاش و همه   ی عی طب  مت یکه ق  ن، ی رانت زم  «‹ یع یطب  مت یسود و ›»ق  «‹ یعیطب
از دور    ییرها   یبرا  یراه  جان یمربوط به قانون عرضه و تقاضا طبعاً در ا  یهای . وراج هیرالنهایغی ال  طورن ی . و همدهندیم

عرضه    ی هانوسان   یواسطهکاال به  متیق  کهی زمان  یعن یاند،  منطبق   و تقاضا برهم  هعرض  کهی زمان  قاًیدق  را، ی. ز ستند یباطل ن
  ی که از سو  ییارزش کاال  ایکاال )  یشدهتمام   متِیق  کهیزمان  گر،ی به سخن د  ا ی  ست،یاز ارزشش ن  ترن یپائ  ایو تقاضا باالتر  

منطبق    متیق  ای   «یعیطب  متی»ق  دی با  کند،ی است که تقاضا پرداختش م  یمت یهمان ق  حالن ی( در عشودی فروشنده عرضه م
، ص  26.1آثار آلمانی، جلد  ، مجموعههای ارزش اضافینظریه« )مارکس؛  ›معلوم‹ و موجود باشد.   ی بر ارزش کاال، مقدار

 (. فارسی یترجمه . نک: 68

ی مزد مارکس نگاه  تر با نظریه . برای آشنایی بیش 562، ص  23آثار آلمانی، جلد  ، مجموعه 1، جلد کاپیتالمارکس؛  [  3]
کاالی  ی »«، یا مقاله کارمزد  به  کار  نیروی   ارزش  دگردیسی، » کاپیتالی فارسی فصل مزد در جلد اول  کنید به ترجمه 

 «. نیروی کار
 
 
 

 2aB-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://naghd.com/2020/12/20/%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%db%8c-5/
https://naghd.com/2021/01/10/%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%af/
https://naghd.com/2020/12/08/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://naghd.com/2020/12/08/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://wp.me/p9vUft-2aB
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 شهر: ارزش سیاسی و اقتصادی کار کُردها محتوای طبقاتیِ قومیت در کالن
 

 2021مه   4

 

 ی: پوالت آلپمن نوشته

 امامی ی: مهرداد ترجمه

 

حامقالهگفتار مترجم.  پیش ترجمهی  بهضر  است  کتابی  از  و  نام  ی فصلی  کار  روندهای  باد:  برابر  در 
از جانب انتشارات »نوتابِنِه« به زبان ترکی منتشر شد. در این    2015که در سال  وجوی ضدّهژمونی  جست

چون  های ضدّهژمونیک همتراتژیهای کار نولیبرالی، اسسازی، پرولترسازی، رژیمثباتکتاب روندهای بی
های کار بدیل عمدتاً در بستر ترکیه به بحث  ی طبقاتی و سازمانپداگوژی بدیل، نقش تکنولوژی در مبارزه

کنم به تمام  ی این مقاله را مشخصاً تقدیم میترجمه  2021ی یکم می سال  شوند. در آستانهگذاشته می
تما کارگران و زحمت به  ایران،  زنان و  م مهاجران داخلی و خارجی در جایکشان ساکن  به  جای کشور، 

ایجاد نشده است مگر از طریق استثمار کار،    شانبرای  ای مردان و کودکان کاری که هیچ و ثروت آبادانی
 های مختلف اجتماعی.  ها در عرصهبدن، ذهن و جان آن

 *** 
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- به موازات روند تأسیس رژیم دولت   ی مدرن در عین حال فراگردی استشدن ترکیهدارانهروند سرمایه
ای فاقد  گذار به عنوان »تودهی ترکیه از جانب نخبگان بنیانملت در این کشور. به بیان دیگر، تلقی جامعه

بی درهمامتیاز،  و  توسعهطبقه  الگوی  اتخاذ  روّیهی سرمایهجوشیده«،  و  دولت دارانه  که  ملت-های  سازی 
اجتماعپروژه  چونهم به منزلههای مهندسی  های موازی تحقق  ی سیاستی سربرآورده و در عین حال 

هایی با هدف فراروی  های اقتصادی دولت سیاستنشان اصلی دولت بودند. محور سیاستاند، سرشتیافته
ها نیز نظراً حاوی  ی اجتماعی این سیاستبود. سویه  داری ی گذار به سرمایهواسطهیافتگی بهتوسعهاز کم
این وضعیت موجب شد که  ی قلمروی مشترک و عمالً بر اساس تبار/خون بود.  لت بر پایهگیری مشکل 

ای  فرهنگیْ مواجهه-ی شکل هستی اجتماعیمثابهیک تخیل و هویت قومی به  چونهمبین هویت »ملت«  
ی شرق«  »مسئلهی نخستین جمهوری به عنوان  وجود آید. این روند که در دورهآمیز بهپرتنش و منازعه

پیدا کرد، نهایتاً تبدیل به »مسئلهتلقی می با »ترور« و مشابه آن  ی  شد و در عین حال تعاریفی مرتبط 
اجباری کُردها فراهم کرد.    ،های دولتی متفاوتکُردی« شد و به سبب سیاست عرصه را برای مهاجرت 

های خود رانده شدند. طی این روند،  بدین ترتیب کُردهایی که از روی اجبار مهاجرت کردند، از سرزمین
شهرها اسکان یابند تبدیل به نیروی کار ارزان شدند و این نیروی کار  که بتوانند در کالنکُردها برای این

 کردند.ای شد که نابرابری اجتماعی را بازتولید میارزان در عین حال اسیر سازوکارهای سلطه

کرد و به دالیل  قومی را نمایندگی می- ردها که نیروی کار ارزانبه این سو، نیروی کار کُ  1950ی  از دهه
های  شرقی آناتولی بود، هم با خصلتهای جمعیت کُرد ساکن در شرق و جنوبمختلف محصول مهاجرت

ها مواجه بود و از این رو کُرد  های سیاسی افزوده بر آنساختاری و خارجی روندهای اجتماعی و هم با تنش
ی اجتماعی که از طریق شکل تولید  به موقعیتی نامساعد در روندهای کار کرده بود. عرصهبودن را تبدیل  

توسعه برای  را  عرصه  بود،  شده  بازسازی  تولیدی  روابط  در  ساخت.  منعطف  فراهم  غیررسمی  روابط  ی 
با  غیررسمی موازی  حقوقیِ  و  اقتصادی  روندهای  عملیِ  تحققِ  برای  ضروری  اجتماعی  شرایط  سازی، 

ی روابط واقعی جهت بازتولید نیروی کار ارزان مشخصاً در  کند. شبکهسازی نیروی کار را ایجاد میاتثببی
رژیم انباشت جدیدِ   چونهمفوردیسم که  گیرد. بنابراین، الگوی تولید منعطف یا پستشهرها شکل میکالن
تولید سرمایهشیوه در  ی  و  کاریْ حاکم شده  مناسبات  در  و  سربرآورده  نقش  شبکهداری  کاری  روابط  ی 
دادن  ثبات از طریق مرکزیتی ایفا کرده است، تنها محدود به افزایش استخدام نیروی کار بیاکنندهتعیین

به روابط غیررسمی نشده است، در عین حال، طی روند مذکور نقش بسزایی در گسیل نیروی کار ارزان به  
 شهرها ایفا کرده است. کالن

ظرف تقریباً نُه   2012-2013های  های یک پژوهش میدانی است که طی سالیافتهاین پژوهش مبتنی بر  
شناختی ی جامعهاوغلوی استانبول انجام شد. این پژوهش که مشخصاً ناشی از دغدغهی بیماه در منطقه

کُردهای ساکن محلهنسبت به مفصل تارالباشی در روندهای کار شهری است، از طریق روش  بندی  ی 
داده  یمصاحبه از  بخشی  است.  شده  انجام  مفروضات  عمیق  طبق  پژوهش  این  زمینهنظریههای    ای ی 
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شدن  دارانهاند. هدف پژوهش حاضر فهم روند سرمایه( تحلیل و ارزیابی شده2012؛ اوکتای 2000)چارماز، 
 رکیه است.ملت بر کُردها و تحلیل تأثیر این تحوالت بر ساخت طبقاتی ت- های دولتترکیه و تأثیر سیاست

 یافتگی و طبقاتتوسعهشدن ترکیه: دولت، کمدارانهدقایقی از روند سرمایه

تمام  همان  »... در  مایعات  دینامیک  قوانین  که  طور 
چرخهرودخانه قوانین  است،  یکسان  جهان  ی های 

سرمایه از یک سوپرمارکت به سوپرمارکت دیگر، از یک  
نیز   ی دیگرخانه  کشور به کشور دیگر و از یک خانه به

 دیوید هاروی   تغییرناپذیر است.«

ی تأسیس  ی مناسبات طبقاتیْ تقسیم کار اجتماعی است. در مرحلهکننده های اساسیِ تعیینیکی از مؤلفه
با ویژگی هم اجتماعی  شد و هدف این بود که اعضای  سازش تعریف میبستهجمهوری، این تقسیم کار 

شدند، حول یک مفهوم کلیِ  تنیده« قلمداد میفاقد امتیاز و درهم  طبقه، ای بی»توده  چون همجامعه که  
مبتنی بر نیاز متقابل گرد هم آیند. در واقع، تقسیم کار اجتماعی در فضای تُهی وجود ندارد؛ بلکه به سبب 

شود. بنابراین، تقسیم کار  ی برابریِ مشخصی ایجاد میگیری آن درون مناسبات تولیدی، حول مسئلهشکل 
ای است که پیوسته با مناسبات تولیدی درون ساختار اجتماعی  اعی در عین حال حاوی گسست و تجزیهاجتم

ذاتی   چونهمگرایانه دارد و دولت را وسویی ذاتیابد. آشکار است که این شکل از تحلیل، سمتجریان می
جتماعی، از مناسبات قدرت  کند. دولت در واقع، همانند سایر نهادهای امستقل از مناسبات اجتماعی تلقی می

 ها مستقل نیست.  اجتماعی و سازوکارهای آن

سرمایه روند  با  مرتبط  رویکردهای  از  دیگر  استداللدارانهیکی  ترکیه  مفهوم  شدن  حول  که  است  هایی 
[  1]ی وابستگیها که در چارچوب نظریهاند. این تحلیلپیرامون بنا شده-یافتگی و دوگانگی مرکز توسعهکم

ای همانند ترکیه را نه عوامل داخلی یافتهتوسعهی کشور کمترین مشکلِ توسعهاند، اصلییافته  گسترش
ی ملی  کنند. این تحلیل را که معتقد است توسعهالمللی تلقی میبلکه عوامل خارجی ناشی از مناسبات بین 

دن به سطح کشورهای  ی موجود در سیستم حاکم بر جهانْ ناممکن یا رسییافتهتوسعهدر کشورهای کم
  چون همی متافیزیکی آن  انگاشتن امپریالیسم و سویهتوان به سبب مطلقناپذیر است، مییافته امکانتوسعه

اند و  مانعی عبورناپذیر نقد کرد. این قبیل رویکردها، که کشورهایی که به لحاظ تاریخی ایجاد تفاوت کرده
یافته کرتوسعه  تلقی  مطلق  موقعیتی  در  را  آناند  به سطح  رسیدن  و  میده  نظر  در  ناممکن  را  گیرند،  ها 

 اند. سازیرویکردهایی ناتوان از تبیین تحوالت همپای جهانی

اند که حول این دو  هاییبندیداری در ترکیه به طور کلی حاوی دورهها برای تبیین انکشاف سرمایهتالش
گرفته شکل  دورهپارادایم  قبیل  این  بهبندیاند.  زمانتفاوت  رغمها،  در  کوچک  دورههای  عموماً  ی  ها، 

  1932ی  کنند. بدین ترتیب، دورهدوران اقتصاد لیبرالی تبیین می  چونهمرا    1932تا    1923های بین  سال
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دولت  1980تا    1960و    1950تا   اقتصاد  دوران  الگوی صنعتیرا  یا  نظر  گرا  در  واردات  بر  مبتنی  سازی 
کنند. به تعبیری، دولت در تمام  بندی میی اقتصاد بازار آزاد دستهمثابهرا به  1980ی بعد از  گیرند و دورهمی

ورود دولت    زمان دارد: کند. این امر دو پیامد هممراحل روند اقتصادی ضرورت وجود خود را احساس می
بهعرصهبه اقتصاد  واسطهی  کاالهای  تولید  دولتمنظور  تقویت  و  بهای  انجام  گرایی  میانجی 

ی رشد بخش خصوصی که با هدف تولید  آورندههای پرمصرف و در عین حال روند فراهمگذاریسرمایه
(. در کنار این بحث،  16-28:  1998گیرد )پاموک و اوون،  محصوالت نهایی معطوف به مصرف شکل می

کند و بر الگوی  دی پویا اشاره میشدنْ به کارکردارانه( در رابطه با نقش دولت در سرمایه1995احمد اینسل ) 
گرایی در ترکیه از زمان  ورزد. کورکوت بوراتاو نیز معتقد است »دولتمحور تأکید میشدنِ دولتدارانهسرمایه

تأسیس جمهوری به این سو داستان اقتداریابی سیاسی و تبدیل مجدد و گام به گام طبقات ثروتمندِ وابسته  
گرایی در  که »دولتاکم بوده است...«. در این معنا، بوراتاو با اشاره به اینبه زمین و سرمایه به طبقات ح

دارانه تظاهر یافته است« به نقش دولت در  ی سرمایهمسیر خاص انباشت سرمایه چونهمجمهوری ترکیه  
مایه  ی رژیم انباشت سر(. بدین ترتیب، نقش دولت به چرخه1985روند انباشت سرمایه اشاره دارد )بوراتاو، 

 شود. محدود می

ترکیه وارد یکی از دقایق    1980سپتامبر    12و سپس کودتای نظامی  [  2] ژانویه  24های  همراه با دستورالعمل
(  ANAPکار که با حزب مام میهن )های نولیبرال و نومحافظهشدنِ خود شد. سیاستدارانهمهم روند سرمایه

، از سویی در حالی که عرصه را برای اجتماعی/فراگیر  آغازید، در تطابق با بازسازی رژیم انباشت جهانی
از سوی دیگر قصد داشت صورتشدن سیاست راستِ میانه فراهم می با ساختار  کرد،  اجتماعی را  بندی 

منعطف-اجتماعی انباشت  سازیاقتصادی  ادغام  برای  عرصه  شد  موجب  روند  این  سازد.  هماهنگ  شده 
ای که با تأسیس جمهوریت آغاز شد و از  راهم شود، انباشت سرمایهالمللی فدر رژیم انباشت بین  سرمایه
 های درونی خود فراروی کرد. پویش

های متنوع  بندیشدن ترکیه است و در چارچوب دورهدارانهدر نتیجه، این روند که حاوی فراگرد سرمایه
بندی اجتماعی را در  رتی اقتصادی و از سوی دیگر، ساختار صوشود، از یک سو، ساختار توسعهتبیین می

ی  های ایدئولوژیک و عرضهگرایی در دوران افول عثمانی در قالب یکی از جریانگرفت. ظهور غرببر می
گرایی تُرک و در نتیجه  گرایی یا ملیبندی آن با تُرکای برای رهایی اجتماعی و مفصلنسخه چونهمآن 

دولتفراهم تشکیل  برای  عرصه  دگرگو-آوری  موجب  صورتملت  ضروری  تمام  نی  با  اجتماعی  بندی 
هایش شد. در این دوره ادغام کُردها در ساختار سیاسی حاکم به یک اندازه با موانع اجتماعی، سیاسی مؤلفه

روند ملت بستر  در  بود.  مواجه  اقتصادی  بازتاو  بروز  متأخر،  قومیِ  بسازی  آگاهی  با  مرتبط  های سیاسی 
ملت پیش رفت. این امر  -های دولت کُردها به موازات تعمیق سیاست  گرفته درون ساختار اجتماعیشکل 

ظرف مدت کوتاهی موجب شد هویت کُردی همانند هویت تُرکی نه فقط از لحاظ اجتماعی و ایدئولوژیک  
 بلکه در عین حال از نظر اقتصادی و سیاسی هم رشد و گسترش یابد.  
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 شدن ترکیه دارانههویت ملی و قومی در روند سرمایه

هایی که  یکی از مباحث محوری در مجادالت حول ملت یا هویت ملی، دولت است. سیاست.  هویت ملی

ها  های ایدئولوژیک مابین آنسازی پیاده کرده و نیز قالبیک سازمان در روندهای هویت  چونهمدولت  
اجتماعی می تبعیض  و  نابرابری  عینی  ایجاد شرایط  روزمره  بهشوند که  موجب  جازندگی  معه سرایت  ی 

توانند با نادیده گرفتن  گیری هویت ملی نمیها و شکل های مرتبط با ملتکند. به همین سبب، تبیینمی
یر بوردیو  گیری هویت به روندهای سیاسی کاری از پیش ببرند. پیملت یا محدودکردن شکل-الگوی دولت 

یکپارچه115:  1995) عنصری  فرهنگْ  که  ایده  این  از  حرکت  با  ا(  »با  ساز  دولت  که  دارد  اشاره  ست، 
سازی تمام اَشکال ارتباطی  های حقوقی و زبانی و همگنهای مرتبط با مقیاسمتحدسازی تمام رمزگان

کند. از منظر بوردیو، دولت از  سازی بازار فرهنگی« ادای سهم میویژه اَشکال بوروکراتیک در یکپارچهبه
بندی موجود  های طبقهی نظامواسطهمدارس«، و به  طریق »اصول بوروکراتیک، اصول حقوقی و ساختار

دهد و بندی برحسب جنسیت و سن( ساختارهای ذهنی را شکل میویژه طبقههای اجتماعی )بهدر آیین
چه  گیری آنکند. بدین ترتیب، دولت در شکلبندی و اَشکال تفکر را تحمیل میاصول وفاق، اصول تقسیم

 کند.« ود، ادای سهم میشمشترکاً هویت ملی نامیده می

( اندرسون  بندیکت  تعریف  در  که  می»جماعت  چون هم(  2006ملت  پدیدار  تصوری«  جای  های  و  شود 
تعلقات دینی را می یا  تبار/خون  بر  اجتماعیِ مبتنی  بهعواطف  امروزه جریان  گیرد،  تمام مباحثی که  رغم 

تولید به  خود  دیگریِ  برابر  در  بخشیده،  تداوم  را  خود  سازوکارهای    دارند،  و  داده  ادامه  »ما«  هویت 
ی این موارد نشانگر آن است که مباحث  تدارک دیده است و همه  را  زایی برای تداوم این روندمشروعیت

ی  ( که ایده1-14:  1992ی نزدیک همچنان ادامه خواهند داشت. اریک هابزباوم )مربوط به ملت در آینده
را   اِبداعی« در نظر    چونهمملت  با رابطهمی»سنتی  تنها در نسبت  را عمالً  تبیین آن  امکان  ی  گیرد و 

ی امری طبیعی یا یک ذات  مثابههایی است که ملت را بهکند، مخالف تمام دیدگاهملت تلقی می-دولت
ای »خیالین« و به  گرفته بین هویت ملی و تاریخ یک ملت رابطهی شکلپندارند. از نظر هابزباوم، رابطهمی

:  2006( همانند رویکرد ارنست گلنر )163-192:  2004ار امری اِبداعی است. بنابراین، هابزباوم )همین اعتب
دولت57-54 که  است  عقیده  این  بر  رو،  ملی  علت ها  ها/ملت(  این  از  آنند.  بلکه محصول  نیستند  گرایی 

دولتمی را  -توان  تفکر  تجربه  چونهمملت  گسترش  موازات  به  که  کرد  فهم  سیاسی  ای 
 گرایی پدید آمده است. گرایی/ملیملت

گیرد، شکلی از اشتراک فرهنگی در نظر می  چونهمهای قومی را که  ( گروه19- 28:  1991آنتونی اسمیت ) 
ی تاریخی مشترک، یک یا چند ی اجدادی مشترک، حافظهگذاری اشتراکی خاص، اسطورهی ناممنزلهبه

و گروه فرهنگ مشترک  متغیّر  یعنصر  با  ایجاد میهایی که  رابطه  ویژه/خاص  میهن  بین  ک  در  و  کنند 
اند، تبیین  های پیشاملیهای قابل توجهی از جمعیت مورد نظرشان حس همبستگی وجود دارد و گروهبخش

ملت درون همین  -کند که سازوکارهای اجتماعی پیش از دولتکند. به همین دلیل، اسمیت عنوان میمی
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شده با فراروی از  های نهادینهیابند و حاکی از آنند که دینش میهای اجتماعی گستر بندیقبیل صورت
 شوند.های قلمرویی باعث رشد بیشتر هویت قومی میمحدودیت

کتاب   در  که  ملیاسمیت  و  قومی  شکل  گرایینمادگرایی  با  رابطه  ملتدر  تقلیلگیری  از  بودن  ها  آمیز 
(،  23- 40:  2009گوید )ها سخن میگرایانه و محدودیت قدرت تبیینی آنگرا و برساختهای ذاتاستدالل

قومیت و ملی دنیای درونی  برای فهم  ابعاد ذهنی  نمادشناختی و  تأکید  بر ضرورت تحلیل عناصر  گرایی 
ای  سازه  چونهمیابد نه فقط  گرا مشروعیت میهای ملیکه از جانب ایدئولوژی  گرایی را کند. اسمیت ملیمی

ها  گیرد. به زعم اسمیت، ملتفرهنگی در نظر می- ی ساختاری اجتماعیمنزلهسیاسی بلکه در عین حال به
  های پیشترها و اَشکال امروزی خود را مدیون پیوندهایی قومی هستند که ناشی از قومیت»اکثر ویژگی

تا    ... بعضی از پیوندهای قومی نیز  اندی مربوط به آن ملتحاضر در تاریخ منطقه ... از زمان پیشامدرن 
هایی که بعدها به دفعات  گرا و ملتهای ملیاند و با تبدیل شدن به مبنای جنبشکنون امکان بقا یافته

 [ 3]دهند.ملت را تشکیل می- فرهنگیِ دولت-ظاهر شدند«، بنیان اجتماعی

دارند، »با فاصله تعلق  مدرنیستی  پاردایم  به  از متفکرانی که ملیمتفکرانی مثل گلنر که  را  گیری  گرایی 
ی  سازی را با تغییراتدهند که صنعتیکنند، ترجیح می پردازی میهای تاریخ سیاسی مفهوممستقیماً با تحلیل

کرده تبیین کنند. اسمیت نیز از این    های فرهیخته و ممتاز جامعه فراهمداری برای بخشکه سرمایه  کیفی
ای خاص شکل گرفته است،  گرایی از منظر تاریخی در دورهکه ملیرود و با گفتن اینچارچوب فراتر می

اقتصادی  - بندیْ بیشتر احیاء یعنی ادغامِ یک امرِ پیشاپیش موجود در شرایط اجتماعیعقیده دارد این صورت
اند  ( واقعیاتی اجتماعی1991ها در رویکرد اسمیت ) گراییها و ملیین ملتو تغییرات سیاسی بوده است. بنابرا 

آن تحلیل  منزلهکه  به  بلکه  سیاسی  تغییر  یک  عنوان  به  فقط  نه  باید  اجتماعیها  روندی  و  -ی  سیاسی 
 فرهنگی صورت گیرد. -اجتماعی

نهایت رو به سوی نقد    که پژوهش علوم اجتماعی در باب ملت در( با اشاره به این1993پارتا چاترجی )
گرایی و هویت ملی را در بستری  توان موضوعاتی از قبیل ملت، ملیمدرنیسم خواهد داشت، پیشنهاد کرد می

ی جوامع  ی هویت ملی تجلی مدرنیتهسازی یا مسئلهمتفاوت دوباره به بحث گذاشت. به زعم چاترجی، ملت
رفت تبدیل به ملت  ه و جماعتی بود که انتظار میی تناقض بین سرمایخارج از غرب بود که دربردارنده

های تصوری« نامیده و  چه »جماعت( با انتقاد از اظهارات اندرسون در باب آن3- 13: 1993شود. چاترجی )
سازی در اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی  ی ملتداند که اساساً حاوی تجربهروندهایی را منحصر به فرد می

گیرند، پرسش »جماعت  دهد که سایر جوامع جهان را در بر میبه نحوی تعمیم می  هستند و این تجربه را
 کند. تصوریِ چه کسی؟« را مطرح می

ی تمام  هدف من در اینجا، با به خاطر داشتن نقد چارتجی، نشان دادن این است که هویت ملی دربرگیرنده
ی  رادی وجود دارند که خارج از دامنهکه اف کند، اینای نیست که دولت تحت عنوان ملت تعریف میعرصه
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که وابستگی ملی مورد نظر دولت به  دانند و اینگیرند یا عامدانه خود را خارج از آن میاین تعریف قرار می
شود، هویت ی چندین هویت شناخته میکه این روند در ترکیه با تجربهوجود نخواهد آمد. عالوه بر این
 بوده است.  کُردی مستقیماً حاوی این روند

 هویت قومی 

های قومیت کُرد پس از تأسیس جمهوری، نخست الزم است به بحث تمایز مفهوم  برای بحث از تجربه
های رایجی که مفهوم نژاد را عموماً با خصوصیات بیولوژیک و  نژاد از قومیت اشاره کرد. عالوه بر نظریه

کنند. در علوم اجتماعی د را با فرهنگ تبیین میدهند، رویکردهایی هم وجود دارند که نژافیزیکی توضیح می
که تأکیدات نژادی یا  پذیر است، اینتصوّر بر این است که مفهوم نژاد در بستری اجتماعی و تاریخی فهم

(. در  18: 1994اند )وینانت،  مرتبط با نژاد عموماً مواضعی ایدئولوژیک و برای تعریف وضعیت عینی نابسنده
بندی معیارهای فیزیکی همانند رنگ پوست و تعیین جایگاه  نژاد، شواهدی مثل طبقه  های مرتبط باپژوهش

فیزیولوژیک  ی تبیین مفهوم نژاد با شواهد بیولوژیک یا  فرد درون ساختار اجتماعی، عالوه بر آنکه سرچشمه
 دهند که این وضعیت در عین حال معادل تقابلی اجتماعی است. هستند، نشان می

که  رغم آنپردازان مارکسیست و مدرنیست، بهمعتقد است که نظریه  ( 180-207:  1996آنتونی مارکس )
هویت دارند  عقیدهاعتقاد  این  بر  شد،  خواهند  نابود  و  کرده  فروکش  نژادی  ظهور  های  با  همراه  که  اند 

طور که  همان  اند.گرایی، استیالها و منازعات مبتنی بر نژاد بر جا ماندهسازی، مبارزات طبقاتی و ملیصنعتی
تبعیض مبتنی بر نژاد در سطح    - آنتونی مارکس در مثال آمریکا و آفریقای شمالی سعی دارد نشان دهد

 ای و غیررسمی نهادینه شده است. قانون حتی اگر از میان برود، در زندگی روزمره به نحوی ریشه

گفت دیدگاه اریکسون بر این    توانزمانی که از منظر نابرابری و تبعیض اجتماعی به موضوع بنگریم، می
تر  اساس که تبعیض نژادی مبتنی بر خصایص مادرزادی و تغییرناپذیرْ حاوی گرایشاتی نیرومندتر و مستحکم

شود. تبعیض نژادی گرایش به این دارد که خود را با عوامل  دار میمعنیاز تبعیض قومی است، دیدگاهی  
د که عوامل بیولوژیک و فیزیکی در اینجا مستقیماً به بدن  بیولوژیک و فیزیکی حفظ کند، اما لزومی ندار

های ورود فرد به گروه مسلط را در روندهای  ویژه از منظر مباحث قومیت، امکانارجاع یابند. این وضعیت، به
 دهد. ادغام اجباری یا اختیاری تشکیل می

خویشاوند    تعابیری   چونهمباید    گوید: »در نتیجه، نژاد و قومیت را تا حدی ( چنین می9:  2010اریکسن )
با بیزعم وی، تبییندر نظر گرفت«. به همتایی فرهنگی و همبستگی اجتماعی که در باب  های مرتبط 

اند، به منظور تبیین واقعیت ملت سودمندی بیشتری دارند. در نهایت، در رابطه  بندی قومی شکل گرفتهدسته 
تعلق که  کسانی  ف با  را  یکسان  نژادی  به  میشان  مجموعه  رض  از  باید  که  مبنا  این  بر  ادعایی  گیرند، 

پندارند  خصوصیات فرهنگی مشترکی برخوردار باشند، ادعایی گویا نیست. در واقع، در رابطه با کسانی که می
ای یکسان دارند، منبع الگوهای همبستگی  که ریشهرغم تصورشان از ایناعضای گروهی قومی هستند، به
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شان است، به  ن نه خاستگاه مشترک آنان بلکه سطح یکپارچگی فرهنگی و اجتماعیشاهای جمعیو هویت
های قومی، خود آن یکپارچگیِ متشکل  ی احساس و همبستگی هویتی در میان گروهبیان دیگر، سرچشمه

 های وحدت فرهنگی و اجتماعی است. از پویش

( سازگارند. به  2010اریکسن )  های نخستینملتهای قوم کُرد پس از تأسیس جمهوری با تعریف  تجربه
ی نخست،  توان در پنج مقوله ارزیابی کرد. مقوله(، مفهوم قومیت را می18-20:  2010ی اریکسن )گفته

مهاجران مدرن هستند. این مقوله، مهاجران غیراروپایی یا غیرآمریکای شمالی به اروپا یا آمریکا را در بر  
های مهاجر در آمریکای شمالی، ران غیراروپایی در کشورهای اروپایی، هیسپانیکگیرد. برای مثال، مهاجمی
اند. این قبیل  هایی مناسب برای این مقولههای مهاجر به اندونزی مثالهای مهاجر به ژاپن یا چینیایکُره

صرفی درون  ساختارهای قومی عموماً تحت کنترل روندهایی هستند که این افراد را در مناسبات تولیدی و م
ادغام مینظام سرمایه بومی شامل جماعتکنند. مقولهداری  بومی هستند. مردمان  هایی  ی دوم مردمان 

شوند که از نظر قلمروییْ قدیمی اما فاقد نفوذ و قدرت سیاسی یا دارای نفوذ و قدرت سیاسی بسیار  می
دولت  در  نشده-اندک هستند،  ادغام  هیچ  یا  حاکم  کمملت  بسیار  یا  شده  اند  از  ادغام  خارج  عموماً  و  اند 

دارند. قبایل جیوارو در منطقه یا بومیان استرالیا نمونهمناسبات تولید صنعتی قرار  آمازون  این  ی  از  هایی 
 اند. مقوله

نخستینملت قومی )جنبش  [4]های  مقولهملی-های  نیز  میگرا(  تشکیل  را  سوم  گروهی  این  های  دهند. 
- اند که از حق تأسیس دولت اند و به یُمن این رهبران سیاسی، متقاعد شدهقومی دارای رهبرانی سیاسی

ها  ی این گروهها حکومت شود. مطالبهملت برخوردارند و مجبور نیستند از جانب کسی غیر از خودشان بر آن 
اقلیت با  های قومی مناسبات  های شهری یا بومیان، این گروهحق حاکمیت خودمختار است. در مقایسه 

ها همواره با آغاز از یک قلمروی مشخص وجود خود ملت و ملت حاکم دارند. این گروه-ای با دولت تردهگس
های  شوند. فلسطینیان، تامیلهای بدون دولت« تعریف می»ملت  چون همها عموماً  سازند. آنرا موجه می

نمونهسریالنکایی، سیک کُردها  و  مقولهها  این گروه هستند.  در  روهی چهارم، گهای  های قومی موجود 
»جامعه عبارت  هستند.  تکثرگرا«  دولت»جوامع  داخل  جمعیت  فرهنگی  ناهمگنی  بر  تکثرگرا«  های  ی 

شان در نظام سیاسی و اقتصادی، در تمام  رغم اجبار برای ادغام مستقیماستعماری تأکید دارد. این گروه به
را تشکیل می عرصه متمایز  دو عرصه، گروهی  این  به جز  مقولهها  اقلیتدهند.  نیز  آخر  و  پنجم  های  ی 

هستند. این گروه قومیِ متشکل از نوادگان بردگان سابقْ نه مهاجرند و نه بومی. این افراد که    داریپسابرده
جا آورده شده و به بردگی کشیده شده  اند که اجدادشان در گذشته به آندر قلمرویی متولد شده و رشد یافته

ای  های هویتی عموماً با گذشتهکنند. سیاستختار اجتماعی مربوطه خود را بازتعریف میبودند، بر اساس سا
 هاست. گیرند که سرشار از رنج و گسست اجباری از ریشهمشترک شکل می

های نخستین  های قوم کُرد پس از تأسیس جمهوری با تعریف ملتطور که پیشتر هم اشاره شد، تجربههمان
گرایی نخستین ناشی از عدم رسمیت  های هویتیِ ملیهای اساسی جنبشند. انگیزه( سازگار2010اریکسن )
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دولت  در  آنان  حقوق  جنبش-یافتن  قبیل  این  است.  فرهنگی ملت  و  سیاسی  مطالبات  با  هویتی  های 
(. به  2006ملت در عین حال کردار نوسازی است )گلنر،  -دهند. کردار دولت های خود را شکل میگفتمان

دلیل، همگن-دولت  همین  دنبال  به  عرصهملت  و  سازی  بوروکراسی  زبان،  فرهنگ،  آموزش،  مثل  هایی 
سازی و نوسازی  روند غربی  چونهمفرد در خصوص ترکیه، عملکرد ادغام  حاکمیت است. این روندِ منحصربه

 بوده است. 

 شدن ترکیه دارانهسیاست کُردی در مقابل هویت ملی تُرک در روند سرمایه

ها و کُردها پس از تأسیس جمهوری در چارچوب تنش ناشی از تشکیل یک هویت ملی تحول  رکی تُرابطه
کُردها داشت  که سعی  قومیت  -یافت  سایر  تُرکی  -ها و  با  را  همراه  تأسیس جمهوری،  روند  کند.  سازی 

ای همگن بود، موجب  های اجتماعی در جهت ایجاد جامعهشان حذف تمام تفاوتهایی که هدفسیاست
آنتع از  پس  شد.  اجتماعی  شکاف  اقلیتمیق  از  توجهی  قابل  بخش  بهکه  طرح واسطهها  انتقال  ی  های 

جمعیت به بیرون از کشور رانده شدند، تبعیض قومی در قبال کسانی که داخل کشور باقی مانده بودند، در  
 کرد. عین حال مرزهای ذهنی تُرک بودن را تعیین می

تک دوران  )در  مطالبه  (،1923-1946حزبی  مبنای  بر  کُردی  بود سیاست  گرفته  شکل  خودمختاری  ی 
ی فروپاشی عثمانی و تأسیس جمهوری جدید رقم  هایی که در دوره(. در جنگ80-93:  2002)کوتالی،  

گرفته در  خوردند، کُردها عموماً جنبشی طرفدار استقالل تشکیل نداده و امتیازهای درون نظام ملتِ شکل
نامیده شدن »کُردگرایی«  ی عثمانی حول تدوره با  تبعیض    چونهمعلق دینی را تداوم بخشیدند. همراه 

یکی از    چونهمنیافتگی مناطق کُردنشین به دست دولت  های مرتبط با تداوم توسعهقومی نهادینه، سیاست
 (.  62: 1992های جمهوری در قبال کُردها پذیرفته شدند )بیراند، سیاست

چندح دوران  بین  سالیان  نظامی  در  کودتای  و  شکل1980سپتامبر    12زبی  در  عمومی  ،  گرایش  گیری 
به »حزب دموکرات« میرأی کُرد  از فشار رژیم تکدهندگان  از نخستین توان  حزبی سخن گفت. یکی 

ی  هایی که »حزب دموکرات« در هنگام کسب قدرت انجام داد، فراهم کردن شرایط برای محاکمهبرنامه
ورزی »حزب دموکرات« و عدم تداوم نگرش  صُلبیت یافتن تدریجی طرز سیاست  بود.  [5]مصطفی موغاللی

موجب گسست کُردها از این حزب    -1950ی  ویژه پس از اواسط دههبه  -ی آن حزبخواهانهابتدایی آزادی
شود  ( به عنوان نخستین حزبی مطرح میTİPرسیم، »حزب کارگر ترکیه« )می 1960ی  شد. وقتی به دهه

تبعیض می  که  اما  آورد.  زبان  به  خود  حزبی  تبلیغات  در  را  کُردها  علیه  موضعقومی  از  گیری  توان گفت 
ی بزرگ خود در  کنند« در چهارمین کنگرهکه »در شرق ترکیه خلق کُرد زندگی میمشخص و بیان این

جمله  1970 همین  بیان  سبب  به  حزب  این  اساساً  نرفت.  بفراتر  که  روندی  در  شد.  منحل  مذکور  ا  ی 
های  تداوم یافت، کُردها با ابراز بیشتر اراده  1980سپتامبر    12آغازید و با کودتای نظامی    1971ی  اخطاریه

 سیاسی خود به تدریج از سیاست تُرکی گسستند.
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طلبی و نیز  ی استقالل، جنبش کُردی با انشعاب در قالب جنبش مسلحانه2000و    1980های  بین سال
- ی مارکسیست فت. عالوه بر »حزب کارگران کردستان« که مُلهم از آموزهگرایی تحول یاجنبش اسالم

مداران کُردی که نخست در  یافته بود، سیاستروح آن روزگاران سازمان  لنینیستی بود و به شکلی نزدیک با
(، »حزب دموکراسی«  HEP(، سپس در »حزب کار خلق« )SHPگرای سوسیال دموکرات« )»حزب خلق

(DEP  حزب« ،)( »دموکراسی خلقHADEP( ی  ( و »حزب جامعهDEHAP(، »حزب خلق دموکراتیک« 
کردند، از گفتمانی سیاسی برخوردار بودند که تأکید داشت کُردها در مرزهای  ( فعالیت میDTPدموکراتیک« )

ملی شهروندانی برابر هستند. با نمایندگی سیاسی مطالبات حقوق سیاسی و فرهنگی کُردها به دست »حزب  
 ملت نیز آغاز شد. -های دولتار خلق«، روند منتهی به تزلزل روالک

گرا  در مناطق کُردی فعال بود و نیروهای مخالف اسالم  1980( که پیش از  MSPنفوذ »حزب رهایی ملی« ) 
گرایان تُرک  گرا« که به همراه ملیی ملیویژه همراه با ائتالف »جبههکرد، بهدر ترکیه را نمایندگی می

بهتأسیس   بود،  گفتمان  شده  کُردی،  سیاسی  جنبش  بیشتر  چه  هر  با گسترش  یافت.  کاهش  نسبی  طور 
( و »حزب راه  ANAP، »حزب مام میهن« ) 1990ی  گرایی تضعیف شد. در دههنمایندگی سیاسی اسالم

انتخاباتی چانهDYPراست« ) راه( استراتژی  را پیش گرفتند. پیگیری  با طوایف  ا  هایی در رابطه بحلزنی 
ورزد اما از طرف دیگر با تجمیع آن در گفتار ترور  ی کُردی که راست ترکیه از بیان آن امتناع میمسئله

. همراه با »حزب عدالت و  داددر تنگنا قرار    را  گرایی و جنبش کُردیکند، اسالمعمالً آن را الینحل می
 ای جدید شد. توسعه« این روند وارد مرحله

با دیگری  پایروندهای اجتماعیِ هم نیز مشخصاً  یافت.  سازی از قومیت کُرد تداوم میاین روند سیاسی 
بیان کرد، که  اندازی از آناتولی«  چشمتوان آن را با مفهوم »بندی اجتماعی که میگیری یک دستهشکل 

ی کسانی شد که مشخصاً خارج از مناطق کُردی زندگی  شناسی کُردی در مُخیلهمنجر به ایجاد یک سنخ
 ها جای گرفت.  رفته در حافظهکردند و پیوندی اُرگانیک یا اجتماعی با کُردها نداشتند، رفتهمی

 شدن ترکیهدارانهمهاجرت کُردها در روند سرمایه

یکی از مشکالت    چونهمملت آغازید و نیز تبعیض قومی  - ی دولتسازی که همراه با تجربهروند تُرکی
در  دارانه بوده است، در عین حال،  ی سرمایهموازات اجرای الگوی توسعه  برآمده از آن، از آنجا که روندی به

نابرابری حاوی  روندی  به  تبدیل  خود  چندگانهدرون  فشارهای  شد.  روند  ها  این  کُرد طی  قومیت  که  ای 
)سلب شد  عناصر  متحمل  به  تبدیل  غیره(  و  طرد  آوارگی،  بودن،  مهاجر  بودن،  زن  بودن،  کُرد  مالکیت، 

های نخستین، این وضعیت از منظر  ی ملتاند. طبق ارزیابی اریکسن در مقولهویت کُردی شدهی هسازنده
مردمان کُرد در حالی که مشخصاً همراه با مهاجرت منجر به مرئی شدن تبعیض گشت، خود منتهی به  

 ی افراد غیرکُرد را متأثر کرد. وضعی شد که زندگی روزمره
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واقعی سایر  همانند  مهاجرت  میواقعیت  مختلف  انحای  به  متعدد  معیارهای  تحت  اجتماعی،  تواند  ات 
اصلیدسته  جمله  از  که  مهاجرت،  واقعیت  تحقق  شود.  جامعهبندی  موضوعات  درون  ترین  است،  شناسی 
دهد. بنابراین، از منظر  ی اجتماعی این پدیده را تشکیل میتنیده، سویهی مناسبات اجتماعی درهمشبکه

عی که به واقعیت مهاجرت عالقه دارند، اصل مسئله نه تبیین تغییر مکانی افراد  پژوهشگران علوم اجتما
شوند که به آن  بلکه تبیین عوامل منجر به این تغییر است. مهاجران عموماً تبدیل به ساکنان جایی می

 شوند. بندی می( و در تاروپود آن مفصل7:  2008اند )کاستلز و میلر، مهاجرت کرده

م نظری  شدهالگوهای  مطرح  داخلی  مهاجرت  تبیین  برای  )پوستن،  تعددی  الگوها  385:  2006اند  این   .)
( داد و ستد اطالعات  4های فیزیکی مهاجرت؛  ( هزینه3( درآمد و مهاجرت؛  2( تأثیر مسافت؛  1عبارتند از  

( پیوندهای  7( انتظارات شخصی و مهاجرت؛  6های شخصی و تصمیم به مهاجرت؛  ( خصلت5و مهاجرت؛  
اعتی و خویشاوندی. آشکار است که مبنای اساسی این قبیل رویکردهای نظری در چارچوب عوامل  جم

روان و  اقتصادی  اجتماعی،  که  جغرافیایی،  کرد  اشاره  باید  دلیل  همین  به  است.  گرفته  شکل  شناختی 
 (. 385: 2006های مهاجرت تمرکز دارند )پوستن، رویکردهای مرتبط با تبیین مهاجرت عموماً بر علت

برانگیخته مهاجرت  داوطلبانه/آزاد،  مهاجرت  قالب  در  معموالً  مهاجرت  مهاجرت  شده/تشویقانواع  و  شده 
(. مهاجرت داوطلبانه/آزاد تصمیم شخص به مهاجرت  349:  2005شوند )براون و بین،  اجباری تفکیک می

داوطلبانه تأثیرگذار  اقتصادی، سِنی و جنسیت فرد در مهاجرت  -ی خویش است. وضعیت اجتماعیبه اراده
با   ناخوشایند مرتبط  فرد عوامل  کنیم که  نکته توجه  این  به  اگر  داوطلبانه  به مهاجرت  است. در تصمیم 

شود که  کند، مشخص میجغرافیا و محیط اجتماعی ساکن در آن و عوامل جاذب مقصد خود را ارزیابی می
ترجیح مهاجرت  نوع  این  از  در  وی  انتظارات شخصی  و  فرد  دارند.  های  اهمیت  های  مهاجرتمهاجرت 

های  (. در مهاجرت16:  2004های داوطلبانه/آزاد در نظر گرفت )یالچین،  توان پیامد مهاجرترا می  سراسری
آیند، وجود افرادی که پیشتر دست به مهاجرت  ای پدید میسراسری که مشخصاً در قالب واکنشی زنجیره

ز مهاجرت منجر  گیری دستاوردهای مثبت ناشی اشود. شکلاند موجب ترغیب دیگران به مهاجرت میزده
(، مهاجرت تبدیل  263: 1958ی پترسون )شود مهاجرت بُعدی سراسری پیدا کند. بدین ترتیب، به گفتهمی

 شود.  به رفتاری جمعی می

برانگیخته مهاجرتِ  بومدر  و  طبیعی  عوامل  نه  ناخوشایند  عوامل  اجباری،  مهاجرت  یا  بلکه شده  شناختی 
(؛ در شکل نخست،  14:  2004شود )یالچین،  رت به دو دسته تقسیم میاند. این نوع از مهاجشرایط اجتماعی

در حالی که اجتماع تابع مهاجرت در رابطه با موضوع مهاجرت کمابیش کنترل را در دست دارد، در شکل  
شود. از این منظر، در حالی که در شکل نخست،  دوم، این کنترل کامالً از دست اجتماع مهاجر گرفته می

ی بعضی عناصر تشویقی وادار به  شود تا فرد به واسطهشده تالش میشده/ترغیببرانگیختهیعنی مهاجرت  
تواند سیاست  شده میمهاجرت شود، در شکل دوم، این فشار آشکارا وضوح دارد. مثال مهاجرت برانگیخته

ران موجود  که در آن، مهاجرت نیروی کار را متوقف و کارگ   باشد  1970ی  ویژه در دههمهاجرتی آلمان به
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های  ها، در گروهی این سیاسترا نیز تشویق به بازگشت به کشورهایشان کرد. افزون بر این، در نتیجه
ها هم جزئی از آن بودند، هر چقدر هم کم، اما مهاجران بازگشته به کشور وجود دارند.  مهاجری که تُرک

های  غایت محدود است اما تشویقاجبار به  در این شکل از مهاجرت، از آنجا که روندی است به اختیار افراد،
 های تاریخی مهاجرت اجباری تقریباً فراوان است. متعددی برای ترغیب افراد به مهاجرت وجود دارند. نمونه

ی مهاجرت اجباری ارزیابی کرد. کُردها که طی قرن بیستم سه  توان در مقولهمهاجرت کُردها را عموماً می
امع »اسکان مجدد« قرار گرفتند، امروزه با نوع مهاجرت داوطلبانه به حرکت  ی ج مرتبه در معرض برنامه

دهند. از منظر کُردها، نخستین مهاجرت اجباری طی قرن بیستم در اثنای جنگ جهانی اول  خود ادامه می
، جمعیت »اتحاد و ترقی«،  1915، یعنی اندکی پس از اخراج جمعیت ارمنیان از کشور در  1916رقم خورد. در  

کند و  شروع به فعالیت در جهت فرستادن کُردهای ساکن مناطق کُردی به شهرها و روستاهای تُرکی می
درصد    5گذارد که توزیع جمعیت کُردها را به شرطی که بیش از  را به اجرا می  ی اجباریسیاست مهاجرت

پیش نشود،  قیام  [ 6]کند.بینی میجمعیت کل  با  اجباری  مهاجرت  روند  کُدومین  آغاز میهای  شود.  ردی 
یابد. در این دوره، »قوانین  ادامه می  1947ها، تا سال  پس از این قیام  1925مهاجرت اجباری اجراشده در  

شوند و با انحالل مناطق کُردنشین واقع در نواحی  مصوب اسکان اجباری« مستقیماً در قبال کُردها اجرا می
که کُردهایی که  یابند. افزون بر این، برای آنتغییر میها، مناطق زندگی کُردها  شورشی یا در نزدیکی آن

شان تغییر یافته بود، دوباره به آن مناطق بازنگردند، پیش از آن از طریق مهاجرت اجباری مناطق زندگی
ی مهاجرت اجباری جامع برای کُردها،  (. آخرین دوره211-238:  2009شوند )دینچ:  تدابیر اداری اتخاذ می

امروز نیز ادامه دارد. کُردهایی که در این دوره در    تا  یابد که تأثیر آنوقوع می  1984-1999طی سالیان  
کردند، بلکه کُردهایی  معرض مهاجرت اجباری قرار گرفتند، نه تمام کُردهایی که در مناطق کُردی زندگی می

 ی قرار نداشتند.  کردند و درون سیستم محافظتها زندگی میبودند که در مناطق جنگی یا نزدیک به آن

ی امنیتی در این دوره که کُردها در  ی تخلیه، تخریب و خالی از سکنه شدن روستاها به بهانهدر نتیجه
ها نفر از جمعیت کُردها به شهرهای کُردنشین مثل دیاربکر،  معرض مهاجرت اجباری قرار گرفتند، میلیون

آنان به شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و  وان، باتمان، سیرت )سعرد( و حکاری و تعداد بیشتری از  
( با کُردهایی که به کالنHUNEE, 2006مرسین مهاجرت کردند  شهرها مهاجرت  (. مشخصاً در رابطه 

متعدد اجتماعی  مشکالت  مجموعه  یکردند،  بر  عالوه  آمد.  پدید  ناسازگاری  و  بیکاری  فقر،  جمله  ی  از 
بقا در  شکل گرفته بودند، استراتژیهایی که طی مدتی طوالنی  داوریپیش هایی که کُردها برای تداوم 
شهرها گسترش دادند، کُردهایی که در تنگنای زبان و فرهنگ قرار گرفته بودند، تاروپود شهری را از  کالن

تجربه از  مرحله  این  در  بنابراین،  داد.  اجبارینو شکل  مهاجرت  به کالنبه  - ی  مهاجران  شهرهای  ویژه 
مشکالتی اجتماعی جدی مواجه شدند که امروز نیز تداوم دارند. مشخصاً زنان کُرد این روند را  با    -غربی

 ای تجربه کردند.زیر فشار چندگانه
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از سال   با کسب  به سوی مرحله  2000این روند پس  برداشت. روند جدیدی که مشخصاً  ای جدید قدم 
عمومی خاص خود، سازماندهی مؤثر آن در  المللی جنبش کُردی، موفقیت آن در تشکیل آرای  خصلت بین

ی اجتماعی و به قدرت رسیدن »حزب عدالت و توسعه« آغازید، ماجرای مهاجرت کُردها را از نو  عرصه
توان  نگریم، عموماً از یک مهاجرت کاری میمی  2000های مهاجرت پس از  شکل داد. زمانی که به روایت

خورده در مناطق کُردی بود، سیاسی رقم-ای اجتماعیسخن گفت. گسست عاطفی که پیامد جانبی تروم
 گردد.شود در قالب خصلتی دیگر نمایان میزمانی که به مناسبات اقتصادی منتقل می

 شهرکُرد بودن در کالن

یعنی، چطوری بگم استاد، انگار کل استانبول متحد  
این واسه  یعنی  انگار  شده،  نخوریم  نون  ما  که 

 ساله از شیرناک(   26دادن. )کریم،  دس به هم  بهدس

دوگانه بر  مبتنی  عموماً  مهاجرت  ناخوشایندمطالعات  عوامل  مهم-ی  هستند.  تحقق  خوشایند  دلیل  ترین 
ویژه در روزگار ما، کار است. مهاجرت کاری، به بیان کوتاه، تغییر مکان نیروی کار  واقعیت مهاجرت، به

مانی که مهاجرت کُردها محل بحث است، این وضعیت به  ی مهاجرت داخلی یا خارجی است. زواسطهبه
ی مهاجرت  که کُردها بنا به تجربهشهر است. در دوران پس از آنیابی نیروی کار به سمت کالنمعنای جهت

آن، به  2000اجباری به استانبول آمدند، یعنی سال   که جوّ سیاسی منتهی به مهاجرت  رغم آنو پس از 
ی  های سازماندهی جامعههای دولتی وادارنده به مهاجرت تضعیف شدند، کنشالاجباری تداوم یافت، رو

 های متعدد دیگر جامعه به بیان درآمدند.  کُردی گسترش یافتند و مطالبات دموکراتیک کُردها از جانب بخش

هم  ماندگی اقتصادی مناطق کُردی، هر چقدر در سطح گفتمانی بیان متفاوتی  اما اقدامات معطوف به عقب
شهرها  که این امر دالیل متعددی دارد، در پس صحنهْ نیاز کالنیافته باشند، از میان نرفتند. افزون بر این

بنگریم، صحت    2000حال مهاجران کُرد پس از سال  ثبات نهفته است. اگر به شرح به نیروی کار ارزان و بی
 شود.این استدالل بیشتر مشخص می

کند تا حد  یروی کار مهاجر »خاستگاهش شهرستان است، کارهایی که می(، ن640:  2011به زعم مارکس )
بار  شود، سربازی سبکزیادی صنعتی است ... طبق نیاز سرمایه گاهی به این سو و گاهی به آن سو رانده می

به استانبول مهاجرت کردند و به روندهای    2000بندی نیروی کار کُردهایی که پس از  است«. تبیین ترکیب
ثباتی و  بندی، تنها با شرایط کاری دشوار، بیپیوستند، و توضیح وضعیت کُردها درون این ترکیب  کاری 

ی زبانی و بدنی،  ماند. افزون بر این عوامل، مشکالتی همانند مسائل جدی ارائهدستمزد ناکافی ناقص می
مسئله حقوق،  از  محرومیت  حس  یا  محرومیت  نامساعد،  تقریباً  زندگی  تعلقشرایط  به    ی  گرایش  و 

پذیری وجود دارند. این مسائل در رابطه با زحمتکشان کُردی  شدن در برابر مشکالت ناشی از رویتنامرئی
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هایی  شود این افراد به جایگاهاند که باعث میکه در قشربندی طبقاتی جایگاه فرودستی دارند حاوی عناصری
 تر از موقعیت کاری خود رانده شوند.  حتی پایین 

شود. به یُمن نیروی کار  ی کار، موجب ناگزیری نیروی کار مهاجران مینباشت سرمایه به ارتش ذخیرهنیاز ا
بازار کارْ کل دستمزدها تحت کنترل قرار میمهاجران، همان گیرند، نظارت بر آن هم آسان طور که در 

ان کُرد پس از سال  ی اصلی مهاجرت کاریِ مهاجری انگیزهدهندهشود. محرومیت اقتصادی که تشکیلمی
از سویی منجر به عقالنی جلوه  2000 شود، از سوی دیگر، شکل دادن کار ارزان میاست، در حالی که 
توانیم مشاهده کنیم  ی کُردی به این موضوع بنگریم، میکند. اگر در بستر مسئلهی کار را تعیین میعرضه

مکان جغرافیایی برای کسب درآمد نیست بلکه در عین  ی بحران تغییر  که مهاجرت کاری صرفاً دربردارنده
 فرهنگی است. - سیاسی و اجتماعی-حال حاوی بحرانی اجتماعی 

 بودن نامرئی

بودن« و سردرگمی ناشی از  شونده، گرایش به »نامرئیدر میان بخش قابل توجهی از کُردهای مصاحبه
 شود:ای ناشی از مهاجرت پذیرفته میسیاسی به عنوان یکی از پیامدهای نوعی تروم-پذیری قومیرویت

طوری در خیابون وایستم، اما چه میشه  خوام همینخوام آدما مُدام منو ببینن، نمی من نمی
 ساله، از وان( 24تونیم سیر کنیم )فیاض، طوری میمون رو اینکرد، شکم

رفدار این یا  ام بَده. اگه حرف بزنم دوباره میگن تو طاالن من چی بگم؟ اساساً زبون تُرکی
اون هستی ... بهترین کار اینه که آدم سرش تو کار خودش باشه. اگه کسی با من حرف  
بزنه یا نزنه قراره چی بشه؟ اصالً برام مهم نیست. بعضی وقتا جوری میشه که با خارجیا، 
با عربا بهتر میتونم صحبت کنم. اونم خارجیه. اصالً زبان تُرکی کم بلده، منم کم زبون  

 ساله از آغری(.  21. )چتین، ]با خنده[ی بلدم، همدیگه رو خوب میفهمیم ترُک

های غیررسمی سعی دارند خودشان را در زندگی روزمره و روندهای  که مشخصاً کُردهای شاغل در بخشاین
ای روزانه از سر  تجربه چونهمکاری تا جای ممکن نامرئی کنند، ناشی از آن است که تبعیض اجتماعی را  

مصاحبهگمی کُردهای  تمام  با  رابطه  در  حافظهذرانند.  مشترکشونده،  و  جمعی  از  ی  متشکل  که  شان 
  - اندشهری تُرکی رمزگذاری کرده چونهمتروماهای اجتماعی است، منجر به این شده که استانبول را که 

کند. اما این  د میها را تهدیسان شهری قلمداد کنند که آنبه  -جنگندو از طرفی هم با این رمزگذاری می
ی این گتوها کُردها خود واسطهرود و بهشده درون شهر از بین میویژه با گتوهای محلی تشکیلتعمیم، به

 شود.شدن مشخصاً در زندگی کاری مطرح میسازند. این تالش برای نامرئیرا از نو مرئی می

وشی، و فروشندگیِ صدف دریایی در خیابان  فرآوری ضایعات، دستویژه در کارهایی مثل جمعبودن بهنامرئی
شود. در این قبیل کارها تنها خواسته این  تر میاند، مشخصکه دائماً با مزاحمت مأموران شهرداری مواجه
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است که فرد روی کار خود تمرکز کند و فروش از طریق حداقل گفتگو با افراد دیگر انجام شود. اما از سوی  
ر  اگر آن کار مستلزم  انتخاب میوابط شخصی است، »مشروعدیگر،  شود.  «ترین شکل گفتگوی ممکن 

 آورد. ی سیاسی سر بر میاستثنای دیگر این وضع در عرصه

 مواجهات 

شوندگان در زمان روایت مشکالتی که در مناطق کُردی تجربه کرده بودند، هنگامی  تقریباً تمام مصاحبه
بردند، »دولت«، »سرباز« و »پلیس« را به کار میکه عمدتاً مفاهیمی حاوی خصوصیات رسمی از قبیل  

ها« توضیح دهند. در حالی که وضعیت  »تُرک  چونهمگرایش به این داشتند که تجربیات خود از استانبول را  
دانستند، برای  نامساعدی را که در مناطق کُردی با آن مواجه شدند، به نوعی با روندهای سیاسی مرتبط می

 کنند: شهر نیاز به تعریفی جدید )تُرک بودن( را احساس میی کالنماعی خود در تجربههای اجتبیان جایگاه

یه روز دوباره سر بساط بودم. یه یارو اومد. گفت »اهل کجایی«، گفتم »اهل باتمان«،  
گفت »کُردی؟«، گفتم »هه، کُردم«، یارو بهم گفت »واال واسه من تُرک و کُرد فرقی  

 ساله از باتمان(. 26جمال، نداره، هممون تُرکیم«. )

اوغلوئه، تو هم میبینی. اینجا یه نیگا به تُرکا بنداز، یه نیگا به  ببین اینجارو میگم، اینجا بی
جا پر از  ما، بعدش بگو که »آره پس تبعیض کجاس ...«، استاد انگار نمیبینی، اساساً همه

ات میکنه، پلیس که  رداری هم یجور دیگه نیگه تبعیضه. اگر تُرک باشی، حتی مأمور ش
ای نیگات میکنه. رئیست هم وقتی داره باهات حرف میزنه یجور دیگه اصالً جور دیگه

در  باشی کارت  کُرد  اگه  ولی  میکنه،  میشه.  اصحبت  ومده، قسم که کارت خیلی سخت 
 ساله از حکاری( 28)جمعه، 

رآمیز دولت یا نهادهای بوروکراتیک  شهر، با انتقال مواجهات ناشی از سیمای قهها در کالنمواجهات با تُرک
شود. اما از  ها« میگیری سنخ جدیدی از درک »تُرکدر مناطق کُردی به سطحی دیگر منجر به شکل

جوشی همتوان از وجود هیچ نوع  ی اجتماعی نمیتجزیهی ناشی از  دیگر سو، به سبب مرزهای شکننده 
آیا    ی کاری محل بحث است. تراکمسخن گفت. عموماً رابطه به این پرسش که  درصدی پاسخ »بله« 

ی دیگری که باید به این امر اضافه  شوندگان پایین است. اما نکتهدوستان تُرک دارید یا نه در میان مصاحبه
ها دوستی داشته باشند، این دوستی مرز مشخصی دارد. برای فهم این  شود این است که حتی اگر با تُرک

ها  سش »چقدر با دوست تُرک خودتان صمیمی هستید« پرسیده شد. پاسخها پروضع در بخشی از مصاحبه
که این وضعیت دالیل  ماند. عالوه بر اینی اجتماعی باقی میعموماً حاکی از آنند که دوستی در سطح رابطه

های عاطفی مالزم آن و نیاز به حس  ی وضعیتشهر ناشی از مجموعهمتعددی دارد، کُرد بودن در کالن
های مشابهِ  است. طبق مشاهدات، این حس اعتماد در روابط گتوهای محلی یا ساختارهای جماعت  اعتماد

 تر ایجاد شده است. کوچک
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 روند کار 

به خاطر آنی بیکُردهای شاغل در محله که روزمُزد هستند، روزهایی که کار  اوغلوی استانبول، عموماً 
ی شدن ساعات کار و هم کار بدون تعطیلی، از جمله  کنند، درآمدی ندارند. این وضعیت هم به طوالننمی

گردند. تنها چیزی که این روند را  ها مدام به دنبال کار میشود. در عوض، آنتعطیالت رسمی منتهی می
انداز کرده و به شهرهای  ها به منظور تَرک کارهای خود مقداری پول پستَرک کار است. آنکند،  مختل می

کنند. بنابراین، برای  روزه، دوباره بازگشته و کار جدیدی را شروع می  15-10امتی  روند. پس از اقخود می 
 ها صادق نیست: آنان تعطیلی در عین حال به معنای تغییر شغل است. این وضعیت برای تمام بخش

شود که در استانبول هستم، یک روز هم مریض نشدم، روزی نشد که سر  هفت سال می
تَرک کردم در همان روز کار دیگری را شروع کردم. هفت سال استاد، کار نروم. اگر کارم را  

گفتنش آسان است ... اما شما بگو یک روز خودم را مثل انسان حس کرده باشم، نه آقا.  
های پُشتی را که کسی وارد آن های اینجا را بلدم. حتی تمام کوچهها و رذالتتمام کثافت

عیاشنمی بلدم.  هم  گُلشود  قُرصیکِشها،  پلیسها،  ساقیها،  بیها،  ها،  شرفها، 
هاشون  ها همه به اینجا میان، حرفاشون را میزنند، حرفها، قرمساقها، فاحشهزادهحروم

مونم اما درونم فقط یه تیکه رو هم تحمل میکنم. اگه از بیرون نگاه کنی مثل آدم می
 ساله از دیاربکر( 33گوشته، فقط همین. )محمت، 

کار ما آقای ش.  ها اومدن. صاحابنی که توش کار میکنیم یه گروه از بیتلیسیبه ساختمو
لیر میدم، غذا و جای خوابم از من«. بعداً گفتش که »منظورم    50گفتش که »به شما روزی  

از غذا فقط نهاره«، بعدش گفت که »در قرارمون بحثی از غذا نبود«، بعدش هم گفت که  
نمیتونم جای خواب   واستون  برید جای »من  بعدش  بمونید  دیگه هم  روز  دو  پیدا کنم، 

خواب پیدا کنید«. رفقا نشستند و گفتند که »این یارو میخواد چه کار کنه، اگه بهمون غذا  
و جای خواب نده، این پول کفافمون رو نمیده، ارزش اومدنمون رو نداره«، اما بعدش لعنتی 

لیر میدم«.    40لیر زیاده من بهتون    50فرستادند و قبول کردند. بعداً آقای ش. گفت که »
کاره  نفرن. همشون بلند شدند و گفتند »در این صورت ما میریم«. صاحاب  20االن اونا  

گفت »واال خودتون میدونید«، اتفاقاً من هم اونجا بودم. یارو گفت »خودتون میدونید«.  
ن االن ساعت چنده، تازه  اونا هم بلند شدند رفتند، تموم کارا دوباره افتاد رو دوش ما، ببی

دارم از کار برمیگردم، صبح هم ساعت شیش باید پاشم. چرا: چون پول آقای صاحابکار  
 ساله از وان(.  29ای که به کارگر پول بده پولش کمه! )نوراهلل،  کمه، یعنی اندازه

رساند.  ی نفعی نمیکه کُرد بودن در بخش ساختمانی حاوی مزایا و معایبی است، از نظر اقتصادعالوه بر این
یا به    - کنند و عموماً  که به صورت جمعی کار میبرعکس، گروهی متشکل از کارگران کُرد به خاطر آن
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کنند. از  تر از میانگین بازار کار میتر، با ساختمان مربوطه، قرارداد فصلی دارند، با دستمزدی کم بیان دقیق
ختمانی شفاهی هستند، در صورت هر گونه مشکل، امکان  های ساردادها با بسازبفرش یا شرکتآنجا که قرا 

طلب حق خود را هم ندارند. در عوض، کارگران ساختمانی کُرد گرایش به این دارند که با استفاده از قدرت  
ی کار در استانبول تلنبار شده است، همیشه  اتحادشان حرکت کنند. اما این وضعیت، از آنجا که ارتش ذخیره

 دهد. نتیجه نمی

 گیری نتیجه

کنند.  اوغلوی استانبول، کُردها تقریباً تمام نیروی کار ارزان را نمایندگی میی بیطبق مشاهدات در منطقه
های »حزب عدالت و توسعه«،  ترین دالیل موفقیت فراوان اجرای نولیبرالیسم در زمان دولتیکی از مهم

، بدون نیاز به  2000پس از سال  شهرها به خاطر مهاجرت اجباری و بعدها،  حضور کُردهای مهاجر به کالن
شهرهاست.  این مجراها و هر نوع مجرای دیگر، صرفاً حضور کُردها به عنوان مهاجران جویای کار در کالن

می ترتیب،  پرولترسازیبدین  بودن  کُرد  یک  از  تغییر  توان  نیز،  امر  این  دیگر  بیان  کرد.  صحبت  شده 
 شهرهاست.  ردها به کالنبندی طبقاتی ترکیه به موازات مهاجرت کُترکیب

کارسازی نیروی کارِ فاقد مهارتِ مهاجران و به یُمن آن افزایش  زمانی که همپای مهاجرت کاری، پیمان
سازی را مدّ نظر قرار دهیم، »توسعه« خود به خود تحقق  یابی غیررسمیانباشت سرمایه و بنابراین تداوم

ی کارگر ترکیه یعنی مردِ تُرک سُنی،  حال نمایانگر طبقهح یابد. جایگزینی مردان و زنان کُرد به جای شرمی
آورد،  که کل دستمزدها را پایین میگیری این امر درون مناسبات تولیدی منعطف، عالوه بر اینو شکل

های قومی درآورد. اگر این گرایش را در مثال  طبقاتی را در قالب تقسیمگرایش به این دارد که نزاع درون
توانیم تفکیکی را مطرح نماییم که در قالب محل کارهایی  وغلوی استانبول تعمیم دهیم، میای بیمنطقه

 گیرند یا نه. آید که یا کُردها را به کار میپدید می

شهر  این وضعیت مشخصاً با جایگاه شغلی کُردهایی در ارتباط است که پس از مهاجرت اجباری به کالن
شهرها تبدیل به پرولتر شدند، این  در ترکیه و بعدها کُردها در کالنآمدند. در حالی که مهاجران اجباری  

اند. بنابراین،  روند خصلت رسمی سابق خود را از دست داده و کُردها خصلت پرولتاریای غیررسمی را یافته
افراد تقریباً مستقل و    چون همشهر  یافته، کُردها در کالندر عوضِ جایگاه طبقاتی سندیکایی یا سازمان

با دگرگونی مضیقهصرفاً فعال در مشاغل »روزمُزد« جای می ی سیاسی کُردها به استثمار گیرند. همراه 
سیاست شدهاقتصادی،  موفق  نولیبرال  عرصههای  هم  هم  اند  و  کار  روندهای  در  خود  تحمیل  برای  ای 

ی تولید به  زیهوجود آورند. همراه با تجفرهنگی به  یهای خود در عرصهای جهت تأسیس هژمونیحیطه
سازی کار  ها موجب تسهیل غیررسمیهای تولید از کارخانه به زیرپلهلحاظ افقی و عمودی، انتقال عرصه

دره، زنان  اوغلو، در محالت تارالباشی و دوالبی بیی منطقهکُردها شده است. طبق مشاهداتمان در نمونه
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- ات مشغول به کارند. بدین ترتیب، اگر موانع اجتماعیثبشان به شکل بیای و همههای زیرپلهکُرد در کارگاه
 ی حقوق قانونی وجود ندارند.  شناختی را کنار بگذاریم، شرایط عینی مطالبهروان

می نتیجه،  روالدر  که  گفت  دولتتوان  صرفاً  - های  ظاهر  پروژه  چونهمملت  اجتماعی  مهندسی  ی 
دارانه ارزیابی کرد.  ایهی سرمی توسعهمهمی از پروژهها را باید به عنوان بخش شوند، در عین حال آننمی

یابد،  که این روزها در قالب »ملت واحد، دولت واحد، وطن واحد، پرچم واحد و غیره« تداوم می  ایلفاظی
های دینی، قومی، جنسی و غیره، کارکرد  بندیی تقسیم کار اجتماعی در قالب بخشدر عین حال، با تجزیه

ی  تنیدگی پیچیدهی قوم کُرد از این روند با انعکاسِ درهمکند. تجربهثباتی را ایفا میبیتداوم بخشیدن به 
زمان ادامه دارد. اگر صحبت از یک ساختار سیاسی ی اجتماعی همروندهای سیاسی و اقتصادی در عرصه

  بسیاری تجربهشهر در موارد  و اقتصادیِ حامیِ الگوهای نابرابری و تبعیضی که کُردهای ساکن در کالن
 شود. تدریج دشوارتر میاند را کنار بگذاریم، امروزه حتی صحبت از یگانگی، از »جامعه« بودن هم بهکرده

 

 :است از ای*این مقاله ترجمه 

Metropol Etnikliğinin Sınıfsal İçeriği: Kürt Emeğinin Ekonomik ve Politik 

Değeri, Polat S. Alpman, (2015), Rüzgara Karşı: Emek Süreçleri ve Karşı 

Hegemonya Arayışları, Derleyen Gazme Yücesan-Özdemir, NotaBene Yayınları, 

Birinci Baskı, p. 49-72. 

 :هایادداشت 

تأکید دارد  ناپذیری توسعه در آمریکای التین  های پارادایم نوسازی، بر امکان بینی ی وابستگی، برخالف پیش »نظریه   [1]
یافته در آمریکای التین منجر به چیزی غیر از بازتولید  و برعکس معتقد است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای توسعه

توسعه یافتگی نمی توسعهکم اما فراگرد  بوده  روند موفق  این  در  اروپا  آنجا منحصربه شود.  اقتصادی در  زیرا  ی  فرد است 
اوغلو،  زی همانند اروپا دارای مستعمره نیستند و امکان آن هم وجود ندارد« )کاراعمرلی ی امرویافته توسعهکشورهای کم 
2002-2001 :84-83 .) 

های مربوط به اصالح/تعدیل ساختاری اقتصاد ترکیه در دولت سلیمان دمیرل. مفاد این قوانین  قوانین و دستورالعمل [  2]
دولتی به جز موارد مربوط به کود، انرژی و حمل و نقل، آزادسازی  های سازی دولت، حذف تمامی یارانهعبارتند از کوچک

های ساختمانی در خارج از کشور و آزادسازی واردات و  گذاری خارجی، کمک به فعالیتتجارت خارجی، تشویق به سرمایه
 صادرات )برگرفته از ویکیپدیا، م.فا(.

پرستی یا  شود، ناشی از آن است که وی میهن قائل می   هویت ملی که اسمیت در اثر خود، با    قومیو  مدنی  تمایز  [  3]
بندی کرد. بنابراین، از منظر  ها را دسته توان آن کند که با مفاهیم خوب و بد می چون مواضعی ارزیابی می گرایی را هم ملی 

ی  دهنده ه تشکیل ک  امر قومیگرایی خوب و  چون ملی ی یکپارچگی اجتماعی باید همآورندهدر مقام فراهم   مدنیاسمیت، امر  
شد. در رابطه با نقد رویکرد مرتبط اسمیت ر.ک.  گرایی بد پذیرفته می چون ملی ی اجتماعی و تاریخی آن بود باید همریشه 

 (.  1993(، ارسانلی ) 2004بروباکر )
 رود. پرستی قومی نیز به کار می گرایی قومی یا میهن مفهوم ملت نخستین در قالب ملی [ 4]
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ی ارتش ترکیه بود. او طی جنگ جهانی اول و جنگ استقالل ترکیه به  افسران ارتش عثمانی و فرمانده   موغاللی از[  5]
ی نیروی زمینی ارتش ترکیه در دفاع از دیاربکر طی شورش شیخ سید  عنوان افسر ایفای نقش کرد. او به عنوان فرمانده 

 شرکت کرد )برگرفته از ویکیپدیا، م.فا.(.  1925در سال 
گوید: »خطاب به والیت دیاربکر با رمز پ.  چنین می   1916می    1ین رابطه، تلگراف رمزی طلعت پاشا در تاریخ  در ا[  6]

مهاجر کُرد به نواحی جنوبی مثل اورفا و زُر مطلقاً جایز نیست. از آنجا که این مهاجران در آن نواحی یا    332: فرستادن  18
وباره در قالب عناصری غیرمفید و مضر باقی خواهند ماند و جهت  عرب خواهند شد و یا برای محافظت از ملیت خود د

شده  های تُرک . مهاجران تُرک و اهالی قصبه 1مطلوب حاصل نخواهد شد، انتقال و اسکان آنان به طریق ذیل الزم است:  
عشایری مهاجران  . برای جلوگیری از زندگی  2باید به سمت اورفا، ماراش و عینتاب حرکت کنند و در آنجا اسکان یابند.  

های خود، باید رؤسای عشایر آنان را از قرارگیری  شان از ملیت شوند و اجتناب از محافظت کُرد در نقاطی که اسکان داده می 
های  تک باید به والیت نفوذ وجود دارند، تکشان هر چقدر اشخاص و رؤسای ذی محل جدا کرد و در میان در کنار افراد هم 

ندارند، مثل علیالن، سالمندان،  3یغده و قیصریه فرستاده شوند.  قونیه، کاستامونو، ن . کسانی که طاقت مشقات سفر را 
ی »معدن« و نواحی ارگانی و بهرماز  کسان و زنان و کودکان فقیر باید به مناطقی که روستاهای تُرک دارند، مثل قصبه بی

تُرک  یافته و تغذیه شوند.  در میان  های مذکور قرار ندارند، به منظور اسکان  که در ماده   . مهاجران دیگری4ها اسکان 
.  5های آماسیا و توکات و نیز محالت مناسب ماالتیا در آن حوالی به صورت جداگانه منتقل خواهند شد. جداگانه در قصبه 

طالعاتی  ی برخورد، ای شکل توزیع و اسکان در آن نقاط و نحوه عالوه بر گزارش در مورد محالت اسکان جدید، درباره 
ی  آوریل سنه   19اند، ارائه خواهد شد«. در تاریخ  باره که چه تعداد مهاجر در چه تاریخی به کدام نقاط منتقل شده در این 
 (. 219: 2009: دینچ، 500-501:  2008میالدی )به نقل از دوندار،  1916می   2رومی معادل   1332
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 سرمایه تا   گروندریسهاز  ی پول انگاره
 

 2021مارس  10
 

 ی: اسپایروس الپاتسیوراس و جان میلیوس نوشته
 ی: تارا بهروزیان ترجمه

 

 

، تفاوت  سرمایهو    گروندریسهی پول در دو متن مهم مارکسی،  ی برساخت انگارهدر نحوه.  چکیده

ی نظریه )یا حرکت نظری( جداگانه در برساخت مفهوم پول در  مفهومی چشمگیری وجود دارد. دو رشته
شوند.  یابند و با هم ترکیب میدیگر تکامل میاز یک  ای متفاوتاند که به شیوهها دخیلهر یک از این متن

ی یک »نماد« درک  ، پول به مثابهگروندریسههمچنین در ساختار استدالل نیز تفاوتی وجود دارد: در  

یابد که کاال وجودی مضاعف دارد و در نتیجه باید توسط  شود که یا با استناد به این استدالل اعتبار میمی
یک    xA = yBی  ی مبادلهیک فرایند »نمادسازی« مضاعف شود، یا از طریق این مفهوم که در رابطه

، گمان  سرمایهجسمیت یابد. برعکس در    ی مشخصیادهعنصر مفهومی سومی وجود دارد که باید در م

ی  ناپذیر فرایند گردش براساس بیان ارزشی رابطهمثابه عنصر اجتنابطور خودجوش بهرود که پول بهمی
xA = yB آید. این تمایزها از اهمیت باالیی برخوردارند. وجود میبه 
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 مقدمه -1

 موضوع بحث ما -1-1

[. موضوع بحث  1]  .سرمایه( و  1858-1857)  گروندریسهما قصد داریم به دو متن مارکس بپردازیم:  

ها سرشت  ها آمده است؛ هر یک از این حکمی جامع دو حکم است که هر کدام در یکی از این متنبررسما  
 نتایج مرتبط با جایگاه مفهومی پول را دارند. 

شود: »کاال وجودی مضاعف  رتاً مضاعف کاال معرفی میوجود ضرو   ی، پول نتیجهگروندریسهدر  

ای  کند، در کنار وجودی طبیعی، وجودی کامالً اقتصادی که در آن ]این وجود اقتصادی[ نشانهکسب می
( حرفی  رابطهBuchstabe /Zeichenمحض،  برای  نشانه(  تولید،  است«  ی  ارزشش  برای  محض  ای 

 [ 2] (. 141،  1992)مارکس، 

این صورت  سرمایهدر   از  کارکردها،  تغییر محسوسی  برخی  در  که  واقعیت  دارد: »این  وجود  بندی 

انگارهنمادهای صرف پول می نادرست دیگری انجامیده، مبنی بر  توانند جایگزین پول شوند، خود به  ی 
ا به عنوان  ( است، زیرZeichen( صرف است ... به این معنا هر کاال نماد )Zeichenکه پول یک نماد )این

 [ 3]  (.1976a ،185ی مادیِ کار انسانیِ صرف شده در آن است... « )مارکس،  ارزش، فقط پوسته
رسد، آنگاه بالفاصله روشن  اگر فرض را بر این بگیریم که کلمات همان معنایی را دارند که به نظر می

های متضادِ پول است.  تعریفهایی میان این دو ادعا وجود دارد و به وضوح به معنای جمع است که تفاوت

مبنای   بر  برمبنای    گروندریسهپول  است؛  نظر می  سرمایهنماد  به  نیست.  بر  نماد  مارکس هم  رسد 

داند صحه  [ که پول را واجد ارزش »درونی« می4] ی »فلزی« ی پول و هم بر نظریهانگارانه«ی »نامنظریه
 گذارد.  می

ویژه با بروز بحران مالی  ها بهدرک کرد، برای مارکسیستاین بحث که آیا پول را باید همچون کاال  

( معتقدند  2006a  ،153-161رسد: مشخصاً برایان و رافرتی )نظر نمیمندی آکادمیک بهاخیر صرفاً عالقه
کاال هستند. ما در متن حاضر به طور خاص این موضوع را بررسی  [ شکل امروزیِ پول5] که مشتقات مالی

تر  ی ما در این مقاله بیشی کاالیی است یا خیر. دغدغهی پولی مارکس یک نظریهظریهکنیم که آیا ن نمی
 [6نیازهایی برای چنین پژوهشی است.]فراهم آوردن پیش

دهد: یعنی این  ی اصلی تفسیر ما را تشکیل میتر تزی را مطرح کنیم که هستهچینی بیشبدون مقدمه

[ یا یک »قصد« وجود دارد، یعنی  سرمایه و    گروندریسهبخش در هر دو متن ] تز که یک عنصر وحدت

مفهوم همهتولید  فراز  )بر  پول  بهی  کاالها(  اجتماعی مثابهی  مناسبات  ضروری  جوهرانگاری  ی 
کشد مبنی بر اینکه  ی دیگری را پیش می مسئلهنْی متبا[ کنار هم قراردادن این دو ادعای 7]  داری.سرمایه

 بندی سازگار شود. باید با این دو صورتکه چگونه »قصد نگارش« 

مقاله در  روشما  از  شرحی  حاضر  در  ی  پول  مفهوم  که  داد  خواهیم  متفاوتی  و    گروندریسههای 

 رساند.  شود و در نتیجه ما را به احکام یادشده می[ برساخته می8]  سرمایه
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 شناختیمسائل روش -2-1
 ز این قرارند: شناختی در خوانش ما ا دو نکته در خصوص مسائل خاص روش

به  -الف دارند که  بازنمایی عمل مثابهدر متن مارکس اصطالحاتی وجود  اولیه در فرایند  ی مفاهیم 

ای که این اصطالحات متضمن مفاهیم باشند و معرفت شناختی از  کنند؛ یعنی نظام مفهومی به شیوهمی
کوشند به آن راه برند، هنوز تعریف نشده و توسعه نیافته است.  موضوعی حاصل شود که این اصطالحات می

نامیم. کارکرد معناشناختی مفاهیم یادشده این »مفاهیم کاربردی« می  ما در این متن این اصطالحات را
ای را که باید به سمت آن توجه کنیم به ما  است که راستایی را که باید به آن نگاه کنیم و موقعیت نظری

[  9] تا به این ترتیب مفاهیم مناسبی شکل بگیرند که معرفت از موضوع را تضمین کند.   دهندمی  نشان

دوم  طهمان در فصل  اجتماعی«  دید اصطالح »عمل  ادامه خواهیم  در  این  نمونه  سرمایهور که  از  ای 

 مفاهیم کاربردی است. 

)  -ب در  26-22،  1978آلتوسر  است  معتقد  از    سرمایه(  دومی  نظم  بلکه  اولیه  نظم  فقط یک  نه 

را دچار وقفه می نظم نخست  دارد که  نیز وجود  را قطع میبازنمایی  یا آن  را  کند کند  این نظم دوم  او  ؛ 
توانند ها نمینامد. با این حال، این واقعیت که این واکاوی[ یا »تاریخی« می10] های »مشخص«واکاوی

دهند. اما جایگاه عناصر  های این نظم را نشان میی بازنمایی ادغام شوند، محدودیتدر شکل نظم اولیه
افزودن آن نیست، زیرا  ثانویه  از کارکردبیرونی  به  ها  بناست  بنابراین وقتی  برخوردار است.  نیز  ی نظری 

هایی را اعمال  ی یک کل محدودیتمثابهی بازنمایی بهنتایجی که نظم اولیه وعده داده برسیم ولی شیوه
کند، پس نظم دومی نیز باید به فرایند استدالل افزوده شود تا نشان دهد عناصر نظری دیگری فراتر از  می

ت. بر مبنای خوانش ما، اگر بنا به بررسی برساخت نظری پول )و طبعاً برساخت نظری  نظم اولیه الزم اس

ضروری است. ما دریافتیم که    سرمایههای اول و دوم  ی انسجامِ میان فصل، طرح مسئله[11] کاال( باشد

طور که  همانگفته قرار گیرد.  ی بازنمایی پیشیهتواند ذیل نظم دوقطبی اولیه/ثانوها میکارکرد نظری آن

نیز، هرچند به سبکی متفاوت، دیده    گروندریسهدر ادامه استدالل خواهیم کرد این دوقطبی بودن در  

 شود.می

 های متن محدودیت -3-1

کند. دالیل این امر عبارتند از: الف(  توالی ارائه مطلب در این مقاله از توالی با ترتیب زمانی پیروی نمی

کند که در شرح متناظر این مفهوم  معضالتی را حل می  سرمایه که شرح مفهوم پول در  تز ما مبنی بر این

کنیم  ا حدودی ممکن است، تالش میجا فقط تشود. در دفاع از این تز، که در ایندر متون قبلی ظاهر می
ی تغییرات معناشناختی از طریق بازترکیب عناصر این متون، ساختارِ استداللی متفاوت را نشان دهیم و نقشه

قرار دادن   ترسیم کنیم. ب(  نقطه  سرمایه را  است که  ی عزیمت بحثبه عنوان  این نظر مفید  از  مان 

ی بازنمایی  گذارد و نظم دوقطبی اولیه/ثانویهمتنی در اختیارمان می  ای را با حداکثر ایجازبازنمایی »پاکیزه«
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نظری کارکرد  برجستهو  را  برجستهمی  اش  برای  ما  دیگر،  بیان  به  قبلی    کند.  متون  »آناتومی«ِ  ساختنِ 

 دهیم. اولویت می سرمایه شده در مارکس، به بازنمایی انجام

رو خواهند شد، نیز باید هایی که خوانندگان با آن روبهکم سه محدودیت دیگر، فراتر از محدودیتدست
های  گرفتیم به شماری از مسائلی که موضوع بحثدر نظر گرفته شوند: الف( به دلیل پرهیز از اطناب، تصمیم

های  ه دالیلی مشابه، بر تفاوتی مارکسیستی پول هستند نپردازیم. ب( همچنین بی نظریهامروزی در حوزه

های متنوع  به ویراست  گروندریسهمیان متون تمرکز خواهیم کرد و به دیگر عواملی که مارکس را از  

[ ج( ما تنها موضوعات  12] بندی مداوم مفهوم پول هدایت کرد نخواهیم پرداخت.و به بازصورت  سرمایه 

 کنیم.های »کمّی« مسئله خودداری میگذاریم، و از اشاره به جنبه»کیفی« را به بحث می

 سرمایه پول در  -2

مسیر زیر توضیح    از طریقنما، تولید مفهومیِ پول را  ای بسیار دیسهبه شیوه  ،سرمایهمارکس در  

 دهد:می
آغاز کنیم،    -ای از صاحبان کاالها  بازنمایی جامعه  –اگر بحث را از بازنمایی تقسیم اجتماعی کار  

ی تقاضا برای محصوالت کار دیگران، در چارچوب  تملک هر فرد به منزلهمعضل قدرت محصولِ تحت
[ هر تولیدکننده با بردن محصول خویش به بازار، با آن  13] شود«.سازوکار خاصی از مبادله »حل می

های کار اجتماعی« روبرو  ی بازنماییتعبیری به عنوان یک ادعا نسبت به مقدار مشخصی از همه»به
)مارکسمی آن142،  1974،  شود  عالقه(  مورد  گسترهچه  و  ادعا  این  قدرت  اوست  قدرت  ی  آن  ی 

 [ 14]  است.
ی  شدن مسئلهی میزان حلکنندهبا آن(، تعیین  ی تثبیت شکل پولی )و شکل کاالییِ همبستهدرجه

ی »حل شدن ]این  سازمانی ناشی از این شکل خاص از تقسیم اجتماعی کار است. خطوط کلی رویه
 نمایی در شکل یک تز بیان کرد: [« را شاید بتوان به طور دیسهمسئله

را به دو مجموعه حرکت نظری یا دو   سرمایهتوانیم برساخت نظری کاال و پول در میتز اول: 

ای  واکاوی ساختار نظری مبادله، یعنی واکاوی ارزش به عنوان رابطه  -الفرشته نظریه تقسیم کنیم:  

بیان    - ب  اجتماعی )فصل نخست: کاال(، تقویت آن از طریق یک عمل )فصل دوم: مبادله(، یعنی 

 شود.یابد و تقویت میای اجتماعی سازمان میشرایطی که تحت آن ارزش به عنوان رابطه

: تز اولِ  سرمایهتر شدن تز اول در ارتباط با نظم بازنمایی در  چند توضیح مقدماتی برای شفاف

تر،  شود. به بیان دقیقآمده نمی سرمایهکه در فصل سوم  ما شامل آن بخش از برساخت نظری پول

قطعه در  موقتاً  پول  نظری  برساخت  »معتقدیم  وارد    مبادله  فرآیندبه    وبرقزرقبی  ابتدا  کاالهای 
[ ــ یعنی  15«]دهندمی  رخ   آنها  در  کاالها  ایمبادله  فرآیندِ  که  هستند  واقعی  های شکل  همانا...  شوندمی

های کاالها« )زیربخش دوم از فصل سوم( که به شکل یک  زیربخشی با عنوان »دگردیسیدر آغاز  
های کاالیی  شود. شکل [ ــ متوقف می16] کندهای قبلی را خالصه میهای واکاویگیریْ یافتهنتیجه
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}در عین  دیگرِ ارزش و ارزش مصرفی، و  یکی روابطِ متناقض و نافیِ  مثابهو پولی در این زیربخش به
اند. تا جایی که این  یابی فرایند مبادله توصیف شدههایی بسنده برای سازمانی شکلحال{ به مثابه

همان باشد،  قیمت  شکل  تشکیل  فرایند  متضمن  و  امر  اول  در فصل  این  از  پیش  مارکس  که  گونه 

ست از فصل  (، زیربخش نخ1976a  ،163است )مارکس،    ی تمایزی که مطرح کردیم نشان دادهبرپایه
های دیگر به وضوح  های شکل پولی در بخش[ تعین17]  سوم بخشی از این برساخت نظری است.

ی  حل مسئلهها بخشی از راهکنند، اما این بخشمفهوم پول را تقویت و آن را به لحاظ نظری تعدیل می
 [ 18] نیستند.  های مالزم با آنای از صاحبان کاالها و برساخت شکلشرایط ناشی از وجود جامعه

 اولین رشته نظریه  -1-2

ی شروع خود  را نقطه  سرمایهبرای پرهیز از اطناب، ما سومین زیربخش فصل نخست مجلد اول  

کنیم تا بر  گیریم و در واقع بحث را به شکل بسیط ارزش که در آنجا ارائه شده محدود میدر نظر می
 [ 19] برساخت نظری پول تمرکز کنیم.

»کاالیی« و »پولی« از طریق بازنمایی شکل بسیط   های شکللولی«ِ به طور خاص، ترکیب »س

ای  سازد: رابطهی قطبی را برمی[ این شکل یک رابطه20] شود.، نشان داده میxA = yBارزش،  
  Bکند«. براساس این واکاوی،  بیان می  Bارزش خود را در    Aی این قاعده که »دهنده بر پایهنظم

پذیری است،  ی قیاسحلی مشخص برای مسئلهارزی است. این معادله که راهی همحاملِ شکلِ رابطه
شود که هر  ای در نظر گرفته میشیوه  وجود دارد و این کار به همان  Aدهد انتزاعی از کار  نشان می

دهد که انتزاعی از ارزش مصرفیِ  له همچنین نشان می. این معادBکاری دیگری و در این مورد کار  
A    وجود دارد، و با این فرض که در نسبت درستی قرار گرفته باشد، مانند هر ارزش مصرفی دیگری

ـ   Bــ در این مورد یعنی   ارزش  این است که همچون    Bبنابراین عملکرد  شود؛  درنظر گرفته می  ـ
A    به نظر برسد. به این ترتیبB  دهد. ارزش مصرفی  خود را از دست می  یای متمایزکنندههویژگی

ارزش مصرفیخاص آن »پاک می و  قابلای کسب میشود«  به هر کاالی  کند که مستقیماً  تبدیل 
کند بلکه فقط  را بیان نمی  زمان ارزش خودکه همــ است، ضمن آن  Aدیگری ــ در این مورد کاالی  

(،  Wertmateriaturای که فقط »به عنوان مادیت ارزشی )، مادهتراش را یا، دقیق«نسبتی از »ماده
ی یک رابطه  [ »کاال« از طریق این واکاوی به مثابه21]  کند.ی پول«، معتبر است بیان میمثابهبه

، در  xA = yBی  در رابطه  A، یعنی یک ارزش مصرفی، یک »کاال« است ) A شود.تعریف می
که با    ،کند(  اش را بر حسب ارزش مصرفی دیگری بیان میشکل ارزشِ نسبی است ــ یعنی، ارزش

عنوان عنصری  کند. به عبارت دیگر، »کاال« به»پولی« که بازنمود ارزش آن است رابطه برقرار می
مصرفی    کند، محل ارزشرا اشغال می  C( جایگاه  C-Mی  یافتهی نظمشود که )در رابطهتعریف می
}پول{. به طریق مشابه، »پول« پیکری است که در    Mاینک  Cاست و جایگاه ارزشِ    Cدر جایگاه  

های مصرفی  ارزش  Cمحل پدیداری ارزش است و    Mشود، جایگاه  ظاهر می  M-Cی خاص  رابطه
ری  گی[ و نمود را دارد که ارزشش را اندازه23نقش بیانگر ارزش ]  M[ در این واکاوی،  22]   .M  ممکن
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با هر کاالی دیگری  کند و همزمان نقش هممی ارزش مصرفی خاصی که مستقیماً  )یعنی  ارز عام 
 [ 24] کند.شود( را ایفا میمبادله می

ی عناصری است که پتانسیل  جا در نظر گرفته شود، گسترهکه باید در این  نخستین محدودیتی

شود، شکلی است که در آن  بیان می  Bدر    Aپول شدن را دارند. سازوکاری که از طریق آن ارزش  
ای  شود. از لحظهظاهر میAی ارزشِ  قرار دارد به مثابه  xA = yBی  چه در سمت راست معادلههرآن

رابطه ارزشیِکه  اعمال کنیم،    xA = yBی  شود«)مارکس،  برابر می»به لحاظ کیفی    Aبا    Bرا 
1976a  ،136 توانیم  ی(. اما ما در بستر واکاوی شکلِ ارزشی نمB  را مثالً با یک تکه کاغذ جایگزین

آن از  نقطهکنیم.  که  جامعهجا  ما  عزیمت  شرط ی  خود  این  کاالهاست،  صاحبان  از  متشکل  ای 
 فرانهاده شود.  Bعنوان [ بتواند به25] پذیری شکلِ ارزشی است تا محصولی امکان

های کاالیی  کند به شکلمیوچرایی که مارکس ارائه  چوناین شکل سلولی از طریق استدالل بی
پردازیم،  کند نمیجا به کل مسیری که این فرایند استداللی طی میشود. ما در اینو پولی منتهی می

،  الف ی  سه مرحله  از طریق[ به ویژه، »گذار« به شکل پولی که  26] دهیم.اما نکات اصلی را شرح می

 شود: زیر انجام می  ج ، ب
نامد.  ی ارزش میهای بسیط ارزش یک »کاال« را شکل تام یا گستردهالف ـ مارکس کلیت تجلی

قرار    Aی مبادله در برابر  بر مبنای واکاوی شکل بسیط ارزش، هر محصول دیگری که در یک رابطه
 است.    Aیا...( یک نمود از ارزش   A = C، یا A = Bگیرد )

کردن« شکل تام ارزش یک »کاال«،  است که »معکوسرسد که مارکس بر آن  ب ـ به نظر می
  و   A = B[ معکوس شکل تام ارزش )27] رساند.، ما را به شکل عام ارزش میB برای مثال کاالی 

C = B  و...( به همه( »ی »کاالهاA  ،C   )...،    در این مورد( یک پیکرBبه مثابه )شان  ی شکل ارزش
یابد که با مفهوم آن مطابقت دارد  زش به شکلی دست میبخشد. برای نخستین بار در واکاوی، ارمی

 (. 1976a ،158)مارکس، 
اما گذار از شکل تام ارزش به شکل عام ارزش، گذار به شکل پولی و به ویژه گذار به پول    -ج 

توانند وجود داشته باشند، چیزی که در  های عام ارزش متعددی مینیست. همچون »کاالها«، شکل 

، از این  سرمایه[ در ویراست نخست  28]  دست ارزش نیز هست.تجلی واحد و یکتضاد با الزامات  

های  که در ویراستشکل در حقیقت با عنوان شکل خاص )شکل چهارم( نام برده شده است، در حالی
اما  بعدی و در ضمیمه به عنوان شکل خاص مطرح نشده است،  این شکل  اگرچه  اول،  ی ویراست 

ها و خصلت موثر  های آشکاری از حضور این شکلشود )نشانهناخته می چندین شکل عام ارزش بازش

»کاال«    یک[ برای گذار از شکل عام ارزش به شکل پولی، 29] وجود دارد(. آن }در مسیر استدالل{ 

 [ 30ارز عام را ایفا کند. ]باید انتخاب/مستثنی شود تا نقش هم
ارز عام موضوع فصل دوم است. اما پیش  فرایند مستثنی شدن یک کاال برای تبدیل شدن به هم

ی پیکرهای بالقوه برای  که گسترهدومین محدودیتی از پرداختن به این موضوع اجازه دهید که به 
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کردن«  رو هستند اشاره کنیم. برای »معکوسمستثنی شدن به منظور تبدیل شدن به پول با آن روبه
ارز عام باید در شکل ارزشِ نسبی در  شکل تام ارزش، پیکر موردنظر برای قرار گرفتن در جایگاه هم

 شکل تام ارزش باشد. بنابراین باید یک کاال باشد. 

 دومین رشته نظریه  -2-2

یابد، موضوعی  از طریق »عمل اجتماعی« شرح و بسط می  سرمایه ی دوم در  این رشته نظریه

 »فرایند مبادله« مطرح شده است.  که در فصل دوم، با عنوان
صفحه است(    53صفحه است، مقایسه کنید با فصل اول که    10فصل کوتاه دوم )این فصل فقط  

توانند خودشان به بازار بروند و مبادالت را شخصاً انجام  شود که »کاالها نمیبا این مالحظه آغاز می
،  1976a« )مارکس،  شان هم هستند بشویم بانها که صاحدهند، بنابراین باید دست به دامن اولیای آن

این مرحله، صاحبان کاالها را معرفی می178 الزام(. پس متن در  با چارچوب  آور  کند که در تطابق 
ی قبلی  کنند، و در نهایت )نه با قصد آگاهانه[ عمل می31های مشخص شده در فصل نخست] شکل 

ی عام ارزش را به شکل پولی »سوق  نوع بالقوههای متبلکه بنا به عینیت شرایط شکلِ ارزش( شکل
جا که »در نتیجه، ارزشِ کاالها بر همین اساس بیش از پیش در پیکریافتگی مادی  دهند«، تا آنمی

ی تولید  جا که شیوهتوان گفت تا آن(. یعنی می1976a  ،183یابد« )مارکس،  کار انسانی گسترش می
 شود.داری پدیدار میسرمایه

ی زیر  کارکرد نظری به کار گرفته شده در نظم بازنمایی فصل کوتاه دوم باید دو مسئلهبرای درک  
 را در ذهن داشته باشیم:

شود که با توجه به مفهوم  الف( در فصل نخست، از طریق واکاوی شکل ارزش، نشان داده می
از مبادله را شکل می»ارزش«، شکل بنیادین )کاال، پول( سازوکاری  مشتقات« این  دهند که » های 

عبارتی شکل به  یعنی  هستند،  میمفهوم  وجود  به  کافی  و  وسیلههایی ضروری  به  که  آنآید  ها  ی 
[ با این حال، این توضیح متضمن برساخت مفهومیِ شرایطی نیست  32] یابد. ی ما سازمان میتجربه

طقی« باشد و مارکس،  تواند یک پیامد »منکه برای ایجاد و وجود ارزش الزم است. اما وجود ارزش نمی

 [ 33]  ، از این موضوع آگاه است.سرمایهبه ویژه در 

ی  مثابهشوند که ظهور ارزش را بهیافت می  رو در فصل دوم است که آن عناصر نظریب( از این
دهند. با این حال واضح است که این عناصر نظری عیان نیستند. به سبب  ی اجتماعی توضیح میارابطه

فرانهاده شوند.   توانند در این مرحلهای که مارکس اتخاذ کرده است، این عناصر نمینوع نظمِ بازنمایی

محصول   کاالیی  و  پولی  شکل  ارزشچون  همان  تجلی  ــ  همکاران  هستند  و  میلیوس  که  طور 

اندازهای نظری متفاوتی  ( بر مبنای چشم5و فصل    33-34،  2003( و آرتور )3-2های  ، فصل2002)
ت و شکل دهند، آنگاه باید به سرمایه اشاره شود. دشواری این مسئله واضح اسبه درستی نشان می

هایی است که  شرطمقایسه با آن دست پیشگیرد که قابلها را به خود میشرطای از پیشمجموعه

،  1976a  ،675-676ی فصل مربوط به انباشت بدوی مشخص کرده است )مارکس،  مارکس در مقدمه
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ه  چه برای تبدیل مسکوک به پول، محصول به کاال و معاوضه به مبادل(. آن873-874،  741-742
های اجتماعی پیشین از مناسبات اجتماعی الزم است، نمود سرمایه در گردش و تبعیت صوری شکل

محض نخستینِ    داری است. همچنین الزم است گردش وجود داشته باشد، یعنی به عبارتی بهسرمایه
ه باشند. شرط الزم برای این سرمایه وجود داشتنمود سرمایه، باید کاال، پول و مبادله به عنوان پیش

ی آن ایجاد  داری در جریان بازتولید آن و در نتیجهشرطی که خود توسط مناسبات تولید سرمایهپیش
ی  ی نتیجه های فرایند به مثابهشرطخواهد شد. اگر بخواهیم به شکل دیگری بیان کنیم: »تمامی پیش

اند« )چنانچه شکل  وجود آمدهها توسط خود فرایند به  شرطکه پیشرسند، همچنانآن فرایند به نظر می
رابطهM–C–Mسرمایه،   این  حامل  دقیقاً  که  کنیم  مستثنی  را  است(.،  دوار  نظم  34] ی  برمبنای   ]

ها )پول،  ی اینبازنمایی، الزم است به کاال و به پول پیش از وجود شکل کاالیی و پولی، یا به همه
اره شود، یعنی به عبارتی در یک حرکت نظری  داری تولید( »همزمان« اشکاال، مبادله، مناسبات سرمایه

 واحد و نه در نظم و ترتیب خاصی از بازنمایی. 
ی یک »مفهوم عملی«  حل به واسطهگزیند دو وجه دارد. نخست، این راهحلی که مارکس برمیراه

رسد: یعنی  داری میی سرمایهدهی مشترکِ مبادله طی مناسبات »اولیه«به برساخت مشترک/ساختار
صطالح »عرف اجتماعی« )یا »عمل اجتماعی« یا »فرایند اجتماعی«( که مارکس برای تشریح ظهور  ا

 [  35] برد.و تثبیت شکل پولی به کار می
شود، به ( از طریق یک عمل تقویت میC–M  ،M–Cدوم، در این فصل، ساختار نظری قبلی )

تطابق با اهداف ملموس و قواعد منتج    شوند: یعنی صاحبان کاالها که درها مطرح میبیان دیگر، سوژه
 کنند.شان، یعنی همان ساختار نظری قبلی، عمل میاز تجلی ارزش و مقدار ارزشِ محصوالت

تقویت ساختار نظری ما از طریق عمل و توسل به »عرف اجتماعی«، هنگامی که این عمل به  
شکل عام ارزش به شکل پولی  ی گذار از  شود، مسئلهی تولید بدل میعمل سازمانی مسلط در حوزه

  یک کند«. اگر منظورمان از این اصطالح }عرف اجتماعی{ این باشد که به طور صوری  را »حل می

شود، پس مارکس سازوکار دقیقی برای این انتخاب را ارائه نکرده است.  کاال به عنوان پول انتخاب می
ی ظهور/  وط نیست، بلکه بیشتر به واژهی انتخاب مربچندان به واژه  جا مسئلهتوان گفت در اینمی

کند که تحت آن انتخاب و ضرورت انتخاب ممکن  تسلط مربوط است. مارکس به شرایطی اشاره می
[ دلیل این غیبت }غیبتِ سازوکار دقیقی برای انتخاب یک کاال{ این است که سازوکار  36] شود.می

نی شرایطی  جز  چیزی  پول  مقام  در  محصول  یک  کردن  شیوهمستثنی  آن  تحت  که  تولید ست  ی 
 شود. کند و مسلط میداری ظهور میسرمایه

دهد تا وجوه متفاوت فرایندی یکسان را بسازند،  اما این امر ظرفیتی نظری به مبادله، کاال و پول می
نیاز از حضور اموری مافوق شرایط مسئله، برای مثال دولت،  فرایندی که درون مناسبات اجتماعی، بی

ـ»خودساما اقتصادی  مناسبات  حفظ  دیگر،  بیان  به  است.  مثابه ن«  به  زمینهاجتماعی  برای  ی  ای 
به دالیلی    های اجتماعی.های اجتماعی و به عنوان عاملی ثابت در سازماندهی شکلبرساختن شکل 
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مبادله، کاال  کنیم:  آید، ما بر یک نتیجه که از هر دو فصل به دست آمده پافشاری میکه در ادامه می
 یابند. شوند و مشترکاً ساختار میشوند، مشترکاً برساخته میو پول به طور همزمان تعریف می

 گریز به سایر آثار نظری -3-2

، به بررسی آثار نظری اخیر  سرمایهدر این بخش، ما برای ارزیابی وحدت میان دو فصل نخست 

 پردازیم.  می

توان  را می  سرمایهد که تمایز میان فصل اول و دوم  کن( این دیدگاه را مطرح می2004هاینریش ) 

»میان   تفاوت  شکل  و    واکاوی شکلیبه  اول(  فصل  که    محورِ عملواکاوی شکل)محتوای 

دهد توضیح داد.« آرتور معتقد است که »در مجموع، فصل یکم در  محتوای فصل دوم را شکل می
ی مبادله  های پیشنهادی دربارهفصل به طرح   کند؛ همچنین این کلیت خود فرایند مبادله را مطالعه نمی

(. بیده  38،  2004پردازد که کاال چیست« )پردازد، بلکه این فصل درواقع به این پرسش مینیز نمی
،  2007کند« )شدن یک ساختار کاالیی را مطرح میشرایط ممکن  معتقد است که »فصل یکم، مجموعه

حالی235 در  به(   ... دوم »مارکس  در فصل  پول میمسئله  که  منشأ  به روشی  ی  بار  این  اما  پردازد 
( مسئله233،  2007تاریخی«  او  دیگر،  عبارت  به  یا  بررسی  (  را  پول«  تاریخی  پدیداری  ی »شرایط 

 کند.می
ها اشاره شد تناقضی با دیدگاهی که ما در این مقاله ارائه  هایی که در باال به آنیک از دیدگاههیچ

های هاینریش و بیده گرایش به نادیده گرفتن وحدت میان دو  بندیال، صورتکردیم ندارد. با این ح
به  یا  نظری فصل،  دو حرکت  درونیِ  پیوستگی  بیده  عبارتی  ویژه  به  دارند.  کردیم،  مطرح  ما  که  ای 

می233-235،  2007) نادیده  را  دوم  فصل  اهمیت  که  می(  نظر  به  می  او  رسدگیرد،  که  گمان  کند 
شود اگر توجه  درک میبندی آرتور قابلدهد. صورتولی در فصل یکم رخ میبرساخت نظری شکل پ

هاست. اصطالح »ساختار نظری مبادله«  ی سوژهی »مبادله«، عمل آگاهانهکنیم که داللت ضمنی واژه
ها نیست بلکه شامل ساختاری است که در پاسخ به پرسش که ما مطرح کردیم شامل فعالیت سوژه

کند. اما ما معتقدیم که فصل  ( نیز آن را مطرح می38،  2004گیرد، که آرتور )می»کاال چیست؟« شکل  

گیری شرح فصل یکم عمل کند. در  ی نتیجهضروری است تا بتواند به مثابه نظری دوم، یک حرکت 

[، هم بازنمایی  37] واقع اگر واکاوی شکل ارزش را در تطابق با دیالکتیک نوع هگلی در نظر بگیریم
م در ویراست اول و هم بازنمایی در فصل دوم بیانگر نقدی از دعاوی دیالکتیک هگلی شکل چهار

 هستند.

 های دیالکتیک نوع هگلی گریزی به محدودیت -4-2

رشته»خاستگاه دومین  طرح  ضرورت  در  های«  نظری  در    سرمایهی  فقط  بلکه    سرمایه)نه 

تر مارکس  توان در یک متن قدیمینیز(، را می  گروندریسه طور که در ادامه خواهیم دید در  همان
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فرایند برساخت مفهوم شاه توسط هگل را مورد ارزیابی    ی حق هگلنقد فلسفهیافت. مارکس در  

 دهد. قرار می
...    کندمی  تعریف  «خویش  وجود  از  خاطرشاطمینان  دولت،  شخصیتِ»  یمثابهبه  را  شاه  جااین  در  هگل

   فقط [  بودنسوژه  و  بودنشخص  یا ]  سوژگی  و  شخصیت   که  جاآن  از   که  است  روشن  خودخودیبه
  مقام  در]  شخص  البته  و  دارند؛  وجود  سوژه  و  شخص  مقام  در  فقط  هستند،  سوژه  و  شخص  هایمحمول

  حقیقت  بسیار  واحدهای  مقام  در   فقط   سره یک  واحد  زیرا  رفت،می  جلوتر   باید  هگل   اما.  واحد[  موجودی

  بسیار   هایواحد  در  بلکه  ،واحد  یک  در  هرگز  نه  را  خود  موجودیت  سپهرهای  ذات،  محمول،.  دارد

 (.1978b، 227-228 مارکس،. )کندمی احراز  تمامیبه
ی که  اهگل استفاده کرده است. زیرا از لحظه  دهد که مارکس چگونه از هگل علیه خودِاین نقد نشان می

ی شکلی نهادی به انجام رساند، به این مسئله که »چه کسی شاه  هگل برساخت نظری شاه را به مثابه
ی غیرنظری که  شود، به عبارتی یک مسئلهی بخت و اقبال پرداخته میای در حوزهاست؟« همچون مسئله

، در بند تبدیل شکل عام سرمایهای در  این نقد به طرز غیرمنتظره  به قلمرو احتمال تاریخی تعلق دارد.

شود. این نقد به وضوح هم در ویراست نخست آنجا که شکل چهارم  ارزش به شکل پولی نیز آشکار می
در ضمیمهشود، و هم در ویراستوارد بحث می نیز  بعدی و  از حضور    های  که در آن همچنان ردپایی 

را مینظری )مارکس،  مشاهده مییابیم  اش  ،  1978a؛ مارکس،    43،  1983؛ مارکس،1976a  ،162شود 
ارز عام را، که قابل قیاس با شاه  (. حضور نظری این نقد، در واقع نقدی است بر این ادعا که شکل هم148

ای است از  گیرد. این استدالل که نمونه( }در نقد هگل{ است، با شکل پولی یکی میتکین  ی)به مثابه

محال} برد  کار به  ]reductio ab absurdumتعلیق  می38{  نشان  تکین[،  که  بسیاری  دهد  های 

د. نه فقط گذار، بلکه حتی دهرخ نمیارز عام( وجود دارند و هیچ گذارِ منطقی به شکل پولی  های هم)شکل 
خی  ی تصادف تاری ای در حوزهدگرگونی مفهوم شکل عام ارزش به شکل پولی که مارکس آن را مسئله

کند  میانجی فصل دوم مطرح میدهد. مارکس گذار به شکل پولی را بهکند، هم رخ نمی»محض« تلقی می
 هایی برای شکل دادن به »تصادف تاریخی« وجود دارد. دهد که گرایشکه در آن نشان می

مطرح  ی عملِ مبادله که در فصل دوم  دارهای پیشاسرمایهتوان گفت: الف( شکلمی  تر دقیق  بیان   به
شکلمی توسط  اساساً  میشوند،  تعیین  آنهایی  طریق  از  مبادله  که  میشوند  سامان  آنها  ها  یابد. 

هایی  ها شکل [ ب( با این حال، این شکل39] هستند.  دارییابی سرمایههای سازمانهای شکلشرطپیش
شیوهسازمانقابل تحت  سرمایهیابی  تولید  نیستند.ی  این  40] داری  ج(  شیوهشکل[  ظهور  با  تولید  ها  ی 

ای که ضرورت ایجاب  توانند به شیوهداری )با توجه به استقرار شکل پولی( تغییر خواهند کرد. آنها میسرمایه
[ د( عنصری الزم است که از این  41] ها پتانسیل دگردیسی را در خود دارند. شوند؛ این شکلکند دگرگون  

[  42] داری،ی تولید سرمایهفراتر برود: »عادت اجتماعی«، ظهور شیوه  یابی ذاتی مبادلههای سامانگرایش
همه ــ  پولی  اینشکل  نتیجهی  عنوان  به  ازپیشها  سازمانشدهتعیینی  آشکار  ی  مبادله  منطقیِ  یابی 

کند، بلکه تحت تاثیر  شوند. به عبارت دیگر: تصادف تاریخی، به طور غیرمتعین، در خالء، عمل نمینمی
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ها به چیزی نیازی دارند که آنان را فراتر ببرد تا  کند، اما همزمان این گرایشهای خاصی عمل میگرایش
 [ 43]  داری دگردیسه شوند.ی تولید سرمایهبتوانند سرانجام به عناصر ساختار شیوه

 گروندریسه پول در   -3

ه از نقد  نه از کاال بلک  گروندریسهمتفاوت است.    سرمایهبا    گروندریسهی عزیمت متن  نقطه

؛  108-97،  1977لسکی،  شود )همچنین نک. روسدار آغاز میی استقرار پول ـ کهایی دربارهدیدگاه
ای در »نقد اقتصاد سیاسی« باید از کاال آغاز شود، که رساله(. این »آگاهی« از این45،  1999نلسون،  

- 881،  1993تن )مارکس،  تقریباً در پایان م  ــگروندریسه  ای است که خیلی »دیرتر« در متن  نکته

 شود.  ( ــ مطرح می882

 را از طریق تز زیر بیان کنیم: گروندریسهتوانیم برساخت نظری پول در  می

  دو با  ما استفاده شد  سرمایهمندی نظری چه بعداً در سازمانهمانند آن  ،سهی گروندر در: 2تز 

ی نوع خاصی کاال، برای مثال طال،  مثابهمفهومی پول به    برساخت  که به م یدارسر و کار    ه ینظر رشته
تواند پول باشد، نه به  ی نظریِ »نمادسازی« نامید: طال میتوان رشتهاول را می یپردازند. رشتهمی

های نمادِ ارزش را  این دلیل که برای تولید آن کار صرف شده است بلکه به این دلیل که طال کیفیت
تواند در یک تکه  طور که میاش بازنموده شود، همانتواند در مادهدارد، زیرا ــ به عبارتی ــ ارزش می

[ )یا در متن  44نظریه نیز پول است زیرا »خودبرسازی« ] کاغذ بازنموده شود. طال بنا به دومین رشته
نهد، یعنی چیزی که  [( ساختار مبادله، محصولی را به عنوان سمبل فرامی45]  گذاری«حاضر »خودبنیاد

 [  46]  ار است و بنابراین مدعی عنوان ارزش است. ی کنتیجه

 اندازیم. از این موضوع می گروندریسهتری به شرح نگاه دقیق

 رشته نظریه اول  -1-3

ای است که در آن مفهوم پول  زمینه  گروندریسه های برقرارکردن پول ـ کار در  مخالفت با انگاره

گیرد. به طور خالصه و در حد نیاز پژوهش کنونی ما، استدالل اصلی برقراری پول ـ کار از  شکل می
داند. با  شده میگیرد که ارزش را نسبتی از کار صرفی ارزش نشأت میی ریکاردویی کار پایهنظریه

این شود، چرا  شده برای تولید آن تعیین میر صرفکه ارزشِ محصول بر اساس ساعات کاتوجه به 
به نظر   ثبت خواهد کرد؟  را  بیان نشود که ساعات کار  نمادینی  پول  اساس  بر  قیمت یک محصول 

 ی این دیدگاه بود. شدهی شناختهمارکس مکتب پرودن )گری( نماینده
است: »آیا    کار این-های مدافع برقراری پول پرسش اصلی مارکس در خوانش انتقادی استدالل

(، به  127،  1993کند؟« )مارکس،  خود نظام بورژوایی مبادله، ابزار خاصی را برای مبادله ضروری نمی
تواند مشکالت مرتبط با نظام بورژوایی  یک دلیل نظری واضح: این باور که نوعی ابزار وجود دارد که می

توان به ابزار نسبت داد، بلکه  را نمیگیرد که مشکالت یادشده  تولید را حل کند این نکته را نادیده می
 این معضالت به خود نظام مربوط هستند. 
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  ی جا که کاالها به مثابه رسد: زیرا از آننظر میدر ابتدا مفهوم پول همچون برساختی نظری به
ی کاالهای دیگر قرار  ای کمّی با همهگیریم که هر کاال در رابطهمی  ارز هستند، پس نتیجهارزشْ هم

پذیری  شود قیاسای که صراحتاً در متن مطرح میی کیفی. به بیان دیگر، مسئلهاگیرد و نه در رابطهیم
به عنوان کمیت ارزشدو کاالی متفاوت  فیزیکی و  با روش  های  های مصرفی است، موضوعی که 

های دیگر،  ی کاالی ارزش، برای همهشود. »کاال به مثابهی ارزش حل میی وجود کاال به مثابهشیوه
ی ارزش، پول است«  ارز است... به مثابهی ارزش، یک همارز است. کاال به مثابهدر نسبتی معین، هم

ی  ی وجود متفاوتی از شیوهکه مبادله شود، باید در شیوه (. بنابراین کاال برای این141،  1993)مارکس،  
 »فیزیکی« وجودش نمایان شود.

ی متفاوتی  جود متفاوتی داشته باشند، یعنی به عبارتی در تجربهی وپس الزم است که کاالها شیوه
تواند  رسند، پدیدار شوند. یک محصول نمیهای مفید به نظر میچه به عنوان مقادیر فیزیکی یا ابژهاز آن

ارز )ارزش(. این  سان )ارزش مصرفی خاص( به نظر برسد و هم هممضاعف شود و همزمان هم ناهم
[ ــ را »به صورت  47] ی اجتماعی برابری محصوالتابط ارزشی محصوالت ــ رابطهوجود دوم باید رو

می کاغذ هم  تکه  که یک  نقشی  باشد،  عام  اعتبار  با  عنصری  و  دهد«  نشان  کند  نمادین  ایفا  تواند 
ی کاالها به یک عنصر اضافی نیاز دارد، »نماد  (. به بیان دیگر: ساختار مبادله141،  1993)مارکس،  
ی ارزش با هم برابر  کند که در آن کاالها هنگامی که به مثابهه به عنوان شکلی عمل میارزش« ک
 [ 48] شوند« شوند »به اجزای خود تجزیه مینهاده می

این برساخت نظری مشابه برساخت نظری  .  سرمایهارتباط اولین رشته نظریه با    -3-1-1

تجلی ارزشی بسیطِ    سرمایهدارد. در  های مشخصی هم وجود  است. اما تفاوت  سرمایهدر    متناظرش

xA = yB  ای که  ، ابتدایی و خودانگیخته است، به گونهB    »در معنایی ضرورتاً ابتدایی در مقام »پول

 با زمان کار است: زمان کار  Bو    Aی  این تجلی ابتدایی، رابطه  گروندریسهشود، اما در  وضع می
1

k
xA = yB =     ،ی  (. بنابراین در رابطه143،  1993)مارکسxA = yB  یک عنصر مفهومی  

  سرمایهکند. مفهومی که در  ی خاصی شیئیت پیدا میی یک نماد در مادهسومی وجود دارد که به مثابه

به صورت یک تضاعف    گروندریسهشود در  یک تجلی ابتدایی پدیدار می  فرایند عینیِی  به مثابه

ای  ی رابطهداریم، به مثابه  مان یک برساخت عینی از ارزشدر »ذهن«دهد. ما  خود را نشان می

شود و  ی کاالهایی که وارد گردش میبه مثابهشود،  که مبتنی بر زمان کار است و در مبادله فعال می

توان برساخت مفهومی  [ به بیان دیگر، می49]  شکل یک »چیز« بازنموده شود.  در   بایدشان  ارزش

خالق«   – را به صورت فعالیت تخیلِ »جمعی  گروندریسهدر   ی نمادی از ارزشپول به مثابه

 [ 50کند. ] نما را بازنمایی میحاضروآماده در قالبی دیسه ای کمابیشدرک کرد که ماده

شود  انتزاع ارزش مصرفی کاال بر خود کاال اجرا می  گروندریسه   دری دیگر  برای بررسی جنبه

ی ارزش وجودی دوگانه دارد و باید مضاعف شود(. حاصل این  )استدالل این است که کاال به مثابه
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انتزاع، یعنی ارزش، که به لحاظ کیفی از پیکر کاال متفاوت است، باید به عنوان شرط فرایند مبادلهْ  

 xAی را میان دو پیکر ـ محصول ما از ابتدا رابطه سرمایهتیار کند. برعکس، در پیکر دیگری را اخ

= yB    در اختیار داریم و ارزشA  که در  B  شود. ارزش مصرفی  بیان میB  مانند امکانی بالقوه برای ،
ی تجلی ارزشی  صرفاً به مثابه  Bشود« زیرا  شود بلکه در عمل »لغو می، انتزاع نمیB  تجلی ارزشِ

در حکم بازنمود زمان کار مشترک دو کاال، یا بازنمود    سرمایهکند. پول در  ( عمل میA)تجلی ارزشیِ  

ی،  »چیز« است؛ یعن  دومیان    ی رابطهشود، بلکه نتیجهکاال از لحاظ مفهومی برساخته نمی  یک ارزش  

 شود.پذیری آن در نظر گرفته میمنحصراً از طریق فرایند مبادله و بنا به شرایط امکان

 ی دوم ی نظریهرشته -2-3

یابد. ما در این ارتباط  پردازد که چطور نمادگرایی سازمان میی دوم به این مسئله میی نظریهرشته

ی »نمادْ«  ، به مثابهارزش کاالی  پردازیم که چگونه رابطه و برساخت اجتماعبه بررسی این موضوع می

ای کاال، به عنوان شکل ی »ارزش مبادلهیابد. یعنی چگونه مفهوم پول به مثابهوجودی محسوس می
 (.  142، 1993یابد )مارکس، منفک وجود مالزم با خود کاال« سازمان می

کرد.  را ایفا میکنیم. به لحاظ تاریخی و در زمان مارکس، طال نقش پول  با موضوع اول شروع می
شود؟« به پرسش پیش روی مارکس این بود: »نمادِ ارزش چگونه از طریق کاالی طال بازنموده می

 [ 51] گیرد؟تواند صرفاً یک کاغذ باشد، شکل طال را به خود میعبارت دیگر، چرا پول که می
زمان  یابد. این امر هممیهای تاریخی و در تاریخیت شکل مبادله  شرطحل را در پیشمارکس راه

 [ 52] کند.گذارد که نماد ارزش تحت آن اعتبار و بازشناسی عام پیدا میشرایطی را در اختیارمان می
شوند. این به آن معناست که کاالی  ی نخست، با کاالهای دیگر مبادله میکاالها در مبادله، در وهله

ی  تا مبادله بتواند رخ دهد. این کاال در همه  گیرد مشخصی به عنوان میانجی مورد استفاده قرار می
های مبادله  ها به طور عام به عنوان میانجی مورد استفاده قرار نگرفته است. شبکهمکان  ها و همهزمان

زمان مکاندر  و  میها  تثبیت  استفاده  های مشخصی  میانجی  عنوان  به  کاالی مشخصی  از  و  شوند 
داری باشد موجب  ی تولید سرمایهنشان شیوهمبادله را که سرشتکنند. این روند ساختار خاصی از  می

رود، از  شود. همچنین این امر به معنای این نیست که محصولی که به عنوان میانجی به کار مینمی
داریْ شکلِ مسلط  که سرمایهدهد که برای آن[ اما این معنا را می53] سازد.همان آغاز پول را برمی

باید   شود،  سرمایهشکل تولید  شکلدارانههای  میان  در  و  باشند  داشته  وجود  تولید  و  ی  معتبر  های 
سرمایهازپیش اعمال  اهمیت.  واجد  مبادله،  میموجودِ  تبدیل  شکلی  به  را  آن  بازتولید  دارانه  که  کند 

 سازد.پذیر میی آنها را انکانگسترده
بیرون از ساختار مبادله، توسط نیرویی    تواندنمی  شود،ای که ارزش از طریق آن بازنمایی میماده

ی عنصری مناسب  ورای فرایند تولید و گردش وضع شود. این گردش است که این ماده را به مثابه
ی محصوالت است. این به آن معناست  [ مبادله شامل مبادله54] کند.برای ایفای این وظیفه وضع می

بیان نماد ارزش » یابد«. »کاالیی مشخص«  اختصاص میکه محصول مشخصی برای ایفای نقش 
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از سوی  یابد زیرا به مثابهبرای این منظور اختصاص می ی یک کاال عنصری ذاتی در مبادله است. 
کند که آن را به کاالی عام، یک شکلِ دیگر، یک تکه کاغذ، حضور قدرتی ورای مبادله کسب می

 [ 55] کند.اجتماعاً معتبرِ ارزش، تبدیل می
کند، یعنی انی که یک کاال، برای مثال طال، نقش بازنمود ارزش کاالها را کسب میبا این حال زم

 شود.گیرد، کیفیاتی که از پول انتظار داریم برآورده میبه عبارتی نماد ارزش را دربرمی
نمای پول برای  کند که شکل طالْ شکل استاندارد یا سرشتاما این برساخت نظری ایجاب نمی

از رهگذر سرمایهایهی تولید سرم شیوه این صرفاً عنصری است که  شود.  داری ایجاد میداری است. 
ی  تغییر این است که ساختار مبادله مستلزم وجود پیکریافتهعنصر ساختاری و در تاریخیت خود غیرقابل

می خود  به  عنصر  این  که  است. شکلی  ارزش  واکاوینماد  از  دارد.  بررسی  و  بحث  و  گیرد جای  ها 
 های متفاوتی به خود بگیرد.تواند شکل( روشن است که نماد ارزش می123،  1993ی مارکس )هاگفته

یابی نمادسازی ارزش، یک فرایند اجتماعی عینی است.  ی نظریه، یعنی فرایند سازماندومین رشته
عینیت  خودِ ارزش، مانند سرشت اجتماعی عام کار، نوعاً یک امرِ مفهومی است، اما این به معنای فقدان  

دهند؛ »با این همه انتزاع،  [ کاالها، مناسبات اجتماعی را »بازتاب« می56] و مادیت متناظر با آن نیست. 
( و  164،  1993شود« )ای که بر افراد مسلط مییا ایده، چیزی نیست جز تجلیِ نظری مناسبات مادی

این زمان کار گنجیده در ارزش  یافتگیِ سرشت عام و اجتماعی کار )و بنابرکند؛ »شیئیتشیئیت پیدا می 
 (.168، 1993کند« )ای تبدیل میای( است که محصول کار را به ارزش مبادلهمبادله

 [ 57]پیرامون نقد اقتصاد سیاسی« گریزی به متن » -3-3

گیرد: »پول نماد شود که برساخت نظری پول را در برمیطرح متفاوتی ارائه می  ...  پیراموندر  

(Symbolنیست، درست همان )  طور که وجود ارزش مصرفی در شکل کاال، نماد(Symbol )    »نیست
 (. 1981a ،49)مارکس، 

های لکه تکامل »شکآید، بدون آن کاالست. پول از مبادله پدید می  ...  پیرامون ی عزیمت در  نقطه

)مارکس،   متمایز شود  مبادله  این  از  آرتور،  1981a  ،41-49ارزش«  از  38،  2004؛ همچنین نک.   .)
آید که معضل شکل  وجود میارز عام بهصاحبان کاالها، یک همای و فعالیت  ی مبادلهطریق رابطه

میان شکل پولی و شکل  { تمایز کافی  ...  پیرامون کند«. اما }در  اجتماعی را در بستر مبادله »حل می

 (. 1981a  ،48شود )مارکس، عام ارزش ترسیم نمی

و هم    گروندریسه ، شرح نظری بازنمایی ارزش در پول و شرح مبادله که هم در  ی نظریهدو رشته

شود.  ی واحد تبدیل میجا در هم ادغام شده و به یک رشته نظریهرویم، در اینبا آن روبه  سرمایه  در

گونه آمده است »... و بنابراین فرایند مبادله همزمان  این ادغام اینتوجیه نظری    برای   ...  پیراموندر  

 (. 1981a  ،52)مارکس،  گیری پول نیز هست«فرایند شکل
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[ به وضوح اصالح شده و برساخت 58]  گروندریسهآلیسم« موجود در شرح  ، »ایده...  پیراموندر  

حرکت نظری مبتنی بر فرایندی عینی تقلیل یافته است. بنابراین درست همانند    یک مفهومی پول به  

رابطهسرمایه مبادله،  ارزشیِ  ،  جایی است که    xA = yBی  و  است  ارزش  تجلی  میدانِ عمل   ،

 [ 59یابد. ]های کاالیی و پولی سازمان میشکل 
شود و دو رشته نظریه تمایز مکفی میان شکل عام ارزش و شکل پولی را قائل نمی  اما ادغام این
نظر از این نکته، این  سازد که شکل ارزش شکلی متناظر با مفهوم ارزش است. صرفحتی روشن نمی 

ی اجتماعی که در  ادغام، تمایزگذاری میان شرایط امکان و شرایط وجود ارزش را به عنوان یک رابطه

روبهب   2 بخش مانع  با  گذاشتیم  بحث  میه  در  رو  مارکس  در  سرمایهکند.  نیز  و  ،  گروندریسه، 

ی تجلی  پذیرد، اما میدان واکاویْ رابطهی نظری برای برساخت شکل پولی را میرشته   دوتنیدگی  درهم

 کند. فرضی نظری عمل میاینک به عنوان پیش  ...  پیرامونهای  است. استدالل  xA = yBارزشیِ  

 سرمایه و  گروندریسههای میان تفاوت  -4

،  سرمایهو هم در    گروندریسههای پیشین نشان دادیم که برساخت نظری پول، هم در  در بخش

شود: یک رشته که از کندوکاو مناسبات اجتماعی ی جداگانه ممکن میاز طریق تشریح دو رشته نظریه
کوشد بر مبنای حرکت نظری  ی دیگر که میتهآید، و رشوجود میدارانه بهی سرمایهنی بر مبادلهمبت

 یابد.  مینخست، شرایطی را ترسیم کند که تحت آن پول سازمان 

در  هم که  دادیم  نشان  مثابه  گروندریسهچنین  به  نظری  لحاظ  به  برساخته پول  نماد  یک  ی 

گیرد. به  ه مییابی این بازنمود را در یک کاال برعهدشود، و سپس فرایند مبادله مسئولیت سازمانمی
توانیم مبادله را بدون پول تصور کنیم، استداللی که مارکس با پافشاری زیاد آن را در  که نمیرغم آن

شود.  گیرد، این است که فرایند توضیح پول به دو بخش جداگانه تقسیم میبه کار می  گروندریسه 

پردازیم که  بررسی این مسئله می توانیم پول را از طریق انتزاع از یک کاال درک کنیم، سپس بهما می

می مادیت  پیکر  یک  در  پول  این  در  چگونه  پول  نظری  برساخت  برعکس،  مستلزم  ،  سرمایهیابد. 

کم به سه طریق( ضرورت وجود پول در پیکر یک  کارگیری هر دو رشته نظریه است، که )دستبه
فرض منطقی  ر گرفتن پیشکند، نخست، با در نظ ی نظریه اول تضمین میکاالی مشخص را در رشته

از طریق این    ؛ و سوم  xA = yBی ارزشیِ  [ دوم با روش رابطه60پذیری دو کاال؛]ضرورت قیاس
ارز عام منجر  نکته که دگرگونی شکل تام به شکل عام ارزش ضرورتاً به یک »کاال« به عنوان هم

 شود.می
را در این دو متن    ی نظریهرشتهتوان یک تفاوت کلیدی در خصوص دومین  در این فرایند، می

شود که »کاال« به پیکر پول وارد  ، تالش میسرمایهبرخالف    گروندریسه [ در  61]  تشخیص داد.

کامالً روشن است که  سرمایه شود. در   نیست.  این کار  به  این  ...  پیرامون )و    سرمایه   نیازی   )

برساخته شود، راه برای این دیدگاه  ی نماد ارزش  معضل را حل کرده است. اگر پول }صرفاً{ به مثابه
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های زمان کار،  کوپنای جمعی، با نمادها، نه الزاماً برگهتوان از طریق سوژهشود که پول را میهموار می
ی تولید،  جایگزین کرد. بنابراین در تحلیل نهایی ممکن است ما را به این نتیجه برساند که نه شیوه

ای  روست که برساخت مفهومی پول باید از جامعه این هستند. از  کنندههای سیاسی، تعیینبلکه شکل
 کنند آغاز شود تا به نمود ارزش در یک »کاال« دست یافت. از صاحبان کاال که با هم مبادله می
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 ا: هادداشت ی

(  Science & Society)   علم و جامعه ما نویسندگان این مقاله از ویراستار و چهار کارشناس ناشناس نشریه   •

 برای نظرات مفیدشان سپاسگزاریم که در بهبود کیفیت این مقاله به ما کمک کردند. 

ها  قولنپرداخته است. منبع ما برای نقل   سرمایههای متوالی  این مقاله به واکاوی تغییرات مفهومی ویراست   -1

)متن    2002( است اما در مواردی هم به منبع مارکس  1975aی انگلیسی، مارکس،  )ترجمه سرمایه    مجلد یکم

است، همچنین    1993هم منبع ما مارکس    گروندریسهدهیم. برای  نویسی هانس اربار( ارجاع می دو زبانه با حاشیه 

بررسی   1976b ،  1981b  مارکس  آرتور  و  ترجمه   2006های  برای  را هم در نظر گرفته   1993 ی مارکسدر  ایم. 

ایم و  استفاده کرده   1981a«( ما از مارکس  پیرامون ... ( )از این پس »1859)   پیرامون نقد اقتصاد سیاسی

 م.[ -]به فهرست منابع در انتهای مقاله رجوع کنید  ایم.هم مراجعه کرده  1971به مارکس  

ی عزیمت تحلیل روسدلسکی  ها نقطه بندی اند. این فرمولآمده  4ff- 143های مربوطه در صفحات  بندی فرمول -2
(. روسدلسکی معتقد است  114- 113های  )نک. برای مثال به صفحه   5-4های  ( هستند، به ویژه در فصل 1977)

مادین از پول ارائه کرده است. اخیراً نلسون نقدی بر تفسیر روسدلسکی مطرح کرده است  ن  که مارکس یک نظریه 
 کنیم.ها مطرح می ی حاضر تفسیر دیگری را متفاوت با هر دوی این (. ما در مقاله 74-78، 1999)

ا  « را باید بZeichenایم. هرچند » های موجود پیروی کرده « ما از ترجمه Zeichenدر ترجمه اصطالح »   -3
جا به این موضوع بپردازیم )ضرورت تمایز قائل شدن بین  توانیم در این « متفاوت دانست. ما نمی symbolنماد » 

 دهد. های اصلی ما را تحت شعاع قرار نمی گیری نشان داده شده است( و این تمایز نتیجه  43این دو در یادداشت  

نظریه   ،( Metallism)  سمیمتال -4 پول(  )یا  فلزبنیان    تا   آمد  وجودبه  لیدل  نیا  به  پول  که  است  باور  نی برای 
  که   نقره  و  طال  نمونه  یبرا  بها،گران   یفلزها  ل یدل  نیهم   به.  کند   برطرف  را  یتهاتر  یمبادله   نظام  یهات یمحدود

  خلوص   مقدار   به  جهیدرنت  یمل   پول   واحد  ارزش .  درآمدند  پول   واحد   صورت   به   هستند  ی ع یطب  و  ی ذات   ارزش   یدارا
  ن یا  در   را  نقره  و  طال  ی هاسکه  یجا  و  شد  جیرا  هم  ی کاغذ  یهاپول   که  یزمان   یحترد،  دا  یبها بستگگران   ی فلزها
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بود    بود   شده  رهی ذخ  که   یانقره  و   طال  زانیم  به   ی کاغذ  پول   ارزش   دهه،  ن یچند  ی برا  گرفت،  مبادالت  وابسته 
( قرار دارد که برعکس  Chartalismاین دیدگاه در برابر دیدگاه چارتالیستی به پول )  (.طال  استاندارد   اصطالحبه)

  در   پول  دگاهید این    براساس.  د آیدر  پول  صورت  به  تواندی م  یز یچ  چه  که  ردیگیم  می تصم  دولت  واقع  در  معتقد است
  )   .است  آمده   وجود   به   ی دولت  ن یقوان  خاطر   به   بلکه  ی عی طب  صورت  به  نه   پول   و  است  ی حقوق  نظام   مخلوق   واقع

 م.  -.( 2019 ، ، نقد اقتصاد سیاسیفیس احمد  ،یاحتمال مخاطرات  و  آوردهادست: یپول مدرن یه ینظر

  وند  استوار  افتهی انتشار  بهادارِ   اوراق   انند م  ی اصل  ییدارا  کی  بر   (financial derivativesی )مال   مشتقات  -5
  قرارداددر واقع مشتقات در مالیه به    . آیندبه حساب می   سکیر   کاهش   جهت  مؤثر  ییابزارها  و   شوند، ی م  ی گذارش ارز

  گونه  چی ه  و  است  یاصل   ارز  ای  شمش  کاال،  بهادار،   اوراق   ارزش  به  وابسته  هاآن   ارزش  که  شودی م  گفته   یاوراق  ای
 Futures)  ندهی آ   مانیپ  ،(Swaps)  هاپ سواتوان به  ترین این مشتقات می از جمله معمول .  ندارند   یمستقل  ارزش

Contract  )معامله   ار یاخت  و  (Options  )نده یآ   قرارداد  زین  و  (Forward contract)  طور به   که  اشاره کرد  
 م. - شوند ی م ستد  و داد   جهان معتبر  ی هابورس  در   معمول

ارائه شده، این است که این نظریه    سرمایه گونه که در بخش نخست  ی پول مارکس، آن تفسیر غالب از نظریه  -6

از پول است   اما در سال 701-699،  1994به ویژه نک. شامپیتر )   – یک نظریه کاالیی  های اخیر جریانی، در  (. 
توانند برای آشنایی با  کند. خوانندگان می ها، پدیدار شده است که این تفسیر را رد می ی اول میان مارکسیست وهله 

 رجوع کنند.  2005ی پول مارکس به موزلی ی نظریههای متفاوت درباره دیدگاه 

،  450-447،  1993؛ مارکس  483،  467-466،  464-463،  458،  1974؛ مارکس،  516- 515،  1991مارکس،   -7
 (. 3، فصل 2002، )Dimoulis and Economakis؛ همچنین نک. میلیوس،  879،  637-638

 نیز اشاره خواهیم کرد.   پیرامون نقد اقتصاد سیاسی همچنین بنا به اقتضای بحث، فقط به اختصار، به  -8

 . 247-242، 1969آلتوسر،  ر نک.تبرای جزییات بیش   -9

10- Concrete 
کنیم که از این پس وقتی به »برساخت نظری شکل پول«  توجه خوانندگان را به این نکته جلب می   -11

 ( 1976a  ،154 ،160،181 ،187ریشه است )مارکس،  کنیم با تولید در شکل کاالیی هم اشاره می 

 ما از نظر جامعیت بازنمایی مفهوم پول دارد.  یها پیامدهای روشنی برای مقاله تمرکز بر این تفاوت  -12

اشاره می  -13 به وضعیتی  خیلی ساده  آمد که  ما  به وجود خواهد  امکان  این  آن  در    ات یمقتضکنیم که 
ی  جا که تولیدکنندگان فقط به واسطه دارانه شکلی غیرمتناقض پیدا کند. »از آن متناقض تقسیمِ کارِ اجتماعیِ سرمایه

کار   محصوالت  یک مبادالت  با  می خویش  برقرار  اجتماعی  تماس  ویژه دیگر  اجتماعی  کارهای  کنند، خصلت  ی 
 (. 1976a ،165شود« )مارکس، ها نیز تنها در چارچوب این مبادله پدیدار می خصوصی }مفردِ{ آن 

ی نخست عمالً مورد توجه تولیدکنندگان است، این پرسش است که چه هنگام مبادله در وهله »آن  -14
 (. 1976a ،167آورند« )مارکس، می محصول دیگری را به ازای محصول خود به دست  چه مقدار از 

ی تعاریف نهایی نخست باید تعریفی از سرمایه ارائه شود: در  گوییم به طور موقت، زیرا برای ارائه می   -15
به  پول  تعریف  مارکسیستی،  تفسیر  و  نمی ی »سرمایه مثابهطرح  بالقوه«  نقطه مطرح  ی  این  در  )نک.  تواند  شود. 

 (.  1991،447مارکس،  

کند که »کاال در واقع وحدت ارزش و ارزش مصرفی است، اما  . بیده اشاره می 1976a  ،199مارکس،   -16
( و این امر  256،  2007کند« ) ها را بیان می ی میان کاال این وحدت در یک کاالی منفرد، کامل نیست، بلکه رابطه

دهد که این وحدت به هر  (. اما این بند نشان می 257-256- 255،  2007نیست )ارتباط با منطق تولید کاالیی  بی
 شود میانجی پول انجام می کاالی واحد وابسته است که ترکیب آن به 
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 گنجاند. ( به طریقی مشابه شکل قیمت را در درون برساخت نظری پول می 2004آرتور ) -17

کنند: »یعنی، کاری که پول انجام  اره می ( به درستی اش40،  1999طور که ایتو و الپاویتساس )همان  -18
 شود.« چیزی که هست ناشی می دهد از آن  می

ی یک مفهوم توسط  شویم. ارزش به مثابه ای تمایز قائل می ما میان ارزش، مقدار ارزش و ارزش مبادله  -19
  - 109،  1972)  ای یک مفهوم اشتقاقی است. همچنین نک. روبینشود. ارزش مبادله ، شکل و مقدار تعریف می ماده 
115 .) 

نطفه  -20 کاالیی،  بسیط  )مارکس،  »بنابراین شکل  است«  پولی  در  1976a  ،163ی شکل  (. همچنین 

: شکل بسیط ارزش »به عبارتی شکل سلولی یا، به بیان هگلی، پول »در خود« است  سرمایهنخستین ویرایش  

،  1978aست ویرایش اول )مارکس،  (. در پیو42؛ رجوع کنید به توضیحی در همان،  16، پانویس  1986)مارکس،  
( یک تصدیق صریح در خصوص شباهت ساختاری میان شکل پولی و شکل بسیط ارزش وجود دارد. ما  150،  144

ارز نهایی  های هم ایم تا نشان دهیم که این دو به لحاظ نظری شکل در متن »کاال« و »پول« را در گیومه قرار داده 
کنند. این عبارات از این جهت  شان را بیان می ایی هستند که خصوصیات اساسی هها شکلی نیستند. با این وجود آن 

دنبال    گروندریسهدر مقایسه با    سرمایهکند که در  جالب توجه هستند که روند بدیهی و واضحی را برجسته می 

 که نیازی به توضیح مفصل و کامل شکل پولی باشد. شده است، بدون آن 

ترجیح1976a  ،199مارکس،   -21 ما  ترجمه می   .  برای  »دهیم  اصطالح  به  Wertmateriaturی   ،»
 یابی ارزش« از معادل »مادیت ارزشی« استفاده کنیم.  جای »مادیت 

ایم.  جا برای ایجاز بیشتر، هنگام تجزیه و تحلیل به وضوح}از روی برخی مراحل استدالل{ پریدهدر این  -22
، و این  21ی  شوند«، یادداشت شماره به فرایند مبادله وارد می اما با توجه به این پاراگراف که »کاالها نخست ....  

شود، »شکل ارزش نسبی عام، همان شکل ارزش نسبی اولیه را  ای که شکل قیمت ایجاد می حقیقت که از لحظه 
  Mرا    Bتوانیم به سادگی این پیوند ضروری را برقرار کنیم که اگر ( می 1976a ،189گیرد« )مارکس، به خود می 

ای رسید که ما در  گیریتوان به همین نتیجه داوری می در نظر بگیریم بدون پیش  - نی به عبارتی همان پول  یع –
 ایم.خوانش خود نتیجه گرفته 

(  representingکننده« )ی معمول »بازنمایی که متوجه شوید چرا به جای استفاده از واژه برای این  -23
 رجوع کنید.  2017، 2005ایم، به آرتور، اده ( را ترجیح دpresentingکننده )ی بیان واژه

ارز عام را برعهده  کنند، پول فقط نقش هم ( تصدیق می 39- 33،  1999همانطور که ایتو و الپاویتساس )  -24
 .  2005ندارد. رجوع کنید به الپاویتساس، 

نظریه   -25 ما  نظر  می به  نشان  مارکس  شیوه ی  که  تولید سرمایه دهد  ندای  کاالپول  به  نیازی  رد  داری 
و تحلیل شکل ارزش در نخستین فصل سرمایه  (. با این وجود تجزیه  3و    2های  ، فصل 2002)میلوس و همکاران،  

 . 44، پانویس  62،  2004داند. همچنین نک. آرتور،  تبدیل کاال به پول را ضروری می 

 . 2004تر نک. آرتور، برای توضیحات بیش  -26

اعتبار و استحکام برساخت مارکسیستی مفهوم پول را  ی شکل تام ارزش به شکل عام ارزش،  دگرگون  -27
ی شکل  دگرگون کند که » ( به این نکته اشاره می 256،  1991رو ساخته است. برای نمونه کارتلیه )هایی روبه با چالش 

ارز  انجامد نه چیز دیگری«، و بنابراین ما گذار به شکل هم گسترده )تام( ارزش فقط به تولید خود شکل گسترده می 
گیری  پنداشته شده خواهد بود. البته نتیجه مسلم  ام را شاهد نخواهیم بود و در نتیجه پول صرفاً یک ادعای از پیش  ع
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، و  45،  37،  2004ی بیان ارزش را نادیده بگیریم. نک. آرتور،  شدهاو فقط در صورتی درست است که خصلت قطبی 
 . 1997بائز،  - رابلز

ارز عام  ی کاالهای دیگر به عنوان شکل هم خود را در برابر همه   »بنابراین اگر هر کاال شکل طبیعی -28
کنند، و بنابراین خودشان را از  ارز عام مستثنی می های دیگر را از شکل هم ی شکل ی کاالها همهقرار دهد، همه 

 (. 43، 1983کنند.« )مارکس، شان مستثنی می بیان اجتماعاً معتبر مقدار ارزش 

 .  1978a ،148؛ مارکس،  43، 1983کس، ؛ مار1976a ،162مارکس،   -29
برد استفاده نکرده  ( به کار می 56- 55،  2004( که آرتور )chooseی »انتخاب کردن« )مارکس از واژه  -30

؛ و  1978a  ،148-150( را به کار برده است )مارکس،  excludeی »مستنثی کردن« )است. بلکه مارکس واژه 
 (.  1976a ،162مارکس،  

کا»قانون  -31 طبیعی  غریزه های  در  را  خود  جلوه ال،  کاالها  صاحبان  طبیعی  می ی  )مارکس،  گر  کند« 
1976a  ،180 ایدئولوژیک خودانگیخته ( در فصل نخست، شاهد شکل به عنوان  های  افراد  ای هستیم که توسط 
این موضوع نک. میلوس و همکاران )های مبادله شکل می سوژه با  (؛ کنافو،  4، فصل  2002گیرد. برای آشنایی 
ایم که مارکس در زیربخش چهارم فصل نخست  . ما برای اهداف کنونی این مقاله به این نکته توجه کرده 2002
های  های شکل ی حامل توانند به طور خودانگیخته به مثابه دهد که افراد نمی وارگی کاال و راز آن«( نشان می )»بت

و شکل پولیِ    C–Mشرایطی که شکل کاالییِ  یافته، یعنی به عبارتی در هماهنگی با  تر تکامل اقتصادی پیش 
M–C بندی دیگر برای این موضوع چنین است: »اصل فرایند کل تولید کاالیی،  سازد، عمل کنند. صورت ، را می

برای تولیدکننده نیست. تولیدکننده هیچ نیازی در عمل خویش به آن    ای بالواسطهقانون ارزش، موضوع تجربه 
دهد چه مسیری را  های بازار، است که به او نشان می های دیگری، یعنی قیمت شاخص  ندارد، عملی که در کنترل

می  پدیدار  مبادله  مقوالت  از طریق  تنها  او  برای  کاالیی  مناسبات  دلیل،  همین  به  کند.  دنبال  )بیده،  باید  شود« 
2007،271 ) 

م ارزش نشأت  دهد که شکل ارزش از مفهوی مارکس، واکاوی شکل ارزش »نشان می بنا به گفته  -32
دهد که مارکس در  . آرتور نشان می 1976a  ،152(؛ به همین ترتیب در مارکس،  43،  1983گیرد« )مارکس،  می

ی شکلی که برای تشکیل ارزش به شکل عینی ضروری است استخراج کرده  »پول را به مثابه  سرمایه فصل اول  

 (. 37، 2007است.« )

رکس ضعفی وجود دارد، یعنی عدم امکان ایجاد پول به  کارتلیه معتقد است که در روند استدالل ما  -33
(. اما  368،  1991شود« )عنوان پیامدی منطقی: »پول به عنوان پیامد منطقیِ تعمیم شکل نسبی ارزش اثبات نمی 

 به نظر ما مارکس اصالً قصد نداشته است که پول را صرفاً به عنوان یک پیامد منطقی خلق کند. 

-957،  1991؛  1976a  716دی در آثار زیر هم آمده است: مارکس،  بنبه طور مشخص این صورت  -34
958 ،1993 ،256 ،319-320  ،459-460 . 

داری بنا نهاده  ی سرمایه در این فصل ما هیچ تبیین تاریخی جامعی از روشی که در آن مناسبات مبادله  -35
نگی عملکرد آن وجود  بینیم، همچنین در نتیجه توضیحی از روش تعریف »عمل اجتماعی« و چگوشود نمی می

 . ff 2.4ندارد. نک/ به بخش 

های میان ارزش مصرفی و ارزش در واقع رفع نویسد: »اگر پول وجود نداشت، تضاد الپاویساس می  -36
اما مسئله بر سر نشان دادن این نکته است که این تضادها پدید آمدن پول را به لحاظ منطقی موجب  می شد، 
تواند یک فرایند تحلیلی باشد،  (. او همچنین معتقد است که ظهور پول می 555،  2005شوند« )الپاویستاس،  می

های  یابد. اما گذار از این شکل ی دیگر انکشاف می ی شکل ارزش به سه مرحله یک »شدن« که از نخستین مرحله
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چنین بر  دهد. همظهور پول را توضیح نمی هایی روندگونه،  ی پایاپای و شکل هایی مناسب مبادله ارزش به شکل 
شود، جز  توان نشان داد که چرا یک کاالی خاص }از میان دیگر کاالها به عنوان پول{ انتخاب می این اساس نمی 

طور که  که همانند مارکس به عرف اجتماعی }به عنوان مبنای این انتخاب{ متوسل شویم. به عالوه همان این 
توان پول را، به  داری نمی کنند بدون ارجاع به مناسبات تولید سرمایه می ( به درستی اشاره 2006bبرایان و رافرتی )

 داری، توضیح داد. ی پول سرمایه مثابه

آرتور    -37 آلبریتون و سیمولیدیس  2002افرادی چون  و  برای رویکردی    2003،  تز هستند.  این  مدافع 
 (. 20-15) 2002( و ساد فیلو 9و   7های )فصل  2007انتقادی در این باره نک به بیده  

  منطق  در(  «یپوچ   حد  تا  کاستن»  یمعنا   به  ،reductio ad absurdum)  محال«  به  قیتعل» -38
  دارد  یپ   در  را   معنای ب   ای   ، یرعمل ی غ  ناممکن،   یج ینتا  خود   ت ینها  در   گزاره  ک ی  نکهی ا   دادن  نشان   ی برا  است  ی تالش

  محال   امر  آن  تحقق  که  کنند  یامر  به  مشروط  و  منوط  را  یکار  یعنی.  باشد  داشته  قتی حق  دتوانی نم   رو  نیا  از  و
 ـ م.  است ی پوچ  و صفر   حد تا ادعا و احتمال  کی   ارزش کاستن یمعنا به محال به  قی تعل گر، ی د ان یب به است؛

ی همین نکته  دهنده ی مبادله نشان دارانههای پیشاسرمایه استفاده از شکل ارزش برای توصیف شکل   -39
 است.

ی محصوالتْ از یک لحاظ شکلِ تجلی بسیط ارزش را دارد،  واسطهی بی به طور مشخص: »مبادله  -40
 (.1976a ،181اما از لحاظ دیگر هنوز این طور نیست.« )مارکس،  

شود و  ای به تناوب و گذرا ایجاد می های اجتماعی لحظهارز عام با تماس »شکل هم به طور مشخص:   -41
 (.1976a ،183یابد« )مارکس، ی کاال... در شکل پولی تبلور می رود... اما با رشد مبادله از بین می 

یابد« )مارکس،  »... به این ترتیب ارزش کاالها بیش از پیش در تجسد مادی کار انسانی گسترش می  -42
1976a  ،183 .) 

هایی  زمان هم شبیه شکل آمده است هم   سرمایههایی که در فصل دوم به این دلیل است که شکل  -43

جا که  ای مشابه فصل اول توصیف می شوند( و هم شبیه نیستند )آن ارزش در فصل اول هستند )آنجا که به شیوه 
تولید سرمایه هنوز شیوه  آنچه شاهدش هستیم مری  ندارد(.  اولیهحله داری وجود  گذار شرایط  در  ی  است که  ای 

ی همان ساختار  ی به نتیجهطورمقتضه بآیند، همزمان حال که برای شکل دادن به ساختار مبادله گرد هم می همان 
 شوند. دگردیسه می 

44- self-constitution 

45- self-grounding 

ی ما در این  دغدغه ی این مقاله است.  کند خارج از حوزه ( مطرح می 2007هایی که رایشلت ) پرسش  -46
ایم که رایشلت  اش با مفهوم ارزش بپردازیم. اما به این نکته توجه کردهمقاله این نیست که به مفهوم سرمایه و رابطه 

چگونه    گروندریسهو هم در    سرمایهاین واقعیت را نادیده گرفته است که برساخت نظری مفهوم پول، هم در  

 ایم تاثیرگذار است و برای این دو رشته نظریه ضروری است. ررسی قرار داده ای که ما مورد ببر هر دو رشته نظریه 

»کاال باید با چیز سومی مبادله شود که خودش کاالیی خاص نیست، بلکه نماد کاال به عنوان کاال،    -47

، مثال  بنابراین فرضاً بازنمود زمان کار به معنای دقیق کلمه استای کاالست؛ که  نماد خود ارزش مبادله 

انگاشت ی معینی از زمان کار است. )چنین نمادی اعتباری عام را پیش ک قطعه کاغذ یا چرم که بازنمود حصه ی
کند(«  ای اجتماعی را بیان می تواند نمادی اجتماعی باشد؛ در واقع فقط رابطهدهد، این نماد فقط می خود قرار می 

 (.  144،  1993)مارکس،  
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گونه که هست  سازد که آن بینیم که حضور پول کاال را قادر می در این متن هم می   سرمایههمانند   -48

اش با خود،  اش، در همانندی طبیعی های طبیعی اش، با ویژگی درون ساختار مبادله ظاهر شود: »کاال در وجود طبیعی 
پیوسته مبادله با هر کاالی دیگر مبادله نه  باید  پذیر است و نه  ابتدا  کاال را به خودش به عنوان ارزش  پذیر... ما 

،  1993ای را با کاالهای دیگر مقایسه و مبادله کنیم.« )مارکس،  ای تبدیل کنیم تا سپس این ارزش مبادله مبادله 
توانند به زمان کار تحویل شوند: بنابراین »من هر کاال را با  ی ارزش می ارز هستند چون به مثابه ( کاالها هم 142

کند، متفاوت  جا که نسبتی را بیان می گیرم؛ یعنی نه برابر با خودش. این عنصر سوم، از آن می   یک عنصر سوم برابر 
ها، به طور  گونه که نسبت( وجود دارد؛ و همان Vorstellungی نخست در سر، در تصور )با هر دو است، در وهله 

توانند اندیشیده شوند که به نحوی تثبیت  می   ها را در نظر دارند، فقط زمانیهایی که این نسبتاعم، در تمایز با سوژه
آل وجود دارد«  ی ارزش، فقط به شکل ایده (. »زیرا زمان کار به عنوان سنجه 143،  1993شده باشند.« )مارکس،  

،  1991هگل )   دانشنامه منطق (. ما به پیروی از پیشنهاد گریتس، سوختینگ و هریس در 140،  1993)مارکس، 

xlvii  ،348  ،fn5اصطال  )« کرده Vorstellungح  ترجمه  »تصور«  را   »« میان  تا  و  Begriffایم،  )مفهوم(   «
«Vorstellung مسئله با  مواجهه  در  هم  مارکس  که  این  قائل شویم؛  تمایز  ایده(  )تصور/  روابط،  «  بازنمایی  ی 

ین نکته بسیار  کند. ا تمایزات کلیدی سنت فلسفی )ایده( را در نظر گرفته است صحیح بودن این معادل را تایید می 
  ـ  یجمع »  لِی تخ کنشتوان )اگر بخواهیم بنا به ترمینولوژی کانتی سخن بگوییم( مهم است چون از طریق آن می 

نتایجش نشده    ( هیچ بحثی بر سر عینیت کنش تخیل یا مادیت1971را نشان داد. توجه کنید که در هگل )  خالق«
( Zeichenهایی )(؛ )ب( این امر نشانه 211امر واقع باشد« ) است: )الف( »هدفش معطوف به آن است که خود یک  

دهد و نه آنکه فقط  واسطه نشان می کند، همچون یک پرچم که به معنای چیزی است متفاوت با آنچه بی ایجاد می 
  انجامد گیری زمان می (؛ و )ج( به شکل 212کند )تر را با محتوا حفظ می ای نزدیک ( باشد که رابطهSymbolنماد )

«( وجود دارد آن تصور  Vorstellungکند، فقط در تصور )»(. چون زمان کاری که دو کاال را با هم برابر می 214)
گیری در تعارض است، و با توجه به  های طبیعی کاالها با ضروریات اندازه که کیفیتکافی نیست، با توجه به این 

نه فقط با یک کاالی دیگر بلکه با تمامیت کاالها پی در    تواندی ارزشی برای صاحب کاال می که کاال به مثابه این 
ای عمل کند  که کاالیی که قادر باشد به عنوان ارزش مبادله (. پیش فرض این 144،  1993پی مبادله شود )مارکس،  

(. این وجود  145،  1993کند« )مارکس،  ای از آن کسب می ای کاال، وجود مادی جداگانه این است که »ارزش مبادله 
داگانه، پول است. توجه به این نکته مهم است که در ویراست اول تفاوتی وجود دارد: ارزش و کار مجرد، نه به  ج

«( بلکه به عنوان بقایای انتزاع ارزش مصرفی از کاال و هدف خاص وظایف  Vorstellungمثابه یک »تصور «)»
شده توصیف  ترتیب  به  ارمشخص  مثابه  به  کاال  همانا  بقایا  این  مجرد  اند.  کار  مادیت  یعنی  است،  زش 

(Gegenständlichkeit der menschlichen Arbeit ساخته »چیزی  عنوان  به  که  )شده(،  اندیشه«   einی 

“Gedankending” شده توسط مغز«  ( یا »شبحی بافته(“Flachsgewebe zum Hirngespinst”)  
تر  مندانهتواند در این مقاله نظام داخته شد، نمی شود. موضوعاتی که در اینجا به آن پر( توصیف می 30،  1983)مارکس  

 شرح و بسط داده شود. 

49- “Produktive Einbildungskraft”: Kant, Kritik der reinen Vernunft, B152, 

B179–181, A118, A123, A140–142; and Hegel, 1971, 210–3. 
که به تواند به صورت نمادین وجود داشته باشد، گرچه این نماد برای آن نفسه فقط می ای فی »ارزش مبادله   -50

کند؛ نه فقط  ای صوری، باید وجودی عینی اختیار می ی انگاره عنوان یک چیز به کار برده شود و نه فقط به مثابه
 (. 154،  1993رضه شود« )مارکس، ای عینی به ذهن عای ذهنی، بلکه واقعاً هم به شیوه انگاره
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ای محض به  خوانیم: »نیاز به مبادله و تبدیل محصول به ارزش مبادلهمی گروندریسه  در    سرمایههمانند   -51

کند. اما با رشد تقسیم کار قدرتِ پول رشد  میزان رشد تقسیم کار، یعنی رشد خصلت اجتماعی تولید، پیشرفت می 
کند« )مارکس،  را به عنوان قدرتی بیرونی و مستقل از تولیدکنندگان تثبیت می  ای خود ی مبادله کند، یعنی رابطه می

1993 ،146 .) 

مبادله عمل می  -52 به عنوان میانجی  نماد، بدل می »در واقع کاالیی که  به  به پول،  تدریج فقط  به  شود«  کند، 
 (. 144،  1993)مارکس،  

لسویه نیست، گرچه به لحاظ تاریخی تغییراتی کرده  اوجه علی ی استفاده شده برای بیان این نماد، به هیچ »ماده  -53
یابد،  شود ـ همراه با نماد ـ نیز تکامل می ای که بیش از پیش با این نماد منطبق می ی جامعه، ماده است. با توسعه 

 (. 145، 1993کند خود را دوباره از آن آزاد سازد« )مارکس، گرچه بعدها جامعه تالش می 

ام ـ باید خود به عنوان کاالیی خاص در کنار کاالهای دیگر وجود داشته باشد، زیرا  »پول ـ ... یعنی کاالی ع  -54
ی واقعی دادوستد و  شوند، بلکه باید به ازای آن در مبادله گیری می کاالها نه تنها به لحاظ ذهنی توسط آن اندازه 

آید و طبیعتاً ناشی از مبادله  دله پدید می شود. پول از مبامبادله شوند... پول، درست مانند دولت، با قرارداد ایجاد نمی 
 (. 165،  1993و محصول مبادله است« )مارکس،  

تواند به  تواند مستقیماً پول باشد ... به عنوان برابرایستای عام، فقط می به طور مشخص: »چون زمان کار نمی  -55
،  1993ته باشد« )مارکس،  کند، وجود داششکل نمادین، آن هم دقیقاً در کاالیی خاص که نقش پول را ایفا می 

168 .) 

 . 62-27یکم، صفحات  به ویژه فصل  -56

آلیستی  ی ایده که فعالً بحث با این پرسش دچار وقفه نشود ـ الزم خواهد شد تا این شیوه برای آن   –»بعداً   -57
ارائه دهد که گویی موضوع صرفاً تعیّنبازنمایی را تصحیح کنم که سبب می را  های مفهومی و  شود فرانمودی 

ای؛ ارزش  شود، کاال، ارزش مبادله دیالکتیک این مفاهیم است. به ویژه این عبارت: محصول )یا فعالیت( کاال می 
ی ممکن  ترین شیوهکنیم که این تغییر همچنین به قطعی (. اما خاطر نشان می 151،  1993ای، پول( )مارکس،  مبادله 
درباره ی نظریه مسئله استوارت  به ا حل می ی ذهنی ری سنجهی جیمز  کارگیری صریح مفهوم  کند، که مستلزم 
 توان به این موضوع پرداخت. جا بیش از این نمی (. در این 800-789،  1993پذیری است )مارکس، قیاس

( در پیوند  سرمایهبندی آن در  ی مفصل توجه کنید که خصلت دوقطبی تجلی ارزش )یعنی ویژگی اصلی شیوه -58

نیز قابل تشخیص است اما برای برساخت نظری پول به کار    گروندریسهدر   ی شکل بسیط ارزش،با مدل اولیه 

شان، ناشی از  ای... مبلغ اسم(. مقایسه کنید با: »پول طالیی یا نقره 207-205،  1993گرفته نشده است )مارکس،  
ی خود  ده شوند، بلکه فقط جزء متناسبی از ما ها بر حسب کاالی سومی سنجیده نمی ارزش دیگری نیست، یعنی آن 

ماندگار هر شکلی از پول  ای{ کیفیتِ درون کنند... در تحلیل نهایی، }این خصلت پول طالیی یا نقره را بیان می 
 (. 134- 133، 1993است« )مارکس، 

دهد و پس از آن ارزش و کار مجرد  فرض قرار می پذیری را پیش ( قیاس پیرامون ...)و    سرمایهمارکس در  -59

ن را به این نکته نسبت داد که مارکس نخستین گام را به نقد ریکاردو اختصاص داده  توان آرا. که همچنین می 
؛ الپاتسیوراس،  2است ـ)به عبارتی، به معرفی مفهوم کار مجرد به عنوان جوهر ارزش. )میلیوس و همکاران، فصل  

2006 .) 

اما در هر حال نکته مهم از نظر  ایم.  جویی در متن ما به بررسی تفاوت میان این دو متن نپرداخته به دلیل صرفه -60
 ها را نباید رد کرد. ما این است که کارکرد نظری آن 
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   [1] ی ـ تکنیکی انقالب علم 

 شرفته یپ ی تکنولوژبا   یِدارهیسرما  و  شدن یتالیجید

 

 2021مه  17

 ی: رالف کرمر نوشته

 ی: نرگس نسیمی و مژده ارسی ترجمه

 

 یاسیاقتصاد س  بر   یا مقدمه  ،یدار هی سرما  درک »از کتاب    یبخشترجمه  مقاله    ن یا:  نامترجم  مقدمه

در آلمان کار    هیاتحاد  ریدب  عنوانبه  2002  سال  از   ی است کهشناسجامعه  است. او  رالف کرمر  نوشته  «یکنون

مدت  کندمی اقتصادو  که  نظر  یاسیس  هاست  قرار    ی دارهیسرما  هیو  واکاوی  مورد  است را  از    وی.  داده 

  ون یفراکس»  ی رالف کرمر از اعضا  است.   «حزب چپ آلمان »برنامه    ونیسیو عضو کم  WASGمبتکران   

)اداره امنیت    آلمان  یتوسط اداره حفاظت از قانون اساس که  است  درون این حزب    «چپ   یهاستیالیسوس

رادیکال»  عنوانبه  آلمان(  نظر    «چپ  ذکر  نیازی    . قرارداردتحت  بهبه  و  آنالیز  که  نیست  ویژه  مجدد 

حال، او با تیزبینی برخی از  درست نیست، در عین  دهد، الزاماًهایی که کرمر در این نوشته ارائه میحلراه
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داری با تکنولوژی پیشرفته را آشکار کرده و مورد پژوهش قرار داده  داری نوین یا سرمایههای سرمایهویژگی

 ای خوانش بهتر متن از سوی ما اضافه شده است. است. کلمات داخل کروشه ][ بر

 *** 

پیوند دارد. نقطه آغاز    19و    18داری با انقالب صنعتی قرن  گسترش شیوه تولید سرمایهروشن است که  

درست آن  و نه ماشین بخار.  بود  تولید    شدن ابزارکند، ماشینیکه مارکس تأکید می  گونه ، آنانقالب صنعتی

پذیر شد که نیرویش را نخست  یی دستش را با استفاده از یک ابزار گسترش داد، امکانموقع که ]انسان[ توانا

از طریق نیروی حیوانی و آب، سپس از طریق نیروی بخار و الکتریسته ]بیفزاید[. از این طریق، باعث شتاب  

 ء شد. ایاش کار بر روی   یدامنهعظیم  گسترشِو 

 تکنولوژیکی   –مراحل انقالب صنعتی و علمی 

]اساسِ قدرتِ    [2]  بر مبنای عدم تغییر بنیانِ نیروی مولده  عمدتاً که    پیشین  یدی تول  هایه شیوهبرخالف هم 

  [ 3]  مولده  یروهاین  اًکه دائماست    یانقالب  دیتول  وهیشیک  از ابتدا    یدار هیسرماشدند،  تولیدی[ بازتولید می

ای  گونههتکنیکی ب  یهاستمیدر سها  کاربرد آن  ووم  علدر این میان،  .  سازدیم  دگرگونو    داده  را گسترش

و    تربیش  سازیامر ناظر بر بهینه  نی. اشوندبدل می  مولده  یروهاین  گسترشدر    یدیکل  فاکتور  فزاینده به

  یهاستمی، سهای صنعتی نوینمواد اولیه و شاخه،  یانرژ   دیجد  یهاستمیآالت، منابع و س  نیماش  مداوم

، سپس نیدوم  عنوانبه  شرفتیپ  نیاز ا  یمختلف  یهایبندو دوره  توضیحات.  است  حمل و نقل و ارتباطات

 (  چهار مرحله انقالب صنعتی -1نمودار ی وجود دارد. )ن.ک. انقالب صنعت نیسوم و چهارم

 

 [ 4]چهار مرحله انقالب صنعتی -1نمودار 
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در اینجا، مسئله  است.  بوده تکنیکی  -  یانقالب علم  سخن از ستمیاز اواسط قرن ب  یستیمارکس مباحثدر 

 . گرددتجهیزات برمیها و نیماش میمستق میکنترل و تنظ تیزه کردناتومابه 

کردناتوما داده  یندهایفرآ  و  ینیماش  ی هاستمیس  تیزه  پردازش  تکنولوژی  توسعه    واسطههب  ها،پردازش 

  ی«کار فکر»  تاکنون  نی. همچنگرفته است شتاب    ار یبس  یارتباط  ی هایور آفن  و   یکیالکترونمیکرواطالعات  

پردازش  و استفاده از اطالعات قابل انتقال و    دیتولکامپیوتری کردن    .شود  [5]  اتوماتیزهو    عقالنی  توانسته

  [ 6]  گوها  تزی. ولفگانگ فرقرار داردتحوالت    نیا   در مرکزشدن    یزهتالیجیبر دمبتنی    به واسطه تکنولوژی

 منظور ابداع کرده است.    نیا  یرا برا شرفتهی پ یبا تکنولوژ یدارهیاصطالح سرما

دقیق معنای  به  یا  کدگذاری  معنای  به  کردن  سیگنالدیجیتالیزه  یا  اطالعات  تبدیل  به  تر  آنالوگ  های 

توانند به صورت اتوماتیک  های الکترونیکی )یا نوری( در سطوح مختلف است که سپس در ادامه میسیگنال

پذیر است، زیرا  این اساس امکان  سازی بسیار شدید نیز بر کوچکپردازش و منتقل شوند.  

یابندتوانند به حرکات بسیار کوچک ماده  ها میدر نهایت سیگنال دلیل کاهش به  .انتقال 

استفاده  آنها و گسترش وسیع  شدید قیمت رایانه این تحوالت هم  شتابناکِها و  تا  اینترنت،  چنان حتی 

پیش  کنندمصرف استگان  نتیجه شرایط  ها  وریآاین فن.  رفته  در  و  اقتصادی  کلی  ساختار 

،  شدت. به این واسطه  کنندمی  دگرگونا  ههدر همه زمین   اقتصادی و شرایط کاری را تقریباً

انعطاف  شتاب اجتماعی، تولید و توزیع )توزیع محصوالت( در حال  و  ارتباطات  پذیری 

فضاهای جدیدی برای ارتباط  یابند، امکانات و  های جدید توسعه میمحصوالت و رسانه  افزایش است.

 شوند.  پذیر میشود، اشکال جدیدی از هنر و فرهنگ امکانبین مردم باز می

پذیری فرآیندهای تولید و کیفیت کاالها و خدمات  الزامات برای انعطاف  نوین داری  طور کلی، در سرمایهبه

پذیری نیروی کار، برای  (، برخورداری از کیفیت باال و انعطاف[ 7]«در جا»های خاص و کوچک،  )تولید سری

از    تربیشوری  چنین برای بهره( و هم[ 8]«تولید ناب»ها ) وری کل مدیریت شرکتوری کار و بهرهبهره

های  یابد. سرمایه اولیه مورد نیاز برای توسعه و تولید محصوالت جدید در بخشها افزایش میزیرساخت

ها  ها و دولتتوانند با حمایت گسترده دولتی یا از طریق همکاری فراملیتی بین شرکتمرکزی اغلب فقط می

تواند بازگشت داشته باشد که تولیدات متعاقب آن سهم  رتی میگذاری فقط در صوفراهم شوند. این سرمایه

.  به چنگ آورند ای و غیره(  های نسل جدید، تکنولوژی هستهقابل توجهی از بازار جهانی را )هوا فضا، تراشه

ها، کاهش دامنه تولید،  شدن شرکتاین امر موجب چندپارگی فزاینده در ساختارهای اقتصادی )تخصصی
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ها با یکدیگر  تنیدگی متقابل شرکتهنگام با پیشروی فزاینده درهمشود که همگی مکانی( میافزایش پراکند

 آوری است. فن  پیشرفتِ کلیدیهای  ویژه در بخشو یا مراکز دولتی، به

علمی  انقالب  انعطاف-برپایه  به  الزام  زیرساختتکنیکی،  و  کار  نیروی  کیفیتِ  تولید،  کیفیتِ  و  ها  پذیری 

اجتماعییابافزایش می امر همچنین تضادهای  سازی عینی کار و تولید به پیش مید. تمایز و  این  روند. 

 آورد.  جدیدی را همواره در رابطه با تولید و مالکیت خصوصی به همراه می

زایی شیوه  های اساسی و بحرانها به مرحله جدیدی از رشد اقتصادی و رفاه، ویژگیبرخالف امید بعضی

المللی رود، بلکه تضادها و نیازهای جدید اقتصادی، اجتماعی و بینوجه از بین نمیی به هیچدار تولید سرمایه

در حال گسترش هستند، چه به    تربیشهای جدید بحران هرچه  یابند. و پتانسیلتوسعه می  تربیشهرچه  

سیستم ارتباطات تکنولوژیک و  در دلیل تشدید تناقضات اقتصادی، چه به دلیل فقدان ]و اختاللِ[ احتمالی 

ای که به سختی قابل کنترل هستند. مثالی  گیری فرآیندهای اتوماتیزه شدههای کنترل و یا شتابسیستم

در بورس سهام است. عالوه براین، دیجیتالیزه شدن،    ای ههای ناشی از تجارت رایانبرای این امر سقوط

های جهانی ناشی از آن  های مالی جهانی و بحرانمیکروالکترونیک و اینترنت پایه تکنولوژیک سوداگری

 دهند.  را تشکیل می

 ی اطالعات  رانتِ وی معنو  تی، مالکانهدارهیسرما  ی اطالعات هایفرآورده

داری است. این به  اطالعاتی در اقتصاد سرمایه  های[الت ]یا فرآوردهمحصویک مشکل مرکزی، ]مسئله[  

های ساخت، طراحی، اطالعات ژنتیکی و غیره  ها، نقشهها، کتابافزار، موسیقی، ویدئو، پایگاه دادهمعنی نرم

 عنوان محصول واقعی مادی شدهای مشخص نیست که در آن اطالعات بهاست. این مسئله شامل رسانه

توان فرآیندهای  های مناسب میبلکه محتوای اطالعاتی مورد نظر است که با آن به وسیله دستگاهاست،  

توانند با هزینه کم و  های دیجیتالی هرچند میهای مادی مجزا یا حتی کپی. نمونهپدید آوردمورد نظر را  

تفاوت    «عادی »ها با کاالهای  آن   ،دلیلحال یا دقیقاً به همین  د، اما با ایننهر مقدار الزم به آسانی تولید شو

های مادی منفرد دارد.  طور عمده بستگی به هزینه کار الزم برای بازتولید نمونهدر اینجا ارزش به  دارند.

 های منفرد کاالها جریان دارد. هزینه توسعه و طراحی کاالها بخشاً در ارزش نمونه

کاالها تعیینبه  یاطالعات  ی ارزش  آنارزش    به  ایکنندهطور  اطالعاتی  دقیق  هامحتوی  ارزش    تریا  به 

های منفرد  های الزم برای بازتولید نمونهو نه به هزینه  دارد  یبستگ  در آن  افتهیتجسم  ی«معنو  تیمالک»

 ها.  یا هزینه کپی آن
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ارزش   در  اطالعات  محتوای  معنوی »ارزش  می  « مالکیت  استفاده،  منعکس  ارزش حق  به  و  حق  »شود 

حق ثبت اختراع و حق برند تجاری و همچنین  روی وابسته است. در اینجا تمرکز بر  [9] ،«مالکیت معنوی

تا بتوان یک اثر را تکثیر و توزیع کرد،    است،ی  انحصار  یک حق  اساساًمصرف    حق کپی رایت است. حق

د به شکل  اثر  آن  از  یا  و  گذاشت،  نمایش  به  را  بهآن  یا  کرد،  استفاده  تجاری  با هدف  واسطه حق  یگر 

کار بست،  های حفاظت شده را بهشده را تولید کرد و یا تکنیکانحصاری اختراع ]پتنت[ محصوالت حفاظت

خواهند از  یم  یاقتصاد  دیگرِ  آفرینانِها استفاده کرد و ]یا[ غیره. اگر نقشها و نمونهتا در نهایت از مارک

 نند.  ک یداریخر امتیازکار را از صاحب    نیا  مجوزباید استفاده کنند،  ایشدهمحافظت اثر نیچن

ها جلوگیری از توزیع و استفاده بدون پرداخت محصوالت اطالعاتی دیجیتالی از یک طرف، برای شرکت

از طرف دیگر، آن از هزینهها بخش عمدهدشوار است،  دلیل  هایای  به  را  تولید و توزیع   قبلی ضروری 

های بعدی کم است  های اضافی برای کپیکنند. چرا که هزینهجویی میهای اضافی صرفههزینه  هشِ[]کا

  ا ی یتالیجیدکپی اضافی   کیحداکثر  ی نهیهزمرزِ   ها به همراه ندارد. ای برای آنیا دانلود از اینترنت هزینه

فروش از حد   راژیت  این که از   بعدبه صفر است.   کی نزد  نترنت یادر   ی ارسانه  یمحتوا و  استفاده از اطالعات  

و    کپیهر  در ادامه    [10]  ،گذشت  یضرور جاریِ    یها نهیهز  ریتوسعه و سا  یها نهیهز   نیتأم  یبرا  ،الزم

خصوص  بهامر   ن . سپس ایکندیم  جاد یا   فروش  متیسود در ق  میزانِ   بسیار باالیی از شده حد  مجوز فروخته

از تحقق    تربیش  اریکه بس  سازد. سودهاییعظیمی را میسر می  یسودهامافوقِ  تحقق    در تیراژهای باال،

 ارزش ایجادشده در تولید از جمله سود سرمایه »نرمال« است.  

این امر  .  هستند  به صفر  کینزد  ، مجوز  ا ی  یکپ  کی   ی جانبی هانهی، هزیتالیجی در محصوالت اطالعات د

در برابر  ویژه    محافظتبه    ازین  هیو از نظر سرما  -  سازدممکن می  تیراژهای باالسود بسیار زیادی را در  

 سازد.ی« را ضروری میدزد»

های عظیمی  طور گسترده و ترجیحاً در سطح جهانی، تالشبرای تحقق توزیع محصول خود تا حد امکان به

می از  صورت  ممکن  جهانی  محافظت  نتیجه،  در  رایت »گیرد.  غیرمجاز    «کپی  تکثیر  یا  تولید  برابر  در 

ای و فرهنگی  (، دغدغه اصلی صنعت و اقتصادِ رسانه«سرقت مالکیت معنوی » محصوالت مبتنی بر آن )

  ی هامربوط به جنبه  «پس یتر»نامه  توافق  -المللیهای تجاری بیننامهچنین در چارچوب موافقتاست. هم

  نامه تجاری ضدِ دزدیِ محصوالتتوافق  –رداد آستا  ترکردن قراسخت  است.  - [11]تی رایاز کپ  یتجار 

، از طرف پارلمان اتحادیه اروپا رد شد، موضوعات اما با  2012المللی در سال  پس از اعتراضات بین  [ 12]

 شوند. دوباره به بحث و گفتگو گذاشته می  TISAو  CETA  ،TTIP  ،TPPحال، در قراردادهای جاری این
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شده در بخش تحقیق و توسعه،  گذاریهای سرمایهدر بُعد اقتصادی: اخیراً در اقتصاد ملی آلمان کل هزینه

گذاری در  های سرمایهدهد. از این مقدار هزینهمی  تشکیل  را  آلمان  در  داخلی  ناخالص   تولید  از  ٪2.5حدود  

حدود    2013دهند. این رقم در مجموع، در سال  می  تشکیل  را  ٪0.8عاتی حدود  های اطالافزار و بانکنرم

 ها بود. گذاریدرصد کل سرمایه 17میلیارد یورو بود که کمی کمتر از  90

افزار/بازی، تبلیغات و مطبوعات  ها در نرمهای آنترین بخشکه بزرگ «،اقتصاد فرهنگ و فعالیت خالقه »

از تولید ناخالص داخلی در آلمان در سال    2.3٪یابد که حدود  تاً پایدار دست میهستند، به تولید ارزشی نسب

  ٪4کنند، تقریباً  میلیون نفر شاغل کار می 1.6ها حدود  میلیارد یورو است. در این بخش  65و معادل    2013

ل آزاد  نفر شغ  250000های اجتماعی هستند، حدود  ها مشمول بیمهشاغل. حدود نیمی از آن  افراد  کل  از

، که خود  اندنفر مشاغل آزاد پاره وقت  200000ها، شاغلین پاره وقت و  چنین نیم میلیون نفر از آندارند. هم

 دهد.بخش قابل توجهی از این آمار را تشکیل می

  ٪ 40کارند. که این تعداد فقط کمتر از  هنفر در بخش فرهنگ و فعالیت خالقه مشغول ب  430000تعداد  

میلیون شاغل فرهنگی و   1.5دهند. عالوه بر این اما بیش از  ها را تشکیل میدر اقتصاد این بخش  شاغلین

کارند، در مجموع حدود دو میلیون  ههای اقتصادی یا دولتی، مشغول ب های سایر بخشکارِ خالقه در شرکت

   [13]  ست.نفر )شکل یک را ببینید(. تراکم این شاغلین در برخی از شهرهای بزرگ بسیار باال

 

 [ 14]هاقتصاد فرهنگ و فعالیت خالق-1 تصویر

به اطالعات یا   تربیشها برای اقتصاد مدرن، در اقتصاد بورژوایی هر چه  زمینه اهمیت روزافزون آندر پس

کار، سرمایه و    «کالسیک»دانش، کاراکتر یک منبع جدید مستقل برای تولید ارزش، در کنار عوامل تولید  

طور که در فصل  شود. اگرچه این تصویر کالسیک نیز یک رازآلوده کردن است همانزمین نسبت داده می

نشان داده شده است. اما چگونه این  ی«[  کنون  یاسیاقتصاد س  بر   یا مقدمه  ،یدارهی سرما  ]کتاب »درک  4.3
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ها و سود حاصل از تولید این کاالها و خدمات در چارچوبی که بر اساس نقد اقتصاد سیاسی مارکس  ویژگی

 شود؟ د، توضیح داده مینبنیان دار

رزش  لید ا تو  عنوانبه  .تفاوت قائل شد  ارزش  صاحبارزش و تتولید    نیب  دیبا  زین   یاطالعات  یدر مورد کاالها 

 . دیگر آثار توجه شود ا ی اطالعات یمحتوا  دی در تولشده باید به کار انجام

تحقیق و توسعه، تولید محتوای رسانه و کارهای دیگر برای تولید   یحوزه  کارهای هنری و علمی، کار در

 آفرین هستند.رسانه و غیره، از جمله کلیه کارهای پشتیبانی و اداری جزو کارهای ارزش

اطالعات منحصر به   یمحتوا  دیتولبر سر از آنجا که مسئله ( 1در نظر گرفته شود:  دیبا یژگیدو ودر اینجا 

د  نتوانیحال، محصوالت مشابه منیدشوار است. با ا   یالزم اجتماع  مقدار کار  نیی است، تع  دیآثار جد  ایفرد  

در    افته یمدرن سازمان  ای توسعه  ی در مورد کارها  ژهیو ، و بهدنریمورد استفاده قرار گ  اریمع  ک یعنوان  به

کمیت و کیفیت شاغلین    رتبیشاست، بلکه    ینبوغ فرد  موضوع کمتر بر سر  بزرگ،  یهاموسسات و شرکت

تولید و  طریق  از اینکه  منفرد    یارزش کاالها   درارزش تولیدشده  که چه مقدار،  ( این2گیرند.  را در برمی

به    یتا حدود زیادنهفته است،  ،  های[ استفادهتر ارزش مجوزهای ]لیسانسطور دقیقبهیا  اند  شدهفروخته  

که    اضافه کرد  ،محصوالت کمتر موفقدر مورد  توان  یرا م  نیدارد. ا   یبستگ  تیراژ این محصوالت  میزانِ

.  سازدآن را متحقق می  یفقط تا حد  ا، یشدهن  دیتحقق ارزش تول  منجر بهدست آمده  هب  ایشده  محاسبه  متیق

فق  عنوان کار الزم اجتماعی به اثبات برساند یا فقط تاحدودی مو تواند خود را  بهنمی  ،کارپس متعاقباً این  

 .تولید نکرده است  یارزش چ یو ه ه هدر رفت شود. درواقع این کار به به این کار می

توان با  یرا م  میعظ  ی سودهامافوقِ  برخوردار است که    ی تربیش  تی اشاره شد از اهم  به آنکه    یانکته

محصوالت خود    شوندموفق    هاکنسرنصادق است که    یویژه هنگامامر به  نیدست آورد. ا باال به  تیراژهای

، اپل،  کروسافتیکنند، مانند ما  یپوشوانند از آن چشمتها کاربر نونیلیه مرا تبدیل به استانداردی کنند ک

در هیچ  داشت که  آن را  انتظار    ای  یددست آهب  یمی عظ  یسود انحصار  دتوانیبوک. آنگاه م   سیف  ایگوگل  

  تی راساس حقوق مالکب، بلکه آیدوجود نمیبه شرکتکاررفته در  به هی سرما ا رابطه دیگری در تولید ارزش ی

 . هاستی آنانحصار   موقعیت بر  یمبتن، یعنی هاآن یمعنو

استفاده  ناظر بر  ی، انحصار دائمی معینهاکنسرنشده توسط  جادی ا  ی معنو  تی، حقوق مالک یاز نظر اقتصاد

 دهد.  یرا نشان ممعین   دیتول طیاز شرا 



218 

 

محدود    رهیو غ  ی ارسانه  ی افزار، محتوانرم  دیجد  د یو تول  تر بیشتوسعه مداوم    لیدلحاصل بهدوام درآمد  ت

  ی)وابستگ  هستند  دیمحصوالت جد  عیتوسعه و توز  ای برایهیپا  زین  یمحصوالت و حقوق قبلقاعدتاً  است، اما  

 (. ]قبلی تولید[ ر یبه مس

م از رانت در سرما   لیبا تحل  میتوانیاکنون  توان  یرا م  یاقتصاد  ی هارانت.  میهمراه شو  یدارهیمارکس 

قابل  که به دلخواه    ییانحصارها  ای  دیتول  طیاستفاده از شرا]سود انحصاری[    پاداش   عنوانکلی به  طوربه

، در نظر گرفت. از  شودسرازیر میها  آنیعنی پاداشی ]سود انحصاری[ که به جیب مالکان    یستندن  دیتولباز

تئور  رانتارزش،    ینظر  تولید  این  معنای تصاحب  به  اجتماعها  اجتماعمجدد    ع یتوزو    یارزش   یارزش 

اختیار  در واقع حق مالکیت را در  است که    خوارین رانتبه نفع مالک  یاقتصاد  ی هابخش  ریشده از ساجادیا

ها  آن  را ی هستند، زموارد ]در این مقوله[    نیتر چنان مهمهمارضی در اینجا    رانت  ،ینظر اقتصاد  از   .دارند

 دهند.یم  لیرا تشکها سرقفلیها و از اجاره  یبخش قابل توجه

عنوان  به  یمعنو   تیمالک  اطالعات و حق   رانت عنوان  توان بهیرا م  یمعنو   تیحاصل از حق مالک   هایسود

 کرد.   لیتحل نی، کار و زمهیدر کنار سرماویژه منبع درآمد  کی

هم چنین منبع  بلکه  هستند،    ی دارهی سرما  ی هاسود شرکتمافوقِ  نه تنها منبع    یاطالعات  یها رانت  نیچن

  نی. ا هستند  رهیو غ  برجسته و مشهور  یافزار، وکالنرم  ایمتن    سندگانیدرآمد گزاف هنرمندان برجسته، نو

  . دهندیم  لیشکی را تاقتصاد اطالعات   یطبقه رانت  ک ی  ها،بخش  نیموفق در ا  بسیار داران  هی ها و سرماهچهر

[15]   

از    یریو جلوگ یمعنو  تی حق مالک یانحصار خصوص یاجرا  اتی« اطالع  یدارهی سرما» یاصل منافعاز  یکی

  امکان از    یادی، تا حد زبی ترت  نیبه ا.  ی استتالیجید  یارزان کاالها فنی و تا حد امکان  استفاده    و  عیتوز

مردم، از این امکان محروم  از    ی قابل توجه یهاشده و بخش  ی ریجلوگاین کاالها   صرفیارزش م  یاحتمال

 شود.یم  مربوطه  یهاتیزدن ممنوع دور و یمنجر به مقاومت قابل توجهامر    نی. اشوندمی

ا  در  نادیدهنیمشکل  فقط  نه  غالباً  کنسرنسوگرفتن  جا  مطالبهبلکه  ی،  ارسانه  هاید  بهنقض  حق  ی 

  ای رسانه  هایکنسرن  دیتحت فشار شد  در هرحال  اینان .  نیز هست  کارشان  دستمزد  افتیدر  یبرا   آفرینندگان

سا آثارشان  استفاده  یهاشرکت  ریو  از  سرماکننده  دارند.  همچنهیقرار    یکاالها  کنندیم  یسع   نیداران 

برا  یاطالعات عموم  دسترس  در  تاکنون  که  است،  یخصوص  یبرداربهره  یرا  داشته  کنترل    قرار  تحت 

  فراهم شود.   کاالهااین    یدارهیسرماعرضه مرسوم    ی برا  فضاییحذف کنند تا  کامالً  ها را  آن  ای  قراردهند
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  های بنگاهتوسط  است که    ی ارسانه  یمحتوا   یتالی جید  ع یتوز  تی محدودیک نمونه بارز و حاد از این امر،  

 . اندتولید شده ی ]و غیرتجاری[،عموم ی ارسانه

شود و  یمحدود م ی، ثروت اجتماعیو استفاده از محصوالت اطالعات دیبر تول انه دارهیکنترل سرما قی از طر

  .رندیگیقرار م ی کار تحت فشار اقتصادنیروی عنوان به خالقان اثر

مولد و ثروت    یروهاینچنین گسترش  همکار و    ی،)تاکنون( عموم   کاربرد محصوالتگسترش و  در نتیجه  

را  انه  دار هی سرما-یو تصاحب خصوص  دیتول  یاجتماع  کاراکتر  نیب  امر تضاد  نی. ا شودیمحدود م  در مجموع 

از    فادهو است  تصاحب،  دیتول  یو اجتماع  یحقوق  گیریشکلدر مورد    یدیجد  ی ها یری کند. درگیتر مژرف

اطالعات استفادهکاالها  یعنی ،  «مشاع»عنوان  به  یمحصوالت  برای  ،  یاختصاص  یکاالها  ای مشترک،    یی 

  نه یپرداخت هز  در مقابل ها فقط با اجازه مالک و معموالً  که استفاده از آن  ییکاالها  ،یخصوص  تی مالک  یعنی

 . آیدوجود می، بهمجاز است

 4.0و صنعت  ی نترنتیاقتصاد ا

نیز در ]تولید[  کنند، بلکه خود یم را مصرف ، که در آن کاربران نه تنها محتوا « 2.0وب »ویژه  و به نترنت یا

  برای  صرفاًکنند،  یمای عمل  محاورهصورت  شبکه به  در سفارشات    مثالً برای انجام و    دارند  دخالت محتوا  

اطالعات پ  ش یب  یمحصوالت  است؛مهم    ش یاز  بهب  نشده  فزایندهسه  ی اندهیفزا   طورلکه  از گردش م    ای 

  شیوه کل    تماماً،  جیبه تدر  ایآ  .شودیمانجام    نترنتیا  قیها از طرشرکت  نیارتباطات ب  نیچنو هم  یتجار 

کار  ویژه و کار، به مادی دیتول رد؟یگیشدن قرار نم یتالیجی و د فزاینده کامپیوتری کردنتحت سلطه  دیتول

 ؟کنندبازی می ی چه نقش  ندهی، در آیتالیجیدریدر صنعت و خدمات غ و مشاغل

ص  صوخه  گذارد. بیم  ر یتأث  یاقتصاد، کار و زندگ  یها نهیبر تمام زم  یاندهیطور فزاشدن به  یتالیجیمطمئناً، د

میتالیجیدای  رسانه  دیتول اما  شودیزه  تولید  ،  کارهماین  به  به  ازین  ی چنان  عمدتاً  که  شغل  دارد  عنوان 

، لباس  مسکن داشته باشندغذا بخورند،    بایدهنوز هم    ها انسان،  رچیزاز ه   قبل  . یابدمیسازمان    استخدامی

جابهبپوشند،   به  دارندنیاز  مکانی  غ  جا شدن  ا رهیو  و  ماد  نی،  دارد.    ازین  یتالیجیدنه  و    یبه محصوالت 

  ، عی وزو ت   دیتول  یندهای از فرآ  ی اریبس  ونیامکان اتوماس  نترنت یویژه ااطالعات و ارتباطات و به  یها یآورفن

و  ای  هیاتحادفعالین  شدن کار است؟  دیناپد  ی به معنا  نیا  ایاما آ  کند.یها را فراهم مکنترل آن  قبل از همه

  ر یتصو   کارائه ی  ی، برادر این امراغراق    یداشته باشند، اما بجا  دیبه تحوالت جد  یادیتوجه ز  دیها باچپ

 تالش کنند.  نانهیبواقع



220 

 

  ک ی  یگردش مال  نیب  دیو تحقق ارزش تفاوت قائل شد. و با  دیتول  نیب  دیز همه، باچنین در اینجا اول اهم

  تجارت ویژه در  تفاوت به  نیقائل شد. ا  زیشود تمایم  دیکه در آنجا تول  یاو ارزش افزوده  ی بخش اقتصاد

 دهد. یم لیششم فروش را تشک کیارزش کمتر از تولید که ییاست، جا ادیز  اریبس

ارزش از  تولید  ، اما  یابدمیسازمان    نیصورت آناله  ارزش بفزاینده تولید    سهمبه    دنیبخشدرواقع، تحقق

شود، یم د یاز نظر ناپد کار  ن یادامه دارد. ا  نیصورت آفال به یادیمورد معامله تا حد ز  ی کاالها  دیتول  قی طر

 نه.  تیاما از واقع

،  2013در سال  »آمده است:  ]آلمان[  از طرف دولت فدرال  یکی از گزارشات منتشرشده  عنوان مثال، در  به

ا داشته است  وروی  اردیلیم  85بالغ بر  ی، درآمدی  نترنتیا   اقتصاد  ی ناخالص داخل  دیتولبه نسبت  مقدار    نی. 

(BIPسهم )این مقایسه شباهت به مقایسه سیب با گالبی دارد،    [ 16]   .« درصد دارد  3.1حدوداً مطابق    ی

  ق ی از آنجا که تجارت از طر  نه فروش. است و  ناخالص  چراکه تولید ناخالص داخلی معیاری برای تولید ارزش  

گردش  از    یاها قسمت عمدهانهیهوشمند و را   یهامانند تلفن  نترنتیمرتبط با ا  یافزارهابا سخت  ای  نترنتیا

بین تولید ناخالص داخلی و تولید ارزش ناخالص  تفاوت    نیدهد، ایم  لیرا تشک  ی« نترنتیاقتصاد ا»   مالی

 بزرگ است.  اریبس

از    یبردار و بهره  یسی نو برنامه  قیاز طر   یا  نترنتی زاالندو در ا  ایمانند آمازون    ییهاشرکت  تولید ارزشو  

بسیار پائین این  هزاران نفر با درآمد  نهفته است که  عمدتاً در این  افتد، بلکه  یم ناتفاق    نیآنال   هایپالتفرم

را   ارزش  یو حمل مکرده    یبندبستهکاالها  بعضاً به شکل    ینترنتیا   ینوپا  یهاشرکتبورس  کنند.  که 

تر  مهم  ی. حتست ین  نجاشده در آخلقرزش  تولید ا  انگریوجه بچیهاند، به  از بقیه پیشی گرفتهسوداگرانه  شدیداً  

شوند، که  یم  د یدر سراسر جهان تول  ی عاد  ی هادر کارخانهاغلب  شده  محصوالت معامله  اکثرکه  است    نیا

 کنند. یها کار مدر آنمانند قبل ها نفر هنوز ونیلیم

خواهد شد و    اتوماتیزه تا چه اندازه    ندهیدر آ  هاکاال  مادی  دیشود که تولیل مطرح موا س  ن پس در اینجا ای

اخحد حذف  چه  تا    ،کار  ،سپس شد.  رو راًیخواهد  بر  بحث  تمرکز  که    «4.0صنعت  »  ی،  قولیاست،    به 

در )انحصار    لت دو  حمایتی  استینقش فعال س  نجاید. در اخواهد ش  باعثرا    ی« انقالب صنعت  ن یچهارم»

مبه  ی دارهیسرما  ( یدولت روشن  زیویژه  سر   رای شود،  بر  مرکز   کی  مسئله    تکنولوژی  ی استراتژ  یپروژه 

 دولت فدرال است.  شرفتهیپ
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  زات ی ها و تجهنی( که در آن محصوالت، ماشدینیرا بب  دو   تصویر است )  «کارخانه هوشمند»  ی تمرکز بر رو

  گر یکدی اطالعات را تبادل کنند، اقدامات را آغاز کنند و    یطور مستقل در زمان واقعتوانند بهیم  «هوشمند»

  ش دیمورد خود، بتواند روند تول  درداشتن اطالعات    با  دیطور مستقل کنترل کنند. محصول مربوطه بارا به

منحصر به    یهایسر  دیویژه تولد و بهشو ادیز اریبس  دیتول یر یپذانعطاف یستیبا  بدین وسیلهکند.  نهیرا به

  یطراحتوان  را می  یتربیش  یی شده با کارآانتخاب  زات ی تجه  انواعی با  شخص  یها لیاتومب  رای نمونه، فرد، ب

و    یپرسنل، انرژ  یهانهیز هدائماً    دیارزش باتولید    رهی و در کل زنج  هایی که دایر هستندکارخانه  کرد. در

 است.   یجهان یرقابت در بازارهاتوانایی   شیو افزا  نیتأم ، د. هدفانبه حداقل برسشده را کنترل هیسرما

 

 4.0ای در کارخانه هوشمند در صنعت متصل شدن شبکه -  2تصویر 

ی قبلی و  ندهایو عناصر و فرآ  د ی، بلکه مربوط به کل تولستیکارخانه ن  فقط مربوط به خودِموضوع    نیا

)ماشبعدی   است  ربنیآن  وتدارکاتسیستم  ،  یخدمات  ی هاتوآالت،  انبارداری  سیستم    ی هاستمیس  ی، 
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.  گر یکدیارتباط با    یبرقرار   یبرا  «خدمات  نترنتی ا»و    «ایاش  نترنتیا»   قی ( از طرتولید ابزار  و    یزی ربرنامه

های  کنسپتتا    ،هوشمند(   [17]   ی ماتریسیهاهوشمند )شبکههای انرژی  ی، شبکهانرژتامین  به  مسئله    نیا

  ن یاسطه ا(. ودینیرا بب  سه   تصویر)  ابدییسترش منیز گمدرن )تحرک هوشمند، تدارکات هوشمند(  جابجایی  

گرها و  که حسهستند  (  ی کیزیف-ی بریسا  یهاستمیشده )سیجاساز  یافزارها با نرم  ییهاستمیس  ،اتصال

  یی )شناسا  RFID  یهاستمیس  در اینجا  .را در اختیار دارندها  دادهیی با قابلیت ضبط، تنظیم و ذخیرههامحرک

  ی برا   است  فرستندهو    رندهیگ  یهاستمیس  یبرا   تکنولوژی  ککه یمهم هستند    اریبس  ( یی ویفرکانس راد

تر  وچکهمواره ککه    یی ویامواج رادبه شکل اتوماتیک و بدون تماس توسط  محل اجسام  و تعیین    ییشناسا

 . دشونیتر مو ارزان

 

 عنوان اینترنت اشیاء و خدمات و کارخانه هوشمند به 4.0صنعت   -3تصویر 

هایی را برای محصوالت بهتر و جدیدتر، کاهش  تولیدی، فرصت  های جدید در توسعه نیرویاین جهش

می فراهم  کمتر  مصرف  و  ارتباطات  زیست،  محیط  آلودگی  و  مواد  انرژی،  اینمصرف  با  این  کند.  حال، 

  رای نمونه،کنند، بشوند و خطرات بزرگی را ایجاد میت جدیدی میچنین باعث فشار و مشکالها همجهش

سازی و پردازش  تر تولید، ذخیرهطور دقیقآوری اطالعات یا بهکه به جمع  [18]  ، »کالن داده«از طریق  

در بسیاری از محصوالت و فرایندهای   پردازد.ها میها و اطالعات درباره رفتار انسانمیزان عظیمی از داده

توانند اتوماتیزه و ]یا[ حذف شوند.  ها میرود و بسیاری از فعالیتید، تغییرات کیفی بسیار بزرگی انتظار میتول
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شود که  بندی کنیم )...(، ابتدا مشخص میهای موجود را جمعاگر یافته»اما این مورد نیز صدق می کند:  

بینانه  تواند دورنمایی واقعدالیل فنی و اقتصادی نمیانداز اتوماسیون کامل و کارخانه خالی از انسان، به  چشم

   [19] «باشد.

کل  از   یمحدود های بخش فقط  «،هوشمند یهاکارخانه» در  4.0صنعت  که پیشبرد است ینیب شیقابل پ

 کار کنند.   یبدون کار انسانوجه  به هیچتوانند  یها نمکارخانه  نیا  نیچناقتصاد را تحت پوشش قرار دهد. هم

 بر ارزش؟ ی مبتن دیتول انیپا

ها است در  دهد که مدتهایی می« انگیزه جدیدی به بحث4.0های »صنعت  با این وجود، توسعه پروژه

رسد در اینجا تحقق  شود. به نظر میزنی میمورد پایان کار یا حداقل تولید ارزش از طریق کار انتزاعی گمانه

سال    160دادن است سیستمی که کارل مارکس حدود  ماشینیِ خودکار درحال رخ انداز یک سیستم  چشم

داری  های گسترده درباره پایان اقتصاد سرمایهزنیبا گمانه  ، پیش تقریباً پیامبرانه توصیف کرد. مارکس این را

 ترکیب کرد. 

ی ناظر و  مثابهفرآیند به  شود، بلکه انسان خود را به آنکارْ دیگر حتی گنجیده در فرآیند تولید ظاهر نمی»

میکننده تنظیم مرتبط  دربارهاش  )آنچه  ماشینکند.  بهی  است،  صادق  ترکیب  آالت  خصوصِ  در  یکسان 

یافته  ی طبیعیِ دگردیسیکند(. کارگرْ دیگر ابژهی تبادل انسانی نیز صدق میهای انسانی و توسعهفعالیت

را که به فرآیند   [VII-3]دهد؛ اکنون او فرآیند طبیعی  نمی  عنوان عنصر میانجی بین ابژه و خود قرار را به

کند، قرار  عنوان میانجیْ بین خود و طبیعت غیرارگانیک، که خود را ارباب آن میکند، بهصنعتی دگرگون می

که این دگرگونی رخ  ایستد. هنگامیکه عامل اصلی فرآیند تولید باشد، کنار آن میجای آندهد. او بهمی

کند، بلکه  که برای آن کار میشده توسط خودِ انسان است و نه زمانیی انجامواسطه، نه کار بیدهدمی

عنوان  اش بهی هستیاش از طبیعت و سلطه بر آن به واسطهو فهم  اش، درکتصاحب نیروی بارآور عام

ی تولید و  گپایهی سنمنزلهطور خالصه، تکوین فرد اجتماعی ـ که بهی اجتماعی است ـ بهیک هستنده

می ظاهر  پایهثروت  که  بیگانه  کار  زمان  از  دزدی  بنیاد  شود.  این  با  مقایسه  در  است،  کنونی  ثروت  ی 

بنیادی که خودِ صنعت بزرگتوسعهتازه بنیادیست رقتیافته، یعنی  انگیز. به محض  مقیاس آفریده است، 

نبااش دیگر سرچشمهواسطهکه کار در شکل بیآن نیز دیگر سنجهی بزرگ ثروت  ی آن  شد، زمان کار 

ارزش مصرفی باشد. کار مازادِ    <یهم نباید سنجه>ای  نیست و نباید هم باشد و بنابراین ارزش مبادله

ای قلیل دیگر شرط  طور که کارنکردنِ عدهی ثروت عمومی نخواهد بود، همانها دیگر شرط توسعهتوده
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.  پاشد«ای فرومیبود. در نتیجه، تولیدِ متکی بر ارزش مبادلهی نیروهای عمومیِ ذهن انسان نخواهد  توسعه

[20 ] 

رود تا ظاهراً توسطِ خودِ مارکس مستدل شود که حتی امروزه کار  این نقل قول با عالقه بسیار به کار می

ارزش تولید  منبع  ارزش  دیگر  کار  ]یا  نهایتآً  بلکه  کنونی،  زنده  کار  نه  منظور،  در هرحال  نیست.  آفرینی[ 

های اجتماعی ایجادشده است که از نظر  چنین نیروهای مولده و زیرساختعمومی علمی و اختراعات، هم

انجام شده  این  از  البته که مارکس واقعاً این را میتاریخی پیش  آیا مشخصاً  این ]امر[  اند.  نویسد؛ ولی 

 درست است؟ 

ه ارزش. در این اثر مقدماتی درباره  های مصرفی، ن است، یعنی ارزش  «ثروت »قبل از همه، موضوع بر سر  

نویسد که کار دیگر منبع خلق ارزش نیست، بلکه  سرمایه، که مارکس قصد انتشار آن را نداشت، وی نمی

تولید کاال بنابراین  و  ندارد  اهمیتی  دیگر  مبادله  می  ییارزش  امر هنوز  سقوط  این  است که  بدیهی  کند. 

پتانسیل را به پیش میهمتحقق نشده است. آشکار است که  نیروهای مولده  رانند، هنوز  ای سرمایه، که 

عنوان یک  اند و هنوز سازمان سوسیالیستی برتری که بتواند خود را تحمیل کند، حداقل نه بهفرسوده نشده

 پیامد تقریباً اجباری پیشرفت تکنولوژیک موجود نیست.  

افزارهای رایگان و چاپگرهای  و سخت  [22]  اکنون طراحی باز افزار رایگان،  و نرم[  21]   اگرچه در کنار متن باز

ای کوچکی از بازار را دربر  ها همه بازارهای کوچکی هستند. ]بخش حاشیهعدی نیز وجود دارند، اما اینسه بُ

هایی  اند[ هنوز تعداد کمی از اکثریتِ آن انسانگیرند که بر روی یک نیاز و یک کاالی ویژه متمرکز شده می

شان را  شان یا سایر کاالهای مصرفیکنند، لوازم روزمرهجای خریدن، خودشان چاپ می هایشان را، بهکتاب

  یکیالکترون  یهاخود را به کتاب  یجا  یاندهیطور فزابه  یکاغذ   یهاکه کتابنی خودشان چاپ خواهند کرد. ا

استدهندیم دیگری  ا، مسئله  با  نم  نی.  لیوجود  از    ی رو  ای  دینوش  یکیالکترون  ]مجازی[  ی هاوانیتوان 

کوچک    ی هانیماش  ریتر و سا بهتر و ارزان  ی عدسه بُ  ی چاپگرها  ی. حتست نش   یک یالکترون]مجازی[    یهامبل

فقط در موارد محدود  ها  آنکنند.  ینم  جاد یا مهمی در کوتاه مدت در این امر    ر ییتغ  کامپیوتر،تحت کنترل  

ای  هایِ حرفهها در نمونهیا آن  .رقابت کنندبا محصوالت صنعت مدرن    متی و ق  ت یفیتوانند از نظر کیم

قیمت، خودشان عناصر صنعتی یا خدمات تخصصی تجاری برای ساخت قطعات ویژه هستند. چاپگرها  گران

های ساخت رایگان است( برای  فقط نقشه  «افزار رایگانسخت»  آالت، کاالهایی )حتی در موردو ماشین

شان  شده، برایانجام  قبالً  عنوان کارِکاالهای دیگری نیز به  موارد،  تربیشدر  هستند که    یتولید محصوالت
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بی  »وجه از نظر اقتصادی  شوند و به هیچصورت کاال تولید میبه  تربیش  ضروری است و محصوالت خودْ

 نیستند.  «ارزش 

قطعه نسبت به گذشته مورد نیاز  برای تولید کاالهای صنعتی، امروزه کار بسیار کمتری برای تولید یک  

واسطه ارزش و  چنان مورد نیاز است و تولید بههای تکی کمتر است. اما کار هماست، بنابراین ارزش نمونه

 شود.اقتصادِ زمانِ کار کنترل می

شوند، همیشه این کار اجتماعی الزم برای تولید عنوان کاال تولید و فروخته میتا زمانی که محصوالت به

های تولید و  کند. تک مرحلهها و در نتیجه درآمد برای خرید کاال را نیز تعیین میالهاست که ارزش آنکا

تواند هرگز  توانند اتوماتیزه بشوند، اما فرآیند تولید و )باز( تولید اجتماعی در کلیتش نمیتولیدات فردی می

سازی گسترده  ارتباطی این است که نه تنها عقالنیهای جدید اطالعاتی و  مشخصه تکنیک  اتوماتیزه شود.

  پایایِ ]یا استوارِ[  های بخشاند. در نتیجه هزینهتر شدهکند، بلکه خود نیز همواره ارزانپذیر میرا امکان

کاهش یافتند. در نتیجه جلوی رشد ترکیب ارگانیک ارزش سرمایه گرفته شده، در بعضی    [23]سرمایه ثابت

کمتر شده است. این امر عمدتاً موجب شد که نرخ سود    1980زش سرمایه حتی از دهه  ها ترکیب اربخش

 بتواند تثبیت شود و حتی دوباره افزایش یابد. 

وری عظیم از کار در وحله اول نتیجه کار افراد شاغل امروز نیست، بلکه نتیجه پیشرفت تاریخی  ، بهرهمسلماً

آفرینی و بازتولید زندگی اجتماعی تنها وقتی  اعی است. اما ارزشبشر و تمامیتِ سیستمِ نیروهایِ مولده اجتم

یرند و قابل استفاده  گکار  گیرد که این نیروهای مولده اجتماعی از کار زنده را بهبر این اساس صورت می

 شوند.

  ندیاز فراوجه  هیچنه از کارخانه و نه به    - رود  ینم  ن یاز ب  کیاتوماتماشینی    یها ستمیبا س  یکار زنده حت

 . شده است ندکُ  یکار حت یور بهره شرفتپی  ،اقتصاد کالن از منظر.  در مجموع یاجتماع  دیتول)باز( 

بهره]میالدی[  70در دهه   این  ،  یافت.  افزایش  تقریباً چهار درصد در سال  آلمان  وری کار در ساعت در 

  و   علمی  هایپیشرفت همه   وجود  با   است  –وری در قرن جدید تقریباً یک درصد، در صنعت سه درصد  بهره

ا   .تکنیکی انیبا  تغ  مشاغلبه گسترش    یوربهره  فیتوسعه ضع  نیحال،  و  کم  دستمزد  ی  ساختار  رییبا 

  ی خاص  یهااگر در شاخه  شود. یمربوط م  ی گذارهی و سرما  یاقتصادضعیف  توسعه    یطور کلو بهها  بخش

شاخه از اقتصاد به همان اندازه    نیمحصوالت ا   نیاز به  وجود داشته باشد، اما  ی وربهرهگیر  چشم  شیافزا

ا نکند، سهم  اشاخه    نیرشد  تولید  ا رزش  در  اشتغالکالن    قتصاددر  و سپس   ابدییمهمواره کاهش    ،و 

 . یابدیت میاهمکمتر و کمتر از اقتصاد کالن  شاخه   نیدر ا ،تربیش یوربهره شیافزا
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واسطه دیجیتالی شدن از بین برود، این ]از  سال به  20اگر یک سوم تمام مشاغل )نه فقط در صنعت( طی  

نصف تمام مشاغل   اگر  و  است  همراه   ٪2.1 ساالنه  وریبهره افزایش   باطور متوسط دادن مشاغل[ بهدست

  باالتر  ای توده  درآمد طریق  از تواند می امر  این . بود خواهد  ٪ 3.5وری مطابق  از بین برود، این افزایش بهره

توصیف  خصوص به  . شود  انجام  بیکاری   افزایش   بدون  کامالً  کار   ساعات   کاهش   یا/و   ر ییتغ  شدهپیامد 

  شدن دارند، یزهاتوماتقابلیت  که نسبتاً کمتر    اقتصادیی  ها بخشو    هاتیکه فعال  شودباعث می  ی،ساختار

بنابرا قابل مالحظهبهوری در اقتصاد کالن  بهره  ش یافزا  ن یسهم خود را گسترش دهند و  کمتر    یا طور 

 د.ش خواهد

. به احتمال  یفنپیشرفت  مسئله نه است و  یاقتصاد پیشرفت مسئله  ی کاریکه ب ماندپابرجا می تیواقع نیا

کار  ادیز مزدچنین  هم،  کار  به  یدر شکل خاص  کلو  بود.  یطور  تغ  هاآن  اشتغال مسلط خواهد    ییرفقط 

  کاری در ساختار روابط   یراتیچه تأث  کهنی. اابدییکاهش م  ادی بدون واسطهم  دید و سهم کار در تولنکنیم

 است. ی اسیو س یاقتصادقوا و ساختارِ توازن  مسئله ،شهیدارد، مثل هم  ع یو روابط توز
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 « خواهد شد.

[21] Open Source 
[22] Open Design 
[23] Das fixe konstante Kapital 
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 نعمت جنگ 
 

 2021مه  19

 اشمیدینگر توماس ی: نوشته

 ی: کمال خسروی ترجمه

 

مترجم  ژورنالیستییادداشت  رویکرد  و  کوتاه  متن  این  بی:  دقیقاش  و  بهترین  واکاوی  گمان  ترین 

حتی ریشه نیست.  حماس  و  اسرائیل  رژیم  بین  »جنگ«  باصطالح  و  غزه  در  اسرائیل  رژیم  کشتار  های 

پایانِ نوشتار، به نقش رژیم جمهوری اسالمی در این وضع  ی آن در  ی بسیار کوتاه و سرودُم بریدهاشاره

دست کاستیتازه،  به  چشمپوشیکم  میهای  نکته  سه  اما  است.  آغشته  انگیزهناپذیری  برای  توانند  ای 

پیشینه آشکارکردن  یکی:  باشند.  انتشارش  و  ترجمه  تاریخی محلهسودمندی  دروغی  و  های  ی »جراح« 

ی مشاجرات اخیر را به دعاوی »حقوقی« تقلیل دهد و از  کوشد انگیزهه میی رژیم اسرائیل کفریبکارانه

بیروناین سیاست  کاشانهطریق  و  خانه  از  را  فلسطینیان  ردونشانراندن  دوم:  کند؛  توجیه  در  شان  هایی 

مذهبی برای  دستاویزی  که  اخیر  روزهای  آنرویدادهای  تقلیل  و  مشاجرات  این  اَشکال  کردنِ  به  ها 

 یاهو، حماس و اردوغان. ک دیگری است؛ و سوم سود سیاسی سه عامل یا گرایش سیاسی: نتانایدئولوژی
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( جنگ«  ارمغان  یا  »هدیه  نوشته  این  اصلی  نیمKriegsgeschenkعنوان  با  است.  استقبال  (  به  نگاهی 

ی آن به »نعمت جنگ«  سرکردگان جمهوری اسالمی از جنگ ایران و عراق و »نعمت« نامیدنش، ترجمه

 ظرم آشناتر و گویاتر آمد. )ک.خ.(بن

*** 

ای بود مخلوط از ساکنان  محله  1948ی شیخ جراح در شرق اورشلیم پیش از تقسیم این شهر در سال  محله

ی قدیمی شهر شکل گرفت. در  ی هستهی نوزدهم در حاشیهی سدهعرب و یهود که نخست در میانه

ای رحل اقامت افکنده بودند که در گذرهای  یحیهای مسلمان و مس که در این محله نخست عربحالی

ها بعد یهودیانی مهاجر به این  یافتند، سالی قدیمی اورشلیم فضایی برای سکنا نمیتنگ و کوچک محله

مقبره برِ  و  دور  و  آمدند  عادل/محله  شیمون  )یا:  عادل  سیمئون  گزیدند.  Shimon Ha Tzadikی  اقامت   )

بود که در دومین پادشاهی یهود، پس از بازگشت از اسارت در بابل، نقش  سیمئون عادل بنا بر روایت کسی  

ای بود برای گروهی از یهودیان ارتدکس که مقبره و  سیاسی و مذهبی مهمی ایفا کرد و همین امر انگیزه

ی کوچک یهودیان  جا ساکن شوند. ساکنان راستهبه بعد در آن   1875های اطرافش را بخرند و از سال  زمین

 1880ی  های دههتر در سالی یمنی بودند که پیشرون شهرک شیخ جراح عمدتاً یهودیان مهاجر اولیهدر د

از همان سال بودند و  آمده  اورشلیم  (، Jischu/Yishuvتر مردم یشوو )های تهیدستی الیهها در زمرهبه 

 آمدند. شُمار میهمانا ساکنان یهودی فلسطین، به

ای از اورشلیم شرقی تحت کنترل  مثابه منطقهی شیخ جراح بهمحله  1948سال    با جنگ استقالل اسرائیل در

ها صورت گرفت. البته ساکنان  سازی[ و تارومارکردناُردُن قرار گرفت. در حین جنگ از هر دو سو، ]پاک

ها زندگی  های یهودیِ کوچکی که دور و برشان  عربیهودی شیخ جراح و ساکنان برخی از مهاجرنشین

های دیگری منتقل شدند. مقامات اُردُنی که  ها به خانهها و برای حمایت از آنردند، از سوی انگلیسیکمی

حال  ی غربی با آوارگان فلسطینیِ بسیاری از مناطق تسخیرشده روبرو بودند و در عینپس از فتح کرانه

ند، آوارگان فلسطینی از مناطق  شده بشوها به مناطق اینک اُردُنیخواستند مانع بازگشت احتمالی یهودیمی

ها تفویض  های یهودی اِسکان دادند و در ضمن حق مالکیت را هم به آنی اسرائیلی را در خانهتسخیرشده

 کردند.
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 افروزان برخی آتش

ی غربی را به تصرف درآورد، نخست این حقوق  اورشلیم شرقی و کرانه  1967که اسرائیل در سال  زمانی

موجب  نخورده باقی ماندند. البته کنِست ]پارلمان اسرائیل[ قانونی تصویب کرد که بهمالکیت اُردُنی دست

ه  ی غربی بیرون رانده شدشان در کرانهها از خانه و امالکها یا انگلیسیآن یهودیانی که از سوی اُردُنی

 شان را پس بگیرند.توانستند با اثبات این حقوق، اموالبودند، می

ی اندکی به بازگشت به محیطی خصمانه داشتند، مورد  ی یهودیانی که عالقهاین قانون هرگز از سوی همه

در سال برعکس،  نگرفت.  قرار  اغلباستفاده  افراطی که  راست  اخیر، مکرراً مهاجران  در  های  شان حتی 

ی آمریکایی داشتند، این اسناد مالکیت را از ساکنان یهودی  تر گذرنامهدنیا نیامده بودند و بیشاسرائیل ب

شان  اولیه خریدند و سپس تالش کردند با شکایت به دادگاه ]و با استناد به آن قانون قدیمی[ حق مالکیت

های باصطالح »متعلق  ف خانههایی که حاال مدعی تصرهمین دلیل در ویدئوهای اسرائیلیرا اِعمال کنند. به

شوند هایی مذهبی دیده می های یمنی نیست، بلکه فقط آمریکاییبه خود« هستند، خبر و اثری از یهودی

شان در برابر دادگاه را  خواهند با حمایت نهادهای مهاجرنشینان که دم و دستگاه مفصلی دارند، حقکه می

 به کرسی بنشانند. 

شد،  ی شیخ جراح مشمول این قانون »واگذاری« به صاحبان یهودی میهایی که در محلهخانهالبته تعداد  

ی غربی و  بسیار اندک بود. این اقدام، با توجه به سیاست ]رژیم اسراییل در راستای[  تصرف افراطی کرانه

ی مهاجرنشینان  کردنِ« اورشلیم که از جانب همان نهادهااِسکان مهاجرنشینان یهودی و سیاستِ »یهودی

چون تهدید جدیِ هستی  شد، از منظر اهالی فلسطینی این محله همو احزاب راست افراطی آشکارا تبلیغ می

 شود. شان دیده میو نیستی

ی چهار خانه در این محله موجب بروز اعتراضات خواهد شد، امری کامالً قابل  که حکم تخلیهدر نتیجه، این

ی  ی پلیس اسرائیل در ماه رمضان در محوطهرویهی بیکه حضور و مداخلهاینبینی بود. از سوی دیگر  پیش

اعتراضات خواهد گذاشت و  الشریف، یا کوه معبد، درست مقابل مسجداالحرم قصی، آتش بر خرمن این 

ی نخست، این  دعوتی صریح به تأویل مذهبی این رویدادهاست، نباید موجب شگفتی کسی باشد. در وهله

با  ی حرمی پلیس اسرائیل در محوطهیانهاقدام وحش این امکان را به حماس داد،  الشریف بود که نهایتاً 

 تأویل اسالمی رویدادها خود را در رأس اعتراضات قرار دهد.
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 و بسیاری بازنده 

وزیر اسرائیل و هم حماس کامالً آگاهانه و عامدانه  یاهو نخستهمه چیز حاکی از آن است که هم نتان

ی فساد است و اکثریتی  یاهو که درگیر پروندهایجاد این شرایط حاد و اضطراری بودند. برای نتان  خواهان

افتاده«  مخاطرهی سپاه »اسرائیلِ بههم در پارلمان ندارد، این جنگ نعمتی است که ناگهان او را به فرمانده

تازهبدل می احتماالً موجب محبوبیت  و  او میکند  برای  درگماس که سالح  یبرا شود.  ای  بحران    ریها 

]توانمند[ روبرو    یبیگر و مستقل غزه، با خطر مواجهه با رقحضور جوانان شورش  لیو  به دل  است  تی مشروع

چنین هایش خود را در خط مقدم »مقاومت« قرار دهد. هم، امکانی پدید آمد تا با استفاده از موشکبود

می پیحماس  دوباره  نیز  فَتَح  مقابل  در  بهروزیتواند  رئیسهایی  عباس  آوَرَد.  تشکیالت  دست  جمهور 

ی  باالخره برگزار شود، به بهانه  2006خودمختار فلسطین، در ماه آوریل انتخابات را که قرار بود بعد از سال  

حوزه بر سر  اسرائیل  با  راه  اختالف  از  نه  اینک حماس  بود.  لغو کرده  اورشلیم شرقی،  در  انتخاباتی  های 

 شود. خوبی از راه جنگ، قدرتمند میکه بهانتخابات، بل

های هوایی  اند که مستأصل از حملهبازندگان این جنگ مردم عادی و غیرنظامیان در اسرائیل و در نوار غزه

 جویند. های حماس، پناهی میاسرائیل و موشک

دولت بین  در  نیز که  ترکیه  این جنگ،  از  تندترین کلمااما  بلندترین صدا و  با  اظهار وجود  های سنی  ت 

تواند  شدت تحت فشار است، مینصیب نیست. پرزیدنت اردوغان که در اوضاع سیاسی داخلی به کند، بیمی

طریق، هم در برابر رقبای  بارِ دیگر نقش رهبر و حامی مسلمانان سنی را بازی کند و از ایندر منطقه یک

ی سیاست داخلی  هم موضوع اورشلیم را بازیچه  هایی پیروزمندانه بردارد واش گامایرانی و عربستان سعودی

های اخیر به اسرائیل قادر نیستند  دلیل نزدیکیقرار دهد. در شرایطی که عربستان سعودی و متحدان آن به

نمایش بگذارند، حزب عدالت و توسعه ترکیه  ها بهی مدافعان فلسطینیمنزلهنحو اعتمادبرانگیزی خود را بهبه

تواند از این موقعیت در سیاست  ی تنگاتنگی با حماس دارد، میالمسلمین رابطهطریق اخوان)آ. کا. پ( که از  

ای سود ببرد و قدرت متزلزلش را حفظ کند. این موقعیت برای ایران تاکنون سود چندانی  داخلی و منطقه

ایران کوشیدند در حرف به ترکیه تأسی کنند، اما دست البته رهبران  دلیل اختالفات  کم بهنداشته است: 

المسلمین و حزب عدالت شدیداً سنی، در مقایسه با آنکارا، بعید است جای  مذهبی بین ایران شیعی و اخوان

 سود چندانی برای تهران وجود داشته باشد.
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 :ای است از* این مقاله ترجمه 

 -raketen-palastina-israel-konflikt-jarrah-https://www.akweb.de/politik/sheikh

erdogan-netanvahu-hamas 
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 ی ستیمارکس یشناسبومستی ز یهامارکس و آغازگاه یدفترها
 

 2021مه   23

 ی: گاس فاگاننوشته 

 : کاووس بهزادییترجمه 

 

ارائه را    21ی  شناسی سده ی او رویکرد منسجم نظری و عملی پیرامون بوم شناس بود و نظریه آیا مارکس بوم 

انتشار نسخه می  بوم نوشته ها و دست برداری کند؟  پیرامون  مارکس  اواسط سال های  در  ی های دهه شناسی 

 ه این پرسش ایفاء کند.سهمی در پاسخ بتواند  به زبان اصلی )عمدتًا به زبان آلمانی( می   1860

 و   صنعتی   ی جامعه   ی درباره   شان غیرانتقادی   مواضِع  یواسطه   به   را   ها مارکسیست   و   مارکس   گاهی   شناسان بوم 

 برزیلی،  ـ   فرانسوی   سوسیالیست   لووی   میشل   زعم به   اند. کرده   سرزنش   زیست   محیط   به   آن   های آسیب 

  کنند«   قطعی   گسست   مدرن   صنعتی   تمدن   ادایم پار   و   خطی تک   پیشرفت   »ایدئولوژی   با   باید   ها مارکسیست 

 (LÖWY, 16, 2005 .)    رسد می   نظر به   ، موافقند   لووی   نظر   با   مارکسیست   های چپ   برخی   هنوز   که این   رغم به 

  پیش   از  بیش   اخیر  های دهه   طی  مارکس   توسط   ی شناس بوم   ی برا   توانمند   و  منسجم  رویکردی   ی ارائه   به   باور   که 

 است  مدعی   مارکسیسم   از   گرفته الهام   شناسی بوم   ی برجسته   مدافع   ستر، فا   بالمی   جان   است.   کرده   پیدا   تعمیق 
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 بنیادین  سهم   اهمیت   دارند،   مشارکت   اکوسوسیالیسم  پیرامون   گفتمان   در   که   کسانی   از   اندکی   تعداد   »امروزه  که: 

 . ( Foster, 2016)   برند« می   سؤال   زیر   داری یه سرما  ی شناسانه بوم   نقد   در   را   مارکس 

  طوالنی  زمان   مدت   برای   مارکس   تاریخی   ماتریالیسم   از   جنبه   این   چرا   که   دارد   وجود   پرسش   این   به   هایی پاسخ 

 انجام  اش زندگی  متأخر  ی دهه  دو  در  مارکس  زیستی بوم  ورزی اندیشه  تطور  ماند.  باقی شده فراموش  یا  ناشناخته 

 صنعتی  ارتدوکسی   اند. نشده   منتشر   هنوز  دوره   این   به   مربوط  او   های یادداشت   و   ها نوشته   از  بسیاری   و   گرفت 

 صنعتی  استراتژی   و   ایی گرجزم   روسیه،   انقالب   اوایل    در   تکنولوژیک   بینی خوش   و   دّوم   انترناسیونال   مارکسیسم 

 جهانی  جنگ   از   پس   که   غربی،   مارکسیسم   مؤلفان   دیگر   و   فرانکفورت   مکتب   . بود   عامل   نیز   شوروی   جماهیر   اتحاد 

  دیالکتیک   کاربست  ی ایده   و   بودند   مندعالقه   شناسی زیبایی   و  فرهنگ   به   عمدتًا  بودند،   تأثیرگذار   بسیار   دّوم 

 کردند.می   رد   را   طبیعت  بر   مارکسیستی 

 تورن  آلن   اخیر   کتاب   در   که   داشتند   وجود   ی سوسیالیست   شناسان بوم   1970  و   1960  های دهه   در   که این   غم ر به 

 مستند  خوبی به   ( 2019)   اکوسوسیالیسم  برای   هایی استدالل   آخرالزمان:   با   ویی ر رودر   عنوان   تحت 

  ی نشریه   تأسیس   با   و   پذیر امکان   اتر آلتف   ر االم   و   بنتون   تد   نظیر   هایی مارکسیست   آثار   با   1980  ی دهه   در   اند، شده 

 در  فاستر   بالمی   جان   گرفت.  شکل   مارکسیستی   شناسی بوم   ی ایده   سوسیالیسم   طبیعت   داری سرمایه 

 علیه   « تولیدباوری »   اتهام   طبیعت   و   مارکس   ب کتا   در  بورکت   پل   و   ( 2000)   مارکس   شناسی بوم   کتاب 

 که  کردند   استدالل   آثارشان   دیگر   و   ها کتاب   این   در   دو   هر   (. 1999)   بردند   سؤال   زیر  نظری   دقت   با   را   مارکس 

 کسب برای تالش مارکس  ی نظریه   در  بود.  بومی زیست   ای واکاوی   هنگام هم  داری سرمایه  از  مارکسی  واکاوی 

 هستند.  طبیعی   محدودیت   دارای   که   است   متکی   طبیعی  منابع   نامحدود   صاحب ت  بر   سرمایه   انباشت   و   سود 

  مند نظام   ماندگار درون   »خصلت   که   کرد   مطرح   مارکس   کارل   اکوسوسیالیسم   متأخرش   اثر  در  سایتو   کوهئی 

 ,SAITO, 2017)   « است   سیاسی   اقتصاد   از   نقدش   با   آن   آشکار   پیوستگی   ی دهنده نشان   مارکس   شناسی بوم 

 1868  تا   1865  از   مارکس   شناسی بوم   دفترهای   به   او   ارجاعات   افزاید، می   سایتو   دعاوی  ی جذبه   بر   آنچه   . ( 12

  بودند.   نشده   منتشر   هنوز   زمان آن   در   که   است 

 ست ی مطالب   رامون ی پ   نوشتن   حال   در   او   که   م ی هست   آشنا   میوزیوم   بریتیش   ی کتابخانه   در   مارکس   از   ی ری تصو  با   ا م 

 از  کامل   طور به   تقریبًا  او   های دفتر   اغلب   داشت. برمی   ادداشت ی  یش دفترها  در   ها آن   از   و   بود   کرده   مطالعه   که 

  چندان   هم   دلیل   همین   به  بود.   خوانده   او   که   شده   تشکیل   هایی روزنامه   و   مقاالت   ها، کتاب   از   مستقیم   گفتاوردهای 

 انتقادی  ـ  تاریخی   ویراست   در   ها دفتر   این   ی تدریج   انتشار  . نگرفت  قرار   مارکس   گران پژوهش   جهتو   مورد 
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  های ایده   و   الهام   منبع   مارکس،   کار   ی شیوه   گر روشن   )مگا(   انگلس   فردریش   و   مارکس   کارل   آثار   ی مجموعه 

 هستند.  وی   توسط   یافته تکامل  و   بسط   جدیِد

 ی مطالعه   به   آغاز   ، سرمایه   نخست   مجلد   انتشار   زمانی   ی فاصله   همان   در   تقریبًا  ، 1860  ی دهه   اواسط   در   مارکس 

  دفترهای   این   کنیم. می   توصیف   شناسی بوم   عنوان به   را   آن  اکنون   ما  که   ای حوزه   در   ویژه به   کرد،   طبیعی   علوم   جدی 

  این   اند.شده   منتشر   MEGA IV/18 (DE GRUYTER, 2019)ر د   اکنون   1872  تا   1864  سال   از   شناسی بوم 

 و  اطالعات  صفحه  470  چنین هم   و   مارکس   های برداری نسخه   و   ها یادداشت   شامل  ایصفحه   820  مجلد 

  شیمی   به   1868  سال   از   دفتر   سه   و   1865/1866  های سال   از   دفتر   یک   ؛ دفتر  چهار   . است  انتقادی   تفسیرهای 

 روابط  هوا،   و   آب   داری، سرمایه   کشاورزی  زمین،   رانت   شناسی، گیاه   زدایی،جنگل   خاک،   فرسایش   کشاورزی،

 یسده   در   اند. پرداخته   استعمار  و   داری پیشاسرمایه   جوامع   در   کشاورزی   روابط   چنین هم   و   روستاها   در   جتماعی ا 

 کشاورزی  اقتصاد   برآمد   آن   بانی   که   زدایی جنگل   و   خاک  فرسایش   ی مساله   شمالی   آمریکای   و   اروپا   در   نوزدهم 

 زراعی  شیمی   ی زمینه   در   زیادی   های رفت پیش   هنگام هم   گرفت.   قرار   توجه   مرکز   در   بود   داری سرمایه   کالن 

 تجدید  مشکل   مدرن   کشاورزی  علم   که   کرد می   حرکت   فرض   این   از   مارکس   1860  ی دهه   از   قبل   شد.   حاصل 

 دانش  و   کند می   تغییر   خاک  ترکیب   شیمی   کاربست   »با   نوشت:   فلسفه   فقر   در   1846  در   او   کند.   حل   را   خاک 

 است«  کرده  نسبی   بارآوری   پیرامون   قدیمی   های تخمین   کردن انقالبی   به   آغاز   ما   ی زمانه   در   شناسی زمین 

 (Marx, 1973, 162 .)   کاربست  و   خاک   شیمی   ی زمینه   در   طبیعی   علوم   دانشمندان  های رفت پیش   این 

 فرسایس  از   جلوگیری   و  کشاورزی   محصوالت   تولید   در   گیری چشم   های رفت پیش   نویدبخش   کود،   ی فزاینده 

 ورد.نیا   دوام  بینی خوش   این   اما   بود.   خاک 

 یدهه   در   مارکس   شناختی بوم   رادیکال   های دیدگاه   بر   سزایی به   تأثیر   ( 1873  ـ   1803)   لیبیش   فون   یوستوس 

 را  او اغلب   و  است(   شده  گذاری نام   وی   نام   به   امروز   دانشگاه   )این   بود   گیسن   دانشگاه  استاد  لیبیش   داشت.   1860

 سال  در   و   شد   ]ارگانیک[   آلی   شیمی   در  ی مهم   های رفت پیش   به   نائل   لیبیش   نامند. می   کشاورزی   شیمی   پدر 

 کرد. منتشر   فیزیولوژی   و   کشاورزی   در   آلی   شیمی   کاربست   عنوان   تحت  را   خود   کتاب   1840

 سال   در   سرمایه   نخست   مجلد   انتشار   از   قبل   کنونی،   مجلد   در   صفحه   220  ، 1866  / 1865  شناسی بوم   دفترهای 

  آثار   ی مطالعه   تبعات   داری سرمایه   کشاورزی   امون پیر   جدی   مالحظات   ای پاره   کردن اضافه   شدند.   تکمیل   1867

 داریسرمایه   در   صنعت«   و   کشاورزی   »آمیختگی  که   نوشت   نمونه   طور به   مارکس   بود.  مارکس   توسط  لیبیش 

  هنگام هم   اما   شد،   متمرکز   آن   در   جامعه«   تاریخی   محرک   »نیروی   که   شد   شهرها   تر بیش   گسترش   به   منجر 

  فقط   داری سرمایه   تولید   بنابراین   ...   کند می   مختل   را   طبیعت   و   انسان   بین   وسازی سوخت   فرایند   ُکنش »میان 
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 تمام   ی اولیه   منابع   هنگام هم   که   طریق این   از   دهد می   توسعه   را   اجتماعی   تولید   فرآیند   ترکیب   ی درجه   و   ها فناوری 

   (. Marx, 1976, 637-638)   کند« می   تضعیف   را   ـ   کارگر   و   زمین   ـ   ثروت 

 آشکار  لیبیش  جاودان  های شایستگی  از  »یکی   نوشت:  سرمایه  مجلد  نخستین  های پاورقی  از  یکی  در  مارکس 

 نخست   مجلد ]   ( 638  ، 1976  مارکس، )   است«   طبیعی   علوم  نظر نقطه   از   جدید   کشاورزی   منفی   ی جنبه   ساختن 

 در  مارکس   دفتر   ر د   مارکس   اصلی   های برداری نسخه   [. 325  پاورقی   / 544  ص.   مرتضوی،   حسن   ترجمه:   ، سرمایه 

  کشاورزی  ویرانگر   های جنبه   او   که   است   1862  سال   در   لیبیش   کتاب   ششم   ویراست   به   مربوط   نخست   یدرجه 

 این  کجا   هیچ   در   و   است.   کرده   تشریح   راهزنانه(   برداری بهره   عنوان   )تحت   « راهزنانه   کشت »  عنوان به   را   مدرن 

 (.141)  است   افته نی   توسعه   شمالی   آمریکای   یاندازه   به   راهزنانه«   »اقتصاد 

 یشدهنوشته   آثار   ی کلیه   یدرباره   او   ات مطالع   ی نتیجه   داریسرمایه   کشاورزی   از   لیبیش   نقد   به   مارکس   واکنش   

  انگلس  به   1866  ی فوریه   13  در   او   بود.   زیست   محیط   و   کشاورزی   پیرامون   زمان   آن   طبیعی   علوم   دانشمندان 

  جدید   شیمی   که   شدم   مجبور   نوشتم. می   ها شب   و   رفتممی   بریتانیا(   ی )کتابخانه   موزه   به   روزها   »من   نوشت: 

 Marx)   است«   اقتصاددانان   تمام   از   تر مهم   که   بزنم   شخم   را   شونباین   و   لیبیش   ویژهبه   را   آلمان   در   کشاورزی 

and Engels, 1988, 227 ). 

 چالش   شد،   منتشر   انگلیسی   به   2018  سال   در   مارکس   از   او   نامه زندگی   که   لیدمن   اریک   سوئدی   مارکسیست 

  گذاشتن  خالی   برای   جایی   چیز   هر   از   بیش   که   ]...[   کرد.   تفسیر   پایان« بی   های برداری نسخه   و   »خواندن   را   مارکس 

 و  لیبیش   آثار   مارکس   که   1866  سال   در   (. Liedman, 2018, 475)   نبود«   ها آن   در   علمی   های شکاف 

 انگلس  که   سرمایه   سوم   مجلد   ی برا   هایش یادداشت   کرد، می   مطالعه   کشاورزی   پیرامون   را   دیگر   دانشمندان 

 مارکس  پیرامون   پاسخ بی   های پرسش   از   یکی   بودند.   آماده  و   حاضر   کارش   میز   روی   کرد،   گردآوری   را   ها آن   بعدها 

  منتشر   کمی   بسیار   مطالب   سرمایه   نخست   مجلد   انتشار   از   پس   1870  های سال   طی   مارکس   چرا   که   بود   این 

 یاری  پرسش   این   به   پاسخی   یافتن   به   مسلمًا  اند، نشده   منتشر   هنوز   ها آن   از   بسیاری   که   مارکس   دفترهای   کرد. 

 عمری  که   گویی   که   داد می   ادامه   برداری یادداشت   و  خواندن   به   چنان   »مارکس   لیدمن   ی گفته   به   رساند. می 

 پیرامون  مارکس   دوست   و   آلمانی   سوسیالیست   لیبکنشت   ویلهلم   (. Liedman, 2018, 475)   دارد«   جاودان 

  فیزیک  جمله  از   طبیعی   علوم  ی زمینه   در  ویژه به  جدیدی  پیشرفت  هر  »مارکس   نوشت:  دوره  این   در  وی  عالیق 

 با  پرطرفدارشان   های سخنرانی   در   ما   که   ــ   هاکسلی   لیبیش،   مولشوت،   کرد. می   دنبال   دقت به   را   تاریخ   و   شیمی   و 

 در  که   طور همان   کردیم، می   صحبت   ها آن   ی باره   در   ما   که   بودند   کسانی   ــ   کردیم می   شرکت   بسیار   ی عالقه 
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 ,Liebknecht)   کردیم« می   وگو گفت   اسکاتلندی   اقتصاددانان   و   کالوچ   مک   اسمیت،  آدام   ریکاردو،   ی باره 

1965, 81 .) 

 مرکزی  اهمیت   از   مارکس   ورزی اندیشه   در   نحوی به   شناختی بوم   ی جنبه   که   داشت   وجود   تردید   این   قباًل  اگر 

 شناختی بوم   ی جنبه   اهمیت   ، 1868  از   ویژه به   اما   ، 1866/ 1865  از   مارکس   دفترهای   انتشار   اکنون   بود،   برخوردار 

 دفترهای   از   بسیاری  شمار  هنوز  . « اقتصاددانان  ی »کلیه   از   تر مهم   دهد: می   نشان   وضوح به   مارکس   برای   را 

 با  بودند   مارکس   ی مشغله   که   محیطی زیست   مشکالت   دارند.   وجود   1870  های سال   به   مربوط   ی منتشرنشده 

 آنند گواه  یادداشت  دفترهای  دارند.  قرار   ها آن  با  پیوند  در  اما  هستند،  متفاوت  ه مسال   این   پیرامون  امروز   مشکالت 

  و   ویراستاری  را  ها آن  انگلس مرگش   از   پس  که  شد می  سرمایه  آخر  مجلد  دو  رساندن پایان  به  موفق  او  اگر   که 

 در  مارکس   . کرد می   ایفاء   مارکس   ی نظریه   در   تری بیش   مرکزی   نقش   شناسی بوم   بحران   ی ایده   کرد،   منتشر 

 صورت  به   دقیقًا  عمل   در   آدمی   شمولی »جهان   نوشت:   1844  سال   در   فلسفی   و   اقتصادی   های نوشته دست 

  مرتضوی،   حسن   فارسی:   ی ترجمه ]  کند« می   او   غیرانداموار   کالبد   ا ر  طبیعت   تمام   که   شود می   نمایان   شمولی جهان   آن 

 از  بعدًا  او   بود.   مارکس   تفکر   از   مهمی   بخش   ابتدا  ز ا   طبیعت  ی بقیه   و   نوع   عنوان به   انسان   بین   ی رابطه  . [ 129  ص. 

  انسان  آن   طریق   از   که   است   فرایندی   »کار   کرد.   استفاده  کار   تحلیل   در   وساز( )سوخت   متابولیسم   مفهوم 

 عنوان به   مبادله   چنین هم   .  (Marx, 1976, 283)« کندمی   کنترل   و   تنظیم   را   طبیعت   و   خود   بین   وساز سوخت 

 شد.  تلقی   اجتماعی«   ساز   و  »سوخت  فرایند 

  فیزیولوژی   ی زمینه  در  ساز(  و  )سوخت  متابولیسم  مفهوم  از  نوزدهم   ی سده  در  طبیعی   علوم  دانشمندان  و  لیبیش 

  شد،   داده   توضیح   ها ارگانیسم   درونی   بیوشیمیایی   تبادل   فرایندهای   آن   برمبنای   که   کردند   استفاده   بیوشیمی   و 

  موجودات  تمام   زمین.   و   گیاهان   بین   شیمیایی   وانفعاالت فعل   یا   ن بد   در   انرژی   به   آلی   ماده   تبدیل   نمونه   طور به 

 نمونه  طور به   شود،   مختل   مواقع   بعضی   در   تواند می   که  وسازی سوخت   هستند،   وساز سوخت   این   از   بخشی   زنده 

  و   گیاهان   که   زمانی   یا   شودمی   اضافه   آن   به   که   باشد   موادی   از   تر بیش   زمین   از   شده برداری بهره   مواد   که   زمانی 

 وساز«سوخت   »گسست   با   ما  صورت  این  در   کنند.  جذب   را   تولیدشده  اکسیدکربن دی   مقدار   توانند نمی   رختان د 

 شناسیبوم   بحران   به   پرداختن  برای   1860  ی دهه   در  را   اجتماعی   وساز سوخت   مفهوم   مارکس   هستیم.   مواجه 

 کارْ   نیروی   مارکس   نزد   دند.کر   قلمداد   نوزدهم   ی سده   کشاورزی«   انقالب   »دومین   را   آن   برخی   که   کرد   استفاده 

  قرار   زمان  آن  در  تولید   مسلط  ی شیوه  با  پیوستگی  در  دلیل  همین   به  و   بود  طبیعت   با  انسان   وساز سوخت  میانجی 

  او   کرد.   ارزیابی   داری سرمایه   مختص   تناقض   را   لیبیش   توسط   شده مطرح   وساز« سوخت   »گسست   او   لذا   داشت. 

  نظام   که   است   این   ...   قضیه   اخالقی   ی جنبه »   که:   کرد   اکید ت   نکته   این   بر   صریحًا  سرمایه   سوم   مجلد   در 
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  ناسازگار   داری سرمایه   نظام  با   عقالیی   کشاورزی   که این   یا   دارد   قرار   عقالیی   کشاورزی   با   تضاد   در   داری سرمایه 

 (.Marx, 1991, 216)   است« 

  مبذول   او   به   خاصی   توجه   1868  سال   در   خصوص به   مارکس   که   بود   دیگری   دانشمند   فراس   نیکوالس   کارل 

  زدایی جنگل   و   کشاورزی   اثرات   بر   وی   جدی   تأکید   همانا   کشاورزی   ی زمینه   در   فراس   توجه   قابل   رویکرد   . داشت

  گیاهان  جهان   و   زیست   محیط   ــ   فراس   آثار   مارکس   بود.   محیطی زیست   تغییرات   و   زیست   محیط   بر 

 هاآن   از   و   مطالعه   را   ــ   1852  سال   در   شده منتشر   کشاورزی   ی تاریخچه   و  1847  سال   در   منتشرشده 

  استاد  1847  سال   در   و  آتن   در   سلطنتی   های باغ   مدیر   1842  تا   1837  سال   از   فراس   کرد.   برداری یادداشت 

 شیمی   تدریس   به   مونیخ   دانشگاه   در   1847  سال   در   آلمان   به   بازگشت   از   پس   او   بود.  آتن   دانشگاه   شناسی گیاه 

 پرداخت.  کشاورزی 

 تخریب  را   تولید   طبیعی   شرایط   و   زیست   محیط   کشاورزی   ویژه به   و   بشر   تمدن   که   دهد   نشان   کرد   تالش   فراس 

 یا  ای ماسه   و   اسیدی   بسیار   خاک   با   ای منطقه   در   زدایی »جنگل   که   چرا   کرد   محکوم   را   زدایی جنگل   او   کنند. می 

 روم   و   باستان   یونان   در   گیاهان   رشد   ی مطالعه   با   او   (. 622)  شود« می   محسوب   گرمایش   عامل   ترین قوی   آهکی 

 ی جنبه   از   زدایی جنگل   و   دارد   ارتباط   زدایی جنگل   و  کشت   با   محیطی زیست   تغییرات   که   رسید   نتیجه   این   به 

  نوشت:  گیاهان   جهان   و   زیست   محیط   در   فراس   است.   شده   ها تمدن   فروپاشی   و   ها بیابان   پیدایش   به   منجر   تاریخی 

 تصور  معمواًل  چه آن   از   تربیش   مراتب به   و   جهات   بسیاری   از   است   وابسته   آن   به   که   را   طبیعت   جهان   »انسان 

  تامین   به   قادر   کاماًل  بعدًا  که   دهند   تغییر   چنان   را   طبیعت   توانند می   ها انسان   واقع   در   دهد. می   تغییر   شود، می 

 (. Fraas, 1842, 59)   ندارد«   وجود   رویکرد   این   تغییر   به   امیدی   هیچ   ...  نیستند   آن   از   شان نیازمندهای 

 فراس  کتاب   نوشت:   انگلس   به   1868  مارس   25  در   و   گرفت   قرار   فراس   ثیر تأ تحت   زیادی  بسیار   میزان   به   ارکس م 

 ]...[ اند. کرده  تغییر  تاریخی  های دوره  در  گیاهان  و  اقلیمی  شرایط  کند می  اثبات  که این  ویژه به  بود،  جالب  بسیار » 

 )البته   نشود   کنترل   اهانه آگ   و   گیرد   انجام   بدوی   شکلی   به   وقتی   زمین   کشت   که   است   این   کلی   گیری نتیجه 

 Marx and)  ندارد...«  زراعی  های زمین  سازی بیابان  جز  حاصلی  رسد( نمی  گیری نتیجه  این  به  قطعًا بورژوازی 

Engels, 1988, 558 .)   

  نظام  به   دادن پایان  چیز   هر از  بیش  بلکه  نبود  آینده  به  بدبینی  یا   و  علمی  های حل راه   به  اتکا  مارکس حل راه   البته 

 طبیعت  با   انسان   وساز سوخت   متحد   »تولیدکنندگان   آن   در   که   بود   سوسیالیستی   ی جامعه   برپایی   و   داری سرمایه 

  و   انرژی   میزان   ترین کم   صرف   با   ها آن   ...   آورند درمی   جمعی   کنترل   تحت   و   کنند می   تنظیم   عقالیی   نحوی به   را 
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  است«   شان انسانی   سرشت   ترین ته شایس   و   سزاوارترین   با   متناظر   که   دهند می   انجام   را   کار   این   شرایطی   تحت 

 (Marx, 1991, 959 .)   

 مائورر  فون   لودویگ  گئورگ   از   فراس  تمجیدهای  دلیل به   احتمااًل  و   فراس  آثار  ی مطالعه   از   پس   بالفاصله   مارکس 

 (Georg Ludwig von Maurer )   دانشگاه  در   که   بود   حقوق   مورخ   و   وکیل   مائورر   فون   کرد.  مطالعه   را   او   آثار 

 را   اش جلدی   یازده اثر  1871 و   1856  هایسال   بین  او   کرد.می   تدریس   را   فرانسه  و آلمان   در   حقوق  تاریخ مونیخ 

 ایگسترده   های برداری یادداشت   مارکس   نوشت.   آلمان   ی اولیه   مردم   میان   در   مالکیت   حقوق   قانون   تاریخ   پیرامون 

  کشاورزی   های ]زمین   ها دهکده   در   قوانین   ی تاریخچه   پیرامون   درآمدی پیش   ــ   مائورر   کتاب   از 

 انجام   1854  سال   در   منتشرشده   ــ   رسمی   ی قهریه   ی قوه   و   شهرها   روستاها،   ها، مزرعه   [ اشتراکی 

 که  داشته   وجود  اجتماعی   نظمی  آلمان  یاولیه   مردم   میان   در   آن   برمبنای   که   کرد می   دفاع   ای نظریه   از   مائورر   داد. 

 یابیسازمان   دهکده   ی کمونته   توسط   امور   به   سیدگی ر   است.   بوده   مسلط   زمین   بر   مشترک   مالکیت   و   کار   آن   در 

 است.  بوده   پایدار   کشاورزی   حافظ   ای اجتماعی   سیستم   چنین   است.   شده می 

  از  ل قب  سال  یک  1882  سال  در  چنین هم  و  سال(  این   در  آثار  این   از  یادداشت  کتاب  )سه  1876 سال  در  مارکس 

 انسان  بین   وساز سوخت   که   بود   آن   بر   مائورر   آثار   از   الهام   با   او   داد.   ادامه   مائورر   آثار   یمطالعه   به   چنان هم   مرگش 

 روسیه   در   روستایی   جماعت   نیز   دلیل   همین   به   کند.   واکاوی  غیرغربی   و   داری پیشاسرمایه   جوامع   در   را   طبیعت   و 

 1870  های سال   طی  روسیه   در   هاپژوهش   و  ها گفتمان   در   مستقیم  شرکت   برای   مارکس   گرفت.   قرار   او   توجه  مورد 

 شروع  »او  نوشت:  انگلس  به  1870 ی ژانویه  در  مارکس  همسر  جنی  که  طور همان  گرفت.  یاد  روسی  زبان  71 ـ 

  است.«   زندگی  و   مرگ   ی مساله  انگار   کرده.  روسی  زبان  یادگیری   به 

 جوامع  نوشت   زاسولیچ   به   او   کرد.   مکاتبه   زاسولیچ   ورا   با   موضوع   این   پیرامون   1881  سال   در   بعد   دهه   یک   مارکس 

  را  جوامع  این   که   هستند   ای مولده   نیروهای  و   علم   کارگر،  های توده   با  تنش  »در   شمالی   آمریکای   و  ربی غ  اروپای 

 به  مدرن   جوامع   بازگشت   طریق   از   ها آن   خود   افکندن دوره ب   و   امحاء   به   که   بحرانی   خالصه   طور به   ـ   اند کرده   ایجاد 

 ,Shanin, 2018)   شد«   خواهد   نجر م   اجتماعی   تولید   و   اجتماعی   »مالکیت   کهن   ی« گونه   از   تر عالی   شکلی 

 مناسبات   و   نیروها   در   بنیادین   تغییرات   طریق   از   محیطی زیست   بحران   بر   غلبه   که   بود   باور   این   بر   مارکس   (. 1193

  مدرن.  شیمی   یا   علم   کاربست   طریق  از   نه   و   است   پذیر امکان   تولید 

 مجلد   انتشار   از   پس   سال   در  ارکس م  که   هستند   طبیعی   علوم   دانشمندان  و   نویسان تاریخ   از   برخی   تنها   ها این 

 به  جمله   از   او   اند. شده   مستند   18  مجلد   مگا،   چهارم   بخش   در   که   پرداخت   آنان   آثار   ی مطالعه   به   سرمایه   نخست 
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 دورینگ  اویگن   ، کشاورزی   امور   متخصص   ( John Lockhart Morton)  مورتون  الکهارت   جان   آثار   ی مطالعه 

 یکرَ   چارلز   هنری   کشاورزی،   نویس تاریخ   و   فرانسوی   اقتصاددان   دوالورنی،   لئونس   آلمانی،   فیلسوف   و   اقتصاددان 

 پرداخت.  دیگر   افراد   بسیاری   و   آمریکایی   اقتصاددان 

 یحوزه   این   در   که   گرفت   خواهد  قرار   گرانی پژوهش   پیش   از   بیش   توجه   مورد   مارکس   شناسی م بو   دفترهای   انتشار 

 موقتی   امری   زیست   محیط   به   مارکس   خود   توجه   که   داد   ند خواه   نشان   قطعًا  و   کنند می   تحقیق   مارکس   ی نظریه 

 از  یکی   عنوان به   آن   به   او  که   داشت   وساز« سوخت   »گسست   به   واکنش   و   درک   برای   جدی   سهم   درواقع   و   نبود 

 فرایافت  دقیق   جایگاه   تعیین  مارکسیست   شناسان بوم   میان   در   کرد. می   نگاه   داری سرمایه   نظام   های تناقض 

 هنوز  او  ارزش  ینظریه   و کار   بازنمایی  در  داریسرمایه  از   او   شناختی بوم  انتقاد  تماعی، اج   وساز سوخت  از   مارکس 

  مناقشه.   مورد   ست موضوعی 

 

 از است  ای ترجمه   حاضر   یمقاله   * 

  Marx’s notebooks and the origins of Marxist ecology   
 است:  دسترس   در   زیر   لینک   با   که 

https://climateandcapitalism.com/2019/08/18/marxs-notebooks / 
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 داری  داری و سرمایههای پیشاسرمایهمیان شکل

 [ 1] ی جامعه در گروندریسهمسئله 

 

 2021مه  26

 لوکا باسو ی: نوشته

 ی: دلشاد عبادی ترجمه

 

[  Kathryne Fedeleکاترین فیدله ] : اصلِ متن حاضر به زبان ایتالیایی نوشته شده و  توضیح مترجم 

زبان  است.    انجام شدهی انگلیسی  ی حاضر بر مبنای همین ترجمهترجمه  است؛  به انگلیسی برگرداندهآن را  

س  ا ست، برهمین اسهرحال »زبان ترجمه« ا و به  ی انگلیسی چندان متعارف نیستترجمهکار رفته در  به

دشوار هم  فارسی  به  آن  برگرداندن  برای  همهتالش  طبعاً  و  بوده  است.  تر  نیامده  در  کار  از  موفق  جا 

ی فارسی در مقاله آمده است، از ترجمه  سهی گروندرای که از خود  براین، در ترجمه فرازهای طوالنیعالوه

ای که مرجع نوشتن این مقاله بوده یکسان  جا با متن انگلیسیام که قاعدتاً همهی این اثر استفاده کردهتازه

ی فارسی  [ است. در ترجمهcommunityبه ] [Gemeinwesenی ]. یکی از موارد مهم ترجمهنیست

»جماعت«، »امر مشترک« و در موردی مشخص به »نظم   نی«،اس»مجتمع ان گروندریسه این اصطالح به 
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ی این موارد معادل آلمانی هم در قالب آمده است تا مشخص  زندگی جمعی« برگردانده شده است. در همه

 باشد ارجاع به چه اصطالحی است. 

*** 

میان ساختارهای مولد درک کرد.    ی را توان تمایزهای مشخصمی  گروندریسه با واکاوی مفهوم جامعه در  

که در سراسر تاریخ دنبال شده   نظمیطور مشخص،  به ترسیم تاریخ عمومی بشریت، و به مارکس عمدتاً

نداشت.  است عالقه چندانی  مارکسعالقهی  بهدرعوض    مندی  نظام    خاصسازوکارهای    فهم  معطوف 

  گیریممیهای اجتماعی فاصله  بندیی صورترهای جامع درباداری بود. به این ترتیب، ما از نظریهسرمایه

که    ،ی تولید غالبشدن به شیوهبدل  دراش  داری و روشی سرمایهبندی جامعهو به سمت واکاویِ صورت

ی  پژوهشِ شیوه  احتجاج ی محوری این  نکته.  کنیمحرکت می،  شودنمایی میبا تضادهای مشخصی سرشت

های تولیدی دیگر را باید از  شکل  ی همهفردش است.  رار منحصربهداری در یگانگی و استمتولید سرمایه

 کند: تأکید می [2] ای به نقد اقتصاد سیاسیمقدمهای از  انداز تفسیر کرد. مارکس در قطعههمین چشم

رو، مقوالتی که  ترین سامان تاریخیِ تولید است. از همینترین و پیچیدهی بورژواییْ پیشرفتهجامعه

هایی نسبت به ساختار و  تواند ما را به بینشاند و درکِ ساختارِ آن میبات این جامعهبیانگر مناس

صورت تمامی  تولیدیِ  ازبینبندیمناسباتِ  اجتماعیِ  همان  های  سازد،  رهنمون  رفته 

ها و عناصر مختلف آن خود را ساخته است و  ی بورژوایی از دل ویرانههایی که جامعهبندیصورت

اند و ظرایف آن در این جامعه به  ی آن کماکان درون این جامعه حفظ شدهنشدهفتح  بقایای کامالً

میمون    کالبدشناسیانسان کلید فهم    کالبدشناسیاند و غیره ...  اموری آشکارا پراهمیت تکامل یافته

تمامی شکل در   ... ]تولاست  زم  ی [ایدی های  آن  ن یکه  نیز  بر  مناسبات طبیعی  ها حکمفرماست، 

ها حکمفرماست، امر اجتماعیْ عنصری  هایی که سرمایه در آنکماکان رواج دارد؛ در تمامی شکل 

 [ 3] شود.محسوب می ساختهبرتاریخاً 

نگر  سازمانِ تاریخی تولید تا به امروز باشد، مقوالتی که بیا  ترینیزیافتهتما  ییْبورژوا  یکه جامعه  یمادام

بر آن باقی    مقدم تر پیچیده و  ترین مقوالت برای پژوهش ماهیتِ جوامعِ کممناسبات آن هستند نیز مطمئن

کنند، بلکه به  را ملغا می  تاریخی  اتتنوع داریْاز سرمایه  برگرفتهکه مفاهیم    منظور این نیستخواهند ماند.  

 ر بررسی کنیم. تیافتهتوسعهای  شیوه در هایی را چنین جنبهتا دهند می مکان این معناست که به ما ا
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سرمایه تمایزیافتهمارکس  مشخصاً  شکل  در  را  بهاش  داری  توجه  پیشاسرمایهبندیصورت  با  داری  های 

  قیدی با بیجا و  شکلی نابهتوان بهداری را نمیی نظام سرمایهرو[، عناصر سازندهکند؛ ]از همینبررسی می

حال، مسئله این هم نیست که ساختارهای اجتماعی  بااین  [4]  کار برد.تولید به  هایدیگر شیوه  برای ]تبیینِ[

اندازی است که از نظم کنونی، یعنی  ها از چشمشان بررسی کنیم، بلکه مقصود بررسی آنرا به ترتیب توالی

داری، گسسته باشد: »بنابراین، ناممکن بود و خطا بود اگر مقوالت اقتصادی را بنا به ترتیبی  نظم سرمایه

اند. برعکس، ترتیب  کننده بودهتاریخاً عامل تعیین  <منطبق باشد با ترکیبی که>آوردیم که  در پی هم می

دیگر دارند و  ی مدرن بورژوایی با یکها در جامعهشود که آنای تعیین میی رابطهوسیلهها بهو توالی آن

از قضا، وارونه ترتیبیاین،  یافتهها بهست که آنی  با تحول  اند، یطور طبیعی ظهور  ترتیبی که منطبق  ا 

داری  ی تولید سرمایهی شیوهی اصلی استدالل در واکاوی ویژهاز این منظر، هسته  [ 5]  شان است«. تاریخی

 نهفته است.  

داری بپردازیم. مارکس در  پیشاسرمایه  ات جماعت پس از بررسی این مسئله، الزم است که به وجوه تمایز 

اند« را  دارانه مقدمهایی ]از تولید[ که بر تولید سرمایهکه عنوان »شکل  گروندریسهدفترهای چهارم و پنجم  

بررسی دست به  آن  و مارکس در  بود، سه شکل متفاوت  بر خود داشت  پرداخته  تاریخی  پنجاه متن  کم 

طبیعی که به شبانی و    جماعتها عبارت است از  کند. نخستین آنداری را از هم تفکیک میپیشاسرمایه

پیوند  حیات کوچ  در  قبیله و  اتحاد خانوارها،  و  مبنای خانواده  بر  نهاده شده  بنیان  دارد و  اختصاص  گرانه 

ی کار، مواد کار و  ی وسیلهآورندهی بزرگ و فراهمکده و زرادخانهمستقیم با زمین است، زمینی که »آزمون

انسانیِ    چون مایملک مجتمعهماندیشانه زمین را  ها خامی جماعت است. آنمحل سکنا و پایگاه و شالوده

  [ 6]   کند ...«.دانند که از طریق کار زندهْ خود را تولید و بازتولید میای میزندگیِ اجتماعی  خود و متعلق به

آسیایی یا شرقی نیز   جماعتاسالوی به شکل    جماعتبر  جا، اشارات مشخصی آمده است، عالوهدر این

ب( آسیایی، مالکیت فردی وجود ندارد، بلکه زمین فقط در  کم غال»در شکل )دست  [7] اشاره شده است:

بر خاک و  مالکیت اشتراکی جا، مجتمعِ انسانیْ مالکِ واقعی است، یعنی مالکیت فقط اختیار افراد است؛ این

 [ 8] زمین است«.

ی تولید آسیایی صورت گرفته است،  ی شیوهوگوی فراوانی در رابطه با مسئلهمارکسیستی، گفت  در بحث

شود. اشاره به این نکته ضروری است که مارکس در  نیز به آن پرداخته می  سرمایهای که بار دیگر در  مقوله

بسط پیشاسرمایهبندیصورتوتفصیلِ  دورانِ  اقتصادی  به  داریهای  جوامعِ  از  محدودی  اصطالح  درک 

رشدش قرار داشت. شکل    شناسی نیز در مراحل آغازین براین، در این دوران، انسان« داشت. عالوهبدوی »



245 

 

شود، متفاوت با شکل پیشین  معرفی می  [ 9« ]ترتر و تاریخیای متحرکعنوان »محصول زندگیدوم که به

ی  مثابهگیرد، درواقع مبتنی بر شهر است، اما شهر بهفرض میکه همواره وجود اجتماع را پیشاست و با آن

شرایطی درصدد تأمین معاش خویش است نه کسب  اند: »فرد در چنین  مکانی که کشاورزان خلق کرده

ی مالکِ  مثابهی عضو مجتمع؛ بازتولید خود بهمثابهاش حفظ خویش است و بازتولیدِ خود بهثروت، هدف

 [ 10] ی عضو مجتمع«.مثابهیک قطعه زمین، و به این عنوان، به

مقا ا  یملکبا شکل نخست، »ما  یسهدر  در  بهجاینفرد  برخالف شکل نخست،  بی،  مایملک  طور  واسطه 

کند،  داری، که عنصر جنگ در آن نقشی اساسی ایفا میاز این شکل دوم پیشاسرمایه  [11]   مجتمع نیست«.

تاریخ باستان کالسیکِ یونان ی  داری جنبهروم و مدل ژرمنی. بردهـدو مدل وجود دارد: مدل مربوط به 

منفرد    گزینییجتماعی ژرمنی که مبتنی بر سکنی مدل اممیزهشود. وجهاصلی نظام باستانی محسوب می

اش واحد اقتصادیِ  در مقایسه با مدل کالسیک از این قرار است: »در جهانِ باستان شهر و حومه[  12]  بود،

  های متعلق به آن است ...«. ای میان زمینای است؛ در جهان ژرمنی، مقر اربابی ... خود نقطهپارچهیک

هاست، اجتماع فئودالی است. تمایزش با  تر از قبلیداری که پیشرفتهسومین نوع اجتماع پیشاسرمایه  [13]

گرانی که در قالب  ها آن است که از دل تولید کارگاهی برخاسته است، تولیدی مبتنی بر صنعتدیگر شکل

ه که از کاالها مستقل  شدرو، این شکل مبتنی است بر تولیدی تخصصیسازمان یافتند. از همین  هارسته

به این ترتیب، در سومین  [  14]ی بنیادینِ تصرف است«.ی رابطهمنزلهبه  ی ارباب  ی رابطهجا،  است: »در این

 گیرد. کننده بر عهده میی بندگیِ سرف نقشی تعیینداری مسئلهشکل پیشاسرمایه

وهوای کلیت بررسی مارکس تحلیلی است نه تاریخی؛ واضح است که مسئله بر سر »توالی« مکانیکی  حال

شویم که به  ای مواجه میمراحل مختلف نیست. آشکار است که در چنین بازسازی ]نظری[ای، با مخاطره

ومین اجتماع  بندی سیر حرکت از نخستین به سای که در مفصلشود، مخاطرهی تاریخ مربوط میفلسفه

ها )و این  کند. مارکس در یکایک این نمونهداری بروز میی[ سرمایهجا به ]جامعهداری و از آنپیشاسرمایه

خاص    تضادهای وکمال  اش از فئودالیسم آشکار است( به بررسی تمامصورت مشخص در واکاویمسئله به

چون نقاط ارجاعی  داری همواکاویِ تولید سرمایه  ها را برایپردازد. بلکه آنداری نمیساختارهای پیشاسرمایه

داری، یعنی در »پیشاتاریخ« سرمایه، به  گیرد. کار مارکس این نیست که پیش از سرمایهسازنده در نظر می

داری، فئودالیسم  توان تصدیق کرد که بردهبراین، میتاریخ بپردازد؛ عالوه  ییکپارچهترسیم منطق خطی و  

داری  نبود که فئودالیسم به سرمایه  قائلا در اروپا به این ترتیب ظهور کردند: مارکس هرگز  داری تنهو سرمایه

ی  مثابهداری، »تلقی افراد از خویش نه بههای پیشاسرمایهها، در این شکلاین  قطع نظر از   [ 15]  د. انجامنمی
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اند. هدف  ر نیز مشغولحال به کا چون مالک است؛ همانا اعضای یک جماعت که در عینکارگر، بلکه هم

ی او و نیز کل مجتمع  اش حفظ و بقای مالک منفرد و خانوادهاین کار آفرینش ارزش نیست ... بلکه هدف

 [ 16] در این زندگی اجتماعی است«.

رسد، فقط به عنوان افراد  نظر میتر بهشان شخصیای، اگرچه مناسباتدر این روایت: »افراد در چنین جامعه

عنوان ارباب فئودالی و واسال، ارباب ملک اربابی و سرف و غیره یا به عنوان اعضای  اص، مثالً بهدر تعیّنی خ

 [ 17]  گیرند«.دیگر قرار میها و غیره، یا به عنوان اعضای یک رسته و غیره، در ارتباط با یککاست

شکل  پیشاسرمایهدر  انسانهای  جاگداری،  آن  در  که  اجتماع،  یک  اعضای  مقام  در  آن  ها  به  و  شده  یر 

آورد، چه به اجبار سربرمیاین ترتیب[ آن  دهند. ]به[ شکل میGemeinwesen]  جماعتاند، به  وابسته

بسیار   است  حقیقت وضعیتی  در  »این  است:  آن  بر  سابق  ساختارِ  و  مدرن  اجتماعی  ساختار  میان  تفاوت 

بسط یافته )بعدها    خودپو به خانواده یا قبیلهطور تاریخی یا  متفاوت با وضعیتی که در آن فرد، یا فردی که به

کند، یا در آن، فعالیت مولدش در  از طبیعت بازتولید می  <گیریبهره>مجتمع انسانی(، خود را مستقیماً با  

اش با دیگران همانا به این  شکل خاص کار و محصول متکی است، و رابطهاش از تولیدْ بهتولید و سهم

 [ 18]  ود«.شی ویژه تعیین میشیوه

ترین  ، یک اجتماع، تعلق دارد و کمجماعتتر، به یک  چنان که به کلیتی بزرگبنابراین، بازتولیدِ فرد، آن

شود. از این واکاوی  هایی محسوب میبندیامکانی هم برای استقالل از آن ندارد اصل اساسی چنین صورت

تصادی عبارت است از تولید ارزش مصرفی«  داری، »هدف اقتوان دریافت که در ساختارهای پیشاسرمایهمی

کند و ارتباط با زمین  ی شرایط متعلق به خود ارتباط برقرار میمثابهو بنابراین، فرد با شرایط عینی کار به

تواند جایگاهی محوری داشته باشد و  جا فرد هرگز نمی»در این  [19]  شود:نیز از رهگذر اجتماع برقرار می

آهم پدیدار شود«.چون کارگر صرف و  پیشاسرمایهدر شکل  [20]   زاد  های گردش  فرضداری، پیشهای 

اندازی  راه  اًهای جدید و بیرونی نیاز دارد تا خود را »مجدداند: تولید همواره به انگیزهنسبت به تولید بیرونی

یِ خود با  سازهمانتواند موفق به ایننمی [ نیست. self-renewalکند«. تولید قادر به خودتجدیدگری ]

ماندگارِ فرایند  اجتماعیْ امور درون  تضادهایبازتولید عمومی انسان شود. در چنین وضعیتی، گردش کاالها و  

 سازند. شوند: تعارضات مستقیماً شرایط کار مشترکی را متجسم نمیمولد محسوب نمی

تر، با  با زمین، یا دقیقهاست: وحدت انسان  آن  جوهریداری، وحدتِ  ی ساختارهای پیشاسرمایهممیزهوجه

[ الجرم سرشتی استبدادی organicismوارانگاری« ]این »اندام  [21]   ها.شرایط عینی کار و با دیگر انسان

کند« که گویی به بند نافی وصل است:  سازد و انسان تکین را چنان به اجتماع »الصاق میرا نمایان می
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ها در مقام  چنین وحدتی، که بر حفظ اعضایش، بر بازتولید آن  رسیم.ی »زنجیر« میمعموالً اینجا به استعاره

نیروهای مولد است. ناچیز  با سازمانی سروکار    [22]  مالکان ]شرایط کار[ متمرکز است، محصولِ تکامل 

حتی اگر زمین بین افراد تقسیم شده    [23]  داریم که مبتنی بر روابطی شخصی به میانجی طبیعت است. 

  1875  مقدمهشوند که عضوی از اجتماع باشند. از واکاوی  مالکان زمین محسوب میها مادامی  باشد، آن

اش بلکه در رابطه  گیداری، انسان نه در تکینههای پیشاسرمایهبندیشود که در صورتاین ایده آشکار می

تر در تاریخ  تر و ژرفشود: »ما هرچه بیشوار، واجد ارزش دانسته می[، یک کلیت اندامGanze]  کلبا یک  

چون عضو و جزئی  فردِ تولیدکننده را نیز، همهمان میزان فرد را و بنابراین، انسان منبه عقب برگردیم، به

ای کامالً طبیعی در خانواده و متعلق به  بینیم: نخست، به شیوهتر میمتکی و پیوسته به یک کلِ بزرگ

 [ 24]  که تا حد یک قبیله گسترش یافته است ...«.  <تریبزرگ>ی خانواده

داری غایب است،  های پیشاسرمایهشکل  ی درباره  ی جد  یبحث  که نی، با وجود اهیسرمافصل    نیدر نخست

شکل با  رابطه  در  بحث  به  میکماکان  پرداخته  با  هایی  که  به  شود  سرمایهشیوهتوجه  تولید  داری،  ی 

 شوند:ساختارهایی مقدم محسوب می

های تولیدی آسیایی کهن، دوران باستان و غیره، تبدیل محصوالت به کاال و بنابراین،  در شیوه

های اجتماعیِ  ی کاال، نقش فرعی دارد؛ ... این سازوارهمتعیّن انسان به عنوان تولیدکنندههستی  

به  باستانی،  سادهتولید  شفافمراتب  و  سازوارهتر  از  جامعهتر  بورژواییهای  آنی  اما  بر اند.  یا  ها 

  نوعی نبریدهاند که هنوز بندنافش را از پیوند طبیعی با انسانِناپختگیِ بشر از نظر فردی متکی

 [ 25] اند.ی خدایگانی و بندگی متکیواسطهاست، یا به مناسبات بی

تصور است و نه میل به آن  ، نه قابلهای تولیدیبندیتکاملِ خودمختار و مستقلِ فرد، در این قسم صورت

نای مناسباتش را  رسد، زیرا هنوز غنظر میتر بهشود: »در مراحل آغازینِ تکامل، فردِ منفرد غنیتشویق می

ها و مناسباتِ اجتماعیِ مستقل  ی قدرتمثابهها را بهساخته و پرداخته نکرده و هنوز آن  <بیرون از خود>

 [ 26]  در برابر خود قرار نداده است«.

در   پیشاسرمایه  مقدمهمارکس  اجتماع  نوع  دومین  به  میمشخصاً  اشاره  با  داری  )مطابق  که  کند 

در  بندیدسته  که  آن  وندریسه گرهایی  از  نمونهطرحی  باستانی  تمدن  است(  کرده  ارائه  بهها  آن  شمار  ی 

معناییِ تمایالت نوستالژیک  جا بر بیماندگیِ مناسبات تولیدی است؛ مارکس در اینرود و حاکی از عقبمی

تأکید می نمیبرای چنین جوامعی  کودک  دوباره  بالغ  آنکند: »انسان  . که کودکشود، مگر  ..  گون شود. 
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جاذبه بودند.  بهنجار  و  طبیعی  کودکانی  مرتبهیونانیان  با  تناقض  در  ما  برای  هنرشان  اجتماعیِ ی  ی 

 [ 27] ای که در آن زادند و روئیدند، نیست«. نایافتهتکامل

بلکه، که پیشچنان تر هم گفتیم، مارکس قصد نداشت که خطوط تاریخ عمومی بشریت را ترسیم کند. 

داری،  های پیشاسرمایهشان با شکل«یداری را، در »تمایز ویژهی تولید سرمایههخواست عناصر سازندمی

[ است، مارکس متمایل به واکاویِ  Trennung]جدایی داری، ی سرمایهجا که وجه ممیزهدرک کند. از آن

جدایی سرمایهعنصر  مختصِ  پیشاسرمایهسازِ  وحدت  واکاوی  نه  است،  وحدت  داری  ]مارکس[  داری. 

سازد:  چون »بند ناف« و »زنجیر« خاطرنشان میهایی همداری را از رهگذر استعارههای پیشاسرمایهشکل 

توان تصدیق  واقع میمعنایی دقیق، بهرسد. بهنظر »مسدود« میدر روایت مورد بحث، ]مسیر[ تکامل فرد به

والتی تصورناپذیر محسوب  داریْ هم »فرد« و هم »جامعه« هردو مقی تولید سرمایهکرد که پیش از شیوه

که به مفهوم فرد ارجاع دهیم، باید به  داری، بدون آنکردن وضعیت پیشاسرمایهشدند. برای مشخصمی

انسان، آنمقوله با اجتماعی که به آن تعلق دارد و از آن قابلی جداییهم در رابطهی  تفکیک  ناپذیرش 

چنان اشاره کنیم. درواقع،  پیشین  که مشاهده کردیم،  نیست  قیود  از  مفهوم فردِ خودمختار و مستقل که 

تاریخ  تر است، چراکه هربار نوعی  رهاست، مفهومی تصورناپذیر بود. در رابطه با مفهوم جامعه، مسئله پیچیده

،  ی فئودالیجامعهداری باستان،  ی بردهیا جامعه  داریی بردهجامعه،  ی بدویجامعهآورد:  سر بر می  جوامع

 . ی کمونیستی جامعهو   اییی بورژوجامعه

ی بورژوایی مربوط  توان تصدیق کرد که مفهوم جامعه، در معنای دقیق کلمه، تنها به جامعههمه، میبااین

وار میان انسان و طبیعت، که مشخصاً شکلی تاریخی به خود  ی اندامشود، مادامی که با مقیاس مبادلهمی

یافته الزم است تا بتوان از جامعه سخن گفت،  بسیار تکامل  ای وجود مرحله  [28]  گرفته است، تعیّن یابد. 

خودی شوند و مناسباتْ خصلتی خودبهای که در آن افراد به ارتباطی دوجانبه و جهانشمول وارد میمرحله

ثانویه.می طبیعت  به  شبیه  چیزی  تصد گیرند،  کارآمد  کندیم  قیمارکوزه  جهتِ  و  »موتور  جامعه،    یِکه 

ای ذاتی  پویه  [29]   ت«.اس  شده  داده  اختصاص  دیبازتول  به   خود،  وجود  یِابد  تکرار   و  اتیدحیتجد  یجابه

نشده که طبیعتْ آن را به تمامی  از پیش تعیین  هایلحراهدرون جامعه وجود دارد، یک بازگشایی مداومِ  

داری، از اصطالحاتی چون قبیله و  های پیشاسرمایهمنظور اشاره به شکلمشروط نساخته است. مارکس به

جا با عنصری ایستا  ها ساختارهایی »طبیعی« هستند: در اینکند، چراکه ایناجتماع ]یا جماعت[ استفاده می

رو، فارغ از این  و ثابت سروکار داریم که ظاهراً تغییرناپذیر است. اما، فارغ از کاربرد اصطالحات، و از همین

ی واقعی حاصل  کند، جامعهداری از اصطالح جامعه استفاده میبه شکل سرمایه  امر که مارکس برای اشاره
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بالفعل. در این رابطه، قطعهشود، مگر از رهگذرِ نظام سرمایهنمی از  داری  اقتصادی  بندیصورتای  های 

اشته  توانند حضور و ظهوری بزرگ دوضوح گویاست: از داخل این ساختارها: »افراد میبهداری  پیشاسرمایه

تصور نیست، زیرا  ای آزاد و کامل چه برای فرد، چه برای جامعه قابلجا تحول و توسعهباشند. اما در این

 [ 30] چنین تحولی با مناسبات آغازین ]انسان و اجتماع[ در تناقض قرار دارد«.

شود.  توجه برجسته میی قابلهای تولید ]متفاوت[ دو جنبهی میان مقوالت فرد و جامعه در شکلاز مقایسه

شود، امری که با اتکا بر  [ از سوی مارکسیسم مربوط میnovum]  امری بدیع نخستین جنبه به شناسایی  

با اجتماعات سابق حاصل میی تولید سرمایهی شیوهمقایسه اداری  مر به گسستی زیروزبرساز  شود: این 

کند تا به بحث از  کَند و امکانی فراهم میشود که ]یکسره[ از مختصات جاافتاده]ی بحث[ میمنجر می

ای از مناسبات اجتماعی بپردازیم. طبق  ی پیچیدهی شبکهمثابهها، و بحث از جامعه به»افراد«، و نه انسان

 نظر مارکس:  

سازد و تصرف  ی بورژوایی را میاعضای جامعه، نخست جامعه  میانجیچنین است که سرمایه، به

سازِ  شود. تأثیر عظیمِ تمدنشمول طبیعت و تصرف سپهر پیوندهای اجتماعی را موجب میجهان

چون  ی مراتب پیشین جامعه همای از جامعه که در برابر آن، همهجاست. تولید مرتبهسرمایه از همین

شوند. ... سرمایه بنا  پنداریِ طبیعت پدیدار میی بُتمثابهانیت و بهانس  ایِموضعی و منطقهتطورّ  

سازی از  ها و نیز فرای خدایگانداوریبه این گرایش خویش، این تصور را به ورای سدها و پیش

های  ی نیازهای موجود و محدود به مرزهای معین و بازتولید شیوهطبیعت و ارضای سنتی و درویشانه

مهمی  کهن  میزندگی  همهز  علیه  سرمایه  انقالبی،  زند.  هماره  و  است  ویرانگر  شرایطْ  این  ی 

ی دیوارهایی است که پیشرفتِ نیروهای بارآور، گسترش نیازها  ی همهشکننده و فروریزندهدرهم

 [ 31] کنند.]و[ بسیارگونیِ تولید ... را سد می

آغازی تازه« سروکار داریم که حاکی از گسستی جا با »به این ترتیب، در تقابل با تداوم تکامل تاریخی، این

انجامد،  گستر« به »انقالب مستمر« سرمایه میای، نوعی جهش در انسان، است. مضمونِ »بازار جهانریشه

مملو است    گروندریسهچراکه این دومی همواره در تکاپو برای فرا رفتن از موانع تحمیلی است: در این معنا،  

روست که بازار جهانی  کند »از اینای که مارکس تصدیق می، تا اندازهزار جهانیبا از تنش دائمی به سمت 

شکلی ساختاری درونِ  از این منظر، بُعد جهانی به  [ 32]   اش است«.فرضِ تمامیت و حاملسان پیشیکبه

 مفهوم سرمایه حک شده است. 
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هایی  نمایاند، مشخصاً، دشواریهایی رخ میدر این پرداخت مضمونی به »انقالب مستمرِ« سرمایه دشواری

کند که هر دورانی دوران سابق را  داری. مارکس تأکید میهای پیشاسرمایهمربوط به واکاوی خاصِ شکل

با جامعهتفسیر می در رابطه  امر  این  مثال،  )برای  با جامعهکند  بورژوایی در مقایسه  وسطی و  ی قرونی 

نحوی که  خطی، بههم تفسیری کامالً تکادق است( آنص  کفر چنین، مسیحیت در مقایسه با جهان  هم

ی تاریخی خوانده  چه توسعهکند که: »آنتصدیق می  مقدمهدهد: او در  قابلیت انتقاد از خود را از دست می

سوی  ای بهبرخود را در حکم پلهست که شکل تالی همیشه شکلِ مقدمشود، در اساس، بر این امر مبتنیمی

ست  ندرت و فقط تحت شرایطِ معینی قادر است از خود انتقاد کند ــ بدیهی ن بسیار بهبیند و چوخود می

شناسند، نیست ــ همواره دریافتی  زوال برمیهایی تاریخی، که خود را روبهجا سخن بر سر دورانکه این

 [33]  سویه از خود دارد«.یک

ی  اش دربارهکرد، پژوهشداری آغاز میها، خود مارکس که از ضرورتِ واکاویِ عصر سرمایهرغم اینبه

های  فرضتر، متکی بر پیشای غیرانتقادی، یا دقیقشیوههای بسیاری بهداری از جنبههای پیشاسرمایهشکل 

آنسرمایه از  بود.  گرفته  صورت  شیوهداری  انقالبیِ  خصلت  دادن  نشان  به  مجبور  او  که  تولید  جا  ی 

کند، الجرم به این سمت سوق  برانگیزی که به بحث وارد میمجادلهداری است، یعنی همان عنصر  سرمایه

داری از چنین منظری  یابد که وجود وحدتی پیشین را مسلم فرض کند. اما واکاوی اجتماعات پیشاسرمایهمی

لحاظ منطقی مبتنی بر  ها. پرداختن به مفهوم جدایی، بههمانقدر نابسنده است که ویژه پنداشتنِ وحدت آن

فرض است که وحدتی پیشین وجود داشته است، حتی اگر این وحدت را با خصایلی ]مربوط به  یشاین پ

 وغش روستایی تعریف نکنیم. غلزندگی[ بی

  گروندریسهدارانه که در جاهایی از  سرمایه  امر بدیعِی  که پیشتر طرح کردیم، بازشناسیِ ارزش گسترندهچنان

رو[ ضروری است که به بررسی انتقادی این  ای است. ]ازاینپرومتههایی شود، واجد ویژگیبه آن اشاره می

واری که در سطح اقتصادی و  داری در نسبت با وضعیت فردی عناصر برده سرمایه ِخصلت انقالبی و مترقی

سازد: فراتر رفتن از ساختارهای  دهد بپردازیم، وضعیتی که استمرار نظام فعلی را برجسته میحقوقی ارائه می

، به نمایش درآمده، هرگز به اتمام نرسیده  سرمایهویژه  چنان که در دیگر متون مارکسیستی، و بهین، آنپیش

آفرین  داریْ کمابیش مشکلمفهوم انقالب با سرمایهشده از  تنتاج ساامر که پیوند دادنِ حکمِ    است. فارغ از این

ی فردیت و بر استثمار  کند، اشاره به این نکته هم ضروری است تأکید مارکس بر ظرفیت بیشینهجلوه می

کوبند ــ این مخاطره را به  داری را در هم میافراطی آن ــ یعنی همان عناصر متضادی که ساختار سرمایه

فرض بگیریم. اما مشکل اساسیِ گفتمان مارکس  خطی و پیشرفتی از تاریخ را پیشهمراه دارد که تصوری  
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ی کار آزاد، مادامی که خواه در سطح  داری= کار مزدی= کار آزاد. مقولهدر این معادله نهفته است: سرمایه

 تحت تأثیر  ها را دشوار سازد[، دقیقاًوار تفوق یابد ]و تشخیص آنهای بندهاقتصادی و خواه حقوقی بر شکل 

گیرد. ]به بیان دیگر، تلقیِ کار  نمای تفکر قرن نوزدهمی قرار میی سنخی »کالن روایت« یعنی ایدهایده

های  شود[. در واقعیت، شکلهای غیرآزاد کار میی »کالن روایت« موجب نادیده گرفتن شکلمثابهآزاد به

ی کار  ترِ مقولهانداز، ساختِ پیچیدهد. از این چشمان داری محو نشدهاجباری کار هرگز عمالً از افق سرمایه

کرده در همین جهت حرکت  پسااستعماری  مطالعات  ابعاد  برخی  است.  مسئله  آزاد ضروری  این  به  و  اند 

پیشتر رزا    [34]  دارد.دارانه را به تبعیت از خود وا میداری چگونه عناصر غیرسرمایهاند که سرمایهپرداخته

داری هم  کند که سرمایهتصدیق می  انباشت سرمایه ن مسیر به بررسی پرداخته بود و در  لوکزامبورگ در ای

   [35] صورت تاریخی در دل آن تحول یافته است. دارانه متولد شده و هم بهدرون محیطی غیرسرمایه

ت. از این  و از آنِ خود سرمایه نیس وجود دارد تاریخی  ی هادوره گر یبا د ی وابستگیرابطهدر  ه یزمانِ سرما

تقابل عناصرِ  اگر  روایتِ« حذفِ  هایی هممنظر،  بستر »کالن  در  را  انسان/میمون  تاریخ/پیشاتاریخ،  چون 

ی  کنند: رابطههایی زودگذر جلوه میها تقابلاصطالح پیشاتاریخ در نظر بگیریم، این تقابلتمامی عناصرِ به

که  گیرد. اما قائل بودن به ایندارانه از نو جان مییهی سرماشکلی مستمر در پویهمیان تاریخ و پیشاتاریخ به

داری در رابطه  داری وجود دارند، نه نافیِ بداعت ویرانگرِ سرمایهوار کماکان در افق سرمایههای بندهشکل 

بندد، یعنی عنصر جدایی.  داری به کار میکه سرمایه با ساختارهای تولید گذشته است و نه نافی عنصری

ی میان تاریخ و پیشاتاریخ، میان انسان و میمون، تأکید  ازگشت به پرسش ابتدایی در مورد رابطهاینک با ب

دهد، نه چه به ما امکانِ ساخت ابزارهایی معتبر برای بررسیِ گذشته می بر این نکته ضروری است که آن

را اعتبار میمقوالتِ اقتصادِ بورژوایی، که دیگر شکل از  بخشند، بلکه نهای جامعه  قدِ این مقوالت ــ و 

های بورژوایی ــ است.  هایی بیگانه با شکلی شکل مثابههای پیشابورژوایی بهرو، قابلیتِ تفسیرِ شکلهمین

ای که طبقات اجتماعی  آید، یعنی دورهداری به میان میی سرمایهدرواقع، امکانِ چنین نقدی تنها در دوره

کنند و به این ترتیب، امکانِ به پرسش کشیدن  تِ درون تولید ظهور میی مناسباواسطهی تجلیات بیمثابهبه

عزیمتِ تأمل حاضر را  هرحال، نقطهشود. بهفراهم می  اندههمان شکلی که این طبقات را پدید آورد  خودِ

دارانه شکل داده است: از سوی دیگر، در کلیتِ گفتمان مارکسی، عنصر جدایی و تفکیک که  جداییِ سرمایه

شود، از اهمیتی اساسی اشاره می  به آن   Scheidungو    Trennung  ،Spaltungچون  اصطالحاتی هم  با

به اینک،  است.  دربارهبرخوردار  تأمل  بهترِ  پیشاسرمایهی شکلمنظور درک  بایست  داری، الجرم میهای 

داری، بپردازیم:  سرمایهی تولید  ی شیوهممیزهی جدایی، یعنی وجهی مسئلهتر به غور دربارهشکلی عمیقبه

[ کار آزاد از شرایط عینی تحقق کار ــ یعنی جدایی از وسائل کار و مواد کار ــ  Trennung»جدایی ]
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کندهپیش دیگر:  عبارت  به  است.  ]سرمایه[  بهشرط  زمین  از  آزمونمثابهشدن و گسلیدنِ کارگر  ی  کدهی 

مالکیتِ خُرد و آزاد، و مالکیت اشتراکی متکی بر مالکیتِ نوع شرقی  زیستِ طبیعی او، و بنابراین، فروپاشی 

 [ 36] جماعت بر زمین«.

تولید سرمایهی معرفِ شیوهجنبه با آنی  از عناصری است که پیشتر  پیوند بود:  داری، جداییِ فرد  ها در 

سازی  دن و غیرطبیعیش کنیابد که به ریشهوگسترش میداری فرایندی بسطی تولید سرمایههمراه با شیوه

کلی نابود کرده و افراد را در رقابت  داری به این ترتیب وحدتِ نفع مشترک را بهانجامد. سرمایهانسان می

ی  مثابهعیار که در آن، افراد یکدیگر را به«ی تمامهمه با همه   جنگدهد، نوعی »علیه یکدیگر قرار می

شرایط عینی کار  نند: »به این یا به آن شیوه روابط ایجابی از  کخریداران یا فروشندگانِ نیروی کار تلقی می

مبدل کرده است؛ همان فرآیند،  کارگر آزاد  گسسته شده، این روابط نفی شده و از این طریق این افراد را به  

ی این چیزها  هنگام این شرایط عینیِ کار ــ زمین، خاک، مواد خام، وسائل معاش، ابزار کار، پول و همههم

  اند، آزاد ساخته است«. ها برکنده شدهبه افرادی که اینک از آن  شانبند و پیوندهای تاکنونی  را بالقوه از  ــ

[37 ] 

سازد، این امر است که اجبارِ وارده به کارگران،  های تصاحب کار غیر متمایز میرا از دیگر شیوه  چه سرمایهآن

شود: نیروی کار در فرایند تولید  تولید محسوب می  یهسطدرونیِ فرایندِ بالوااجبار  بیرونی که  اجباری  نه  

طور مشخص از طریق  داری به کار برد و بهی تولید سرمایهای که شیوههمه، جداییادغام شده است. بااین

در   )حتی  یافت  تحقق  پول  یعنی  جدایی  اشاره  سرمایهابزار  به  نیز  مستمر  جدایی ای    فرآیند 

[Scheidungsprozessوجود دا ]ای  دارانه است(، برای مارکس واقعهرد که همان فرآیند جدایی سرمایه

نمیفاجعه محسوب  همبار  مواردی  با  رابطه  در  درعوض،  سلطهشود.  و حضور  چون  انسان  بر  اجتماع  ی 

 یابندهچون عنصری گسترشداری است، این واقعه همهای پیشاسرمایهمناسبات شخصی، که مختصِ شکل 

ی انهدام مناسبات شخصی، که  ی استقاللِ فرد، تنها در نتیجهامکان سخن گفتن درباره  [38]  کند.جلوه می

 آید.شود، فراهم میمی ممکن( جماعت)یعنی یک  Gemeinwesenبا حضور یک 

داری اموری  ی تولید سرمایهبر شیوه   مقدمکه مشاهده کردیم، فرد و جامعه، در معنای حقیقی آن،  چنان

. اما اینک درک این مسئله ضروری است که بازشناسی فردیت، همراه با ماهیت مستقل  تصورناپذیر هستند

توان مشاهده  ی نخست، می. در وهلهشودسازگار میآن، چگونه با حضور یک ساختار اجتماعی قدرقدرت  

انزوا  رسد که عنصر  نظر میکرد که طبق نظر مارکس، پیوندی تنگاتنگ میان استقالل و انزوا وجود دارد. به

ی فرآیندی تاریخی است.  در غیاب فردیتی خودمختار و مستقل تصورناپذیر باشد: »تفرد انسان خود نتیجه
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از سوی دیگر، »انزوای فردیِ    [39]  است«.   <و پراکندگی>ی این انفراد  ابزار و میانجی عمده  ... مبادلهْ 

است«. آنان  نسبی  استقالل  از  حاکی  کماکان  سادهبیانبه  [40]  »کارگران«  ویران  ی  عنصری  گر  انزوا 

داری، که  های پیشاسرمایهگیرد، امری که در بستر شکلفرض میسازد، چرا که استقاللِ کارگر را پیشنمی

تصور است. مفهومِ فردِ جهانشمول که  شکلی »مضاعف« به اجتماعش پیوند خورده، غیرقابلها فرد بهدر آن

ی  وفقط منوط به وجود شیوهمناسباتِ اجتماعی است، فقط پایانی ازی بیبخشی به مجموعهقادر به زندگی

 داری است: تولید سرمایه

سدهنخستین در  »جامعهبار  در  هجدهم،  شکلی  که  است  بورژوایی«  گوناگون  ی  های 

بهساخت منفرد،  انسان  برابر  در  جامعه  صِمنزلهوبافتِ  ابزاری  هدفی  تحقق  برای  های  رف 

هایی را  ن ضرورتی برونی؛ اما این دوران که چنین دیدگاهچوشوند، همخصوصی او ظاهر می

دیدگاهمی یکآفریند،  از  جدافتاده  افراد  دورانیهای  همانا  را،  آندیگر  تا  بر  مبتنی  زمان،  ست 

ترین روابطِ اجتماعی )و از این دیدگاه، روابطی عمومی و فراگیر(. انسان به معنای دقیق  پیشرفته

هم نه فقط حیوانی دوستدار و جویای زندگی گروهی، بلکه حیوانی نست سیاسی، آ کلمه، حیوانی

 [ 41] ی فرد متمایز کندمثابهتواند خود را بهکه تنها در جامعه می

گیرد، اشارات به آن ]در متن مارکس[  فرض میجا که انزوا وجود فرد را همراه با استقالل پیشبنابراین، از آن

ی سازوکارهای  گوییم، صرفاً نتیجهها سخن میبراین، فردهایی که از آنعالوهصرفاً اشاراتی منفی نیست.  

نظام را    یِهای سوبژکتیو نیروی کار که ثبات ظاهرداری نیستند، بلکه طغیانی تولید سرمایهدرونیِ شیوه

 [42] شود.موجب دگرگونی آن می و کندیم  گذر فرد  از مداوم یشکلبه کنند،یم دیتهد

تواند بنیانش را بر بازنمایی افرادی مطلقاً خودمختار قرار دهد. رویکرد  انداز مارکسیستی نمیچشم  هرحال،به

در   اقتصادسیاسی  1857ی  مقدمهمارکس  ادعای  با  تقابل قرار داشت  در  دانان کالسیک و فیلسوفان  که 

عزیمت را باید  که نقطه  این بود  [43]حقوق طبیعی، یعنی سازندگان بنیاد »رابینسون کروزوئه«مأبِ اقتصاد،

قرار داد، نه فردیتی مجزا و جداشده از بستری اجتماعی. به این ترتیب، از    [44]  »تولید اجتماعاً معینِ افراد«

بدون افرادْ  به  اشاره  مارکس،  اجتماعینظر  بستر  به  بیتوجه  امری  آنشان  چراکه  و  معناست،  همواره  ها 

ی  توان تصدیق کرد که امکانِ انزوا سویهر دارند. در این معنا، میپیشاپیش در حال کار درون یک جامعه قرا

ی افراد که نسبت به  جانبهدهد: »این وابستگیِ متقابل و همه[ را شکل میsocialityگرایی ]دیگر جامعه

تجلّی    ای مبادلهارزش  سازد. این پیوند اجتماعی در  شان را میاعتنا هستند، پیوستار اجتماعیدیگر بییک

...«می تولید سرمایهشیوه  [45]یابد  بر  داری، که همواره شمهی  دارد،  بر خود  ابهامِ وضعیت فردی  از  ای 
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ی  ی شتابزدهداستانی[ میان توسعهگرایی و انزوا بنیان نهاده شده است، ]یعنی، همداستانیِ میان جامعههم

حال، تفکر مارکس در رابطه با این موضوع با  . باایناییاعتنبیمناسبات اجتماعی و پیدایش ساختاری از  

فردـ میان  دوگانگی  نمینوعی  تعریف  به  جامعه  منجر  اجتماعی،  مناسبات  به  او  ارجاع  بلکه،  شود. 

مسئله»پیچیده فردـشدنِ«  پیوند  میی  میجامعه  حتی  تفوق  شود.  نوعی  مارکس  که  کرد  تصدیق  توان 

ی روابط و مناسباتی جمع افراد نیست، بلکه مجموعهدهد: »جامعه حاصلمیمناسبات بر افراد را اصل قرار 

 [ 46]  دیگر دارند«.است که این افراد با یک

مبادلهسلطه ارزش  وجهی  که  سرمایهای  نظام  فردی  ممیزِ  اجبار  از  عنصری  برانگیختن  به  است،  داری 

ی صرفِ یک سازوکار اجتماعی  ی ضمیمهانجامد، یعنی، نفیِ امکانِ خودمختاری و استقالل که به نوعمی

ای از مناسبات اجتماعی، که در قالب مناسبات سلطه  ای که خود را در مجموعهکاهد، ضمیمهبیرونی فرومی

کند. از این منظر، در نظر مارکس بیگانگی در هر مفهومی که مبتنی بر  بندی میاند، مفصلپیکربندی شده 

نمایاند: اگر بخواهیم از اصطالحاتی که مارکس بعدتر بسط داد  اشد رخ میانگاریِ جامعه در برابر فرد بذات

دهد، تا به آن پایه که این امر  گون« را به ما ارائه میاستفاده کنیم، باید گفت که جامعه نوعی »عینیت شبح

س[ مفهومِ  شدن فرد برای جامعه. ]نزد مارکشود، نه قربانیی موجود میاز نظر او شاملِ قربانی شدن جامعه

به  در بستر مذکور، ارزش مبادله    [47]  شود.شود، بلکه ــ در مقابل ــ واسازی میانگاری نمیجامعه ذات

 شود: کند و خود به یک کاال، یعنی پول، بدل مییابد، وجودی مجزا کسب میاز کاالها استقالل می  هر حال

کند، در او به عنوان صاحب  ی اِعمال می... قدرتی که هر فرد بر فعالیت دیگران یا بر ثروت اجتماع

یا پول وجود دارد. وی قدرت اجتماعی و نیز پیوندش را با جامعه، در جیب    ایهای مبادلهارزش

ی اجتماعی افراد به رفتارِ اجتماعیِ چیزها، توانایی  کند. ... در ارزش مبادله، رابطهخود حمل می

 [ 48] شود.شخصی به تواناییِ چیزوار بدل می

و   تفردیافتهی پول قرار دارد، یعنی در پیوند با عنصری صورتی تنگاتنگ در پیوند با پویهقدرت اجتماعی به

ی ارزش مبادله است. در این روایت، آزادی فردی و تبعیت از  مجزاگشته که این امر پیامد ضروریِ توسعه

« آزادی و  فرانمود زدایی از »نمارکس به این ترتیب به افسو  [49.]قدرتی عینیْ دو روی یک سکه هستند

م میوسوسهرا    یدموکراس»  که  پردازدیبرابری  نشان  جدا  دهدانگیز  گردش  سپهر  از  اگر  به    شویم«:  و 

 [ 50] شوند.ها«ی تولید سر بزنیم، هریک از عناصر مورد بحث به ضد خود بدل می»زاغه

می برابری  و  آزادی  تزویرِ  بررسی  استقدر  مفهوم  میان  پیوند  برابر«  توان  »اعتبار  و  الل 

[Gleichgültigkeit] است،    اعتنایی بیالفظی کلمه به معنای  را درک کرد. »اعتبار برابر« در معنای تحت
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گیرد، امری که تسلیم مشترک  فرض میی جدایی متقابل افراد ]از یکدیگر[ را پیشبه این معنا که ایده

با   بلکه  افراد  میان  واقعی  پیوندی  با  نه  اجتماعی  پیوند  است:  آن  از  حاکی  اجتماعی  قدرت  بر  افراد 

از ماهیتی دوگانه است:  ی بورژوایی حاکی  ذاتیِ جامعه  اعتناییبیخودشدن این روابط منطبق است.  خودبه

یک ثمرهاز  که  افراد،  میان  برابری  مبادلهسو،  ارزش  تسلط  اجتماعی  ی  مناسباتی  خلق  موجب  است،  ای 

شود؛ از سوی دیگر، تنها پیوند میان افراد چیزی نیست جز فقدان پیوند، یا به بیان بهتر، تسلیم مشترک  می

شود ]اما[  یابد. در چنین بستری که آزاد و برابر تلقی مییها به قدرتی عینی و بیگانه که در پول مادیت مآن

امر    خود  ،کند: »پولکننده ایفا میای نامحدود هستند، پول کارکردی تعیینافراد در آن محمل و ابزار مبادله

تواند امر مشترک دیگری را بر فراز  [ است و نمیGemeinwesenـ    community]یا جماعت ـ  مشترک  

به صورت    گروندریسهدر    Gemeinwesenذکر این نکته مهم است که اصطالح    [51].خود تحمل کند«

واسطه با زمین است؛ اما در  ها پیوند بینشان آنداری دارد که سرشتهای پیشاسرمایهکلی داللت بر شکل

ول،  داری، یعنی پای که ذکر شد برای اشاره به چیزی آمده که »هستی مشترکِ« وسایل تولید سرمایهقطعه

دهد.  ای دال بر تصادف جلوه میی نشانهمثابهپول در رویارویی با فرد خود را به  [52]  دهد.را شکل می

های اشتراکی است: کارگر  گسستنِ تمامی شکلی روایتی که این وضع حاکی از آن است، ازهمممیزهوجه

 دیگر با وسایل کارش یکی نیست. 

رهگذر شکل   از  تنها  ترتیب،  این  سرمایهبه  میتولید  که  است  بهداری  جامعه،  از  این  توان  دقیق  معنای 

شوند و  دهی بدل میعامِ سازمان  اصطالح، سخن گفت؛ یعنی از رهگذر شکلی که در آن کاالها به شکل

داری،  شود. نظام سرمایهکند، به کارکرد غالب ]جامعه[ بدل میفعالیت مولدی که آن کاالها را تولید می

کند که  متکی است بر تولید برای تولید و نه تولید برای مصرف، از افرادْ انتزاعی را طلب می  مادامی که

انتزاعِ ارزش وکار  کند. اگر صاحبان کسبهای مشخصِ مصرف، نیازها و منافع تعریف میمارکس آن را 

وییم بلکه با  داری سخن بگتوانستیم از سرمایهکردند، دیگر نمیی سود سرمایه را مصرف میبخش عمده

ی عنصر  مثابهداری است که تولید بهداری سروکار داشتیم. تنها در ساختار سرمایههای پیشاسرمایهشکل 

  شدنْبر غیرشخصیعالوه  تْشود، چراکه وسایل تولید و مناسبات مالکیشکلی آزادانه شکوفا میاساسی به

شده  تاریخی صورتهم  تحتاند.  معنای  در  اجتماعی  معاصرْاللبندی  روایت  در  آن  جهانی    فظی  اقتصاد 

یکدیگر  ای است که فرایندهای تاریخی در آن متقابالً بهترین واحد اجتماعیشود، چراکه بزرگمحسوب می

دهد که  سازی این امکان را میی جهانیاز این منظر، واکاویِ فرایندهای روزمره  [53]  شوند.وابسته می

 لحاظ ساختاری از نو مطرح کنیم. بهرا  انیِ سرمایهی مارکسیستیِ ماهیتِ جهمایهبن
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ای اجتماعی و نه یک چیز درک کنیم، متوجه وجود نیروی ساختاری و ذاتیِ  ی رابطهمثابهاگر سرمایه را به

داران  پیوندد که نیروی کار و سرمایهوقوع میآمیز زمانی بهشویم. این نیروی ستیزهآمیزی در آن میستیزه

دیگر[ شانه خالی کنند: نیروی کار از طریق تصدیق  ]با یک  متقابلیل داشته باشند از تعهداتِ  منفرد تما

داران منفرد از طریق حفظ برتریِ طبیعی یا همان  و سرمایه  استقالل،شکلی سیاسی و از رهگذر  اش بهآزادی

نشان آن وجودِ  ه سرشتبرتری اقتصادیِ امر عینی. به این ترتیب، با سازوکاری اجتماعی سروکار داریم ک

باا   یها چهره  انیم  یمراتبسلسله است:  کار  اجتماعیهمهنیمختلف  نیروی  چنین  به  ،  است  وابسته  ای 

نمایِ اجتماعاتِ  شده باشند، نه سرشتیابیِ شرایط کاری منفکها تشخصهم مادامی که آنصاحبانش، آن

بنیادینِ فرایند    وجهشوند. این ابزار برتریْ  یداری مادامی که شامل حاکمان سیاسی یا دینی مپیشاسرمایه

می محسوب  شکلانتزاع  درآوردنِ  تبعیت  به  بر  است  مبتنی  که  شیوهشود  کار.  پیشینِ  تولید  های  ی 

تابعِ قسمی سیاستسرمایه باشد،  اجتماعی  مناسبات  بر    [54]  زدگی شدید است. داری، مادامی که مبتنی 

چنین مصنوع، بلکه هم  برساختیی  مثابهداری قرار دارد، خود را نه صرفاً بهجامعه، که در پیوند با نظام سرمایه

تقارنی ذاتی  [ آن عدمcounter-distinguishedی ] پادممیزه کند کهی ساختاری پیکربندی میمثابهبه

به  شان، بر مبنای تملک پول  های اجتماعیداری از طریق »جا کردنِ« افراد در نقشی سرمایهاست. جامعه

 سازد. ی »بردگیِ« سیاسیِ »آزادیِ ظاهریِ« کار را فراهم میبخشد و به این طریق زمینهها تفرد میآن

واکاویِ   در  آن(  دقیق  معنای  )در  منحصربهنشانه  گروندریسهطبقه  سرمایهی  نظامِ  بازنمایی  فردِ  را  داری 

های تاریخی باشد.  ریزی عنصری نیست که قابل تعمیم به تمامی دورانکند و مقصود از آن هرگز پایهمی

داری تشخیص داد، کماکان باید توجه داشت که  حتی اگر بتوان وجود مناسبات طبقاتی را پیش از سرمایه

شد: تنها  زمین نمیـداری هرگز موجب فرسودن وحدت انسانهای پیشاسرمایهر شکلوجودِ تقابل طبقات د

ی تولیدِ  ترین شیوهگذارِ عمدهداری پایهداری است که موجب فرسودنِ این وحدت شده است. سرمایهسرمایه

در آن خود  گرایی  ی تولیدی که جامعهحقیقتاً اجتماعی، در معنای گسترده و عام این اصطالح، است، شیوه

 دهد.ی« دیگرِ طبعیت متوالی منفرد جلوه میی »چهرهمثابهرا به

گرایی را به دو نیم »پاره کرده  جویی ساختاریْ  جامعهنشان این روایت این است که در آن، ستیزهسرشت

ه خود سیاسی ب  هشان، ماهیتی بالواسطثبات بنیادیناست«. به این ترتیب، مناسبات اجتماعی، به لحاظ عدم

لحاظ[ ابژکتیو سراسر  ی بورژوایی موجودی است ]بهعنوان نمونه، کارگر در جامعهگیرند. از این منظر، »بهمی

  نظام حقیقیِ زندگیِ جمعی، اینک به  رودرروی او قرار دارندغایب، با حضوری سوبژکتیو؛ اما اشیایی که  

[Gemeinwesen تبدیل شده ][ 55] کنند«.غذیه میتها از او،  نها و آاند، چیزهایی که او از آن 
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سوبژکتیویته یک  به  کارگر  ترتیب،  این  میبه  بدل  محض  سوژهی  یک  شود،  بر  مبتنی  ابژه،  فاقد  ای 

تقارنی میان طبقات که محرک این عدم  گسسته )کار گذشته و کار فعلی( و مبتنی بر عدممندی ازهمزمان

کیفیت گذرای آن است. تصور این جنبه از سوبژکتیویته در  تقارن، پول، یا »نظام حقیقیِ زندگی جمعی«، و 

چون »بند ناف«،  داری یکسره ناممکن بود، یعنی در جایی که انسان، همهای اجتماعی پیشاسرمایهشکل 

به   نمیGemeinwesen]اجتماع  وابسته  بازنمایی  پول  با  مورد،  این  در  البته  )که  بود  بنابراین،  [  و  شد( 

ی کلیت  ممیزهبا آن قرار بگیرد. به یاد داشتن این نکته همواره ضروری است که وجه  توانست در تصادمنمی

عدم تصدیق  مارکسیْ  طبقهگفتمان  مقام  )در  بورژوازی  میان  مقام  تقارن  )در  پرولتاریا  و  مشخص(  ای 

دارد و    هم مادامی که ]پرولتاریا[ گرایش به غلبه بر افقِ طبقاتیِ جامعه»جهانشمولیِ یک جزء«( است، آن

 کند. ی یک طبقه ارائه میمثابهرو، حتی در درون خود، خود را بهاز همین

[، و اگر بخواهیم  dynamisی یک پویه ]مثابهشود، بهی توان درک میمثابههمه، مفهوم نیروی کار بهبااین

ی »حاصل جمع تمامی  مثابهارائه داد استفاده کنیم، باید بگوییم به  سرمایه از تعریفی که مارکس بعدتر در  

داری خود را بر  مناسبات سرمایه  [56]  های ذهنی و فیزیکی که در یک موجود انسانی وجود دارد«.توانایی

فعاالنه خصلت  با  همراه  کار،  نیروی  میان  انجامتفاوت  کارِ  و  میشدهاش،  متکی  )بالفعل(  مؤثر  کند.  ی 

آنبه را که صرفاً وجودی  محض  دارد مییک    همچونکه کسی چیزی  دیگر    آن  ،فروشدامکان  را  چیز 

طور زنده موجود  توان از مادیتِ کارگر مجزا ساخت: »مادام که کار قرار است به لحاظ زمانی، یعنی بهنمی

بهباشد، فقط می زندهسوژهی  مثابهتواند  به  ی  این طریق که  از  باشد،  توانایی،  مثابهحاضر  یا  بالقوگی  ی 

موجودمثابهبه امکان،  به  ی  یعنی  مصرفی  کارگری  مثابهاست؛  ارزش  تنها  بنابراین،  است.  که  موجود  ای 

 [ 57] است«کار  تواند تقابلی با سرمایه ایجاد کند، می

شیوه با  مطابق  معنایی  در  سرمایهجامعه  تولید  دوگانهی  ساختار  گرفتن[  درنظر  با  ]یعنی،  آن،  داری،  ی 

اساسیثباتیبی می  ای  نمایش  به  درونیگذارد  را  تضادهای  به  فقط  نه  طغیانکه  به  بلکه  های  اش، 

درهم ماهیت  همواره  که  هم  میفشردهسوبژکتیوی  قرار  هجوم  مورد  را  میاش  مربوط  شرح  دهد،  شود. 

مارکس از تضاد بین »نمودهای« آزادی و برابری بر ابهامات این دست عناصر و »حیات عریانی« که در  

با آن قرار می اشارهتقابل  ابژهدارد: سوبژکتیویته  گیرد  از ماهیت    کارگری  ی فاقد  که تالش دارد خود را 

 [ 58] یار که بدبخت است«. ترتیب، نه بختکار بکاهد تا »به کارگری مولد بدل شود، به این یمتوال
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 دارد  یانتقام  یهر گناه فرشته

 های »سِدات پِکَر« علیه دولت ترکیه نکاتی در باب افشاگری  

 

 2021مه  29

 مهرداد امامی ی: نوشته

 

های  تحت تأثیر ماجرای افشاگری  ،تر موجودجوّ سیاسی ترکیه در روزهای اخیر عالوه بر مسائل حاد پیش

کم بخشی از دولت  ه دستهایی علی[ از مافیاهای معروف بوده است، افشاگری1فردی به نام »سدات پِکَر«] 

ها نه تنها مقامات حزب  شود. این افشاگریچه »دولت پنهان« نامیده میحزب عدالت و توسعه و نیز آن

حاکم از جمله وزیر کشور کنونی، سلیمان سویلو، داماد اردوغان، برات آلبایراک )وزیر سابق اقتصاد( و محمت  

ند، بلکه پای تعداد زیادی از افراد وابسته به دستگاه حاکم ا( را هدف گرفته1996آغار )وزیر کشور در سال  

شان در توییتر و  اند. سدات پِکَر با انتشار ویدئوهایی در یوتیوب و به اشتراک گذاشتنرا هم وسط کشیده

های اجتماعی توانسته از شهرتی فزاینده ظرف روزهای اخیر برخوردار شود و خود را به یکی از  سایر شبکه

ی  کنم با اشاره به این ماجرای اخیر کمی دربارههای مجازی« تبدیل کند. در این متن سعی می»پدیده
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ی بین  نسبت دولت و مافیا در ترکیه صحبت کنم. اما پیش از آن باید نگاهی مختصر به تحوالت رابطه

 دولت، دولت پنهان و مافیا در ترکیه داشته باشیم. 

 اندهای تبهکاری»تشکیالت مخصوصه«، »دولت پنهان« و ب

سرمایه دولت  »کمیتهخواه  را  مجموعهدارانه  خواه  بگیریم،  نظر  در  بورژوازی«  اجرایی  از  ی  متشکل  ای 

پدیدهسازوبرگ دولت  ایدئولوژیک،  و  استراتژیک بخشهای سرکوب  اتحاد  درون خود  است که  های  ای 

حاکم مستقیماً در دستگاه دولت جای  کند، چه این طبقات مختلفی از طبقات حاکم را ممکن و تضمین می

های  ی فعالیتواسطههایی غیراشرافی دارند و بهشک ریشهداشته باشند یا نه. بخشی از این طبقات حاکم بی

شوند، »حاکمان خیابان«  های اقتصادی، کارگزاری سیاسی و سرکوب را شامل میخود که طیفی از فعالیت

باندهای تبهکاری هم پدید  ها که گاهی در قالب سازمانروهشوند. این گ یا »دنیای زیرزمینی« می ها و 

اند. البته این  های تجسدیافته در دولت داشتهای نزدیک با دولت یا بخشی از جریانآیند، همواره رابطهمی

شوند، لزوماً بخشی از سازوبرگ رسمی دولت  چه عموماً باندهای مافیایی خوانده میبدین معنا نیست که آن

پذیر است(، بلکه بدین معناست که باندهای مافیایی که خود عموماً  تند )که البته در مواردی هم امکانهس

های کثیف«  ها تبدیل به بازوی اجرایی »تصمیمبخشی از طبقات حاکم یک کشورند، در بسیاری از بزنگاه

برای آندولت می آلوده نشود، خودشوند و  یا »جنایت«  و    که دست دولت به »خون«  فدای »ملت«  را 

کنند. عجیب نیست که پایگاه اجتماعی و سیاسی این قبیل باندها عمدتاً جریانات راست، راست  »وطن« می

های چپ این باندها نیز چندان دور از تصور  اند )اگرچه نمونهگرایان بودههایی از ملیافراطی، مذهبی و طیف

 نیست(. 

های اخیر مجدداً در سطح عمومی مطرح  ی ماجرای افشاگریی دولت و مافیا به واسطهدر ترکیه رابطه

ی  ی دولت و مافیا صرفاً به امروز ترکیه یا دههی رابطهگران اعتقاد دارند مسئلهشده است. بعضی از تحلیل

نمی  1990 رابطهمحدود  بار  نخستین  برای  که  زمانی  یعنی  به  شود،  مافیایی  جریانات  با  ترکیه  دولت  ی 

های این رابطه  گران، ریشهزعم این تحلیلطور اتفاقی آشکار شد. بهبه  [  2ی سوسورلوک«] هی »واقعواسطه

[  3در تاریخ مدرن ترکیه به دوران »جمعیت اتحاد و ترقی« و سازمانی مخفی به نام »تشکیالت مخصوصه«] 

نیمهبرمی فروپاشیسری شبهگردد که یک واحد  از  بود و پس  پاشا«  به »انور  نزدیک  امپراتوری    نظامی 

بنیان ایدئولوژی  داد.  نام  تغییر  ترکیه  جمهوری  در  ملی«  امنیت  و  اطالعات  »سازمان  به  گذار  عثمانی 

های  چنان محل مناقشه است )برخی معتقدند بین سال»تشکیالت مخصوصه« که سال تأسیس آن هم

گرایی و  تُرکشکل گرفت( ترکیب    1914تشکیل شد و برخی هم عقیده دارند در سال    1913تا    1911
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هایی  گرایی بود و در دوران واپسین امپراتوری عثمانی هم درون کشور و هم بیرون از مرزها فعالیتاسالم

ی این تشکیالت  داد. به سبب رابطهاز قبیل اقدامات ضدّ اطالعاتی، تبلیغات، سازماندهی و ترور انجام می

خفی اساساً به عنوان واحدی درون وزارت دفاع  با »جمعیت اتحاد و ترقی« آشکار است که این تشکیالت م

به همین دلیل گفته  فعالیت می کرده و حتی زمانی به صورت رسمی به وزارت جنگ وصل بوده است. 

ی  کشی ارمنیان ایفا کرده است. به گفتهشود »تشکیالت مخصوصه« نقشی فعال در وقایعی مثل نسلمی

بودند )محکومان محبوس( که از    یها از قاتالن و سارقانهدست  نیا احمد رفیق، نویسنده و مورخ تُرک، »

کردند و سپس    افت یوزارت جنگ در   یخود را در محوطه  یهفتگ  یها دستورهاحبس آزاد شده بودند. آن

که در حق    ییهاشدند. در طول قساوت  لیمخصوصه به مرز قفقاز گس  التی عامل واسطه تشک  ق یاز طر

 [  4«.]را مرتکب شدند  اتیجنا نیها بزرگتردسته ن یا ،شد انیارمن

ای به نام  به این سو، با پدیده   1970ی  های دههویژه از سالدر همین معناست که در سیاست ترکیه، به

شویم. این عبارت که به معنای »دولتی درون دولت«  [ یا »دولت در سایه« مواجه می5»دولت پنهان«] 

غیررسمی  ساختاری  به  اشاره  برای  ترکیه  در  مقام  است،  از  عالیمتشکل  امنیتی  ادارات  های  رتبه، 

هایی مثل امنیت ملی و بقای دولت  شود که همواره بهانهی قضائیه و نیز مافیا استفاده میضدّجاسوسی، قوه

های  ای موسوم به »جنایتهای زنجیرههای خود از قبیل ترور، شکنجه، قتلرا دلیلی برای تداوم فعالیت

ای از  آور نیست که بخش عمدهدانند. در همین حین، شگفتاقدام به کودتا می  فاعل مجهول« و یا حتی

ویژه در دوران  فعالیت این قبیل ساختارهای غیررسمی همواره برای مبارزه با نفوذ و گسترش کمونیسم به

نیز جزء الینفک   تبهکاری  باندهای  این منظر،  از  بوده است.  ایاالت متحد  به »دکترین ترومن«  موسوم 

پایگاه اجتماعی آناختار »دولت پنهان« بودهس با توجه به  باندها بهترین گزینه برای  اند چرا که  ها، این 

آدمفعالیت حمله،  برای  اقدام  و  خطرناک«  »عناصر  شناسایی  زیرزمینی،  و  خیابانی  و  های  ترور  رُبایی، 

های اخیر سدات پِکَر  ت افشاگریتوانیم به اهمیاند. در پرتو این تحوالت میی فعاالن سیاسی بودهشکنجه

برسیم، چرا که شاید برای نخستین بار در تاریخ مدرن ترکیه، نه یک حادثه یا اتفاق بلکه تضادهای سیاسی 

ی دولت و مافیا، آن هم از جانب یکی از رؤسای باندهای مافیایی شده  ی رابطهمنجر به افشاگری درباره

 است: سدات پِکَر.   

 [6]اولکوجومافیای 

مافیا و سرکردهبنا به صفحه از رهبران  باند تبهکاری است. دیدگاه  ی ویکیپدیای سدات پکر، او  ی یک 

[  باند پِکَر  7گرایان افراطی( حامیان زیادی دارد.]تُرکیسم است و در میان »اولکوجوها« )ملیاش پانسیاسی 
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اق مواد مخدر و اسلحه مشارکت  شویی، قاچدر جرائم زیادی از جمله قتل، اخاذی، پول  1990ی  در دهه

های  ای از عملیاتنیز پس از مجموعه  2000ی  داشت و به همین خاطر بارها محاکمه شده است. در دهه

سال حبس محکوم شد اما پس    14به جرم تشکیل باند تبهکاری به بیش از    2007دولت، سرانجام در سال  

فعل در  از  حاکم  حزب  ابتکار  به  یک8شد.]  آزاد  2013وانفعاالتی  به  آزادی  از  پس  پِکَر  سدات  از  [   باره 

نام »انجمن معلوالن  ای بههای خیریهی مافیا« به تاجر نمونه تبدیل شد. برای مثال، پِکَر با کمک»پدرخوانده

وپا کرد. در سال  داری از کودکان نورس« برای خود اعتباری دستاسپاستیکی قوجاایلی« یا »انجمن نگه

توانان ذهنی« دریافت کرد و در همان  خیّرترین تاجر« را از »بنیاد توانبخشی و آموزش کمی »، جایزه2015

  2016گرا« عنوان »رئیس افتخاری« را گرفت. پِکَر در  گران مملکتسال از طرف »انجمن تاجران و صنعت

بیانیه با تهدید به قتل اساتیدِ دانشگاهی مخالف که  را در نقد  9های طرفدار صلح«]ی »آکادمیسیننیز   ]

ها  ی دولت ترکیه در مناطق کُردی امضا کرده بودند، دوباره مرکز توجه رسانهگرانههای سرکوبسیاست

قرار گرفت. او هرچند به خاطر تهدید به قتل اساتیدِ مخالف محاکمه شد اما حکم به برائت گرفت. پِکَر در  

حزب عدالت و توسعه تبدیل شد. او دو هفته پس   های پس از آزادی از زندان، تقریباً به کارگزار دولت سال

های زیادی شرکت جست و عکس  با اردوغان بیعت کرد. در گردهمایی  2016ی  از کودتای نافرجام ژوییه

ها  کرد. حتی در این گردهماییهای سخنرانی آویزان  خود را کنار اردوغان در قالب پوسترهایی بزرگ در محل

تُرکیستی است( و با دست دیگر عالمت  اکستری که نماد جنبش پانبا یک دستش عالمت »گُرگ« )خ

المسلمین که اردوغان هم در قالب »یک ملت، یک پرچم، یک وطن و یک دولت« آن  »رابعه« )نماد اخوان

بسیار    2020ی پِکَر با دولت ترکیه تا سال  داد. رابطهرا تفسیر و به دفعات استفاده کرده بود( را نشان می

اش در دادگاه  ی پروندهپس از آن، پِکَر به دلیل اختالفاتی تجاری که منجر به بازشدن دوباره  خوب بود.

ای از توضیحات افشاگرانه  نگرو مخفی شد و شروع به انتشار مجموعهشد، از ترکیه فرار کرد و در مونته

سخن    سازی علیه خودهدوغان برای پروندکرد. در این مجموعه توضیحات از قصد برات آلبایراک، داماد ار

های مدافع خلق« سوریه اعالم  که دادستانی در ترکیه علیه پِکَر برای فروش سالح به »یگانگفت. با این

های مدافع خلق« کمک نکرده است بلکه به جمعیت مسلمانان تُرک  جرم کرده بود، او گفت که به »یگان

تروریستی« است. حتی عنوان کرد که    هایدر سوریه کمک کرده و شخص او در فهرست هدف »سازمان

به همین دلیل زمانی که در مقدونیه بود، دولت ترکیه »نیروهای پلیس محافظ« برای او اختصاص داده  

بار با پناه بردن به امارات متحد عربی  ، این2021بود. پِکَر پس از تقریباً یک سال سکوت، مجدداً در سال  

[ کرد. وزارت کشور ترکیه در  10برای »ظلمی که در حقش شده«]شروع به انتشار ویدئوهای افشاگرانه  

هایی را در رابطه با  یافته، داده، با همکاری با تشکیالت پلیس و واحد مبارزه با جرایم سازمان2021مارس  
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  428ها، پس از باند »عالءالدین چاکیجی« با  باندهای تبهکاری در این کشور منتشر کرد. طبق این داده

کاری  نفر عضو سومین باند بزرگ تبه  253نفر عضو، باند »سدات پِکَر« با    257د »سدات شاهین« با  نفر و بان

در ترکیه است. در پی این جلسات، در آوریل امسال عملیاتی گسترده برای دستگیری اعضای باند پِکَر در  

اش  این عملیات به خانوادهپنج شهر ترتیب یافت و افراد زیادی دستگیر شدند. پِکَر به خاطر »ظلمی« که طی  

ی او نیروهای پلیس ویژه هنگام تفتیش ویالیش به روی دختر کوچک و همسر او سالح  شده )به گفته

اند( از دوم می شروع به انتشار ویدئوهای افشاگرانه علیه دولت ترکیه کرد و تاکنون از او هفت ویدئو  کشیده

ی شخص وزیر کشور ترکیه، سلیمان سویلو و جریانی  همنتشر شده است. او در این ویدئوهای جدید دربار

»پلیکانی نام  می11ها«]به  انتقاد  و  افشاگری  دولت  درون  آلبایراک(  برات  نمایندگی  )به  نام  [  و  کند 

زمان عنوان »رئیس  آورد. سدات پِکر که همنگاران و مقامات زیادی را به زبان میمداران، روزنامهسیاست

کشید، با این هماوردجویی در برابر دولت ترکیه در این روزها عنوان »مبارز و  دک میمافیا« و »تاجر« را ی

 ی سیاسی« را هم کسب کرده است. پناهنده 

ی  گرای افراطی طرفداران زیادی دارد. او تا پیش از وقایع اخیر همواره رابطهسدات پِکَر درون جریانات ملی

شود. در  های ترکیه نام برده میبه عنوان حزب فاشیست  گرا« داشته که از آنخوبی با »حزب حرکت ملی

کند، کسی که به فکر »بقای  ی وطن« معرفی میاش هم مدام خود را »فدایی و دیوانهویدئوهای افشاگرانه

ی« آن به دنبال حذف و  دولت« است و هدفش نشان دادن این است که »بخشی از دولت« و نه »همه

داند و در  الل کلیت دولت هستند. البته او خود را نه چپ و نه راست میبدنام کردن او و همچنین اضمح 

کند. همچنین گرا« و بدین خاطر طرفدار پیامبر اسالم و آتاتورک معرفی مییکی از ویدئوها خودش را »عقل

گراست و  گرایی افراطی بیرون آمده و در عین حال فرزند پدری چپگوید از دل جریان ملیبا افتخار می

گیرد و همواره از  گوارا هم ارادت خاصی قائل است. او همچنین شخص اردوغان را هم هدف نمیرای چهب

می او  به  خود  قالب »رئیسارادت  در  کردن وی  با خطاب  و  کهگوید  است  معتقد    خودِ  جمهور محترم« 

س، شرف و غیره  گرایی، مسلمانی، ناموخوب است، هرچند »اطرافیان« بدی دارد. دولت، ملت، ملین  اردوغا

های وسیعی دارند. در  های پِکَر در این ویدئوها هستند. موارد افشاگری هم طیفاز عناصر پرتکرار صحبت

گیرد و با لقب دادن »سلیمان تمیز« به او روابط  که از یک طرف او شخص سلیمان سویلو را هدف میحالی

کنید، از طرف دیگر هم به تمام کسانی که  نکار میگوید چرا رابطه با من را اخود را با وی برمال کرده و می

پِکر منکر می با  را  امان ماندنْ وجود روابط مختلف خود  در  اخطار میبه خاطر  دهد که رسوایشان  شوند 

کند.  ها« صحبت میآورد و گاهی هم از جریان »پلیکانیها نام افراد مشخصی را میخواهد کرد. بعضی وقت

که بود  کرده  ادعا  برای    مثالً  تالش  حال  در  سویلو  سلیمان  از  نمایندگی  به  ترکیه  خبرنگاران  از  یکی 
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اختالف با او در تماس بود، اما فرد مذکور این ادعا را رد کرد. پِکَر هم ویدئوی تماس تصویری خودش  حل

طی  را با آن خبرنگار به اشتراک گذاشت و نهایتاً آن فرد مجبور به عذرخواهی از وزیر کشور شد، هرچند  

ای اعالم کرد که شخص سویلو هیچ خبری از این موضوع نداشته است. عالوه بر این، آن خبرنگار از  بیانیه

نگاران ترکیه هم اخراج شد. به همین  سمت خود در یک بولتن خبری و نیز از عضویت در جمعیت روزنامه

پایه و دوربین« شکست  یک سه  کند که »شما را باگویی« مدام تکرار میدلیل، پِکَر با ژستی از »حقیقت

بیننده دارند و در شبکهمی های اجتماعی هم  دهم. ویدئوهای او تنها در یوتیوب بین سه تا پنج میلیون 

سوژه سیاسی،  مباحث  بر  شوخیعالوه  شدهی  گوناگون  به  های  دسترسی  کنون  تا  اوصاف،  این  با  اند. 

هایی  ؛ چرا که دولت ترکیه برای افشاگریتعجب است  یویدئوهای او به راحتی وجود دارد که این خود مایه

ی محدود و ممنوع کردن دسترسی خبری، مطبوعاتی و اینترنتی را به محتواهای خاص  تر سابقهکم اهمیت

ها«  داشته است. این گمان وجود دارد که بخشی از دولت ترکیه، همان گروهی که معروف به »پلیکانی

ها که در واقع عمدتاً علیه شخص سلیمان سویلو است، و با فراهم  ن افشاگریهستند، با عالقه به انتشار ای 

کردن عرصه برای دادگاهی کردنش به دنبال حذف او هستند. زیرا سویلو یکی از کسانی است که در حزب  

شود. از نظر برخی، واکنش  عدالت و توسعه به عنوان جانشین اردوغان برای ریاست حزب محسوب می

توانست اعالم ممنوعیت پوشش اخبار مربوط به این موضوع باشد، اما مدارای دولت نشان  میدولت ترکیه  

اتهام کند،  باره از خود رفعها انجام شود تا دولت هم بتواند یکاز آن دارد که شاید بهتر است این افشاگری

قدند این واکنش حزب  ای هم معت گذارد. عدهکه تصویری مدافع آزادی بیان از خود به جای میدر عین آن

حاکم حاکی از اقتدارگرایی مطلق ساختار سیاسی کنونی ترکیه و در کل جدی نگرفتن ماجرا و عدم ضرورت  

مقایسه    1990ی  های اواخر دههی اخیر را با سالگویی به یک »رسوایی« سیاسی است. حتی این دورهپاسخ

ی سوسورلوک« بر همگان عیان  ی »واقعهواسطه  کنند، زمانی که روابط دولت، مافیا و پلیس ترکیه بهمی

های پِکَر موجب استعفای  ی اخیر، افشاگریو منجر به استعفای وزیر کشور وقت شد. با این اوصاف، در دوره

و مدرک  هیچ با سند  اتهام  در مظان  را  زیادی  افراد  اگرچه  است،  نشده  و قضایی  دولتی  مقامات  از  یک 

کند. مثالً در  های بیشتر میبه جُرم خود مقامات کشوری را تهدید به افشاگریگذارد. او حتی با اعتراف می

ی مجلس از حزب عدالت و توسعه  بنا به درخواست یک نماینده  2015ویدئوی ششم عنوان کرد در سال  

ن  ای روشنفکراهای زنجیرهی »حُریّت« سازماندهی کرد. یا در رابطه با قتلگروهی را برای حمله به روزنامه

دهه در  سیاسی  فعاالن  عامل  1990ی  و  عنوان  به  دوره  آن  در  وقت  کشور  وزیر  آغار،  محمت  از   ،

روزنامهدهندهسازمان »اوغور مومجو«،  ترور  در  ی  منتقد  فرزندان    1993نگار  نقش  از  یاد کرد. همچنین 

ر تمام این موارد  ها، قاچاق مواد مخدر، قتل و سرپوش گذاشتن بشوییمقامات حزب عدالت و توسعه در پول
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های  طبعی است. برای شخصیتزند. لحنِ صحبت او نیز ترکیبی از جدیّت و شوخ با ذکر جزئیات مثال می

برد. پیش  ها با همان القاب نام میکند و در کلِ ویدئوها از آنسیاسی مختلف القاب مشخصی انتخاب می

نام تکو غیاب می  از شروع هر ویدئو نیز، همانند معلمی که در کالس درس حضور تک اشخاص  کند، 

شان به  نگارانی که شرفها«، »روزنامهآورد و از »پلیکانیسیاسی نظیر سلیمان سویلو و محمت آغار را می

خواهد در کالس او سر جای خود حاضر باشند های مصنوعی« هم میشان است« و »چپی حقوقاندازه

نشیند، نیز اقالمی مثل کتاب و گردنبند ذوالفقار و  ت آن میرانی بپردازد. روی میزی که پشتا او به سخن

ی تروتسکی به قلم آیزاک دویچر،  نامههایی از قبیل زندگیگاهی عکس امام اول شیعیان قرار دارد. کتاب

ی جالب توجه این است که سدات  نگار تُرک. نکتههای داستایوفسکی و آثار ییلماز اوزدیل، روزنامهرمان

دهد که او  قابل انتقاداتی از این قبیل که چرا زودتر دست به افشاگری نزده است چنین پاسخ میپِکَر در م

بخشی« برای مردم نداشته و اکنون که دولت ترکیه قید او را زده و »در حقش ظلم  هرگز ادعای »رهایی

ملت ترکیه«  کرده« مجبور به افشاگری شده است. در عین حال، مدام از »برادران/خواهران عزیز« و »

خواهد که به او لبیک بگویند و در راه بازسازی دولت ترکیه در قالب »دولت متحد تُرکی« یا »توران«  می

خورد که هدفی برای مشارکت در سیاست، تشکیل حزب، اعالم  قدم بردارند. با این اوصاف، مدام سوگند می

ی ظلمی است که به او رفته و  شی دربارهبخکاندیداتوری برای پارلمان و غیره ندارد و قصدش فقط آگاهی

 کنند.   همچنین رسوا کردن کسانی که هرگونه ارتباط با او را در گذشته کتمان می

بار دیگر با بحرانی اُرگانیک مواجه است. رئیس مافیایی که تا دیروز از جانب حزب حاکم  دولت ترکیه یک

ترین  کردند، امروز در حکم یکی از بزرگر میشد و در کنارش گردهمایی سیاسی برگزاگرامی داشته می

های مذهبی دشمنان دولت است. البته حزب عدالت و توسعه ید طوالیی در این نوع رابطه با مافیا و طریقت

اردوغان و طرفدارانش »هُجا  دارد. مثالً فتح نزد  بود و  پارتی«  پدران معنوی »آک  از  اهلل گولن که خود 

می لقب  پس  اِفندی«  اصلیگرفت،  موازیْ  دولت  ایجاد  با  مدتی  برای  از  حزبش  و  اردوغان  رقیب  ترین 

حکومت بر کشور و به یکی از اهداف »مبارزه با تروریسم« تبدیل شد. دوست دیروز به قامت دشمن امروز  

درآمد. عنصری از خود دولتْ بلوک حاکم را دچار گسست کرد و موجب بازپیکربندی آن شد. دولت نیز در  

بازتعریف  با توجه به معنای اشمیتی آن به ناگزیر تجلی قدرت تصمیماین معنا   گیرنده در باب تعریف و 

آید که برای دولت حاکی از »خطر  دوستی و دشمنی شد. بر این اساس، دشمن نیز در قامت موجودیتی درمی

بنابراین، دوست دیروز تبدیل به دشمن امروز و نماد شرّ مطلق می اهی برای  شود که روجودی« است. 

مواجهه با او وجود ندارد مگر اعالن جنگ. اما دولت ترکیه در ماجرای اخیر هنوز آشکارا علیه سدات پِکَر 

شد بنا اعالن جنگ نکرده است، اگرچه سعی کرده بخشی از اعضای باند او را دستگیر کند. حتی ادعا می 
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مز قرار گرفته، اما بعدتر مشخص شد که  بر درخواست دولت ترکیه از پلیس اینترپل نام پِکَر در لیست قر

چنین اتفاقی نیفتاده است. به هر ترتیب، پِکَر هم اعالم کرده اگر دولت ترکیه به دنبال بازگرداندن اجباری  

ی خونش در برابر نیروهای امنیتی مقاومت مسلحانه خواهد کرد. تمام این  او به کشور باشد، تا آخرین قطره

شکاف درونی حزب حاکم و بلوک راست در ترکیه مجدداً در حال تعمیق است.  دهد که  ماجراها نشان می

اگرچه این شکاف ممکن است دولت حزب عدالت و توسعه را از پا در نیاورد و یا منجر به تغییرات در دستگاه 

دولتی و قضایی کشور نشود، به هر ترتیب تأثیر بسزایی در کاهش مشروعیت آن دارد و افزون بر این، قد  

یار غار طبقه تا دیروز  آنتاگونیسمعلم کردن مافیایی که  بود خود گویای تشدید  در ترکیه  های  ی حاکم 

ای از نیروهای مخالف  طور که بخش عمدهسیاسی ـ اقتصادی در بلوک حاکم است. در چنین فضایی، همان

ی نه مسحورشدن در  ی نیروهای سیاسی مترق دولت از جمله احزاب چپ و سوسیالیست عقیده دارند، وظیفه

افشاگری حقیقت  ست هابرابر  این  گویی  که  هیچچونان  بر  این  از  پیش  تا  بلکه  ها  نبوده،  آشکار  کس 

ی آن هستند که به  های کوچکی در بدنهها در حکم خِشتکردن کل عمارتی است که این افشاگریخراب

 شوند.آرامی از جای خود کنده می

 

 ها: یادداشت 

[1]  Sedat Peker 

در کتاب    [2] انتخابی  ترکیهنادر  در  رابطه چنین  343- 341، نشر هرمس، صص.  1392)  دین، دولت و تجدد  این  در   )
استانبول در محلی به نام سوسورلوک، نزدیک شهر بالکسیر، مرسدس  -ی ازمیر ، در جاده 1996گوید: »شب سوم نوامبر  می

ک از  ی حزب راه راست در مجلس ترکیه به نام ادیب بوجاک با کامیونی تصادف کرد. ادیب بوجای نماینده بنز ضدّ گلوله 
ی  رتبهتصادف جان به در برد اما سه سرنشین دیگر اتومبیل در جا کشته شدند. راننده حسین کجاداغ نام داشت و افسر عالی 

اداره  پلیس بود. دو سرنشین دیگر خودرو عبداهلل چاتلی و  ی امنیت استانبول و رئیس دانشکدهپلیس، معاون پیشین  ی 
های مواد مخدر  ی شهر اورفا چند قبضه اسلحه، بستهدوق عقب مرسدس نمایندهاش گونجا اوس بودند ... در صنمعشوقه

ی المللی بود گذرنامه که رسماً تحت تعقیب پلیس بینهای جعلی پیدا شد. چاتلی با آن ی واقعی با نامو چندین گذرنامه 
ت راست خانم چیللر و کمیسر  های ترکیه فاش ساختند ادیب بوجاک دسی خدمت کارمندان دولت را داشت. روزنامه ویژه

ای برای بررسی این ماجرا  وزیر هر یک کمیسیون ویژهکجاداغ دست راست آغار بوده است. رئیس مجلس ترکیه و نخست
ی حفظ امنیت  ی چیللر به بهانه های امنیتی و نزدیکان خانواده تشکیل دادند. هر دو کمیسیون تحت فشار ارتش، سازمان 

نگاران  های بسیار شدند. با این همه اسنادی که پس از این ماجرا از طریق دو کمیسیون و روزنامه وشی پکشور ناگزیر از پرده 
کرد که گروه چاتلی یکی از نُه گروه مسلحی بود که به دستور مقامات دولتی شکل گرفته  انتشار یافت، حکایت از آن می 

گانان کُرد شرکت داشت بلکه مسئول ربودن، شکنجه و  های سیاسی و بازربود و نه تنها در ترور روشنفکران و شخصیت 
ربایی و قتل در قاچاق مواد مخدر  های اطالعاتی ترکیه بوده است. این گروه گذشته از آدم قتل تعدادی از اعضای سازمان 

پول  منطقه و  در  ترک شویی  از  ی  مخدر  مواد  برای حمل  مواردی  در  و  داشت  ترکمنستان دست  و  قبرس  نشین شمال 
 کرد«. وپترهای ارتش استفاده می هلیک 
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[3]  Teşkîlât-ı Mahsûsa 

 «. تشکیالت مخصوصه ی ویکیپدیای »برگرفته از صفحه  [4]
[5]  Derin Devlet 

گرایی« است، ایدئولوژی بنیادین  ( که به لحاظ واژگانی به معنای »ایدئالیسم« یا »ایدئال Ülkücülükاولکوجولوک )   [6]
ملی  عثمانی حزب »حرکت  از  ترکیبی  است که  تُرکگرا«  اسالم گرایی،  و  ترکیه  گرایی  سیاسی  ساختار  در  است.  گرایی 

گرایی افراطی  طر بیشتر در مقام ملی گرا است و به همین خایکی از گرایشات اصلی در میان جریانات ملی   اولکوجولوک
 شود. ظاهر می 

گرایان افراطی که به حزب حرکت ملی نزدیکی دارند، مواضع سدات  هرچند مدتی است بخشی از پایگاه اجتماعی ملی  [7]
کنند و در عوض به یک رئیس مافیای دیگر یعنی عالءالدین چاکیجی که از نزدیکان رهبر حزب حرکت  پکر را تأیید نمی 

 اند. لی است، متمایل شدهلی، دولت باغچه م
ای از ساختار  ی قدرت فراقانونی خود توانسته بخش عمده دولت حزب عدالت و توسعه ظرف سالیان اخیر به واسطه  [8]

ها تاریخاً به عنوان »دولت حقوقی یا قانونی« همواره مورد  حقوقی ترکیه را تغییر دهد، ساختاری که در میان کمالیست
لی«  گرا« به رهبری »دولت باغچه های اخیر، دولت ترکیه با پشتیبانی »حزب حرکت ملی بوده است. مثالً در سال ستایش 

پیشنهاد اصالح قانون عفو محکومان را ارائه کرده و پیش برده است. طی همین فعل و انفعاالت بسیاری از محکومان  
کاری ترکیه طبق آمار وزارت کشور، در چند سال اخیر  اند تبهترین بدار، از جمله عالءالدین چاکیجی، رئیس بزرگ سابقه

 اند. شامل عفو و از زندان آزاد شده 
 سایت منجنیق.  104ی فالخن شماره ، های ترکیهکودتا در دانشگاه در این رابطه بنگرید به  [9]
اند و این روند ادامه دارد.  چهار روز در میان منتشر شده -ی سههفت ویدئو با فاصله   2021می   23تا به امروز یعنی     [10]

می  انتخاب  خود  ویدئوهای  برای  پِکر  که  از:  عناوینی  عبارتند  ترتیب  به  عناوین  این  است.  جالب  نیز    کار مان ی»پکند 
دولت    ی »اهال  ؛ ها«ی کانیمحمت آغار و پل  ی واقع  ی مای »س  ؛ هستند«  ا هی کانیشخص من محمت آغار و پل  ه یعل  های حقوق یب

  د، ی داستان خود را بگو ریکه شقبل از آن  ها ی »بعض ؛ شما را شکست خواهد داد« ن یو دورب  ه یپاسه  کی: های کان یو پل ق یعم
مبارزه    ی»عظمت ظفر با دشوار  ؛ دارد«  ی انتقام  ی»هر گناه فرشته  ؛ داد«  میخواه  را  گریرا خوردند، همد   یشکارچ   بیفر

بیشود«ی م  دهیسنج و »کسانی که  می ؛  زندگی  به  ندارند« واهمه  هراسی  مرگ هم  از  این   .نگرند،  اطالعات  جالب  که 
هم شد، هرچند    IMDbی ترکیه« وارد سایت نسخه  نارکوزسریال ویدئوهای پِکَر ظرف روزهای گذشته با عنوان »مینی 

     سایت حذف شد.پس از چند روز از روی این 
ای از افراد درون یا نزدیک به حزب  ( مجموعه Pelikan Grubu)  گروه پلیکان( یا Pelikancılar)  هاپلیکانی   [11]

طی وقایعی    2016ها در سال  عدالت و توسعه به سرکردگی برات آلبایراک و برادر او، سرهات آلبایراک هستند که نام آن 
های  چنین نفوذ باالیی هم در رسانهوزیر وقت شد. این گروه هم استعفای احمد داوداوغلو، نخست زبانزد شد که منجر به  

بخشی از سانسور خبری رایج در    2013شود در جریان اعتراضات پارک گزی در سال  ترکیه دارد. برای مثال گفته می 
 های خبری و تصویری آن دوره با ابتکارعمل همین گروه پیش رفته است. رسانه

 

 

 2f8-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%87_(%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C)
http://manjanigh.com/?p=2822
http://manjanigh.com/?p=2822
http://manjanigh.com/?p=2822
https://wp.me/p9vUft-2f8
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 مارکس علیه نگری 

 ارزش، کار مجرد و پول 
 

 2021ژوئن   3

 ی: کریستین التس نوشته

 ی: تارا بهروزیان ترجمه

 

اصطالحی که ی ارزشِ« مارکس ) ی کارپایه »نظریه در این فصل ]*[، استدالل خواهم کرد که    .مقدمه

ی زمان کار فروکاست، چرا که این اصطالحات توان صرفًا به مسئله کار نبرد( را نمی گاه به مارکس خود هیچ 

دهند. [ را نشان می Vergesellschaftungی یک کل ] مثابه ه ی بگیری جامعه ی خاص چگونگی شکل شیوه 

رزش و شکل ارزش، پول و شکل پول، سرمایه و شکل سرمایه، و غیره تمایز قائل بنابراین الزم است میان ا 

گوید، طور که نگری در بسیاری از آثارش می شویم. در نتیجه، من معتقد نیستم که مفاهیم اصلی مارکس، آن 

بایست که نشان خواهم داد، این است که می [، تبعات این امر، چنان 1]  « هستند ورشکسته   کاماًلمفاهیمی »

هایم، سه مفهوم از این های مفهومی نگری با احتیاط برخورد کنیم. من برای طرح دیدگاه با برخی از نوآوری 

ی مفهوم شکل )ارزش( بحث خواهم کرد؛ دوم، به مفاهیم را بازیابی و برجسته خواهم کرد: نخست درباره 

پردازم؛ و سوم، به واکاوی شکلی خواهم پرداخت که ارزش ضرورتًا در آن تحقق هر کار )کار مجرد( می جو 
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از این سه مفهوم در نهایت به مفهوم دقیق می  از یابد )پول(. استدالل خواهم کرد که درکی درست  تری 

ات از طریق شکل پول داده خواهد شد که این مناسب   تشخیصداری خواهد رسید و  مناسبات اجتماعی سرمایه 

 [2] خورند.به هم پیوند می 

 شکل 

انگاره  تاریخی را یک  ماتریالیسم  تعریف می ی  باورانه ی تاریخ نگری  کند: »هر نتیجه، صرفًا یک رادیکال 

ای پیشینی  امر ی وجود ندارد ]...[ هیچ  پنداشت ش یپ درک است؛ هیچ  [ قابل a posteriori]   پسینِی امر 

 [a priori وجود ندارد، از پیش هیچ امر فهم ]  از چیزی که رخ   پسینی پذیری وجود ندارد: فقط حقیقتی

ای برای ( هیچ قانون ذاتی 1کوشد بر دو نکته تاکید کند:  [ نگری با این اظهارات می 3دهد وجود دارد«.]می 

بستگی دارد، یعنی به   ی کارگر ی این تحوالت در نهایت به طبقه وجود ندارد، چرا که همه   ی سرمایه توسعه 

توانیم تحوالت تاریخی را از طریق ساختارهای منطقی یا »دیالکتیکی« ( ما نمی 2تضاد میان کار و سرمایه؛ و  

( اگرچه 1فرایند تاریخی، پیشاپیش مشخص کنیم. سه پاسخ اولیه به این سخنان نگری از این قرار است:  

توان سرمایه را صرفًا به این تضاد فروکاست، قطعًا نمی   سرمایه در واقع به تضادش با کار متکی است، اما 

( اگرچه درست 2قابل فهم شود؛  به لحاظ مفهومی  چرا که ما به چارچوبی نیاز داریم که در آن این تضاد  

غایت  مکتبی  تاریخی،  ماتریالیسم  که  همان است  اما  نیست  مقدمه گرایانه  در  مارکس  که  ی طور 

گرایانه برسازد؛ ای غایت تواند امر پسینی را به شیوه کند ماتریالیسم تاریخی می [ اشاره می 4]  گروندریسه 

تواند از نقطه نظری تاریخی ناشی شود، اما سرمایه باید از درون داری نمی پذیر شدن سرمایه ( اگرچه فهم 3و 

ی سوم این یم بود. پیامد نکته پذیر باشد، در غیر این صورت قادر به یافتن طرز کار درونی آن نخواه فهم 

داری« سخن بگوییم، الزم است، ی تولید سرمایه داری« و »شیوه که بتوانیم از »سرمایه است که برای آن 

را بسط دهیم. رد کردن مفهوم شکل به این معنا،   شکلی مستحکمی از  همانند و همسو با مارکس، انگاره 

ی مناسبات اجتماعی مند از شیوه کوشد برساختی نظام که می   انجامد اندازی نظری می پاشیدگی چشم به ازهم 

شود. این ی یک کلیت ارائه کند، کلیتی که نهایتاً توسط شکل ارزشِی کار تعیین می داری را به مثابه سرمایه 

ی یک عصر صحبت کنیم. مارکس داری به مثابه دهد از سرمایه شکل تاریخی خاص از کار به ما امکان می 

 نویسد:می   سرمایه در  

.  شودینم  فراهم  الکا  و  پول  گردشِ  یافتنموجودیت  صرف  به  وجهچهیهب  آن   موجودیت  تاریخیِ  شرایط

  بازار   در  را  آزاد  کارگر   معاش،  و  تولید  وسایل  صاحب  که  آیدمی   پدید  زمانی  فقط  تاریخی  شرایط  این

  جهانی   تاریخ  تاریخی،  شرطپیش  یک  همین  و  .ببیند  دسترس  در  کارش  نیروی  یهفروشند  عنوانهب
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اعالم    اجتماعی  تولید  فرآیند  در   را  جدیدی  عصر  ابتدا  همان   از  سرمایه  بنابراین،.  بردارد  در  را

 [ 5] کند.می

داری  برانگیز میان تاریخ مناسبات اجتماعی سرمایهی بحثجا شاهدش هستیم رابطهچه در اینشک آن بی

ی یک  داری به مثابهها با هم یعنی تکوین سرمایههاست. فقط هر دوی اینمند آنو چارچوب مفهومی نظام

جا نه فقط  کلیت در این  »عصر« معرف برساخت مارکسیستی جامعه است.  ،مندافق نظام  وفرایند تاریخی  

ی فرایندی تاریخی  چنین به مثابهشوند، بلکه هممند برساخته میی روابطی مفهومی که به طور نظامبه مثابه

شود. بنابراین فرایند تاریخی امری ورای شکل  شوند درک میاین مناسبات برساخته می  از خالل آن که  

این صورت دیگر نمی داری، »سرمایه« و غیره سخن  م از »اعصار«، »سرمایهتوانستنیست، زیرا در غیر 

ی یک  مثابهدهد که شکل اجتماعی را بهماندگارباوریِ رادیکال نگری به ما امکان نمیبگوییم. دیدگاه درون

عام و    توانیم از موضعیمند کنیم. درست است که نمی، نظامیابدگونه که تکامل میهمانکل، یعنی  

ب سخن  خنثی  )چیزیتاریخاً  را  گوییم  آن  مارکس  اقتصادسیاسی   عنوان بهکه  ایدئولوژیک  دانان  موضع 

شکل   کرد(، اما با این حال الزم است بتوانیم این ادعا را مطرح کنیم که ما به یککالسیک نکوهش می

نظری  درونیدسترسی   دیدگاه  آن  که تحت  میداریم  ممکن  نظامی که همهمان  در  مناسبات  شود.  ی 

[ بنابراین،  6]  گیرد شکلِ ارزش است.شود، شکلی که کار به خود میتوسط سرمایه تعیین می  اجتماعی آن

توان مفهوم ارزش  گونه که در بخش بعد استدالل خواهم کرد، پیامد این مدعای نگری که دیگر نمیهمان

اجتماعی  کار و روابط آن تحت مناسبات    خاص بودنِرا به کار گرفت، این است که دیگر قادر به درک  

مشهور مارکس به کوگلمان بیان    ی میان شکل و محتوا به زیبایی در نامهداری نخواهیم بود. رابطهسرمایه

 شده است: 

داند که ملتی که از کارکردن دست بکشد، نه در عرض یک سال، بلکه تنها در عرض  هر کودکی می

ر محصوالتِ متناظر با مقادیر متفاوت  داند که مقادیچند هفته از بین خواهد رفت. و هر کودکی نیز می

  ضرورتنیازها مستلزم مقادیر متفاوت و کمیتاً متعین از کار مجموع جامعه است. بدیهی است که  

از تولید اجتماعی از بین نخواهد    شکل خاصیهای مشخص قطعاً با  کار اجتماعی به نسبت  تقسیم 

توان ملغی کرد. تنها چیزی  طبیعی را نمیدهد. قوانین  می  را تغییر   شکل نمود آنرفت؛ بلکه تنها  

است که تحت آن این قوانین خود را به    شکلی کند،  که تحت شرایط تاریخی متفاوت تغییر می

ی  مبادلهای که در آن ارتباطِ متقابلِ کارِ اجتماعی به صورت  نشانند. و در وضعیت جامعهکرسی می
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 ، به تناسب افراد،کار  که در آن این توزیعشکلی  یابد،  محصوالتِ کارِ افراد تجلی می  خصوصیِ

 [7]  این محصوالت است. ایارزشِ مبادلهنشاند دقیقاً شکلِ خود را به کرسی می

ی ارزش دفاع کنیم؛ بلکه، بنا به  ی کارپایهمنظور مارکس نسبتاً روشن است: هدف این نیست که از نظریه

ای نیاز نداریم که نشان دهد که  ای است. ما به نظریهجامعه  هر نظر مارکس، بدیهی است که کار جوهر  

ی  کار در جامعه  کار جوهر ثروت اجتماعی است. در عوض، هدفْ درک شکل تاریخاً خاص پدیدارشدن

است.سرمایه نظریه8] داری  یک  هدفِ  بنابراین،  نظریه[  به  رسیدن  مارکسیستی  اجتماعی  عام  ای  ی 

ساختن شرایط اجتماعی  ی کار، اقتصاد و شکلِ اجتماعی نیست؛ بلکه هدف آن تالش برای روشندرباره

ی  سبات اجتماعی از طریق مبادلهی مناپردازی خودش است که در عصر ما همانا پیوستگی درونی همهنظریه

همه که  است  آن  معنای  به  که  است،  اجتماعیخصوصی  مناسبات  دیگری  مناسبات    ی مثابه  به  نه   ، 

ی  شوند. به این ترتیب، اگرچه اعتقاد به یک نظریهشان پدیدار میی شکلِ چیزگونواسطهاجتماعی، بلکه به

به ما    ت از این دیدگاه دفاع کنیم که فرایند تاریخیعام اقتصادی مردود است، اما در عین حال الزم اس

ی یک امر  مثابهاما مردوددانستن مفهوم شکل به  در شکل)های( خودش برسازیم.  را  دهد که آناجازه می

به معنای دست از سوی نگری  تاریخی  از هرگونه فهمپیشینی  این شرایط و عقبشستن  به  پذیری  گرد 

های  ترین بینشگرفتن مهمشود که نگری با نادیدهواقع خیلی زود روشن میگراییِ توخالی است. در  عام

گرفتن  ، نادیدهجهینت  در[  9]  بخشد.مارکس، به اغلب مفاهیم خود مانند کار، خالقیت، و عشق، عامیت می

شود که مفاهیم خود را  شود: از یک سو، او ناچار میمفهوم شکل به دو گرایش در آثار نگری منجر می

از مارکس(؛ از سوی دیگر، نگری    شناختی شناسانه کند )عمدتاً با توسل به اسپینوزا، و خوانشی هستیهستی

های  شناختی او، توصیف پدیدهیم هستیکند که مفاهی پایبندی به تاریخ ناگزیر ادعا میبرای عمل به وعده

کننده  طور که در بخش بعد نشان خواهم داد، به نظر من این دوگانگی قانعهستند. همان واقعیاجتماعی 

اجتماعی می وساطت  رفتن  دست  از  به  هم  زیرا  پروبلماتیک وضعیت  نیست،  تشخیص  به  هم  و  انجامد 

 اجتماعی معاصر ما. 

ایم با  گرد کردهکه ما به موقعیتی رادیکال، به موقعیتی پسینی، عقبر اینبه عالوه ادعای نگری مبنی ب

های« عینی عصر  ی »گرایشمداوم او برای توجیه ابداع مقوالتی معین، مانند کار غیرمادی به مثابه  تالش

ن  چیزی سخ  به توان از گرایش  توان این پرسش را مطرح کرد: چطور میجا میما، در تعارض است. در این

درونی از شکل باید وجود داشته باشد تا تحت آن بتوان این   کم یک فهمپذیریم که دستگفت، وقتی نمی

مشاهده کرد؟ برای مثال، در مورد کار غیرمادی، واضح است که نگری و هارت بر مبنای تجربه   را  گرایش

ما را همچنان کار سنتی تشکیل   ینیستند، چرا که اکثریت کار بر روی سیاره  ی خودقادر به توجیه این ادعا
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داری،  طور که کامفیلد خاطر نشان کرده است، »توسعه و گسترش جهانی سرمایهعالوه، هماندهد. بهمی

جهانی اجتماعیِ  شکل  به  گرایشی  لحاظ  به  مزدی  کار  که  شده  هیچ  ـباعث  اما  شود.  بدل  کار  تاریخیِ 

[ بنابراین، سخن  10] پیکربندی جهانیِ مسلط نیست.« ... هرگز    کار مزدی  پیکربندی اجتماعی ـ فناورانه

کننده و زیربناییِ کار غیرمادی، روندی کامالً نظرورزانه است،  های« تاریخی و نقش تعیینگفتن از »گرایش

[ در واقع  11]  در جایگاه یک امر پسینی قرار بگیرد.  تواندنمیوجه  کند به هیچطور که نگری ادعا میو آن

ها« استوار است، حتی  بینی آینده، بر دسترسی پیشینی به این »گرایشپیش  عنوان بهعا،  برعکس، این اد

   اش در نظر نگیریم.اگر امر پیشینی را در معنای کانتی

 کار 

ی نگری و هارت قابل  روای کار، به دو شیوه در نظریهروا، به ویژه مفهوم جهانبازگشت به مفاهیم جهان

واسط اجتماعی ی پسافوردیستی بیااند که کار در جامعهری و هارت مدعیمشاهده است: از یک سو، نگ

»قدرت    عنوانبه[؛ از سوی دیگر، نگری به مفهوم کار  12]  نامد( شده است )که نگری آن را »همیارانه« می

قدرت  واسطه سیاسی است. نگری در  گردد یعنی کاری که در بالقوگی خالقانه و مولدش بیسازنده« بازمی

 نویسد: می سازنده

همه  شدهارائه  یمایهدرون خالقیت  مارکس  طریق  جانبهتوسط  از  زنده  کار  است.  زنده  کار  گستر 

سازد. ]...[ کار زنده  {،  میex novo}  نواز    جهان را    کند،ی موادی که لمس میسازی خالقانهمدل

می دگرگون  را  خود  همه  از  پیش  فرایند،  این  طرح در  جهان،  سازد.  در  زنده  کار  این  افکنی 

های هستی جدیدی های آن ساختهشناسانه است، و ساخته صنوعاتش هستیشناسانه است، مهستی

 [ 13] هستند.

ی »هستی«ِ مولد جهان و قدرت سازنده )که هر شکلی از آن را  اما این برداشت اسپینوزایی از کار به مثابه

انجی  باید به صورت نفی و محدودیت در نظر گرفت( جای تردید بسیار دارد، چرا که به حذف هرگونه می

جا »از آغاز« است، زیرا حتی در  ی کلیدی در این[ کلمه14]  انجامد.ی کار میتاریخی و اجتماعی از نظریه

ی کار است، مارکس  ی کارکرد سازنده، که تاییدکنندهایدئولوژی آلمانیمتن مرجع مارکس متقدم، یعنی  

ی کار اجتماعی او بر این ادعا استوار  نظریهآورد؛ بلکه  ی واقعیت اجتماعی به شمار نمیکار را منبع بالواسطه

ـ پیش بازتولید وسایل زندگی ـ خودِ کار و طبیعت  انسان،  زندگی  بازتولید  برای  فرض هستند.  است که 

گی  دهد از مولد بودنِ »از آغاز« سخن بگوییم. این حقیقت که زندکه، این امر به ما اجازه نمیتر آنمهم

سازد؛  فعالیت را ضروری می  ی چیزی بیرون از خودِبازتولید کند، مداخله  ودقادر نیست خود را از طریق خ

ی خارجی، خواه در شکل  های حافظهخواه در شکل فعالیت گذشته، مانند استفاده از ابزارها و دیگر شکل
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م، که  ی اجتماعی در نظر بگیریی یک رابطهزمین. به هر روی، در هر دو حالت ما ناگزیریم کار را به مثابه

  رساند که تمامی واقعیتی بعدی )که در تزهایی علیه فوئرباخ بسط داده شده( میاین امر ما را به نتیجه

 [:gegenständlich vermitteltآید ]اجتماعی به میانجی عینیت خود پدید می

ثل،  تولید زندگی، چه تولید زندگی خود شخص در قالب کار و چه تولید زندگی جدید از طریق تولیدم

ای طبیعی، و از سوی  ی رابطهشود: از یک سو به مثابهای دوگانه پدیدار میی رابطهاینک به مثابه

مثابه به  رابطهدیگر  رابطهی  طریق  از  ما  اجتماعی.  درک  ای  را  متعدد  افراد  همیاری  اجتماعیْ  ی 

انجام شود. این  کند این همیاری تحت چه شرایطی، با چه روشی و چه هدفی  کنیم، فرقی نمیمی

ی معینی  ی صنعتی همواره با شیوهی معینی از تولید یا مرحلهشود که شیوهجا ناشی میهمیاری از آن

 [ 15]  ی همیاری خودْ »نیرویی مولد« است.«ی اجتماعی همراه است، و این شیوهاز همیاری یا مرحله

اظهارهمان این  در  ما طور که  نزد  به  ت مشهود است، مفهوم مولدبودن  بتوان  نیست که  ارکس مفهومی 

ی »اقتصادی« فروکاست؛ بلکه در معنایی عام از بازتولید اجتماعی، که مناسبات سادگی آن را به یک مقوله

این است    گیرد، اقتصادی است. اما تفاوت این مفهوم با مفهوم نگریبا اجتماع، خود و طبیعت را در برمی

چیزهایی که نسبت به آن  و    محصوالتشی  و مداخله  را بدون وساطت  تواند خودکه زندگی نمی

واسطه باشد، تواند بی[ از این رو، همیاری هرگز نمی16] )زمین، تاریخ و غیره( بازتولید کند.  بیرونی است

یا »شکل«ِ زیرا »شیوه ـ  به شیوه  تولید«  اجتماعی وابسته است. همان ی  بازتولید  در  ـ  مارکس  طور که 

های اندیشه  های محسوس، واقعاً متمایز از عینگوید: »فوئرباخ در پی عینوئرباخ مینخستین تز از تزهای ف

[ منظور مارکس از »فعالیت عینی«،  17]  نگرد.«نمی  عینیاست؛ ولی خودِ فعالیت بشری را همچون فعالیت  

کس  های سوبژکتیو ما )مانند درک یا تفکر( خالق هستند؛ بلکه ماربرعکسِ نگری، این نیست که کنش

یابند. چون این  شان تحقق میی محصوالتهای سوبژکتیو به واسطهی فعالیتخواهد بگوید که همهمی

ی سوبژکتیو  تواند به رابطهی بین فعالیت مولد و محصول نمیی« رابطه با زمین است، رابطهامر »دربردارنده

فعالیت حقیقت،  در  شود.  ]فروکاسته  عینی}ابژکتیو{  مولدْ  مثال،  gegenständlichهای  برای  [ هستند. 

از درک تاریخی که عمل درک را به عملی  محصول  درک اشیاء عبارت است  ، یعنی اشیاء اجتماعی و 

کند. بنابراین سخن گفتن از یک رابطه دقیقاً به این معناست که کار به  اجتماعی، تاریخی و طبیعی بدل می

ابژهواسطه میی  تحقق  کارگران(  )و  کار  اما ی  دیدگاه    یابد.  برخالف  و  نگری  اسپینوزایی  دیدگاه  به  بنا 

داری، توسط شکل ارزش  واسطه مولد است و بنابراین در ارتباط با مناسبات اجتماعی سرمایهمارکس، کارْ بی

نمی نیست. برساخته  چنین  دیگر  یا  شکل به  شود،  کار  توسط  که  را  ارزشی  نگری  دیگر،  عبارت 

گیرد. بنابراین  شود اشتباه می گیری ممکن میکه تحت آن این شکل   شکل کاری[ با  gebildet] گیردمی
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دهد  [ عمیقاً مبهم هستند، زیرا مفهوم مارکسیِ کار، اجازه نمی18عباراتی از این قبیل که »جهانْ کار است«] 

کند. با این حال،  تصور می همانِ مطلق اینآن را به مفهومی نظرورزانه تبدیل کنیم که کار و واقعیت را 

شود، ی تولید درک میباید خاطرنشان کنیم کار، که به مثابه  گروندریسهبا توجه به نظرات مارکس در  

تواند بدون گردش و مصرف برساخته شود. ادعای مارکس این است که کار )مجرد( جوهر ارزش است  نمی

 واسطه خالق است. که کار بیو بنابراین مقصودش نه این است که کار با جهان اینهمان است و نه این

ل واقعی( مدعی است که تمایز میان تولید و گردش »اهمیت خود را از دست  نگری )بدون هیچ استدال

[ به نظر من این ادعا بر قرائتی  19] کند.« داده است« زیرا در جوامع پساصنعتی »تولید از گردش تبعیت می

ز  کند مارکس معتقد است تولید به نوعی »پیش ااندازه ابژکتیویستی از مارکس مبتنی است که گمان میبی

کند  تر به مقوالت، امکان درک این نکته را فراهم میبا توجه دقیق  سرمایه دهد؛ اما قرائت  گردش« رخ می

لحظه در  پول  که  پول سیال  ای که  تراکنش« }یا  در  بدل میprocessing moneyبه »پولِ  شود،  { 

می تبدیل  سرمایه  گردش  به  ساده  آنشودگردش  از  و  پیش،  که  کجا  تبدیل،  این  پولیفرض  و  ار  شده 

 [ است. Darstellungکار ]  ضروریشده است، گردش تجلی ایسرمایه

بی برای  هارت  و  نگری  تلقیتالش  جوامع  واسطه خالق  در  که  است  همراه  ادعا  این  با  کار،  کردن 

واسطه  های جدید کارْ بیاش را از دست داده است: »این شکلمدرن کنونی، کار در واقع شکل ارزشیپست

کنند که پیوسته جامعه  های همیاری مولدی را تعیین میها مستقیماً شبکهی هستند زیرا این شکلاجتماع

واسطه است با این ادعا گره خورده که ما  [ به عبارت دیگر این ادعا که کارْ خالقیت بی20] آفرینند.« را می

رتیب، نگری و هارت معتقدند که  مان هستیم. به این ت شاهد این نوع از کار در واقعیت معاصر پسافوردیستی

دارانه  کنیم که در آن نیروهای مولدْ کمونیستی هستند اما مناسبات اجتماعیْ سرمایهما در نظامی زندگی می

اما این برداشت به سطح انسان ناگزیر میشناختی متوسل میاست.  تامل  شود، چرا که نگری را  کند به 

ارتباطات و خال ی شبکهدرباره بدون ارجاع به شکل  قیت به مثابهی همیاری،  انسان،  ی خالقیت صرف 

ونقل، مدرن، حملکه حتی در وضعیت کار پستمیانجی، بپردازد. با توجه این  عنوانبهاجتماعی آن و کار  

واسطه به  همیاری  و  تکنولوژی  ارتباطات،  تاریخی    عنوان بهی  محقق  خاص  شکل  اجتماعی  مناسبات 

[ با نیروهای »انسانی« جای تردید دارد، زیرا حتی آن  21شوند، یکی پنداشتن نیروهای مولد کمونیستی]می

که صرفاً »انسانی«  جای اینبه  خود را پشت سر گذاشته باشد  ماندهی کمونیستی کار که شکل ارزشینوع ساز

ی  بخشی به مفاهیم از سوی نگری این است که او به نسخهباشد، نیاز به شکلی اجتماعی دارد. پیامد عامیت

بودن یکی  راستین انسانشود که کمونیسم را با بازگشت به تحقق  تر دیدگاه مارکسیستی متوسل میقدیمی
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گذاشت و از  کنار می  را  توانست روش مناسبی باشد، درصورتی که نگری مفهوم انسانیتداند. این میمی

 گفت که هیچ هویت مشترکی ندارند. هایی« سخن میگینی»تک

توان کنار گذاشت، حتی اگر بپذیریم تضاد میان  برعکس، من معتقدم که ضرورت شکل اجتماعی را نمی

داریِ شناختی افزایش یافته است.  [ در سرمایه22صلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی مالکیت«] »خ

نکته است که در جوامع پسافوردیستی،    دادن اینتالش برای نشان  گاه دورشدن نگری از شکل ارزش، تکیه

خالقِ    واسطهشت بی[ و به کار غیرمادی، یعنی سر 23] خارج شده  هایی مانند کارخانهکار از کنترل پایگاه

هایش بدل شده است. بنا به نظر نگری این پیشرفت دو جنبه دارد:  ها و اندیشهانسان در ارتباطات، آفرینش

شود؛ و از سوی دیگر، کار به طور  از یک سو، کار به طور فزاینده از سازوکار انضباطی سرمایه مستقل می

گوید »رشد غیرمادی بودن کار، کارکرد خالق آن  ری میطور که نگشود. آنواسطه مولد میای بیفراینده

وهمان  [ یکی24] بخشد.« اش تعالی میکند بلکه برعکس آن را هم در انتزاع و هم در بارآوریرا حذف نمی

جوهر ارزش »از    عنوان بهدهد که کار  پنداشتن واقعیت اجتماعی و کار، نگری را به این فرض سوق می

کنند که کار  [ هارت و نگری این گونه استدالل می25]  تر است.د بگیرد« مهمخوتواند بهکه میشکلی  

یابی دیگر نیازی به سرمایه ندارد. »همیاری همانا  غیرمادی ذاتاً همیارانه است و در نتیجه برای سازمان

یاری و  [ هم26]  سازد.«را می  انبوههنوآوری، ثروت، است و از این رو بنیانِ مازادِ خالقی است که تجلی  

شوند. »این ترکیب خودمختاری و همیاری به آن معناست  ی سرمایه خارج میواسطهانبوهه از کنترل بی

[ تز  27] طور کامل در اختیار پرولتاریای پسافوردیستی است.« این پس بهکه قدرت کارآفرینِ کارِ مولد از  

دربارهمشکل نگری  بیآفرین  دیگر واسطهی  به گذار مفهومی  کار  بازتفسیر »کار مجرد«،  شدن  یعنی  ی، 

 مرتبط است.  

 

 کار مجرد 

  ی همهکنند که امروزه  سو با نقدهای فمینیستی از مفهوم ارزش مارکس استدالل مینگری و هارت هم

بهفعالیت مولد،  فعالیتهای  انجام  ویژه  زنان  توسط  عمدتاً  )که  مراقبتی  و  بازتولیدی  کارهای  مانند  هایی 

بخشی به کار مولد بر تعریف  [ به نظر من این عامیت28] ی کار شناسایی کرد.«شود( را باید »به مثابهمی

کند که کار بازتولیدی را نباید  نمی  کس ادعانادرستی از کارِ مشخص و مجرد استوار است. برای مثال هیچ

های اجتماعی معینی  کار مشخص به شمار آورد؛ بلکه استدالل مارکس این است که تا زمانی که فعالیت

آفرین،  تواند ارزشیافته، یعنی بیرون از مبادله و گردش، باقی بمانند کار نمیی ارزش تحققبیرون از حوزه

آفرین کاری است که شکل ارزش، یعنی  داری، باشد. زیرا کار ارزشایهبه معنای کار مجرد درون نظام سرم
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داری، فقط  سازد. در سرمایهگیرد، از این رو در تقابل با کار مشخص، آن را مجرد میشکل پولی، به خود می

شود. به بیان  تبدیل می  بخشی از »پول در تراکنش«،، یعنی به  M-C-Mکار است که به بخشی از گردش  

از اجتماع هم هست که به طور غیرمستقیم به آندر سرمایه  ،ساده  بازتولید اعضایی  ها  داری )که شامل 

تواند برای  شود( فقط تولید ارزش اضافی، مولد است. مادامی که کار تابع شکل پولی نشود، نمیپرداخته می

ه طور غیرمستقیم  ج ارزش اضافی استثمار شود و از این رو همچنان کار مشخصی است که فقط با استخر

گیرد، یعنی  که کار شکل پولی به خود میکند. به بیان ساده، به محض آنافزایی شرکت میدر فرایند ارزش

شود، کار به کنترل »پول  پذیر میگیرد، واجد ارزش و به شکل عام مبادلهبه ازای آن پرداخت صورت می

شود که مارکس  ام و پول به چیزی تبدیل میآید و از طریق ورودش به گردش کاالی عدر تراکنش« درمی

نامد. این تمایز مهم میان کار مشخص و کار مجرد در جهان نگری دیگر معنایی  آن را »کار مجرد« می

جا که  شود. از آنیافتن شکل ارزش، تمایز میان کار مشخص و کار مجرد منسوخ میندارد زیرا با پایان

بلکه   نیست،  چیزها  طبیعی  اجتماعیخصلتی  ارزشْ خصلت  واژه  کامالً  خاصیت  است،  به  ی »مجرد« 

کند. به بیان دیگر، کار مجرد شکلی از کار مشخص  ها اشاره نمیی مشخص از اشیاء مولد کنشاستفاده

شود، که در  رود و به کار مشخص بدل می. اما اگر موضع نگری درست باشد، کار مجرد از بین مینیست

داری  کند در نظام سرمایهطور که مارکس استدالل میل خواهد شد. اما هماننتیجه به »جوهر«ِ ارزش تبدی

نفسه نیست، بلکه کار مجرد است، کاری است که ارزش مصرفی آن در تولید  جوهر ارزش خودِ کار فی

شود.  ی مناسبات اجتماعی میی سرمایهْ تابعِ شکل عام همهارزش اضافی است، یعنی کاری که به واسطه

الحات  ط کارگیری این اص[ متاسفانه به29] پذیری کار مجرد رخ دهد.تواند از طریق مبادلهفقط میاین امر 

کننده است. برای مثال درک نگری از اصطالح »مجرد«، »کار در معنای عام،  توسط نگری اغلب سردرگم

غیرمادی )یعنی ارتباطات(  [ که در نتیجه اغلب آن را به کار  30]  کار بدون توجه به شکل خاص آن« است،

[ اما این برداشت از کار مجرد دقیقاً برعکس چیزی است که مارکس  31] کند.یا »کار مجرد زنده« تعبیر می

این است  سرمایه مدنظر دارد، چرا که کارکرد این اصطالح در  سرمایه ی این اصطالح در کتاباز ارائه

روش   اجت  خاصی که  ترکیب  طریق  از  که  دهد  نشان  ]را  جوامع  Vergesellschaftungماعی  در   ]

آشکار آن، یعنی کارِ   شکلی«یابد. بنابراین کار مجرد بدون شکل نیست، زیرا »بیداری استقرار میسرمایه

اش )یعنی  پذیریداری، کار مستقل و خصوصی از طریق مبادله. در سرمایهاستشده، شکلِ آن  کاالیی

گوید:  که شامل شکل پولی و مبادله است. از این رو مارکس می  شوند، ترکیبیشکل تام ارزش( ترکیب می

یابند  می  ی ارزش مثابهعینیتی اجتماعی و یکسان به  کارْ   والت که محص  از طریق مبادله است  فقط »

طور که  چنین همان[ هم32] ت.« ی شیء مفید متمایز اسمثابهها بهکه از شیئیت محسوس و متنوع آن
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متفاوت    کار   والت محص  یهمبادل  جریان  درها{  ها }انسانگوید: »آنمی  سرمایهمارکس در بخش بتوارگی  

  یهمثابهب شانتمتفاو کارهای  طریق  این  از و گیرندیم یکسان   دیگرکی با ارزش یهمنزل هب  را هان آ خود،

ای که  [ یعنی به عبارتی، تجرید واقعی33] ،«گیرندیم  قرار دیگرکی  رودرروی  برابر،  و  همسان  انسانیِ  کارِ

مبادله عمل  روزمرهدر  میی  رخ  گردش  درون  در  و  ما  جامعهی  میدهد  را  همهای  آن  در  که  ی  سازد 

شود. مان، ناپدید میها، یعنی، به صورت پول در جیبهای مشخص کار در پسِ شکل چیزگونِ آنخصلت

»جوهر ارزش« فقط زمانی ممکن    عنوانبهخت کار مجرد  این تحقق ضروری شکل ارزش در مبادله و برسا

ی شکل اصلی کار مستقر کرده باشد، و آنگاه این  است که سرمایه )یعنی ارزشِ درتراکنش( خود را به مثابه

غیرمرئی در فرایند گردش کاالها و پول گنجانده شود. در    شود که کار همچنان به طورامر نیز باعث می

ت برساخت  گردش،  میسطح  وارونه  گردش  آنکوینی  و  میشود  مارکس  که  در  گونه  آن  اثر  و  رد  گوید 

وارگی تقریباً هیچ جایی در جهان فلسفی  ی، مفهوم بتشگفت  کمال  با[ اما  34] شود.اش ناپدید مینتیجه

در جوامع پست ارزش  فروپاشی  با  او  نظر  از  ندارد، چون  مناسبات شیءنگری  تبدیل  کنونی،  گون  مدرن 

رود. پس، از نظر نگری کل سازوکار اجتماعی  های طبیعی و مناسبات چیزگون از بین میعی به خصلتاجتما

بایست برای اعضای جامعه شفاف باشد، چرا  این سازوکار قاعدتاً می  و برساخت واقعیت اجتماعی در تمامیت

اجتماعی فقط در شکلِ ارزش به شکلی منحرف، یعنی در شکل   متضاد، نمایان  که ثروت حقیقی تولید 

مثابه  شود، یعنی بهبرساخته می  چطورپذیری  کند جامعهــ یعنی مادامی که شکل ارزش تعیین می شودمی

  و   ناخودآگاه  را  خود  یاجتماع   ت یکل  اساس،  ن یا  برکنند.  دیگر تولید میتولیدکنندگانی که مستقل از یک

دیگر   ل شکل ارزش، تاثیرات »درهم برهم«[ در نتیجه، با اضمحال 35سازد.]می  شدکنندگانیتول از  مستقل

جایی نخواهند داشت، و در نتیجه نقد ایدئولوژی به سیاق ژیژک و مکتب فرانکفورت، در جهان فلسفی  

 های کالسیک مارکسیسم شریک است( محلی از اعراب نخواهند داشت. نگری )جهانی که با برخی شکل 

به عالوه، مفهوم ارزش اضافی فقط مادامی معنا دارد که بتوان تمایزی میان کار الزم و کار اضافی قائل  

 گوید،  گونه که مارکس میشد. کار، آن

  انواع  ی ههم  که  کند  برآورده  را  ی منفرددهتولیدکننخودِ    یه چندجانب  نیازهای   تواندیم  زمانی  تنها

 [ 36]  .باشند پایهمه یعنی  پذیر،همبادل یگردکی با مفید، و  خاصخصوصی  کارهای

ی دگرگونی کامل تمام کارها به کار مولد به این معناست که دیگر تمایزی میان کار و  اما تز نگری درباره

[ به لحاظ منطقی ناسازگار است؛ زیرا  37کند]ر خاطرنشان میینگِطور که هِنار وجود ندارد، که همانغیرک

های مولد، مفهوم ارزش اضافی و در نتیجه همراه با  های انسان به فعالیتی فعالیتبا دگرگونی کامل همه

آن مفهوم کار الزم نیز از بین خواهد رفت. به عالوه، این تز که تفاوت زمان پرداخته و زمان نپرداخته از  
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دارد.بین خوا به لحاظ تجربی جای تردید  نکنیم ــ  اغراق  اگر  پدیده38] هد رفت ــ  از  بهتر  ی  [ تفسیر 

تواند این باشد که ما اینک  های انسان، مانند ارتباطات و عواطف، میی فعالیتگسترشِ آشکار کار به همه

اری هستیم: اساتید  شاهد بازگشت به تولید مبتنی بر ارزش اضافی مطلق از طریق بسط غیرآشکار روزِ ک

های دانشجویان  هایشان در حمام به ایمیلکردن ایمیلنویسند و هنگام چکشان را پس از شام میهایمقاله

ها کار کنند و  برند تا آخر هفته روی آنشان را با خود به خانه میهای کاریدهند؛ مدیران پروندهپاسخ می

کاران  ثباتکنند. بیپرداختی صورت گیرد برای گوگل کار می  که به آنانکنندگان حتی بدون آنغیره. مصرف

طور که کارل رایتر اشاره  مجبورند چندین شغل داشته باشند. سن بازنشستگی افزایش یافته است. همان

کرده است، تشکیل ارزش اضافی و سرمایه ذاتاً به تعارض طبقاتی وابسته است زیرا تنها تعارض طبقاتی  

ان کار اجتماعاً الزم و کار اجتماعاً ناالزم را از طریق افزایش زمان کار )ارزش اضافی  ی میاست که رابطه

کم در  ای )دست[ چون ما به نقطه39]  کند.مطلق( و افزایش بارآوری کار )ارزش اضافی نسبی( تعیین می

ت، به تالش  ایم که تولید ارزش اضافی نسبی به مرزهای معینی رسیده اسبرخی از کشورهای غربی( رسیده 

ی کارها  تر. از این رو، تز نگری که همهویژه در میان طبقات پایینایم، بهسط خودِ زمان کار برگشتهبرای ب

آفرینند معنای چندانی ندارد، زیرا این تز به این معناست  مولد هستند و تحت شرایط پسافوردیستی ارزش می

نه تنها به لحاظ نظری دشوار است، بلکه به لحاظ    شود، که دفاع از آنکه دیگر ارزش اضافی تولید نمی

تجربی هم معنایی ندارد. در نتیجه بازگشت نگری به کنترل و قدرت به رازآمیزکردن ساختارهای اقتصادی  

 نویسد: شود. او میمربوط منجر می

. یا بهتر بگوییم، سرریز کرده است و  دارانه گریخته استجا از کنترل سرمایهارزش همه

می  حضورش حس  گسترده  طور  به  جا  همه  کارخانهدر  میان  در  ارزش  کالنشود:  و  شهرها  ها 

جا نرسیده بود. ]...[ سرمایه فقط در  سازی به آنچرخد، حتی در نواحی استوایی که پای صنعتیمی

تواند این فرایند را  داری، یعنی تثبیت یک بازار جهانی، میشدن مناسبات تولید سرمایهصورت جهانی

دار  ی سرمایهترل کند ]...[، به شرطی که این کنترل در ماهیت خود کنترلی سیاسی باشد. نخبهکن

سازد که هم برای گسترش و هم  ی سیاسی است، و از این رو ابزارهایی تکنولوژیک مییک نخبه

 [ 40] کند بسنده باشد. برای تشدید کنترلی که اعمال می

های اقتصادِ دانشِ اطالعاتیِ امروزی،  که در برخی از حوزهکه ممکن است این سخن درست باشد  با آن

گیری  رسد این نتیجهشود، اما به نظر میکنترل مستقیم فرایند کار برای سرمایه بیش از پیش دشوار می

شود  تبدیل می  ای به کار اجتماعیکه از آنجا که کار در شکل کار غیرمادی به طور فزاینده  آمیز باشدمبالغه

ارز  سرمایهپس  کنترل  از  نحوی  به  میش  فرایند  41گریزد] داری  و  پابرجاست  هنوز  ارزش  شکل  زیرا   ،]
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شود. حتی اگر انبوهه را  ی تمایز میان کار اجتماعاً الزم و کار اضافی تعیین میافزایی هنوز به واسطهارزش

بحث طبقه    [( 42]بیرون از هر شکلی قرار داردشکل جهانی »طبقه« بدانیم )که طبق نظری نگری  

مند میان ارزش و ارزش اضافی، یعنی به شکل ارزشیِ کار، وابسته است. تا زمانی  همچنان به تفاوت نظام

تواند خارج از سرمایه یا نسبت به آن بیرونی باشد. مناسبات طبقاتی  که این امر برقرار باشد، کار انبوهه نمی

ی شکل ارزش هستند و از  ا در واقع طبقات نتیجه، امرسندبه نظر میی کارـ سرمایه  همانا بنیاد رابطه

،  بودمیای مستقل در نظر گرفت. در نهایت، اگر سرمایه نسبت به کار بیرونی  توان آن را مقولهاین رو نمی

گونه تصور کند  افزایی کار تعریف کنیم. نگری گرایش دارد »سرمایه« را اینتوانستیم سرمایه را ارزشنمی

ی یک چیز یا پول در جیب  مثابهسرمایه )به  سپسکنیم و  کار می  نخست است که ما    که گویا مسئله این 

تر  کارکردن ما پیش  یشیوه  کند. اما این تز نادرست است زیرا ساختاروار کار را تابع خود میکسی( انگل

 شکل گرفته است.   ی اجتماعییک رابطه عنوانبهتوسط سرمایه 

 

 شکل ارزش 

بخشد.  داری مفهوم میشکل ارزش به مفهومی اشاره دارد که به تمامیت اجتماعی سرمایهاز نظر مارکس،  

نمی ارزش،  بنابراین  شکل  مفهوم  واقع  در  فروکاست.  »محض«  اقتصادی  مفهوم  یک  به  را  آن  توان 

شیوههمان مناسبات  به  است،  کرده  استدالل  نگری  با  مخالفت  در  رایتر  که  سرمایهگونه  تولید  داری  ی 

[ تالش مارکس برای مشهودساختن تکوین شکل پولی بر این تالش استوار است که نشان  43] گردد.برمی

طور که فیلیپ متزگر تاکید کند. همانداری را تعیین میتمامیت اجتماعی سرمایه  پذیری عام  مبادلهدهد  

کند ارزش  که گمان میای  گرایانه« از ارزش است، یعنی نظریهذاتای »فوقکرده است، نگری مدافع نظریه

و سرمایه ساخته می پول  مبادله،  از  را  44شود.]مستقل  قدرتمند  این موضع  مارکسیستی  اخیر  مباحثات   ]

به این سو  1970ی جدید از مارکس که از دهه آلمانیهای اند، از جمله قرائتپیوسته مورد حمله قرار داده

[ ــ به »جوهر  45] ه اینک ارتباطات ــ به جای کارجا ککند از آناند. نگری استدالل میبه وجود آمده

است و فرایند کارکردن از همان گستردگی فرایند اجتماعی برخوردار است،  [ تبدیل شده  46شکل ارزش«]

}ی ارزش{ بتواند    ی سنجهتواند بیرون از مبادله تعریف شود: »امکان ندارد که یک نظریهارزش دیگر نمی

تر نیز اشاره  طور که پیش[ همان47]  چیزی خارج از قلمرو عامیت مبادله قرار دهد«  ی اتکای خود را برنقطه

تواند بدون مبادله  کند که شکل ارزش نمیمارکس استدالل می خودکردیم، طنز این موضع این است که 

  ی های جدیدتری که از دههایجاد شود، زیرا مبادله تحقق ضروری شکل ارزش است ـ دیدگاهی که جریان
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[ این ادعا اشتباه است که  48] به این سو در آلمان )غربی( به مارکس رو آوردند با آن همسو بودند.  1970

جا که شکل ارزشْ شکل کار در نظام  ما »نخست« شکل ارزش را داریم و »سپس« مبادله را؛ بلکه، از آن

تر اشاره کردم، مجرد  ر که پیشطوکند و در نتیجه همانپذیری عام پیدا میداری است، کار مبادلهسرمایه

اش به خود  شود. تجرید کار دقیقاً ناشی از این است که کار شکلی تماماً مستقل از خصوصیات طبیعیمی

مثابهمی ارزش خود را منحصراً »به  اجتماعی« تحقق میگیرد.  فرایندی  این معنا  49] بخشد، ی  به  اما   ]

شده  ی کار مبادلهرک نکنیم که این فرایند خود دربردارندهنیست که فرایند مبادله و گردش )مادامی که د

تواند بدون مبادله وجود داشته باشد.  کند؛ زیرا ارزش و نهایتاً گردش سرمایه، نمیاست( ارزش تولید می

]آن ارزشی«  »شیئیت  را  آن  مارکس  می Wertgegenständlichkeitچه  خاص  [  شیئیت  یک  نامد 

ی میان هر عنصر اجتماعی و  [ اگر بخواهیم به زبان لوکاچ بگوییم، ارزش تجلی رابطه50] اجتماعی است.

ارزش   دیگر،  بیان  به  است.  اجتماعی  ش تمامیت  ]ئشکل  [  Gegenständlichkeitبودگی 

 است:   دارانهسرمایه

کند.  ی شناخت را تعیین می[ هر ابژهGegenständlichkeitsform]  یبودگیشاین رابطه، شکلِ  

هر تغییر ماهوی که موضوع توجه دانش باشد، خود را به صورت تغییری در رابطه با کل و از طریق  

 [ 51] دهد.ی تغییری در شکلِ خودِ شئیت نشان میآن به مثابه

به این ترتیب، معنای چندانی ندارد که ادعا کنیم »غایت مالحظات مارکس عبارت است از فروکاستن شکل 

ی چگونگی تعیین مقدار ارزش  [ چرا که »شکل ارزش« مستقل از مسئله52]  « ای عینیارزش به سنجه

ی  کلمهسرمایه  ی ارزش یکی نیستند. در حقیقت در  ی کارپایهاصطالح نظریهی ارزش و بهاست. نظریه

شود. اما تا وقتی این فرض را قبول داشته باشیم که  { پیش از فصل پول ظاهر نمیmeasure»سنجه«}

کنند، الزم است فرض کنیم که زمان کار اجتماعاً الزمی وجود دارد  شان کار میتولید زندگیمردم برای باز

ها  ونقل، ارتباطات، تکنولوژیی کاالها، دانش، حملکه برای این بازتولید نیاز است، که شامل بازتولید همه

زمانِ بازتولید و هرگونه    افزون بر این  ،شود. هر گونه تالش برای بسط این زمان مورد استفادهو غیره می

تالش برای کاهش کار اجتماعاً الزم از طریق تشدید کار، تالش برای تولید ارزش اضافی است. به عالوه  

[  53آید«]وجود میاست که در میان نیروهای تولید بهاین ادعای نگری که »شکل ارزش همان ”ارتباطات“  

که   کنیم  فرض  اگر  حتی  زیرا  است،  نادقیق  بلکه    وهرجادعایی  نیست  مجرد  کار  دیگر  ارزش  جدید 

پذیری  »ارتباطات« یا »عقل جمعی« است، این به آن معنا نیست که این جوهر جدید کار در معرض مبادله

کنیم( با  گیرد، که برمبنای آن )بار دیگر این نکته را تکرار میعام، یعنی در معرض شکل ارزش، قرار نمی

این به  همهتوجه  درکه  کارها  می  ی  گرفته  نظر  در  همانند  مبادلهْ  همهفرایند  همشوند،  کارها  ارز  ی 
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تواند صرفاً به زمان کار فروکاسته شود؛ بلکه به پول بدل  ی« ارزش نمی[ در نتیجه، »سنجه54] شوند.می

آورد که  وجود میبخشد و این امکان را بهتحقق می  شود، زیرا این پول است که شکل تام ارزش را می

[ مفهوم سوبژکتیویستی ارزش  55] بیان کنند.  مشابهارز  شان را در یک همکاالها بتوانند ارزش  یهمه

تناقض میآپی   عنوان بهکند،  که نگری در برابر مارکس از آن دفاع می انجامد. مثالً،  مد این مقدماتْ به 

های  آید همیشه به ارزشمی  ی ارزش، به شمارکار، یا عمل آفریننده  چهکنند که »آننگری و هارت ادعا می

زمینه در یک  است.« موجود  وابسته  اجتماعی مفروض  و  تاریخی  دقیقاً  56] ی  کنیم که  اذعان  باید  اما   ]

آن به شمار    عنوان کار تحت شکلچیزی بهکند که چهبرعکس این حرف صادق است: ارزش تعیین می

 آید.می

 

 شکل پولی 

پذیر توان نتیجه گرفت که تثبیت شکل ارزشی فقط از طریق شکل پولی امکاناز مطالبی که گفته شد می

شکل  ای  گوید، ارزش مبادلهمی  ی آدولف واگنر هایش دربارهیادداشتگونه که مارکس در  است. آن

چیزی  آن  یِهمانفرض مبادله،  پیش  ، امر عام است، یکی و همان بودن است. ارزش  : ارزش است  پدیداری

  به یکدیگر   آنها باید نسبت   (،C-Cی کاال با کاال )در مبادله  کنیم، یعنی،است که ما مبادله می)کیفیتی(  

اجتماعی(   همانویکی نمیباشند  )جوهر  این  و  طبیعی  ،  خصوصیات  از  یکی  این    باشد.  Cتواند  اما 

ارز عام برای دیگری قرار  تواند در جایگاه هممی  Cنامتقارن است، چرا که فقط یک    بودگیهمانویکی

ها  تیلگونه که عامند اجتماعی است و آنی فرایشان نتیجهپذیریو مبادلهبودن  همانویکیگیرد. از این رو،  

روزمره تعامالت  میدر  مبادلهشان  پپندارند، خصوصیت چیزهای  یا  کاال  )مانند  این  شونده  به  نیست.  ول( 

بت بهترتیب،  کاالیی  می طور وارگیِ  ایجاد  کاالیی  شکل  طریق  از  رابطهعینی  و  یا  شود  »ذهنی«  ای 

کنم که  رأی با مارکس، ادعا نمی»آگاهانه« نیست که اشخاص در قبال اشیاء اتخاذ کرده باشند. من نیز هم

یابد و خود را  که در آن کار هستی میای است  کار »سرچشمه« یا »علت« ارزش است؛ بلکه ارزش شیوه

گونه نیست که »نخست« کار وجود داشته باشد و »سپس« ارزش  [ به بیان دیگر، این57] کند.آشکار می

محصول آن. فقط در صورتی که جوهر ارزشْ کار مجرد باشد و فقط درصورتی که کار خود را به    عنوان به

پولیمثابه کند، واقعیت اجی کارِ  مبادلهشده وضع  انتزاعی و  مناسبات  از  برآمده  ی عام چیزها که  تماعی 

افراد در آن دخیل باشندهمه بنابراین، مسائل مربوط به شکل به معنای واکاوی  به  ی  وجود خواهد آمد. 

اجتماعی است. این نکته همانموضوع اقتصاد طور که در بخش پیشین اشاره  ، یعنی موضوع ترکیب 

 مچنان مبهم است. به زبان مارکس: ی نگری هکردم، در نظریه
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  فقط  کاال.  آید  پدید   کاالها  جهان  کل  مساعی  تشریک  عنوانهب تواندیم   تنها،  C  ارزش،  عام  شکل

  کاالهای  تمام  حال، همان  در  که  کند یم کسب را [ Wertausdruck] خود  ارزش عام  تجلّیِ زمانی

 همین   عیناً  باید  نیز   نوظهور  کاالی  نوع  هر  و بخشند؛  تجلّی ارزمه  همان در   را  خود  هایشارز   دیگر،

چیزگونِ  چون  که  شودیم  روشن  ترتیب،  این  به  .دهد  انجام  را  کار   ارزش   خصلت 

[Wertgegenständlichkeit  ]ًاجتماعی  واقعیت  صرفا  [Dasein  ]که    است،  اشیا  این   این چرا 

  شانیاجتماع  مناسبات  یهگستر  کل  در  تواندیم  فقط  ارزشی  شکل  نتیجه،  در  و واقعیت اجتماعی  

 [ 58] .باشد داشته اجتماعی  اعتباری باید ، شکل ارزششود متجلّی

( مناسبات عام باید  2ها وابسته است؛ )C  یهمهبه    C( هر  1دهد که )به بیان دیگر، شکل ارزش نشان می

بودنْ  ماعی( شکل ارزش شکل مناسبات اجتماعی است. بنابراین خودِ این اجت3)در شکل پول( تجلی یابد؛ ) 

نظریه موضوع  موضوع  )سرمایه(،  تراکنش  در  ارزش  در  پولِ  آن،  عام  تجلی  و  ارزش  است.  اقتصادی  ی 

ارزش  فلسفه زیرا  است  مارکسیستی  اجتماعیی  سرمایه  شدنشکلِ  جوامع  مارکس  در  است.  داری 

 نویسد: می

  شکل  تناوب،هب آن در  که فرآیند  این [übergreifendes Subjekt] مسلطِ ی هسوژ مقام  در رزش ا

  کندیم  حفظ  تغییرات  این  تمامی  در  را   خود  اما   ،دهدیم  دست  از   و   پذیردیم  را   کاالها شکل  و   پول

.  شود  ابراز   اش یخودهویت  آن   مدد  به   تا   دارد  نیاز   مستقلی  شکل  به   چیز   هر  از   بیش  دهد،می  وگسترش 

 [ 59]  .شودیم  شکلی چنین تصاحب  به موفق پول   پیکر  در  تنها ارزش

ای کمابیش  افزوده  ،کند درک کنیم شکل پولیکننده است، زیرا کمک میقول باال تعیینی آخر نقلجمله

که تفسیر نگری  غیرضروری برای شکل ارزش نیست، و برعکس، تحقق ضروری آن است. با توجه به این

ل پولی را ـ و اگر بنا را بر  ای« از مفهوم ارزش استوار است او شکگرایانهاز مارکس بر برداشتی »فوق ذات

است، پس شکل سرمایه پول خودعطفی  بگذاریم که سرمایه  کنار میاین  ــ  است  گذارد.  ای هم چنین 

 شود: موضع نگری در فراز زیر به خوبی روشن می

ی  نمایی عددی رابطهکند؛ پول دیگر منطقمیانجی میان کار و کاال عمل نمی  عنوان بهپول دیگر  

 [ 60] ها نیست.درت نیست؛ دیگر تجلی کمّی ثروت ملتبین ثروت و ق

ی تجلیات  از پیش دربارهدانان و فیلسوفان نئولیبرال بیش  دهای اخیر حتی اقتصادرست است که در دهه

اند، اما خطاست که مدعی شویم پول دیگر میانجی کاال و پول نیست،  پولی ثروت اجتماعی دچار تردید شده 

که میانجی کار و  جای آنشود. پول بهیافت میرهای اقتصادی استاندارد از مبادله تر در تفسیتزی که بیش

باشد،   آنکاال  طریق  از  که  است  همه  شکلی  بالقوه(  طور  موجودیت)به  همهی  و  مناسبات  ها  ی 
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ه شکل جا که پول حقیقتاً بشوند و از این رو، از آناجتماعی، نه تنها در ایده بلکه در واقعیت، برابرپذیر می

ی سرشت  افزا، شرایط ضروری و هستهشود. هم پول و هم کار، کارِ ارزشپذیر میعام وجود دارد، گسترش

ی  ی نگری دربارههای گستردهداری حتی تحت شرایط تولید هوشمند هستند. با توجه به بحثپویای سرمایه

 شود.ی حیرت میتر مایهبیش، فروکاستن پول به میانجی میان کار و کاال حتی گروندریسه

درک نیست زیرا در  ی ساده تقلیل یابد به درستی قابلبه عبارت دیگر، بازتولید اجتماعی اگر به مبادله

داری به خود گرفته است: کاالها فقط در صورتی کاال هستند که به طور  ی ما مبادله شکل سرمایهزمانه

  فرض ارزی که پیشارز عام بیان کنند، همخود را در یک هم  عام در مبادله باشند، یعنی درصورتی که ارزش 

اند. اما این  ارز عام وابستهی مناسبات اجتماعی )در اصل( به یک همی خود، این است که همهآن، به نوبه

حرکت عام و مداوم فقط در صورتی ممکن است که کاالها شکل پولی به خود بگیرند. پول خود را به  

کند زیرا  ها وضع میی موجودیتی مبادالت، و در نهایت برای همهم و یکسان در همهی امری عا مثابه

ی  وارگی پول منبع همهاجتماعی است. بنابراین، این بت  ی واقعیتکنندهداری تعیینی تولید سرمایهشیوه

 گوید: می  گروندریسهطور که مارکس در ی دیگر است. همانمناسبات بتواره

  یی بازنما را ثروت آن در  که  است  یشکل همان اش،یتمادّ و  جوهر پول، خصوص رد ، از طرف دیگر

  به  بنا }  اکنون  شود،یم  دار یپد  جا   همه  عام  کاالیی   عنوان به  ی{مکان  نیّ تع  به   بنا}  پول،   اگر .  کندیم

 هازمان  یههم  در  را   خود  ثروت   عنوان به  پول .  شودیم  دار یپد  عامکاالیی    چونهم  ی{زمان  نیّتع

  یتمام  .زنگار  نه  دشیزدایم  دیب  نه  که   است  یگنج.  دارد  ی خاص  رییپذیداریپا  پولْ.  کندیم  حفظ

  کاال   حاضر؛  جا  ههم  است کاالیی    پول .  ریفسادناپذ  استکاالیی  پول  رند؛یفسادپذ  پولِ  فقطکاالها  

 [ 61] .است  یمحل پول فقط

تواند به طور نامحدود وضع شود که  جا حاضر بودن، فسادناپذیری پول هنگامی می، همهرییپذیداریپااین  

ای بدل کند که از خودش تغدیه  و آن را به چرخه  به حرکت درآوردسرمایه به معنای واقعی کلمه پول را  

 نظامی  های تولید پیشین صرفاًداری برخالف شیوهگوید: »سرمایهطور که تونی اسمیت میکند. همانمی

داری یک نظام پولی است ]...[ پول جهان اجتماعی را  شود. سرمایهنیست که در آن از پول استفاده می

انجامد، حتی  ی( همه چیز، از جمله زمین، از شکل پولی می)بالقوه  تبعیت عام[ که به  62] دهد«شکل می

های انسانی، امیال و غیره. این سخن به آن معناست که اهدافی )مانند آزادی، اختیار، ها، خواستآلایده

سیاسی گذشته و اکنونِ    - عدالت و شکوفایی انسان( که بنا به نظر فیلسوفان غیرانتقادی لیبرال اجتماعی

 تحقق نیستند.داری را »هدایت کنند«، قابلآل سرمایهنظام قرار بود به طرزی ایده این
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ی مالی به بحث  ی سرمایه[ و در اظهاراتش درباره63]  اشاگر منصف باشیم، نگری در برخی آثار اولیه

ن دیدگاه  ی پول تلویحاً ایی مسئلهی پول پرداخته است. نگری در اظهارنظرهایش دربارهی مسئلهدرباره

طور که نگری  از تولید و اقتصاد »واقعی« جدا شده است. پول، آن  ،کند که بخش مالیرایج را تایید می

افراد مولد و خالق )کارگر  که  جانبدا   تا [  64]  ی مقابل کار« است،گوید، اینک »نقطهمی ، کار در قالب 

تواند فقط به لحاظ سیاسی کار  ود میشود، که خخارج می ی دسترسی اقتصادی سرمایهاجتماعی( از حیطه

ی مالی  المللی »اینک خود را فقط از طریق سلطهرا به کنترل خود درآورد. طبق نظر نگری، بورژوازی بین

[  65]  ای که کامالً از قید مقتضیات تولید رها شده است.«کند، به عبارت دیگر، از طریق سلطهمتجلی می

»کار در برابر سرمایه« جای بحث دارد، باید اشاره کنیم مادامی که فرض  که مفاهیم معینی چون  فارغ از این

به مثابه    تنهاوجود دارد، ادعای جدایی کامل کار از پول معنایی نخواهد داشت، زیرا سرمایه    کنیم سرمایه

ر  شده ممکن است. بار دیگتواند وجود داشته باشد، که آن هم فقط از طریق کار پولیشده میکارِ ارزشی

سازیْ است که تمایز میان ارزش و ارزش اضافی و نیز تمایز میان ارزش  کنیم که پولیاین نکته را تکرار می

ی مقابل  ی مالی »نقطهویژه در شکل سرمایهکند. این ادعا که پول بهممکن میاضافی نسبی و مطلق را  

تولید است، در حقیقت شکلی است که مارکس   از  است، یعنی مستقل  را »بتکار«  وارگی سرمایه«  آن 

تواند »با تکیه بر خودش« کار کند. این مالحظه که  نامد، زیرا مبتنی بر این فرض است که سرمایه میمی

کند درست است، اما این فاصله فقط به این علت ممکن  ای خودمختار عمل میبخش مالی به طور فزاینده

اند. به بیان دیگر،  ی حال به آینده استوار شدهگذاری بر بسط موقتاست که بخش مالی و بخش سرمایه

سازیِ  سازیِ آینده، یعنی مالیم.{ کنونی در حقیقت مالی-سازی }گسترش بازارها و نهادهای مالی مالی

ی مجازی بر ادعاهایی استوار  توانیم بگوییم، سرمایه[ بر مبنای نظر مارکس می66]  بارآوریِ آینده، است.

ی مجازی در تضاد با سرمایه نیست؛  هستند. در نتیجه سرمایه  کارِ آیندهات ما از  گر انتظاراست که بیان

 گیرد. ناموجود را به کار میبلکه غایتِ تحقق آن است، زیرا بارآوریِ )هنوز( 

 

 عقل عمومی 

ی »جمالت نظرورزانه« در فلسفه نگری مطرح کردم. بحث عقل عمومی و  جا برخی نکات را دربارهتا این

ی رادیکال ایتالیایی متأخر نیز بر این ایده استوار است که »تولید دیگر  ی ماشین« در فلسفهه »قطعهجایگا

سازی و دگرگونی  رسد کامپیوتریجا که به نظر می[ تا آن67] به طور کامل عبارت است از ارتباطات«؛ 

دانشفزاینده اساساً  مناسبات  به  مولد  مناسبات  ورشکستی  ی  به  انجامیده  انگارهبنیان  تولید  سنتی  های 

 کند:گونه خالصه می[ نگری این بحث را به خوبی این68]  است.
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کند چیست؟ الف( پیش از هر چیز، این پروژهْ  از تکامل اعمال می  ای که سرمایه در این لحظهپروژه

تر شده است  میقویژه انحالل هژمونی فرایند تیلوریستی کار است. واکاوی کار عنابودی کارخانه و به

تدریج مدام غیرمتمرکزتر می به  به لحاظ فضایی  آن  بر  شود. در عوض کار بیشو سازماندهی  تر 

که کار  ی کار اجتماعی، متمرکز شده است: کوتاه سخن آنشدنِ شبکهایدانش اجتماعی، بر سرمایه

یابد.  نه گسترش میبر استثمار شخصیت کارکننده متمرکز شده است که به فراتر از مرزهای کارخا

سازی جامعه  نامیم. ب( این پروژه همچنین شامل کامپیوتریما این شخصیت را کارگر اجتماعی می

ی کنترل جامعه از بیرون )کارخانه( به درون  ی مولد از ارتباطات، و انتقال برنامهو به ویژه استفاده

 [  69] )ارتباطات( خود جامعه است. 

ی معروف به  توان در قطعهی ارتباطات و دانش را میها دربارهی این ایدهریشهدانند،  همانطور که همه می

ماشینقطعه احتمالی   ی  شکستن  درهم  با  ارتباط  در  عمومی  عقل  باب  در  او  تأمالت  در  و  مارکس 

یافت. اگرچه طرح کامل این مبحث طوالنی موضوع این    گروندریسهداری از طریق دانش در  سرمایه

کنم.  جا ارائه می[ من برخی نکات نهایی مربوط به این موضوع را در این70]  { نیست فصل }این مقاله

ی آن بحث  تر دربارهسازی دانش و عقل عمومی در ارتباط با تز تولید و ارتباطات )که پیشآلگرایش به ایده

هارت( تجزیه و  انجامد، به ویژه که نگری )و  [ ـ به رازآمیز کردن دانش می71] کردم( ـ »کار سایبورگ« 

شود که کل تولید دانش به طور  دهد، امری که به این بینش منتهی میارائه نمی تولید دانش تحلیلی از 

گیرد. به  ای ممکن و وابسته به تولید ارزش اضافی است، یا به بیان دیگر، شکل ارزش به خود میفزاینده

 اندیشانه است: عالوه یکسان پنداشتن دانش با »علم« خام

  عنوان بهی کار غیرمادی، و بسیار علمی درک شود ]...[ )هنگامی که ]...[  گامی که کار به مثابههن

درکارک شود(،  تعریف  جماعت  اجتماعی  میمیرد  که  پیچیدگی یابیم  به  کار  فرایندهای  از  توانیم 

 [ 72] های بدیل برسیم.افزایی اجتماعی و تولید سوبژکتیویتهی ارزششبکه

شده فقط این نیست که دانش در کل، و نه یک دانش علمی خاص، شکلی از   جا ابرازنامیدی که در ای

که در این ادعا ممکن است حقایقی  رغم آنتواند دیگر در کنترل سرمایه نباشد. بهفعالیت انسانی است که می

تولید متعین به    وجود داشته باشد، اما گرایش به رمانتیک کردن نیروی عقل دارد. زیرا، به جای این ادعا که

توان دقیقا برعکس استدالل کرد، یعنی، استدالل  شود، میمی  بیرونی ی دانش نسبت به سرمایه  واسطه

طور که رایتر خاطرنشان کرده  شود. همانافزایی وابسته میکرد که عقل عمومی به طور فزاینده به ارزش

های  رِ تولید دانش )از طریق موسسات و شرکتمحوجای تمرکز بر فرایند سرمایهبهها  اُپرایستاست، پست

  پس ازپژوهشی( تمایل دارند که این رابطه را به یک فرایند خطی تقلیل دهند که در آن سرمایهْ دانش را  
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ی نگری بگوییم، سرمایه »در  ان دوگانه[ اگر بخواهیم به زب73] آورد. که تولید شد تحت کنترل درمیآن

هایی وابسته  آوریجا که امروزه تقریباً کل دانش به فن[ از آن74]  شده است.«  اصل و در عمل، کامالً انگلی

مقیاس تولید شوند، تولید دانش از همان آغاز با کل گردش سرمایه آمیخته  است که باید توسط صنایع بزرگ

پردازند که  ی ساختارهای ژنتیکی جدیدی میی به پژوهش دربارهفناورستی زمندان  [ وقتی دانش75]  است.

های بیولوژیک نیز  شود بلکه به تولید نسل جدیدی از سالح های گیاهی بهتری منجر مینه تنها به گونه

[ چندان دور از انتظار نیست. به عالوه خود علم نیز قابل عرضه  76] مونسانتو انجامد، تکرار ماجرای  می

های  پذیرد که با رشد عظیم بارآوری در دههشود. از این منظر، تصور من این است که نگری نمیدر بازار می

گذاری در تحقیقات نظامی و نظام سالمت )در معنای وسیع  اخیر بارآوری در علم بیش از پیش به سرمایه

شدن ارائه  اعیی اجتمآل از دانش و شبکهشود. هارت و نگری تصویری بیش از حد ایدهآن( وابسته می

اینمی بدون  شبکهدهند  این  واقعی  تولید  رسیدن  ثمر  به  چگونگی  به  رو  که  این  از  کنند،  توجه  ها 

انجامد. در حقیقت،  ی سیاسی )از سرمایه( به شکست میشان برای تقلیل جنگ به یک مقولههایتالش

گوناگون تخریب، باید اذعان  دانش علمی پیوند نزدیکی با جنگ و تخریب دارد. با در نظر گرفتن وجوه  

ی  های سرکوب آن ریشه دارد که وظیفهداری و دستگاهکنیم که تولید دانش عمیقاً در درون دولت سرمایه

  -مولیر   که  گونهاش را برعهده دارند. از این نظر، دانش، آنتضمین بازتولید جامعه در سطح اقتصادی کنونی

یک کاالی    تواندمیو بسیار ساده است که بگوییم دانش    پندارد، یک کاالی عمومی نیست. بوتانگ می

ی  ی قدیمیِ خنثی بودن تکنولوژی در زمینهعمومی باشد، به ویژه از آن رو که این ادعا تکرار همان افسانه

افزایی کار در  تولید دانش است. آیا نیازی هست که یادآوری کنیم مارکس درست در آغاز واکاوی ارزش

افزایی به فراتر از  افزایی کار زنده به بسط فرایند ارزشکند که ارزشاین نکته اشاره میبه    سرمایهکتاب  

ای که نسل »بعد« را هم دربربگیرد، وابسته است، یعنی به فراتر از حد محدود  طول یک زندگی، به گونه

دگی را محدودیتی  افزایی نامحدود، متناهی بودن زن[ به عبارت دیگر، فرایند ارزش77] زمان کاری اشخاص؟

  عنوان بههای پزشکی  ی پژوهشداند که باید بر آن غلبه کرد. نقش مهم سالمت و نقش فزایندهدرونی می

افراد   عنوانبهاعضای جامعه    بابازتولید اقتصادی جامعه،    اشود، بها هدایت میای که از سوی دولتوظیفه

ی تکنولوژی و تولید دانش از طریق فرایندهای  وسعهمرگ، ارتباطی تنگاتنگ دارد، که خود به ت   با مولد، و  

[ در نهایت، وقتی گسترش سرمایه شروع به در  78]  مندان پیوند خورده است.تحقیقاتی وابسته به قدرت

و عقل  ها کرده است، نقش دانش  ی منابع طبیعی و بیولوژیکی به منظور مولد ساختن آناختیار گرفتن همه

 [ 79] بینی آن نبود.ای که خود مارکس هم قادر به پیشگونههعمومی عمیقاً مبهم است؛ ب 
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بیند، عامل نابرابری ثروت،  بخشی که نگری در عقل عمومی میدر نتیجه، ظرفیت »آزادکننده« و رهایی

گونه که به ویژه در  گذاری در تحقیقات، آنمحیطی و استثمار است. سرمایهساختار طبقاتی، تخریب زیست

اتی متشکل از تعداد نظام آکادمیک، شاهد آن هستیم، به نظامی طبق   حتی درون نظام ایاالت متحده، و  

ی فوقانی نئوفئودال  شماری از موسسات نخبه و انبوهی از »امکانات« آموزشی متوسط، یک طبقهانگشت

عالوه،  کار و کارگران آکادمیک سطح پایین انجامیده است. بهثباتای زبون از آموزگاران بیاز اساتید، و طبقه

از طریق آن بازتولید  دانش، پیشرفت زندگی« خوانده میچه در برخی مناطق »پیشرفت  این امر  شود به 

کشی  بهره  وری و پیشرفت علوم، همزمان، به شود. و در نهایت، افزایش بهرهاختالف شدید ثروت منجر می

ی  ها در حوزهانجامد. تقریبا تمامی پیشرفت{ میوسفر یبکره }ویژه انرژی و زیستغیرمتناسب از زمین، به

دهد. این معضالت  تناسب افزایش میای بیگونهشود که مصرف انرژی را بهمنجر میهایی  علوم به فناوری

زند، بلکه آن را زمین  ی »طبیعت« برای آن سرباز میمحیطی که مارکس به عمد از به کاربردن واژهزیست

دالل  طور که در بخش نخست این مقاله استی نگری مطرح نشده است، و هماننامد، به واقع در فلسفهمی

محیطی به این علت در آثار نگری مطرح نشده است که این  کردم، برداشت من این است که بُعد زیست

ای که به مفهومی از  پردازیپردازی بنیادین برداشت نگری از کار مولد است، بازمفهومامر مستلزم بازمفهوم

ی بسط زندگی فرد زنده، گره خورده  اش، و با زمین به مثابهانجامد که ذاتاً با غیرطبیعی بودنکاری می

اگر همان مولد«  است.  »نیروی  آزادی یک  که  باشد  درست  گفته  این  واقعاً  است،  معتقد  نگری  که  طور 

رسد که بسیار انتزاعی خواهد بود اگر این آزادی را با تولید دانش، کار »به خودی  [ پس به نظر می80است،]

ویژه اگر این نکته را در نظر بگیریم  کار مجرد یکی بگیریم، به  عنوان حامل این ظرفیت خود«، و انبوهه به

دومین منبع ثروت گره خورده است. اما زمین، اگر آن را در    عنوان بهکه نیروی مولدِ »آزاد« ماهیتاً به زمین  

 اش درک کنیم، همچنان نسبت به زندگی مولدْ بیرونی خواهد ماند. مادی -شکل اجتماعی

 

 گیری نتیجه

ها  ترین فیلسوفان سیاسی دوران ماست. حتی اگر با برخی از ایدهبخششک یکی از الهامو نگری بیآنتونی

اش به  اش، و حساسیتبخشبینی شادیحدوحصر او، خوشو مفاهیم او موافق نباشیم، خالقیت ظاهراً بی

دوران معاصر »به مشام می در  بنابراین،بوهایی که  است.  قابل ستایش  راستی  به  از    رسد«  نقد شماری 

ها پرداختم نباید اظهارنظرهایی خصمانه تلقی  ی نگری که من در این فصل به آنمفاهیم منتخب فلسفه

است که به مفاهیم بنیادینی بازگردم    ی نگری نه فقط به من کمک کردهشوند. برعکس: اندیشیدن درباره

ن مفاهیم برای امروز را نیز مشخص  که معرف میراث مارکسی هستند، بلکه میزان همچنان مفیدبودن ای
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اگرچه بمی فلسفهکند.  بهه نظر من  مولد و    شناسیویژه هستیی سیاسی نگری،  برسازنده، بسیار  قدرت 

ی  ویژه از آن رو که بدیل چارچوب فکری لیبرال مسلط کنونی دربارهبرانگیز است، بهلحاظ فکری چالشبه

او    هایطور که دیدیم من تردید دارم تالشحال همانبیم، با اینیاقانون، دموکراسی و جامعه را در آن می

چنان به این  آمیز بوده باشد. در مجموع، ما باید همی مارکسی موفقیتزمینهساختن خود از پس  برای رها

کنیم که »دیگر بر تولید ثروت بر اساس استثمار زمان  ای« زندگی میادعای نگری که ما اینک در جامعه»

 [ 81] ی تردید بنگریم.توار نیست« به دیدهکار اس

 

 کتاب زیر:  12ای است از فصل این مقاله ترجمه * 

Contemporary Political Italian Philosophy, ed. Antonio Calcagno, SUNY Press 
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 بعدازظهری با آلتوسر

 (1977)تابستان  ی نیو لفت ریویو ی مجله تحریریهگزارشی از دیدار آلتوسر با هیئت

 

 2021ژوئن   6

 ی: پری اندرسون نوشته

 ی: دلشاد عبادی ترجمه

 

شانِ ماتا، نقاش سورئالیستِ  آلتوسر و همسرش، هلن ریتمن، چند روزی برای مالقات با دوست

شیلیایی، در لندن بودند. این سفر نخستین سفر آلتوسر به انگلستان بود. از آنجا که آلتوسر  

مقاله نوشتن  دربارهمشغول  مجلهای  برای  گرامشی  به  تاریناشیهی  ی  میبود،  که نظر  رسید 

مقالهتوجه به  دربارهااش  شمارهی  در  گرامشی  ریویو نیو]  100ی  ی  است.  لفت  شده  جلب   ]

 [ 1وگویی چهار ساعته با او داشته باشیم.]فرصتی پیش آمد که گفت

سواالت خصوصی  داد.  نشان نمی  ایعالقه  اششخصی  ینامهزندگی  مربوط به  طور کلی به مسائلآلتوسر به

اش، یکی  ی اصلی جوانیدو تجربه  محتاطانه بود. ها  پاسخماند، اما  پاسخ نمیاش، هرچند بیی گذشتهدرباره
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گفت(  وار سخن میی اجتماعی« )که در رابطه با یکی کنایهزمانش به »مسئله  ی آنبه کاتولیسیسم و عالقه

در آلمان، در خالل جنگ. تحصیالتش مشابه    او   شدنیی زندانسالهی پنجشد و دیگری به تجربهمربوط می

آن را از سر گرفت. او   1945ای دچار شد که بار دیگر در با ]ریموند[ ویلیامز و هابسبام در اثر جنگ با وقفه

در آن زمان، به جز شرکت در چند سخنرانی مرلوپونتی، تحصیالت فلسفی چندانی را از سر نگذرانده بود.  

، نه دستاوردهای انقالب چین یا بحران چکسلواکی،  1948ه علت پیوستنش به حزب در  رسد کبه نظر می

ی جنگ داخلی اسپانیا( بوده که  چنین در نتیجهبه بعد )و هم  1945از    ی روند تکاملی تدریجیبلکه نتیجه

بوده مؤثر  میان  این  در  نیز  بهالبته عواملی شخصی  البته  با همسرش که  )آشنایی  به  قهگمانم عال اند  ای 

 اش نداشت(. صحبت درباره

ترین نکته را در  ی بیستمِ حزب کمونیست شوروی چه بوده، مهمکه واکنشش به کنگرهاو در پاسخ به این

ترین خطر برای مارکسیسم  پنداشته که این بزرگرابطه با تحوالتش ذکر کرد. گفت در آن زمان به غلط می

اش را  مقاالتش بوده، این برداشتْ کلیت تفکر سیاسی  ی شصت که مشغول نوشتناست. در طول دهه

ی  از آن مقطع، یعنی به دهه  داده. اما حاال فهمیده که خطر واقعی برای مارکسیسم به خیلی پیششکل می

گردد. درواقع، استالینیسم بحرانی درون مارکسیسم بود که شکل یک سکون متحجر  سی و استالینیسم بازمی

ی وجود بحران  ترین نشانهد گرفته بود. خود همین سکونِ ایدئولوژیِ استالینیستی، وخیمیا نابحران را به خو

 . آورد بود که خروشچفیسم صرفاً آن را به حرکت انداخت و پیش چشم

ی مارکسیستی  [ بود که بسیار زودتر متوجه عمقِ بحرانِ نظریه2از نظر او امروزه باید قدردانِ فرناندو کلودین] 

ای فلسفی داشته باشد. آلتوسر معتقد بود که این شرایط واقعاً  رچند نتوانست با آن مواجههشده بود ــ ه

[ که گویا  3]  ی مارکسیسم غربیمالحظاتی دربارهای به  موجب نوعی بدبینی در تفکرش شده بود )اشاره

پس از انتشار آخرین    ای که البته در سایرین نیز وجود داشت. او ی فصلی از آن را خوانده بود(، بدبینیترجمه

اش صحبت خواهیم کرد(،  ودومِ حزب کمونیست فرانسه )در ادامه دربارهی بیستی کنگرهدرباره  اشمقاله

منتشر شود،    تا ریناشیهی  ی گرامشی است که قرار است در مجلهی جدلی دربارهاینک مشغول نوشتن مقاله

ی هژمونی( نیست،  )نقد ایدهریویو  نیولفتی  تداللِ مقالهشباهت به سیر اسبی   اوی خودِای که به گفتهمقاله

چنین اشاره کرد که شاید دستِ آخر از انتشارش منصرف شود، ای فلسفی دارد تا تاریخی. هماما بیشتر جنبه

براین، گریزی به این مسئله زد که  چندان سنجیده از آب درآمده است. او عالوهچرا که زیادی گزنده و نه

داری بنویسد که مناسب مخاطب  ی وضع فعلیِ دولت سرمایهاهد کتابی کوتاه و فشرده دربارهخودلش می

 عام و انتشار گسترده باشد. 
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 حزب کمونیست فرانسه

وکمالِ عضویت در حزب در خالل  آلتوسر در پاسخ به روال زندگی در حزب کمونیست فرانسه بر تحول تمام

اند فاقد هرگونه چارچوب مارکسیستی  تازگی عضو حزب شدهجوانانی که بهی  پنج سال اخیر تأکید کرد. توده

آن برنامهجدی هستند ــ  به عضویت حزب درآمدهها صرفاً در بستر  تقابل  ی مشترک  در  این گروه  اند. 

ن  ی خلق، پیمااند: دوران سوم، جبهههای گذشته را از سر گذراندهگیرند که دورهعیار با گروهی قرار میتمام

نیروهای  هایی که شدت و تنوع آنشوروی، دوران مقاومت و جنگ سرد ــ یعنی تجربهـآلمان نازی ها 

داد. در حال حاضر، تعداد بسیار اندکی از کادرهای  جوی آن دوران را به تفکر مستقل و جدی سوق میستیزه

قدیمی کماکان عضو حزب هستند.  زمان  او  ترینآن  خود  نسل  به  اغلب  اعضا  ــ کسانی  ها  دارند  تعلق 

 شود.  های سیاسی خود او محسوب میدورهکه هم [Georges Marchais]چون ژرژ مارشه هم

نتیجه در  مارشه  نبود.  قائل  حزب  رهبران  برای  چندانی  احترام  روشه  او  والدک  حذف   Waldeck] ی 

Rochet]  ی  مارشه که اینک در نتیجهسابقه انتخاب شده بود.  دردسرترین شخص یا فردی کمعنوان کمو به

نفس  بههای تلویزیونی نیز با اعتمادتوجهی در حزب دارد و در برنامهاش نفوذ قابلگوییلهجه و رکصراحت

اِمیل  ـروا که فردی تواناست بیمار است. پل الورِن و رِنهلو  شود، اما محدودیت بسیاری دارد. روالنمیحاضر  

ی آلتوسر، این سخن الورن که در زمان جنگ داخلی اسپانیا پنج سال گفتهپیکه نیز زیادی جوان هستند. به

بیشتر نداشته سخنی ناشایست تلقی شده است. آلتوسر مدعی بود که رهبران حزب کمونیست فرانسه در  

د  و[ از خ4] موژیکمانده«ی  های »عقبخفا کامالً ضدشوروی هستند و تحقیری شوونیستی نسبت به روس

زنند که در کشورشان عملکردی بسیار بهتر از  دهند، الفِ توانایی حزب کمونیست فرانسه را میمینشان  

ی آبروریزی و  طورکلی، اتحاد جماهیر شوروی را مایهحزب کمونیست روسیه در روسیه داشته است و به

تا چه اندازه است،    ها با اتحاد شورویکه میزان آشنایی آنسر در پاسخ به اینآلتو کنند.دردسر تلقی می

ی مرکزی فرانسه این امکان را دارند که هر چهارسال یکبار رایگان  یادآوری کرد که تمامی اعضای کمیته

مند هستند ــ  به اتحاد جماهیر شوروی سفر کنند و اعضای دفتر سیاسی نیز هر ساله از این امکان بهره

ی  گونه تأمل جدی در بارهها هیچهمه، در میان آنبااین  اند.خوبی با زندگی در روسیه آشنا بودهبنابراین، به

 ی شوروی وجود ندارد. ی تاریخیِ جامعهتجربه

انداز حزب کمونیست  نحوی شبیه به چشمالمللی احزاب کمونیستی غربی بهانداز بیناز منظر او، امروزه چشم

ای  ها هیچ تغییرات اساسیوذ آنی نفدادن به واشنگتن که ذیل حوزه  چین است ــ حامی ناتو و تضمین

سه، ایتالیا و اسپانیا )که از نظر او،  جا در فران در حال حاضر، ضدیت با شوروی همهصورت نخواهد گرفت.  



304 

 

اندازِ  شد که متأسفانه مارکسیست نیست( شیوع یافته است. چشمکاریلو رهبر کمونیستی قابل محسوب می

تر حزب  کم  شد ــ هیچ نیرویی، و از همهعیار در تاریکی محسوب میاتحاد چپ از نظر آلتوسر جهشی تمام

ی  حال، پروژهکه پس از انتخابات چه باید رخ دهد ندارد. بااینکمونیست فرانسه، تصوری در رابطه با این

جمهور برای جدایی حزب سوسیالیست از حزب کمونیست فرانسه در صورت موفقیت در انتخابات،  رئیس

غیپروژه بهای  میرواقعی  بهنظر  ــ  اعضای  هیچرسد  که  سوسیالیست،  حزب  کلیتِ  که  ندارد  امکان  وجه 

ایده گرو  در  دل  عمیقاً  برنامهفعالش  بههای  رهبرانش  و  داشتند  مشترک  ضعفِ  ی  جبران  منظور 

ول  ی کارگر فرانسه حساب باز کرده بودند، قبشان روی تثبیت هژمونیِ سیاسی حزب بر طبقهگراییاتحادیه

برخی   در  بود  توانسته  سرانجام  فرانسه  کمونیست  حزب  شوند.  میانه  نیروهای  با  ائتالف  وارد  که  کنند 

 اِتین و رَنس.ـهای آن عبارتند از سنتترینکسب کند که دو مورد از مهم  یهای انتخاباتی دستاوردهایحوزه

ای  در ماه آوریل سخنرانی قصد داشت . وقتی  بود ، و موقعیتش محل تردیدخود آلتوسر نیز در حزب منزوی

ی سازمانِ جوانان حزب ــ به او  ساله  41دبیرکل  ایراد کند، کاتاال ــ  برای اتحادیه دانشجویان کمونیست  

اش را لغو کند. آلتوسر از این کار سر باز زد و در ادامه تالش کرد  تلفن کرد و از او خواست تا سخنرانی

ها از این قرار بوده است:[ تأخیر، ممانعت، تأکید  منتشر کند. ]واکنشاش را در مطبوعات حزب  سخنرانی

تر سخنرانی را از  ی طوالنیرو، آلتوسر اینک تصمیم گرفته که نسخهموقع بودن آن و امتناع. ازهمینبی

های متنوع  هایش علیه حق گرایشاو در پاسخ به این اتهام که استدالل طریق انتشارات ماسپرو منتشر کند.

اند، پاسخ داد که این مسئله در حزب کمونیست فرانسه چیزی از قسم  در حزب از قوت کافی برخوردار نبوده

ترین اصلی است که رهبری حزب مصمم به حفاظت از آن است.  شود و این مقدسدینامیت محسوب می

نظر او امروزه دفاع    که هنجار رایج در حزب ]کمونیست[ روسیه در زمان لنین چه بوده است، ازفارغ از این

های ]مختلف[ درون حزب کمونیست فرانسه غیرممکن است. با چنین کاری شخص به یک گتو  از گرایش

های متنوع از سوی میتران  براین، خودِ حزب سوسیالیست نیز امروزه به دلیل الغای گرایشعالوه دهد.تن می

ویی برای ما تعریف کرد که درون حزب سوسیالیست  تحت فشار قرار گرفته است. او با ترکیبی از احترام و بدگ

داشتهگرایش وجود  متعددی  نهادی  از حقهای  هریک  که  سازماناند  و  دفاتر  مطبوعات،  های  عضویت، 

کرد. اما چه  مدتی طوالنی تحمل نمیوجه بههیچاند ــ امری که میتران بهمختص به خود برخوردار بوده

ی  ی انقالبی کمونیستی به او گفته بودند که مسئلهدوستان آلتوسر در اتحادیهراه دیگری وجود داشت؟  

از کنگره مطرح میفقط در بحث ها گرایش پیش  پهای  این مباحث  شوند و  از  از آن دیگری خبری  س 

آن در  حتی  بنابراین،  نهادینهنیست.  حقوق  از  خبری  نیز  گرایشجا  بااینی  نیست.  زود  ها  یا  دیر  همه، 

ی طرح مباحث در حزب کمونیست فرانسه پدید آید ــ فارغ از تمرد  ست آزادی بیشتری در زمینهبایمی
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کشد که فهرست  ودوم همین بود. درواقع، طولی نمیی بیسترهبری حزب در این زمینه، منطق کنگره

نتایج این روند نمی حزب به    توان چندان امیدوار بود. اعضایپیشنهادی کنار گذاشته شود ــ هرچند به 

 دهند. میهای سابق رأی  هرحال به همان اشخاص و سیاستاند و احتماالً بههمنوایی و اطاعت عادت کرده

توانست به طرد و انزوای او بیانجامد که از  کرد اما این ]رویکرد[ میحزب دیگر اقدام به اخراج کسی نمی

تنها کاهش نیافته بلکه شدت  کنترل فرهنگی نهودوم به بعد، ی بیستورزید. از زمان کنگرهآن اجتناب می

ست، فردی  ا  ال پانسه ی  گیر این امر، برکناری فوریِ مدیر مسئولِ مجلههای چشمیافته است. یکی از نشانه

 [ Casanova]کرد؛ اکنون، کازانووا  مسلک که همواره به آلتوسر در انتشار مقاالتش در مجله کمک میلیبرال

شود. نظارت بر فرهنگ  های اصلی دستگاه ]حزبی[ محسوب میه یکی از مهرهجانشین این فرد شده ک

ی مارشه محسوب  است که یکی از همکاران میانمایه  [Chambaz]ی شامباز  صورت کلی اینک بر عهدهبه

  برای مارکسکند. نه کتاب  های او سکوت میمندْ در قبال ایدهشکلی نظامصورت کلی و بهشد. حزب بهمی

نه   بررسی نشده، هیچقرائت سرمایهو  نقد و  او،  ادیسیون سوسیال  اند.  یک در مطبوعات حزبی  اثر دیگر 

اثرمواضع استقبال و خرید  اما این امر باعث  از سوی اعضای حزب نشده است ــ    وی  ، را منتشر کرده 

 سپرو بربیایند. های مای خرید کتابتوانند از عهدهخوبی میکارگران اگر تمایل داشته باشند به

اند ــ ی شصت سیاسیتر از دههدانشجویان نیز امروزه هم در اکول نورمال و هم در دیگر جاها، بسیار کم

بودند، عموماً برخوردی منفعل و غیرنقادانه دارند. دیگر به ندرت    آن دسته هم که به حزب کمونیست پیوسته

تدریج حزب را ترک  نسالنش، بهمامی دوستان او، هماعتنا یا جدی درون حزب یافت. تبتوان متفکری قابل

ر وِرنان، ژان توسان دوستانتی و میشل فوکو اشاره  چون ژان پیهاند ــ او از این میان به کسانی همکرده

هایی  اند. روانشناسان، نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان از جمله گروهعضو حزب بوده  1948کند که در  می

شناسان  وانند بدون دشواری در حزب فعالیت کنند؛ اما در رابطه با مورخان، فیلسوفان و جامعهتهستند که می

یابیِ پژوهش یا آثار نظری مارکسیستی در این زمینه نیز همین است. آلتوسر  اوضاع متفاوت است. علت کم

تری یافت تا در  صیلتوان متفکران انظر او امروزه در حزب کمونیست بریتانیا میبه ما چنین گفت که به

 حزب کمونیست فرانسه. 

 چین 

مارکسیست از  بسیاری  با  همراه  او  که  بود  موافق  ارزیابیهاآلتوسر  در  غرب،  در  دیگر  حزب  ی  از  شان 

ی چینی در آن  های جامعهبودند. شناخت واقعیت  دچار خطا شده  1960ی  کمونیست چین در اواخر دهه

کرد؛ هرچند  بازدیدهای رسمی هواداران نیز کمک چندانی به ارزیابی در این رابطه نمیزمان دشوار بود و  
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تری از خود بروز  اند، اشتیاق هرچه کمهای اخیر به چین سفر کردهاو اشاره کرد که دوستانی که در سال

ل در چین اقامت  های موجود، روایت زنی که نزدیک به دو سانظر او از میان روایتهمه، بهاند. بااینداده

ای روزمره  ها، جهانْ جهانِ زندگی روزمره است ــ هستیرسد. از نظر تودهنظر میداشت روایت دقیقی به

هم  العاده است، به این معنا که هرکس از کار دیگری و علت کارش خبر دارد، آنکه واجد شفافیتی خارق

 تصور نیست. داری قابلای سرمایهنحوی که در جامعهبه

ها کامالً از آن  حال، ورای زندگی شفاف روزمره، یا شاید در پسِ آن، قلمرو سیاست بود که همین تودهاینبا

کردند. همین  ها اجرا میرسیدند و آندانستند. دستورات از باال میطرد شده بودند و چیزی در آن رابطه نمی

زوالی عیان شده است. هرچند، مشکل اصلی  های اخیر دچار  ی این دستورات نیز در سالدولتِ صادرکننده

باید در سنت هزاره این کشور  ایِ »فرمانبرداری« در چین جُست، که سابقهرا  ی آن به تاریخ بسیار دور 

ها در چین امروز حاصل همین عامل است. کنفوسیوس متفکری بود که سنت  گردد. انفعال عمیقِ تودهبازمی

آخر کارزاری علیه او به راه انداختند تصادفی  ها دستکه رادیکالرد ــ ایناطاعت و فرمانبرداری را تئوریزه ک

ایی  وهای بورژدر این کشور را در غرب بیابید، جایی که انقالب  نبود. غیرممکن است »فرمانبرداری« گسترده

نقالب  عیاری با قابلیت »تمرد« شکل داده است. در درک چین، باید به غیاب هرشکلی از اسنت فکری تمام

 بورژوایی در تاریخ این کشور توجه کرد که از اهمیتی مرکزی برخوردار است.  

های روسیه و چین قبول داشت که اکثریت دهقانی جمعیت در  ی میان ساختار انقالبآلتوسر در مقایسه

شوند، اما خاطرنشان ساخت که ]هرچند[ انقالب چین  چین بیشتر از روسیه طرفدار انقالب محسوب می

آنرو آن،  از  پس  اما  بود  کشانده  سیاست  به سطح  را  دهقانان  زمینزگاری  به  دوباره  سربهها  و  راهی  ها 

توانستند در چین ی خود بازگشتند. کارگران که نقش خود را بر انقالب روسیه حک کرده بودند، میگذشته

جا مفهوم نیست  آلتوسر اینی  مانع از این امر شد )جمله  1927نیز نقش مشابهی ایفا کنند، اما ضدانقالب  

 زنی به این جمله رسیدیم(.و با گمانه

 گرامشی 

شود. او برای  بود اما مارکسیستی بالتکلیف محسوب می  ونیستی بزرگاز نظر آلتوسر، گرامشی رهبر کم

ای رسم کرد. او چنین ادعا کرد  ی هژمونی، معادلههای گرامشی دربارهاثبات پراکندگی و ناهمسازی ایده

که در این معادله، اجبار= صفر است.  »هژمونی= اجبار+ هژمونی« نتیجه این  های زندانیادداشتکه در  

گوید اما همواره از منظرِ اثرات و پیامدهای هژمونیک این  های هژمونیک سخن میگرامشی از سازوبرگ

ها  بخشد یا آنها قدرت می: چه چیزی به این سازوبرگکندها. او هرگز این پرسش را مطرح نمیسازوبرگ
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می تولید  سازوبرگرا  این  موتور  پیوندِ  کند،  گرامشی  دیگر،  بیان  به  چیست؟  ــ  آن  اثرات  نه  و  ــ  ها 

گیرد. از قرار معلوم تمثیل ]پول کاغذی و[  دارد نادیده میها را سرپا نگاه میاجبارمحوری که این سازوبرگ

ی مدنی پرسید و ی جامعه[ او از آثار ]نوبرتو[ بوبیو درباره5را به خود جلب کرده است.]   طال نظر آلتوسر

 کند. دقت دنبال میطور کلی مباحث مرتبط با گرامشی به زبان ایتالیایی را بهرسید که بهنظر میبه

 تروتسکی 

شد  انقالبی و جنبش کارگری محسوب میتروتسکی از نظر آلتوسر، جزئی انکارناپذیر از میراث مارکسیسم  

پیوندند های تروتسکیستی میکس منکر این امر نیست. اما آن دسته از کسانی که امروزه به سازمانو هیچ

ها ایفا کنند؟ رهبری حزب  هایی در سر دارند؟ آیا ممکن است بتوانند نقشی واقعی در میان تودهچه ایده

نگرد، اما شاید  ن بسیار خصمانه و سرکوبگرانه به تروتسکیسم میکمونیست فرانسه در این کشور کماکا

نامزد کمونیست   مشاهده کرد.  را در جهت تغییر این رویکردهایی  بتوان نشانه انتخابات،  در طول دوران 

ی انقالبی کمونیستی نیز کارزارش برای  مصاحبه کرد )که اتحادیه  روژی  اتین با مجلهـشهرداری در سنت

حال، دفتر سیاسی با عصبانیت از تأیید هر  ست فرانسه را در این مجله ترتیب داده بود(. بااینحزب کمونی 

، اقدامی، برای مثال،  ای با مطبوعات اتحادیه سر باز زده و فکر چنین اقدامی را هم محکوم کردهمصاحبه

 برخالف حزب کمونیست ایتالیا. آلتوسر در اتحادیه دوستانی داشت. 

 فرهنگ 

توان به موارد زیر اشاره کرد  میان اشارات یا اظهارنظرهای مختلف در رابطه با کشورها یا اشخاص میاز  

د. او در یک نوبت و برای شرکت  نای از دیدگاه شخصی آلتوسر و فرهنگ او به دست دهتوانند شمهکه می

جا، با شهرتی  یلسوفان آنبه روسیه سفر کرده است. برخی از ف  1974ای در رابطه با هگل در سال  در کنگره

کردند. آثار خود آلتوسر شدیداً در آن کشور  بایست آن را پنهان میاند اما میمحلی، متفکرانی باکفایت بوده

بوده و جزء حلقه )یعنی، ردهشدهی سوم جهنم محسوب میممنوع  شدت تحت  های بهی سوم کتاباند 

در    قرائت سرمایهنامه ویژه است(.  شان نیاز به اجازهنها که برای خواندنظارت و محدودیت در کتابخانه

او چاپ شده   هایای از نوشتهدر رومانی و در مجارستان نیز مجموعه  برای مارکسلهستان منتشر شده و  

تر از  است )از جمله، یکی از آثاری که هنوز در غرب منتشر نشده است(. از میان سایر کشورها نیز، )مهم

کند و اخیراً نیز  همه( در بلغارستان و آلمان شرقی اثری از او منتشر نشده است. او اغلب به ایتالیا سفر می

 نگاران پاسخ داده است. های روزنامهبه پرسشجا به اسپانیا رفته که برای نخستین بار نیز در آن
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ی اقتصاد، او به ما گفت که از سرشت بالقوه انفجاری آثارِ سرافا آگاه است. در فرانسه و پیرامون  در زمینه

یک مکتب سرافایی پُرکار وجود دارد. وقتی از اثر یان    [Benetti] و بِنِتی  [De Brunhoff]دوبرانهوف  

ای از اثر او را برایش ارسال کنیم.  مشتاق نشان داد و درخواست کرد که نسخهخود را  استیدمن به او گفتیم،  

ی ارزش مارکس ممکن است خطا  که کل نظریهتمایلی کلی در او قابل مشاهده بود مبنی بر پذیرش این

در فصل    سرمایهبراین، او خاطرنشان ساخت که مارکس با آغاز کتاب  گذاشته شود. عالوهباشد و باید کنار  

 ای یکسره خطا بنا کرده است. شیوههای کتاب را بهنخست با مبحث کاالها، پایه

ای از آثار راسل و ویتگنشتاین نخوانده است. دیگران  در رابطه با فلسفه نیز ذکر کرد که هرگز حتی جمله

ی ویتگنشتاین شبیه  ای ندارد« به اصول موضوعهاش که »فلسفه هیچ ابژهه بودند که این آموزهبه او گفت

طور  های فراوانی میان آثارشان وجود دارد اما خودش سروقت آثار ویتگنشتاین نرفته بود. بهاست و شباهت

انگلی نوپوزیتیویسمِ  برابر  در  مقاومت بسیاری  فلسفه  فرانسوی در  از خود  ـسیکلی، سنت معنوی  اتریشی 

هایی جداافتاده را نیز در پاریس یافت که پیوندهایی با این سنت  شود جزیرهدهد، هرچند امروزه مینشان می

ی ماکیاولی )نه  هایی دربارهی فالسفه مطلبی بنویسد، حرفدارند. او گفت که اگر قرار باشد بار دیگر درباره

های گرامشی  بلکه از رهگذر ماکیاولی قصد دارد به تبیین برخی جنبههای خود او،  مستقیماً به دلیل ایده

 ی اپیکور دارد.  بپردازد( و مطالبی نیز درباره

  ی مارکسیسم غربی مالحظاتی دربارهچنین تا پیش از برخوردن به نام سباستیانو تیمپانارو در فصلی از  او هم

او در    ی طبقاتالنزاس محاسن بسیاری دارد اما نظریهعالوه، از نظر او هرچند پونام او را نشنیده بود. به

متحده هم  که مارکسیسم در ایاالتزیادی مدرسی و دشوار فهم است. آلتوسر با شنیدن اینقدرت سیاسی  

آمد اما ذکر کرد که الدوری در جوانی استالینیست  الدوری خوشش می  رویشود یکه خورد. از لهپیدا می

و حاال ضدمارکسیست شده است. فیلسوف رسمی حزب کمونیست فرانسه اینک  بسیار پرشروشوری بوده  

بود، شخصی که مرام فکریادیسیون سوسیال، مدیر  [Lucien Sève]   لوسین سیو نوایی  اش ذیل هم، 

توانم« است. از میان متفکران انگلیسی از  او »من باید، پس من می  گیرد: شعار نظریمشتاقانه جای می

پرسید   کلوگمنخاطر که او نیز اینک در حال کارکردن بر روی دولت است( و جیمز  باند )البد به اینمیلی

هیچ  خورد چرا در طول اقامتش با او تماس نگرفته است، زیرا کلوگمن همواره مقاالتش را بیکه حسرت می

عنوان سردبیر جدید  مارتین ژاک ]به  از انتصاب او   کند.منتشر میمارکسیسم امروز  ی  در نشریه  یدردسر

امروز  هم  مارکسیسم  بود.  مطلع  کلوگمن[  جیمز  جایگزینِ  میو  احتمال  شارل  چنین  دوم  کتاب  که  داد 

اولی باشد، چراکه به6بتلهایم] از  بخشی به  رسید این دومی دیگر چندان صرفِ مشروعیتنظر می[ بهتر 
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ی اخیرش  بندی مقالهدانست، هرچند از پایانلسوفی صادق میوالنتینو گراتانا را فی انقالب فرهنگی نبود. 

 کرد. اش انتقاد میهای مؤمنانهدلیل جزمی گرامشی بهدرباره

 آلتوسرگرایی 

پرسید که آیا تا به حال کسی به این موضوع توجه کرده که  آلتوسر در رابطه با »مارکسیسم غربی« می

مختلف و از سوی چه کسانی جذب و پذیرفته شده است؟ از نظر او  ای در کشورهای  چگونه و با چه توالی

انگیزی را دریافت. او همواره از برداشت مردم از آثارش ناراحت و  های شگفتشد پدیدهبه این ترتیب می

شود، اما در  کند و مخدوش میهای ]متفکران[ تغییر میها نیز ایدهگفت که در سازمانسردرگم بود. او می

شود دید که چه چیزی در حال وقوع  توان تاحدی این فرایند را کنترل کرد و سنجید، میکم میستجا دآن

کند. کننده پیدا میها، درک و دریافت یک اثر اغلب شکلی تماماً عجیب و گیجاست. اما خارج از سازمان

ند؟ او داستانی را نقل کرد که از  اها چه کردهاند و با این ایدههای او استقبال کردهچه کسانی واقعاً از ایده

های  کرد: فردی استرالیایی به او مراجعه کرده و گفته بود که در دانشگاهنظرش سرنوشت آثارش را بیان می

آلتوسر برپاست، به بلوایی میان طرفداران و دشمنان  آنان زندگی روزمره را  این کشور  نحوی که دعوای 

جویی طرفداران آلتوسر. این فرد از آلتوسر خواسته  اطر پرخاشخغیرممکن کرده است ــ بیش از همه به

ها  جا که او طرفدار خرد و صلح است، پیامی فتواگونه به مریدانش دهد و آنبود که اگر امکان دارد، و از آن

ی  [ جنبش کارگر7]آخر دنیایِهای من در استرالیا! ــ آلتوسر، گویی با ناامیدی کمیکی، از  را آرام کند؟ ایده

چون گذاشتن پیامی داخل بطری  هم   کتاب  گفت که نوشتنتر، چنین میهم محزونگفت. از آنسخن می

 ماند.های آزاد میو سپردنش به آب

 

نوشته پری اندرسون که در    AN AFTERNOON WITH ALTHUSSER  ای است ازترجمه  این مقاله*  

 منتشر شد. این مقاله در لینک زیر در دسترس است:  2018، سپتامبرـ اکتبر  113ریویو شماره ی نیولفت مجله

https://newleftreview.org/issues/ii113/articles/perry-anderson-an-afternoon-

with-althusser 

 : هایادداشت 

ی  آمد. مقاله   نیولفت ریویو عنی روزی که آلتوسر سرزده به دفتر  صورت گرفت، ی  1977در ژوئیه یا اوت    یادکرد این    [1]

ی شاپور اعتماد و با عنوان  ی مجله منتشر شده بود. ]این مقاله با ترجمه ی فوریه »تضادهای آنتونیو گرامشی« در شماره 

 ه است ـ م[. نو و اخیراً نیلوفر( به فارسی منتشر شد»معادالت و تناقضاتِ آنتونیو گرامشی« )انتشارات طرح 

https://newleftreview.org/issues/ii113/articles/perry-anderson-an-afternoon-with-althusser
https://newleftreview.org/issues/ii113/articles/perry-anderson-an-afternoon-with-althusser
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( بود و در خالل جنگ داخلی  JSUی متحد جوانان سوسیالیستِ اسپانیا ) رهبرِ جبهه   1936کمونیست اسپانیایی که در    [2]

  1955شد. پس از جنگ به مسکو تبعید شد و پس از آن در  ای تأثیرگذار در شورای دفاعِ مادرید محسوب می اسپانیا مهره 

ی بیستم، از  های شوروی در کنگره ترین کسانی بود که پس از مخالفت با سیاستمهمبه پاریس سفر کرد. او یکی از  

ای از  حزب اخراج شد. کلودین پس از آن به نگارش اثر معروفش، »از کمینترن تا کمینفورم« پرداخت که در آن واکاوی 

میربغدادآبادی، شاپور اعتماد و    ی فرشیده دهد. این کتاب با همین عنوان و با ترجمه علل رشد استالینیسم به دست می

 هایده سناوندی، از سوی انتشارات خوارزمی به فارسی منتشر شده است ـ م. 
 ـ م. ی علیرضا خزائی از سوی نشر چشمه منتشر شده استاین اثر با همین عنوان و با ترجمه  [3]

 اصطالحی روسی به معنای دهقان ـ م.  [4]

ی تناقضات آنتونیو  اندرسون در مقاله ]  The Antinomies of Antonio Gramsci’, pp. 42–3‘نک به،  [5]

کند؛ ی میان ایدئولوژی و سرکوب، اجماع و قهر، از تمثیل پول کاغذی و طال استفاده می گرامشی، برای توضیح رابطه

ی  سرکوب نیز پشتوانهشود، قهر و  ی اصلی پول کاغذی است اما لزوماً در گردش ظاهر نمی طور که طال پشتوانه همان 

ـ    83-82  نو، ص ی شاپور اعتماد، انتشارات طرح ، ترجمه هامعادالت و تناقضاصلی ایدئولوژی و اجماع و رضایت است.  

 م.[

  1930-1923ی  منتشر شد و به دوره   1977است که در سال    ی طبقاتی در شوروی مبارزهمنظور جلد دوم کتاب    [6]

 اند ـ م. ی ناصر فکوهی و از سوی نشر نی به فارسی منتشر شده مجلد این اثر نیز با ترجمه پرداخت. هر سه شوروی می 

[7]  ultima thule  رود، آخر دنیایی که چندان کسی  شده به کار می ترین مکان شناخته اصطالحاً برای اشاره به دورافتاده

 از آن خبر ندارد ـ م. 

 

 

 

 2hr-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2hr
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 داریداری شناختی یا شناخت در سرمایهسرمایه

 داری شناختی ی سرمایه نقد نظریه 

 

 2021ژوئن    12

 ی: هیسانگ جئوننوشته 

 ی: حسن مرتضویترجمه 

 

سابقه سال گذشته بی   60ی  ی فناورانه ی توسعه کند که مقیاس و گستره هیچ کس انکار نمی .  . مقدمه 1

های ی فناوری ی گسترده های میکروالکترونیک و اشاعه ی سریع فناوری بوده است. این تحول شامل توسعه 
ترین ر حکم تازه های جایگزین د انرژی، نانوانرژی و انرژی زیست   و ارتباطی بوده است. فناورهای اطالعاتی  

ی مردم عادی را تغییر داده است بلکه اقتصاد، ها زندگی روزمره ی این کنند. نه فقط همه ها ظهور می یافته 
است. بارآوری برای محصوالت موجود رشد چشمگیری   ای یافته اش، نیز شکل تازه ویژه ساختار صنعتی به 

تر از هر زمانی قتصاد و دانش و/یا فناوری بیش داشته و سرعت ایجاد محصوالت جدید شتاب گرفته است. ا
 اند.در گذشته در هم ادغام شده 

داری ویژه علم و فناوری، و جایگاه آن درون سرمایه ی این تحوالت نیاز به بازبررسی نقش دانش، به همه 
نظریه  است.  ایجاد کرده  را  از چشم های بسیاری مطرح شده معاصر  روند  این  به  تا  م اند  با اندازهای  تفاوت 

ی جدید کنیم: نظریه ی گوناگون توجه کنند. فقط به چند نمونه در اقتصاد اشاره می نهفته   تأکیدها و معانی 



312 

 

کاود؛ های رشد؛ اقتصاد نوآوری که نقش حقوق مالکیت معنوی را می زاد دانش در مدل رشد با هدف تولید درون 
 کند.( در تولید دانش را مطالعه می path-dependencyی وابستگی به مسیر ) و اقتصاد تحولی که پدیده 

عالقه مسئله  که  نظریه ای  میان  را  زیادی  اهمیت مندی  باید  چگونه  که  است  این  کرده  ایجاد  پردازان 
ی فناوری را برای ی فناورانه را توصیف کرد. از سویی، دانش و توسعه اقتصادی منسوب به دانش و توسعه 

های اقتصادی صرفًا کاستی توجه به دانش در نظریه بنا به این دیدگاه، عدم دانند.  اقتصاد همیشه اساسی می 
ها رفع شود. از سوی دیگر، بازشناسی باید با گنجاندن نقش دانش در آن شود که می هایی تلقی می چنین نظریه 

کنند ی شود. استدالل م اخیر نقش مرکزی دانش در اقتصاد همچون بازتاب یک واقعیت بنیادی جدید ارائه می 
گذراند، اهمیت داری از سر می که با اینکه دانش همیشه مهم بوده است، تغییرات کیفی که اقتصاد سرمایه 

دانش  اقتصاد  مانند  اصطالحاتی  است.  داده  ارتقا  باالتری  بسیار  سطح  به  را  دانش  نظری  و  بنیاد عملی 
 (Knowledge-based Economy جامعه شبکه (،  ) ی  و  Network  Societyای  پساصنعتی جامعه (  ی 
 (Post-industrial Society بیانگر تالش ) ساختن واقعیت جدید است، خواه این های گوناگون برای مفهوم

 پردازانه باشند خواه اصولی و بنیادی.ها فقط لفظ تالش 
داند ای می هایی است که تغییرات اخیر را بیانگر دگرگونی بنیادی داری شناختی یکی از چنین نظریه سرمایه 
داری در حال گذار به کنند که سرمایه داری دستخوش آن است. مدافعان این نظریه استدالل می که سرمایه 

از تولید نباشد. بنا به نظر   جدیدی   ی شیوه جدیدی است، ولو اینکه این تغییرات متضمن ظهور    ی مرحله 

داری شناختی این است که به »نقش دانش در فهم تحول و دگرگونی ی سرمایه (، هدف نظریه Paulréپولره ) 
ـ سرمایه ی جدید سرمایه [ مرحله 1داری معاصر توجه کند.«] سرمایه  ـ با تصاحب جنبه داریـ  ی داری شناختیـ 

ی قدرت میان سرمایه و کار که بیشتر مطلوب کار است، بطه شناختی کار توسط کارگران و تغییرشکل را 
شود که دانش، همکاری و مثابه کاری تعریف می شود که کار شناختی، که به شود. اظهار می مشخص می 

ی استدالل این است که تعیین ارزش کاالها شود. ادامه کند، به شکل هژمونیک کار بدل می ارتباط تولید می 
ی ارزش مارکس دستخوش بحران موضوعیت ، یا اینکه نظریه شود تردید می عًا الزم قابل با زمان کار اجتما 

گیری تواند با زمان کار اندازه کند، نمی شود، زیرا کار شناختی که دانش تولید می داری شناختی می در سرمایه 
ی در فرایند تولید یابد و هیچ نقش معناداررسد که سرمایه بیش از پیش خصلت انگلی می شود. به نظر می 

کند. کند از طریق حقوق مالکیت معنوی تصاحب می کند، اما محصوالت مازادی را که کار خلق می ایفا نمی 
 شود.ی اقتصادی بیش از پیش شبیه رانت می شود که سود به مثابه یک مقوله رو، استدالل می از این 

های ست که یکی از معدود، اما نه فقط، شرح داری شناختی در این واقعیت نهفته ا ی سرمایه اهمیت نظریه 
سرمایه گرایانه چپ  پررونق ی  رشد  با  تقابل  در  شرح  این  است.  فناوری  و/یا  دانش  دیدگاه  از  معاصر  داری 

های کشورهای پیشرفته بنیاد است که بر اقتصاد خرد متکی است و از حمایت دولت های اقتصادی دانش نظریه 
( برخوردار است. OECDند بانک جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ) المللی مان های بین و سازمان 

داری معاصر درگیر است، کانون توجه آن براین، اگرچه اقتصاد سیاسی مارکسیستی فعاالنه با سرمایه عالوه 
پالوده سازی و مالی نئولیبرالیسم، جهانی  اقتصاد دانش کردن شرح سازی است. بسط و  اد بنیهای مارکسی از 
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اما برای پرکردن این خالء نظری که سرمایه  نیازی است روشن.  داری شناختی آشکارا در آن نقش دارد، 
داری شناختی توجه زیادی را که سزاوار آن است به خود جلب کرده است، اما به همان سیاق اگرچه، سرمایه 
یان دیگر، اصطالح »شناختی« بنیاد برای خود محبوبیت کسب کرده و پذیرفته شده است. به ب اقتصاد دانش 

ی آن شده باشد. شود، بدون آنکه بررسی و تأمل نظری زیادی درباره اما سرسری استفاده می   طور گسترده به 

“ یا ”اطالعاتی“ معاصر هرچه بیشتر به تولید اجتماعی برای ایجاد ارزش و سود شناختیی ” مثاًل »سرمایه 

های باز مالکیت معنوی، های مشارکتی نوآوری، با مدل اق با شیوه [ )تاکید افزوده شده(. »انطب2متکی است«] 

تر، [ از آن اساسی 3داری«] سرمایه   شناختیهای  داری متضاد است هم با شیوه های صنعتی سرمایه هم با شیوه 

های مارکس است، اما بعدًا ی روش ی ارزش بر پایه هایی از نظریه شود تفسیر چنین دیدگاه اگرچه ادعا می 
 ن خواهیم داد که این تفسیر ایراد دارد.نشا

های تجربی و عدد و رقم شده است. مثاًل بسیاری به ی واقعیت داری شناختی بر پایه نقدهایی از سرمایه 
ی کار شناختی، هنوز اند که کار صنعتی )یا مادی( سنتی، و نه هژمونی ادعاشده ای نشان داده کننده نحو قانع 

ی های محوری نظریه دهد و بدینسان یکی از استدالل کار را تشکیل می بخش چشمگیری از کل ساعات  
رغم قوت چنین تالشی، این نوع نقد از لحاظ [ اما به 4کنند.] داری شناختی را به لحاظ تجربی رد می سرمایه 
دالل داری شناختی اغلب با این است ی سرمایه آمیز نبوده است. زیرا طرفداران نظریه اش کاماًل موفقیت نتیجه 

داری شناختی در حال تکوین است و آنچه اهمیت دارد وضعیت کنونی دهند که گذار به سرمایه پاسخ می 
کنند که کار داری است. آنان مطرح می ی جدیدی از سرمایه به سمت مرحله   داری نیست بلکه گرایش سرمایه 

شده. ما است، نه واقعیتی تثبیت داری شناختْی فقط یک گرایش  شناختْی یعنی شکل هژمونیِک کار در سرمایه 
ها شویم که چگونه باید واقعیت کنیم و مستقیمًا درگیر این بحث نمی در این مقاله رویکرِد متفاوتی اقتباس می 

ی ارزش خواهیم و اعداد و ارقام را تفسیر کنیم. به جای آن به بررسی انتقادی دقیقی از تفسیری از نظریه 
ی مهم این است که آنان تغییرات جدید اند. نکته کرده   داری شناختی ارائه مایه پردازهای سر پرداخت که نظریه 

ی ارزش اند که نظریه داری را بر این اساس بررسی کرده ی جدید سرمایه به عنوان بازنمود گذار به مرحله 
نمی  نظریه ظاهرًا  این  دهد.  توضیح  و/یا  دربربگیرد  را  تغییرات  این  می تواند  ما  به  به گ پردازها  نیاز  که  ویند 

پدیده نظریه  این  زیرا  داریم  نظریه ای جدید  نظریه های جدید  )یعنی  قدیمی  نقض ی  را  مارکس(  ارزش  ی 
ی ارزش داری معاصْر نظریه گیرند که نقِش فزاینده و محوری دانش در سرمایه کنند. سرانجام، نتیجه می می 

 کند.اعتبار می را بی 
 پردازانشنظریه   ر ی تفس   دهیم خواهد بود که نشان    ن ی معطوف به ا  ی شناخت   ی داره ی سرما   ی ه ی ما از نظر  نقد 
 به این طریق ارزش کاالها دارد.    ن یی در تع   ی و دانش واقعًا نقش مهم و اساس   ایراد دارد ارزش    ی ه ی از نظر

است. دانش و   ی وق  ی کاف ی به اندازه   ی م ی قد   ی یه نظر  را ی نظر کرد زصرف  د ی جد   ی ا ه ینظر  خواست توان از ی م 
نظریه  برخالف    ینیز  نظریه ارزش  بخش ی شناخت   ی داره ی سرمای  ادعای  سرما   ی اساس   ی،  است.   یدار ه یاز 

از   ی اه یاست، نه نظر   یداره ی شناخت( در سرما  ا ی دانش )   ای ازنظریه   م یدار   از ی، آنچه ن دگاه ی د   ن ی ا  براساس
 از ابتکار  یبخش   ی شناخت   ی داره ی سرما  یه ی ما از نظر   نقد،  به این اعتبار .  یداره ی ( سرما ی)شناخت   د ی جد  ی ه مرحل 
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است که در آن دانش به   یمارکس   دگاه ی از د   بنیاد اقتصاد دانش   ی ی درباره پردازه ی نظر  ی تر برا گسترده   ی عمل 
 ارزش کاالها  ن یی از نقش آن در تع   گنجانده و ارزش در سطوح مختلف انتزاع    ی ه یدر نظر   مندی دستگاه   طور 
 شود.آغاز  

 بنیادهای پساکارگرگرایی و اقتصاد دانش داری شناختی، رویکرد تنظیمی، نظریه . سرمایه 2

داری شناختی ی سرمایه داری شناختی مبادرت کنیم، الزم است عناصر کلیدی نظریه قبل از آنکه به نقِد سرمایه 
بر شباهت  است که  مفید  منظور،  این  برای  کنیم.  مرور  تفاوت را  و  تنظیمی، ها  رویکرد  با  نظریه  این  های 

های کردن روش بنیاد و پساکارگرگرایی متمرکز شویم. این رویه با کمک به شفاف های اقتصاد دانش نظریه 
 دهد.داری شناختْی نقد ما را در بستر خاص خود قرار می ی سرمایه نظریه 

[ گسترش آن 5رسد،] می   1990ی  داری شناختی به اوایل دهه ی سرمایه های نظریه اگرچه قدمت خاستگاه 
داری شناختی در جریان یک سمپوزیوم به عنوان یک جریان پژوهشی جداگانه زمانی آغاز شد که تز سرمایه 

کنندگان اصلی در آن سمپوزیوم عبارت بودند [ شرکت 6برگزار شد نوشته شد.]   1999که در آمینس در سال  
الزاراتو، ژان ـ ماری مونیه، یان مولیه ـ بوتانی، برنارد پولره و از آنتونال کورسانی، پاتریک دیوایده، موریسیو  

ی پژوهشی بندی شد که بنا به آن برنامه نویس«( جمع های اولیه در سندی )»پیش اندیشه   [ 7] کارلو ورچلونه.
اختصاری  سرمایه  نام  با  شناختی   MATTISSE   (Modélisations Appliquées, Trajectoiresداری 

Institutionnelles, Stratégies Socio-Économiques مثابه خروج از داری شناختی به ( را »سرمایه
 [8داری صنعتی« توصیف کرد.]بحران سرمایه 

 رویکرد تنظیمی

داری شناختی تحت تاثیر چشمگیر مکتب تنظیمی فرانسوی بسط یافته  دهد که سرمایه نشان می   نویس پیش 

ت  این موضوع به وضوح  انباشت یا شیوه است.  از مفاهیمی مانند رژیم  ی توسعه عیان است.  مام در استفاده 
شود که از بحران رژیم فوردیستی انباشت پدید  داری شناختی در حکم رژیم انباشت جدیدی ارائه می سرمایه 

ولید دانش  کند که بر ت داری شناختی را »نظام انباشت« جدیدی تعریف می آید. به همین منوال، پولره سرمایه می 
است.]  سرمایه 9متمرکز  مفهوم  همه،  این  با  می [  فراتر  تنظیمی  رویکرد  از  شناختی  به  داری  گذار  زیرا  رود 

از  سرمایه  گسست  متضمن  بلکه  است  انباشت  فوردیستی  رژیم  از  گسست  تنها  نه  مستلزم  شناختی  داری 
دربرمی سرمایه  را  پسافوردیسم  هم  و  فوردیسم  هم  که  است  صنعتی  نظریه گیر داری  دیگر،  بیان  به  ی  د. 
داری شناختی در رویکرد  ی سرمایه رو، نظریه های پسافوردیسم نیست. از این داری شناختی یکی از نظریه سرمایه 

بخش این  داری الهام پویایی درازمدت سرمایه   ی ی برودل درباره [ مطالعه 10تنظیمی »جایگاهی یگانه« دارد.] 
داری در نظر گرفته  داری صنعتی در آن فقط یک مرحله از سرمایه ِد سرمایه ی گذاری است که خو دیدگاه درباره 

 [ 11شود. ] می 

 بنیادهای اقتصاد دانش نظریه 
ی کوشند شیوه گیرد که می های اقتصادی و اجتماعی نشئت می چنین از سایر نظریه داری شناختی هم سرمایه 

هایی شامل [ چنین نظریه 12داری درک کنند. ] توسعه یا »کارآیی پویا« را در مقابل »کارآیی ایستا«ی سرمایه 
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دانش نظریه  اقتصاد  نظریه های  نظریه بنیاد،  و  تحولی  اقتصاد  نوآوری،  اقتصاد  جدید،  رشد  جامعه ه ی  ی ای 
ی نقش دانش در ها را برای برانگیختن بحث درباره این نظریه   [ 13ای هستند. ] ی شبکه پساصنعتی و جامعه 

داری شناختی فراهم ی سرمایه دانند، چرا که مواد خام را برای نظریه داری معاصر مفید و مؤثر می سرمایه 
ی عمومی درباره   اطالعاتی و ارتباطی، سیاست  های ی فناوری کنند ــ نقش و ماهیت دانش، اثرات اشاعه می 

های خاصی از ها به جنبه آموزش و حقوق مالکیت معنوی فقط بخشی از این مواد خام هستند. این نظریه 
اشاعه  و  تولید  و طریق خاص  آنها  نقش  ویژه  به  مادی،  اجناس  با  مقایسه  در  حوزه دانش  در  آنها  های ی 

روند که پیوند این تغییرات را با ها تا آن حد پیش نمی . اما این نظریه شوند ی اقتصادی، معطوف می گسترده 
ها داری شناختی تغییرات چشمگیری را که این نظریه ی سرمایه وجو کنند. نظریه تری پرس دگرگونی بنیادی 

طور کوشد تفسیری جایگزین بر این پایه ارائه دهد. به داند اما می کنند، امری مفروض و معلوم می مشخص می 
جویانه های جبرگرایی فناورانه، غیرتاریخی، پوزیتیویستی و غیرستیزه ها به عنوان نظریه مشخص از این نظریه 

ی پرشتاب ی فناورانه شود، چرا که فاقد واکاوهای اجتماعی و تاریخی هستند و در عوض بر توسعه انتقاد می 
های شده از سوی نظریه »تفسیر ارائه  [ 14]ارند. گذ عنوان خاستگاه تغییرات اجتماعی و اقتصادی انگشت می به 

گیرند، نه تعارضات بین بنیاد، نه تضاد بین کار و سرمایه را در نظر می نوکالسیِک رشد خودزاْد و اقتصاد دانش 
داری شناختی »تضاد وجود در سرمایه   [ 15] کند.« های تقسیم کار را ایجاد می دانش و قدرت که دگرگونی 

تردید تغییری های دانش و/یا کارگران دانش بی [ اگرچه رشد کّمی بخش 16] د جدید است«دارد، اما این تضا 
شود، چرا که چشمگیر است، اما برای تبیین یا اثبات برقراری یک اقتصاد )دانش( جدید کافی قلمداد نمی 

 [17دانش همیشه برای اقتصاد اهمیت داشته است.] 
تْی همانا درِک تغییرات کیفی در نیروهای اجتماعی بنیادی داری شناخ ی سرمایه در مقابل، هدِف انگاره 

ی آن هژمونی کار ی متعارض سرمایه ـ کار، که مشخصه است. این نظر مطرح است که شکل جدید رابطه 
شناختی و بازتصرف نقش تولید شناختی است، بازنمود تغییرات کیفی بنیادی است. به همین منوال، جبرگرایی 

ی عامل عّلی ی فناوری به مثابه کننده . »تأکید بر فناوری را نباید به معنای نقش تعیین شود رد می فناورانه  
ی ای برابر دانست که با توسعه توان صرفًا با جامعه داری شناختی را نمی [ سرمایه 18]   زاد تفسیر کرد.« برون 

های اطالعاتی و ارتباطی ی در فناور   گذاری [، »سرمایه 19شود«] های اطالعاتی و ارتباطی توصیف می فناوری 
دهند، در واقع نشانگان یا عالمت تغییر اغلب به آن توجه نشان می   انبه معنای مادی کلمه، که اقتصاددان 

 [20است.«] 

 پساکارگرگرایی
و  ی شناخت  ی داره ی سرما  ی نظریه  ا   ژه ی به  دین   ن ی از  پسا  جنبه  به  نحله ا گرکارگرزیادی  یعنی  دارد،  از ای  یی 
 یاراتو هستند. نگرتس ال   و سی تی هارت و مور   کل ی ، مای نگر  و ی آنتون شامل    ش که طرفداران   اتونومیست   سم یمارکس 

چشمگیری  نحو  آخر  به  زبان   کتاب  ن یدر  به  صری امپراتور   یباره در  ی تأمالت،  ی س یانگل   خود   حًای، 

 »ما امروزه با  دی گو ی . او م کندآشکار می را    گراییو پساکارگر   یشناخت   ی داره ی سرما   ی ه ینظر   میان   همبستگی
است. گفته شده که  ی کار فکر  یآن هژمون   یکه مشخصه هستیم   مواجه  دی در تول   طریقیو   یاز زندگ   یروش 
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 ی داره ی سرما  ی پساکارگرگرایی و نظریه در واقع،    [ 21«] .می ا شده وارد    ی شناخت   یدار ه ی سرما   عصر   به ما  

 یه ی نظر  ر ی و تفس   خ ی ، تاری طبقات   ی مبارزه ی  درباره   نظرات مشابه و    یشناس روش   یاساس   یها جنبه در    ی شناخت 
 ی دار ه یسرما   ینظریه در    گرایی از نقاط قوت و ضعف پساکارگر   یار ی ، بس ن یدارند. بنابرا اشتراک  ارزش مارکس  

 یی گرا گر کار پسا و    ی شناخت   یدار ه یسرما   یمایز نظریه ، تیی ها شباهت   ن ی چن   لی به دل   [ 22]وجود دارد.   زی ن   ی شناخت 
 نی بنابرا   گیرد.داری شناختی شکل نقد از پساکارگرگرایی را به خود می ی سرمایه نقد ما بر نظریه دشوار است، و  

 .می کن   خالصه را   یی اگر پساکارگر مهم    یها از استدالل   یبرخ   اجمالاست که به  ی مهم و اساس 
 تی و طبقا  یسوژه از آنها با    کی داند که هر  ی چند مرحله م  شاملرا    ی داره ی سرما  یی گراپساکارگر ،  یکم 

 گر ی د   یبه مرحله   یدار ه ی سرما  ی مرحله   کی از    گذارشود.  ی م   توصیف کار    مسلطو شکل    متمایز   ی تضاد طبقات
 .است  ی طبقات  ی از مبارزه   ی ناش 

 هی کار و سرما   نی سوم مبارزه ب   یچرخه   ا ی   ی داره ی سوم سرما  یمرحله   ظاهر به معاصر    یداره ی ، سرمادوم 
 ا ی )   یو کارگر اجتماع   یرماد ی مفهوم کار غ   ق یسوم را از طر   یمرحله   ذات  کوشد می   یی اگر است. پساکارگر 

(  mass workerی ) ا ه تود   با کارگر   ی طبقات   ی دوم مبارزه   ی که چرخه   ی ، در حال د فراچنگ آور شده(  ی اجتماع 
، امتناع ی خرابکار های  شکل   هی سرما   هی عل ای  مبارزات کارگر توده   [ 23] شود.بازنمایی می   ی اجتماع   یو کارخانه 

 کی به عنوان    یاجنبش توده   نی ا  قیاز طر   یطبقات   ی سوژه و    را به خود گرفتدانشجو  ـ  از کار و اتحاد کارگر  
 شد.  فی تعر  ر ی پذ کار خالقانه و انعطاف   ی روی ن 

داران در مواجهه با دانند. سرمایه سرمایه را از آِن کار می ی طبقاتی میان کار و  سوم، نقش اصلی در مبارزه 
های متفاوتی را برای بازپیکربندی ترکیب بایست استراتژی ای از کارکردن، می خرابکاری و امتناع کارگر توده 

می  اقتباس  جهانی طبقاتی  مکان کرد.  برون سازی  تولید،  ) کرانه های  کار offshoringسپاری  به  انتقال   ،)
های متقابل پذیر برخی از استراتژی های تولید انعطاف و اقتباس روش (  outsourcing) سپاری  ی، برون خدمات 

بایست از سازوکار تولید که فوردیسم و خطوط تولید بازنمود تر، سرمایه می طور مشخص داران بودند. به سرمایه 
مقیاس، ی بزرگ بایست کارخانه می   ی طبقاتی جدید غلبه کند. »سرمایه آن بودند دست بکشد تا بر این سوژه 

پذیر انعطاف   های باز و زمان کرد و شبکه اش را ترک می ناپذیر و منطق مکانیکی کار انعطاف تولید خطی، روزانه 

می  کار  به  میدان می را  به خالقیت  و  در  24داد.«]گرفت  نگری  و  هارت  کنند: استدالل می   امپراتوری [ 

نقل  غیرمادی  تولید  به  بود  مجبور  به »سرمایه  را  خود  نو  از  که  جدیدی،  کار  نیروی  بر  تا  کند  طور مکان 
( تعریف کرده بود، مسلط شود.« affective( و عاطفی ) communicativeپذیر ) خودسامان، خالق، رسانش 

 [25] 
ی ی سوم مبارزه ه شکل کار هژمونیک در چرخه شود که بچهارم، کار غیرمادی به عنوان کاری مطرح می 

شود. مهم اینکه کار غیرمادی که ایماژها، معانی و عناصر فرهنگی اجناس مادی را تولید طبقاتی بدل می 
کار غیرقابل می  زمان  با  پنداشته می اندازه کند،  انعطاف گیری  ماهیتش سرشتی همیارانه،  به  بنا  پذیر، شود و 

گیرد. کار غیرمادی یا کار هم کار فکری و هم کار خدماتی را در بر می و  [  26رد،]پذیر و عاطفی دارسانش 
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شدن است که کاماًل در تضاد گیری شدن به معنای تحمیل گیری است، زیرا اندازه اندازه سیاسی غیرقابل زیست 
 [27]شود.  پذیری چنین کاری است. کار به خوِد زندگی بدل می پذیری، خالقیت و رسانش با انعطاف 
شود. ی م  یارزش تلق  یسرچشمه  هنوز، ت اس ی س ست یز  ای   ی رمادیغ کاِر  ناپذیریسنجش رغم به  کار   پنجم، 

 بداعاست که ا   نی ا   ، متفاوت است   ،سیاست زیست   د یآنچه امروزه، در عصر تول »اما  ،  ی هارت و نگر   نا به نظرب 
 چی ، ه حال   ن ی با ا  [ 28]  . « شده است  ل بد  جامعه ارزش و ثروت در    ی اصل   ی سرچشمه به    ی عاطف   ا ی و/  ی فکر

 .ارزش ارائه نشده استی پایه   ی رمادی کار غ   دی جد   ی ه ی از نظر  شرحی 

 داری شناختیی سرمایه نظریه 
شناسی، با های روش جنبه   ای، به ویژه کننده های بسیار تعیین داری شناختی در جنبه ی سرمایه با اینکه نظریه 

پساکارگرگرایی وجه اشتراک دارد اما از وجوه گوناگونی از آن متمایز است. تفاوت اصلی در تمرکز آن بر نقش 
[ ــ برخالف کار مادی به عنوان شکل 29مرکزی دانش نهفته است. کار شناختی ــ نوعی کار غیرمادی]

ی طبقاتی میان سرمایه و کار همین منوال، مبارزه  شود. به داری شناختی مطرح می هژمونیک کار در سرمایه 
 دی بر نقش تول   سیاست است دربربگیرد،زیست کار  ی  مقوله در  که تلویحًا  را    یزندگ   یها آنکه همه جنبه   یبه جا 

 تیواقع کوشد  می دانش،    هعالوه بر محدودکردن تمرکز ب   یشناخت   یدار ه یسرما   یه ینظر   است.متمرکز  دانش  
انتزاع   تر ی منطق   ی در سطح را    د ی جد  ، یی هاجنبه   در چنین .  به قالب مفهوم در آورد   ساکارگرگرایی تر از پی و 

است.   ایی گر واکاوی پساکارگر تر از  ده ی چ یتر و پ شرفته یمعاصر پ   یدار ه یسرما   ی اقتصاد   ی آن از جنبه   واکاوی 
 [30عضل توجه خواهد شد.«]م  ن ی ابه اقتصاددانان   دگاه ی اساسًا از د گمان  »بی : گوید ه می پولر 

نام ی شناخت  ی داره ی سرما  ی ه ینظر  از  که  همانطور  پیداست گذاری ،  ا   متکی ،  اش  که   دیدگاه   ن یبر  است 
 یمختلف پساکارگرگرایی به طرق  و    ی شناخت   ی داره ی سرما ی  ، هر چند نظریه چند مرحله است شامل    ی دار ه یسرما 
سه [  31] تبعیت واقعی«  خی تار»   ی بنددوره با    ییپساکارگرگرا در حالی که  کنند.  می   بندیرا دوره   یدار ه یسرما 

گردد، ی برم   1848به سال    فقط آن    یمرحله   نخستین که    دهد ی ص م ی شخ ترا    یدار ه یسرما   ی پیاپیمرحله 
 اری بس دارد و    ی طوالن   تاریخی   ی داره ی سرما  که سهیم است  نظر برودل  در این    ی شناخت  یدار ه یسرما   یه ینظر 
 ی داره ی ، سرمادگاه ی د   ن یا   بنا به   [32] ، به وجود آمده است. 1815و    1780  ی هاسال   نی ب ی،  انقالب صنعت از    تر زود 

انقالب   نخستین است که با  ی صنعت   ی داره ی سرما  مقدم بر آن است، و   ی داره ی سرما  ی مرحله   ن ی سوم  ی شناخت 
 دی تول   ی ها بر مدل   ی مبتن »   ی ست یل مرکانت   یدار ه یسرما ی خود،  داری در نخستین مرحله سرمایه آغاز شد.    ی صنعت 

برون  کارگاهی نظام  تولید  و  ا   [33]بود.   «متمرکز  سپاری  به   نی از  گذار  شد،  ذکر  قباًل  که  همانطور  نظر، 
. یصنعت   ی داره ی درون سرما  سمیفورد به پسا   سمی از فورد   ی نه گذار  ، گسست است   ی یکشناخت   یدار ه یسرما 
سیاق به    «بزرگ  »دگرگونیآن را    یبوتان یه ـ  شود که مول ی م   یتلق   قی چنان عم   یشناخت   یدار ه یبه سرما   گذار

هجدهم را پشت سر ی  ی سده زاده   یاس ی اقتصاد س تا شود  ی باعث م »این گذار رو،  ن ی از ا [ 34]داند. ی م   پوالنی 
 [35].« م ی بگذار

خصوصآن    دیدگاه در    یشناخت   ی داره ی سرما  ی ه ی نظر  نوآوری  سرما   توالی  در  عمدتًا   یدار ه یمراحل 

سرما   می تقس   یخی تارو    یمنطق   یتوسعه   یمنزله به  است.]   یدار ه یکار  نظر  36نهفته  از  سه ورچلونه [   ،
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به ترتیب تبعیت صوری،   منطبق هستند ــ   ی داره ی سرما   کار   می تقس   متوالی با سه شکل    یدار ه یسرما   ی مرحله 
کار با   می هر شکل تقس [  37] د.ن شو ی م   افت ی در آثار مارکس  ها  ی آن همه که  ی  و عقل عموم   یواقع   تبعیت 

در کارگران  ،  دیدگاه   ن یا براساس  شود.  ی م   ز ی متما  های دیگر شکل دانش از    تصرف و    د ی تول   ز یمتما   ی کربند ی پ 
در حالی ،  کردند ی و کنترل م   ت ی، مالک د ی تول   اساسًا دانش را   ی ست ی ل مرکانت   ی داره ی سرما   ا ی   ی تبعیت صوریه مرحل 
از   ی از کارگران جدا و در گروه کوچک سراسری  دانش به طور    د ی نقش تول   ی صنعت   ی دار ه یسرما   ی در مرحله که  

. افت ی   ت ین ی ع   ی پایا ه ی در سرما   عمدتًا(  اورانهفن  ا ی و/   ی انش )علم، ضمن آنکه د کارگران متخصص متمرکز شد 
. استدالل کنند تبعیت می   یواقع طور  به   هی سرمااز    ،کار   می شکل از تقس   نی در ا   نه منفعال   ینقش با ایفای  کارگران  

که شود، چنانبرعکس می  ی عقل عموم  ی مرحله  ا ی  یشناخت  ی داره ی به سرماگذار در   ت یوضع این که  کنند ی م 
تول  نقش  فهم    د ی کارگران  می دانش  یا  در  خود  مجدد  تصرف  به  مرحله  این  در  ا   آورند. را  مرحله،   نی در 

میان   دی خود را به تضاد جد   یجا   یصنعت   یدار ه ی سرمای  “ کار مرده و کار زنده ”   تضاد  یاصطالحات سنت » 
 »عقالنیت  ا ی  [ 39ی«] اتوده   ت ی عقالن » به عنوان    ی دانش اجتماع  [ 38«]دهد.ی م “  زنده دانش  ” و  “  دانش مرده” 

 تیمرکز » از    ن ی همچن   ی بوتان یه ـ  مول وجود دارد.    پایا  ی یه سرمابا  بل  تقا کار زنده در    ون در   [ 40یافته«]اشاعه 
 [41] . گویدسخن می   «ابد ی ی نم تحویل آالت   ن ی کار زنده که به کار مرده در ماش 

گرایی مصداق کارگر پسادر    این روند چنانکه.  ستین   ی فن   ی ندی قطعًا فقط فرا   ی داره یکار سرما   م ی تکامل تقس 
در شود.  ی به وضوح رد م   انه ورافن   باوری شود. جبر تلقی می   یمبارزه طبقات   یجه ی نت   نیز و  بستر  ،  کند پیدا می 
 ه یکارگر. سرما   ی و مهار مقاومت طبقه  ف یتضع  ی برااست  ی ابزار آن  ی فناورانه دانش و کاربرد   د ی تول  عوض، 

تا کار را را معرفی کند    دی تول   د ی جد  ی های فناور  کوشد تامی وقفه  ی ب   یصنعت   یدار ه ی سرما  ی در مرحله   ژهیو به 
»تنزل امر مستلزم    ن ی کند. از آنجا که ا  تهی  ی سنت   د ی و کارگران را از دانش تول   بکشاند  هی سرماتبعیت از  به  
به   یفن   شرفتیپ   واکاوی ،  ن ی بنابرا»   «ماند.ی م   یتعارض باق ناپذیری م نحو تقلیل ه کار ب  »فرایند،  [ 42]است   «کار

، عالوه براین .  [43«]مارکس وجود دارد  آثار   ی دانش در همه جا مرتبط با    ی روها ین از    یا رابطه   تجلی عنوان  
شود، ی کارگر درک م   ی طبقه  علیه   ه یسالح سرما   همچون  ی فناور   ی ، توسعه اتونومیستی  سم یدر سنت مارکس 

سرما  ی ساختار  انکشاف  یبرا  ایوسیله   همچوننه   که هی الزامات  همانطور   .    [ بن ه آوف   ی[ نشریه در 
 (Aufheben آمده است )  ، ی ن ی ع   نی است که در قوان   یطبقات   یمبارزه   نی ا رسد که  »با بازاندیشی به نظر می 

 [44«]است. افته ی   لورتب   ی داره ی سرما  د ی تول  یو توسعه   شرفتی، پ ی نوآور ی ن ی در منطق ع   ا ی  ه یسرما 
 هیسرما   ی رابطه   ی معرف ژگ یو   کمتمرکز شده است، ی دانش    پیرامون   که   ی تعارض م   یطور خالصه، رابطه به 

 رامونی پ   ی طبقات   یمبارزه   یجه ی اساسًا نت   ی شناخت   یدار ه یخود سرما   و ،  ی است شناخت  ی داره ی کار در سرما  ـ 
 ی در توسعه   ی مبارزه طبقات   ی کننده ن یی نقش تع   خصوص در    دگاه ی د   ن ی بر اساس اورچلونه  دانش است.    د ی تول 
م   رود می فراتر   یخ ی تار استدالل  که  ی و  عموم   بازتصرفکند  آموزش  با گسترش  کارگران  توسط   ی دانش 

طور خاص به   ا ی  ی صنعت   ی داره ی در سرما  ه یکار و سرما   نی مبارزه ب   ی جه ینت   ز ی ن   خود   ن ی که ا   شد   ری پذ امکان 
 [45است.]  سم یفورد 
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 ی ارزشداری شناختی و نظریه ی سرمایه . نظریه 3
طور که . همان م پردازی بآن  به نقد خود    می ا آماده   ی شناخت  یدار ه یسرما   ینظریه   یبا مرور عناصر اصل اکنون  

شده   ری تعب ء سو  ی شناخت   یدار ه یسرما ی  نظریه در  ی ارزش  نظریه کرد که    می خواه اثبات  ، ما  کردیم ذکر    ترپیش 
به  در  است.  خالصه،  کارِ   راندن ه ی حاش به   ی،شناخت   ی داره ی سرما  ی نظریه طور  بخش   م ی مستق   زمان   یها در 

زمان کار   راندنه ی حاش به داد که  می شود. ما نشان خواه ی م تلقی  ارزش   یاضمحالِل نظریه   بازنموِد بنیادْ دانش 
نظر  م ی مستق  نقض  ارزش    ی ه ی لزومًا  بنابرا   کند نمی را  این بی   ن یو  برای  نیست  ضامنی  و  گواه   کهواسطه 
 .است  ید ی جد   یبه مرحله در حال  گذار    یدار ه یسرما 

 ، ارزش   یه یکه نظر   شودداری شناختی[ آغاز می ی سرمایه ]نظریه   استدالل  ن یتوجه به اجلب نقد ما ابتدا با  
خاص  ا ی  شکل  ارزش،  تقس   ی قانون  پ   م ی از  را  م ش ی کار  بنابرا رد یگ ی فرض  و  خاص   نی ،  مرحله  در  از   یفقط 

فشارسنج   ی ارزش را همچون نظریه   لحاظ   ن یاز ا   ی شناخت   ی داره ی سرما  ی ه ی معتبر است. نظر   یدار ه یسرما 
 ح ی ارزش توض   ی نظریه را با    د ی جد   رات ییتغ   یم بتوان   مادام که .  گیرد در نظر می   یصنعت   ی داره ی سرما  ت ی ضع و 

مانده است. برعکس،   یباق   ی صنعت   یدار ه یسرما   ی در مرحله هنوز    یدار ه یسرما توانیم بگوییم که  می ،  دهیم 
پشت پِس  در    بنیادی   ی هاد که جهش ن ده ی ، نشان م کنند را نقض می ارزش    یه یظرن که به ظاهر    ییها ده ی پد 

ارزش   ی ه ی از نظر   انه یگرا عت یطب   ی ری بر تفس نحو چشمگیری متکی است  به استدالل    ن ی افتد. ای آنها اتفاق م 
را جوهر (  یخ یرتار ی)غ   مجرد ، کار  گر ی . به عبارت دگیرد در نظر می   یانسان   یانرژ   محض   رفِ را صَ   مجردکه کار  

به از کارگران جدا شده و    عامدانه   کردن تصور   نقِشداند که در آن  می کار    م ی از تقس   یشکل خاص ارزش در  
غالب است   یصنعت   ی داره ی در سرما   اجراِی کار سادهکه  شود  استدالل می   .است   آمدهداران در ه ی سرماانحصار  
 یژگ ی و  کی   ی تصور و اجرا به طور ضمن   نی ب   کی تفک   به این معنا،مطابقت دارد.    مجرد از کار    یف یتعر   ن ی و با چن 
 آن.  امدی شود، نه پ ی م   ی تلق   یصنعت  ی داره ی سرما  معرف

دوم، چنین تفسیر نادرستی متکی است بر دیدگاه خاصی از رابطه بین تصور )= کار شناختی( و اجرا )= کار 
های متفاوِت تصور و اجرا در تولیِد ارزش مصرفی و ارزش داری شناختی، نقش ی سرمایه صنعتی(. در نظریه 

ناپذیِر کل فرایند تولید به های اجتناب جرا هردو بخش شوند. در عوض، تصور و ا داری واکاوی نمی در سرمایه 
شود. نه تنها آیند، اما کار، چه در قالب فقط تصور و چه فقط در قالب اجرا، خالق ثروت درک می شمار می 

شوند، بلکه این دو را متقاباًل تصور )یا کار شناختی( و اجرا )یا کار صنعتی( در تقابل با یکدیگر قرار داده می 
کنش شود و برهم توان گفت که یکی همچون نفی دیگری درک می دانند. به نحو دیگری می هم می   نافی

یابد ی اجرا ـ کار تنزل می ی ارزش مارکس به نظریه شود. بنا به این تفسیر، نظریه میان آن دو واکاوی نمی 
 که در آن بررسِی تصور )یا دانش( حضور ندارد.

ارزی میان ت: اینکه کار مجرد و کاْر مقوالت اجتماعی هستند که هم ی قبلی مرتبط اسسوم که با نکته 
شوند. نه تصدیق و نه به رسمیت شناخته می   ، داری شناختی ی سرمایه کنند، در نظریه کارهای انسانی را بیان می 

ی های کمی میان کارهای انسان داند و نسبت واسطه همان کار مجرد می ی کار را بی این نظریه اجرای ساده 
شود و فرایندهای گیرد. به بیان دیگر، تبدیل زمان کار مشخص به زمان کار مجرد مطالعه نمی را نادیده می 
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ایفا می  آن  در  ذاتی مهمی  نقش  دانش  تبدیل که  این  در  می اجتماعی دخیل  زده  دور  نظریه کند  ی شود. 
در   یر یتأث دانش ابدًا  و    کنندی م   د ی داران تول ه یسرما را فقط  دانش  داری شناختی بر این باور است که  سرمایه 

 یداره ی سرما  یبا در نظر گرفتن نقش غالب دانش در مرحله عجیب نیست که    ن یندارد. بنابرا ارزش    دی ول ت 
تصور و اجرا،   نی ب   ذهنی   م ی تقس  نی داد که ا   می شود. اما ما نشان خواه ی م  ل زائد بد ایارزش به مقوله   ْیشناخت 

، م ی نام ی کاال م  ی کننده د ی کار تول   ی مجاز  د ی آنچه تشد   ق یدانش از طر  رایارزش است. ز   ی ه ی از نظر  بازنمود کاذبی 
رفتن زمان کار   ه ی ، به حاش جه یباشد. در نت   این نقش گوناگون اگر    یارزش دارد، حت   نیی در تع   ینقش مهم 

 دی جد   یا یدن ممکن است در  ما  .  ستیثروت ن   ی سرچشمه گر  ی که زمان کار د   ستین   ی معن   ن ی لزومًا به ا  می مستق 
 دهد.ی ارائه م   ی شناخت  ی داره ی سرما  ینظریه که    ی لی ، اما نه به دال م ی کن  ی زندگ 

 داری صنعتیی ارزش و سرمایه نظریه 
، یهارت و نگر   نا به نظر. ب انه ی گراعت ی طب   ای استمقوله   ْیشناخت   یداره ی سرما   ینظریه   دیدگاه از    کار مجرد

 مشترک   ی عنصر  ی حاو   یک هر    را یز   پذیرند، ارز یا قیاس »هم (  مشخصمتفاوت )  کیفیتاً   ی صنعت   ی کارها  ی همه 
کار از    فیتعر   نی که ا[ با این 46] .« خاص آن هستند  ل، کار بدون توجه به شک ی طور کل ، کار به مجرد کار    یعنی
انسانی، کردن انرژی  یعنی صرف   کی ولوژ یز ی ف   ای مقوله   در حکمفقط    کار مجرد ،  ست یخود غلط ن ی خود به   مجرد 
، تر هستند بنیادی که    کار مجرد  یخ ی و تار  ی اجتماع   یها. جنبه شود دانسته می ،  نظر از شکل خاص آنصرف 

در نظر گرفته   یانرژ   کردِنصرف   مجرْدکار  هنگامی که  شوند.  ی شناخته م   ت ی شوند و نه به رسم ی م   قینه تصد 
شود که متناسب با ی م  ی رگی اندازه متوسط    یکارگر   یشده صرف   یانسان   ی با انرژ  کار مجرد مقدار    شود، می 

 ی ع یطب   یواحدها » از   ی کی   آنگاهشود، ی م پردازی هنگامی که کار مجرد به این طریق مفهوم زمان کار است. 
 »پارادایمبه    دیدگاه   ن یا  درمارکس  ی ارزِش  پایه کار   ییه نظر   [47.] د کن ی م   ی ری گ اندازه آن را    ی«ر یگ اندازه 
 [48] تعلق دارد. « کار  ی و آنتروپ   یانرژ 

 ی صنعت   یدار ه ی، در سرما انه یگرا عت یو طب   ی خ یرتار یغ   ی ا ، مقوله مجرد شود که کار ی استدالل م  جالب آنکه 
 ی دار ه یسرما پیشین    ی ، بر خالف مرحله آنکه   است. اول   ر یز   ی ها ی ژگ یو   ی دارا  و شود  ی م   لارزش بد   جوهر به  

اندازه   سوداگر   ی داره ی سرما  ی عن ی  کار    باکار    ی ری گ که  در زمان  ،  بود   اندکی   یاجتماع   تی اهم واجد  زمان 
شود. برقرار می کار    ی سنجه   در حکم   ی شناختی کار از کارگران ی جدایی جنبه ی در نتیجه صنعت   یدار ه یسرما 
آهنگ دانش هستند، کارگران مجبور به انجام کار ساده با    دی داران مسئول تول ه یکه سرما   ی ، در حال آنکه   دوم 

 یانرژ  کردِنصرف   اساسًا همانا کاال    ی ه دکنند ی تول   ی شوند. کارهای داران م ه یسرما از سوی  شده  کته ی د و سرعتی  
در بلکه    ی اشکل ارزش مبادله   ذیل نه تنها  » ، کار  جهی. در نت باشند   هدفمند   ی ت یفعال آنکه  ، نه  هستند   ی انسان 
 [ به این معنا، 49] « شود. ی م   یخال تو و خالقانه    یفکر   تی ف یهر ک تر انتزاعی و از  هر چه بیش   خود،   ی وامحت 

، کار   م ی تقس   شکل خاِص  نی ا   ی جه ی نت در    ای( ه ارزش )مبادل   دی بر اساس تول   ی صنعت   ی داره ی کاال در سرما  د ی تول 

 شود.سازمان داده می 
از   پیش تر، ی انتزاع  ی در سطح ی داره ی و ارزش در سرمااست کار   ی سنجه زمان  نظر مارکْس به برعکس، 

)زمان   او از ارزشْ   واکاوی در    یافتهتعمیم   یی و مبادله کاال   د ی که تول   ی . در حال مطرح است   ، کار   م ی تقس   ی ارائه 
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ارزش از  یواقع  وجود شود. ی وارد م  واکاوی پول به    استنتاج تنها پس از    ه ی فرض است، مفهوم سرماش ی کار( پ 
محل کار(  ونکار )در م یتقس  نظیر یتر ده ی چ یپ  یها ده ی ، مقدم بر پد ی خ یتار نگوییم از لحاظ ، اگر ی نظر منطق 
نه   و   کند ی م  ن یی کار را تع   م ی تقس   ،است   افته یکه بر اساس ارزش سازمان    ی اجتماع   د ی تول   ، معنا   ن ی است. به ا 

 شرط پیش نه  است،  ارزش    یپایه کار   ی نظریه شرط  ش ی پ نه    ار ک   می از تقس   ی ، شکل خاص ن ی برعکس. بنابرا 
مارکس است.    ی اجتماع   ای مقوله   اساسًا  مجرد ، از نظر مارکس، کار  اصواًل، و  ن یبرا ارزش. عالوه   ی وجود واقع 

گوناگون   ی در کارها  ود موج  مشترک عنصر  به عنوان  را    مجرد ، بالفاصله پس از آنکه کار  ه ی سرما   اولدر جلد  

را    کند،می مطرح  مشخص    م ی مفاه   طرح از    پیش را    رویکرد   همین  او   [50.] نامد ی م   ی«اجتماع   »جوهرآن 

چه چیزی   دهد کهی نشان م   ه یسرما . مارکس در فصل اول  گیرد در پیش می   ه ی پول و سرما  نظیر   ی تر ده ی چ ی پ 

کاالها   ی که همه   ت ی واقع  ن ی ظاهرًا ا  سازد. یافته است و آن را ممکن می یی تعمیم و مبادله کاال  دی تول   بنیاد 
مارکس،   بنا به نظر  برعکس، .  ست ی( هستند، پاسخ او ن یک ی ولوژ ی ز یهمگن )از نظر ف   یانسان مجرد  کار    حاصل 

به این معنا   ؛ کند ی م   ان یب   هارا میان انسان   یخاص تاریخًا    ی اجتماع   ی رابطه   افتْهی م یتعم   ییکاال   یو مبادله   د ی تول 
در بازار   گران ی شده توسط د د ی تول   حتاج یما   د ی ، فروش آنها و خر گران ی د   یبرا   یی کاالها   دی با تول   ی افراد منزو  که 

شود، ی ظاهر م   اشیاء   ن یب   یا رابطه   ی منزله ، که به ها انسان   ن ی ب   ی اجتماع   ی رابطه   ن ی کنند. چن ی امرار معاش م 
 ی خ یرتار ی غ   ت یواقع   ک ی  ی انسان   هایکار میان   ارزی هم   ویژه،به است.   ی انسان   های کار ارزی میان  بر هم   متکی 

کار   ی و اجتماع   یخ یتار   هنگامی سرشتصادق است.    ص خا   ی هاها و مکان فقط در زمان ارزی  هم   ن ی . است ی ن 
 یکار انسان   دهد  ص ی تشخ   کند که نتوانسترا یادآوری می   ارسطو   ناکامی شود که مارکس  ی آشکارتر م   ی انتزاع 

 ونان یجامعه  ی  »شالوده   زیرا شوند.  ی مبادله م   هم   است که با   ی مختلف   ی عنصر مشترک در دو کاال همانا آن  
از شرایط متعارف آن دوران   کارشاْن  ها و نیروی بین انسان   ی نابرابر  استوار بود و در نتیجه، ها  رده بر کار ب

 یمبادله و    د ی تول   ق یکه از طر ارزی است  مجرد همانا کار انسانی اجتماعًا و تاریخًا هم   در مجموع، کار  [51] بود.« 
 شود.ی م   ان ی ب   افتهی م ی تعم  یی کاال 

 نیز مشترک ارزْشی  سنجه   یعنی   است، زمان کار   ی خ یو تار   ی اجتماع   ی محصول   کار مجرْدکه    طور همان 
توان ی نم   کار مجرد وجودی مشخص ندارد و زمان کار مجرد را گرچه  ااست.    محصولی اجتماعی و تاریخی 

هم کار مجرد و هم زمان کار مجرد وجود دارند و کرد، اما    ی ری گ اندازه   یمشخص   ی له ی وس   چی با ه   اسطه و ی ب 
ی شیوه است که در    ن ی ا  موضوع.  اندهای کارهای مشخص واقعی ی کارهای مشخص و زمان به همان اندازه 

 ل ی دل   نی نه به ا   ،هستند   یری گ کنند و قابل اندازه ی م   دی ارزش تول   مشخص گوناگونْ   ی ، کارهای داره ی سرما  دی تول 
 یع اجتما   یسنجه   کی که    ل ی دل   نی مشترک اندازه گرفت، بلکه به ا   مشخص  ی سنجه   ک یبا  توان  می که آنها را  

فرا  سرما   ی اجتماع   ی ندها ی از  اقتصاد  در  فقط  است.  گرفته  که    ی داره ی شکل  لحاظ است  به  مجرد  کار 
. رند ی گ ی شکل کاال را به خود م   یشود و محصوالت کار به طور کل ی م   لارزش بد  جوهربه    ی ک یولوژ یز ی ف 

اعتبارش را   مجردکار    ی خ یو تار   ی اجتماع   سرشت  حی پس از درک صح   فقط  مجرد کار    یک ی ولوژ یز ی ف   فی تعر 
 آورد.به دست می 
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 عنوان دو شکل مستقل کارکار شناختی و کار صنعتی به 

تواند صنعتی یا شناختی باشند، بسته به اینکه داری شناختی می ی سرمایه چنانکه قباًل گفتیم، کار در نظریه 
داری صنعتی و طور که کار هم در سرمایه شکل تقسیم کار پیرامون تولید دانش چیست. عالوه بر این، همان 

اش و چه فقط در ط در شکل صنعتی شود، کار چه فق ی ثروت تلقی می داری شناختی سرچشمه هم در سرمایه 
هستند، تا   گر یکد ی در تقابل با    ی و کار شناخت   ی معنا، کار صنعت   ن ی به ا کند.  اش ارزش خلق می شکل شناختی 

 ی است و دوم   ی انسان   ی انرژ   کردِن تکراری و محض صرف   ی : اول نافی یکدیگر هستند رسد  ی که به نظر م   ی حد 
بنا   ی . اولست ین  یر ی گ با زمان قابل اندازه  یشود و دوم ی م  یری گ ندازه با زمان ا  ی . اولیو فکر  همیارانهخالق، 

 ییکاالها   یکند. اول ی و هماهنگ م  ی خود را سازمانده   ی شود و دوم ی کار صرف م   ند ی در فرآ   ه یسرما   به فرمان 
 کند.ی م   د ی را تول   ی دانش چنین    ی کند، دوم ی م   د ی آالت تول ن ی ماش   ا ی  پایا   ی ه یدر سرما   افته ی ت ین ی دانش ع   نا به را ب 

کار به کار   م ی تقس   و بنابراین  تصور و اجرا است  نی ب   یی جدا  مستلزم  ی کار  م ی درست است که هر نوع تقس
است،   یکاال ضرور   د ی تول  یکه هر دو شکل کار برا مادامی  حال،    نی با ا  شود.می   ه یتوج   یو کار صنعت   ی شناخت 

را   ها تواند کاال ی نم   یی تنها به   جرا . ا داد و واکاوی کردتشخیص  ارزش    د ی در تول   شان را تفاوت م   یها نقش   د ی با 
تواند نمی بدون تصور    جرا، ا گر یکند. به عبارت د   د یتول را  تواند ارزش  ی نم   زی ن   یی به تنها   ن ی و بنابرا  ، کند   دی تول 

 یدرون   ارتباط   ن ی دارند. ادرونی  ارتباط    گر یکد ی با    جرا، تصور و ا گر ید   ان ی کس. به ب رعو ب قائم به ذات باشد  
 تصور،  مثاًل.  ابد ی ی م گسترش  و    کند می   ریی تغ   تاریخًاظاهر شود که    بسیار متفاوتی  هایشکل ممکن است در  

 ش ی افزا  به قصد   رونی استفاده د   ی دانش نه تنها برا  دی تول   کهاند  از هم جدا شده تا آن حد  و اجرا در حال حاضر  
حال،   نی . با انیز هستصدور مجوز دانش   قیکسب سود از طر  ی بلکه برا  د ی محصوالت جد  د ی تول   ای  ارآوریب 
 های شکل  در حکم ی عن یسطح،  نی تر ی تصور و اجرا در انتزاع  میان رونید یبر اساس رابطه  دی اب  روند را نی ا 

ارزش، در   د ی تول   جه ی و در نت   یی کاال   د ی تول   د. در مجموع، از نظر مارکْسواکاوی کر   آْن  ی ده ی چ ی و پ   مشخص 
 که  یشناخت   یدار ه یسرما   ینظریه در    ه یقض این  است.  جوش خورده  تصور و اجرا کاماًل    ن یب   یک ی الکت ی وحدت د

تصور و اجرا در تقابل با   در این نظریه رود، برعکس است.  ی م   دست تصور و اجرا از    ن ی ب   یدرون   ارتباط   در آن 
 ی گر ی غلبه بر د با    ای   / و   دیگری   نظرگرفتنبدون در تواند  می از آنها    کی رسد که هر  ی و به نظر م   هستند  گر ی کد ی 

 وجود داشته باشند.
 چ ی که در آن ه   رند یگ ی نظر م در  ارزش  ی  پایه ار اجرا ـ ک   یه ینظر   مثابه را به   ارزش   ی ه ی نظر  منوال،   ن ی به هم 

از  ،است   یضرور  یی کاال  دی تول   ی که برا  ، شود دانش ی شود. استدالل م ی نم  افت یکار دانش  ای  تصوراز    ی درک 
، نقش دانش در   جهی گذارد. در نتی نم   ری ارزش تأث   دی جه بر تول و یچ ه شود، اما به ی م   د ی داران تول ه ی سرما  سوی 

 .مفقود استارزش  ه یاز نظر  ی ری تفس   ن ی چن 

 ی ارزش و ثروتمثابه سرچشمه ی ارزش در بحران و کار شناختی به نظریه 
 ی جد  های ارزش ضعف   ی پایه   ( جراکار )ا   یه ی، نظر شود برجسته و چشمگیر می نقش دانش    نکهی به محض ا

قانون » اشاره کرد ،    ی به درست  س ی . همانطور که کافنتزم ی کن می   آغاز دهد. از قانون ارزش  ی نشان م از خود  

 نشده  ف یتعر   صراحتاً در آثار مارکس  ،  نرخ سود   گرایش نزولی  قانون   دیگر نظیر  نی قوان   ی به اندازه   «ارزش 
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 ری پسامارکس و دوران اتحاد جماه   ست یاقتصاددانان مارکس   آثار  از صفحات  »این اصطالح غیر   [52.] است
به وضوح   یشناخت   یدار ه ی پردازان سرماه ی قانون در آثار نظر   این  نی همچن   [53«]عام ندارد.  یکاربرد  یشورو

استفاده   ه یاز بق   شتر ی اصطالح را ب   ن ی ا   1978سال  ل یاز اوا  روانشیو پ   ی گروجود، ن  نی نشده است. با ا  فی تعر 
و همگن   یر یگ اندازه قابل   ی قانون ارزش، ارزش در واحدها  نی ا   »بنا به   :ند ی گوی م   یو نگر   ت هار  [ 54]   کنند.ی م 

آن را  مارکس و خود   کاردوی ، رت ی که اسم  ی به شکل  د توان ی قانون، اما امروزه نم  نی شود ... ای م  ان یزمان کار ب 
ورچلونه   [ 55.«]ندارد   ایی معن   ه ارزش امروز  یاصل   یسنجه کار به عنوان    ی. وحدت زمان شوداند، حفظ  تصور کرده 

شود استدالل می ،  ن یبرا . عالوه بنا نهاده شده است   «زمان کار»کند که قانون ارزش بر اساس  ی اشاره م نیز  
بر قانون   ی مبتن   ی اس ی کل اقتصاد س   حران ب  ی عن ی  دهد ی را نشان م   ی تری بحران اساس   که بحران قانون ارزشْ 

س   ی هامقوله » ارزش.   مالک   ی اس ی اقتصاد  ارزش،  تول ت ی )تجارت،  قرار د ی ،  بحران  در   )... و  کار  مصرف،   ،
 [56«] دارند. 

دهد که این کند اما نشان می را تعریف نمی قانون ارزش  صراحتًا  اگرچه    کند، می ارائه    ورچلونه که    ی مثال 
ی زمان کار»  [ 57] درک است.بر اساس ارزش قابل   مت ی ق   نیی ارزش توسط زمان کار و تع   نیی عنوان تع به قانون  

اقتصاد   ی نظریه   بیانبه    ا یشود؛  ی م   اهمیتبی   یابد می اختصاص    بنیاددانش   ی کاالها  د ی به تول   اً م ی مستق   که
 گان ی را   دی کاالها با   ن ی ، انهایت ناچیز هستند عماًل هیچ یا بی   دی تول جنبی باز   ی هانه ی که هز  ییجا در    ْکی نوکالس 

زمان کار   را ی شود زی به صفر در نظر گرفته م   ک ی دهد که ارزش کاالها نزدی نشان م   نی ا   [ 58«] داده شوند. 
، اگر قانون ارزش هنوز جه یکم است. در نت   ار ی بس  بنیاد های دانش در بخش  کاال  دی تول   ی شده برا( صرف اجرا ـ ) 

 ن ی ا  ت یحال، واقع   ن یصفر باشد. با ا  بًای تقر   دی شود و به نوبه خود با   ن یی توسط ارزش تع  د ی با  مت ی، ق باشد   عملی 
ا زمان کار شان ی ی جنبی نه ی باالتر از هز   بسیار  ی مت ی ها با ق زپردازنده یو ر   ها افزارمانند نرم   ییاست که کاالها 

 بنیادیدانش   یها بخش   نی ظهور چن   نکهی رسند. با توجه به ای به فروش م   محصول شده در هر  صرف   می مستق 
استدالل را   نی ا یادشده  رسد مثال  ی شود، به نظر م ی درک م   ی داره ی سرما  د ی جد   ی به عنوان مصداق مرحله 

 [59موضوعیت است.]دچار بحران  داری شناختی  در سرمایه که قانون ارزش  کند  تأیید می 
نه . در عوض، اگرچه  شود واکاوی نمی  ی زمان کار مشخص به زمان کار انتزاع   یکم   یل، تبد یر تفس  ین ر اد 

 ایارزش در دوره یکسانی  مقدار    یی کهدا ز مهارت   ییجه کاال در نت   ییدکننده تول   یهمه کارها،  به صراحت
می مع  تولید  می ین  تلقی  ا شوند کند، همسان  با  کارها ی ب  ی ظاهر  همگنی رغم  به وجود،    ین .  ، مشخص  ین 

کرد. اما   یریگ توان با زمان اندازه ی را م مشخص  رود. البته کار  ی نم   ینوجه از ب یچ ه آنها به   یفی ک   یهاتفاوت 
د. ن شو  یان ب   ی واحد زمان  یک اگر در   ی حت   ، کرد   یسه مقا   یکدیگربا    یمًاتوان مستق ی را نم مشخص کار   های زمان 
کند، دو کار ی م  ید تول   یز سه م   یگرساعت د   یک   ی و برا یز ساعت دو م   یک  یکارگر برا  یک که   ی ، هنگام مثاًل
یز دو م است که  ساعته    یک کار    یک   ی . اول یستندن   همسان د،  ن کارگر انجام شو   یک اگر توسط    ی ساعته حت   یک 

 .کندمی   ید تول یک ساعته که سه میز کار   یک  ی و دوم کند تولید می 
 ینا   ید. دشوار ن شو   یری گ اندازه   کارهای مجرد د که به عنوان  ن شو ی م   ی تلق   یکنواخت   ی فقط در صورت   ها کار 

وجود دارد و   های مشخص به شکل کار   کار مجرد .  یدسنج   یمًارا مستق   کار مجرد توان زمان  ی است که نم
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 ی ها زمان   یلرو، ما با مشکل تبد ین . از ا گیرندمشخص را به خود می کار    ی هاشکل زمان   مجردْ   کار  ی هازمان 
 5/1به  ی سه میز  کار تولیدکننده ساعت    یک ،  باال . در مثال  یم روبرو هست کار مجرد    ی ها به زمان   مشخص کار  

 ید تول   یبراالزم    مجردزمان کار    یرا شود، زی م   یل تبد   یزدو م ی  تولیدکننده ساعت کار    یک  کار مجرد برابر زمان  
تبدعلوم  م  یزم  سا   مستلزم  یل است.  به  است عوامل    یردرنظرگرفتن  تفاوت .  مثال،  توانا  ها عنوان   یهایی در 

ر کارگ در یک ساعت  اگر    گذارد. اثر می   یلتبد   بر  کار  یچیدگیدر پ   هاها و تفاوت ی آوردر فن   ها ، تفاوت ی شخص 
. شود برابر کارگر ب محاسبه می   5/1الف،    ساعته کارگر  یک ، کار  یز دو م  ب   کند و کارگر   ید تول   یزسه م  الف 

 ی دوره   یکممکن است در   الف  شرکت  ی میزکننده ید، کارگران تول ارآوری وت در ببه تفا نا  ، ب یب ترت   ینبه هم 
، و در ند کن   ید تول  ب  کارگران شرکت  در مقایسه با   یشتری ب   یزهای م   از دانْش  بارآورتر  ی استفاده  یل به دل   ین مع 
ب حساب شود. سرانجام هنگامی   شرکت   مجرد   از زمان کار  یشترب  کت الفشر  مشخص ساعت کار    یک   یجهنت 

 ساعت کار کارگر   یک ،  کند و کارگر ب یک میز که کارگر الف به ازای یک ساعت، یک ساعت مچی تولید می 
 تر یچیده پ مچی  ساعت  ی  تولیدکننده کار    یرا حساب شود، ز  ب  کارگر یک ساعت کار  از    یشب   الف ممکن است
 عمومًا تفکیک ، و  گذارند اثر می   تبدیلدر    یگرعوامل د بسیاری    ینکهاست. با توجه به ا   ی میزاز کار تولیدکننده 

از   یبًاتقر   کار مجرد  ی هابه زمان   مشخص کار    ی ها زمان   یلاست، تبد   یرممکنغ  یگر عوامل د   زعامل ا   یک 
 .یست ن  یر پذ امکان   ینظر فن 

 یندهای فرا   ی یجه ، بلکه نتدهد یک فرایند فنی نیست که در مغز حسابداران رخ می   یل تبد   ین ، ا خوشبختانه 
 یندهای فرا   یبلکه مشکالت بازساز  یستند ن  مرتبط با خود تبدیلمشکالت    فوْق هایی است. دشوار یاجتماع 
 یلتبد روند  دهد که  ی م را    ینان اطم این  کاالها    ین مبادله ب   ی. روش روزمره هستند   یشه در اند   ی واقع   ی اجتماع 
که در   مجرد به زمان کار    مشخص زمان کار    یل تبد   ی یجه از نت   ید رو، ما با   ین [ از ا 60کند.]ی م   کار   ی به خوب 

 ییفه وظ [  61]شده. مشاهده   مشخصکار    های ، نه از زمان یم شروع کن   جریان داردکنندگان منفرد  ید پشت تول 
 ی ها کار مشخص به زمان   ی ها آن زمان   یاست که ط   ی اجتماع   یندهای و آشکارکردن فرا   یابی رد   یه همانا نظر 
 کنند. ی م   یدبازتول  یشه شوند و آنها را در اندی م  یل تبد  مجرد کار  

 ی کاالتشدید مجازی کار تولیدکننده 

 ی کارهاها  به مدد آن که  را    ی اجتماع   ی و ساختارها  یندها فرا  ْیشناخت   ی دار یه سرما  ی یه ، نظر یگر د   یان به ب 

با   اما  متفاوت،  کیفیتًا  کمی تفاوت مشخص  هم های  می ،  می ارز  دور  خاص،  به زند.  شوند  ی نظریه طور 

تشد که  را    ه آنچ  ی اجتماع   یندفرا  ْیشناخت   ی دار یه سرما  ) مجاز  ید ما  کار   ( virtual intensificationی 
هر   ید تول   ی برا الزم  زمان کار  » الزم را  اجتماعًا    کار  . مارکس زمانیرد گ ی م   یده ، ناد یم نام ی کاال م   ی یدکننده تول 

کار میانگین مسلط در   شدتو    مهارتای معین و با  ارزش مصرفی تحت شرایط متعارف تولید برای جامعه 

 ی ها ، همان زمان تغییر کند شدت کار    یا مهارت و/ هنگامی که  ،  دیگر   عبارت   به   [ 62] . کندآن جامعه« تعریف می 
 یف تعر آن را صراحتًا  مارکس  شوند. شدت کار، که  ی م   یل تبد  کار مجرد مختلف    ی ها کار مشخص به زمان 

، ین است و به سرعت کار مرتبط است. بنابراعین  م  ی زمان  یدوره   یککار در    یرویصرف ن   یزاناست، م   نکرده 
مشابه   ی یجه نت همان  تواند  ی م   یدتول   ید جد   یها روش   رواج دارد.  را    ی روز کار  طویل همان اثر ت  یدتر کار شد 
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در شدت کار   ییراتی مشخص، بدون تغ   ی دوره زمان   یک در    یشتری را ارزش ب   ید کار را داشته باشد کهتشد 
می کاال   ی یدکننده تول  تولید  م کند ،  مارکس  فوق   ،ید گو ی .  بارآور »کار  تشد   همچون   العاده  عمل   یدشده کار 

[ )تأکید در 64کار ساده است«]   مضروب  یا   یدشده تشد   ی کار ساده فقط    پیچیدهکار  » و  [  63«] کند ی م 

شود که به موجب آن، همان مقدار ی اطالق م   ایی اجتماع  یندهای به فرا  یمجاز   یدتشد متن اصلی است(.  
، یگر د   ی هادر بخش   یا بخش   یک استفاده از دانش بهتر در   یل به دل مثاًل  در شدت کار،    ییر زمان کار، بدون تغ 

 شود.ی تر م یچیده پ   ی و در دوم بارآورتر    یکند. کار در اول ی م   یدتول  یشتری ارزش ب 
طر  ی مجاز  یِدتشد   دانْش از  امکان   سازوکار دو    یق را  تشدی م   یر پذ مختلف  ی بخش درون   ی مجاز   ید کند: 

 (intra-sectoral )   تشد ) بخش میان   ی مجاز   ید و  خصوص .  ( inter-sectoralی  مجازی   در  تشدید 
 ییدکنندهتول کار    ، کند   ی بارآور بخش استفاده   آن  از هنجار   یش منفرد از دانش ب   ی داریه اگر سرما   بخشی،درون 
ا ید تول   یکاالها   یارزش فرد   ین،خواهد داشت. بنابرا   ی باالتر  یور ارآ ب همانا  کاال   دار یه سرما   ینشده توسط 

را در قالب سود باالتر به خود   مازاد  یتواند ارزش اضاف ی دار م یه خواهد بود و سرما   یکمتر از ارزش اجتماع 
سطح بخش از  آن  دانش    میانگین   ، ممکن است سطح بخشی در خصوص تشدید مجازی میان اختصاص دهد.  

عمل   یچیدهبه عنوان کار پ   یبخش   نینچ   یکاالها   یتولیدکننده   میانگین کارباالتر باشد.    میانگین اجتماعی
که آموزش و   یلدل   ین به ا  یقاً دق   ،کند ی م   یدکار ساده تول   را در مقایسه با  یشتریارزش ب   یچیده کند. کار پ ی م 

د، کارگران ن شو   مسلطآالت بر کارگران  ین اگر ماش   ی. حت است  بیشتری  یهاتالش کارگران مستلزم  پرورش  
 یدتول  یندشده در فرآ ید کنند. دانش تول ی استفاده م  ی در سطح جمع ید تول  یبرا بزاری آالت به عنوان ا ین از ماش 

اگر   ی . حت کند عمل می ارزش    یکننده یدتول   ی به عنوان دانش کارگر جمع   ،کار   ینددر فرآ   ،( ی ارزش   یرخود )غ 
 [65.] کند   ید آن کار را تشد  مجازًاتواند  ی م   ی انجام دهند، دانش جمع  ی اکارگران منفرد کار ساده 

مصرفی الزم   ارزش  یدول ت  یارزش، کار دانش نه تنها برا   ییه ادغام نقش دانش در نظر   ی روش برا  یندر ا 
م  ید تول کننده در  شرکت بلکه  است   ا ی ارزش در نظر گرفته  در  ) کار    ین ب   ارتباط درونی ،  ینجا شود.   یا دانش 
که   یآشکار است. در حال   شانمتفاوت   یهارغم نقش به   ،( اجراکاال )=    ییدکننده ( )= تصور( و کار تول ی شناخت 

 ارزِش  ییدکننده تول  یتِ کند بلکه ظرف ی نم   یجاد دانش ارزش ا کند، کاِری م  یدکاال ارزش تول  یکننده ید تول کاِر 
. است  یرپذنا ارزش امکان   ید، تول یکی از این دو   وجود کند. در صورت عدم ی م   یین کاال را تع   ییدکننده کار تول 

 یها گزاره   یا   ها فرض   دادنییر تغ   مستلزم ،  ی مجاز  ید تشد  یعنی ،  شیوه   ین دانش در ا   گنجاندن نقش   جالب آنکه، 
 .یست ارزش مارکس ن   ییه نظر 

 یک   ید تول   ی برا  مشخص   یم ، اگرچه زمان کار مستق یم ها برگرد یزپردازنده ر ی  باره خود در  ی اگر به مثال قبل 
را نرم   ی یزپردازنده واحد ر  تواند ی م  یزپردازنده ر  ی کننده ید تول کار مستقیم  به صفر است،    یک نزد   ی ایانه افزار 

 ی برا مجرد الزم، زمان کار  یگر . به عبارت دد شده عمل کن ید تواند به عنوان کار تشد ی م  یاشود  ید عماًل تشد 
تواند باالتر از ی افزار، م نرم   ی پردازنده یز ر   ارزش   یم کار مستق   بخش   یا افزار،  نرم   ی یزپردازنده واحد ر   یک  یدتول 

 یمرفتن زمان کار مستق  یهبه حاش  ــ  یشناخت   ی داریه سرما  ینظریه   دیدگاهو برخالف    ین ــصفر باشد. بنابرا 
 یکنزد   یی ها بخش   ین شده در چن ید تول   ی که ارزش کاالها   یست ن معنا    ین ا به  لزومًا    بنیاد دانش   های خش در ب 
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شود. ن  یین ها با ارزش آن کاالها تع بخش این    ی کاالها   یمت که ق   یست ن   ینگونه لزومًا ا   ین به صفر است. همچن 
 یمشدن کار مستق رانده یه به حاش   یل قانون ارزش به دل   یا ارزش    ی یه استدالل که نظر  ینا   به طور خالصه، 

 .ی استواری قرار ندارد بر پایه شود،  ی کاال دچار بحران م  ی کننده ید تول 

 داری شناختی پیرامون عقل عمومی و رانتی سرمایه . نظریه 4
کار   ی مقوله   ی درباره   یرتاریخیو غ   باور یعت طب   یدگاهی د به    ی شناخت   ی دار یه سرما   ی یه که نظر  یدیم تاکنون د 

بدل ارزش    به جوهرکار    یماز تقس   یتحت شکل خاص فقط  شود  ی م   ادعا که  کار مجردی  دارد،    مجرد اعتقاد
به   کار مجرد ، و  ی طور کل ارزش به   ی یه نظر   یخیو تار  ی اجتماع   ی هاجنبه   از آنجا که ،  ین شود. عالوه بر ای م 

ارزش کاالها در   یین در تع   ی مجاز  ید تشد ی  کننده تعیین   ی اجتماع   یند د، فرا ن شو ی گرفته م   یده طور خاص، ناد
کار گرایشی  کنند که با رشد  ی استدالل م   ی شناخت   یداریه پردازان سرمایه ، نظر یجه شود. در نت ی نظر گرفته نم 

کار   زیرا .  یستمعاصر ن   یدار یه ر ثروت در سرما ا ی مع   یگر، زمان کار د بنیاد دانش   ی هادر بخش   یژه، به وی شناخت 
غلط   یریگ یجه نت هر دو  که    یم ا. ما نشان داده کند ایفاء نمی ارزش کاالها    یین در تع   ی نقش هیچ  (  یدانش )شناخت 
به طور جدی   ی شناخت   یدار یه پردازان سرما یه ارزش توسط نظر   ی یه نظر  یِرتفس   ی کننده تعیین   ی هااست و جنبه 

 .دارند کاستی  
به دو نکته  با    یمی ارتباط مستق   ، اگرچه پرداخت   یم خواه   ی شناخت   ی دار یه سرما   ی یه از نظر   یگر د   ی اکنون 

  گروندریسه که مارکس در    عامی است که عقل    استدالل مربوط   ین مورد به ا   نخستین   . د ن ارزش ندار   ی یه نظر 

ادعای  مربوط به    دوم   ی نکته دانش توسط کارگران است.    ید نقش تول   صرف ت باز   ینی ب یش ، پ گوید سخن می از آن  
ثروت    با اینکه است.   ی شناخت   ی دار یه در سرما   مالکیت معنوی سود و رانت و نقش حقوق    ین ب   یز تما   رفتن از بین 

  ی همچنان بخش داران  یه که سرما   شود استدالل می ،  د شو ی م   ید فقط توسط کارگران تول   ی شناخت   ی دار یه در سرما 
کنند.  ی م   ابدًا نقشی در فرایند تولید داشته باشد، تصاحب   ینکه بدون ا   مالکیت معنوی، حقوق    یق ز طر از ثروت را ا 

 شود. ی م   ی تلق   ی شناخت   ی دار یه در سرما   ی طبقات   ی مبارزه   ی اصل   بستر به عنوان    مالکیت معنوی ، حقوق  رو   ین از ا 

 عقل عمومی
کند ی نم   نی تضم   اما،  کند را نقض نمی ارزش    ینظریه کاال    یکننده د ی تول   کارِ دن  شرانده   هی که به حاش   ی در حال 

کند که با ی ستدالل م ا   « هاماشین ی  »قطعه در    مارکس   ،که جالب آن صادق است.    هنوزارزش    یه یکه نظر 
ها« ماشین   ی. »قطعه ی ارزش نخواهد بود مقاطع، زمان کار سنجه   ی، در برخ ی علم و فناور  ع ی سر  شرفتی پ 

اتونومیستی که   سمی در سنت مارکس   یکسان   ژهین را به خود جلب کرده است، به و از مفسرا   ی اری توجه بس 

محکم   گواهیبه عنوان    اغلب  گروندریسه  بخش از  نی . ا گیرد دربرمی را    ی شناخت  یدار ه یسرما   یه ینظر 

مطرح کرده  بینی می را پیش   یشناخت   ی دار ه یو ظهور سرما ها سهیم بوده در دیدگاه آن مارکس   اینکه بر   ی ن مب 
شود و عقل ی م  ر ی تفس   ی شناخت  ی داره ی سرما  ی ه ینظر   ی چه یاز در   « ها ماشین   ی قطعه »حال،    ن یشود. با ا ی م 

برابر دانش    ی عموم  پایا یه در سرما   افته ی شیئیت با دانش زنده در  مثاًل، شود.  ی م   گرفته   کار مرده برابر  ا ی  ی 
یعنی ،  ی اتوده   تیعقالن   ( Virno)   رنوی ، و و[ 66گوید] سخن می   «دانش مرده/ دانش زنده   یرابطه »از    ورچلونه

در آن آشکار   ی عقل عموم   هکه امروز   یا شکل برجسته » را به عنوان    ی« ست ی فورد اپس   ی کار زنده   ت یتمام » 
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متفاوت   عمومی از عقل    کس مار ی  انگاره کند،  ی م تصدیق    رنو یطور که و همان   [67.] کندی مطرح م   « شود ی م 
 نظر به برعکس،    [ 69] است.  منطبق   ، ، دانش مردهی پایا ه ی با سرما   مومی نظر مارکس، عقل ع   به   [ 68] است. 

که دانش   ی در حال   ، است   صوری است، فقط دانش    افته ی   پایا شیئیت   ی ه یکه در سرما   ی ا، دانش مرده رنو ی و 
 ز ی است که تمااین  توجه  قابل ی  نکته .  کند می ایفا    ی داره یسرما   دی جد   یدر مرحله   یتر ی نقش اساس   صوری ر ی غ 
 [70]است.   حی و دانش صر  ی دانش ضمن  تمایز   به  هی شب   ار ی بس   ی و دانش اطالعات  صوری دانش    ن ی ب 

این نظر است که   مارکس آشکارا   امری شیئیت   بر  عنوان  به  اساسًا  پایا وجود یافته در سرمایه دانش  ی 

اجتماعی عمومی تا چه درجه و   دهد که دانشنشان می   ی پایا سرمایه [  ی ]توسعه »  د ی گو ی او م   [ 71] .دارد 

 یزندگ   ند ی فرا  ط ی شرا کند که  ای را بیان می درجه رو،  ن ی شده است، و از ا  ل بد   میزانی به نیروی مستقیم تولید 

)تأکیدات [  72«]ده است.ریزی ش از نو قالب آن    هب   بناقرار گرفته و    یعقل عموم   کنترلتحت   خود،  یاجتماع 

شود، اگرچه او قطعًا بر دانش مرده ی گرفته م   دهی که دانش کار زنده ناد   ستیبدان معنا ن   نی ا   ( اضافه شده است.
عوض   بیشتری   دی تأک  در  مارکسدارد.  طور  « هاماشین   یقطعه »  در  ،  به  دانش  نقش  بر   ا ی  صوری،  عام ، 
 متمرکز است.صوری  ر ی غ 

بیان ارزش  که بر اساس  است   یدر مقابل ثروت   یثروت واقع   های سرچشمه از   ی ک ی نظر مارکس، دانش   به 
با توجه به  [ 73.«] مادر آن  ن ی است، زم  یکار پدر ثروت ماد »، د ی گو ی م  ی پت  ام ی ل ی. مارکس به نقل از و شود می 

نقش دانش در   ه، مارکس معتقد است ک براین عالوه .  م ی اضافه کن   زی ن   گفته  نی دانش را به ا  دی نقش دانش، با 

ثروت »آفرینش  ،  د ی گوی طور که مارکس م . همان ابد یی م   شی افزا   یدار ه یکاالها به سرعت در سرما   د ی تول 

کند تا به زمان شوند اتکا می تر به نیروی عامالنی که در خالل زمان کار به جریان انداخته می بیش   یواقع 

ای با زمان ی خود هیچ رابطه نوبه قدرتمندشان ــ به   ها ــ کارآیی شده، و نیروی آن کار و کمیت کار اعمال 
آوری، یا به کاربرد ی علم و پیشرفت فن ارزد ندارد، بلکه به سطح عام توسعه ای که تولیدشان می واسطه کار بی 

در کار    که آن به محض  : » دهد ی ادامه م   مارکس .  ها افزوده شده است( د ی تأک )  [ 74علم در تولید متکی است.«]
ی آن نیست و نباید هم ی بزرگ ثروت نباشد، زمان کار نیز دیگر سنجه اش دیگر سرچشمه ه واسط شکل بی 

 [75ی{ ارزش مصرفی باشد.«] هم نباید سنجه ای} باشد و بنابراین ارزش مبادله 
از صرف کار   بوده است و زمان کار    ی ثروت واقع   ی اساس   ی سرچشمه   یشه هم   اش یخی تار   های شکل   نظر 

  ی در همه زندگی    یل وسا   یِدتول   زمان کاِر»   ید: گو ی طور که مارکس م داشته است. همان   ی نقش مهم   یشه هم 
. مارکس  [ 76توسعه«] در مراحل مختلف  نه به یک اندازه  باشد، اگرچه  مهم بوده  بشر  ناگزیر برای    باید به   یط شرا 

  ی همچنان ضرور   ی ثروت واقع   یجاد ا   ی در آن برا کار  که    شود متصور می را    ی ا ها« جامعه ماشین   ی در »قطعه 
هر   ی ا جامعه   ین در چن   های مصرفی ی یعنی ارزش ثروت واقع   ید . تول کند ایفا می   یی نقش جز  یک است، اما فقط  

متکی است تا به کل زمان کار مستقیم، هم در سطح بنگاه منفرد و هم در    ی علم و فناور   یت به وضع چه بیشتر  
 ملی/جهانی. سطح  

چه ی  پس درباره ،  نیست  ی کارگران شناخت   جمع و    ی شناخت   ی داریه سرما  ی درباره «  های ماشین قطعه اگر »
ا   یزیچ  قطعهاست؟  در  ین  م   ید تول مناسبات  و    یدتول   یروهای ن   تصادم   یباره اساسًا  مارکس  ید: گو ی است. 
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 خواند می  را فرا اجتماعی،  تبادل  و اجتماعی ترکیب طبیعت،  و  علم  هایقدرت  تمام سویی  از  سرمایه بنابراین، » 

)به  ثروت خلق   تا  نماید. مقصود  آن  برای  شدهاعمال  کار  زمان  از  نسبی(  طوررا  سوی دیگر،  از «  مستقل 
 شوند و  گیری اندازه  کاْر زمان با اندشده  خلق  بدینسان که را  عظیمی اجتماعی  نیروهای خواهد می » سرمایه 

. کند.« حفظ  ش ارز عنوان به است، شده خلق پیشتر که  ارزشی حفظ  برای ضروری حدومرزهای درون را  آنها 
 یروهاین   یامدهایْشاز پ   یکیعنوان  به   یه کند که سرما ی استدالل م   اواست.    « متحرک  »تضاد  یک   یه سرما 

ها مارکس پادگرایش   [78] کند. ی خود را متزلزل م   ید تول   مناسباترساند که ثبات  ی م ومرزهایی  را به حد   یدتول 
 ییجه را، که نت   کارگران   دانشِ مارکس  ،  داری هستند. مثاًلشود که آنها نیز پیامدهای سرمایه را متذکر نمی 

که   شودمتذکر نمی   ین چن هم   [79]. یردگ ی است، در نظر نم   زاییزدایی و بازمهارت مهارت متضاد    یدها ین فرآ 
. همانطور که در رونداز بین می   یمو محصوالت قد شوند معرفی می   ید محصوالت جد  عنوانب  ی انسان   یازهاین 

به   یشگراپیامد کنش و واکنش متضاِد    یم توان ی ، ما نم خصوص قانون گرایش نزولی نرخ سود صادق است 
مان که ما در خصوص پرسش   [80بینی کنیم.]هایی را پیش ین پادگرایش و چن   یم نقش کار مستق کردن  کم 

ا یم بده قطعی  پاسخ    یم توان ی ، نم را تفسیر کرد   یمکار مستق   ی یافته نقش کاهش چگونه باید   مرحله،   ین . در 
 کردن کم به    یشگرا   ین ها و همچن یش گرا ید پادبا پردازند  می مبحث    ین به ا که    یی هایه نظر   ییم است بگو   یکاف 

 .یرند نقش کار را در نظر بگ 

 ی و رانتحقوق مالکیت معنو 

داری سرمایه ،  چلونه ور   یرود. به گفته ی م   یناز ب   ی شناخت  ی داریه سود در سرما  یشود که مقوله ی م   استدالل 
مرتبط   ید در روند تول   یه نقش سرما  ی اساس  سرشت   ا ب اول  شرط   [81]سود دارد.   ی برای دو شرط وجود صنعتی  

سرما  مد فرایند  داران  یه است.  را  و  یریت کار  نظارت  ای م   ی سازمانده ،  و  ب »   ین کنند   یتشخص   ینمطابقت 
 یسود برا یا یارزش اضاف  یگذاریه سرما باز . شرط دوم به دهد ساالر« را نشان می کار شخصیت دار و یه سرما 

دوره   یک   ی گذرا   ی یجه نت » دو شرط فقط    ین شود که ا ی م استدالل  است.  مرتبط    یه سرما ی  گسترده انباشت  
، که یستی فورد   ی توسعه   یی طال   عصر   خالل در  » است و    ی« صنعت   ی دار یه سرما   یدوره   یعنی ،  ی داریه در سرما
استدالل   چلونه ، ور براین عالوه است.    یافته کاماًل تحقق  آمد«  وجود  ه انبوه ب   ید و تول   یه سرمااز  کار  تبعیت  منطق  

 یز کارگران ن   میان   ی کارگران منفرد بلکه از همکار  اضافی نه تنها از زمان کار    ی ارزش اضاف   یا کند که سود  ی م 
که مارکس   انطور هم کنند. » داران این بخش از کار اضافی را رایگان تصرف می [ سرمایه 82«] شود. ی م  ی ناش 

فرد هر کارگر من   ی کار اضاف  ی مع ساده جنه    ی ارزش اضاف  ین ، ا بود کرده  خاطرنشان  کارخانه    ی باره قباًل در 
 دارییه در سرما   « . شود می کار در نظر گرفته    ی اجتماع   یحاصل از همکار   مازاِدیگان  تصاحب را، بلکه  ی مزد 

و   شوندمی کار جدا    یند فرآ   ی، نظارت و سازمانده یریت مد   ی یفه از وظ   یا ینده داران به طور فزا ایه ، سرمی شناخت 
 یارزش اضاف   رف، تصیجهنت . در  سهیم نیستند   یی نها   ی کاالها  ید تول در    ی داریه سرما   ی قبل   ی مرحله   ی به اندازه 
ا رسد به نظر نمی   یعمل   یگراست، د   یصنعت   دارییه و کار در سرما  یهسرما   یرابطه   یِ که ذات  تبیین با    ین. 

 یباز  ید که در روند تول   ی نقش   یق داران نه از طریه است که سرما   ین ا   مارکس   یدگاه مارکس متفاوت است. د 
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ید، تول   وسایل داران بر  مایه انحصار سر  یلبه دل برند که  می ی سود  کارگران   اضافی کنند، بلکه از زمان کار  ی م 
 .داران کار کنندیه سرما  ی خود برازندگی   ین تأم  ی برا  باید 

م به هر حال  استدالل  م   ی شناخت   ی داریه در سرما  یهشود که سرمای ،  از طر تا  کند  ی تالش  را   یقمازاد 
 یت با تقو   یمشترک دانش و زندگ   یکاالها از    یجی تدر  برداری بهره   یقاز طر »یعنی  بازار    یحوزه گسترش  

عبارت است از اکنون  کند،  وجو می جست   یه سرما که    ی حل راه »  [ 83] به دست آورد.   مالکیت معنوی« حقوق  
که آن را جنبش   [84ی«]انحصار  یها رانت   دست آوردن به با هدف    مالکیت معنوی   یرانهحقوق سختگ   یجاد ا 

شود. نامند و پیرامون آن تضاد بین سرمایه و کار از نو پیکربندی می حصارکشی یا انباشت بدوی جدید می 
عقل   یتجار   »تصرف  یشناخت   یداریه ، سرما کند می   یانب (  Dyer-Witherford)  یترفوردویرـ   همانطور که دا

که رسد  ی ارزش در بحران است و به نظر م ی  یه پا که قانون زمان کار   »از آنجا،  یجه در نت   [85«]است.  یعموم 
رانت و   میان   ی مرزهاخود  ،  شود مستقل می   یه سرما   یریتی مد   یاز کارکردها   ی اینده طور فزا کار به   ی اری هم 

 ی شناخت   ی داریه سرما  یاصل ی  به مقوله که رانت  شود  دیده می   بنابراین،   [86«]شوند.ی م   یده سود از هم پاش 
به موازات و  رانت  های وکماِل شکل تمام  یر و تکث   تجدیدحیات با   یدار یه سرما   »دگرگونی کنونی .  شود بدل می 

 ی شناخت   ی دار یه به طور خالصه، سرما   « شود.ی مشخص م   ود مزد، رانت و س  میان   ی کامل در رابطه   ییری تغ 
 ظرفیت  یادانش  ار از  برخورد افراد    یاها  بر مکان کوشد »می   یهکه در آن سرما   ی داریه از سرما است    یا مرحله 
 [87.«]کند اعمال   یمو کنترل مستق  ید تأک   یفن  یت خالق 
ی مبارزه   یکشکل  به    یاینده طور فزابه   ی شناخت   یدار یه در سرما   یطبقات   ی بدان معناست که مبارزه   ینا 
اقتصاد  یچ که ه   یی، جا ید آی در م   یعیتوز نیست   پیش موجود از    ی قانون   ین ب است    ی محض   تصادم .  حاکم 

که دانش   یاست که در حال   یند. فرض ا ن شوی م   یم آن محصوالت مازاد تقسنا به  داران و کارگران که ب یه سرما 
 مالکیت معنوی کنند حقوق  ی داران تالش م یه آن آزادانه در دسترس باشد، سرما   ی رقابتیرغ   یتماه   یل به دل   ید با 

رانت   یناستفاده از دانش را به انحصار خود درآورند و بنابرا   بتوانندکه    یکنند، به طور   یل تحم   بیرونرا از  
استدالل   یهارت و نگر   تصاحب کنند.   ( محدود از دانش استصنوعی)م  ی بر استفاده   ی را که مبتن   یانحصار 

 یدگاهاز د   [ 88.] است   ی اقتصادیر غ   یاسی مستلزم اجبار س   ی داریه سرما  ید جد   ی در مرحله استثمار  کنند که  ی م 
، یدگاه د  ین در ا   [ 89] .  گیرد می را    مالکیت معنوی شکل حقوق    یاسی ، اجبار س ی شناخت  ی داریه رما س   ییه نظر 
کارگر و گروه   ی به نام طبقه   افراد از    ی ، گروه ین نظریه در ا شوند.  درک می   یکدیگر و کار مستقل از    مایه سر 

سرما  افراد از    یگرید  نام  سر دار،  یه به  کس  ینکها  بر  تول   ی چه  م   ید نقش  کنترل  را  با  ی دانش   یکدیگر کند 
 [ 90«]ها وجود دارد.یتان ک برخورد تا »ی شوند.  ی روبرو م   یکدیگر که با    یمجنگند. اکنون ما دو ابرقدرت دار ی م 

را نه در که رانت    شایان توجه است ،  شود می ارائه ن رانت    خصوص در    یاقتصاد   واکاوی  یچ که ه   یدر حال 
 [91]. کنند می درک  اند،  بر آن صحه گذاشته   ورچلونه و    ی نگرکه    یمارشال   در معنای بلکه    یمارکس معنای  

سطح از    باالتر   یا داده درون   یا   ید بهتر تول   ی هااستفاده از روش به دلیل  بخش از ارزش را که  آن  مارشال  
 ین. به هم کند پردازی می رانت مفهوم عنوان مقوالت رانت یا شبه به ،  شوند در نظر گرفته می   یْ اجتماع   یانگین م 

دانش   یا  یدتول   یهاروش   منسوب به انحصارِ   بارآوریِ   یشاند که افزا از مفسران استدالل کرده   یاری، بس ترتیب 
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ی نظریه اگر لزومًا در هر    ی، حت کرد   یلو تحل   یهرانت تجزی  از مقوله توان با استفاده  ی را م   یعیطب   یطشرا  یا 
وجود ه ب  یل دل   ینبه ا   ی انحصار»رانت    ید گو ی م   یهارو   ، . به عنوان مثال به کار گرفته نشوند  ید جد   یدار یه سرما 

 یرمستقیمغ   یا   یم مستق اقالِم    ی بر برخ   شان ی کنترل انحصار  یل توانند به دل ی م   یاجتماع   یگرانکه باز   ید آ ی م 
 یافته یش افزا  یدرآمد   یانجر   یک، به  هستند   ناپذیرو تکرار  یکه  یاساس   ی هاجنبه   یکه از برخ   پذیر،تجارت 
ــ   یدآ ی درم متفاوتی   های بسیار به شکل   رانت کنند که  ی استدالل م  ی حت   ورچلونهو   ینگر   [92«].یابند دست  

شناخت ی مال »  مستغالت،  و  امالک  غ ی ،  و  مزد  نظریه   یره« ،  همانند  مارکس  و  به  ی  ارضی محدود   رانت 
 [93]یست. ن 

 یعموم   ی یه نظر   یچ مارکس ه   یرا شود ز ی از مارکس منحرف م   ی شناخت   ی داریه سرما   ی یه نظر  بار دیگر، 
وجود   مارکْس}واکاوی{  نقطه شروع » ،  ارضی   رانت   واکاویکند، در ی اشاره م  ین رانت ندارد. همانطور که فا 

در شکل رانت تصاحب را    ی توان ارزش اضاف ی م به مدد آن  خاص است که    ای یله به عنوان وس   مالکیت ارضی 
بی   [ 94کرد.«] مالک   یخی تار  یط با شرا  واسطه بنابراین، »رانت  است.«   یتوجود  ، ین بنابرا  ارضی گره خورده 

تأث ی نم   را   رانت »  اساس  بر  جا منطقًا...    واکاوی کرد آن    یرات توان صرفًا  در هر  رانت  مانع   یی ،   یبرا   ی که 
ایجاد   ی، دار یه سرما   ی وجود شیوه حالت    ین تر ی در انتزاع یعنی  وجود داشته باشد،  دارانه  سرمایه   ی گذاریه سرما 
از شود،  ی محسوب م   انه دار یه سرما   ی گذاریه مانع در برابر سرما   یقطعًا نوع   مالکیت معنوی حقوق    شود.« می 

 هایشکل   یرسا  یاها  ی ورفناشده مستلزم صدور مجوز  دانش محافظت   یاها  ی که استفاده از فناور   این لحاظ 
 یت ، حقوق مالک یز از هر چ   یشست. ب متفاوت ا   ارضی   یتبا مالک   مالکیت معنویحال،    ین انتقال دانش است. با ا 

 ی مانع همچون    ارضی  یتمالک با  داران  یه که سرما   یدارد، در حال   یهبر انباشت سرما  یمتناقض   یرات تأث   ی معنو
رقبا   ن افتادعقب  یا ید از تقل  یریممکن است با جلوگ حقوق مالکیت معنوی   ، سویی . از شوندمحض مواجه می 

بازداشته تواند  ی م   ی اجتماع   یسطح دانش عموم   یش ، افزایل دل   ینبه هم ،  یگر د  سوی کند. از    یقرا تشو  ینوآور
متکی بر است که    ی بخش کشاورز   به   او ارزش    ی نظریه کاربرد    ارضْیرانت    ی باره مارکس در   ی یه . نظر شود 

 یه نظر ی  پایه را بر    ی معنو  یت حقوق مالک   ی نظریه د  ی ، ما بایب ترت   ین خاص است. به هم   مالکیت ارضی تاریخًا
ی رانت مقوله   ، دلیل   ین ابه  .  یمعنو   یت حقوق مالک   یخیتار   یت، اما با در نظر گرفتن کامل ماه یم ارزش بساز 

 راهگشا است.قطعًا  ارضی 

 یبند . جمع 5
از سوی ارزش مارکس    ینظریه   و کاربرد  یر نشان داده است که تفس   ی شناخت   یدار یه سرما   ییه انتقاد ما از نظر 

نظریه   بس این  جنبه   یاریدر  مختلف    یها از  سطوح  در  و  دارد مهم  نادرست   به   ی اساس   مقوالت :  کاستی 
 انی؛ ناتویابند دست می   یعمل   یقت کار به حق   یم از تقس   ی شوند و فقط تحت شکل خاص ی م   تعبیر   گرایانه طبیعت 
معاصر   یداریه ارزش در سرما  ییه ظر ارزش، صرفًا با رد اعتبار ن   ییه نظر   یپایه بر    یدجد   ییراتتغ   یحدر توض 

 ی معن در  شود.  ی م   تعبیر   یدتول   یندداران در فرآ یه نقش سرما از    ناشی  نادرستسود به   یمقوله   ؛شود ی برطرف م 
 یتحقوق مالک واکاوی    ؛ شود   ی شناخت   یداریه سرما  ی یه فرض   مناسبشود تا  ی م   یف تحر   یعقل عموم   یتو اهم 
 شود.تقلیل داده می  رانت   یعموم   ی یه به نظر  ی معنو
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  ییرات تغ   آن :  گذارد می ما    ی بر عهده را    ی مارکس   یدگاه از د   بنیاد اقتصاد دانش   یه نظر   ی توسعه   ی یفه وظ این امر  
طور منسجم  به   ید داده شوند. نقش دانش با   یح ارزش توض   ی نظریه براساس    ید ارزش با   ی یه به ظاهر متناقض نظر 

  تر مشخص ه و  یچید پ   ی ها جنبه راهنمای واکاوی    ید ارزش با   ی یه نظر   ؛ ارزش لحاظ شود   ی یه در نظر   سازگاری و  
  ی نظریه   یک طور خالصه، ما به  . به باشد شدن دانش  یی و کاال   ی معنو   یت ، از جمله حقوق مالک بنیاد اقتصاد دانش 

  ین . ا ی دار یه ( سرما ی )شناخت   ید جد   ی مرحله   ی برا   نظریه   یک ، نه  یم دار   یاز ن   ی دار یه شناخت( در سرما   یا دانش ) 
  یز ن   ی ساز ی و جهان   یبرالیسم ل نئو ،  ی ساز ی مانند مال   ها درونمایه   یر ، بلکه در ارتباط با سا نفسه فی نه تنها    موضوع 

 مهم است. 
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که در    ی اد ی و بن   فزاینده   ی ها ی در نوآور  ق ی عم   ی دانش، نقش  های ل ها و شک ت ی ظرف   ن ی . ا ی، وجود داشت ن ی ماش   ی ها نظام 

  نی ا   ی از شناخت کاف   مانع   زدایی“ ”مهارت   ــ   ی دئولوژ یو ا   ــ   ت ی کرد، هرچند واقع   ایفا مورد نظر رخ داده،    ی دوره   سراسر 
 .« موضوع شد 

را    گرایش نزولی نرخ سود و    ناپذیری قیاس   ش ی گرا   ن ی ب   ی در تالش است تا رابطه ،  78  ادداشت ی   کافنتزیس، همان منبع   [ 80] 
  ل ی در تبد » ،  د ی گو ی م   او .  گیرد می برابر    د ی تول   ی ها مت ی کاال به ق   های ارزش   ل ی دهد، اما به اشتباه مورد اول را با تبد   ح ی توض 

شود. اگر  ی نرخ سود سازگار م گرایش نزولی  انجام با  و سر   حفظ ناپذیری  قیاس ، تز  د ی تول   ی ها مت ی کاال به ق   ی ها ارزش 
توانند  ی و نم   شوند ی م   ی نرخ سود ناکاف   دچار باال    ارگانیک   ب ی با ترک   ع ی ، صنا فتد ی اتفاق ن   د ی تول   مت ی ارزش به ق   دگرگونی 

کننده برق  د ی تول   ی ا هسته   ی ها روگاه ی ن   برای امکان را    ن ی ا   بدیل یادشده . در واقع، ت داشته باشند   د ی در تول   ک ی هژمون   ی حضور 
،  ابد ی تحقق  با موفقیت  و در گردش(    پایا   ی ه ی در سرما   م ی عظ   ی گذار ه ی سرما   اساس   بر ) میانگین    سود که نرخ    کند فراهم می 

وار را تولید  ی نمونه خانه بیگاری  ک ی ارگران در توسط ک شده جاد ی ا  ی از ارزش اضاف  ی اگر کارگران آنها بخش کوچک  ی حت 

  سرمایهدر    ی ، موضوع عقل عموم 35، ص  79  ادداشت ی   همان منبع ،  ت ی سم ا   نظر به   . 64ـ 63کنند«، همان منبع، صص.  

ارزش    ن ی ب   ی مارکس بر ارتباط ذات » ،  د ی گو ی م   اسمیت کند.  ی اصطالح استفاده نم   ن ی از ا   گر ی وجود دارد، اگرچه مارکس د 
ـ دانش علم   مند نظام   ش ی و گرا   ی نسب   ی اضاف    ن ی کرد. ا   د ی تأک   د ی تول   ند ای مهم در فر بیش از پیش    ی نقش   ی فا ی ا   ه ب   ی فن   ی 

 « اصطالح به کار نرود.   ن ی اگر خود ا   ی است، حت   ی مفهوم عقل کل 
 [81 ]  Carlo Vercellone, The new articulation of wages, rent and profit in cognitive 

capitalism (London: Queen Mary University, 2008). 

 [82 ]  Vercellone, opt.cit. in note 81. 

 [83 ]  Ibid. 

 [84 ]  Vercellone, opt.cit. in note 4. 

 [85 ]  Nick Dyer-Witheford, “Cognitive Capitalism and the Contested Campus”, 

European Journal of Higher Arts Education (No. 2, February 2005). 

 [86 ]  Vercellone, opt.cit. in note 81. 

 [87 ]  Corsani et.al. opt.cit. in 8, p.10. 

 [88 ]  Hardt and Negri, opt.cit. in note 17. 
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  ی تر گسترده   ی ها دانش بلکه جنبه   د ی نه تنها تول که    4  ادداشت ، و منبع ی 17نظر هارت و نگری در همان منبع یادداشت  به   [ 89] 
غ  سرما   ی رماد ی از  م   ی ر دا ه ی بودن  نظر  در  را  س رند ی گ ی معاصر  اجبار  باشد.    ی تر متنوع   های شکل تواند  ی م   ی اس ی ،  داشته 

  ف ی تعر   قراردادی مشروط و کاماًل    شه ی ( بر اساس عناصر هم ی اقتصاد   ی ها )مانند شاخص   کنترل و نظارت   ی ها ص شاخ » 
 استثمارتوان اجبار سیاسی را که برای  نمی پذیر نیست،  امکان   استثمار برای    مندی نظام از آنجا که هیچ رویکرد    « شوند. ی م 

)توسط بمب(، قضاوت )با پول( و    ب ی تخر » بر   ی آن مبتن برعکس، کارآیی  دانست.  مرتبط    سنجه ضروری است با نظم یا  
 . 355  . ، ص 25  ادداشت ی   همان منبع ،  ی هارت و نگر   «، ترس )با ارتباطات( است 

 [90 ]  John Holloway, “Going in the Wrong Direction: Or, Mephistopheles – Not 

Saint Francis of Assisi”, Historical Materialism, (Vol.10, No.1, 2002), pp.79-

91. 

 [91 ]  Antonio Negri and Carlo Vercellone, “Il rapporto capitale/lavoro nel 

capitalismo cognitivo”. Posse, (Ottobre, 2007), pp. 46-56.  
 شرفت ی که از پ «  گان ی را   »موهبت کاال را به عنوان    ن ی کند، تا ا ی م   ف ی توص   رانت است که مارشال آن را    ی ز ی همان چ   »این 
 . جا ، همان « کند   ز ی شود، متما ی سود حاصل م   ی منابع عاد   براساس جامعه    ی عموم 

 [92 ]  David Harvey, Spaces of capital: towards a critical geography (New York: 

Routledge, 2005), p. 395. 

 [93 ]  Negri and Vercellone, opt.cit. in note 91. 

 [94 ]  Ben Fine, “On Marx's theory of agricultural rent”, Economy and Society (Vol.8, 

No.3, 1979), pp. 241-278.  

تأ   ن ی ا   ی شناخت   ی ر دا ه ی سرما   ی نظریه طرفداران    [ 95]  را  یادداشت    به ر. ک.  کنند.  ی م   د یی نکته  برای   7پولره، همان منبع 
 . 221سازی و مولیه ـ بوتانی، منبع یادداشت،  مالی 

Moulier-Boutang, Y, “Le Sud, la propriété intellectuelle et le nouveau capitalisme 

émergent”, in Peugeut (eds), Pouvoir savoir: le développement face aux biens 

communs de l'information et à la propriété intellectuelle (Paris: C&F éditions. 

Collection Sociétés de l'information, 2005). 
 

 

 

  2j2-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

https://wp.me/p9vUft-2j2
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   رادیکال سیاست و محور دانش هایمجتمع

 هارت  و   نگری   آرای   در   انتقادی   کندوکاوی 
 

 2021ژوئن  25
 

 ِبیتس  ی: دیویدنوشته 

 بهروزیان  تارا :  یترجمه 

 

 سیاست   امکانات  ی درباره   کاوش  به  هارت   و  نگری   های اندیشه  به  انتقادی   رویکرد  با [  1]  مقاله این  مقدمه. 

 کاستلز   چهآن   ظهور  معتقدند  هارت  و  نگری.  پردازدمی   اطالعاتی   عصر  اصطالح به   بافتارِ   در  رادیکال  یمداخله 

 ی ها شیوه   رادیکال،  سیاسی   یمداخله   از  جدیدی  فضاهای  پتانسیل   نامدمی   « اطالعاتی  یجامعه ( » 2000) 

 که  کسانی   آْن  در   که   است   آورده   وجود   به  را  «ها کمون »   از   جدیدی  شکل   و  ، «افقی»   ارتباطات  از  جدیدی 

 خلق   و  سازماندهی  را   جدیدی  سیاست  قادرند  هستند   « امپراتوری  قدرتِ زیست »  برابر   در  مقاومت  خواهان 

 بدیِل  اکنونِی  بندی صورت پیش   یدربردارنده   بلکه  شود،نمی   مقاومت   شامل   فقط  جدید   هایسیاست   این.  کنند 

 کند، می   بررسی   را   نگری   و   هارت   ی اندیشه   کلیدی   های جنبه   مقاله   این .  هست   هم(  هاآینده   یا )   آینده   احتمالِی

 رادیکال  ظرفیت   با   ارتباط  در را  آنان  های دیدگاه  سپس  و پردازدمی  نگری و هارت   آثار  انتقادی   مرور  به ابتدا

 .دهد می   قرار  ارزیابی  مورد   رسانه جدید   های شکل 
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 غیرمادی کار 

 تکنولوژی   سمت  به   اساساً   تولید   که   معتقدند  ــ   «جدید  عصر»   پردازان نظریه   با  سو هم   ــ   هارت   و  نگری

 از   نگری   و   هارت.  است   داده   جهت  تغییر   پرولتاریا  طبقاتی  ترکیب   بازساخت  سمت   به  رو  این   از  و  اطالعاتی

 جوامع  توان می   که   دارد   تاکید   بل .  گیرند می   بهره     ( 2000)  کاستلز  و (  1997)  بل   چون   نویسندگانی   استدالل 

 « پساصنعتی  ی جامعه » ؛ « پساصنعتی»  و   « صنعتی» ، « پیشاصنعتی» : کرد   تقسیم   اصلی   دوره   سه   به   را   بشری 

 از   واقع  در .  است  مادی   « اشیاء»   دی تول   از   ترمهم   نوعی   به  « اطالعات  جریان »   آن  در  که  است   ایجامعه   که 

 اطالعات،   دانش، » :  اند شده   جایگزین{  دیگری   پارادایم   با}   مادی  و   صنعتی   پارادایم  هارت،  و  نگری  نظر

 [2]  .هستند   مولد   فعالیت  از ما   درک   کلید  « ارتباطات  عواطف،

 بوده   همراه   ای، رسانه   کارگران  جمله   از   جدید،   خدماتی  بخش   صنایع  رشد   با  غیرمادی  پارادایم  به   تغییر

 کار   و  ،« فکری»   یا  « زبانی »   کار  ـ  دارد   اصلی  شکل   دو  غیرمادی  کار  این  هارت   و  نگری  نظر  از.  است

 کاری ...    عاطفی   کار»:  نویسند می   گونه  این  عاطفی   کار   ی درباره   هارت  و  نگری[  3] (.احساسی)   «عاطفی» 

 کار   توانمی .  کند می   کنترل   یا   تولید   را   اشتیاق   یا   رضایت،   رفاه،   آسودگی،  احساِس  مانند   عواطفی   که   است 

( لبخند  با   خدمات  یارائه )  فود فست   کارگران  و  هواپیما   داران مهمان   حقوقی،  مشاوران   کار  در ...    را  عاطفی 

 ( 108.ص  ،انبوهه .« )کرد   شناسایی 

 

 امپراتوری   و   شدن  جهانی

 درک   جهانی   بافتاری   در   باید   را   کار   ــ   بودِن  مادی   و  ــ  بودن   غیرمادی  نگری،   و   هارت   دیدگاه   به   بنا   همچنین 

»است   زوال  حال   در   پیوسته   هاملت دولت   قدرت   آن  در   که   کرد  . است  رسیده   پایان   به   « امپریالیسم. 

 درون   در  را   جهانی   قلمرو  کل  تدریج  به  که   است  قلمروُزدا  و  غیرمتمرکز  حاکمیتی  سازوکار »   یک  «امپراتوری » 

 و   هارت   استدالل   این (.  xi-xii . صص  ،امپراتوری )  « کندمی   ادغام   خود   ی یابنده گسترش   و  باز   سرحدات

 امپراتورْی(.  پرداخت  خواهیم  آن  به   بعد  کمی   که )  است   ارتباط   در  قدرت زیست   تِرگسترده   ی ایده   با   نگری 

 دیگر   داریسرمایه .  دهد می   گسترش  انسان  سوژگی  هایجنبه   یهمه   به  ــ  بالقوه  طور  به  ــ  را  قدرت  اعمال

 جامعه   وجوه  یهمه   به  پراهمیتی  یشیوه   با   را  کار   فرایند   بلکه )   ماندنمی   متوقف  کار  محِل  یه محدود   در 

 نگری   و  هارت  و)  است   سرمایه   جریان  تنظیم  برای   نابسنده  روشی  حالت  بهترین  در  دولت(.  دهد می   گسترش

 در  نگری   و   هارت (.  است   داری ضدسرمایه   قدرت زیست   تکامل   برای   غیرضروری   قیدوبندی   دولت   معتقدند 

 :نویسند می   گونه این   مشترک  ثروت  کتاب 
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 که   است  هایی فعالیت   عظیم   سیل   و  متکثر  هایقطب   واقع،   در...    امروزی  ظهور   حال   در  امپراتوری » 

 و   هنجارها   و   آورد، می   وجود   به   را   اقتدار   از  جدیدی   هایشکل   سازد، برمی   را   ها نادولت   و   ها دولت   ی مجموعه 

 ( 227. ص  ،مشترک   ثروت )   «. کندمی  تعیین   مدیریت  و   تنظیم   برای  جدیدی  های رویه 

 : برشمارم  را نقدها   برخی   خالصه  طور  به فقط   خواهممی  مقاله،   این  های محدودیت  و   فشردگی توجه  با   اینک،

 هیچ   بدون   –  را   اطالعات   عصر  شناسان جامعه   اصلی  هایاستدالل   دارند   گرایش   هارت   و   نگری  نخست،

 توضیحی   نیستند  قادر  آنان  ویژه،  به .  دارد  وجود   کاستلز   و  بل  آثار   در  بارزی  معضالت   اما،.  بپذیرند   –  اساسی   نقد 

 به .  دهند   ارائه   نامد می   «گرایی اطالعات »  کاستلز   چه آن   ی توسعه   در   رقیب  منافع  روابط   یدرباره   بسنده 

 نگرفته   قرار   زوال   معرض   در   جهانی،   تغییر   روند   یک   ی مثابه   به   هم،   قدرها   آن   مادی   کار   اهمیت   خصوص، 

 آمریکایی   داریسرمایه   ی« تولیدکننده  بال»   عنوان  به  چین   سطح،  یک   در.  بگیریم   نظر   در  را  چین  مورد .  است

 ظرفیت  فرض پیش   اما .  آمریکاست   های بدهی   اصلی   صاحب   کشور   این   دیگر،   سطح   در   البته .  است  کرده   ظهور 

 ظرفیت  همانا   ــ   جهانی   هژمونی   جدید  مرکز  ی مثابه به   چین   ظهور امکان  رو   این  از  و  ــ   چین   گذاری سرمایه 

 .است کشور   این( برتر  مادی   ظرفیت و)   تولیدی

 و   تردید  یدیده   به  را  نگری   و  هارت  آثار  در   شدن  جهانی  ینظریه   ارتدوکس مفروضات است   الزم  دوم،

 نباید   را  1990  یدهه   که  اندکرده   استدالل  ایکننده قانع   طرز  به  تامپسون  و  هرست   جمله   از.  نگریست   پرسش 

 نظر  در   اروپا،   و  آمریکا  مرکزیت  با  گرایی،منطقه   از  جدیدی  شکل  سازی،جهان   ظهور  عصر   هم   قدرهاآن 

 خصوص  به   ــ   قدرت   جدید   مراکز   سمت   به   شدید   جهت   تغییر   شاهد   ، 2008  مالی   بحران   از   پس   ویژه   به.  گرفت

 . کلمه  واقعی  معنای   به   « مرکززدایی»  فرایند  نه  و  هستیم،   ــ   چین  شد،  اشاره  که  طور همان 

 حفظ   در  همچنان   ها ملت دولت   چگونه   که   است   داده   نشان  که  است   کسانی  جمله   از (  2003)   وود  سوم، 

 دارند؛  کلیدی   نقش  کند،می   ممکن  را   داریسرمایه   بازتولید   و   تولید   که  قهرآمیز،  و  قانونی  نظم   فرایندهای

 و.  شوندمی   ثبات بی   داریسرمایه   اقتصادهای   مستقیم،   ملی   -دولتی   ساختارهای   از   ناشی   ثبات   غیاب   در   یعنی 

 .شود   تأمین  تنهایی   به  جهانی   حاکمیت   ساختارهای   ی وسیله   به  تواندنمی  ثبات   این 

 

 سازماندهی  و  قدرت 

 نئولیبرال  هژمونی   بافتار   در   اند مشتاق   سابق،  دموکرات   سوسیال  هایچپ   باور   برخالف   نگری،  و  هارت

 ضروری   رادیکال   چپ   و   چپ   سیاست   در  تجدیدنظر  آنان   نظر  از   اما.  کنند   شناسایی   را  رادیکالی  های ظرفیت 

 سیاست  از  نامتمرکزی روایت   سمت  به است  لنینیسم  گرتداعی   که  متمرکز  سازماندهی  ی شیوه  از  باید . است

 .( پرداخت  خواهم   لنینسیم از   نگری  و  هارت   روایت   به  تربیش   ادامه   در.)  کنیم   حرکت  معاصر  شرایط   برای 
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 « غیرمادی  کار»  چه آن   سمت  به  حرکت  که  بریممی   سر  به  وضعیتی  در   ما  که  است  معتقد(  هارت  و)  نگری

 نباید   دیگر  را قدرت . شود می   بدل  «همیارانه»  و  « شده   اجتماعی »  فرایندی  به  پیش   از بیش  پیوسته   نامیم می 

 ـ  کند می   تحمیل  شده سرکوب   مردم  بر  یکپارچه  دولت   یک  که  ایشیوه   به  یعنی   ـ   صداییتک   یشیوه   به 

. است  خوانده  را  آن   ی فاتحه   و  کرده  مشخص  را  اقتدار   تکلیف  خوبی   به  این  از  پیش  فوکو   چراکه  کرد   تصور

 «قدرتزیست »   را  آن   فوکو   از  پیروی   به   که  ـ   قدرت  از   صدایی  چند   و  مدرنپست   برداشت  نگری  و  هارت  نظر   از

 عملکرد  ی نتیجه   مدرن پست   ی سوبژکتیویته .  است   شده   قدرت   از   مدرنیستی   برداشت  جایگزین   ـ   نامند می 

 .است  ، « روح » بر   واقع   در  و  بدن،   بر   چندگانه   قدرت  ی شبکه 

 سنتی  صنعتی   تولید   از  اجتماعی   زندگی  وجود   ی همه   به   که   شودمی   تبدیل   ایمقوله   به   تولید   بنابراین

. هستیم  درگیر   آن  در   ما  ی همه   که   است   فعالیتی  تولید   معنا،   این   به.  یابد می   گسترش  جنسی   تولیدمثل   تا   گرفته 

 .کندمی   بدل  مقاومت ی بالقوه   هایعاملیت  نیز   و  استثمار  ی بالقوه   یابژه  به   را   همچنین ما  امر  این   اما

ی قاعده »  اعمال  که   شود می   باعث   مولد،   فرایندهای   شدن  غیرمادی   افزایش  نگری،   و   هارت   دیدگاه  به   بنا 

(. شود نمی   غیرممکن   که   دهم می   نشان   البته )   شود   دشوار   آنان   های عاملیت   و   فرایندها   این   بر  « پذیریسنجش 

 را   آن   توان می   که  موجودیتی   جمله   از   ـ  گیرد می   کار   به   را   جدیدی  یهمیارانه   یبالقوه   های ظرفیت   اینترنت

 استدالل  این  ادعای  به  بنا  کمدست   ــ  و  مجازی،  فضای   درون  تواندمی   اطالعات.  نامید  «فکری  هایکمون » 

 .شود  مبادله   داریسرمایه   تر سنتی   کار فرایند  مستقیم   کنترل  از   خارج   ــ 

 .پردازم می  ها آن   شرح   به  خالصه  طور  به   که  دارد   وجود   معضالتی  رویکرد  این در   که   معتقدم   دیگر  بار 

 جای  در  که   طور همان )  نگری   واکاوی  در  « لنین  ورای   لنین »  رویکرد  اتخاذ   با  من   اعتقاد   به  نخست،

 . است   نمانده  باقی غریب   و  عجیب   ضدآنارشیسم  یک  جز  چیزی  لنین  از( امکرده   بحث  دیگری

 شکلی   به  گرد عقب   من   نظر   به   کنند، می   استناد   آن   به   نگری   و   هارت   که   آزادی   « فوکویی »  ی ایده   دوم، 

 در   نگری   و   هارت   البته   که   سوژه   از   کانتی   ی گرایانه ذات   برداشت   نوعی  است،   پیشااجتماعی   فردگرایی   از 

 کامالً   پردازینظریه   ی شیوه   معضل،   این   از   اجتناب   برای   نگری   و   هارت .  اند کرده   انکار   را   آن   دیگر  جاهای 

 به سیاستزیست   عملکرد . هست  نیز قدرتزیست   یسوژه  همزمان  ابژه   آن در   که  ــ کنندمی   اتخاذ  مبهمی

. شودنمی   دیده  قدرت  مراتب سلسله   از  تحلیلی  و  تجزیه  هیچ  جااین   در  اما.  بخشد می   براندازانه  خالقیتی  هاسوژه 

 هایشیوه   چگونه   که   باره   این   در   مثال   برای   اما   شود، می   گفته   سخن   بسیار   سیاست زیست   افقی   ی رانه   ی درباره 

 ظاهرًا.  شود نمی   گفته   چیزی  کنند می   جلوگیری   ها سوبژکتیویته   ترین برانداز   ظهور   از   اقتصادی   قدرت   گوناگون 

 (.نیست  جا هیچ   و )  هست   جا همه  براندازی   ظرفیت 
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 جای   در .  یابد می   سوق   شهرگراییآرمان   به   «فکری   هایکمون »  یدرباره   هارت  و  نگری   استدالل   سوم،

 براندازی   برای   هایی ظرفیت   تواند می   جدید  اطالعاتی   های تکنولوژی   بله،   که   ام کرده   خاطرنشان   دیگری

سنجش سلطه   بر   سیاسی   و   قانونی   کنترل   اعمال   برای   را   سرمایه   قدرت   نباید   اما .  کند   ایجاد   پذیری ی 

 ی درباره   اخیر  هایبحث   به   کنید   نگاه)   گرفت  کمدست {  hyperspace}   «سپهرهای غیرمادی و موازی » 

 بر   سیاسی   های محدودیت   اعمال   برای  هاملت دولت   های تالش   به  کنید  نگاه   همچنین.  فکری   رایت کپی 

 .( جدید   ی رسانه 

 

  طبقاتی  سیاست 

 طبقاتی،  تحلیِل  از   پسافوردیستی  های واقعیت   اصطالح به   به   پاسخ   در   ـ   نهایت  در   ـ  چپ   که حالی   در 

 کرده   تمرکز(  سیال )   کننده تعیین   ویژگی  عنوان  به  مصرف   بر   و  کشیده  پس  پا  آن،   مارکسی  معنای  در  کم دست 

 از   مارکسی  ارتدوکس  برداشت   همانند  را،   آن  که  اند شده   درگیر  چیزی  با   کم دست   نگری   و   هارت  است،

 یهمه   به   اینک  « تولید »  که این   به   توجه   با   شد،   گفته   که   طور همان .  دانند می   مادی   مزدِی کارگراِن پرولتاریا، 

 این .  است   یافته  عمومی   معنایی  پرولتاریا  است،  یافته  گسترش(  ماده  تا  احساسات   از)  مادی  زندگی   وجوه

 ما  اینک.  اند شده  توصیف  پوالنزاس «ِ ارتدوکس»   مارکسیسم در که نیستند  کارخانه  همان کارگران پرولتاریا

 .هستیم   پرولتاریا  همگی  اینک   ترتیب این   به  و  هستیم استثمار   یبالقوه   های ابژه  همگی 

 را   پرولتاریا   ی درباره   محوری   های انگاره   غیرمادْی  کار   سمت   به   تغییر  کردم،   اشاره   تر پیش   که   طور همان 

 رخ   پرولتاریا  پارادیمی  برساخت در بنیادین چرخشی که  معتقدند نگری و هارت  معنا، این  به . سازدبرمی  نو از

 . است  داده 

 برساخت »   در   جدیدی   اهمیت  خدمات   بخش  مشاغل   شد،   گفته  ترپیش   که  طور همان   نخست،

 کار.  است  شده   تولید   فرایند   در   بودن مادی   جایگزین   بودن   غیرمادی .  اند کرده   پیدا  پرولتاریا   « شناختیهستی 

 جایگزینی   و  تغییر  یک   ترتیب،  این   به.  است  شده   ترجسمانی   هایشکل   اغلِب  جایگزین   فزاینده  طور  به   مجازی

 . است داده   رخ   ـ  یدی  کارگر   ی طبقه  ویژه   به و   ـ  کارگر   یطبقه  قبلی  نقش   در 

 اینک  ما   ی همه   شویم، می   استثمار   غیره  و  تولید   مصرف،  احساسات،   طریق   از  ما   ی همه   که   جا آن   از  دوم، 

 از   بخشی   همه   کنیم،   استفاده  نگری  و   هارت   اصطالح   از   بخواهیم   اگر   یا.  هستیم   پرولتاریا   خود   از   بخشی 

 .هستیم   «انبوهه » 

 انبوهه   ی درباره   نگری   و   هارت .  شود می   مشخص   تفاوت   طریق   از   بلکه   وحدت   به   بنا   نه   انبوهه   سوم، 

 :نویسند می 
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 انبوهه   ی برسازنده   که   تکینی   اجتماعی   هایتفاوت   به   باید  همواره   ناپذیر است؛ فروکاست   کثرت   انبوهه، » 

 دست یک   و  داد   تقلیل   تفاوتعدم   یا  هویت  وحدت،   بودن،همسان   به  را  آن   توان نمی   و  کرد  توجه   است

 انبوهه   تعریف   این.  شود نمی   ها تکینگی   مشترک  عملکرد  از   مانع  مدرن  های هویت   چندپارگی  اما ...    کرد 

 نیست   این...    شودمی   مطرح   که   پرسشی...    کنند می   عمل   مشترک  طور   به  که  هایی تکینگی ...    است 

 نگری،  و  هارت)   «شود؟  بدل  تواند می   چیزی  چه   به  انبوهه»  پرسید   باید   بلکه  «چیست؟   انبوهه»  که

 ( 105.ص  ، انبوهه 

 مفهومی  به  شود، می   نامیده   «اجتماعی  جدید   هایجنبش »   اغلب  که   ایزمینه   در   پرولتاریا  مفهوم  معنا،   این  به 

 .شود می  بدل   گشوده  و  باز 

 این.  اند کرده   وارد   انبوهه  و   پرولتاریا  از  شانبرداشت   به   را  «دستانتهی »  ی مقوله   نگری   و  هارت  چهارم،

 و هارت واکاوی  شاید  که امکرده  استدالل  دیگری  جای در. است ( پروبلماتیک  البته و) مهم و  جالب  تحولی

 ی درباره   باکونین  دیدگاه   یعنی،  ـ  مارکس   تا  است   باکونین  مدیون  تربیش   « دستانتهی »   از  نگری

 یمایه دست   را   آن   مارکس   که   انگلی  ای طبقه   یمثابه   به   نه  پرولتاریا،  «سرسبد   گل »   ی مثابه   به   پرولتاریالومپن 

 [4]  . داد می   قرار تمسخر 

 محدودترین  در   کارگر،   ی طبقه .  است   کردن مستثنی   بر  مبتنی  محدود   مفهومی   اساساً   کارگر  ی طبقه »

 شمول  ی دایره   از   را   دیگر   کارگر   طبقات   ی همه   بنابراین،   و  دارد   ارجاع   صنعتی   کارگران   به   فقط  معنایش، 

 و   مزدی   کارگران  ی همه   از   است  عبارت   معنایش   ترین وسیع   در   کارگر   ی طبقه .  کند می   خارج   طبقه   این 

) گذاردمی   بیرون  کارگر   یطبقه   شمول  یدایره   از  را  گوناگون  غیرمزدی   کارگران  بنابراین  ، انبوهه .« 

 [5]  ( 105. ص 

بدیِل »   حتی   یا)   مدرنپست   مفهوم   یک  نیست،  متکی   «کردن  مستثنی »   بر   انبوهه   که  دلیل   این   به   درست 

 .ندارد   شناختیهستی   مقاومت   مرکز  یک  اصالً  یعنی،   هست؛  نیز(  { altermodern}   « مدرن

 به   سنتی   مارکسیستی   رویکردهای  سوی  از  معموالً   که   هایی گروه   انقالبی  پتانسیل   به   نگری   و   هارت

 باکونین   از   ها آنارشیست   از  بسیاری   نظر   از  که   های گروه   به   و   دهند،می   نشان   وافری   عالقه   اند شده   رانده   حاشیه 

 و هارت.  باشند انقالبی حقیقتاً  توانند می  «دستان تهی »  نگری،   و   هارت  نظر  از . اند شده  تلقی  مهم  سو این  به 

 صرفاً   دستانتهی ...   اند شده  گنجانده  اجتماعی  تولید  در حقیقت  در  طبقات این: » نویسندمی   گونه این  نگری

 سیاسی زیست   و   اجتماعی   تولید   مدارهای  از   بخشی   هاآن ...    هستند   قدرتمندی   های عاملیت   بلکه   نیستند   قربانی 

 بلکه   نیست،  پرولتاریا   ارتجاعی   دگِر«»   همانا  «پرولتاریالمپن »(  129  .ص  ،انبوهه   نگری،  و  هارت .« ) هستند 

 .است آن   یسازنده   عنصر
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 جا  در  فعالً .  پرداخت  خواهم  ادامه  در  نقدها  این   از  برخی  به  کرد،  وارد  نقدهایی   توانمی   نظرات  این  به

 یعرصه   را   انبوهه   توان می   چگونه  که   است  دشوار  همچنان   امر  این  درک   که  کرد   اشاره  نکته  این   به  باید 

 جنسی،  کارگران   بیکاران،   که   هژمونیک   طرحی   بدون   یعنی، .  دانست   اجتماعی   زیست   کلیت   احتمالی   دگرگونی 

 آورد،  هم   گرد   را  بومی  ساکنان و   مهاجران   پرولتاریا، لمپن   نیز   و  غیرمادی و مادی  کارگران  خدماتی، کارگران 

 در . است  دشوار  آورد   وجود  به  داری سرمایه  دولت قدرت  برابر  در  معنادار   چالشی   توان می  چگونه که این   درک 

 سیاست   که   معناست  این  به  کنند می   اجتناب  دولت  شکل  با  درگیری  از  نگری  و  هارت  که  نکته  این  واقع،

 .ماند  خواهد  محدود  همواره   آنان [  6] پیشافیگوراتیو   مقاومتِ 

 

 جدید  های رسانه   و  جدید   اجتماعی  هایجنبش   پادقدرت،

 یزمینه   یک   در   باید   را   نگری  و  هارت   دیدگاه   از  کار   ـ  بودِن  مادی  و  ـ  بودن   غیرمادی   دیدیم،   که   طور همان 

 رسیده   پایان   به   « امپریالیسم. » است   زوال   حال   در   پیوسته   ها ملت دولت   قدرت   آن  در   که   کرد   درک   جهانی 

 گسترش  انسان   یسوبژکتیویته   وجوه   یهمه   به  ـ   بالقوه   طور   به  ـ  را   خود  قدرت   ِاعمال   امپراطوری.  است

 به   را  کار  فرایند  مهمی  یشیوه   به  اما)   شودنمی   متوقف   کار  محل   مرزهای   در   دیگر  داریسرمایه .  دهد می 

 است   سرمایه   جریان  تنظیم   برای   نابسنده   روشی   حالت   بهترین   در  دولت (.  دهد می   گسترش  جامعه   وجود   ی همه 

(. است  دارانهضدسرمایه   قدرت زیست   یک  تکامل   پای  بر   غیرضروری  زنجیری  معتقدند  نگری   و   هارت   و ) 

) افتد می   اتفاق  جهانی  سطح   در  اینک  سرمایه   یسلطه   افول   خواهان   مشتاقانه   نگری   و   هارت   نظر   این  از . 

 که   گونهآن .  اندشده   منسوخ   سازماندهی  متمرکز  های شکل   زمینه،  این  در  و.(  هستند   متحده   ایاالت   هژمونی 

 برای جدیدی   ی شیوه »  است،  کرده   اشاره  نوین   اجتماعی   هایجنبش   یدرباره   خود   بحث   در (  2005)   جوریس

 :نویسد می   جوریس. مراتبسلسله   بر  نه  و  هاشبکه   بر   مبتنی  جدیدی   سیاست  دارد،   وجود  « سیاست  اعمال 

 گسترش   اعضا،   گرفتن خدمت به   در   چپ   های اتحادیه   و   احزاب   محورِ فرماندهی   منطق  کهحالی   در» 

 هژمونی  کسب  بر  تالش   و  عمودی،  ساختارهای   طریق  از  سیاسی  نمایندگی   یکپارچه،   هایاستراتژی 

 آن  در   که   است   گسترده   چترِی  فضاهای  خلق   مستلزم   محور شبکه   های سیاست   است،   استوار   سیاسی 

 و   خودمختاری  و   آیند می   هم   گرد   مشترکی   نشانگان  حول  متنوع   های شبکه   و  کلکتیوها   ها، سازمان 

 گسترش  بلکه {  هااتحادیه   و   احزاب   برای }   سربازگیری  نه  هدف .  کنند می   حفظ  را   شان بودگی خاص 

 منعطف   اطالعاتی   ساختارهای   با   متنوع   های جنبش   بندی مفصل   طریق   از  « اتصال »  افزایش   و   افقی 

 (. 198.ص :  1995  جوریس، .« ) است   ارتباط  برقراری   و   همکاری   حداکثر   به   دستیابی  منظور  به  غیرمتمرکز
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 اجتماعی   هایجنبش   طریق  از...    ما: »گویدمی   که  کندمی   استناد[  7]« هکتویسیت»   یک  به   جوریس  درحقیقت

...   بمانیم  ها دولت   منتظر   که این   بدون...    هستیم  خودمان   هایبدیل   خلق  و   ناشناس  پادقدرتی   ایجاد   حال  در ...  

 ( 205. ص  ، 2005 جوریس،   از   نقل  به.« ) بیابند   را خود   هایبدیل   که  کنیم می   کمک   هم   دیگران   به   و 

 یمثابه   به  ( Net)  «نت»  دموکراتیک  پتانسیل  ی درباره   را   جالبی  ادعاهای  خود  اخیر   یمقاله   در  نگری

 هایباور   برخی  چشمگیری  طرزبه   که   فضایی  کند، می   مطرح   رادیکال  یمداخله   برای   دموکراتیک   بالقوه  فضایی

 که  نویسدمی ی این موضوع  درباره   نگری  روست کهاین   از.  اندازد برمی   را  سازماندهی   به  لنینیستی  رویکرد

 :گویدمی  منظورش  کردن روشن  برای  نگری .  « کرد  وارد  نت   به   را   جنبش»  زاپاتیسم   چگونه

 و  زبانی   بلکه   نیست،   کاریزماتیک   یا/ و  محور هویت   دیگر   جنبش  که   معناست   این  به   سخن   این » 

 نشان   واکنش   که   هایی تکینگی   با   فقط   دیگر   که  معناست   این   به  حرف   این.  است  [8]   ریزوماتیک 

 ها زمان   و   اهداف  که   معناست  این   به.  شود می   بدل  مشترک  امر   به  اجماع  و  نیستیم،  رو روبه   دهند می 

{  collective}  « اشتراکی»  ی کلمه   بردن  کار  به  یدرباره   من  وجود  این  با.  شوندمی   برساخته  مشترکاً 

 مشارکت  یواسطه   به  دیالوگ،  یواسطه   به   اهداف:  باشد  نادرست  هنوز  جااین   در  شاید  و   دارم  تردید

 {participation  } بدل   جنبش   ی سوژه   به   انبوهه   که  معناست  آن   به   این   و   شوند می   برساخته 

 ( 88- 87. صص   ،2008 نگری، .« ) شود می 

 سیاتل  2001  اعتراضات   ی درباره   کالین .  کرد  مقایسه   کالین   نائومی  اثر   با   را   سخنان  این   توان می   جا این   در 

 :نویسدمی  گونه  این 

 نمایش  به   را   حداقلی   مراتب سلسله   و   نامتراکم   بوروکراسی   توانند می   مردمی   های بسیج   نت،   لطف   به» 

 فرهنگ   یک  با  عوض  در  و  شوند،می   رنگ کم   وسختسفت   هایمانیفست   و  اجباری   هایتوافق   بگذارند؛ 

 در  چهآن ...    شوند می   جایگزین  اطالعات  مهارنشدنی   تبادل   گاهی   و   گیر آسان   ساختارهای   با   ای، لحظه 

 از  و  غیرمتمرکز  وار،اندام   مسیرهای  که  بود  کنشگری   از  مدلی  شد  پدیدار  واشنگتن   و  سیاتل  هایخیابان 

: 2001b  کالین،.« ) است   بازگشته  زندگی  به   دوباره  اینترنت  –   دادمی   بازتاب  را  اینترنتی   ی پیوسته   ونر د 

 ( 2. ص 

 :نویسدمی  او   حال  این  با . است سیاست   اعمال  ی شیوه   تغییر  حال   در  نت   که  است  معتقد  حدودی   تا  نگری

 است   جایی   نت   واقع   در.  هستیم   هم  نت   رازآمیزسازی  شاهد  همزمان   اما  دارد   وجود   نت   از  خوبی   شکل » 

 شود، می   تربیش   آن  پیچیدگی   هرچه   شود؛می   یافت  هم  ایدئولوژیک  هایویروس   و  تبلیغاتی  هایپیام   آن  در  که

 دسترس  از   را   حقیقی   های نوآوری   که   دارد   وجود   منفی   چیزهای   از   زیادی   مقادیر .  شود می   پر   تر بیش   زباله   از 

 ( 88. ص  ، 2008b نگری، .« )کند می   خارج 
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 فضای  هر  مانند   نت، .  ندارند   اعتقادی   تکنولوژیک  شهرباوریآرمان   به  نگری  و  هارت  نظر،  این   از   کم   دست 

 نیروهای   بلکه   ندارند،   حضور  فضا   این   در   « رادیکال»   نیروهای   فقط.  است  رقابت   ی عرصه   دیگر،   سیاسی 

 بلکه   ندارند،   حضور   ــ   است  نگری   و  مارکس  مدنظر  که   معنایی  در   ــ   ها کمونیست  فقط   هستند؛  هم   ارتجاعی 

 که  است   این   دارد   زیادی   اهمیت   هارت   و   نگری   استدالل   در   آنچه   و .  هستند  هم   غیره   و   توطئه   پردازان نظریه 

 .رودمی   تحلیل   سازیکاالیی  و  سرمایه   انباشت  های جنبش   سوی  از پیوسته   نت   مشترِک«»  فضای

 :کنند می   روشن را   نکته این  دیگری   جای  در   هارت  و  نگری

 جاآن   از.  است  شده   بدل  آینده  هاینوآوری   برابر   در  مانعی  به   الکترونیک  «های کمون »   سازیِ خصوصی » 

 رو روبه   مانع  با  را  بارآوری  و  خالقیت  بالفاصله  سازیخصوصی   پس   است،   تولید  بنیان  ارتباطات  که

 براساس  همیاری   و  ارتباطات   راه   سر  بر   مانع   تنها  اطالعات   و   دانش   خصوصِی  مالکیت   ...   سازد می 

 ( 186. ص  ،انبوهه .« )است   اجتماعی و  علمی   نوآوری 

 ــ   دانند می   انسانی   پیشرفت   ترغیب   اصلی   عامل   را   «بنگاه»  که  کسانی   با   تضاد   در   ــ   دانش   پیشرفت   پتانسیل 

 ی درباره   سیاسی   دانش   ی مسئله   وضوح   به   و.  شود می   تسهیل   بهتر   ها کمون   در   واقع   اجتماعی   اقدامات   طریق   از 

 عظیم   المللیبین   هایبنگاه   چگونه  که   کنیم  یادآوری  خود  به  که  داریم   نیاز   فقط  ما .  کندمی   صدق  علمی   دانش 

 تحلیل   را  سیاسی   انتقادی  هایبحث   فضای  ـ  است   ترگسترده   بسیار  که  سرگرمی  صنعت   با  همراه  ـ  خبری

 ( 2003  وین، .  نک. ) « است  «سرگرمی  های برنامه »  در   شدن   جذب  حال   در  «اخبار »  است، برده 

 2011  «عربی   بهار»  ی درباره   نگری   و   هارت   تأمالت   بازگردیم،   رادیکال   سیاسی   ی مداخله   موضوع   به  اگر

 :نویسند می   هاآن .  است   توجهجالب 

به   زیادی   شباهت   هاشورش   این   سازماندهی»   جهان   نقاط   دیگر   در   دهه  یک  مدت   به  چه آن   دارد 

 رهبر   هیچ   که   افقی   ای شبکه :  بولیوی   کوچابامبای   و  جنووا  و  آیرسبوئنوس   تا   سیاتل   از  بودیم،   شاهدش

 آن  توانندنمی   اما   کنند   مشارکت  شبکه  این  در   توانندمی   سنتی   اپوزیسیون  نهادهای.  ندارد  واحدی  اصلی

 هاشورش   این   رهبری   که   اند کوشیده   مصر   های شورش   آغاز   از   خارجی   ناظران .  کنند   مدیریت   و   هدایت   را 

 دست  به   را   رویدادها   کنترل   دیگری   ارگان   یا   المسلمین اخوان   که   ترسند می   ها آن ...    کنند   مشخص   را 

 یا   رهبر   یک   تحمیل   که  ــ   مرکزی  بدون  تواندمی   انبوهه  که   است   این  کنند نمی   درک  آنچه .  بگیرد 

 ، گاردین .« )کند   سازماندهی   را   خود   ــ   کند   تضعیف   را   قدرتش   تواند می   سنتی   تشکل   یک   همکاری 

 ( 2011 مارس 

 :نویسندمی  نگری  و  هارت   که است   این دارد  ایویژه   اهمیت  مقاله این  های دغدغه   برای  که ای نکته   و 
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 ساختار  این   عالیم  ها شورش   این  در  توییتر  یوتیوب،   فیسبوک،   مانند   اجتماعی   هایشبکه   ابزارهای  رواج » 

 که  یابزارهای   از  قادرند  که   هستند  هوشمند  مردمانی   بیانِ   هایشیوه   ها این .  آن  علت  نه   هستند  سازمانی

 ( 2011 مارس   ،گاردین .« )کنند  استفاده  مستقل   سازماندهی   برای   دارند   اختیار   در 

 و   هارت  یاندیشه   های جنبه   دیگر  با  ضرورتاً   که  است   توجه   شایان  جهت   این  از   ویژه  طور   به   آخر   قول نقل   این

 مشترک   ثروت  کتاب   تا   امپراطوری  کتاب  از  کمدست   نگری  و   هارت  زیرا.  ندارد  دقیق  مطابقت  نگری

 هاسوبژکتیویته   ایجاد   در  کنندهدگرگون   نقشی  ـ  غیره   و  سازیاطالعاتی   ـ  تکنولوژیک   نیروهای   که  بودند  معتقد

 با   که   ای سیاسی   های چالش   در   را   خود   پیرامون   های تکنولوژی   که   نیست   عقلی   صرفًا  « عمومی  عقل » .  دن دار 

 برای  رو،   این  از .  هاست تکنولوژی   آن   محصول   زیادی   حد   تا  عمومی  عقل   گیرد، می   کار  به   شود می   رو روبه   ها آن 

 :نویسند می  نگری   و  هارت  مثال،

 فنیدانش   و  ها تکنیک   دانش،  انباشت   یواسطه   به   که   است   جمعی   و   اجتماعی   هوشی   عمومْی  عقل» 

 توسط  جدید  مولِد نیروهای  از   آزادانه  ی استفاده   و  تصاحب   طریق  از   کار ارزش   بنابراین. آیدمی   وجود   به 

 ( 364. ص  ، امپراطوری   نگری،  و  هارت .« )شودمی   محقق  جدید،   جهانی   و  مشخص   کار  نیروی   یک 

 هایکمون   از  تری گسترده   برداشت   بر   عمومی   عقل   مفهوم  باز هم   داشته باشد،   هم در اینجا وجود  تنشی  هر 

 ممکن   مشترک   ی عرصه   یک  آن،  گوناگوِن  های کژدیسگی   و   ها آلودگی   رغمبه   یعنی   است،  استوار   هوشمند 

 .باشد   داشته  وجود  تواند می  « سنجش»   قانون تحمیل   «فراسوی »( آن  غیر   یا   مجازی) 

. اند قائل   تمایز {  ناپذیر سنجش   امر }« سنجش  از   خارج »   کار   و  « سنجش  فراسوی »  کار   میان  نگری   و  هارت

 :نویسندمی   ها آن 

 سطح  یک  در  قدرت   توسط  تولید  تنظیم  و  محاسبه   بودن  ناپذیرامکان   معنای  به  بودن   سنجش  از  خارج » 

 میل،   یمثابه   به  کار  تجلی  تولید،  یزمینه   بودن   حیاتی  به  ناظر  بودن  سنجش  فراسوی  اما  است،  جهانی

 ( 357. ص  ، امپراطوری .« )است   پایین  از امپراطوری   سیاسیزیست   بافتار  ساختن   برای آن   ظرفیت و 

 .آید   وجود   به   تواند می   احتمالی   بدیل   ی آینده   آن  در   که   است   ای عرصه   سنجْش  « فراسوی »  کار   بنابراین 

 

 هاینمونه   به   توانمی . کنندمی   امتناع شدن   کاالیی   از فعال کنندگان شرکت  آن   در   که است   قلمروی  این

 فضای  در   چطور   که این   به   اندیشید؛   شد   ذکر   باال   در   که  بدیل   جدید  های رسانه   فضای   در   موضوع  این   از   جالبی 

 شوند،   تجربه   ندن توا می   جدیدی   شناختیزیبایی   هایشکل   بگیرد،  شکل  تواندمی   متنوعی   های مقاومت   مجازی،

 را   آن   چگونگی  جوریس  دیگر   بار .  شوند   سپرده   فراموشی   به   اند شده   آشکار  که   گونه همان   حوادث   کوران  در   و 

 :دهد می   توضیح 
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 است   شده  تشکیل   گسترده  ای شبکه   منطق  یک  از{  Indymedia} مستقل   هایرسانه   مرکز » 

 هایروایت  مستقل  طور   به   دهد می  اجازه   کنشگران   به   آزاد  انتشار   بر  مبتنی  افزار نرم   یک  عنوان به  زیرا 

 ارسال ایجاد، ای ریشه   موضوعات  و جریان،  در  کارزارهای  مشخص،  هایکنش   یدرباره   را  خود  خبری

 جدا  هم   از   را  کننده مصرف   و   نویسنده  که   را   چراییو چون بی   مراتِبسلسله   آزاْد  انتشار .  کنند   منتشر   و 

...   کند می   تقویت  تولید   دفراین   در   آزادانه   مشارکت  برای   را   پایه مردم   بردهایر کا  کند،می   وارونه   کند می 

 شده   حک   مستقل   های رسانه   مرکز  ی شبکه   معماری  ساختار  در  مستقیم  دموکراسی   و  آزاد  دسترسی 

 ( 202. ص  ، 2005  جوریس،.« ) است

 نقشی  سنتی   طور   به   که   است   شده کاالیی   خبری   های رسانه   تِزطرق متعددی آنتی   به  دسترسی آزاد   بنابراین 

( ISAs)  دولت ایدئولوژیک  های دستگاه  را  آن  آلتوسر  آنچه ـ اندداشته  ایدئولوژیک هژمونی تداوم  در  محوری 

 .نامیدمی 

 .کنیم  مطرح  را   انتقادی  هایدیدگاه   برخی   است الزم   جا  این   در 

از   بسیاری  سهولت،  به  که  نظر  این  از  نگری  و  هارت  ) فرض آثار  هلد  که  را  افرادی  ( 2000های 

انتقاد قرار گرفته نامد، پذیرفته ها« می »ابرگلوبالیست   چه  بیاید   خوشمان   چه   « اطالعات  عصر » .  انداند، مورد 

 نظر   به   بنا   اما   است،   آورده   هم   گرد   را   ما   شدن   جهانی   « درونی  پیوستگی   هم   به »   طبعًا.  ماست   همراه   نیاید، 

 .کند می   متحد   هم  با  امپراطوری   بازِ  چارچوب   درون را ما   امر این   نگری  و  هارت

 هارت  هایدیدگاه   یزمینه پس   از   نشان  ها،ابرگلوبالیست   هایاستدالل   اصلی   های انگاره   کلی  پذیرش  این

 آنان  های گفته   از   شماری   برای   توان می   که این   وجود   با   یعنی، .  است  نت   دموکراتیک   ظرفیت   ی درباره   نگری   و 

 هایظرفیت   راحتی   به   که   است   این  احتمااًل  هارت   و  نگری   استدالل   کلی   فحوای   شد،   قائل  زیادی   اعتبار

 .پذیرند می  را   تکنولوژیک  هایشکل   شهری آرمان 

 هایتالش   در   ها تکنولوژی   این   نقش   به .  بگیرید   نظر   در   را   اسپیس مای   و   توییتر   به   نگری   و   هارت   ارجاع 

 راسِت  علیه   انتخاباتی   ی مبارزه   به   ورود   برای   شده رانده   حاشیه  به   تر پیش   گروهاِی  بسیج   جهت   در   اوباما 

 بهار   و   ایران،  در  ناموفق   «سبز  جنبش »   در   توییتر   نقش  یدرباره   و .  است   شده   پرداخته  بسیار   خواه جمهوری 

 .است   شده  گفته   سخن  بسیار  نیز  بود،  آمیزترموفقیت   که عربی، 

 .نگریست   موضوع  این به   توان می   هم  دیگری   یجنبه   از   اما

 نیروی  با  که   هستند   ای شده کاالیی   بسیار   تکنولوژیک   هایشکل   خوْد  توییتر   و  اسپیس مای   گوگل،   نخست،

 فضایی  را اینترنت  است   اشتباه معنا،  این به. زند می   را آخر   و  اول حرف  آن   در  سود   د ون شو می  هدایت  تبلیغات

 همین  دل  در  کامالً   فضا   این  حال آنکه  کرد،  دفاع   انباشت  منطق   برابر  در  آن   از   باید  که  کنیم  تلقی   اشتراکی
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 مقاومت   برای  فضایی  هیچ   کننده کاالیی   ِ«قدرتزیست »   این  که   نیست  معنا  این  به   سخن   این.  دارد  جای   منطق

 فضای  قدرت زیست   فضای   که  است  درست   حدودی   تا   نگری   و   هارت   دیدگاه   نظر   این   از   گذارد؛نمی   باقی 

 دهی شکل  به  قادر  توجهی  قابل   حد  تا  سرمایه  که  کنیم   اذعان   همچنین  باید  ما  اما، . هست  هم  سیاست زیست 

 کاالیی  را   « رادیکال  امر »  حقیقت   در   و   «ای حاشیه   امر »   به   را   « رادیکال  امر»  بنابراین  و  است،   فضا   این   به 

 :نویسد می (  2001)  کالین  نائومی .  کند می 

 کنند،می   پنهان   را  واقعی   بسیار  مراتب سلسله   تمرکززدایی،   یدرباره   ها صحبت   این   ی همه   شک، بی » 

 ی کننده متصل   که  کامپیوتری،   های شبکه   این  مالکیت   کسانی   چه  که این   بر   مبتنی   مراتبی سلسه 

 یعنی   ـ   کنند می   کنترل  و   درک   را  ها شبکه   این  و   دارند   اختیار   در   را  هستند،   دیگریک   به   کنشگران 

 Tao}   تائو  ارتباطات   آنارشیستی  کامپیوتری  یشبکه   گذارانبنیان   از  یکی  هیرش،  جس  که  چیزیهمان 

Communications } ( 2 . ص.« ) نامدعجیب و غریب می [  9]   ادهاکراسیِ  را   آن 

 تکنولوژیک   انقالب  طریق از   دو  این وحدت  برای  زیادی   هایتالش   کرد؛ جدا   مالکیت   از توانرا می  تخصص 

 نتیجه  در   و  کنند می   عمل   اطالعاتی   های گذرگاه   عنوان   به   دارند   را   الزم   تخصص  که   کسانی .  است   شده   انجام

 یفزاینده   حجم  به  نیاز  به  توجه   با   اما.  کنند   را پیدا  مطلوب  اقتدار  هایجایگاه   سازمان  یک  درون  توانندمی 

 آگاهی   استراتژیک   منافع  این  از   خوبی   به   است و   اصلی   گر هدایت   همچنان   سرمایه  کالْن  های گذاری سرمایه 

 .دارد 

 شرکت،   یک   عنوان  به  ها آن .  است   پرابهام  حالت  بهترین   در  بیان  آزادی  به  فیسبوک   و  توییتر  نگرش  دوم،

 قرار  اشدغدغه   که  ابتکاری   نداشتند،[  10]  ( GNI)   جهانی  یشبکه   ابتکار  سازمان  به  پیوستن  به  تمایلی

 :نویسد می   موروزف(.  2011 موروزف، .  نک . ) است  بشر  حقوق   از   تریوسیع   ی زمینه   بر اینترنت   آزادی  دادن 

ابتکار شبکه   به  پیوستن   از   فیسبوک   و  توییتر»   چندین   خشم   که   کردند  خودداری   ی جهانی سازمان 

 دارد   وجود   ها شرکت   این   از   که   ای عمومی   تصویر   در   ها این   یهمه   اما   برانگیخت،   را   آمریکایی   سناتور 

 دولت  در   دوستانی   آنان   باشد   هرچه .  نباشند   نگران   دارند   حق   ها شرکت   این  مدیران   و .  نیافت   بازتاب 

 تورهای   در   و   شوند می   دعوت   خارجه   امور   وزارت   خصوصی  شام   های مهمانی   به   دارند؛   متحده   ایاالت

 متحده  ایاالت  ی وجهه   تا  کنندمی   شرکت  روسیه   و   مکزیک،  عراق،  مثل  کشورهایی   در  غریب  و   عجیب 

 ( 23.ص  ، 2011  موروزف، .« ) کنند  تقویت   جهان  در   را

 !است شده   گفته  زیادی  های حرف   نیز  چین   حکومت   با  گوگل   یرابطه  ی درباره 

 هایتکنولوژی   این  از  ها ملت دولت   هژمونیک  ی استفاده   ـ  است  مربوط  بحث  این  به  که   ـ  نکته  سومین 

 انقالب  ی درباره   موروزف   بحث.  است  داشته   موضوع   این   به   زیادی   توجه (  2011)   موروزف.  است   ایرسانه 
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 چگونه که   کند می  جلب  نکته  این  به را  توجهات  او. است  ویژه   توجه  نیازمند زمینه  این  در [ 11]  ایران نافرجام

 توییت »   این  از  زیادی  بخش  چگونه  و   کرد،  ایفا   ایرانی  اپوزیسیون  «ترغیب»   در  فعال  نقشی  سیا   سازمان

 این   میزان   چه   تا   زمان   آن   در  که   کندمی   خاطرنشان  او .  شد می   انجام   ایران   از  خارج   از   «ها کردن 

 کامالً   تاثیراتی   گاه   که   شد، می   ترویج  آمریکا   دولت  کارگزاران   سوی   از   آشکارا   « سایبری  شهرگرایی آرمان » 

 بگوید  تواندمی   کسی  چه. ) داشتند  را  هاآن   از   حمایت  ادعای   کارگزارها  این  که  داشت  هاییجنبش   بر   مخرب

 ( است؟  داده   دست   از را   خود   اهمیت  دیگر   دولت  که 

 در   افراط   تصحیح   برای   موروزف   گرایی واقع   گرچه   داد؛   خرج   به   احتیاط   کمی   باید   جا این   در   اما 

 که  این   بر   مبنی   نگری   و  هارت  دیدگاه {  که  نکته   این   به   توجه }   یعنی،   ـ  است   مفید   سایبری  گرایی شهر آرمان 

 سازماندهی   جهت  در  دارند   اختیار   در  که  ابزارهایی  از  قادرند  که  هستند  هوشمند   مردمانی   بیانِ   هایشیوه   هااین » 

 برخی  در   گرایی واقع   این   اما   ـ  دارد  هم   دیگری  یجنبه   ، ( 2011  نگری،  و  هارت)  «کنند   استفاده   خود  مستقل

 مراکز   که  است  ضروری   نکته   این  پذیرش  گرچه  ترتیب،  همین  به.  غلتد می   فرو  افراطی   بدبینی   نوعی  به  مواقع

 به   «متمرکز   غیر»   هم  چندان   توان نمی   را  نت  نظر   این   از  و   ــ   نیست   دموکراتیک   وجههیچ   به  نت   اصلی  قدرت 

 کم دست   نیز  است  مراکز  این  کردندگرگون   شانهدف   را که  کسانی   یآفریننده   ظرفیت   نباید   ــ اما  آورد  شمار

 .گرفت

 

 هژمونی

 فرایند /فعالیت  این  از  معمول  تصور   از  متفاوت  تاحدودی  سیاست  از   نگری  و هارت  تعبیر  دیدیم، که  طور همان 

 استفاده  ها آن   خود   اصطالح   از   بخواهیم  اگر   یا )  مدرن پست   مفهومی  نگری  و  هارت   ِ«جدید  سیاست. » است

 :نویسندمی  گونه  این   بودن  مدرن بدیل   یدرباره   نگری  و  هارت.  است( « مدرن  بدیلِ»  مفهومی   کنیم، 

 از  بلکه  است،   ضدمدرن   مبارزات   طوالنی  تاریخ   به   پیوستن   مستلزم   فقط  نه   بودن  مدرن بدیلِ  بنابراین » 

 به   بودن   ضدمدرن   از   گذار   این   در .  گسلدمی   نیز   ضدمدرن   مقاومت   و   مدرن   اقتدار   میان   صلب   دیالکتیک 

 دیگری  معنای   هم  مقاومت   شوند، می   دگردیسه   هویت   و   سنت   که   طور همان   درست   بودن،   بدیل مدرن

 ( 107- 106. ص  ، مشترک  ثروت .« ) کند می   هابدیل   ساختن  وقف   را   خود  اینک و  گیرد، می   خود  به 

 یکپارچه  دولت   قدرت   علیه  که   تکین،   انقالبی   نیروی  ی ایده   دیدیم،   دیگری   جای   در   که   طور همان   بنابراین 

 . « ایمکرده   قطع   را   اقتدار  سر »   ما   است،   معتقد  فوکو  که  طور همان   زیرا   است،  شده   درک  اشتباه   به  کند،می   مبارزه 

 جایگاه  ـ(  2005)   دی   چون   نویسندگانی   استدالل   برخالف   ـ  نگری   و   هارت  دیدیم،  تر پیش   که  طور همان 

 طور   به   تقریبًا  بود   قائل   سنتی  کارگر   ی طبقه   برای (  او   از   پس   های مارکسیست   اغلب   و )   مارکس   که   را   خاصی 



351 

 

 جهانی   قانون   از (  مثبت؟  طور   به )   که   کسانی   ی همه   از   است   عبارت   انبوهه .  اند کرده   با انبوهه جایگزین   کامل 

 .کنند می   امتناع   سرمایه  امپراطوری

با   عاملیت   از   زدوده کانون   تفسیر   این  اما،   واجد  همچنین   اما  روبرو است،   معینی   « هایچالش »   انقالبی 

 اجتماعی  هایجنبش   سیاست   با  رابطه   در(  2001b)  کالین  که  طورهمان .  هست  نیز  معینی   «هایفرصت » 

 :کند می   استدالل نوین 

 کنترلش   که   است   این [  12{ ] laissez-faire}   ِفر  ِلِسه   سازماندهی   مدِل  این  مهم   قوت   نقاط   از   یکی» 

 هایی شرکت   و   نهادها  سازماندهی   اصول   با   که  علت   این   به   عمدتًا  است،   دشوار   ای العاده خارق   طرز   به 

 از  مارپیچی   ها، شرکت   مرکزگرایی   مقابل   در   مدل   این .  است  متفاوت   بسیار   است،   گرفته   هدف   که 

 است،   خودش  یویژه   گراییمحلی   از  نوعی   سازیجهانی   به  پاسخش  دهد، می   پیشنهاد   را  هاچندپارگی 

 ( 3.ص   ، 2001b کالین، .« ) دهدمی   پاسخ   قدرت  یکال د را  پراکنش   با  را قدرْت جمود   و  انسجام   و 

   « گراییخودانگیخته »   اغلب   «قدیمی »  هایمارکسیست   که   است   منطقی   همان   جهات   بسیاری   از  این 

 {spontaneism  } پافشاری  نکته این  بر   کرد؟ باید چه  کتاب  در اظهارنظری معروف در  لنین.  نامیدند می 

 نیستند؛  انقالبی  سیاسی   آگاهی  ایجاد  به  قادر  باشند   شده  رها  خود  عقاید  به  کارگر  طبقات  اگر  که  است  کرده

 از  تمرکزگرانهفوق   روایت  این  البته،.  د ن مان می   محصور  و  گرفتار  «اکونومیسم »   یا  محدود  ایدایره   در  بلکه

 ــ در  لوکزامبورگ  رزا.  است   شده  کشیده  نقد  به   مارکسیستی   سنت  درون  و   بیرون  در  لنین،   توسط  سازماندهی

 برخالف   گرچه )   است   شکست  به   محکوم   مدلی   چنین   که   بود   معتقد   ــ   مدل   این  شدن   مطرح   زمان   همان 

 (. نبود   ضدلنینیستی   نقدی  لوکزامبورگ  نقد   شودمی  ادعا  گاهی   که چیزی 

 نویسد می   نگری. » کنیم   تأمل   لنینیسم   یدرباره   نگری  و  هارت   اظهارات   یدرباره   خالصه   طور  به  نیست  بد ) 

 داشته  توانست نمی   پیشرفتی   هیچ  آن   از  استفاده   بدون   « طبقه»  ـ   بود  انقالبی   جنبش   « میانجی   زبان »  لنینیسم 

 نگری  که   رسد می   نظر   به  نوعی  به .  شود نمی   مواجه   لنینیسم   با   ارتدوکس   موضع   از  وجه هیچ   به   نگری   اما.  باشد 

 رد به تمایل   برجسته  اتونومیست یک  عنوان به او حال عین در اما. پذیرد می  را لنینیسم  از  استراتژیک شکلی 

 اصطالح   نگری   نظر  از  شاید.  بود  آن   نمای سنخ   ی نمونه   لنینیسم   که   روایتی   دارد،   انقالبی   ی سوبژکیتویته   روایت 

 ـ   آن   کاربست  اما   بیستم،   قرن   اوایل  روسیه   در  انقالبی  سیاست  بافتار  های ویژگی   برای   بود   معادلی  «لنینیسم » 

 کندمی  تالش  خود  نگری  واقع،  در (. ) 2009 بیتس، .  نک . ) نیست  ممکن   دیگر  1960 ی دهه  برای  ـ  کم دست 

 گیریفاصله   شاهد   انقالب   و   دولت   کتاب   در   که   معنا   این   به   کند،   تقسیم   مرحله   دو   به   را   لنین   آثار  که 

 کرده   دفاع   لنین   بودن   معاصر   از   اخیرش،   جالب   ی مقاله   در   نگری .(  هستیم  کرد؟   باید   چه   از   گیری چشم 
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 باید  همچنین  بلکه   شود،   ارزیابی   دوباره  تفسیرمحور  گرایشی  با   لنین  ی اندیشه   باید   فقط   نه»  نویسد می   و  است 

 ( 299.ص  ، 2009 نگری، )  « .گیرد   قرار  "لنین  از  فراتر "  جدیدی  چارچوب  در  ـ  بود   که گونه همان  ـ   دوباره

 در  باال  موضوعات  از  برخی   به  پرداختن  برای  هاییروش   توانمی   گرامشی   هایدیدگاه   در   من   گمان   به 

 .یافت   معاصر  ایزمینه 

 درکی  به   رسیدن  برای  را  گرامشی  هایاندیشه   اند کرده   تالش  که  هستند  نویسندگانی   از   تن   دو  موفه  و  الکالئو 

 یفلسفه   مسیر،  این  در   هاآن .  گیرند  کار  به   ــ  سیاسی   هژمونی   مفهوم  ویژه  به  ــ  سیاسی  امر  از  معاصر

 .کشند می   نقد  به   ـ   هم  را  مارکسیستی   سنت   که  کرد   اشاره  باید   و  ـ   را هارت   و  نگری  ماندگار درون 

 :نویسد می   الکالئو 

...   است   هژمونی   و  تضاد   آن   فرض پیش   که   ـ   شود می   ساخته   سیاسی   کنش   طریق   از   « انبوهه»  هر » 

 نظر که از قرار است این کنند، ازنمی را برای خود مطرح   مسئله این حتی   نگری و  هارت   که این  علت

.« بندی ندارندمفصل   به   نیازی  که  آیدمی   وجود   به   ها کنش   کثرتِ   خودجوشِ   تراکم  از   انبوهه  وحدت   آنان 

 (.26.ص  ، 2004 الکالئو، ) 

 از  عناصری   تاحدودی   هارت  و   نگری   های اندیشه   در   که   حالی   در   کردیم،   اشاره   هم   تر پیش   که   طور همان 

خود   آثار   از   برخی   در   موفه   دارد،   وجود   نت   با   مرتبط   شهرگرایی آرمان   انقالبی   ظرفیت   ی درباره   متأخرتر 

 :است   گفته  ای مصاحبه   در   او .  گوید می  سخن   تری بیش   تردید با  جدید   هایرسانه 

 هر. کشید   چالش  به   را  چیزهایی   توان می   هنوز  اما  دارند   هژمونی   تولید   و   حفظ   در   مهم   نقشی   ها رسانه » 

 وجود  ای رسانه   تنوع  تاحدودی   هنوز   که   کنیم   تاکید   که   است   مهم...    کشید   چالش  به  توانمی   را   هژمونی 

 هارسانه   این...    دهد   رخ   هارسانه (  از   برخی )   درون  حتی   موضعی  جنگ  این  که  هست  هاییراه   دارد؛

 ،2008  موفه،) « .کشید  چالش  به را هژمونی بتوان که  دارد  وجود راهی هنوز و نیستند  قدرتمند  همگی 

 ( 966. ص 

 :دهدمی   ادامه موفه 

 فضای   ایجاد  به   خودکار   طور  به  بتوانند  جدید   هایرسانه   که  کنمنمی   گمان   من  که،آن   سخن  کوتاه » 

 ( 966. ص  ، 2008  موفه،.« )است  همین   دموکراسی   موضوع  من  نظر   به  و. کنند  کمک   متضاد  عمومی 

 گرهدایت   توانمی   را   مجازی  تکنولوژی  نیروهای  بستر،   این   در   که،   استدالل   این  اوفه  نظر   از  شک بی 

 دموکراتیک  آلایده   عوض،   در .  است   دیگر  شکلی   با   جبرگرایی   از   شکل   یک   کردن   جایگزین  صرفاً   شمارآورد، به 

 آلایده   یک   این.  دهد می   تشکیل   را   موفه  واکاوی  پیکان  نوک  ــ   شود می   درک   ایمجادله   اسلوبی   در  که  ــ 

 :گویند می  موفه   و  الکالئو .  است « رادیکال»  دموکراتیِک
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 خود  که  باشد  قرار  این  از  باید  چپ  بدیل  جدید،   مراتبیسلسه   یجامعه   یک   ساخت  ی پروژه   با   تقابل  در» 

 علیه  مختلف   مبارزات   میان  ها ارزی هم   از  ایزنجیره   گسترش  و  دموکراتیک   انقالب  متن  در  تمامی به   را

 ( 176.ص  ، 1985 موفه،   و  الکالئو.« ) دهد  قرار   ستم 

 متضادِ   و   ،متنوع   ظاهربه   های شکل   میان  «ارزهم »  روابطی  بتوان  آن  طریق  از  که   ــ  هژمونیکی  بندیمفصل 

 امر  موفه  و  الکالئو  نظر  از.  شود می   برساخته  هژمونی  آن  طریق   از   که   است  مکانیسمی   ــ  کرد  برقرار  مبارزه

 سیاست  ِاعمال   طریق   از  تنها  و   است؛   ثباتبی (  آنان   پیشین   های اندیشه   در   اجتماعی   امر   همانند)   سیاسی 

خصوص)   گراییخودانگیخته .  شود   باثبات  تاحدودی  تواندمی  در  می   چنانکه  صدق   امری (  کندجامعه 

 .است « غیرممکن» 

 نهایت  در  «اقتصادی  گرایی تقلیل »   به  آنان  نقد  ویژه،  به.  دارد  وجود  موفه  و  الکالئو   رویکرد  در  مهمی  معضالت

 استراتژی  که   ای گونه   به  انجامد،می   دلبخواهی  های تفاوت   از   آزاد   جریانی  ی مثابه   به  سیاسی   امر   از  برداشتی   به 

. نک)   کندمی   دارمسئله   داشتند   گرایش   آن   به   ــ   شان پیشین   آثار  در  کم دست   ــ   که  را   سوسیالیستی  هژمونیک 

 روشنگر  نیروی   از   تواند می   میزان   چه  تا   دموکراسی   رادیکال   مفهوم   این  خالصه،   طور   به   . ( 1989  گراس،

 .باشد   مفید  است ممکن   گرامشی  سمت  به   حرکت   من  گمان   به  که  جاستاین   در  باشد؟  برخوردار

 جدید   های تکنولوژی  میان   روابط  پردازی مفهوم  به   دست   بتوانیم   شاید   گرامشی،   آثار   به   استراتژیک   توجه   با 

 اجتناب   اقتصادی  گراییتقلیل   خام  نوع   از  گرامشی .  بزنیم  هژمونی  برای  مبارزه  و  رادیکال  سیاست  ای،رسانه 

 ؛( دانند می [  13]« پنبهپهلوان   ی مغالطه » اغلب   را گرایانه تقلیل   تفاسیر  که   کرد   نشان  خاطر   باید   اگرچه )  کند نمی 

 ارزیابی،   این   در  او.  کند می   ارزیابی   مارکس   یسرمایه   علیه  انقالبی  را  روسیه   انقالب   نهایت   در  گرامشی 

 از   که   شودمی   درک   مکانیسمی   مثابه   به   هژمونی   بنابراین .  دهدمی   قرار   خود   واکاوی   مرکز  در  را   ایدئولوژی 

 بندیمفصل   ویژه  طور  به  که  تاریخی   بلوک   یک   ی محدوده   چارچوب   در   متفاوت  اجتماعی  منافع   آن  طریق

 دموکراسی   بحث   در   دلبخواهی   اجتماعی   جنبش   واکاوی   برخالف   گرامشی،   اما .  یابند می   وحدت   است   شده 

 یک  گرامشی   رویکرد   در   که، آن   مختصر .  گیردنمی   نادیده   را   هژمونی   اقتصادی   ُبعد  موفه،   و   الکالئو   رادیکاِل

 ریشه   خاص   تاریخی   بحث  همین   در   اغلب   که   ـ   دارد  وجود   هژمونی   های بنیان   از   مشخص   طبقاتی   تحلیل 

 قوت   ی نقطه   یک   را   آن  من   اما   ـ   باشد   جبرگرایانه   ضعف  نقطه   یک   شاید   این   موفه،  و   الکالئو   نظر   از .  دارد 

 .کنممی   قلمداد واقعی

 زیربنایی   شرایط   که   است   ایواکاوی   مستلزم   مسلط،   هژمونیک   تاریخی  بلوک   هر   موثر   کشیدن   چالش  به 

 پردازیایده   بلکه  است؛   اهمیتبی   پردازی ایده   که  نیست   این   بحث.  بگیرد  نظر  در   را   آن  شدن  ممکن   تاریخی
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 سایر،  ؛ 1984  سایرز،   ؛ 1976  اولمن، .  نک . )دارد  اقتصاد   با  ـ  ضروری   ایرابطه   نتیجه   در   و   ـ   درونی  ایرابطه 

1987 ) 

 برای   ها رسانه   این   که  هایی امکان   ـ   بازگردیم   سیاست  با   ها آن   ی رابطه   و   جدید  یها رسانه   موضوع   به 

 این   یدرباره   خام   شهرگرایی آرمان   از   باید  اما .  است   آشکار   کنند می   فراهم  هژمونی   رقیب   هایشکل   ی اشاعه 

 ضدهژمونیک  و   پیشرو   ایبرنامه   جهت   در   جدید   های رسانه   این   است  قرار   اگر  همچنین.  بپرهیزیم  موضوع

 که  باشد  ای کاالیی   های شکل   نقد   خواستار  باید   نخست   ی وهله  در   چپ  رادیکال سیاست   هر  شوند،   رادیکالیزه 

 . گیرندمی  خود  به   جدید   های رسانه  این 
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 ها:یادداشت 

 . است   شده  منتشر   نظر   تبادل   برای   که   است   ای اولیه   ی نسخه   مقاله   این   [ 1] 

  هیچ   به   خدمات   و   کاالها   تولید   که   جا آن   از .  هستند   استوار   دانش   و   اطالعات   مداوم   تغییرات   بر ...  خدمات    تِربیش » [  2] 

  کاالی   که   کاری   یعنی   ـ   کنیم می   تعریف   غیرمادی   کار   را   تولید   درگیر   کار   ما   شود، نمی   منجر   بادوامی   و   مادی   کاالی 

 ( 290. ص   ، امپراطوری .« ) ارتباطات   و   دانش   فرهنگی،   محصوالت   خدمات،   مانند   کند، می   تولید   غیرمادی 

  داریسرمایه   جوامع   در   کار   پارادایمِی   ی شیوه   به   پیش   از   بیش   نگری   و   هارت   دیدگاه   در   غیرمادی   کار   بگوییم   که   این   [ 3] 

  دو   به .  دارد   تفاوت   است   شده   بدل   کار   هژمونیک   شکل   به   کاماًل  غیرمادی   کار   که   اعتقاد   این   با   شود، می   بدل   پساصنعتی 

  های مراقبت   کارگران   مثال   برای :  است   آمیخته   کار   مادی   های شکل   با   همواره   غیرمادی   کار »   که آن   نخست .  دلیل 

  انجام  ها پانسمان   تعویض   ها، تخت   تمیزکردن   مانند   مادی،   وظایف   با   همراه   را   زبانی   و   شناختی   عاطفی،   وظایف   بهداشتی، 

  همزمان   باید   همواره   را   غیرمادی   کار   که   کنند می   خاطرنشان   نگری   و   هارت   عالوه،   به (  109.  ص   انبوهه، .« ) دهند می 

  ،انبوهه .« ) کند می   درگیر   جسمی   کار   همانند   درست   را   ما   مغزهای   و   ها بدن »   غیرمادی   کار   یعنی   ـ   دانست   هم   مادی   کار 

 ( 109.  ص 

  ـ   هستند   غیرمولد   اجتماعی   های انگل   زیرا   خطرناکند   اخالقی   لحاظ   به   یا   شوند، می   پنداشته   خطرناک   دستان تهی » [  4] 

  و   بینی پیش غیرقابل   غیرمتشکل،   زیرا   هستند   خطرناک   سیاسی   لحاظ   به   یا   ـ   آن   نظایر   و   معتادان،   ها، روسپی   دزدها، 

  کار   به   دستان تهی   کلیت   دادن نشان شیطانی    برای   گاهی ]...[    پرولتاریا   لمپن   اصطالح   واقع،   در .  هستند   ارتجاع   به   متمایل 

mailto:david.bates@canterbury.ac.uk
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  به   پیشاصنعتی   اجتماعی   های شکل   بقایای   صرفًا  را   آنان   اغلب   دستان، تهی   خوارشماری   تکمیل   ای بر   سرانجام .  رود می 

 (  130. ص   ، انبوهه   نگری،   و   هارت .« ) تاریخی   ی زباله   نوعی   آورند، می   شمار 

  این   بر   کارگر   ی طبقه   شمول   از   کار   نیروی   های شکل   دیگر   کردن   مستنثی : » دهند می   ادامه   گونه   این   نگری   و   هارت   [ 5] 

  کارگران   میان   زن،   بازتولیدی   کارگران   و   مرد   صنعتی   کارگران   مثال،   برای   میان،   هایی تفاوت   که   است   استوار   انگاره 

  ، نبوهه ا .« ) دارد   وجود   دستان تهی   و   کارگران   میان   و   بیکاران،   و   شده   استخدام   کارگران   میان   روستایی،   کارگران   و   صنعتی 

 ( 105. ص 

 [6  ]Pre-figurative politics  . طرح   منظور   به   سیاسی   یابی سازمان   های استراتژی   به   پیشافیگوراتیو   های سیاست  

  فراگیر،   سازماندهی   و   مستقیم   دموکراسی   بر   که   شود می   اطالق   رادیکال   اجتماعی   تغییر   و   آینده   ی جامعه   برای   الگویی 

  معاصر   دوران   در .  هستند   مبتنی   مراتبی سلسله   و   متمرکز   محور، نماینده   سازماندهی   با   مخالفت  و   ای، شبکه   و   خودجوش 

  این  با  تر بیش  آشنایی  برای . ) شود می  تلقی  فیگوراتیو پیشا  های سیاست  نمای سرشت  ی نمونه   استریت وال  اشغال  جنبش 

 . م   -   ( politics-prefigurative-w.org/issue/92/reflectionshttps://isrevie.  نک   ها سیاست 

 [7  ]Hacktivist ،   هک »   ی کلمه   دو   از   برگرفته   ای واژه »   (Hack )   اکتیویست   و   (Activist ) ،   اینترنتی  کنشگران   به  

  های شبکه  و  ها سایت  و  ای رایانه  های سیستم  به  ورود  یا  هک  به  اقدام  اجتماعی  و  سیاسی  اهداف  با  که  شود می  اطالق 

  برمبنای   گیرند، می   بهره   مدنی   نافرمانی   نوعی   ی مثابه   به   کامپیوتری   های از تکنیک   که   فعاالن   این .  کنند می   اینترنتی 

  را  عمومی  افکار  توجه  کنند می  تالش ... و  اجتماعی   عدالت  یا  اطالعات  به  آزاد  دسترسی   حق  بیان،  آزادی  چون  اصولی 

 اقدامات.  کنند   کار   گروهی   یا   فردی   صورت   یه   است   ممکن   ها هکتویست .  کنند   جلب   سیاسی   و   اجتماعی   مسائل   به 

.  هستند  ها کنش  دست  این  از  معروفی  های نمونه  Anonymous  گروه  و  WikiLeaks وبسایت  چون  هایی گروه 

 . م   – 

 [8 ]Rhizomatic  ، زوم ی ر  (Rhizome ) ی شناس ست ی ز  از  ی فرانسو  لسوف ی ف  دلوز  ل ی ژ  توسط   که  است  ی اصطالح  

و فیلیکس    دلوز .  است   سم ی پسامدرن   ن ی نماد   ت ی وضع   انگر ی نما (  ساقه   ن ی زم )   زوم ی ر   ، او   دگاه ی د   از   . است شده   فلسفه   وارد 

  ی رو   ده ی درازکش   و   ی افق   که )   زوم ی ر   و (  است   باال   به   رو   و   ی عمود   بًا ی تقر   که )   درخت   ی ظاهر   شکل ی  مقایسه   با   گتاری 

  تفاوت مراتبی، چندگانه )نه یکپارچه( و م ی، غیرسلسله ا شبکه   ی ت ی هو ی،  زوم ی ر   تفکر ند  معتقد   ( رود ی م   ش ی پ   هرسو   به   خاک 

  ، داست ی پ   هم   اش ی ظاهر   شکل   از   که   طور همان   زوم ی ر   . است آورده   ارمغان   به   مدرن   انسان   ی برا (  تضاد م   و نه )   و متنوع 

  ی ا ی دن   شود ی م   گفته .  ابد ی ی م   گسترش   نامحدود   طور به   درخت   برخالف   و   است   راهبر   بدون   و   ی بند رده   و   مرکز   فاقد 

 م.  - . است ریزوماتیک    ی فکر   ی فضا   تجسم   نترنت، ی ا 

 [9  ]Adhocracy ،   هاک - اد   ی واژه   از   برگرفته   (Ad-hoc   یکباره، دفعتی، خودانگیخته به   معنای   به ) ،   مدل   نوعی  

  پیچیده،   و   دینامیک   سازماندهی   الگوی   یک   مدعی   ادهاکراسی   سازمانی   مدل .  است   بوروکراسی   مقابل   ی نقطه   و   سازمانی 

.  کند می   قطع   را   سنتی   بوروکراسی   خطوط   خود،   نقش   و   ماموریت   انجام   جهت   که   است   نوآوری   و   پذیری ریسک   بر   مبتنی 

.  بیاورند   میز   روی   را   هایشان ایده   و   کرده   فکر   خالقانه   تا   بشوند   تشویق   باید   ها شرکت   کارکنان   سازمانی   الگوی   این   در 

  مدل   در   همچنین .  هستند   سازماندهی   مدل   این   با   ها شرکت   از   هایی نمونه   اپل   یا   فیسبوک   گوگل،   مانند   هایی شرکت 

https://isreview.org/issue/92/reflections-prefigurative-politics
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  و   بازار   رشد   با   مستقیمی   ارتباط   باید   سازمان   جدید   های ایده   است،   متمایزسازی   و   خارج   بر   تمرکز   ادهاکراسی   سازمانی 

 . م   - . باشند   داشته   شرکت   موفقیت 

 [10 ]  Global Network Initiative   (GNI  ) جلوگیری :  کند می   دنبال   را   هدف   دو   که   است   غیردولتی   سازمانی  

  توسط   سازمان   این .  اینترنت   در   افراد   خصوصی   حریم   حقوق   از   محافظت   و   اقتدارگرا   های دولت   توسط   اینترنت   سانسور   از 

 . م   – .  شود می   مالی   حمایت   ها دانشگاه   و   غیرانتفاعی   های سازمان   ملیتی،   چند   های شرکت   از   ائتالفی 

  ایران   سبز   جنبش   کردن تلقی (  نافرجام   ولو )   انقالب .  57  انقالب   نه   است،   سبز   جنبش   به   جا این   در   نویسنده   اشاره [  11] 

 . م   – .  کند نمی   ایجاد   تفاوتی   بحث   مورد   موضوع   در   چند   هر . است   برانگیز بحث   بسیار   شک بی 

  هرگونه   از   عاری   باید   افراد   میان   تراکنش   آن   طبق   که  است   اقتصادی   رویکردی   ، Laissez-faire  ِفر،  ِلِسه   [ 12] 

  در   معمواًل  فر   لسه .  شود می   محسوب   کالسیک   لیبرالیسم   و   آزاد   اقتصاد   فکری   مبانی   از   فر  لسه .  باشد   حکومت   دخالت 

  اقتصادی   های فعالیت   دادن   سوق   جهت   در   حکومت   گری دخالت   یا   اقتدارگرا   حکومت   سوی   از   مرکزی   ریزی برنامه   با   تقابل 

  و   تیمی   کار   مدعی   فر  لسه   رهبری   ی شیوه   مدیریتی،   و   سازمانی   ی حوزه   در   اما .  رود می   کار   به   حکومت   دلخواه   جانب   به 

  و  شود نمی   گرفته   باال   از   تصمیمات   تمامی   شوند می   اداره   فر لسه   مدل   با   که   هایی سازمان   در .  است   گیری خودتنظیم 

  از   باید   کارکنان .  شود می   داده   تصمیمات   اتخاذ   برای   کارکنان  به   اختیاراتی   و   کنند نمی   دخالت   خرد   تصمیمات   در   مدیران 

  با   که   است   این   فر  لسه   رهبری   مدل   هدف .  کنند   استفاده   سازمان   اهداف   به   رسیدن   برای   خود   تیمی   کار   و   خالقیت 

  وفاداری  تضمین   و   خالقیت   تحریک   انگیزه،   ایجاد   موجب   نسبی،   استقالل   دادن   و   رهبری،   سنتی   مدل   از   گرفتن   فاصله 

 . م – .  شود   کارکنان   پذیری مسئولیت   و 

  که  است   نقد   مقام   های مغالطه   از (  Straw man:  انگلیسی   به )   پوشالی   مرد   به   حمله   مغالطه   یا   پنبه پهلوان   [ مغالطه 13] 

  مغالطه  غیرمنطقی  راه  از  آن  نادرستی  دادن   نشان  برای  داند، می  نادرست  را  آن  و  است  مخالف  مدعایی  با  وقتی  شخص 

  مدعایی  ناقد  بلکه  شود، نمی  مطرح  نخستین  مدعای  ضد  برهانی  و  دلیل  گاه هیچ  پنبه پهلوان   مغالطه  در  کند؛ می  استفاده 

  مقابل  طرف  به  دارد،  را  آن  نقد  توانایی  که  را  ضعیف  و  سست  مدعای  یک  گذارد؛ می  کنار  ندارد،  را  آن  نقد  قدرت  که  را 

 . م   – (  پدیا ویکی .) پردازد می   ضعیف   مدعای   این   کردن   رد   به   اصلی،   مدعای   کردن   رد   جای   به   و   دهد می   نسبت   خود 
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 اینترسکشنالیتی  یی بر نظریههاینقد  شرح و

 رانی در ا   ه ی نظر   ن ی های ات ی به ظرف   یبا نگاه 

 

 2021ژوئیه    1

 پوری: سمیه رستم نوشته 

 

گاه، تالقی، تقاطع، گره های مختلفی چون ی اینترسکشنالیتی که در زبان فارسی با عنوان نظریه . مقدمه 

گاهی ترجمه شده، به ابزاری تحلیلی تبدیل شده که محققین ُبرش یافتگی، بیناهویتی و هم برشی، تقاطع میان 

های چندگانه ساختن تجربه ی ئ مر   چنینهم و   پردازی هویت و ستم فمینیست و مخالف نژادپرستی برای نظریه 

لزلی ی انتقادی نژادی دارد.  این نظریه همزمان ریشه در فمینیسم سیاه و نظریه   .گیرند کار می به   فرودستی 

های مرتبط داند که مطالعات زنان در رابطه با زمینه ترین سهم نظری می را »مهم اینترسکشنالیتی مک کال، 

اند، ها از این مفهوم استفاده کرده و توسعه داده ، بسیاری از فمینیست واقع در  [. 1]  تاکنون انجام داده است« 

های مرتبط با مطالعات اینترسکشنالیتی در رشته اند.  هایشان بر آن تمرکز نکرده در تحلیل   ها آن گرچه همه  

رشته  در  آکادمیک  در سطح  اما  یافته  توسعه  حوزه جنسیت  در  و  دیگر  آموزشی های های  مطالعات  ، ی چون 

الملل شناسی، مطالعات کشورهای غیرغربی، نژادپرستی و مطالعات بین نگاری، مطالعات فرهنگی، انسان مردم 

روش  سطح  در  هم  است.  نیز  داشته  تاثیر  نظری  سطح  در  هم  و  میان،  شناختی  این  و در  پساساختارگرا 
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ک به   ها پسامدرن  ایفا  نقش  آن  توسعه  در  و  دادند  نشان  عالقه  آن  به  ویژه  ترتیب شکلی  بدین  ردند. 

ای است که به شکل مکرر با رشته اکنون یک الگوی برجسته فمینیستی با دامنه گسترده بین اینترسکشنالیتی  

است.  ها و کاستی تناقضات، غیاب  این نظریه هم در سطح نظری وهایش درگیر  هم در سطح  محبوبیت 

 گیر است. ای چشم های حاشیه گرانی با هویت فعالین غیر سفیدپوست و کنش دانشگاهیان و سیاسی در میان  

هدف اینترسکشنالیتی در قدم اول گسست از نوعی فمینیسم سفید غالب بود ی سیاسی،  در سطح نظریه 

بودند. خاستگاه اصطالح اینترسکشنالیتی به سنت انتقادِی فمینیسم  که نمایندگان آن عموما لیبرال و نخبه 

و   سیاه  فمینیسم  در دهه جنبش   چنین م ه رادیکال خصوصا  نژادی  فمینیستِی چند   1970- 1960های  های 

کردند نشان دهند که چطور موقعیت فرودستی یک زن ها سعی می گردد که در آن فمینیست میالدی برمی 

که فهم این دو به بودِن او به شکلی در هم تنیده گره خورده، طوری بودن و سیاه پوست با هویت زن سیاه 

امکان ای  شیوه  یکدیگر  از  این  مجزا  بنابر  نیست.  مهم   هاآن پذیر  جنسیت  که  ایده  عامل این  تنها  یا  ترین 

و   اینترسکشنالیتی همزمان یک روش و گرایش اما  کننده سرنوشت زنان است را به چالش کشیدند.  تعیین 

سرکوب و ست که در صدد است نشان دهد که چطور اشکال ستم/ نیز ه ابزاری ابتکاری و تحلیلی    نوعی

گرایش جنسی و حتی معلولیت و سایر ابعاد هویتی به  هایی مانند جنیست، نژاد، طبقه، مهاجرت،بندی دسته 

گیری و بازتولید عنوان برساخته اجتماعی، به طور همزمان با یکدیگر روابط درونِی چندجانبه دارند و در شکل 

 .کنند می   ها و نابرابری سیستماتیک اجتماعی نقش ایفانواع تبعیض ا 

نیز متون در ایران    و  گذرد که بیش از سه دهه از تولد این نظریه در حوزه علوم اجتماعی می رغم این به 

انتقادی به  کارهای محدودی  ،  [2] مختلفی در شرح و بسط این نظریه منتشر شده و این تئوری  با نگاهی 

در حوزه مطالعات جنسیت   ءکردن این خال  . این یادداشت تالشی مقدماتی برای پراندهای آن پرداخته ظرفیت 

نظریه پیرامون این  شده  طرح   یا نقدهای   که توانسته تمام موضوعات  مدعی باشد که  در ایران است بدون این 

دهد.   پوشش  راستا،  را  همین  به  در  تاریخی  خاستگاه ابتدا  سپس اینترسکشنالیتی  های  پرداخت،  خواهیم 

های اصلی اینترسکشنالیتی و نقدهای معرفی خواهیم کرد. در مرحله بعدی مولفه نمایندگان اصلی این نظریه را  

به ظرفیت و  پایان کار، نگاهی مختصر خواهیم داشت  را مورد بحث قرار خواهیم داد. در  واردشده به آن 

 ایران. گران حوزه جنسیت دربرای پژوهش های این نظریه  گی بالقوه 

 اینترسکشنالیتیهای تاریخی  خاستگاه 

گره خورده بود   کردن حق رای زنان با تالش برای قانونی   های اول قرن بیستم »موج اول فمینیسم« در دهه 

های به اوج خود رسید و در کشورهای دیگر نیز با فاصله   1920در سال    امریکایی   دادن حق رأی به زنان که با  
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جنگ جهانی دوم و   ی مهم دو واقعه   ، بعد ازاما   زمانی مختلف کم و بیش دنبال شد. در نیمه دوم قرن بیستم

یدان از بتی فر   رازورمز زنانه  نوشته سیمون دوبوآر و   جنس دوم ی  برجسته دو اثر تاثیرگذار و    فرانسه،   68می  

، جریانی که اند ش بوده بخهای مختلف فمینیستی معروف به »موج دوم فمینسم« الهام برای جریان   عمیقًا

به نقش   جنس دوم. سیمون دوبوآر در کتاب  تر زنان به عرصه عمومی و اقتصادی بود خواهان ورود بیش 

دادن جنسیت ، در شکل منطبق است منافع نیروهای اقتصادی مسلط در جامعه    افرهنگ مسلط، که همواره ب 

گیری هویت فردبنیاد زنانه برای رهایی پردازد و بر اهمیت شکل فرودست زنانه و جنسیت فرادست مردانه می 

آمریکایی دار  بتی فریدان نیز در کتابش بر گروهی از زنان یعنی زنان خانه   [. 3]   کند زنان از فرودستی تأکید می 

شان دار از خدمت به خانواده که این کلیشه رایج را زیر سوال ببرد که »زنان خانه تمرکز کرده بود برای این 

از این زنان از رغم برخورداری از تحصیالت دانشگاهی، بسیاری  رضایت دارند«. او نشان داد که چطور به 

بعدها این   [.4] ه کار در بیرون از خانه تشویق کرد را ب  هاآن برند و بنابراین  می رنج می ئ نوعی سرخوردگی دا 

پوست طبقه متوسط امریکایی از کرده و زنان سفید خاطر تمرکز بیش از حد آن بر مخاطبان تحصیل ه کتاب ب 

بودن ستم چون آنجالدیویس و کرنشاو به شکلی جدی نقد شد. های سیاه معتقد به تقاطعی سوی فمینیست 

« بدل شدند به همراه همتایان فمینیست اینترسکشنالیتیایندگان اصلی سنت فکری »این افراد که بعدها به نم 

را نقطه شروع حرکت فکری به مسیری جدید، به منظور سیاسی - دیگر خود، نقد فمینیسم موج دوم  شان 

سیاه پوست طبقه کارگر - ای، که اغلب شامل زنان رنگینشده یعنی زنان حاشیه شناسایی یک گروه نامرئی 

 شد، استفاده کردند. نشین شهری در امریکا می حومه 

دانند( در وهله اول واکنشی ساز موج سوم فمینیسم می )که بعضی آن را زمینه اینترسکشنالیتی  بنابراین،  

د به این معنا فمینیسم موج دوم که بعدها منتقدان آن را »فمینیسم سفیدپوست« نامیدن بود به انحصارگرایی  

ها و تجربیات زنان رنگین پوست یا سیاه قدر کافی شمولیت نداشت و قادر نبود خواست فمینیسم به که این  

دست اجتماع را دربربگیرد. منتقدین معتقدند که فمینیسم موج دوم به پوست یا زنان متعلق به طبقه پائین 

و   ها آن صرفا درباره    ها آن کرده تکوین یافته و فراتر از  وسیله زنان سفید پوست اغلب طبقه متوسط تحصیل 

ست، بدین ترتیب تجربه یک گروه از زنان ممتاز جامعه به عنوان تجربه همه زنان از جنسیت ها آن در خدمت  

نیسم و تاکید ی های سفید با تکیه بر ایده خواهرانگی فم در این دوره، فمینیست معرفی و پذیرفته شده است.  

های هایی که در درون خود زنان به علت هویت ه جنسیت، بر تفاوت شان از مقول های زنان در درک بر شباهت 

گیری مناسبات مبتنی بر وجود داشت و منجر به شکل   ها آن های طبقاتی مختلف  متنوع نژادی و خاستگاه 

های گروه ای، از مزایا و برخورداری تفاوت بودند. چنین رویکرد همگنانه شد، بی قدرت در درون خود زنان می 

کرنشاو در آورد.  شده در اقلیت سخنی به میان نمی ی از زنان مسلط در مقایسه با زنان به حاشیه رانده خاص 
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نویسد: »زمانی که می  ما زن نیستیم؟«مورد سخنرانی معروف فمینیست سیاه »سوجورنر تروس« با عنوان » 

ترسیدند که کنند زیرا می تروس شروع به سخنرانی کرد، تعدادی از زنان سفیدپوست خواستند او را ساکت  

های . این مثال به خوبی گرایش [ 5]را از حق رای زنان به سمت رهایی زنان معطوف کند«   های او توجه گفته 

به عنوان یک نگاه دهد. اینترسکشنالیتی  عدی نمایندگان موج دوم فمینیسم را نشان می حذفی و نگاه یک بُ 

ت ممکن است نه تنها توسط مردان سیاه یا رنگین پوست بلکه زنان سیاه یا رنگین پوس جدید نشان داد که  

گرایی مفهوم شمولی یا ذات از طریق زنان سفید پوست مورد سرکوب قرار گیرند و همزمان جهان   چنین هم 

بار در نسبتی ها و تکثر تجربیات هویتی، جنسیت این گذاشتن بر تفاوت جنسیت زنانه را زیر سوال برد. با دست 

 های چندوجهی سرکوب تعریف شد. ناپذیر یا ساختارهای چندگانه هویتی یا سیستم جدایی 

منجر به   چنینهم سازی فمینیسم موج دوم  انتقادات مربوط به غیبت زنان سیاه پوست در روند گفتمان 

به سوی   فرد و حرکت ن ، از ایده فراروی از فمینیسم در معنای م در مقابل های دوباره مبانی نظری شد و  ارزیابی 

با   چنین هم ها  های متفاوت زنان دفاع کردند. این بازنگری ها در معنای جمع، به منظور ادغام تجربه فمینیسم 

های نظری متعددی برای رسیدن به معنایی قابل قبول از مفهوم »زنان« همراه شد که بتواند از کشمکش 

َا دام  به  گرفتارشدن  با خطر  امان  در  »سلطه«  روابط  از  درون شکالی  تنوع  و  شود. شد  شامل  را  گروهی 

نظریه معرفت  بر  مبتنی  فمینیستی  جدید  می شناسی  پیشنهاد  اینترسکشنالیتی  که ی  جایگاه  کند  که  زنانی 

که زنان شان از جنسیت بگویند نه این های قدرت دارند، بتوانند خودشان از تجربیات بندی فرودستی در سلسله 

ترجمان این حرف در زمینه اجتماعی ایران این خواهد بود که باید زنان   دگی کنند.را نماین   هاآن با جایگاه برتر  

تجربیات  از  همه  از  بیش  بتوانند  خود  فرودست  کارگر  زنان  یا  کورد  و  عرب  و  از بلوچ  یا  جنسیت  از  شان 

بر  خشونت  که  می   ها آن هایی  داشته  نه  روا  بگویند،  فمینیس   که این شود سخن  جریان  بر  به زنان مسلط  م 

 مطالبات جنسیتی این زنان را تعریف کنند.  هاآن نمایندگی از این زنان و از زبان  

میالدی و    70و    60های  ظهور اینترسکشنالیتی مصادف با شکست امواج انقالبی دهه نظر داشت که  باید در 

ی طبقاتی،  ای که افول مبارزه ( است، دوره 1991سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اوایل دهه نود ) 

  مبتنی   که تری پیدا کرد. سیاست هویتی که در آن دوره خاص شکل گرفت، به جای آن سیاست هویت وزن بیش 

ها )مانند اتنیک، جنسیت و غیره(  شخصی آن های  بر اساس طبقه یا دیدگاه سیاسی افراد باشد، مبتنی بر ویژگی 

. به عالوه، مبنای ایدئولوژیکِ اینترسکشنالیتی مبتنی بر نظریات پسامارکسیستی مانند پست مدرنیسم و  [ 6] بود 

با قدرت گرفتن سرمایه  دقیقًا همزمان  نظریاتی که  استالینیستی در  پساساختارگرایی است؛  فروپاشی  و  داری 

های کارگری و چپ حتی تظاهر به مبارزه  که رهبران جنبش بیت یافت. یعنی زمانی های آکادمیک محبو محفل 
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  از این جهت .  [ 7] داری برآمدند از سرمایه   گرایانه انسان ی  برای سوسیالیسم را رها کردند و آشکارا در پی نسخه 

باید    نین چ هم ی اینترسکشنالیتی«،  های »نظریه »هویت« و فهم درست خاستگاه مفهوم  برای درک تاریخی  

درک درستی از حرکت سرمایه )یعنی کل روابط اجتماعی تولید در روش کنونی تولید( داشته باشیم که منجر به  

اینترسکشنالیتی    ی به طور خاص در آمریکا شد. از آنجا که نظریه و    1970و    1960ها در  این اندیشه   ی توسعه 

ررسی این موضوع که چگونه روابط جنسیتی در  در درجه اول در پاسخ به فمینیسم موج دوم توسعه یافت، ب 

ها و مسیرهای تاریخی  ها تحلیل شده، برای درک تفاوت داری توسعه یافته و از سوی فمینیست درون سرمایه 

رسد. نباید فراموش کرد که گرایشی در درون فمینیسم موج دوم وجود داشت که سعی در  الزم به نظر می 

کرد  کرد و استدالل می اشت و برای »دستمزد برابر برای کار برابر« تالش می داری د بازتولید مناسبات سرمایه 

توانند بر اساس یک تجربه مشترک »زن بودن« متحد شوند. از این جهت فمینیسم موج دوم با  که زنان می 

جنسیت  مقوله  بر  دیگر   تمرکز صرف  ساختارهای  از  مجزا  سرمایه   به شکل  مناسبات  به  زیادی  حد    دارانه تا 

اعتنا بود، در حالیکه منتقدان آن بعدها به خوبی نشان دادند که تاریخ استثمار و سرکوب جنسیتی  زده بی جنسیت 

 داری بازخوانی یا صورتبندی کرد. توان بدون اشاره به نقش سرمایه در دوران مدرن را نمی 

جنسیتی کار و بنابراین روابط داری، تقسیم  به شکلی تاریخی، در حرکت از فئودالیسم به سمت سرمایه 

جنسیتی در میان طبقات شکل جدیدی پیدا کرد که با نیازهای سرمایه مطابقت داشت. جدایی بین کار تولیدی 

داری شکل جنسیتی )با دستمزد( و کار بازتولیدی )بدون دستمزد یا دستمزد خیلی پایین( نیز به ویژه در سرمایه 

که »کار بازتولیدی« فقط به تولید مثل و فرزندآوری اشاره ندارد، بلکه   خاصی به خود گرفت. مهم است بدانیم 

شود، از آشپزی داری انجام می هاست که به منظور تأمین نیازهای مختلف سرمایه فعالیت   از   ای شامل مجموعه 

 اش و مراقبتهای شریک زندگیمان در مورد روز شلوغ کاری و نظافت منزل گرفته تا گوش دادن به صحبت 

داری هایش، تا مراقبت از افراد جوان، بیمار، پیر و معلول جامعه. زنان در جهان سرمایه عاطفی از او و اضطراب 

می  انجام  را  بازتولیدی  کار  اغلب  و  بودند  محروم  تولید  حوزه  از  دریافت عمدتًا  مزدی  آن  برای  که  دادند 

ز قدرت را برای تحمیل اراده خود بر زنان کردند. این تقسیم کار جنسیتی به مردان مقدار مشخصی ا نمی 

رو شد. سیلویا فدریچی، در کتاب نیز با تضادهای جنسیتی مهمی روب داد و بدین ترتیب خود طبقه کارگر  می 

ودالیسم همانطور که فدریچی ئنامد. زنان در دوران ف »کالیبان و ساحره« این را »پدرساالری دستمزد« می 

ها و گیاهان، در مزارع رش کودکان، پخت و پز، شستشو، ریسندگی و نگهداری باغ دهد، عالوه بر پرونشان می 

داری تغییر اما این مناسبات با رشد سرمایه   کردند و روابط اجتماعی متفاوتی از روابط مردانه نداشتند کار می 

مان و به شکلی . این تقسیم جنسیتی کار همز تری پیدا کرد مردانه مرزبندی روشن   /های زنانه کرد و عرصه 

داری نیز شد که با نظام دستمزدی آن هم انطباق دارد. ای در سرمایه متناقض باعث تقویت خانواده هسته 
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متناقض از این جهت که جدایی کاری طوالنی بین زن )در خانه( و مرد )اغلب در کارخانه( در اوایل قرن 

عاطفی( باشند و   ا یکدیگر در تماس )فیزیکی وقدر کافی ب ها در طول روز نتوانند به د که آن بیستم باعث ش 

هم  به  نزدیکی  هم جنس به  بین  صمیمیت  این  آورند.  روی  گرایش جنس هایشان  رشد  باعث  های ها 

اقدامات   کهاین از این جهت، با    [.8]   گرایانه شد ساز تضعیف نظام هنجاری غیرهمجنس گرایانه و زمینه همجنس 

بیان جنسیتی و برخی تقسیمات بر اساس رنگ پوست در جوامع پیش از گرایانه، بسیاری از اشکال همجنس 

[. 9]   داری منحصر استداری وجود داشته اما »هویت« به عنوان یک مقوله فردگرایانه به دوره سرمایه سرمایه 

 اند اما داری نیز وجود داشته مناسبات اجتماعِی جنسیتی و نژادی پیش از سرمایه   که این رغم  بدین ترتیب به 

های اساسی آن داری تشدید و به جنبه دهد، در دوره سرمایه همانطور که فدریچی در تحقیقاتش نشان می 

های های موج دوم خصوصا فمینیست های فمینیست هستند که در تحلیل   اند. اینها همان وجوه مهمیبدل شده 

ها نانسی فریزر در مقاله بود که بعد سفیدپوست لیبرال تا حد زیادی نادیده گرفته شد. شاید به همین دلیل  

گونه باید آن را داری فمینیسم را به خدمتکار خود تبدیل کرد و چه گونه سرمایه چه جنجالی خود با عنوان » 

ادعا کرد که فمینیسم موج دوم با تکیه بیش از حد بر طرح مطالبات جنسیتی   2013در سال    [ 10]  « پس گرفت

عدالتی درآمد و فمینیسم امروز به نحوی به کلفت ایدئولوژی در خدمت توجیه اشکال جدید نابرابری و بی 

 [.11]  نئولیبرال تبدیل شده است 

دهد. کالینز کلگیری اینترسکشنالیتی را نشان می های اول شهای موجود در دهه توضیح باال تا حدی شکاف 

کردند های فمینیستی سفیدپوستان خودداری می کند که زنان رنگین پوست از عضویت در انجمن استدالل می 

 سفید   زنانمعتقد بودند که »نژادپرست هستند و بیش از حد به مسائل مربوط به طبقه متوسط    که این به دلیل  

نامرئی بودن زنان سیاه یا رنگین پوست در موضوعات سیاسی و به تبع   [ 12]   « .دهندمی   نشان  توجه  پوست 

آن در محافل فمینیستی و خصوصا در نظریات دانشگاهی تا حد زیادی در جدایی نژادی در جامعه آمریکایی 

فمینیستی زنان غیرفارس در محافل    نامرئی بودنبینیم:  مشابه این موضوع را در ایران نیز می ریشه داشت.  

مرکز رابطه  در  ریشه  عملی،  و  نظری  سطح  در  ملت حاشیه - پساانقالبی  دولت  در  خود  که  دارد  سازی ای 

میالدی، نژادپرستی علیه سیاهان   70و    60  های نباید این را نادیده گرفت که در دهه ناسیونالیستی ریشه دارد.  

ها را در ایران )همانطور که تبعیض علیه اقلیت   همچنان در جامعه امریکا به شکل چشمگیری وجود داشت 

همچنان بر اصل 1968هنوز ممنوع بود و قانون تا سال    1967، ازدواج بیِن نژادهای مختلف تا سال  شاهدیم( 

نژادپرستانه »عقیم ها و برتری سفیدپ تبعیض نژادی علیه سیاه  سازی اجباری« در وستان استوار بود. برنامه 

ایالت »کارولینای شمالی« به منظور پاالیش نسل و جلوگیری از به دنیا آمدن افرادی که به زعم سیاستمداران 

ادامه   1974تا    1929آمیز در امریکا بود که از  یکی دیگر از قوانین تبعیض   [ 13]   دارای ژن مجرمانه بودند 
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پوست شده در کارولینای شمالی سیاه درصد زنان عقیم   65تقریبا    1964دهد که از  اشت. آمارها نشان می د 

درصد از زناِن بومی آمریکا برای همیشه   25درصد زنان متاهل سیاه پوست و    20بودند و طبق آماری دیگر  

صلی همواره ضرورت مبارزه علیه های سفید جریاِن ا . بنابراین اتفاقی نیست که فمینیست [ 14]   اند عقیم شده 

دهد که هایی نشان می کند که چنین سیاست ویس اشاره می ی. آنجال د اند موضوعاتی از این دست را نفی کرده 

های حق های سفید در کمپین های فمینیست بسیاری از زنان سیاهپوست نسبت به انگیزه   70چرا در دهه  

 تایمزی  در حالی نشریه   1976. در چنین فضایی، در سال  [ 15]  اند سقط جنین حالتی همراه با سوءظن داشته 

فمینیست  از  یکی  برونمیلر«  شناخته »سوزان  زنان سال های سفیدپوست  برترین  از  یکی  عنوان  به  را  شده 

های نژادپرستانه در مورد سیاهپوستان بود و کسانی فرض اش سرشار از پیش شده انتخاب کرد که کتاب تحسین 

گرای آن را مورد انتقاد قرار داده بودند، نقدهایی که از سوی جانبه های جنسیتی یک آنجال دیویس تحلیل چون  

ی اینترسکشنالیتی ریشه در . بنابراین از جهت سیاسی، نظریه [ 16]  فمینیسم مسلط سفید جدی گرفته نشد 

دارد که با مبارزات مستقل مبتنی در ایاالت متحده و اروپا    1970و    1960  های های مبارزه طبقاتی دهه جنبش 

ها و احزاب انقالبی شد. افراد سیاه با توسعه و هدایت سازمان بر تقسیم کار جنسیتی و نژادی مشخص می 

( یا سازمانهای کار با اکثریت سیاه مانند جنبش اتحادیه انقالبی Black Panthersسیاه )   ان مانند حزب پلنگ 

( پیشتاز این قبیل مبارزات بودند. این اشکال مبارزه Dodge Revolutionary Union Movementدوج ) 

های مشابهی ها تأثیر گذاشت تا سازمان گرایان و لزبین ها مانند زنان سفیدپوست، التین، همجنس بر سایر گروه 

های نشینی مبارزات مستقل دهه را بر اساس نژاد، جنسیت و گرایش جنسی تشکیل دهند. همزمان با عقب 

هایی مانند مجموعه رودخانه کومباهی استدالل کردند که جنبش فمینیستی موج دوم سفید ، گروه 70و    60

دهد و بدین ترتیب زنان رنگین پوست را حذف پوست تجربه زن سفیدپوست را به زنان رنگین تعمیم می 

لزبین سیاه پوست که   عملی انقالبی باید بتواند تجربه زنان  کارتاکید کردند که یک    هاآن کند، در مقابل  می 

ساز رشد فمینیسم تقاطعی اکثرا متعلق به طبقه فرودست جامعه بودند را بیان کند. این تغییر و تحوالت زمینه 

نامی است که ها تثبیت شد. بنابراین، اینترسکشنالیتی  وری این خواست ئ شد و به کمک این ت   80در دهه  

بیشتر ن کرده است. برای همین جای تعجب نیست که  ی و متعی ئ تعهدات نظری و سیاسی پیش از آن را مر 

ویس هم ی ها از جمله کرنشاو و آنجال دب آن اند و اغل پردازان نظریه اینترسکشنالیتی غیرسفیدپوست نظریه 

ویس به عنوان یک فعال سیاسی حتی ی شگر و فعال سیاسی هستند. آنجال د پرداز و محقق و هم کن نظریه 

اش، رونالد ریگان رییس های سیاسی های امریکا گذراند و به دلیل فعالیت زندان بیش از یکسال و نیم را در  

 جمهور امریکا بعدها خواستار منع وی از تدریس در هر دانشگاهی در ایالت کالیفرنیا شد.
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اجتماعی وارد ادبیات تحقیق فمینیستی شد که زنان   / در زمینه سیاسی اینترسکشنالیتی  ی  نظریه بنابراین  

می سیاه  گمان  اغلب  آن پوست  برای  که  تبعیض کردند  باید  شوند  خوانده  فمینیست  یک  نژادی که  های 

کردند که برای کسب حقوق مدنی خود به عنوان سیاه شان را نادیده بگیرند و همزمان احساس می شده تجربه 

های مرکزگرا در ایران همواره به شکلی مشابه برخی فمینیست کنار بگذارند.    شان را بایست جنسیت پوست می 

اند هویت اتنیکی خود را کنار بگذارند و صرفا بر مقوله جنسیت متمرکز شوند برای از زنان غیرفارس خواسته 

به تعاریفی   نوعی اعتراضاینترسکشنالیتی  بنابراین  .  [17]  بتوانند به جنبش فمینیستی کشور بپیوندند   کهاین 

را در تحلیل تنها دو دسته  بود که  رایج زنان سفید و مردان سیاه  به تدریج   ها آن کردند.  ها لحاظ می بندی 

های اجتماعی ویژه نژاد و جنسیت، به عنوان دسته تحلیل تقسیمات مختلف اجتماعی، به بودن تجزیه و  ناکافی 

ها، خصوصا تأثیرات ویژه آن شدن برخی گروه حاشیه رانده جداگانه و همگن را آشکار کردند و نقش آن در به  

 بر زنان رنگین پوست را برجسته کردند. 

فمینیست  آرای  با  آشنایی  از  یا    های حداقلی  مدرن  پست  بهتر پپسااستعماری،  درک  برای  ساساختارگرا 

غالب فمینیسم، پست   پردازانظریه ن کننده خواهد بود.  نیز یاری اینترسکشنالیتی  اشکال جدید فمینیسم حتی  

تقریبًا همزمان در دهه  ها و پساساختارگراها و نظریه مدرن  نژادپرستی  های اعتبار دسته   1980پردازان ضد 

از این ادعا دفاع کردند که طیف   هاآن تحلیلی مدرن به ویژه مارکسیسم را مورد تردید و حمله قرار دادند.  

گیرند های اصلی قرار نمی بندی جتماعی در هیچ یک از دسته های ا ها و مکان ای از تجارب، هویت گسترده 

به این   ها آن تری تحمیل شود.  نظمی پایدار و یکدست بر واقعیت اجتماعی ناپایدار و ناهمگن   که این مگر  

نتیجه رسیدند که ساختارشکنی مفروضات هنجاری نژادی و جنسیتی و طبقاتی به احتمال تغییرات مثبت 

  کند. اجتماعی کمک می 

 ی اینترسکشنالیتیهای مهم نظریه چهره 

ی باربارا اسمیت، کت بل هوکس، موهانتی و انجمن رودخانه کمباهی در رشد نظریات فمینیسم آثار برجسته 

اند. حتی نویسندگان نامدار سیاه و پرداختن به مساله جنسیت و نژادپرستی به شکل در هم تنیده نقش داشته 

 2019)نانسی فریزر، سینزا آروزا، تیتی باتچاری( که در سال    رصد: یک مانیفستد  99فمینیسم برای  کتاب  

، در ابتدای کتاب، این مانیفست رادیکال فمینیستی ضدکاپیتالیستی را به زنان انجمن رودخانه [ 18]   منتشر شد

تقدیم کرده  با  کمباهی  ای از مناسبات سیاسی اجتماعی و تولیدات جمعی پژوهشگران مجموعه   که این اند. 

گرایش  ظهور  همزمان  امکان فمینیست  را  فمینیستی  ضدنژادپرستانه  جدید  کردن های  و پذیر  کرنشاو  اما  د، 

پاتریشیا هیل کالینز، دو فمینیست برجسته سیاه بیش از همه این نظریات را توسعه دادند. طوری که امروز از 
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شود که مفهوم و استعاره اینترسکشنالیتی را به شکلی به عنوان اولین فردی یاد می   کیمبرلی ویلیامز کرنشاو 

 جدی بکار برده و بسط داده است.

زنان سیاه   سوژگی در نتیجه بررسی حقوقی    در وهله اول از دل رشته حقوق، ترسکشنالیتی  این ی  نظریه 

رنشاو حقوقدان بود و بحث تبعیض علیه زنان پوست در قانون ضد تبعیض در امریکا در آمده است. کمبرل ک

دادن چندگانه شان زبانان را بیش از همه برای ن سیاه پوست و دیگر زنان اقلیت از جمله مهاجرها یا غیرانگلیسی 

شده بودن تبعیض در فضاهای اجتماعی خصوصا تبعیض شغلی در بازار کار، مبتنی بر تحقیقاتی تجربی منتج 

بکار گرفت.  از دادخواهی  دادگاه،  با عنوان » 1989برجسته خود در سال    یکرنشاو در مقاله های  به متن ، 

های از دکترین ضد تبعیض، تئوری فمینیستی و سیاست گاِه نژاد و جنس: انتقاد فمینیست سیاه  کشاندن گره 

رفتگی زنان سیاه پوست، نه تنها در قوانین «، اصطالح اینترسکشنالیتی را برای پرداختن به حاشیه ضدنژادی

شده در ضدیت با تبعیض، بلکه در اشاره به تئوری و سیاست فمینیستی و ضد نژادپرستانه نیز مطرح وضع 

های گوناگون جریان تبعیض مانند ترافیک یک چهارراه ممکن است در جهت نوشت که »  کرد. در این مقاله او 

باشد  )   داشته  کرنشاو  بعد،  سال  دو  است(«.  تقاطع  معنی  به  انگلیسی  در  چارچوب 1991)اینترسکشنال   )

یه زنان های هویت و خشونت عل ، سیاست اینترسکشنالیتی ها:  ترسیم حاشیه ای با عنوان » اش را در مقاله نظریه 

های اصلی این نظریه بدل شد، بیشتر شرح داد. او در این متن مرجع یکی از    که بعدا به   [، 19]  « رنگین پوست

شدن موضوع خشونت علیه زنان رنگین به تجربه متفاوت زنان سیاه پوست از خشونت خانگی و به حاشیه رانده 

پردازد. در هر دو مقاله، او مصادیق زمان می های فمینیستی و ضدنژادپرستانه به شکل هم پوست توسط سیاست 

روابط قدرت موجود )به عنوان مثال   کردند وشده دولتی عمل می های نهادینه نشینی را که در گفتمان حاشیه 

تر کند. او بخشیدند، برمال و نقد کرد با این هدف که بتواند مساله زنان سیاه را مرئی قانون( را مشروعیت می 

های ضد نژادپرستی جنبش های مقاومت )به عنوان مثال فمینیسم( و  در عین حال نشان داد چطور گفتمان 

بخشند، شدن بخشی از جامعه را تولید و مشروعیت می ای ای که حاشیه توانند به عنوان عرصه نیز حتی می 

 ها آن هایی را توصیف کرد که از خالل  روش عمل کنند. به عنوان یک مثال مشخص، کرنشاو با ظرافت تمام  

قانون به طور تاریخی خطوط تبعیض جنسی و نژادی را از طریق نمایندگانی محدود، به ترتیب زنان سفید 

درک   تبار، تعریف کرده است. او سپس نشان داد که چنین رویکردی چگونه پوست و مردان آمریکایی آفریقایی 

کند و بجای آن نگاهی ری را محدود و دامنه تغییرات باقوه را کوتاه می ساال و حمایت از نژادپرستی و مرد 

ی ترکیبی از ستم را پیشنهاد داد. بنابراین کیمبرلی کرنشاو به درک چندگانه فمینیسم سیاه از مبتنی بر تجربه 

های دودیت دادن مح ی اینترسکشنالیتی پرداخت و از آن برای نشان قدرت و هویت به عنوان لنز تحلیلی نظریه 
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های ضد نژادپرستی و فمینیستی استفاده های ضد تبعیض و گفتمان محور حاکم بر رژیم های تک چارچوب 

 کرد. 

های مختلف آن را به منظور توضیح طیف از زمان انتشار این دو مقاله تا کنون، محققان و فعاالن رشته 

بررسی   ، ابعاد جهانی تاریخ و قدرت  مراتبی، سلسله های اجتماعی، پویایی مناسبات  وسیعی از موضوعات، هویت 

سیاسی و ساختارهای گفتمانی در ایاالت متحده و در کشورهای دیگر جهان بکار گرفته - های قانونی سیستم 

های دیگری چون باربارا اسمیت، گایاتریچ اکراورتی اسپیواک، مرلی وو، ست ی ین . بعدها فم اندو گسترش داده 

پسااستعماری بسط دادند.   الیتی را در درون سنت ن موهانتی، اودری لرد، چری موراگا نظریات انترسکش چاندرا  

ی سرسختانه علیه ویس به سهم خود پروژه فمینیسم سیاه را پیش برد و بر اهمیت ترکیب مبارزه یآنجال د 

تجاوز جنسی، نژادپرستی اله » . او ابتدا در مق [ 20]  ی ضروری علیِه ستِم جنسی تاکید کرد نژادپرستی و مبارزه 

 چنینهم « و  انداز طبقه کارگرالوقوع کار خانگی: چشم زوال قریب »« و سپس در مقاله  و افسانه متجاوز سیاه

های سفیدپوست در انکار و نفی ، ضمن انتقاد از فمینیست [ 21]   «زن، نژاد و طبقه کتاب معروف خود » در  

حوزه حقوق باروری و تجاوز(، با رویکردی مارکسیستی به بررسی ویژه در  ت زنان سیاه )به تجربیات متفاو

داری مدرن پرداخت. کت بل هوکس داری تا سرمایه تاریخ زنان سیاهپوست در امریکا از آغاز سیستم برده 

صرفا جنبش   کهاین ، جنبش زنان آمریکا در قرن نوزدهم را متهم کرد به  ها آن یکی دیگر از همتایان فمینیست  

دپوست بوده چرا که رهبران، سخنگویان و نویسندگان آن جملگی طبقه متوسط و متعلق به زنان زنان سفی 

 .سفید پوست بودند 

های موثر در این سنت فکری بود که در کتابش با عنوان پاتریشیا هیل کالینز یکی دیگر از فمینیست 

منتشر شد، از غیاِب   1999که در سال    »توانمندسازیی فمینیست سیاه: دانش، آگاهی و سیاست  اندیشه » 

های جنسی و نژادی در نسبت با تضادهای طبقاتی را به کاربندد، یک فمینیسم سیاه مترقی که تقاطع ستم 

زنان سیاه پوست را به خلق دانش ضدهژمونیک خودی، برآمده از تاریخ، موقعیت و تجربیات  کند وگالیه می 

جنسیت، فمینیسم سیاه »خواند. کالینز در آثارش از جمله در کتابی دیگر با عنوان  می  منحصر به فردشان فرا

های پیچیده ی طبقاتی در درک سیاسی « به مراتب بیشتر از کرنشاو بر نقش مولفه و اقتصاد سیاسی سیاه

ستانه با درآمدهای دهد که اشتغال زنان سیاه در مناسب شغلی فرود کند. او نشان می پوست تاکید می زنان سیاه 

زدن نرخ فقر باالتر زنان سیاه در های نژادی و جنسیتی است که در رقم کم نشانگر در هم تنیدگی تبعیض 

ی شهرت کالینز اما مربوط به . عمده [22] نژادشان و زنان سفیدپوست نقش داشته است مقایسه با مردان هم 

است که تالش دارد از خالل آن، جایگاه اجتماعی   نظریاتش درباب مقوله اینترسکشنالیتی و ماتریس سلطه
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ها درک کند. ای از انواع ستم بت با نهادهای اجتماعی را در چهارچوب سیستم در هم تنیده س ن کنشگران در  

 در نوشتن این نظریه، کالینز از متفکرانی چون وبر، زیمل و فوکو تاثیر گرفته است.

در حالی که برخی شود؛  دیده می اینترسکشنالیتی  بین رویکردهای مختلف  به شکل درونی    ی نیزهای تفاوت 

ای دیگر از های خاص زنان رنگین پوست تمرکز دارند، دسته ردینگ و اسد بر موقعیت ها   چون کرنشاو، سارا 

ه مفاهیم آن بپردازند تر ب اند به صورت کلی محققین این حوزه از جمله یوال دیویس، آنتیاس، و مینارد توانسته 

اینترسکشنالیتی های مختلفی از افراد از هر قشری در جامعه قابل استفاده باشد. این عرصه  طوریکه برای گروه 

ابزار عمده تحلیلی گسترش می  به یک  قادر است رویکردهای سلطه را  و  دهد که  اشکال   چنینهم طلبانه 

ها در سراسر جهان را به توانند فمینیست ها می ادداشت این ی شده سیاست هویت را به چالش بکشد.  اصالح 

 سمت تامل در فضاهای چندالیه تبعیض و درک مناسبات در هم تنیده ستم رهنمون شوند.

 های اصلی اینترسکشنالیتیمولفه 

دادن تنوع نژادی در جنسیت و اینترسکشنالیتی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی فمینیستی به دنبال نشان 

. [24]   رود ی اجتماعی به کار می های برساخته و برای تبیین چندگانگی تفاوت   [ 23]  تنوع جنسیتی در نژاد است

های عدالت یا توسعه سیاسی، های سنتی علوم سیاسی مانند نظریه ی اینترسکشنالیتی در توسعه حوزه نظریه 

هویت   چنینهم و   بررسی  حاشیه در  بی های  جنسیت،  مانند  است.   عدالتیای  فعال  سکسوالیته  و  نژادی 

های حقوقی و سیاسی مربوط به حقوق بشر، خانواده، جامعه شناسی کار، های تازه در بسیاری از زمینه دیدگاه 

 اند.قانون کیفری و مهاجرت وارد شده و نقش ایفا کرده 

تجربه ذهنی و   با   روند که ی اینترسکشنالیتی به شمار می »تجربه« و »هویت« دو مفهوم اصلی نظریه 

های چندگانه تجارب جدیدی کند که هویت اندیشه فردی ارتباط نزدیک دارند. دیدگاه اینترسکشنالیتی بیان می 

 ،قابل تقسیم نیستند. بنابراین   ها آن کند که متمایز هستند و لزومًا به هویت یا تجربیات جزیی  را ایجاد می 

ها بر اساس »تجربیات متفاوت« خود ی اینترسکشنالیتی این است که برخی از افراد یا گروه سنگ بنای نظریه 

های مختلف مانند نژاد، طبقه، جنسیت پردازان هویت این نظریه   بر  یابند. بناهای دیگر تمایز می از افراد یا گروه 

کند. از طرف ها را ندارند، متمایز می ادی که این هویت ها را از افرلزومًا صاحبان این هویت  و گرایش جنسیْ 

، ها( ها یا بهایی )در ایران مثال کوردها و بلوچ   ها دیگر افرادی با هویت مشترک، مانند سیاه پوستان یا لزبین 

 تجربه مشترکی دارند که قادر است به شکل ارگانیک افراد را متحد کند. 
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خورده ی موجود را برای بیان تحلیل تجربیات متنوع و متکثر و بهم گره و سیاس   های علمی بندی دسته   ها آن 

قبیل تبعیض نژادی، جنسی، و   های قدیمی از سرکوب، از سازی طبق این نظریه در مفهوم   دیدند. کافی نمی 

کنند، شوند و هربار فقط یک متغیر را بررسی می شناختی مرتکب اشتباه می های جامعه تِر نظریهجز آن بیش 

آن ح  میال  عمل  گروهی  متغیرها  نظریه که  بنابراین  گروه کنند.  تحلیل  مخالف  اینترسکشنالیتی،  های ی 

که شکل  است  معتقد  و  بوده  ستِم محوری  مبنای یک  بر  و ستمدیده  متقابل  ارتباط  هم  با  های سرکوب 

نند که فصل مشترک ک ای را درست میتنیده گذارند، و نظام سرکوب درهم همپوشانی دارند و بر هم تاثیر می

دادن بسیاری فضاهای دیگر محل تالقی هاست. پذیرفتن این موضع امکان دیدن و تشخیص تمامی تبعیض

تاکید کردند که درک تجربه یک زن سیاه پوست از   ها آن به عنوان مثال،  [  25]  .کند ها را فراهم می تبعیض 

زنان سفیدپوست و   بر   پذیر نبود، زیرا اولی مطالعات قبلی در مورد جنسیت همراه با مطالعات قبلی نژاد امکان 

داشتند.   بر  دومی  تمرکز  پوست  سیاه  فرودست    مردان  طبقه  عرب  مهاجر  آمریکایی  زن  یک   وبنابراین، 

مونا گیرد.  یش جنسی( قرار می گرا   و   جنسیت   ملیت،   طبقه،   قومیت،   نژاد، )   ستم   چندین   تقاطع   در  گرا همجنس 

 ما کند می   تصور  شرمی بی   با  که نویسممی  زنی  آن  علیه  من کریم بعدها در دل همین سنت فکری نوشت: » 

اینترسکشنال بنابراین محققین . [26]  «زده  تکیه  نژاد  و  طبقه  شهروندی،   راحت  کرسی بر   که   او . هستیم  یکی 

همزمان [  27]   ها را در »ماتریس سلطه« بر ضرورت استفاده از سیاست مبتنی بر »تفاوت« که بتواند همه ستم 

های دیگر که به ای از ستم توان به یک ستم جدا از زنجیره کنند زیرا معتقدند که نمی در نظر بگیرد تاکید می 

های عمل جنسیت، نژاد، ی شیوه برای متفکران این نظریه، مطالعه . به عالوه،  [28]  آن گره خورده پرداخت

های برای ساختن و حفظ نابرابری و نظام   ها آن قومیت، طبقه و سکسوالیته همراه با هم و چگونگی بکارگیری  

از   از این جهت، اینترسکشنالیتی   ل متنوعی از مقاومت، حایز اهمیت است. ا برساختن اشک   چنین هم سرکوب  

تعلق دارد بیشتر باشد، تعداد   ها آن ای که به  های حاشیه کند که هرچه تعداد دسته پیروی می   این استدالل 

، زنان سیاه پوست اینترسکشنالیتی ی  بر اساس نظریه   [. 29]   هایی که فرد تجربه خواهد کرد بیشتر است تبعیض 

طبقه   ف متاثر از سه هویت جنسیتی، نژادی و ای از زنان اقلیت، با ستمی مضاع در امریکا به عنوان نمونه 

اجتماعی مواجه هستند که بعدها تبعیضاتی دیگر مانند تمایالت جنسی و یا ناتوانی جسمی مختلف نیز به آن 

های شاخص اینترسکشنالیتی در نقد بتی فریدان، فمینیست لیبرال موج بل هوکس یکی از چهره   اضافه شد. 

می  » دوم  بُعدیدگاه نویسد:  یک  جنبش های  بارز  ویژگی  به  او  کتاب  در  زنان  واقعیت  مورد  در  فریدان  دی 

ند که آیا دیدگاه پرس اما این زنان سفیدپوست به ندرت این سوال را از خود می   .فمینیستی معاصر تبدیل شد 

... آیا بخشی از   نسبت با واقعیت زنان با تجارب زیسته زنان به عنوان یک گروه جمعی منطبق است   ها آن 

طبقاتی  منعکس   هاآن های  دیدگاه  و  نژادی  تعصبات  زعم    [30]  « نیست؟  ها آن کننده  ادعای ها آن به   ،
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های سیاه ها و دستاوردهای فمینیست شمولی تجربیات زنان غربی که جوهر فمینیسم سفید است، تجربه جهان 

های سفیدی که از جایگاه کنند که فمینیست این مساله را آشکار می   ها آن کند.  و جهان سومی را نامرئی می 

-توانند برای فمینیستنمی ست و  طرفانه نیشان بی ممتازی برخوردار هستند به نسبت رنگین پوستان، نظریات 

 های سیاه و جهان سوم دستورالعمل طراحی یا صادر کنند.

های ترین افراد و گروه ترین و فرودست ای ترین، حاشیه دیده کردن ستم ی ئ این نظریه خود را به مر  ،بنابراین 

ها، تجربه زعم آن گیرد چرا که به درنظرمی ها را به عنوان عامل تغییر روابط سلطه داند و آن جامعه متهعد می 

قرار می  برای مبارزه  به فرد  موقعیتی منحصر  در  را  بودگی« فرد  بدین [ 31]  دهددر »حاشیه  برای .  ترتیب 

آن نظریه  هستند.  معرفتی  مزیت  دارای  حاشیه  در  افراد  اینترسکشنالیتی،  زنان پردازان  به  طریق  این  از  ها 

 بخشند. و مشروعیت می   غیرسفیدپوست و کوییر سوژگی 

های اصلی علوم اجتماعی موجود به عنوان یک روش مطالعاتی، اینترسکشنالیتی قادر است که در روش 

اند، ادغام شود. اینترسکشنالیتی همزمان رویکردی برای انجام کننده که در انجام تحقیقات و ایجاد دانش تعیین 

عنوان یک کار در حال پیشرفت به اینترسکشنالیتی  تی،  شناخ به جهت روش   [.32]  ستنیز هتحقیقات تجربی  

ترتیب این نظریه به طور شدن و گسترش است، بدین کند که تمام نشده و همواره در حال انجام حرکت می 

نشده های کشف کند درک تقاطعی از هویت و روابط قدرت تنیده در درون آن را به مکان مداوم تالش می 

کند. جدید    منتقل  روش  یک  عنوان  به  از اینترسکشنالیتی  وسیعی  به طیف  را  ستم  تقاطع  دامنه  توانسته 

، معلولین و سالمندان ساز پیوندهای اتنیکی/گروهی و سایر محورهای هویت ،  +LBTQکنشگران از جمله جامعه  

قادر است   چنینهم ای،  به عنوان یک دانش بین رشته اینترسکشنالیتی  نیز گسترش دهد. روش پیشنهادی  

در  که  دهد  سیستم هم نشان  سایر  و  طبقاتی  ستم  مردساالری،  نژادپرستی،  تبعیض آمیختگی  آمیز های 

های ای زنان، نژادها، اقلیت کنند که موقعیت حاشیه المللی ایجاد می هایی را در سطح محلی، ملی و بین نابرابری 

اجتماعی -تر، شرایط تاریخیتعریف در سطحی وسیع   در این   دهد. اتینیکی، طبقات و موارد دیگر را ساختار می 

بنابراین این روند. ها به شمار می بومی در نسبت با مناسبات قدرت فراملی و ساختاری برسازنده اصلی تفاوت 

نمی  بنابراین  شده  متمرکز  امریکا  در  پوست  سیاه  زنان  تجربیات  روی  بر  صرفًا  تقاطع  که  تواند استدالل 

تعریف   ر را توضیح دهد، درکی سطحی و ناقص از این نظریه است. به عبارت دیگر،های زنان دیگ تجربه 

به عنوان منشوری متناسب با الگوهای فکری و عملی محلی مانع از حرکت آن در سطح اینترسکشنالیتی  

  المللی نشده است. های بین جهانی و گفتمان 
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ا به پرسش های سیاسی ما راینترسکشنال، بسیاری از فرضیات و پنداشت های  های نظری فمینیست نوآوری 

شناسی نوین، پیوند میان دانش و قدرت را در حوزه جنسیت بیش از پیش ه یک معرفت ئ ها با ارا گیرند. آن می 

مالن های مختلفی را به عنوان اشکال مقاومت در برابر ساختارها و عا کنند. این نظریه همزمان بدیل علنی می 

می  پیشنهاد  و سلطه  تقاطعی  چندالیه،  مقاومتی  نیز  آن  با  مبارزه  است،  چندالیه  ستم  که  آنجا  زیرا  دهد، 

 دهد.ها قرار می های زیادی را در برابر فمینیست ها و دشواری طلبد که چالش تنیده را می درهم 

 ی اینترسکشنالیتیانتقادات واردشده به نظریه 

جا  حوزه  نظریات  سایر  گرایش معه مانند  جنسیت،  خوانش شناسی  و  نظریه ها  از  مختلفی  ی های 

های لیبرالی و گیرند. خوانش حتی در تضاد با یکدیگر قرار می   ها آن اینترسکشنالیتی وجود دارد که بعضی از  

های بازتولید آن اغلب در تقابل با تفاسیر ی تبعیض اجتماعی و سازوکارها و حوزه پسامدرن نسبت به مقوله 

می مینیست ف  قرار  اینترسکشنالیتی  از  مارکسیست  چپ  اینترسکشنالیتی  های  یک گیرد.  به از  طرف 

ی ماتریالیسم تاریخی و از طرف دیگر های جنسیتی و نژادی در نظریه کردن تحلیل ها برای لحاظ مارکسیست 

های متصل غیرطبقاتی و نابرابری های لیبرال برای درک مناسبات مادی سلطه، اعم از طبقاتی و  به فمینیست 

ها و کردن تفاوت اند فمینیسم سفید را به لحاظ توانسته   چنین هم   ها اینترسکشنال دهنده بوده است.  به آن یاری 

ها مراتب جنسیتی، نژادی، طبقاتی و جنسی وادار کنند. بسیاری از محققان فمینیست از این نوع تحلیل سلسله 

های اجتماعی، بر هم زدن نظم سرکوبگر غالب و سیل رادیکال آن برای تغییر شیوه به دلیل اعتقادشان به پتان

سوژه سیاسی  بیشتر  می کردن  استفاده  جامعه  سلطه های  روابط  از  کامل  گریز  که  نکته  این  تأیید  با  کنند 

قدرت  جدید  روابط  زیرا  است  سیستم / غیرممکن  در  مداوم  طور  به  طبقه دانش  جدید  مجددًا های  بندی 

ی اینترسکشنالیتی هایش در مورد نظریه تیتی باتچاری در یکی از سخنرانی شوند. همانطور که  گذاری می جای 

باالیی دارد و به نوعی موضع این نظریه به جهت سیاسی قابلیت »گوید،  می  گیری »ضدنژادپرستانه« های 

داند، گفت که او خود را اینترسکشنال می شود که قابل تحسین است. به این معنا اگر فمینیستی به ما  منجر می 

های غیرسفیدپوست غالب و مدافع حقوق سیاسی اقلیت   نژادپرستی برای ما روشن است که این فرد مخالف  

شناختی در میان های نظری و روش وری و تحلیل ئفاق خوبی است. اما آنجا که پای ت است و این بسیار ات 

شده در مورد رسکشنالیتی نداشت زیرا بخش زیادی از انتقادات مطرح توان نگاهی انتقادی به انت است، نمی 

 « های چندگانه مد نظر آن، مشروع هستند بودن این نظریه و فقدان پیوندی دینامیک میان هویت یکی ئ موزا 

رغم دستاوردها و مازادهایی که این نظریه برای مطالعات جنسیت و در سطحی فراتر برای به . بنابراین، [ 33] 

شناسی تقاطعی مشخص، بخاطر فقدان یک روش اینترسکشنالیتی  علوم اجتماعی و علوم انسانی داشته است،  
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و اش  از نظریه   گرایانه متقاطع، تعریف مبهم های جوهری و ذات استفاده از زنان سیاه پوست به عنوان سوژه 

تجربی   نظریه آن اعتبار  فرهنگی،  بنیادگرایی  و  هویت  سیاست  و ،  ماتریالیستی  تحلیلی  طرد سطوح  زدگی، 

های مختلفی از پژوهشگران و متفکران شناسی فردگرایانه آن از سوی طیف ساختاری، و در نهایت بخاطر روش 

 حوزه جنسیت مورد انتقاد قرار گرفته است.

کنند ترین پژوهشگران این حوزه، خاطرنشان می و دو تن از مهم [  35]  و چانگ [  34]   ل کسانی چون مک کا

زنان، بحث کمی در مورد که »به  الگوی اصلی تحقیق در مطالعات  به عنوان  اینترسکشنالیتی  رغم ظهور 

است«  داشته  وجود  آن،  روش  یعنی  آن،  مطالعه  آنچه  [.  36]  چگونگی  کال،  نظر مک  از  تحقیق بنابراین 

اینترسکشنالیتی را محدود می ف  گردد، نه به محتوا یا می بر  هاکند در وهله اول به روش مینیستی در زمینه 

و اعتبار تجربی به تعریف مبهم از اینترسکشنالیتی   از طرف دیگر  انتقاد جنیفر ناش   . [ 37] نظریه یا فلسفه آن 

از نظر یوال داویس نیز، یکی از مشکالت مدل پیشنهادی اینترسکشنالیتی این است که   [. 38]  گردد می آن باز

 گذارد؛ ماند و بین سطوح مختلف تفاوتی نمی این مدل اغلب در یک سطح تحلیل، یعنی سطح تجربی، باقی می 

و خانوادگی اشکال سازمانی، نهادی، بین ذهنی   کند ویعنی سطوح مادی و بازنمایی را از هم تفکیک نمی 

به سوژگی   ،بیش از آنچه باید   چنینهم منتقدان برآنند که این نظریه    [. 39]   گیرند اغلب مورد غفلت قرار می 

کنند به این نکته نیز اشاره می   ها آن گیرد.  قدر کافی در نظر نمی دهد و نقش ساختارها را  به کنشگران بها می 

این گ اینترسکشنالیتی،  به  اقبال  افزایش  با  تا حدی نظریه که  به دشواری رایش  زده شده است طوری که 

زاهای عملی و متعینی از آن استخراج کرد. مخالفان این نظریه معتقدند که اینترسکشنالیتی توان ما به ِامی 

و بیش از اندازه بر  گویدسخن می محور است که فقط در مورد نژاد و جنسیت یک چهارچوب و روش هویت 

 کند پوست متمرکز است طوریکه تعمیم و کاربرد آن برای جاهای دیگر را دشوار می  تجربه خاص زنان سیاه 

 ، های نژادی و اتنیکی های بسیاری از گروه ای از تحقیقات مقطعی که نگرانی . با وجود طیف گسترده [ 40] 

کند، برخی از محققان تاکید ها و غیره را بیان می ها، معلولیت های جنسی، ملیت جنسیت، زبان، مذهب، گرایش 

کردن ستم ی ئ تواند به نامر ی اینترسکشنالیتی بر زنان سیاه پوست می کنند که تمرکز »بیش از حد« نظریه می 

زعم منتقدین، استدالل اینترسکشنالیتی امد. به نج ا رواشده بر زنان رنگین پوست یا زنان مهاجر برای مثال بی 

آورد که هویت زنان سیاه منحصرًا توسط نژاد و جنسیت تشکیل شده است؛ چنین وجود می این مفهوم را به 

کند که کند و چنین وانمود می رویکردی زنان سیاه پوست را همگن، واحد، یکپارچه و غیرتاریخی توصیف می 

. از سوی دیگر، در تداوم منطق [ 41]   اندشکل ذاتی قوی و دارای عنصر مقاومت   همه زنان سیاه پوست به

های فمینیستی مترقی در غرب به دلیل بیش از حد سفید بودن و در نتیجه اینترسکشنالیتی ، برخی جنبش 

صی ها و اشخا شوند. مثال دیگر گروه طلب سفیدپوست یا از نظر اجتماعی نامعتبر قلمداد می جنبشی برتری 
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های غیرهتروسکچوال باشند، ها باید کاماًل تابع افراد رنگین پوست با گرایش هستند که معتقدند همه جنبش 

 چه میزان ارتجاعی است.   ها آن سیاست    کهاین صرفنظر از 

های ای از ستم توانند به طور همزمان َاشکال چندگانه ها می ها موافق هستند که افراد و گروه مارکسیست 

تواند به تنهایی درک یا با آن ننده را تجربه کنند. از نظرگاه مارکسیستی، هیچ شکلی از ستم نمی همپوشا 

بهره مقاب  و  ستم  علیه  مبارزه  و  شود  الیه له  تمام  باید  دربربگیرد.  کشی  را  ستمدیدگان   چنینهم های 

ی درک مفهوِم در زمینه حال، آمیز هستند. با این ها و رفتارهای تبعیض شدت مخالف نگرش به ها  مارکسیست 

اینترسکشنالیتی .  [42]  و مارکسیسم وجود دارد اینترسکشنالیتی  ستم و روش مبارزه با آن، تفاوت زیادی بین  

گرایی متکثر فراتر به نوعی از »سیاست هویت« منجر شده که نتوانسته از هویت   که این در وهله اول به دلیل  

معتقدند که برای طرفداران   هاآن .  [ 43]  مارکسیست مورد انتقاد واقع شده است های  رود، از جانب فمینیست 

یابد رغم ادعایش که خالف آن است(، زن بودن به یک »هویت« طبیعی و ایستا تقلیل می سیاست هویت )به 

توزیِع بر  مبتنی  مبارزه تحت سیاست هویت  امکان  تنها  اید   بنابراین  با  فردگرایی است که  یا  وژی ولئ برابر 

که قدر کافی رادیکال نیست. در حالی ی دارد. از این جهت این نظریه به فردگرایانه نیولیبرالیسم کنونی همخوان 

می  نظر  نظریه به  محدودیت رسد  بر  تقاطع  اما ی  دارد  آگاهی  نظریه  این  در  موجود  هویت  سیاست  های 

هایی ها، پیوند ارگانیک هویت ین فمینیست زعم ا به   های کافی برای فراروی از آن را خلق نکرده است.امکان 

با کلیت نظام سرمایه  نژاد  یا  با   که خوِد  است   گرفته ن قدر کافی مورد توجه قرار  به   داری چون جنسیت  این 

ی  عقب  دهه  در  مارکسیسم  سیاسی  و  نظری  بدین   80نشینی  دارد.  نزدیک  ارتباط  غرب  با در  ترتیب، 

اند که در ی چون گرایش جنسی و نژاد بیش از اندازه پررنگ شده های دیگرشدن نقش طبقه، هویت کمرنگ 

گی فرهنگ« منجر شده است. شارون اسمیت با های »فرافرهنگی« و نوعی »بتواره مواردی به طرد مقوله 

داند رویکردی مارکسیستی، مشکل را در برداشِت پسامدرن/پساساختارگرایانه از مفهوم اینترسکشنالیتی می 

تواند جایگزیِن اینترِسکشنالیتی نمی او معتقد است که: » [. 44]  کند هرگونه تحلیل مادی تهی می که آن را از 

ست برای اند. اینترِسکشنالیتی مفهومی گونه عمل نکرده گاه این های سیاه هیچ فمینیست   مارکسیسم شود و 

 داری استثمار و ستم ریشه در سرمایه ی  که هر دو مقوله ... ضمن این   ی ستم، نه برای فهِم استثمارفهِم مقوله 

می   [.45]  «دارند.  اضافه  » او  اضافه کند که  مارکسیستی  تئورِی  به  که  عنواِن مفهومی  به  اینترِسکشنالیتی 

می می  توسِط شود  که  فهمی  کند،  هموار  ستم  طبیعِت  فهِم  از  باالتری  سطوِح  سمِت  به  را  راه  تواند 

و مارکسیست  کرده  پیدا  بسط  کالسیک  کسانی می   های  بیِن  اتحاد  ساخِت  مسیِر  به  سیستِم تواند  در  که 

. بنابراین  اغلب [46]  «تری کند و جنبشی متحدتر بسازدداری تحِت ستم و استثمارند کمِک بیش سرمایه 

تاکید دارند که باید رابطه جنسیت با نژاد و طبقه را از خالل نوعی اینترسکشنالیتی  های منتقد  مارکسیست 
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ی مبتنی بر »سلطه« یا »مناسبات ئ جز   جتماعی مبتنی بر »استثمار« و نه صرفا بر اساس روابط نظام کلی ا 

طور که محققین کشی، آن های مارکسیست، پیکربندی نظام سلطه و بهره هویتی« درک کرد. از نظر فمینیست 

بر واقعیت اجتماعی مادی است.   کنند، ناشی از طرز فکر مردم نیست بلکه مبتنیادعا می اینترسکشنالیتی  

ی کرنشاو ایجاد یک نقش جدید از یک اقلیت تحت حفاظت برای زنان ، در حالی که مطالبه ها آن زعم  به 

ی ی مورد اشاره های چندگانه ای که تبعیض گرایانه شرایط اجتماعی و مادی پوست بود، این امر اصالح سیاه 

می  شکل  را  نخوکرنشاو  تغییر  اساس  از  داددهد،  نقد .  [ 47]   اهد  در  خود  مقاله  در  نیز  مجاب،  شهرزاد 

می  یادآوری  مارکسیستی،  رویکردی  با  که  اینترسکشنالیتی  مفهوم کند  دارد  وجود  که  نژاد، چالشی  سازی 

توانایی )ذهنی و جسمی( و خاستگاه ملی به عنوان مناسباتی است که درون  جنسیت، طبقه، سکسوالیته، 

ها به روشنی خود اند. البته این فمینیست ی تولید شکل گرفته دارانه ی سرمایه وه بودگی تاریخِی یک شیخاص 

، طبقه، به عنوان ها آن کنند. در نظریات  هستند، متمایز می شیءوارگی طبقه  هایی که دچار  را از مارکسیست 

عیبنت  سلطه ابزار  مناسبات  از طریق  جنسیت،  بخشی،  نژاد،  اجتماعی  ساختارهای  بر  مبتنی  سکسوالیته، ی 

چون برخی مفاهیم مفهوم اینترسکشنالیتی هم زعم مجاب،  به   .[ 48]   گیرد توانایی، فرهنگ و خاستگاه شکل می 

بازتولید وضعیت فمینیستی دیگر مثال »توانمندسازی« می  برای  ایجاد توانند  نقدشان  برای  اساسا  هایی که 

ت ی معتقدند که جداکردن مناسبات اجتماعی از هم، بدون به عین   ها آن اند، تصاحب شوند و به کار روند؛  شده 

درآوردن امر اجتماعی و جداسازی ساختگی مناسبات سلطه از یکدیگر از طریق منطقی فرهنگی که نژاد و 

توان زد، . مثال جالبی که در این زمینه می [49]   د، ممکن نیست کن جنسیت را از سرمایه و طبقه مجزا می 

سال   در  سرکوبگر(  حاکم  بدنه  از  بخشی  عنوان  )به  کلینتون  هیالری  ابزاری  نظریه   2016استفاده  ی از 

که کرنشاو و سایر حامیان اینترسکشنالیتی این اینترسکشنالیتی برای جلب حمایت زنان امریکایی است. با این 

به دلیل سیاست اقدام را   نیز  از هیالری کلینتون  امپریالیستی ری گذا عمیقا محکوم و  ت ئاش اعالم برا های 

دهد که اینترسکشنالیتی هایی از این دست نشان می ای معتقدند که مصادره به مطلوب کردن جستند، اما عده 

کند به سهم خود استدالل می عارف درلیک نیز  بالقوه قابلیت ادغام در طبقه حاکم اقتصادی لیبرال را دارد.  

که تأکیدات مفهومی بر موضوعات تاریخی و محلی در برابر امور سیستمی و جهانی، اجازه جذب آن به منطق 

گرایی فرهنگی )پست مدرنیستی( کند که هر دو مدل اروپامحوری و نسبی دهد. او اضافه می گرایی را می جهانی 

تمرکززدایی   بتنی بر اساسا م داری  داری دارند زیرا منطق سرمایه در سرمایه قابلیتی مشابه را برای ادغام    چنین هم 

پس در نهایت   ، گیرد ی ستم را هدف نمی به بیان منتقدین، اینترسکشنالیتی ریشه [.  50]  هاستو انباشت تفاوت 

ی شود، به همین دلیل است که طبقه طلب آن محسوب نمی داری و متحداِن اصالح تهدیدی برای سرمایه 

با زبان اینترسکش تواند به دار می سرمایه  بیاید تر به نالیتی سخن بگوید تا مترقی راحتی  بنابراین با .  [ 51]  نظر 
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محدودیت  این  فمینیست افشای  تاکید ها،  مارکسیست  از می   های  را  ما  باید  اینترسکشنالیتی  نقد  که  کنند 

 های متقاطع سلطه به سوی دیالکتیک میان استثمار، سلب مالکیت و سلطه سوق دهد.اندیشیدن به صورت 

در سطح فراملی و جهانی، برجستگی نسبی طبقه نسبت به نژاد در اروپا باعث شده تا کشش کمتری در 

مشاهده شود. حتی اینترسکشنالیتی  های اروپایی به نسبت مناطق انگلوساکسون برای نظریات  میان فمینیست 

در اروپا توسعه یافته، آن را به ای که  به شیوه اینترسکشنالیتی  ی  کسانی مثل سیرما بیلگه معتقدند که نظریه 

یک فمینیسم آکادمیک خاص انضباطی بدل ساخته که این نظریه را غیرسیاسی کرده و آن را به ابزاری در 

( diversityسازی و مدیریت »تنوع« ) های غالب نئولیبرالی تبدیل کرده که هدف آن کاالیی دست فرهنگ 

گیری از ر امریکا معتقدند که چنین تاکیدی بر طبقه و فاصله د اینترسکشنالیتی های است. همزمان فمینیست 

را خنثی کرده و آن را از نو به شکلی از »فمینیسم اینترسکشنالیتی  تمرکز بر مساله نژاد، پتانسیل سیاسی  

پردازی طبقه به های قبلی برای نظریه کند که تالش ادعا می  سفید« تغییر داده است. جوآن آکر به سهم خود

که جای این مخدوش شده است. وی به   داریدادن جنسیت و نژاد در سرمایه عدم توجه به چگونگی جای   دلیل 

ندیشد، بر ضرورت ایجاد روشی ا های جداگانه اما متقاطعی از ستم بی به نژاد، طبقه و جنسیت به عنوان سیستم 

 ت فهم کنیم.تاکید دارد که بتوانیم به کمک آن طبقه را به عنوان برساخته نژاد و جنسی

 ها در ایرانبرای فمینیست اینترسکشنالیتی ی  های نظریه گی ها و بالقوه ظرفیت 

دهد قدرت میان زنان کارگر و کارفرما در جوامع عربی، نشان می   ی ه ریم با ارجاع به روابط منزجرکنند مونا ک

نابرابرانه همان  نیز می قدر که در بین زنان و مردان دیده  که مناسبات  رابطۀ بین خود زنان  شود، در مورد 

. بسیاری از انتقادات او در مورد مناسبات قدرت در جامعه ایران که از بسیاری جهات شباهت [ 52]   مصداق دارد 

فروش در ایران برای مثال زنان مهاجر افغان کارگر یا دست   زیادی به کشورهای عربی دارد، صادق است.

 ها آن کنند که به سرکوب مضاعف  تنیکی، ملیتی، طبقاتی را همزمان حمل می ای از ستم جنسیتی، ا مجموعه 

اینترسکشنالیتی در یک معنای کلی به فهم زنان جوامع   شود.حتی توسط برخی زنان دیگر جامعه منجر می 

کند؛ در های سلطه و روابط قدرت موجود کمک می شان از نظام و فهم   هاآن بودگی  مختلف از موقعیت حاشیه 

ست در کند که چطور به شکلی مشابه زنان غیرسفیدپو ایران این نظریه برای کنشگران و محققین آشکار می 

همچون قربانیانی منفعل فاقد ،  در ایران یا غیر طبقه متوسطی  غیرمرکزگرا  یا    فارسامریکا یا اروپا، زنان غیر

که اغلب خود را در زنان متعلق به »فمینیسم اقلیت«    اند. سوژگی و فاقد اراده برای تغییر، به حاشیه رانده شده 

های فوق های مختلفی پیشتر به شباهت اند، در نوشته سم جریان اصلی« در ایران تعریف کرده ین تمایز با »فمی 

های اتنیکی در شده زنان اقلیت ای سرکوب های تقاطعی جنسیت برای تحلیل موقعیت حاشیه و اهمیت نظریه 
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چون زنان ای هم های اقلیت و حاشیه ترتیب، تجربیات زن طبقات فرودست گروه به این .  [53]   انده ایران پرداخت

ای سادگی تبدیل به وسیله مذهبی به -اتنیکی-های غیرمسلط از سرکوب چندجانبه اقتصادی متعلق به اتنیک 

 و چندجانبه آن.های فراگیر گیری میزان سرکوب جنسیتی و بازشناسی سویه شوند برای اندازه می 

ی اینترسکشنالیتی و پرداختن به تجربه زنان اقلیت در امریکا )از جمله سیاه پوستان رئوس اساسی نظریه 

بودگی و ستم مضاعف زنانی که تواند برای فهم بهتر موقعیت اقلیت و رنگین پوستان( از جهات بسیاری می 

گشا باشد. تجربه زنان در حاشیه در ایران خصوصا زنان وضعیتی مشابه در ایران یا کشورهای دیگر دارند، راه 

کنند از نشین زندگی می ترک، ترکمن، گیلک، لر و غیره که در مرزهای مناطق غیرفارس  بلوچ، عرب، کورد، 

بودگی بسیار شبیه آن چیزی است که مهاجرین سیاه پوست یا رنگین پوستان طبقه تبعیض و موقعیت اقلیت 

ای از تبعیضات مضاعف نظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، کنند. هر دو دسته زنجیره جربه می کارگر در امریکا ت

ها را نسبت به کنند که آن طبقاتی تجربه می -ی نژاد - اقتصادی را بخاطر هویت متقاطع جنسیتی و اتنیکی

تی فرودستی با شیعه فارس، در موقعی   طبقه متوسط  گران مرکز، در امریکا سفیدپوستان و در ایران زنانکنش 

اند آنگاه که به زبانی دهد. زنان به شکلی مشابه در ایران با تقاطعی از ستم مواجه شده قرار می امتیازاتی سلب 

گویند، به اتنیکی غیر از فارس تعلق دارند، به مذهبی غیر از شیعه اثناعشری غیر از زبان فارسی سخن می 

گرایی نرماتیو دارند، ای متفاوت از غیرهمجنس های جنسی شان سیاه است، گرایش باور دارند، رنگ پوست 

های فرهنگی تحقیرشده، یا کارگرانی هستند طردشده و مهاجرینی هستند با نیروی کار ارزان بالقوه با ارزش 

دارای محدودیت  آنجا که  در استثمارشده،  یا  امکانات کم  با  روستاهایی  یا در  فیزیکی جسمی هستند  های 

های اتنیکی به نسبت سایرین دسترسی کنند. در این میان، اغلب زنان متعلق به گروه زندگی می حاشیه شهرها  

از امکانات الزم برای مقابله با سلطه قدر کافی  به محدودی به امکانات رفاهی و آموزشی یا بازار کار دارند و  

ای شخصی و جمعی   های ومت که سرکوب مقا چنین باید درنظرگرفت  ؛ هم گفتمان مرکزگرا برخوردار نیستند 

این درک    بنابراینتر است.  تر و وسیع نیز بیش شود  انجام می ها در مناطق غیرمرکز  در دفاع از این هویت که  

از مقوله جنسیت لزوما با درک زنان مرکزشهرنشین طبقه متوسط فارس شیعه یکی نیست،   شده ای زنان حاشیه 

الیتی درک متفاوت زنان سیاه پوست و رنگین پوست از جنسیت ی اینترسکشنطور که طرفداران نظریه همان 

رفته توسط زنان طبقه متوسط گبنابراین بسیاری از تعاریف شکل   .شوند به نسبت زنان سفیدپوست را یادآور می 

توان همان اندازه برای اند( برای زنانی از جنس خودشان را نمی مرکز )مصداق آن در غرب زنان سفیدپوست 

شدن زنجیره ی ئ چ یا عرب کاربردی و دقیق فرض کرد. در این میان، آنچه بیش از همه موجب نامر زنان بلو 

)بدون   «زن بودن »   یا   « ایرانیت»های همگنی چون  شود، تاکید بر هویت پیچیده و متقاطع ستم در ایران می 
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های معنادار در درون تفاوت که  های متقاطع آن چون اتنیک یا مذهب یا طبقه( است بدون این درج هویت 

 ها همراه هستند، به رسمیت شناخته شوند. ها که با أنواع تبعیض بندی خود این دسته 

مناطق حاشیه  زنان ساکن در  آمارها،  اساس  بر  اقلیت در شرایطی که  با ترکیب سازی ای و  شده، عموما 

بحران  با  از سایرین  بیش  غیرفارس،  اتنیکی  اقتصادی چوجمعیتی  بیکاری و های  روزافزون،  فقیرسازی  ن 

سازی نیروی کار، یا کمبودهای رفاهی چون فقدان آب آشامیدنی چنین ارزان کاری مضاعف و هم ثبات بی 

اجتماعی چون -های دولتی ناقص، فقدان سرویس   شنبود مدرسه و امکانات آموزشی، سوادآموز  [، 54]   سالم 

محیطی چون آلودگی هوا، سدسازی های زیست یا بحران   نبود مهدکودک کافی و بیمارستان و بهداری مناسب 

ماندهای صنعتی )که در مواردی ها با پس شدن روستاها، آلودگی آب رودخانه رویه، تخلیه و غیرقابل زیست بی 

های سیاسی چون عدم آموزش به زبان مادری، تبعیض اتنیکی و یا بحران   [، 55]به کشتار احشام انجامیده( 

های بیشمار شده و مواردی از این دست مواجه ه دستگیری و فشارها و زندان و اعدام مذهبی که منجر ب 

هاست و حتی در این زمینه ها از ستم تنها وابسته به هویت جنسیتی آن توان گفت که تجربه آن هستند، نمی 

ارند. باید کرده شیعه ندمشابه یک زن مرکزنشین فارس طبقه متوسط تحصیل   جنسیتی ها لزوما تجربه  هم آن 

ای تحمیل ها در مناطق حاشیه دار بر خانواده هایی که ذکر آن رفت، اغلب فشاری دامنه درنظر داشت که بحران 

کشند؛ زنان روستایی هستند که باید کیلومترها راه کنند که بار بخش زیادی از آن را زنان بر دوش می می 

پی  دست  خانوار  نیاز  مورد  آشامیدنی  آب  به  تا  آن بروند  کنند،  به دا  جبران ها  مشکالت  با  دلیل  ناپذیر همین 

یائسگی  چون  خطرهایی  یا  انواع   سالمتی،  معرض  در  یا  مواجهند،  جسمی  فرسایش  و  زودرس  پیری  و 

در های پوستی و تناسلی  های ناشی از آب ناسالم، یا بیماری هایی چون دردهای مفصلی یا عفونت بیماری 

 چنین مشکالتیاند یا کمتر با  ها در امان تر کشور تا حد زیادی از آن ان مرفه گیرند که زنه قرار می ه مواج

ها زندانی سیاسی است، از کار به دالیل سال   هایی که سرپرست خانواردرگیرند. به شکلی مشابه در خانواده 

کنند، جه نرم می های روانی ناشی از آن دست و پن یا با خطر اعدام و شکنجه و بیماری   شود، سیاسی اخراج می 

شان و تامین نیازهای اولیه خانواده از این زنان هستند که باید به شکلی مضاعف برای گذران زندگی فرزندان 

ها همزمان زمینه خوبی نشان داده که تمام این بحران وقت و جسم و روان خود مایه بگذارند. تحقیقات به 

کند، زیرا بحران بیرون )بحران کار مزدی و فراهم می افزایش خشونت خانگی علیه زنان توسط مردان را  

ابد و خود را به شکل خشونت مردان بر زنان ی بحران سیاسی( به راحتی به درون خانه )کار بازتولیدی( راه می 

که گمان ای بسیاری از کسانی دهد. در نتیجه، برخالف تصور کلیشه و یا خشونت والدین بر فرزندان نشان می 

های غیرفارس در ایران است، نرخ باالی خشونت ها و اتنیک ونت علیه زنان ذاتی برخی فرهنگ کنند خشمی 

های سیاسی نیافته کشور ارتباط مستقیم با مناسبات ناعادالنه اقتصادی و تبعیض ای و توسعه در مناطق حاشیه 
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رفاهی مرکزو شکاف  آسیب -های  آن  پیامدهای  از  از همه  بیش  زنان  دارد که  زنان می   حاشیه  این  بینند. 

کنند و به همین دلیل بسیار کمتر از شان را صرف »بقا« می های مفید و موثر روز خود و تمام توان ساعت 

از فرصت  آگاهی سایر زنان کشور  یا  آموزش  برای  یا شبکه های الزم  تبعیض بخشی  با  مقابله  برای  سازی 

ها از کنند که گویی آن چه برخی زنان مرکز گمان می جنسیتی برخوردار هستند. در چنین شرایطی برخالف آن 

بیش  جنسیتی  آگاهی  به  که  برخوردارند  فرهنگی  برتری  می نوعی  بنابراین  شده،  منجر  زبان تر  با  توانند 

ملیت اتنیک   ، نژادپرستانی  و  ذاتی ها  خشونت  نوعی  به  را  غیرفارس  این /های  کنند،  متهم  فرهنگی ضدزن 

سازی مضاعف زنان در این مناطق و تقویت سازی است که به اقلیت ملت / دولت   های کالن در پروسهسیاست 

ولین نیز در ئتر علیه زنان انجامیده است. حتی خود مس ساختارهای مردساالرانه و در مواردی خشونت بیش 

اه اند. برای مثال، در بهمن م های اقتصادی اعتراف کرده ها با بحران مواردی به نسبت مستقیم این خشونت 

، سلمان بینا عضو شورای شهر دیشموک )که شهر خودسوزی و خودکشی نامگذاری شده( در استان 1399

تر دختران جوان دیشموکی، ترک تحصیل و بیکاری کهگیلویه و بویراحمد، اعالم کرد که علت خودکشی بیش 

ها در درک ما از بدیلی آن   اوت ف ها در میان زنان در ایران و پرداختن به تجربیات مت. درک این تفاوت [ 56]است 

کننده خواهد بود. در این زمینه برای مثال کنیم بسیار تعیین پیشنهاد می   که ما  که برای رهایی جنسیتی نیز

بینیم که تا چه حد زنان ها نگاه کنیم، می ای »متفاوت« آن اگر به زنان سیستان و بلوچستان و موقعیت حاشیه 

نشین و شهری، طق غیرفارس و روستایی به نسبت مناطق مرکزی فارس ای در کشور، خصوصا در مناحاشیه 

هایی چندجانبه و نه صرفا مبتنی بر جنسیت منجر های چندگانه درگیرند که خود به شکلگیری هویت با ستم 

درصد جمعیت استان سیستان و بلوچستان به عنوان سومین   49شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، »

زنان تشکیل می استان وسیع   را  آن   55دهند که  ایران  استان درصد  این  در  زنان  روستا هستند.  ها ساکن 

سال در بخش صنعت در   10که کمترین اشتغال زنان باالی  باالترین آمار سرپرست خانوار را دارند درحالی 

سی حداقل نقاط روستایی متعلق به این استان است. زنان سیستان و بلوچستان کمترین سهم را در دستر 

های بار در هفته به نوعی از رسانه دارند و به تبع از دسترسی به بخش زیادی از اطالعات و آموزش یک 

سالگی و کمترین دسترسی به خدمات بهداشت   18ترین آمار زایمان قبل از  جنسیتی محرومند. همزمان بیش 

روند و آمار این استان به مدرسه نمی درصد کودکان    14و درمان و کنترل سالمت متعلق به این استان است.  

ای دیگر ما با اشکال مشابه . همزمان در مناطق حاشیه [57] دختران بازمانده از تحصیل دو برابر پسرهاست« 

کنند، زنان طبقه فرودست در دیگری از تبعیض و محرومیت مواجه هستیم؛ در کوردستان زنان کولبری می 

اند. اکثر زنان که در یی از این دست برای گذران زندگی روی آورده ها فروشی و شغل شهرها به دست کالن 

های سایر زنان برخوردار خانه در  شهرهای بزرگ به عنوان کارگر روزمزد با کمترین دستمزد )یا نیمه رایگان(  
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تعدادی از   درآمد جامعه هستند و کنند )کار بازتولیدی(، از اقشار کم هایشان مراقبت می و از بچه   کنند کار می 

هایی در هم تنیده باید دست و پنجه نرم کنند. طبق گفته محسن شان با ستم ها به علت قومیت یا اتنیک آن 

استان موسوی  عالی  شورای  در  خوزستان  نماینده  مناطق زاده،  در  اهواز  شهری  جمعیت  سوم  »یک  ها، 

هایشان اند؛ سیل خانه متعدد دست به گریبان بوده های  های اخیر با بحران نشین سکونت دارد که در سال حاشیه 

مانده  محروم  آشامیدنی  آب  از  و  شده  غرق  فاضالب  در  عمومی  معابر  کرده،  ویران  غالب را  جمعیت  اند. 

واضح است  [. 58]شوند« مند سرکوب می دهند که به صورت نظام های اهواز تشکیل می نشیان را عرب حاشیه 

ها از جنسیت، دهند که تجربه روزمره آن نشین عرب را زنان تشکیل می شیه که بخش زیادی از این جمعیت حا 

های ساختاری محیطی گره خورده است. درست به دلیل چنین تبعیض با أنواع مشکالت معیشتی و زیست 

ای، زنان در این مناطق در دوران های اتنیکی و مذهبی و مناطق روستایی و حاشیه سیستماتیک علیه اقلیت 

ها از کار بازتولیدی بدون مزد و اند که موجب شده سهم آن با معضالتی خاص و دو چندان مواجه بوده  کرونا 

های منحصربه ها و محرومیت تمام این تفاوت   ازتوان  با خستگی و فشار روانی تشدید شود. آیا به راستی می 

ید و صدا و مطالبات زنان در تهران فرد که عمیقا زندگی زنان در این منطقه را تحت شعاع قرار داده چشم پوش 

را به عنوان صدای »همه زنان ایران« و مطالبات جنسیتی همه زنان   ی مرکزیو سایر شهرها   اصفهان و  

دگانه« در کنار جنسیت به درستی تعریف ن های چ که مساله »عدالت اجتماعی« و »ستم معرفی کرد بدون این 

این همان اشتباه ها تعریف کرد؟  تنها بر اساس جنسیت آن   توان هویت این زنان را آیا می و روشن شود؟  

های مترقی و مثبتی که داشت، به دام رغم سویه تحلیلی و عملیاتی بود که زمانی کمپین یک میلیون امضا، به 

خورده به آن های گره بودن و ستم شان از زن باید اجازه دهیم که خود این زنان از تجربیات   آن افتاده بود.

زده را پیشنهاد دهند؛ باید صدای این زنان را به طرق مختلف های تغییر مناسبات جنسیت بگویند و راه سخن 

درواقع اگر به نظریاتی   به گوش همگان رساند و از آن برای تغذیه جنبش فمینیستی در ایران بهره گرفت. 

ها و ان زنان در ایران در تحلیل های موجود میخاطر و باور داریم ولی به تفاوت چون اینترسکشنالیتی تعلق 

دهد یا صرفا در پی حفظ امتیازات دهیم، با نوعی تناقض مواجهیم که نشان می هایمان توجهی نشان نمی کنش 

بریم. این طبقاتی یا سیاسی یا فرهنگی خود هستیم، یا از نوعی ریاکاری روشنفکری ناسیونالیستی رنج می 

دنبال نوعی همبستگی در جنبش زنان باشند که به و فعالین زن باید به   ها دهد که فمینیست ها نشان می مثال 

های موجود میان زنان در حاشیه و زنان برخوردار انجام نشود، بلکه ها و تفاوت قیمت انکار تمایزها و تبعیض 

اد سیاسی چون ناسیونالیسم و نیولیبرالیسم، نقد اقتصآمیز موجود  در چهارچوب ساختارهای تبعیض   را ها  تفاوت 

ای با چنان جنبشی احساس بیگانگی تر زنان حاشیه صورت، بیش به رسمیت بشناسد. در غیر این حاشیه    - مرکز 

طور که زمانی زنان سیاه فرودست شهری با جنبش فمینیسم )سفیدپوست( موج دوم در خواهند کرد، همان 
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ت که با خوانشی انتقادی از تجربیات های مهمی اسها درس کردند. این حساس بیگانگی می ا امریکا و اروپا  

ی اینترسکشنالیتی که موضوع بحث آن این قشر از ای در جهان و از تولیداتی چون نظریه سایر زنان حاشیه 

 توان کسب کرد. زنان هستند، می 

این  به با  الهام سویه رغم  حال،  نظریه های  این  که  فمینیست   بخشی  پژوهش برای  و  در ها  گران جنسیت 

مند آن در کشورهای ای مختلف جهان دارد، باید نسبت به خطرات بالقوه کاربست انتزاعی و غیرزمینه کشوره 

های غلط تحلیلی منجر های نظری و قیاس سازی تواند به ساده دیگر از جمله ایران هشیار بود چون براحتی می 

طبقاتی در امریکا شکل -مناسبات نژادی چنین  شود. به عبارت دیگر، سیاه پوستان یا طبقات فرودست و هم 

ای کشورهای دیگر از جمله زنان فرودست های حاشیه توان آن را به راحتی به گروه یا تاریخی دارد که نمی 

چنین نقدهایی از اینترسکشنالیتی شهری در تهران یا  زنان کورد و بلوچ و ترک و عرب در ایران تعمیم داد. هم 

کنند در های متفکرینی را دنبال کرد که تالش می اید جدی گرفت و همزمان بحث که در باال مطرح شد را ب 

های هر هایی چون اینترسکشنالیتی با سنت فکری فمینیسم)های( مارکسیستی، از ظرفیت دیالوگ بین سنت 

این قبیل معرفت برای پیش   ، دو  و سیاسی  ها در حوزه جنسیت خصوصا در کشورهای شناسی بردن نظری 

رغم انتقادات مشروع موجود، نباید نادیده گرفت که اینترسکشنالیتی، ای در جنوب جهانی بهره ببرند. به ه حاشی 

پذیر در جغرافیایی فراتر از محل توانند به شکلی انعطاف ها می به شکل بالقوه یک »روش« است که فمینیست 

گشاست که شناسی« راه یک »معرفت م  هحال،  کار بگیرند. اینترسکشنالیتی در عین اش، آن را به گیری شکل 

اتفاق های تعیین توان بر سر برخی شباهت دهد که می به شکلی متناقض نشان می  یافت و هم کننده  نظر 

های فردی تر از هویت هایی وسیع های الزم برای رویارویی با حوزه انتقادی« است که ظرفیت   ی»رویکرد 

داری را هم در کشورهای غربی و هم در کشورهای جنوب جهانی لیبرالی یعنی مواجهه انتقادی با سرمایه 

رسد که زنان در کشورهایی از جهان نظر می ها نیاز دارند که بالفعل شوند و به حال این بالقوگی دارد. با این 

توانند اتنیکی، از جمله در ایران، بیش از هر جای دیگری می -سوم با ترکیب جمعیتی ناهمگن و متکثر فرهنگی 

 جهت سیاسی متعین کنند.جهت نظری هم به ها را هم به این سویه 

 گیرینتیجه 
ای بود که زنان رنگین پوست اغلب سیاست هویت و تئوری اینترسکشنالیتی برخاسته از تضادهای واقعی 

بودند. ها روبرو  شان با آن های طبقه در ایاالت متحده در مواجهه با سایر بخش   70و    60های  لزبین در دهه 

داند و به همین منظور، مراتب سلطه و انحصارگرایی فمینیستی متعهد می این نظریه خود را به مبارزه با سلسله 

ای جامعه و تالش برای بازیابی بودن« تجربه زیسته افراد حاشیه دی به عنوان بدیل و راه حل، بر »چند بُع
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کند. نالیتی آگاهی را بر افراد و تجربیات متمرکز می کند. بنابراین، اینترسکش ها تأکید می صدا و تجارب آن 

اش تاکنون، اینترسکشنالیتی به یک تقاطع خاص عالقه داشته است: نباید فراموش کرد که از ابتدای تأسیس 

شناختی شناسانه، روش رغم دستاوردهایی که این نظریه داشته، انتقادات معرفت به تقاطع بین نژاد و جنسیت.  

های چپی که خواهان درنظرگرفتن دی نیز به آن وارد شده است، خصوصا از جانب فمینیست و مفهومی زیا 

اند. اکنون که اینترسکشنالیتی خود به یک پروژه فکری دارانه در این نظریات تر مناسبات جهانی سرمایه بیش 

حاشیه نهادینه  صدای  بروز  برای  غالب  ابزاری  به  و  مسئولی شده  این  شده،  تبدیل  محققین نشینان  ت 

صورت انتقادی مورد بازبینی و بررسی قرار دهند اینترسکشنالیتی است که اهداف پروژه اینترسکشنالیتی را به 

 این نظریه را ترسیم کنند.  یکنند چگونه آینده ها تعیین می زیرا آن 
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 های کالینز به فارسی ترجمه شده است: اخیرا متون زیر در زمینه نظریه [ 22]
طاهر، منتشرشده در  ی مهتاب حاتمی ی کنت دی. آلن، ترجمه نژاد و ماتریس سلطه از نگاه پاتریشیا هیل کالینز، نوشته 

 1400سایت نقد،  
طاهر، منشرشده در  ی مهتاب حاتمی نیا، ترجمه تاملی در باب سلطه و مقاومت به میانجی پارادایم تقاطعی، نوشته مینو علی 

 1400سایت نقد،  
 ]23[ Nash, J.C., 2008. Re-thinking intersectionality. Feminist review, 89(1), pp.1-

15. 

یتی«، شهرزاد مجاب و سارا کارپنتر، ترجمه جلوه جواهری، منتشرشده در سایت  مارکسیسم، فمینیسم، و »اینترسکشنال[  24]
 بیدارزنی 

 1392نشانگان خستگی فمینیسم سفید، بِرِنا بهندر و دنیس فِرِایرا داسیلوا، ترجمه فیروزه مهاجر.  [ 25]
 . 1394نیفستی علیه آن زن، مونا کریم، ترجمه هما مداح، منتشرشده در میدان،   ما [ 26]

]27[ Collins, Patricia Hill. "Black feminist thought in the matrix of 

domination." Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics 

of empowerment 138, no. 1990 (1990): 221-238. 

]28[ Smith, Barbara. "The Truth That Never Hurts Writings on Race, Gender, and 

Freedom." (1998).112  

 [29] Crenshaw, Kimberlé (2001) ‘Mapping the Margins: Intersectionality, Identity 

Politics and Violence against Women of Color’, paper presented at the World 

Conference Against Racism; at: www.hsph.harvard.edu/grhf/WoC/ 

feminisms/crenshaw.html  

 ]30[ Hooks, B., 2000. Feminist theory: From margin to center. Pluto Press. 

 ]31[ Hooks, B., 2000. Feminist theory: From margin to center. Pluto Press. P. 16. 

https://jahanezan.wordpress.com/2015/02/10/12345-3299/
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 [32 ] Hancock, A.-M. (2007). "When Multiplication Doesn't Equal Quick Addition: 

Examining Intersectionality as a Research Paradigm". Perspectives on Politics, 

5(1), 63-79. 63 
  ]33[ https://www.youtube.com/watch?v=AGAXenvbIjE 

 چنین نگاه کنید به: هم

Bhattacharya, Tithi. "Social reproduction theory: Remapping class, recentering 

oppression." (2017). 

 [34] McCall, L. (2005) 'The complexity of intersectionality' Signs, Vol. 30, No. 3 
 [35] Chang, R.S. and Culp, J.M. (2002) 'After intersectionality' University of 

Missouri-Kansas City Law Review, Vol. 71.  P. 485 

]36[ McCall, Leslie. "The complexity of intersectionality." Signs: Journal of 

women in culture and society 30, no. 3 (2005): 1771-1800. P. 1795. 
]37[ McCall, Leslie. "The complexity of intersectionality." Signs: Journal of 

women in culture and society 30, no. 3 (2005): 1771-1800. P. 1795. 

 ]38[ Nash, Jennifer C. "Re-thinking intersectionality." Feminist review 89, no. 1 

(2008): 1-15. 

 ]39[ Yuval-Davis, Nira. "Intersectionality and feminist politics." European journal 

of women's studies 13, no. 3 (2006): 193-209.197 

کند تا حدی به این انتقادات پاسخ  ای با عنوان »کوربینی به نسبت اترسکشنالیتی« سعی می کاربادو  دوون در مقاله [  40]
: دهد  
Carbado, Devon W. "Colorblind intersectionality." Signs: Journal of women in 

culture and Society 38, no. 4 (2013): 811-845. 
 ]41[ Nash, J.C., 2008. Re-thinking intersectionality. Feminist review, 89(1), pp.1-

15. 

1397مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی، نوشته جسیکا کسل، ترجمه ی نیکزاد زنگنه، نقد اقتصاد سیاسی، [ 42]  
]43[ Foley, Barbara. "Intersectionality: A Marxist Critique." In New Labor Forum, 

vol. 28, no. 3, pp. 10-13. Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications, 2019. 

Mitchell, Eve. I am a woman and a human: A Marxist-feminist critique of 

intersectionality theory. Unity and Struggle, 2013. 

]44[ Mojab, Shahrzad, and Sara Carpenter. "Marxism, feminism, and 

“intersectionality”." Journal of Labor and Society 22, no. 2 (2019): 275-282. 

https://www.youtube.com/watch?v=AGAXenvbIjE
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مارکسیسم، فمینیسم، و »اینترسکشنالیتی«، شهرزاد مجاب و سارا کارپنتر، ترجمه جلوه جواهری،   ترجمه فارسی مقاله:

 دارزنی منتشرشده در سایت بی 

نظریه [  45] بررسی  و  معرفی  سیاه؛  »فمینیسمِ  کوشیار،  نیما  و  حصوری  نیما  برگردان  اسمیت  تالقی  شارون  ی 
 167، نشر اینترنتی پروسه. ص  1393ی کومباهی«،  ی »گروه رودخانه )اینترسِکشِنالیتی( و بیانیه 

 170همان صفحه [ 46]
 1397مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی، نوشته جسیکا کسل، ترجمه ی نیکزاد زنگنه، نقد اقتصاد سیاسی، [ 47]
 همان [ 48]
مارکسیسم، فمینیسم، و »اینترسکشنالیتی«، شهرزاد مجاب و سارا کارپنتر، ترجمه جلوه جواهری، منتشرشده در سایت  [  49]

 بیدارزنی 
 [50] See “Borderlands Radicalism,” in Dirlik 1994.  

 1397مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی، نوشته جسیکا کسل، ترجمه ی نیکزاد زنگنه، نقد اقتصاد سیاسی، [ 51]
 .1394مانیفستی علیه آن زن، مونا کریم، ترجمه هما مداح، منتشر شده در میدان،  [ 52]
نگاه کنید به: تولید دانش فمینیستی در جنوب جهانی و ایران )نگاهی انتقادی به فمینیسم اروپامحور و مرکزگرا(،  [  53]

 ، سایت نقد 1400سمیه رستم پور،  
 ، سایت نقد اقتصاد سیاسی 1396پور، گرا بر مطالعات جنسیت در ایران، سمیه رستمشبح فمینیسم هویت

 ، سایت پروبلماتیکا 1394فته، فردوس حاتمی، زنان کورد: خشونت و ستم تقاطع یا
 ، سایت تا قانون خانواده برابر 1392جنبش زنان و ماتریس سلطه، لیال اسدی،   - مروری بر نظریه اینترسکشنالیتی

 ]54[ https://twitter.com/a_a2069/status/1383884326031421445?s=21 
 ]55[ https://t.me/c/1333709258/118 
 ]56[ https://www.radiozamaneh.info/580729?tg_rhash=6ceec904628381 

 ]57[ https://www.radiozamaneh.com/550346 

https://www.radiozamaneh.com/601587/ 

 ]58[ https://www.radiozamaneh.com/587025/ 

 

   2lB-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

 

  

https://twitter.com/a_a2069/status/1383884326031421445?s=21
https://t.me/c/1333709258/118
https://www.radiozamaneh.info/580729?tg_rhash=6ceec904628381
https://www.radiozamaneh.com/550346
https://www.radiozamaneh.com/601587/
https://www.radiozamaneh.com/587025/
https://wp.me/p9vUft-2lB
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 ای های اقتدار تودهوارهنوزاییِ اندام

 ها و اعتصابات های محالت، ادارات، کارخانهی کمیتهنگاهی به تجربه 

 

 2021ژوئیه  4

 ی: همایون ایوانی نوشته

کنم که باهم بحث کردیم و با هم  می ای هدیه های محلهاین نوشته را به بچه 

 هایمان وفادار بودیم. جنگیدیم و تا روز آخر به رسم دوستی

بهمن زخمی و در جنگ ارتجاعی هشت ساله   21که در روز   "رضا"به ویژه به  

که با جثه کوچک و قلب   "علی "گوشت دم توپ جمهوری اسالمی شد. و نیز 

ث را  - تا به بیمارستان برساند. او ژ کشیدبیمارش، پیکر زخمی رضا را بر دوش می 

 "ها خبر بده، رضا گلوله خوردهبه بچه "تحویلم داد و گفت  

و نیز آن دو همرزم ناآشنا که سوار بر موتور بودند و با دیدنم ترمز کردند و پرسیدند:  

 . هایشان را تحویلم دادندو بعد یک بسته فشنگ از فشنگ  "خواهی؟ فشنگ می "

 ...   گیرندهای نامتعارف شکل می ها، از راهاقت ها و رفبرخی دوستی 

*** 
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ند؛ بیش از  اهگاه گام نهادبر رزم  بیش از شصت هزار کارگر اعتصابی  ، باکننده نبردهای تعیینیگان  اینک،

های حیات اقتصادی حکومت اسالمی ایران پنجه  ترین گلوگاهبر مهم  در نوزده شهر  یگان کارگری  هفتاد

  .گرمی دادندپاخاسته خود را به حمایتی تاریخی پشترفیقان به،  پشتیبانان جهانی از سراسر گیتیند.  اهافکند

شده همراهانی دیرینه این خیزش را به درودی و سرودی آتشین  در میهن به خون کشیده  ،افزون بر آن

 رس نیست!   همه، موجبی برای شادمانی پیشاما، این .شادباش و پیروزباد گفتند

های  ظات کنونی، طبقه کارگر ایران و به ویژه کارگران نفت و گاز، تجربه تاریخی دیگری را به گنجینهدر لح

کشان را غنایی  افزایند و حافظه تاریخی و فرهنگی طبقه کارگر و انبوه ستممبارزات اجتماعی و طبقاتی می

ای کارگر و زحمکتش هنوز راهی  هگیری ابتکار عمل توسط تودهحال، برای به دستبا اینبخشند.  تازه می

همانند  رهبری جنبشی که با افت و خیزی بی یافتن به قدرتطوالنی پیش روی گسترده است. برای دست

دست حکومت اوباشان سرکوب و منهدم شده، نیاز به ساختارهایی  ها به انحای مختلف بهن دهه، سالاز چندی

شود که پس از  های نورسی دیده میهای سرزدن نهالدر ایران، اما، نشانه دارد.ناپذیر پوشیچشم د و کارآم

سال مبارزه انقالبی کارگران و  آغاز شده و با بحران اخیر، نهالی دیگر از ریشه کهن  1396خیزش دی ماه  

است. توده کرده  علم  قد  دوباره  مردم،  نمی  کنونیاعتصاب    های  هرگز  آن  تاریخی  پیام  است  و  توانسته 

زبون با تکیه بر نیروی سرکوب داخلی،    الساعه و بی سازماندهی به چنین ابعادی ارتقاء یابد. حکومتِخلق

ای، توسل به تکنولوژی جنگ از راه دور و ترور کور اسالمی توانسته  کشان مزدور منطقهتهدید جهان با آدم

های گوناگون پیشین، ت در برشگران اعتراضااش موفق باشد. سازماناست تنها در ادامه حکمرانی شکننده 

اعتصابات جاری بیهم اینک شکلچنین سازماندهی  اندوخته تجربیات تکیه داشته،  بر  از  گمان  نو  هایی 

  شوراهای    پیوند باهای اعتصاب همگیری کمیتهاند. یادآوری شکلکار گرفتهحکومت را بهفنون مبارزه با  

تواند به ارتقاء  ؛ میمخفی  و  جوهای ستیزههسته  نزدیک بادر پیوند  های مقاومت محالت  کمیته  کارگری،

، توجه و اتکا به موضوع  1396مبارزاتی که در ابعادی جدید آغاز شده است، یاری برساند. خیزش دی ماه  

فوری  کارِ  به دستورِ در عمل های مستقل محلی و مردمی را گیری کمیتهشوراهای مستقل کارگری، شکل 

کمیته تجربه  به  کنونی  نوشته  کرد.  بدل  جنبش  کنافعاالن  در  شکلها  بر  و  دارد  نظر  شوراها  گیری  ر 

آن "هسته " فعالینش  که  هسته  ها  به  هستهرا  مخفی،  هستههای  سرخ،  و های  پیشرو  می  های  .  نامند... 

و نیاز    هستند  متفاوت   موضوعیها، از لحاظ پیدایشِ زمانی جدیدتر و از لحاظ ماهوی و کیفی  پیدایش هسته

   ها پرداخته نخواهد شد. شته به آنکه در این نو دن ی داردیگر به بازنگری ویژه 



390 

 

در تجربه تاریخی    و  پرورندنطفه رشد و بالندگی ارگانیک اقتدار مردمی را در خود می  ،هاشوراها و کمیته

سازماندهی مبارزات مردمی علیه رژیم شاه و حکومت نظامی در شهرهای    1357تا    1355دوران انقالبی  

مبارزات جاری،  سطح و پیچیدگیِ  متناسب با    دو نهادباره این  بزرگ کشور را متحقق کردند. بازسازی دو

از سال تجربهپس  راندن  فراموشی  به  در جهت  و تالش حکومت  انقالبی  ها سرکوب  دوره"های  ،  "آن 

واره مبارزات کارگری و  دو اندامرساندن به رشد و بالندگیِ  اقدامی کارساز و نویدبخش است. تقویت، یاری

دغمی  مردمی، بارورساختن   دغهبایست  نیز  مبارزه،  اشکال  ارتقاء  بر  پافشاری  باشد.  فعاالن جنبش  اصلی 

با مبارزه   است که کنشگرانِ جنبشای  یابیناپذیر چنین سازمانموضوعی گسست  آگاهی طبقاتی مالزم 

 . دارند و خواهند داشتهمواره در برابر خود 

  هایکی از امکان  مردمی در محالت، شهرها و روستاهاهای  ها و کمیتههای کارگری در کارخانههرچند کمیته

مت الزاما توفیقی  در شرایط سرکوب مداوم حکو  اما  برد جنبش انقالبی جاری هستند،ابزار اجرایی پیش  و نیز

های  بخت بازآفرینی نمونه. با این وجود، تداوم و گسترش چنین نهادهایی،  دن کنتضمین نمی  بالواسطه را

دهد. واکنش به شرایط متحول کنونی، به ویژه در روزها  ارگری و مردمی افزایش میموفق را در جنبش ک

های آتی که یکی از اعضای هیئت مرگ بر ریاست اجرایی جمهوری اسالمی تسلط یافته، اتکا به  و هفته

ادامهسازمان  ی مبارزه  ،های محلی و شوراهای کارگریکمیته و  موثرتر و جمعییافته  آنرا  پیش  کاری  تر 

 خواهد راند.  

 پیشینه موضوع 

به سرعتی    1357های اعتصاب کارگران یا کارمندان در سال  های محلی، کمیتهگیری کمیتهروند شکل

تجربه  ا برخی از موارد با حضور افرادی ب  ها، گرچه در بسیار زیاد و در بازه زمانی کوتاهی رخ داد. این کمیته

های پیشین شکل گرفت، در ابعاد سراسری عمدتاً اما خودجوش و خودانگیخته بودند.  در سال  دیدهو رزم

  1356  اواخر  از  تنها م  ظهایی نامنبا کش و قوس  1357تا    1355  سال  از ایران    وضعیت عینی انقالب در

ی انقالبی  های موج اعتراضات و اعتصابات به اعتال به گسترشی صعودی فرارویید و خیزش 1357تا میانه 

شهریور    17راه برد؛ امواج پی در پی مبارزات سرِ باز ایستادن نداشت. کشتار مردم توسط ارتش شاه در  

و اعالم حکومت نظامی دولت شاهنشاهی، نقطه ستیزی بود که جهش دیگری در وضعیت سیاسی   1357

های مختلف  ماهنگی میان کمیتههای بعدی با تمرکز برای هایران و گذار به موقعیت انقالبی را رقم زد. گام

  "دولت سایه"های آخر حکومت شاه نقش  ها و هفتهبرداشته شدند، به ویژه کمیته کارمندان دولت که در ماه

وزارتخانه به  را  بختیار  شاپور  دولت  وزرای  گرفته،  برعهده  نمونهرا  این  ندادند.  راه  از  ها  بخشی  تنها  ها 
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آموز  توانند برای دوران کنونی درسگمان میها، بیانتقادی و دوباره به آنهایی هستند که رویکرد  تجربه

دست از  میباشند.  دوران  آن  ارزنده  دمآوردهای  شتاب  به  رزمتوان  روحیه  ارتقاء  در  افزای  مردم  جویی 

سرعت   1357ای شش ماهه از شهریور تا بهمن راندن سلطه ارتجاع حکومت شاه اشاره کرد؛ در دورهعقب

های کارگری  ای ـ گسترش و ارتقاء کمیتهسرعت رشد عناصر فعال انقالب و اقتدار توده  چنینهموالت،  تح

: »در دوران انقالب  بود  "های انقالبدرس"  درو شوراهای مردمیـ  در ایران، یادآور این جمله معروف لنین  

آموزند.  آلوده چیز می عادى و خوابها میلیون تن از مردم در هر هفته بیش از یک سال زندگى  ها و دهمیلیون

شود دهد، با وضوح خاصى معلوم میزیرا هنگامى که تحول ناگهانى و شدید در زندگى تمامی مردم روى می

  کند.« هایى عمل میکند، چه نیرویى دارد و به چه روشکه هر یک از طبقات مردم چه هدفى را تعقیب می

[4 ] 

یابی و کارآیی  ی تجربه و عمل انقالبی آن روزها، سرعت شکلهااز ویژگی  عامل زمان و سرعت رشد:

کوتاه، متناسب با نیاز آن روزها بود. هرچند برای پختگی، ریشه دواندن و به    در فاصله زمانی  پرشتاب آن

بودن، برای زمانه ما  داربار رسیدن نهادهای کارآمدش به زمان بیشتری نیاز داشت که بتواند در پرتو ادامه

یی خود را نگاهدارد. حکومتگران جدید با وقوف بر آن گونه نتایج عمل انقالبی، اگر برای مقابله و بی  کارا

آن دست نمیاثرسازی  تولید »نهادهایآوردها  به    با  تاکنون  شوند،  موفق  آن  مشابه  «! اسالمی   توانستند 

اند. از جمله  کرده  خفه  اما   نطفه  در  را  ای بالنده  و  مستقل  حرکت  هر  شاناهریمنی  سرکوب  نیروی  به  توسل

هایی است که تبهکاران اسالمی از  "شورا"ها و  "کمیته   "نام حتی،  ها نهادهایی همانند و همسازیمشابه

ستاد  "و    "شوراهای اسالمی  "،  "کمیته امام   "مصادره کردند:    را فرایند انقالب و نهادهای برآمده از آن  

  پس هاینسل برای شاید هاست.سازیهای بارز آن مشابهی نمونهبرای سرکوب شریرانه اسالم "ائمه و ...

ها و اراذل و  )مرکز آتی تجمع لمپن  "کمیته انقالب اسالمی"بدنام است، چرا که یادآور    "کمیته"  ما،  از

هایی که در روند مبارزه با رژیم شاه  است. به وارونه اما کمیته  "نیروهای انتظامی"اوباش اسالمی( و سپس  

شکل گرفتند، از میان کارگران، مردم محل و جوانان شکل گرفته و در خدمت ادامه مبارزه به بالندگی نیز  

 رسیده بودند.

ای  "های محلیکمیته"به تجربه شخصی نگارنده،    های محلی(:بافت جوان )عمدتاً در مورد کمیته

کمک از  گرفت  شکل  تهران  در  سالمندانکه  و  محل  اهالی  به  ساده  ارزاق  بر  های  و  نفت  دریافت  ای 

  نخست   ازهاری،  نظامی  حکومت  با  خود  ادامه  در هاشان در دوره اعتصابات آغاز شدند. آن تشکلضروری

  ساعات  در  شاهنشاهی  ارتش   نیروهای   با  ستیز   و  پرداختند  مقابله   به  شبانه  درگیری  در   شاه  منتصب   وزیر 
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  از   فعال  صورت  به  شان،خصلت  بنابه  هاکمیته  آن  کار.  کردند  سازماندهی  را  هاخیابان  در  تردد  ممنوعیت

  "ناقضین حکومت نظامی"رات شبانه و فرار از دست نظامیان که به سوی  تظاه.  رفت می  پیش   جوانان  سوی

می خودروشلیک  سوی  به  کوکتل  پرتاب  اعالمیهکردند،  پخش  و  چاپ  ارتش،  آمادههای  یا  سازی  ها 

هایی که  ها یا نزدیک محلها در محلهافشاگرانه، پخش کتاب  های دیواری با محتوای آموزشی وروزنامه

کرد که جوانان به طور طبیعی از  باالیی را درخواست می  "آمادگی جسمی"جای تجمع معترضین بودند،  

 آن برخوردار بودند.  

 های محالت کمیته

نبودند، بلکه    "انتخابی "ادارات،  های کارخانه و  های محلی، برخالف تجربه کمیتهبه تجربه نگارنده، کمیته

نماید، محصول  های عینی روی میآورد مبارزاتی زنده که در حین عمل انقالبی و در کوران فداکاریدست

اعتماد نیروهای فعال در عرصه مبارزه بودند. اعتماد و شناختی که در حین مبارزه مشترک چند ماهه به  

های محالت شد که قیام و سپس حفظ نظم محالت  از کمیته  ای گیری شبکهوجود آمده بود، منجر به شکل

و دفاع از مناطق شهری را در مقابل حمالت بازماندگان رژیم شاه بر عهده گرفتند. در آن روزها، احتمال  

نا  ضدحمله و کودتای ارتش و یا گارد شاهنشاهی منتفی نشده آهنگی همبود. در این میان ناهمگونی و 

فعالین کمیته    غیرمنتظره نبود، بی گمان در یک شهر بزرگ نظیر تهران چهره  های مختلف شهری کمیته

شده باشد. فقدان  ... نمی توانست از جانب همه مردم و فعاالن شناخته  شهری، گاردهای مسلح دانشجویی و

می گاه  کافی  برود،  تجربه  پیش  نیز  تصادم  آستانه  تا  شده  منتهی  انقالب  نیروهای  درگیری  به  توانست 

 آوردهایی ارزنده به همراه داشته باشد.تواند دستهای پیشین در این میان میربست تجربهکا

ها و  شد که از پادگانها و مهماتی محدود میهای محالت، به سالح امکانات دفاعی و تعرضی در کمیته

ل قیام، تالش  های خمینی از قبهای پلیس در روزهای قیام بهمن مصادره شده بودند؛ دنبالچهاستقرارگاه

ها و مهمات از  همه سالح   کردند که تالش میها  ها داشته باشند. آنکردند دست باال را در این کمیتهمی

آوری شود تا کنترل خود را بر نیروهای جوان و  جمعو مساجد    "های جدیدالتاسیس اسالمیکمیته"جانب  

بندی تجربه انقالبات  ای محلی، بنابر جمعه. ما به عنوانِ نیروهای چپ متشکل در کمیتهپیشرو حفظ کنند

ها  مخالف بودیم. این کار به دلیل ترکیب مشترک کمیته  اسالمیونبا خلع سالح مردم و تمرکز آن در دست  

های واقعی، در اغلب  نشینی کمیتهکه طرفداران خمینی نیز از آن اطالع داشتند، آغاز شکاف و سپس عقب

ن مناطق  و  شهرها  برخی  شد.  وشهرها  ترکمن صحرا  کردستان،  سالح    ظیر  خلع  مقابل  در  توانستند   ...

 رسیدگان اسالمی ایستادگی کنند.کننده در انقالب توسط تازه به قدرتهای شرکتتوده
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ها و شوراها در مسجد سلیمان با توجه به فضای سیاسی کارگری و سوسیالیستی آن، بسیار تجربه کمیته

گیری  مقطع قیام و پس از آن، پیوند زندگی و مبارزه روزمره با ضرورت شکلقابل توجه است. فضای شهر در  

میکمیته نشان  را  و شوراها  بیست  دهد: »... ها  کنم  پرورش  وفکر  و  آموزش  در  معلمان که  بهمن،  یکم 

ها به طرف ژاندارمری حرکت کردند، و خواهان تسلیم  تحصن کرده بودند به همراه تعداد زیادی از همشهری

شدند. فرمانده ژاندارمری دستور تیراندازی داد. یک نفر از تظاهرکنندگان به اسم داریوش محمدی    آنان

این با  شد،  در  کشته  کنند.  تسخیر  را  ژاندارمری  توانستند  بود؛  زیاد  تعدادشان  که  تظاهرکنندگان  حال؛ 

دانم  افتاد، دقیقاً نمیها به دست تظاهرکنندگان  ای که پیش آمد رئیس ژاندارمری کشته شد. اسلحهدرگیری

ها آمد. بعد از پیروزی قیام، در بعضی از محالت شورای محلی تشکیل شد که زیاد  که چه بر سر اسلحه

خانه محلی ایجاد  دوام نیاوردند. در محالت مسجدسلیمان هم کمیته داشتیم و این کمیته توانست یک کتاب

ت داشت؛  فراوانی  چپ  نیروهای  شهر  که  آنجایی  از  در قریباًکند.  که      داشت  وجود  کمیته  محالت  تمام 

ها هم از حمله مزدوران رژیم در امان  های تئوریک گذاشته بودند. متاسفانه کتابخانهخانه و کالسکتاب

 [ 5] نماندند.«

های موجود در جامعه ادامه یافت. در مسجد سلیمان، عدالتیروند سازماندهی خودپو، پس از قیام در برابر بی

 هایی از آن از سوی ستاره عباسی چنین گزارش شده:  اعتراضات مردمی مختلفی رخ داد که نمونه

پنجاه»د سال  دیپلمهر  بیوهشت  اشغاهای  را  سلیمان[  ]مسجد  شهر  فرمانداری  و  کار  معلمان  کردند،  ل 

پیمایی کردند و به آنها پیوستند. حمایت مردم، به خصوص  کار راههای بیمدارس به طرفداری از دیپلمه

چنان چشم گیر بود که حکومت مجبور شد هیئتی را به سرکردگی اشراقی برای  مادران، از این حرکت آن

ها دستگیر شده، در همین  های دیپلمهاز نمایندهها بفرستد. تا آنجایی که یادم هست یکی همذاکره با دیپلم

 [  5]  های بیکار با هیئتی وارد شهر شد.«زمان اشراقی برای مذاکره با دیپلمه

 ها  های سیاسی و ارتقای فعالیتسازمان

سابقه با  و  کارگری  شهر  سازماندهی    مبارزاتی  یدر  اشکال  سیاسی،  لحاظ  از  سلیمان  مسجد  همچون 

  1357توان در فردای قیام  د. همین تصاویر را در سایر شهرها و مناطق کشور نیز میشومی  دیدهتری  متنوع

 مشاهده کرد:  

حمود  تینگ، م یتینگ بزرگی در محله کارگری بی بی یان برگزار شد که در آن میوهشت م»در اوایل پنجاه

محمودی، نسیم خاکسار و مهین جزنی سخنرانی کردند بعد از آن همه به طرف ساختمانی حرکت کردیم  
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های فدایی خلق ایران[ بعد از  ]سازمان چریک ستاد این  ها تبدیل شد. همچنینبه ستاد سازمان چریک که

گان  زدهزرگترین کمک را به سیلب  58اینکه ساختمان ستاد اولیه را گرفتند، به محل ما آمد. این ستاد در سیل  

 [  5]  و عشایر کرد.«

ایجاد کتابخانهاز جمله فعالیت فعالین چپ و سوسیالیست در شهر،  برپایی کالسهای  های  های محلی، 

آموزش تئوریک، کمک به عشایر بختیاری در مواردی نظیر سیل از طریق تدارک و ارسال امکانات دارویی،  

حمله به ستاد و دستگیری فعالین    رسیدگان،تازه به قدرتبوده است. از سوی  ...    پزشکی و مواد غذایی و

ها  چپ، در دستور کار بود و با شروع جنگ موج وسیع اخراج فعالین چپ در آموزش و پرورش و کارخانه

اعدام و  دستگیری  و  شصت  سال  در  سراسری  حمله  با  شد.  ساآغاز  دو  از  پس  سرانجام  وسیع،  ل  های 

به نتیجه رسید و مهارکردن شهرِ چپ و کارگریِ مسجد سلیمان برای    دستگیری، شکنجه و اعدام، سرکوب

 . شد ممکن  حکومتگران اسالمی 

 های اعتصاب کمیته کارخانه یا کمیته

اند. نیروهای  های اعتصاب در کارخانه یا ادارات از دلِ یک مبارزه واقعی و جدی طبقاتی بیرون آمدهکمیته

ها را داشته، اغلب از سوی  اصلی این کمیته  انِها و یا ادارات نقشِ سازمانگرو آگاه درون کارخانهپرشور  

این کمیتههمکاران در  برای عضویت  انتخاب میشان  ها در خبررسانی، افشای تمهیدات  شدند. کمیتهها 

ارات، هماهنگی میان  کارفرما و نمایندگان دولت نقش مهمی داشتند. بسته به بزرگی واحد تولیدی یا اد 

های  گرفت. بنا به تجربه، کمیتهها، صدها و گاه هزاران همکار و اعتصابی برعهده کمیته اعتصاب قرار میده

های کارفرما و دولت در پیشبرد اعتصاب نقش مهمی  افکنیکارخانه برای جلوگیری از ناهماهنگی و تفرقه

بنا  داشته و  مبارزه  مراحل  از  برخی  برخالف  تاکتیکاند.  مقتضیات    موفقیت  راز  "تمرکز  عدم"  که ها  بر 

  شدت  تهاجمی،  و  شدید  اعتراضات  و  اعتصابات  دوره  در  ،است  امنیتی  ضربات  کاهش   حتی  یا  و  سازماندهی

های  نمایی مبارزه و روند پیشبرد هدفقدرت  تمرکزگرایِ   سرشت   که  است  چنان  رخدادها  سرعت  و  حوادث

را الزم  گران  شدت فشار متمرکز از جانب اعتصاب  و   کنندطلب میرا بیشتر و بیشتر    "تمرکز"اعتصاب، ثقل  

شوند ، گویی انبوه اعتصابیون، به آرایشی شبیه نوک تیز نیزه یا زوبینی نزدیک میزیاد  یبا تمرکز. کنندمی

از این طریق سرعت عمل  هدف بنشینند. تا با قدرت از سد دفاعی نیروهای سرکوبگر عبور کنند و بر قلب 

یابد. بنا بر مقتضیات در برخی از اعتصابات،  و اتحاد کارگران و کارمندان در مقابل سرکوبگران افزایش می

میکمیته کاهش  را  خود  افراد  تعداد  قربانیها  از  پرهیز  برای  همچنین  )رهبران  دهند،  سازمانگران  شدن 

ب رویارویی  شرایط  بر  بنا  اکسیونکارگری(  در  نیروی سرکوب،  قدرت  ا  نمایش  آنان  بعضاً  های  از حضور 
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های بعد مورد تعقیب و شکار دستگاه امنیتی جمهوری  شود. کارگران پیشرویی که در سالجلوگیری می

اسالمی قرار گرفتند تا از جانب آنان خطری متوجه سیستم حاکم نباشد، ناشی از کم بها دادن به چنین 

   بود. ییهاتاکتیک

 های ملی و دولتی  کمیته هماهنگی اعتصابات سراسری سازمان

روند شکل در  فردی  به  منحصر  پدیده  اعتصابات  حین  در  سایه"گیری  هرچند  که    "دولت  گرفت  شکل 

حال در البالی انبوه رخدادها به آن  اهمیت تاریخی و تجربی مهمی در سرنگونی رژیم شاه داشت، با این

با   است.  نشده  کافی  سازمانتوجه  در  اعتصابات  میان    گسترش  هماهنگی  به  نیاز  دولتی،  و  ملی  های 

کمیته هماهنگی اعتصابات سراسری  "گیری های تابع آن، شکل ها و شرکتاعتصابیون در سطح وزارتخانه

های ملی عبارت بودند از: شرکت ملی  ها یا شرکتپذیر کرد؛ سازماننارا اجتناب  "های ملی و دولتیسازمان

اش  خانه عالوه بر ساختار اصلی... هر وزارت  یران، شرکت هواپیمایی ملی ایران، شرکت مخابرات ونفت ا

شدند. از جمله  های دولتی نامیده میکرد که سازمانهای خود تصدی میهایی را در زیر مجموعهسازمان

ام برد، وزارت کشاورزی  توان نخانه شد را میها بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه که بعدها وزارتآن

تابعهنیز سازمان یا جنگل  ،هایی  را نظارت مینظیر گوشت و  اعتصاب در وزارتها  با  خانهکرد. شروع  ها 

ای با  های اولیه... کمیته  های صنفی همراه بود. با وجود ترس اولیه از ساواک، اخراج، دستگیری وخواست

گیر  راحل آغازین هنوز ترس وجود داشت و اعتصابات همهگرفت؛ در معضو یا کمی بیشتر شکل می  5تا    4

 نشده بود. 

 نمونه وزارت کشاورزی 

خواسته روی  نخست  کشاورزی  وزارت  در  ما  اعتصاب  که  پذیرفتند  »مدیران  گرفت؛  شکل  صنفی  های 

داریم. کمیته اعتصاب قادر شد که    شان را یاب( از طرف اعتصابیون نقش سخنگو)اعضای کمیته اعتص

های سیاسی مطرح شد. اولین  های صنفی را بگیرد ولی به اعتصاب خاتمه ندادیم و خواستهتمام خواسته

ای که در وزارت کشاورزی تشکیل شد )ترکیب کارکنان  آزادی همه زندانیان سیاسی بود.« کمیته ،خواست

سازمانوزارت و  وابسته(  خانه  کمشامل  های  کمیتهبودنفره    18تا    15یته  یک  برای.  با    ای  هماهنگی 

 های تابعه بود.  خانه و سازمانهای اعتصاب داخل وزارتکمیته
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ها شبیه وزارت کشاورزی نیز برای  خانهای از نهادها فقط خودشان کمیته اعتصاب داشتند، برخی وزارتپاره

شان کمیته هماهنگی  ا فرستادن نمایندگانهای زیر مجموعه، در هر قسمت یک کمیته داشتند و بسازمان

... شکل گرفت    ها، شورا یا کمیته هماهنگی اعتصاباتدادند. از این کمیتهخانه را تشکیل میداخل وزارت

سازمان ملی، دولتی و وزارتخانه حضور داشتند. زمان تشکیل کمیته هماهنگی آبان و دی ماه    59که در آن  

وزیر شد،  ها شکل گرفته بودند. زمانی که بختیار نخستن بختیار این کمیتهبود. قبل از روی کار آمد  1357

شد که با وزرای دولت بختیار چه  در شورای ]مرکزی[ نخست بنابر یک هماهنگی تصمیم نهایی گرفته می

شد. به  ها اطالع داده میخانهها و وزارتی سازمانشده به همهزمان نیز تصمیم نهاییبرخوردی شود، هم

ها مستقل بودند  ها راه ندهند. همه کمیتهشد که وزرای کابینه بختیار را به وزارتخانهطور مثال تصمیم گرفته

 [ 6و شورا یا کمیته هماهنگی فقط وظیفه هماهنگی داشتند.«]

 پیشبرد امور اجرایی ضروری برای مردم 

می باال  توضیحات  از  که  طور  اعتصاهمان  فقط  نه  کمیته  این  فهمید،  وزارتتوان  در  را  و  خانهبات  ها 

نشناختن وزرای دولت  کرد، بلکه اقدامات معین اجرایی مهمی نظیر به رسمیتهای تابعه رهبری میسازمان

های ملی و دولتی«  آخر رژیم شاه را به پیش برده است. »کمیته هماهنگی اعتصابات سراسری سازمان

ها را برای مردم  خانهکارگران و بخشی از کارکردهای حیاتی وزراتعالوه براین، پرداخت حقوق کارمندان و  

باره چنین  بردند. یکی از اعضای این کمیته در اینها به پیش میخانهوزارت  "معاونت"کوچه و بازار در قالب  

میمی انجام  اعتصاب  کمیته  در  هماهنگی  طریق  از  کارگران  و  کارمندان  حقوق  »پرداخت  شد.  گوید: 

ه که هر وزیر تعدادی معاون داشت، ما در کمیته هماهنگی تقسیم کار کرده بودیم که هر سه نفر،  گونهمان

را برعهده گیرد. برای نمونه، موقع پرداخت حقوق، فقط حقوق کارمندان را پرداخت    "معاونت"نقش یک  

 [ 6]  کردیم.«کردیم ولی وزرا و معاونت و مدیران کل را پرداخت نمیمی

از کارکر دهای حیاتی، مواردی نظیر رساندن نفت، تولید برق و تصفیه آب آشامیدنی، توزیع مواد  منظور 

ها و روزهای  ...( یا خدمات پزشکی و بهداشتی که در همه جا و از جمله در ماه  غذایی )گوشت، برنج و

  شد.اعتصاب برای مردم ضروری بودند، می
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 گرایشات سیاسی در کمیته هماهنگی 

های اعتصاب بودند. تالش برای گشودن  مجاهدین و طرفداران خمینی همه در کمیتهسه گرایش چپ،  

های اعتصاب، با مخالفت اسالمیون و طرفداران نهضت آزادی همراه بود. »هر وقت  بحث در درون کمیته

  ها بر ها را نکنیم. بعد از آن هم، آنآمدیم صحبت بکنیم؛ گفتند بحث بعد از رفتن شاه، االن این صحبت

قدرت بودند و کار از کار گذشته بود. البته ناپختگی ما هم بود و وضعیت خاصی که در دوره اعتصاب برای  

شد و ساواک  بود، اعتصاب شکننده میمواجه بودیم. اگر به این شکل همگانی نمی  با آن   مقابله با رژیم شاه 

وجود داشت. )حراست فعلی    "فاظتح"به احتمال زیاد قادر به سرکوب اعتصاب بود. در همه ادارات اداره  

برای نمونه، پس از قیام، از وزارت کشاورزی در بلوار کشاورز، اسناد حراست   .ها( ها و کارخانهخانهدر وزارت

های سیاسی  شامل اعتصابیون، روزنامه نگاران، سران تشکل  نفر  10000ون آوردند. ساواک لیست  را بیر

ها  شان این بود که همه کسانی که در این فعالیتاده کرده بود. طرح را آم . .. مخالف، بخشی از روحانیون و

با دستگیری   آمدن خمینی دستگیر کنند.  روز  را در  بودند  از اعضای فعال کمیته  10000مشغول  ها،  نفر 

ها )قوای نظامی و امنیتی اعتصابات را بخوابانند. ولی وقتی ژنرال هویزر به ایران آمد، طرح عوض شد. این

ها  تر قدرت را به دست خمینی بسپارند، پیش از آن که چپخواستند هر چه سریعها( میو امریکاییشاه  

 [  6] بیش از پیش قدرت بگیرند و کار از دست اسالمیون خارج شود.« 

 پس از قیام

های ملی و دولتی بالفاصله پس از  شکاف و سپس سرکوبِ کمیته هماهنگی اعتصابات سراسری سازمان

بهمن، تعداد زیادی از    22سیدن اسالمیون و دولت موقت مهندس بازرگان آغاز شد. »بعد از  به قدرت ر

[ این  6گرفتند، مدیرکل، معاون وزیر و وزیر شدند.«] "پست"های اعتصاب بودند،  افرادی که در این کمیته

- دی و ملی شان که به یاری نهضت آزاافراد کسانی بودند که در تایید سیاست اسالمیون و دولت موقت

برمیمذهبی قدم  بود،  گرفته  پا  نمیها  نشان  آشکاری  مخالفت  یا  علیداشتند  معیندادند. تالش  فر،  اکبر 

- بخشی از نقش ملی  ،های آنهای هماهنگی، برای تخریب و توقف فعالیتنماینده نهضت آزادی در کمیته

فر در کمیته اعتصابات  »معین  دهد:ها را در تحکیم اسالمیون و سپس جمهوری اسالمی نشان میمذهبی

بودجه رسید؛ اعالم کرد که    و شورای هماهنگی بود، بعد از قیام وقتی به سمت ریاست سازمان برنامه و

ها را  اند و االن دوره سازندگی است و نیازی به آن نیست. باید آنها برای خرابکاری ساخته شدهکمیته"
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نوز قدرت داشتیم. چهار معاون وزیر عوض کردیم تا باالخره  ماه بعد از قیام، ه  5تا    4تا    "منحل کنیم.

 [ 6دادند. ما رد کردیم.«] "پست "های چپ( پیشنهاد معاون پنجم را قبول کردیم. به ما )بچه

 « کارمند»انتشار نشریه 

تعدادی از    توسط   هاگیری قدرت این کمیتهها و کمیته هماهنگی اعتصابات، بازپس»بعد از انحالل کمیته

نشریه کارمند را منتشر کردند. مجاهدین    که  شدتشکیل    "شورای سراسری کارمندان دولت"  ،باقیمانده  افراد

)شبیه لوگوی نشریه کار،    "کار"رغم دعوت ما، خودداری کردند. لوگوی نشریه از  از شرکت در شورا علی

ن فعال در دسترس نیست ولی نشریه  ای از آگرفت. متاسفانه نسخهشکل می "مند"سچفخا( و در کنارش 

سازمان  10000 در  و  داشت  تیراژ  وزارتنسخه  و  دولتی  میخانههای  پخش  نشریه  ها  تحریریه  در  شد. 

)با اسکندر"کارمند" اشتباه نشود( از کارمندان بانک ایران و ژاپن،    ، از اعضای سچفخا، سیامک اسدیان 

کارمندان سازمان برنامه و بودجه بودند. عالوه براین، یکی  اللهی از  آید و عطاءخانمی که اسمش یادم نمی

دیگر از اعضا از کارمندان وزارت دارایی بود، نماینده سازمان انرژی اتمی و نیز من و همکاری دیگرم از  

نمی یادم  خانم که اسمش  آن  بودیم.  وزرات کشاورزی عضو  کُر سازمان  طرف  دخترش عضو گروه  آید، 

 [ 6یی خلق ایران( نیز بود.«] های فدا)سازمان چریک

 13۶1تا بهار    13۶0ضربات 

تا   اسفند  در ضربات  اعتصابات،  هماهنگی  کمیته  اعضای چپ  از  نیز  و  کارمند  تحریریه  از  زیادی  تعداد 

های فدایی  سازمان چریک  "صنایع دفاع "اردیبهشت بر بخش دمکراتیک و کارمندان و نیز بخش کارگری  

مرحله به مرحله گسترش    1361تا اردیبهشت    1360ند. این ضربات از اسفند  خلق ایران )اقلیت( دستگیر شد

های کارگری و کارمندی، از جمله اعضای کمیته هماهنگی، از تعقیب و مراقبت  [ درباره دستگیری6یافت. ] 

[ عالوه بر این ضربه گسترده،  7]  گزارش شده است.   1361تا اردیبهشت   1360اسفند -این فعالین از بهمن 

فدایی  محمو )سازمان  علیزاده  هیئت    16جریان    - د  عضو  نیز  و  سراسری  شورای  اعضای  دیگر  از  آذر( 

می را  کارمند  کمیته  تحریریه  به  مرکزی  بانک  اعتصاب  کمیته  از سوی  قیام  مقطع  در  که  برد  نام  توان 

بود. او در شهریور سال   پیوسته  از بند مو1367هماهنگی  زندانیان سیاسی،  سوم به ، در کشتار سراسری 

 به دار آویخته شد.   ، که رئیسی هم عضو آن بود،در زندان گوهردشت توسط هیئت مرگ "هاملی کش"
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 تجربه اعتصاب کارگران نفت 

، اعتصاب نفتگران در اهواز، گچساران، مسجد سلیمان،  1357ترین اعتصابات پاییز و زمستان  یکی از مهم

پاالیشگاه تبریز،     و  شاهنشاهی  مالی  سیستم  کردنفلج  در   که  بود  …   شیراز، تهران و آغاجاری، خارک، 

مبارزات در سایر مراکز تولیدی و نیز اعتراضات شهری نقشی موثر داشت. یکی از پژوهشگران در    گسترش

در  این مورد می اگر هم هست  یا  ندارد  اعتصاب وجود  این  از  اسنادی  نفت،  نویسد: »درکتابخانه شرکت 

 [ 2] شود.«اده نمیدسترس عموم قرار د

های  بودن، هریک ویژگیرغم سراسری... شکل گرفت، علی  اعتصاباتی که در پاالیشگاه تهران، آبادان و

محلی خود را داشتند. تهران از لحاظ سیاسی و نزدیکی به مبارزات جاری در پایتخت، اثرگذاری تبلیغی و  

پاالیشگاه اما ظرفیت تولید  آبادان در کنار  تهییجی باالتری داشت،  های جنوب و به خصوص پاالیشگاه 

 رد.  تری از لحاظ اقتصادی بر حکومت شاه وارد آو اثرگذاری سیاسی، فشار سنگین

ها با  شهریور شدت یافت. این رشته از اعتصاب  17آغاز شده بود، اما پس از    57ها از تابستان  »اعتصاب

های مخفی اعتصاب را شکل داده بودند که توسط برخی از  هدایت کارگران آگاهی شکل گرفت که کمیته

سابقه بود.  شده  تشکیل  نفت  شرکت  کارگران  سندیکای  کارگراناعضای  سندیکای  به    ی  نفت  شرکت 

دههسال اولیه  چنین برمی  50ی  های  نفت  کارگران شرکت  اعتصاب  شروع  مورد  در  گردد. خسروشاهی 

 گوید: می

من به همراه تعداد زیادی از دوستان زندانی سیاسی از جمله عزیز یوسفی آزاد شدم   57”روز اول فروردین 

وقتی ما    53ان به خانه من آمده بودند. سال  ای از دوستان کارگر شرکت نفت تهربه خانه که رفتم یه عده

با فشار کارگران    55دستگیر شدیم سندیکا را منحل کردند و اجازه ندادند تا تشکیل شود. منتهی در سال  

ای انتخاب شدند. همین منتخبان سندیکا بودند که بعد از آزادی به خانه  دوباره انتخابات برگزار کردند و عده

ها هم در کمیته مخفی بودند. این کمیته اعتصاب مختص به تهران بود  ودند و همینمن برای دیدار آمده ب

  به  کارمندان  57  شهریور  از  پس  که  بعدها.  بود  نفر  هفت  اعتصاب  کمیته  …  و هنوز سراسری نشده بود

شدند، یک کمیته سراسری اعتصاب    اضافه  اعتصابیون  به  هم  خوزستان  نفت  کارگران   و  پیوستند  اعتصاب

 اینکه   ضمن  نبودند،  سندیکا  عضو  که  بودند  هم  نفر  چند  اعتصاب  کمیته  در  …  نفر تشکیل شد  14اد  به تعد

  مدیره   هیات  اعضای  از  نفر  چهار  سه  فقط.  نبودند  مخفی  کمیته  عضو  هم  سندیکا  مرکزی  اعضای  همه

 [ 2]  ”«.بودند مخفی کمیته عضو سندیکا
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گزارش از  یکی  تجربه  در  این  درباره  که  به صورت    ،منتشرشدههایی  کارگران  مبارزاتی  سابقه  و  ترکیب 

تر  شود: »کارکنان نفت شامل کارگران، کارمندان و مهندسان جوان و فعاالن قدیمیخالصه چنین بیان می

های پیشین در پاالیشگاه آبادان را  کارگری که تجارب سازماندهی کارگری و اعتصابات موفق صنفی سال

در پاالیشگاه تهران آشنا بودند، در مقطع   1353ی اعتصاب صنفی سال  با تجربه  ویژهبا خود داشتند و به

ی هماهنگی« برای پیشبرد اعتصابات  های مخفی اعتصاب« و ایجاد »کمیتهبا ایجاد »کمیته  1357انقالب  

 [ 1] های خود را آغاز کردند.«کارگری، فعالیت

 دهی و هدایت اعتصاب ی سازماننحوه

مهر، گسترش نیافت.   9[ و تالش نخست در پاالیشگاه آبادان  2شهریور ]  17پاالیشگاه تهران اعتصاب در 

های فریب و سرکوب توسط  شهریور همراه شده و در آبادان، تاکتیک  17در تهران، شروع اعتصاب با کشتار  

وم، با  رژیم شاه و مدیریت پاالیشگاه منجر به شکست تالش نخست برای اعتصاب شده بود. در تالش د

بین کارگران بخش ارتباطات و خبررسانی  این که  به  نبوده، توجه  های مختلف در تالش نخست موفق 

های خود را با تجمع در کارگاه مرکزی و در عین حال فرستادن  ، تاکتیک1357مهر ماه    25کارگران در روز  

توانستند فریبکاری کارفرما را  ها تکمیل کردند. از این طریق،  نمایندگانِ کارگران اعتصابی به سایر بخش

برای شکستن اعتصاب نقش بر آب کنند. در روند روزهای اعتصاب، اختالفاتی بین کارگران قدیمی و جوان  

های صنفی بود و  ها به خواسته[ به محدود نگهداشتن خواسته1]"کارگران سالخورده"شود. تمایل دیده می

دیدند. سرانجام کار، پیوند اعتصاب  هایشان میاز خواسته  های سیاسی را نیز جزئیبقیه کارگران خواسته

 شود: های مجموع جامعه دیده مینفتگران با خواسته

 ها عبارت بود از: »...این خواسته

 کشور  سراسر در نظامی حکومت لغو –

 بند  و قید  گونههیچ بدون سیاسی زندانیان  آزادی –

 نفت پلیس و ارتش در امور صنعت  نیروی دخالت هرگونه منع –

 کشور  فرهنگیان های خواسته به رسیدگی –

 نفت  صنعت  کارگران های خواسته به رسیدگی –

 [ 1] « . دیگر خواست چند و  اخیر کشتارهای  مسبین یکلیه یمحاکمه –
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، دوران انقالبی به موقعیت انقالبی تبدیل شده بود. حکومت نظامی  1357بایستی توجه داشت که از شهریور  

با آزادی گروهی از زندانیان سیاسی   1357آبان    5بست قرار داشت و از روز  محالت در بندر اغلب شهرها و  

ها تظاهرات،  ... جریان داشت. روزانه ده  در دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی و  "هفته همبستگی "رژیم شاه،  

که به پخش    ها مساجدِ محالت، محل تجمع جوانانی بود شد. شبهای مختلف برگزار میسخنرانی در محل

که مربوط به نیروهای چپ و کمونیست    "جلد سفید"های ممنوعه )اعم از شریعتی یا  خبر، اطالعیه و کتاب

ها از سوی نفتگران در آبادان اعالم شد، تایید و پشتیبانی دوجانبه  بود( مشغول بودند. روزی که این خواسته

داد. ذکر  بستگی نفتگران با آنها را معنا میجنبش و اعتصابات جاری در شهرهای مختلف با نفتگران و هم

بستر عمومی جنبش طبقاتی و اجتماعی در  های باال  این نکات از آن رو ضروری است که طرح خواسته

 ها خودداری شود.  سازی در مورد اعتصابات و سطح خواستهاز در افتادن به کلیشه درنظر گرفته شود تا 

نیروهای سیاسیعالوه براین، کارگران   های  نظامی نظیر سازمان چریک-پاالیشگاه تهران، به پشتیبانی 

فدایی خلق، نیز دلگرمی داشتند. گرچه، پیشرفت روند اعتصاب و همبستگی کارگران و کارمندان، چنین  

 گوید: نیازی به پشتیبانی مسلح از کارگران اعتصابی را منتفی کرد. خسروشاهی در خاطراتش می

  فاصله  این  در  …  کردندمی  کار  کماکان  پاالیشگاه  و  کارمندان   و  بودند  اعتصاب  در  کارگرانفقط    …»

  مجبور  را   هاآن  زور   به و   شوند  پاالیشگاه   از  کارگران خروج   از  مانع  نظامی  حکومت  دلیل  به   بود  ممکن  چون

لوله نفت را در صورت  یر  مس  از  جایی  چند  که   گرفت  تصمیم  اعتصاب  کمیته  کنند،  پاالیشگاه   در   ماندن  به

 لزوم منفجر کند. 

هایی شناسایی شد که در صورت لزوم  های فدایی گرفته شد و چند پمپ بزرگ و لولههایی با چریکتماس

منفجر شود تا کار پاالیشگاه بخوابد که اصال این مسئله پیش نیامد. چرا که با کارگرانی که کارمند شده 

توافق شد که یک روز در رستور پاالیشگاه راهپیمایی  بودند  با رسیدن جمع کارگران معترض که در  ان 

کنند با شعار ”کارمند کارگر پیوندتان مبارک” به اعتصاب کارگران بپیوندند. که همین مسئله پیش آمد  می

، گاز رو کی برد شوروی، مرگ بر  با شعار “نفت رو کی برد آمریکا  بارو کارگران در پاالیشگاه برای اولین

 [ 2]  هلوی” سرنگونی حکومت شاه را مطرح کردند.«حکومت پ

اقدامات تهییجی و تبلیغی، شرکت در اعتراضات عمومی و همبستگی با سایر نیروهای معترض اجتماعی، 

از   آبادان می خوانیم: »امروز کارگران  در گزارش  نمونه  برای  است.  اعتصابیون  روزانه  فعالیت  از  بخشی 

نفر از کارگران با پالکاردهایی    100رکزی حرکت کردند. در حدود  های مختلف به سمت کارگاه م قسمت

 ها: که روی آن
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 ی زندانیان سیاسیلغو حکومت نظامی و آزادی کلیه .1

 عدم دخالت قوای نظامی  .2

 تر کنیدکارگران اتحاد و همبستگی خود را بیش .3

 گونه قولی را از کسی قبول نکنید مگر با بخشنامه هیچ .4

 پذیریمگونه قولی را نمیهیچما کارگران  .5

  [1] شدت استقبال شدند...« نوشته شده بود به محل تجمع آمدند که از طرف کارگران به

های جزیره خارک، بندر شاهپور و بندر  آبان کارگران ترمینال  9های تهران و آبادان،  عالوه بر پاالیشگاه

جریان نفت از این مناطق به خارج بسته شد.  ماهشهر دست از کار کشیدند و به این ترتیب تمام شیرهای  

آبادان، دسترسی به خواسته3پیش از آن خبر اعتصابات در بندر خارک نیز منتشر شده است. ]  های  [ در 

آبان، قطعنامه کارگران پاالیشگاه،    14صنفی، ترمزی بر ارتقای مبارزات نفتگران به اعتصاب سیاسی نشد.  

ها از میانه مهر تا  ی کنند. توجه به سرعت تحوالت و سطح خواستههای سیاسی خود را مطرح مخواسته

 های نفتگران دریافت: توان از البالی سطور خواستهمیانه آبان را می

 14/8/1357کارگران پاالیشگاه آبادان   1ی شماره  »قطعنامه

فت و سایر طبقات  ران کارمند شرکت نخاطر همبستگی با خواهران و برادما کارگران پاالیشگاه آبادان به

های ملی خود را که اولویت دارند اعالم  های صنفی، اینک خواستملت ایران، پس از وصول از خواسته

 :کنیممی

 های کارمندان صنعت نفت حمایت و پشتیبانی کامل از خواست .1

 لغو حکومت نظامی  .2

 آزادی بی قیدوشرط زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدشدگان .3

 و اطالعات کشور انحالل سازمان امنیت   .4

 المال تعقیب و مجازات متجاوزین بیت .5

 ی عامالن کشتار اخیر ایران تعقیب و مجازات کلیه .6

 اسفند ماه   29مرداد به   9برگرداندن روز صنعت نفت از  .7

 های فرهنگیان کشور رسیدگی به خواسته .8

 [ 1های قبلی کارگران صنعت نفت« ] رسیدگی و اجرای خواسته .9
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،  "کارگران جوان"، گاهی  "کارگران سالخورده"هد تفاوت نظرات هستیم، گاهی  ، شا"هاتاکتیک"در مورد  

کنند. نکته مهم اما روشی است که توافق  [ تاکتیک اشتباهی را پیشنهاد می1]   در نظر نویسندگان گزارش 

رسد و آن  میحلی به توافق جمع  کند، که نهایتاً راهجمعی را برتر از انشعابات خودمحورپندارانه امروزی می

 شان نیست.  کنند. تفاوت نظرات و پیشنهادات کارگران نفتگر، دلیلی برای شقه شقه کردن مبارزهرا اجرا می

در روزهای آبان، نفتگران شاهد فشار و پیشروی دولت نظامی ازهاری در روزهای نخستِ روی کارآمدنش  

بازمی با کمهستند. برخی به کار  ادامه تحصن و اعتصاب به مبارزه ادامه  کاری و  گردند، برخی  با  برخی 

های  شود. فراز و نشیبدهند. با یک وقفه در اعتصاب نخست، در یازدهم آذر، اعتصاب بزرگ دوم آغاز میمی

رحمانه دولت  های منتشره در همان زمان، واقعیت زندگی و مبارزه کارگران و تالش بیاعتصاب، در گزارش

 دهد.  شکستن مقاومت نفتگران نشان میو حکومت نظامی را برای 

 ی اعتصاب« کنندهی هماهنگ»تشکیل کمیته

نویسد: »وقتی که  گیری کمیته اعتصاب با زندگی و مبارزه کارگران نفت پیوند خورد. خسروشاهی میشکل 

کمیته اعتصاب علنی شد. یکی دو ماه قبل از    ،فضا کمی باز شد و مخصوصا آبادان به اعتصاب پیوست

های پتروشیمی و گاز هم شاملش الب حدود دی ماه، سندیکای کارگران نفت تاسیس شد که بخشانق

های کارخانه بود.  ای از کمیتهشد و همه با هم بودند. اسمش سندیکا بود اما به طور واقعی مجموعهمی

ها پس از  کمیته  پاالیشگاه، گاز، پخش، آبادان، شیراز، اصفهان و تبریز هر یک کمیته خود را داشتند. این

کردند و اطالعیه و نشریه  علنی و انتخابی کارگران بودند. جلسه برگزار مینمایندگان  حذف حکومت نظامی،  

 کردند. منتشر می

  ایعده  ایکارخانه  هر  در .  نبود  آن  رسمی  معنی  به  انتخابات   و   عمومی  مجمع  برگزاری  معنی  به  انتخاب  …

تایید کارگران بودند. مثال در پاالیشگاه تهران ده نفر از کارگران بودند که  ن جلودار بودند و مورد  کارگرا  از

از ابتدا جلودار بودند، فعالیت کرده بودند و مورد تایید کارگران بودند. در خوزستان همین طور در بقیه جاها  

کردند  یرفتند و مماشات مکرد. چون یک عده میهم به همین نحو. در آبادان قضیه یک مقدار فرق می

های کارخانه بود که به اسم سندیکا در  کار به انتخابات کشیده شد و عوض شدند. در مجموع این کمیته

 کرد. سطح سراسری کارگران را رهبری می

های اعتصاب  در این دوره اخبار مربوط به اعتصاب بسیار پراکنده و ضدونقیض بود. به همین جهت کمیته

کانشریه “نشریه  نام  به  هم  اعتصاب  ای  کرد  کمک  نشریه  این  کردند.  منتشر  را  نفت”  صنایع  رکنان 



404 

 

مورد در بین کارگران تفرقه ایجاد نکند.  سازماندهی شود و کارگران اخبار واقعی را بخوانند تا شایعات بی

 [ 3] انتشار این نشریه تا سال شصت که توقیف شد، ادامه پیدا کرد.«

گزارشات   در  آبادان،  تجربه  شروع  به طور مشخص،  از  پس  روز  چند  است.  شده  ثبت  اعتصاب  روزهای 

نظارت و  "اعتصاب در آبادان، کارگران بنابه تجربیات و مشکالتی که پیش آمده تصمیم به تشکیل کمیته  

 خوانیم که: [ می1]  گیرند. در گزارشمی "کنندهتنظیم

ان دودستگی و نفاق بیندازد  کند در بین کارگر»یکی از نمایندگان که احتماالً آدم مشکوکی است سعی می

برنامگی،  العمل شدید کارگران مواجه شد و به همین علت و برای جلوگیری پراکندگی و بیکه با عکس

کننده از طرف کارگران انتخاب  ی نظارت و تنظیمکارگران آگاه و با تجربه پیشنهاد کردند که یک کمیته

 طور عمده عبارت بود از: بهشود و این کمیته سخنگوی اعتصابیون بود و وظایفش 

کس  یچه  .بندی نظرات کارگران و در صورت لزوم مذاکره با کارفرمانصب اعالمیه و تدارک سخنرانی و جمع

ند و غیره. قرار شد که  ای به دیوار بچسباا اعالمیهد و ی به جز اعضای کمیته حق ندارد با کارفرما مذاکره کن

ای برای هماهنگی انتخاب و  نفره  13[ یک روز بعد کمیته  1]   د.«کمیته فردا از طرف کارگران انتخاب شو

شود. »...این کار  عضو تبدیل می  6نفره به کمیته متمرکزتری با    13شود. چهار روز بعد، کمیته  معرفی می

بیش کمیته  اعضای  از  نفر  دو  چون  است،  کامالً صحیح  موجود  شرایط  بهدر  کارفرما  تر  با  زدوبند  دنبال 

 [ 1]  هستند.«

 ی ارتباط و همبستگی، تنوع نیروهای موجودشیوه

همبستگی اعالم  و  تظاهرات  در  عملی  پشتیبانی  و  مستقیم  میتماس  صورت  نمونه  ها  در  است.  گرفته 

بینیم که در سایر شهرها  اعتصاب نفتگران، بخشی از حال و هوای همبستگی مبارزاتی در آن منطقه را می

پاییز و   نیز در  آبادانعده"قابل رویت است.    1357زمستان  و مناطق کشور  ، کارگران و  "ای از معلمین 

و اتمی  نیروگاه  و  نپتون  ایران  و  آفیس  جنرال  پتروشیمی،  محل    کارمندان  به  همبستگی  ابراز  برای   ...

ها در بسیاری از موارد با ممانعت مامورین حکومت  اند. این ابراز همبستگیآمدهاعتصابیون پاالیشگاه می

 روند.  ... می  شد. متقابال نیز نفتگران، برای اعالم همبستگی خود به محل اعتصاب معلمان وی روبرو مینظام

محاصره    با ، چنین بود که همبستگی در اعتصابات و تظاهراتی که  "آن روزها"تجربه شخصی نگارنده از  

ای را  یرانهو همبستگی دل شد، شور مبارزههای سربازان و افسران مسلح ارتش شاهنشاهی انجام میماشین
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یی  زد. نیروهایی که دراعتصاب یا در تظاهرات یا محاصره ارتش بودند، و نیروهادامن می  در هر دو طرف 

اعالم همبستگی با  آنان  به  امید میکه  نیستشان،  تنها  با همین عمل  نددادند، که دیگر  اعالم    "ساده". 

را به انجام    "وحدت"کار آرام سیاسی و مذاکرات صوری  ها سال دوره  همبستگی عملی و مبارزاتی، کار ده

 کردند.  یافتند و به هم اعتماد میرساندند. مبارزین، یکدیگر را در میدان جنگ طبقاتی میمی

 های سرخ و سوسیالیستیگیری و فعالیت هستهشکل

اند. از  ان درگیر بودهارتباط با هم، در اعتصاب نفتگر  "با"و یا    "بی"های سرخ مختلفی در این دوره  هسته

ی کارگر« )متحدین خلق(  جمله به تشکیالت کارگری محلی تحت عنوان »مبارزان راه ایجاد حزب طبقه

[ در آذر ماه خبر از  1]  شان پس از چهل سال در این نوشته مورد توجه قرار گرفت. های روزانهکه گزارش

شود که  سوسیالیستی در آن مقطع[ داده می  گروهی به نام »یاران حیدر عمواوغلی« ]یک گروه محلی چپ

آماده می  16ای تحت عنوان »برای  اعالمیه پاالیشگاه پخش کردهآذر  را در کارگاه مرکزی  اند.  شویم« 

  "حتی آثاری از مارکس و لنین"در حین اعتصاب،    "مطالعه و بحث"عالوه بر آن، خبر آوردن کتاب برای  

گل و دو  [ خبر پخش دفاعیات رفیق هوشنگ تره1]   شود.ات دیده میو نیز انتشار نشریه دیواری در گزارش

ی کارگر« به میزان محدود نیز در آذر ماه در گزارشات دیده  اعالمیه از »سازمان پیکار در راه آزادی طبقه

 [ 1] می شود.

 آگاهی به منافع مستقل طبقاتی

که در فضای عمومی سیاسی جنبش   شودها دیده میهایی در میان سخنرانیدر اعتصاب نفتگران، جرقه

المللی )رادیو بی  جاری که اسالم گرایان رهبری خود را به مدد ساختارهای سنتی خودشان و تبلیغات بین

هایی  شود. برای نمونه در حین اعتصاب در آبادان به چنین گزارشکردند، گم می...( تحکیم می  بی سی و 

 خوریم: برمی

ارگران ضمن سخنرانی خود گفت که کارگر باید در صفوف اول مبارزه قرار  ی کیکی از اعضای کمیته  »...

  سپس.  گیرد  عهدهبه  را  سلطنتی  ضد  –ی تاریخی خود، یعنی رهبری مبارزات ضدّ امپریالیستی  گیرد و وظیفه

اتحاد کارگران یعنی چه!   که داد نشان اراذل این به  و  شکست را سکوت باید گفت  نمایندگان از دیگر یکی

  اتحاد   –کارگر قهرمان، رهبر زحمتکشان، درود ملت بر تو باد،  "بعد از آن کارگران شروع به دادن شعارهای  

  اعتصابات،   پیشرفت مراحل در  «. کردند " … و  انقالب  یمدرسه اعتصاب، اعتصاب،  پیروزی، – مبارزه  –



406 

 

 شود. هبی و طرفداران خمینی در پاالیشگاه دیده میمذ  تبلیغات  نشان  که  است  ماه  آذر  دوم  نیمه  در  یعنی

[1 ] 

 های مالی اعتصاب ی تأمین منابع مالی، صندقمنبع مالی مستقل، نحوه

نگاران و کارکنان اعتصابی  در آذر ماه، نفتگران در حالی که خودشان در اعتصاب هستند، »برای روزنامه

کنند. عدم پرداخت حقوق کارگران توسط دولت نظامی، در دی ماه  میمطبوعات« کمک مالی گردآوری  

های دیگر »صندوق اسالمی« را موضوع کار اعتصابیون  برخی گزارش  ،، مسئله »صندوق اعتصاب«1357

  گیرند. کردن پول برای کارگران اخراجی« می[ عالوه بر آن، »کارگران پیشرو تصمیم به جمع1]  کند.می

های مردمی برای  های کمک، صندوق1357ا و بستن حساب سندیکا، در اوایل دی ماه  ه [ با قطع حقوق1]

های اعتصاب خسروشاهی چنین کارگران و روزنامه نگاران اعتصابی تشکیل شد. »در مورد تامین هزینه

  مالی  حساب  چون  بودیم  گرفته   قرار  مضیقه  در  مالی  نظر  از  تهران  در  ما   که  بود  این  واقعیت…گوید: “می

آوری کردند. دو و نیم میلیون  ها حدود دو و نیم میلیون جمعشجویان رفتیم و آندان   پیش.  بود  بسته  سندیکا

شناختیم و قضایا را  رفتیم نزد طالقانی که او را از زندان میچند نفری  با    شد.پول یک روز کارگران هم نمی

که مسئول کمیته بازار بود. از آن موقع پول  اند. یک آقایی را معرفی کرد  شرح دادیم که حساب را بسته

خیلی زیادی از بازار به کارگران کمک شد و از همان موقع یک نفر به نام آقای عراقی که بعدها مسئول  

  زیاد  و  پیوسته کمک  این شاهی  خسرو "…و ترور شد، وارد کمیته مخفی اعتصاب شد شد روزنامه کیهان 

های  و کمک مالی از بخش  پول  آوری جمع  به   کافی  توجه   اعتصاب   یهاکمیته  که   داند می  عاملی  را   بازار 

 [ 3] دیگر جامعه و خود کارگران نداشته باشند.«

[ نیز در این  1شود که در گزارش منتشره ]نکات بسیار مهمی درباره منابع مالی اعتصاب بعدها منتشر می

 شود:باره به صورت زیر بیان می

 « »پیوست

 ی تأمین معیشت کارگران اعتصابی نحوهنکاتی در مورد 

های کارگران  که نخستین تالش 1306دهد ازسال  ی جنبش کارگری در پاالیشگاه آبادان نشان میتجربه

های مالی مخفی و مدیریت مالی برای پیشبرد مبارزات  نفت برای بهبود شرایط کار آغاز شد ایجاد صندوق

نند یداله  نیز فعاالن جوان کارگری ما  1335داشته است. در سال  کارگری در دستورکار فعاالن کارگری قرار  
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عضو صندوق    300صندوق تعاونی کارگری« نقش مهمی داشتند. در این دوره به  دهی »خسروی در سازمان

نیز بعد از اعتصاب صنفی و    1351شد. در سال  تعاونی، در صورت نیاز به شکل محدودی کمک مالی می

یشگاه آبادان از جانب فعاالن کارگری »صندوق مالی مخفی« تشکیل شد. هدف  مدت کارگران پاالکوتاه

های محدود بدون بهره به کارگران و کمک به پیشبرد  درآمد و دادن واماین صندوق کمک به کارگران کم

 مبارزات کارگری در پاالیشگاه بود. 

های واقعی و مستقل  فاقد اتحادیه جا که کارگران و کارمندان نفتو در مقطع انقالب، از آن  1357در سال  

خود بودند و صندوق مالی مستقلی از خود نداشتند، که اعتصاب خود را مستقالً با تکیه به خود به پیش  

های اصلی فعاالن کارگری  های آنان یکی از دغدغهببرند، تأمین معیشت مالی کارگران اعتصابی و خانواده

خواهد نامش  ی مخفی اعتصاب« در پاالیشگاه تهران که نمیدر آن مقطع بود. یکی از اعضای »کمیته

می مالی  تأمین  موضوع  به  اشاره  با  شود،  سازمانبرده  با  کارگری  فعالین  انقالب  مقطع  »در  دهی  گوید: 

های مخفی اعتصاب« در سازماندهی اعتصابات صنعت نفت نقش اساسی را بازی کردند. با شروع  کمیته

ی اول از طریق  وضوع اعتصابات برای از پا در آوردن رژیم شاه در مرحلهم  اعتراضات سراسری در کشور

ی بعدی که در هر اعتصاب کارگری بسیار مهم است تأمین  های مخفی سازماندهی شد. مرحلهاین کمیته

دانستیم که این اعتصابات برخالف گذشته  های آنان است. میمنابع مالی و معیشتی برای کارگران و خانواده

بود و نمینیطوال این  تر خواهد  اعتصاب دچار مشکالت مالی شوند و  اعتصابیون در طول  خواستیم که 

مسئله در اولویت قرار داشت. به همین خاطر در آن مقطع تأمین مالی برای ادامه حرکت اعتصابی از طریق  

شد. خصوصاً  می  بخش عظیمی از بازاریان و مردمی که خواهان سرنگونی رژیم شاه بودند بالفاصله تأمین

از همگان خواست که به کارگران اعتصابی شرکت    1357ای در شهریور  اهلل خمینی طی اطالعیهکه آیتاین

کات خود  ذنفت کمک مالی کنند. او دستور دینی و فتوا داد که مردم و بازاریان و »تجار محترم« قسمتی از  

رسید ی اعتصاب مینی، گونی پول برای ادامهرا به صندوق اعتصابات بدهند. پس از آن فرمان بود که گو

ها را در اختیار کارگران  های اعتصابات پولشد.« از این طریق بود که کمیتهو مشکل مالی برطرف می

های مالی برخی از مردم بود  ی مالی بازار و تجار و کمکدادند. با این پشتوانهها قرار میاعتصابی پاالیشگاه

مدت خود را پیروزمندانه تا سرنگونی ادامه دهند و شاه را ساقط  تند اعتصابات طوالنیکه کارکنان نفت توانس

 [ 1] کنند.«

ها، همچنین هژمونی مالی بر اعتصابات و  ]نفوذ بازار و اسالمیست  عدم استقالل مالی اعتصاب نفتگران

مین  أه کارگر[ به تهای تاریخ مبارزه طبقترین برشنقش و تأثیرش بر جنبش کارگری، در یکی از کلیدی



408 

 

  کشاکش   در  که  باشد«  باید  کجا  از  جنبش  مالی  »منابع سلطه خمینی و یارانش در جنبش عمومی انجامید.

آمد  توجه به پیبر سرنگونی رژیم شاه، همزمان بی  ود، تمرکزمناهمیت میچنان کمآن  اعتصاب  روزهای   آن

سرنوشت یک انقالب را آنچنان در بیراهه رقم زد و به  بدفرجام وابستگی مالی به ارتجاع بازار/ مسجد،  

ایم. این  دامن ضدانقالب و ارتجاع راند که چهل سال پس از آن نیز هنوز در بند و زنجیرش به اسارت مانده

ای است که اتفاقا، موضع ما را در نقد و رد پذیرش کمک مالی از نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی و  نکته

    کند.الحال تایید مییا منابع مشکوک

 تجربه پوالد اهواز 

  3500تهران بزرگترین پیمانکاری صنایع فوالد با بیش از  -های چهارگانه فاسترویلر اعتصابات در کارگاه

گیری شورای کارخانه، الزاما به  آغاز شد. تجربه موفق اعتصاب و حتی شکل  1357شهریور    25کارگر در  

خوانیم:  ارتجاعی از صفوف جنبش کارگری نبود. در گزارشی در این مورد میراندن نیروهای  معنای عقب

  انتخاباتی جهت تشکیل شورایی به  پس از قیام بهمن ماه،  زمان بـا بازگشـت کارگـران به کارخانه »هم

عدم حضور اکثریت    هـای فـوری کارگـران برگـزار گردید. این انتخابات به علترسیدگی به خواست  منظور

گران فنی و باسابقه در کارخانه از یک طرف و عدم ارتباط و پیوند ارگانیک کارگران پیشرو و آگاه از  کار

طرف دیگر، به سود عوامل قشری و سازشکار تمام شد. و این ]تشکیل شورا[ برای کارفرما زنگ خطری  

بود، جلوگیمحسوب می وقوع  انفجاری که در شرف  از  نمود  بدین جهت کارفرما سعی  به عمل  شد.  ری 

 [ 8]  آورد.«

تالش مرتجعان و اسالمیون برای گرفتن رهبری شوراهای کارگری از درون و فشار کارفرما و دولت به  

شده، دائمی و  صورت مستقیم بر کارگران پیشرو و آگاه که در تجربه باال به آن اشاره شد روش شناخته 

ری یک جنبش آگاه و مستقل کارگری درون  گیوار جمهوری اسالمی بوده که تا کنون مانع از شکلنمونه

از:   بوده  عبارت  آنان  تبلیغاتی  پوشش  است.  شده  صنعتی  مراکز  و  مستضعفین"کارخانجات  از  و    "دفاع 

. اسالمیون برای پیشبرد سیاست  "شورای اسالمی"های سترونی موسوم به  دادن شورا به سوی تشکلسوق

تن باندهای سیاه اسالمی که به پیشروان کارگری حمله  سرکوب از درون صفوف کارگران، با به راه انداخ

داده،  گرانه به پیشروان کارگری نمیهمراه با تهدید کارگران برای پیروی از احکام اسالم، اجازه کار آگاه  ،کنند

کردن نمایندگان کارگران و کشاندن پاسداران مسلح به محیط کارخانه، زمینه تعقیب  در نهایت با مضروب

     [ 8] آوردند.کارگران مبارز را فراهم می و دستگیری
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از کشاکش کارگران پیشرو و مرتجعین اسالمی گذشته و حافظه تاریخی و مبارزاتی   بیش از چهار دهه 

ای و رسمی صنایع  کارگران فوالد هنوز زنده است. گویی زمانی نگذشته است و در حمایت از کارگران پروژه

نویسند: »به شما کارکنان صنعت نفت و کارگران شاغل ن خود مینفت گاز پتروشیمی همچون نسل پیشی

ها که به صورت گسترده در بیش از هفتاد شرکت و با جمعیتی بالغ بر سی هزار نفر دست به  در پاالیشگاه

شما که کنار خود    .قراول موج جدید اعتصابات سراسری هستیددار و پیششما که پرچم.  ایداعتصاب زده

کا تمام  وحمایت  ایران  خانواده  رگران  جانجهان،  و  دادخواه  تشکلهای  و  آبان  اعتراضات  و  باختگان  ها 

 های کارگری را دارید. جمع

  کارگران   با   مانجان  و  جسم   در  نیز    "اهواز -ایران   فوالد   صنعتی  ملی   گروه  شرکت  مستقل  کارگران"ما  

پایین، عدم  واسطههای  ها علیه شرکتایطبقهمه  گسترده  مقاومت   و   اعتصابی ای، ظلم دولتی، دستمزد 

 [ 9]  ثبات شغلی و علیه تمامی اشکال نابرابری طبقاتی یکرنگ و یک دل هستیم.« 

شوند،  در کشوری که هر گونه تشکل مستقل به شدت سرکوب، و فعالین آن دستگیر، شکنجه و اعدام می

هاست خود را به  که سالحتی آنان موج خودسازمانگری کارگران چنان روشن، واضح و امیدبخش است که

خوش ادامه وضع همچون چند دهه گذشته بیدار کرده است. تجربیات    خواب زنند، از  ندیدن و نشنیدن می

می نشان  نوعی  اخیر  اسالمی،  جمهوری  مداوم  سرکوب  شرایط  در  که  نوازی"دهد  و  "بداهه  همنوایی   ،

از تشکلای شکل گرفته  های سازماندهی تودهآوایی در روشهم باالتری  نوید  که سطح  را  پیشین  یابی 

 دهد. می

 [ 10] های همیاری، محالت و مردمیهای کمیتهجوانه

هایش در رودرویی با بیماری کرونا، برای حفظ  ناکارآمدی، ناتوانی و امتناع حکومت از پذیرفتن مسئولیت

دارانه را در هدایت اقتصاد و جامعه  سرمایههای نئولیبرال و  انگیزی تئوریجان شهروندانش، نه فقط نفرت

تر موجب اقدام سازنده مردم و کنشگران اجتماعی برای همیاری  بیش از پیش آشکار کرده، بلکه از آن مهم

های همیاری، محالت و مردمی  و همبستگی با مردم و شهروندان کل کشور شده است. تشکیل انواع کمیته

هایی با هدف سازماندهی  نه امیدی برای پیدایش و گسترش ارگاندر شهرها و مناطق مختلف کشور روز

 کند.  داران را فراهم میهای سرکوبگر دولت سرمایهمردمی، مستقل از ارگان

ها، فقط با بحران کرونا آغاز نشده است. مسئله الینحل محیط زیست، آتش  گیری یا فعالیت کمیتهشکل 

های حتی روی  لزله و همه موضوعاتی که حاکمان از مسئولیتها، سیل یا زپایان در جنگلهای بیسوزی
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ها  گیری نوعی از همکاری و همبستگی مردمی به صورت کمیتهزنند، با شکلکاغذ یک دولت سر باز می

یا شوراها همراه بوده است. مسلم است که نهادهای دولتی و امنیتی سعی در کنترل، شناسایی و سرکوب  

توان از نفوذ عوامل حکومتی و یا طرفدار  های الزم میبا این حال، با هوشیاری  این نهادها خواهند داشت.

نمونه بررسی  و  تجربه  کرد.  جلوگیری  میحکومت  نشان  موجود  یکهای  درک  که  برای  دهد  دستی 

های همگامی، محالت و یا مردمی وجود ندارد. حفظ معنای  های عمل انقالبی کمیتهمتحدکردن کانون

های ضدبشری سرکوبگر  چنین نهادهایی فقط در مبارزه با عوامل بیرونی و مقابله با شیوه  میِانقالبی و مرد

نهادهای  "ها به  هوشیار بود و از فروکاستن آن  هادرون همین کمیته  باید در  شود، بلکه نمی  تأمین رژیم  

ی و محبوبیت دار و  شدن برای کسب راهای حکومتییا نوعی ان. جی. او. یا ابزار تبلیغاتی جناح   "خیریه

 ها جلوگیری کرد.  دسته 

های خود را در محالت از طریق توزیع مواد ضدعفونی و سایر امکانات  های مردمی علیه کرونا فعالیتکمیته

  مالی،   صندوق  بر  نظارت  و   مینأهای مردمی، ت آوری کمکها، جمعبهداشتی، پاکسازی محالت و خیابان

ها گاه براساس موقعیت محلی  ... دنبال کردند. همکاری در این کمیته بندی آنانیشتی و بستهمع سبد تهیه

و گاه براساس فعالیت موضوعی شکل گرفته است. نمونه دیگر، انجام کار داوطلبانه برای تولید ماسک یا  

نه  لباس بهداشتی مورد نیاز برای مراکز بهداشتی و درمانی و یا محالت فقیرنشین بوده است. تامین هزی

خرید مواد اولیه و نیز نهایتا تولید این اقالم، نیاز به شبکه همبسته و متعهدی از مردم و به ویژه جوانان دارد  

ناپذیری  مسئولیت  ابگر، به مقابله  که کارها را به پیش ببرند. از این طریق، نه فقط به صورت فعال و مطالبه

پرداخته می فعالیحاکمان  متقابل  اعتماد  بلکه  را شود،  برای دفاع و خودگردانی محیط زندگی خود    نیز   ن 

 کند.  تقویت می

 ها: رویکردی با کیفیت دیگرهسته

ها از طریق  یابی در محالت و کارخانهشدن تجربه شوراها و نیز تشکلهای اخیر، عالوه بر زندهدر طی ماه

از نوزایی سازمانی را در اعالم  ها، جوانهکمیته توان  هایی میموجودیت و فعالیت هستهزدن نوع دیگری 

ها به طور دقیق اطالعی در دست نیست. به دلیل از کم و کیف آنهرچند  رویت کرد که علنی نیستند،  

گویند.  سخن میداری، جمهوری اسالمی و ضرورت سرنگونی آن،  علیه سرمایهتر  مشخصحتی  بودن،  مخفی

هست، انتظار کیفیت دیگری از سازماندهی را در کنار دو    هاکه همراه این هسته  هاییمشخصهحال،  با این

کمیته و  شورا  یعنی  پیشین،  میشکل  ایجاد  میها،  نظر  به  چنین  رویکند.  که  تشکیل  رسد  به  آوردن 

بندی جوانان و فعالینی باشد که پیامدهای ناآشنا، حاصلِ جمع  های مختلف و بعضاًهای مخفی با نامهسته
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را در ضعف سازماندهی و چابکی رودررویی با    1398رکوب وحشیانه آبان و دی و س 1396خیزش دی ماه 

ها، میزان اثرگذاری اجتماعی و  اند. مختصات و گستردگی این هستهنیروی سرکوبگر رژیم ارزیابی کرده

آنان اینک آشکار نیست. شاید توان آنان، به هنگام برآمدی دیگر و یا خیزشی از جنس مبارزاتی  سنجی 

میسر باشد و یا شاید توان حمایت از اعتصاباتی که امروزه از هر سو رژیم را به    1398و   1396های خیزش

    دارد.نهادن در نقاط ستیز وا میقدم

 جمع بندی: حرکاتی ناموزون، نبردی نامنتظم، رقصی در میانه آتش 

های  ندارد. اگر خیزش و جنبش  آغاز شده، سرِ بازایستادن  1396این فرا روییدن بالنده که با خیزش دی ماه  

وارۀ مبارزه و  های سازماندهی و خودسازمانگری دیگری را با نوزایی انداماعتراضی به خون کشیده شد، راه

توده اقتدار  برای  نمایش  موضوعی  به  هم  باز  ماه  دی  خیزش  شعارهای  در  نخست  شورا  گشود.  ای 

ای زمانی، به ویژه با کنارکشیدن دولت جمهوری اسالمی از  شد. با فاصله  بدل  گری کارگران خودسازمان

های محلی  های همیاری، کمیتهوظایفش در حمایت از جان و سالمت مردم در برابر ویروس کرونا، کمیته

آناین  در  و اعتصابسو، کمیتهسو و  را    ،های  مبارزات کارگری و مردمی خود  دومین ستونِ سازماندهی 

تر از گذشته نمایان کرد. آگاهی انتقادی و تجربی حاصل از مبارزات چند دهه گذشته، به خصوص  برجسته

طبقاتی   گری و پوشاندن خالء مبارزات اجتماعی و های اخیر چنان سختگیرانه و ژرف از پی سازمانخیزش

و مخفی پرداخته    های سوسیالیستیاز هسته  دیگرگونه  جا شمرده، به پیکربخشیِ روی آورده که درنگ را بی

دار و به گوهر  هایی گسترده از جوشش جانگرانِ چپ انقالبی بر آن اند که در پهنهاست. اینک سازمان

 گیری کنند.  دیگرگونه، پایداری در مبارزه را پی

حال، غنای تجربیات سازماندهی  نشان از نزدیکی، اما در عین  1357تا    1355بررسی تجربیات دوران انقالبی  

ها، خطر  های پیشین، خطر نفوذ امنیتیحال، کشاکشئین در جنبش کارگری و مردمی دارد. در عیناز پا

های  نظریهای مبارزاتی با تکاپوهای سوفسطایی و تنگبردن توانهای غیرمسئوالنه و یا تحلیلگسستن

دان و کارکنان اعتصابی  کند. نگاه به تجربه کارمنهای نوپای امروز را نیز تهدید میبورژوایی، شکفتنخرده

کند:  ها نمونه دیگر، یک قانون سازماندهی خودپو را تایید میدولت شاه، کارگران نفت، کارگران فوالد و ده

ای وجود ندارد. سطح سازماندهی و اشکال  دشده مبرای سازماندهی و اشکال آن، هیچ قانون و شکل منج 

امتنوعش، هم مبارزه طبقاتی و  با سطح معین  تعیین میپیوند  آن  با  شود. در جتماعی در لحظه متناسب 

گر باشند.  گرانی کارسازند که چابک و آفرینشگرفتن تحوالت سیاسی و مبارزاتی، سازمانلحظات شتاب

رس را ببینند، منافع کلی جنبش کارگران و زحمتکشان را در نظر  های دور از چشمگرانی که آماج سازمان
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کار  شخیص دهند و تدابیر دفع آن را بههای دشمنان طبقاتی را ت فریبکاریحال،  داشته باشند و در عین

  ببندند. 

گونی  گری جنبش چپ انقالبی گشوده شده، مسیری که در گستره و ژرفا، در گونهمسیری برای خودسازمان

بسیار نزدیک  ای یگانه ندارد،  شود. رزمی که فنونش چهرهاشکال سازماندهی خودپو، هر دم از نو زاده می

انقالبی تجربیات  جنگ  به  تکاپوی  که  نبردگاهی  پیشآورانپیشین،  جنبشبینیاش  با  و  هایی  ناپذیرند 

میانه  ،آهنگناهم پای می  یدر  عدالت  آتش  و  آزادی  بر جان شکارچیان  که رعشه مرگ  کوبند. رقصی 

شان  گرانسازماندهی و سازمانهای نوین  خشم کور خود خواهند شد. شیوه  یگران طعمهسرکوب  . افکندمی

 د گشود.  نهای چیرگی بر دُژخیمان را خواهراه

 : هایادداشت 

 / محمد صفوی، نسخه پی دی اف  آموزیم؟ چه می  57از اعتصاب کارگران نفت در انقالب  [ 1]

 1394اسفند  28، هاله صفرزاده، بخش اول -  1357عتصاب اعتصاب کارگران نفتبازخوانی یک ا[ 2]

 1395فروردین  13، هاله صفرزاده،  بخش دوم -  1357بازخوانی یک اعتصاب اعتصاب کارگران نفت[ 3]

 1917، و.ا. لنین، درس های انقالب[ 4]

 [ گفتگوهای نگارنده با ستاره عباسی. 5]

 [ گفتگوهای نگارنده با فرخ قهرمانی. 6]

 .381، همایون ایوانی، ص  "بابک و موازین تشکیالتی"نامه محمود محمودی، مقاله ، ویژه7- 5گفتگوهای زندان، [ 7]

،  5گزارشات و تحقیقات کارگری، شماره تهران جنوب )صنایع فوالد اهواز(،  -[ گزارشی از مبارزه کارگران فاسترو ویلر  8]
 .1358شاخه خوزستان، دی ماه  - های فدایی خلق ایران سازمان چریک

ران گروه  صدای مستقل کارگ "، به نقل از کانال تلگرامی ای و رسمی صنایع نفت گاز پتروشیمیبه کارگران پروژه[ 9]
 "ملی فوالد

  یگزارشات مختلف گردآور  قی و از طر شود ی بخش بدون دادن رفرنس مشخص دنبال م نی مطالب ا ی ل یبه دال[ 10]
 . شده است

 2lV-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

https://pecritique.files.wordpress.com/2020/02/m-safavi-on-1979-oil-strikes-.pdf
http://www.kanoonm.com/2246
http://www.kanoonm.com/2256
https://www.marxists.org/farsi/archive/lenin/works/1917/darshaye-enghelab.htm
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/04/5-7Babak.pdf
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/04/5-7Babak.pdf
https://t.me/sedayemostaghelfolad/76
https://t.me/sedayemostaghelfolad/76
https://t.me/sedayemostaghelfolad/76
https://wp.me/p9vUft-2lV
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 های کار »متافیزیکِ« ارزشمفهوم قدرت و 
 

 2021ژوئیه  15

 ی: حسین اوِزلنوشته 

 ی: دلشاد عبادیترجمه 

 

شناختی، ی ارزش نزد مارکس به دو دلیل ضروری است: نخست، از منظری هستی ی کارپایه نظریه .  خالصه 

ی مثابه قدرت به ساِز انسانی )قدرت نوع اول( به چه ترتیب به  دهد که قدرت دگرگون ی ارزش نشان می نظریه 

 رمزوراِزتواند  ی ارزش می شناختی، نظریه شود. از منظری معرفت سلطه و استثمار )قدرت نوع دوم( بدل می 

شوند بزداید و ها به حامالِن کار مجرد بدل می ها از رهگذر آن وارگی را که انسان فرایندهای بیگانگی و بت 

 داری را واژگون سازیم.سرمایه ی  به ما کمک کند که واقعیِت وارونه 

ارائه  جهت  در  است  تالشی  مقاله  دفاعیه این  نظریه ی  از  »متافیزیکی«  کارپایه ای  تعریِف ی  یا  ارزش،  ی 

های معنای چیزی که به موجودیتی متافیزیکی در پِس قیمت ی ارزش، و این استدالل که ارزش، به کارپایه 

داری ضروری است. د، برای فهمی درخور از واکاوی مارکس از سرمایه کن ها را تنظیم می و آن اشاره دارد    تولید 

منظور استنتاج نرخ سود و ایم که آیا در نظامی مارکسی به اما دفاع از این ضرورت را از این منظر پیش نبرده 

ی های کار ضروری است یا خیر، بلکه دفاعیه از این منظِر متافیزیک های تولید ]قائل بودن به[ ارزش قیمت 
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می  کارپایه اقامه  تعریف  یا  نظریه  است،  مدعی  که  می شود  ارزش  سرمایه ی  در  که  کند  تبیین  داری تواند 

ها وارگی از آن ی بیگانگی و بت ساِز موجودات انسانی از رهگذر فرایندهای دوگانه نحوی قدرِت دگرگون چه به 

ی ی کارپایه این مقاله به دو مزیت مهم نظریه ها سلطه پیدا کرده است. از این منظر، در  جداشده و بر زندگی آن 

تواند میان مفهوم قدرت، که به شناختی، می اندازی هستی ایم: نخست، این نظریه از چشم ارزش تأکید کرده 

داری، پیوندی عاملیت انسانی اشاره دارد، و محوریِت نیروی کار، هم در پراکسیس انسانی و هم در سرمایه 

(، 41:  1954ی بخشی از »تصور پیشاعلمِی« مارکس )شومپیتر،  مثابه های کار به زش برقرار سازد: مفهوم ار 

دهد که مبنای مناسب برای »ارزش« چه چیزی است، و نخست، این نظریه، از منظری اخالقی، نشان می 

ساز انسانی )قدرت نوع اول( چگونه در دهد که قدرت دگرگون نظری، نشان می ـ دوم، از منظری اجتماعی 

سباِت قدرت نوع ا وارگی کاال به مناسباِت سلطه و استثمار )یعنی به من داری از رهگذر بیگانگی و بت رمایه س 

شناختی، مارکس قادر به گشودن اندازی معرفت ی ارزش از چشم ی کارپایه شود. دوم، نظریه دوم( بدل می 

دهایی که موجودات انسانی از رهگذر ءوارگی است، یعنی فراین وارگی و شی »رمزوراز« فرایندهای بیگانگی، بت 

می آن  تقلیل  انتزاعی  کار  »حامالن«  به  چشم ها  این  می یابند.  کمک  ما  به  وارونه انداز  واقعیت  تا  ی کند 

ی تجلیاتی مثابه عیار از مناسبات اجتماعِی واقعی و بنیادی، به داری را »واژگون« ساخته و درکی تمام سرمایه 

آوریم. به این منظور، در این مقاله به بررسِی درک مارکس از این دو ُبعِد قدرت و پیامدهای انسانی، به دست  

ایم. در بخش نخست، بر مبنای ی ارزش پرداخته ی کارپایه ی اجتماعِی او در نسبت با نظریه آن برای نظریه 

ایم. در بخش ارزش پرداخته ی  ی ماده مثابه رویکرد فلسفی و تاریخِی مارکس به بحث از اهمیت نیروی کار به 

ی اجتماعِی مارکس به بحث گذاشته شده است. در بخش ی آن با نظریه دوم نیز دو ُبعِد مفهوم قدرت و رابطه 

پردازیم که نیروی کار به چه ترتیب به یک داری، به این بحث می آخر، بر مبنای واکاوی مارکس از سرمایه 

ها سلطه اختِن موجودات انسانی در مناسبات قدرت نوع دوم، بر آن انتزاع بدل شده و، از رهگذِر به دام اند 

 کنیم.ی ارزش اشاره می ی کارپایه شناختِی نظریه های معرفت بندی نیز به برخی مزیت یابد. در بخش جمع می 

 . متافیزیِک ارزش و نیروی کار1

: 2002ی ارزش« )مونگیووی،  ه وساده »تعریِف کارپایی ارزش، یا صاف ی کارپایه این مسئله که آیا نظریه 

های مارکسی امری ضروری است یا نه، ( براستی در درک آثار مارکس یا صرِف استنتاِج برخی گزاره 398

های مارکسی قرار داشته است )برای مثال، استیدمن، همواره در مرکز برخی مباحث و مناقشاِت مهم در حلقه 

شناختی، لحاظ روش (. به 2002؛ الیبمن،  2000؛ فولی، 1986ِاربار،  ؛ گلیک و 1991؛ گاِرگنانی،  1991،  1975

هم پیوسته پیگیری های کار نزد مارکس در دو سطِح به رسد که مباحِث مربوط به جایگاه ارزش نظر می به 

انداِز کلی اقتصادی، اجتماعی و شده است: سطحی متافیزیکی که به رویکرِد پیشاعلمی مارکس در پِس چشم 
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های نسبی و نرخ سود و چون تعییِن قیمت پردازد، و سطحی فنی که به مسائلی تحلیلی هم و می فلسفی ا 

رسد که این دو سطح به نظر می از منظری کاربردی، به   [1] شود.به قیمت مربوط می   چنین تبدیل ارزش هم 

: 2003اسکریپانتی،  انجامد ) ی ارزش می دو شکل متمایِز »اصول مسلم« در رابطه با نظریه/تعریِف کارپایه 

داند و »اصل مسلم مقدار ی ارزش« که تنها کار را واجد قابلیت خلق ارزش می (: »اصل مسلم ماده 156

که داند. بااین ارزش« که تعیین مقدار ارزش را منوط به میزان زمان کار منعقدشده در یک فقره ]کاال[ می 

آن  با  مطابق  و »اصول مسلم«  قلمرو  دو  این  که  نیست  حتی شکی  و  دارند  قرار  یکدیگر  با  ارتباط  در  ها 

رئاتی،  تنیده درهم  )برای مثال،  ناگاتانی،  2005اند  نگاه داشته شوند، (، می 2004؛  یکدیگر متمایز  از  بایست 

 (. 398: یادداشت  2002؛ مونگیووی،  2003شود )اسکریپانتی،  ی دیگری نمی یک دربرگیرنده چراکه هیچ 

شناختی و حاکی از متافیزیکِی آثار مارکس و ُبعد فنی آن صرفًا انتخابی روش هرچند که تفکیک میان ُبعد  

های ضمنی توان آن را عاری از برخی داللت رسد، کماکان نمی نظر می وجود نوعی تقسیم کار ]نظری[ به 

بایست سازد که می که چنین خاطرنشان می [2]ناخوشایند دانست، از جمله ]به میان آمدن[ اصِل گیوتیِن هیوم 

از »هسته »پوسته  را  مارکس  از خود ی متافیزیکِی« واکاوِی  نقل مضمون  به  ـ  ی علمی« آن جدا سازیم 

تعریف از ارزش کار تمایز قایل /بایست میان نه یک بلکه دو نظریه (. بر این مبنا، می 103:  1976مارکس ) 

شود به نقش محوری نیروی ی ی ارزش است و مربوط م شد: یکی متافیزیکی که مطابق با اصل مسلم ماده 

زدای آن و دیگری، تعریفی اقتصادی و مطابق های انسان داری از رهگذر تمرکز بر جنبه کار در واکاوِی سرمایه 

حال، چنین تفکیکی شود. بااین های تولید مربوط می با اصل مسلم مقدار ارزش که به تعیین نرخ سود و قیمت 

ی ارزش ممکن نی ]جدید[ مواجه کند. تأکید زیادی بر اصل مسلم ماده بستاممکن است ما را با معضل یا بده 

چون یک مالک ی ارزش را باید صرفًا هم است چنین القا کند که در ارزیابی از آثار مارکس، تعریف کارپایه 

گیرد. از سوی اش نشئت می یابی فلسفی اش نه از استحکام فنی بلکه از جهت درنظر گرفت که قدرت تحلیلی 

ر، تأکید بیش از حد بر اصل مسلم مقدار ارزش نیز ممکن است به این گزاره منجر شود که در استخراج دیگ 

توان نشان داد که هر کاالیی ی ارزش نقشی ضروری ندارد؛ می های تولید یا نرخ سوْد تعریف کارپایه قیمت 

. حتی ممکن است چنین مطرح شود ( 1982زمینی( بیاِن مقدار ارزش است )رومر،  )از فوالد گرفته تا حتی بادام 

های توزیعی است، ( که در پی استنتاج نرخ سود و سهم 1960چون نظام سرافا )که از منظر نظامی نظری هم 

گیری قیمت مجزا باشد امری غیرضروری است. ی شکل ی اقتصادِی ارزش که از نظریه وجود یک نظریه 

ارزش همیت ندارد، دیگر چرا باید به »رمزورازهای« کارـ بنابراین، اگر »رمزورازهایِ« خود ارزش برایمان ا 

 ( بپردازیم؟160: 2003)اسکریپانتی، 



416 

 

 منجر   است  ممکن  « متافیزیک »  و  «علم»   میان  وسخت سفت  انگاریدوگانه  نوعی  بر  پافشاری کهاین   از  فارغ

 این  به  چنینهم   دو  این   میان  تفکیک   شود،   داریسرمایه   از  مارکس  واکاویِ   عمِق  و  وسعت  گرفتنِ   نادیده   به 

حتی در معنای »فنی« آن، چیزی نیست جز برساختی متافیزیکی   ارزش،  که  است   دفاع  غیرقابل  ساده   دلیل 

صورت اساسًا (، درغیراین 39:  1964را از برخی مسائل کلی فلسفی مجزا کرد )رابینسون،    توان آن که نمی 

که ابژکتیو یا سوبژکتیو باشد، زش اقتصادی، فارغ از این ی ار ی ارزش نبود. هر شکلی از نظریه نیازی به نظریه 

انداز عمومی نظرِی متافیزیکی و اجتماعِی نماِی چشم ی »تصور پیشاعلمی« تعلق دارد که سرشت به حیطه 

از نمودها ارزش پرداختن به آن را دارند   کند تشخیص دهد کدام جنبه یک دانشمند است و به او کمک می 

تنها به برساختِن چارچوبی تحلیلی که درون آن ی ارزش مارکس نه ی کارپایه (. نظریه 1983،  1977)هانت،  

تر، به برساختن یک چارچوب کند، بلکه از آن مهم های توزیعی را تعیین کرد کمک می ها و سهم بتوان قیمت 

 رساند )هانت،می ی تولید مشخص یاری  ی یک شیوه مثابه داری به تحلیلی عمومی برای فهم سازوکار سرمایه 

a1979  ،b1979.) 

ی ارزِش مارکس حاکی از آن است که در فهِم واکاوی مارکس ی کارپایه وحدت ابعاِد متافیزیکی و فنِی نظریه 

شناختی، مقدم بر تصور لحاظ معرفت های کاْر امری ضروری و، به دارْی تصور متافیزیکی از ارزش از سرمایه 

گرایانه از مارکس ی ارزْش نیازمند قرائتی ذات رای توجیه اصل مسلم ماده فنی است. به عبارت دیگر، تالش ب

چه در این مقاله پی گرفته شده و مبتنی است بر پیوندی مفهومی میان مفهوم قدرت است، قرائتی شبیه به آن 

طرح ی ارزش مارکس دو تز مهم  ی کارپایه های کار. این ضرورت برخاسته از این امر است که نظریه و ارزش 

یابد که موجودات کند: نخست، بنیان اخالقی ارزش این است که نیروی کار انسانی در محصولی عینیت می می 

کنند؛ و های انسانی، تولید می ی انسانی برای تحقق ظرفیت انسانی در فرایند پراکسیس، یعنی فعالیت آگاهانه 

شود ان جدا شده و به موجودی مستقل بدل می دوم، نیروی کار، که به قدرت ایجاد تفاوت اشاره دارد، از انس 

( »قدرت نوع 1993قول باسکار )ساِز انسانی، به یابد. به عبارت دیگر، قدرت دگرگون که بر خود او تسلط می 

ی شود. نظریه زدا، »قدرت نوع دوم«، بدل می ساز و انسان گر، بیگانه داری به قدرتی سلطه اول«، در سرمایه 

ارزش  کارپایه  بازتاب ی  هستی دهنده صرفًا  تبدل  این  بااین ی  است.  نقشی شناختی  امر  همین  دل  از  حال، 

جا که این نظریه ارزش را با قدرت آورد. از آن ی ارزش سربرمی ی کارپایه شناختی نیز برای نظریه معرفت 

دنده«ای در خ گیرد، قادر به آشکار ساختن آن است که در تبدیل انسان به »چرساز انسانی یکی می دگرگون 

آورد ی واقعیتی را فراهم می رو، امکان درک سرشت وارونه سیستم چه چیزی از دست رفته است و از همین 

انتزاعی وساطت می  کار  از رهگذر  آن  در  انسانِی واقعی  و قدرت که مناسبات  اساسِی موجودات شوند  های 

تواند برای چنین می ی ارزش هم کارپایه   یکنند. نظریه های کاال و سرمایه جلوه می چون قدرت انسانی هم 
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ساِز موجودات ای نیز ضروری باشد، چراکه مدعی بازیافتن این قدرت دگرگون فرارفتن از چنین واقعیت واژگونه 

 ی آن با کار است.همه، دفاع از این ادعاها منوط به بررسی مفهوم قدرت و رابطه انسانی است. بااین 

کم سلطه، انقیاد و کنترلی که در رت عمومًا در بستر ]بحث[ استثمار، یا دست که مشهور است، مفهوم قد چنان 

توان در آثار ی الگووار این مفهوم را می شود. مسلمًا نمونه پردازی می کند مفهوم مناسبات انسانی ظهور می 

دو رویکرْد کرد، چراکه این  میشل فوکو ُجست. فوکو هم درک لیبرالی و هم مارکسیستی از قدرت را رد می 

کردند: درحالی که درک لیبرالی قدرت را در چارچوبی انداز کارکردپذیرِی اقتصادی بررسی می قدرت را از چشم 

ای توان در اختیارش داشت یا از طریق فرایندی مبادله کند که می ی حقی بررسی می مثابه قراردادمحور و به 

قل کرد؛ درک عمومی مارکسیستی از قدرت نیز صرفًا در چون کاال ]به دیگری[ منت یا اقدام قانونی آن را هم 

(. اما طبق نظر فوکو، قدرت را 89-88:  1980گیرد )فوکو،  ی طبقاتی صورت می بستر مناسبات تولید و سلطه 

شبکه »می  پیکره بایست  سراسر  در  که  دانست  مولد  که ای  منفی  موردی  نه  است،  جریان  در  اجتماعی  ی 

اند، ( مناسبات قدرت جزئی جدانشدنی از زندگی اجتماعی 119:  1980رود« )فوکو،  منظور سرکوب به کار می به 

ی آگاهانه از ی استفاده وسیله به میزانی که نه فقط خود زندگی اجتماعی بلکه حتی دانش و »حقیقت« نیز به 

های فناوری ، نشان داد که  مراقبت و تنبیه (، در اثر ماندگار خود یعنی،  1995گیرند. فوکو ) قدرت شکل می 

های با هدف شوند؛ این فناوری مدرن کنترل ربطی به )نظم و( قانون ندارند بلکه به بهنجارسازی مربوط می 

منظور های رام« است که به شوند. قدرْت مؤثرترین شکل خلق »بدن کسب نتایج مشخصی به کار بسته می 

ی نهادهایی معین، قواعِد شود و پدیدآورنده می اند. از این منظر، قدرْت مولد محسوب  شدن تحول پیدا کرده تابع 

ی تنها مؤلفه کنند. بنابراین، قدرت نه شان همکاری می سازی هایی است که در روند تابع رفتار »بهنجار« و سوژه 

: 1984شود )رابینو، ی خود سوژه محسوب می ی سازنده چنین مؤلفه ی کل زندگی اجتماعی، بلکه هم سازنده 

12 ،21.) 

چون (؛ ]بلکه[ هم a1985  :152]ی مشخص[ نیست )تیلور،  همه، از منظر فوکو، قدرت در اختیار یک سوژه بااین 

 از غریبی   نوع»  چون هم   یا(  75:  1985  فیلیپ،  ؛221: 1982 کند )گیدنز، ی استعالیِی« تاریخ عمل می »سوژه 

(. نزد فوکو، قدرت چیزی a1985  :172تیلور،  )   ندارد«  یانسان   کنش[  خوِد]   در  یی مبنا   که   شوپنهاوری  یاراده 

ها جداست. »قدرِت« فوکو نیز مانند نیست که موجودات انسانی در اختیار داشته باشند، بلکه یکسره از آن 

چون استدالل »مکر عقل« ]در هگل[، قدرت نیز »در کند و هم را طی می   گویی مسیر خود   »روح« هگل، 

دهد چیزی نیست جز فارغ از مقاصد افراد به زندگی اجتماعی شکل می  کند: آنچه پِس پُشت« افراد عمل می 

( و »فاقِد آزادی یا حقیقت« a1985  :167پردازی که قدرت را »فاقد سوژه« )تیلور، قدرت. این شکل از مفهوم 
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ای برای پیوند زدن کنش کند، حاکی از آن است که ]نزد فوکو[ هیچ نظریه ( معرفی می a1985  :174)تیلور، 

گیرد، یعنی »فارغ از نگارِی فوکو »راهبردهای فاقِد پروژه« را مفروض می انی و عاملیت وجود ندارد: تاریخ انس

پروژه  افراد که  آن راهبردهاِی  می ها  های  است« شوند محسوب  به خود[  ]مختص  راهبرد  واجد  نیز  زمینه   ،

ی معینی را های افراد، زمینه مقاصد یا پروژه شکلی مستقل از (، به این معنا که قدرت، به a1985  :169)تیلور، 

مندِی عاری از هدف را به آورد که برای درِک قدرت ضروری است. اما این رویکرد، نوعی »هدف پدید می 

یا دست  فاقد طرح تاریخ،  به رخدادهاِی  را  نوعی منطق  )تیلور، وبرنامه« نسبت می کم،  (. a1985  :170دهد 

نامرئی« تلقی کرد. برعکس، ]در مورد   ی متفاوتی از استدالل »دست صرفًا نسخه هرچند، این رویکرد را نباید  

ای است که کنش منفرد را شود فقداِن چنین نظریه ساز می چه مشکل ی اسمیت[ آن فوکو و برخالف نظریه 

اصی فهم شدْن نوع خ منظور قابل مندِی عاری از هدف به ریزِی مناسبات اجتماعی پیوند دهد: »هدف به پایه 

می  تبیین  نظام از  طراحی طلبد.  کنِش هدف مندِی  به  باشد  فهم  قابل  ما  برای  که  نحوی  به  باید  منِد نشده 

ای ی روایت فوکو فقدان نظریه (. وجه ممیزه a1985  :171ها]ی اجتماعی[ پیوند داده شود« )تیلور، عاملیت 

کند بستری هستند که قدرت علیه آن عمل می ی  هایی را تبیین کند که سازنده است که بتواند پیدایش زمینه 

مندِی زمینه را پیوند دهد به ای که نظام اش را باید نسبت به آن واکاوی کرد، یا فقدان نظریه و نقش سازنده 

: a1985دهد« )تیلور، آید و به آن شکل می مندی که در دل ]همین زمینه[ پدید می »کنش انسانی هدف 

173.) 

َبرد. نخست، هیچ پیوندی میان قدرت و عاملیت انسانی قدرت از دو ضعف مهم رنج می   بنابراین، درک فوکو از

ی ضعف نخست، هیچ دهد، و دوم، در نتیجه مند به دست نمی مند یا هدف و درنتیجه، ]قدرت و[ کنش نیت 

ساختارها ارتباط   مند را به بازتولیِد مناسبات اجتماعی یا کند که بتواند عاملیت انسانی نیت ای فراهم نمی نظریه 

ها منِد این کنش مند را به پیامدهای نظام ای که بتواند کنش انسانی نیت حال، برای برساختن نظریه دهد. بااین 

رو، گیرد و از همین فرض می بایست از مفهوم عاملیت آغاز کرد، زیرا کنْش وجود عاملیت را پیش پیوند دهد، می 

ؤثر است: تعریفی مختصر اما کارآمد از عاملیت. فقدان یا کنار نهادن ی عاملی را که واجد قدرت م وجود سوژه 

تواند به بازماندن ختارهای اجتماعی پیوند زند می که کنش منفرد را به بازتولید سا   ای ی اجتماعی چنین نظریه 

شود. مربوط می ای که هم به عاملیت و هم به سلطه یا استثمار  ی قدرت منجر شود، دو جنبه از درک دو جنبه 

سازد ای است که عاملیت انسانی را به سلطه مرتبط می ی اجتماعی »ماتریالیسم تاریخِی« مارکس همان نظریه 

 و اهمیت فرایند کار و نیروی کار در مرکز آن قرار دارد.
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اظ لح ی عام یا جهانشموِل وضعیت انسانی و شکِل به ی اجتماعْی تمایز میان جنبه عزیمت این نظریه نقطه 

طوری کلی« و »سرشت تاریخی خاِص این وضعیت است، یا به بیان دیگر، تمایز میان »سرشت انسانی به 

(. اما این به این 759: پ  1976لحاظ تاریخی تعدیل شده است« )مارکس،  چنان که در هر دوره به انسانی آن 

کند، ودی انسانی بدل می چه موجودات انسانی را به موج معنا نیست که »سرشت ماهوی انسان«، یعنی آن 

جا که این »ماهیت« لحاظ تاریخی خاِص مناسباِت اجتماعی تغییر کند. از آن های به بایست با شکل ضرورتًا می 

توانند تکامل یافته و خود را ی انسانی برای شکوفایی اشاره دارد، موجودات انسانی نیز می به ظرفیت بالقوه 

(. به بیان ساده یعنی تاریخ 26:  1961شود )فروم،  « او تلقی می دگرگون سازند: هر شخصی »محصوِل خود 

حال، مقاطعی وجود دارد که کند. بااین نمایی می یابِی موجودات انسانی را سرشت است که فرایند خودتحقق 

گیرد، یعنی زمانی که شرایطی که موجودات انسانی ماهیت انسانی در آن در تضاد با هستی انسانی قرار می 

دهد. این شرایط در پیوند شان را نمی ی تکامل ی تحقِق ظرفیت بالقوه ها اجازه کنند به آن زندگی می در آن  

 (. 1986شوند )هانت،  ها بیگانه می است با وجود مالکیت خصوصی که ذیل آن محصوالت انسانی از انسان 

جزئی، یا فرد، و امر کلی، یا درک مارکس از ماهیت انسانی حاکی از آن است که موجود انسانْی وحدِت امر  

 خود   را ی ز  نگرد،ی م   زنده   و  حاضر  نوع   چون هم   را   خود   رای»ز   اجتماعی، است. موجود انسانْی موجوِد نوعی است، 

حال (. یک فرد در عین 327:  1975رد« )مارکس،  نگ ی م   آزاد   جه ی نت   در   و   جهانشمول   ی موجود   ی مثابه به   را 

: 1975شود )مارکس،  وجودش نیز فعالیتی اجتماعی محسوب می موجودی اجتماعی نیز هست؛ حتی خوِد  

کند، ها را از موجوداتی صرفًا طبیعی مجزا می (. و همین خصلِت نوعِی موجودات انسانی است که آن 350

بستانی با طبیعت چراکه فعالیِت زندگی انسانی نیازمند تعامل با طبیعت در بستری اجتماعی است که »یا بده 

(. این فعالیت، 99:  1968ها با وساطِت طبیعت« )هانت، بستانی با دیگر انسان جامعه است یا بده و به وساطِت  

گیرد و از آن رهگذر، موجودات انسانی یا پراکسیس، فعالیتی اجتماعی است که به وساطت نیروی کار انجام می 

( و هم خود را. مفهوم 328:  1975سازند )مارکس،  واِر« خود، را دگرگون می هم طبیعت، یعنی »کالبد غیراندام 

ی موجودات انسانی برای دگرگونِی طبیعت و خودشان، مفهومی مند و آزادانه پراکسیس، یعنی فعالیت هدف 

یابد: »بنابراین، می   اساسی در تفکر مارکس است، زیرا تنها از رهگذر این فعالیت است که ماهیت انسانی عینیت 

تنها به صورت فکری و در آگاهی خود، بلکه : چراکه انسان نه وعی انسان است یابِی زندگِی ن عینیت ی کاْر  ابژه 

تواند خود را در جهانی که خودش خلق کرده کند و بنابراین، می به صورت فعاالنه و بالفعل خود را بازتولید می 

 (.329:  1975مورد تأمل قرار دهد« )مارکس،  
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ی مجزا از هم نیستند: « دو قوه »عمل   و   »تفکر«  مارکس   نزد   که  است  آن  از  ی حاک  سی پراکس   از  ری تفس   نی ا 

شود« محور و هدفمند است و تفکْر عنصر تأملِی کنِش مشخصًا انسانی محسوب می »کنش انسانْی عالقه 

توانیم امری مرتبط به آگاهی تلقی کنیم، نه صرفًا به معنای (. پراکسیس را می 369  - 368:  1989)مارگولیس،  

هم  بلکه  ذهنی  با وضعیتی  است  متفاوت  هم  پراکسیس  از  مارکس  برداشت  کنش.  یک  معنای  به  چنین 

یابند، و هم متفاوت است با رویکردهایی »فیزیکالیسم«، که در آن اشخاص به چیزهایی صرفًا مادی تقلیل می 

بر گذارند. درک مارکس اومانیسم که انسان را یکسره کنار می چون ساختارگرایی، پساساختارگرایی و آنتی هم 

رف ِص ی گرهی مثابه به کند، اما این درک »نه فرد را  ناپذیِر وجود انسانی تأکید می ماهیتِ اجتماعِی فروکاست 

شود، و نه تفسیرش ای که موجب اضمحالل مفهوم فرد می کند، یعنی تلقی در فرایند مولد یا بازاری تلقی می 

یا جامعه  اجتماعی  امر  به از  به گانی  را  آن  پیشیِن مثابه نحوی است که  فعالیت سرجمع و  از  انتزاع  نوعی  ی 

 (. 369:  1989ای متمایز از اشخاص منفرد تلقی کند« )مارگولیس،  مجموعه 

ی کند. پروژه ی کار تأکید می ( بر اهمیِت مقوله 50:  1970این درک از »تولید زندگی« )مارکس و انگلس،  

م کار تلقی کرد که اشاره به فرایندی معنادار دارد چون »بازسازِی فلسفِی« مفهو توان هم مارکس را حتی می 

را در محصوِل خود هم عینیت  نوعی خودش  از رهگذر آن موجود  بازشناسی می می   که  و هم  کند بخشد 

دهد و گذارد و تغییرش می (. موجود نوعی از رهگذر فرایند کار »بر طبیعت خارجی اثر می 34:  1986)ریکور،  

های بالقوه و نهفته در سرشت ]انسانی[ را دهد. او ظرفیت ت خود را نیز تغییر می به این ترتیب، توأمان سرش

(. این 283:  1976آورد« )مارکس،  بخشد و بازِی نیروهای آن را به انقیاِد قدرِت حاکِم خود در می تکامل می 

چنین مقصود بلکه هم شود، تنها موجب تغییِر شکِل مواِد طبیعت می فرایندی یکسره آگاهانه است: »انسان نه 

ی فعالیِت او بخشد. و این مقصودی است که او نسبت به آن آگاه است و شیوه خود را در آن مواد تحقق می 

اش را تابع آن سازد« )مارکس، بایست اراده کند و او می چون صلبیت یک قانون تعیین می را با ُصلبیتی هم 

وسازی میان انسان و طبیعت، یعنی شرطی دائمی ِش سوخت کن (. فرایند کار اشاره دارد به »برهم 284:  1976

های جامعه مشترک (. کار در تمامی شکل 290:  1976کند« )مارکس،  که طبیعت به وجود انسانی تحمیل می 

 بخشند.است، زیرا همان فرایندی است که موجودات انسانی از رهگذر آن ماهیت خود را تحقق می 

های جمع ظرفیت شود و »نیروی کار« را »حاصل ی کار درون آن مصرف می اگر »کار« فرایندی باشد که نیرو 

: 1976ی، موجودی انسانی« بدانیم )مارکس،  ذهنی و فیزیکِی موجود در شکل فیزیکی، یعنی شخصیِت زنده 

گاه ]این حکم[ عجیب نیست که کار نماِی عاملیتِ انسانی باشند، آن ها شروِط سرشت (، خالصه اگر این 270

جا، اصطالح »کار«، که به فعالیت بخشی به ماهیِت انسانی دانست. در این ی عمِل عینیت مثابه بایست به را می 
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بر خالقانه  انسانی، یعنی متکی  بر نیروهای اساسِی موجودات  اشاره دارد، متکی است  انسانی  ی موجودات 

چنین امکاِن خلق شود که هم دل می نفسه« ب این ترتیب[ تکامِل انرژی انسانی به »هدفی فی نیروی کار، و ]به 

(. به بیان 295:  1993گیرد )باسکار،  شرایطی که در آن کار به »نیاز اصلِی زندگی« بدل شود را نیز در برمی 

چون فعالیت مولد برای دیگر، اصطالحات »کار« و »نیروی کار« بازنماِی فعالیت اقتصادی نیستند که هم 

کنند که موجودات بلکه این اصطالحات کل فرایندی را بازنمایی می شود،  تدارِک نیازهای مادی درک می 

خود مشغول  ساختِن  دگرگون  و  آفرینش  به  آن  در  آن انسانی  رهگذر  از  که  است  فرایندی  کار  فرایند  اند. 

 پردازند. ای اجتماعی و با هدف تولیدِ خود به تعامل با طبیعت می موجودات انسانی در زمینه 

ی ی کارپایه ی مبنای اخالقِی نظریه دهنده کاْر نقشی محوری در پراکسیس دارد نشان این نکته که نیروی  

ی درک ارسطویی از یک »زندگی نیک« است. هدف بسته ی مفهومی اخالقی، هم مثابه ارزش است. ارزش، به 

اجتماعی، چراکه موجود ای  های انسانی در زمینه زندگی نیْک »شکوفایِی« انسانی است، یعنی، تحقق ظرفیت 

تواند خود را متفرد سازد« انسانی ماهیتًا »حیوانی سیاسی« است؛ حیوانی اجتماعی »که صرفًا در جامعه می 

ی انسانْی به تجلی درآوردِن ماهیت انسانی، تحقق و تکامل (. اگر هدِف فعالیت آگاهانه 84:  1973)مارکس،  

ِی انسانی باشد و در این فعالیت استفاده از نیروهای ذاتی انسانی ی ذهنی و فیزیک های بالقوه ها و توان ظرفیت 

نفسه برانگیز نخواهد بود که فعالیِت کاری را چیزی فی گاه تعجب بنامیم، آن   [ labor power] را »نیروی کار«  

دِف ی انسانی که با ه معنای فعالیِت آگاهانه نفسه« است، به واجد ارزش بدانیم. فرایند کار، که »هدفی فی 

گیرد، مجرای بنیادینی است که موجودات انسانی دگرگونِی طبیعت، جامعه و خوِد موجودات انسانی انجام می 

رسیم: زیرا اگر ی ارزش می سازند. از این نکته، بالفاصله به اصل مسلم ماده از رهگذر آن خود را محقق می 

می  باشد،  داشته  ارزشی  هرگونه  بخواهد  فرایند چیزی  محصول  نتیجه   بایست  که  باشد  انسانی  آن کار  ی 

یابِی ماهیت انسانی در شکل محصولی است که ارزشش را باید در نیروی کاری که در سراسر فرایند عینیت 

ای یکسره اقتصادی، ی مقوله مثابه شده است یافت. این امر حاکی از آن است که ارزش، حتی به  کار مصرف 

  دهد.ی است که مبنای آن را عاملیت انسانی، نیروی کار، شکل می ای اخالقی، متافیزیک ضرورتاً واجد جنبه 

ی اجتماعِی مارکس، یا ماتریالیسم تاریخی، چنین مبنایی مهم برای نظریه ی ارزش هم این اصل مسلِم ماده 

می  اصلی محسوب  تمرکز  که  می شود  قادر  را  ما  نظریه،  این  است.  کار  را اش  تحلیلی  چارچوبی  که  سازد 

عِد قدرت را در مدلی از بازتولید اجتماعی ادغام کند و هم تبیین کند تواند هم دو بُ وگسترش دهیم که می بسط 

ها را در کنترل خود انسان   شود که زندگی ساِز انسانی چگونه به موجودیتی بیگانه بدل می که قدرِت دگرگون 

 دارد.
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 مارکس ی اجتماع  ی ه ینظر :  قدرت   عدُب دو .  2

این   به طبعًا  کار  فرایند  از  آن چارچوب »کارکردپذیری مثابه درک  با  انسانی،  با هدف شکوفایی  فعالیتی  ی 

خوانی ندارد. درواقع، »ماتریالیسِم تاریخی« در بخشِ کند هم ها منتسب می اقتصادی« که فوکو به مارکسیست 

روبنا، ی ]کذایی[ زیربناـ استعاره رغم  (، به 23-19:  1970)مارکس،   سهمی در نقد اقتصاد سیاسی»مقدمه« در  

کند، فعالیتی که شامل ابعاد مادی و ذهنی، احساسی از فعالیِت زندگی انسانی داللت می   بر برآوردی خام و اولیه 

حال، چنین درکی شرحی (. بااین b1979  :291-292شود )هانت،  و زیباشناختِی وجود انسانی یا پراکسیس می 

دهد که بر مناسبات تولید منِد انسانی و مناسبات اجتماعی نیز به دست می لیت نیت کنِش عام از پیوند یا برهم 

اند تأکید دارد. بنا به این روایت، موجودات انسانی اساسًا »موجودات اجتماعی چهار ساحتی« هستند که متشکل 

االذهانیت ( بین 4ی، و  ( مناسبات اجتماع3کنِش بین اشخاص،  ـ ( تعامل یا میان 2( تراکنش مادی با طبیعت،  1از  

ی برخورد طبیعت، جامعه و خود یا بایست در نقطه جا که موجودات انسانی می (. از آن 153:  1993،  )باسکار 

توان کنند. این فرایند را می فردیت دست به اقدام بزنند، افراد نقش مهمی در فرایند بازتولید اجتماعی ایفا می 

کند. با چون تجلی و تحدید، و حتی انهداِم، آزادِی انسانی جلوه می فرایندی متناقض دانست که توأمان هم 

حال در شود، او درعین ی آزاِد خود و جهانش در بستری اجتماعی تلقی می که هر موجود انسانْی آفریننده این 

انسانی هم به ای ناآزاد و منفعل است. به عبارت دیگر، فعالیت  اش تا اندازه نسبت با محیط طبیعی و اجتماعی 

هدف علیت  کنش  هم  و  مادی  )هانت، یابِی  دارد  اشاره  افراد  هدف a1979  :115منِد  فعالیت  هرچند  منِد (. 

شود، هایش موجب اثرگذاری بر جامعه همراستا با اهدافش می منظور محقق ساختِن ظرفیت موجودی انسانی به 

طور که مارکس تأکید شوند. همان اش می اده او کماکان در انقیاد قوانینی قرار دارد که موجب محدودیت ار 

 تحت اند، بلکه  سازند«، نه »تحت شرایطی که خود انتخاب کرده کرده، موجودات انسانی »تاریخ خود را می 

 (. 15: 1963)مارکس،    اند«شده   مواجه  آن   با   و  شدهداده   و  منتقل   گذشته  از   ماً ی مستق  که   ی ط یشرا 

ی این منِد افراد خلق شده است، اثرات ناخواسته های نیت مستمر توسط کنش طرزی  گرچه تاریخ انسانی به 

مند انسانی همواره ها عبارت است از بازتولید ساختارهای اجتماعیْ مستقل از اهدافِ افراد. فعالیت هدف کنش 

 گیرد، چراکه وجود همین مناسبات است که مختصات و فرض می موجود را پیش مناسبات اجتماعِی ازپیش 

را ممکن می سازِی کنش یکپارچه  به این های افراد  اجتماعی بدل سازد و  به فرایندی  ترتیب، این فرایند را 

های شوند، خود حاصِل فعالیت نیازهای کنِش افراد محسوب می سازد. اما همین مناسباِت اجتماعی، که پیش می 

مند فرد را های نیت سبات اجتماعی که کنش اند. بنابراین، منا مشترِک افرادی هستند که در این فرایند دخیل 

می  محدود  و  ممکن  به توأمان  کنش سازد،  توسط  مستمر  می شکلی  بازخلق  و  خلق  فردی  شوند های 

 (.b1979  :285)هانت،



423 

 

مند منِد انسانی را پیوند زند با پیامدهای نظام ای اجتماعی که بتواند کنش نیت یابی به نظریه منظور دست به 

توان از مدل روی باسکار، یعنی مدل کند، می ای که مارکس ]این پیامدها را[ ارائه می شیوه   ها، به این کنش 

چون عاملیت، کنش و پیوندهای کند هم محوِر فعالیِت اجتماعی استفاده کرد که بر مفاهیمی تأکید می تحول 

ها ایفا فردی در بازتولید آن کنش فردی و مناسبات اجتماعی، نهادها یا ساختارها و نقشی که عاملیت  میان 

ی میان محوِر فعالیت اجتماعْی تبییِن رابطه هدف اصلی مدل تحول   [ 3] (. 1994؛  1993؛  1989کند )باسکار،  می 

تواند وجود داشته باشد و عاملیت فردی و ساختارهای اجتماعی است. هرچند جامعه بدون فعالیت انسانی نمی 

هستند   چه در حال عمل کردن به آن عامالن درگیر آن درکی از آن که  دهد مگر آن چنین فعالیتی رخ نمی 

ی ]این فعالیت[ است صحیح نیست. همه این مدعا که انسان سازنده تیکی(، بااین ی داشته باشند )بینشی هرمنو

جا که جامعه پیشاپیش ساخته شده است، هر پراکسیس سازند. از آن بلکه مردم آن را بازتولید یا دگرگون می 

فعالیت انسانی انضمامی تنها قادر به تعدیل و اصالح آن است. به عبارت دیگر، جامعه حاصِل فعالیت افراد  یا 

تواند هستی اند هرچند که تنها در فعالیت آنان می نیست، بلکه موجودیتی است که افراد هرگز آن را نساخته 

پذیر است، یعنی، این داده امکان های پیش ابژه   مند فقط در (. انجاِم فعالیت انسانی نیت 33:  1989یابد )باسکار،  

گیرد. به بیان آورد و به کار می های اجتماعی از پیش موجود را به بیان در می فعالیت همواره برخی شکل 

ی دیگر، هم جامعه و هم پراکسیس انسانی واجد سرشتی دوگانه است: جامعه هم علت مادی و هم نتیجه 

لیت انسانی است )دوگانگی ساختار(، پراکسیس نیز هم تولید آگاهانه و هم بازتولید ی عام دائمًا بازتولیدشونده 

(. 25:  1984؛ گیدنز،  35- 34:  1989ی شرایط تولید است )دوگانگی پراکسیس( )باسکار،  معمواًل غیرآگاهانه 

سازند. و دگرگون می ها و مواضعی دانست که افراد بازتولید کرده  ای از ساختارها، پراتیک جامعه را باید مجموعه 

شدن، یعنی، هایشان وجود داشته باشند. فرایند اجتماعی شکلی مستقل از کنش توانند به اما این ساختارها نمی 

فرایند استقرار شرایط ضروری برای بازتولید و/یا دگرگونی، اشاره به این امر دارد که هرچند جامعه فقط در 

همه، گیرد. بااین های اجتماعی شکل می انسانی همواره در بستر شکل یابد، خوِد کنش  کنش انسانی حضور می 

توان به دیگری فروکاست یا با استناد به دیگری های فردی[ را نمی دو ]یعنی ساختارها و کنش یک از این هیچ 

ت محوِر فعالیت اجتماعی، با در نظر گرفتن عاملی(. از سوی دیگر، مدل تحول 37:  1989تبیین کرد )باسکار،  

ی نهایی از رهگذر فعالیت دهد: ضرورت در وهله انسانی، درکی از ضرورت در زندگی اجتماعی به دست می 

می نیت  عمل  انسانی  )باسکار،  منِد  ازپیش 36:  1989کند  وجوِد  اوصاف،  این  تمام  با  ساختارهای (.  موجوِد 

با اشاره به وجود دالیل   شود، فعالیتی کهمند محسوب می اجتماعْی شرطی ضروری برای هر فعالیت نیت 

(. ساختارهای 96:  1989شود )باسکار،  کنند تعریف می ای که علت کنش را شکل داده و آن را تبیین می واقعی 

 سازند و هم محدود.پذیر می اجتماعْی رفتار فردی را هم امکان 



424 

 

ساِز ِاعمال قدرت دگرگون   گیرد، عاملیتی که نیازمند فرض می براین، رفتار فردْی عاملیت انسانی را پیش عالوه 

انسانی است. عامل ]یا عاملیت[، به معنای موجودی که »قادر به تغییر دادن چیزی )از جمله خودش( است« 

 سرشت   به   »بنا   عامل  که  معنا  ن ی ا  به  شود،ی م   دانستههای عّلی« همسان  (، با »قدرت 109:  1975)باسکار،  

 برخوردار  یاثرگذار  د یتول   یبرا   الزم   توان  از  باشد،   ختهیانگ   یمناسب   طرز  به  کهی زمان   و  ودی ق   فقدان  در  خود، 

 رنج ای)  یکار  انجام  ی برا یز یچ  ت ی»قابل   به دارد اشاره  قدرت«»   ن،ی بنابرا (. 16: 1975 مادن، و هاره)  است«

 مندت ی ن  کنش   به   « ی انسان  ت یعامل »  گر،ی د   یسو   از (.  175:  1975 باسکار، )   اش« ت یماه  به   بنا(  یز یچ   از  بردن 

تأملی بر این مداخله است. »کنش« اشاره به   نظارت  و  جهان   در  ی عّل  یمداخله   شامل  که  دارد   اشاره  یانسان 

(. بنابراین، 82-81: 1989افتد )باسکار،  دهیم و نه چیزهایی که برایمان اتفاق می چیزهایی دارد که انجام می 

منِد موجودات انسانی است نای فعالیت هدف مندی به مع گیرد، نیت فرض می مندی را پیش کنش انسانْی نیت 

ی عّلی در جهان طبیعی و نظارت که تأمل نقشی اساسی در آن دارد. کنش انسانی یا پراکسیس شامل مداخله 

شود که عبارت است از توانایی نظارت و کنترِل عملکرِد خود موجودات انسانی. قابلیِت تأملی بر این مداخله می 

هم  نظارنظارت  به  می چنین  مربوط  نیز  فعالیت  خود  ثانویه« ِت  »نظارت  قابلیت  واجد  انسانی  موجود  شود؛ 

 [second-order monitoring ]   دهد )باسکار، های ممکن به دست می نگر از کنش است که شرحی بازپس

1989  :35.) 

انسانْی آزادی در فرِض کنش مندی نیازمند درکی از مفهوم آزادی است، زیرا پیش از سوی دیگر، مفهوم نیت 

(. 53:  1981توانست جور دیگری عمل/کنش کند« )گیدنز،  کنش یا این خصلِت قابلیت انسانی است که »می 

های متفاوت دیگری از آن را توان جنبه توان صرفًا به این خصلت منحصر کرد؛ می حال، آزادی را نمی بااین 

( آزادی »سلبی« به 3( آزادی قانونی صوری؛  2( عمل/کنش به شکل دیگر؛  1نیز بازشناسی کرد، از جمله  

( آزادی »ایجابی« به معنای ]آزادی در[ عمل کردن یا بدل شدن به چیزی )که نیازمند 4معنای آزادی از قیود؛  

( 7بخشی؛ و سرانجام  ( خودمختاری در خودتعّین 6( رهایی از قیود مشخص؛  5آزادِی »سلبی« هم هست(؛  

معنای  [ wellbeing]  »رفاه«  )باسکار،    به  انسانی  آزادی، 145:  1994؛  283:  1993شکوفایی  مفاهیم   .)

سازند که موجودات انسانی قادر به دگرگون ساختن شرایطی چنین خاطرنشان می »رهایی« و »رفاه« هم 

کنند. مسلمًا، این امر حاکی از آن است که واکاوی هستند که در آن با هدف رهایی خوْد اقدام به کنش می 

گر و تواند فارغ از مالحظات اخالقی باشد، زیرا موجودات انسانی توأمان »مخلوقان کنش انی نمی کردار انس 

  [ 4] (. 141: 1993گر« هستند )باسکار، موجودات ناطِق قضاوت 
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چنین برداشتی قادر به تبیین دو ُبعد مفهوم قدرت است: گرچه ساختارهای اجتماعی از رهگذِر فعالیِت آزاد، 

نیت هدف  می مند،  بازتولید  انسانی  موجودات  اخالقِی  و  ساختارها هم مند  این  را شوند،  انسانی  آزادی  چنین 

نابود می  اوقات  )یا پراتیک وضعیت ـ کنند. نظام »وضعیت محدود و حتی گاهی  افراد در پراتیک«  مند(، که 

م این رفتار را محدود سازد و هپذیر می مند را امکان زنند، هم کنش انسانی نیت چارچوب آن دست به کنش می 

(. مناسبات، نهادها و ساختارهای اجتماعی و مواردی دیگر از این دست، قدرت 41-40:  1989کند )باسکار،  می 

سازی که ذاتِی مفهوم عاملیت در گیرند، یعنی قدرت به معنای »قابلیت دگرگون فرض می نوع اول را پیش 

کنند، یعنی قدرت کنترل، سلطه و انقیاد که ازتولید می معنای دقیق آن است«، و قدرت نوع دوم را حفظ و ب 

 (.154-153: 1993گون« است )باسکار، برده ـ ی ارباب یافته مبنای »مناسبات تعمیم 

به  دوم  نوع  و  اول  نوع  قدرت  تنیده   تنگاتنگ   طرزی مسلمًا،  درهم  جامعه  »مناسبات در  از  سنخی  هر  اند؛ 

پذیر گیرد و هم آن را امکان فرض می ساز انسانی را پیش ل قدرت دگرگون یافته« هم ِاعماای تعمیم برده ـ ارباب 

گذارد که برای درک انواع مناسبات قدرت ضروری این امر مفهوم »دیالکتیک کنترل« را پایه می  سازد. می 

کنترل(: ی  مثابه ی توزیعِی قدرت )قدرت به ی جنبه است. »دیالکتیک کنترل« اشاره دارد به »سرشت دوطرفه 

پردازند تا بتوانند در مناسبات مستقِر قدرت بر قدرتمندترها قدرتان به چه ترتیب به مدیریت منابع می که کم این 

)گیدنز،   کنند«  کنترل  می 374:  1984ِاعمال  خاطرنشان  برداشت  این  صرفًا (.  انسانی  موجودات  که  سازد 

ها دان را بپذیرند و در آن مشارکت کنند. برعکس، آن توسط قدرتمن   سازی هایی رام نیستند که فرایند تابع بدن 

تر، قدرت خودشان را به زنند، بلکه از آن مهم تنها دست به مقاومت می در تالش برای حفاظت از آزادی، نه 

نحوی که بتواند هم به گیرند، آن کار می ساختن خود همین مناسبات قدرت به   منظور اثرگذاری یا حتی دگرگون 

کنترل منابع و توزیع کلی قدرت منجر شود. به این معنا، »عاملیتی که در دیالکتیک کنترل شرکت   به تغییر در 

)گیدنز،  از عاملیت می   به همین علت نکند،   بااین 199:  1982افتد«  همه، چنین درکی از مناسبات سلطه (. 

رتمندان هستند( نیازمند های قد ی فرایندی دوطرفه )یعنی، ضعیفان نیز قادر به اثرگذاری در کنش مثابه به 

بحثی در رابطه با پیوند میان عاملیت منفرد و بازتولید و/یا تحول این شرایط، ساختارها و مناسبات اجتماعی 

 است، زیرا بازتولید این ساختارها خودْ فرایندی واجد تناقض است.

متفاوتی به خود بگیرد؛ فارغ های حال، این مناسبات ممکن است بسته به قدرت هریک از طرفیْن شکل بااین 

ترها، عیار )بازهم به مدد قهر( از جانب ضعیف عیار )به مدد قهر محض( یا مقاومت تمام از امکان تبعیت تمام 

امکان  ارباب می دو وضعیت دیگر هم  از چشمان  را  برده خود  آن  )توسط پذیر است، وضعیتی که در  نگرد 

تواند بر رفتاِر ارباب اثر بگذارد. دیالکتیک کنترل ه در آن برده می هایی کابزارهای ایدئولوژی کارا( و وضعیت 



426 

 

کنند که موجب بازتولید نحوی ِاعمال نفوذ می همواره در جریان است زیرا هر دو شکل قدرت در این فرایند به 

توان استدالل کرد که وجود قدرت نوع اول است که قدرت شوند. حتی می ساختارهای متناقض اجتماعی می 

های ضروری انسانی را ی نقِض قدرت مثابه سازد، یعنی مناسبات قدرت نوع دوم به پذیر می وع دوم را امکان ن 

(. 103:  1976ی« قدرت نوع اول قلمداد کرد )مارکس،  چون شکل »وارونه« یا »بر سر ایستاده توان هم می 

بخِش نقِض قدرت عاملیت تجلی   برده ـ ی ارباب یافته به عبارت دیگر، مناسبات اجتماعی از سنِخ مناسبات تعمیم 

انسانی  آزادی  دیگر،  بیانی  به  درباره یا،  بحث  نیازمند  ادعایی  چنین  مسلمًا،  مفهوم اند.  دوگانه ی  ی های 

سازی قدرت نوع اول به قدرت نوع دوم را تنها از رهگذر این وارگی« است، زیرا وارونه »بیگانگی« و »بت 

منْد خصلت ضرورِی حیات ی فعالیتی آگاهانه و هدف مثابه چند فرایند کار به توان توضیح داد. هر فرایند می 

تاریخی ویژه است، شکل انسانی تلقی می  این های خاِص سازمان شود که مستقل از هرگونه شرایط  دهی 

های مانند ]و در معرض تغییرند[. در مقابل، خاص بودن این شکل فعالیت در سراسر تاریخ یکسان باقی نمی 

شیوه زمان سا  یا  ویژگی دهی،  که  است  تولید،  جامعه های  هر  خاِص  تاریخًا  می های  تعیین  را  معین  کند. ی 

ها متعلق به تمامی بنابراین، تمایز قائل شدن میان ابعاد عام و خاِص تاریخ ضروری است، زیرا »برخی تعّین 

منظور درک رو، به (. از این 85:  1973ها هستند و بعضی دیگر منحصر به معدودی جوامع« )مارکس،  دوران 

 بایست به بررسی این ابعاد تاریخًا خاص بپردازیم.های تاریخًا خاص می اهمیِت تعّین 

 کار   ارزش   و   یانسان   ی ضرور   یها قدرت   نقضِ .  3

مبتنی است دارد که این نظریه  ی ارزِش مارکس )و ریکاردو( اذعان می تعریف کارپایه / فوکو در رابطه با نظریه 

انسانی نیست که برای   انسان اقتصادی (. از منظر فوکو، » 259- 257:  1970ی »تناهِی انسان« )فوکو،  بر ایده 

کند، تا های قادر به ارضای این نیازها را بازنمایی کند؛ او موجودی است که خرج می و ابژه   نیازهای خود خوْد  

کند. او موجودی متناهی الوقوع بودِن مرگ می ریب کند و عمرش را صرِف طفره رفتن از قانتها مصرف می 

آید گرفتار ها می یابی« که در پی تکامل تمدن (، و او در یک »تاریخ الینقطِع کم 257:  1970است« )فوکو،  

در تملِک طبیعت   تر بیش یابد،  کند و قرار می خود را در مرکز جهان جا می   تر بیش شده است. »انسان هرچه  

شود« تر می نزدیک   کند و به مرگ خود تری حس می را با فشار بسیار بیش   نین تناهی خود چ رود و هم پیش می 

 (. 259: 1970)فوکو، 

داند که ارزش را صرفًا در گرا می ی ارزش مارکس را برداشتی طبیعت ی کارپایه همه، انتقادی که نظریه بااین 

گیرد که مفهوم کار نزد مارکس صرفًا به فعالیِت تدارک کند، این امر را نادیده می نسبت با طبیعت تعریف می 

برای اشاره به کلیت فعالیت زندگی انسانی است. درواقع،   جامع  ی اشاره ندارد؛ کار اصطالح   ی مادنیازهای  
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واقع همان نقِد خود مارکس از اسمیت و ریکاردو اشاره به این موضوع جالب است که نقِد فوکو از مارکس به 

(. 83:  1973کنند )مارکس،  ی نوزدهمی را موجودی طبیعی و مستقل از تاریخ قلمداد می ده است که فرِد س 

سو دارندگان پول یا کاالها و از سوی دیگر، کسانی که داند[ »از یک خطای این رویکرد آنجاست که ]نمی 

شوند[« ساخته می   ها طی فرایندی تاریخی کند ]بلکه این چیزی جز نیروی کار خود ندارند را طبیعت تولید نمی 

های اقتصادی متعدد ی یک تحول تاریخِی پیشین، محصول انقالب (. این رابطه »نتیجه 273:  1976)مارکس،  

  [5] (.273:  1976های قدیمِی تولید اجتماعی است« )مارکس،  بندی ی کاملی از صورت و از میان رفتن مجموعه 

پروژه  در  اصلی  سرمایه اولویت  با  مارکس  کلی  بی  »مطالعه داری  که  به حدی  حتی  از سوی ود،  تاریخ  ی 

بودگِی (. مقصود مارکْس فهِم خاص 7:  1984نیازهای تاریخِی سرمایه بود« )هانت،  ی پیش مارکس، مطالعه 

به سرمایه  شیوه مثابه داری  یک  انتزاعی ی  در  تاریخی،  ماتریالیسم  بود.  خاص  تاریخًا  تولید  سطح، ی  ترین 

بسط  را  می چارچوبی  طبیعت وگسترش  با  مناسبات  و  اجتماعی  مناسبات  میان  پیوند  قامت  در  که  دهد 

مهم مفهوم  و،  کاالیی  تولید  و  شخصی  مالکیت  درک  برای  اما  است.  شده  مناسبات پردازی  آن،  از  تر 

 خود بسنده نیست )هانت، خودِیی، این چارچوب عام به داره ی سرما  ی زه یمم وجه   یمثابه به سرمایه  ـ کارمزدی 

از آن 5:  1984 انسان جا که مسئله (.  اثرات  داری است، درنتیجه زداِی سرمایه ی اصلِی مارکس نشان دادن 

ای نیازمند درک مفهوِم بیگانگِی چنین، چنین واکاوی شود. هم های تاریخًا خاص ضروری می بررسی این شکل 

اجتماعی خاص است که توأمان تجلی و علِت این ی ی یک رابطه مثابه مارکس است، زیرا وجود بیگانگی به 

شوند که بر زندگی هایی بیگانه بدل می های اساسِی موجودات انسانی به قدرت شود که قدرت امر محسوب می 

 آنان کنترل دارند.

ی روسو در فصل آغازین توان تالشی دانست برای پاسخ دادن به مسئله ماتریالیسم تاریخِی مارکس را می 

شود اما همواره در زنجیر است«. یعنی، پرسش اساسی مارکس : »انسان آزاد زاده می رداد اجتماعیقراکتاب  

اش که بنا به ماهیت سرشت رغم آن آید که به بندی کرد: »چه بر سر انسان می چنین صورت توان این را می 

یابد«؟ اش تعّین می محیط   شود و توسط نیروهای مادیگر است، در فرایند تاریخش ناآزاد می آزاد و خودتعّین 

داری همه، پاسخ به این پرسش را باید در مناسبات اجتماعِی سرمایه ( بااین 217-216:  1935مورای،  )مک 

یابِی« کار دانست، تحت مناسبات اجتماعِی بایست »عینیت کند می ای را که کار تولید می جست. هرچند ابژه 

کند، محصوِل آن، ای که کار تولید می شود که »ابژه مر می چنین موجب ظهور این امشخصی این فرایند هم 

کند« و »این از تولیدکننده قد علم می   قدرتی مستقلی  مثابه ، به چیزی بیگانه ی  مثابه در تقابل با آن و به 

از دست دادن ابژه ی  مثابه یابی به کند، عینیت جلوه می   از دست دادن واقعیت چون  تحقِق کار برای کارگر هم 
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(. یعنی، بیگانگی 324:  1975« )مارکس،  بیگانگیی  مثابه ، به جدایی ی  مثابه و تصاحب به   ی آن شدنو بنده 

 شود.وصِف این امر است که قدرت نوع اول به قدرت نوع دوم بدل می 

می  توجه  بیگانگی  به  »منظر«  چهار  از  )هانت،مارکس  با ی  (رابطه b1979  :304  :)1کند  انسانی  موجود 

ی موجود انسانی با »موجود ( رابطه 3ی موجود انسانی با فعالیت مولد خود،  ( رابطه 2کند،  محصولی که تولید می 

و   خود  رابطه 4نوعیِ«  درحالی (  انسانی.  موجودات  دیگر  با  انسانی  موجود  »کارگر ی  نخست،  منظر  از  که 

اینک دیگر به او تعلق ندارد و متعلق به خوِد ابژه است« )مارکس، دهد؛ اما این ابژه  اش را در ابژه قرار می زندگی 

بایست ]فرایند[ بیگانگی فعاالنه باشد، بیگانگِی فعالیت، فعالیِت (؛ از منظر دوم، »خوِد تولید می 324:  1975

(. منظر سوم بر جدایِی خوِد »زندگی نوعی« داللت دارد، جدایی »زندگی 326:  1975بیگانگی« )مارکس،  

او، به ابزاری صرف برای وجودش«   هستی عی« از رهگذر بدل کردن »فعالیت زندگِی« کارگر، بدل کردن » نو 

(. بنابراین، کار جداشده موجب بیگانگی موجود انسانی هم »از کالبد خود، از طبیعتش 328:  1975)مارکس، 

: 1975او« )مارکس،    انیانس شود و هم »از ماهیت معنوی او، ماهیت  چنان که بیرون او وجود دارد« می آن 

ها از (. بیگانگی از منظر چهارم، »به این معناست که هر انسانی از دیگران جدا شده است و تمامی آن 329

ی کننده (. خالصه، فرایند بیگانگی، از هر چهار منظر، توصیف 330:  1975اند« )مارکس،  ماهیِت انسان جدا شده 

کنند از ن تمامی کیفیاتی که او را به موجودی انسانی بدل می زداست که فرد در چارچوب آفرایندی انسان 

 شود. های اساسی عاری می دهد و از تمامی قدرت دست می 

طبق نظر مارکس، بیگانگی در پیوند با مالکیت خصوصی قرار دارد، درواقع، مالکیت خصوصی پیامد ضرورِی 

واقع پیامد آن کند، اما به کار بیگانه جلوه می چون مبنا و علِت  کاِر بیگانه است: »هرچند مالکیت خصوصی هم 

حال، این رابطه ی سردرگمِی ذهن انسان بودند. بااین نه علت که نتیجه  در اصلطور که خدایان  است، همان 

کند، در (. بیگانگی گرچه همراه با مالکیت خصوصی ظهور می 332:  1975شود« )مارکس، بعدتر دوسویه می 

تنها محصوِل خود موجود انسانی، بلکه نیروی کار رسد. در این نظام، نه اوج خود می داری است که به  سرمایه 

توانایی  تمامیت  به یک کاال بدل می اش که سرشت های ذهنی و فیزیکی او،  شوند، نمای عاملیت هستند، 

 موجودیتی بیگانه که از حیات مختص به خود برخوردار است.

ی ارزش مارکس ی کارپایه وارگی کاالیی و نظریه ی وصل مستقیِم بت قطه باید تأکید کرد که مفهوِم بیگانگْی ن

)هانت،   فرایند کاالیی 1986است  این  موجب ظهور بت (.  معنا  این  به  آن[ وارگی می سازی  ]ذیل  شود که 

صورت کند. اما نه خوِد تولید کاالها به چون مناسبات میان اشیاء جلوه می مناسبات اجتماعی میان افراد هم 

وارگِی جهان کند موجب برآمدن بت ها را تولید می نفسه بلکه سرشت اجتماعِی ویژه و انتزاعِی کاری که آن ی ف 
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ی یک انتزاع، یکسره از حامل آن، یعنی موجود مثابه (. نیروی کار، به 165:  1976شود )مارکس،  کاالها می 

داری، ارزش از فعالیت زندگی انسانی ه شود. پیش از سرمایشود و صرفًا به یک شیء بدل می انسانی، جدا می 

خاست که هدفش ]رسیدن به[ یک »زندگی نیک« بود و به این ترتیب، خصلت ذاتِی هستی انسانی برمی 

پای تکامل تدریجِی مالکیت خصوصی و تولید کاالیی ساده، روند جدایی حال، هم بااین   [ 6] شد. محسوب می 

 خود و حتی از نوِع خود نیز آغاز شد. همراه با کاال شدِن نیروی موجودات انسانی از محصوالت خود، از فعالیِت

ساز خود منفصل و جدا شدند و دیگر ارزْش جزئی از فعالیت زندگِی کار، موجودات انسانی نیز از قدرت دگرگون 

کار، نیروِی کار ی زماِن  مثابه ی موجودیتی انتزاعی، به مثابه داری، به شد. یعنی، ارزش سرمایه ها قلمداد نمی آن 

پیش مثابه به  را  کاال  تمام فرض می ی  تجسِم  بنابراین،  و  سرمایه گیرد  در  بیگانگی  بازنمایی وکماِل  را  داری 

 [7]کند. می 

معنا که این تمایْز داری است، به این درواقع، خود همین تمایز میان زمان کار و زمان فراغتْ محصول سرمایه 

تر از گیرد. مسلمًا، هم تمایز میان زمان کار و فراغت و هم، مهم فرض می پیش ی کار مزدی را  وجود مقوله 

داری گیرد و به این ترتیب، هردو محصوِل سرمایه فرض می وجود کار مزدی را پیش   [ 8]  این، »آگاهی« از زماْن

می  تعجب محسوب  نباید  »کاالیی شوند.  شرایط  تحت  که  باشد  )گیدنز،  برانگیز  زمان  خوِد  : 1981شدِن« 

سرمایه 6فصل محصول  نیز  این  که  می (،  پیوند  کار  زمان  با  ارزش  است،  بااین داری  اصطالح یابد.  همه، 

ای[ »فراغت« اشاره به چیزی جز کلیت فعالیِت زندگِی موجوداِت انسانی )بدون احتساب کار کردن( ندارد، ]بازه 

می  انتظار  آن  در  خود که  انسانیت  تصدیق  به  انسانی  موجوداِت  ظرفیت رود  تحقق  یعنی  بالقوه ،  شان، های 

سرمایه  در  هرچند،  فعالیت بپردازند.  تمامی  فراغتی داری  آن های  به  انسانی  موجودات  که  می ای   پردازند ها 

ها که خارج از مرزهای خورد؛ یعنی، این زمان شان نمی آیند، زیرا به درِد گذران معاش ]ارزشمند[ به حساب نمی 

اندازه رضایت دارند، فارغ از این سپهر بازار قرار   اند، به کاِر تولید و بازتولیِد ارزش اقتصادی بخش که تا چه 

یابد، شود که در آن نیروی کار، که در تولید بسط می ای زمانی فروکاسته می خوِد زماِن فراغت به بازه  آیند.نمی 

از این لحظه به بعد، تنها ساعاتی  شکل مستمر بازتولید می به  شوند، که مهم یا »ارزشمند« تلقی می شود. 

 ساعات کار هستند.

[  Fictitious commodities(، یعنی »کاالهای موهومی« ] 1944که از مفهوِم مشهوِر کارل پوالنی ) چنان 

سرمایه برمی  در  هم آید،  بلکه  کار  نیروی  تنها  نه  ــ داری  سرمایه  نیز  و  پول  زمین،  ــ  خوِد طبیعت  چنین 

چون چیزی ی کاال به این معنی نیست که هم مثابه تولیِد نیروی کار، زمین و سرمایه به شود.  »کاالیی« می 

نامیم، چیزی نیست جز فعالیت انسانی و نیروی کار چه ما »کار« می شوند. آن برای فروش در بازار تولید می 
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شود و پول نیز محسوب می که زمیْن محیط طبیعِی موجودات انسانی  نیز همان عاملیت انسانی است، درحالی 

بااین  است.  ارزش  بیاِن  برای عمل کردِن سرمایه صرفًا  باید تمامی آن همه،  چون کاالهایی ها را هم داری، 

داری عبارت است از نماِی سرمایه بنابراین، سرشت  [ 9]رسند. درنظر گرفت که در بازارها به خرید و فروش می 

جنبه کاالیی  تمامی  انسان شدِن  زندگی  »پیکر های  طبیعت،  انسانی،  زندگِی  فعالیت  انسانی،  عاملیت  ــ  ی 

 (.377: 1975« )مارکس،  بشری  شده بیگانه   قابلیت غیرانداموارِ« موجودات انسانی و پول، همان »

در سرمایه  بیگانه می بنابراین،  انسانْی موجودیتی  کار  نیروی  بدل داری  به حامالِن چیزها  را  افراد  که  شود 

هایی یکسره انتزاعی و را به بازنمایی   انسان واقعی و نیروهای طبیعیفرایند، کاال، یا پول، »  سازد. در این می 

را ... به   و اشباح واقعیطور که نقایص  سازد، درست همان گر بدل می رو نقایص و اشباحی عذاب از همین 

اینجا با فرایندی دوگانه سروکار (. در 378:  1975کند« )مارکس،  بدل می   نیروهای اساسِی واقعیو   ها توانایی 

که از سوی دیگر، مناسباِت انسانْی یابند، درحالی رسد که چیزها خصائلی انسانی می نظر می سو، به داریم: از یک 

: 1971شوند )لوکاچ،  واره« می ها »شیء یابند: آن وار« می رو، »عینیتی شبح آیند و ازاین به سرشِت چیزها در می 

کنند که هم محصوالِت چون مناسبات میان چیزها جلوه می ناسبات انسانی تنها زمانی هم حال، م (. بااین 83

درحالی  شوند.  بیگانه  کار  نیروی  خوِد  و هم  ابژه کار  می که  تولید  انسانی  موجودات  که  چون کنند هم هایی 

مناسباِت اجتماعِی میان   یابد[،وارگی ]رواج می کنند، یا ]به بیان دیگر[ بت حامالِن مناسباِت اجتماعی جلوه می 

وارگی یابد[. شیء ءوارگی ]رواج می کنند یا همان شی چون مناسبات میان چیزها جلوه می افراد واقعی نیز هم 

ها، مناسبات و خصایصی ها به کنش ها، مناسبات و خصایص انسانی و بدل شدن آن به عمِل دگرگونِی کنش 

شوند. و این امور، در اند یا در اصل مستقل از آن پنداشته می شده اشاره دارد که از فعالیت انسانی مستقل  

وارگی« و ، هر دو اصطالِح »بت ن ی بنابرا .  رانند ی م   حکم  هاانسان   یزندگ   بر  زها، ی چ   جهانِ   نی قوان   با  تطابق

(. در 82  - 80:  1980ی بیگانگی است )شاف،  وارگی« به فرایندی یکسان اشاره دارند که خوْد نتیجه »شیء 

تأکید کرد که سرمایه این  باید  به جا  باید  انتزاعات واقعی گونه داری  افراد مجبور ای عمل کند که گویی  اند؛ 

یابی منظور ]دست ی وسایلی که به مثابه چون دارندگان کاالها ببینند، یکسره به دیگر را هم شوند که یک می 

رسد که اثراِت نظر می (. گرچه به b1979  :309)هانت،دیگر مبادله شوند  بایست با یک یافته می به[ هستِی تداوم 

داری است: نه فقط جا حاضر در سرمایه اجتماعِی همه   بیگانگی منحصر به کارگر است، بیگانگی درواقع رابطه 

( بلکه نیروی 311:  1975رسد که بارآورِی زمین خصلتی برخاسته از ارباب است )مارکس،  نظر می چنین به 

موجودا  نیروی  هم کار،  نیز  انسانی،  نیروهای سرمایه ت  می چون  جلوه  »آن داری  زیرا  نتیجه کنند،  در  ی چه 

تخصصی  می کارگران  دست  از  سرمایه شده  در  آن رود،  مقابل  در  که  می ای  قرار  می ها  تمرکز  یابد« گیرد 

روِح او روِح   یابِی سرمایه است.دار نیز »صرفًا تشخص براین، حتی خوِد سرمایه (. عالوه 482: 1976)مارکس، 



431 

 

ای است که در تسخیر آقای (. این همان »جهان مخدوش و وارونه 342:  1976است« )مارکس،    سرمایه 

(. 969:  1981سرمایه و خانم زمین قرار دارد که توأمان خصائل اجتماعی و چیزهایی صرف هستند« )مارکس،  

اند که نه بیانگِر ماهیت انسانی بلکه تاده گیر اف   موجوداِت انسانی در این جهاِن اشباح در مناسباتی طبقاتی 

یابی یا حامالِن ها[ به تشخص بیانگِر سلطه، انقیاد و استثمار، یعنی، مناسبات قدرت نوع دوم، هستند و ]انسان 

بدل می  نیستند مگر شکل کاالها  وارونه شوند که چیزی  دگرگون های  یعنی قدرت  اول  نوع  ساِز ی قدرت 

داری »وارونه« است، زیرا مناسباِت اجتماعی تولید خوِد واقعیت اجتماعی در سرمایه انسانی. به بیان دیگر،  

 (.49:  1970کنند )مارکس، اند و خاصیِت چیزها را پیدا می رازورز شده 

وارگی است: فرد به کار انتزاعی ترین تأثیِر فرایند بت شدِن فرْد بالواسطه نظری، اتمیزه ـ از منظری اجتماعی 

داری شود که کارکرد آن بازتولیِد مناسبات تولید سرمایه ای بدل می دنده شود و صرفًا به چرخ فروکاسته می 

این بستر،   ای کارا در یک نظام بدل شود: فرد به مؤلفه به یک واقعیت بدل می   انسان اقتصادی است. در 

اند. که برای عملکرِد نظام ضروری بایست مجهز به خصائلی اساسی شود  شود و بنابراین در این مقام می می 

نه نظریه بلکه خوِد واقعیت است که انسان را به یک انتزاع جا ضروری است که این » درک این نکته این 

ِی سرشت   تِ یهو (. و معنای این دگرگونی آن است که »خود«، که به »52:  1976« )کوسیک،  کاهدفرومی 

شود، به بیان دیگر، فرد ( اشاره دارد، منهدم می 99:  1994ر،  های عّلِی متغیرش« )باسکاسوژه همراه با قدرت 

دهد که وار، زمانی رخ می طرزی کنایه دهد. و این امر، به در جهان از دست می   ایجاِد تغییر  قدرتش را برای

ایده  به  اشاره  با  مدرن  هویت  و جایگاِه  فردی  آزادی  برابری،  یعنی  تولید،  مترقِی  سازوبرِگ  از  ملهم  هایی 

می  تعریف  جهان  دگرگونی  برای  )تیلور، »کارآمدی«  بااین b1985  :274-278شود  در (.  را  خود  فرد  همه، 

قدرتِی شخصی های بالفعل، وابستگِی عینی در فرایند تولید و انزوا و بی یابد که وضعیِت نابرابری وضعیتی می 

 (.1999است )ارتورک، 

کاالیی  فرایند  این  در  فرد  که  چیزی  و خالصه،  یا   شدن  کارکردی  واحدی  به  شدن  فروکاسته  رهگذِر  از 

اش است. این یعنی اضمحالِل دهد خود کنترل بر زندگی واره از دست می یابِی مناسباِت اجتماعِی شیء تشخص 

اول دروِن مناسباِت قدرت نوع دوم و از همین  پیوندی قدرت نوع  رو، از دست رفتِن آزادی. مسلمًا، چنین 

نظریه  بنیادیِن  کارپایه خصلِت  نمی ی  بازنمایی  را  چیزی  ارزش  است:  ارزش  وارونه ی  شکل  جز  ی کند 

حال، ای که در یک موجود انسانی زنده وجود دارد. بااین ی انسانی های خالقانه های بالقوه و توانایی ظرفیت 

ها آن   ی های بالقوه منِد موجودات انسانی، که با هدف تحقِق ظرفیت های هدف ی سرمایه، کنش تحت سلطه 

سو تالش که موجودات از یک انجامد. درحالی واره می گیرند، به بازتولیِد همان مناسبات اجتماعِی شیء انجام می 
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شوند. به عبارت ها«یی صرف فروکاسته می کنند که فردیت و یگانگِی خود را تصدیق کنند، توأمان به »اتم می 

دهند و به این ترتیب، های عاملیت خود را از دست می  قدرت ها با قرار دادن خود ذیل راهنمایِی بازاْردیگر، آن 

  [ 10]کنند. هایشان را به کاالها منتقل می همان قدرت 

منظور فهم چگونگِی ی ارزش به دو علت ضروری است: نخست، به ی کارپایه توان گفت که نظریه بنابراین، می 

می  تعریف  را  انسانی  عاملیت  که  اول،  نوع  قدرت  »سنخ کن دگرگونِی  از  مناسباتی  به  آن  شدن  بدل  و  د، 

های انسانی مجبور شوند به دارندگان یا نوع دوم تا به این ترتیب سوژه   برده«، یا قدرت ـ ی ارباب یافته تعمیم 

ی میان منظوِر فرا رفتن از جهان نمودها، مناسبات وارونه داری بدل شوند، و دوم، به حامالن کاالها در سرمایه 

 داری.مند از سرمایه ای بصیرت منظور دست یافتن به واکاوی اع و به چیزها یا انتز 

 یبند جمع .  4

نظریه  که  شد  کارپایه استدالل  سرمایه ی  متناقِض  عملکرِد  درک  برای  ارزش  بر ی  آن  تأثیرات  و  داری 

داری به اوج سرمایه وارگی در  های انسانی، از رهگذر فرایند بیگانگی، ضروری است، فرایندی که با بت زندگی 

شوند که نیروی کار، نیروهای انسانی واقعی برای ایجاد تغییر در دنیا، به کاال بدل می گام با آن رسد؛ هم خود می 

ی مثابه تواند نشان دهد که نیروی کار، به اندازی می شوند. تنها چنین چشم و از خود موجودات انسانی جدا می 

شوند که خود چه ترتیب به موجودیتی انتزاعی و بیگانه بدل می   موجوداِت انسانی، به ساِز  ظرفیت دگرگون 

تواند نشان دهد که زمان کار اندازی می برند. تنها چنین چشم همان آزادِی معرِف ماهیِت انسانی را از بین می 

یزیکی و اخالقِی فعالیت مولد شود و فارغ از ابعاد متاف ی یک انتزاع چگونه به موجودیتی واقعی بدل می مثابه به 

تواند نشان دهد که چگونه باید اندازی می پردازد. سرانجام، تنها چنین چشم گیری ارزش می انسانی به اندازه 

لحاظ را به   ــ   معنای واقعیِت تحت فرماِن مناسباِت چیزها و نه مناسباِت موجودات انسانی به   ــ   واقعیت واژگونه 

تری از پیوند میان عاملیت فردی و بازتولیِد ساختارهای اجتماعی به تا درک روشن شناختی وارونه کرد  معرفت 

دهد تا درک بهتری داشته باشیم از ای امکان می شناختی سازی یا راززدایِی معرفت دست آورد. چنین وارونه 

وفاییِ  انسان ی تجسدهای ماهیت انسانی، از نقش مناسبات اجتماعی در فرایند شک مثابه مناسبات اجتماعی به 

نتیجه  می در  صورت  خود  و  جامعه  طبیعت،  دگرگونِی  هدِف  با  که  آگاهانه  فعالیِت  چنین ی  بدون  گیرد. 

 نمودها محدود خواهیم شد.  اندازی، صرفًا به جهانِ چشم 
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 ای است از:* این مقاله ترجمه 
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in “Review of Radical Political Economics” 40; 445 originally published online Oct 

21, 2008. 

 :هایادداشت 

چون تمایز میان  هایی هم کند، قالب های متفاوتی بروز پیدا می هرچند چنین تمایزی میان دو سطح یا دو قلمرو در قالب [  1] 
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ی  هایی همانند »نظریه ر قرائتی ملهم از رئالیسم انتقادی ]در این مقاله[ گرفت. چنین روایت هرچند این امر را نباید دال ب  [ 3] 

( یا رویکرد شدیدًا مارکسیستِی  c1985(، درک هرمنوتیکی چارلز تیلور ) 1984،  1982،  1981ساختاربندی« آنتونی گیدنز ) 
ابهی را در رابطه با پیوند میان عاملیت انسانی و  انداز مش هایی از این دست، چشم (، و دیگر روایت a1979ای.کی. هانت ) 

 هاست. جا استفاده از اصطالحات باسکار صرفًا به دلیل کارآمدی تحلیلِی آن کنند. در این بازتولید ساختارهای اجتماعی اتخاذ می 
شان برخوردارند، به این معنا که  امیال ها »ارزیابانی راسخ«اند که از قابلیِت ارزیابی راسخ  تر، آن یا به بیانی کمی متفاوت  [ 4] 

 (. c1985ها نیز مهم است )تیلور، ها بلکه »کیفیت« آن ها، نه فقط نتایِج انگیزه برای آن 
ی کافی به پیوند میان  کند که در آثار او به اندازه جالب است که گیدنز نیز در نقِد مفهوم قدرت فوکو، چنین استدالل می  [ 5] 

 (. 222- 221:  1982شود )گیدنز،  داری صنعتی تأکید نمی ظهور سرمایه گسترش قدرت انضباطی و  
ی فئودالی، تمامی  چون پولیس یونانی یا در جامعه داری، هم مسلمًا، این به این معنا نیست که در جوامع پیشاسرمایه  [ 6] 

های فرد که  وسخت بر کنش های »زندگی نیک« وجود داشت؛ در این جوامع، وجود توأمان استثمار و کنترِل سفت شرط پیش 
می  آن  در  فرد  که  اجتماعی  می توسط  ِاعمال  )تیلور، زیست  به  b1985  :256-258شد  رسیدن  که  است  آن  از  حاکی   ،)

»شکوفایی« انسانی، در معنای تام کلمه، صرفًا یک خیال بود. اما این هم درست است که در این جوامع، ارزْش واجد هیچ  
گفت: انسان نه موجودی اقتصادی که موجودی اجتماعی است. هدفِ او نه  سطو درست می معنای »اقتصادی«ای نبود: »ار 

فردی  از منفعت  دارایی حفاظت  اجتماعی و  اجتماعی، منزلت  نیت  بلکه تضمین حسن  های  اش در کسب مایملک مادی، 
 (. 112:  1947اجتماعی است« )پوالنی،  

 این نکته را مدیون دیوید الیبمن هستم.  [ 7] 
)   اریک  [ 8]  می 1941فروم  خاطرنشان  سده (  اواخر  در  که  به  سازد  شروع  آن  مدرن  معنای  به  زمان  »مفهوم  میانه،  های 

ها  توان در این امر مشاهده کرد که ساعت های این درک از زمان را می وگسترش کرد. دقایق ارزشمند شدند؛ یکی از نشانه بسط 
پنداشت  نواختند. ... زمان چنان ارزشمند بود که هرکس می ساعت را نیز می ی شانزدهم به بعد، زنگ ربع در نورمبرگ، از سده 

 (. 58آن را نباید برای مقاصد غیرسودمند صرف کرد« )ص 
 (. 1997های نظری و اخالقِی مارکس و پوالنی، نک به اوزل ) ی نزدیکی برای بحث درباره [  9] 
ای، به صورت عمدی نیز صورت  کم تا اندازه تواند، دست چنین می کاالها هم های انسانی به  اما این انتقال آزادی و قدرت  [ 10] 

هم با  کنند، آن و بازتولیِد ایدئولوژِی بازار شرکت می   شکلی فعاالنه در فرایند تولید ی خود به بگیرد. افراد در وضعیِت بیگانه 
(. برده  1989گیرند )ویزنر،  شکلی عمدی انجام می بینانه یا جهالت عامدانه که همگی به تالش برای خودفریبی، تفکر خوش 

http://rrp.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/4/445
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ی چشم ارباب بنگرد. مسلمًا، روایتی کالسیک از این فرایند را اریک فروم  تواند خود را از دریچه از رهگذر این فرایندها می 
 شرح داده است.   گریز از آزادی ( در  1941) 
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 دیالکتیکِ شکلِ ارزش 

 بکهاوس  گِئورگ ـ  هانس ی: نوشته

 

 2021ژوئیه  20

 ی: کمال خسروی ترجمه

 

است از هانس ـ گئورگ    یی کوتاه مقاله  «شکل ارزش  کیالکتید  یدرباره : »توضیح مترجم

نخست  [  Hans-Georg Backhaus]بکهاوس   سال  که  مجموعه   1969در  عنوان  ادر  زیر  ی 

ی اثر مشهور »مفهوم  ، نویسنده تیآلفرد اشم  ی ستاراری به و  شناسی مارکسیستی« »آثاری پیرامون معرفت 

  تحت   و مشروح بکهاوس   تیکتاب پراهم  یی مرکزهسته سپس  منتشر شد و    مارکس«،طبیعت نزد  

اقتصاد« »دیالکتیک شکل ارزش: پژوهش   عنوان  قرار گرفت که در سال    هایی پیرامون نقد مارکسیِ 

یافت  1997 » انتشار  م  ک یالکتیدی  درباره .  را  ارزش«  بنا  توان ی شکل  به    ی هابحث   ی سنگ  مربوط 

  ی هابحث  یزه ی، انگ«ن یروب»ایزاک ایلیچ  تالش    ن یچهار دهه بعد از نخست  که   دانست « شکل ارزش»

  ی اس یی روش مارکس و روش اقتصاد س ژرف و ارزنده درباره   یی هاو پژوهش   ها ستیمارکس  ن یب  پرباری 

 . در آلمان شد  ستمیقرن ب 70ی در دهه 
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آلمانی سال  ترجمه  متن  روی  از  رو،  پیش  فارسی  عنوان ضمیمه 1969ی  به  نقد  ی کتاب  ، نخست 

انتشار یافت و اینک برای نخستین بار بصورت دیجیتال عرضه    1395در سال    منددیالکتیک دستگاه 

از این    ی دیگری ترجمه  ،مندنقد دیالکتیک دستگاهی انتظار چاپ و نشر کتاب  شود. در فاصله می

  ی به متن اصل  ی نگاهم ین»  ی« و سیبرگردان انگل  ی از روی مترجم آن، »منتشر شد که به گفته   مقاله 

ی  کم مجالی برای ارزیابی کیفیت ترجمهی پیش رو دست انتشار ترجمه  « صورت گرفته بود.(ی)آلمان 

 ای دیگر از این متن مهم و ارزشمند است. )ک.خ.( ترجمه ی انگلیسی و امکانی برای مطالعه 

*** 

  ی یهنظرسادگی آشکار کرد که  توان بهنوشته شده است، می  کاپیتالنقادانه در آثاری که پیرامون    با تورقی

انگارانه و اغلب یکسره کژدیسه پذیرفته شده یا مورد انتقاد قرار  ارزش، تنها در قالبی آشکارا ساده  ییهکارپا

و   پیشه  مارکس،  از  پوزیتیویستی  تفسیر  عمدتاً  که  است  چنین  است.  که    ییژهو گرفته  است  کرده  خود 

ی  شتی است  نمونهارزش کالسیک را یکی و همان بداند. شومپتر م  ی یهنظر ارزش مارکسیستی و    ی یهنظر

  یآموزهکند: »شناخت و فهم واقعی  خروار، وقتی استقالل و یکتایی واکاوی مارکسیِ ارزش را انکار می

پرداز شاگرد ریکاردو بود ]...[ و  ی نظریهمثابهشود که او بهاقتصادی او }مارکس{ با این بصیرت آغاز می

نظریه  ییهنظر ریکاردویی  ارزشش  ]ای  ااست  با  مؤدبانه،  ...[  کمتر  مارکس  استدالالت  که  تفاوت  ین 

این واژه.«)"تر فلسفی"تر و  وراجانه بدترین معنای  در  به( تفسیر »اقتصادی« می1اند  ناگزیر گرایش  باید 

  ی آموزه»  یک شود به  اقتصاد سیاسی بدل می  نقدکه:  ارزش مارکس را نادیده بگیرد؛ چنان  ی یهنظر انتقادی  

میانِ  در  یکی  بداناقتصادی«،  ضرورتاً  پوزیتیویستی  دریافت  دیگر.  بسیاری  می  راه  که  جا    ی یهنظربرد 

شناختی و اقتصادی منحل  های جامعهای از فرضیهپیوستههمچین کوچک بهمارکسیِ جامعه را در دست

  «فلسفی»نامیدن و شومپتر با    « های دیالکتیکیی مجی الترجیآج»هایی که بوهمـ  باورک با  کند. استدالل

اند؛ و شکل ارزش اگر اساساً  ارزش طرح شده  شکل  ییهنظردانستند، عمدتاً در  اعتبار میبی  شانخواندن

شود.  گونه شرح و تفصیلی طرح میفهم، یا بدون هیچموضوع بررسی قرار گیرد، یا به زبانی پیچیده و غیرقابل

که بیاد    گاهآنشود،  انگیزتر میاین فقدان تفاهم از سوی مفسران نسبت به شکل ارزش به مراتب شگفت

اند. مارکس  و لنین اهمیت خطیر واکاوی شکل ارزش را بارها گوشزد کرده  آوریم چگونه مارکس، انگلس

شکل ارزش غفلت شود: »اما برای    یآموزهدهد که مبادا از  ما را مؤکداً هشدار می  کاپیتالدر پیشگفتار به  

  بورژوایی شکل کاالییِ محصولِ کار یا شکل ارزشی کاال، شکل سلولیِ اقتصاد است. واکاوی این  یجامعه

شود. فکر انسانی« از   های محض پدیدار میزدن در وسواسپرسه  چونهمعامیان    ییدهد}شکل{ها در  

ها را مستدل سازد  کوشد این شکلسال است که به عبث می  2000جمله مکتب ریکاردویی، »طی بیش از  

https://kaargaah.net/?p=177
https://kaargaah.net/?p=177
https://kaargaah.net/?p=177
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ین بار در طول  آید که مارکس مدعی است برای نخستآید.« از این گفتاورد برمیآن برنمی  یعهدهو از  

 است. را کشف کرده  «معماگونهتاریخ پژوهش، راز این »شکل 

وکاستِ واکاوی شکل ارزش را اما نباید تنها بر دوش نوعی نابینایی مفسران در تشخیص  بار وارسی پرکم

توان فهمید که مارکس  های این مفسران را تنها با پذیرفتن این فرض میها نهاد. نارسایی بررسیمعضل

اش را برجای ننهاده است. اگر چه مارکس  ارزش  ییهکارپا  ی آموزهیتی کامل و به سرانجام رسیده از  روا

از پیش پرورانده بود، اما خود را ناگزیر دید که واکاوی شکل    1859  در نقد اقتصاد سیاسیاین آموزه را  

ارزش را در سه روایت دیگر، که هر یک از دیگری انحراف داشتند، عرضه کند، »زیرا، حتی وقتی سرهای  

نمی نیز  بهدانا  را  قضیه  بازنماییتوانند  نخستین شکل  در  نارسا  چیزی  باید  بنابراین  بفهمند،  اش،  درستی 

ای است که مارکس در  ( دومین روایت، بازنمایی کامالً تازه2وجود داشته باشد.« )  واکاوی کاالژه در  ویبه

اما همان موقع که  عرضه می  کاپیتالنخستین ویراست   زیر چاپ است، گوگلمان و    کاپیتالکند. 

کنند ش میکنند و بنابراین تشویقواکاوی شکل ارزش جلب می  «دشواری فهم» انگلس توجه مارکس را به  

تری به عنوان پیوست، به اثرش ضمیمه کند. روایت چهارم که باز  فهمبد نیست اگر یک روایت سوم عامه

شود. اما از آنجا  نوشته می  کاپیتالویراست دوم  های پیشین تفاوت دارد، برای  بازنمایی  یهمههم با  

ارزش که مارکس در »واکاوی  شکل   های دیالکتیکی معضلکه در این چهارمین و آخرین روایت داللت

شوند، بدیهی  تر میشان کرده بود«، بیش از پیش کم و کمرنگفهمجوهر ارزش ]...[ تا سرحد امکان عامه

خواست در مفاهیمی مثل »جوهر ارزش« و »کار مجرد« بگنجاند،  مارکس می  چه آناست که باید در تفسیر  

پژوهی  بنابراین خواست و آرزوی اضطراری مارکس  ( 3)  نظرهای ژرف و آشکاری بروز کنند.اینک اختالف

های پرشماری که در آثار دیگر مارکس  نگاریهای کمابیش قطعه قطعه و تکاین است که از این بازنمایی

 ارزش بازسازی شود.   ییهنظراند، کل پراکنده

گوید که »دیالکتیک«  هنوز مؤکداً از این سخن می  کاپیتالگفتار به نخستین ویراست  مارکس در پیش

ارزش است. در حالی که تفسیرهای رایج و سنتی بدون استثناء    ییهکارپا  ی یهنظربازنمایی او از    ی مشخصه

فقط مربوط    اید این پرسش را پی گرفت که آیا »نارسایی بازنمایی«گیرند، باین دیالکتیک را نادیده می

ار  شکل  واکاوی  به  یا  است  آغازین    کهاینزش  فصل  دو  می  کاپیتالشامل  سرشت هم  بر  لنین  شود. 

فصل نخستینش را    ویژهبهمارکس    کاپیتالتواند  دیالکتیکی روند کار مارکس پافشاری دارد: »کسی نمی

منطق هگل را به دقت مطالعه کرده و فهمیده باشد.« او از این    کلبه تمامی بفهمد، مگر آنکه از پیش  

(.  4ها مارکس را نفهمیده است!!«)یک از مارکسیستگیرد: »بنابراین، پس از نیم قرن هیچه میگفته نتیج
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  کهایناینک پرسیدنی است که آیا »پس از یک قرن کامل هم هنوز کسی مارکس را نفهمیده است«، یا  

عامه با  مارکس  نخست    آیا  دو فصل  کردن  یعنی  کاپیتالفهم  نهادکاال،  فرا  آنجا  تا  را  پا  که  ،  است  ه 

 فهم نیست؟  ی جنبشی دیالکتیکی اساساً قابلمثابه»استنتاج« ارزش دیگر به

  واقعیت  از  عزیمت  با رود که شده که مارکس در فصل نخست به این شیوه پیش میامری است شناخته

  متمایز{  ایمبادله  ارزش}  آن  از  که  چیزی  پدیداری  شکل»  یمثابهبه  را  آن  ای،مبادله  ارزش  «تجربی»

»  چهآنکند.  می  تعریف  «است مبادله  یشالودهباید  باشد،  ارزش  می  ارزشای  در  نامیده    ی ادامهشود. 

واکاوی البته باید این چیز را عجالتاً مستقل از شکلش درنظر گرفت. واکاوی این جوهر مستقل از شکل  

ای، و بدون استناد به  باره و بدون هرگونه میانجیبرد که مارکس، به یکپدیداری اینک به آنجا راه می

ای کاالها عزیمت کردیم  بادلهگردد: »درواقع ما از ارزش مضرورتی درونی، به واکاوی شکل پدیداری بازمی

تا رد ارزشی را که در درون آن نهان و نهفته است، بیابیم. اینک باید به این شکل پدیداریِ ارزش بازگردیم.«  

این   به  ییوهشآیا  باید  اینک  را  مارکس  به  مثابهکار  درآمد  در  مارکس  که  بفهمیم  روشی  بیان    ی 

مش   گروندریسه  به  »مجرد  از  صعود  عنوان  امر  تحت  »بازسازی  بود؟  کرده  متمایز  و  تعریف  خص« 

»یگانگی امر چندگانه« بازنموده شود،    چونهم»کلیتی از تعینات پرشمار« و    چونهمباید    مشخص« که

تکوین  ای و به قیمت  شود: ارزش چگونه به ارزش مبادلهفهم میاکنون نخست با طرح چنین پرسشی قابل

، نفی  »دیگر بودنش«  ی وجوهمثابهای و در قیمت، بهارزش مبادله  ای درــ چرا و به چه شیوه  یابدمی

میمی تجلی  و  بهشود  مییابد؟  چنین  من  که  نظر  در    ییوهشآید    روی هیچبه    کاپیتالبازنمایی 

راهبر شناخت در واکاوی شکل ارزش از سوی مارکس نیست؛ یعنی پاسخی به این    ییزهانگبخش  روشنایی

.« معرفی نارسا و نامکفی جوهر  ن محتوا باید آن شکل را به خود بگیردچرا ای پرسش نیست که »

شناسایی و آشکارکردن  شود که در روند استنتاج ارزش، یک گسست، قابلو شکل ارزش آنجا آشکار می

دیگر الزاماً پذیرفتنی    ضروریی گذاری  مثابهبه  کاپیتالاست: گذار از فصل دوم به فصل سوم در جلد یکم  

  ی دوگانهفهمِ جوهر ارزش و سرشت  ظاهراً آسان  یآموزهیابد،  وضوح درمیخواننده به  چه آنابراین  نیست. بن

شکل    یآموزهروشنی بازگشوده شده است. اما فصل سوم ــ یعنی  کار است که در دو فصل نخست به

آرایش    یمنزلهضروری است یا به    چهآنی سند و گواهی داوطلبانه و اضافه بر  مثابهارزش ــ اغلب، تنها به

شود که }گویا{ در دو فصل نخست نقداً و به تکافو }از  و پیرایشی »دیالکتیکی« برای چیزی تلقی می

  ی ارزش به مثابهود، یعنی ارزش بهخودی خ»برابرایستای عام« به  کهاینروند استدالل{ مشتق شده است.  

شود«، یعنی در »تناسب« بین دو ارزش  هیچ رو قابل بیان نیست، بلکه تنها در هیئتی وارونه »پدیدار می
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ای ــ ارزش ــ  فهم خواننده خارج است. اما اگر تکوین مفهومیِ ارزش مبادله  یحوزهمصرفی، از حوصله و  

وساطت شده، و    "وجود"واسطه به سوی  بی  "هستی"تیکی از  »حرکتی دیالک  چونهمشکل ارزش دیگر  

  چون همواسطگی سپری شود و تعالی یابد و  بی»هم چنانکه  ادراک پذیر نیست، ]...[«، آن "ذات "از طریق  

شود که  ای آشکار میتفسیرهای دیالکتیکی ی سرچشمه گاهآن(، 5شده دوباره برنهاده شود«)وجودِ وساطت

»پرشی« ــ    چونهمگونه، واکاوی کاال  ش از کاریکاتوری از دیالکتیک نیست. بدینشان چیزی بینهایت

شود. ذات در  ( وانمود می6وساطت ــ »از امر ساده به امر پیچیده، از جوهر به سوی شکل پدیداری«) بی

  شود. وساطت »امر عام، نوعی و کلی« تعریف می چونهمتمایز با شکل پدیداری، به سیاق منطق صوری،  

یابد: »امر  دیالکتیکی سامان میحرکت شبه دیالکتیکی تضادهایی شبه  چونهمذات و شکل پدیداری صرفاً  

}یعنی در    هاآن!!( در  )   یرنامتغامر عام، امر    چونهمعام موجود است ]...[، نه مستقل از پدیدارهای منفرد.  

منطق هگل را سراسر    یهمهشند »توانند مدعی با( حتی نویسندگانی که می7)«پدیدارها{ گنجیده است. 

ارزش به کدام شیوه،    ی یهنظرتوانند روشنگر این راز باشند که مفاهیم بنیادی  اند« نمیاند و فهمیدهخوانده

ساختدیالکتیک شدهوار  نمیبندی  دیالکتیک  روش  شکل اند.  که  کند  محدود  این  به  تنها  را  خود  تواند 

دیالکتیک باید فراتر از آن نشان دهد که چرا ذات، این یا آن شکل  پدیداری را به ذات ارجاع دهد: روش و 

که بر تفسیر  جای آنهای »فلسفی« بههای این مارکسیستگیرد. بررسیخود میپدیداری }دیگر{ را به

 های مکرر است. ناپذیر، متمرکز باشد، صرفاً بازگوییهای تاریک و ظاهراً تبیینگوشه

برانگیز  ارزش را مناقشه   ی آموزه شناختی  گسست بین بند نخست و بند سوم فصل نخست نه تنها ساختار روش 

کاال    ی بتواره سرشت  (  8را مارکس زیر »عنوان کمابیش اسرارآمیز«)   چه آن تر از آن، فهم  کند، بلکه مهم می 

بندی  باید از فصل   جا این خست است. در  کند. این، عنوان بند چهارم از فصل ن آورده است، دشوارتر می   و راز آن 

سرشت    ی آموزه نظمی، فهم  های آغازین فصل نخست که به دلیل همین بی بند   ی مندانه نادستگاه نظم یا  بی 

شود و قرار است در  کنند، سخن بگوییم، زیرا این »راز« در همان بند سوم قابل رؤیت می بتوارگی را دشوار می 

شود،  فهم می محتوای بند چهارم تنها به کمک بند سوم قابل   که این وده شود.  ارز گش سه خودویژگِی شکل هم 

( که مارکس عنوان آن را »شکل ارزش«  1867بندی پیوست ویراست اول ) اش مربوط است به فصل سابقه 

فهم کردن واکاوی شکل ارزش نوشته شده  ی روایتی برای عامه مثابه نهاده بود. در این پیوست ــ که فقط به 

به عنوان »چهارمین خودویژگی«    ای مستقل، بلکه حداکثر ی آموزه مثابه ارگی مسلمًا نه به واکاوی بتو   بود ــ 

 ارز آمده است. شکل هم 

با تفصیل    کاپیتالسرشت بتوارگی ــ که در ویراست دوم    یآموزهدهد که  بندی نشان میاین تقسیم

نها قسمتی است از بند سوم که  لحاظ محتوا تبیشتری نوشته شده و به عنوان بند چهارم آمده است ــ به



443 

 

بدون شرح بند سوم، که »باعث و بانی تیرگی    یحاال به صورتِ بندی مستقل درآمده است. حذف یا ارائه

 کند: ( است، در تفسیرهای نادرست زیرین خود را آشکار می9ارزش«) یدرباره کاپیتالنخستین فصل  

ی  مثابهارزش را مبنی بر اشتقاق }منطقی{ پول به  ییهکارپا  ییهنظرـ بسیاری از نویسندگان ادعای    1

گیرند. بنابراین جای شگفتی  جدید پول، کامالً نادیده می  ی یهنظریک    یارائهپول و بدین ترتیب، خلق و  

اندازند یا تصحیح  پول را یا از قلم می  ی یهنظر کنند و  ارزش را طرح می  ی یهنظرنیست که این مفسران تنها  

مارکسیستی    ییهنظریه را با  کارپاکالسیک ارزش    ی یهنظرکنند و در نتیجه به سختی قادرند تمایز بین  می

  گاه آنارزش تنها    ییهنظر یابند که مفاهیم بنیادین  درنمی  ها آنموجه نشان دهند.    یبخشنحو رضایتبه

(  9a)  فهم کند. پول را قابل  ی یهنظر خود مفاهیم بنیادین    ینوبهبهیه بتواند  شوند که این نظرفهم میقابل

شود که کاال را چیزی بدانیم و بفهمیم که خود را در  میای تفسیر  به نحو بسنده  گاهآنارزش    ی یهنظر

آویختگی  همکند. این پیوند درونی و بهی پول مقرر میمثابهماندگار« بهفرآیند »از خویش فراتررفتنی درون

پول را که همراه و همپای    ی یهنظرارزش مارکسی را بپذیریم و    ی یهنظرکاال و پول مانع از آن است که  

را که    چه آنسرایی« که سپهرهای تولید و توزیع را ــ »یعنی  اندیشی و یاوهافکنیم. این »خامآن است دور  

به بهپیوسته و متعلقهمانداموار و  بهاند« ــ »تنها  ارتباطی صرفاً  نحوی تصادفی  در  هم معطوف کنیم و 

در    ها آنناتوانی  تفسیرهای مکتب مارکسیسم اتریشی است و بیان    ی مشخصهمعنایی قرار دهیم«، وجه  

 شکل ارزش است.  واکاویارزش و  ی یهنظر فهم 

شدگی در تاریکی  شئ  ییدهپداش با  ارزش در روایت مارکسیستی  یکارپایه  ییهنظرـ ارتباط بین    2

کند که  کاال{ تأکید می ی بتوارهسرشت  ی دربارهماند. البته مارکس در بند چهارم فصل نخست } باقی می

کاری هستند که    وارشئاند، صرفاً تجلی  رهنگام که محصوالت کار، مادام که ارزش»این کشف علمی دی

کند،  صرف کرده است، البته دوران معینی را در تاریخ تکامل نوع بشر مشخص می ها آنانسان برای تولید 

  ی یلهوسبهرماند ]...[ تعیین مقدار ارزش  وار سرشت اجتماعی کار را نمیوجه }شبح{ فرانمودِ شئاما به هیچ

ارزش مرئیِ  حرکات  پسِ  در  پنهان  راز  همان  کار  نقاب  زمان  راز  این  کشف  کاالهاست.  نسبی  های 

د این شکل را  وارگیِ خودارد اما شئآن برمی  یچهرهبودنِ صرف مقدار ارزش محصوالت کار را از  تصادفی

دارد  روی بسیاری از نویسندگان را از آن باز نمی( این اظهارنظر صریح البته به هیچ10کند.«)هرگز زائل نمی

ارزش مرئی  حرکات  پسِ  در  پنهان  راز  »همان  دقیقاً  پژوهش  که  موضوع  را  کاال«  نسبی    یآموزههای 

این »راز« مقدار ارزش است که »سرشت رازآمیز«    مارکسیِ بتوارگی کاالیی قلمداد کنند. بنا به این تفسیرها، 

باید با  وار«. در این صورت، میوار« یا آن »شکل شئشود، نه »راز« آن »فرانمود شئکاال را موجب می

ترتیب  یه ارزش منشاء شئکارپاکالسیک    ی یهنظرکشف   این  شدگی و راز آن نقداً برمال شده باشد. به 
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کردنِ  ارزش، چگونه مجال برجسته  ییهنظر نبه و منفک از جوانب دیگر از  جاای یکشود که عرضهروشن می

 برد. تمایز بین واکاوی مارکسی با واکاوی کالسیک را از بین می

کاالیی غفلت میبازنمایی  ی مشخصهوجه   بتوارگی  ذات  از  نویسندگان  ای که  این  است:  کند، چنین 

لحاظ مفهومی،  را چه به  هاآن کنند و سپس  نقد می  یتال کاپنخست جمالتی را از فصل مربوط به بتوارگی در  

کار رفته بود، به  ایدئولوژی آلمانیکنند که در  ای تفسیر میشناسی نیز، به شیوه لحاظ اصطالح و اغلب به

ارزش را    ییهکارپا  ییهنظردر آن، معنای    هاآنای از مارکس و انگلس که  نوشتهدست  ییوهشیعنی به  

شود، این است: در نگاه تولیدکنندگان »روابط  دانستند. گفتاوردی که همه جا نقل مینمیدرستی  هنوز به

  ی رابطهی  مثابه، یعنی نه بههستند، که  شوندنمودار می  گونه همانشان  اجتماعی کارهای خصوصی

در کارهای بهاجتماعی مستقیم اشخاص  بلکه  اجتماعی    یرابطهشیئی اشخاص و    یرابطهی  مثابهشان، 

بیرون کشیده می  چهآن(  11اشیاء.«)  گفتاورد  این  برابر  از  در  اجتماعی  روابط  این است که  شود، حداکثر 

اسانسان مارکس  آغازین  آثار  موضوع  که  برداشتی  یعنی  اند.  یافته«  »استقالل  از  ها  استفاده  با  و  ت 

یا »شخصیت مثل »بیگانگی«  یاوهاصطالحاتی  به مضمون  نقدهای  سراییزدایی«    ی کارانهمحافظههای 

اقتصاد سیاسی است، تنها توصیف این واقعیت    نقداصلی    ی مسئله  چهآنفرهنگی مبدل شده است. اما  

 ها و پیدایش آن است. نیست، بلکه واکاوی آغازه

های زیر تقسیم کند و به  ای از حلقهرشت بتوارگی باید عبارت مذکور را به زنجیرهتفسیری راستین از س

 بپردازد: هاآن یدربارهپژوهش 

 اجتماعی اشیاء« از نظر مارکس دارد، چیست؟  ی رابطهـ ساختاری که » 1

انمثابهاشیاء« را تنها به  یرابطهشود »ـ چرا و تا کجا می  2 سانی«  ی »شکل پدیداریِ صرفِ روابط 

های دیگری  پرسش  جااینفهمید که »نسبت به خود این رابطه خارجی است و پشت آن پنهان است«؟ از  

 شوند: نتیجه می

به انسانی«  بهمثابهالف( »روابط  یا  کارکنان خصوصی«  اجتماعی  »روابط  اجتماعی  مثابهی  ی »روابط 

 یمی مثل »رابطه« یا »کل کار« چیست؟ شوند. منظور از مفاهتولیدکنندگان« نسبت به کل کار تعریف می

دلیل   آگاهی    که اینب(  برابر  در  اجتماعی«  »روابط  دیگری  مثابهبه  ضرورتاًچرا  »پدیدار    چیزی 

 شوند«، چیست؟ می

ای خود وجهی وجودی از واقعیت  سازد؟ این فرانمود به چه شیوهج( واقعیت این فرانمود را چه چیز می

 است؟ 
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باید فهمید: سوژه به چه شیوه انتزاعی ارزش را چطور  پیدایش شیئیت  آغاز و  ای خود را »شیئیت  د( 

توان  اسرارآمیز را می  ی یهقضشود؟ این  ی برابرایستا )ابژه( در برابر خود ظاهر میمثابهبخشد«؟ آیا بهمی

بهاین باید  را  ارزش محصول  توصیف کرد:  چیزی  مثابهطور  متمایز   یشه اند  ی یدهآفری  خود محصول  از 

به ترتیب  بدین  و  است  محصول  ارزش  تنها  همیشه  ارزش  دیگر،  سوی  از  اما  »شکل مثابهدانست.  ی 

میاندیشه پدیدار  مادی  چیزی  بهگون«  چیزی  مثابهشود.  آگاهی،    ییدهآفری  درون  در  ارزش  اندیشه، 

اما به این شیوه، ارزش نمی  « ماندگاردرون» ی خویش آگاهی یابد: }برای این کار{  تواند به هستاست. 

به آگاهی  مقابل  در  را  خود  بیگانه مثابهارزش  چیزی  می  ی  در  قرار  کار    جاایندهد.  محصوالت  واقعیت 

صرفاً این واقعیت است که محصوالت    جااینبرانگیز در  مناقشه  یمسئلهپیشاپیش مفروض گرفته شده است.  

  .هاآن« و نه ساختمانی یگانه و هم هویت با خود  ها آنآیند متفاوت با واقعیت  کار »به هیئتی خیالی درمی

 [ م ـ هستی یمثابه: هستی به ens qua ensدر اصل  ]

در   می  جااینما  پرسش نخست  به  را کهفقط  مارکس چگونه ساختاری  اجتماعی    یرابطه»   پردازیم: 

می میاشیاء«  توصیف  نخست  نامد،  بهکهاینکند؟  باید  ارزش،  که  داشت  در  خاطر  های مصرفی همیشه 

توان گفت که این طرز بیان که برابرنهادگی دو ارزش مصرفی  جا میشوند. تا همینها نمایندگی میقیمت

میی ایجاد  »رابطه«  سوءتفاهمک  اینکند،  است.  قرار  برانگیز  برابر  پارچه  و  دامن  که  نیست  داده  طور 

  ها آن. امر برابرنهادگی پیشاپیش تحقق یافته است، زیرا  اندقرار گرفتهنقداً برابر    هاآن، بلکه  شوندمی

شوند و از طریق این دور زدن }غیرمستقیم{ نقداً برابر هستند.  با چیز سومی، یعنی پول، برابر قرار داده می

ارزش است.« این برابربودگی اما تنها معطوف به محتوای ارزش است؛ در    بیانارزش، همیشه    ی رابطه»

  یرابطهد، محصول دیگر پول.  شوارتباط با شکل ارزش، هنوز یک نابرابربودگی است: یک محصول کاال می

ی  مثابهبین پول و کاالست. محصوالت به  ی رابطهی »بیان ارزش«  مثابهارزش«، به  یرابطهبین اشیاء، یا » 

از شئ  قیمت مقادیر مختلفی  »تنها  پول عرضه    واحدیها  از  مقادیر مختلفی  در  ]...[ که صرفاً  هستند 

توانم  اند ]...[ من میهای پولی نمایندگی شدهی »قیمتمثابه( مادام که کاالها پیشاپیش به12اند.«)شده 

ها نمایندگی شوند، باید ی قیمتمثابهها بتوانند بهکه ارزشرا با یکدیگر مقایسه کنم؛ اما پیش از آن  هاآن

 (13ی پول نمایندگی شده باشند.«)مثابهارزش کاالها به

توانم یک کاال را در کاال یا کاالهایی  اساً من چطور میحل پرسش زیر نهفته است: »اسدر این مسئله راه

ارز عرضه کنم؟« محتوای واکاوی مارکس از شکل، منشاء و چگونگی پیدایش قیمت  ی هممثابهدیگر به

یه، »گذار« از ارزش به ارزش مبادله  کارپاکالسیک ارزش    ییهنظربرخالف    جااینی قیمت است. در  مثابهبه

اقتصاد سیاسی   یعمدههای  شود: »این یکی از کاستیی یک معضل تشخیص داده میمثابهیا قیمت به
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ارزش کاال، شکل ارزش را، یعنی چیزی که    ویژهبهکالسیک بود که هرگز موفق نشد از واکاوی کاال و  

ها پنهان ماند  ( این امر از چشم ریکاردویی14شف کند.«)کند، کدقیقاً ارزش را به ارزش مبادله مبدل می

ارتباط باقی  ارزش بی یمقولهکند، نسبت به خود  کار ارزش کاال را تعیین می  کهاینشان مبنی بر که ادعای

تعیینمی علت  ادعا،  این  در  تعیینماند:  برابرایستای  یا  و موضوع  و  کنندگی  متمایزند  یکدیگر  با  کنندگی 

ی کارکرد  مثابه»پیوند و وابستگی درونی« با هم ندارند. حتی زمانی هم که مقدار ارزش بهترین  کوچک

شود، کار کماکان نسبت به ارزش، جایگاه و نسبتی بیگانه دارد. بنابراین  شده تعریف میمقدار کار صرف

یکی    لیفرض بنیادین اقتصاد کالسیک صرفاً یک نوع ضمانت است؛ یک »دگم متافیزیکی«. ساموئل بی

ارزش سوبژکتیویستی با نقدش به مکتب کالسیک درواقع انگشت در زخمی قدیمی   ی یهنظراز پیشگامان 

دهند، یکی هم به  ها به بیلی خیلی کلی و مبهم و بدون قاطعیت جواب میریکاردویی  که اینکند: » فرومی

ند و وابستگی درونی بین  نزد خود ریکاردو هم حرف روشن و راه حلی برای پیو  ها آناین علت است که  

را که در مکتب    چهآن( بنابراین بیلی توانست  15پیدا نکردند.« )  ارزش مبادلهارزش یا    شکلارزش و  

ی ارزشی »متعلق به خود کاال« چیزی که در آن »خانه  مثابهشود، بهریکاردویی »ارزش مطلق« خوانده می

مورد انتقاد قرار دهد. بیلی این پرسش را    و سخنورانه  ی »اختراعی« مدرسیمثابه( و بنابراین به16دارد« )

  یمجموعهکردن، مجموع یا  طرح کرد: »}عباراتی مثل{ از ارزشی برخوردار بودن، بخشی از ارزش را حمل

( او در انتقاد به ریکاردو درواقع  17فهمم منظور از این عبارات چیست؟«)ها، و غیره ــ من نمیکل ارزش

تواند  نویسد: »هیچ چیز نمیکند، وقتی میسوبژکتیویسم مدرن طرح کرد پیشدستی میبه نقدی که بعدها  

خودی خود ارزشمند باشد ]...[ ارزش یک کاال باید ارزشش در چیز }دیگری{  بدون عطف به چیزی دیگر به

نزد    ( 18باشد ]...[ تعیین یا بیان ارزش یک کاال غیرممکن است، مگر از طریق مقداری از کاالی دیگر.«) 

های  ی نسبتی کمیّ بین ارزشمثابهبیلی ارزش و ارزش مبادله یا قیمت یکی و همان هستند و صرفاً به

ی نسبتی  مثابهی »ارزش نسبی«، بهمثابهارزش تنها به جااینشوند. درست است که در مصرفی تعریف می

پول   دربرابر  سادگی  به  و  اما، »کاال صرفاً  است،  بیان  قابل  اشیاء  مبادلهبین  ارزش  بلکه  ندارد،  اش  قرار 

متصّور  به میمثابهبه[  ideell]نحوی  نمودار  پول  بهی  کاال  یعنی  متصّور  مثابهشود،  پولی  قیمت،  ی 

نحوی اسرارآمیز ساختاری  ای کمّی است، بلکه بهبین کاال و پول نه تنها رابطه  یرابطه( بنابراین،  19است.«)

یند؛ طال اما، »واقعیت قیمت خودِ  «ی کاالها »مقداری متصّور از طال مثابهکیفی هم دارد: محصوالت به

برای  20ست.«)هاآن تالش  صِرف،  کمّیِ  نسبت  یک  به  ارزش  تقلیل  برای  بیلی  تالش  رو،  این  از   )

بیان  بندی است. »از آنجا که او این رابطه را در  برابری کاال ـ پول از راه چشم  یمعادلهناپدیدکردن معضل  

چه  ]...[ و اساساً بیان  شود  بیند، نیاز ندارد« بداند و بفهمد »که این بیان چگونه ممکن میمتجلی می  پولی
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دهد که اهمیت بنیادین  انتقاد قرار می  ای مورد( مارکس موضع سوبژکتیویستی را به شیوه21است.«)  چیزی

وار شناخته شده  نحوی ناقص و پارهشناسانه، تنها بهنزد واکاوی زبان  ویژه بهآن برای نقد پوزیتیویسم مدرن،  

هایی را که در نفس تعینات متناقض  خواهد دشوارییستی{ میاست: »این نوع نقد }یعنی موضع سوبژکتیو

نهفته بهچیزها  با وراجی  اندیشهمثابهاند،  ]...[  ی محصوالت  تلقی کند  تعاریف متعارض  از  ناشی  یا  ورزی 

کنند، و این، متعارض است با  های زبان بیان میی واقعیت خود را در ناسازه( ها پارادکس ناسازه )  کهاین

های  زند، امری است بدیهی. تناقضمنظور اقتصاد عامیانه است و از آن حرف می  چهآنو با  عقل سلیم  

نمایاند، ]...[ در  ]...[ کار خصوصی خود را در }کار{ عام اجتماعی می که اینبرخاسته از این وضعیت، یعنی 

مارکس    یموشکافانه  یاجههمو ها و  ( از کشاکش22خودِ امر واقع ریشه دارند، نه در بیان زبانیِ امر واقع.«) 

بیلی هم مارکس »چنین میبا  دریافت که  معناشناختی  یهستهتوان  نقدی  گیرد.  را جدی می عقالیی« 

کند، درواقع یک  و کمّیت متعلق بخود« را بیان می برانه}اصطالح{ »ارزش مطلق« که تنها »نسبیت سهم

(.  23« یا »رازآمیزی واقعی« )واقعیت متعلق به  ی  ناسازها زبانی یا یک »رازآمیزی« است، اما »  یناسازه

نخست   ناسازه{  می  گاهآن}این  است،  شده  داده  نشان  »نسبی«  و  »مطلق«  ارزش  وساطت  تواند  که 

 بین اشخاص« رازگشایی شود.  یرابطهی »مثابهبه

تعیین مقدار ارزش عالقه و توجه دارند    یشالودهها فقط به  تشخیص مارکس در این باره که ریکاردویی

تفاوت است، چون ظاهراً امری طبیعی« است؛ مقوالت  شان »بیخودی خود« برایــ }زیرا{ »شکل به

مورد اقتصاد معاصر نیز  ( ــ در  24شان ]...[ بداهتاً ضرورتی طبیعی دارند« )اقتصادی »نزد آگاهی بورژوایی

انگاری معضل شکل این است که }علم{ اقتصاد رایج در مدارس  صادق است. از دید مارکس، منشاء نادیده

داند: »کمتر جای شگفتی است که اقتصاددانان،  بند میو مراکز آموزشی خود را به تعاریف منطق صوری پای

شود  را که از شکل بودنِ بیان نسبی ارزش مراد میمندی و توجه به مواد درسی، معنایی  زیر نفوذ عالقه

های احکام و  ای پیش از هگل حتی معنایی را که از شکل دستگاه دانان حرفهنادیده بگیرند، وقتی منطق

 (25شود نادیده گرفته بودند.«)استدالل قیاسی مراد می

از واکاوی محتوای تاریخی اجتماعیواکاوی ساختار منطقی شکل ارزش  اما  جداییاش  ـ  پذیر نیست. 

ی کاری را که از دید این  اجتماعیه، پرسش مربوط به چندوچون تاریخی ـ  کارپاارزش    کالسیک  ییهنظر

ترتیب، دربارهساز« است، طرح نمی»ارزشنظریه   این  به  به آن  کند.  ی تحقق کار در شکلی که نسبت 

تأمل   است،  فرانکلینشودنمیبیگانه  »نزد  بالفا  :  کار  یکزمان  و  اقتصادگرایانه  نحوی  به  و  جانبه  صله 

های  شود. از این دیدگاه دگردیسی محصوالت واقعی به ارزشها عرضه میگیری ارزشی معیار اندازهمثابهبه

کند،  جانبگی اقتصادگرایانه« تقبیح میی »یکمثابهرا که مارکس به  چه آن(  26مبادله امری بدیهی است.«) 
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کند که  کار علمی و در سطحی عمل میای جداگانه از تقسیمی شاخهمثابهقتصاد بها   جاایناین است که در  

اقتصادی برابرایستاهای  یافتهگویا  استقرار  پیشاپیش  به  اش  اگرچه  اقتصاد سیاسی،  اند. »درست است که 

کرده    ها پنهان است، کشف نحوی ناتمام، ارزش و مقدار ارزش را، واکاویده و محتوایی را که در این شکل

کند، و بنابراین،  است. اما هرگز این پرسش را طرح نکرده است که چرا این محتوا آن شکل را اختیار می

 (27شود.«)...[ محصوالت کار بازنمایی میارزشِ ]  درچرا کار 

ای برای »مزد عادالنه« طرح کردند، پرسیدند: »اگر زمان  های چپ که نظریهبه همین دلیل، ریکاردویی

گری دیگر و برونی اختیار  ماندگار ارزش است، پس چرا ما مقیاس و سنجشگر درونکار مقیاس و سنجش

»دور    چون همارزش را   ی محاسبهباید کند، در آن صورت میکنیم؟« اگر کار ارزش کاالها را تعیین میمی

پرده کارکرد  و  کرد  تلقی  اصلی«  راه  میپوشانهزدن  استفاده  محاسبه  این  در  که  را  .  دورافکند  شودای 

های گواهی  باید مستقیماً برمبنای واحدهای زمان کار محاسبه شوند و جای پول را هم برگهمحصوالت می

ی  مثابهمحصوالت، به  ی مبادلهی ارزش  مثابهی کار بهپرسند، چرا در تولید کاالیمی  هاآنساعت کار بگیرد.  

ارزش را    یمحاسبهپنهان    یشالودهمارکس مبنا و    ؟شود( تلقی می28« )هاآن»صفتی مادی و متعلق به  

کند همانا در تناقض بین کار شخصی و کار اجتماعی؛  خص میش ذات سپهر تولید را م  بیند کهدر تناقضی می

در تولید کاالیی کار    که ایناجتماعی او جایگاهی بسیار برجسته و مهم دارد.    ی هینظرتناقضی که برای  

قابل انجام است، تناقضی است بنیادین    خصوصیتولیدکنندگان    کار اجتماعیی  مثابهاجتماعی تنها به

ها و محصوالت باید از طریق یک محصول خاص  فعالیت  ی مبادلهیابد که  که در اشتقاق این نتیجه تبارز می

های  وتیزی انتقادش به سوسیالیستتند  ی همهو درعین حال عام وساطت شود. حتی مارکس هم، با وجود  

ارزش روزی منسوخ شود؛ البته روزی که تولید   یمحاسبهاند که  دپذیر میتخیلی، این خواسته را تحقق

آمدی  کاالیی، یعنی تولیدِ تولیدکنندگان منفرد و مستقل از هم برای بازار، از بین رفته باشد. این خواسته، پی

ارزش مارکس است. معنای    ی یهنظرناپذیر و یکی از عناصر گوهرین، و نه تصادفی و غیرضروری،  اجتناب

ای که  کردن اوضاع و احوال اجتماعیدادن و برجسته»نقد مقوالت اقتصادی« عبارت است از نشان  واقعی

های الغای  شرطهنگام واکاوی پیشکنند. »واکاوی شکل مسلط کار، هموجود شکل ارزش را ضروری می

رتو الغاء و فراتر  وضعیتی منفی را در پ ها آناند: آن است ]...[ )مقوالت( مارکسی منفی و درعین حال مثبت

( بنابراین، سرشت تاریخی واکاوی شکل ارزش عبارت است از  29کنند.«) رفتن از آن، توصیف و تشریح می

وجه  هیچ، و نه بهویژه و متعینترین شکل، یعنی شکل کاال، سرشت  بالفاصله در همان ساده   کهاین»

 (30، تولید بورژوایی واکاوی شده است.«) مطلقسرشت 
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پرک دکترین واکاوی  و  بیلی  سوبژکتیویستی  نقد  کنار  در  ارزش،  شکل  از  ریکاردو  کاست  و  م 

ی قواره و قالب یعنی تعیّن  آمد را نیز داشت که »دربارهپولِ کار، این پی  یدربارههای تخیلی  سوسیالیست

بستگی بین  ارزش مبادله پژوهش نشود. »بنابراین« ریکاردو »پیوند« و وا  یینندهآفری  مثابهکار به  ییژهو

یابد.  روی کاالها به سوی ساختن پول را درنمیکار و ضرورت پیش  ییلهوسهبیافتن ارزش مبادله  تعین

...[ این دریافت نادرست از پول نزد ریکاردو، اما مبتنی است  روست ] پول او نیز از همین    ی یهنظرناراستی  

  ی دربارهخطای ریکاردو    ییهنظر(  31...[«) دارد ]ارزش مبادله را مدنظر   کمّیاو اساساً تنها تعین   کهاینبه  

 انگیزد. کمّیت است که نقد آن، واکاوی شکل ارزش را برمی ییهنظرپول، 

باید بر این بصیرتِ به سختی فراچنگ از سوی    نقد مقوالت اقتصادیآمده پای فشرد که  اگرچه 

علم{ اقتصاد تخصصی است، اما واکاوی شکل ارزش ــ با  کردن و فراتر رفتن از قلمرو }مارکس سپری

واقعیگیریجهت کارکرد  در  اگر  ــ  فلسفی  مقوالت  سوی  به  تنازعات  اش  شود،  فهمیده    اقتصاد اش 

مارکس  را پشتِ سر می  تخصصی تز  از چهارمین  روایتی ویژه  با  نقد  فویرباخ می  یدربارهگذارد.  توان 

کرد: ریکاردو از واقعیت خودبیگانگی اقتصادی، از تضاعف و دوگانگی  مارکس به ریکاردو را چنین توصیف 

او انحالل    ییهنظرکند.  محصول در یک شئ ارزشی، یعنی یک چیز واقعی و یک چیز متصّور عزیمت می

محصول    کهاینگیرد که کار اصلی هنوز برجای باقی مانده است. همانا:  ارزش در کار است. اما او نادیده می

ایستد و خود را در قلمروی مستقل از مقوالت اقتصادی، ورای  رود و بر فراز خویش میرون میاز خود ب

بودگی کار  کند، امری است که باید آنرا تنها با عطف به از خود دریدگی و درخود متناقضآگاهی، تثبیت می

ده شود و سپس از  اجتماعی تبیین کرد. از همین رو، این کار اجتماعی خود باید نخست در تناقضش فهمی

که کشف  طریق شکستن و از میان برداشتن این تناقض، در عمل منقلب گردد. بنابراین، از جمله: پس از آن

شد که کار راز ارزش است، اینک باید خودِ کار به لحاظ نظری مورد انتقاد قرار گیرد و عمالً زیر و رو شود.  

لی است که پیش از این خاطرنشان شده بود، یعنی  بر سر همان معض  جا اینشناختی، قضیه  از منظر روش

 صعود از امر انتزاعی به سوی امر مشخص، از ارزش به سوی شکل پدیداریِ ارزش.

بندی شده است، یعنی چه  کیفی کاال و پول چگونه ساخت  یرابطهاینک به این پرسش بپردازیم که  

می مشخص  را  ارزش«  بیان  نسبی  شکل  }منطقی{  »محتوای  را  کندچیزی  طالیی  پولِ  وجود  اگر   .

ارزد.  گرم طال می Xذرع پارچه  20گرم طال یا  Xذرع پارچه =   20توانیم بگوییم  فرض بگیریم، میپیش

کنند، بلکه به نحوی  ها را نمایندگی میگوید پارچه و طال نه تنها مقادیر برابری از ارزشاین تساوی می

»ذاتاً برابر« گرفته    هم»از لحاظ مقدار برابر« و    همخودویژه نیز به یکدیگر منوط و مقیدند: پارچه با طال  

جای طال هم قابل بیان است، مثالً در دامن.  گری بهاست. ارزش پارچه در ارزش مصرفی هر محصول دی
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کند که در آن نوع  بیان می  ایرابطهشود، خود را در  می  پدیدار و آشکار}پارچه{    بودگیارزش»

پارچه    دیگری با  دامن،    ی دارنده  چونهمیا }کاالیی که{    شودبرابر قرار داده میکاال، }مثالً{ 

طال    ییلهوسهبتواند  ی ارزش مصرفی نمیمثابه( پارچه به32شود.« )}با پارچه{ تلقی می  "برابر   ذاتی"

های نسبی« هستند که  »ارزش  گاهآننمایندگی شود. پارچه، پارچه است و طال نیست. محصوالت تنها  

های مطلق« با طال »ذاتاً برابر« نهاده  ها، آن هم »ارزشی ارزشمثابهامر معطوف، به  چونهمپیشاپیش  

با تخم مرغ دیگر«)  چونهمی ارزش، با طال یکسان است » مثابهپارچه، بهاند.  شده  (.  33یک تخم مرغ 

سحر    ی همه. »استی ارزش طال  مثابه: به این ترتیب، پارچه به«است ی ارزش، }پارچه،{ پول  مثابه»به

(، خود  34آلود خویش پیچانده است«)مه  ی هالهو جادویی که محصوالت کار در دوران تولید کاالیی را در  

هنگام خودْ و دیگریِ خویش است: پول. بنابراین او  کند که کاال همناسازوار متبارز می  یرابطهرا در این  

هنگام اما متمایز. این »یگانگی  است و هم  }یعنی کاال{ همانیِ همانی و ناهمانی است. کاال با پول هم ذات

شود. مارکس با کاربرد این  که مشهور است، با اصطالح هگلی »تضاعف« شناخته میدر چندگانگی« چنان

می  ی مقوله ساختار  دیالکتیکی  کند:    ی معادلهخواهد  مشخص  را  پول  ـ  کاال  کاال    یمبادلهتساوی 

}کاال و پول{ تقابل   هاآن کند، تقابلی خارجی که در آن،  میتولید    تضاعفی از کاال را در کاال و پول»

 (35نمایانند.«)ماندگارشان را بین ارزش مصرفی و ارزش بازمیدرون

همانی }یا اصل هو هویه{ است. همیشه باید   ییهقضاقتصادیِ  رفع   تساوی کاال ـ پول یمعادله

تمایزی ساختاری را که بین »معیار سنجشِ« ارزش و معیار سنجشِ خواص طبیعی وجود دارد مدنظر داشت.  

ی واحد  مثابهگیری وزن، کیلوست، یا وزنِ یک لیتر آب است. بنابراین مقدار معینی آب بهمثالً معیار اندازه

وجه بدان معنا نیست که سنگینی یک چیز در ابعاد مکانی/فضایی آب  ا به هیچشود. این اموزن تعریف می

ی آب، شکل پدیداریِ سنگینی نیست.  مثابهکند. آب بهشود و خود را در آنجا »متحقق« می»پدیدار« می

ه  ای دیالکتیکی قرار ندارد، به نحوی کیابیِ« سنگینی، با آب واقعی در رابطهی »شیئیتمثابهیک شئ به

ی سنگینی، با آب، که پدیداری صاحب حجم در فضاست، یکی و همان و درعین حال به عنوان  مثابهبه

یک چیز کمّی معین، با آن تمایز داشته باشد. چنین نیست که شئ »دوشقه« یا »مضاعف« شود، مثالً در  

خودش و هم  زمان از سوی دیگر{؛ یعنی شئ درعین حال هم  سو{ و آب }هم»حاملِ« سنگینی }از یک

کاال و پول دقیقاً بر این سیاق است. }یعنی، هم این است و هم آن{.    یرابطهدیگری نیست. اما برعکس،  

اش متمایز شود، که ارزش در هیئت یک ارزش  تواند با ارزش مصرفیارزش یک کاال تنها از این راه می

ی ارزش مصرفی،  مثابهاش بهسطهواشود؛ بدین ترتیب که »کاال در موجودیت بیمصرفیِ دیگر بیان می

لحاظ عینی متفاوت با خود یا  ی چیزی بهمثابهارزش نیست، شکل مناسب و مکفی ارزش است؛ کاال به
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لحاظ عینی  ( کاال به »چیزی به36ی چیز دیگری که با او برابر نهاده شده، مساوی با ارزش است.«) مثابهبه

ماند. در این اظهار که  عین دیگربودگی، خودِ خویش باقی می شود و کماکان درمتفاوت با خود« تبدیل می

شود. این بیان ارزش  ارزد«، ارزش یک چیز از طریق یک چیز دیگر بیان مییک دامن می  ذرع پارچه 20»

ی ارزش مصرفی،  مثابهاش«، دامن بهآور است: دامن »در پیکر و حضور واقعیموجد یک »وارونگی« شگفتی

سو  ...[ اما از یکجداست ]شود: »در پول، ارزش چیزها از جوهرشان  ی ارزش تلقی میهمثابواسطه بهبی

طبعاً هم مبادله  میارزش  باقی  چیزها  ذاتی  کیفیت  از    کهاینماند، ضمن  زمان  بیرون  حال    ها آندرعین 

کاال( ظاهر  ...[ بنابراین ارزش مبادله در قالب پول به عنوان چیزی متفاوت دربرابر آن )دارد ]موجودیت  

شوند  برابرایستاهایی متفاوت با او پدیدار می  چونهمی ارزش مبادله  مثابههای کاال بهویژگی  یهمهشود.  می

یافته در کاالیی ویژه  دیگر، به وجودی استقالل  یماده...[ ارزش مبادله به چیزی مستقل از او، در یک  ]

یافتگی اقتصادی دامن را  رآمیز پارچه و دامن تعیّنقدر قراردادن اسرا( یکسان و هم37مبدل شده است.«)

دهد«،  قدر قرار میبا دامن یکسان و هم  ی ارزشمثابهبهطریق که پارچه »خود را  دهد. از اینتغییر می

پارچه، به    پیکر ماند، دامن، در تقابل با  باقی می  متمایز از آن    ارزش مصرفیی  مثابهبه  کهاینضمن  

ذات است،  ی ارزش با دامن هممثابه...[ از آنجا که پارچه بهشود ]بدل می  پارچه  ارزشِ  شکل پدیداریِ

بدل  به دامن  خود  ارزش  پدیداری  شکل  به  بودنش{  پارچه  }یعنی  دامن  طبیعی  شکل  ترتیب  این 

کند: یک امر خاص  بافته تعریف میهموحدتی متناقضاً به  ی پول رامثابه( مارکس پول به38)«گردد.می

تعینات متعارض کاال،    جااینشود. »در  ی امر عام، پدیدار میمثابهی ضد خود، بهمثابهواسطه بهطور بیبه

آید که انگار در کنار  نظر می...[ چنین به]  یابندکه از یکدیگر منفک شوند، در یکدیگر بازتاب میجای آنبه

ها  ، مستقل از آنحیوان...[ یک موجود دیگر هم بنام  ]  یگردحیوانات واقعی    ی همهیر، ببر، خرگوش و  ش

  ی همهوجود واقعی دارد که پیکریافتگی کل قلمرو حیوانات است. چنین امر منفردی که    ها آنو بیرون از  

می فرا  درخود  را  واقعی  موجودات  مثل    امر عامگیرد، یک  انواع  یحیواناست،  غیره.«)،  و  خدا،  (  39ا 

 شود؟لمس می شود این است که آیا از این به بعد جوهر ارزش نیز قابلطرح می  جااینپرسشی که در 

آور را داراست که خود را »به  »جنبش« چیزی را توصیف کردیم که این خاصیت شگفت  جااینما تا  

ای افراطی  ، »خود را در هر دو سر رابطههای گوناگون درآورد«، »مضاعف یا دوگانه کند«، »بیان کند«جامه

ـ که بهشکل طبیعی  یپوستهحفظ کند«، » لحاظ  اش را ازتنش وابکند« و »خود را متحقق سازد.« این چیزـ 

این   ی«کنندهشود« و غیره. »حملشود«، »حمل میگیری میلمس و ادراک نیست ــ »اندازهحسی قابل 

اندیشه »شئ  یک  »شیرویداد  است،  بیای«  دیگری«.  محتوای  و  کیفیت  هیچ  بدون  انتزاعی  فکریِ  ئی 

روند  ارزش که به نحوی ناآگاه و نیندیشیده با این مقوالت ور می  ییهکارپا  ییهنظربسیاری از نمایندگان  
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کند  فهم می  شناسند، گرایش به نقد معناشناختی را قابلشان را حتی در حد یک معضل نمیو جایگاه منطقی

بهکه می را  مارکسیست  اقتصاددانان  استدالالت  واژهمثابهخواهد  بتوارگی  یا  کلمات  با  بازی صِرف  ها  ی 

نظر من یکی از وظایف عاجل اقتصاد مارکسیستی این است که به  جا دور بریزد. به همین دلیل، بهیک

  ی یهنظر ، مقوالت بنیادین مربوط به  از همه  ترمهممقوالت خویش به عنوان موضوع مورد مناقشه بنگرد.  

تا همین ما  بهارزش: »ارزش مطلق« و »کاال«.  ارزش  دادیم که  آگاهی،  مثابهجا نشان  ی چیزی که در 

ی امر بیگانه در برابر آگاهی  مثابهشود، بلکه چیزی است که خود را بهماندگار« است، دریافت نمیدرون»

 دهد. قرار می

متافیزیکی تعریف کند:    یمقولهی مثابهه زیمل را بر آن داشت تا ارزش را بهدقیقاً همین معضل است ک

( درست است که ارزش  40سوژه و ابژه قرار ندارد.« ) ...[ فراسوی ثنویتخود ]خودی  »آن }ارزش{ به

توان  ها در منطق صوری دارند، نیست: نه میامری متصور است، اما یک مفهوم یا مقوله به معنایی که این

برای اطالقِ نوع یا جنس نیست، بلکه    داللتی مادی. ارزش  وجه تمایزی ویژه در آن تشخیص داد و نه

»ظرفی منطقی است برای وحدت خصوصیات عناصری مختلف و منفرد که هر کدام خود به مقوالت کامالً  

  امر عام« س »دهد که مارکسنتی برای اطالق خدا نشان می  ی مقوله( اشاره به  41اند.«) متفاوتی متعلق

به را در گوناگونی  یهمهفهمد که کلیت  ی می«وحدت »ی  مثابهرا  دارد.    درخودشان  تعینات  گنجیده 

کند، برای »برابرایستای عام«، ارزش، هم معتبر  واسطه فقط ذات پول را مشخص میاینک، آیا تعینی که بی

شود ــ شود. این »وحدت« کاال نامیده میاست؟ ارزش صِرفاً در »وحدت« با ارزش مصرفی پدیدار می

یزی مادی است یا »برابرایستایی  اش یا چسنتی  یفلسفه»شیئی حسی ـ ماورای حسی«. شئ، در معنای  

ی چیزی که حسی و ماورای حسی باشد و ارزش مصرفی و ارزش  مثابهترافرازنده }یا استعالیی{«. کاال به

ی صفات به آن تعلق بگیرند، قابل تصور و اندیشیدن نیست. این صفات توسط صفت سومی  مثابهبودن به

ی چیزی  مثابهگیرد و بههای ناب دربرمیالیه  چونهمبستی عمل کند که این دو صفت را  وکه مثل چفت

 آمیزد، احاطه نشده است. واحد و یگانه بهم می

های مصرفی  گیریم که »رابطه«ای بین ارزشتوان موقتاً به شرح زیر توصیف کرد. فرض میکاال را می

تر از آن،  فاوت و مهمت مصرفی »موجوداتی نسبت به هم بی  هایارزش  یمثابهبهموجود است. اما کاالها  

بی امر  هستند.  وساطتنامعطوف«  امری  همواره  هست.  واسطه  نیز  با    ی رابطهشده  مصرفی  ارزش  یک 

شود  دو ارزش مصرفی پدیدار می یواسطهیب یرابطه  چونهمی چیزی که دیگری است، مثابهخودش، به

  ها آنرنهادگیِ دو ارزش مصرفی، یکی از  شود که در براب فراموش می  جاایناند. در  که با خود یکی و همان

دهم.  شود: »من هر یک از کاالها را = }کاالی{ سومی قرار میبا خودش نابرابر و نایکسان قرار داده می
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ی »چیزی نایکسان و نابرابر با خویش«،  مثابه( شئ به42یعنی }با چیزی{ نایکسان و نابرابر با خودش.«)

ی ارزش  مثابهبه  خویشتن خویشماند. شئ »از  با خود یکی و همان میدر خود دارد،    چه آنمتمایز با  

آورد. »وحدت« ارزش و ارزش مصرف،  دست می( و هویتی مشخص به44شود.«)...[ متمایز می]   یمصرف

گذارد. »بنابراین،  ی تضاعف کاال در کاال و پول به نمایش میمثابهوحدت در تمایزیابی در خویش، خود را به

بالفاصله    جااین( در  45نمایاند.«)...[ خود را در تنازعی بیرونی بازمیکاال ]  یپوستهونی گنجیده در  تنازع در

پول مبدل میرخ می  «وارونگی یک » به  را نخست  ارزش کاال که طال  تنها دهد:  اینک در کاال  کند، 

ی ارزش مبادله یا قیمت. »حرکت  مثابهکند؛ یعنی بهی مقداری ذهنی }یا متصور{ از طال جلوه میمثابهبه

ف  ( نزد مارکس، برخال46نهد.«)شود و هیچ ردی برجای نمیکننده در حاصل خویش ناپدید میوساطت

تعیین مقدار ارزش نیست، بلکه در »حرکت    یشالودهیه، ارزش تنها علت و  کارپاارزش کالسیک    ییهنظر

سازد. بنابراین ارزش نزد  ی رابطه میمثابهای است که رابطه را اساساً بهکننده«اش، عنصر سازندهوساطت

عا بلکه  نیست،  نامتمایز  و صُلبیتی  انجماد  در  نامتحرک  با  مارکس یک جوهر  تمایزگذاری  در  است  ملی 

بینیم که همان ارزش مبادله،  دهنده: سوژه }است{. »اما اگر کل گردش را بنگریم، میخویشِ انکشاف

پول عرضه میمثابهبه گاه چون  را چون کاال،  نیست جز همین  ی سوژه، گاه خود  کند و گردش چیزی 

خود است و هم ضد خود و بدین ترتیب در  حرکتی که در آن ارزش مبادله در این تعین مضاعف هربار هم 

 (47کند.«)ی کاال خود را حفظ میمثابهی پول و در پول بهمثابهکاال به

شود که بتوان ثابت کرد که این روابط  آشکار می گاهآنبدیهی است که راز تضاعف کاال در کاال و پول 

یوه، ساختاری متعارض و متخاصم دارند.  هاست که به همان شمتعارض بین اشیاء بیانگر روابطی بین انسان

استناد به ساختارشان » با  باید چنان تعریف شوند که  اجتماعی اشخاص«    یرابطهبرعکس، این »روابط 

 فهم شود.متخاصم اشیاء« قابل

که نه به وجوه تکنیکی و فیزیولوژیک   شئ »حسیـ  ماورای حسی« نشانگر واقعیتی است منحصر به فرد

تقلیل است و نه به محتوای آگاهی و ناآگاهی انسان. نزد مارکس، شیئیت انتزاعی ارزش    فرآیند کار قابل

هنگام ذهنی و عینی است، از آن  صرفاً و سراسر عینیت اجتماعی است. از آنجا که این بُعد از واقعیت هم

 گیرند، متمایز است. ای که تنها از طریق کنش آگاهانه شکل میروابط اجتماعی

  یحلقهمارکسی جامعه واجد اهمیت است: این واکاوی    ییهنظرارزش از سه جهت برای    واکاوی شکل

آغاز نقد مارکسیِ ایدئولوژی است و   ی نقطهاقتصادی است؛ وجه ابتکاری و  ییهنظرشناسی و پیوند جامعه

بر    ییهنظریک   تولید  این وسیله تقدم روابط  به  بر سپهر توزیع و  تولید  پول ویژه است که تقدم سپهر 

های گوناگون پول ممکن است با مراتب گوناگون تولید اجتماعی تناظر  کند. »شکل»روبنا« را مستدل می
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یک  زند؛ اما هیچبار را بهتر کنار بتواند بهتر از دیگری وضع فضاحتبهتری داشته باشند، }مثالً{ یکی می

های ذاتی نهفته در پول را رفع کند، بلکه  تواند تناقضماند، نمی، مادام که شکلی از پول باقی میهاآناز  

...[ یک اهرم ممکن است بتواند بهتر از اهرمی دیگر  کند ]تواند به این یا آن شکل آن را بازنمایی  تنها می

 (48مقاومت باقی بماند.«) کهاینبه    اند منوط  هاآنحالت اما،   ای ساکن غلبه کند. در هر دو بر مقاومت ماده

بخشی عقالیی فرآیند  نزد مارکس شیئیت انتزاعی ارزش »مقاومتی« است رو در رو و متقابل با سامان

تولید. یک شکل ویژه از تولید مادی ــ }یعنی{ کار اجتماعی تولید کنندگان خصوصی ــ مبنایی است  

مات   کهاینبرای   بهدر  بازتولید  و  تولید  فرآیند  تاریخی،  ادراکمثابهریالیسم  روابط  و  به  ی »زیربنا«  و  شده 

»مقاومت باقی بماند«.    که اینبه    اندمنوطهایی« که  شوند؛ »اهرمی »روبنا« تعریف میمثابهآگاهی درآمده به

نه آن را به تبعیت زندگی  وارند و  مادام که افراد »نه تابع یک همبودی اجتماعی خودپو و خودروی طبیعت

ی اوضاعی مستقل، خارجی، تصادفی و  مثابهاند، این همبودی اجتماعی بهخود درآورده  ی آگاهانهاجتماعی  

دهد. دقیقاً همین اوضاع و احوال  های مستقل، به هستی خود ادامه میی سوژهمثابهها، بهدر برابر آن عینی

اص خصوصی مستقلی است که درعین حال در پیوندی اجتماعی  ی اشخمثابهها بهاست که شرط زندگی آن

 (49با یکدیگر قرار دارند.«) 

هنگام است: پیوستار اجتماعیِ صِرف« نیست، بلکه فرانمود و واقعیت هم  ینشانهنزد مارکس پول یک »

است و همبودی دیگری    اجتماعی  همبودی{  ی همهافرادِ مجزا و منزوی. »پول خود }  ییافتهشیئیت

...[ اشیایی  نقره ]»طال و   نومینالیستی پول   ییهنظر ( برعکس، از دید  50آورد.«)را بر فراز خود تاب نمی

بهارزشبی فرآیند گردش،  در چارچوب  که  خیالی و مجازی مثابهاند  ارزشی  مقدار  کاالها،  نمایندگان   ی 

میبه ب   هاآنآورند.  دست  نه  فرآیند  این  میاز طریق  دگردیسی  کاال  به  بلکه  پول،  اگر  51یابند.«) ه  اما   )

گردش پولی    گاهآن ی »حجاب پولی« جریان حرکت محصوالت فهمیده شود،  مثابهگردش تنها به  ییلهوس

نظریه این  مارکس،  نظر  به  بود.  نخواهد  ثانوی  حرکتی  جز  چیزی  بنابراین  اساساً  و  مراوده  ذاتِ  پردازان 

هاست؛ اما در جریان  ارزش  ی همه ییندهنمایابند. »پول در آغاز  ی پول را درنمیخاستگاه و پیدایش مفهوم

  یهمه...[  شوند ]...[ به نمایندگان پول تبدیل می]   یواقعمحصوالت    ی همهشود و  عمل قضیه وارونه می

باید پژوهش    ( این موضوع کماکان52اند.«)های گوناگون، نمایندگان پولها، به شکل ی قیمتمثابهکاالها به

ای وجود دارد یا  پلورالیستی جامعه پیوند و وابستگی  ی یهنظرپول و    ی یانهگرانام  ی یهنظرشود که آیا بین  

 نه. 

اند، اما  شان دادهای از معضالتی که نویسندگان پوزیتیویست البته تشخیصدر پایان بپردازیم به زنجیره

ترتیب  اند و به این  حلی برایشان ندارند؛ معضالتی که از منظر واکاویِ مارکسیِ شکل ارزش قابل فهمراه
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روزآمد و  میبودگیفعلیت  اثبات  غیرشان  اقتصاد  به  که  جایی  تا  میشود.  مربوط  یان مارکسیستی    شود، 

[Jahn  ]ییلهوسسو  دهد: »نزد اینان سرمایه گاه پول است، گاه کاال: از یکدرستی و دقت تشخیص میهب  

مانند و  های پدیداری منفرد، منجمد باقی میدر شکل  هاآنتولید است، از سوی دیگر مقدار معینی ارزش.  

چرخد، نه طالست و نه  در چرخش دوار سرمایه می  چه آن...[  ]  ندارندای درونی با یکدیگر  پیوند و رابطه

نه   نه    ییلهوسپول،  تناوب در شکل"کار"تولید است و  به  ارزش است که  بلکه  پولی، کاالیی و  ،  های 

 (53ای را دارد.«)شود. تنها ارزش است که توان چنین دگردیسیتولیدی پدیدار می

برانگیز  کاال. ظاهراً یک چیز سوم. همین است که اغتشاش  سو پول است، از سوی دیگرسرمایه از یک

است. سرمایه نه این است نه آن، اگر چه هم این است هم آن. بنابراین، همین است که »فراگیرنده« نامیده  

بر  می بیندیشد که  را  ناگزیر است چیزی  آدمی  فراگیرنده،  امر  این  اندیشیدنِ  برای    ی یهنظر  ی یهپاشود. 

ارز هیئت طال  سوبژکتیو  در  را  خود  که  چیزی  مطلق«. یک  »ارزش  همانا  است:  اندیشیدنی  سراسر  ش، 

ی کاال و  مثابهی طال یکی و همان باشد ــ و بار دیگر اما بهمثابهآنکه البته با طال بهنمایاند ــ بیبازمی

آید که معضلی پیش نیاید: کاال  نظر میکاالیی به  ی ساده  یمبادلهی نیروی کار. در شرایط  مثابهحتی به

  جا اینکند. تا  ی این چیز، از چیز دیگر، یعنی طال، متمایز میمثابهشود و خود را بهی شئ ظاهر میمثابهبه

پوشی کرد. در ارتباط  شود که بتوان از واکاویِ »پیوند و وابستگی درونی« و »حرکت درونی« چشمتصور می

ی  مثابهبستی انتزاعی از ارزش«  بسازد که مجاز نیست با طال بهشود »جمعما آدم ناگزیر میبا سرمایه ا

ای دیگر نیز »پیکر  طال یکی و همان باشد، زیرا این }مقدار انتزاعی از ارزش{ باید بتواند در اموال سرمایه

است.«    ن دائمیقالب عوض کردسرمایه در    ی همهنویسد: »می  [Zweidenck]  بیابد«. تسوای دِنک

زنند، یعنی،  کردن« حرف میالبته باید جای شگفتی باشد وقتی نمایندگانِ اقتصاد سوبژکتیو از »قالب عوض

ای نام  آنکه بتوانند از سوژهکنند، بیتکرار می  2G-W-1Gبندی مارکسیِ دورپیمایی سرمایه را،  صورت

 ردن« را متحقق کند. کببرند که این خصلت را داراست که بتواند این »قالب عوض

توان با نادیده گرفتن راه حل مارکسی و بازنمایی مارکسی از  برانگیز شکل ارزش را نمیپرسش مناقشه

ارزش با انتقاد از    ییهکارپا   ییهنظرتوان دید که حتی منتقدان  روزگار پاک کرد. گاه به گاه می  یصفحه

سازند؛  کنند که درواقع برابرایستای واکاوی شکل ارزش را میناپذیری حل مسائلی اعتراف میخود به امکان

. نفهمیدن پیوند و وابستگی بین همین چیزی که  هاست آنپوشی  ای که مورد غفلت و چشمهمان واکاوی

و معضالت کیفی  شود  ی »دگمی متافیزیکی« به دور افکنده میمثابهگیرد و بهمورد انتقاد قرار می  جااین

  ی رسالهوار در  { ارائه شده است، خود را به نحوی آشکار و نمونهکاپیتالهای بعدی }ارزش که در فصل

رابینسون »[  Joan Robinson]  جون  عنوان  اقتصاد  یآموزهتحت  می  «علم  نویسنده  نشان  دهد. 
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ی دقیقاً  اقتصاداقتصادی و ذات مقوالت بنیادین    کیفیت کمیّات   یدربارهیابد که با پرسش خود  درنمی

مارکس است:    ی یشهاند  ی مشغلهکند که موضوع و  پیچیده از معضالت را توصیف می  یمجموعههمان  

شوند، بدون  هایی از سرمایه ظاهر میکمیّت  هاآنهایی بسازند که در  چنان معمول است مُدل»هنوز و هم

طور که  ها کمیّتی از چه چیزی هستند. هماندست دهند که ایناره بهترین اطالعی در این بآنکه کوچک

روشنبه میجای  دور  را  مسئله  نمودار  یا  منحنی  یک  کشیدن  با  مقوله  یک  عملی  محتوای  زنند،  کردن 

از جوابهمان از این طریق شانه خالی  طور هم  این پرسش که کمیّت سرمایه چه معنایی دارد  دادن به 

صورت می که  می  کنند  جبری  فورمول  صورت  به  را  مثالً مسئله  و    K  نویسند:  است    K∆سرمایه 

باالخره باید معنایی    چیست؟ منظور از آن چیست؟ معلوم است: سرمایه  Kگذاری است. اما خود  سرمایه

های وسواسان  کارییزهرمشغول  مان را ادامه دهیم و خودمان را دلخواهیم بحثمی کهاینیا  داشته باشد؛

وار  ( رابینسون از موقعیت ناسازه55نکنیم که عمیقاً و با اشتیاق مایلند بدانند باالخره منظور از آن چیست؟«)

ای را برای  پیچیده  های ریاضی بسیارسو روشدارد؛ اقتصاددانانی که از یکاقتصاددانان مدرن پرده برمی

کنند، از سوی دیگر اما، تأمل و تفکر در این باره را از یاد  ها و پول طراحی میحرکات قیمت  یمحاسبه

رابینسون باقی    ی یشهاند   ییوهشاند که برابرایستای این محاسبات چیست. ولی اگر ما در چارچوب  برده

؟«، حتی از موضع  کمیّتی از چه چیزی، یعنی: »گذاردبمانیم، پرسشی که او در برابر اقتصاد مدرن می

تواند داشته باشد؛ زیرا بنا به این شیوه از طرح پرسش، گویی موضوع  او تنها سرشتی »متافیزیکی« می  خودِ

نام ارزش یا پرسش از  طبیعی« بهها و تأمالت مارکس، پرسش از خاستگاه و منشاء »خصلتی ماوراءبررسی

پرسش دوم هم معنایی جز پرسش نخستین ندارد. راه و رسم پوزیتیویستی  »جوهر« ارزش است، که این  

که متمایل به حذف مسائل و معضالت کیفی است ــ }مثالً این اظهار{ »هنگامی که ما واقعاً در فهم و  

لمس  مثل اموال و قدرت جدید مفاهیمی غیرقابل  هاآنیابیم که  کنیم، درمی ثبت پول و نرخ بهره تالش می

گیرد که جون رابینسون چنین توصیفش  نمایی سرچشمه می( ــ از همان فرمالیسم انگشت56اند«) کو ادرا 

گریزند  ریاضی می  ییچیدهپهای  کاریکند: »نمایندگان امروزی اقتصاد نئوکالسیک دائماً به قلمرو دستمی

 (57اند.«) و بیش از پیش، نسبت به محتوای احتمالی این محاسبات خشمناک

کنند که پول مدرن پول خود را به این محدود می  ییهنظر های صاحب اعتبارِ  بندیکه صورتهنگامی  

  ی یلهوسماند که پس تمایز بین  پاسخ میعام« تعریف کنند، کماکان این پرسش بی  ی مبادله  ی یلهوسرا »

ی  مثابهاین دو به  یرابطهکه   گاهآنعام، بین کاال و پول، چیست؟ تنها    یمبادله  ییلهوسخاص و    یمبادله

کند پول  اقتصادی را ناچار می  ییشهاندیگانگی در گوناگونی فهمیده شود، است که آن »سحر و جادو« که  

 .شدلمس و ادراک« قلمداد کند، ناپدید خواهد ی »مفهومی غیرقابلمثابهرا به
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ای بین اشیاء فهمیده  ای اجتماعی و نه رابطهی رابطهمثابهال و پول تنها باید بهبین کا  ی رابطه  که این

پیش چنان  بصیرتی  آنپاشود،  هم  سوبژکتیو  اقتصاد  نمایندگان  حتی  که  است  می  افتاده  پذیرند.  را 

بین یک    روانی  یرابطهبا عزیمت از این تشخیص که محتوای ارزش سوبژکتیو تنها   [Amonn]آمون

ای را  رابطه  "عینی  یمبادلهارزش  "رسد که: »مفهوم  درستی به این نتیجه میسوژه و یک ابژه است، به

می رابطهبیان  این  است.  متفاوت  آن  با  خویش  ذات  در  و  دارد  عینی  سرشتی  که  است  کند  ای 

شناختی براند.  معهخواهد واکاوی اقتصادی را به سوی واکاوی جاپردازی می( این اندیشه58.«)اجتماعی

ها« هستند؛ مثل دولت،  های }متعلق به{ آگاهی« و »روابط }بین{ ارادهنزد آمون روابط اجتماعی »واقعیت

(. او سرمایه  59اند.«)وکار نیز واقعیاتی اجتماعی از این دستخانواده، دوستی و غیره. »سرمایه، پول، کسب

داند که این »قدرت  دار را »حاملی« میانتزاعی« و بنگاه  ...[ و متمرکز و]  یرشخصیغرا »قدرتی اجتماعی و  

او در    ی یهداعمتمرکز و انتزاعی را در قبضه و اختیار فردی خود دارد.« آشکار است که این مفاهیم برای  

کنند. »قدرت اختیار انتزاعی«  شناختی کفایت نمیتحویل و انحالل مقوالت اقتصادی در مقوالت جامعه

ای اجتماعی تبیین شود:  ی رابطهمثابهاست برای آن واقعیت اقتصادی که قرار است بهتنها نام دیگری  

راند که سرمایه  آمون را به آن سوی می  ،مقوالت اقتصادی ییانهگوهمان. بازتوصیف  قدرت خریدهمانا  

اعی« بفهمد.  اجتم  یرابطههای }متعلق به{ آگاهی« و » ی »واقعیتمثابهرا مثل دوستی یا خانواده صرفاً به

رسد که قدرت اختیار انتزاعی، قدرتی است »وابسته و مقید به اموال و  اما وقتی خود او به این نتیجه می

کند: »وابستگی و توسل« به چیزهای مادی  چیزهای واقعی، اما ذاتاً با آن متفاوت«، تعاریف فوق را نفی می

کند. همان چیزی که  ل دوستی یا خانواده متمایز میاما قدرت اختیار انتزاعی را از دیگر روابط اجتماعی مث

  ییطهحکند که از  گمان معضلی را طرح میمتمایز است، بی  هاآنبه اموال واقعی وابسته و درعین حال با  

 پوزیتیویستیِ کنش خارج است: شکل ماتریالیستی سنتز.  ییهنظردرک 

  یآگاهانهساختن«  هم معطوفی را از »بهای که در کنکاش است روابط اجتماعشناختیجامعه  ی یهنظر

ریز کنش اجتماعی  های شالودهمند بودن« را ویژگیافراد گوناگون مشتق کند و »اندیشیده بودن« و »میل

کم به این دلیل ناکام خواهد شد که مقوالت اقتصادی قابل تحویل و تقلیل به مضامین  کند، دستاعالم می

اساساً نداند یا از وجودش    هاآن)تولیدکنندگان(، آگاهی    هاآنآگاهی و ناآگاهی نیستند. »ممکن است ذهن  

شود.  ی ارزش تعیین میمثابهشان بهشان یا کاالهایچه واقعیتی ارزش کاالهای  ی واسطههب خبر باشد که  بی

آنکه به دانایی به آن نیازمند کند، بیشان را تعیین میگیرند که ذهندر معرض روابطی قرار می  هاآناما  

آنکه بداند، پول چیست. مقوالت اقتصادی  ی پول نیازمند باشد، بی مثابهل بهتواند به پوباشند. هر کس می

 (60کنند.«)ذهن وارونه جلوه می یینهآدر 
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 ای است از: این مقاله ترجمه  *

Hans-Georg Backhaus: „Zur Dialektik der Wertform“, in: Alfred Schmidt 

(Hersg.); Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie, suhrkamp, Frankfurt am 

Main 1972, S. 128-182. 
 ها: یادداشت 

[1]  – J. Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Bern 1950, S. 44, 

46 und 47. 

[2]  – Marx / Engels, Briefe über „Das Kapital“, Berlin 1954, S. 132. 

 : کاال ـ پول در سوسیالیسم  یرابطهمعضل  یدرباره زیر  ینوشتهـ در این مورد نگاه کنید به  [3]

O. Lendle und Schilar, Ware-Geld-Beziehung im Sozialismus, in: 

Wirtschaftswissenschaften, 9. Jahg., Berlin 1961. 

[4]  – Lenin, An dem philosophischen Nachlaß, Berlin 1954, S. 99. 

[5]  – H. Marcuse, Zum Begriff des Wissens; in: Zeitschrift für Sozialforschung, 5. 

Jg., 1936, Heft1, S. 217. 

[6]  – R. Banfi, Probleme und Scheinprobleme bei Marx und im Marxismus, in: 

Folgen einer Theorie, Frankfurt/M, 1967, S. 172. 

[7]  – W. John, Die Marxsche Wert- und Mehrwertlehre in Zerrspiegel bürgerlicher 

Ökonomie, Berlin 1968, S. 116. 

[8]  – K. Korsch, Karl Marx, Frankfurt/M, 1967, S. 96. 

[9]  – F. Petry, Die soziale Gehalt der Marxschen Werttheorie, Jena 1910, S. 16. 

بتوارگی که    ییه نظروار دارد، سارتر دریافته است: »]...[  بتوارگی کاالیی خصوصیتی پراکنده و پاره  یآموزه این نکته را که  

 ل نیافته است.« در: اش را ترسیم کرده بود، هرگز به تمامی تکاممارکس خطوط عمده 

Marxismus und Existenzialismus, Hamburg 1964, S. 64. 

کند ــ  های دیگر« اعتراض می ها و دیدگاه ها در روبرویی با اندیشه زمانی که سارتر به »عدم تفاهم کامل مارکسیست

فهمند« ــ اتهامش دامنگیر  می خوانند، نمی   چهآن به معنای دقیق کلمه حتی یک کلمه از    هاآن گوید{: » }آنجا که می 

در    ها آن ترین درک درستی ندارند. نابینایی  شود که از متون مارکسی کوچک اقتصاددانان مارکسیست پرشماری نیز می 

ها با پررویی اقتصاد سوبژکتیو را به آن  واره که آن ورزی شئ تشخیص معضالت مثالی است برجسته برای همان اندیشه 

»اساساً    کهاین گویند، منظورشان این است که از  وقتی از »دیالکتیک« و »شئ وارگی« سخن می   هاآن کنند.  متهم می 

 چیستی ارزش فکر کنند« معافند.  یدرباره 

(Marx, Theorien über Mehrwert, 3. Teil, Berlin 1962, S. 144.) 
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ها طرح و  دانشی نسبت به مقوله بی مفاهیمی مثل »جوهر« ارزش، »تحقق«، »دگردیسی«، »شکل پدیداری«، با همان  

 کرد. شوند که مارکس نمایندگان اقتصاد پوزیتیویستی را به آن متهم می عرضه می 

[9a]    یگودسکیوین وجهی از سوی  ترروشن پول به    ییه نظرارزش و    ییه نظرـ پیوند و وابستگی بین  (Wigodski  )

آیا ذات ارزش واقعاً فهمیده شده است    کهاین دانست برای  را معیاری می   "پول"  یمقوله مطرح شده است: »مارکس درک  

 یا نه.« 

(Die Geschichte einer großen Entdeckung, Berlin 1967, S. 54.) 

[10]  – Marx, Das Kapital, Band I, Berlin 1960, S. 80 und 81. 

 . 78جا، ص  ـ همان  [11]

[12]  – Marx; Zur Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1958, S. 43 und 68. 

[13]  - Marx, Theorien über Mehrwert, 3. Teil, Berlin 1962, S. 162. 

[14]  - Marx, Das Kapital, Band I, l.c., S. 86.  پانویس 

 ، پانویس. 90جا. ص  ــ همان  [15]

 . 164، یادشده، ص  های تئورــ مارکس،  [16]

 . 130، یادشده، ص  های تئورـ مارکس،  [17]

 . 145و  141، یادشده، ص  های تئور ـ مارکس،  [18]

 . 923، یادشده، ص  گروندریسهـ مارکس،  [19]

 . 923جا، ص  ـ همان  [20]

 . 156، یادشده، ص  های تئورـ مارکس،  [21]

 . 135و   130جا، ص  ـ همان  [22]

 . 45یادشده، ص ،  نقد اقتصاد سیاسیـ مارکس،  [23]

 . 87، یادشده، ص  1، جلد  کاپیتالـ مارکس،  [24]

]25[ – Marx/Engels, Studienausgabe II, ed. I. Fetscher, Frankfurt/M, 1966, S. 274. 

]26[ - Marx; Zur Kritik der politischen Ökonomie, Berlin, 1958, S. 54. 

 به بعد.  85صفحات ، یادشده،  1، جلد  کاپیتالـ مارکس،  [27]

[28]  - Marx; Kritik der Gothaer Programms, Berlin 1955, S. 22. 

[29]  - H. Marcuse, Vernunft und Revolution, Neuwied 1962, S. 260. 

[30]  - Marx/Engels, Briefe über „Das Kapital“, Berlin 1954, S. 100. 

[31]  - Marx, Theorien über Mehrwert, 2. Teil, Berlin 1959, S. 155, 500. 

[32]  - Marx/Engels, kleine Ökonomische Schriften, Berlin 1955, S. 266. 

 . 17الذکر، ص ، فوق 1، جلد  کاپیتالـ مارکس،  [33]
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 . 82جا، ص  ـ همان  [34]

 . 109جا، ص  ـ همان  [35]

[36]  – Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 680. 

 . 103،  63، 103، 69، 67جا، صفحات  ـ همان  [37]

 . 228و  227، ص 25ـ مارکس/انگلس، منبع   [38]

 . 234و   229جا، ص  ـ همان  [39]

[40]  – G. Simmel, Philosophie des Geldes, Berlin 1958, S. 24. 

[41]  – Th. W. Adorno, in: Soziologica II, Frankfurt/M 1962, S. 217. 

 . 61الذکر، ص ، فوقگروندریسهـ مارکس،  [42]

 . 680جا، ص  ـ همان  [43]

 . )تأکیدها از مارکس( 226، ص 32ـ مارکس/انگلس، منبع   [44]

 . 109الذکر، ص  ، فوق کاپیتالـ مارکس،  [45]

 . 99جا، ص  ـ همان  [46]

 . 177الذکر، ص ، فوقگروندریسهـ مارکس،  [47]

 به بعد.  42جا، ص  ـ همان  [48]

 . 909جا، ص  ـ همان  [49]

 . 134جا، ص  ـ همان  [50]

 . 178، ص 12ـ مارکس، منبع   [51]

 .106به بعد و  67الذکر، ص ، فوقگروندریسهـ مارکس،  [52]

[53]  – W. John, l.c., S. 332ff. 

  ییه سرمای  مثابه( که سرمایه را فقط بهErich Preiser)   یزر پراهای اریش  گذاری مکفی بر استدالل البته یان از ارج 

نظر من کمتر وافی به مقصود  کند. هدف پرایزر حذف مفهوم »دگردیسی« نیست: »بهنظر میکند، صرف پولی تعریف می 

تصاویر دیگر در ابهام فرو   یعرضه  ییلهوسه برمایه توصیف کنیم یا ی دگردیسی سمثابهاست که این قضایای ساده را به 

 « بازی نیست.تواند خود را به پول مبدل کند، زندگی اقتصادی شعبده ببریم. کاال نمی 

(Bildung und Verteilung des Volkseinkommens, Göttingen 1963, S. 106) 
مارکسیستی نتوانسته    ییه نظر کند، ادعایی بیش نیست، مادام که  واقعیت را بیان می   یناسازهزبان،    یناسازه این اظهار که  

ی دگردیسی کاال و  مثابهوبافت یافته باشند که ضرورتاً خود را بهباشد نشان دهد که روابط اجتماعی چگونه باید ساخت

  ی یه سرما  یمقوله رفتن  قادر باشد از میان دیدگاه اقتصادی مسلط در مراکز آموزشی    کهاین پول به نمایش گذارند. البته  

و   در    ییه سرماواقعی  را  دارد.  شاخه   یهمه مولد  فراوان  تردید  جای  آورد،  تاب  اقتصاد{  }علم  فرعی    یدر اِشنا های 

(Schneider خود را در این مورد با پرایزر هم )دقت  های اقتصادی مهم و مؤثر را بهتوان جریان داند که مینظر می
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  ی یه سرما» یشده رشد او، همین مفاهیم نفی و طرد ییهنظرآنکه نیازی به مفهوم سرمایه باشد. البته در رد، بی توصیف ک

 آورند. ققنوس از درون خاکستر سربرمی  چون هم سرمایه« دوباره  ییرهذختولیدی مادی« و »

[54]  – O. v. Zweidenck, Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Berlin 1932, S. 102. 

[55]  – J. Robinson, Doktrinen der Wirtschaftswissenschaft, München 1965, S. 85. 

 . 109جا، ص  ـ همان  [56]

هایی که بعضی از  کرد که: »نام عجیب و غریب مشغول می   ییدهپدپول بهتر بود خود را با این    ییانه گرانام   ییهنظر

فرآیند غیرقابل توضیحی، در مقایسه با    یواسطهقطعات طال )فلز گرانبها( دارند، مثالً پوند، شیلینگ، پنس و غیره، به  

(.  684، یادشده، ص  گروندریسهذات دارند.« )مارکس،  جوهری که قرار است نام آن باشند، رفتاری خودسرانه و قائم به 

شد،  شان می توضیح« کماکان موجب دغدغه پول مخالف با فلزگرایی، که آن »فرآیند غیرقابل   ییه نظربرخالف بنیانگذاران  

مدرن  هاکتاب درسی  حتی    ییهنظر  یدرباره ی  را  معضل  این  نمی   ییسته شاپول،  هم  )دانند.  اشاره  (  Knappکنَپ 

 ای نیست.« )نقل از: پرداخت کار ساده  ییله وستعریفی واقعی از  یارائهکند که: »کم اعتراف می دست

K. Elster, Die Seele des Geldes, Jena 1923, S. 4) 
پرداخت را، که تعریفش از او ساخته نیست، باید از آن    ییله وس  یمقوله بنا به روایت اِلستِر شاگرد کنَپ، او معتقد بود، »

 به بعد(.  4اِلستِر، یادشده، ص  )دسته مقوالت نهایی و آغازین دانست که به تعریف دیگری نیاز ندارند.«

روانی درونی    یرابطه...[  ندارم ]گوید که »من به حل آن باور  در اقتصاد سخن می   شاخص اِلستِر خود از معضلی  

ی میل یا خواهش  مثابهکند آنرا بهبردن که }علم{ اقتصاد تالش می با موضوعات }علم{ اقتصاد، ــ مثالً استفاده ها  انسان 

به دو دنیای    هاآن کنم هرگز قابل بیان در اعداد باشند.  جویانه تعریف کند ــ ]...[ واقعیاتی روانی هستند که فکر نمی لذت 

در مقابل »همان    جااین سوبژکتیو پول در    ییه نظرنمایندگان    یعنی: قیمت.«  کامالً متفاوت تعلق دارند: ارزش و عدد،

 به بعد(.  52اِلستِر، یادشده، ص )معضلی قرار دارند که قابل گنجایش در مفاهیم انسانی نیست.«  

 . 156جا، ص  ـ همان  [57]

[58]  – A. Amonn, Volkswirtschaftliche Grundbegriffe und Grundprobleme, Bern 

1944, S. 134. 

[59]  - A. Amonn, Objekt und Grundbegriffe der Nationalökonomie, Wien 1911, S. 

409ff. 

)گِرلفُ    یدرباره اجتماعی    ییه نظربرای طراحی یک »  ترتازه های  تالش  یا »اقتصاد ملی بهGerloffپول«  ی  مثابه( 

  یمت قشناختی معضل  آلبرت »تفسیر جامعه  ییده عقروند. به  نمی ( از موضع آمون فراتر  Albertشناسی« )آلبرت  جامعه

ای مبدل  مرکزی اقتصاد ملی   یمسئله ...[ به  قدرت ]   ییدهپد برد. »]...[  راه می   « قدرتبه واکاوی    ارزش   ییه نظر...[ از  ]

 شناسی تلقی شود.« جامعه یکنندهشود که باید جزء یکپارچه می

(H. Albert, Marktsoziologie und Entscheidungslogik, Neuwied 1965, S. 496.) 

 . 164، یادشده، ص  های تئورــ مارکس،  [60]
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 2nS-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2nS
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 قیام تیر
 

 2021ژوئیه  25

 جلیل شکری ی: نوشته

 

 گانه های سهپراتیک انقالبی در پرتو قیام

گرفت که در کنار دو قیام  پاطی روزهای گذشته بار دیگر قیامی از سوی مردم ایران علیه جمهوری اسالمی  

تردید باید آن را سومین حرکت تکوین پراتیک انقالبی مردم دانست؛ به  ، بی1398و آبان    1396قبلی دی  

 این ترتیب که: 

عیار جمهوری اسالمی بر کشور  بار از هنگام استقرار تمام، برای اولین1396در جریان خیزش دی   -

ی  هایی از طبقه ی فرودستان در سراسر کشور و بخش( شاهد اعتراض گسترده1360ی  )از نیمه

اصولگرا در ساختار سیاسی کشور بودیم.  - طلبی اصالح میانی به کلیت نظام در قالب نفی دوگانه

انواع محرومیتیکاری، شرایط استثماری موقعیتب انباشت  ساز های اجتماعی زمینههای شغلی و 

ها بود.  های مهم بروز سیاسی آن حمله به دفاتر امامان جمعه و فرمانداریحرکتی بود که از جلوه
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با لحاظِ حرکت این حرکت را آغازگاه روند تالش مستمر مردم برای  های بعدی، میامروز  توان 

 عبور از جمهوری اسالمی دانست.  

تر مردم فرودست با سرکوبگران حاکمیت  اما به اعتبار برخورد تهاجمی  1398در جریان قیام آبان   -

ها  ی رانت )نظیر کوروش(، حمله به بانکهای بزرگ وابسته به زنجیرهسو، حمله به فروشگاهاز یک

وضوح قدرتی در  ، بهاز سوی دیگر  روز  و دراختیار گرفتن کنترل برخی از شهرها برای دستکم یک

وضوح از آن ترسید. رفتارهایی  میان مردم برای تعرض به حاکمیت احساس شد که حاکمیت به

ای بر ضد مردم، حاکی  گیری آشکار خامنهاینترنت، مبادرت به کشتار وسیع و موضعکردن  چون قطع

 بود.  نهاز سرگشتگی رژیم و رفتارهایی مستأصال

و آن نقش مترقی    هی مهمی به دو حرکت قبلی اضافه شد، مؤلفه1400یان قیام تیر  امروز در جر -

میانجی در  محرومیت»قومیت«  از  ناشی  برانگیختگی  طبقاتیگری  خروش  - های  است.  قومیتی 

آفرینی  ی پراهمیت نقشکاری، لحظهآبی و بیهای اهواز و لرستان متأثر از بیها و بختیاریعرب

از گره برجسته کرد. خیزشمشترک  ای ستم  هگاهوجهی  را  شبانه، بستن )اینترسکشنالیتی(  های 

قبلی بود که در فلج کردن نیروهای  قیام    محوری ویژگی بارز این قیام در قیاس با دوها و محلهجاده

 سرکوبگر تأثیر قابل توجهی داشت.  

.  داردیابی انقالبی  م از سازماندرک عمومی مرددر  جدی    ی این روند تکوینی پراتیک انقالبی نشان از تغییر

بینند.  گران دیگر خود را در فضای فکری ناگزیری انتظار برای رهبری و سازماندهی مرکزمحور نمیاین قیام

پیوند دادن این  ای در بهمهای رسانهردتر اتفاق افتاده و میانجیهای خُها و گروهها در هستهیابیسازمان

ساز  ها سببافتد و کشتهی نبرد اتفاق میها در صحنهمگیر دارد. خالقیتهای خرد نقشی چشیابیسازمان

ها پس از هر خیزش و قیام، در  که با وجود سرکوبروست  همین  از  شود.  شان میهایفعال شدن خانواده

 کند: ی طبقاتی جریان پیدا میحد فاصل قیام بعدی اعتراضات گسترده

رسد و  تپه، فوالد و اراک به اوج خود می رگران در هفت: فعال شدن اعتراضات کا1396پس از دی   -

های سراسری  یابد. معلمان به تحصنموضوع تا حد یک راهپیمایی شهری وسعت می  1397در پاییز  

کنند. اعتراضات  ای را برگزار میهای گستردهزنند و بازنشستگان راهپیماییدرون مدرسه دست می

و اعتراض روز کارگر همین سال،    1398اردیبهشت ماه    ضدحجاب دانشجویان دانشگاه تهران در

 دارد. فضای کنشگری اعتراضی را زنده نگه می
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: اعتراضات پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی هرچند که پایگاه طبقاتی دیگری  1398پس از آبان   -

سلیمانی    اما در فعال نگه داشتن فضای اعتراضی )به ویژه در وضعیتی که به میانجی ترور قاسم  رددا

ناسیونالیستی گفتمانی  جو  دادن  مؤثری  حاکمیت قصد شکل  نقش  داشت(  را  میای  با  کندایفا   .

رسید وضعیت همچون نعمت جنگ برای حاکمیت، مفری برای  فراگیر شدن کرونا اما به نظر می

عتبار  این جو انسداد به ا  1399تنفس از پی این سلسله اعتراضات فراهم آورده است. از اوایل اسفند  

تا    ای کههای کارگریگروه  پی آن، و در    شود می  شکستهازسر گرفته شدن اعتراضات بازنشستگان  

نشده فعال  این  از  جرگه  اند، پیش  مبارزه  به  تا  پیوندندمیی  سبز  کارنامه  به  موسوم  معلمان  از   :

 ها تا کارگران نفت و گاز. ایتپهدامداران، و از پیروزی مقطعی هفت

 نقالب ایرانطالبان و ضدا

می نشان  قرائن  و  ترفند شواهد  هیچ  زور،  به  توسل  جز  وضعیت  این  بر  غلبه  برای  حاکمیت  که  دهد 

سامانهرانهاگذسیاست و  ندارد  تدبیر  ای  حاکمان  ی  بهرهجمع  بر  مبتنی  صرفا  اسالمی  کشی  جمهوری 

می عمل  مازاد  تصاحب  و  تسخیر  حداکثری  شرایط،  این  تحت  بهکند.  تالش  افغانستان  و  طالبان  دست 

به برای  اسالمی  با طرفجمهوری  برجام  توافق  در چشم حاکمیت  سرانجام رساندن  احتماال  های غربی، 

ی امنیت ملی به شکلی کاذب برای آحاد جامعه باشد، اما با شدت  تواند راهی برای متورم کردن مسألهمی

بار زندگی  نارضایو معاش    فالکتِ  اعتراضات متعدد،تیو فعال بودن  رسد که  نظر میبعید به  ها در قالب 

 مسیر تکوین پراتیک انقالبی مردم داشته باشد.کشاندن انحراف به ناسیونالیسم بختی برای 

ی  تر مورد واکاوی قرار داد. آیا جمهوری اسالمی به واسطهبا این وجود همجواری با طالبان را باید جدی

ض برخی  به  طالبان  که  ادارهرورتنیازی  نقش  های  آمریکا  همچون  خدماتی،  ازای  در  دارد،  کشور  ی 

کند یا با طالبان دچار تضاد منافع خواهد شد؟ اهمیت این مسأله از  ها ایفا میامپریالیسم را برای افغانستانی

  تواندجایی است که اگر به افق یک انقالب محتمل در  کشور نظر داشته باشیم، افغانستان کنونی میآن

 تحول انقالبی احتمالی  باشد. این میانجی مناسبی برای تدارک ضدانقالب علیه 

اهواز  و مردم عرب  در  این قیام  ی عزیمت  نقطهاز همین رو باید گفت که قیام تیر ماه به ویژه به اعتبار  

بیآن فرصت  تشابهات  جا،  عراق.  در  حاضر  طبقاتی  اعتراضی  فضای  با  خوردن  پیوند  برای  است  بدیلی 

شیعی اعراب  از  بخشی  با  اهواز  سبک-فرهنگی  عراق،  میسنی  مشابه،  اعتراضی  اتحاد  های  یک  تواند 

ای مناسب برای ایجاد بلوکی اعتراضی باشد. در این راستا بسیار مهم است که چپ انقالبی بکوشد منطقه
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با   این  تا  موثری در راستای هژمونیِ گفتمانگام  ،،ایدئولوژیکی  سه منظومهنقد  سیاسی چپ   –ی  های 

 : انقالبی بردارد

ی این قیام، بار  گرایش موسوم به »محور مقاومت« و وجه کاذب خطر امپریالیسم: در هنگامه .1

آفرینی این رویکرد در هیأت نشانه گرفتن حضور امپریالیسم و صهیونیسم به میانجی  دیگر نقش

تردید قیام  ین گرایش  بیهای گروه »االحوازیه« نمود یافت. در نظر ادست گذاشتن بر فعالیت

میانجی تحریکات امپریالیستی  تیر به معنای فعال شدن گسل ارتجاعی قومیت، به عوض طبقه، به

های قومیتی  های موجود در اهواز و ستمتوان به اعتبار صحه گذاشتن بر نابرابریاست و لذا نمی

 موجود و جاری، از چنین خیزشی خوشحال بود و برای آن هورا کشید. 

هایی در چپ که تنها هویت مترقی برای کُنشگری  گرایی و ارتجاع قومیت: گرایشگرایش طبقه .2

پندارند و از هر شکلی از امکان مبارزه در گفتمان  علیه وضع موجود را »طبقه کارگر بودن« می

کنند. برای این دسته یا راه چاره تا  پرستی« یاد می»حق تعیین سرنوشت«، ذیل برچسب »قوم

ای نظیر  قیام تیر و نسبت دادن تمامیت  مکن انکار نقش مترقی هویت قومیت در هنگامهجای م

 رسمیت شناختن حرکت ذیل قیام و اعتراضی مترقی. آن به »طبقه کارگر« است، یا انصراف از به

تری که هم در حاکمیت )هر  گرایش ناسیونالیسم و دکترین امنیت ملی: دست آخر رویکرد وسیع .3

اپوزیسیون راست جا دارد. محتوای اصلی این گرایش عبارت از  حاکمیتی( و ه از  م در بخشی 

های اعتراضی قومی است. برای این گرایش  بیرون کشیدن »خطر تجزیه« از دل فعال شدن گسل

بخشی به نام »وطن ایران« باور نداشته باشد، خطرناک است و  هر حرکتی که به عامل هویت

 اش( پناه برد.  ی دیکتاتوریبا همهباید از شر آن به دامن دولت )

 ی آلترناتیو مسأله

گانه، آنچه در جریان  های سههای مبارزاتی در جریان از پی هم آمدن قیامبجز تکوین آگاهی جمعی و شیوه

بارزی نطفه به نحو  تیر  بهقیام  را  آلترناتیو  پروریدن  ریزومیک  دست میهای  اشکال  از  است  دهد عبارت 

 محوری. ی شورایی در هیأت محلهمانند( ادارهی زیرزمینی ریشهها)ریزوم: ساقه

نامتوازن و رها شدگی به طور ویژهی توسعهسکه با مسألهی  ی فقر و  ی »قومیت« در چنبرهی مناطقِ 

توسعه منطق  شدگان  تُف  عنوان  به  که  مردمی  است:  داشته  هم  دیگری  روی  سرمایهفالکت،  داری  ی 

از شر سوژه در  نئولیبرال،  ماندگی  این مصون  ماندند و ضرورتا  نئولیبرال شدن هم مصون  های  هیأتی 

رهایی دیالکتیک  است.  نشده  جاگیر  از یک-ارتجاعی سنتی  حالی که  در  اجتماعات محلی،  در  سو  جمود 

بند روابط اجتماعی قرار  کند، منطق زندگی اشتراکی را نیز مفصلمسائلی چون فرودستی زنان را حمل می
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اش در هندوستان، روسیه،  تیشناخهای قومنوشتهداده است. این همان دیالکتیکی است که مارکس در دست

توانند مستعد گذار مستقیم  کند که میها را دژهایی ارزیابی میبیند و آنلهستان، ایرلند و پرو و مکزیک می

اش به ورا زاسولیچ )سوسیالیست روس(  نویس اول نامهی سوسیالیستی باشند. او در پیشبه منطق توسعه

 نویسد: می

فردِ شرایط در  تواند به مدد ترکیب منحصربهقیاس ملی استوار است، می»کمون روستایی، که هنوز در م

کند و مستقیما به عنوان عنصر تولید جمعی   صهای بدوی خالنشانروسیه به تدریج خود را از شرِ سرشت

  تواند داری معاصر است، میدر مقیاس ملی تکامل یابد. دقیقا به این دلیل که کمون روستایی با تولید سرمایه

های هولناک آن شود.«  که دستخوش فراز و نشیبتمامی دستاوردهای ایجابی آن را تصاحب کند، بدون این

 (168: 1392)به نقل از: شانین، 

داری اختصاص داد، ی تولید سرمایهدیدن این امکان توسط مارکسی که بیشتر عمرش را به واکاوی شیوه

های متولد کردن آلترناتیو سوسیالیستی از  ارزیابی امکان  دهد که مسأله محوری برای او هموارهگواهی می

 دل مناسبات وضع موجود بود.

توسعه پس  در  ترتیب  این  شاخصبه  با  منطبق  انواع  نیافتگی  باید  اهواز،  چون  مناطقی  رسمی  های 

ی حیات را برای خویش ممکن  سازوکارهایی جمعی را هم درنظر گرفت که به اعتبارش مردم مطرود ادامه

  دهند. جنسیتی را علیه حاکمان شکل می-قومیتی-های طبقاتی ای شدن، همبستگیدر خالل این حاشیه  و

هایی که  خویشی در این مناطق و مرتفع شدن نگرانی-یابی قومیای به اعتبار اسکانیابی محلهسازمان

ارتباطی به    های از یکدیگر داشت به اعتبار امکان خصوص انزوای کموندر  ی خویش  مارکس در زمانه

های معترض استعداد  شود که در خالل ستیز با حکومت مرکزی، تودهمیانجی فضای مجازی، باعث می

 ی خویش را هرچه بیشتر درک کرده و بر آن پای بفشارند. اداره

همبستگی این  وجوه  بر  تمرکز  وضعیت  این  خوددر  بدیل  الگوهای  کشیدن  بیرون  و  از   -ها  مدیریتی 

ی تکرارهای بعدی  انقالبی در هنگامه  ی تئوری برای تعمیق پراتیکمهمترین وظیفه  های زیسته،تجربه

سازمان نباید ضرورت  اما  همه  این  با  است.  استقبال  آن  به  و  برد  سوأل  زیر  راحتی  به  را  غیرافقی  یابی 

سلسله»مصنوعی  های  سازیدوگانه جداشک»او    لنینیستی« حزب    یمراتباشکال    ر یفراگ  ی هاشبکه  دیل 

 « رفت.  انبوهه
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نکته از  نباید ویژگی محلهمتأثر  ادارهی فوق  به اشکال ریزومیک  اشاره  تیر و  قیام  ی  محوری در جریان 

یابی ورای  یابی گرفت؛ بلکه این امر ضرورت فهم سازمانگرایی در سازمانشورایی را مصداق انبوهه و افقی

محوری در واقع تاکتیکی است که امکان فتح  محله  شود.را یادآور می  « لنینی/انبوههمصنوعی »های  دوگانه

ای برای  سنگر صرفا شیوهدهد. فتح سنگربهدست میسنگر را در یک وضعیت دیکتاتوری نظامی بهسنگربه

تواند اشاره به ضرورت نگهداری  ی مدنی پارلمانتاریستی نیست؛ از قضا این امر میمبارزه در وضعیت جامعه

ی سرکوب شدن نه  ها در هنگامه. اگر بنا باشد پیشرویباشدها بر ضد سیستم یو حراست از میزان پیشرو 

ی پیشین از نو فتح شود، آنگاه این  بلکه به عقب برگردند تا بار دیگر در جریان خیزشی، نقطه  صرفا متوقف،

ه پس  ست که بالفاصلها، امریامر مصداق »درجا زدن« خواهد بود. حراست از برخی دستاوردهای پیشروی

جور  محوری را بتوان تالشی برای یکاز پیشروی باید در دستور کار قرار گیرد. به این معنی شاید محله

درستی  ی آصف بیات( برای ساختن آلترناتیو فهمید. همچنان که گاندرسون بهپیشروی آرام )متأثر از نظریه

و    ختهیآمهمکه در  نهدیم  ادیرا بن  یمتناقض  یمنطق سازمان  ،یدارهیمتناقض سرما  تیماهشود »متذکر می

احتماالً ما به همان اندازه   نده،یفزا ریفراگ  یهابه شبکه دیاک شیگرا ی . به جاآورد یبار مبه یبیترک یجینتا

شبکه  تر،شیب  یحت  ای س  یهاتیمسئول  یدارا   ریفراگ  یها با  تابع  اما  مراتب  سلسله  یاختارهامشخص، 

 (2020« )گاندرسون، .میبزرگ مواجه شو یهایریگمیاتخاذ تصم ی برا ،یانضباط

ای به منظور طراحی استراتژی مقابله با  مندی نیروهای مؤثر محلهبه این ترتیب الزم است تا با سازمان

در قالب    پدید آمده، از سوی دیگر،    اندازچشمو نیز حراست از فضای سیاسی    ،سرکوب سخت از یک سو

مراتب  سلسله  ،که در آن  کردتمرین  را  یابی  رد محلی، شکلی از سازمانهای خُهای ارتباطی بین کمونتهپل 

و اقدام    گیری  توأمان تصمیم  شکل،    این    .دهنده  استسیاسی استوار بر فضای سیاسی فراگیر مشروعیت

ای  کند. این نمونههای فراگیر، ممکن میرش تصمیم از سوی شبکهمؤثر انضمامی سازمانی را در کنار پذی

وقوع پیوست و  صحرا بهوضوح در ترکمنبه  1357های اول انقالب بهمن  یابی است که در سالاز سازمان

ی شورایی در آنجا را تا یک سال و نیم تضمین کرد. اما این نیز روشن است که در نقد و بررسی  بقای اداره

 سیستم کنونی اندیشید و اقدام کرد.  واژگونیباید با نگاهی به ضرورت تداوم »فردا«، به قطعا ی،  قیام فعل

 : منبع

- ( تئودور.  نشر  1392شانین،  تهران:  مرتضوی،  حسن  ترجمه:  روسی«،  راه  و  متأخر  »مارکس   ،)

 روزبهان. 
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- ( کریستوفر  »2020گاندرسون،  تفس  ینقد(،  خ  ستیاتونوم  یها ستی مارکس  ی رها یبر    زشیبر 

 . سایت نقد اقتصاد سیاسی«، ترجمه: بیژن سپیدرودی، هاستیزاپات

 

 

 2oz-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://pecritique.com/2020/08/26/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%86%d9%88%d9%85/
https://wp.me/p9vUft-2oz
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 ی طبقاتی بازی نیست« »مبارزه

 سعید از طبقه ای دانیل بن برداشت رابطه 

 

 2021ژوئیه  20

 

 ی: چینزیا آروتسا و پاتریک کینگ نوشته

 ی: حسن مرتضوی ترجمه 
 

  یخی تار  یبندو زمان  یالیستیسوس  راهبرد،  یسممارکس  یبارهدر  سعیدبن  یلدان  یها نوشته  که با این:  یدهچک

  ی بارهدر  اندکی  شرح و توضیح نسبتاً،  ای را به خود جلب کردهفزاینده  توجه  او پس از مرگ    ی هادر سال

گوناگون    یهامتن  یرابطه  برای ترمیم این شکافْ  مقاله  ین. ای طبقه ارائه شده استبارهاو در  یاندیشه

طبقهپردازیبازمفهوم  سایر  بارا    طبقه  ی یهنظر  ی بارهدر  سعیدبن مهم  مارکسدر    های  که  سنت  یستی 

رویکردهایی نظیر برداشت خاص ای.   کند:ی شناختی اجتناب کنند ترسیم مکوشیدند از جبرباوری جامعهمی

شکل از  تامپسون  روشپی.  و  طبقه  طبقاتی گیری  ترکیب  درباره  ایتالیایی  کارگرگراهای  با  .  شناسی  ما 

هنگام بنیادی تاریخی دارد و با  طبقه هماز    سعیدبن  برداشتکه    کنیمیاستدالل م  پیوندها   ینا وجوی  جست

 سازگار است.  یطبقات ی متعدد مبارزهپذیر و قلمروهای مندی انعطافتعارض
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در    یفوظا  ینآورتراز دلهره  یکی  آید،شمار میبه    یمبارزه طبقات  یزیو چه چ  یستند چ  طبقات  ینکها  یفتعر

ا  یستیمارکس  ییهنظر تعریفاست.  ضمن  ینهمچن  ین  و  مجادالت    یحرص  یا  یموضوع    مباحثات مکرر 

از    سعیدتلقی دانیل بناست.    یت« هو  یاستس»و    یطبقات  یاستس  ی میانرابطه  یا  تضاد  یبارهدر  یسازمان

  ( تا بعد از آن،Marx for Our Times)  ی مامارکس برای زمانهطبقه، از اثر نظری اصلی او یعنی  

 ینچند  یر اخ  ی هاکه در سال  ی در حال  [1تر از همه مطالعه شده است.] که کم  است  او کار    یها از جنبه  یکی

انتقاد    یقتحق انتقادیخ منتشر شده استتار  یشناختیتغا  یها از فلسفه  سعیدبندر مورد  تعامل  با    ی ،  او 

ده از  شبندیردهو    یشناختجامعه  ی ها، انتقاد او از برداشت[2]  راهبرد  ی درباره  هایش نوشتهو    یسممارکس

 قرار نگرفته است.  یستهتوجه شا طبقه هنوز مورد

  ما   یزمانه  یمارکس برا  کتاب  بخش دومتوان در  یرا م  از طبقه  سعیددانیل بن  تلقی  ینترگسترده

  ینجا . اصطالح نقد در ا را دارد  ختی«شناجامعهخرد  مارکس از    »نقد  برانگیزعنوان فرعی تحریککه    یافت 

  شمندی از زرا هر درک ،کندیم  عااد  سعیدهمانطور که بن  ؛مناسب را ندارد  حدود کاربرد  یینتع  یکانت  یمعنا

را    یگاه جا  یدبا   یسممارکس حکمآن  دریابدجهان   تغییر و    ی اجتماع  ی مبارزه  یانتقاد  ی یهنظر»  در   »  

(Bensaïd, 2002, p. 4)  .آنها    یرتأثتحت  یماًکه مستق  ی طبقه که مارکس، انگلس و کسان  برداشتی از

یدگی  تنآنجا که درهم  از   یقاًاست، دق  یخی تار  یالیسمماتر  ( neuralgic pointمرکز عصبی )  بودند بسط دادند،

با  سرما  ی اقتصاد  آهنگو    یاجتماع»مناسبات    وندر  ی انقالب  پراکسیس  متعیّن را  غیه«    ی خطیرمنطق 

از  »   ،کندیم  یجادا  یاز تضاد طبقات  یالیستیماتر  یلتحلوتجزیهکه  دهد. شناختی  اش نشان میمندیزمان

مکان تع  یکی نظر  شناخت  .  یستن  یشناختجامعه  یّنتابع  مواجهههنوز  این  مداومبه  س  ی  افق  با    یاسی... 

مارکس  در    را کهبقه  مفهوم ط  .(Bensaïd, 2002, pp. 230, 233)  نیازمند است«  خود  یعلم  پراکسیس 

ها و  شده به کنفرانسارائه از مقاالت  ی اتوان در مجموعهیمبه روشنی بیان شده است،    ما  یزمانه  یبرا

 ;Bensaïd, 1998; Bensaïd, 2000, ch. 3; Bensaïd, 2001, pp. 30-34)های بعدی یافت:  کتاب

Bensaïd, 2007; Bensaïd, 2008b; Bensaïd, 2008c)  با    سعیدبن  یانتقاد  محرک درگیری  ینو ا

  ( Éeloge de la politique profane)  های سکوالر در ستایش سیاستکتاب    مفهوم کثرت در 

ا  .(Bensaïd, 2008a)  است از  پدهنوشته  ینآنچه  است  ،  شودیم  یدارا  و    جبرباوریضددرکی 

.  بودطبقه الهام گرفته شده    تکوین  یبارهدر  ایی. پی تامپسون  از کار  یحاًاز طبقه که صر  یشناختضدجامعه

ا و    انگارهبا    یجالب  یهاشباهتی طبقهْ  بارهدر  سعیدبنکرد، کار    یممقاله بحث خواه  ینهمانطور که در 

مانند تامپسون و  سعید،  بن.  کردارائه    1960  یدر دهه  یتالیا ا  کارگرگراییدارد که  طبقاتی نیز    یبروش ترک

بازمفهوم  یتالیایی،ا   گراهایکارگر رابطهبه  و  فرایند  یک  عنوان  به  طبقه  اجتماعی سی  پردازی  ـ  یاسی 
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از  مارکس    ــناقصِ  کم دست  یا   ــمبهم  از تلقی    سعیدبن  ی انتقاد  ی. بررسکندمبادرت می  شدهساختاربندی

ی  بارهدربازاندیشی    یبرا زایایی را    هایینش ، بنامدیم  ی«شناختجامعه  بندیشرط»رد آنچه او  ط طبقه و  

عمیقی در آنچه کارگرگراهای    هایدگرگونیکه با    دهدیارائه م  یدیجدبافتار  در    یمبارزات طبقات  طبقه و

های تعارضاتی که ضمن آنکه واجد  کنند و با تکثیر مبارزات و شکلیی ترکیب فنی طبقه تعریف میاایتالی

 اند.بارزه طبقاتی قابل تقلیل نیستند، شکل گرفتهسنتی از م  اند به درکسرشت طبقاتی

 شناختیبندی جامعهعلیه شرط

،  (Le Sourire du Spectre)لبخند شبح    در  یست کمون  یفستمان  یبارهسعید ضمن بحث دربن

  ی به طبقه  یاپرولتار  دگرگونی  یاصل  یمسئلهبه  رسد پاسخ مارکس  به نظر میکند که  یخاطرنشان م  نقادانه

ی  ، در وهلهیشناختجامعه  بندیشرط  ین. اختی« متکی استشناجامعه  بندیشرط»  یکبر    در این متن  حاکم

از این،  نخست آنکه فرایندها و مناسبات تاریخی باشند، در حکم  عبارتست   یزهایی چکه طبقات به جای 

مطابق    ین دیدگاها  .ثابت درک کرد  مقوالتی  یقوان آنها را از طرتشوند که میدر نظر گرفته    یفتعر قابل

ماست   الن  آنچه  را    یکسینزبا  آن  که  نامد،  یم  یطبقات  مناسباتزمان  هممعنای  وود  مکان  مناسباتی  بر 

دوم،    .(Wood, 1995, p. 76; Camfield, 2004-2005, pp. 423-424)  استمتمرکز    یساختار

  یعنی)  در معنای دقیق کلمه  یاپرولتار  یماعاجت  که تکامل  ایده  یناعبارتست از    یشناسجامعه  بندیشرط

آن   یاسیس ییبه رها یکیمکان طور ( به یاپرولتار یمتضاد و رشد عدد   یجامعه به دو طبقه یجی تدر یمتقس

. به بیان (Bensaïd, 2000, pp. 67-68)  ی حاکم بدل شودسازد تا به طبقهآن را قادر میو  انجامد  می

داللت بر آن  مارکس    های بندیصورتاز    یبرخکه  رسد  ی، به نظر م( David Camfieldدیوید کامفیلد )

کند تا کارهای معینی  میآن را مجبور    یاپرولتار  ماهیت  یعنی،  هاستکنش  یکنندهیینوجود تعکند که  می

  معضالتحل  راه  بنا به آن  که  یی،تفکر جادو  وع ن  ین. ا(Camfield, 2004-2005, p. 429)را انجام دهد  

و    یافت،  یداریهانباشت سرما  یاجتماع  هایپویشدر    توان حاضر و آمادهمیرا    راهبردیو    یاسیس  همم

  یشرفت پ  به ، توهمات  است  یستکمون  یفستمانمارکس در    ی هابندیصورت  ی برخی ازشالودهظاهراً  

 ی بیستم بود.سده یکارگر هایجنبشاز  یر یابسنمای سرشتدامن زد که را  یخی تار

شاید  اول، با آنچه    در خصوص اصل کند. او  یانتقاد م  یشناسجامعه  یبنداز هر دو اصل شرط  سعیدبن

بخش  نزد ایی. پی. تامپسون الهام  طبقه  تکوین مفهوم  که    میبنام  طبقه از   ی او رابطه  یخی تار  بتوانیم دیدگاه

،  ی اسیو س  یاجتماع  }سپهرهای{  نیب  زیبر تما  دی دوم، با تأک  در خصوص اصل.  کندمی  تمخالف   آن است،

)  و  هطبق و نقش عقل    ا یحزب  احزاب(  دارد  او    ــ که    راهبردیبهتر:   یشناختجامعه  لیتحل  ــ دراصرار 

 کند.، مخالفت میاستناپذیر تقلیل
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 کنیم.با اصل اول یعنی پرسش بغرنج تعریف طبقه آغاز می

طبقات را    یشناسدر واقع جامعه  ،هالغزش  یبرخ  رغمهبسعید،  بنا به نظر بن  مانیفست کمونیست

 کند:ینم انیب

  هازیچی  منزلهبه  یاجتماع  ی هاتی واقع  ه بکه  کند  یادعا م  ی ستیویتیپوز  یشناسکه جامعه  یدر حال

 دییآنها را تأ   یمبارزه  تیو محور  فعلیّتکند. او  یروابط تصور م  در حکم، مارکس آنها را  پردازدمی

  شاناداست: طبقات فقط بر اساس تض  ی ا، بلکه کامالً رابطهستین  گرا مارکس ذات  ی شهی کند. اندیم

و  ها  کند، فهرستیم  ی بنددهد و طبقهیکه نظم م  ی ابزار  ت یعقالن  برخالفشوند.  یم  پذیر اندیشه

از    مارکس  یانتقاد  هی، نظر کنددهد و آرامش برقرار میمی  تسکین  کند،یم  جادیرا اهایی  مجموعه

 (.ی کنونیی مقاله ترجمه از نویسنده ؛ Bensaïd, 2000, pp. 77-78)کند یاستقبال متعارض  ییایپو

  اش، یاسیو در نقد اقتصاد ساو    ی بعد  یاسیس  ی هاطبقات در نوشتهی  دربارهتفکر مارکس    یاصل  ی جنبه  نیا

، با  شودمتمرکز می  ( بر آنMarx for Our Times)  ما  ی زمانه  ی مارکس براکتاب  در    سعیدکه بن

از    ایحاضروآماده  فیکه تعر  میانتظار داشته باش  دینبا  زیدر آنجا ن  یشود. اما حتیم  انینما  یشتری وضوح ب

بنبیابیم  طبقه دو  هیسرما  سومجلد  م   53  ناتمام  فصل  ضمن شرح   سعید.  ارائه  کننده  تعییناظهارنظر  ، 

  های ویژگیو    ارهایرا با استفاده از مع  طبقه  شهیهم  یبار برا   کی  نکهیا   یکه، مارکس به جا  نیا  یکی.  کندمی

مجزا نه    یاطبقه»که    نی. دوم ا گیردپی میآن را    ی چندگانه  ی هایّنکند، منطق تع  فی شده تعریبندرده

  دارد نسبت به طبقه    شناختی  تی اولو  یطبقات  تعارض  زیرا  «،است  مزخرفی  حرفبلکه    یموضوع نظر  کی

(Bensaïd, 2002, p. 111):  توان درک کرد. میرا   هاآنکه  طبقات استفقط در پرتو تعارض متقابل 

واکاوی استثمار در جلد   میتوانیکه ما نم  تعبیر کرد  هشداردر حکم این    دیبا   نیهمچن  اظهارنظر اول را

کار    میاناستثمار    یرابطه»برعکس،  ی مناسبات طبقاتی تلقی کنیم.  را کل حقیقت درباره  سرمایهاول  

  را که   طبقات مدرن  یژگ یو»   اولجلد  م   «آنهاست.  هاینیّتع  نیتر یو انتزاع  نخستین  فقط  هیو سرما  یمزد

مطرح    «استثمار   یفرض رابطهشیپ»  همچون  را  یو مبارزه طبقات   است«  کار  یرو ی ن  صوری  یبر آزاد  یمبتن

وجه تکوین و بالیدگی یک برداشت کامالً متعیّن و  هیچاین بهاما  ،  (Bensaïd, 2002, p. 105)  کندمی

 مند از طبقات نیست. دستگاه 

»مذاکرات    ییهو گردش و از زاو  یددر وحدت تول  یطبقات  مناسبات، از آنجا که  سرمایهم  جلد دومدر  

 ,Bensaïd, 2002)  یابیمتعیّن دیگری را میشود،  یمطرح م  «ان کاالکار به عنو  یرویبر سر ن  ناهمساز

p. 106)کاال    یک   مثابه کار که به  یروی ارزش نپیرامون  تعارضات    ،کار  یروی و فروش ن  ید خر  ی یه. از زاو

ی تعّینی  اندازهبه همان  ی طبقات  مناسبات  ی برا  یّنتع   ین. ا چرخدمزد می  یرامون رو پیناز او  شود،  یم  درک
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واسطه ارزش اضافی در چارچوب تولید متمرکز است،  یافت شده و بر استخراج بی  سرمایه که در مجلد اول  

 اساسی است. 

هنگامی که  فقط    یرا ، زیابیمیم  وم جلد سم   یانرا فقط در پا  طبقات که ما فصل ناتمام    یست ن  یتصادف

و    کار مولد  ینب  یزو تما  ی مزد  ی، رابطهیدتول  ینددر فرآ  ی استخراج ارزش اضاف  ی ترکیب طبقات به واسطه

شود یم  تصور قابل  میمفهو   لحاظ، طبقه از  شوددر کل بازتولید متعیّن میدرآمد حاصل    یعو توز   یرمولدغ

(Bensaïd, 2000, pp. 78-79) .وم جلد سمکه این لحاظ ناقص است، از  یّنتع ینا یحال، حت ینو با ا  

گام  مجلد سوم  پردازد. فصل ناتمام  یدولت نم  یگرانهیانجیمبه نقش    ،ینو بنابرا  بازتولیدکل    یطبه شرا 

بازتولید    یها حوزه  مثالً  رفتنبا درنظرگ  یرا ، زیستن این گام نهایی  مشخص طبقه است، اما    یّندر تع  یگرید

 ,Bensaïd)شوند  پدیدار می  دیگری  هاییّنتع  یاسیْس  یه)بهداشت، مسکن، آموزش( و مبارز  یاجتماع

2002, pp. 108-109).  هایشکل  انضمامیت کامل و چندبعدیاست،    مفقود  یه سرما، آنچه در  ینبنابرا 

   .(Bensaïd, 2002, p.109)نیستند  پذیرتقلیل  ید«روش تول محضاسکلت » است که به  یاجتماع

شان وجود دارند،  دومین مالحظه، یعنی اینکه طبقات نه در انزوا بلکه فقط در چارچوب دیالکتیک مبارزه

های گام به گام طبقه که از حرکت تعیّن گام به گام سرمایه در نقد اقتصاد  کند که حتی تعیّنروشن می

ای که طبقات در  مبارزهشدن و  کنند، چنانچه با بررسی خط سیر تاریخی قطبیسیاسی مارکس تبعیت می

، کل  یگربه عبارت دتعریف طبقه ناکافی است.    تکمیل نشود، برایشوند  راستای آن با یکدیگر مواجه می

 یلدل  ین است. به هم  ی اقتصاد  های تعیّن  همراه با  یاسیس  های یّنشامل تع  ضرورتاً   ها یّنتع  یمجموعه

او   یاسیس  یهافقط در نوشتهموضوع طبقه    یرهبا دررا  مارکس    مکال   واپسین  سعید ما به نظر بناست که  

فقط   ینرا ای(، ز در فرانسه یجنگ داخل ، هجدهم برومر ، در فرانسه یمبارزات طبقات) یابیمیم

  یشنمایای طبقات کامالً  و پو  یخی، تاریارابطه  ی هایچیدگیمبارزه پ  ا تمرکز بر هاست که بدر آن نوشته

م بن(Bensaïd, 2000, pp. 79-80; Bensaïd, 2002, p. 99)شود  یداده  تع  سعید.    های یّناز 

فقط    ،است. آنچه او در ذهن دارد یاسیکامالً س یطبقات   یاو از مبارزه  تلقی یرا، ز کندیصحبت م یاسیس

کامالً    ستیز، بلکه  یستکار ن  یطو شرا   یامزد، مزاپیرامون  اران  دیهکارگران و سرما  ینتقابل در محل کار ب

استبالیده نقاط    ای  در  رخ  داریهسرما  یاجتماع  ی هاو شکل  یه سرما  کل   بازتولید  یندفرآ  گوناگون که  ی 

  «شودیمبندی  مفصلبا دولت    یدتولمناسبات  ،  یاسیسسپهر  در  »  یرا، زمتضمن دولت استو ضرورتاً    دهدمی

(Bensaïd, 2002, p. 112). 

، وجودو    یهست  ینب  ییمطابقت ادعا  یعنیدهد،  یسوق م  یشناسجامعه  بندیما را به اصل دوم شرط  ینا

  »افسون  یا  یینوع تفکر جادو  ینا  اش برای خودرهایی و فرایند رسیدن به آن.ییو توانا  یاپرولتار  ذات  ینب
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ی  طبقهدر خود و    یطبقه  ین مارکس بکه    یزی توان در تمایرا م  (Bensaïd, 2002, p. 119)  ی«فلسف

شده    یرتفس  یستی در سنت مارکساین تمایز  که متعاقباً    یروشدر  و    برقرار کردفقر فلسفه  خود در    یبرا

بن که  همانطور  کرد.  مشاهده  یادآوریاست،  ایم   سعید    ینی تکوخوداز    یتیروا  بندیصورت  ینکند 

  جورج مجدد    یرتفسباز  یرا برا   ینهکند و زمیهگل را بازگو م  یدارشناسیپددر    یخیتار  یسوبژکتیویته

. همانطور  سازدی مهیا میطبقات  آگاهیو    یخودشناسلحاظ  از    « راخود  یبرا »به    «خود   »درلوکاچ از گذر از 

اظهارنظر    این  از نقد وتوان  می،  یدگویخود م  یراخ  یدر مقاله  (Salar Mohandesi)  یکه ساالر مهندس

از این لحاظ که آگاهی    گام فراتر رفت، یک  استْ  آلیستیمعضل ایده  یکاساساً    یطبقات  ی آگاه  معضلکه  

انتقالی که آگاهی طبقاتی  دارد.    هاشار  اندیشد،به خود میکه طبقه    طریقیبه    یعنی اساساً به ذهن،    طبقاتی

برداشت  طلبد،می در  نگرشفقط  و  باورها  اها،  بر  عالوه  اینهاست.  زندگ  ین،  بر  مجوز    یتمرکز  ذهن، 

ناظر و حاکم بر این روند    یکیمکان  یّتیعلها  بنا به آندهد که  یطبقه را م  یریگروند شکلاز    یرهاییتفس

ــ حتی کند  یرا کامالً رد نم  یطبقات  یمفهوم آگاه  سعیدبن  [3]  .(Mohandesi, 2013, p. 82)است  

دلیل کمبود صورتب  گاهی نوشته  بندیه  در  آن  از  استفاده میبهترْ  ــهایش  با    کند  مجدد    یر تفسبازاما 

 کند: کامالً زیرورو میآن را   کاوانهروانی یک رشته اندیشهدر  یاجتماعسپهر و  یاسیس سپهر ینب یابطهر

  ی اجتماع  یتماه  یساده  تجلی  یاسیس  یندگی. نمای داردکاشتروجه ا  یبا روانکاو   یانقالب  ی یهنظر

شده بندیی طبقاتی، مفصلمبارزه.  یستذات ن  یک   ی سطح  انعکاس   یاسیس  ی طبقات  ی . مبارزهیستن

زبان،   جابجاهمچون  تراکم  هاییبا  م  یاجتماع  یتضادها   های و  ایعمل  مبارزهکند.  آرزوها،    ین 

  یچیدگی از پ  یادرجه  یاسیس  یدر حوزهمناسبات طبقاتی  دارد.    راخود  خاص    یهاسقوطها و  کابوس

ب  به تضادی دو قطبی  قابلآورند که  یدست مهرا  کند.تقلیل  تعیین  را  آنها  این همه  با    نیست که 

(Bensaïd, 2002, p. 112 ) 

  یک  ی هایچیدگیدر پ  یرا زبه تجلی محض تضادهای اجتماعی بنیادی ناممکن است    یاسیمبارزه ستقلیل  

  ،نقش دارند  اتیمبارز  انضمامیت پویش  یینکه در تع  یدهد. از جمله عناصریرخ م  یخیتار  یاجتماع  شکل

مبهم در   یمکان دارای  که) میانیآنها، طبقات نقاط اشتراک و  یطبقات یهاجناح  فکیکدولت، ت توان به یم

ها و  یروزیپ  یرات است(، تأث  کرده   یمتقسآن را    یاو پرولتار  ی بورژواز  ینب  یهستند که تضاد اساس  یا جامعه

و   یداریهانباشت سرما هاییشپوخود  از    یناشکه  کارگر   ی طبقه وندرها  بندیتقسیم،  یعمل  یهاشکست

ب  یوابستگ  مناسبات  .Bensaïd, 2002, pp)  ی است، اشاره کرد المللینها در سطح بملت  ینو سلطه 

112-114) . 
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  ی برا »به    « خود  »دراز    یکیر مکانا از مفهوم گذ  ش با نقدسعید در »راهبرد و سیاست« در انطباق  بن

از    یکائوتسککه    یدرک  از   ینلن  ستگس  موضوعیتبر    شود،میانجام    یطبقات  یآگاه  که تحت تاثیر  «خود

لنین تا زمان جنگ و  که  با این،  سعیدبنبه گفته    کند. داشت، تأکید می  1905حزب سیاسی پس از    نقش

در  دانست،  میست ارتدوکس  ی کائوتسکدموکراسی آلمان به نفع اعتبارات جنگی خود را یک    رای سوسیال

انقالب  1905س از  خود پهای  هواقع از زمان نوشت   ی چهره  که در آن دهد  یم  یح را توض  ی مفهوم بحران 

 : ی استکائوتسک که در تقابل با موضع  شودیحزب ظاهر مجدیدی از 

د  نیا مانند  گریحزب  وظ  ستین  یکائوتسک  آموزگاری  تجربهفهیکه  تبدیل  به ناخودآگاه    یاش 

اپراتور    حزب به یک.  کرده  میترستر  پیش  خ یاست که تار  یر یو روشن کردن مسای آگاهانه  تجربه

  ینینشعقب  کی، در صورت لزوم  چنگ بزندمناسب    ی لحظهبه  تواند  یشود که م یمبدل    راهبردی 

تغییر جهت  و به حمله    ه دست آوردحمله متقابل بضد  ک ی، ابتکار عمل را در  را سازمان بدهد  ظممن

 .Bensaïd, 2018, p)  اتخاذ کند  یطبقات  یمبارزهو فراز    نشیبرا در رابطه با    یماتی، و تصمدهد

15) . 

بحران انقالبی به چنین حزبی نیازمند است زیرا این بحران فقط بسط محض تضاد اجتماعی و اقتصادی  

های اجتماعی جامعه  ی طبقات و جناح یافته در محل تولید نیست. بلکه بحرانی است عمومی که همهتجلی

العاده پیچیده طح فوقشود: در این سشان به میانجی دولت برقرار میگیرد و مناسبات متقابلرا در برمی

سعید این ادعای لنین را که »آگاهی  های حزبی باید عمل کند. در پرتو این موضوع، بناست که سیاست

بیرون از مبارزهسیاسی طبقاتی فقط می از کارگران آورده شود، یعنی از  بیرون  از  ی اقتصادی« در  تواند 

. این ادعا داللت  (Lenin, 1961, p. 422)کرد    های اکونومیستی حزبش تفسیرهای اخیر علیه جریانجدل

ی رویارویی اقتصادی میان کارگران و کارفرمایان  سیاسی طبقاتی فقط بازتاب سادهکند که آگاهی  بر آن می

ی طبقاتی«  ... اما نه بیرون از مبارزه  شودی اقتصادی زاده میدرون تولید نیست: بلکه »بیرون از مبارزه

(Bensaïd, 2018, p. 17)تنها به دانش سیاسی از مناسبات  . عالوه بر این، آگاهی سیاسی طبقاتی نه

بلکه  میان همه نیازمند است  اقتضا    ی طبقات جامعههمهسیاسی میان    دخالتی طبقات جامعه  را 

ی طبقات  به میان همهها باید  ، سوسیال دموکراتکارگرانکند )»برای بردن دانش سیاسی به میان  می

ی  های »ناموزون و به تاخیر افتاده«بنگرید به شرح این ریتم  .((Lenin, 1961, p. 422)  « دمردم برون 

 (. 1978( و ارتباط آن با اثر بالیبار )1982سازمان و پراکسیس در چارچوب این مبارزه در اثر ماشری )

دارد.  ناپذیری سپهر سیاسی به سپهر اجتماعی گامی فراتر از لنین برمیسعید در شرح خود از تقلیلبن

کند که مادامی که طبقات از درون ناهمگن  ی متحد« بر این واقعیت تاکید میمونی و جبههمثالً در »هژ
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ها و  ها، گروهی سیاسی گرایشتوانند در مبارزه، آکنده از تقسیمات و تضادهای درونی که فقط میهستند

راه بیابند، یک طبقهاحزاب  واحد میحل  برعکسی  و  آورد.  پدید  را  احزاب  انواع  واحد تواند  ، یک حزب 

سعید از اغتشاش  به بیان دیگر، بن .(Bensaïd, 2007)هایی از طبقات مختلف تکیه زند تواند بر جناح می

به این    (Bensaïd, 2002, p. 116)گسلد  ی طبقه« و حزب میلوکاچی میان »جنبش تاریخی چندگانه

های آنْ جزیی یکپارچه از  و جناح کند مواجهات میان نمایندگان سیاسی رقیب طبقه  ترتیب که تأکید می

بندی  طهای شری متحد« در مفهوم هژمونی پادزهر وسوسهاین جنبش تاریخی است. »هژمونی و جبهه

افسانهجامعه نیز  و  را میی سوژهشناختی  بزرگ  تاریخی  و کثرت ی  پیچیدگی  مفهوم هژمونی  زیرا  یابد. 

سعید با اشاره به درک  گیرد. بنی آن را در نظر میگانهناپذیر سپهر سیاسی و عامالن و تضادهای چندتقلیل

تقلیل به جمع ریاضی یا فهرستی از تضادها نیست بلکه  کند که هژمونی قابلگرامشی از هژمونی روشن می

مفصل تقلیلاصل  و  کثیر  تضادهای  مبارزهبندی  پیرامون  تضادی  ناپذیر  عنوان  به  و  است  طبقاتی  ی 

مراتبی تضادهای اصلی و فرعی نیست،  بندی سلسلهبراین، هژمونی ردهوهشود. عالبخش درک میکلیت

خلق همگرایی بر  است  متکی  که  پیرامون  چرا  که  مثابه سوژه  سرمایه هایی  بزرگ  ی وحدتبه  بخش 

 گردند.می

ی  شود، برداشتی است پیچیده از طبقه و مبارزهشده در باال حاصل میآنچه از مجموعه متون بررسی

که متکی بر دو بینش اصلی است. نخسین بینش که وامدار ای. پی. تامپسون است، برداشتی است  طبقاتی  

های طبقاتی که  ای و تاریخی از طبقه، طبقه به مثابه فرایند و نه یک چیز ایستا، در تقابل با تعریفرابطه

را متکی به جایگاهی ساختاری یا سطح درآمد می تحلیل سیاسی کنند. فقط در سطح سیاست ــ  طبقه 

توانیم تعیّن کامل طبقه را بیابیم. دومین بینش  شناسی که میفرایندهای تضاد ــ است و نه در سطح جامعه

نوشته تاثیر  تحت  بشدت  تقلیلکه  همانا  است،  لنین  راهبردی  و های  سیاسی  و  اجتماعی  سپهر  ناپذیری 

های فلسفی« و متکی بر  به »افسون  ناپذیری حل معضل خودرهایی سیاسی طبقه با توسلبنابراین امکان

هایی از حزب به مثابه آموزگار بزرگ  گذار ضروری و مکانیکی از طبقه در خود به طبقه برای خود و برداشت

 است. 

 تکوین طبقه 

مبارزه  ی  واسطهبهدهند و  یم  شکلطبقات خود را  » که    یسد نو یم  با لحنی قاطع   ی شبح خندهسعید در  بن

 :  ی ایی. پی. تامپسون است کهادعا پژواک  بندیصورت ینا. (Bensaïd, 2000, p. 80)« وجود دارند

  یار بستوجه است( و  یخیتارغیرن کامالً بخش اعظم آ)که »طبقه«  به بیش از حد یتوجه نظر  ]...[

به   مبارزهی«طبقات  ی مبارزه»کم  واقع،  در  به صراحت    تریعامو    مقدممفهوم    یطبقات  ی.  است. 
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  ی طبقه  یک،  یدوجود ندارند، به اطراف خود نگاه کن  یا : طبقات به عنوان موجودات جداگانهیمبگو

به   هک  ینندبیم  یا . برعکس، مردم خود را در جامعهیدو سپس شروع به مبارزه کن  یدکن  یداپرا  دشمن  

، آنها استثمار را  بندی شده است( ساختاریدیتولمناسبات  ، در  منحصراً، اما نه  اساساً)  یّنیتعم  طرق

  منافع متضاد(، آنها نقاط  کنندرا استثمار میکه آنها    یبه حفظ قدرت بر کسان  یازن  یاکنند )یتجربه م

مبارزه میکنندیم  ییرا شناسا پیرامون این موضوعات دست به  در روند مبارزه خود را به  زنند و  ، 

 ,Thompson)شناسند  یم  یطبقات  یوان آگاهکشف را به عن  ینا   و  کنندیعنوان طبقات کشف م

1978, p. 149) . 

ی اصلی موضع تامپسون  ی طبقات، هستهضمن شرح دیدگاه تامپسون درباره ناپذیرهاتقلیلسعید در بن

ی  کند که او طبقه را در تقاطع میان مفهومی نظری و توصیفی زادهبندی میرا با توجه به این نکته جمع

توانند  رو نمیکنند و از ایناند، خود را تولید میای تاریخیدهد. طبقات که پدیدهار میمبارزه موردتوجه قر 

. طبقه به تجربه ــ  (Bensaïd, 2001, pp. 31-32)ی معین فراچنگ آورده شوند  از طریق یک مقوله

بازیگرانی متعارف آن را  خورد و مشارکت فعاالنه و آگاهانهمشخصاً کار نمادین و سیاسی ــ گره می ی 

 . (Bensaïd, 2001, p. 32)دهد شکل می

کند.  یم  یکارگر را بازساز  یطبقه  یریگشکل   ی هاو مکان  یماد  یهایژگیتامپسون و   یخیتار  یپروژه

  یفات انبوه توص  یانکه از ممفهومی  مانده است،    یباق   پوشیده  یادیتا حد ز  ی مفهوم در کل متون و  یناخود  

  شاهکارش  یاشش صفحه  یدر مقدمه  است:گسترده    تأویلاز    یدرجاتپذیرای  کند اما  یعمل م  یخیتار

، در  که در مقیاس وسیعی نقل شده است  (Thompson, 1966)  ستانکارگر انگل  یطبقهتکوین  

تر  شده اما روشننقلکمتر    یو صفحات نظر   (Thompson, 1978)  یه فقر نظر   یجدلهای  بندیصورت

.  (Thompson, 1979)  «؟ طبقاتبدون    یطبقات  ی هجدهم: مبارزه  یسده  یسی انگل  یجامعه»  ی مقاله

مواقع از    یدر بعض  تامپسوناست که    خاطرنشان کرده  یانتقاد  نحوه ب  (William Sewellیول )س  یلیامو

را به    ی«موجود اجتماع»رود و عادت دارد  یفراتر م  فرایندساختار و    »میانجی«تجربه به عنوان    یمقوله

انعطاف چنین بینشی  صورت،    یندر ا  یاما حت  .(Sewell, 1986)کند  تمایز  م  ی«آگاه»از    ناپذیرینحو 

و هم  را در نظر بگیرد  ی داریهروابط سرما یساختار هایکنندهیینبتواند هم تعکه  است   یرپذانعطاف قدرآن

تامپسون  ی  که در مفهوم طبقهی. در حال«مشخص   یها»وضعیتدر    یتفعال  یرا برا  یخیتار   عامالن  یتظرف

را   یی هایتاز فعال یغن  شرحی اووجود دارد، چارچوب   ییهامانند تجربه لغزش یی هااز مقوله ی او و استفاده

گوناگون،    یاجتماع  هایی از جایگاهعوامل  مشترکِ   ی طبقات  یآگاه  وقوف یا مانند    یزی چبه  که    گیرد در نظر می

 انجامد. دهند، می که شرح و بسط می یعمل یگنجینهواژگان مشترک و و 



479 

 

از    شرح   یغنا جزئ  طبقهاو    ی صفحه  800در  تامپسون  شود.  یم  یناش  یخیتار  یفتوص  یقدق  یاتاز 

ها، سازمان  یدها»که  کند  بررسی میرا  ای  یفرهنگ  یها ها و شبکه، هستهانگلستانطبقه کارگر  تکوین  

رهبر کارگری«  و  میرا    ی جنبش  پیش  طرز    .(Thompson, 1966, p. 193)راندند  به  به  تامپسون 

که  کند  یوارد م  یاز انقالب صنعت  یو اقتصاد  یشناختجامعه  یرتفسبازرا به دو    ی، انتقادات تند انگیزییرتح

او م  یا در دوره و    1790  ی هادهه  میانگسترده    یخیتار  یدوره  یِ« طبقات  یدشد  یری درگ»نوشت،  یکه 

  یاجتماع  ییرات تغمربوط به    فصل  درطبقات را    تکوینمتنوع    یهایوهگرفت. تامپسون شمی  یدهرا ناد  1830

 دهد:ینشان م ستان در انگل یاز انقالب صنعت  یناش یمعظ

ابتدا    تکوین   یناست. ا  « طبقه کارگر»   همانا تکوین  ،1830و    1790  ینب   ی دوره  در   برجسته  یتواقع

متنوع افراد   یهاگروه  ینا   یمنافع همه  همانندیاز    ی: آگاهیابدتجلی می  یطبقات یآگاه  « رشد»در  

باکارگر و   تقابل  د  در  به سازمان س  هایشکل، در رشد  . و، دومیگرمنافع طبقات  و    یاسیمربوط 

سال  یصنعت تا  کارگر    ینهادها  1832.  طبقه  خودآگاه  و  مستقر  اتحادیهکامالً  کارگری،  ــ  های 

  یسنت هاها ــ  نامههای سیاسی، گاهزمانهای آموزشی و مذهبی، ساهای دوستانه، جنبشانجمن

الگوها   یفکر کارگر،  احساسجماعتی    یطبقه  ساختار  و  کارگر  داشت. طبقه  وجود  کارگر  طبقه    ی 

  یناست. ا  یاقتصادتاریخ  به همان اندازه  و    ی و فرهنگ  یاسیستاریخ    قعیتوا  یکطبقه کارگر    تکوین

 (. Thompson, 1966, p. 194) نبود ایکارخانه نظام جوش خودی تکوین نتیجه

سطرهای پیشین  است،    یربنا ـ روبنا از سوی تامپسونز   ی مدلطرح مسئلهکه دو جمله آخر نشانگر    یدر حال

  ی« طبقات  یآگاه»  هاآن  یقدهد که از طریرا نشان م  معرفت  یدو تول  های تبلیغیی پراکسیسمجموعه

  ی بررسدهند  ی که آن طبقه کارگر را تشکیل میو انواع کارگران  یاجتماع  یروهاین  ی و دامنه  یرد گیم  یشه ر

را که  نام و نشان«  یرزمینی و »بیز  یهایف، شعرها و تصنیخبر  یها ها، روزنامهجزوه  پسونکند. تامیم

ی  بارهدر  طبقات« بدون    یطبقات  یمبارزهی »مقالهدر  او  .  ه بود، خواندندشدیعوام خودآموخته پخش م  یانم

ی مردم و بلندپایگان نقش ایفا  ی هجدهم میان تودهی انگلیسی سدهجامعهکه در    طبقه« قدرت    یدانم»

نیزمی و  تدریجیتغ  ینحوه  کرد  اینکه  ،  پیشین  یاجتماع  یها یستگهمب  ییر    ی آوارها »چگونه  و 

برابر محدودی مردم  تودهفرهنگ  «ی  شدهتکهتکه و مجدداً    یاحبلندپایگان »ا  یبنج  یهژمون  یهایتدر 

شدند گفت.ادغام  سخن   »  (Thompson, 1978, pp. 157-158).  در نقش    خود،  یبعد  تفکرات  او 

دولت  یحقوق  ینهادها شکل  یو  در  )یم  یبررس  کارگر   ی طبقه  یریگرا   ;Thompson, 1975کند 

Balibar, 2014 .) 
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ای بود که پدیدار شد.  سیاسی  ای چشمگیر در جنبشمداخله  ستان طبقه کارگر انگلتکوین  کتاب  

موجی به راه   یالمللینب  یالیستیو جنبش سوس ستانانگل یدچپ جد یهاتامپسون در بحث ینگاریخکار تار

بازسازانداخت عنوان    طبقه   ی .  جاریبه  ر   فرایندی  مجموعه  یشه که  ـ  س  های پراکسیساز    ی ادر  یاسی 

  ی دهه  خاللمتحد که در    یاالتو ا  ی غرب  یدر اروپا  یسممارکس  های دگراندیشبا جریاندارد،    یاجتماع

  یژه، به ویاسیس  یلو تحل  یهتجز   یبرا   یدجد  مسیرهای  یی شکوفا  [4].ه بودند تشدید شدظهور کرد  1950

را    ی مکانشده،  تثبیت  ی کارگر یها یهچپ و اتحاد  ی ها ، به فعاالن خارج از مدار فرقهجدیدچپ  های  باشگاه

استوارت    بنا به نظر.  شاعه بودندکه در حال ا  ی دادمختلف   یهاراهبرد  شمتون و سنج  یدرباره  ثبح  یبرا

ا »آنبرا  ییهمگرا   یفضاهابه    هاباشگاه  ینهال،  در  یاجتماع  هایالیه  ی  سراسر  وننوظهور  در    و 

ییر بودند«  سرعت در حال تغ  ی بریتانیای پس از جنگ که به شوندهشونده ـ تجزیهاندازهای ترکیبچشم

 . ( Hall, 2010, p. 191)بدل شدند 

 یآگاه  یه ازچندال  یراستدالل کرده است، تصو  یراًاخ  ( Madeleine Davis)  یویسد  ینهمانطور که مادل

فعال   یط در مح یاسیس  عاملیت معانی منابع و   ی، در بحث و گفتگو دربارهکرد  یمکه تامپسون ترس یطبقات

  به خصوص، (.Davis, 2014, p. 450داشت ) یاسیس یاثر ستان انگل  یدچپ جد یکال راد

آن(    غیبت  یاطبقه کارگر )  ییجوای را میان مبارزهمطابقت سهل و ساده  گونهیچه  یخاز آنجا که تار

محصول    پویا یعنی  «ساختن»  یندفرآ  یطبقات  یکند، و از آنجا که آگاهینم  یزتجو  یاقتصاد  وضعیتو  

]تامپسون[    ینجاو در ا  ــ  1960ها در  یالیستسوس  یفور  ییفه، وظاست  یاسی«کنش و مهارت س»

،  یدجد  یطبقات  یآگاه   »تثبیت«و    یفتعر  یتالش برا ــ  داند  یم  یاساسعامل نوآوری  را    یدچپ جد

 بود.ممکن بنیاد  ینترگستردهر و مخالف درون آن، ب نویدبخشو پرورش عناصر  ییشناسا

  قرار داد، بلکه  یست پردازان مارکسیهنظر  یر سا  در تقابل با طبقه    ی را دربارهنه تنها تفکر خود    تامپسون 

مدارس   صراحت  زمان  به  اقتصاد  یشناسجامعهآن  هدف   یو  به    را  را  طبقات  که  داد    ی هانقش»قرار 

طبقات  بحث  از  یا  نددادیم  یلتقل  ی«اجتماع اقتصاد  یاختالفات  رشد  مراحل  نفع    یری جلوگ  یبه 

 . (Thompson, 1966, pp. 10-11, 195)ندکردیم

ترکــ    از طبقه  تامپسونشرح  ،  تکوین طبقهچارچوب    کاربرددر    سعیدبن و    یتاز وضع  یبیبه عنوان 

های اجتماعی و پیامدهای مالزم آن  ی میدانیهنظر  یعنی،  یدترجد  یشناختهروند جامع  یکرا با    فرآیند ــ

  ی»طبقه)محتمل«  یطبقه»  بین یو بورد یز تمابر   سعیددهد. بنپردازی طبقه در تقابل قرار میبرای نظریه

او از مارکس متمرکز    یخوانش کل   ینو همچنی بالفعل«  طبقه»   یا   «شده  یجبس   یطبقه»( و  « کاغذ  ی رو

بن  [5]  .(Bourdieu, 1985, pp. 725-27)است   گفته  بوردسعیدبه  ظاهر   یو ،  نظر  تصور    یاز  به 
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پا طبقه  از    یا یسهمقاقابل تامپسون  برداشت  عنوان  را  یک است:    بندیبه  که    یرجوهری و غ  ی ابطهدرک 

  یاقتصاد  یربنای ز  یک  یکی مکان  بازتاب به عنوان  گذارد و طبقات را  یم  ی مبارزه باق  یاییپو  ی را برا  یی فضا

  ییدهآورد. خود ایرا به وجود م  یمشکالت  یزن  شدهیجبس  /محتمل  جفت،  سعیدبن  ی. اما برا گیرددر نظر نمی

زیادی  وزن    محتمل«  یطبقه» طبقه  بسیار  به  مقولهرا  عنوان  »به  جامعهای  توسط  ساخته  برشناس  که 

و  یم  «شودیم ـتار  یقدق  یبررسبه    نیاز بخشد  ناهمگنیطبقاتهای  وضعیت  یچیدگیپ  یاجتماعیخی    ی ، 

 گیرد.، نادیده می دهندیم یلرا تشک  «طبقه»که   یاسیو س ی ، فرهنگیاجتماع  هاییّنتع

که طبقه  ویبورد است  دارد مجموعه» به  ی »محتمل«  معتقد  اشاره  عامالن«  از    های جایگاهکه  »  ای 

های  بنابراین با پراتیکو  دارند  مشابه    ق یو عال  الت ی تما  به احتمال زیادْکنند و ...  یرا اشغال م  یمشابه

«  ج یبس  برای تالش  »موانع کمتری را در مقابل    سان و بدین،  کنند«اتخاذ میرا    یمواضع مشابهمشابهی  

به    یطبقات  یمبارزه  یستی مارکسکاربردن مفهوم  با به  ویبورد  .(Bourdieu, 1985, p. 725)  کنندارائه می

و به موضعی    کندرا تحریف میآن    یها تی، واقعیاجتماع  جهانثر بر  مؤ  یماد  ریتأث  یکنندهعنوان اعمال

در نظر    وود، تامپسون نز یکسیالن م  ی که به گفته  یاست. در حال  خ یساختار و تار  مخالفکه  غلتد  میدر

  که   جایی د ... تا  ندهیرا شکل م  یاجتماع  تی واقع  عمالً   یقاتطب  های عینیگیرد که »چگونه وضعیتمی

   .(Wood, 1981, p. 50)آورند« را به وجود میو مبارزه   تعارضکنند و یم جادیتضادها را ا 

ساده   یپرسش  در پاسخْ  »محتمل«،  یاز طبقه  ویبورد  فیتعر   یدرباره  شمتعدد   یهادر بحث  سعیدبن

حالت بسیج  از    ایطبقه  یوقت»:  بی ترت  نیو به هم  محتمل، نامحتمل نه؟«  یچرا به جا »کند:  یمطرح م

چه .  (Bensaïd, 2000, pp. 72-73; Bensaïd, 2001, p. 32)«  شود؟یم  دیناپد  ای، آشودیخارج م

محتمل«    یطبقه»   ی« دار یپا»دهد و چگونه  یم  حیتوضکند،  یادعا م  ویکه بورد  ی طیرا در شرا  به تشا  یزیچ

فقط در  »،  دهد که طبقاتسعید پاسخ میبن  م؟یدهیم  ح یمعاصر کار توض  هایشکلمتنوع  نمودار  را در  

  یخارج از مرزهاتوان  نمیرا  طبقات  .  ( p. 78 ,2000شود« )پذیر میاندیشه  ی از نظر مفهوم  ندیفرا  انیپا

 . (Bensaïd, 2000, pp. 80-81)کرد  فیتوص بارزهم

لبخند  و مفصلش در    ی ، بحث انتقاد سعید با اینکه با تالش بوردیو در بازاندیشی به طبقه همدلی دارد بن 

ظر   شبح  نسبیت و    « مستدل   یی ساختارگرا »   ن ی ب   ف ی تفاوت  »کاماًل  و    ساختارگرایی   ا ی   گرا« روایت  منطقی 

 : (Bensaïd, 2000, pp. 71, 73).  کند می   توصیف را    پایان بی   گرایی نسبیت 

  نکه یشود. ایظاهر م  « مبارزه   »موضوعطبقات به عنوان    ت یموجود  همین...    و یدر کار بورد  ن یبنابرا

آنها فقط بر  این  است.    ز یچ  کید،  نوجود دار  شانمتضاد  یفقط در رابطه  طبقات  مییبگو ادعا که 

  ی روزها  عدادبه ت  ناوجود آنها ب  ،نیاست. بنابرا   ی گرید  ی شان وجود دارند مسئلهاساس شدت مبارزات



482 

 

  ن یشود از بیم  ف یمبارزه ضعهنگامی که  که    آنجا انتخابات متفاوت خواهد بود، تا    ج یاعتصاب و نتا

  ی«اجتماع  یفضا»  ک یدر    ی«، حالت مجاز »   کیفقط در    ی، طبقات اجتماعوید. از نظر بوردنرویم

  « شود.  نجام ا  ی که بایدبلکه به عنوان کار معلوم و معین،    یزینه به عنوان چ»اختالفات قرار دارند،  

(Bourdieu, 1991, p. 687).   ی خیتار  یکه از توسعه  یطبقات  فراینداز    زیرجلکی، ما  جهیدر نت  

 . م یلغزیم یکالم باوری، به ارادهشودیم دیآن تولخود 

های  مندیمکانو  هابندیزمان از  را  درک ما  پاالیش یْاجتماع قلمروهای یهی اگر نظر ی، حتبه بیان دیگر

د:  رتواند انتخاب کیراهنما وجود دارد که م  یرشته کی، هنوز  در نظر داشته باشد  یاجتماع  یهادهیپدکثیر  

  طبقاتْ   ابداع  نیبنابرازند. را به هم گره می ت انباشت و مقاوم استثمار،  وجوهکه  « هیسرما  ذاتی کیالکتید»

با آن گره  های  پراکسیسو  تاریخاً متعیّن  و    جاری، بلکه به منطق  ستین  ی«نظر  یکودتا  ک»ی متناظر 

 . (Bensaïd, 2000, p. 77) خورده است

 ترکیب طبقاتی 

پائولو و  کلی ، ما ینگر  ویآنتونویژه  بهآثار  با تفسیر    سعیدبناگرچه   طور  به   (Paolo Virno)   رنویهارت و 

تا    گرا کارگر   یهیاولهای مؤلفان  شرح و تفصیلبود، اما    (post-Operaismo) پسااپراسیمو    ر یدرگانتقادی  

اش باشند ایجابی  ای  انتقادی  نقاط مرجع  که معرف  ی اوستیمارکسهای  پردازیهیمجموعه نظر  از  یادیحد ز

است. به  مثالً  غایب  مربوط  بخش  در  در  ،  براطبقات  آلکواتمای  زمانه  یمارکس  رومانو  آثار  به  ی  ، 

(Romano Alquati )  ا یبولون  ویسرج  ای  (Sergio Bologna  )پژوهش  و    ی طبقات  بیمفهوم ترک  یدرباره

پاسخ    ییهایها و نگرانیمشغولبه دل  یطبقات  بیحال، مفهوم ترک  نینشده است. و با ا   یا اشاره  مبارزاتی

  مطرح و درک   یشناسجامعه  بندی تحت عنوان شرط  سعیدبناست که    ی به موارد  کیدهد که کامالً نزدیم

 دارد. سعیدخود بن  یهطبق  یهی با نظر یادیزمهم  یها کند که شباهتیم  انیب را از طبقه ناجبرباوری  

ضمن  یطبقات  بیترک  مفهوم بصورت  مشترک    آثاردر    یابتدا  آلکواتتحقیقاتی  ی  مجله  در  یرومانو 

ی  انتشار مجلهشرح داده شد و مورد استفاده قرار گرفت، اما با    (Quaderni rossi)  کوادرنی روسی 

بر    دیتأک  ی مفهوم برا  ن یاکاربرد    [ 7].افت ی  تیرسم  1964در سال    (Classe operaia)  کالسه اوپرایا

  با کارگران   یکه آلکواتآمد  شمار میای بهیقاتیتحقی راهنمای  رشتهبود که    یطبقاتی  سوبژکتیویته  تی مرکز

الیوتی و  تاریخاً  یالکواتبرداشت  کرد.    ی سازمانده  فیات  نظام  همان  سوبژکتیویته  باورها،  از    متغیر 

میان    یاجتماعهای  کنشبرهمکه در  است    ییهاهنیو گز   هاقای، اشتتمایالت،  دانش،  بازنمودها،  هاینیبجهان

  ی الیوتی درباره  قیبخش تحقشهود الهام  . (Roggero, 2019, p. 35)شود  می  جادی کارگران در محل کار ا

  یپنهان روزمره و همکار   یها یریدرگ  ی نهیزمدر پس  تی ریکارگران و مد  نیب   ح یبود که مبارزات صر   نیا



483 

 

و    یدار هیآالت سرمانی شده توسط ماشجادی ا  یبالقوه متضاد با همکار  یرابطه  کیکارگران در    خودجوش

مبارزات گذشته    یاسیسنشینی  براین با تهی عالوهاجتماع  ینهیشیپ  نی. اردیگیروند کار صورت م  یسازمانده

زمیم  نییتع که  برا  نه یشود  جد  ی را  م  دیمبارزات  آماده  ، نیبنابرا  . (Cominu, 2014)کند  یبالقوه 

به    مستلزم توجه،  یطبقات  سازیسوژه  ندیمشارکت در فرا  ژه یو به و  یطبقاتی  سوبژکتیویته  لیوتحلهی تجز

 است.سازنده بر یهاجنبه نیا

،  یاسیو س  یفن  ی،طبقات   بی ترک  یدو جنبه   نیب  زیتماایجاد  تامپسون، با    برخالف  یی،ایتالیا   اپراسیموی

و روشن کردند.    حیرا صر  یخی ساختار و روند تار  نی ب  ا ی  ی،طبقات  یریگو شکل  یطبقات  ت یوضع  نیب  یرابطه

  نییکار در محل کار تع  یو سازمانده  میو تقس  ناورانهف  یها ی، نوآوردیتول  یبا ساختار فنطبقه    یفن  بیترک

بنابرایم کار و    داری یهسازمان سرما  نیب  ی ایپو  ی درک رابطهبه معنای    یطبقات  بیمفهوم ترک   ن یشود. 

  ن یامیانجی  .  (Roggero, 2019, p. 34)است    یجمع  یسوبژکتیویته  کیوان  طبقه به عن  یریگشکل 

ب  تعارض  همانا   ا یپو  یرابطه تجز  یطبقات  ب یترک  فرایند  نیمداوم  سرما  یهیو  تالش    یعنیدار،  هیطبقه 

کارگران به  تقلیل  و    یجمع   یطبقات  یسوبژکتیویته  کی  یریگشکل  فراینداز    ی ریجلوگ  یداران براهیسرما

 .(Moulier-Boutang, 1986, p. 52)محض است  ری متغی سرمایه ا یکار  یروین

  یو فور   میمستق  یداشتند که با تمرکز بر رابطه  لیتما  1960  ی در دهه  ییایتالیکه کارگران ا   یحال  در

ی  دامنهبعداً    (Sergio Bologna)  ایبولون  ویکنند، سرج  یرا بررس  یطبقات  بیکار و روند کار، ترک  یروین  نیب

ادادگسترش  (  Primo Maggio)  پریمو ماجیوی  را در صفحات مجله  لیتحل در  ، همانطور که  نجای. 

در خارج از محل  را  کارگران    یسوبژکتیویته  یریگشکل   ای، بولونکرداشاره  (  Steve Wright)  تیرا  ویاست

ارتباط و  آن  ، مختلف  یهافرهنگخرده  کار  در  کارگران  سازی  سوژه  ندیفرآ  یبرا د،  داشتنشرکت    هاکه 

 Otto tesi) تز برای یک تاریخ مبارزاتی  هشتدر  ای. همانطور که بولونشان در نظر گرفتمستقل

per una storia militante  )باید مورد توجه قرار    یاسیطبقات س  بیترک  یبارهدر  قیسد، تحقینوی م

 بگیرد.

آن به عنوان    ی، گذشتهخانوادگی  ییلهبا قب  آن  گسست(  یا)  یوندها، پیاکارگر توده  یدهقان  یگذشته

  شکل سلطه بر  ین تریشرفتهپ  ای واجدها و با جامعهیآور فن  ینتریشرفتهکارگر مهاجر در تماس با پ

از    ی آن به عنوان عضو  ی گذشته  یا   ی ایهاتحاد  یا  یاسیآن به عنوان مبارز س  ی کار، گذشته  یروی ن

مجموع    و  یاسیمبارزه، به خرد س  یهمه به دستاوردها  هاصفت  ینا   ساالر:پدر  یککاتول  بیلهق  یک

  ی و پراکندگ  یهتجز   معکوسِ  فرایندکار و    یساز شوند که در تماس با انبوهیم  یلتبد  ییهافرهنگخرده

  دهندمیشکل    ییررا تغ  یفرهنگ  یهاگذشتهینآالت، سازمان کار، این . ماششوندینی فعال میسرزم
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و به مبارزه، امتناع از    دهدمیآنها را به خود اختصاص    ی اتوده  یسوبژکتیویتهآورند.  یو به صحنه م

  ی روند  یاننقطه پا  و  یجهنت  یزاز هر چ  یشب  یاسیس  یطبقات  یبکند. ترکیم  یلسازمان تبد  و  کار

است که در آن    یخیحرکت تار  یک، نقطه آغاز  یالکتیکید  ی، و به روشیناست. اما همچن  یخیتار

  یو آن را به سازمان  یراستثمار را تفس  یاسیِو س   ی، اجتماعیدیسازمان تولیهْ  سرما شمول    تحتکار  

 . (Bologna, 1977-8, quoted in Wright, 2002, p. 187)کند یم ل بد خودمختار

  یکیمکان  یّنرابطه به عنوان تع  ینا   یر: تفساستدو خطر  واجد    یاسیو س  یفن   یطبقات  یبترک  ینب  یزتما

اولی  دوم با یکمجددِ  یمعرف بازو    یتوسط  )گیرم  د    و    در  طبقه  میان  یسنت  یرابطه  یگر( برچسب  خود 

در   ی هارت و نگر یها در نوشتهاول مثالً  یش گراتوان دید که  می. هدایت آگاهی خود تحت یبرا  ی طبقه

جاکندانبوهه عمل میمورد   ی »در ستایش سیاست سکوالر«  رساله  سعید دربنهمانطور که    ــکه  یی، 

(Eloge de la politique profane)  یالکتیکد  یگزینجا  یتجمع  یشناسیهست  کرده بود ــ  مشاهده  

متصل به آن    یاسی، مفهوم کثرت و پروژه سسعیداز نظر بن  (Bensaïd, 2008a, p. 290)شود  یمبارزه م

بر محتوا و    یدجد  یهایور افن  یرات )تأث  یفناور » شود:  یمضاعف مشخص م  ییجبرگرا   یک با    یقت در حق

  ای سرنوشت افسانه  یخود به سو  حرکتدر    یتجمع  یر )ظهور مقاومت ناپذ  یشناخت سازمان کار( و جامعه

 .  (Bensaïd, 2008a, p. 296)« خود( 

دن  زبه منظور برهم  یقاًدق  یطبقات  یب کرد، مفهوم ترک  یدتأک  (Roggero)  روجحال، همانطور که رو  ین با ا

  یدکه بر مبارزه و تضاد به عنوان کل  ی معن  ین بود، به ا  یو ساختار طبقات  یهساختار سرما  ینب  سادهتقارن  

ثابت    یدر تنشکه  کند  یر میتفس  ی جنگ  یدانرا به عنوان م  یطبقات  ی سوبژکتیویتهو    یدطبقه تأک  یری گشکل 

  ی، آلکوات(Cominu) ینوموک یبه گفته (Roggero, 2019, p. 34)تبعیت قرار دارد.  و یخودمختار ینب

به   یدبا  یاسیو س  یفن  یب ، ترکغیرجبرباور  یشیوه  یک . در  کردمیرا درک   طبقاتی  یبترک  یقطر یناز ا  یزن

  یفن  یبد. ترکنکنمیواحد را درک    ئش  یکمختلف    یهاد که جنبهنشو  یدهد  یلیتحل  ی هاعنوان مقوله

  یروی ن  یکار و سازمانده  یم تقس  یشناختجامعه  یفبه توص   روبرو است کهخطر  با این  واحد    یکردرو  ینبدون ا 

صرف    یفرهنگیک پراکسیس  به    یاسی با این خطر مواجه است کهس  یبکه ترک  ی، در حالشبیه شودکار  

با طبقه برای خود  توان  یرا نم  یاسیس  یب شود، ترکیمتذکر م  ینو مو، همانطور که کین. عالوه بر ایابدتقلیل  

 . (Cominu, 2014) یستندن یطبقه مترق  های سیاسییبهمه ترک یرا، زیکسان دانست

ترک   باورانه غیرغایت و    ضدجبرباوری درک    ین ا  است   ی، طبقات   یب از  ب   درکی  نظر   یشتر که    ی پرداز یه با 

،  سعید بن   مانند ه   ، کند ی از مفهوم کار م   یر تفس   ین که با ا مکتب اپراسیموی ایتالیایی  شباهت دارد.  سعید  ی بن طبقه 

، و  ید را به چالش کش   بندی ی برای خود و تعاریف ایستا و رده طبقه خود و    ی برا   ی طبقه   ین ب   یز تما سودمندی  
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تشکیل  ضد فرایند    یا   یه جز ت   با به طور مداوم  که  مبارزه و تضاد  ی فرایند  یجه به عنوان نت   ی طبقات   یب ترک برعکس بر  

وجود    یز ن   یری چشمگ   ی ها است که تفاوت   یهی . بد ورزد یرد، تأکید می گ ی در معرض خطر قرار م   ی دار یه سرما 

حال  در  برا   ی دارد.  ایتالیایی که  اپراسیموی  ترک ی  مفهوم    شد   رامشیایی گ   ی هژمون   یگزین جا   ی طبقات   یب ، 

(Bologna, 1977-8) یشرفت توهمات پ   ی برا   ی پادزهر   ی شد، در هژمون ، همانطور که قبال ذکر  عید س ، بن  

  یاسی را س   ی ها میانجی دهد تا  ی اجازه م   ی با مفهوم هژمون   کردن . کار ید بزرگ د   ی سوژه   ی و اسطوره   یکی مکان 

، در نظر  یستند ن   یکدیگر   ه ب   لیل تق همه آنها قابل   پردازند و مشترِک کثرتی از اضداد می   بندی زندگی به مفصل که  

از مفهوم  نظرکردن  با صرف   یسمو اپرا طرفداران مکتب  که    ی ، در حال سرانجام   (. Bensaïd, 2007) ه شوند  گرفت 

مفهوم را به کار    ین همچنان ا   سعید ، بن یگزین آن کردند را جا   ی طبقات   ی سوبژکتیویته مفهوم    ی طبقات   ی آگاه 

 . یافته شکلی تعدیل   شد، به   تر ذکر پیش گرفت، البته همانطور که  ی م 

 گیری نتیجه

  یانی پا   ی نقطه   طبقه که    ــ تا جایی است که    ین ا   ی حاضر شده در مقاله یل تحل   ی ها یده درس مشترک از متون و ا 

ه خود را  مبارزات امروز   ی طبقات   طرقی که در آن سرشت نسبت به    ید با ما   ــ است  متضاد و    یخی تار  فرایند   یک 

محسوب    ی شده از آنچه مبارزه طبقات یل تشک   یش و از پ   یستا ا   یم به مفاه   ینکه ، نه ا یم باش   یار هوش   کند بارز می 

مبارزه    سعید ــ به موازات بن   ــ   استدالل کرده است   ی در موارد مختلف   یبار بال   ین . همانطور که ات بچسبیم   شود ی م 

نبا   ی طبقات  بلکه    یچیدگی« پ   ی دهنده »تقلیل   ید را  » دانست  باید  را  ناهمگن آن  کرد   « اساسًا  بر  که    تلقی 

شکل چندگانه    ی اجتماع   های پراکسیس  اغلب  یرمنتظره غ   های در  گذارد  می   یر تأث   چندعلتی   یا   جابجاشده ، 

(Balibar, 1988 and Balibar, 2009; Bensaïd, 2002, pp. 112 ) .   س مبارزات    یاسی تحوالت  و 

تظاهرات    ی موج فرامل   مثاًل، کرده است.    یید از طبقه را تأ   یبی و ترک   ی ا رابطه   یدگاه د   ین ا   یت فقط اهم   یر اخ   ی اجتماع 

  ی مبارزه میان  از رابطه    انگار دوگانه   های درک   ی ها یت ، محدود آغاز شد   2016  ییز که از پا   ینیستی فم   بات و اعتصا 

  بازتولید   ی درباره   یر اخ   ی ها ی پرداز یه نظر   . (Arruzza, 2018)  را نشان داده است   ستم ضد   ی ها و جنبش   ی طبقات 

  درون بلکه    ید نه فقط در نقطه تول   ی، طبقات ی  ی که در آن سوبژکتیویته شدن روش به روشن   ین همچن   ی اجتماع 

کنند،  ی م   ید تول باز کارگر را در خارج از محل کار  ی  که طبقه   یی ها و نهادها یت ، فعال ها پراتیک از    ی ا یچیده پ   ی شبکه 

  یستی سنت مارکس   بخش آثار ام اله که    یم کارگران هست   ی جنبش سنت   یتیم که همه ما    زمانی کمک کرده است. در  

بود س   راهبرد و    ی طبقات   ی مبارزه   ی باره در  مفهوم  یاسی  تامپسون ه طبق   گیری شکل ،  پی.  ای.  مفهوم  ی   ،

  ی را برا   ی از طبقه منابع مهم   سعید یخی دانیل بن و تار   ی ا ، و درک رابطه ی طبقات   یب از ترک   یتالیایی ا گرایان  کارگر 

در    ی از مبارزه طبقات   یدی موج جد   ی برا درون طبقه  پنهان    ی ها توانمندی حال و درک    یل زمان و تحل   یه تجز 

 گرفتار شده باشد.   یرین د   ی ا به گذشته   یک نوستالژ   تعلقات در    ینکه د، بدون ا گذار ی م   اختیار 
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ترجمه  مقاله  این  از*  است   CLASS STRUGGLE IS NOT A GAME” DANIEL“  ای 

BENSAÏD’S RELATIONAL CONCEPTION OF CLASS  اثر  Cinzia Arruzza   و  

Patrick King است دسترسی  قابل زیر  لینک  با که : 

https://periodicos.ufsm.br/seculoxxi/article/download/48530/pdf 
 

  ی اجتماع  قات ی تحق  دی جد  یمدرسه ، گروه فلسفه در  اریدانش  ، فلسفه  یدکترا(  Cinzia Arruzzaچینزیا آروتسا )  ** 

(NSSRن ،)لی میمتحد. ا االتی ، اورکی وی :  arruzzac@newschool.edu 

تار  ی دانشجو  ( Patrick King)  نگ یک  ک یپاتر***   بخش  در  کال  آگاهی   خ یدکترا  دانشگاه  کروز،  ایفرنی در  سانتا   ،

 pking@ucsc.edu:  ل یمی متحد. ا االت ی ، اا یفرنیکال

 

 :هایادداشت 

تامپسون ،   یهاشباهت  یباره که در بنگرید( 2018)  (Galastri)  گاالستری ، بهیاستثنا جزئ  کیبه عنوان  [1]

 کند.  ی بحث م سعیدبن پوالنزاس و 

[2]  See, for example: Garo (2010), Pelletier (2010), Traverso (2010), Antentas 

(2016), Kouvelakis (2016), Lafrance and Sears (2016), McNally (2016), 

Traverso (2016), Roso (2018a) and Roso (2018b). 

کمونیست    انقالبیونی  ط یکی از اعضای اتحادیهبرای تبارشناسی کاربرد آگاهی طبقاتی در سنت مارکسیستی که توس  [3]

 (. 1975نوشته شده است، بنگرید به وبر )

  « فارستـ    جانسون   ش یگرا» مانند    ی اس یس  ی هاسازمان   یهاتامپسون و تالش   طبقه از نظر   یریگمفهوم شکل   ن یب  مثالً   [4]

در فرانسه  »سوسیالیسم یا بربریت«    «، وتیواقع»رویارویی با  و    ی مکاتبات  یهاآن در گروه   یمتحد و مظاهر بعد   االتی در ا

از    ی ک ی،    کی. جورج راووجود دارد   « مشخص  یهادر مکان   ی ترپرول  یتجربه های چشمگیری در آشکارکردن »شباهت

با    یاعضا کارها«  تیواقع»رویارویی  کارگر  »خودکنشی  یدر مطالعه   یاتامپسون سهم عمده   ینوشت که    ــ   « طبقه 

گری  کار  خ یچپ نو و تار   استیس  بر   ی مهم   ر یو تأثــ    ی نهاد  ی خود در خارج از ساختارها  یسازمانده   یکارگران برا   یی توانا

 . (Rawick, 1969)داشت 

  ی آگاه» به چارچوب    ی راواقع   یطبقه با    محتمل   یطبقهدر تمایز میان    وی بوردرویکرد  کند که  ی د استدالل م یسعبن   [5]

است    افتهیتوسعه    « بر زبان  یمبتن   ییساختارگرا»انتقاد به    قید که از طر سانگلدمن بر  نی لوس  ی« واقع  ی آگاه» و    « ممکن

(Goldmann, 1980) . 

که  طبقه  یهاه ینظر یبارهدر واکاوی طبقه، مجدد  یریگجهت  یباره در اشدر مقاله  لدیکمف د یو ید  تصادفی نیست که [6]

از   انهیگرال ی از درک تقل ی آنهاکند که همه ی بحث م اندشرح داده ییایتالیاوی سمیو اپراسعید بن ، ، تامپسون، وودیگرامش

 . (Camfield, 2004-2005) . پردازندهای تاریخی می در حکم شکل  به طبقات و اند گسیخته  طبقه

[7]  See Alquati (1962-1963); Alquati (1964); Alquati (1965). On Alquati, see 

Sacchetto, Armano, Wright (2013). 

https://periodicos.ufsm.br/seculoxxi/article/download/48530/pdf
mailto:arruzzac@newschool.edu
mailto:pking@ucsc.edu
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 ایران ی دولت مدرن در هیمجر   یقوه گرایش تاریخی
 

 2021اوت  4

 عباس شهرابی فراهانی ی: نوشته

 

ی جمهوری اسالمی و سرانجام تنفیذ این  ی مجریهگیری برای تعیین متصدیِ قوهیأ ی ر سیزدهمین دوره 

چون  هم  –  1332مقام به ابراهیم رییسی نمایی است از یک گرایش جاری در تاریخ ایرانِ پس از مرداد  

ر.  ی مجریه در رژیمی زیر فرماندهیِ حاکمی مقتدگاهی در تاریخ جهانی؛ گرایش به جذب و انحالل قوهگره

خواه دکتر محمد مصدق، استقرار مجدد پادشاهی ی ملّیِ این گرایش از سرنگونیِ حکومت مشروطهدقیقه

، این  1350ی  و در دهه  1340ی  ی قدرت پادشاهی آغاز شد. از اواخر دههشدن فزایندهمطلقه و فاشیستی

شده؛ رژیمی که یکی از صُوَرِ  ریزیی جهانیِ بحران رژیم انباشت برنامهی ملّی گره خورد به دقیقهدقیقه

ی جهانی، در  ریزِ مرکزگرا، در ایران مسلط بود. سرمایهتحقق آن در جنوب جهانی، یعنی دیکتاتوریِ برنامه

ی کارگر،  رویارویی با این بحران، به رژیم انباشت منعطفی دگرگون شد که متکی بود بر سلب قدرت طبقه

ی تولید ارزش اضافی با سازوکارهای مالی.  گری فزایندهر و میانجیسرکوبیِ بازتولید اجتماعیِ نیروهای کا

دگرگونی دگرگونی،  این  با  داد.  متناظر  رخ  نیز  سرمایه  سیاسیِ  سازماندهیِ  در صورت    ن یا  عام   نمودای 

از دگرگون است  عبارت    قانون  ت یحاکم  ینهادها  شدنیا هیحاش  و  هی مجر  ی قوه  ییاستثنا  قدرت   رشد  ی 
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  یجمهور   . سازیِ رژیم سیاسی برای مواجهه با مقتضیات رژیم انباشت منعطفت چابکدر جه   ( پارلمان)

 در   نیتک  یا قهیدق  چون  توانیم  را  آن  رشد  و  زاد  و  شد  مستقر  یجهان  خیتار  از   یابرههچنین    در  یاسالم

 د. کر  قرائت یجهان یِ دگرگون نیا

* 

سرنگونیِ حکومت مصدق، با اتحاد مقدس شاه و دربار و روحانیان و اوباش و بریتانیا و آمریکا، پایان حدود  

ای که از خالل برقراری  کردن قدرت سیاسی در ایران بود؛ مبارزهمندی و مشروطهسده مبارزه برای قانوننیم

می پیش  دوگانه  سیاسیِ  ساختار  نوعی  نگهداشتِ  دوو  استقرار  مسند  بارهرفت.  بر  پهلوی  محمدرضا  ی 

به    1332، توأمان تقویت و دگردیسه شد. از تابستان  1357پادشاهی، سرآغاز روندی بود که پس از بهمن  

تر، این ساختار  ی پیش از آن پیدا کرد. اگر پیشبعد، ساختار قدرت دولتی کیفیتی متفاوت نسبت به دوره

و این دوگانگی در سطوح    –متشکل از بخشی انتخابی و بخشی موروثی و انتصابی    –ماهیتی دوگانه داشت  

رفته، تحت فرماندهی شاه و  یافت، از آن به بعد، رفتهبازتاب می  –مثل نیروهای نظامی و پلیس    – مختلف  

 با مانورهای دربار، این دوگانگی به نفع شاه و دربار رفع شد.

مستقل و تالش مذبوحانه برای    های اجتماعی و طبقاتیریِ سازمانراسسرکوبیِ س  ی به میانجیِدگرگون  نیا

کردن ساواک و دستگاه شکنجه  ی احزاب مردم و ایران نوین و بعدها رستاخیز، مسلطها در معدههضم آن

  ران، یوز  ئتیه  و  ریوزنخست  انتصاب  در  شاه  قدرت  شدنمطلقی ارکان جامعه، قتل نیروهای مبارز،  بر همه

ی  مالکان و تالش برای برقراری رابطهی بزرگجیِ اجتماعیِ سنتیِ حاکمیت پادشاهی یعنی طبقهحذف میان

  کارکرد  شدنرنگکم  ی متوسط شهری، ی کارگر صنعتی و طبقهمالکان روستایی و طبقهمیانجی با خردهبی

انجام    نیروهای نظامیی کامل شاه بر  ی و سیطرهمل  ی شورا مجلس رفتنهیحاشبه ،مشروطه یاساس  قانون

شدن ساختار قدرت در  اوهامی چون حزب رستاخیز و تمدن بزرگ تنها نمودهای ظاهریِ فاشیستی  .شد

 ی پهلوی دوم بودند.دوره

ای که از رشد درآمدهای  ی صنعتیِ مرکزگرایانهی توسعههرچه شقاق ساختار بازتولید اجتماعی، در نتیجه

وری  های صنعتی مدرن با بهرهاز جمله شقاق میان اقلیت بنگاه  –د  شتر میگرفت، ژرفنفتی خوراک می

وری پایین، کاالیی با بهرههای کوچک بخش تولید خردهباال و برخوردار از اعتبارات دولتی و اکثریت کارگاه

کاالیی، میان  میان اقلیت واحدهای تجاری مدرن و اکثریت واحدهای تجاریِ وابسته به بخش تولید خرده

چانهدرآ قدرت  و  مصرف  و  کممد  کارگران  انبوه  و  ماهر  صنعتیِ  کارگران  از  قشری  و  زنیِ  بیکاران  مزد، 

 –های حمایتیِ محلی و عرفی و مذهبی  دستان شهری، میان خدمات تأمین اجتماعی رسمی و شبکهتهی
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م به انقالب  گرفت. این تمرکزیابی و آن شقاق سرانجا شدن هم فزونی میمیل ساختار سیاسی به فاشیستی

 ختم شد. 1357

* 

گیری و در  دوانی و شتاب ی ریشه، دست آخر و پس از مبارزات درونیِ نیروهای انقالب، نقطه1357انقالب 

همعین مرحله،  این  درآمد.  کار  از  گرایش  این  دگردیسیِ  پروژهحال  برای  چنین،  پهلوی  محمدرضا  ی 

انقالب مشروطه  میراث    –ی قدرت دولتی  بردن ساختار دوگانهازبین با    –سیاسی  به سرانجام رساند.  را 

ها  خواند استمرار داشت و مبنای بدیلخواهانه« میهای سال، آنچه لنین »توهمات مشروطههمه، تا سالاین

تحلیل مخالفو  میهای  تشکیل  را  موجود  وضع  خارجیِ  و  داخلی  از  خوانان  ما  »منظور    هماتتوداد: 

و قانونی    مند، حقوقی، قاعدهبهنجارکه مردم به وجود یک سیستم    استسیاسی  اشتباه    این  هانهخوامشروطه

ی  .... ]سه ایدهچنین چیزی وجود نداردعمالً    کهدر حالی،  معتقدند  –  در یک کالم، سیستم مشروطه  –

یک    صاحب  زودی قرار است به  کشور ما   که  خواهانه:[ نخستین ایده این استمتداول توهمات مشروطه

همه  و  است  غیرقطعی  و  غیرضروری  گذرا، موقتی، دارد وجود امروز   چههر بنابراین شود. مجلس مؤسسان 

ست که احزاب  ا  ایندومین ایده  .  کرد  هدطور قطعی تنظیم خواهح و بالزودی اص مجلس مؤسسان بهرا    چیز

در بین    رقیبیبیار و  یا اتحادشان اکثریت آشک  "هامنشویک"یا    "های انقالبی سوسیالیست"مشخص مثل 

  را   مؤسسات   یا  احزاب  این  خواست   بنابراین   کنند؛می  ری هبر  هاشورا  مثلمردم یا در متنفذترین مؤسسات  

بی نادیده  الخواه، دمکراتیک و انق وریمهج  ییهتوان در روسطور کلی نمیبه  مردم  اکثریت  خواست  مانندھ

که اقدام مشخصی    سومین ایده این استشان را نقض کرد.  تر از آن می توان خواستگرفت، و حتی کم

  تنها  این   بنابراین   بود؛  نیافته   قانونی   صورت  ا ھدولت موقت یا شورااز سوی    پراودا  یروزنامه  مانند توقیف 

انگیز  «؛ تصویری حیرتدانست امری قطعی    آن را   تواننمی  الً ای اتفاقی است که اصحادثه  و  گذرا   حالت   یک

های پس  کسی در نقد تصورات طیف وسیعی از نیروهای دموکراتیک چپ و ملّی در نخستین ماهکه انگار  

 از انقالب نوشته باشد. 

ی قانون اساسی های نخستِ پس از انقالب و در جریان خاکسترکردن جسد روی دست ماندهاز همان ماه

بندیِ  ارتش، همراه بود با سرهم  ویژه اهلل خمینی بر حفظ نهادهای متعارف دولتی، بهمشروطه، تأکید آیت

اندام از  اجراییآپاراتوسی  ترتیب،  -های  این  به  انقالبی«.  »نهادهای  عنوان  تحت    ی جمهور  درجهادی 

صورت    ی مجریه در یک رژیم حاکمیتی تحت فرماندهی حاکمی مقتدری، گرایش جذب و انحالل قوهاسالم

درنهادی را  )کمیتهجهاد-ییاجرا  هایاندام  یِسرطان   رشد  اش  بنیاد مستضعفان،  ی  اسالمی،  انقالب  های 
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کمیته پاسداران،  اندامسپاه  کنار  در  و...(  مسکن  بنیاد  سازندگی،  جهاد  امام،  امداد  متعارف  ی  دولتی  های 

استانداری)وزارتخانه ارتش،  ژاندارمری،  فرمانداریها، شهربانی،  دههها،  نخستین  در  کرد.  پیدا  و...(  ی  ها 

شان  ی طبقاتیِ این تکثیر اندامی آن بود که از خالل کردوکارهای روزمرهاسالمی، پروژهاستقرار جمهوری 

خوان، و تأمین خدمات اجتماعی(  )اعم از بسیج جمعیت ایدئولوژیک و یا جنگی، سرکوبی نیروهای مخالف

را به نحوی ایران  بازتولید اجتماعی در  -جهادی   زیر فرماندهی مقام والیت فقیه، شقاق ساختاری نظام 

 اضطراری مدیریت کنند. 

  جمهورسییر  یعنی)  متعارفش  قی مصاد  به   توانرا نمی  هی مجر  یقوه  گرید  ،بافت سیاسی و تاریخی  این  در

تکالیفِ    اجرای  در  که  –ی  جهاد  یهااندام  یِسرطان  رشد.  کرد  محدود(  رانش یوز  و  معاونان  و  ریوز نخستیا  

اجرایی، یا    کارهم  عمالً  مفهومی    –  شوندیم  کیکالس  یهیمجر  یقوه  هایاندام  آوردِهمو  پردازش 

  را   ی و هنجاری به تعریفی دوفاکتو و عملی از آنحقوق   ف یتعاری مجریه و حرکت از  یافته از قوهگسترش

  یها سازمان)  ی مجریه قوه  دیجد  قی مصاد  هم   و  کی کالس  قیمصاد  هم  که  ؛ مفهوم و تعریفیکندیم  جابیا

  ی اسالم  یجمهور   در  که   یسانبه  ، ی در تاریخ جهانیاسیس  ت یحاکم  نوظهور  یالگود. در  ریدربرگ  را(  ی فرادولت

  یپروژه  اضطراریِ -تحقق جهادی  مسئول  یی کهها اندام  از   پاراتوسی استآی مجریه  قوه  است،  افته ی  نمود

هستند. به بیانی دیگر و در   ی و تضمین عملکرد رژیم انباشتتیحاکم نظام کی یِاسیس ی لهیمخ  و یطبقات

به    – گذاری و نظارت و دادگستری  مثل قانون  –های حاکمیتیِ مدرن  مورد مشخص ایران، دیگر کارویژه

گیرند و زیر فرماندهیِ  ی اجرا و جهاد الگو میبازند، همگی از کارویژههایی مستقل رنگ میعنوان کارویژه

 شوند. ی سیاسی حاکمیت میی طبقاتی و مخیلهاضطراریِ پروژه- والیت فقیه، معطوف به اجرای جهادی

  فیتوص  طورنیا  توانیم  شان، یزامروی  یافتهتکامل  شکل  در   را،  یاسیس  یلهیمخ  و   یطبقات  یپروژه  نیا

  گامبهگام  و  وجود نداشته  آماده  و  حاضر  یابستهبه صورت    ابتدا  ازاین پروژه    کهباید در نظر داشت  )البته    کرد

ی تحت فرمان قوانین  منزو  و  بسته  یِاسیس  واحد  کی   ساخت:  است(   گرفته  شکل  تیحاکم  یشبکه  نیتکو  با

  یندهایفرا  کردنِ نهیهزکم  و  عیتسر   و  لیتسه  جهت  در   یمرکز   قدرت  ع یمط  ی ها سوژه  دیتول  شرعی برای

این    حاصله  مازاد  عی توز  لیتسه  و   عتیطب  یِانرژتوانش/   استخراج   و   هاانسان  یِ انرژتوانش/  استثمار از 

  و  یداخل  ت یامن  آپاراتوس   ت یتقو  و   تجهیز (  1  فرایندهای انباشت. مقاصد اصلیِ مازاد اجتماعی عبارتند از

  یلهیمخ  با  کینزد  ینسبت   که  یمرزبرون  یِنظام  مداخالت  در  کردننهیهز(  2  ،سرکوب  لوازم  یِنوساز

جمله   –  حاکم  یطبقه  مختلف  یهادسته   و  ها جناح   یِمال  نیتأم(  3  ،دارد  تیحاکم  یِتمدن-یاسیس از 

.  ندفعال  تنیدهی و خصوصیِ رقیب اما درهمفرادولت  ی، دولت  هایای از سازمانشبکه  در  که  –هایشان  خانواده
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  ی تجار   در امور   ای  ، )چه در داخل، چه در خارج از کشور(   کنندیم  مصرف   ا ی  را   خود  سهم   زین  بران این سهم

  کنند )باز هم چه در داخل و به طور مشخصگذاری میسودآوریِ فوری و اضطراری سرمایهیِ با  ساختمان  و

گذاری در  دولتی، چه در خارج مثل سرمایه قدرت   مرکز به  کینزد یاسیس ا ی ییا یجغراف لحاظ  به  مناطقِ  در

 امالک ترکیه یا کانادا(. 

  گذاری نقانو  نهاد  یِریپذ شکل  و   انفعال  –تر اشاره شد  که پیشچنان  –ویژگی دیگر این ساختار قدرت دولتی  

م است. این ویژگی تحقق و تکامل خوارشماریِ  نظا  ییاجرا   یها مصلحت  برابر   در  ی نظارت  ینهادها  یاثر یب  و

- برابر آپاراتوس اجرایی  در   است.  1332ی پس از مرداد  نهاد قانون اساسی و مجلس شورای ملّی در دوره

  از  یشکل  نیچن  رای ز  معناست،یب  ی قانونمند  و  تیشفاف   و  نظارت   ای که پس از انقالب رشد کرد،هادیج

  تی وال نام به شبکه مهندس کی فقط و شودیم ظاهر ناب ییِگرا اراده یِستیلیه ین تحقق چونهم تیحاکم

  ی دستکار  را  سود/قدرتمعطوف به    یها اراده  نیب   ی هارقابت  و  ها تصادف  مورد،  به   مورد  ه، یفق  ی مطلقه

های مداوم معارضان طبقاتی و  طلبید. اگر فقط از منظر ساختار داخلی قدرت دولتی بنگریم و مبارزهکنیم

المللی را از سویی  های بینگیری منازعات و تنشاجتماعیِ وضع موجود را از یک سو و جدیت نظام در پی

ظاهر  در همین فقدان سازوکارهای نظارتی و تعادلیِ به  دیگر در پرانتز بگذاریم، بحران مستمر قدرت دولتی

که    –داری پیشرفته( ریشه دارد. مهندس شبکه  گریِ مالی در سرمایهطرف )مثل سازوکارهای میانجیبی

ی بازتوزیعِ مازاد  مجبور است از خالل کنترل آگاهانه و روزمره –طرف باشد طرف نیست بلکه باید همهبی

ی انسان و استخراج توانش/انرژی طبیعت، شبکه را مدیریت کند، و حاال این مهندس  استثمار توانش/انرژ

سرمایه بانک  در  را  انقالب  از  برآمده  کاریزمای  و  جمعی  انرژی  نه  بهانهشبکه،  نه  دارد،  نمادینش  ی  ی 

 ی پس از جنگ را. خوردهی فروکوفته و ترسمقتضیات جنگ را و نه جامعه

* 

ی قضاییه و رییسی در مقام متصدی  ای در مقام متصدی قوهی مقننه، اژهقوهقالیباف در مقام متصدی  

مجموعهقوه کنار  در  مجریه،  اندامی  جهادیی  دهههای  اوایل  از  که  »نهادهای    1370ی  ای  نه  دیگر 

انقالب« بلکه »نهادهای عمومی غیردولتی« نام گرفتند )و امروز احتمال دارد چند تنی از این نهادها به  

ی رییسی راه یابند، مثالً محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان امام، به عنوان معاون اول  ن کابینهدرو

طلبانی که در پی  های دولتی و فرادولتی و خصوصی، و اصالح چنین طیفی از سازمانجمهور( و همرییس

قدرت« هستند،   ی سختلیسی برای نزدیکی به »هستههای جدید کسب درآمد در عین کاسه یافتن راه

ی فقیه؛ این جدیدترین مرحله از تکوین آن چیزی است که از مرداد  همگی زیر فرماندهیِ والیت مطلقه
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ی قدرت دولتی  زدهتر بر ساختار پررقابت و بحرانآغاز شد، و نیز تالشی برای اعمال کنترل سخت  1332

های  ختار قدرت دولتی، کورموشِ جنگانداز تجدید یا کنترل سادر جمهوری اسالمی. در برابر این چشم

های پیشین محو  زنیِ زیر خاک را رها کرده و به سطح آمده است، هالهشود که تونلاجتماعی چند سالی می

 خورد. اندازهای نو، هرچند سوسوزن، برای یک دگرگونی اجتماعی دموکراتیک به چشم میاند و چشمشده 

 

 2pK-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2pK


497 

 

 

 پسامارکسیسم و دیالکتیک آنتونیو نگری 
 

 2021اوت    12

 

 مارکو کاپولو: ینوشته 

 تارا بهروزیان:  یترجمه 

 

در   بالقوه اندیشه مایکل هارت  ایتالیا؛ یک سیاست  در   ی رادیکال در  ایاالت متحده  بر اهمیت 

پیشرفت  فرانسه در دیدگاه آخرین  اقتصادی، اهمیت  فلسفه های  انتقادی جدید  ایتالیا در های  و  ی معاصر، 

 1969و    1968ی ایتالیا در مبارزات سیاسی  های بزرگی از جامعه [ در حقیقت، بخش 1سیاست تاکید کرد.] 

[ این اظهارنظر هارت 2دیکال شدند و دوام یافتند.] مشارکت کردند که بیش از هر کشور غربی دیگری را 

های گیری ایده هایی که معمواًل سرآغاز شکل ها و ایده رشته یادآور ارجاع مشابهی است به کشورها، دانش 

ی آلمان، اقتصاد سیاسی انگلستان و ها را تا فلسفه توان منشاء آن کنند و می کارل مارکس را معرفی می 

رساند فرانسه  پیش سیاست  میان  تمایز  فرانسه،  در  ایده زمینه .  زایش  و  فرانسه  انقالب  و ی  سیاسی  های 

حال برانگیزاننده باشد. آیا بدون تغییرات عمیق سیاسی و اجتماعی زننده و در عین تواند گول اجتماعی جدید می 

ن است؟ شاید، همین شهرباور ممکشهرها و آرمان های انقالبی، تولد آرمان های انقالب یا نهضت مانند آرمان 
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ایده  به  شدن  نزدیک  برای  راهی  نظریه نکته  باشد.  هم  نگری  آنتونیو  سال های  از  او  توفانی های  های 

تالطم صنعتی  و  پرشتاب  می سازی  نشأت  ایتالیا  سیاسی  سیاسی های  اقتصاد  چیز،  هر  از  بیش  اما  گیرد. 

های ی ایده ژیل دلوز و میشل فوکو مشخصه مارکسیستی و تاثیر فیلسوفان معاصر فرانسوی مانند ژاک دریدا،  

 این فلیسوف سیاسی ایتالیایی است.

های لیبرال، تغییرات طبقات اجتماعی در کشورهای غربی، مناسبات اقتصادی نگری از دل بحران دولت 

سرمایه  پیرامون  و  مرکز  میان  جدید  سیاسی  رژیم و  سقوط  و  آن داری،  ادغام  و  کمونیستی  در های  ها 

شناختی مارکسیسم ارتدوکس های هستی بست بخش برای بن ای بدیل و وحدت ی، به دنبال نظریه سازجهانی 

کند که پیش از دارانه است. شرط احتیاط حکم می های سرمایه ها و ایدئولوژی ی آموزه و نقد رادیکال همه 

حال انقالبی است مدت هایش بسیار بلندپروازانه و در عین ای که اهداف و ایده های نویسنده بررسی دیدگاه 

پس بیایید ببینیم (.  la fortuna aiuta gli audaciباکان است ) زمانی معقول سپری شود، اما بخت یار بی 

ــ دیالکتیک  و  مارکسیسم  از  نگری  تفسیر  آموزه به   چگونه  به  ارجاعاتش  به »عقالنیت رغم  بنا  که  هایی 

 ردید به جهان سیاست معاصر تعلق دارد.ت ــ بی  رسندمحکوم به نظر می   ،داری ابزاری« سرمایه 

[، یعنی تفسیری نئومارکسیستی 3(] operaismoیی ) کارگرگرا پردازی  به نظریه   1960ی  نگری در دهه 

ی ی پیشروی انقالبی مبارزه [ سوژه 4]  کارگر- ی طبقاتی در کشورهای غربی، پرداخت. پس، توده از مبارزه 

ها به داری از کارخانه که تضادهای سرمایه ، هنگامی 1970ی  داری بود. در دهه سرمایه طبقاتی در کشورهای  

های خودمختار سیاسی جایگزین ی خودگردانی را ارائه کرد که در آن جنبش جامعه سرایت کرد، نگری نظریه 

طور کامل   رهبری انقالبی کارگران علیه سرمایه شدند. نگری در حرکت از کارگرگرایی به خودگردانی، به

چنان باور های ارتدوکس هم گونه که بسیاری از مارکسیست داری آن این ایده را پذیرفت که پایان سرمایه 

ناپذیر نیست. نگری در پرتو این باور، مفهوم دیگری از دیالکتیک را بسط داد که به نظر داشتند، اجتناب 

هگلی پیوندی ندارد. این سرآغاز دیالکتیک منفی گرایی  غایت رسید دیگر، برخالف ماتریالیسم تاریخی، با  می 

 دهد.های بعدی نگری را تشکیل می ی اصلی نظریه بود که ایده 

[ از این سناریوها فراتر رفتند. آنان وجهی فراملی 5]امپراتوری مایکل هارت و آنتونیو نگری در کتاب  

بر   حتی از آنچه مارکسیسم طبقاتی ی  مبارزه   امپراتوریداری قائل شدند. در کتاب  برای تضادهای سرمایه 

رود. در این کتاب، فرض ی سیاسی است، فراتر می یک نظریه   ،ی کلیدی که نکته تاکید دارد یعنی این   آن 

این است که عناصر اصلی سرمایه ی هرمنو تحقق یافته داری دیگر  تیِک مارکسِی ساختارهای اقتصادی 

واقعی  است  تبعیت  یعنی  پیشرفته فرماسیون ،  اقتصادی  و  اجتماعی  است. های  شده  کامل  سرمایه  از  تر 

داری نیز باید به وقوع بپیوندد، و از دل های اجتماعی و اقتصادی پیشاسرمایه زمان، تبعیت صوری شکل هم 
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کند. پس، دیالکتیْک ظهور می   امپراتوریداری، ضرورت وجود یک  ی سرمایه ی جدید توسعه این مرحله 

زدوده هم هست، و کاِر زنده که عنصر نقیض و انقالبی راستین حال چندپاره و ساخت است اما در عین منفی  

 خیزد.داری است، با دیالکتیک منفی به مخالفت برمی در مبارزه علیه تبعیت واقعِی سرمایه 

لکتیکی ی کارگر، به رویکرد دیای »پسامارکسی« نگری، با کنارگذاشتن مرکزیت طبقه در نتیجه نظریه 

[ آغاز 6]  ی مارکسگروندریسه ی انجامد. نگری از نقد مارکسیسم ارتدوکس و ارزیابی دوباره دیگری می 

دارانه کرد و به ساختارشکنی دیالکتیکی، و مخالفت انقالبِی کارِ زنده و خالق انبوهه علیه تبعیت واقعی سرمایه 

 رسید.

 از مارکسیسم تا پسامارکسیسم

[ بر 7]  ی مارکس گروندریسه های مارکسیستی پیش از جنگ جهانی دوم و  نگری با شروع از بحث 

با   در رابطه هایش کلیدی بود: انباشت سرمایه پس از انقالب شوروی.  موضوعی تمرکز کرد که برای نظریه 

انباشت سرمایه ی مکانیسم همین موضوع، تأمالت رزا لوکزامبورگ درباره  و، و مخالفت [ از یک س 8]  های 

ی نگری از از سوی دیگر، هر دو برای درک زبان نظری پیچیده   ی سرمایه های جدید سلطه انقالبی با شکل 

 ای برخوردارند.اهمیت ویژه 

عنوان   با  کتابش  که  ـ  روسدولسکی  نظر  به  سرمایه بنا  مارکس   تکوین  واکاوی ی  به  را  نگری 

های قوانین اقتصادی ی ناب برخی از جنبه لوکزامبورگ از بازتولید سرمایه ـ تفسیر   هدایت کرد   گروندریسه 

دست  را  می مارکس  بیان کم  ویژه  به  بحران گیرد،  از  کامل  درکی  سرمایه گر  نیست.های  اما 9]  داری   ]

ی دیگری بر اهمیت آثار لوکزامبورگ تاکید کرده است. لوکزامبورگ نشان داد که روسدولسکی خود از جنبه 

[ 10] کند.ها فراهم می هایی را برای شروع انقالب اجتناب در انباشت سرمایه فرصت الت مداوم و غیرقابل مداخ

هایی را به دار جنگ های سرمایه در آید، رقابت گروه   توانست به کنترل سرمایه ها قبل، کل جهان می از مدت 

شواهد   گونه کهگشاید. آن لیستی را می یا های سوس داری را نابود و امکان انقالب آورد که سرمایه وجود می 

نشان داد، لنین با این دیدگاه موافق بود اما لوکزامبورگ معتقد بود که حزب لنینیستی متشکل از انقالبیون 

ها، به عنوان تر به خودانگیختگی توده ها را ایفا کند. او بیش ای قادر نیست نقش رهبری مورد نیاز توده حرفه 

ها کنترل کرد که توده الب، اعتقاد داشت و تنها در صورتی از دیکتاتوری پرولتاریا دفاع می راستین انق  عاملیت 

 [11] حزب انقالبی را در دست داشته باشند. 

نظر می  نظریه به  در  میان چشم رسد  نوسان  نوعی  نگری شاهد  تحلیلی های  و  استراتژیک  ای اندازهای 

ی دائمی انباشت سرمایه از اش به چرخه آثار نخستین   هستیم که لوکزامبورگ گشود. برای مثال نگری در 

ناپذیر باشد، و نقش داری اجتناب کرد سرنگونی سرمایه ی مزد نیز توجه داشت. اما دیگر گمان نمی طریق پویه 
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تر بر کل کرد. نگری بعدها بیش داری را برجسته می ی جدید تکامل سرمایه ی دولت در مرحله حیاتی مداخله 

که شود، اما این گیری دوم را هم شامل می گیری پیشین جهت ت سرمایه تمرکز کرد. طبعًا جهت ی انباشپویه 

شود، یا شاید های انقالبی متفاوتی می شدن عاملیت ها تاکید کنیم، باعث آشکار گیری یک از این جهت بر کدام 

عاملیت  بر  بگوییم،  است  می بهتر  تاکید  متفاوتی  انقالبی  اول، های  حالت  در  انباشت   کند.  الگوی  واکاوی 

کند. اما در حالت دوم، امتیاز ی ناب، رهبری انقالبی علیه سرمایه را به کارگران کارخانه واگذار می سرمایه 

جنبش  انقالبی  انبوهه نقش  به  می ها  تعلق  داللت ها  این  ساده گیرد.  باعث  نباید  از ها  نگری  تعاریف  سازی 

ی کارگران ناماهر یا ی توده توان همان انبوهه بی را در واقع می ی کارگر انقال عاملیت انقالبی شوند. طبقه 

بازیابی   ی توانند در نتیجه ها می در خطوط مونتاژ دانست، به همان نحو که انبوهه   های اولیه کارگرانی با آموزش 

تر ه را روشن این نکت  امپراتوری ی انقالبی تبدیل شوند. ی خالق آنان به سوژه کارگیری کار زنده افراد و به 

 کند.می 

داری چیزی فراتر از فرایند مولد مادی ساده ی تولید سرمایه ماندگاری شیوه درون   امپراتوری در کتاب  

نظر می  به  مقوله است.  میان  آشتی  این کتاب شاهد  در  درون رسد  انتراعی ی  و  وماندگار  زنده  کار  از   تری 

 های انقالبی هستیم.ی پیشین سوژه هاتفاوت 

چنین از طریق نقدش به رفرمیسم سوسیال دموکرات که هدف آن استراتژی تدریجی ورگ هم لوکزامب

ای که داری بود، و با نقدش به احزاب لنینیستی متشکل از انقالبیون حرفه انداز پایان سرمایه تغییرات با چشم 

توانند ها می استراتژی ها و  های اجتماعی را هدف گرفته بودند، نشان داد که واکاوی ایجاد یا تسریع بحران 

انداز گیری بین چشم واگرا یا همگرا باشند. تفسیر لوگزامبورگ از انباشت سرمایه در واقع به نوعی میانجی 

خواست به این طریق، خودانگیختگی شود. او می مدت لنینیسم منجر می درازمدت رفرمیسم و اهداف کوتاه 

انکار متوده  قوانین غیرقابل  از طریق  را که  تاریخی عمل می ها  حال که کند حفظ کند، در عین اتریالیسم 

بایست از انقالب پیروی و آن را هدایت کند. این نخستین ماتریالیسم دیالکتیک، یعنی ابتکارات احزاب، می 

های بین دو جنگ جهانی گرفته ها را در خالل سال ان مارکسیست ی غامضی بود که گریب کرد به مسئله روی

داری گیری از بحران سرمایه فرد برای بهره ال، جنگ جهانی اول و تبعاتش فرصتی منحصربه بود. آیا برای مث 

گونه که لنین در انقالب روسیه متصور بود، یا آیا احزاب سوسیال دموکرات باید منتظر بحران فراهم کرد، آن 

باداری می اجتناب سرمایه نهایی و غیرقابل  داده  لوکاچ نشان  اگر جرج  آگاهی طبقاتی ماندند؟ حتی  شد که 

ها [ دفاع از کمونیسم در روسیه اغلب مارکسیست 12] تواند بر قوانین تاریخی ماتریالیسم غلبه کند انقالبی می 

حلقه  که  کرد  قانع  هم را  که  امید  این  با  دهند،  شکل  استالینیسم  پیرامون  فرصت ای  انقالبی زمان  های 

 تری هم ممکن است فراهم شود.مطلوب 
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ای را بیرون های سیاسی ها یا تحلیل آن نیست که از دل تاریخ مارکسیسم، دالیل، استراتژی   جا، جای این 

عدم  پیمان  مثال  برای  که  جبهه بکشیم  یا  استالین،  و  هیتلر  میان  کمونیسهاتجاوز  ملی  احزاب ت ی  و  ها 

تاریخی و صورت ی فاش آنتی  ماتریالیسم  از  نگری  نقد  اساس  بر  در عوض،  دهد.  توضیح  را  منفِی ب ست  ندی 

 داری وجود دارد. دیالکتیک، درک متفاوتی از روابط میان انقالب شوروی و تکامل سرمایه 

سرمایه  جوامع  در  نگری،  نظر  به  نوآوری بنا  سیاست داری،  و  تکنولوژیک  از های  کینزی  اقتصاد  های 

شدند که نخستین ای  های کارگری سازمان گیری کردند و باعث شکست  داری پیش های ادواری سرمایه بحران 

ی جدیدی از انباشت انقالب علیه سرمایه یعنی انقالب شوروی را رقم زده بودند. رخداد روسیه سرآغاز مرحله 

ک تی داد، دیالک داری را توضیح می ی نهایی سقوط سرمایه بود. برخالف ماتریالیسم تاریخی که مرحله   سرمایه 

کند. سرمایه و کار، در داری را مطرح می توسعه سرمایه   های متضاد درون یابی مداوم قطب ن نگری بازسازما 

ها شوند، با این فرض که روابط قدرت میان آن دهی می دو سوی این تقابل دیالکتیکی، پیوسته بازسازمان 

ی کارگر انقالب شوروی از طریق شود. برای مثال، طبقه توسط تغییرات سیاسی و اقتصادی متقاباًل تعریف می 

ای بخشید سازماندهی شد. به همان اندازه که کارگران دارانه که به این طبقه نقش ممتاز ویژه روندی سرمایه 

ها را مستقیمًا در دست شان از فرایند تولید کنترل کارخانه ها و شناخت ی مهارت شوروی توانستند به واسطه 

ای فرایند تولید به احزاب لنینیستی   شان از مراتبی بگیرند، به همان میزان با بازتولید }و انتقال{ جایگاه سلسله 

که رهبری کارگران را در دست داشتند، با سرمایه به مخالفت برخاستند و انقالب خود را به انجام رساندند. به 

توانست پیشتاز بیان دیگر، در آن زمان، در آن روابط قدرت میان سرمایه و کار زنده، »اشرافیت« کارگری می 

ی سرمایه عدتر روابط قدرت میان سرمایه و کار تغییر کرد. پس از انقالب شوروی، سلطه فرایند انقالبی باشد. ب

ی بازتولید و انباشت، یعنی تکنولوژی و پول، بازیافت. های غیرزنده برتری خود بر کار زنده را از طریق شکل 

انقالب تکنولوژیک تیلوریستی از سوی دیگر، سرمایه ظرفیت استیالی خود را بازسازی کرد و تولید را از طریق  

توده و  نداشت  وجود  دیگر  ماهر  بسیار  کارگران  به  سابق  نیاز  ترتیب  این  به  داد.  یعنی - افزایش  کارگران، 

های ابتدایی در خطوط مونتاژ، جایگزین احزاب کارگری پیشتاز لنینیستی شدند. از سوی کارگرانی با مهارت 

های کینزی باعث افزایش کنترل بر گردش پول شد تا سیاست   ی دولت در اقتصاد بر مبنایدیگر، مداخله 

 های ادواری ناشی از اضافه تولید کاست.بتوان از خطر بحران 

ی سرمایه تفاوت داشت و درک کاملی از های مارکس درباره اگر واکاوی رزا لوکزامبورگ عمدتًا با نظریه 

داد، گروهی از پژوهشگران ایتالیایی، از ی برای غلبه بر بحران انباشت به دست نم   سرمایه ظرفیت کتاب  

های تمرکز کردند و تفسیر جدیدی از یادداشت   گروندریسهسازی محتوای  جمله نگری، بر تشریح و روشن 

های ی انباشت سرمایه، بازتولید، و بحران ارائه دادند. از میان این مطالعات و پژوهش ی چرخه مارکس درباره 
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[، کتاب 13] 1960ی  و اوایل دهه   1950ی  ی فیات تورین در اواخر دهه کارخانه ی کارگران  مبارزاتی درباره 

تورنتی   ( Operai e capitale)   کارگران و سرمایه ثابت برای درک [ هم 14] اثر ماریو  چنان مرجعی 

چنان تا امروز ها گرایشی را کشف کرد که هم ( است. نگری از طریق این تجربه workerismکارگرگرایی ) 

فلسفه  می به  جهت  او  از ی  نگری  پسامارکسیستی  اصول  که  بگوییم  اگر  نیست  اغراق  حقیقت،  در  دهد. 

ی های اولیه کلیت ساختار نظری اندیشه   کارگران و سرمایه گیرد، اما  مارکس نشأت می   گروندریسه 

 دهد.نگری را شکل می 

ی دیگر خواند. انتشار ا توان به شیوه را می   های مارکس دریافت که نوشته   گروندریسه نگری از طریق  

های میان مارکس ی تفاوت هایی درباره [ باب بحث 15] 1844های اقتصادی فلسفی  نوشته دست 

هگلی  بلوغ جوان  مارکس  و  در  تر  اما    سرمایهیافته  گشود،  دوباره  دیالکتیکی   گروندریسه را  رویکرد 

داد. هدف ها را با هم آشتی می فراهم کرد که این تفاوت   های اقتصادی مارکس ای برای درک نظریه نوآورانه 

ی ابتکارات انقالبی کارگرگرایی بازیابی وحدت میان نظریه و کنش سیاسی بود که از اشارات لوکاچ درباره 

خواست ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی را روزآمد و بازسازی رفت. کارگرگرایی می ی کارگر فراتر می طبقه 

کارگر  سرمایه کند.  مرحله گرایی،  صرفًا  را  مرحله داری  یا  تاریخی  نمی ای  سوسیالیسم  از  پیش  دانست، ای 

مارکسیست  از  بسیاری  که  ]دیدگاهی  کشاند  استالین  از  دفاع  به  نهایت  در  را  ارتدوکس  بلکه 16های   ،]

، ماتریالیسم خواست از طریق واکاوی تغییرات ساختاری روابط میان کار و سرمایه پس از انقالب شوروی می 

های مبارزاتی جدید مانند »اعتصاب حال نشان داد که چگونه شکل روز کند. کارگرگرایی در عین تاریخی را به 

اش از جویانه بخشد که امتناع مبارزه کارگر، هویت می - ی انقالبی، یعنی توده[ به یک سوژه 17] خودسرانه«

تواند به طور [ می 18]   ( !Vogliamo tuttoی چیز ) همه اش برای داشتن  ی غیرگزینشی کاِر بیگانه و مطالبه 

 [19داری و قوانین اقتصادی شود. ]ابژکتیو مانع عملکرد سیاسی سرمایه 

به بی  کارگرگرایی،  تالش شک  قابل رغم  نظری  شورش توجه های  برخی  یادآور  آخر  دست  های اش، 

داری پدیدار شدند، و با توجه به تغییرات رادیکال سرمایه [، است که در سرآغاز  20] خودی، مانند لودیسم خودبه 

راه سازی پرشتاب ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم، این مقایسه چندان بی فرایندهای مولد در دوران صنعتی 

ها را پیوستاری انقالبی دهد. در عوض او این شورش نیست. اما نگری در این باره نگرانی به خود راه نمی 

[ آغاز شده و تا مبارزات کار زنده 21ی قدرت پس از رنسانس ] های فرارونده از مخالفت با شکل بیند که  می 

 [22گیرد. ] های مدرن را در برمی ی کارگر و نیز زایش انبوهه داری ادامه یافته است که طبقه علیه سرمایه 

شود. از سیاسی آغاز می   ی تکامل سرمایه و قدرتدومین مرحله از تأمالت نگری درباره   ،با این فراز آخر 

شود بلکه به دارانه دیگر به فرایندهای مولد ضروری کارخانه محدود و منحصر نمی یک سو تبعیت سرمایه 
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استقرار   داری به مثابه یابد. از سوی دیگر، ظهور قدرت سیاسی از آغاز عصر سرمایه ی جامعه گسترش می همه 

 شود.محتوای ضدانسانی علیه خالقیت انبوهه درک می 

ی متفاوت دارانه، رابطه یابی تبعیت سرمایه ی دولت در بازسازمان کارگرگرایی با تاکید بر اهمیت مداخله 

ی میان ساختار اقتصادی و روساخت سیاسی را نشان داده بود. بنا به دیدگاه کارگرگرایی، دولت را نباید به مثابه 

ی انباشت سرمایه تصحیحاتی که دولت بر چرخه داری در نظر گرفت. با  عنصری بیرون از انباشت سرمایه 

ایدئولوژیک و سازماندهی ای سیاسی مستقیمًا در شکل کند، مولفه اعمال می  گیری ارزش وارد شد. توجیه 

 ی مدنی و زندگی افراد بود. تری بر جامعه تر و عمیق های بیش مستلزم کنترل   ، کارکردی این مداخله 

موج  رو،  این  دااز  اعتراضات  در  های  شورش   1968نشجویی  سیستم« و  »علیه  آمریکایی  جوانان  های 

مهم تعجب  از  امتناع  نبودند.  اجتماعی آور  فرایندهای  رفتاری ترین  قوانین  و  آموزش  مانند  شدن، 

های بزرگی از های ایدئولوژیک و اجتماعی برای بخش »کارکردگرایانه«، نشان داد که چگونه تعمیق کنترل 

ه است. شورش توده ـ کارگران، دانشجویان و جوانان، بیش از همه در ایتالیا، مصادف ناپذیر شد جامعه تحمل 

 ای که بیرون از سپهر نهادی شکل گرفته بودند.بود با مبارزات سیاسی 

[ و توده ـ کارگران 23کردند ] ، دانشجویان »ناممکن« را طلب می 1968بنا به یکی از شعارهای سیاسی  

شهری به نظر برسند، اما تنها راه »واقعی« برای مبارزه ها آرمان شاید این خواست   [ 24]  خواستند. همه چیز می 

ی خودگردانی ی نظریه آمدند. پس از آن، نگری با ارائه دارانه به شمار می علیه »سیستم« یا تبعیت سرمایه 

ی انقالبی دیگر نیز ها ی کارگر بلکه سوژه ای که در آن نه فقط طبقه [ از کارگرگرایی فراتر رفت، نظریه 25] 

هایی از دانشجویان و کارگران را رهبری کنند. بنابراین گروه  به طور خودمختار قادرند که مبارزه علیه سرمایه 

ی ای از انقالب خواهان استقالل از جامعه وسختی با هم ندارند به منظور ایجاد حمایت توده که پیوندهای سفت 

اتحادیه سرمایه  و  احزاب  چپ ر   ی هاداری،  می سمی  مرحله گرا  دیگر،  بار  واقعی شوند.  تبعیت  از  دیگری  ی 

تری ـ را به ی عمومی ی انقالبی دیگری ـ اما سوژه سازِی استثمار سرمایه، سوژه دارانه، یعنی اجتماعی سرمایه 

برد خود، دست اش به خودکامروایی و پیش که میل (  operaio socialeشناسد: کارگر اجتماعی ) رسمیت می 

 زند. انکار کار بیگانه در کل جامعه می  به 

جست  طریق،  این  چشم به  وسیع وجوی  سازماندهی اندازهای  و  معاصر  سیاست  واکاوی  برای  تر 

 لنینیستی پشت سر گذاشته شود.  - ی طبقاتی مارکسیستهای سیاسی متفاوت، باعث شد مبارزه استراتژی 

نتیجه  برخی  که  است  نتیجه گیری روشن  مشابه  نگری  فیلسوفان گیری های  و  فرانکفورت  مکتب  های 

داری، که از نظرگاهی ی سرمایه ی جامعه فرانسوی مانند میشل فوکو است. مطالعات آدورنو و هورکهایمر درباره 

می / هگلی  آغاز  سرمایه مارکسیستی  ابزاری  منطق  حیات  تجدید  و  ظهور  مثال  برای  نقد کنند،  به  را  داری 
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قد آدورنو و هورکهایمر توسط ماکوزه به نوعی پارادایم ایدئولوژیک برای گردانی نفهم کشد. بعدها همه می 

های جوانان آمریکایی تبدیل شد. در سوی دیگر اقیانوس اطلس، فوکو نیز با تمایزگذاری اعتراضات جنبش 

تنوع و شورش، تفسیری بدیل از هنجارها   ی مبتنی بر کنترل، به منظور توضیح میان جامعه منضبط و جامعه 

ی قوانین اقتصادی ترین نقدها درباره نانه ی ب روشن رفتارها ارائه کرد. اما تکیه بر مارکس رویکرد نگری را از    و 

 ی خودگردانی پسامارکسیستی است؟کند؛ اما آیا نظریه متمایز می 

 پسامارکسیسم و دیالکتیک

شود دشوار است. احتمااًل مشخصی که مارکسیسِم نگری به پسامارکسیسم تبدیل می   یافتن لحظه یا مرحله 

بودن را قبول نداشته باشد. اما، دشوارتر آن است نگرِی امروز خود حتی تعریف )یا برچسب؟( پسامارکسیست 

مارکس شک کتاب نگری،  کرد. بی   مارکسیسم را باید از مارکسیسم متمایز که بگوییم از کدام نقطه نظر، پست 

درس  مارکس:  گروندورای  از  تعیین 26]  یسه ر هایی  گام  سازمان کننده [  در  از ای  او  تفسیر  دهی 

[ با این حال، کنارنهادن این قطعیِت 27کم، بر مبنای یک دیدگاه پسامارکسیستی است. ] ، دست گروندریسه 

طبقه هستی  که  تاریخی شناختی  دگرگونی  عاملیت  کارگر  میان   ی  اساسی  تفاوت  عنوان  به  عمومًا  است، 

 م پذیرفته شده است.س مارکسیسم و پسامارکسی

های آنارشیسم فردگرا این عنصر تمایزبخش در تاریخ مارکسیسم چندان هم جدید نیست. بسیاری از شکل 

ی کارگر را کنار طبقه کنند نیز در نهایت ارجاع به  داری آغاز می گرا که از نقد مارکسیستی سرمایه یا جمع 

ی تغییرات ایدئولوژیک پس از مدرنیته تری درباره ی بیش رسد پسامارکسیسم دغدغه گذارند، اما به نظر می می 

داری مدرن ی سرمایه های آنارشیستی ـ و گاه رمانتیک ـ دست به مبارزه علیه ظهور جامعه دارد. اگر شورش 

 [28] مدرن دارد. عصر پست زنند، پسامارکسیسم درک پروبلماتیکی از می 

را که برای   های اجتماعی های نظری و جنبش کارتر ایتالیا، که مایلند آن دسته از تالش های محافظه چپ 

اهمیت جلوه وسختی قائل نیستند کم ی طبقاتی حرمت سفت لنینیستی به مبارزه   - باور ارتدوکِس مارکسیست

گیرند. اما نگرانی کار می به ی خودمختاری نگری  علیه نظریه آمیزی  دهند، اغلب آنارشیسم را چون دشنام طعنه 

سیاسی روشن در غیاب احزابی است که   انداز فقدان یک چشم تر  های ایتالیایی بیش بسیاری از نئومارکسیست 

 های سیاسی جدید باشند.دهی جنبش قادر به سازمان 

نتوانستند پس از  (، Potere Operaio)  قدرت کارگر های چپ جدید ایتالیا، از جمله گروه نگری، گروه 

ی نظری نگری ، جنبش خودگردانی به پیروی از آموزه 1970ی  به حزب تبدیل شوند. در دهه   1968-1969

ای هنگام آغاز انقالب، نوعی سازماندهی سست را حفظ کرد، اما به نظر و برای تضمین خودانگیختگی توده 

پاسخ به ناتوانی آشکار سازمانی این جنبش بود. به عبارت دیگر،   ای دررسد این امر صرفًا عذرتراشی ساده می 
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شان، بار دیگر کردن خودانگیختگی انقالبی ها بدون قربانی معمای بغرنج لوکزامبورگ، یعنی سازماندهی توده 

تری های بیش مقیاس سرمایه، هرچه سوژه رخ نموده بود. با حرکت از بازتولید ساده سرمایه به انباشت بزرگ 

شدند، سازماندهی آنان بدون درغلتیدن به سانترالیسم لنینیستی یا های انقالبی شناسایی می ه عنوان سوژه ب 

ها و رسید. نه فقط نگری بلکه دیگر مارکسیست از پیش دشوارتر به نظر می   ای بیش خودانگیختگی توده 

تر بر جدید ناچار شدند بیش   های سیاسی های ایتالیا هم در پی شناسایی و سازماندهی سوژه نئومارکسیست 

 بخش قدیمی مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی را کنار بگذارند. سیاست متمرکز شوند و تفسیرهای سیاسی اطمینان 

این بحث شد.  ایتالیا بود، به شکل جدلی وارد  از اعضای حزب رفرمیست کمونیست  تورنتی، که یکی 

که به وضوح یادآور تعریف  (، L'autonomia del politico)  خودگردانی امر سیاسیی کوتاه او مقاله 

کارل اشمیت از مناسبات سیاسی مستقل از ارجاع موکد به سیاست طبقاتی است، به بحث داغی در این باره 

ی آلمانی }اشمیت{، این امر برای چپ ایتالیا یک پرش کار نویسنده [ با توجه به موضع محافظه 29] دامن زد. 

بزر  این ایدئولوژیک  بر  بود  تأییدی  آشکار  ارجاِع  این  بدتر،  حتی  شاید  است.  مارکسیست گ  و که  ها 

ی ی مستحکمی برای مواجهه با بحران عمیق سیاسی کشورشان در دهه های ایتالیا نظریه نئومارکسیست 

 ندارند. 1970

ارزیابی دوباره روزرسانی نظری زدند که آنان را به  در نتیجه، اندیشمندان چپ به سرعت دست به یک به 

از این مورد نکوهش مارکسیسم   های آمریکایی و اروپایی سوق داد که پیشیا کشف نویسندگان و نظریه 

های ارتدوکس بود. برای نمونه آثار کارل اشمیت، هانس کلسن و نیکالس لومان دوباره خوانده، و در ویراست 

ی عدالت ولع بسیار مورد پژوهش قرار گرفتند. نظریه  تر از همه، باکاماًل جدیْد بازنشر و ترجمه شدند، و مهم 

به طرز شگفت  رالز  نظریه جان  لبیرالیسم شد.  به  مارکسیست  اندیشمندان  باعث چرخش  بازی آوری  ها، ی 

 ی سیستم در مطالعات علوم سیاسی ایتالیایی جان دوباره گرفت. انتخاب منطقی و نظریه 

نگری و تورنتی، عالیق   ی کارگرگرایی مشترک زمینه گر به پس اما نگری مسیر دیگری را در پیش گرفت. ا 

تر از چیزی که در نگاه گیری ساختار پژوهشی او توجه کنیم، مسیر انتخابی او کم سیاسی و نظری و شکل 

 آور خواهد بود.نخست ممکن است به نظر برسد تعجب 

توانند به داری، کارگران می سقوط سرمایه کارگرگرایی این نکته را مطرح کرده بود که بدون قطعی بودن 

ی دشمن مثابه داری را به داری را آغاز کنند. کارگران باید کلیت سرمایه طور خودمختار انقالب علیه سرمایه 

ی ماتریالیسم تاریخی باشد، کنشی مبتنی بر اراده که نتیجه فرض این گزاره، بیش از آن خود تلقی کنند. پیش 

اراده [ اشمیت نی30] است.  که دشمن مطلق خود را ی لنین مبنی بر این ز خاطرنشان کرده بود که چگونه 

زمان با [ هم 31] ترین انقالبیون تبدیل کرد. داری بداند او را از رهبر سیاسی روسیه به یکی از بزرگ سرمایه 
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تاثیر فر  ت، این امر به شود. در مورد اشمی دریش نیچه نیز آشکار می ی این}تاکید بر{ سوژگی خالق اراده، 

شود، اما در کارگرگرایی تأثیر نیچه عنصری نهفته و پنهان بود که نگری بعدها آن را بازیابی صراحت بیان می 

به شدت  1960و    1950های  نشده بود. چپ ایتالیا در دهه ین برای مارکسیسم ایتالیایی مسیری کشف کرد. ا 

دانست. در واقع نیچه گرا می ست و او را فیلسوفی راست نگریی تردید می به هرگونه ارجاع به نیچه به دیده 

ایدئولوگ نویسنده  برای  مهم  این ای  با  بود.  فاشیست  پژواک های  ایده حال،  ادبیات یافتن  در  نیچه  های 

 ی رتوریک فاشیستی ایتالیا بودند؟ها صرفًا بقایای آزاردهنده مارکسیستی ایتالیا چندان غیرمعمول نبود. آیا آن 

از طریق  شاید کا  تأثیر گسترده   گروندریسهرگرگرایی  دیالکتیک تر و عمیق به  بر  دیالکتیک هگل  تر 

گرایی مارکس و فردگرایی شد از شکاف میان جمع مارکس و ماتریالیسم تاریخی پی برد. از این منظر، می 

 نیچه کاست تا مفهوم متفاوتی از آگاهی طبقاتی شکل بگیرد.

است و نگری   1970ی  ی نیچه ویژگی کل فرهنگ ایتالیا در دهه لسفه به هر روی، عالقه دوباره به ف 

اراده، که از نیاز  ایدئولوژی ها بالواسطه حمایت می های رادیکال افراد و جماعت مفهوم انقالبی  کند، را در 

چنان که نگری هم ، با وجود آن مارکس ورای مارکس جنبش خودگردانی حفظ کرد. برای مثال در کتاب  

 نویسد:کند، اما می ی سوبژکتیو استفاده می کاماًل مارکسی برای معرفی اراده  از ادبیات 

بود. برای ما اینک در این   ابژکتیو افزایی یک داوری  ی خودارزش برای مارکس داوری تاریخِی مرحله 

ی کارورز و پرولتاریا به آن رسیده است )و در سطح قدرتی که به آن رسیده بندی که طبقه سطح ترکیب 

ای حاوی عنصر اراده شده است. این به آن معناست که هر رابطه   سوبژکتیو ت( این امر کاماًل  اس 

کننده ای مهم و تعیین نهد، و هر رخداد وهله هر تعّینی تحولی را بنیان می  است، و به این معناست که 

 [32] از یک گرایش است. 

ی بازتفسیر نیچه توسط فیلسوفان فرانسوی دهه بعدتر، نگری به همراه هارت به صراحت ِدین خود را به  

 ابراز داشتند، زیرا: 1960

رخ داد که  [ مستلزم تغییر جهت نظرگاه انتقادی بود و زمانی 33] بازخوانی آنان )فیلسوفان فرانسوی( 

پایان دیالکتیک کردند، و هنگامی  با تجربه آنان شروع به درک  این درک  های عملی و سیاسی که 

ی ی قدرت بود، به مثابه خلق سوژگی تمرکز داشت تایید شد. این خلق سوژگی به مثابه جدیدی که بر  

 [ 34] یی فروکاسته شود. استعال توانست به هیچ سنتز مجرد یا ای که نمی ساختن خودگردانی 

یی فراتر رود و استعال  ی سیاسی خواست به طور کامل از مرزهای اندیشه دقیقا به این دلیل که نگری می 

گیری سیاست مدرن نگه دارد، به شکل   ی پیوستار انقالبی را بر بستری ماتریالیستی هش نظری خود درباره پژو 
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ی فلسفه و ترین اثر او در زمینه [ که شاید بلندپروازانه 35]  ی اسپینوزا را نوشت بازگشت و کتاب خود درباره 

 آید.ی سیاسی به شمار می نظریه 

کند. او که ی دانش شناختی کانتی، نگری را راضی نمی یاسی بر پایه ی س در حقیقت، نقد معمول اندیشه 

ی استعالیی اقتدار خواهد پارادایم بدیلی برای فلسفه کند، می ی اسپینوزا آغاز می از تعبیر خود از مفهوم انبوهه 

 سیاسی هابز، کانت و هگل بنا نهد. 

ی کردن زمینه خواهان جدا علمی با سیاست،    ی ی نئوکانتی کلسن، برای مثال، به منظور مواجهه اگر آموزه 

ی مداری را از طریق بحث درباره گرا توانست تقدم امر سیاسی بر قانون هابز   مداری بود، اشمیِتمثبت قانون 

[ اما قدرت علم در دیدگاه کلسن یا قدرت امر سیاسی در دیدگاه اشمیت هر دو 36]  شکل کانتی ترمیم کند.

شوند. داری منتهی می ادی تاریخی هستند که به ظهور و تجسد قدرت سرمایه تجریدهایی محض از شرایط م 

معرفت  لنگری  پی  در  استعالیی اگر کلسن  برداشت  برای  مدعی شناختی  آشکارا  اشمیت  بود،  قانون  از  اش 

ی ت وجود یک مفهوم استعالیی از اقتدار از طریق توجیه لویاتان توسط هابز بود. در عوض هگل با ارائه ر ضرو

ها ی سوژه فسیر تکنولوژیک از عصر مدرن، اصول هابز و کانت را تاریخی کرد. این عقالنیت تاریخی، انبوهه ت 

 کند. اما از نظر نگری:یش را از طریق دیالکتیک کنترل می ها را در یک امر واحد محاط و تفاوت 

اثر را خنثی و بی گری فرد در قلمرو استعالیی است که جوهر یکتای آن  عقالنیت مدرن همانا حساب 

سازی سپهر سازی امر مشترک و در نتیجه مستعمره کند. این همان تکرار منفردسازی و شخصی می 

 [37] خواهد آن را استعالیی کند. آن است با این ادعا که می 

پارادایم شناختی نگری وجود ندارد. بلکه هدف او ساختن  در این دیدگاه، هیچ گشایشی برای پژوهش هستی 

 ی انقالبی است.های اصیل سوژه ماندگار بر مبنای بازگشت به ریشه بدیلی درون 

مدرن همواره قدرت مخالف بوده است. هیچ برمبنای نظر نگری، کار زنده از عصر پیشامدرن تا عصر پست 

د. در عصر ی تراژیک وجود ندارد. دیالکتیک هگل به گذشته تعلق دار حل دیالکتیکی برای این مواجهه راه 

های به جا مانده از پیشرفت یا دیالکتیِک مفروض، آنچه را کند، پاره مدرن، که از فضاهای خالی آغاز می پست 

های کند تا هویت فردیت شد بار دیگر از هم سوا می یافته تلقی می که قباًل به شکل واهی متشکل و سازمان 

 خالق انبوهه را به رسمیت بشناسد.

ترک  دیالکتیِک  بنیادگذار این  شورِش  هر  مداوِم  و  فرارونده  هماره  میانجی  و  است،  مجدد  از یب  ما   .

بازمی  سیستم  مولد  به مشروعیت  به مشروعیت صوری  بلکه  باستان  رژیم  مشروعیت  به  نه  گردیم: 

 [38مشروعیت پویا و مولد. ] 
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هایش ن دیدگاه [ و نگری این ایده را از زما 39کند ] پس دیالکتیک برمبنای یک دریافت منفی عمل می 

ی مخالِف منفی سرمایه پی گرفته است. از این نظر، رستگاری و رهایی تنها ی کارگر به مثابه ی طبقه درباره 

شهر پسامارکسیستی نگری است که از نظر بسیاری آرمان   ، دهد. این از طریق عمل انقالبی کار زنده رخ می 

 مدرن و آنارشیستی است.شهر پست تر یک آرمان بیش 

 

 :از   است   ای ترجمه   مقاله   این *  
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دیتس  گروه انتشارات    1953( در مسکو منتشر کردند. در  Foreign Language Publishersهای خارجی ) ان ب ز 

 (Dietz Verlag ) های کالسیک یک پژوهشگر اروپایی را  از آنجا که نگری ویژگی  را در برلین بازنشر کرد.  گروندریسه
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ی  هایش اغلب از ترجمه توانست اثر مارکس را به آلمانی بخواند. اما نگری در نوشته می   ی دولت داشت، ها ی آموزه ینه در زم 

 :کند قول می نقل   گروندریسه ( از  Enzo Grilloایتالیایی انزو گریلو ) 

Lineamenti fondamentali della critica dell'economia politica, 1857-185, Karl 

Marx, (Firenze: La Nuova Italia)  
 ( اینک در دسترس است.  1977و  1978،  1968ویرایست مختلفی از این ترجمه )ویراست  

ها و اهمیت »خارج« برای انباشت ی محدودیت مطالعات پیشگام لوکزامبورگ درباره   امپراتوری برای مثال در  [  8] 

 Hardt and Negri, 270 and 458  چنان مورد ستایش است. نک. دارانه هم سرمایه 

[9] Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital, (New York: Monthly Review 

Press, 1968). Roman Rosdolsky, The Making of Marx's 'Capital', (London: Pluto 

Press, 1977) 492; The Accumulation of Capital, (New York: Monthly Review 

Press, 1968). 

[10] Rosdolsky, 496. 

 ی آراء لوکزامبورگ در مباحثات مارکسیستی به اثر زیر مراجعه کنید: برای درآمدی مفید درباره [  11] 

A history of the socialist thought, of Cole, George D.H., vol. 3, part. I, (New York: 

St. Martin's Press, 1953) 504-512. 

[12] György Lukács, History and class consciousness; studies in Marxist 

dialectics, (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1971). 

 برای نمونه نک.[  13] 

  Romano Alquati, Sulla FIAT e altri scritti, (Milano: Feltrinelli, 1975). 

[14] Mario Tronti, Operai e capitale, (Torino, G.Einaudi, 1971), Ristampa della 

nuova edizione accresciuta. 

[15] Karl Marx, Economic and philosophic manuscripts of 1844, (Moscow: 

Foreign Languages Publishing House, 1961). 

 برای مثال نک.   [  16] 

Joseph Stalin, Dialectical and historical materialism, (New York: International 

Publishers, 1940) and Marxism and the national question, (New York: 

International publishers, 1942). 

 [17  ]Wildcat strike   وار( یا  وحشی ی معنای اعتصاب گربه اللفظی به )تحتWildcat action  اعتصاب یا کنش ،

شود؛  هاشان انجام می کارگران متشکل اما بدون مجوز، حمایت و یا تایید رهبران اتحادیه اعتراضِی ناگهانی است که توسط  

شوند، اغلب  می   شان به این نام خوانده بینی بودن کنترل و غیرقابل پیش ها که به علت خصوصیت غیرقابل گونه کنش این 

 م.   - شوند. غیررسمی و غیرقانونی تلقی می 

 م.   - خواهیم!«  چیز را می : »ما همه 70و    60ی  میستی در دهه اشاره به شعار جنبش اتونو [  18] 

[19] Tronti, 247. 

ی فیات در شهر  های یک مهاجر اهل جنوب ایتالیا شاغل در کارخانه نامه شهادت   در ادبیات داستانی، کتاب زیر که مجموعه 

 تورین است به مانیفست ادبی کارگرگرایی تبدیل شد. 
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Vogliamo tutto: romanzo (We Want Everything: Novel) of Nanni Balestrini, 

(Milano: Feltrinelli, 1971) 

 [20  ]Luddism گران و کارگران انگلیسی صنعت نساجی در قرن نوزدهم بودند که دست به ها گروهی از صنعت . لودیت

های سنتی خود شوند،  توماسیون با شیوه آالت و ا زدند تا مانع جایگزین شدن ماشین آالت نساجی جدید می تخریب ماشین 

ها از ناتینگهام در انگلیس آغاز شد و با یک شورش فراگیر  شد. جنبش لودیت ی آنان می روندی که باعث بیکاری گسترده 

 م.   – به طول انجامید.    1816تا    1811در سراسر منطقه به اوج خود رسید که از سال  

[21] Antonio Negri, The Savage Anomaly; The Power of Spinoza's Metaphysics 

and Politics, (Minneapolis  :University of Minnesota Press, 1991) 8 and 21 . 

ی  گرانه ی میانجی کند که یادآور شیوه در عوض ترونتی کارگرگرایی اولیه خود را با یک استراتژی سیاسی اصالح می [  22] 

در    297ی  دهی حزبی است. برای نمونه رجوع کنید به صفحه ها و سازمان وده لوکزامبورگ میان خودانگیختگی سیاسی ت 

 «Postilla  پاورقی( او در آخرین ویراست کتاب( »Operai e capitale   .)کارگران و سرمایه( 

 م.   - بین باش و ناممکن را طلب کن!« : »واقع 1968اشاره به شعار معروف می  [  23] 

 م.   - . 18نگاه کنید به یادداشت شماره  [  24] 

البته مفهوم خودمختاری در کارگرگرایی نیز از طریق شناسایی نوع جدیدی از کارگران کارخانه تا حدودی شکل  [  25] 

 گرفته بود: 

... نسل جدید کارگران به طور فردی فاقد شرایط الزم و فاقد مهارت هستند و اغلب به تازگی مهاجرت کرده و  

این  شهرنشین شده  در  اما  ماشین »کارخانه« اند،  دارای  دهه ی  که  پیشرفته  سازمان آالت  و  ها  تیلوریستی  کار  دهی 

دهی کارکردی بنگاهی را پشت خود دارد، در مقیاسی جدید اجتماعی شده و در استانداردهای جدیدی قرار  سازمان 

زایش یابد و چیزی  های جدید اف . درون چارچوب این »کارخانه« به لحاظ سیاسی باید کنش متشکل اقلیت است   فته ر گ 

 Alquati, Sulla Fiat, 19نامیم.  را بنیان نهد که ما به معنای دقیق »خودمختاری کارگری« می 

[26] Antonio Negri, Marx beyond Marx: lessons on the Grundrisse, (South 

Hadley, Mass.: Bergin & Garvey, 1984). 

از  هم   [ 27]  نگری  فرارفتن  »سوبژکت چنین  مارکس  میان  تفاوت  به  او  نقد  در  مارکس  ی مارکسیسم  و  ویست« 

 دهد: ما اکنون دیگر ورای مارکسیسم قرار داریم.  جا که توضیح می »ابژکتیویست« مشخص است، آن 

 دهد: ی میان مارکسیسم و پسامارکسیسم را نشان می فراز زیر از هارت و نگری به خوبی درک آنان از رابطه   [  28] 

ی  مدرن را باید نخست، یا در ارزیابی نخست، بر مبنای چیزی درک کرد که مارکس آن را مرحله داری پست سرمایه 

ی پیش از آن )که تبعیت صوری است(، سرمایه هژمونی خود را بر  نامد. در مرحله تبعیت واقعی جامعه از سرمایه می 

اند خارج  داری شماری که بقایای دوران پیشاسرمایه بی چنان فرایندهای تولید  کند، اما هم کل تولید اجتماعی اعمال می 

 مانند.  باقی می   از سرمایه 

Hardt & Negri, Labor of Dionysus, 145 . 
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[29]  Mario Tronti, L'autonomia del politico, (Feltrinelli; Milano, 1977); Carl 

Schmitt, The Concept of the Political, (New Brunswick, N.J.: Rutgers University 

Press, 1976).  

 464ی خودمختاری امر سیاسی در کتاب امپراتوری. ص.  ی نگری درباره نک به اظهارات خالصه 

[30]  Tronti, Operai e capitale, 55. 

[31]  Carl Schmitt, Teoria del partigiano; note complementari al concetto di 

politico, (Milano: Il Saggiatore, 1981) 40. 

[32]  Negri, Marx beyond Marx, 136. 

[33]  Primarily, Gilles Deleuze, Michel Foucault and Jacques Derrida 

[34]  Hardt & Negri, Empire, 378. 

[35]  Antonio Negri, The Savage Anomaly; The Power of Spinoza's Metaphysics 

and Politics, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991). 

[36]  Schmitt, Concept Political, METTERE LE PAGINE. 

[37]  Antonio Negri, Insurgencies; Constituent Power and the Modern State, 

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999) 328. 

[38] Negri, Insurgencies, 314-315. 

 از مفاهیم ژیل دلوز است.   این به وضوح یکی [  39] 

 

 2qp-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک
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 های فناورانه و اجتماعی:  ورای پارادایم

 ی جوهر ارزش مثابهبه  قرائتی سیاسی از کار مجرد

 

 2021اوت  29

 آنجلیسماسیمو دیی: نوشته

 ی: دلشاد عبادی ترجمه

 

 مقدمه .1

ها توافقی بنیادین در  رسد که میان آننظر میدر میان نویسندگان مارکسیست، به  های بسیارتفاوترغم  به

دارد که   با این موضوع وجود  طور مشخص، مناسبات  و به  اجتماعیآثار مارکس مناسبات  موضوعِ  رابطه 

  که مؤلفان متفاوت از شرح عمومی آثار مارکسمحض اینحال، به. باایناستداری  اجتماعی درون سرمایه

رسند وارگی کاال، نرخ سود و غیره، می، مثل ارزش، بتاوبه مطالعاتِ مشخص در رابطه با مقوالت متفاوتِ  

کار رفته حیاتی از آن خویش  رود. در اغلب این مطالعات، مقوالت بهاجماع ضمنی نیز از بین می  همین

کنند،  ی اجتماعی را بازنمایی میها، یعنی این امر که این مقوالتْ مناسباتیابند و سرشت اجتماعی آنمی

 شوند.ای برخوردار میلحاظ اکتشافی صرفاً از اعتباری حاشیهبه
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کار را در مرکز مفاهیم  ـدهم که مناسباتِ سرمایهی ارزش ارائه میمن در این مقاله رویکردی را به مقوله

قرار می بهمارکس  مقولهدهد.  استدالل خواهم کرد که  م طور مشخص،  کار  ارزش،  ی  یعنی جوهر  جرد، 

دهم، متفاوت  جا ارائه میآمیزِ کار. تفسیری که این مناسبات طبقاتی ستیزه ِچیزی نیست جز بازنمایی تحلیلی 

های فناورانه و اجتماعی  را پارادایم  ( ــ آن1982روی )است با تفسیری که برای سهولت ــ و با تأسی از دِوِ

برند، به این  ت با یکدیگرند، هر دو از خطای ادراکی مشابهی رنج مینامم. هرچند این رویکردها متفاومی

بندی من، کار  که در صورتکنند، درحالی ی طبقاتی را بیرون از کار مجرد بازنمایی میمعنا که هر دو مبارزه

  امیدوارمداری بر مبنای آن ساخته شده است.  ی سرمایهشود که جامعهی بنیادینی محسوب میمجردْ هسته

چگونه    یادشده  که محوریتاین  نمایشبا تثبیت مجددِ محوریتِ کار مجرد در گفتمانِ مارکس و با  بتوانم  

تعریف میسرمایه  ی سلطهسرشت عمومی   را  آن  علیه  مبارزه  و  زمینهداری  در  واردکردن مجدد  کند،  ی 

  ( این رویکرد 11:  1979قرائتی سیاسی از مقوالت مارکس در بحث ارزش مشارکت داشته باشم. کلیوِر )

شکلی خودآگاهانه و  کند: »قرائتی که رویکردش را بهرا به این ترتیب تعریف می  ]یعنی قرائت سیاسی[

ی طبقاتی  مبارزه  یهدهد تا بتواند معنا و ارتباطِ مفاهیم اصلی را با تحوالت بالواسط جانبه شکل مییک

که »کار مجرد  تعیین کند«. بنابراین، پرسشی که این مقاله در تالش برای پاسخ دادن به آن است ــ این

پرسش ــ  اساسی چیست؟«  برمیهای  را  آنتری  به  پرداختن  به  قادر  مقاله  این  در  که  نیستم:  انگیزد  ها 

دهایی که سرمایه برای دگرگونی فعالیت حیاتی  گیرد؟«، »راهبرهایی به خود میشکل  چه»امروزه کار مجرد  

های جدیدی به خود گرفته  ها هستند؟«، »مبارزه علیه کار مجرد چه شکلکند کدامبه کار مجرد استفاده می

 است؟«. 

آموزه از  مقاله  این  در  دورانهرچند  اثر  در  کلیور  رویکرد  اصلی  سرمایه  سازش،  های  سیاسی  قرائت 

[Reading Capital Politically،] می ایناستفاده  در  که  کنم  اشاره  باید  کماکان  روش  کنم،  جا 

کارگیری تمامی دانش و تفسیر موجود از  عبارت است از به  که ، یعنی روشیامنبردهکار  اش را بهواکاوی

منظور معنابخشی به فصل نخست این کتاب. درعوض،  ی طبقاتی بهاش از مبارزهو واکاوی  سرمایهکتاب  

کنم معنای کار مجرد  آثار مارکس تالش میبا کنکاش در  کنم و سپس  ا تعریف کار مجرد آغاز میکار را ب

چیست؟    کارگررا بشکافم. پرسش این است: با توجه به تعریف مارکس از کار مجرد، اهمیتِ کار مجرد برای  

را    سرمایه ته در  کار رفتواند سایر مقوالت بهپردازم که پاسخ به این پرسش چگونه میسپس به این می

ی بنیادین ارزش نزد مارکس  تر به مقولهشکلی دقیقتواند بهتر سازد. مزیت این روش آن است که میواضح

ی  نحوی انتقادی به بحثِ نظریه سازد بهرو، ما را قادر میو ارتباط آن با سایر مقوالتش بپردازد و از همین

مقوالت مارکس این    کنکاش دراست، چراکه  انه  سوگیر   ارزش بپردازیم. واضح است که این رویکرد کامالً
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توانند برای نظرگاه کارگران واجد معنایی باشند.  راستی میهگیرد که این مقوالت بفرض میباور را پیش

هرحال، مارکس نقد اقتصاد سیاسی را  کنم. بهمسلم است که توجیهی برای این خط پژوهشی ارائه نمی

می نقدی  کهآشکارا  طبقه  داند  باشد  قرار  که  }»مادامی   ... کند  بازنمایی  را  پرولتاریاست«  بازنمودای   }

 (. a1867 :98)مارکس، 

که جوهر ارزش، یعنی کار مجرد، چیزی  پردازم. نخست اینی مربوط به هم میدر بخش دوم، به دو نکته

ری، چیزی نیست جز  دا داری. دوم، کار مجرد، یعنی کار در شکل سرمایهسرمایه  شکلنیست جز کار در  

ی  ای متعلق به مبارزهگیرد، مقولهکار میی ارزش که مارکس آن را بهمقوله  . یعنی،محور ای مبارزهرابطه

رو ارزش، و شکل ارزش، ارزش  ی بین کار مجرد، و از همینطبقاتی است. در بخش سوم به بحث از رابطه

نامند  چه »پارادایم اجتماعی« میشکلی انتقادی به ارزیابی آنبهحال،  پردازم و درعینای و پول میمبادله

کشد  وارگی کاالیی را به میان میی بتی بین ارزش و شکل ارزش، آشکارا مسئلهی رابطهپردازم. مسئلهمی

  (. در بخش 1994آنجلیس، ام )دیتوانم به آن بپردازم اما در جای دیگر به آن پرداختهکه در این مقاله نمی

 ای انتقادی از پارادایم موسوم به »پارادایم فناورانه« نیز ارائه خواهم کرد. چنین ارزیابیسوم، هم

 ی کار دارانهارزش و تحمیل سرمایه .2

 داری است کار مجرد همان کار در شکل سرمایه 1-2

های  های مارکس و ایدهایدهدهد  عزیمت مناسبی برای ماست، چراکه نشان مینقد مارکس از ریکاردو نقطه

انداز  دهند که هریک متعلق به چشمهای کالسیک به چه ترتیب دو پارادایم متمایز را شکل میاقتصاددان

ی اصلی مارکس را تشخیص دهیم.  کند دغدغهرو، به ما کمک میازاین ناپذیر است.سیاسی متفاوت و آشتی

به »سرشت ضروری پرداختن  از  ریکاردو  ماندن  او[  سرمایه  باز  ]استدالل  قبلی  مراحل  در  باید  را  داری« 

  های نسبی توسط کمیتِ کار. »}ریکاردو{ از همان آغاز تنهاوجو کرد، یعنی در بحثِ تعیین ارزشجست

، یعنی، این امر که مقادیر ارزشِ کاالها در تناسب با مقادیر کاری قرار دارد که  کند توجه می مقدارِ ارزش  به

آن تولید  آن  برای  آن نمیچه » کاالها الزم است«.  به  یعنی پردازدریکاردو  ــ  از »شکل  « عبارت است 

ویژه مبادله خلق میخصلت  ارزشِ  ارزشی کاری که  در  را  یا خود  مبادلهکند  بخشد،  ای تجلی میهای 

س هنوز  جا، توجه مارکی موردنظرم این است که در این(. نکته164:  1968این کار ...« )مارکس،    ماهیتِ

است که    شکلِ کاری[ یا شکلِ ارزش جلب نشده است، بلکه تمرکزش بر  value-formبه شکل ارزشی ]

ی وجود اجتماعی اگر کار »شیوه [1]  بخشد.ای تجلی میهای مبادلهکند و خود را در ارزشارزش خلق می

)مارکس،   باشد  انسانی«  فعالیت  از  از همین46:  1963معینی  مناسبات میان مردم  ( و  از رهگذر  تنها  رو، 
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اش به شکل خاصی که مناسبات  خاصِ کار را به عالقه  شکلی مارکس به  گاه باید عالقهتشکیل شود، آن

ی تالقی است که ضعف  . دقیقاً در همین نقطهبط ساختمرتگیرند  خود میداری بهاجتماعی در سرمایه

 شود.رویکرد ریکاردو آشکار می

ی وجود:  جا مبتنی است بر »شیوهجا تأکید بر »شکل« حیاتی است. مقصود من از »شکل« در ایندر این

دیس، فلد، گان، سایکوپگیرد وجود دارد« )بونههر چیزی تنها در و از رهگذر شکل)هایی( که به خود می

ی کاری« که ارزش خلق  مقدمه(. بنابراین، وقتی مارکس از ضرورتِ اشاره به »خصلت ویژه  15:  1992

ی وجود این فعالیت انسانی  کار، یعنی، شیوهی وجودِ  شیوهگوید، منظور او درواقع اشاره به  کند سخن میمی

ی  که مسئلهرسد که برای درک ایننظر میطور بهبنابراین، این  [2]   داری است.ی تولید سرمایهبسترِ شیوه  در

ی مرتبط با  ی خود مارکس رجوع کنیم، مقولهاساسی در نقد مارکس چیست، ضروری است که به مقوله

بحث خواهم کرد،    2-3که در بخش  چنانکند و نیز، هماین پرسش که »چه نوع کاری« ارزش تولید می

توان در نقد مارکس از ریکاردو نکاتی را  ش. احتماالً میا ی میان این نوع از کار و شکل پدیداریرابطه

این است که تنها به مقدار ارزش توجه   ریکاردوی جوهر ارزش یافت. »خطای  مثابهی سرشتِ کار بهدرباره

میمی تجسد  کاالها{  }در  که  کاری  اما   ... میکند  بهیابد،  کار  مثابهبایست  شود،    اجتماعیی  بازنمایی 

کامثابهبه )مارکس،  ی  بیگانه«  منفرد  نخست  131:  1968ر  در مجلد  منفرد    سرمایه(.  »کار  این  سرشت 

چنین، از فصل نخست این کتاب  شود. همکند بر مبنای کار مجرد تعریف میبیگانه« که ارزش خلق می

داریِ  یهسازد« کارِ مجرد است. بنابراین، شکل سرماای متجلی میدانیم کاری که »خود را در ارزش مبادلهمی

 بایست همین کار مجرد، جوهر ارزش، باشد. کار از نظر مارکس می

گونه  داری، کار مجرد، از نظر مارکس چیست؟ مارکس کار مجرد را اینبه این ترتیب، خصایص کار سرمایه

انسانی که بیتعریف می به  کند، »نیروی کار  )مارکس،مصرفِ آن صرف می  شکلِتوجه  :  a1867شود« 

دهد . سرشت مجردِ کاری که جوهر ارزش را شکل میاین تعریف تعریفی محوری استاز من(.    ، تأکید 128

شود. این  رف این ]کار[ تعریف میصَ   شکلِاز رهگذر انتزاعِ )یعنی، ثانویه تلقی کردنِ تعیین ارزش( ]کار[ از  

که    تعیّناتیاست، یعنی از  انضمامیِ کار سودمند    تعینّات وضوح به معنایِ منتزع ساختنِ ]کار[ از  فرایند به

)در مثال را میخواص سودمند کار  بافنده، ریسنده، خیاط و غیره(  اما معانیهای مارکس، کارِ  ای  سازند. 

ضرورتاً به معنای    چنینهم  انضمامیِ کارِ سودمند  تعینّاتبیشتر و بس بیشتر از این هم دارد. منتزع ساختن از  

آن فعالیت    بسترِ، و دوم، در  در نسبت باضمامی کار نیز هست که نخست  ان  تعیّناتمنتزع ساختن از آن دسته  
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ی  تجربهسازند. به عبارت دیگر، منتزع ساختن به معنای منتزع ساختن از  قلمرو حسانیت کارگر را می  کاریْ

 کارگران است.   یزیسته

(، کار مجرد به معنای »صرفِ نیروی کار انسانی است بدون توجه  در نسبت با برای مثال، در مورد نخست )

ها باشد.  تواند متضمن آنبه« درد، رنج، قساوت انسانی، ماللت، حماقت و مواردی از این دست که کار می

خود  خودیِچیزی در این فعالیت به  گاه هیچی کارگران منتزع شود، آن ی زیستهاگر کار مجرد از این تجربه

براین،  باشد. عالوه نقش داشتهنخواهد داشت که بتواند در غلبه بر تمامی این خصائل غیرانسانیِ کار  وجود

این تجربه بهمنتزع ساختن  به  این معناست که کارگران در موقعیتی قرار گرفته  ی زیسته  اند که نسبت 

  ی تجربهتند. به عبارت دیگر،  تفاوت هسکنند بیکنند و چرا میکه چه میشان و اینمحصول نهاییِ تولیدی

به تجربه از معنا تهیحسانیِ کارْ محدود شده  انسان  بودن. کارگر بدل می  ی خستگی و  به همان  شود 

(، انتزاع کردن از شکل صرفِ نیروی کار انسانی به معنای  در بستر ... در مورد دوم ) [ 3]ساحتیِ مارکوزه.تک

و  ]   یافتههای تولید سازمانشکل  یعنی در تعریف وی کار،  آن است که در تعریفِ شکل جمعیِ صرفِ نیر

ی کارگران از جایگاهی ثانویه برخوردار است. این امر  ی زیستههای[ همکاریِ اجتماعیِ کار، تجربهشکل 

ی شروط  مثابهی آن، همگی بهدهی اجتماعیِ کار، تحوالت آن، تدابیر فناورانهحاکی از آن است که سازمان

رسد که از یک الگوی طبیعی، و متعاقباً ضروریِ،  نظر میرو، بهشوند و از همینمفروض گرفته میبیرونیِ کار  

 کنند. تحول پیروی می

سرشتی بیگانه،  کار مجرد    ی این تعریف از کار مجردْ نشان دادن این امر است که سرشتِ قصدم از ارائه

عزیمت  نقطه  های اقتصادی و فلسفینوشتهدستاست. واکاوی مارکس از بیگانگی در    حدومرزتحمیلی و بی

داری را دریافته است، هرچند  مناسبی برای بحث است. مارکس جوان در این اثر، سرشت عام کار در سرمایه

بخشد، یعنی  خود را در مقوالتِ اقتصادی تجلی می  چگونه هنوز موفق به فهم آن نشده که این سرشت کار  

:  1958پردازد )دونایفسکایا،  وارگی به آن میاش از بتواکاوی آتی  شکلی تفصیلی درپرسشی که بعدتر به

توان آن را قرائتی سیاسی نامید، آشکارا از واکاویِ  گذر چیزی که میه(. مارکس در این واکاوی، از ر100

  (، یعنی، با ردِ پژوهشِ یکسره ابژکتیویستیِ تولید و درعوض،1979گیرد )کلیور،  »اقتصاد سیاسی« فاصله می

ی  گرفتنِ رابطهچیست. درواقع، »اقتصاد سیاسی با نادیده  منظرِ کارگرتولید از    معنایِ طرح این پرسش که  

 (. 325: 1844سازد« )مارکس، در ماهیتِ کار را پنهان می نهفته بیگانگی تولیدْبین کارگر )کار( و  مستقیمِ

ول، امتدادِ کار )برای مثال، چه اندازه کار(  شده که فعالیت کاری و محص  بیگانهرو صورت کلی، کار از اینبه

های سودمندِ تولید )برای مثال، چه چیزی و چگونه تولید شود؛ چگونه با سایر تولیدکنندگان ارتباط  و کیفیت
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ی کنترل  کنند، قدرتی که خارج از حیطهجلوه می  قدرتی بیرونیچون هم  برای کارگران   برقرار کرد( همگی

(. در هر دو مورد، ]کار[ دیگر نه »ارضای یک نیاز، بلکه  334-324:  1844او قرار دارد )مارکس،    مستقیم

(. این مسئله مسلماً واجد  326:  1844ابزاری صرف است برای ارضای نیازهای بیرون از خود« )مارکس،  

اشاره کنم آن است  چه قصد دارم  ها بحث نخواهم کرد. آنجا از آنتری است که در اینهای گستردهداللت

چون چیزی بیگانه،  بایست خود را همی کارگران منتزع شده است، میی زیستهکه چون کار مجرد از تجربه

 چون قدرتی بیرونی نسبت به کارگران جلوه دهد. بنابراین، کار مجرد همان کار بیگانه است. هم

چون  رو که خود را همکار بیگانه از آن  کند آن است که یکی از نتایجی که مارکس جوان از بحث استنتاج می

است« )مارکس،    کار اجباریکند، »نه داوطلبانه بلکه اجباری است، قدرتی بیرونی نسبت به کارگر ارائه می

این326:  1844 راه(. مارکس در  بررسی  به  اجباری بدل میجا  به کاری  آن  از طریق  شود  هایی که کار 

جا الزم است که به دو  نیز خبری از این بررسی نیست. اما در این  یهسرماپردازد، در فصل اول کتاب  نمی

ی  مثابهتر هم ذکر کردم که واکاوی مارکس با کاال بهنکته بپردازیم. نخست، در یک سطح نظری عام، پیش

(. بنابراین، موضوع پژوهش او از  a1867  :125  شود )مارکس،داری آغاز میشکل عنصریِ ثروت سرمایه

داری است. بنابراین، ]در این سطح تحلیلی،[ فرایند تاریخیِ »حصارکشی«  ی تولید سرمایهشیوه  همان آغاز

شود. این فرایند  فرض گرفته مییابیِ تولید کاالیی از رهگذر آن به وقوع پیوسته است پیشنیز که عمومیت

ظهور نظام طبقاتی    آمیزِ مردم از وسایل تولید که موجب تاریخی چیزی نیست جز فرایند جدایی خشونت

های کتاب  ی کار اجباری در تمامی بخشمثابهی دوم، سرشت کار مجرد بهنکته [4] شود.داری میسرمایه

فرض  اند، از پیشهای متفاوت اجبار به تفصیل واکاوی شده حاضر است، کتابی که در آن شکل  سرمایه

انباشت بهکاالیی که    تاریخیِ این اجبار گرفته، یعنی از تحمیلِ شکل اصطالح بدوی بررسی  در واکاوی 

 ی مزد و فرایند کار. ی مسئلهدر حیطه شود، تا راهبردهای گوناگون سرمایهمی

حدومرز است. به این علت که کار مجرد،  چنین ذاتاً بیکار مجرد صرفاً کار بیگانه و اجباری نیست. بلکه، هم

تر درمعنایی  نی از سرشت سودمندِ کار انضمامی که پیششود، یعبنا به تعریف، از کار انضمامی منتزع می

ای از نیازها نشده است. وقتی کار با انضمامیتِ  به مجموعه  محدودرو، کار مجردْ  وسیع تعریف شد؛ ازهمین

ای ورود شکل  حدومرز برخوردار باشد. اگر لحظهبایست از سرشتی بینیازها محدود نشده باشد، الجرم می

مفصل    2- 3بررسی شده[ را در نظر بگیریم، بحثی که در بخش    سرمایهنخست کتاب    پولی ]که در فصل

می آن  میبه  آشکار  بیپردازم،  سرشتِ  شکلْ  این  که  بهشود  هم  را  کار  ن  زماهمای  شیوهحدومرزِ 

[synchronic  و هم ]درزمان  [diachronicبازنمایی می ]ارز عام )مارکس،  کند. در مورد نخست، شکل هم
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حدومرز در سرتاسر جامعه، چراکه فهرست کاالهای ممکنی  ( عبارت است از بازنمایی کار بی157  :1867

ها الزم  ای که برای تولید آندهد ــ و بنابراین، فهرست فرایندهای زندگی انضمامیکه شکل پولی ارائه می

بندیِ  ارا در فرمولحدومرز کار آشکای نیست. در مورد دوم، سرشت بیاست ــ واجد هیچ محدودیت ذاتی

M-C-M’ شده در  افزوده ِمارکس بیان شده است، جایی که کمیتM ی تولید ارزش اضافی است.  نتیجه

این ذاتیدر  نیز، هیچ محدودیت  انگیزهجا  برابر  در  با  ای  بنابراین،  ندارد.  ی گسترشِ قلمرو سرمایه وجود 

زنجیره مواجهچنین  سرمایه  روازهمین»  :nthM’’’ … M-C’’-M’’-C-M’-C-M   : یمای  حرکت   ،

تواند چنین بنویسد که هدف  ( می254:  1867)  (. بنابراین، مارکس253:  1867نامحدود است« )مارکس،  

ی  ناپذیرِ خلقِ سود است. انگیزهی مجزا« بلکه »حرکتِ پایاندار نه چندان »سود حاصل از یک معاملهسرمایه

ی ارزش« و جوهر آن یعنی کار مجرد. بنابراین، مادامی  وجوی شورمندانهسازی، جستنامحدود برای ثروت

ای  چنان که هیچ تعیّن انضمامیخاطر کار، همشود به کار محضباشد، کار بدل می  هاکه مسئله تولید ارزش

لحاظ کیفی همان  بندی بهدر نسبت با نیازهای انسانی به سرحداتِ مقدارِ کار قید نشده است. این صورت

ری  داذکر شده است، یعنی وقتی که او سرمایه  سرمایهبندی دیگر مارکس است که بارها در کتاب  صورت

یا »انباشتْخاطر  محض  را »تولیدْ انباشت« میمحض  تولید«  این جوهرِ  خاطر  نامد. وقتی نقش محوری 

و به دلیل    بنا به تعریف داری  ی سرمایهشود که چرا توسعهی ارزش را تشخیص دهیم، آشکار میبیگانه

انسانی توسعهپیامد  )دالکوستا،  اش  ناپایدار است  کار  1994ای  از  این بحث  به(.  ذاتاً  مثابهمجرد  امری  ی 

گام با  داری نظامی است که، هم( است که سرمایه1989؛  1979بندیِ کلیور )یدِ این صورتؤحدومرزْ مبی

 کند.دهی میطرزی فزاینده پیرامونِ کار یا به تبعیت از آن سازمانهای زندگی را بهاش، تمامی جنبهتوسعه

کار   تحمیل  مجردْمثابهبهبنابراین،  کار  تحمیل  خصلتِ    بازنمود  ی  دگرگونیِ  برای  است  سرمایه  تالش 

بالقوه بیساحتی. شکل چندساحتیِ زندگی به کارِ تک انسانیفعالیتحدومرزِ  های کیفیتاً متمایز و  و    های 

 د. شونحدومرز و متفاوتی از امری یکسان، یعنی کار، بدل میهای بالقوه بیبه شکل مناسبات انسانی

نیز نکته  این  کامل  توضیح  که  نیست  ذکر  به  مقاله  الزم  بینیازمند  بالقوه  از  ای  برخی  است.  حدومرز 

هایی که به صورت  شوند، فارغ از آن فعالیتهای انسانی که محض خاطر سرمایه به کار بدل میفعالیت

:  a1867ارکس،شوند )معمومی به رسمیت شناخته شده و شامل دگرگونیِ »طبیعت« به »محصول« می

رضایت7فصل بالقوه  انسانیِ  مناسبات  دگرگونیِ  از  عبارتند  رابطه(،  دگرگونی  مانند  به  بخش،  جنسی  ی 

به کار در بخش خدمات و توریسم؛ یا دگرگونی  نوازی  و مهمان  فروشی یا کار خانگی؛ یا دگرگونی میزبانیتن

قالِ دانش، حافظه و تجربه از نسلی به نسل دیگر  مراقبت به کار خانگی یا کار در بیمارستان؛ یا دگرگونی انت 

ها به کار، پیش از هرچیز به معنای فروکاستنِ  ای. دگرگونی تمامی این فعالیتبه فعالیت تدریس مدرسه
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های انسانی به مناسبات اجتماعیِ استبدادی است، چراکه کار مجرد توأمان کار بیگانه و تحمیلی  فعالیت

ین استبداد این امر است که مردم، به دلیلِ تحمیلِ شکل کاالیی از سوی سرمایه  است. منبع مادی و اصلی ا

به دلیل  به  قولی  به  عامیا  معنایی  ]در  راهبردِ حصارکشی  ثروت  کاربستنِ  به  مستقیم  دسترسی  فاقد  تر[، 

  فرماخویشکامیونِ    چنان که برای مثال یک رانندهاجتماعی هستند. زمانی که این جدایی رخ دهد، بازار، آن

چنان که کارگران یقه آبی با آن  سرکارگر آن  یواسطهبی( یا قدرتِ  1992)بولونیا،    شودبا آن مواجه می

با کار عمل  ازگاری  سدر  ی کارگر  بخشیِ طبقهچون ابزاری برای انضباطتواند توأمان همشوند، میمواجه می

 کند.

شود،  در که موجب بروز مشکلِ ناهمگنیِ کار میقساحتی کار در سراسر جامعه، همانتحمیلِ خصلت تک

جا مجال واکاوی عمیق این  شود. در اینی کارگر نیز میمراتبیِ طبقهموجب بروز مشکل ساختار سلسله

ای  تر از کار مجرد ارائه شد، در رابطه با فرایندهای تاریخیای که پیشهمه، واکاویها مهیا نیست. بااینجنبه

دهد،  شود بینش چندانی در اختیار ما قرار نمیپذیر میها امکانمراتب از رهگذر آنهکه ناهمگنی و سلسل

های این واکاوی بیشتر به کار  ای نیازمند غنایِ تحلیل تاریخی است، درعوض بینشچراکه چنین واکاوی

مجرد است    مراتب در بستر نظامی اجتماعی که مبتنی بر کارآید که این ناهمگنی و سلسلهدرک معنایی می

 کند.  کسب می

تقسیم کار در    سازد این است که داریِ تولید کارگاهی برای ما روشن میچه واکاوی از سرشت سرمایهآن

که »با تقویت مهارتِ  ، یعنی امری  ( a1867  :484یابی آن در کلیت جامعه )مارکس، مقطعِ تولید و عمومیت

هم کارگر،  گلخاصِ  یک  در  که  اتفاقی  میچون  میاخانه  معوج  هیوالیی  به  بدل  را  او  کند«  فتد، 

پذیر است،  امکان  که مبتنی بر تحمیل کار مجرد باشد  ای(، تنها در نظام اجتماعیa1867  :481)مارکس،

چنین واضح است که این نظام  شود. همی کارگران منتزع میی زیستهیعنی مبتنی بر فعالیتی که از تجربه

عالوه، ساختاری  کند، بلکه بهمی  ی سرمایهتر مستقل را تابع انضباط و سلطهپیش  تنها کارگرِ اجتماعی، »نه

اندازِ کار  (. درواقع، از چشمa1867  :481سازد« )مارکس،ر میمراتبی را نیز میان خودِ کارگران برقراسلسله

گرا، زن/مرد، جوان/سالخورده و  جنسگرا/غیرهمجنسپوست، همهایی مانند سفیدپوست/سیاه مجرد، دوگانه

هیچ شیوهغیره  تجلیِ  نمییک  تلقی  هستی  متفاوت  جستهای  برای  فرصتی  که  اجتماعیِ  شوند  وجوی 

توان افراد  دهند که بر مبنای آن میرا فراهم کنند، بلکه هریک قلمرویی را شکل می  متقابل، مبادله و رشد

متفاوتی    اجتماعی  ها و کارکردهاینقشها  بندی کرد و در میان آنرا در قامت انواع مختلف نیروی کار طبقه

است که انتزاع    شوند. علت این امر آنبندی میمراتبی مزدی در جامعه صورترا توزیع کرد که ذیل سلسله
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ی  ها از رابطهی آنی زیستهچنین به معنای انتزاع کردن تجربهی افراد، همی زیستهکردنِ ]کار[ از تجربه

ی متقابل، وابستگی متقابل، تنها مادامی برای سرمایه معنادار است  نیز هست. رابطه  متقابل گشوده و سازنده

را افزایش دهد. بنابراین، سرمایه که   اشد و انباشت سرمایهکه به کار مربوط شود، در تولید ارزش سهیم ب 

مراتب  مراتبی مزدی جای دهد. در این سلسلهها را ذیل سلسلهبایست آنهاست، میناتوان از حذف تفاوت

نهایت بیشتر از  مزدیْ یک ساعت کارِ پراسترسِ معلمی بیشتر از یک ساعت کار پراسترس پرستاری و بی

ی  که تجربهرغم اینبه  دهد.دار یا دانشجو مزد به خود اختصاص میسترس یک خانهیک ساعت کار پرا

شود، اما مزدی که  رنجوری یکسانی ختم میهای اجتماعی به روانی استرس برای تمامی این سوژهزیسته

قائل    مسلماً، اقتصاد بورژوایی میان محصول نهایی و مزد ارتباط   یابد متفاوت است. ها اختصاص میبه آن

بخشند. اما در جهانی که  رو، مزد بیشتر را بر مبنای سهم بیشتر در تولید مشروعیت میشود و از همینمی

بسته شده باشد و نه با مشارکت فردی  یاری همترِ نیروی مولدِ کار با شکل اجتماعی همدر آن حجم عظیم

ارتباط ]میان محصول نهایی و مزد[ چه    شود که قائل بودن به این (، آشکار می1983]در تولید[ )گالیشر،  

  کند.بخشی به تقسیم طبقاتی ایفا میکار و مشروعیت تشدیدای در تشویق نقش انضباطی

، نخست جامعه را از رهگذر یک  مراتبی جامعههای متفاوت قدرت در ساختار سلسلهبنابراین، تشکیل الیه

حال که حس کینه و ناامیدی علیه  دوم، درعین کند؛می  [5]  مراتبیْ »تیلوریزه«تقسیم کار اجتماعیِ سلسله

دهد، آن را پراکنده ]و از  به سمت شکلی مشخص و انضمامی از کار سوق می  را   دارانهسرمایه و کار سرمایه

آورد. بنابراین، واضح است  تحرک اجتماعی پدید می  وجود از  تصوری کند؛ و سوم،  تمرکز آن جلوگیری[ می

که در    شودمیمبارزاتی در جامعه  شامل    های گوناگون سرکوبمبارزات علیه شکلکه طیف متنوعی از  

سرمایه    بیانداز و حکومت کنِ   تفرقههای متفاوتِ جامعه، توأمان، راهبردِ  عین صدا بخشیدن به آمال بخش

  کند.را نیز، که تحمیل کار مجرد مبتنی بر آن است، تضعیف می

داری  ی سرمایهای سرمایه به این معنا نیست که کاری که ذیل سیطرهحدومرزِ کار بر تأکید بر سرشت بی

ای مشخص، به لحاظ شدت و طول زمانش در سراسر جامعه نامحدود  شود، در زمان و منطقهتحمیل می

ی  که طبقهکند  های این کار را مبارزاتی تعیین میی مهم تشخیص این است که محدودیتاست. بلکه نکته

به راه می روزانه  [6]  د.اندازکارگر  زمان مشخص، طول  را تصادمبرای مثال، در یک  ها میان تالش  کار 

چه در  کند. آنی کارگر برای کاهش آن کار تعیین میهای طبقهسرمایه برای تحمیل کار بیشتر و تالش

ن  ی سرجمع ]ایکند، نتیجههای کار[ را تعریف میی مشخصْ امر تجربی ]محدودیتیک زمان و منطقه

حدومرزِ تحمیل کار  ( است. بنابراین، سرشت بی1979چون برآیند بین دو نیروی مخالف )کلیور،  مبارزه[، هم
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ای صرفاً تجربی. این سرشتْ  این کار دارد تا پدیده  داریِسرشت ذاتاً سرمایهداری بیشتر اشاره به  در سرمایه

ر بود سرمایه بدون قیدوبندهای برخاسته از  کند و بیانگر آن است که اگر قرارا تعریف می  ماهیت سرمایه 

طبقه مقاومت  میانواع  چگونه  مردم  زندگی  بر  آن  تأثیر  کند،  حکمرانی  کارگر  سرشت  ی  بنابراین،  شد. 

دارانه  ، بلکه اصل حکمرانی سرمایهدارانهنه اصلِ پویای تاریخ سرمایهداری،  حدومرزِ تحمیل کار در سرمایهبی

بازنمایی   نیز  ی طبقهچنین شامل مبارزهکند که هممیرا  بر این حکمرانی  ی کارگر در تکاپو برای غلبه 

 هست. 

داری،  حدومرزِ تحمیل کار در سرمایهای که اشاره به آن اهمیت دارد این است که سرشت بیسرانجام، نکته

مایز قائل شدنِ مارکس  شود، محور اصلیِ ت چنان که با انتزاع از نیازهای انضمامیِ واقعی مشخص میآن

 های طبقاتیِ مبتنی بر استثمار است. طبق نظر مارکس، سرمایه داری و دیگر نظامی تولید سرمایهبین شیوه 

نبود که ارزش اضافی را خلق کرد. هرگاه بخشی از جامعه بر وسایل تولیدی انحصار داشته   

مان کار الزم برای معیشت خود مقدار بایست به زباشند، کارگر، فارغ از آزاد یا ناآزاد بودنش، می

:  a1867زمان کاری را اضافه کند تا برای صاحب ابزار تولید نیز وسایل معاش تولید کند )مارکس،

344 .) 

حدومرز  وساده، چیزی نیست جز سرشت بیداری چیست؟ صافحساب، سرشت متمایزِ استثمار سرمایهبا این

ناپذیرش برای انرژی حیات که به کار بدل  عنی، عطش سیریناپذیرش برای کار اضافی، یآن، عطش سیری

 شده است: 

بندی اقتصادیِ جامعه که در آن غلبه با  حال، واضح است که در هر شکلی از صورت... بااین

ای کمابیش محدود  ی آن، کار اضافی به مجموعهارزش مصرف محصول است تا ارزش مبادله

می مقید  نیازها  خودِاز  از  و  بیسرش  شود  عطش  هیچ  تولید  اضافی  تِ  کار  برای  حدومرزی 

  رفت گآور به خود میکاری تنها زمانی شکلی وحشترو، در عهد باستان اضافهخیزد. از اینبرنمی

، یعنی در تولیدِ طال و نقره.  بودای در شکل پولیِ مستقلش  که هدف آن کسب ارزش مبادله

:  a1867)مارکس،  بودار اجباری تا دم مرگ  کاری در چنین شرایطی کی اضافهشدهشکل شناخته 

345 .) 

با وحود کار اضافی تعریف  تر ذکر کردیم. اگر سرمایههای سیاسی اصلی این نتیجه را پیشداللت داری 

ای  (. در جامعه61:  1993توان با پایان کار اضافی تعریف کرد« )کلیور،  داری را نیز نمینشود، »پایان سرمایه
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تبعیت تمامی ابعاد زندگی از کار باشیم   یعنی   کار،   حدومرزِ بیبایست شاهد پایان سرشت  داری میپساسرمایه

ریزی شود که کار را تابعِ خصلت چندساحتیِ نیازها  ای پایهبایست با مناسبات اجتماعی تازهو این جامعه می

 کند. و آمال مردمش می

 محور است ی مبارزهکار مجرد نوعی رابطه 2-2

گاه نتیجه گرفته  حدومرز است، آنن آن است که اگر سرشت کار مجرد بیگانه، تحمیلی و بیی بعدی منکته

چنین به  . این همی طبقاتی استی وجودِ مبارزهداری نوعی شیوهی وجود کار در سرمایهشیوهشود که  می

نفیِ این شکل   ،آن  ذاتیداری، یعنی فرارفتن از سرشت  ی تولید سرمایهاز شیوه  فرارفتناین معناست که  

داری،  گذاریِ مناسبات اجتماعی جدیدی فراتر از سرمایههر شکلی از فرایند پایه  [7]   گیرد.کار را مفروض می

را نقطهمی اجازه دهید کمی بیشتر به  959-958:  1894عزیمت خود بگیرد )مارکس،  بایست این نفی   .)

 شود. ی طبقاتی محسوب میتعلق به مبارزهای مبپردازیم که چرا کار مجردْ مقوله مقوله   بررسی این

انسانی بدون توجه به شکل صَرف آننخست، » ی قدرت میان طبقات را  « فوراً نوعی رابطهنیروی کار 

ی تحمیل باشد. تواند نتیجهی کار صرفاً میتر گفتیم، سرشت بیگانهطور که پیشکند، زیرا همانمطرح می

گونه که مفهوم مرگ ضرورتاً مفهوم زندگی را  ومت نیز هست. همانحال، هرجا که تحمیل باشد مقابااین

ی  ی منبع ارزش نیز فعالیت طبقهمثابهترتیب سرشتِ بیگانه و مجردِ کار بهگیرد، به همینمیفرض  پیش

 . گیردفرض میپیشدارانه را کارگر در جهت رها شدن از آن و گذر به ورای حصارکشی سرمایه

ای  ی کاالها را در نظر بگیریم که مارکس هم اهمیت برجستهی کار تولیدکنندهسویهدوم، بیایید سرشت دو

کند که  را با این اشاره آغاز می سرمایه (. مارکس فصل نخست کتاب b1867برای آن قائل است )مارکس،

دهد  گذارد: ارزش و ارزش مصرفی. اما او بالفاصله ادامه می، کاال، سرشتی دوگانه را به نمایش میچیزیک  

حال که »از  ، یعنی کار، مطابق است. درعینفرایند زندگیی یک  که این سرشت دوگانه با سرشت دوگانه

یعنی امری مرتبط به  لحاظ کیفی اهمیت دارد«، منظر ارزش مصرف، کاری که یک کاال در بر دارد تنها به

لحاظ کمّی اهمیت دارد«، یعنی امری مرتبط به  »چگونه« و »چه« است، از منظر ارزش، کار »صرفاً به

)مارکس، کار«  زمانیِ  طول  به  مرتبط  مقدار«،  کارِ  a1867  :136»»چه  چیست؟  جدایی  این  معنی  اما   .)

صرفاً در رابطه با نیازها و آمال مردم    که »چه چیزی« و »چگونه« باید تولید شود، راانضمامی، یعنی این

  ای از زندگی، زمان زندگی، تعریف کرد.توان بر مبنای ذرهتوان تعریف کرد. کار مجرد را نیز صرفاً میمی

امکان این علت  به  تنها  انضمامی در شکل کاالیی  پذیر است که یک  جدایی تحلیلی میان کار مجرد و 

ی  مثابهانداز کارگران بهحال، اشاره به این نکته مهم است که از چشمبا اینکند.  را بازنمایی می  واقعیجدایی  
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ی  ، یعنی »چگونه«، »چه« و »چه مقدار«، در شکل دادن به تجربهتمامی این عناصرموجوداتی انسانی،  

رند مبنای  ها از فرایند کار از اهمیت برخوردارند. این امر که این عناصر امکان جدایی از هم را دای آنزیسته

ارزش )کار  ی غامض در ایندهد. نکتهی طبقاتی را شکل میمادی مبارزه امر است که کاال نه  جا این 

ی متضاد است. بنابراین، جدایی  مجرد( است و نه ارزش مصرف )کار انضمامی(، بلکه وحدت این دو جنبه

ر یک تخالف در دل فعالیتی یکسان،  میان کار مجرد و انضمامی بیانگر دو فعالیت متفاوت نیست بلکه بیانگ

اما چگونه می، در کار سرمایهزندگی  درون فرایند یکسان این واقعیت  داری است.  با  را  این جدایی  توان 

جزئی از عناصر    همگیانداز کارگران،  کند، از چشمساز کرد که این عناصری که کاال از هم جدا میهم

 شوند؟یی تولید محسوب می زیستهی تجربهسازنده

پردازیِ بهترِ معنای طبقاتی این جدایی، به بررسی سرشت عام فعالیت تولیدی از یگانه  منظور مفهومبیایید به

که »چگونه« و »چه چیزی«  ی اینمنظر انسانی، یعنی از منظر تولیدکنندگان، بپردازیم. نظر مردم درباره

تواند به شکلی از  انرژی حیاتی تنها میگیرد، و  باید تولید کرد تنها از رهگذر صرف انرژی حیاتی شکل می

تولید )»چگونه«( و یک محصول )»چه«( منجر شود. در این مثال، تمامی تولیدکنندگان در تعریف تمامی  

مقدار«،  عناصر مؤثر در شکل دادن به فعالیت زندگیِ تولید، یعنی مسائل مربوط به »چگونه«، »چه« و »چه

اند، چراکه هریک در تعریف  عناصر در تضاد با یکدیگر قرار نگرفتهواجد خودمختاری مستقیم هستند. این  

تجربه به  دادن  شکل  زیستهو  عناصر  ی  این  بین  باید  مسلماً  هستند.  مهم  تولید  از  کارگران  ی 

تری از محصول منجر شود و متعاقباً  تواند به سطح باالتر یا نازلکرد. شکلی از تولید می  "وسنگینسبک"

گوی نیازهای  پاسخ  چنینهمهای متفاوت تولید  حال، شکلتری پاسخ دهد. درعینر یا کمبه نیازهای بیشت

منظور کاهش میزان کارِ  متفاوتی هم هستند. تولیدکنندگان ممکن است با این معضل مواجه شوند که آیا به

میان عناصرمختلف  در تمامی این موارد، مسئله بر سر انتخاب    فردا، باید مصرف امروز را کاهش دهند یا خیر.

به تجربهشکل  زیستهدهنده  نکتهی  آنان است.  این است که »چهی  یعنی ذرهی مهم  انرژی  مقدار«،  ی 

ی  شود، از نیازها و آمال منتزع نشده است، بلکه یکی از عناصر سازنده حیاتی که به تولید اختصاص داده می 

 شود. نیازها و آمال محسوب میبنیادین این 

سو با  االیی با یک دوگانه روبرو هستیم، کار مجرد در مقابل کار انضمامی. بنابراین، در یکاما در شکل ک

جا در انتزاع  کم، انضمامیت ناکامل سروکار داریم، چراکه کار انضامی اینانضمامیت نیازها و آمال یا، دست

شده از پیوند  یاتیِ تهیاز انرژی حیات تعریف شده است. از سوی دیگر، کار مجرد را داریم، این انرژی ح

حدومرز، تبعیتِ زندگی و بنابراین،  ی کارگران: کار بیی زیستهی تجربهوارش با دیگر عناصر سازندهاندام



524 

 

ی شدهشکل منتزعی  مثابهتوان بهرو، کار مجرد را در تقابل با کار انضمامی مینیازها و آمال، از کار. ازاین

بین کار مجرد و انضمامی را، که در شکل کاالیی    وحدت زمان،  ف کرد. همتعری  انضمامیتِ »نیازها و آمال«

گروهی که    خود تولیدکنندگان و  تعریف کرد میانِ  آمیزتصادمچون تقابلی  توان هم، صرفاً میگنجانده شده

رند.  گروه دوم برخوردا   این   سازیِ زندگی تولیدکنندگان با ریتم حرکت دار« هستند و از قدرت تابع»ساعت نگه

(. سرمایه  1977حال« )جیمز،    دلِای در  های راه چاره را نیز در بردارد، »آیندهحال، خود این تقابلْ نطفهبااین

ی کارگر )کار انضمامی( به کار مجرد )ارزش( دست یابد،  تواند بدون تصدیق توأمانِ نیازها و آمالِ طبقهنمی

طور  ص شدن از شر کار مجرد نیازها و آمالش را بهتواند بدون خالی کارگر نیز نمیطور که طبقههمان

داری  ای پساسرمایهای است که جامعهحدومرز همان هستهبنابراین، مبارزه علیه کار بی  کامل تحقق بخشد.

 گیرد.  پیرامون آن شکل می

بازتعریف    جا ارائه دادم به ای که تا به اینبندی این بخش مفید خواهد بود که بر مبنای واکاویبرای جمع

ارزش،  کار رفته در ادبیات مارکسیستی بپردازم. قصد دارم تعریفی از اصطالحاتِ  برخی از اصطالحات به

ی طبقاتیِ  اصطالحی است که رابطه  ارزش ارائه دهم. از نظر من،  ی ارزش  ی کارپایهقانون ارزش، نظریه

ش واجد جوهر )کار مجرد(، مقدار  کند. در این معنا، ارزنحوی که پیشتر بحث شد مشخص میکار را به

نیز از نظر من ارزیابی نظری    ی ارزش ی کارپایهنظریه)زمان کار اجتماعاً الزم( و شکل )شکل پولی( است.  

عبارت است از تحمیل کار از سوی    قانون ارزشی طبقاتی کار است. درک من از  عمومی از همین رابطه

. این موضوع شامل فرایندی اجتماعی است که  آن  و علیهرمایه  سدل  در  ی کارگر  مقاومت طبقه  وسرمایه  

ی سرمایه از رقابت، مهاجرت سرمایه،  انجامد ــ یعنی، استفادهبندیِ زمان کار اجتماعاً الزم میبه صورت

بنابراین، قلمرو قانون  ها در سوی دیگر.  کاری در یک سو، و مبارزات علیه تمامی اینبازساختاربندی و بی

اش  ی کارگر در مبارزههر اندازه که خودمختاریِ طبقه ی طبقاتی کار است. جوییِ رابطهارزشْ قلمرو ستیزه

وگسترش  ی کارگر قادر به بسطسرمایه نیز باشد، هر اندازه که طبقه  ورایداری توأمان  درون و علیه سرمایه

 باً مبارزاتش نیز ورای قانون ارزش است. افزایی باشد، متعاقالگوهایی از خودارزش

 ی ارزش ی کارپایههای رایج از نظریهقرائت .3

 پارادایم »فناورانه« و »اجتماعی« 3ـ1

های  ی ارزش را بررسی و محدودیتی کارپایههای رایج از نظریهدر این بخش، قصد دارم به اختصار قرائت

( میان رویکرد  1982های مارکس نشان دهم. تمایزی که دِوِروی )ها را در رابطه با ماهیت طبقاتیِ مقولهآن

رویکرد    فناورانه  نظریه  اجتماعیو  مدرنِ  مفسران  میان  کارپایهدر  نقطهی  است،  قائل  ارزش  عزیمت  ی 
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چون ابزاری  کند. باید تأکید کرد که این تمایز را همسودمندی برای این بررسی انتقادی مختصر فراهم می

های میان نویسندگان متفاوت در هر رویکرد را تخفیف دهم.  برم و قصد ندارم تفاوتکار میتوضیحی به

ی  مثابههریک از این رویکردها، برخورد با مفهوم کار مجرد به  جا بحث در این باره است که درنیتم در این

 [ 8] ارزش به چه ترتیب است. جوهرِ

فناورانهدر   )دِوروی،    پارادایم  دارد«  قرار  تولید  دشواریِ  با  پیوند  در  از  39:  1982»ارزش  یکی   .)

میانِ  دغدغه تناسب  دادن  نشان  رویکرد  این  اصلی  فرای  مقدارِ های  در  شده  صرف  و  کار  تولید  ند 

ی  دهد که نظریهای کامالً ریکاردویی، نشان میشیوه( به1981هاست. برای مثال، ]انور[ شیخ )قیمت

دقتی  کارپایه از  ریکاردو  ارزشِ  داده  93ی  برای  ایاالتدرصدی  این  های  ]در  است.  برخوردار  متحده 

چون  شود، کار مجرد هممی  ی کار در تولید کاالیی به رسمیت شناختهرویکرد[ هرچند سرشت دوگانه

]ارزش  ی مسئله  یبرا   یحلراه دانسته میaggregation problemها[ ]مجموع  رو،  از همین شود.[ 

( می272:  1981شیخ  چنین  ارزش(  برابرسازی  اجتماعیِ  »فرایند  که  و  نویسد  متفاوت  مصرفیِ  های 

کیفیتازهمین ساختن  منتزع  آنرو،  انضمامی  در  های  ساختن  عینها  منتزع  اجتماعی  فرایند  حال 

ارزشکیفیت این  که  کارهایی  انضمامیِ  آنهای  نتایج  تلقی میهای مصرفی  ...  ها  نیز هست.  شوند 

ی انداز، کلِ کارِ تولیدکنندهکند و از این چشمی مضاعفِ ... کار مجرد را کسب میبنابراین، کار نیز جنبه

 شود«.پذیر میکمّی قیاس لحاظکاال به لحاظ کیفی مشابه و به

متناسب و سازگار است.    ریاضیات   بندی صوریخوبی با قالبتمرکز بر سرشت »همگنِ« کار مجرد به

های ارزش و قیمت بسیار  نظام  وگسترش رویکردهای صوری ریاضیاتِ طدرواقع، پارادایم فناورانه در بس

ی جوهر ارزش ذیل اصطالحاتی  مثابهد« بهپرثمر بوده است. بنابراین، »زمان کار اجتماعاً الزمِ مجر

بُرداری درونریاضی صورت از رهگذر  )قیاسبندی شده و  از  دادهای  نظامی  را در  پذیر، همگنِ( کار 

های مختلف اقتصاد هستند. از  دالت بازنمای بخشاکند که خود این معمعادالت خطی بازنمایی می

ی  چون »مسئله پویای نظام اقتصادی و مسائلی همی کیفیاتِبندی صوری برای بحث دربارهاین قالب

 شود.تبدیل ارزش به قیمت«، ناهمگنیِ کار و غیره استفاده می

در جست نادیدهگروهی که  برای  اجتماعی  پارادایمی  پول، هستند،   شکلِگرفتنِ  وجوی  یعنی  ارزش، 

ارزش    منتقدِ به  باال  متجسد می  ارزش که  هستند  رویکرد  کار  اساساً  چناندانرا  دِوروی مطرح  د.  که 

جای  ی اجتماعی کاالها دارد: ارزش بهکند، در پارادایم اجتماعی، »مفهوم ارزش اشاره به خصیصهمی
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که در پیوند با تجسدِ صرفِ کار ــ که فرایندی فنی است ــ باشد، اشاره به اعتباریابی کار خصوصی  آن

 (. 40: 1982وی، ازای پول دارد« )دِور در ی کاالها از رهگذر مبادله

بر فرایند مبادله و مستقل از آن وجود دارد و تنها به    مقدمکه در پارادایم فناورانه، کار مجرد  درحالی

تواند  شود، در پارادایم اجتماعی، »کار مجرد« نمیپذیری مربوط میها[ یا قیاسی مجموع ]ارزشمسئله

مبادله   ارزش  کاالها  »به  که  است  چیزی  همان  مجرد  کار  باشد.  داشته  مبادله  از  مستقل  وجودی 

ماند«. واقعیت  های مصرفی باقی میی ارزشر انتزاع از کارِ تولیدکنندهبخشد، همان کاری است که دمی

ی فرایند واقعیِ  مثابهاین جدایی منحصر است به فرایند مبادله، چراکه این فرایند، »به حرکت خود به

 (. 158:  1994وایت و موهان، دهد« )هیملقیاسِ محصوالتِ کار در تولید کاالیی ادامه می

د جوهر است و این جوهرْ کار مجرد است، »مقدار کار مجردِ متجسد در یک کاال را  هرچند ارزش واج

مبادلهنمی از  مستقل  آنتوان  رهگذر  از  کارهای خصوصی  که  کرد  تعریف  کاالهایی  به جوهر  ی  ها 

تولید و در »اعتباریابیِ اجتماعیِ    پس از(. فرایندِ انتزاع  1989شوند« )کالرک،  شان فروکاسته میمشترک

به وقوع می اجتماعی در سرمایهمحصولِ کارها«  اعتباریابیِ  این فرایند  از  پیوندد.  مبادله  داری شکلِ 

 روست. گیرد. اهمیتِ شکل پولی در این رویکرد از همینرهگذرِ میانجی پول را به خود می

  ارزش مدرنِ یرهایتفس یهاتیمحدود 3ـ2

شود  ی کار مجرد تشخیص داده میاعی که در مقولهتز نقص هر دو رویکرد مورد اشاره این است که ان

  ویژگیِد، یعنی سرشتی که  نکنکند تصدیق نمیداری کسب میچون سرشتی که کار در سرمایهرا هم

ی کار تشخیص داده شود. به عبارت دیگر، هر دو رویکرد از بازشناسی دارانهی طبقاتی سرمایهرابطه

محور با  ی اجتماعی مبارزهنوعی رابطهوجود  ی جوهر ارزشْ  مثابهمانند که کار مجرد بهاین امر بازمی

 دهد.ماهیتی خاص را تشخیص می

پذیرشدن  منظورِ مبادلهبایست بهکنند که کاالها میدرستی اشاره میانه بهرنویسندگان سنتِ پارادایم فناو

پذیری بازتابِ خاصیتی  یاسکنند که این قها به درستی بر این امر پافشاری میپذیر باشند. آنقیاس

شوند.  مشترک در کاالهاست، یعنی، این امر که کاالها همگی محصوالتِ کار انسانی مجرد محسوب می

گیرد، خصایص  فرض میپذیریْ کار مجرد را پیشکه قیاساما در پارادایم فناورانه، هنگام توضیحِ این

ویژه بهاجتماعیِ  کار مجرد  میکلی  ی  بهدشونادیده گرفته  کار مجرد هم.  چون شرط  طور مشخص، 

کار  به [9] چنان که در مقطع تولیدی طبقاتیِ کار آنشود و نه یک رابطهپذیری تلقی میصوریِ قیاس



527 

 

شود،  . وقتی به فرایند واقعیِ انتزاع اشاره میکندمیپذیر  رو، کاالها را قیاسشود و از همینگرفته می

مهارت  یاشاره تاریخیِ  فرایند  به  سازمانزداییمحدود  طریق  از  که  است  و  ای  تیلوریستی  دهی 

( آمده است. در این  1974فوردیستی کار حاصل شده و برای مثال شرح مفصل آن از سوی بریورمن )

 شود،ای از باال به پایین تلقی میی سلطهچون رابطهاست که سرمایه صرفاً هم  ربندی آشکاصورت

شود اما محدود به  شامل سلطه نیز می  البته   محور کهی اجتماعی مبارزهچون یک رابطهو نه هم  [10]

 آن نیست. 

صورتعالوه در  ارزشبراین،  ریاضیاتی  نیزبندی  فناورانه  رویکرد  ذیل  به  ها  مجرد  یک  مثابهکار  ی 

چون  شود صرفاً همضر میشود. مفهوم کار که در این بستر حامحور پنهان میی اجتماعی مبارزهرابطه

ی کارگر  ی طبقهی سوبژکتیویتهرویکرد، مسئلهشود. در ایندادهای تولید تلقی میدرون  شمار بییکی از  

نحوی ارائه  جا، سرمایه بهشود. در اینآشکارا خارج از قلمرو پژوهشِ ارزش دانسته و متعاقباً تعریف می

داده، بر آن غلبه کرده و آن را زدوده است.    گر را تقلیلی کارشود که گویی پیشاپیش مقاومت طبقهمی

رو، تمامی اشارات به مقاومت و مبارزه علیه این تحمیل در تمامی اشارات به تحمیل کار، و از همین

آن مانده صرفاً عینیتی شبه بُردار کار حذف شده است.  باقی  ارزش  وارهگون است. سرشت بتچه  ی 

کند. از این  فراتر رفتن از آن وجود داشته باشد بر همگان فرمانروایی می  که هیچ امکانی برای آنبی

شود که چیزی نیست جز جوهر فاقدحیات و مشترکِ  چون کار همگن تلقی میمنظر، کار مجرد صرفاً هم

های محض، فرایند  چون مقادیری عددی، عینیتدر این رویکرد، با بازنمایی کار مجرد صرفاً همارزش.  

ماند، یعنی فرایند تاریخیِ رویارویی میان طبقات به تعریفِ جوهر ارزش  بی از واکاوی بیرون مییاعینیت

 . شودوارد نمی

جای جوهر  پارادایم فناورانه با آغازکردن از کار متجسد و نه کار مجردْ بهدیدگاه  نویسندگان متعلق به  

رزش را نه بر مبنای زمان مجرد، و نه  حال، مارکس مقدار ا کنند. بااینارزش بر مقدار ارزش تأکید می

مبنای   بر  بلکه  کار،  زمان  برمبنای  اجتماعاً الزمحتی  کار  است تعریف می  زمان  کند. هرچند ممکن 

ی  که مسئلهشده و قیمت نسبی کاالها وجود داشته باشد، چنانای تجربی میان کارِ صرفهمبستگی

به این نحو تعریف شده باشد با مقدار واقعیِ    دهد، مقدار ارزشی که تبدیل ارزش به قیمت نشان می

؛  1995، 1988گلون، شود نسبتی ندارد )کلیمن و مککاری که در تولید یک کاالی خاص استفاده می

گیرد که میان طبقات  (. بلکه برعکس، ارزش در نسبت با فرایند اجتماعی قدرتی قرار می1995فریمن،  

ی مشخص از تولید، با تهدید رقابت و بیکار شدن، مجبور  در جریان است و کارگران را در یک شاخه
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شاخه دیگر  مولدِ  با ضرباهنگ  هماهنگی  میبه  تولید  )کلیور،  های  (.  1994آنجلیس،  ؛ دی1990کند 

، در نسبت با تحول طراحی  [time motionعالوه، ]مقدار ارزش[ در نسبت با مطالعات حرکت زمان ]به

به  ای که اکثرمان باید  های مُچیزمان در »ساعت کارخانه« و ساعتفنی و اساساً در نسبت با گذر  

 کند.معنا پیدا می ،ی اجتماعی هماهنگ شویمهای کارخانهم تا با ضرباهنگببندی دست

مشکل دیگر این رویکرد آن است که تأکید مشخصش بر کار متجسد مانع از تشخیص این نکته از  

داری به چه ترتیب گرایش به تعمیم یافتن دارد.  در سرمایهشود که تحمیل کار  سوی طرفدارانش می

کارگرانِ مزدیِ مشغول به    اداری بی مشخصِ کار سرمایهتوانند تشخیص دهند که رابطهیعنی، نمی

چنین پرولتاریای غیرمزدی را نیز در بر  شود، بلکه همکار در بخشِ تولید کاالییِ جامعه محدود نمی

دیگر، این رویکرد گرایش دارد تولید را صرفاً فرایند مادیِ دگرگونیِ »طبیعت«    به عبارت   [ 11]  گیرد.می

ی اجتماعی خاص است و امکانِ  حدومرز که یک رابطهبه محصول تلقی کند و نه ]فرآیند[ کار بی

و نه محدود به، شکل مزدی وجود دارد. این امر   ،های گوناگون و متفاوتی از جملهتحمیل آن به شکل

های غیرمزدی  ای به دنبال دارد. به این معناست که مبارزات بخشهای سیاسی و نظری جدیداللت

با  ی کارگر نمیطبقه نسبت  و غیرمزدی  بخش  دیگر مبارزاتِ تواند در  سرمایه    در مقابلهای مزدی 

شود نتوانیم راهبردهای  ، پیروی از این رویکرد باعث میچنینچارچوب تفسیریِ مناسبی پیدا کند. هم

فرمایی و  ی کارگر را درک کنیم، راهبردهایی که مواردی نظیر خویشی طبقهی تجزیهدارانهسرمایه

 کنند.ای رنگارنگ از مشاغل را تشویق میشکل دادن به رزومه

ی کار مجرد  غایب است و مقوله  خصلت اجتماعی مقوالت از بحث   ، واضح است که در رویکرد فناورانه

به خود میی کار متجسدْ سرشتی بتمثابه  به بهواره  را  اگر »تجسد کار«  نکته آن است که    گیرد. 

توان آن را فرایندی فنی دانست  دیگر نمی  ،ی طبقاتیِ کار، در نظر بگیریمی یک فرایند، یک رابطهمثابه

شوند، »مناسباتِ طبقاتیِ کار زنده نسبت به کار  سوب میبلکه مناسبات فناورانه مناسباتی اجتماعی مح 

(. در این معنا، نویسندگان پارادایم اجتماعی ]در مقایسه  56:  1988گلون،  مک  و  مرده در تولید« )کلیمن

تر بنا  شان[ را بر زمینی مستحکمکم استداللبا پارادایم فناورانه[ از این مزیت برخوردارند که ]دست

[  Value theory of labourکار ]  محورِ ارزشی  مثال، تأکیدِ دیان السون بر نظریهکنند. برای  می

ی ارزش مارکس  که موضوعِ نظریهآید. تأکید او بر اینجا به کار میی ارزش اینی کارپایهجای نظریهبه

ا چگونه  اند که هستند یها چنانکار بود صحیح است. مسئله تالش برای تبیین این نیست که چرا قیمت

ها را در کار یافت. بلکه، تکاپو برای درک این نکته مهم است که چرا کار چنین [ آنپایشود ]ردمی
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تر[  (. اما نکته]ی مهم123:  1979گیرد و پیامدهای سیاسی این امر چیست« )السون،  شکلی به خود می

ن و نویسندگان متعلق  کاری در مرکز واکاوی مارکس قرار داشت. امری که السو نوعاین است که چه 

بلماتیکِ مارکس قرار دارد  واین است که »کار«ی که در مرکز پر اندازند،  به پارادایم اجتماعی از قلم می

طبقاتی  رابطهیک   مقولهی  و  است  خاص  ماهیتی  مقولهبا  همانند  مجرد،  کار  ارزش،  ی    ماهیتِی 

 کند.  و آن را اثبات می دییتأ  کند،ینمایی می کار را سرشتی این رابطهدارانهسرمایه

که کار انضمامی ناهمگون تنها در مبادله  رسد که پارادایم اجتماعی نیز با ادعای ایننظر میبنابراین، به

ی  جا، جنبه. در اینبرداز نقصی مشابه با پارادایم فناورانه رنج می  ،شوداست که همگون و مجرد می

دارانه به مناسباتِ موجود در بازار محدود شده است. بنابراین، در بسترِ پارادایم  ی سرمایهاجتماعیِ رابطه

چون یگانه پیوند  رو، همی کار و از همیندارانهی سرمایهی رابطهوارهچون شکل بتاجتماعیْ پول هم

.  همین و بسشود،  ضروری دانسته می  یکه صرفاً پیوندشود، بلگردش درک نمی  و  ضروریِ میان تولید

که  اشاره کردن به اینبه جایِ  جا نیز همانند مورد پارادایم فناورانه با یک وارونگی سروکار داریم.  در این

بایست شکل ارزش به خود بگیرد و در مقادیری پول تجلی یابد، چنین که مجرد است می رو از آنکار  

 گیرد. کار با قبولِ شکلِ ارزش ــ و شکل پولی ــ خصلتِ تجریدی به خود میشود که استدالل می

ی میان تولید و گردش را در چارچوب  ی پول و رابطهتوان این مسئلهمی  تنها در صورتیبه باور من  

رابطه یعنی  آن،  جوهر  و  ارزش  بحث  با  ارتباطش  به  را  آن  که  کرد  درک  درستی  به  ی  مارکس 

ای میان  آمیز در شکل رابطهی اجتماعیِ ستیزهبه بیان در آوردنِ رابطهر، بکشانیم.  ی کادارانهسرمایه

شود.  محسوب می  [12]   ی شکل کاالییِ محصوالتِ کار، خصلت ویژهایهای مبادلهچیزها، یعنی، ارزش

دو  اشاره کردم که مارکس به این علت ریکار 1- 2بیایید به نقد مارکس از ریکاردو بازگردیم. در بخش  

ی کیفی آن که چیزی نیست جز  پردازد و نه جنبهی کمّی ارزش میکند که او صرفاً به جنبهرا نقد می

توان هم به نویسندگان  خالقِ ارزش. نقدِ ریکاردو ]از سوی مارکس[ را می  سرشتِ این کارِ یا    شکل

پارادایم فناورانه و هم پارادایم اجتماعی تعمیم داد. در رابطه با گروه نخست، آشکارا به این علت که  

، رغم تأکیدشان بر شکلی کمّی کار متمرکز هستند. گروه دوم نیز به این علت که بهها تنها بر سویهآن

شکلِ ارزش است. نویسندگان پارادایم اجتماعی    هصورت بالواسط شان نه شکل کار بلکه بهیدغدغه

که ضرورتِ بازنمایی ارزش در پول یا شکلِ پولی به خود گرفتنِ آن به این  به جای نشان دادن این

آن را بر    زنند وی کار مجرد به خود گرفته است، کار مجرد را دور میعلت است که کار شکل ویژه

 کنند. مبنای مبادله از طریق شکل پولی تعریف می
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گونه این  ی طبقاتیِ کار. مارکس این، شکل پولی، چیزی نیست جز شکلِ پدیداریِ رابطهیارزش  شکل

 دهد: موضوع را توضیح می

ی  مثابهکاالها تنها مادامی که تجلیاتِ یک جوهر اجتماعیِ همسان، یعنی کار انسانی باشند به

شوند و بنابراین، این خصلت عینی در مقام ارزش امری  ش از خصلتی عینی برخوردار میارز 

شود که این خصلت عینی یکسره اجتماعی است. به صورت بدیهی از این نکته استنتاج می

رابطه در  با کاال میتنها  کاال  میان  اجتماعی  )مارکس،ی  پدیدار شود    - a1867  :138تواند 

139 .) 

تواند به واکاوی رازِ پول بپردازد و  با تأکید بر پیوند میان جوهر و شکل است که میوفقط  مارکس فقط

...  »وظیفه انجام آن نکرده است. یعنی،  به  بورژوایی هرگز حتی تالش  اقتصاد  انجام دهد که  را  ای 

در  پی گنجیده  ارزشِ  تجلی  تکاملِ  سیر  ارزشیِرابطهگیریِ  ساده  ی  از  تا شکل کاال   ... شکل   ترین 

 (. a1867 :139ی پولی« )مارکس،کننده خیره

حدومرزِ تحمیل کار در  بیانگرِ سرشتِ بیهرچند در شکلی رازورز،  درواقع، شکل ارزشی، یعنی پول،  

دارد  نقل کردیم چنین اذعان می  1-2داری است. مارکس در نقدِ ریکاردو که در ابتدای بخش  سرمایه

دهد، یعنی سرشت مجرد  ری که منبع ارزش را شکل میریکاردو به واکاویِ سرشت این کا   چونکه  

را نیز درک    پولو   این کارپردازد، درنتیجه قادر نیست که »پیوند میان  کار که از آن بحث کردیم، نمی

و    سرمایه بنابراین، این پیوند، که مارکس در مجلد نخست کتاب    [13]  (. 164:  1968کند« )مارکس،  

به اعتباریابیِ    ندارد  کند، ربط چندانیپردازد به آن اشاره میارز میمهنگامی که به بحث از شکل عام ه

کنند.  محور دارند به آن اشاره میای بازارگیریاجتماعیِ کار که نویسندگانِ پارادایم اجتماعی که جهت

واره، یعنی  شکل بت  بازنمایِشود که  به میانجی کار اجتماعی بدل میفقط به این علت  برعکس، پول  

حدومرز است. از طریق شکل پولی، ی هستیِ کار مجرد است، کاری که تحمیلی، بیگانه و ذاتاً بیشیوه

یابد  های مصرفی تمایز می»اینک ارزش هر کاالیی نه تنها از ارزش مصرف آن بلکه از تمامی ارزش

:  a1867کند که در تمامی کاالها مشترک است« )مارکس،چون خصلتی جلوه میهم  و به همین علت،

که    ی طبقاتی کاری یک رابطهمثابه  (. امر مشترک در تمامی کاالها کار مجرد است، کار مجرد به158

ارز عامْ شکلی است که در آن ارزش ــ که همان کار  ی هممثابه  . بنابراین، پول بهشکلی ویژه دارد

حدومرز این کار، که به شکل پولی مربوط  دهد. خصلت بییافته است ــ خود را ارائه میمیلی عینیتتح
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ارز  شود: نخست، فهرست ذاتاً نامحدود کاالهایی که ارزش خود را در همشود، به دو نحو آشکار میمی

   رو:سازند؛ دوم، و از همینعام متجلی می

هاست، یعنی  وری، پول مستقل از تمامی محدودیتپول چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ ص

به هر نوع کاالی دیگری قابل تبدیل است.   هبازنمودِ عام ثروت مادی است، چراکه بالواسط

از همیناما در عین بالفعل مقداری محدود است و  پول به صورت  به  حال، هر مجموع  رو 

اد میان محدودیت کمّی و  ی خرید از کارآمدی محدودی برخوردار است. تضی وسیلهمثابه

پولْعدم کیفیِ  وظیفهپول  محدودیتِ  به  همواره  را  سیزیفاندوز  میی  باز  خود  گرداند:  وار 

گشایی قرار دارد که با فتح هر سرزمین مرزهایی تازه برای  انباشت. او در همان موقعیت جهان

 (. a1867 :231کند )مارکس، فتح کشف می

ارز عام،  ی همحدومرزِ تحمیل کار امری ذاتی در شکل ارزشی، یعنی پول به مثابهبنابراین، سرشت بی

 شود.  محسوب می

کند، دارانه معنا پیدا میطور که شکل پولی نزد مارکس تنها به عنوان تجلی کار سرمایهعالوه، همانبه

منظور نشان  یابد. بهر رابطه با این کار معنا میپیوند میان تولید و گردش نیز از نظر او د   به همین ترتیب 

بایست بر اهمیت مشارکت پارادایم اجتماعی در این زمینه صحه گذاشت،  دادن این نکته، نخست می

ی اعتباریابیِ اجتماعیِ کار.  ی میان تولید و گردش به هنگام بحث از مسئلهیعنی بر پیش کشیدنِ رابطه

( در  1980سایمون کالرک  است.   مجلههمین  (  پرداخته  رابطه  این  بررسی  به  تمام  وضوح    [14]  با 

تولید صرف شده است، تنها در گردش است که   از این قرار است که هرچند زمان کار در  استدالل 

تواند درونِ تولید و مستقل  تواند به لحاظ اجتماعی اعتبار یابد ]و محقق شود[. بنابراین، »ارزش نمیمی

اجتماع اعتباریابی  باایناز   ... تعیین شود  است  درون گردش صرف شده  در  یِ کاری که  ارزش  حال، 

یابیِ اجتماعیِ کارهای خصوصی  تواند تعیین شود، زیرا گردش شکلی است که میانجیگردش هم نمی

کند«  دهد و همین کارهای خصوصی بنیاد مادیِ تعیّن اجتماعیِ ارزش را فراهم میدر آن سپهر رخ می

های  چون وهلهتوان هم(. بنابراین، نتیجه این است که »تولید و گردش را تنها می9:  1980)کالرک،  

با    سرمایهچون تکاملِ وحدتِ متناقضِ ارزش و ارزش مصرفی که کتاب  یک کلیت در نظر گرفت، هم

راستی صحت دارد اما نابسنده  به باور من، هرچند این مسئله به (. 9: 1980شود« )کالرک،  آن آغاز می

پایانِ  شود، تمامیتِ حرکت بیت. در چارچوب مارکس، این تمامیت، که با تولید و گردش بازنمایی میاس
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حدومرز کار، بنا شده است. مارکس در  است که بر مبنای ارزش و جوهر آن، یعنی خصلت بی  سرمایه

 دهد: شکلی کامالً گویا چنین توضیح میبه سرمایه کتاب 

افزا به ترتیب در طول حیات ی را که ارزشِ خودارزشا های مشخصِ پدیداریاگر شکل

رسیم: سرمایه پول است، سرمایه کاالهاست.  کند دنبال کنیم، به این نکته میخود کسب می

حال که  ی فرایندی است که در آن، در عینجا سوژهحال، در حقیقت ارزش در اینبااین

دهد و از ارزشی  یر خود را نیز تغییر میگیرد، مقاد پول و کاالها را به خود می ِپیوسته شکل

رو، مستقالً  کشد و از همینشود ارزش اضافه بیرون میکه ارزش نخستین آن تلقی می

 (. a1867  :255کند )مارکس، افزایی میارزش

خود  جا به جای ارزش، موضوع مستقیماً نیز استدالل شده است، اما در این  گروندریسه همین نکته در  

 کار است: 

دهد. اش، است که خود را اصل قرار میارزش مبادله فقط با تحقق خود، یعنی افزایش ارزش

ی سرمایه تمامی صلب بودنش را از  مثابه  به)که از گردش بار دیگر نزد خود بازگشته(    پول

اش  . اما در عین حال، کار رابطهیزی ملموس به یک فرایند بدل شده استدست داده و از چ

را با عینیتش از دست داده است؛ کار نیز به خود بازگشته است. اما سرشت بازگشت این  

ای برای بازتولید همین کار  ایْ کار زنده را وسیلهیافته در ارزش مبادلهعینیت  است که کارِ

ی محصول کار پدیدار  ای صرفاً به مثابهاصل، ارزش مبادلهکه در  گیرد، درحالیفرض می

 (. 263: 1858شده بود )مارکس، 

ای است برای تولید ارزش  بنابراین، وحدت میان تولید و گردش به این معناست. کار در تولیدْ وسیله

-Mرمولِ  ای( است. بنابراین، فی پایانِ )»محصول«( ارزش )مبادلهای(. در گردش، کار نقطه)مبادله

C … P … C’-M’  دهد کند. این فرمول به این ترتیب به حرکتش ادامه میدر این نقطه توقف نمی

… nthM’’’ … M-C’’ … P … C’’’-… P … M’’ -C’-M’ ی  ی گردشْ لحظهو هر لحظه

شود.  تولید محسوب می  بعدیِی  برای لحظه  شرطیحال  گیرد، اما در عینفرض میپیشینِ تولید را پیش

ای. از منظر  ی وسیله و هدفِ ارزش مبادلهاین یعنی وحدتِ تولید و گردش مبتنی است بر کار به مثابه

 حدومرزِ کار، است. طر کار، تحمیل بیخای کارگر، این امر صرفاً به معنای کار محضطبقه
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برخاسته از پارادایم اجتماعی در مقایسه با پاردایم    ی هاکالرک، و صدالبته تمامی واکاوی  مزیت واکاوی

های  ی وهلهی ضروری میان تولید و گردش به مثابهها به رابطهفناورانه، این است که این واکاوی

می اشاره  یکسان  فرایند  یک  اماکنندمتفاوت  یک    با  .  صرفاً  تحوالتِ  مبنای  بر  تمامیت  واکاویِ 

شود. درواقع، دقیقاً به همین خاطر است که  این مزیت زایل می  ’M-C- … P … C’-M»چرخه«ی  

بندی  جا که در صورتماند. از آنکالرک حتی از تشخیصِ مناسباتِ طبقاتی در تولید و گردش باز می

اهمیتی »م  از  تولید و هم گردش  برخوردار میاو هم  از  جرد«  اهمیتی که  یعنی  استبدادِ    ذاتِشوند، 

ی طبقاتیِ بین  گیرند، »رابطهفرض میجا که این هردو یکدیگر را پیشسرمایه برنخاسته است، و از آن

شود«.  شرط اجتماعیِ این مدار محسوب میسرمایه و کار ... سابق بر مدارِ سرمایه شکل گرفته و پیش

کز بر مدار سرمایه قادر به تشخیص آن است، صرفاً تعیّنِ »دیگر مناسباتِ اجتماعی آنچه کالرک با تمر 

ی طبقاتی میان  وفقط »رابطه... بر مبنای منافع اقتصادیِ مشترک« است. این مناسبات اجتماعی فقط

را پیش کار  و  اما شکلفرض میسرمایه  از آن محسوب نمیها و وهلهگیرند«  بنابراین،  هایی  شوند. 

ی اجتماعی میان سرمایه و کار در جدایی کارگران از وسایل تولید و معاش« نهفته  بنیاد واقعی رابطه»

 (. 10: 1980شود« )کالرک، ای که خود نیز صرفاً در کلیتِ مدار سرمایه بازتولید میاست، »جدایی

رابطهپیش تاریخیِ  سرمایهفرض  دارد دارانهی  قرار  جدایی  همین  در  مطمئناً  کار  اینی  با  اگر  .  حال، 

پایان و متعلق به جوهی خودجنبان، یعنی کار مجرد،  چون فرایندی بیرا هم  ’M-C-Mهای  دگردیسی

آن بگیریم،  نظر  رابطهدر  گردشْ  و  تولید  وحدتِ  که  است  واضح  »بازتولید«  گاه  را صرفاً  طبقاتی  ی 

ی طبقاتی کار  »انباشتِ« رابطه  [15]  کند.انباشت نیز می  ترْ کند، بلکه آن را در مقیاسی هردم عظیمنمی

افزایش »ذره شود، بلکه شرایط کیفیِ  ی کارگر منجر نمی«ی طبقه«ی سرمایه و »ذرهنیز صرفاً به 

کنیم از این قرار است،  داری تجربه میدهد. تاریخی که در سرمایهرویاروییِ طبقاتی را نیز شکل می

های طبقاتی از  شِ سرمایه برای اخالل در این ترکیبهای طبقاتی مشخص و تال مبارزات میان ترکیب

 رهگذرِ تحمیل راهبردهای به لحاظ تاریخی خاصِ ]استخراج[ ارزش اضافیِ نسبی. 

 بندی جمع .4

ی کار مجرد پرداخته و خصلت طبقاتی آن را نشان  در این مقاله به بحث از تعریف جوهر ارزش به مثابه

ی  ای مارکسیستی دربارهعزیمتی تفسیری برای نظریهاین مقاله را باید نقطه  رشده دبندی ارائهدادم. صورت

ی اصلی تمامی مقوالتی است  ی کارمجرد مسئلهمثابه  ی جوهر ارزش بهداری دانست، چراکه مسئلهسرمایه

دم که  اند. در خالل بحث در این مقاله استدالل کرداری به کار گرفته شدهکه در واکاوی مارکس از سرمایه



534 

 

ارزش، پول، ارزش اضافی و تولید و گردش به مثابه با مقوالتی نظیر شکل  ی تمامیت  مسئله در رابطه 

ی جوهر ارزش را در معنایی که شرح آن رفت درک  براین، وقتی کار مجرد به مثابهمصداق دارد. عالوه

ی برای پارادایم اجتماعی  زهی شکل پولی، که تا این انداشود که به چه ترتیب هم مسئلهکنیم، آشکار می 

ی مقدار ارزش، که برای پارادایم فناورانه این اندازه مهم است، هر  از اهمیت برخوردار است، و هم مسئله

به خود می فراهم میدو خصلتی طبقاتی  امکان  این  بنابراین،  پارادایم  گیرند.  برای یک  شود که فضایی 

نظریه از  سوم  کارپایهتفسیری  مای  ارزشِ  صورتی  از  استفاده  با  که  پارادایمی  بگشاییم،  بندی  رکس 

نامم و در رابطه با واکاوی جوهر ارزش  می  [16]  سیاسییا    راهبردی( آن را پارادایم  1979ی کلیور )گسترده

دهد که دو  جا[ آن را به کار بستم. قرائتِ کار مجرد به نحوی که در باال ارائه کردم، به ما اجازه می]در این

 العاده مهم را در مرکز واکاوی نظری قرار دهیم.ی فوقمسئله

شود. اگر  داری شناخته میای است که با عنوان سرمایهی ماهیت عامِ استبدادِ نظام اجتماعینخست، مسئله

های آن در واکاویِ  ی کار تشخیص دهیم که خصلتی تحمیل یک رابطهبتوانیم این استبداد را به مثابه

ش مشخص  مجرد  آنکار  میدند،  تمامگاه  وضوحی  با  دربارهتوان  سرشت  عیار  ای  جامعه  عامِ ی 

ی »برنامه«  داری سخن گفت. پذیرش این واکاوی به معنای آن است که دیگر خبری از دوگانهپساسرمایه

صرفاً  ای[ که  در مقابل »بازار« نیست که رادیکالیسم ما را تعدیل کند. دیگر شکل اجتماعی خاص ]و تازه

. چرا که به قول مارکس جوان، اگر  تواند ما را مسحور کندباشد نمیتحمیلِ ماهیتی یکسان برخاسته  از  

ریشه درک  معنای  به  بودن  »ریشه»رادیکال  و  باشد  چیزها«  انسانْای  )مارکس،    ی  باشد  انسان«  خودِ 

  استن کل زندگی به کار ای که از طریق فروکگاه تنها راه چاره برای رویارویی با جامعه(، آن251:  1843/44

ی  فرارفتن رادیکال از آن است. دوم، نشان دادن این مسئله، دقیقاً ذیل مقوله  کندمی  ییزداانسان  از زندگی

ی شورش. این امر  کند، معادل است با بازنماییِ تلویحیِ نطفهداری را تعریف میبنیادینی که ماهیتِ سرمایه

کس در کتاب  ای برخوردار است. به این ترتیب، کلیتِ واکاوی مار العادهاز اهمیت اکتشافی و سیاسی فوق

ی طبقاتی ارائه  چون واگشاییِ بازنماییِ نظریِ مبارزهی ارزش، خود را هم، که مبتنی است بر مقولهسرمایه

گیرد.  ای که این ستیزه به خود میویژه  هایشکل ی میان طبقات و  چون بازنمایی نظریِ ستیزهکند، هممی

شود که مؤلف آن در سر داشت: نه  ی نزدیک میبار دیگر به رسیدن به هدف سرمایه  به این ترتیب، کتاب  

ای که این  رادیکال از اقتصاد سیاسی و از جامعه نقدیکه جامعه چیست، بلکه تفکری منفعالنه در باب این

ظاهر  رشته بر مبنای آن بنا شده است. تحقق این هدف از رهگذر راززدایی از مقوالتِ اقتصادیِ بهدانش

شود  ی کارگر حاصل میطبقه  در مقابلِدارانه  ی راهبردهای سرمایهها به مثابهعینی و نشان دادن سرشتِ آن
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ای باشد ...  (. به همین علت است که »نقد اقتصاد سیاسی ... مادام که بازنمای طبقه1994آنجلیس،  )دی

 (. a1967 :98}بازنمای{ پرولتاریا است« )مارکس،

 ای است از:این مقاله ترجمه *

De Angelis, Massimo (1995), “Beyond the Technological and the Social 

Paradigms: A Political Reading of Abstract Labour as the Substance of Value” in 

Capital & Class, 19(3), pp. 107-134. 

کنندگانِ  و بررسی   آوفهِبنی  پارش چاتوپادهای، هری کلیور، اندرو کالیمن، گروه سردبیری مجله   : ازگزاریسپاس 

ی گوناگون این  گزارم که نکات و پیشنهادات ویرایشی سودمندی را در رابطه با نسخه سپاس   کپیتال اند کلَس ی  مجله

 مقاله در اختیارم گذاشتند. 

 :هایادداشت 

دانیم که منظور او  می   سرمایهبرد اما در پرتو فصل نخست کتاب  قول مذکور مارکس از »ارزش مبادله« نام می در نقل [  1]

جا »دو عاملِ کاال« عبارتند از »ارزش  شود، در این گونه که از عنوان مطلب مشخص می آشکارا »ارزش« است. همان 

ای  نویسد: »ارزش مبادله ی بعد در همان فصل چنین می ه (. او تنها چند صفحa1867  :125مصرف و ارزش« )مارکس،  

)مارکس،  تواند چیزی جز شیوه نمی  باشد«  آن  از  متمایز  پدیداریِ«، محتوایی  بیان، »شکل  جلوتر:  a1867  :127ی  و   )

ا به این  ای کاال، ارزش آن است. پیشرفت پژوهش ما رای، یا در ارزشِ مبادله ی مبادله »بنابراین، عامل مشترک در رابطه

:  a1867ی بیان ضروری یا شکل پدیداری ارزش است« )مارکس،  چون شیوه ای همگرداند که ارزش مبادله نقطه باز می 

128 .) 

را    سرمایهعزیمتِ کتاب  ( پی گرفته شد، نقطه 1956( آغاز شد و توسط میک )1906ارتدوکسیِ کهنی که با انگلس ) [  2]

از  ،  سرمایهحال، واکاویِ مارکس در کتاب  گرفت. بااین داری درنظر می پیشاسرمایه ی  ی تولید کاالیی ساده واکاویِ شیوه 

جا که »ثروت جوامعی  داری است. بند آغازین این کتاب بیانگر مقصود است: ازآن ی تولید سرمایه ، واکاویِ شیوه همان آغاز

چون  و کاالی منفرد، هم   "عظیمی از کاال  یتوده "چون  ها حاکم است، هم داری بر آن ی تولید سرمایهها شیوهکه در آن 

(.  a1867  :125شود« )مارکس،  ، »پژوهش ما با واکاوی کاال آغاز می بنابراین رسد«،  نظر می شکل عنصریِ این ثروت به 

تدریج در حال مقبولیت یافتن در سطح گسترده است. برای مثال، نک به مقاالتی که موزلی  های اخیر بهاین نکته در سال 

 آوری کرده است. ( جمع 1993)

وجو برای معنا،  ی روزانه با سرمایه است. جستی کارگر در رابطهی طبقه ساحتی بودن تنها یکی از عناصر تجربه تک[ 3]

طغیان سوبژکتیویته، ساخت اجتماعات و غیره، ابعاد دیگر آن هستند. نگرانی مدیریت نسبت به »رضایت شغلی« یکی از  

چگونه مجبور است معناهایی را تحمیل کند تا کارگران را با فقدان معنای کار وفق    ست که سرمایه های این مسئله انمونه

اند.  مدت ها را احیاء کند. اما واضح است که چنین راهبردهایی صرفاً کوتاه «ی آن دهد و به این ترتیب، تالش کند »انگیزه 

https://doi.org/10.1177/030981689505700105
https://doi.org/10.1177/030981689505700105
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مراتبی  شغلی را، که مبتنی بر »توزیع معنا«ی جزئی و سلسله تواند وهمِ نسبیِ رضایت هیچ راهبردی از جانب سرمایه نمی 

 خاطر تولید مطابقت دارد. محض  ای کند که با وضعیت تولید شناختی طور قطعی جایگزین آن فقدان معنای هستی است، به

اصطالح »انباشت بدوی« در انگلستان  و در بستر به سرمایهمجلد نخست   27فرایند حصارکشی که مارکس در فصل  [ 4]

شرطی بنیادین  گذار پیش همان فرایند جدایی میان مردم و ابزارهای تولید است، فرایندی که پایه  پردازد،به بحث از آن می 

داری نیست،  رمایه حال، این فرایند محدود به پیشاتاریخِ سشود. بااین ی کار محسوب می دارانهی سرمایه برای تحمیلِ رابطه 

بلکه مشاهده شده که راهبردی است جاری که سرمایه همواره در تکاپو برای اجرای آن در نقاط گوناگونِ جهان و در  

توسعه  متفاوتِ  سرمایهسطوح  درباره ی  بحث  برای  است.  به  داری  نک  مدرن،  حصارکشیِ   Midnight Notesی 

Collective (1990 .) 

 ریت علمی« فردریک تیلور ـ م. ی »مدیاشاره به نظریه [ 5]

های  ای بر سر محدوده چون مبارزهکار هم داری، استقرار هنجاری برای روزانه روست که در تاریخ تولید سرمایه »از همین [  6]

می  جلوه  مبارزه روز  سرمایه کند،  میان  طبقهای  یعنی  جمعی،  سرمایه ی  طبقه ی  یعنی  جمعی،  کار  و  کارگر«  داران،  ی 

 (. a1867  :344)مارکس،

از سرمایه [  7] مفهوم فرارفتن  را می داری در جعبه به کارگیریِ  پاندورایی  با برچسب »جامعه ی  یا  گشاید که  ی جدید« 

ی آن پرداخته شده است: به عنوان کمونیسم از  شود و ذیل مقوالت متعددی به بحث درباره »زندگی جدید« شناخته می 

(؛ یا به عنوان »آینده در دلِ حال« )سی.ال.آر.  1894عنوان »قلمرو آزادی« )مارکس،  (؛ یا به  1946سوی مارکس و انگلس )

ی{ زمانِ زیسته }به مثابه ـ(، یا به عنوان »فضا 1955ی گسست« )بنیامین،  (، یا به عنوان »زمان به مثابه 1977جیمز،  

(، یا به عنوان »نفی  170:  1983گُم،  ت« )وونهها امری از جنس سازگاری اسزمانِ نقش ـزمانِ دگرگونی که در آن فضا ـفضا 

 (. 1984افزایی« )نگری،  عنوان »خودارزش   هب ا(؛ ی 1982زی تازه« )دونایفسکایا، ی سرآغامطلق به مثابه 

مطالعاتی  را به ترتیب در این آثار مشاهده کرد:  های کالسیک هریک از این دو رویکرد  توان روایتاز نظر دِوروی می [  8]

ی ارزش،  ی فارسی: اقتصاددانان کالسیک و نظریهاز رونالد میک )پارادایم فناورانه( ]ترجمه  ی ارزشی کارپایه در نظریه 

اثر روبین )پارادایم    ی ارزش مارکسجستارهایی در نظریه ( و  1956ترجمه محمدرضا سوداگر، انتشارات پازند ـ م.[ )میک،  

چنین نک به  ، هم 1928آوری، نشر مرکزـ م.[ )روبین،  حسن شمس ی  ی ارزش مارکس، ترجمه اجتماعی( ]فارسی: نظریه 

کند: رویکرد ریکاردویی یا تفسیر  های این دو رویکرد نیز اشاره می چنین به دیگر نام( هم 39:  1982(. دِوروی )1927روبین،  

توان برای مثال  را می   ناورانهپارادایم فهای اخیر ذیل  کار تجسدیافته، و رویکرد پساریکاردویی یا تفسیر کار مجرد. مشارکت

هایی از آثار مربوط  ( و دیگر آثاری از این دست مشاهده کرد. نمونه1983(، دومِنیل )1986(، اربار و گلیک ) 1984در شیخ ) 

السون )  پارادایم اجتماعی به   از  آرتور )1979(، کای ) 1979نیز عبارتند  ویت و ماهون  (، هیمل 1989(، کالرک )1979(، 

 (. 1994اهون )(، م1994)
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توان ضرورتاً با  دارانه است. این محل را نمی ی کار سرمایه منظورم از »مقطع تولید« اشاره به »محل« مشخصِ رابطه[ 9]

کارخانه یکی گرفت. مادامی که سرمایه قادر باشد که تمامی ابعاد زندگی را به کار بدل سازد ــ و بنابراین، تمامی ابعاد  

ـ »مقطع تولید« نیز ]به همهمبارزه زندگی به قلمرو   های  ی کار را در شکل شود تا رابطهجا[ منتشر می ی طبقاتی بدل شوندـ 

 ای، کار خانگی و غیره. ها نظیر کار مدرسه های سنتی و دیگر شکل متفاوتی بازخلق کند از جمله شکل 

توان گفت که این رابطه  لحاظ نشده باشد، نمی   ی سلطه ی کارگر در تعریفِ رابطه و مقاومت طبقه   اگر سوبژکتیویته [  10]

توان اجتماعی نامید. بنابراین، در این  ای میان موجودی انسانی و یک سنگ را نمی است، یعنی رابطه  اجتماعیی  رابطه

ستیزه  ذاتاً  خصلت  محوریتِ  بر  که  مارکس  مقوالت  اجتماعیِ  سرشت  بر  تأکیدی  هر  در  معنا،  اجتماعی  مناسباتِ  آمیزِ 

 داری بنا نشده باشد، رویکردی محدود است. ایه سرم

(،  1966ی اجتماعی« که از سوی نویسندگان متعددی ارائه شده، از جمله ترونتی )برای مثال نک به واکاویِ »کارخانه [  11]

 (. 1984(، نگری )1979(، کلیور )1972داال کوستا و جیمز )

از چه نشئت  که این محصول شکل کاال به خود می »بنابراین سرشت معماوارِ محصول کار، به محض آن [  12] گیرد، 

 (. a1867 :164گیرد؟ مشخصاً از خود این شکل« )مارکس، می

کند که علتِ نقد مارکس به ریکاردو این بود که ریکاردو فقط بر  ای تصدیق می ( به تازگی در مقاله 1993مورای )[  13]

(. این ادعا صحیح نیست و بار دیگر باید بر این نکته پافشاری کنیم.  کند نه بر شکل ارزش )پولذاتِ ارزش )کار( تأکید می 

کند  کاری را که ارزش خلق می   خصلتِتواند  ی پول است که نمی طبق نظرِ مارکس، ریکاردو به این علت فاقد یک نظریه 

ی بعدی نقل قولی که در  شود. درواقع، مارکس در جمله ی کمّی این کار درگیر می به تمامی دریابد، بلکه صرفاً با جنبه

را  پول و   این کار تواند پیوند میان روست که }ریکاردو{ نه می کند: »از همین آغاز بخش پیش آوردیم، چنین استدالل می 

 (. 164:  1968را به خود بگیرد« )مارکس، پول بایست شکل  دریابد و نه این نکته را که چرا این کار می 

 (. 1994اند: ماهون )در این مجموعه گرد آمده   «کپیتال اند کلس »ی بحث ارزش در مجله  این مقاله و سایر مقاالت[ 14]

زمان با  نویسد: »هم داری«، چنین می ، یعنی فصل »قانون عام انباشت سرمایه سرمایه کتاب    25مارکس در فصل  [  15]

بازتولید ساده به شکلی مستمر خودِ رابطهآن  بازتولید می که  را  داران در یک سو و  عنی حضور سرمایهکند، یی سرمایه 

ی سرمایه را در  کند[، یعنی انباشتْ رابطهکارگران مزدی در سوی دیگر؛ بازتولید در سطح گسترده نیز ]همین کار را می 

بازتولید می  یا سرمایه کند و سرمایه سطحی گسترده  گیرند و کارگران مزدی  تر در یک قطب قرار می داران بزرگ داران 

افزایی آن، از نو ادغام  ی ابزار ارزشوقفه در سرمایه، به مثابه قطب دیگر. بازتولید نیروی کار که باید به صورت بی   بیشتر در

دارانِ  ی طیف متنوعی از سرمایه وفقط به وسیله اش نسبت به سرمایه فقط تواند از سرمایه خالص شود و بندگی شود و نمی 

ها بفروشد، درواقع به عاملی در بازتولیدِ خودِ سرمایه شکل  را به آن   بایست خود ه است که نیروی کار می منفردِ پنهان شد

 (. a1867  :763-  764دهد. بنابراین، انباشت سرمایه معادل است با تکثیر پرولتاریا« )مارکس،می
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گلون،  )کالیمن و مک  اند خوانده اومانیستی ـمارکسیستی برخی با تأسی از آثار رایا دونایفسکایا این گرایش را گرایش [ 16]

 های این رویکرد وجود ندارد. ها و تفاوت جا مجال بررسی شباهت(. در این 1988
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 روش گرامشی 

 به مناسبت انتشار »دفترهای زندان« 
 

 2021سپتامبر  2

 ژوزف بودجج ی: نوشته

 ی: حسن مرتضوی ترجمه
 

 

»دفترهای زندان«، اثر آنتونیو گرامشی،    جلد نخست  ی فارسیترجمه  تشاربه مناسبت انتوضیح »نقد«:  

ی مترجم  های اوست، مقدمهی دفترهای اول و دوم یادداشتگیرندهبر ی حسن مرتضوی، که دربا ترجمه

ی  از روش گرامش  یجالب  اریشرح بس  ی مترجم فارسی، این مقدمهگفتهکنیم. بهانگلیسی این اثر را منتشر می

چنین هم  تر دیده شده است؛ کند که تاکنون کمن روش برجسته میو رویکردی را به ای  دهدیم  دستبه

 ی گفتاوردهایی مهم، شاخص و خواندنی از دفترهاست. دربردارنده

* 

شناختی، این است: چه چیزی  نظر از مجادالت سیاسی و متنسوالی که هنوز باید پاسخ داده شود، صرف

قرائت   از  است  زندان  قرار  در  دفترهای  بهگرامشی  محتوای  ویراستی  دقیقاً  امکان  حد  تا  که  آید  دست 

سخ  مقدماتی به این سوال پا  ی این جستارِکند؟ در بخش باقیماندههای اصلی را بازتولید مینوشتهدست
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های  ها و روشی گرامشی، به رویهکردن اهمیت توجه دقیق به آهنگ اندیشهدهم. هدف من روشنمی

کند،  اش از سر گذراند، به جزییاتی که معرفی میهایی که پروژهت و چرخشبندی، تغییراواکاوی و ترکیب

،  ها و بازتنظیم مطالبکند، به نظم و ترتیباندازه به تجدیدنظرهایی که اعمال میبه موشکافی و به همان

ای از  کوشم این کار را با تمرکز بر مسیر مجموعهست. من میو اا  بودن کل تالشبخشو حتی به بخش

اهمیت  ظاهر بیهای بهدر گروه کوچکی از یادداشتتوجه  بار بدون جلبها انجام دهم که برای نخستینیدها

 در همان ابتدای دفتر اول پدیدار شدند. 

ای که در  ها و مطالب متفرقهی زیر را در میان ایده، گرامشی مالحظه1929زمانی بین ژوییه و اکتبر  

 کرد نوشت: دآوری مینخستین دفتر زندان خود ثبت و گر

ای که به یادداشت پیشین مربوط است. مورد لومبروزو. از  . مالحظهاستخوان کوچک کوویه  §

 (I. §26شود. )استخوان ریز یک موش گاهی یک مار دریایی بازسازی می

احتماالً، در مواجهه با این مدخل مرموز، نگاهی اجمالی به آن    دفترهای زندان خواننده ویراست کامل  

ـ  اندازد و به خواندن ادامه میمی نوشته  ی دستصفحه  28دهد. زیرا اگرچه این مدخل در همان ابتدای متنـ 

ها،  خطی، فهرست نامــ نوشته شده است، بسیاری از اقالمی که مقدم بر آن در همان دفترند، از مطالب یک

الب متنوع تشکیل شده بود. بنابراین،  شده از ریوارول و سایر مطکلمات قصار و نظرات، نکات موجز رونویسی

ارتباط معادل با یک تذکار سریع است که  خواننده کامالً آگاه است که شماری از این قطعات پراکنده و بی

تری بدل  هایی از متون خاصممکن است بعدها هنگام شرح و تفصیل در متن اهمیت یابند، یا به بخش

ی گرامشی  گیری پروژهطرح، ساختار سراسری یا رشد و شکل  ها دروندهند چگونه آنشوند که نشان می

، بعید نیست احساس  دفترهای زندانی دقیق، با توجه به خصلت خاص  افتند«. خواننده، حتی خواننده»جا می

جا به رمان یا یک  ی کوچک دارد توضیح دهد؛ به هر حال، در اینکند مجبور است اهمیتی را که هر قطعه

گذاریم که هر عنصر باید قابل استناد به  پردازیم که در آن فرض را بر این مینمی  شرح کشاف »علمی«

تمامی  یک قصد کم در  دفترها،  متن کامل  با  در همان حال، خوانندگان  اما  باشد.  دقیق  و  وبیش منظم 

بافته    هاآنای که در  های عمدههای بزرگ، درونمایهکم برداشتی عام از درونمایهاحتماالت خود، با دست 

طور موقتی هم که شده( به هر یک از  گرایش دارند که )حتی به  ها آنشوند؛ بنابراین،  اند، مواجه میشده 

ی روشنفکران« و  هژمونی«، »فرهنگ«، »نظریهی فراگیری مانند »َاین قطعات شناور، جایی درون مقوله

 اختصاص دهند.   هاآنمانند 

ای مکث کند، زیرا »یادداشت  اید باعث شود خواننده لحظهاما عبارت »مربوط به یادداشت پیشین« ش

طرح  شامل  مورد،  این  در  نوشتهوارهپیشین«  برخی  از  عجیبای  اغلب  های  برای  است.  لوریا  آکیلله  تر 
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تصادفاً    هاآنکه، شاید، برخی از  معناست؛ مگر اینمعنا یا اساساً بیخوانندگان معاصر، یقیناً نام آکیلله لوریا کم

به یاد داشته باشند.    سرمایهگفتار« و »مکمل« مجلد سوم  ان زهرآگین انگلس علیه او را در »پیشسخن

با کارهای گرامشی آشنایی داشته است، میای که پیش عالوه بر این خواننده داند که یکی از آخرین تر 

ی  گرامشی به منزلهای است که  شانیسم« مقولهدفترها به »لوریانیسم« اختصاص داده شده که مانند »بر

که  بندی کند. بنابراین، با اینیک ابزار ابداع کرد که او را قادر ساخت تا انواع روشنفکران ایتالیایی را دسته

شود و نه لوریانیسم، خواننده  ی آغازین دفتر اول ذکر مینه لوریا در فهرست »مباحث اصلی« در صفحه

داشتی که عنوانش »آکیلله لوریا« است با دو مبحثی که در  قاعدتاً مشکل اندکی در یافتن پیوند بین یاد

ها« و »اخالف  های روشنفکری ایتالیایی: توسعه، نگرشگیری گروههمان آغاز دفتر ذکر شده، یعنی »شکل

شانیسم« برچسبی است مفید برای گروهی از روشنفکران  طور که »برپدر برشانی« خواهد داشت. زیرا همان

  هاآنشان  جاعی، اغتشاش ایدئولوژیکی، نوستالوژی برای نظم ازدست رفته و پوپولیسمادبی که مواضع ارت

پسند  نویس تاریخی عامهکار، رماننهایت محافظهگر، یسوعی بیسرکوب  های امروزین ارتدوکسرا به گونه

ای از روشنفکران  گرا، یعنی آنتونیو برشانی، بدل کرد، به همین ترتیب، »لوریانیسم« به مظهر مجموعهو جدل

اندیشه اپورتونیسم،  شان به  ی منحط، پژوهشگری سرسریعلوم اجتماعی بدل شد که پوزیتیویسم خام، 

شان نبود، به طرزی مضحک( در کار و فعالیت پروفسور اقتصاد، آکیلله  ترین شکل )و اگر تاثیر گستردهعالی

شت »آکیلله لوریا« بالفاصله در نخستین  یافت. ممکن نیست تصادف محض باشد که یاددالوریا، مصداق می

دفترهای  شود که در سراسر  ی »اخالف پدر برشانی« آورده میها دربارهای از یادداشتیادداشت از رشته

 پخش است.   زندان

برداری و توصیف اجمالی از برخی مطبوعات که تمایل  ی اصلی یادداشت عبارت است از فهرستبدنه

ی  دِتو کروچه دربارهی نظرات بنهکند. در ادامه، مالحظاتی دربارهواهی را مستند می  های وافر لوریا به نظریه

ی نابهنجار یکه دانست  یابد که لوریا را نباید یک پدیدهشود. یادداشت با این نظر پایان میلوریا مطرح می

از روشنفکران دیگر    توان به نحو ثمربخشی بسط داد تا بسیاریکه واکاوی خصوصیات فردی او را میو این

 را نیز در بر بگیرد: 

ای از نمایندگان  از رشته  ترین نمونهترین و عالیی فردی هیوالیی نیست: او کامللوریا یک نمونه

ای از آن روشنفکران پوزیتیویست  طور کلی، نمونهی معینی است؛ بهقشر معینی از روشنفکران در دوره

بخشند، تصحیح  پردازند و کمابیش معتقدند که مارکسیسم را تعمیق میمیی کارگران  که به مسئله

ی نوع معینی از تولید ادبی طور کلی لوریانیسم خصیصه... بنابراین به  روندکنند و از آن فراتر میمی

ی اونیتا،  پرتزولینی  ووچهی کروچه،  کریتیکافور در  و علمی در کشور ماست )از این نوع آثار به
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شود( به سازمان ضعیف فرهنگ و از این رو به نبود محدودیت و نقد مربوط  نی یافت میمیسالوه

 (I, §25است. )

ی »آکیلله لوریا« را به  ی »استخوان کوچک کوویه«، یادداشت بلندتر دربارهبنابراین، یادداشت کوتاه درباره

باید تحت عنوان »لوریانیسم«   کند: افزودن چزاره لومبروزو به فهرست روشنفکرانی که دو طریق کامل می

های  شناسهای برخی از پارینهای »علمی لوریایی« مشابه با روشکند که روشبررسی شوند و مطرح می

شان از شواهد تجربی منجر به نتایج نادرست و حتی غریب شد. چنین ی نادرستناموجه است که استفاده

ی گرامشی از هر چیزی دانست که به  شده و شناخته  توان یکسره در راستای نفرت شدیدای را میاشاره

های پیرامون  تر »استخوان کوچک کوویه« و یادداشتپوزیتیویسم آلوده باشد. اما با مکث برای بررسی عمیق

 اش را کشف کرد. ی جانبی به پوزیتیویسم و طرفداران روشنفکریتوان چیزی بیش از حملهآن، می

بین انواع متفاوت    گرامشی   اولیه در دفترها، متوجه تمایزاتی شد کهی  توان حتی در همین مرحلهمی

نویس و منتقد بودند؛ به طور  نویس، مقالهنگار، رمانها روزنامهشود. برشیانیستروشنفکران ایتالیا قائل می

ه دلیل براین، بها عموماً دانشمندان علوم اجتماعی بودند. عالوهخالصه، انواع گوناگون اهل ادب. لوریایی

خود را حامیان فرهنگ  که    هاآنتری با یکدیگر تفاوت داشتند. اخالف پدر برشانی ارتجاعی بودند، چه  مهم

کردند و چه کسانی که طرفدار پوپولیسم ناسیونالیستی و نوستالوژیکی بودند. در مقابل،  متعالی معرفی می

بیل فیلیپو توراتی، بنیانگذار سوسیالیسم ایتالیایی(  )از ق  ها آندانستند؛ بسیاری از  ها خود را مترقی میلوریایی

ی مارکسیستی  کردند که متکی بر اندیشهاغلب گمان می  ها آنفعاالنه مدافع آرمان سوسیالیستی بودند؛  

شانیسم  های مرتبط با برکه روشن شد، بسیاری از شخصیتگمان، چنانبخشند. بیهستند یا آن را بهبود می

ای فکری یا به عبارت بهتر فضای فرهنگی که زمینه را برای فاشیسم فراهم کرد و به  و لوریانیسم در فض

ماند که نیاز به  ها باقی میای از لوریاییی ویژهحفظ آن یاری رساندند، نقش داشتند. با این همه، جنبه

ه پیامدهایی  ای و با چکند چگونه و تا چه گسترهکه آشکار می  ایکاوی جداگانه و خاص دارد؛ واکاویوا

دهد.  تاثیر قرار میگراها را به طور عام و مارکسیسم را به طور خاص تحتگرایی چپپوزیتیویسم یا علم

اش را در خصوص این موضوع  گرامشی در یادداشتی بالفاصله پس از »استخوان کوچک کوویه«، دغدغه

 دهد: نشان می

ا در ایتالیا که به بررسی تبهکاری معطوف  گرشناسی چپبقایای رمانتیسیسم متأخر؟ گرایش جامعه  §

رسید تجلی عالی  است. در ارتباط با این واقعیت، آیا لومبروزو و دیگرانی که در آن زمان به نظر می

هستند )سو و ...(؟   1848؟ یا بقایای رمانتیسیسم  ندشدعلم هستند، بخشی از این گرایش شمرده می

ی شمار بزرگی جنایات خونین یکه  ایتالیا این افراد از مشاهده  آیا در ارتباط با این واقعیت است که در
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که »به لحاظ علمی« ابتدا این پدیده را توضیح بدهند،  توانند بدون اینخوردند و اعتقاد داشتند که نمی

 (I, § 27جلوتر بروند؟ )

گیری  مبحث عام »شکلشانیسم و لوریانیسم همگی به  های مربوط به برکه روشن است که یادداشتبا این

ها« تعلق دارند، این موضوع نیز روشن است که در صفحات  های روشنفکری ایتالیایی: توسعه، نگرشگروه

»گروه اصطالح  دفتر،  نخستین  واضحآغازین  تمرکز  روشنفکری«  بیشهای  برجستگی  و  کسب  تر  تری 

وچک کوویه« و »بقایای رمانتیسیسم  شویم که سه یادداشت »آکیلله لوریا«، »استخوان ککند. متوجه میمی

ست. )دو یادداشت  هاآنکنند که پیش و پس از  ای کوچک و قابل تمیز از مطالبی پیدا میمتأخر؟« مجموعه

باورها« هستند. به دنبال این دو  گذار میان تاریخیاننی بی »قانون طبیعی« و »کنایه به منزلهبعدی درباره

ل به  دیگر  یادداشت  دو  میوریایییادداشت،  خودِها  در  حال،  همان  در  یادداشت  پردازد.(  مجموعه  ها  این 

ارائهمی با  گرامشی  دید.  عام  امر  به  نزدیکی  و  خاص  امر  از  دوری  در  حرکتی  از  توان  برخی  از  سند  ی 

رسد تا فعالیت  ی »لوریانیسم« میکند و به ساختن اصطالح تازههای آکیلله لوریا آغاز میترین نظریهغریب

کردند( نامگذاری کند؛  خواه معرفی میگرا یا ترقیا ذهنیت انواع معینی از روشنفکران را )که خود را چپی

به روش علمی کوویه تشبیه می را  این روشنفکران  به خطا میسپس کار  روند، و سرانجام کل  کند که 

 کند.( را تبیین میهاآنتاریخ  گراهای ایتالیایی و علم پوزیتیویستی )و  شناسی چپی رابطه بین جامعهمسئله

شود که چگونه مباحث  قاعدتاً پس از بررسی این قطعات در جزییات متوجه می  دفترهای زندانی  خواننده

ترسیم شده دفترها  آغازین  در صفحات  کلی  در خطوط  و بسط میو موضوعاتی که  با  اند، شرح  و  یابند 

این موضوعات را در بسیاری  شو تنیده میهای بعدی درهمموضوعات دیگر در مدخل ند؛ گرامشی بعدها 

ی  اانهمندنحو نظاماند، کمابیش بهمنظم و مرتب شده  ای که براساس درونمایهموارد در دفترهای »ویژه«

ام، در واقع در شکلی نسبتاً تغییریافته در اواخر متن  کند. این سه یادداشتی که در باال نقل کردهگردآوری می

شوند اما هر سه در یک دفتر نیستند. در نگاه نخست، نه هیچ یک از  از نو مطرح می  نداندفترهای زکامل 

این یادداشتتغییراتی که گرامشی در بدنه کند و نه ترکیب جدیدشان، خیلی مهم به نظر  ها وارد میی 

با روایت جدیدتر  تر را  رسد که این تغییرات برای کسی که صرفاً روایت قدیمیرسند. در واقع، به نظر مینمی

با قطعاتِ    ی عظیمی دقیق این مجموعهکند، اهمیت نسبتاً اندکی داشته باشد. اما برای خوانندهمقایسه می

کند را زیرورو  های نهایی آن جدا میهای نخست این سه یادداشت را از روایتروایت  ای که صدها صفحه

حل بزرگی پیدا شده، یا  ــ نه به این دلیل که راه کند پژواک بزرگی ایجاد می ها آنهای کرده است، تفاوت

ی  های تجدیدنظرشدهرو که یادداشتاند، بلکه از آننه به این علت که موضوعات سر جای خود قرار گرفته
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بخش کوچکی از آن    ها آنای با چند دورنمای ضرورتاً جامع که  گرامشی با پیچیدگی چندسویه و پروژه

 یابد. می آیند بازتابشمار میبه

این دسته که درباره را    هاآنی  سومین یادداشت  استفهامی خود  )به جز عنوانش(  بحث کردم، شکل 

 کند: شود، تا پایان دفترهای زندان حفظ مینوشته می 25هنگامی که از نو در دفتر 

ه خود را به  گرا در ایتالیا را، کشناسی چپگرایی و بقایای رمانتیسیسم متأخر. باید گرایش جامعهعلم

بررسی تبهکاری معطوف کرده است، بررسی کرد. آیا این موضوع به این واقعیت مربوط است که  

رسید تجلی عالی علم ترین« پیروانش، که در آن زمان به نظر میلومبروزو و بسیاری از »درخشان

ن تاثیرگذار  شاای و معضالت خاصگرا و با تمامی انحرافات حرفههستند، بر بخشی از گرایش چپ

ی قانون  هایش دربارهکاری)سو و روغن  1848بودند؟ یا این موضوع به بقایای رمانتیسیسم متاخر  

ی  های روشنفکری ایتالیا از مشاهدهجنایی بزک شده(؟ یا مرتبط با این واقعیت است که برخی گروه

که »به لحاظ  نند بدون اینتواهای خونین یکه خوردند و اعتقاد داشتند که نمیآمارهای باالی جنایت

 ,25ی »بربریت« را توضیح دهند، جلوتر بروند.« ) علمی« )یعنی به لحاظ ناتورالیستی( این پدیده

§8 )   

دهد حداقل است ــ یادداشت هنوز همانند گذشته به می  25تغییرانی که گرامشی در این بند در دفتر    

گرا و پوزیتیویسم علمی به نحوی  شناسی چپی بین جامعهپردازد، یعنی رابطههمان شبکه از معضالت می

کانونی رخ داده است،    ی تغییرشود. با این همه،  شناسی پدیدار میی جرمکه  در گفتمان پژوهشگرانه درباره

زیرا اکنون گرامشی روایت تجدیدنظریافته را از دو یادداشت قبلی جدا کرده است و در بستری جدید و در 

درونمایه براساس  »دربارهای منظم شدهدفترهایی که  عنوان  و  )تاریخ گروهی حاشیهاند  تاریخ  های  های 

 اجتماعی زیردست(« دارند قرار داده است. 

گرایی و بقایای رمانتیسیسم  واقع کامالً درست نیست بگوییم که جابجایی یادداشت مربوط به »علمدر  

رخ می آنچه  واقع  در  است.  کانون  تغییر  بیانگر  و ضخیممتأخر«  بسط  شبکهدهد،  میان  شدن  پیوندها  ی 

شوند. زیرا  یاند، مطرح مشده  شماری که درون دفترها چیدهموضوعات گوناگونی است که در قطعات بی

بندی جدید خود متضمن  بندی بعدی و نیز در صوتگرایی و رمانتیسیسم در صورتیادداشت مربوط به علم

ـ پژوهشی که هدفش  شناختی چپای از گفتمان جامعهی تبارشناسی جنبه پژوهشی است درباره گرای ایتالیاـ 

های  بندی گروهترکردن فهم ما از صورتراخ کردن آن و فنه تعیین خاستگاه دقیق این گفتمان، بلکه تاریخی

باید جزء الزم مطالعههاآنهای  روشنفکری، رشد و نگرش ی لوریانیسم  ی پدیدهست؛ و چنین پژوهشی 

درباره پژوهش  نه  و  شود  جنبهغریب  ی تلقی  سیاستترین  ادغام  ترقیهای  ظاهر  به  و  های  خواهانه 
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های  بندیی صورتن. اما گرامشی این پژوهش را به مطالعهگرایانه و پوزیتیویسم علمی غیرتاریخی آچپ

چنین به تاثیر این گفتمان و افرادی که با آن قدرت  کند؛ او همگفتمانی به معنای دقیق کلمه محدود نمی

میگرفته ایتالیا  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  مادی  تاریخ  بر  لومبروزو  اند  چزاره  معروفیت  پردازد. 

شناسی موجب بهبود طرز تلقی از  اش در جرم به این دلیل است که پژوهش »علمی«( اساسا1909ًـ1835)

نمونه در چند  اما  یادداشتمجرمان شد.  در  نامش  ذکر میای که  تاثیرگذار  های گرامشی  با مکتب  شود، 

است که  شان در سراسر دفترها غالباً در ارتباط با لوریانیسم مطرح است( مرتبط  دانشمندان اجتماعی )که نام

روانه بر فرهنگ سیاسی ایتالیا داشت: مثالً  شان اثری تأخیری و پسهای پوزیتیویستیها و نظریهدیدگاه

با دادن مشروعیت »علمی« در تداوم جبرباوری )و تقدیرباوری( که برخی افراد )مثالً تبهکاران( و نیز    هاآن

زیستی »بربر« و بدوی هستند، نقش داشتند. یک    ها( ماهیتاً یعنی به لحاظ های معینی )به ویژه جنوبیگروه

جامعه نوع  این  مهم  ارائهپیامد  مانع  که  است  این  دربارهشناسی  تبیینی  میی  سرکوب  تاریخ  شود:  ی 

شود. به بیان دیگر،  محروم می شناسی جایگزین سیاست قدرت و سلطه به عنوان تبیین شرایط افرادِزیست

ها«  ، نابهنجاری »جنوبیدادن ناهمرنگی »تبهکاران« با جامعهبا نسبتشناسان  مکتب پوزیتیویستی جامعه

نگران رفتار  تودهکنندهو  زیستی  لحاظ  از  متعیّن  قوانین  به  یا »غیرعقالنی«  با های »منحرف«  شناسی 

 کند.شان محروم میهای زیردست را از تاریخ خاصماهیت غیرتاریخی، گروه

های  شناسان و شخصیتی این جامعهاست که چزاره لومبروزو، نمونهبنابراین، کامالً مناسب و مقتضی  

های تاریخ  ی حاشیهیعنی »درباره  25ها، نه تنها در مدخل نهایی دفتر  تاثیرگذار در پس بسیاری لوریایی

شود. در آن نخستین یادداشت،  چنین در بند آغازین ظاهر میهای اجتماعی زیردست(« بلکه هم)تاریخ گروه

در توسکانی،    1870ی مذهبی مخالفی که در سال  بحث داوید التزارتی است، رهبر کاریزماتیک فرقه  عنوان

ای، شکوفا شد. برخورد چزاره لومبروزو به التزارتی  ای از مشکالت اقتصادی بسیار زیاد و ناآرامی تودهدر دوره

 داشت: ای گرامشی را به دنبال تفسیر حاشیه ها و نابهنجارهادیوانهدر کتاب 

که های یک جنبش جمعی و دالیل این ی خاستگاه ... )این سنت فرهنگی زمانه بود: به جای مطالعه 

ی موهوم نامه شود و بحث به بیان زندگی چرا این جنبش گسترده شد، چرا جمعی بود، قهرمان مجزا می 

د به ن توان اند و می نشده که تصدیق   شودشود، و اغلب اوقات از نقاط عزیمتی استفاده می او محدود می 

نخبه  برای یک  تفسیر شوند.  متفاوتی  اجزای گروه نحو  اجتماعی،  زیردست همیشه جنبه ی  ای های 

 ( 1§ ,25بربرگونه یا بیمارگونه دارد.( )

بار دیگر اظهارنظری که جزییات بسیار خاص، بسیار نمی  توان از ذکر این نکته خودداری کرد که چگونه 

التزارتی به عنوان فردی نابهنجار یا دیوانه ــ باعث آن بود، نقطه  انضمامی ــ یعنی توصیف لومبروزو از  
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بررسی برای  فراخ عزیمت  دربارههای  رویهتر  فرهنگ،  تاریخ  گفتمانیی  حاشیهنخبه  های  نشینی  گرا، 

های دفترهای زندان  شمار یادداشتگیرد. این حرکت از امر خاص به امر عام بیهای زیردست قرار میگروه

اینرا مشخص می یعنی  ــ  است  مطلب صادق  این  ندرت عکس  به  برای  کند.  مفروض  تعمیمی  از  که 

های خاص اطالعات یا مشاهدات  یا بخشپرداختن به امری خاص استفاده شود. در واقع، هنگامی قطعات،  

تواند جایگاه یک نظریه فراگیر را به دست آورد،  انجامند، تعمیم نمیبخش میخاص به بینشی عام یا تعمیم

ها یا  ها مستقل باشند. تعمیمدهد و در همان حال خود آن خاصها میای که معنای ثابتی به خاصنظریه

ای سیال و بیش از پیش پیچیده با سایر  شده نیستند، همیشه در رابطهمفاهیم خودشان هرگز کامل یا کامل

که هرگز به یک ترکیب  کنند بدون ایناشاره می  یهای همیشه به ترکیب  هاآنها و مفاهیم قرار دارند؛  تعمیم

خاص که  قطعاتی  هستند،  خاصی  جزییات  به  بازگشت  خواستار  همیشه  و  برسند  نهایی  بودگی  قطعی 

ی  اتری که با یکدیگر پیوند دارند، در شبکهکنند، حتی وقتی مفاهیم جدید و پیچیدهرا حفظ میشان  تاریخی

 گیرند.متغیر و بیش از پیش متراکم و گسترده از روابط قرار می

ی نخستین یادداشت  توان با مقایسهشدت مهم روابط بین خاص و عام در دفترها را میهای بهبرخی جنبه

ریا« اختصاص داده شده بود با روایت بعدتری برجسته کرد که نخستین صفحات از دفتر  که به »آکیلله لو

دهند که عنوانش لوریانیسم بود. در روایت اولیه، بخش آغازین و بلند این یادداشت  «ای را تشکیل می»ویژه

کتاب درباراطالعات  غریبهشناختی  میی  لوریا  مکتوبات  و  ترین  می  ها آندهد  توصیف  در  کنرا  اما  د. 

شناسی آثار کند، کتاب( جدا می1935نویس یادداشت دوم )( را از پیش1929هایی که یادداشت اولیه )سال

ــ اقتصاددانی برجسته، شخصیتی روشنفکر و سیاسی ــ گردآوری و منتشر کرد.    اینائودیلوریا را لوییجی  

ی گرامشی را  شده در یادداشت اولیهثبتشناسی برخی از اطالعات  اکنون اطالعات گردآمده از این کتاب

کند. )دقت و توجهی که بر اساس  اش متکی بود کامل و تعدیل میبه حافظه  ، که آشکارا برای نگارش آن

شناسی  کننده است(. اما گرامشی از کتابشناسی با دقت تمام ثبت شده خیرهآن حتی ریزترین جزییات کتاب

ابزار از یک  بیش  بررسی و کنترل جزییات کتاب  اینائودی که چیزی  را  برای  بود، تفسیری عام  شناختی 

 ی این یادداشت بدل شد: ای بر بقیهکند که به دیباچهاستخراج می

توان در آن »غرابت« اصلی آکیلله لوریا را  من برخی از »مستندات« اصلی را ثبت کردم که می  §

شناسی آکیلله لوریا« منتشر شده که لوییجی اینائودی،  کنم: اکنون »کتابام نقل مییافت )از حافظه

هرست  تهیه کرده است؛ ف  1932، سپتامبر ـ اکتبر  5، شماره  ریفورما سوچالهی  به عنوان ضمیمه

هایی که از هر چیزی  ها« در آن دیده نشود، غرابتناقص است و ممکن است »غرابت  امن[ آشکار]

بخشد  تر است. خود کار اینائودی نیز مهم است زیرا »شأن« علمی لوریا را ارتقا میکه ثبت شده مهم
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دهد، و به  رار میهای لوریا را در یک »سطح« ق و ناگزیر نزد خوانندگان جوانِ این دوره تمام نوشته

قلم در این عصر    884دهد:  تاثیر قرار میاین ترتیب با انبوه »آثار«ی که لوریا نوشته تخیل را تحت

فهرست   در  افتخاری  عضویت  سزاوار  اینائودی  تالش«،  و  »زحمت  این  برای  کمی.  فرهنگ 

اشارهلوریایی باید  این،  بر  عالوه  سازمانهاست.  عنوان  به  اینائودی  که  جنبشندهدهکرد  های  ی 

 ,28ی این نکته نوشت.( )های« لوریا است و مشخصاً باید یادداشتی دربارهفرهنگی مسئول »غرابت

§1) 

دهد  ی لوریانیسم را بسط میی یادداشت، حوزهنیازی نیست شرح دهیم که چگونه این افزوده به روایت اولیه 

ی نقش  نه کل این پدیده را با تأمالت دربارهتا سازوکارهای گسترش و مشروعیت آن را در بربگیرد و چگو

با این همه،  پیوند می  دفترهای زندانهای  روشنفکران در سازمان فرهنگ در بسیاری از بخش دهد. 

شناسی اینائودی، ابزاری پژوهشگرانه  شاید غیرضروری نباشد که توجه را به این واقعیت جلب کنیم که کتاب

آزمایی  حاظ ایدئولوژیکی »خنثی« تلقی شود و بر اساس معیار عینی درستطور متعارف از ل توانست بهکه می

کند؟(، حتی  ی اطالعات الزم را به درستی منتقل میمورد قضاوت قرار گیرد )یعنی آیا کامل است؟ آیا همه

کافی  شود، از موشکافی انتقادی در امان نیست. و این موشکار گرفته مینی که به عنوان ابزاری »مفید« بهزما

می نشان  را  انتقادی  دقت  یا  جدیت  فقدانِ  دقیقاً  شاخصهانتقادی  که  بهدهد  ابزار  چنین  تنظیم  ظاهر  ی 

منزله به  کتاب»معصومی«  میی  داده  نشان  است.  »معصومیت«  شناسی  این  و  »فقدان«  این  که  شود 

اش، با تظاهر به این  عناصری از پیچیدگی هستند: پژوهشگری معتبر )اینائودی( با رهاکردن نقش انتقادی

ها( را  ای از آثار )لوریا و لوریاییاش ایستاده است، رواج مجموعهکه بیرون از موضوع گردآوری »علمی«

می میارج  تشویق  و  خصیصهنهد  که  است.  کند  انتقادی  دقت  فقدان  و  پژوهشگری  در  دقت  عدم  اش 

نگرش چنین  روشنفکرانهپیامدهای  فعالیتهای  نوع  این  که  می  هاای  بار  و به  اند  عظیم  بسیار  آورند، 

صحنههیچبه به  نمیوجه  محدود  ایتالیا  چنانی  نتیجهشوند،  بخش  در  آشکار که  یادداشت  همین  گیری 

 شود.می

ی یادداشت مربوط به »آکیلله لوریا«، حرکت از خاص  گرامشی در دو بند نهایی روایت تجدیدنظرشده

ها و اثرات لوریانیسم و  کند، اما با تفاوتی چشمگیر. جلوههد تکرار میدبه عام را که در روایت اصلی رخ می

سازد، اکنون یک معضل  تر، فقدان محدودیت انتقادی در فرهنگی که لوریانیسم را ممکن میاز آن مهم

می دانسته  نتیجهاروپایی  بندهای  ایتالیا.  شرایط خاص  فقط  نه  و  با  شود  لوریا«،  »آکیلله  یادداشت  گیری 

کردن تحوالت عظیمی که در طی پنج سال پس از روایت نخستین رخ داد، آن را دستخوش تجدیدنظر  لحاظ

 و شرح و تفصیلی گسترده کرد:
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ای از نمایندگان  ی رشتهترین نمونهترین و عالیی فردی هیوالیی نیست: بلکه او کامللوریا نمونه

ای از آن روشنفکران پوزیتیویست  کلی، نمونهطور  ی معینی است؛ بهقشر معینی از روشنفکران در دوره

بخشند، ی پراکسیس را تعمیق میپردازند و کمابیش معتقدند که فلسفهی کارگران میکه به مسئله

می تجدیدنظر  آن  میدر  فراتر  آن  از  و  دورهکنند  هر  که  کرد  خاطرنشان  باید  اما  ای  روند. 

: هیتلریسم  را   را دارد و هر کشوری سهم خود  دترین لوریانیسم خاص خولترین و کامیافتهفرجام

نشان داد که در آلمان در زیر قلمرو آشکار گروهی از روشنفکران جدی، لوریانیسم هیوالیی دندان 

اداری«  تیز کرده و پوسته رسمی را شکسته و به عنوان مفهوم علمی و روش جدید »فرمالیته ی 

ها و مجلداتی  داشته باشد، بنویسد، تحقیق کند، کتابتواند وجود که لوریا میاین گسترده شده است.

ی خویش منتشر کند، اصالً عجیب نیست: همیشه کاشفانی در حرکت ابدی و کشیشانی  را به هزینه

را منتشر کنند. اما این واقعیت که او به ستون  شده  های اورشلیم آزاددنبالهاند که  محلی بوده

طور »خودجوش« مخاطبانی پرشمار یافت ــ این چیزی  که بهاینفرهنگ، به »استاد« بدل شد و  

های  کند، ضعفی که حتی در دورهی ضعف خاکریز انتقاد وادار میاست که انسان را به تأمل درباره

ی افرادی  نشدهشوق کنترلوهای نابهنجار شوربهنجار نیز وجود داشت. باید به یاد داشت که در دوره

تواند بر هر خاکریز غلبه کند و با  سادگی میهای متنفذ هستند، بهمایت گروهمانند لوریا، که از ح

هایی که در پیش کردن محیط فرهنگ روشنفکری که هنوز ضعیف است آن را برای دههدگرگون

 است به منجالب بکشاند. 

ی  ی »فرهنگ« آلمانی زیر سلطهسابقه( پس از نمایش خشونت و رسوایی بی1935فقط امروز )

های ضرورتاً متناقض خود( آگاه  تلریسم، برخی روشنفکران از شکنندگی تمدن مدرن )با تمام جلوههی

( سربرآورد و از طریق انقالب فرانسه و  1000اند، تمدنی که از رنسانس آغازین )پس از سال  شده 

ایده شناختهحرکت  »فلسفههای  نام  به  انگلیسی«  شده  کالسیک  »اقتصاد  و  آلمان«  کالسیک  ی 

جاست نقد پرشور روشنفکرانی مانند ژرژ سورل، مانند اشپنگلر، و غیره که حیات  سلط شد. از اینم

 (  1§ ,28اند. )کننده و سترون پر کردهفرهنگی را با الف و گزاف خفه

های  ترین درونمایهگمان با پرداختن به مهمی این قطعه بنویسیم، بی اگر قرار باشد تفسیری مفصل درباره

هایی که آشکارترین  دادیم، درونمایهکه در دفترها در هم تنیده شده است نوشته خود را خاتمه می ایعمده

چنین ی بین فرهنگ و سیاست و نقد پوزیتیویسم. همها عبارت است از نقش روشنفکران در جامعه، رابطهآن

های  شانیسم، و برخی یادداشتی لوریانیسم را با برهای دیگر دربارهتوانستیم این یادداشت و یادداشتمی

باالی« فرهنگ( پیوند زنیم تا بر اساس این  های سطحی روشنفکران اصلی ایتالیا )»کشیشدیگر درباره
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ی آن شرایط فرهنگی بپردازیم که در ظهور فاشیسم  ی مفصل دربارهابه مطالعه  دفترهای زندانقطعات  

در این فرصت مایلم توجه را فقط به دو اظهارنظر  . با این همه،  ندنقش داشتند و کمک به حفظ آن کرد

تر( آمده بود اما اکنون  های قبلی )و بسیار کوتاهتر در روایتجلب کنم که در این قطعه ثبت شده و پیش

ی مهمی از روشنفکران )که برای  توان دید که پیامدهای فراگیرتری داشته است: )الف( پوزیتیویسم الیهمی

کردند و اعتقاد داشتند که خورده بودند( که به معضالت طبقه کارگر توجه می  یاییراحتی کار برچسب لور

کرده پیدا  بهتری  وضعیت  بعد  به  مارکس  زمان  از  نوعی  به  بیکارگران  )ب(  اغتشاش  اند؛  و  مباالتی 

ن  طور عمده بود. ایها که نشانگان فقدان موشکافی و جدیت انتقادی در فرهنگ بهی لوریاییپژوهشگرانه

علمی از  ظاهری  با  موشکافی  و  جدیت  میفقدان  پنهان  همگرایی  که  حالی  در  از  شود،  نحوی  به  زمان 

به ــ  اصلی  روشنفکران  باالیی  مدارج  شدید  میانتقادهای  ــ  تمدن  نهایی  حافظان  )یا  اصطالح  گریزد 

های مربوط به  شتای که در یادداهای عمدهشود(. یکی از دغدغهکم کامالً به حاشیه کشانده نمیدست

اندیشه که  است  این  دیگر(  جای  هر  )و  شد  بیان  سرهملوریانیسم  نظریهبندیورزی  واهی،  شده،  های 

بیبی و  انتقادی  خصیصهمباالتی  عمومی  فکری  دستمسئولیتی  طرفداران  منحصربفرد  راستی،  های 

محافظه نیست؛  ارتجاعی،  فرهنگ  لیبرال  یا  اندیشهبه  هاآنکار  جدی  چپی  طور  حتی  ترقیخواه،  و  گرا 

 کند. مارکسیستی را آلوده می

توان کشف کرد که غیرممکن  از واکاوی مفصل و انضمامی فرهنگ که در دفترها انجام شده است، می

توان به این تشخیص  تر میاست فقط عناصر ارتجاعی را برای ظهور فاشیسم سرزنش کرد. از آن مهم

مشخصاً مارکسیستی فرهنگ مسلط در بسیاری موارد نتوانستند یا  رسید که مخالفان سوسیالیست و حتی  

توانستند به نحو موثری یک  کننده ارائه کنند ــ یعنی نمیتوانستند بدیلی منسجم و قانعدر حقیقت نمی

فرهنگ متقابل را ساخته و پرداخته کنند ــ زیرا خودشان از لحاظ دقت و موشکافی در مضیقه بودند و به  

ترین گواه این موضوع  هایی را از فرهنگ مسلط اقتباس کرده بودند. روشنها و پارادیمقادی روشطرز غیرانت

می »جامعهرا  در  شبهتوان  یادداشتباوری«  از  بسیاری  که  ناپژوهیده  پوزیتیویسم  یافت،  آن  علمی  به  ها 

های آن را  ترین روایتهدهند که مارکسیسم را عامیانه کرد و گستردای را نسبت میبرندهانحرافات تحلیل

جامعه در خصوص  با هم  مرتبط  عمده  دو معضل  ساخت.  روایت  ناموثر  در  پوزیتیویستی صراحتاً  شناسی 

داده میشدهبازنگری تشخیص  کوویه«  »استخوان کوچک  به  مربوط  یادداشت  از  ی  بعد  کمی  که  شوند 

 آمده است:  28ی آکیلله لوریا در دفتر  یادداشت مفصل درباره
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شناسی«، به ویژه  خوان کوچک کوویه. شرح اصل کوویه. اما هرکسی کوویه نیست و »جامعهاست  §

پذیر است  های خودسرانه و »غریب« بسیار امکانتواند با علوم طبیعی مقایسه شود. در آن، تعمیمنمی

 (3§ ,28بارتر است(. ) )و برای زندگی عملی زیان

بندی قدیم خود به آن  کند که آنچه در صورتیادداشت آشکار مییک لحاظ، گرامشی در این روایت از   از

انجامد مشابه با آنچه  علمی، به نتایج غریبی میاشاره کرده بود، ولو به نحو مرموزانه، یعنی لوریانیسم شبه

کم  جا هست که )دستی دیگری در این. با این همه، نکتهشودهای علمی حاصل میشاز کاربرد نادرست رو

های گوناگونی در سراسر دفتر  شود بلکه بارها به شکلاً( در یادآوری قبلی اصل کوویه ظاهر نمیصراحت

جا و  شناسی« عبارتست از اقتباس یکترین خطاهای »جامعهکه یکی از بنیادیشود ــ یعنی اینبیان می

ت چشمگیر این نکته  شناسی که مستقیماً از علوم طبیعی وام گرفته شده است. اهمیغیرانتقادی نوعی روش

ی گرامشی از اثر بوخارین با  طور جدی به نقد گسترده، مفصل و گزندهای آشکار است که بهبرای خواننده

کند، توجه  که بخش مهمی از دفترها را اشغال می شناسیماتریالیسم تاریخی: نظام جامعهعنوان  

شناسی  درسی عمومی جامعه  کتاباش عنوان فرعی »کند. )کتاب بوخارین، در ویراست روسیمی

چنین داد.( همرا داشت و گرامشی پیوسته به آن با عنوان »راهنمای عمومی« ارجاع می  مارکسیستی

»استخوان    یتجدیدنظرشدهشناسی« را در روایت  قول که اصطالح »جامعهمهم است که به عالمت نقل

شناسی« در دفترها معنای خاصی  امعهکوچک کوویه« دربرگرفته توجه کنیم. در این مرحله، اصطالح »ج

نظریه با  و  کرده  و روشکسب  لوریاییشناسیها  هم  میهای  پیوند  بوخارین  هم  و  که  ها  حالی  در  یابد. 

لوییجی   مانند  افتخاری  عضو  حتی  )یا  عضو  هرگز  لوریاییاینائودی بوخارین  جمع  همه  (  این  با  نبود،  ها 

های دفترها شباهت داشت )مثالً بنگرید به دفتر  ر تعدادی از یادداشتهای لوریا دهایش مستقیماً به ایدهایده

(. بنابراین، اگرچه »استخوان کوچک کوویه« در دفترچه »لوریانیسم« قرار داده شده، 29§ و    § 21،  11

ویژگی از  دارد که  تبعاتی  اجمالی گرامشی  انتقادی  از روشنفکران موردبحث تحت  پژوهش  های گروهی 

طور سربسته با اشاره به »اصل  رود. در واقع آنچه در موضوعات و معضالتی که بهسم فراتر میعنوان لوریانی 

می مطرح  چنانکوویه«  یا  تاریخی  ماتریالیسم  یا  مارکسیسم  تعریف  همان  میشود  گرامشی  نویسد، که 

 ی پراکسیس« است. »فلسفه

ی بین  داند و رابطهشناسی یکی می، بوخارین ماتریالیسم تاریخی را با جامعهماتریالیسم تاریخیدر  

جامعه و  میتاریخ  توصیف  نحوی  به  را  جامعهشناسی  با  برتری  آن  در  که  ــ  کند  است  شناسی 

بیشناسی«»جامعه معنایی  به  که  میای  تلقی  علمی  مکانیستی  یا  پوزیتیویستی  شبهه  و  شد.  هیچ شک 

 نویسد:  ی علم و تاریخ در مقدمه، مینمای رابطهم دیسهبوخارین با ترسی
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ی مهم در میان علوم اجتماعی وجود دارند که نه تنها قلمرویی یکتا از زندگی اجتماعی بلکه  دو شاخه

ای یکتا  نه تنها به مجموعه  هاآنکنند؛ به بیان دیگر،  کل زندگی اجتماعی را در غنایش بررسی می

پردازند و به تمام  ی یک کل میمنزلهنند ... بلکه به سراسر زندگی جامعه، بهکاز پدیدارها توجه می

میگروه نشان  توجه  اجتماعی  پدیدارهای  دیگری  های  و  است  تاریخ  علوم  این  از  یکی  دهند. 

پردازد که چگونه جریان زندگی اجتماعی ... تاریخ به پژوهش و توصیف این موضوع می  شناسیجامعه

پردازد مانند:  شناسی به پاسخ به سواالتی عام می... جامعه  در مکانی معین جاری شد  در زمانی معین و 

های اجتماعی )اقتصادی، حقوقی، علمی و غیره( با  های گوناگون پدیدهی گروهجامعه چیست؟ رابطه

داد؛ شکل   هاآنیکدیگر کدامست؛ تحول   باید توضیح  ما  را چگونه  تاریخی جامعه کدامست؛  های 

آید و توانیم این واقعیت را توضیح بدهیم که یک شکل تاریخی به دنبال شکل دیگر میمیچگونه  

های دیگری به  ترین( علم اجتماعی است. اغلب با نامترین )انتزاعیشناسی عامغیره و غیره؟ جامعه

 ی فرایند تاریخی«.  ی تاریخ«، »نظریهشود مانند »فلسفهآن ارجاع داده می

رابط یک  این  و  هاما  »تاریخ«  ــ  علم  دو  جداگانه  وظایف  گفتمان،  سپهر  فقط  بوخارین  نیست.  برابر  ی 

کند؛ یعنی  شناسی دستور کار تاریخ را تعیین میکند. بنا به طرح او، جامعهشناسی« ــ را تعریف نمی»جامعه

در بند  شناسی تعیین شده است. این موضوع  ها و اهداف پژوهش تاریخی که از پیش توسط جامعهرویه

 شود:بعدی روشن می

دهد، به عنوان روش برای تاریخ عمل  شناسی چون قوانین عام تکامل انسان را توضیح میجامعه

های اقتصاد وابسته  های حکومت به شکلی عام را مقرر سازد که صورتکند. مثالً اگر این آموزهمی

ناسبات کدامست و باید نشان دهد که  است، مورخ باید در هر عصر تاریخی بکوشد و بیابد که دقیقاً م

 (HM, 14ی انضمامی و خاص آن چیست. )جلوه

شناسی به که جامعهاین  از  رسد که حاکیستشود و به نظر میی بعدی تا حدی مبهم میموضوع در جمله

نتایج اطالعات فراهم استنتاج  را برای    آمده از پژوهش تاریخی وابسته است: »تاریخ مواد و مصالح الزم 

گذارد، زیرا این نتایج از یک جنس نیستند بلکه از  شناسانه در اختیار میهای جامعهشناختی و تعمیمجامعه

شناسی است  کند که جامعهی آخر بند کامالً روشن میاند.« اما جملههای واقعی تاریخ استنتاج شدهفاکت

کند،  بندی میخود دیدگاه معینی را صورتی  نوبهشناسی بهکند و نه برعکس: »جامعهکه تاریخ را هدایت می

گوییم، روشی برای تاریخ«. در واقع معنای این حرف این  که اکنون میای برای پژوهش، یا چنانوسیله

که منابع و مصالحی از تاریخ دریافت کند، قوانینی  داند، حتی قبل از اینشناسی پیشاپیش میاست که جامعه

رشته همیشه با روشی  نما، تاریخ به عنوان یک دانشاند؛ آنگاه، بنا به این دیسهوجود دارد که بر تاریخ حاکم
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بخشد تاریخ همیشه به کشف یا  شناسی در اختیار قرار داده است، روشی که اطمینان میتر جامعهکه پیش

ع قوانین  میتایید  پژوهشام  به  میانجامد،  نتیجههایش  در  سپس  دیدگاه  این  از  پردازد.  بوخارین  گیری 

 اش تقویت شد: مقدمه

ی عام  ی ماتریالیسم تاریخی جایگاه معینی دارد، نه اقتصاد سیاسی است نه تاریخ؛ نظریه... نظریه

ی ماتریالیسم تاریخی  یه... این واقعیت که نظر  شناسیجامعه و قوانین تکامل آن است یعنی جامعه

برد.  شناختی از بین نمیی جامعهوجه اهمیت آن را به عنوان یک نظریهیک روش تاریخ است، به هیچ

تر انتزاعی در اختیار  تر ممکن است دیدگاه )روشی( را برای علوم کماغلب اوقات یک علم انتزاعی

 (HM, 15... ) جا نیز این موضوع صادق است گذارد. در این

ی  نظریه  کندکه ادعا مییراد اصلی که در دفترهای زندان علیه بوخارین مطرح شد این است که ضمن اینا

ای  دهد، هرگز »شرحی منسجم و منطقی از مفاهیم فلسفیی پراکسیس« را بسط می»راستین« »فلسفه

د و از منابع نامربوط  انجعلی  ها آناند )که بسیاری از  ی پراکسیس عموما شناخته شدهکه تحت عنوان فلسفه

خودِآمده از  بوخارین  عوض،  در  است.«  نکرده  ارائه  شوند(  افشا  و  شوند  نقد  باید  عنوان  این  به  و   اند 

شناسی »یک فلسفه  فرض جامعهی پراکسیس. اما پیشآورد ــ فلسفهای بیرون میشناسی، فلسفهجامعه

اش  شناسیناسی بوخارین نیز استثنا نیست؛ جامعهشای که جزء پیرو آن است.« و جامعهبینیاست، یک جهان

ی ماتریالیستی. به جای تایید ماتریالیسم تاریخی به عنوان یک مفهوم مستقل،  در واقع متکی است بر فلسفه

فلسفه تابع  را  آن  بوخارین  بدیل،  و  انقالبی  میحقیقتاً  پوزیتیویستی(  ماتریالیسم  )یعنی  قدیمی  کند،  ای 

 گیرد. نگی هژمونیک نشئت میای که از فرهفلسفه

یافته،  است برای خلق روش علم تاریخیـ  سیاسی که به نظام فلسفی بسطشناسی تالشی بوده  جامعه

شناسی واکنش نشان داده است اما فقط  گرا، وابسته بوده است، و علیه آن جامعهپوزیتیویسم تکامل

ی غیرفیلسوفان شده  شده است، فلسفه  شناسی گرایشی قائم به ذاتبه طور ناقص. بنابراین، جامعه

های تاریخی و سیاسی بنا به معیارهایی  نمای فاکتبندی دیسهاست، تالشی برای توصیف و طبقه

جامعه بنابراین،  است.  شده  ساخته  اجتماعی  علوم  مدل  مبنای  بر  برای  که  است  تالشی  شناسی 

بینی ه آینده را با همان قطعیتی پیشای کی انسانی به گونهاستخراج »تجربی« قوانین تکامل جامعه

باوری عامیانه در بنیاد  دهد. تکاملی بلوط بار میدرخت بلوط میوه  ؛بینی کردتوان پیشکند که می

 (II, §26تواند اصل دیالکتیکی گذار از کمیت به کیفیت را درک کند. )شناسی نمیجامعه

که، بوخارین  شود )جالب اینی علوم طبیعی میدهها است: بوخارین بنخطای بوخارین شبیه خطای لوریایی

آورد تا اثبات کند که رخدادهای انقالبی حاصل  حتی به علوم طبیعی روی می  ماتریالیسم تاریخیدر  
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»دگرگونی یا  ناگهانی«  »تغییرات  نظریهار  نمیهای شدید«  نقض  را  فرگشتی  به  ی  بستر  این  در  و  کند 

کند.( مالحظاتی که در  کند ــ اشاره میلوحانه« توصیف میرا »ساده  بار کوویه ــ که آن ی مصیبتنظریه

تذکراتی هستند علیه کل رویکرد بوخارین.    توان خواند،ان کوچک کوویه« مییادداشت مربوط به »استخو 

بنابراین نمیشناسی را نمیاوالً، »جامعه با علوم طبیعی مقایسه کرد« و  توان تحوالت جامعه را به  توان 

توان تاریخ را به همان سبک و سیاق  ی بلوط توصیف کرد، و نمیی رشد درخت بلوط از دانهشیوه  همان

کوویهدیرین اصل  از  مددگرفتن  با  که  ساخت  از  ، شناسی  را  بازسازی  استخوان  طریق  دایناسوری  هایش 

انجامد  »غریب« میشناسی به استنتاجاتی ی نادرست از اصول علوم طبیعی در جامعهکند. ثانیاً، استفادهمی

های متعددی  ها نمونهی لوریا و لوریاییهای گرامشی دربارهباری دارد. یادداشتکه پیامدهای عملی زیان

نتایج جامعه از  های ضدبوخارین، اما  ی یادداشتگذارد. در سلسلهشناسی پوزیتیویستی در اختیار ما میرا 

شناسی پوزیتیویستی در کارآیی  ی تاثیرات وحشتناک جامعهای را دربارهتوان مالحظات بسیار روشنگرانهمی

یادداشت از  یکی  عنوان  یافت.  مارکسیسم  فلسفهسیاسی  »تقلیل  است:  چنین  به  ها  پراکسیس  ی 

پردازد. ابتدا،  کننده مینهایت مهم که به انواع موضوعات تعیینشناسی« ــ یادداشتی نسبتاً بلند و بیجامعه

قطعه نمن  را  آن  از  میای  مستقیمقل  به  که  میکنم  زیانی  به  ممکن  شکل  علمترین  که  گرایی  پردازد 

 شناختی مسبب آن است: جامعه

ای داشته  براین، بسط قانون آمارها به علم و هنر سیاست ممکن است پیامدهای بسیار جدیعالوه

در حالی که در   کنند.های عمل استفاده میبندی دورنماها و برنامهباشد چرا که از آن برای صورت

هایی ایجاد کند که به آسانی با پژوهش  تواند خطاها و گافعلوم طبیعی، قانون ]آماری[ فقط می

شود که از آن شدن دانشمندی میتر تصحیح شود و به هر حال فقط باعث به ریشخندگرفتهبیش

  یهایه آسیباستفاده کرده بود، در علم و هنر سیاست، ممکن است کار به فجایع واقعی بکشد ک

ناپذیر بزند. در واقع، در سیاست اقتباس قانون آمارها به عنوان یک قانون اساسی، که ناگزیر  جبران

انجامد؛ عالوه  در کار خواهد بود، نه تنها خطایی علمی است بلکه در عمل به یک خطای عملی می

خاطرنشان کرد که هدف کنش  دهد. باید  مند را پرورش میممایگی نظابر این، تنبلی ذهنی و تنک

ها از حالت انفعالی است؛ یعنی از بین بردن قوانین اعداد بزرگ. اکنون  آوردن تودهسیاسی دقیقاً بیرون

 (II, §25شناختی در نظر گرفت؟)توان این قانون را قانونی جامعهچگونه می

ی سیاسی  شناسی پوزیتیویستی با برنامهدهد که چگونه جامعهدر ادامه توضیح می  گرامشی در این یادداشت 

ها  ای است برای انفعال، تودهی جبرگرایی )یعنی ماتریالیسم فلسفی( نسخهمارکسیسم ناسازگار است. فلسفه

ای را  سازی مکانیکی احساسات تودهدستکند که یکی کاریزماتیک رهبران منفردی میرا پذیرای جذبه



557 

 

ها« براندازی نظم »ناتورالیستی« قدیم با ارتقاء آگاهی  ی »حزب تودهبخشند. در مقابل، وظیفهتداوم می

داند، اما نه به عنوان بازیگران  ی تاریخ میها را سازندهانتقادی است. به بیان دیگر، ماتریالیسم تاریخی توده

شود ــ قوانینی که عالوه بر این به  ییرناپذیر آشکار میناآگاه در درامی مکانیکی که بنا به قوانین طبیعی تغ

شان برای خود حقوق رهبری قائل  «ی دانش »علمیکنند و بر پایهها را کشف میکنند آنآنانی که ادعا می

 بخشد. هستند، تمایز، امتیاز و قدرت می

استای نقد پوزیتیویسم است،  توان دریافت که چگونه نقد بوخارین نه فقط در راز این قطعه به تنهایی می

اش از سوسیالیسم چنین در امتداد تلقیهای گرامشی مسلط است، بلکه همیعنی نقدی که بر تمامی یادداشت

توده آموزش  لزوم  بر  پافشاریش  به عنوان فرهنگی متمایز،  انتقادی  است  آگاهی  بتوانند  به نحوی که  ها 

اش و نقش حزب کمونیست، »شهریار نوین« )و  بنیادیگرایی و دمکراتیسم  کسب کنند، مخالفتش با جزم

های  چنین تأییدی است بر دلمشغولیی خاص همرو تلقی خاصی که از ماکیاولی دارد(. این قطعهاز این

سهولت نظرات گرامشی را در خصوص  پایدار نسبت به تاریخ که در سراسر دفترها بارز است. این یادداشت به

جامعه لومبروزویی  میشمکتب  یاد  به  تبیینناسان  که  »علمی«آورد  دربارههای  از  شان  نابهنجار  رفتار  ی 

تر تأکیدی معروف  کند. در واقع، این یادداشت به فهم غنیهای فرودست دوری میی گروهبررسی تاریخچه

در مخالفت با بوخارین نیز شاهد هستیم(: در    دفترهای زندانرساند )تأکیدی که در صفحات  یاری می

گذاشته شود و نه    "تاریخی"ی دوم یعنی  یاد داشت که »تأکید بر واژهارت »ماتریالیسم تاریخی« باید بهعب

 (. II, §27ی اول که خاستگاهی متافیزیکی دارد« )بر واژه

شود که شناسی« قویاً متذکر میی پراکسیس به جامعهدر واقع، بخش آغازین یادداشت »تقلیل فلسفه

تاریخ  گرایانهتقلیلشناختی  روایت جامعه پیچیدگی  و  اهمیت  ارزیابی  در  ناتوانی  از  تاریخی  ماتریالیسم  ی 

شدن مارکسیسم و نظرات غریبی است که به اصطالح توسط  ای که عامل دفرمهگیرد؛ ناتوانینشئت می

 است.  ها( مطرح شدهطرفداران به ظاهر ارتدوکس آن )مثالً بوخارین( و نه چندان ارتدوکس )مثالً لوریایی

تر  شناسی[ بازنموده تصلب گرایش منحرفی است که انگلس پیشی پراکسیس به جامعهتقلیل ]فلسفه

  21هایی به دو دانشجو ]ژوزف بلوخ و هاینتس اشتارکنبورگ، به ترتیب در  نقد کرده بود )در نامه

پانزدهم  منتشر شد ]اول و    آکادمیکر   سوسیالیستیشه[ که در  1894ی  ژانویه  25و    1890دسامبر  

هایی که  ای مکانیکی از فرمول[( و عبارت است از تقلیل برداشتی از جهان به مجموعه1895اکتبر  

دهد که تمامیت تاریخ را در جیب خود دارد. این برداشت مشوق اصلی برای  به فرد این تصور را می

 (II, §25های ژورنالیستی »نوابغ« احمق است. )گوییبدیهه
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ها است. آنان مجهز به  شناسان« به تاریخ همانند رویکرد کوویه به استخوانرد »جامعهبه بیان دیگر، رویک 

پیش تعیینای اصول روشمجموعه قلم را در جایگاه خاص خود درون تمامیتی از  شده قرار  شناسی هر 

وجود  ی تاریخی  گیرند، هیچ تجربههای مکانیکی را به اشتباه جای تاریخ میفرمول  هاآندهند. چون  می

شود،  اش حضور داشته باشد. هر قلم که با پژوهش تاریخی آشکار میبودگیندارد، هیچ رویدادی که در خاص

فقط در خدمت پرکردن جزییات و تایید صحت تصویر عمومی است. این همان اتفاقی است که هنگامی  

می میرخ  »ناتورالیسم«  از  یکسانی  نوع  تابع  اجتماعی  علوم  و  فلسفه  که  کوویه  شودهد  اصل  در  که  ند 

کند؛ در واقع سوءاستفاده  ی کوویه به معنای دقیق کلمه اعتراض نمیگنجانده شده بود. )گرامشی به نظریه

 انگیزد.(میو سوءکاربرد از مفاهیم علمی است که خشم انتقادیش را بر

می مطرح  را  تاریخی  ماتریالیسم  بدیل  روایت  یادداشت  همین  بعدی  به  جمالت  بنا  روایت،  کند.  این 

شناسی مناسب آن نه از علوم طبیعی بلکه  شناسی نیست بلکه تاریخ است و روشی پراکسیس جامعهفلسفه

 شناسی«. باید از قلمرو نقد و تفسیر استخراج شود یعنی »متن

نمایی شود؛ این تجربه خود  تواند دیسهی پراکسیس روی آن بنا شده است نمیای که فلسفهتجربه

شناسی« به عنوان روش  تواند به »متنی آن میکرانش که مطالعهاست در تنوع و تضارب بیتاریخ 

شناسی عام  ای بیانجامد که به عنوان روشهای ویژه و فلسفهیافتن از فاکتپژوهش برای اطمینان

ه  کشود. شاید این همان چیزی است که مقصودِ آن دسته از نویسندگانی بود که، چنانتاریخ درک می

]بوخارین[ به آن اشاره شد، امکان    نامهدرسخیلی اجمالی در نخستین فصل ]در واقع »مقدمه«[  

ی پراکسیس  کنند که فلسفهشوند و ادعا میی پراکسیس منکر میشناسی را از فلسفهبرساختن جامعه

یانه  های تاریخی خاص وجود دارد )این ادعا که با صراحت و ناشطور خاص در جستارمایهفقط به

گمان خطاست و همانند یک شکل جدید عجیب نومینالیسم و شکاکیت فلسفی  مطرح شده است، بی

ای که به معنای علم شناسیشناسی بسازیم، جامعهتوانیم یک جامعهکه میرسد(. انکار اینبه نظر می

س نیست،  ی پراکسیشود، یعنی به عنوان علم تاریخ و سیاست، که همانند با فلسفهجامعه درک می

شناسی را  توانیم متمم تجربی مشاهدات عملی را برسازیم که سپهر متنبه معنای آن نیست که نمی

می درک  که  سنتی  نحو  آن  متنبه  که  حالی  در  سازد.  گسترده  روشکنیم،  بیان  ی  مندانهشناسی 

اطمینان مشخصاهمیت  و  فاکتیافتن  یگانهکردن  »تفرد«  در  خاص  نمیهای  است،  یم  توانشان 

با  ی عملی تشخیص »قوانین گرایشی« عامفایده را کنار بگذاریم که در سیاست منطبق است  تر 

اند. اما تاکید نشده است  قوانین آماری یا اعداد بزرگ که به پیشرفت برخی علوم تجربی یاری رسانده
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توده دارد که  کاربرد  زمانی  تا  آماری فقط  قانون  مقابلهکه  در  مردم  که  موض  با   های عظیم  وعاتی 

 (. II, §25شود منفعل هستند. )موردتوجه مورخ یا سیاستمدار است منفعل باقی بمانند یا فرض می

متن و  تاریخ  مارکسیسم،  میان  مناسبات  یادداشت،  همین  روایت  نخستین  موشکافانهدر  حتی  تر  شناسی 

« است:  شده  مطالعه  "یتجربه"توصیف  است،  تاریخ  خود  تاریخی،  فاک ماتریالیسم  خاص،  تی  های 

  "مفرداتِ"های ویژه است که به عنوان  ی اهمیت فاکتبیان روشمندانه  "شناسیمتن"...  "شناسیمتن"

 (.  6§ ,7شود« )قطعی و خاص درک می

شناختی آن را هدایت  بنا به نظر بوخارین، تاریخ نوعی فعالیت است، قلمرو پژوهشی که قوانین جامعه

تاریخ  می نظر  این  به  بنا  شیوهکنند؛  عنوان  ندیمهبه  پژوهش،  جامعهی  در  ی  مقابل،  در  است.  شناسی 

شناسی  شناسی تقریباً یکسره از هم گسیخته است: جامعهی تاریخ و جامعههای گرامشی، رابطهیادداشت

ی تاریخ جدا شده است و، عالوه بر  ی زیستهپردازد که از تجربهپوزیتیویستی به قوانین عام انتزاعی می

ها فراتر برود و یقین یابد که  ر ماتریالیسم تاریخی این است که همان قوانین را نقض کند، از آناین، کا

کند که حزب  رو، همین یادداشت در ادامه تایید میدادن به تاریخ خود را دارند. از اینها امکان شکلانسان

ماتریالیسم تاریخی متصور است، نمیسیاسی  از    تواندای )ارگانیسم جمعی( که  احساسات  "دانش خود را 

از قوانین آماری تولیدشده توسط جامعه"ایتوده شناسی کمّی کسب کند. در عوض، به این دانش، »از  ، 

واسطه، از طریق  از امور خاص بی ، از طریق تجربه"همدردی"، از طریق  "مشارکت فعاالنه و پویا" طریق

 (. II, §25زنده نامید« رسید ) "شناسیمتن"توان نظامی که می

شناسی سودمند نیست؛ بلکه فقط باید بر ادعاهایش نظارت کرد، قدرت  این به معنای آن نیست که جامعه

بخش آن را از مشروعیت انداخت، کاربردهای آن را باید به دقت محدود کرد، و نتایج »علمی« آن  تمامیت

عنوان  ستر دیگری و در یادداشتی تحترا همیشه باید تابع نقد تاریخی قرار داد و نه برعکس. گرامشی در ب

درباره»برهان بحث  به  کوویه«  کوچک  استخوان  فرهنگی.  فایدههای  جامعهی  پرداخت.  ی  شناسی 

ی یک  منزلهشود، اما به این دلیل که فقط بهشناسی در این یادداشت زیر نوری مثبت مشاهده میجامعه

های  شمول. روشهای جهانبندی حقیقترای صورتشود و نه بها لحاظ میابزار برای برساختن فرضیه

شوند، بلکه  کار بسته میعلوم اجتماعی به  گرفته از علوم طبیعی، نه فقط هنگامی که درشناسی، نشئتجامعه

شناسی براین، جامعهشوند. عالوهشوند، خطاپذیر تلقی میهای طبیعی نیز اعمال میهنگامی که به پدیده

شود و ممکن است آن را کامل کند اما جایگزین آن  رو نسبت به تاریخ قرارداده میقاطعانه در جایگاه پی

 شود.نمی
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توان کل بدن را  اصل کوویه مبتنی است بر همبستگی اجزای ارگانیک منفرد بدن که بنا به آن می

ا  نفسه کامل باشد( ــ با این همه باید بکه این جزء فیاز یکی از اجزای آن ساخت )مشروط بر آن

اش از نو بررسی کرد ــ این آموزه را باید یقیناً درون  ی کوویه را برای بسط درست اندیشهدقت آموزه

ماشین پیوند داد. الزم ـی فرانسوی، درون »منطق« فرانسوی، گنجاند و به اصل حیوانسنت اندیشه

رسد این امر  ه نظر میشناسی کامالً معتبر بوده یا نه؛ بنیست بررسی کنیم که آیا این اصل در زیست

اردکی فکر کرد که ساختار آن هیچ »منطقی« ندارد و غیره(. اما  توان به نوکممکن نیست )مثالً می

شناسی مفید، درست و  توان بررسی کرد، استعاره به کنار، که آیا این اصل همبستگی در جامعهمی

باید مراقب بود: در خصوص تاریخ    رسد که پاسخ آشکارا مثبت باشد. امازایاست یا خیر. به نظر می

تواند چیزی غیر  تواند جایگزین سند شود، یعنی نمی گذشته، اصل همبستگی )مانند اصل قیاس( نمی

از تاریخ فرضی را فراهم آورد، تاریخی محتمل اما فرضی. اما در خصوص کنش سیاسی و کاربرد  

همبستگی قابل  اصل  آنچه  در  قیاس(  اصل  استپیش)مانند  فرضیهبینی  ساخت  در  یعنی  و  ،  ها 

ها سودمند است،  کند. این اصل مفید، صحیح و در قلمرو فرضیهدورنماهای ممکن، موضوع فرق می

فرضیه چه  دریابیم  که  است  این  مسئله  محتملو  است ای  همه  از  اصل    تر  که  هنگامی  یقیناً   ...

شود، اغلب خطر درغلتیدن یهای افراد یا حتی یک گروه به کار برده مهمبستگی برای تبیین کنش

دار« عمل  ها اغلب »منطقی«، »منسجم« و »نتیجهبه امور خودسرانه وجود دارد: افراد مانند گروه

کنند. به این شیوه عمل می  هاآنکنند، اما همیشه مفید است که با این فرض شروع کنیم که  نمی

تواند مقصود جدلی داشته  قط میبودن« انگیزهای کنش، سودمند نیست. ف فرض »ناعقالنیطرح پیش

شود«  »از یاوه هر چیزی نتیجه میکند که مانند فیلسوفان مدرسی بگوید:  باشد و فرد را قادر می

(14, §29 .) 

ها به آن نزدیک شویم،  ی این احتیاطشناسی را به این طریق بررسی کنیم و با همههای جامعهچنانچه روش

ند باشد. با محدودکردن اصل کوویه به سپهر امور فرضی در چارچوب  این ممکن است به لحاظ سیاسی سودم

بینی،  ی( ارتقای آن به جایگاه یک جهانتوان در مقابل خطرات )و وسوسهبستری آشکارا محدودشده، می

دفترهای  فلسفه، اقدامات احتیاطی به عمل آورد. زیرا نهایتاً نقد پوزیتیویسم و صفحات ضدبوخارینی در  

مانزندان بخش،  مقابل  ند  در  تاریخی  ماتریالیسم  از  محافظت  به  مبرم  نیاز  براساس  کروچه،  ضد  های 

های( متافیزیک برانگیخته شده بود. تأکید بر تاریخ ــ به معنای تفاوت، تکثر،  ها )و از آنِ خود کردنیورش

های گوناگونش، به  بودن امر ویژه ــ کمابیش دفاع و مقاومت فعالی را در مقابل متافیزیک در چهرهخاص

دقتی امر خاص  کند. در حالی که انگیختار متافیزیکی با بیآلیسم فلسفی، ایجاد میویژه ماتریالیسم و ایده
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کند، تاریخ به روایتی که  درنگ فعلیت فردی را تابع مقتضیات تمامیت میکند و بیرا در امر عام جذب می

می درک  دفترها  جستدر  در  راهشود،  ب وجوی  دستهایی  پارهرای  به  اطمینانیافتن  از  نوشتار،  یافتن 

ژرفبودگیخاص از  ممتاز  دیدی  زاویه  ایجاد  با  تاریخ  است.  تفاوت  بر  تکیه  و  در  اش  دخالت  و  اندیشی 

متنفعالیت دنیوی  و  عملی  میهای  دست  هدف  این  به  نقد  و  نبود  شناسی  که  همانطور  زیرا  یابد. 

توجه باریک فقدان  و  انتقادی  عامیانهمتن  اندیشی  باعث  خاص  امر  به  کژدیسهشناختی  و  کردن  ساختن 

شناسی برای حراست از امر یگانه، یعنی کیفیت انقالبی  شود، به همین ترتیب نیز نقد و متنمارکسیسم می

روایت   و  دارد  را  مارکس«  و  »ماکیاولی  عنوان  اساساً  که  مدخلی  است.  الزم  تاریخی  ماتریالیسم 

های مربوط به سیاست ماکیاولی«  ر دفتری قرار داده شده که مختص به »یادداشتی آن دتجدیدنظریافته

 است مشتمل بر سخن زیر است: 

ی پراکسیس در علم سیاست و تاریح اثبات این موضوع است که »طبیعت  ای فلسفهنوآوری پایه

نامتحرک )مفهومی مشتق ثابت و  انتزاعی،  اندیشهانسانی«  از  استعالباوری( وجود  ی دینی و  شده 

ای است از مناسبات اجتماعی تاریخاً متعیّن؛ یعنی این یک واقعیت  ندارد بلکه طبیعت انسان مجموعه

 ,13شناسی و نقد، تأیید شود. )های متنتواند در حدومرزهایی معین، با روشتاریخی است که می

§20) 

ی مستمر  کنند. واکاوی نقادانهی عمل میجای دفترهای زندان گرامش  شناسی و نقد در همههای متنروش

کند، بسیار معروف است و اهمیت  را اشغال می  دفترهای زندانو دقیق کروچه که بخش چشمگیری از  

تر معروف اما به همان اندازه برجسته است،  اند. آنچه کممنتقدان خاطرنشان کرده  ی ازبیشمارتعداد  را    هاآن

ها به واکاوی  دانیم شمار زیادی از یادداشتبه همین منوال، دقیقاً می  نقد مفصل گرامشی از بوخارین است.

انتقادی فرهنگ ایتالیا و به ویژه ادبیات اختصاص داده شده است. اما آنچه به نحو نامکفی ارزیابی و عمدتاً  

نادیده گرفته شده، حجم عظیم اطالعات واقعی مفصلی است که در دفترها ضبط شده است ــ به دالیلی  

را به خود جلب نکرده است. خیلی دشوار  روش »متن شناختی« که در دفترها جریان دارد، توجه زیادی 

ی متن گرامشی متضمن مالحظاتی  کنیم چرا چنین است. عمالً هر توصیف و بحث دربارهنیست که درک

فرضیه   این  مالزم  غالباً  مالحظاتی  چنین  است.  آن  ناکامل  خصلت  و  بودنش  تکه  تکه  که  درباره  است 

این قطعات پراکنده، کل منسجمی را بسازد. تلویحاً یا صراحتاً،  وظیفه از  ی پژوهشگر گرامشی است که 

تکه وحشیانهتکهسرشت  شرایط  به  معموالً  دفترها  میی  داده  نسبت  شدند.  ای  تألیف  آن  در  که  شود 

که گرامشی قصد داشته چه  م اینشود در مقابل فهبودن، به بیان دیگر، مانعی نامیمون پنداشته میتکهتکه

  را  ها ای از کتابی کتابی »متعارف« یا مجموعهگفت اگر فقط وقت و وسایل تهیهچیزی بگوید یا چه می
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هایی معین یا  آوری قطعات مرتبط با درونمایهبخشیدن« به دفترها، جمعرو برای »انتظامداشت. از اینمی

اند  شده  هایی گرفتهها یا مباحث از عنوان. اغلب این درونمایهصورت گرفته استهایی  مباحثی معین، تالش

ها  دِتو کروچه«، »نیکولو ماکیاولی«، »یادداشتی بنهکه بر خود بسیاری از دفترها نقش بسته است: »فلسفه

ی تاریخ روشنفکران«، »روشنفکران و فوردیسم«، »نقد ادبی«  ای از جستارها دربارهو قطعاتی برای مجموعه

ها در شکلی »خواندنی« و عدم  ی آنغیره. تا حدودی این امر با توجه به حجم خود دفترها، نیاز به ارائه  و

عدم یا  نسبی  اهمیت  یادداشت  ظاهری مناسبت  از  درونمایهبسیاری  بسط  برای  عمدهها  در  های  که  ای 

کند  شی احساس اجبار میدفترها به آن پرداخته شده منطقی است. سپس ویراستار، پژوهشگر یا مفسر گرام 

گاهی این عملیات بازسازی   ها را به هم بدوزد.ی آن روزگار آنکه این قطعات را گرد آورد و مانند کوویه

. اما زمانی دیگر، این عملیات با این  شودانجام میهایش،  مسئوالنه، یعنی با آگاهی انتقادی از محدودیت

به واقع نه فقط اندیشه گرامشی بلکه خود گرامشی را بازسازی    توانشود که میکننده انجام میباور گمراه

لنینیست« یا »گرامشی   کنیم. این نوع اخیر عملیات همان چیزی است که محصوالتی مانند »گرامشی 

آورد. حتی فراخوان برای »رهایی گرامشی«  ها را به بار میای« یا شماری دیگر از گرامشیآلیست کروچهایده

ی او بازگشت و از  تکهتوان به دفترهای تکههای او غالباً با این اعتقاد همراه است که میساز انواع اقتبا

به  آن دفترها  انجام شود،  این عمل  بازسازی کرد. هرگاه  را  یگانه گرامشی »واقعی«  و  ها یک گرامشی 

را که »تصادفی«  توان آنچه را که »مهم« است برچید و آنچه  ها میشود که از آنشکارگاه جذابی بدل می

بیمی و  ــ  بگیریم  نادیده  میدانیم  متهم  را  دیگری  کس  هر  روابط  گمان  و  »درست«  قطعات  که  کند 

گرفتن عناصر دیگر تأکید گذاشته  را تشخیص نداده یا بر اهمیت جزییات معینی با نادیده  هاآن»درست« بین  

 است. 

بی دارد  پایانی  نقطه  بازی  این  که  تصور  حاین  است.  دقیقهوده  کاملتی  و  بازتولید  ترین  ترین 

که  ی گرامشی که با وسواس تمام انجام شده باشد، این جدل را حل و فصل نخواهد کرد یا ایننوشتهدست

وجو در متن  هنوز تمایل به بازسازی گرامشی »راستین« وجود خواهد داشت. اما فقط با مطالعه و جست

گوید باید تأکید را بر تاریخ  از مقصود گرامشی داشت که میتوان ارزیابی جامعی  کامل دفترهاست که می

بی تکثر  و  تنوع  پراکنده»در  سرشت  گذاشت.  آن«  دستکران  دفترها  روش  ی  از  ناشی  حدودی  تا  کم 

آن  شناختی«»متن تألیف  بر  »متنحاکم  است،  هاست.  جزییات  به  موشکافانه  توجه  مستلزم  شناسی« 

سازند دقیقاً همین  ص اطمینان یابد. بسیاری از عناصری که دفترها را میبودگی امر خاکوشد تا از خاصمی

می را  ــ  کار  بی  هاآنکنند  تکثر  و  تنوع  در  را  میتاریخ  ثبت  شبکهکران  یقیناً،  پیچیدهکنند.  از  اهای  ی 

انجامند  یهای عامی می خود به مفاهیم و نظریهنیز به نوبه  ها آنمناسبات میان این جزییات برقرار است و  
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ی پر از جزییات امر خاص زائل  شد که پیشینه»هژمونی« است. اما اگر اجازه داده می  هاآنترین  که معروف

ها با این خطر مواجه بودند  شد، آنگاه مفاهیم و نظریهشود، اگر روابط میان قطعات به نحو دائمی تثبیت می

قطعاتی که   بین  روابط  تثبیت  برای  به جزمیاتی متصلب شوند.  باید  سارا می  دفترهای زندانکه  زند، 

ای الزم و ثابت با قطعات دیگر به  شناسی را به نفع اصل کوویه کنار گذاریم. باید هر قطعه را در رابطهمتن

عیاری را به وجود آورد که بتوان در کلیت آن تعمق کرد. اما تاریخ در دفترها  نحوی قرار داد تا ساختار تمام

ی پراکسیس بر آن استوار  ای که فلسفهعمق، و تجربهشود نه به عنوان ت« ظاهر میی »تجربهبه مثابه

 نمایی شود.تواند دیسهاست، نمی

اشاره به کوویه در نخستین صفحات دفتر نخست شامل هشدار و دعوتی است ضمنی. این اشاره علیه  

  کند که به امر خاص توجه کنیم. گرامشیدهد و ما را دعوت میخطر تعجیل در رسیدن به نتیجه هشدار می

هایی  نوشته سرشار است از عبارتکند ــ دست شمار تکرار میهای بیاین هشدار و دعوت را در مناسبت

مطالعه به  امر  »این  شود«،  بررسی  باید  موضوع  »این  بیشمانند  فاکت  ی  این  از  »باید  دارد«،  نیاز  تری 

ها  ت موقتی یادداشتشدت بر سرش مطمئن شد«. گرامشی در بندهای آغازین دفترهای هشتم و یازدهم به

ها مطرح شده، ممکن است کامالً نادرست باشند.  شود که نتایج معینی که در آنکند و متذکر میتأکید می

که یادداشت کوتاه »استخوان کوچک کوویه« را نوشت، در  ، چند ماه پس از آن1929دسامبر    30او در  

 ای به همسرش، یولیا شوخت، چنین نوشت: نامه

باشند. شاید کوویه به    هایم گزافه و حتی نامنصفانهواقع به احتمال زیاد، برخی داوریو در    ید،»شا

توانست رخ دهد که از  راضی بود، اما این هم می  یز بازسازی مگاتریوم یا ماستودون از استخوان ر

 (LC, 314« ).رسیمموش به ساختن یک مار ماهی بیک ی دم قطعه

های نقد  کند این است که به روشهایی پیشنهاد میاب از چنین خبطبرای اجتن  دفترهای زندانکه  راهی

چنین کار گرفته شده است، همکه در دفترها بهها، به نحویروششناسی وفادار باقی بمانیم. این  و متن

کند. نظریه  گرایی و رازآمیزگری عمل میهای جزمدر مقابل تمامی شکل  یهنگام به عنوان سالح و سپرهم

ی  ترین سهم را در شرح و بسط فلسفهنفسه مهمشود، فیشناختی که در دفترها یافت میو عمل نقادی متن

 گرایی پراکسیس دارد.ضدجزم

 

 2t3-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2t3
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 ی طبقاتی شکل ارزش و مبارزه

 ی آتونومیستی ارزشنقد نظریه 

 

 2021سپتامبر  5

 

 ی: الکس کیسیلوف و گیدو استاروستا نوشته

 ی: سهراب نیکزادترجمه
 

رفته از  رفته  1970ی  ی مارکسیستیِ ارزش در اوایل دههی نظریهاجماع ریکاردوییِ حاکم درباره.  مقدمه

های جدیدی در مواجهه با آن ارتودوکسی پیشین سربرآوردند  رفتن این اجماع، جریان  رفت. با از میانمیان  

از شکل کاالیی، پرده از بنیادهای ریکاردویی آن   سرمایه موجود در  و کوشیدند تا با قسمی بازبینیِ واکاوی 

سرانجام به طرد قدرتمند پارادایم »فناورانه« انجامید که  ی ارزش مارکس  بردارند. این ارزیابی تازه از نظریه

های  شکل  ویژگی تاریخی[ تأکیدی احیاءشده بر  1بر مارکسیسم ارتودوکس مسلط بود.]   1970ی  تا دهه

سرمایه )پیشاجتماعی  بیشداری  ارزش(  خودِ شکل  فزایندهازهمه  شمار  میان  رواج  ازپیش  مؤلفان  از  ای 

ریکاردوییِ پیشین    ــ  ی مشترک، واکنش به ارتودوکسی مارکسیستیرغم این زمینههیافت. با این حال، بمی

ی  مثابههای ارزش بهی تعیّنها را دربارهی وسیعی از دیدگاهزیادی برخوردار بود و ظهور گستره  از تنوع بسیار 

 یک شکل اجتماعی در پی داشت.  
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انتقادی برخی مفسران  نامی که  به  بنا  )  در یک سر طیف،  بودند  نهاده  آن  (، Mavroudeas, 2004بر 

[ را یافت که بنا بر آن، کار مجرد و ارزش فقط در صورت  circulationistباور« ]توان »رویکرد گردشمی

میمبادله پول  با  کاالها  ] نتوانی  یابند.  موجودیت  نظریه2د  به  رویکرد  این  اول،  نگاه  در  ارزش  [  ی 

رسد. اما در واقع، با  نظر میهای »ریکاردویی« بهمجال ندادن به امکان پسرفتترین راه برای  سختگیرانه

ی فعالیت مولد، احتمال اشتباه گرفتن این  واسطهیافتگیِ بیجدایی کامل عینیت اجتماعیِ ارزش از عینیت

ماواگر  بازد. ارزش هرچند در سپهر گردش اعنوان »کار پیکریافته« گویی رنگ مییافتگی صرفاً بهعینیت

 درک نیست. ندارد، از منظری یکسره فناورانه قابل

ها  ها دور نماند؛ و در واقع همینباور« از چشم سایر مارکسیستهای رویکرد »گردشبا این همه، محدودیت

  ی این رویکردها [ چالش موجود درباره3ی ارزش. ]های جدیدتر در نظریهدستاویزی شدند برای پیشرفت

ی ارزش مارکسیستی اجتناب کرد و هم از  جایگزین این بود که چگونه هم از خوانش فناورانه از نظریه

از  خوانیناهم از این رو، اقسامِ جدیدی  انگاشتن ارزش صرفاً در }سپهر{ گردش.  از موجود  های برآمده 

د میان ارزش و فرایند  ی خاص خود، کوشیدند تا پیونرویکردها پا به عرصه نهادند که هر یک، به شیوه

کنند،  واسطهبی برقرار  نو  از  را  تولید  کهی  بگیرند    همزمان  نظر  در  ویژه  اجتماعی  شکل  یک  را  ارزش 

(Arthur, 2001; Postone, 1996; Mavroudeas, 2004; McGlone & Kliman, 2004; 

Saad-Filho, 1997, 2002 ی طبقاتی«  بنای مبارزهی ارزش بر مجا مایلیم بر آنچه »نظریه(. ما در این

نامیم تمرکز کنیم که برآمده از سنت اتونومیستی ــ مارکسیستی است. مشخصاً به این دلیل که این  می

تالش معدود  از  یکی  نظریرویکرد  دربارههای  تخصصی  بحثی  در  سنت  این  از  اقتصاددانی  که  ی  ست 

گذاری نظری دی انجلیس  انتقادی به سهم  به عمل آورده است، ما نیز بحث خود را به شکلی  ی ارزش نظریه

 [4( ]De Angelis, 1995کنیم. )منحصر می

مبارزه بهرویکرد  نخست،  دارد.  اهمیت  عمده  دلیل  دو  به  بنا  طبقاتی  منتهیی  مخالفِ  نوعی  قطب  الیه 

آنچه را  ی مشخصی از رویکردهایی دانست که توان آن را نمونهآید. در واقع، میباوری به شمار میگردش

 & Klimanکند )اند مطرح میی ارزشِ تولیدمحور« نامیدهی کار پایهکالیمن و مکگلون قسمی »نظریه

McGlone, 1988که انتزاع کار را برآمده    شودباوری دور میجا از گردش(. از این گذشته، این رویکرد آن

ی کار انتزاعی ــ  مثابهرحالی که تعیّن کار بهبیند. به بیان دیگر، دی خود کار مزدی میمنزلهاز تعیّن آن به

یابی عامِ کار اجتماعیِ با میانجی بازار  باورها برخاسته از سازمانآفرین ــ از نظر گردشرو ارزشاز همین

از منظر رویکرد مبارزه بهاست،  از موجودیت آن  برآمده  استثمارشده توسط سرمایه  ی طبقاتی  عنوان کار 
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ی ارزش  رتیب، این رویکرد این ویژگی مثبت را دارد که صراحتاً سیاست را به بطن نظریه[ به این ت 5است. ]

مهمبازمی حتی  و  دوم  اینگرداند.  مبارزهتر  رویکرد  تعمیمکه  رویکردی  سربرآوردن  طبقاتیْ  به    یافته ی 

ی  ی نظریههای نسبتاً پیچیده دربارهمارکسیسم ــ اتونومیسم ــ است، آن هم با ورود به چارچوب بحث

ای هم در میان پژوهشگران مارکسیست و هم در میان  های اخیر از محبوبیت فزایندهکه در سال  ارزش،

 [ 6های اجتماعی رادیکال برخوردار بوده است. ]جنبش 

ی طبقاتی در  ی حاضر این است که کار انتزاعی را وجه وجودی مبارزهتدالل مقالهخالصه اگر بگوییم، اس

ویژهسرمایه سرشت  بر  پرده  انگاشتن،  بهداری  ــ  سرمایه  رو  همین  از  و  ــ  ارزش  شکل  منزلهی  ی 

افکند. از این رو که سرشت ارزش را  اجتماعی می  غیرمستقیمی اساساً  ی وجودِ قسمی رابطهیافتهعینیت

رابطه رابطهجا می  مستقیمای  تجلی  از قسمی  انضمامی  یعنی شکلی  رابطهزند،  ــ قسمی  ی  ی سیاسی 

رابطه یک  ــ  ارزش  شکل  که  است  چنین  قدرت.  مادیتاجتماعی  غیرمستقیمِ  اجتماعی  که  ی  یافته 

به  ناگزیر وارونه  ــ به  گیردشکل انضمامی به خود می،  خودجنبندگی آن در همان روابط اجتماعی مستقیم

اجتماعی مستقیم در میان سوژهچنان وجه وجودیِ یک رابطه  آیدچشم می آزاد. چنانی  انتزاعاً  که  های 

ی کارگر را حرکت  که آگاهی انقالبی طبقهدیگر نیز دارد، این  سیاسیخواهیم دید، این ویژگی یک داللت  

کند )و از همین رو نسبت  افزایی سرمایه تعیین نمیی آن از جمله ارزششدهی اجتماعیِ عام و بیگانهرابطه

می قلمداد  بیرونی  آن  بهبه  انتزاعی  کار  از  فهم  این  دیگر،  بیان  به  ویژهمثابهشود(.  شکل  در  ی  کار  ی 

 داند. ی آن میداریْ آگاهی انقالبی پرولتاریا را خارج از خود هستی اجتماعی ویژهسرمایه

 ی سرمایه؟ طبقاتی مبارزاتی ویژهی کار انتزاعی: یک رابطه

آغازد که هر دو پاردایم »فناورانه« )یعنی  دی انجلیس با خاطرنشان کردن این نکته استدالل خود را می

ی کار  ی طبقاتی را بیرون از شکل ویژهباوری( مبارزهازهمه گردشریکاردویی( و »اجتماعی« )یعنی بیش

ی عزیمت این مزیت را دارد که  (. این نقطهDe Angelis, 1995: 107دهند )می  قرار داری  در سرمایه

ی ارزش« انتزاعی، بلکه با عطف به  با ارجاع به قسمی »نظریه  سادگیبهشکل ارزش را نه    ی تعیّنمسئله

طبقه سیاسی  میکنش  پیش  کارگر  نوعی  ی  بهای  به  برداشت  این  که  دید  خواهیم  حال،  این  با  کشد. 

شود که  ی طبقاتی تلقی میاساس وجه وجودی قسمی مبارزهشود که ارزش براینمیسازی حاصل  وارونه

 ی خود است. تاریخیِ ویژه فاقد تعینّ

کند که نقد مارکس به  درستی خاطرنشان میاست. یکم، او بهسیر استدالل دی انجلیس کامالً مشخص  

بودن شکلِ ارزشِ محصول و از همین رو  تاریخیها در فهم های کالسیک به ناتوانی آنداناقتصادسیاسی
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آید،  شمار میشود. و همین نکته گرچه وجهی اساسی از نقد مارکس بهنمود الزامی آن در پول خالصه نمی

تر نزد اسمیت و ریکاردو است؛  گیرد که این کژفهمی پیامدِ یک کاستی بنیادیاما این واقعیت را نادیده می

 ,De Angelisکند )ی کار که ارزش را تولید میفهم آن شکل اجتماعی ویژه  ها از به بیانی، عجز آن

1995: 110.) 

داند، واکاوی مارکس از  با پیروی از کشف مارکس که کار انتزاعی را جوهر ارزش میدوم، دی انجلیس  

نخستین  داند. او از همین ادعا  داری میی تولید سرمایهمربوط به شیوه  سرمایهکاال را در فصل نخست  

ی  دارانهسرمایه  شکلکه جوهر ارزش، کار انتزاعی بودن، همانا کار در  کند؛ یعنی »اینگیری خود را مینتیجه

( است«  را یک  De Angelis, 1995: 108آن  انتزاعی  کار  یعنی  نظر،  این  از  انجلیس  دی  رویکرد   .)

آثار  رابطه از  بسیاری  با  انگاشتن،  ویژه  اجتماعی  دربارهی  متأخر  مقولهمارکسیستی  ارزش  ی  شکل  ی 

چون واکنشی به خوانشِ فراتاریخی و  »اجماع جدیدی« همکه  رسد  داستان است. در واقع، به نظر میهم

شکل  یک  گیری است که عمدتاً کار انتزاعی را  ریکادویی از برداشت مارکس از شکل ارزش درحال شکل 

 & Postone, 1996; Reuten, 1993; Arthur, 2001; Bellofioreارد )انگاجتماعی ویژه و کامالً تاریخی می

Finelli, 1998; Kay, 1999; Himmelweit & Mohun, 1978; de Vroey, 1982; Eldred & Haldon, 

کند، کار انتزاعیْ یک شکل مادی عام  که مارکس مکرر گوشزد می(. ما بر این عقیده نیستیم. چنان1981

(. آنچه  Marx, 1976: 134ها و غیره« )»صرف کردنِ مولدِ فکر، عضالت، اعصاب، دستاست ــ قسمی  

ترین شکلِ ی جوهر انتزاعیمثابهشده بهست نقشی است که کار انتزاعی، تعیینداریی سرمایهی جامعهویژه

ی مارکس  کاوندهکند: یعنی ارزش. کشف واداری، ایفا میی سرمایهیافته در جامعهمیانجی اجتماعیِ تجسم

دارد که در  آن برمی  مادی، صرفاً پرده از تعیّن  سرمایههای آغازین  از کار انتزاعی )انعقادیافته(، در صفحه

ی هوشیاری  که هر خوانندهچنان  .در شکل ارزش نمایان شده است  شکلی اجتماعیبهداری  ی سرمایهجامعه

ی کار است  ادامه دارد و فقط در بخش مربوط به سرشت دوگانهتواند تشخیص بدهد، این فرایند واکاوی  می

رسد که خالق کاالها و از همین رو ارزش  ی کار اجتماعی میکه مارکس سرانجام به آن شکل تاریخاً ویژه

های دوسره مستقلِ کار« است »که به شکل مجزا  یابی »کنشگیرد کاال عینیتاست. مارکس نتیجه می

(. به بیانی دیگر، همانا »کار افراد خصوصی که مستقل از یکدیگر  Marx, 1976: 131شوند« )انجام می

می )کار  یا  Marx, 1976: 165کنند«  خصوصی(،  سرمایهکار  مشخصاً  شکل  که  قلمداد  دارانه،  کار  ی 

 [ 7ی ارزش است. ] ی آفرینندهمثابهی وجه وجودی آن بهشود و شالودهمی

اهمیت جلوه  کنیم، کم( استدالل می,Kicillof & Starosta دست انتشاردر طور که جای دیگری ) همان

بنیادی سرمایه، پیامدهای  و جایگزین کردن آن با تعیّن کار انتزاعی در حکم مبنایِ تاریخ  دادنِ این تعیّن
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تشریح کنیم.  توانیم این مسئله را  ازاین نمیی حاضر بیشنظری ــ سیاسی بسیار مهمی دارد. ما در مقاله

انجامد که  می فرمالیسمکند که این مسئله به قسمی  جان کالم را بگوییم، اشاره به همین نکته کفایت می

ی سوژگی مولد انسان را  عنوان شکلی تاریخی از توسعه[ بهValue-producingآفرین ] مادیت کار ارزش

ویژگی مادی است. یا برعکس، سرمایه    چنینفقط مستلزم ویژگی شکلی که همگیرد. سرمایه نهنادیده می

مستلزم قسمی تعیّن مادی ویژه است که بتواند فقط از رهگذر یک شکل اجتماعی ویژه توسعه یابد. و همین  

ی محصول کار تحقق یافته است.  شدهطور تاریخی از رهگذرِ شکل ارزش بیگانهدگرگونی مادی است که به

آورد برای سوژگی انقالبی  همین دگرگونی مادی است که مبنایی فراهم میکه در ادامه خواهیم دید، چنان

مادی فقط میطبقه تعیّن  این  نادیده گرفتنِ  کارگر.  به محروم ساختن طبقهی  از ویژگی  تواند  کارگر  ی 

 های انقالبی خود بینجامد. تاریخی قدرت

دانند  ی سرمایه میکه کار انتزاعی را ویژه  پردازانیبه این ترتیب، آنچه دیدگاه دی انجلیس را از دیگر نظریه

د، اساساً نه  نگیرای که شکل کار انتزاعی را به خود میکند، این است که برای او روابط اجتماعیمتمایز می

[ که میان سرمایه و کارگر وجود دارد antagonisticایست ]ستیزانهی طبقاتیِ هممناسبات مبادله که رابطه

(. از همین جا، او  DeAngelis, 1995: 123ی تولید در جریان است )واسطهرایند بیچنان که در فآن

نتیجه میدومین  را  خود  بهگیری  مشخصاً  سرمایهکند:  شکل  انتزاعیْ  دارانهعنوان  کار  کار،  ای  رابطهی 

بن  مبارزاتی  دو  آن  داشتن  نظر  در  با  انجلیس  بهاست. دی  انتزاعی  کار  در  مثابهمایه}یکی  کار  ی شکل 

ی کار انتزاعی  ی مقولهآمیز{، بازبینی خود دربارهای نزاعی رابطهمثابهداری و دیگری کار انتزاعی بهسرمایه

 دهد.گسترش میوی یک شکل اجتماعی ویژه را بسطمثابهبه

کند که کار انتزاعی صَرف انرژی جسمانیِ  هایی از مارکس، دی انجلیس اذعان میقولنا بر نقلدر ابتدا، و ب

انسان است که در میان هر شکل خاصِ مفیدی از کار انسانی مشترک است. اما، استدالل او ادامه دارد،  

که  را برساند به این  ایست که بناست ماچنین ــ و این همان نقطهکار انتزاعی صرفاً همین نیست. بلکه هم

 شود.ی کارگران منتزع میی زیستهجا باشد ــ کاری است که از تجربهویژگی کار انتزاعی باید همین

های انضمامی  ضرورتاً عبارتست از انتزاع از آن دسته تعیّن  چنینهمهای انضمامیِ کار مفید  انتزاع از تعیّن

رود؛  شمار میآن فعالیت کاری به  در دل بافتارو دوم    در پیوند باکار که قلمرو حسّانیت کارگران نخست  

 (.De, Angelis, 1995: 110ی کارگران )ی زیستهیعنی، به بیان دیگر، منتزع شدن از تجربه

شود که کار  عالقگی، رنج و ...( مربوط می)دلزدگی، بی  ایاحساسات درونیی نخست این تعریف به  جنبه

در نقد خود به برداشت اسمیتی    گروندریسهست که مارکس، در  کند. این همانیمزدی در کارگر ایجاد می
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که  (. چنانMarx, 1993: 610–613نامد )ی »عاطفیِ« کارگر با کار خود میآفرین، رابطهاز کار ارزش

آن   در  با خصلت  ها بحث میفرازمارکس  روانشناختی  نظر  از  آن  در  کاال  تولیدکنندگان  کند، شکلی که 

افزاید  آفرینی هیچ تعیّنی را به هستیِ کارشان نمیشوند، از لحاظ ارزشی فعالیت مولد خود مواجه میبیگانه

قسمی وجه وجودی    آفرین[ کار ارزش8ــ عملی ندارد(. ]  )که البته مقصود این نیست که هیچ سهم نظری

ویژه و تاریخی از روابط اجتماعی تولید است؛ یعنی وجه وجودیِ اسلوبی عینی که در چارچوب آن، مجموع  

های انضمامیِ متفاوت آن سرشکن شده است. و این واقعیت که این فرایند  ظرفیت کاری جامعه به شکل

ی  فعالیت خود تحقق یافته است چیزی ویژهی مستقیم با  کنندهی عاطفی تولیداعتنا به رابطهاجتماعی بی

تواند کار را به کار انتزاعی تبدیل  عالقگی کارگر البته نمیی بیداری در خود ندارد. مسئلهی سرمایهجامعه

 [9ی آن را ببخشد. ] تواند به محصول مادی کارْ شکل اجتماعی ویژهکند و حتی نمی

گیرند که چه  های مزدی تصمیم نمیعبارتست از این واقعیت که کارگری تعریف دی انجلیس  دومین جنبه

تصمیم نتیجه،  در  و  کنند،  تولید  چگونه  و  مقدار  چه  تولیدیچیز،  میهای  گرفته  که  به ای  اعتنایی  شود 

}یعنی از سویی، فردی آزاد که نیروی    [doubly-free labourerی کارگر دوچندان آزاد ]ی زیستهتجربه

این نکته به یکی    ا چون کاال در اختیار دارد و از سویی دیگر، هیچ کاالی دیگری ندارد{ ندارد.کار خود ر

  مستقیمی  ی خصوصیت سرمایه اشاره دارد )رابطهمثابههای انسان بههای انضمامیِ بیگانگیِ قدرتاز شکل

سازی نسبی کارگر مزدی در مقایسه  آن( که از معیوب  تعیّن  ترین سادهدار، در  تبعیت میان کارگر و سرمایه

فقط ظرفیتِ خود را  ی کاالیی ساده حکایت دارد؛ به بیانی، این واقعیت که کارگر مزدی نهبا تولیدکننده

اش را نیز از  دهی خصلت عام اجتماعیِ کار فردی خود بلکه کنترل کامل خود بر کار فردیبرای سازمان

واق  در  است.  داده  به  دست  خود  آگاهی  کردن  تسلیم  به  مجبور  مزدی  کارگر  تولید،  فرایند  درون  در  ع 

 کند. دار است و چنین نیز میهای تولیدی سرمایهتصمیم

ی مستقیم از  ی دوم تعریف دی انجلیس )تبعیت تولیدکننده به این ترتیب، باید روشن باشد که این مؤلفه

نکتهتصمیم غیرکارگر(  تولیدیِ  ــ  های  خاصی  جنبهی  از  بیش  دربارهچیزی  ــ  او  تعریف  نخست  ی  ی 

گوید.  داری نمیی تولید سرمایهی شیوههای مادیِ تاریخی کارگرِ دوچندان آزاد و از همین رو دربارهقدرت

شکل تمام  در  مشترک  هستند،  عام  عنصری  جنبه،  دو  سازمانهر  آنهای  در  که  اجتماعی  کار  ها یابی 

ی مستقیم تحقق یافته است، یعنی سرتاسرِ  نسانی به بهای فردیت تولیدکننده های عام اوگسترش قدرتبسط

 بخش اعظم )پیشا(تاریخ انسان، پیش از پیدایش تاریخ انسانِ راستین در کمونیسم. 



570 

 

زعم او  دیگر که به  آفرین با سه تعیّننمایی دی انجلیس از کار ارزشاین فقدانِ ویژگی تاریخی در سرشت

کران  شده و بی شده، تحمیلست تقویت شده است: »کار انتزاعی ماهیتاً بیگانهشکل اجتماعی ی آن  شالوده

ی سرمایه است ــ اما نه  تردید ویژهنما، اولی بی(. از این سه سرشتDe Angelis, 1995: 111است« )

مارکس اذعان  یسِ  های پارنوشتهدستی  به معنای مورد نظر دی انجلیس. او با تکیه بر استدالل خود درباره

دارد  ها عرضه میچون قدرتی بیرونی در نسبت با کارگرشود که خود را همکند کار به این دلیل بیگانه میمی

آن مستقیم  کنترل  تحت  بر  و  نداشتن  کنترل  وضعیت  با  معادل  اساساً،  بیگانگی،  از  او  تعریف  نیست.  ها 

ها و  ی موقعیت سرف. اما باز هم این نکته دربارههای چه چیز، چگونه و چه مقدار تولید کردن استتصمیم

داری، آن قدرت اجتماعی  اندازد که در سرمایهها نیز صادق است! دی انجلیس این نکته را از قلم میبرده

ای از  نه چون قسمی خصوصیتِ شخصی غیرکارگران بلکه بر محصول مادی کار استوار است ــ وارونگی

ست که خصلت اجتماعی عام آن از  کار اجتماعی  خصوصی آن بر اثرِ شکل  لحاظ تاریخی ویژه که ظهور  

دار  خصوصیت سرمایهی تولید  واسطهدر دل فرایند بیهای تولیدی  [ تصمیم10این طریق مستقر شده است. ]

ی  مجموع سرمایهاش از  سهم خصوصیتجسم انسانی  اش بلکه به دلیل مقام  است نه به دلیل مقام شخصی

 [  11. ]در وحدت آنی فرایند بازتولید اجتماعی ی بالفعلِ هستی وارونه، یعنی در مقام سوژهاجتماعی

دارانه است، که  کند، خصلت اجباری یا تحمیلیِ کار سرمایهنمایی که دی انجلیس ذکر میدومین سرشت

ود خصلت اجباری کار نیز  کند، خطور که خود اذعان میپردازد. با این حال، همانفقط مختصراً به آن می

شمار  داری بهی سرمایهویژه  از لحاظ شکلی(. آنچه  De Angelis, 1996: 7داری نیست ) ی سرمایهویژه

کند، شکل کاالیی استثمار کار است. با این حال، در تبیین آتونومیستی  که او خاطرنشان میآید، چنانمی

طور انضمامی  گونه نیست که شکل کاالییِ روابط اجتماعی بهشود. اینمیدی انجلیس، این رابطه وارونه  

ی آن »در  [ بازتولید گستردهautonomizedی ]یافتهمبدل شود، }بلکه{ حرکت استقالل  به شکل سرمایه

ی اجتماعی  ی خصوصیت سرمایهمثابهمقیاس اجتماعیِ واقعیِ خود« مستلزمِ کار اجباری کارگران مزدی به

رود  شمار مینمای شکل کاالیی بهست که سرشتآن نیز آزادی و استقالل ظاهری  است ــ که میانجی

(Marx, 1976: 723–4به بیان دیگر، از نظر دی انجلیس مبارزه .)  ی طبقاتی بر سر »تحمیل کار« به

تعیّن بهمعنای تحقق  رابطهمثابههای کاال  آنچه  ی یک  او  روایت  در  در عوض،  نیست.  عام  اجتماعی  ی 

مندرج بودن این سوژگی آزاد در  و نه    استت دارد تحمیل شکل کاالیی بر یک سوژگی انتزاعاً آزاد  اهمی

شود که ویژگی آن تنها  کاالیی. در نتیجه، سرمایه صرفاً به شکل دیگری از استثمار کار فروکاسته میشکل  

شود   انسان تلقی میشود که از این گذشته قسمی خصوصیت طبیعیِدر آگاهی آزاد کارگر مزدی خالصه می

شده. این نکته خود را در برخورد  و نه محصول خود شکل کاالیی ــ یعنی شکل انضمامی یک آگاهی بیگانه
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 Deکران بودن آن )دهد: یعنی بیبیند نشان میدی انجلیس با سومین خصوصیتی که در کار انتزاعی می

Angelis, 1995: 112.) 

شکل اجتماعی کاری هستیم که منحصراً متعلق به کار    سرانجام شاهد تعیّنجاست که  تنها در همین

این حال، چنان  یافته توسط سرمایه است. تعیّن تفاوتی صرفاً  با  کمی در  که دریافتیم، این ویژگی به 

های اجتماعی در  با سایر شکل  کیفی ، بی اینکه اثری از تفاوتی  بَردراه می  ی استثمار کار بیگانهحوزه

اضافی  ی ارزشیان باشد. به این ترتیب، گرچه در درستی این نکته تردیدی نیست که کارِ تولیدکنندهم

کران است، این تعیّن نه برخاسته از خصلت انتزاعی آن که از این واقعیت  از لحاظ شکلی ماهیتاً بی

ی انضمامی خودِ زندگی  سوژهی افراد خصوصی و مستقل، به  یافتهی مادیتاست که سرمایه، رابطه

 .( Iñigo Carrera, 2003)شود بدل میاجتماعی 

جا نهفته است، که رویکرد آتونومیستی دی انجلیس قادر به فهم آن  ویژگی شکلی سرمایه در این همین

عام در  خودارزشنیست.  ارزش  چونان  سرمایه  حرکت  کیفیِ  تعیّن  محتواترین  سرمایه  افزا،  حرکت  ی 

ازپیش خود، یعنی تولید بیش  معنایسادگی بهها بهی هستیِ فرایند زندگی انسانشدهی شکل بیگانهمنزلهبه

ای از نیازها محدود« نکرده است ــ نه به این دلیل که  دارانه را »مجموعهارزش اضافی، است. کار سرمایه

شود، بلکه به این می  آفرینهمین رو کارشان انتزاعی و ارزشکارگران کنترل مستقیم بر تولید ندارند، و از  

که محتوای حرکت بازتولید اجتماعی باشد باز داشته شده است و برآیند دلیل که تولید زندگی انسان از این

»اصلِ« حاکم    یگانه، بر خالف نظر دی انجلیس،  همین نکتهآید.  شمار میی تولید ارزش اضافی بهناخواسته

 پردازیم(. تر به این مسئله میی کنونی است )جلوتر بیشجامعه بر حرکت 

  ی یکسره تواند به}برقراری{ یک رابطهی ارزش فقط میطور که خواهیم دید، این رویکرد به نظریههمان

  از   ی طبقاتی رای طبقاتی بینجامد و از همین رو مبارزهو مبارزه  بیرونی میان شکل کاالیی، شکل سرمایه

توانیم این ادعا را با بررسی تببین سازد. ما میمینصیب  ی خود بییافتهسازِ تاریخاً تعیّنهای دگرگونقدرت

روشن   بدیهی  واقعیتِ  این  از  انجلیس  نظر دی  از  سرمایه  گرچه  که  گسترش    شکلی  کنیم  به  گرایش 

مشخصی، کاری که تحت قواعد    حدومرز کار روزانه دارد، اما مقصود این نیست که در هر زمان و مکانبی

 ,De Angelisشناسد )شود از نظر شدت و درازای آن در کل جامعه حد ومرزی نمیدارانه وضع میسرمایه

ی اجتماعی در  (. در روایت دی انجلیس، ضرورت محدود کردن کار روزانه تعیّنی از سرمایه115 :1995

تواند به آن تجسم  اش با بورژوازی میکارگر در مبارزهی  آید که فقط طبقهشمار نمیحرکت بازتولیدی آن به

[ ببخشد.  طبقه12انسانی  خود  از  این ضرورت  او،  نظر  از  می[  نشئت  کارگر  کنش  گیرد، طبقهی  که  ای 
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بیسیاسی  بیان  ضرورتواسطهاش  میی  قلمداد  اجتماعی  بههای  که  با  شود  تضاد  در  انتزاعی  طور 

 اجتماعی قرار دارد. ی های انباشت سرمایهضرورت

های کلی این برداشت، نخست باید خاطرنشان کنیم که دی انجلیس، همانند  پیش از نشان دادن کاستی

  تبعیت صوریکند به  منحصر می  ی طبقاتی بر سر مدت کار روزانه راها، بحث مبارزهبسیاری از مارکسیست

آن،   چارچوب  در  که  انتزاع  از  سطحی  در  یعنی  سرمایه.  از  کارگران ْ  خصوصیتکار  مادیِ  و  مولد  های 

کند که  فرضی بیرونی نسبت به حرکت سرمایه هستند. به این ترتیب، او بر این نمود پافشاری میپیش

مدت کار روزانه یکسره نامعین و صرفاً پیامد تصادفیِ توازن قوای طبقاتی است. با این حال، بحث مارکس  

های  های مربوط به شکلرسد، بلکه در فصلبه پایان نمی  ایه سرم   10ی مدت کار روزانه در فصل  درباره

ارزش تولید  به  انضمامی  و  سرمایه(  از  کار  واقعی  )تبعیت  نسبی  فصلاضافیِ  در  به  ویژه  مربوط  های 

دهد که در پسِ ها، او کامالً گویا نشان میشود. در این بخشآالت و صنعت بزرگ از نو ظاهر میماشین

های متناظرِ  هست که ریشه در مادیتِ فرایند تولید ارزش اضافی نسبی و شکل  مادی مدتِ کار روزانه تعیّنی  

] سوژگی کارگر دارد.  روزانه13های مزدی  کار  استقرار قسمی  نیست که  تردیدی  رو  این  از  متعارفْ  [  ی 

گیرد و به این ترتیب، محصول  ه خود میب  ای ضروریشمایل انضمامیِ  وی طبقاتی شکلدرخالل مبارزه

ی پیکار میان نیروهای سیاسی مربوط به بورژوازی و پرولتاریا است. با این همه، واکاوی مارکس  واسطهبی

های سیاسیِ مربوط به هر طبقه در  سازد که میانجی قدرترا مشخص می ایای مادیپایهاز صنعت بزرگْ  

 [ 14شود. ]نزاع می

 ی طبقاتی ی سرمایه و مبارزهتولیدکنندهکارِ 

ی طبقاتی، برخالف نیتی  ی میان شکل اجتماعیِ هستیِ کار انسان و مبارزهبرداشت دی انجلیس از رابطه 

ی  ی بیرونی است. در واقع، در نظر او حرکت تاریخیِ جامعهکند، کماکان یک رابطهکه خود به آن اذعان می

بسطسرمایه بر  عبارت  بیگانهسترشِ سوژهوگداری  اجتماعیِ  بهشدهی  )سرمایه(،  آن  مبارزهعالوهی  ی  ی 

ی مدرنْ برآیندِ برخورد میان دو  ی شکل انضمامی ضروری آن نیست. بلکه حرکت جامعهمنزلهطبقاتی به

سرمایه حاکمیت  اصلِ  یعنی،  است:  متفاوت  اجتماعی«  بی»اصل  تحمیل  به  )فروکاسته  کار  داری  کرانِ 

ی کارگر، که تجلیِ اصل اجتماعی دیگری است. »درنتیجه،  ی طبقهکمی و غیرتاریخی( و مبارزه  شکلیبه

داری است، گرچه نه اصل پویای  داری بازنمود اصل حاکمیت سرمایهکران تحمیل کار در سرمایهخصلت بی

 Deشود« )حاکمیت نیز میی طبقاتی کارگران در تکاپوی غلبه بر این  داری که شامل مبارزهتاریخ سرمایه

Angelis, 1995: 115.) 
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ای را که در مقابل  ی اجتماعیرسد که دی انجلیس هر مبارزهجا میاز این گذشته، این برداشت به این

قلمداد  ی اصل پساسرمایهواسطهکند، تجلی بیکران کار مقاومت میتحمیل بی نیازها  برای  تولید  داریِ 

 کند:می

وآرزوها«  توان منتزع از انضمامیّتِ »نیازها و آمالاعی را در تضاد با کار انضمامی، میبنابراین کار انتز 

توان  میان کار انتزاعی و انضمامیِ گنجیده در شکل کاالیی را می  وحدتتعریف کرد. در عین حال،  

دارند  آمیز تعریف کرد میان آنان که »تنظیم ساعت در اختیارشان است« و این قدرت را  ضدیتی جدال

کنندگان. با وجود این، این ضدیت  شمار کنند، و خود تولیدکه زندگی تولیدکننده را تابع آهنگ ثانیه

نطفهدربردارنده )های حلی  اکنون«  دل  در  »آینده  یک  نیز هست،  آن  ...  James 1977ورفع   )

داری  ی پساسرمایهرود که جامعهی مرکزی به شمار میاکران از همین رو هستهمبارزات علیه کار بی

 ( De Angelis, 1995: 118گیرد. )گرادگرد آن شکل می

بگوییم،   مختصر  بخواهیم  اگر  برداشت،  این  کردنِهستیبنیان  مبارزهontologisation]  شناختی  ی  [ 

ی هستی اجتماعی از  های تاریخاً ویژهکه در شکلی طبقاتی با اینی مبارزه[ شالوده15طبقاتی است. ]

ستیزیِ اساسی بین دو بودن(، اما در یک هم  اجتماعیشود )و از همین رو از  ماندگار بودن ساقط میدرون

شناختی شده است(. در یک سمت، منطق کار انضمامی قرار  منطق وجودی متمایز واقع شده است )هستی

 :De Angelis, 1995)وآرزوهای مردم تعریف کرد  توان آن را در پیوند با نیازها و آمالدارد، که صرفاً می

ی منطق تولید برای ارضای نیازها است. در سمت دیگر، منطق کار انضمامی  کننده(، و از همین رو بیان117

شود، و از همین رو  کران نیروی کار تعریف میکردنِ بیقرار دارد، که صرفاً بر حسبِ شکلی کمی از صرف  

شناختی کردن  (. آنچه از این هستیDe Angelis, 1995: 117ی منطقِ تولید برای تولید است )کنندهبیان

ی  ی کارگر است به تعبیری بیرون از رابطهشود، بازنمایی سوژگی طبقهناگزیر نتیجه میی طبقاتی بهمبارزه

ایدئالیستی شکلی  رسد که این سوژگی بهی( آن، همانا انباشت سرمایه. و جایی میشدهعام اجتماعیِ )بیگانه

انسانی« جا زده می )»تنها نظرگاه  پیکریافتگیِ بیDe Angelis, 1995: 118شود  ی  واسطه(؛ قسمی 

ست کارگران ــ  شود که کافیزمان، از این برداشت نتیجه میسوژگیِ مولدِ انسان اصیل و انتزاعاً آزاد. هم

طبیعی خود به مقاومت در برابر هر شکلی    یدیدگان یا گروهی اجتماعی ــ ارادهیا هر عضو منفردی از ستم

های تولید بورژوایی را »هوا بفرستند«. از این منظر، انقالب پرولتری،  از ستمگری را آزاد بگذارد تا بنیان

گیرد،  ی فرایند تولید اجتماعیِ زندگی انسان به خود مییابی کامالً آگاهانهیعنی آن شکل سیاسی که سازمان

 شان تمیز داد.ی شخصی صاحبانن از شورش بردگان علیه سلطهتوا سختی میرا به



574 

 

ترین تعیّنِ  [ ساده16گیرد. ]ی طبقاتیْ تعیّن اجتماعیِ بالفعل آن را نادیده میشناختی کردن مبارزههستی

ویژه مبارزهتاریخاً  شیوهی  در  طبقاتی  سرمایهی  تولید  خرید/فروش  ی  شکل ضروری  از  عبارتست  داری 

ی  ای است که حرکت رابطهکار به ارزش خود بودن. از همین رو، این تعیّن همان شکل انضمامینیروی  

 Iñigoافزایی سرمایه( در آن تحقق یافته است )ی کنونی )یعنی ارزشی جامعهشدهاجتماعی عام و بیگانه

Carrera, 2003: 5–6اظ اجتماعی عنصر  به لح  که  شناختیطور هستیی طبقاتی نه به(. در نتیجه، مبارزه

بهسرمایه  بنیادی آنشمار میداری  از  بهجا که سرمایهآید،  کارگر،  و  تجسم دار  نه  )و  مالکان کاال    عنوان 

هستیمنطق لحاظ  از  متفاوت  تعیّنهایی  انسانی  تجسم  اجتماعیشناختی(،  که  های  هستند  ای 

همیابیواقعیت سرمایهشان  است.  بهستیزانه  میعنوان  دار،  کاالها،  مشروع  حد  خریدار  تا  هرروزه  خواهد 

کند استخراج  ان مزدی ــ را که خریداری میممکن، ارزش مصرفی کاالهایی ــ از جمله نیروی کار کارگر

های فردی مجبور است به این ترتیب  دار به دلیل رقابت با سایر سرمایه(. سرمایهMarx, 1976: 342کند )

واقع  . کارگرْ خواهان محدود کردنِ این استخراج روزانه است؛ و در اینجا به( Marx, 1976: 381عمل کند )

کند در آینده قادر به فروش  کارگر نیز مجبور است این خواسته را داشته باشد تا در شرایطی که ایجاب می

رزش  خواهد اهای مولد خود را محفوظ بدارد ــ به بیان دیگر، اگر که مینیروی کار خود باشد، خصوصیت

(. و او تنها در  Marx, 1976: 343ی عمر مولد او پرداخت شده باشد )کامل نیروی کارش در طول دوره

ی خود برسد ــ برحسب میانگین، از طریق نوسان دوریِ دستمزد بر مدارِ  تواند به این خواستهصورتی می

ایجاد کند. چنین است ساخت    ای از جنس همبستگی آگاهانهارزش نیروی کار ــ که با سایر کارگران رابطه

 .( Marx, 1976:416ستیز )هم  طبقاتیِهای  اجتماعیِ اراده

است،    دارسرمایهی  ی کارگر از ارادهشود تبعیت ارادهطور کامل محقق نمیگاه بهبه این ترتیب، آنچه هیچ

اراده از  نه  رابطهالبته  ــ سرمایه یک  سرمایه  مادیتی  اجتماعی  و  ی  است  بتواند  یافته  که  نیست  چنان 

توانند مبارزه  توانند آگاهی و اراده داشته باشند و بنابراین میای از آن خود داشته باشد. آنانی که میاراده

دار نیاز دارد چونان تجسم انسانیِ آگاه و  ها هستند. از همین روست که سرمایه به سرمایهکنند، فقط انسان

 دار جای خود را بهداری، سرمایهی سرمایهافزایی آن. )بعدتر در توسعهی ارزشواسطهمشتاقِ ضرورت بی

های بخشیِ  ستیزانه با سایر اندامای هم[ از کارگر جمعی داد، که در رابطهpartial organاندامی بخشی ]

ناپذیر  افزایی برای اشتهای سیریکارگر جمعی قرار دارد.( اما در هر صورت، با تمامِ جذابیتی که این ارزش

بیش اضافی  ارزش  به  میسرمایه  بیتر  این ضرورت  باشد،  داشته  میتواند  قرار  تقابل  در  با  واسطه  گیرد 

های مولد نیروی کار ــ یگانه منبع  ی اجتماعی به جلوگیری از تباهی خصوصیتمندِ سرمایهضرورت واسطه

ی اجتماعی است که از  سرمایهمستقیم ارزش اضافی، و درنتیجه خودگستری. و همین ضرورتِ بازتولید  
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ی تولید، تبعیت  واسطهکوشد در فرایند بیگیرد، همان که میی کارگر شکل میستیزانهی همطریق اراده

دار محدود کند. اگر از منظر کارگر نگاه کنیم، این محدودسازیْ  ی سرمایهی خود را از ارادهآگاهانه و داوطلبانه

نماید. اما در این جریان، کارگر کماکان مشمول  بازتولید مادی و اجتماعی خودش مینیاز خود او به تضمین  

کند که ماند و سوژگی او نیز منطبق بر »منطقی« عمل نمیی اجتماعی باقی میحرکت بازتولید سرمایه

)به باشد  کاالیی  تولید  منطق  با  متفاوت  انتزاعی   & Iñigo Carrera, 2003: 81; Müllerطور 

Neusüss, 1975: 63–4; Postone, 1996: 314–23.) زنند کارگران زمانی که دست به مبارزه می

عنوان افراد خصوصیِ منفرد  کنند؛ یعنی بهی هستی اجتماعی خویش عمل میکامالً منطبق با شکل ویژه

خشند،  بی اجتماعی تجسم انسانی مییا فروشندگان کاال. و بدین ترتیب، ناخواسته به یک ضرورت سرمایه

 دار است. پرده در ستیز با این ضرورت قرار دارد سرمایههرچند تجسم انسانی آن که بی

تر کند و در صورت امکان، از  کوشد که کار روزانه را تا حد ممکن بیشدار میهنگامی که سرمایه

دیگر، ماهیت  کند. از سوی  عنوان خریدار دفاع مییک روز کارْ دو روز کار درآورد، از حق خود به

شده مستلزم اِعمال محدودیت در مصرف آن توسط خریدار است، کارگر نیز  ی کاالی فروختهویژه

عنوان فروشنده  هنگامی که خواهان کاهش کار روزانه به میزان متعارف مشخصی است از حق خود به

 (.Marx, 1976: 344کند )دفاع می

ران در اِعمال محدودیت بر مصرف مولد نیروی کارشان  ی کارگکه کنش آگاهانه و داوطلبانهمختصر این

شان. آنچه  های فعالیتها از سرمایه است که سایر شکلقدر تجلی بازتولید تبعیت آنتوسط سرمایه، همان

به انجلیس  سرمایهدی  تاریخ  پویای«  »اصل  دو  میداری  عنوان  سرمایهکندمطرح  متضاد  نیازهای  ی  ، 

ها، به آن تجسم  های{ کارگران و در بطن آنداران و کارگران، یا حتی بین }گروهسرمایهاجتماعی است که  

ارادهانسانی بخشیده آگاهی و  بین  تمایز موردنظرْ  ارادهاند. وجه  آگاهی و  و  تابع،  پرولتریِ  پرولتریِ  ی  ی 

مند(  بیِ )یا واسطهواسطه( و سلهای انسانی ایجابی )یا بیتابع نیست: بحث بر سر تفاوت بین تجسمغیر

ارادهسرمایه آگاهی و  از مجرای یک  اجتماعی است  بیگانهی  پرولتریِ واحد و یکسره  به  ی  بنا  یا،  شده؛ 

 شده. وآرزوهای« یکسره بیگانهی اصطالحات دی انجلیس، »نیازها و آمالدایره

های کارگران  وز وآرآمالاجتماعیِ نیازها و    هایی تعیّناگر بخواهیم مختصر بگوییم، بحث بر سر مسئله

آرزوها« که ماهیتاً تجسمِ »یگانه نظرگاه  ونیازها و آمال»  که خاستگاه آنتر اینمزدی است ــ و انضمامی

ها  رود چیست؟ فقط دو پاسخ ممکن وجود دارد. آنشمار مییابی حیات اجتماعی بهی سازمانانسان« درباره

ی کنونی بیرونی  شدهی اجتماعی عام و بیگانهانتزاعاً آزاد هستند که نسبت به رابطهیا ناشی از آگاهی انسانِ  
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ای  ی کارگر، محصول حقیقیِ شرایط مادیی خود طبقهعالوهوآرزوها، بهآید؛ یا آن نیازها و آمالحساب میبه

تنها نظرگاه م  ما معتقدیم که  برقرار کرده است.  بازتولید سرمایه  فرایند  اتریالیستیِ }ممکن{  هستند که 

های سوژگی متناظر با آن ــ  همین است. در واقع، از این منظر، هم شرایط زندگی کارگران و هم شکل

ها از طریق آن زندگی مادی خویش را  ای که آنی اجتماعیبا سرمایه ــ جز رابطه  ازجمله اراده به مقابله

می نمیبازتولید  سرمایه،  انباشت  یعنی  هکنند،  همانتواند  باشد.  داشته  دیگری  منبع  مارکس  یچ  که  طور 

ی  تردید فقط از طریق مبارزهظاهر آزادِ کارگر مزدی را )که بیکند، حتی مصرف فردیِ بهخاطرنشان می

 ی اجتماعی تعیین کرده است: توان آن را تضمین کرد( نیز بازتولید سرمایهطبقاتی می

ا بیرون  تولید،  مصرف فردی کارگر، چه در داخل و چه  فرایند  از  یا خارج  کارگاه و کارخانه، داخل  ز 

ماند ... این واقعیت که کارگر مصرف فردی را طبق  ای از تولید و بازتولید سرمایه باقی میهمواره مرحله

می انجام  خویش  سرمایهتمایل  خوشایند  برای  نه  و  و  دهد  نگهداری   ... ندارد  موضوع  به  ربطی  دار، 

دار هرگز از این بابت  ی کارگر، شرط ضروری بازتولید سرمایه است. اما سرمایهی طبقهپیوستهبازتولید 

ی کارگران برای محافظت از خود و تولیدمثل  تواند با خیال راحت آن را به غریزهنگران نیست: می

 ( Marx, 1976, 718واگذارد. )

وآرزوهای کارگران جز  موضوع نگاه نکنیم، نیازها و آمالشناسی فلسفی به  مادام که از دید رمانتیکِ انسان

های مولد نیستند. اما مادیت شرایط اجتماعیِ تولید و مادیت مصرف  نیازهای مادیِ )فیزیکی و فکری( سوژه

ی اجتماعی  ی سرمایهشده)و از همین رو، مادیت تولید و اِعمال سوژگی مولدِ کارگران( خصوصیت بیگانه

های مولدشان  تواند در افرادی سر برآورد که خصوصیتوآرزوها فقط میآن نیازها و آمال  است. بنابراین،

ها هیچ  آن  ترین تعیّنشکلی انضمامی از تولید و بازتولید ارزش اضافی نسبی است. از این زاویه، در ساده

ب قرار  با »اصلِ« خودگستری سرمایه  بتوانند در تضاد مطلق  آن  از طریق  نیست که  گیرند )گرچه  راهی 

احوال معینی از انباشت سرمایه  وای که بازتولید نیروی کار در اوضاعهای انضمامیتوانند با شکلتردید میبی

نابودی سرمایهخود میبه پیداست که  بجنگند(.  نمیگیرد  آمالداری  و  »نیازها  از  وآرزوهای  تواند مستقل 

داری صرفاً از  نیست که ضرورت تاریخیِ غلبه بر سرمایهانضمامی« کارگران محقق شود. اما مقصود این  

ی تجلی انضمامی  منزلهی کارگران، بهوپرداختهشود. فقط آن دسته از نیازهای ساختهخود آن نیازها ناشی می 

با شیوه  تولید سرمایهمادیتِ سوژگی مولد کارگران،  آوردنی  ناسازگار است که سربر  شان هنگامی داری 

های مولدِ  جلو در شرایط مادی کار اجتماعی، و از همین رو در مادیت خصوصیتبعدی روبهاست که جهش  

شود؛ همانا نیازهای  ی فرایند تولید زندگی انسان ناسازگار میدارانهها، دیگر با شکل اجتماعی سرمایهکارگر
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شمول هستند، آنان  انهای مولد جهشمولِ »افراد اجتماعی کامالً بالیده«، آنان که حامالن ظرفیتجهان

ی  شدهداری هستند. بنابراین، هیچ فضای بیرونی در روابط اجتماعیِ بیگانهی سرمایهی خود توسعهکه آفریده

تبعیت مادیِ تمامسرمایه از همین  این،  با وجود  ندارد. و  از سرمایه است که  داری وجود  وکمالِ انسانیت 

 گیرند. برای فرارفتن از آن را برمی های مادیو نیز قدرتکارگران اراده  

اش، حاملِ قدرت مادی برای برانداختن  واسطگیی کارگر را در بیاز آنجا که رویکرد دی انجلیس طبقه

جا نیز، تعیّن  بیند. اما در ایندهد، گویی قدرت را در اختیار کنش سیاسی پرولتاریا میداری جلوه میسرمایه

بسا  های انسان در شکل سرمایه، چهشکلی انضمامی از بازتولید بیگانگی قدرتی  مثابهی طبقاتی بهمبارزه

ی طبقاتی ظاهر شود. با این همه، خالف این  ساز مبارزهدر جهت اعمال محدودیت بر بالقوگی دگرگون

واقع در درون خود حاوی یک محتوای مادی اساسی است که، هرچند  ی طبقاتی بهنکته صادق است. مبارزه

بهاپیش آن  تعیّن  از  بازتولید سرمایهمنزلهزهمه  وجه وجودیِ  ناشی میی  اجتماعی  درواقع  ی  شود، همانا 

باشد. ما به این   تجلیِ شرایط مادی تاریخاً معین یمنزلهکند شکل ضروری فراروی از سرمایه بهتعیین می

مبارزهواقعیت رجوع می از طریق  سازمانست که  ترین شکلی ی طبقاتی عامکنیم که  اجتماعی  کار  یابی 

گیرد. به همین علت است که عملِ  داری به خود میی سرمایهکنش جمعی داوطلبانه و آگاهانه در جامعه

های  ست که از طریق آن، مجموع نیروی کار جامعه به شکلایتعیین ارزش نیروی کار مستلزمِ تعیین شیوه

ی تولید  بندی عامِ کار الزم و کار اضافی. و این مسئله در شیوهیمشود: مثالً، تقسمفیدِ متفاوت آن سرشکن  

کردن قسمی کنش جمعی  منظورِ فراهمای مستقیم از همبستگی بین کارگران بهداری، با ایجاد رابطهسرمایه

ن  کنندگاای از تولیدیافته حل شده است. از سوی دیگر، نابودی سرمایه از طریق خلق جامعهسازمانآگاهانه

همبسته از روی آگاهی ــ و در نتیجه آزادی ــ عبارتست از کنش اجتماعیِ چنین سرشتی. بدیهی است 

یافته دیگر نه تجلی نیاز سرمایه به فروش رفتن نیروی  سازمانای، کنشِ جمعیِ آگاهانهکه در چنین جامعه

ی سوژگی  جلو در توسعهکت روبهی آن است در حریافتهکار به ارزش خود، بلکه تجلی ضرورت تاریخاً تعیّن

[ نابودی خود شکل سرمایه.  از طریق  انسان  اجتماعیِ  17مولد  اجتماعی، شکل  حیات  مادیت  به  یعنی   ]

  محتوای چون خصوصیت افراد همبسته. اما مسئله اینجاست که یابی عام و آگاه آن را بخشیدن همسازمان

آید، آن هم فقط به این علت که  دست میکنش سیاسیِ )خودبراندازِ( پرولتاریا به  شکلاین دگرگونی در  

ای باشد  ی این بالقوگی است که همان شکل انضمامیترین شکل خود، دربردارندهپرولتاریا ازپیش، در ساده

 چون وجهی از انباشت سرمایه به خود گرفته است. یابی آگاه و عامِ کار اجتماعی همکه سازمان
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 گیری  نتیجه

ی طبقاتی« را در پرتو بحث  ی ارزشِ مبتنی بر »مبارزههای نهفته در نظریهترین کاستیتوانیم عاماینک می

های اجتماعیِ شکل ارزش و شکل  ی بین تعیّنپیشین از نو ارزیابی کنیم. مختصر بگوییم این رویکردْ رابطه

[  value-in-processسازد. نگریستن به ارزش و ارزشِ در جریان ] ی طبقاتی را وارونه میسرمایه، و مبارزه

مبارزه وجودی  وجه  رابطهچون  جوهر  طبقاتی،  به  ی  را  سرمایه  قدرت رابطهی  سیاسی  رابطه  ی  ای  ــ 

بهسلسله ــ  رابطهمراتبی  یک  به  خالصه،  اجتماعی  طور  ]فرومی  مستقیمی  شکل  18کاهد.  نگاه  این   ]

کند. به گیرد به جوهر آن مبدل میخود میافزایی ارزش بهی ارزشیافتهحرکت استقاللای را که  انضمامی

مبارزه ترتیب  نمیاین  دیگر  طبقاتی  رابطهی  قسمی  همتواند  اجتماعی  بین    ستیزانهی  باشد  مستقیم  و 

ند، و از رهگذر  اهای اقتصادی« تعیین شده های انسانی مقولهی »تجسممنزلهکه به  شدههایی بیگانهانسان

افزایی سرمایه( وجود خود را نشان  یعنی ارزش)  غیرمستقیمی اجتماعی  ای است که یک رابطهچنین رابطه

شود.  های انتزاعاً آزاد جا زده میی مستقیمِ تبعیت میان انسانچون یک رابطهی طبقاتی همدهد. مبارزهمی

کند، یعنی ی آن تعیین نمیشدههستیِ اجتماعی بیگانهی کارگر را حرکت  از این رو، گویی آگاهی طبقه

به است.  بیرونی  آن  به  نمینسبت  هم  کمکی  هیچ  روشنعالوه  به  کار  کند  موجودیت  منبع  خودِ  کردن 

فقط  عنوان دومین مرحله در رشد ظرفیت مولد انسان، نهآفرین انسان ــ تعیّنی اجتماعی که آن را، بهارزش

های اجتماعی پیشینِ متکی بر روابط مستقیم  شکل  یهمهچنین از  تی، بلکه همی کمونیستی آاز جامعه

ی  یافتهعنوان وجه وجودی مادیتکند. به بیانی، خصلت ارزش و سرمایه بهبین اشخاص در تولید متمایز می

غیرمستقیم اجتماعی  ]روابط  اشیاء«  به  وابستگی  بر  مبتنی  شخصیِ  »استقالل  بر  متکی   ،objective 

dependenceی کمونیستی،  ی سوم، مرحله، شرایط مادیِ مرحلهخصوصیی کار شده[ و در شکل بیگانه

ی عام اجتماعیِ  بنابراین، سرمایه اساساً حرکت خودگسترِ یک رابطه  .( Marx, 1993: 158کند )را ایجاد می

ی  منزلهها را بهسرمایه، انسانهای خصوصی و شخصی که، در فرایند خود  یافته است میان انسانشیئیت

این    سرمایه طور که مارکس در مجلد دوم  کند. همانستیز تولید و بازتولید میاعضای طبقات اجتماعی هم

 کشد، نکته را پیش می

تنها متضمن مناسبات طبقاتی است، یعنی متضمن خصلت  افزا نهعنوان ارزشی خودارزشسرمایه به

ی کار مزدبگیری وابسته است؛ }بلکه{ یک حرکت است،  مثابهکار بهاجتماعی معینی که به وجودِ 

کند و خود نیز شامل سه شکل متفاوتِ حرکت دورانی  حرکتی دورانی که از مراحل مختلف عبور می

عنوان چیزی ایستا.  عنوان یک حرکت درک کرد، نه بهتوان بهاست. از این رو، سرمایه را فقط می
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دانند، فراموش  [ ارزش را انتزاعی محض میVerselbstständigungیافتنِ ]که استقاللکسانی

 ( Marx, 1978: 185ی صنعتی، همین انتزاع در عمل است. )کنند که حرکتِ سرمایهمی

از  این مسئله به فراروی  با محتوا و شکل کنش سیاسیِ معطوف  اساساً  بلکه  نیست،  آکادمیک  ای صرفاً 

انضمامی است.  بگوییم، مسئلهسرمایه مرتبط  آنتر  ما،  فراخور روزگار  اینایست  در نظر گرفتن  با  که  هم 

های  رود که در بطن شکلشمار میهایی بهمایهوبست نظری بسیاری از درونمارکسیسم اتونومیست چفت

اند. وقتی  شدن« ــ ظاهر شدهاصطالح »ضدجهانیی اجتماعی ــ یعنی، در قالبِ جنبشِ بهکنونی مبارزه

رابطهرا سرمایه  رابطه  ی  نابودی    یقسمی  همانا  هم  آن  از  رفتن  فرا  بدانیم،  تبعیت  و  قدرت  مستقیم 

که این فراروی را در قالبِ  جای اینکند، بهی مورنظرِ دموکراسی رادیکال، جلوه میها، مسئلهمراتبسلسله

ی ارزشِ در جریان،  مثابهفرایندِ بازتولید اجتماعی ببینیم. اما سرمایه، به  یکامالً آگاهانهیابی  یک سازمان

آید، شمار میی حیات اجتماعی بهی خودجنبنده گری اجتماعی است که سوژهیافته از میانجیشکلی مادیت

این رو، محتوای  خیزد. از بازتولیدِ اجتماعی از رهگذر شکل کاالیی برمی  ناخودآگاهِتعیّنی که از شکل اساساً  

ی  مثابهکردنِ رادیکالِ جامعه، بلکه انحاللِ تعیّنِ فرایند زندگی انسان بهدگرگونی کمونیستی نه دموکراتیزه

 [ 19حاملِ مادیِ خودگستری سرمایه است از طریق مجتمعی آگاه از افراد اجتماعی کامالً بالیده. ]

ی تبعیت  ی همستیزانهخصلت انتزاعی کار و نه رابطهی حاضر استدالل کرد که نه  طور خالصه، مقالهبه

  مطلق های تولیدِ ارزش اضافی  ــ یعنی مادام که از تعیّنخود  خودیصرفاً به دار و کار در تولیدمیان سرمایه

تر از آن، ضرورت غلبه بر آن استوار  آفرین یا، و حتی مهمگیرد ــ بر مبنای ویژگی کار ارزشنشئت می

ی  مثابههای تاریخی سرمایه بهکند، کلید فهم محدودیتزد میطور که مارکس مکرر گوشنیست. همان

های تاریخی تولید ارزش  های انضمامی و گرایشی نیروهای مولدِ جامعه در شکلشکلی اجتماعی از توسعه

انضمامی  نسبی اضافی   است؛  کارگرنهفته  مولدِ  سوژگیِ  مداومِ  انقالبِ  در  بگوییم،  آنانان  تر  که  مزدی، 

]بیگانهمی کارِ  »مکتب  این  گذراندنِ  سر  از  با  صرفاً  آزموده  ([ سختgs & ak)  یشدهتوانند،  ساز«  اما 

(Marx & Engels, 1975: 37  ،)جهان مولدِ  »کامالً  شمولِ  سوژگی  اجتماعیِ  هستی  در  نهفته 

آنانی که  گرفتهشکل  بیانی،  ترین مانع برای  آگاهانه خودِ سرمایه را بزرگی« خویش را توسعه دهند. به 

 دهند. النفسه« تشخیص میهای انسان چون هدفی فیترِ »قدرتی بیشتوسعه

گیر ــ یعنی کار  ی صنعت فراگونه که از سویی پدیدآورنده  بنابراین تولید استوار بر سرمایه، به همان

های طبیعی و  نیز نظامی از استثمارِ عام خصلتی ارزش ــ است، از سویی دیگر  ندهمازاد، کار آفرین

ی  ی حامل آن، همانند همهمثابهکند، نظامی از سودمندی عام، که حتی علم نیز بهانسانی ایجاد می
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خود  خودیو بهالنفسه واالفیی امری  مثابهچیز بهکند و هیچهای جسمی و روحی دیگر جلوه میخصلت

مب و  تولید  مدار  از  بیرون  نمیادلهبرحق،  اجتماعی ظاهر  به  ی  شود. چنین است که سرمایه، نخست 

شمول طبیعت و تصرف سپهر  سازد و تصرف جهانی بورژوایی را میمیانجی اعضای جامعه، جامعه

می موجب  را  اجتماعی  تمدن  شود.پیوندهای  تأثیر  است  آن.  چنین  از  فراتر   ... سرمایه  عظیمِ  سازِ 

رو  راند، با سدهایی در سرشتِ سرمایه روبهوقفه به سوی آن میشمولی که سرمایه بیفراگیرندگی جهان

از گسترش و تطورش، خودِ سرمایه را همشود که در مرتبهمی ترین سد این گرایش  چون بزرگای 

   ,Marx, 1993: 407-10. )تازاند با اتکا به خویش میسازند و به سوی رفع و الغای سرمایه  هویدا می

 تأکیدها از من است(

 ست از: ایترجمه  این مقاله *

Kicillof Axel and Guido Starosta (2007), Value form and Class Struggle: A 

Critique of the Autonomist Theory of Value. Capital & Class 31 (2): 13-40. 

 ی مترجم است. های داخل }{ افزوده** نوشته

 :هایادداشت 

کار بُرد که در  هایی به ( برای اشاره به آن دسته از نظریه1982[ اصطالح »پارادایم فناورانه« را نخستین بار دیوِروی )1]

شد که  هایی را شامل می محتوای کاریشان بودند، در تقابل با »پارادایم اجتماعی« که نظریه   ها به بندِ فروکاستنِ قیمت 

خصوصی در بازار بود. از جمله مسیرهای نظریِ دیگری که در واکنش به افول تفسیر  تأکیدشان بر روایی اجتماعیِ کار  

 ,Steedmanی ارزش بود )بنگرید به  ی کار پایه نظرکردن نوریکادویی از نظریهارتودوکس مطرح شدند، یکی صرف 

 ,Meekپیداست )ی میک  وگسترش اندیشه که از بسط ( ــ مسیری که در خوانش ریکاردویی ریشه داشت، چنان 1977

1973: xxxii.) ی  های ریاضی پیچیده برای »مسئله حل های بسیاری با تالش برای یافتن راهدر مقابل، مارکسیست

شان،  تبدیل« به نقد ریکاردویی واکنش نشان دادند، آن هم با این هدف که، با استفاده از اصطالحاتی مشابه با مخالفان 

 حل مارکس اساساً درست بوده است. از این میان بنگرید به  نشان دهند راه

Duménil  (1983–84), Foley (1982), Lipietz (1982), Shaikh (1982), and  Carchedi 

(1984) . 

(،  1972)ی ارزش مارکس  ی نظریه توان در اثر ایزاک روبین، جستارهایی درباره باور را می رد پای استدالل گردش [  2]

ی گشای بکهاوس از دهه نی یافت که متأثر از آثار ره اپردازتوان آن را نزد گروه محدودتری از نظریه یافت. بعدتر نیز می 

تن و ویلیامز  ی( آن را بسط دادند و باز هم بعدتر، رو 1981زبان اول بار الدرد و هانلون )بودند، که در جهان انگلیسی   1960

(Reuten, 1988; Reuten & Williams, 1989; Reuten, 1993; Williams, 1992 کلی .)  تر که

 شود: نگاه کنیم این رویکرد آثار این مؤلفان را هم شامل می 
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  Himmelweit and Mohun(1978), de Vroey (1982), Kay (1999) and Roberts 
(2004). 

 . Cartelier (1976)و    Benetti (1974)باره در فرانسه توسط  های نظری آغازین در این چنین بنگرید به مداخله هم

، در دست  Kicillof & Starostaایم )باور پرداخته های رویکرد گردشما در خالل نقدی بر آثار روبین به کاستی [  3]

 باور بنگرید به  انتشار(. برای سایر نقدهای معاصر به استدالل گردش 

Mavroudeas (2004),  Moseley (1997) and Likitkijsomboon (1995) 
زنند مایل  ترِ مؤلفانی که در سنت آتونومیستی قلم می (. بیش 1996،  1998،  2004چنین بنگرید به دی انجلیس )[ هم 4]

گری با روایی  ی ارزش مارکسی شرکت کنند. با این حال، مخالفت نِهای مربوط به نظریه مستقیم در بحث  طوراند بهنبوده 

های انتقادی را در درون خود جریان آتونومیست برانگیخت که موجب شد  قانون ارزش در دوران معاصر، برخی واکنش 

 ,Caffentzisشد )ی ارزش مارکس مربوط می ریهتر به نظتر و صریح برخی از مؤلفان به مسائلی بپردازند که مستقیم 

1997; Cleaver, 2002.)   ی اینترنتیِ  ی اخیر نشریه باره در شمارههای نظری در این نیز بنگرید به برخی از مشارکت

کند.  ی ارزش را دنبال می شناختی به نظریه توان گفت همین نوع از رویکردِ روش [، که می The Commoner]  کامونر

به چشم از یک   ارزش  دیگر، مفهوم شکل  نظری  مبارزه مثابهاندازِ  از  مؤلفانِ سنت  ی وجهی وجودی  آثار  در  ی طبقاتی 

تری به مفهوم  هرچند این رویکردْ مرکزیت بیش  .[ نیز حاضر استOpen Marxist traditionمارکسیسمِ گشوده ] 

ی وجهی  مثابهشناختی استداللِ متفاوتی برای مفهوم ارزش به دهد و از همین رو، از نظر روش می   گریمیانجی دیالکتیکی  

ی تفاوت بین این دو رویکرد در چارچوب این مقاله  که بحثی مفصل درباره دهد. با این ی طبقاتی ارائه میوجودی از مبارزه 

نقد ما به نظریه نمی  ارزش روی ی آگنجد، ما معتقدیم که فحوای اصلیِ  رفته در مورد تفسیر مارکسیسم  همتونومیستیِ 

 گشوده هم صادق است. 

داری نظر  ی سرمایه به جامعهسرمایه  که واکاوی مارکس در فصل اول  متفاوت است با این   [ دقت کنیم که این مسئله 5]

ی تولید  کاوی مارکس از کاال را به شیوه درستی( وای تولید کاالیی ساده. اکثر مؤلفان در هر دو رویکرد )به دارد یا به جامعه 

های  جا اهمیت دارد این است: کار انتزاعی را در چه سطحی از انتزاعِ تعیّن دانند. موضوعی که در این داری مربوط می سرمایه 

مؤلفانی  عالوه مهم است دقت کنیم که این رویکردها با یکدیگر ناسازگار نیستند. از همین رو سرمایه باید تعریف کرد؟ به 

 توان سنتز این دو موضع دانست. ( را می 1998( و بلوفیوره و فینلی )2001چون آرتور )هم

ویژه در امریکای التین،  تری و بهی کم گری، و تا اندازه ( هارت و ن200ِ)   امپراتوریتأثیرگذاری    [ همین مسئله خود را در 6]

به و   بدون  جهان  قدرت  تغییر  گرفتن  )دست  خاستگاه Holloway, 2002هالووی  بود.  داده  نشان  رویکرد  (  های 

( و ترونتی  1980،1976چون پانزیری )هم   های نیو لفتمارکسیستی  های نظری اولیه توان در مشارکتاتونومیستی را می 

برای تاریخی سنجیده از مارکسیسم   2000ردیابی کرد )بنگرید به رایت،    70ی و اوایل دهه  60ی ( در دهه 1976،  2001)

[ حاکم بر  objectivismباوری ]و شیئیت حزب کمونیست ایتالیای رفرمیسم ونومیستی(. این آثار در مخالفت با زمینهات

نظریه بیش تأکید  پردازی ترِ  اهمیت داشت،  انتقادی  این مداخالت  آنچه در  برآوردند.  در آن دوران سر  های مارکسیستی 

( از آن با  1992در نقد اقتصاد سیاسی بود، آن هم از خالل آنچه کلیور )ی کارگر دوباره بر مرکزیت سوژگی و پیکارِ طبقه 

ها  ی مرکزی حاضر در این آثار، در درک آن که ایدهکند. جان کالم این انداز طبقاتی« یاد می عنوان قسمی »وارونگی چشم 
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خودکنشگریْ مستقل از اوامرِ هم سرمایه    ، یعنی توانا بهخود  بنا به ویژگی   سوژه ی یک  منزله ی کارگر نهفته است بهاز طبقه 

 ( انگلیسی Wright, 2002: 3و هم جنبش کارگری رسمی  در جهان  با  (.  این رویکرد عمدتاً  خوانش سیاسی  زبان، 

مارکس ورای مارکس  ، با عنوان  گروندریسهسازِ آنتونی نگری از  ی پژوهش جریان ( و ترجمه 1979هری کلیور )  سرمایه

 ( فراگیر شد. 1991)

پردازان شکلِ  ازحد فرمالیستیِ بسیاری از نظریه ای بسیار الزم را بر واکنش بیش ای جدید، اصالحیه [ مورای در مقاله 7]

توجه برخوردار  کند. او از این ویژگی مثبت و قابل[ مارکسیسم ریکاردویی وارد می naturalismباوری ]ارزش به سرشت 

کند این امر لزوماً دیدگاهی  زمان روشن می یابد، در حالی که هم کار انتزاعی را درمی   مادیتاست که اهمیت تأکید بر  

سازی او از وجود متضاد  ، دوگانه(. با این حالMurray, 2000شود )غیراجتماعی در قبالِ شکل ارزش را موجب نمی 

ی متفاوت ما را قانع نکرده است: کار انتزاعی »فیزیولوژیکی«، و کارِ »از نظر عملی انتزاعی«. رابلز  مقوله   دو کار انتزاعی به  

ی  ره ها را درباداند، احتماالً یکی از بهترین بحث ی سرمایه می چنان کار انتزاعی را ویژه[ گرچه همRobles Báezبائز ]

تاریخاً    اجتماعیِطور عام و تعیّن  کار انتزاعی به   مادیت فیزیولوژیک( بین  گری ایجابیت از طریق خودنفی )یعنی    حرکت تضاد

 Roblesکند )داری است، ارائه می ی جوهر ارزش که برخاسته از خصلت خصوصی کار در سرمایه مثابهی آن بهویژه

Báez, 2004.) 

 ( هوشمندانه به آن اشاره کرده است. 10- 11: 1996لز بائز )ایست که راب[ این نکته 8]

شان نبوده است؟  ی عاطفی بردگان با فعالیت [ یا ما مجبوریم فرض کنیم که ساخت اهرام در مصر باستان جدا از رابطه 9]

 اند.ها در ساخت این اهرام ارزش یا ارزش اضافی تولید نکرده در حالی که آن 

شکلی  مشخصاً به  های پاریس نوشته دستیافته بود. این مطلب در سرتاسر    1844[ مارکس این تعیّن را در همان اوایل  10]

اما، چنان  آن    تر به صریح   ی جیمز میلهایی درباره یادداشت کند، در  ( گوشزد می 1991که کالرک )سربسته وجود دارد 

می  داپرداخته  اهمیت  نیز  نکته  این  به  توجه  توسعه شود.  خود  که  به رد  سرمایه،  بزرگ ی  صنعت  ظهور  با  مقیاس،  ویژه 

با کارگر سرمایه  را  بهدار  آزاد  انسانیِ بی منزله های دوچندان  کارگر واسطهی تجسم  مولدِ  آگاهیِ  های جمعی جایگزین  ی 

های تولیدی در دست  گیری(. و اگر مراد از بیگانگی این باشد که اختیار تصمیم Iñigo Carrera, 2003: 12کند ) می

ی یدیِ کارگر  بگیریم که آن دسته از کارگران مزدی که آگاهی مولدِ متعلق به اندام خوارشده   خود فرد نیست، ما باید نتیجه 

شده نیستند؟ و در مورد تولیدکنندگان کاالیی ساده چه؟ این  بخشند )مثالً دانشمندان( بیگانه جمعی را تجسم انسانی می 

آسانی به این ایدئولوژی راه بَرَد که محتوای کمونیسم را قسمی خودمدیریتی انتزاعی دانست ــ  تواند به می نوع از استدالل  

مثال، جریان که مشخصه  برای  به ـهای شورایی ی،  برخی جریان شمار می کمونیستی  اوایل  آید.  در  فرانسه  انقالبی  های 

 ,Négation,1973;Barrot & Martinاند )ان کرده هایی را خاطرنشهای چنین برداشتی هفتاد، محدودیت دهه 

1974  .) 

ی واسطهها را در درونِ فرایند بی دار در قبالِ کارگر ای دیگر، سرشتِ غیرشخصیِ قدرت سرمایه [ دی انجلیس در مقاله 11]

این شناخت مانع  که از باقیِ استدالل او پیداست،  (. با وجود این، چنان De Angelis, 1998, 280-1یابد )تولید درمی 

ی تبعیت مستقیمِ تولیدکنندگان از تصمیماتِ آنان که »تنظیم ساعت در اختیارشان است«  شود که او بیگانگی را نتیجه نمی 
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ی اجتماعی مستقیم عبارت از شکلی انضمامی است  خواهیم دید که آن رابطه  .(De Angelis, 1995: 118بداند )

 خود گرفته است.د مستقل و خصوصی بهی عامِ غیرمستقیم بین افراکه رابطه

ی آن است بدین معنا نیست  شده ترین ضرورت سرمایه، گسترش کمی ارزش اضافیِ تولید واسطهبی [ این واقعیت که  12]

  مند واسطهآید. با این حال، این دومی ضرورتی  عمال محدودیت بر این گسترشْ ضرورت بازتولید خود آن به شمار نمی که اِ

داران،  ی سرمایه، یعنی سرمایه واسطههای انسانی بی های تجسمتواند از طریق کنش که چرا سرمایه نمی ین است، علت ا

 تحقق یابد همین است. 

ای در پس مدت آن است؛  مادی دهد چه تعیّن  جا بی هیچ ابهامی نشان می (، در این 1976:  542[ بنگرید به مارکس )13]

های مادی انضمامیِ تولید ارزش اضافی نسبی، یعنی  ی آن و شدت کارِ برآمده از شکل ی بین درازای وارونهمشخصاً، رابطه 

قانون انباشت و فروپاشی نظام  [ استثمارِ کار. گروسمان در intensiveدارِ ] [ و شدت extensiveدار ]بین مقادیر دامنه 

- 3کند. بنگرید به گروسمان ) برجسته می   ی مستقیم بین تشدید کار و ارزش نیروی کار را درستی رابطه، بهداریسرمایه 

381 :1979 .) 

ی  پسِ »تسخیر ناگزیر قدرت سیاسی از سوی طبقه   های مادیِ ی تعیّن هد درباره عالوه به ما سرنخی می [ این نکته به 14]
( کارِرا  انیگو  به  بنگرید  دانست؛  یکی  را  دو  این  نباید  البته  که  ــ  سرمایه  خود  انحالل  نیز  و  و  2003:  24-30کار«   )

 شمولی سوژگی مولد کارگران: ( ــ مشخصاً جهان 1992: 92- 3چاتوپادهیای )
کند که  ی قانونی طبیعی اعمال می گر و کورکورانه اما اگر دگرگونی کار، اکنون خود را چون قانون طبیعی با کنش ویران 

اش، پذیرش دگرگونی کار و به تبع آن، توانایی  فجایع خورد، صنعتِ بزرگ از طریق خود همین  در همه جا به مانع برمی 

کند. این امکان دگرگونی کار  وزندگی تبدیل می مرگ یترین تعداد کارهای مختلف را به مسأله کارگر برای انجام بیش 

این قانون  باید به یک قانون عامِ تولیدِ اجتماعی بدل شود و مناسبات موجود، چنان انطباق یابند که در عمل امکان تحقق  

شان برانداختن تقسیم کارِ قدیم است، با شکل  های انقالبی که هدف چنین شکی نیست که آن غلیان فراهم آید ... هم 

داری تولید و موقعیت اقتصادی کارگران که منطبق با این شکل است، در تضادی مطلق قرار دارند. با این همه،  سرمایه 

 ,Marxلید، تنها راه تاریخی انحالل آن شکل و ایجاد شکلی جدید است. )های یک شکلِ تاریخی معین تورشد تناقض 

1976: 618-9) 

داند.  داری می ی سرمایه شناختی، عنصر سازندهی طبقاتی را از منظر هستی گوید که مبارزه [ دی انجلیس صراحتاً نمی 15]

 ,De Angelisکند )برای تولید اشاره می   شناختیِ معنای متناظر با تولید با این حال، در یک جا به تهی بودنِ هستی 

شناختی؟( قرار  ها و از این دست« )هستی ( که در تقابل با »جستجوی معناها، غلیانِ سوژگی، ساخت اجتماع 129 :1995

البته به  (. در یک مداخله De Angelis, 1995: 129گیرد )می قدری متفاوت، که  از یک رویکردِ  ی نظریِ جدید 

 ,Arthurکند )ی طبقاتی را روشن می شناختیِ مبارزه رسد، کریس آرتور خصلت هستی دی انجلیس می   نتایجی مشابه با 

2001: 34 .) 

کارِ اندر انجامد، که دست های سوژگی می ی طبقاتی به تعیین مکانِ تعیّن شناختی کردنِ مبارزه [ چنین است که هستی 16]

مایه هستند، یعنی در قسمی »غیریتِ« رادیکال نسبت به شکل سرمایه  داری خارج از خود سری تولید سرمایه نابودی شیوه 

شود این است که نفی انقالبیِ سرمایه  آید. نگاهی که از این رویکرد نتیجه می شمار می شود متضادِ مطلق آن بهکه ادعا می 
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ود آن، بلکه نفی انتزاعی و  در خود انباشت سرمایه و ناشی از حرکت تاریخی خ ماندگار درونی شدهنه یک ضرورت بیگانه 

ترین معنای دیالکتیکی از پیوند  بیرونی سرمایه است. و این را در نظر داشته باشید که ما نفی انقالبی سرمایه را در ژرف 

بار که کنش انقالبی را سرمایه »ایجاد کرده« است چرا که پرولتاریا  بیانی، نه صرفاً از این منظرِ ماللت فهمیم. بهدرونی می 

دهد« که مقصرش سرمایه است. با چنین ترتیبی، این رابطه یک  ای »واکنش نشان می بار یا غیرانسانی ه شرایط فالکت ب

  تنها افزایی و انباشت سرمایه ــ  ی کامالً بیرونی است. پرسش این است: کدام بالقوگیِ تاریخیِ انضمامی در ارزش رابطه

عنوان یگانه شکلِ تحقق آن، حاملِ ضرورتِ نابودی خود از طریق کنش  اجتماعی کنونی ــ در دل خود، به   عامی  رابطه

شناختی کردنِ« آن  ی طبقاتی، »زیستشناختی کردنِ« مبارزه ی کارگر است؟ در قطب مخالف این »هستی انقالبی طبقه 

قرار داد که مبارزه  از مبارزه ی طبقاتی در نظرش همانا وهله توسط کائوتسکی  انسانی  بای  بقا است که  ی طبیعی  رای 

 (.Kautsky,1978: 201شود )ها شمرده می ی میان گونه ی رابطهمشخصه 

از آن [ چنین است تفاوت کیفی اساسی میان شکل 17] ی عام  افزایی سرمایه یک رابطهها. ارزش های سوژگی هریک 

ی  ن، خوشمان بیاید یا نه، طبقه کند. بنابرایی کارگر زندگی خویش را بازتولید می اجتماعی است که از رهگذر آن، طبقه 

ی اجتماعی عامِ  بخشد که اینک متعلق به این رابطهکارگر با کنش سیاسی خود است که به نیروهایی تجسم انسانی می 

سوی نمودِ    تواند آن تولید ارزش اضافی بماند، نمی   بازتولیدِ شده است. مادام که کنش سیاسی پرولتاریا محدود به  بیگانه

های سرکوب بیرونی بودن را ببیند. برای مثال، در معرض تحمیل کار بودن توسط  زاد اما در معرض برخی شکل انتزاعاً آ

ی طبقاتی کماکان یک کنش جمعی آگاهانه خواهد بود  آنانی که »تنظیم ساعت در اختیارشان است«. به این اعتبار، مبارزه

تعیّن که دست  از  اجتماعی خود بی آخر  یا بهای  آگاهانه است که  خبر است.  دیگری بگوییم، یک کنش جمعی  ه شکل 

ی حیات اجتماعی تعیین شده است. آگاهی انقالبی ــ  یابی عام و ناآگاهانهی شکلی انضمامی از بازتولیدِ سازمان مثابهبه

ست نه برای  دهد ــ چنین ااز تولید ارزش اضافی را از طریق تولید مجتمعی آگاه از افراد سازمان می   فرارویهمانی که  

ی ی تجسم انسانی سرمایه مثابهی خود را، یعنی خصلت خویش به شده شده نیست، بلکه چون سرشت بیگانهکه بیگانهاین 

ی  ی کارگر، هر قدر هم که در گستره کنش سیاسی طبقه   .( Iñigo Carrera, 2003: 27-8اجتماعی را دریافته است ) 

 تواند انقالبی برآورد شود مگر تجلی چنان تعریفی باشد.  محابا باشد، نمی دیدش جامع و در شدتش بی 

بیند بین رویکرد دی انجلیس  ای جدید وجه اشتراکی می [ در مقاله Wennerlind[ پس تعجبی ندارد که وِنِرلیند ]18]

  (. بنگرید Wennerlind, 2005در سُنت کالرنس آیرس )اقتصاد نهادی رادیکال آمریکایی  ی ارزش و مکتب  به نظریه

افزایی به یک نظام قدرت در بسیاری از  ( برای نقدی جالب به فروکاستن سرمایه از یک نظام ارزش1981به گولدنر )

گرایِ جنبش  کند، حتی منتقدانِ اولتراچپ طرز جالبی خاطرنشان می طور که او به بیستمی. همان های مارکسیسم سدهجریان 

ی مادیِ آن نوع از نقدهای انتزاعی  اختی بری نبودند. از این گذشته، او پایه شنگرایی جامعه کارگری رسمی نیز از این تقلیل 

ی جنبش کارگران ایفا کرد و به  ی روسیه« در توسعه طور مشخص، آن نقشی که »مسئلهکند؛ به به سرمایه را روشن می 

که گلدنر اشاره  جود آمده بود. چنان وی بوروکراسی که بین بسیاری از منتقدان استالینیسم به تبع آن، »دلمشغولی« به مسئله 

ها  ی انتزاعی قدرت، چرا که برای آن جریان چون قسمی رابطهکند، نتیجه نقدی یکسره فرمالیستی به سرمایه بود هم می

 (.Goldner, 1981بر سر بوروکراسی بود« ) ی نیروها و روابط تولید نبود؛ مسئله ی شوروی مسئله »مسئله 
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شود،  ی خصوصیت هر فرد انسانی شامل می منزلهی کردار جمعی انسان را به یابی آگاهانه که تولید آن، سازمان [ تا جایی 19]

،  سوژگی انتزاعاً آزادِ فرد خصوصیتوان آن را »دموکراتیک« نامید. اما بدون نقدِ شکل کاال، شکل پول، شکل سرمایه و  می

کند. در نظر ما، در مورد خود  بی کمونیستی را وضوح بخشد، پررمزوراز می که انقالجای این ی دموکراسی رادیکال بهمطالبه

مفهومِ »اتونومی« }خودفرمانی{، که مرکزیت آن در رویکرد آتونومیستی دی انجلیس واضح است، شاید بتوان گفت که  

ی دستداد  تی روشنگر درباره آید. برای تأمالشمار می ی کاالیی بهتصدیقی غیرانتقادی نسبت به آزادی انتزاعیِ تولیدکننده 

[conjuncture تاریخی ] متوسطی« است، که برخالف درک مارکسی  ای که مبنای احواالت فرهنگی »رادیکالیسم طبقه

آزادی به  از  آگاهانهمثابهاست  آزادی بهی دگرگونی یکسره  از قوانین،  "مرزشکنی"ی  منزله ی ضرورت، »درک  ، تخطی 

 (. 2001:  2-3ید به گلدنر )« بنگر"هانپذیرفتن محدودیت "
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 گروندریسه، سرمایه و پژوهش مارکسیستی 

 

 2021سپتامبر  12

 

 ی: یورگن ساندِموس نوشته

 ی: سهراب نیکزادترجمه

 

شماره از  یکی  نشریهدر  اخیر  سوسایتیی  های  اند  اسپایروس  Science & Society]  ساینس   ،]

[ ]Spyros Lapatsiorasالپاتسیوراس  میلیوس  جان  و   ]John Miliosگذاشته بنا  مقایسه[  به  ی  اند 

ی این  های دیگر او درباره( و برخی نوشته1867مارکس )  یسرمایهشده در مجلد نخست  ی پولِ ارائهنظریه

 (.Lapatsioras and Milios, 2012( )بنگرید به 1857) گروندریسهموضوع در 

 Zur Entstehungsgeschichte des]  ی مارکس چگونه شکل گرفتسرمایه«این مؤلفان با اثر »

Marxschen ‘Kapital ’  اثر  ]( روسدولسکی  میRosdolsky, 1969رومن  روسدولسکی  (  آغازند. 

 ,cf. Marx 1953, 34–148; 1993زد )  گروندریسه ی پول« در  نویس »فصل دربارهدست به نقدِ پیش
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تواند به  ای می(. عمده ایراد او معطوف بود به تزی از مارکس که بر اساس آن، ارزش مبادله238–113

ایِ  »فقط به این دلیل که کاالیی ویژه امتیاز بازنماییِ، همانا نمادپردازی، ارزش مبادلهکاالیی مجزا بدل شود  

 (.167 ,1993 ;84 ,1953« )پول آورد، یعنی امتیاز تبدیل شدن به دست میسایر کاالها را به

هم روسدولسکی در  که  داد  است  ساننشان  نهفته  خطایی  »بازنمایی«  و  »نمادپردازی«  مفاهیم  انگاری 

(1969, 143, noteافزون بر این، او گمان می .)طور کلی با قسمی  جا پول را بهکرد که مارکس در این

ی  نظر میلیوس/الپاتسیوراس، میان نظریهکه بعدتر به»نماد« یکی پنداشته بود. به نظر روسدولسکی، چنان

 تناقض وجود دارد.   سرمایه و   گروندریسهپول در 

توان در فصل سوم، »پول یا گردش کاالها«  گمان میرا بی  سرمایهشده در  ی پولِ ارائهنظریهبه این ترتیب،  

هم کاالی طال  گردش،  این  »در  برای  یافت.  مبنایی  )کمیتکمیت  تصورکردنِچون  های طال( عمل  ها 

)می آن  Marx, 1969a, 110–111; 1976, 189–190کند«  کارکرد  به  توجه  با  طال  کاالی  زیرا   .)

[، لزومی ندارد حضور داشته باشد:  numéraire]  معیار عنوان  ی ارزش، و به طریق اولی بهعنوان سنجهبه

  [ imagined gold  ]یا طالی متصور/متخیل:   طالی تصوری ی سنجیدن آن با  یک کاال نتیجه  قیمت 

پنداشته شده باشد، در عنوان کمیتی از فلز بنا بر میل طال  آورد که بهبرمی  آن زمانی سر  نسبیاست. قیمت  

عنوان چیزی غیر از خود  کاالها، به  یهمهها برای  ( قیمتnuméraireعنوان معیارِ )که میل طال بهحالی

هستند. واضح است که،    معیارهای برگرفته از این  ها، و حتی پول کاغذی، شکلکند. سکهطال عمل می

ها از »امتیاز« بازنمایی یا »نمادپردازیِ« کاالی طال برخوردارند. بنابراین  که اشاره رفت، این شکلچنان

در   هم  در    سرمایه مارکس،  هم  آنگروندریسهو   ،« را  ارزش[  ]نشانه«  Wertzeichenها  صرفاً  ی  یا 

«Zeichen  »  ]نامد، که در ترجمهمی]نشانه[ »های انگلیسی در اغلب موارد به »نمادsymbol  ] برگردانده

 اند. شده 

( حاضر بوده است، اثری که  1859)  «پیرامون نقد اقتصاد سیاسی»تر در  ی گردش پیشاین دیدگاه درباره

طور که از تمام آثار مرتبط  منتشر شد. همان  گروندریسهدرست یک سال پس از پایان کار مارکس روی  

گفته کمترین  عه کنیم( کنش تصوریِ پیشبه متن روسدولسکی مراج ستباره، کافیمارکس پیداست )در این

ای برای آن فرایندِ تصوری ضروری  عنوان پایهتضادی با ضرورت پول طال ندارد. برعکس، پول طال به

 [ 1است.]

شود که بگوییم جمالتی که آماج نقد روسدولسکی هستند دقیقاً حکایت  میبه این ترتیب، آیا چیزی مانع  

توانند به این معنا باشند که  وجه، چرا که این جمالت صرفاً میهیچدارند؟ بهی گردش  از همین مجموعه
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ها  که پول ایجاد شود، در قالبی متناسب از طریق نشانهمحض اینکند که بهجا خاطرنشان میمارکس در این

 بازنمایی یا »نمادپردازی« خواهد شد و باید هم بشود.  

بدیهی روسدولسکی  خطای  رو،  همین  ایناناز  در  مارکس  که  بود  این  درونگاشتن  ی  مبادلهی  مایهجا 

تر  گرچه محتمل  کند،چرای آن با تکوین پول را تعیین میوچونو موضوعیت بی  ها ی محصولواسطهبی

عنوان محصولی مادی ناب و  و دوگانگی کاال در سطحی از تجلی آن به  گردشاست که او درحال توصیف 

از این گذشته، خطا این بود که روسدولسکی   برچسب قیمت )باز هم یک »نشانه«( است.ساده، مزین به  

مند پی ریخته شده و ای نظامشیوهبه  گروندریسهی پولِ«  فرض را بر این گذاشته بود که »فصل درباره

ا که این  یابد. پیداست که چنین نیست. چرآغازد و ادامه میشده از مفاهیم مقدماتی میای حسابشیوهبه

 De la réforme desشود که مارکس از کتاب اصالح بانکداری ]هایی آغاز مینوشته با یادداشتدست

banquesاین فصل از وسطمنتشر کرده بود.    1856که آلفرد داریمونِ پرودونیست در سال    [ برگرفته بود  

با جدلی علیه ایدهکند، و حتی در مورد محتوای آن نیز چنین است، چرا که  ماجرا شروع می ی  مارکس 

ای که )بنا به نظر  کند، یعنی، مجموعهشروع می   کار   زمان  های گواهیپرودونیِ جایگزینیِ »پول« با برگه

 واسطه. ی بیمتمرکز است و نه بر مبادله گردشپرودون( بر 

تقویت کند که مارکس، در  عالوه کوشیده نظرگاه خود را با این استدالل  به این ترتیب، روسدولسکی به

چون ...  ی پیوندش با هگل، در اصل متمایل بوده که پول را نمادی محض قلمداد کند، »درست همنتیجه

شده در  ی هراکلیت، منتشرافزاید که مارکس کتاب السال درباره. او می(1969،  142السالْ شاگرد هگل« )

خوانده  کند( را  ی »پول« یا طال تأمل میلسوف درباره)که البته مؤلف روی آن دسته از قطعات این فی  1858

جا که »او انگلس را از  ، آن1858ی  ژانویه  2ای از مارکس به انگلس در  بود، و این ادعا را با ارجاع به نامه

 ش همین است. ادرواقع همه کند.کند« اثبات میکتاب السال باخبر می

ای را تضعیف کند اجتناب کرد، از جمله این  تواند چنین نظریههایی که میروسدولسکی از اشاره به داده

نامه های السال در این کتاب  فرضواقع سالخیِ پیشی بهی مارکس به انگلس دربرگیرندهواقعیت که 

ای که  گری تا نقطهبُردن علم از طریق نقدزدن به خودش بیاموزد که پیشاو بناست به قیمت آسیباست: 

شکلی دیالکتیکی بیان کند یک چیز است و اتخاذ یک نظام انتزاعی و حاضروآماده مبتنی بهبتواند خود را  

 ( .Marx, 1858بر مفاهیم مبهمِ خود چنین نظامی چیزی دیگر. )

ی آثار  تر دربارهکه السال کار بر روی »هراکلیت«ِ خود را شروع کرد، مارکس پیش گذشته از این، زمانی 

 : او گفته بود که 
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فهمیده شده است. هگل هرگز درِج    اشتباهوکمال است و روش دیالکتیکی  زدگیِ آن تمامایدئولوژی

 [2( ]Marx, 1857نامید. )ای از »موارد« ذیل یک اصل کلی را دیالکتیک نمیتوده

رویند که روسدولسکی.  شناختی، الپاتسیوراس و میلیوس با همان دردسری روبهبه این ترتیب، از منظر روش

قولی از  کشیدن نقل(، آن هم با پیش522بندی رسیده است )به همین جمع  سه ی گروندرها از متن  ارزیابی آن

 مارکس: 

ی کاال ارائه شده است: »کاال موجودیتی  چون برآیندِ هستیِ ضرورتاً دوگانهدر گروندریسه، پول هم»

اقتصادی، که دومی نمادی محض  فقط موجودیتی طبیعی که موجودیتی یکسره  یابد، نهدوچندان می

ی تولید، نمادی محض  [ برای یک رابطهBuchstabe/Zeichen]  ای حرفی یا نشانهآید،  شمار میبه

 ( .Marx, 1993, 141برای ارزش خود آن.« )

که دیدیم، هیچ گواه روشنی وجود ندارد که این به معنای توصیفی از قسمی تکوین واقعی  با این همه، چنان

های  حلبسا موجب شده از راهگیرند چهشکل ناروایی این نکته را نادیده میکه مؤلفان بهاست. اینپول  

خواهند  گویند که نمی، میسرمایههای مرتبط در مجلد اول  ها، با نگاه به متنجایگزین غافل شوند. درواقع آن

بیاو به حساب  پول«  نظریِ شکل  از ساخت  را »بخشی  کتاب  این  )»فصل سوم«  این فرضی  529رند   .)

ی پول«  مثابهکند که بحث بر سر تکوین پول »بهجا که فصل سوم دقیقاً مشخص میغیرعادی است. از آن

 اند. های این فصل حیاتیپول که در میان باشد، تمام بخش هایانگاشتپیشی فهمِ است. مسئله

را    کردن گردش کاال، اصطالحات و نمادهای آنتردیدشان نسبت به لحاظ  رغمبه  مؤلفان،  این  درواقع  و

ها )ظاهراً(  پردازند. آنی خود به آن میمایهچون بخشی مهم از درونکنند و عمالً همخیلی زود طرح می

 : نویسند کهآن، یعنی »پول ــ کاال ــ پول« می M–C–Mبراساس شکل 

محلِ نمودِ ارزش    Mبخشد، موقعیت  تجسد میآن را    M–Cی  »پول« پیکری است که سامانِ ویژه

دارای کارکردِ ]باز[نمایی ارزش و نمود، و    Mاست. در این واکاوی،    Mارزش مصرفیِ احتمالیِ    Cو  

هم و  است  ارزش؟[  ]کدام  ارزش  بهسنجیدن  میعنوان یک همزمان  عمل  عام  ارزش  ارز  )یک  کند 

 [3] (527-528شود(. )مصرفی ویژه که بناست مستقیماً با هر کاالی دیگری مبادله 

ی ارزشِ مارکس  های بنیادین نظریهاینک این بدین معناست که الپاتسیوراس و میلیوس در موردِ تعیّن

انگاشتنِ تضاد ساختگیِ  طور غیرمستقیم به مسلمها را بهبسا همین سردرگمی آنعالوه چهاند. بهسردرگم

 دهد.سوق می  گروندریسهو  سرمایه میان 
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کارکردی    نفسهفیارز عام است، اما  که هم   به این دلیلکند  گردش، کاالی طال نقش خود را ایفا میدر  

احتماالً چنین چیزی   است.  نشده«  مبادله  دیگری »مستقیماً  ازای هر کاالی  در  نیست که  ندارد. شکی 

جا }گردش{، آن را به کارکردش در مقامِ  تواند مصداق داشته باشد، چرا که نفس حضور آن در ایننمی

سنجش    ایم:ست که ما در باال شاهد آن بودهکند. این دقیقاً همانیهای آن( محدود می)و دنبالهمعیار ارزش  

پیرامون نقد  »ارزش کاالها براساس طال }عملی صرفاً{ ذهنی قلمداد شده است. پیش از این، مارکس در  

 : بود که خاطرنشان کرده  «اقتصاد سیاسی

ی  ی مبادلهرابطه  به  درون فرایند گردشتر از این باشد که طال و کاال در  تواند نادرستهیچ نگاهی نمی

ی کاالهای ساده نمایان  مثابهبهشان  ها از طریق مبادلهنتیجه ارزش نسبی آن  شوند و دروارد می  پایاپای

 (.است یاصل متن خود از  مورب  کلمات؛ Marx, 1972, 72شود. )می

ها  ی مستقیم آنها با مبادلهکنند که گردش کاالباید از الپاتسیوراس و میلیوس پرسید چگونه گمان می

ی  ی مستقیم کاالها تعریف کرد، پس خود مفهوم آن، و مجموعهتوان گردش را مبادلهفرق دارد. اگر می

 شود.  می کند، هیچجدیدی از کارکردهایی که کاالی طال اجرا می

ی پایانی واکاویِ حاضر  بندی مارکس از نتیجهبینیم مؤلفان بر جمعست که میی دلگرمیحال، مایهبا این

 (:cf. 529, noteکنند )تأکید می سرمایهدر فصل اولِ ویراست نخست مجلد اول 

های دیگر  ی کاالارز عام در مقابل همهی شکل هممثابهاگر بنابراین هر کاال شکل طبیعی خود را به

کنند و بنابراین خودشان را  ارز عام را از سایر کاالها سلب میها شکل همدهد، پس تمام کاالقرار می

 ( .Cf. Marx, 1966, 240کنند. )شان محروم میاز بازنمایی اجتماعاً معتبرِ مقادیر ارزش

کاال است و مارکس    ساختار درونی خودِیابند، این تضاد از آنِ  رسد مؤلفان درمینظر میطور که بههمان

گذارد یعنی »شکل چهارم«. اما اهمیت آن  بخش ارزش میدرستی آن را در حالت شکلی ویژه و خاتمهبه

ارزی  عنوان هموجه صرفاً برای خاطرنشان کردن الزام مالکان کاال به انتخاب یک کاالی خاص بههیچبه

تبیین شده است )که    سرمایهجلوتر در فصل دوم مجلد اول    شود، فرایندی اجتماعی کهعام منحصر نمی

پوشند رسد مؤلفان از آن چشم مینظر میکنند(. آنچه بهدرستی آن را بازگو میالپاتسیوراس و میلیوس به

دهد که اگر این انتخاب ضرورت دارد به این علت است که ساختار  جا نشان میاین است که مارکس در این

کاالی    xهای ارزش، مانند »دهد که تجلیطور بگوییم، او نشان میمبادله درحال فروپاشی است. اینکلیت  
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y = A    کاالیB  یا از تجلی«،  کدام  این شکل بسطهر  از  او  مبادله که  ،  دهدشان میوگسترشهای 

 ... مقادیر ارزش« کاالها باشد.  تواند شامل قسمی »بازنمایی اجتماعاً معتبرِنمی

بایست مبنای آن ساختار را ای اگر نتواند به ساختاری اجتماعی تداوم بخشد، می این ترتیب، چنین تجلی به  

از تجلی جست، که همانا  به  نوع دیگری  ]  گردشکلی در  است.  اقتصاد 4کاال  بینش، علم  این  [ برخالف 

که به مشغولیت گذارد. تا جایی ی ساده می های مبادله شکل   عام واسطه و  بی   اجتماعِیبورژوایی مبنا را ارتباِط 

اند که گردْش نوعی ها مدعی شود، آن ی تفصیلی مبادله مربوط می های جریان اصلی به مطالعه اقتصاددان 

مبادله   کند، ارزی عام عمل می چون هم با این تصور که پول هم   ازای پول، است، از این رو کاالها به    مبادله 

جا تصور شده که پول نیز در ازای هر کاالی دیگری »مبادله« شده است. این شوند که از منظری دیگر در  می 

آن  برداشت  این  جمع و  از  » هاست  نظریه C–M–Cبندی  مارکس.  کاال«  ــ  پول  ــ  یا »کاال  پردازاِن «، 

برای   سرمایه شان از سه فصل اول  مند به اقتصاد مارکسی به این جریان اصلی پیوسته بودند که ارائه عالقه 

مسئله رو  مارکس  }نظری{  نظام  کلیت  به  جدی  جایی یکردی  بود.  شده  می آفرین  مارکس  که که  بیند 

به یک بن تجلی  ارزش  ] های  منطقی  این پیش   پردازانِ شود، نظریه [ ختم می aporiaبست  به  گفته نسبت 

تر سی پیش نشدنی را در جهت فروریختِن اعتبار نظام مارکتوجهند و این پیکربندی حل ی بحرانی بی نقطه 

سیاق ریکاردو( مبنی ی فون بورتکیویچ )به ی تبدیل« است، در واقع مناقشه »مسئله ی مهمش  رانند. نمونه می 

های نسبی ها است( قیمت داری )که مستلزم تفاوت در ترکیب ارگانیک سرمایه که ساختار تولید سرمایه بر این 

کند، متغیِر طال منوط می   واقعی و همواره  قیمتها در تولید طال یعنی به  کاالها را به ترکیب }ارگانیک{ آن 

سانی کمی میاِن ی هم جد مانع از فروپاشی تز مارکس درباره چیز به که پیامدش این است که در نگاه او هیچ 

سودها کل  و مجموع    ارزش اضافی  کل  ها، و ب( مجموع ارزش   کل   ها و مجموع قیمت کل  الف( مجموع  

 شود.نمی 

حل جدید«  اصطالح »راهچنین هواداران بههم  بلکهبورتکیویچ  وفادارِ فون  فقط پیروان  ها را نهداوریاین پیش

ساینس اند  ی  ی تبدیل« و طرفدارانِ، اگر بخواهیم از اصطالح دیوید الیبمن در همان شمارهبرای »مسئله

اند. درواقع،  بنیادِ مکتب تی. اس. اس«، کامالً پذیرفته( بهره بگیریم، »نویسندگانِ مارکس427)  سوسایتی

ی ادعای ناممکنیِ  گری و دیگران( دربارهی موجود )برای مثال نِهای آشفتهاین سردرگمی علت اصلیِ نظریه

 [ 5ها در جهان مدرن کنونی است. ]ها و قیمتهای ارزشتعیین سطح

کند و نه  انداختن کاالها عمل میگردشی برای بهاعنوان وسیلهکه بپذیریم پول طال بهال، همینحبا این

 دهند.  کارکرد خود را از دست میبورتکیویچ  فون  ها، تزهای مشابهِ تزی مستقیم آنبرای مبادله
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طال،    zتواند، مثالً،  این ترتیب می  را بخواهد. او به  yBیا    xAفرض کنیم مالک یک کاال )یا هر خریداری(  

دست  به  ، خواهدهای کاغذی، صرف کند و چیزی را که میای از آن را در شکل سکه یا اسکناسیا برآمده

، یا هر دو،  Bیا    Aآوردن  دست)یا »نماد«ی برای آن( برای به  درگردشجا از طالی  آورد. خریدار ما در این

[  idealجز تصویر ذهنیِ ]یا مینوی: ها قیمتی دارند، که چیزی نیست این یکند چرا که هر دواستفاده می

ها. تردیدی نیست که شرایط اجتماعاً الزم، که در طول زمان پیوسته درحال تغییر است، کمیت  بهای آن

«، هرچند براساسِ طالی  zعنوان »ها بهکند. مقررکردن قیمت آنواقعی طال را در هر مورد تعیین می

آید، یا  شمار می[ بهa priori]  پیشینی»ذهنی« صورت گرفته است، نسبت به هر یک از اعمال گردش،  

ی طال اثری بر تبدیل  تعبیری بلیط ورودی کاالها به بازار است. به همین علت است که قیمت تغییریافتهبه

[  کل  شان، نسبت میان ]مجموعهای نسبیبر قیمت  ترتیب،  گذارد ــ و بدینارزشی ـ قیمتی کاالها نمی

 سودها. کل ارزش اضافی مجموع کل  ها، و مجموع قیمتکل ها و مجموع ارزش

ی نظرگاه او تردیدی وجود ندارد: »... تغییری در ارزش طال،  شود، دربارهکه به مارکس مربوط میتا جایی

(. مارکس  Marx, 1969a, 113قیمت معیار ندارد« )عنوان قسمی  به هر طریقی، اثری بر کارکرد آن به

ها و ترکیب ارگانیک در صنعت طال نقد  ی میان قیمتی ریکاردو را در مورد مبادله و رابطهنظریه  آشکارا

ی گردش عمل  عنوان وسیلهکه بهغلط ریکاردو که پول، تا جایی  فرضپیششمردن این »کند، با مردودمی

بهمی دکند،  کاال  میعنوان  مبادله  کاال  ازای  آنر  از  پیش  کاالها  ]برعکس:[  بیفتند، شود.  به گردش  که 

 شوند.« گذاری میارزش

پردازانی به  ی نظریهکنند، از زمرهپافشاری می  مخالف با اینمادام که الپاتسیوراس و میلیوس بر دیدی  

می گردِ قسمی بتحساب  »تبدیل« میوارهآیند که  رانظریهلولند، قسمی  ی  بورژوایی  ارزش  جای  به  ی 

های مربوط به  حال در پژوهشبسا ناجورترین لغزشی که تاب نشانند، و در چهی ارزش مارکسی مینظریه

 اند.مارکس رخ داده است سهیم

شمار بیایند، باید  با این همه، ما مؤلفان مارکسی، با درنظرگرفتنِ کسانی از ما که مایلند »مارکسیست« به

های موردبحث  مایهی درونطور جدی مدنظر داشته باشیم که بینش کلی ما دربارهرا برانداز کنیم، و بهمسئله  

ی مارکس در  اندازهوهای متفکری انقالبی در حدی نوشتهواساس نباشد. وقتی پای مجموعهپایهیزیاده ب

 ترین نوع آن. در ناخواستهتواند خطاآفرین باشد حتی داوری طبقاتی خیلی ساده میمیان است، پیش
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 ای است از:ترجمه  این مقاله*

Jørgen Sandemose. 2014. Flaws and Excellence: From Leftism to Marxism. 

Science & Society 78:4, 521-534 . 

 

 ها: یادداشت 

( به  cf. also1953, 676( و ) Marx, 1993, 191, 207( و )Marx, 1953, 106 and 121seqدر )  [1]

بی  هدف  با  احتماالً  است،  شده  اشاره  نکته  می همین  گویا  که  تز  این  »نظریه اعتبارکردنِ  قسمی  نمادتوان  در    « ی  را 

[ است. از  vorgestelltes oder ideelles Goldیافت. عبارت مارکسْ »طالی تصورشده یا ذهنی« ]  گروندریسه

این  در  رو  افزود  همین  باید  » زمانی جا  دارند  قصد  میلیوس  و  الپاستوریاس  در  Vorstellungکه  که  را،  مارکس   »

به در موقعیت  گروندریسه به اصطالحِ »مفهوم« ]های مشابهی  ترجمه کنند، بهnotionکار رفته است،  راستی غریب  [ 

این Vorstellungنماید. درواقع، »می با خاستگاه آن در نظریه « مارکس در  ارتباط نزدیکی  ی ی تصور در فلسفه جا 

برای ارتباط این نظریه با مفهوم  (  Sandemose, 2010, 295, noteبورژوایی از کانت تا هگل دارد. بنگرید به )

 ی بوژواییِ پسارُنسانسی. تصور در فلسفه 

،  اند سوسایستیساینس  ی  ی دیگری در همان شماره« السال قطعاً برای خوانندگانِ مقاله ِ [ نگرش مارکس به »دیالکتیک2]

ای در  همان شیوه نامد دقیقاً بهچه مؤلف »منطق دیالکتیکی« می ( جالب خواهد بود، که در آن آن 2012مشخصاً کارکِدی )

اعیِ  ای از اصول انتزدی مجموعه دهد. کارکِهایش آماج نقد قرار می کار بسته شده است که مارکس در نامه مورد جهان به 

ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی«  »  یی بدآوازه شباهت به استالین، در رساله برد )که بی کار می بهبرگرفته از ناکجاآباد را  

»پدیده   1938در   قبیلِ  از  ــ  ) نیست(  هستند«  مداوم  تغییر  و  حرکت  دستخوش  اجتماعی  از  547های  حاکی  که   )

به»زمان  هم  آن  است،  آن توالیصورت  مندی«  سپس  و  بی ،  را  در  ها  »به محابا  انضمامی  اجتماعی  فضاهای  کار  مورد 

 . Sandemose, 2010, passimترین شاهد تجربی. بنگرید به بندد«، آن هم بدون کم می

ای »پنهان«. مارکس این شکل را، در  گونه به  در گردش کاالها حضور دارد، اما  M–C–M[ مطابق با مارکس، شکل 3]

 . کند»فرمول عام سرمایه« توصیف می ی تکوینِ مثابهابتدای فصل چهارم، به 

 disjunctive[ احتماالً به همین دلیل است که شکل ارزش گسترده نزد مارکس از ساختارِ قسمی حُکم جداساز ] 4]

judgment ( برخوردار است ]xA = yB or = mC or = vD or = wE, etc.  مارکس در این مورد .)

ای( و قیاس )گردش(  های ارزش پایهها )شکل ی بین حکم دگاهِ هگلیِ رابطهکند که او بر دی طور غیرمستقیم تصدیق می به

از روش هگل است، چرا که )در »شکل چهار«( او هر    فراروی (. با این همه، او در حال  cf. 1966, 231تکیه دارد )

کند. بدین  جداساز بعدی مبدل می های  ها را به موضوعی در حکم انگارد و آن [ را محمولِ جداشدگی می jointپیوندگاه ]

او   برمی مقوله   واقعبه طریق،  را  جزئی  امر  هم ی  یک  هم  است  قادر  که  ویژه  کاالیی  همانا  مورد  این  در  که  ارز  سازد، 
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وسیله جهان  هم  و  باشد  راستین  به شمول  و  گردش،  )ی  معیار  هم  و  باشد  ارزش  مقیاس  هم   ,.cf., i.aعالوه 

Sandemose, 2001; 2010 .) 

واروفاکیس تجسم یافته    اقتصاد سیاسی مدرن کند که در کتاب  [ الیبمن به وجه بحرانی چنین طرز فکری اشاره می 5]

دی و مکتب تی. اس. اس، بر کارایی  های کارکِهایی، از جمله دیدگاه های موجودِ چنین دیدگاه است. الیبمن در مقابل شکل 

شود«  می   موازنه ظاهر   ا ی  ن یمع  ی هاحل ای از معادالت با راهی مجموعه مثابهی آن به کند »که بُعد کمّنظامی تأکید می 

(Laibman, 428 شگفت .) ی«  عنوان مدافع سرسخت »اصالحیه گیرد. او بهآور است که الیبمن چنین موضعی را می  

بودن حتمی است،  معین ی معادالتِ منتج از »اصالحیه«، نا حال، در مجموعهشود. با این چیِ مارکس شناخته می بورتکیو

 cf. also Sandemose, 1976, chs. 3طور که مباحث مربوط به نظام سرافا ثابت کرده است ) همان 

and 4 آورد.(  زا را ثابت کند، امیدی واهی که الیبمن آن را به حساب نمی که، البته، کسی بتواند متغیری برون (. )مگر این

نتیجه  از طریق   متغیهای نسبیِر و قیمتی متغیزدهای متغیر، سودهاست که دستمایی حتمیِ نظریه این  ر کاالها را 

می میانجی  آن ای  از  درواقع،  است.  داده  تغییر  نیز  را  آن  خود  مشابه،  سازوکاری  که  نظریه سنجد  که  اس.  جا  تی.  ی 

است، دور از ذهن نیست که این تز را بپذیرد که تناقضی در اسلوب    دی دستخوش همان توهم بورتکیویچی اس/کارکِ

نظریه  رویکردها  این  طرفداران  عوض،  در  هست.  مارکس  وهم تبدیل  توجیه ای  اثبات آمیز،  تاکنون  و  را  نشدنی  نشده 

جا که  ن است؛ از آن که تبدیل مارکس بنا نیست با »موازنه« سازگار باشد. اما درواقع بنا بر همیاند مبنی بر این برساخته

روشن است(، هرگز    سرمایهکه پیشاپیش از فصل سوم  تواند تغییر کند )چیزیها نمی قیمت طال در رابطه با سنجش ارزش 

است. می  نبوده  مارکس  اسلوب  در  به هیچ »تناقضی«  آن توان  به  توالیِ  راحتی  در  فراگیر  تغییر  جزمِ  نیروی محرکِ  چه 

[  simultaneityزمانی ]قدر که هم برد که همان راحتی از یاد می جا که او به برد )آن   دی است پی مند نزد کارکِ زمان 

 (.ی زمانی است توالی نیز هستهوج
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 ی »مارکسیسم« توتالیتاریسم »چپ« به بهانه

 «"مارکسیستی"گرایی  گرا یا قوم قوم   "مارکسیسم"» :نقدی بر مقاله 

 

 2021سپتامبر  16

 یاشار دارالشفاء ی: نوشته

 

به میانجی    «" یستیمارکس"  یی گراقوم  ا یگرا  قوم  " سم یمارکس"» ی خود زیر عنوان  امیر مصباحی در مقاله

مدعی است که چیزی تحت عنوان »ستم قومی«    رضا نابدل ی ملیِ« علییِ »آذربایجان و مسئلهجزوهنقد  

ی  در ایران وجود ندارد و اگر بخواهیم به مبنای تحلیلیِ کمونیسم مارکسی وفادار باشیم، تنها باید بر مؤلفه

های دیگر، اعم  هویتدهد، تکیه کنیم. از نظر ایشان  به افراد هویت می »کار« و مناسبات حاکم بر آن، که

ی  چرا که همه  ،دند مبنایِ عملِ کمونیسمِ مارکسی باشنتوانجنسی یا جنسیتی، نمی  ،مذهبی  ،ملی  ،از قومی

  شناسد و مبنایها را به رسمیت میاند؛ کمونیسم فقط هویتِ طبقاتیِ انسانهایی غیرطبقاتیها هویتآن

 .دهدورزیِ خود قرار میسیاست

https://naghd.com/2021/08/15/%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%b3%d9%85-%d9%82%d9%88%d9%85%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7-%db%8c%d8%a7-%d9%82%d9%88%d9%85%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%90-%d9%85/
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ی منطقی چنین رویکردی چیزی جز توتالیتاریسم با  دهم که نتیجهکوشم نشاندر این یادداشت کوتاه می

ملت مردساالرِ -ی کارگر نیست و عمال راه برای یک دولتصورتک باصطالح »چپ« و به اسم دفاع از طبقه

 سازد. توتالیتر هموار می

 سیاسی یک کشور یا جماعت تصوری؟ ملت: تابعیت 

این به  اشاره  با  بهکه »مصباحی  ملت  از مفهوم  واحدی  را  نحویتعریف  باشندگانِ یک سرزمین  که همه 

«. از نظر  تابعیت سیاسیِ کشور را دارند »که   کندتعریف میمجموعه افرادی  «، ملت را  دربرگیرد وجود ندارد

 حساب آورد: توان ملتی مستقل بهنمیبه چهار دلیل اقوام ساکن در ایران را  او

 زیند؛  داریِ نامتعارفِ ایران میشان از نظر اقتصادی تحت مناسباتِ سرمایههمه :والًا

 ای برخوردارند؛  مالحظهفرهنگی از اشتراکِ فرهنگیِ قابل هایرغمِ وجود تفاوتبه :ثانیاً

 ؛کنندگی میها در یک جغرافیایِ واحد به نام ایران زندهمه آن :ثالثاً

شان  سو، نقشِ زبانِ مشترک و میانجی را میانکم از دوره پیدایشِ دولتِ مدرن بدینزبان فارسی، دست  :رابعاً 

دیگر ساخته  شان، قادر به برقراریِ ارتباط با یکایفا کرده و تمام ایرانیان را، مستقل از مذهب و قومیت

 .است

می آغاز  جایی  از  اصرامشکل  نویسنده  که  بهشود  ملت  از  تعریفی  دارد  به  ر  استناد  بدون  که  دهد  دست 

ی باشندگان در یک سرزمین« را دربربگیرد. از همین رو هم هست که بدون  های پیدایش ملت »همهریشه

ارجاعی به پژوهشکوچک اندرسون یا اریک هابزباوم، از  کنندههای تعیینترین  بندیکت  ی کسانی چون 

 کند. مفهوم ملت صحبت میفقدان تعریف واحدی از 

  ف یو تکل  ت یقوم  یلهأ مسی مهم »جا با استفاده از شرح انتقادی بر آرای بندکیت اندرسون در دو مقالهدر این

کوشم درک نادرست نویسنده از مفهوم  می  ملت«   ل یاز ژانوس مدرن: تکثر جوامع و تشک  یی»رمزگشا« و  ما

 »ملت« را نشان دهم. 

 نویسد: « میی قومیت و تکلیف مامسألهلیال در »

پایان قرن هجدهم شکل گرفت.  ـ    دولت ملی یا دولت» از  ملت فرم حاکمیت سیاسی مدرنی است که 

انسان اندرسون،  »جماعتبندیکت  خود  کتاب  در  مارکسیست  تصوری«شناس  شکل  ،های  گیری  تاریخ 

https://wp.me/p9vUft-yz
https://wp.me/p9vUft-yz
https://wp.me/p9vUft-yz
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می-دولت روایت  را  را  ملت  سیاسی  فرم  این  تثبیت  دالیل  از  یکی  و  گسترش  کند  مقتضیات 

  مقدس   کتابجای زبانی قدسی  سازی زبانی بومی بهشمرد که متکی بر عمومیبرمی  داری چاپ سرمایه

ترتیب  بدین ...   رودها براساس یک زبان، پیش میها و کتابگیری یک »ما«ی تصوری در روزنامهشکل و

مرز سرزمینی مشخص    - 2داری چاپ(  زبان ملی )در نسبت با سرمایه -1ملت مبتنی بر  -گیری دولت شکل 

داخلی(   مقتض  - 3)بازار  از  آزاد«(،  »فرد  بر  )متکی  بورژوایی  دموکراسی  از  نظم  یانواعی  گسترش  ات 

   .«داری و همخوان با آن استسرمایه

های مغلوب در یک واحد سرزمینی را چنین توضیح  ت غالب و ملتنشینی مل، هماو با اتکا به این سه مؤلفه

 دهد:می

- دولت   ینیسرزم  ی: مبنا شودیمشخص م  دیآیم   شیکه با ملت پ  یدر تقابل و رقابت  ت یقوم  یلهأمس »

در دوران استعمار و پس از آن    یاسیس  یهایبندمیکه اضطرار و تقس  ییهایها اغلب بر اساس مرزکشملت

 « مختل کردند. اعتنایرا ب یقوم ی مرزها قلمروها ن یشکل گرفت. ا کرد،یم جابیا

دانسته    ت«ی »اکثر  رایج  انیکه در ب)« غالب  ملت اغلب براساس »قومِ-دولت  ی زبان  یمبنابه این ترتیب  

زبان رسم  گیردمیشکل    ( شودیم د  یتصور   ی»ما«   ،ینیسرزم   ی و مرزها  یو  لحاظ  بدون  را    گر یملت 

برساخته    کرد،یم  جابی حاکم ا  نملت بر اساس آنچه مرز و زبا  خیتارچنین است که »  دهد.می»اقوام« شکل  

 ، شدنددانسته می  «یکه »وحش  یی هانیدر سرزم  یباصطالح قوم  ی هااز گروه  یتکثر   انیدر واقع در م  «شد.

امر    نیا   که   کرد  جابی را ا  ی مشترک  یتصور   خیو تار  ین ملو زبا  ینیمرز واحد سرزم  ،یسازضرورت ملت

  «بود.   ریپذامکان  یقوم  یهاگروه  ریساغالب نسبت به  «غلبه و سرکوب از جانب »قوم   ینوع  قیتنها از طر»

  با تسلط قوم غالبمتصلب    یتصور   یساختن »ما«   ی »اقوام مغلوب« با تالش برا  ندیفرا  ن یدر واکنش به ا

  ف ی تعر  نیگفت اساسا »قوم« با ا  توانیمعنا م  نی بد»  گیرد کهلیال نتیجه می  تقابل شکل دادند.  ینوعبه

غلبه شدن  کار گرفتهبا به  «شد.  نیو متع  افتی»ملت« تصلب  در واکنش به  میکه ما از آن ارائه داد  یکیآکادم

توان  ، میتر و مغلوبکوچک  یدر مقابل اجتماعِ تصور از سوی اجتماع تصوری ملت غالب  و امکان سرکوب  

   «کرد. دیو تشد خت ی را برانگ یخردتر  ی هاییگرایبزرگ، مل  « ییِگرایهر »ملگفت که »

در   متین  تشک  یی»رمزگشاکامران  و  جوامع  تکثر  مدرن:  ژانوس  می  ملت«  ل یاز  »ظهور  نشان  که  دهد 

تیک به ویژه  یشناختی آن یعنی فرد انتزاعی در انگلستان در میان رقبای ژئوپلحد جامعهداری و واسرمایه

ی  های اولیهسان جایگزینفرهنگی به  - قومی  یها فرانسه، منجر به عروج کلکتیوهای غیرشخصی ملت
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تحت هدایت  فرآیند انباشت اولیه شد. انباشت اولیه پس از این روند و به صورت فرآیندی از باال به پایین و  

(  217: ص  1399دولت انجام گرفت؛ روندی که برعکس آن چیزی بود که در بریتانیا رخ داده بود.« )متین،  

های ناسیونالیستی در سراسر اروپا در قرن نوزدهم، دوران احیای میجی  او یکپارچگی آلمان و ظهور جنبش 

ان امپراتوری عثمانی متأخر و  قاجار،  در ژاپن، اصالحات قانون اساسی در  در ایران دوران  قالب مشروطه 

های مختلفی از این »فرآیند بنیادین ناسیونالیسم عربی را نمونهو ناسیونالیسم پان  1911انقالب چین در سال  

 کند. سازی تدافعی« معرفی میملت-تدافعی و دولت

 های تدافعی از این قرار است که: ملت-ی این دولت به این ترتیب وضعیت پیچیده

مدرن و انتزاعی است و در نهایت ریشه در    ــ  به سان یک واقعیت یا مطالبهــ  ها  »حاکمیت مدرن آن

ای دارد که در داخل کشورهای مورد نظر ناموجود بود اما در بیرون وجود داشت و از خالل  داریسرمایه

حاکمیت، افراد انتزاعی  ی جمعی بالفصلِ این  حال سوژهتیک تجربه شد؛ با اینیفشارها و تهدیدهای ژئوپل

نبود، بلکه یک اجتماع تصوری به لحاظ هویتی تکسرمایه اجبار آغشته به  داری  سویه بود که از خالل 

خشونت و بر اساس یک قومیت یا فرهنگ خاص، که طبیعتا در هر موردی متفاوت بود، برساخته شده بود 

چندفرهنگی )یعنی اکثر جهان( این امر به    هایو از این رو به شکلی ساختاری سیاسی شده بود. در بافت

ای که به دلیل عدم  شدههای حاشیهای شده بود؛ اقلیتهای حاشیهگیری اقلیتخودی خود به معنی شکل

ی ناسیونالیستی  گرایانهطلبانه یا الحاقهای تقلیدیِ استقاللدریافت خودمختاری محتوایی و واقعی، پروژه

 (218ص  خود را آغاز کردند.« )همان: 

بودنِ« اقوام ساکن در »جغرافیای واحدی به نام    رانیا  یا متعارف  نامتعارف  یِدار هیتحت مناسباتِ سرما »

ی« به عنوان  فارس  یشدهتحمیل  زبانشان باهم و دست آخر »»مالحظهقابل  یِفرهنگ  اشتراکِایران«، »

های  های تصوری مغلوب« یا »ناسیونالیسم»ملتبان رسمی، هیچ  دلیلی برای انکار تلقی این اقوام ذیل  ز

نادیدهتدافعی« نیست. تعریف شناسنامه با  ی فرآیندهای ساختارساز فوق که  گرفتن عامدانهای مصباحی، 

های ناشی از آن است؛  داری دارند، غیرمارکسی و به قصد انکار مادیت هویت ملی و ستمریشه در سرمایه

شناختی، مارکسِ  محوری بسازد که الجرم باید مارکسِ دفاتر قومسم طبقهکوشد تا مارکسیرویکردی که می

 ها را انکار کند.ها و ایرلندیقائل به ستم ملی به لهستانی

- روند »دولت لیتکم و خود یحکومت سمیونالیکردن ناسمتصلب ترشیرضاشاه به منظور هرچه بدر ایران، 

و   جیو ترو   ی که کارش صورتبند  کندمیپرورش افکار«  عنوان »  لیذ  ی مرکز  سیاقدام به تأس «ی سازملت

  سم یونالین ناسیا  «فوران » .  است مدرن«    یرانیا  یق یتا »موس  «ییایاز »نژاد آر  ،یستیونالیناس  یهادهیا  غیتبل
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قبل    رانیا  یهاشهیها و اندکه در آن از آرمان  کندیم   فیمتمرکز بر شکوه دولت و شاه تعر  ی سمیونالیرا ناس

نزد منظور  به  اسالم  به سکیاز  م  ینیردیغ  استیشدن  اسالم حمله    مایو هرچند مستق  شد؛یاستفاده  به 

نامتمدن آن را بر    یاست که قوم  گانه یب  ینیکه اسالم د  دادیآموزش م  نیچن  دیاما به نسل جد  کردینم

 .( 338 : ص{ 9}چ 1388کرده است )نک به: فوران،  لیتحم رانیا

به    لیاز تخ  یگر ید  یهی ال  ،یبا خشونت دولت  یمل  تی هو  ک یبرساخت    یلیدر کنار وجه تخ  ب یترت  نیا   به

با   ارتباطیب ی: ملتکندیجاکَن م ران« ی»ملت ا  أتی را در ه ران یساکنان قلمرو ا  ترشیهرچه ب ،نژاد یانجیم

)ساکنانی که به این معانی از    شدهیو تنها تصادفا اسالم  گانیمتفاوت با همسا  یاز نظر نژاد  رامونش،یپ

:  1396  ،یمیاءابراهی)نک به: ض  یی.ایآر  ران ی : ااند( جای قبلی خود کنده شدند و به هیأت ملتی تکین درآمده

  ی سالهکیها را در قالب برآمدن حکومت خودمختار  تنش  یفشارهاست که دور بعد  نیا  تحت  ( 14  ص

  و بلوچ،  خلق عرب مسائل ترکمن صحرا، کردستان،  فرقه دموکرات کردستان،    جان، یادموکرات آذرب  یفرقه

 کرد.  یبازخوان توانیپس از انقالب م یو تداوم آن در فضا 

با استناد به صورت از حیث تاریخی و در  الذکر میهای نویسندگان فوقبندیبا کمک و  توان موضوع را 

 ارتباط با ایران چنین پی گرفت: 

وتاز قوای روس و عثمانی و بریتانیا قرار گرفت و این  ی تاختجریان جنگ جهانی اول ایران عرصهدر  

به اقتصادی مخربی  تأثیرات  ارتشمسأله  های متخاصم، محصوالت کشاورزی، دامی و خود  جا گذاشت: 

های  و سایر بیگاریسازی  زور به جادهآبیاری ویران شد، دهقانان را به  یکردند، شبکهها را مصادره میدام

ش به سطح تولید کشاورزی  1304شد. ایران حتی تا سال  داشتند و روستاها از سکنه خالی مینظامی وامی

وری در سطح محلی باقی  ی صنعتی دستخوش وقفه شد اما داد و ستد و پیشهماقبل جنگ برنگشت. توسعه

ش بود  1297ود. اوج مشکالت، زمستان  وجود آورده بماند. در شمال نیز جابجایی تجارت وضعیت بدی به

یافتن مازاد بر اثر جنگ و مشکالت توزیع و احتکار محلی  که قحطی شدیدی بروز کرد که علت آن، پایان

میلیون نفر بوده است )نک به:    2بود. بنا به برآوردها، تلفات انسانی ناشی از قحطی بین یکصد هزار نفر تا  

 (. 296: {9}چ 1388فوران، 

 وکنار کشور برپا شد: های خودمختاری در گوشهای از جنبشاین وضعیت سلسله  تحت تأثیر

با کمونیست ائتالفی شکننده  با  اسالم  اتحاد  به همراه هیأت  میرزا کوچک خان  ها، جمهوری  در گیالن 

پایه را  ایران  رهبری شیخ  گذاری کردند؛ جنبششوروی سوسیالیستی  به  آذربایجان  در  های خودمختاری 
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های محلی، در کرمانشاه به  یابانی، در خراسان به رهبری کلنل محمدتقی خان پسیان و دموکراتمحمد خ

امیر افشار دموکرات که با زمینداران محلی متحد شده بود و نیز در چند ایالت جنوبی خاصه در   رهبری 

 خوزستان به رهبری شیخ خزغل و شیخ محمره، شکل گرفت. 

اجتماعی حکومت بریتانیا بود که به منظور حفظ موقعیت برتر نسبت    هایی این جنبشکننده عامل خنثی

ای را آغاز کرد. ژنرال آیرونساید به عنوان فرمانده  به اتحاد شوروی و تغییر حکومت در ایران، تالش گسترده

راه خاطراتش،  در  ایران  در  ساکن  انگلیسی  جنبشافسران  در  غرق  ایرانِ  برای  بریتانیا  مدنظر  های  حل 

 کند:اعی را چنین عنوان میاجتم

می نظامی  دیکتاتور  می»یک  پیدا  امکان  ما  و  کند  حل  را  ایران  مشکالت  بی تواند  دردسری  کنیم  هیچ 

 (301مان را از ایران بیرون ببریم.« )به نقل از: همان: قوای

هم غربی«  شرقی، ی ایرانی با عنوان »هممتین در پژوهش خود پیرامون تاریخ روشنفکری مدرنیته افشین

ش ارزیابی  1300تا    1290ی  بار« دههنگاری رایجی که ظهور رضاشاه را براساس شرایط »فاجعهبا نقد تاریخ

دولت می ایجاد  در دهه-کند،  ایران  استبدادی  از    1300ی  ملت  رویگردانی  مبنای  بر  چیز  هر  از  پیش  را 

دهد. به نظر  شنفکر ایران توضیح میگرایی نالیبرال از سوی نخبگان رومشروطیت و جایگزینی آن با ملی

ی کشمکش سیاسی سخت و  ی محتوم تاریخ ایران نبود، بلکه نتیجهگرایی آمرانه نتیجهاو »پیروزی ملی

(  139: ص  1399سازی را از میان برداشتند.« )متین،  های دموکراتیک ملتباری بود که پروژهغالبا خشونت

گرا دقیقا  گیرد که نخبگان ملیپسامشروطه این نکته را نادیده می  یبار« از دههاز دید او »روایت »فاجعه

ومرج« جنگ و اشغال قوای بیگانه باالخره سپری  سازی استبدادی گرائیدند که شرایط »هرج زمانی به دولت

یک  نویسد: »هیچهای گیالن و آذربایجان و خراسان میچنین با اشاره به جنبششده بود.« )همان( او هم

رقب رژیماز  یعنی  رضاخان،  اصلی  سیاسی  خواهان  ای  آذربایجان  و  گیالن  خراسان،  خودمختار  های 

 بند بودند.« )همان(تر از او، به نظام مشروطه پایها بیشی آنکه همه»تجزیه«ی ایران نبودند، در حالی

سوی امپریالیسم    تیکی که ایران ازیآید از خالل فشارها و تهدیدهای ژئوپولچنان که از این نقد برمیهم

ای  های سیستماتیک وادار به پذیرش برسازهکند، مردم از خالل یک رشته خشونتانگلستان تجربه می

می »ایرانی«  عنوان  تحت  بر  هویتی  مبتنی  صورتبندی  اگر  که  بپذیرد  باید  مصباحی  واقع  در  شوند. 

اسیونالیسمِ حاصل از ضرورت تکوین  تواند ندر مرکز تحلیل وضع موجود قراردارد، نمی  ای او داری بر سرمایه

  ، آن در ایران را نادیده بگیرد که دولتی مطلقه را برای تسهیل جریان سرمایه بر سر کار آورد و در ادامه
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توان در قالب نظام خدمت  های بارز این خشونت را میای تحت عنوان »ستم ملی« را طرح کرد. مثالمقوله

 هایی جدی را برانگیخت: انین ثبت زمین و اموال دید که واکنشهای عرفی جدید و قو اجباری، دادگاه

سال   اواخر  توده  1306»در  جنبشی  درگیر  شیراز،  و  اصفهان  به خصوص  ایران،  جنوب  در  شهرهای  ای 

به اصالحات اجباری و هم  تبریز هم به خدمت  بعد  بودند. سال  اجباری  با نظام خدمت  لباس    ،مخالفت 

ها،  بود که با کاهش قدرت دولت در شهرستان  1308نشان داد. باالخره در سال  بار  واکنش بنیادین و خشونت

ای و دهقانی درگرفت. مناطق روستایی غرب، جنوب، مرکز و جنوب شرقی  های قبیلهای از شورشزنجیره

 (144: 1390یکی به شورش دست زدند.« )کرونین، ایران یکی

 بورژوازی فارس: توهم یا واقعیت؟!

اساسا بی بنا بر  معنا میمصباحی اصطالح »بورژوازی فارس« را  داند، زیرا »بورژوازی، بورژوازی« است، 

درست است که سهم اقوام  کند و فارس و عرب و ترک ندارد. از نظر ایشان »منطق عام سرمایه عمل می

« و  وجود ندارد.  دشدهی تول  یِ شان در کلِ ارزشِ اضافشدن  میبر سر سه  یاما منع  ستیبرابر ن  گریدکیبا    ... 

همین بهاز  »کاررو  فارس«،  »بورژوازی  اصطالح  فعال  اگربردن  براقوم  نِیتالشِ  از    ینوع  یگرا 

» زیست"فارس " نباشد،  غ  یِبورژواز  طنتِیش  ...  قطعاًی«  و  کرد  با    قابتِر  بُردِشی پ  یبرا  رهیترک،  خود 

 « است. دشدهیاز سود تول  ترشیب یجهت کسب سهم»فارس« به یِ بورژواز

کننده و درواقع عامدانه راهی است برای »انکار  ای مصباحی از مفهوم »ملت« درکی کجراهدرک شناسنامه

های مغلوب  توان در ایران از »ملت غالب فارس« و »ملتکه بنظر من، می  ی ستم ملی«، در حالیمسأله

بلوچ و ...« سخن گفت.  بورژوازی فارس در واقع آن نیروی مؤسس دولت ملی ایران  کرد و ترک و عرب و  

بورژوازی که  پروژهاست  میان  نسبت  به  مربوط  دولتبودنش  سرمایهملت-ی  با  و  سازی  است  داری 

بنابراین، کرد و ترک و عربِ  بودنش هم مربوط به برساختهفارس از یک »ما«ی هویتی.  شدن تصوری 

ناگزیر باید هویت ملی  فیای ایران که در خدمت منافع این »ما«ی هویتی بورژوایی اند، بهساکن در جغرا

 کنار بگذارند. بردن از هویت ملی غالب به مغلوب خویش را به نفع بهره

افتادن سرمایه در مناطق  جریانی»بازتوزیع« است. از ارزش اضافی حاصل از بهی مهم دیگر مسئلهمسأله

قومیتی، هیچ بخشی صرف امور مسکن و اشتغال و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش  ی  دارای مسأله

گردد. این عدم بازتوزیع دقیقا  شود یا از کشور خارج میشود و جملگی به مرکز گُسیل میاین مناطق نمی

که  پیرامون درون کشور بیش از آن-سازی و تبعیض ملی دارد. در واقع بوجودآمدن مرکزهای دیگریریشه
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برمی  ملی  ستم  برجستگی  به  باشد،  داشته  سرمایه  تمرکزیابی  منطق  در  نادیدهریشه  این  گردد.  انگاشتن 

نشین  است. در این میان، اگر در ارتباط با مناطق ترک  موضوع دقیقا به معنای درغلطیدن به اکونومیسم

بینیم،  جا میبورژوازی آن  بری بهترنسبت دیگر مناطق هستیم و اشکالی در سهم  شاهد وضعیت بهتری به

شیعه دولت باید  تاثیر  و  گروه  این  اکثریت  جمهوری  ملت-بودن  که  مراوداتی  و  آذربایجان  و  ترکیه  های 

 ها دارد را در نظر بگیریم.  اسالمی با آن

 نیافتگی و قومیت توسعه

است و اساساً    یهیباشد، بدوجود داشته  ینابرابر  یدار هیسرما  یِ جامعه  کیدر    کهنیا»   مصباحی مدعی است:

امر خود را    نیخاص دارد و ا  یبه تمرکز در مکان  لی تما  ه ی. سرماشودیمحسوب م  فرض شیپ  یِداده  کی

سبه ادارات  و  نهادها  خدمات،  امکانات،  تمام  تمرکز  م  یاسیصورت  کشورها  دهد؛ینشان    تر شیب  ی در 

چنان  است اما هم  رفتهیمتوازنِ امکانات و خدمات صورت پذ  ع یو توز  ییتمرکزدا   ی برا  ییهاتالش  افتهیتوسعه

  ران،یا  لیاز قب  «،یو اصطالحاً »جهان سوم  افته یتر توسعهکم  یاز تمرکز وجود دارد. در کشورها  یزانیهم م

را انکار    ی نابرابر  نیا  تواندینم  کس چی. هردیگیخود مبه  یشکل حادتر و مشهودتر  ی تمرکز و نابرابر  نیا

 .« است یبمذه ـ یی ایجغراف تر شیندارد و ب تی با قوم یارتباط  چیه ی نابرابر ن یاما ا ردیگ دهیناد ایکند 

نرخ    ن یترشیکه ب  دهدینشان م  ،1400کار در بهار    یرو ین  یِری طرِح آمارگ  جِ ی نتا  یدهیچکبا تکیه بر    او

برابر و نرخ    لیدر استان اصفهان با استان اردب  یکاری نرخ ب  ؛است  16.6متعلق به استان هرمزگان با    ،یکاریب

استان ترک  یکاریب استان  نِی نشدر  از  و هرمزگان  نِیعمدتاً »فارس«نش  یهازنجان  از    3و هر    ،کرمان 

 «. وجود ندارد  تیو قوم  یافتگینتوسعه  نیب  یارابطه  چیهو این خود گواه این مدعا که »  تر استخراسان کم

بیکاری لزوما و به بازگوکنندهاما نرخ  ی شرایط عمومی زندگی و معیشت نیست. شاخص فالکت  تمامی 

 دهد:  ها را نشان میتصویر دیگری از این تفاوت

ب  شاخص نرخ  اساس  بر  اعالمکار یفالکت کشور  درشی  سال    ده  تورم  98زمستان  نرخ  در اعالم  و   شده 

معادل    یکار بی  نرخ )  55٫6است. استان لرستان با نرخ فالکت    دهرسی  درصد   42٫8به    99سال    ماهنیفرورد

استان  37معادل    تورمی  نرخ   و  درصد  16٫8 و  بخت  یهادرصد(  و  س  المیا  ،ی اریچهارمحال  و    ستانیو 

قرار دارند )البته    ی کشور  نیانگیباالتر از م  ،درصدی  50٫2  و   50٫3،  53با نرخ فالکت    ب یبلوچستان به ترت

  38٫7در استان فارس معادل    یکار ی(. مجموع نرخ تورم و ببود  ستادهی درصد ا  50کردستان هم در مرز  

  38,9شاخص فالکت    97کشور است. سال    یهااستان  نینرخ فالکت در ب  نتری کم  که  شدهاعالم  درصد
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و بلوچستان، لرستان    ستانیکرمانشاه، کردستان، س  ،یاریچهارمحال و بخت  یهاشده بود. استاندرصد اعالم

نیافتگی ویژه  وضوح گواه آن است که ما شاهد توسعه. این امر بهنرخ فالکت را داشتند  ن یو خوزستان باالتر

 ی »ستم قومیتی« هستند. قاعدههایی هستیم که مشمول در استان

پا  1390-1365  یساله  25  یبازه  یط  یانسان  یشاخص توسعه  نیچنهم در    تِی وضع  یِدار یگواهِ  ناگوار 

»مسئله  یهااستان ا  ستان یس  ر ینظ  « یتیقوم  یمشمول  بلوچستان،  کردستان،   ،یغرب  جان ی آذربا  الم، ی و 

 کرمانشاه، لرستان و گلستان است. 

اعداد وقتی در کنار صحبت اهوازاین  نام »به  های شهروند عرب  به  ماندگار  قومیته«،  در ویدئویی  خاطر 

ی  با توصیف نمونهاین شهروند  دهد.  گیرد، نسبت میان تمرکزگرایی سرمایه با ستم قومی را نشان میقرارمی

ای کار عرب اهواز با کارفرمای یک شرکت در ایران بر نقش تبعیض قومیتی دیالوگ میان یک کارگر جوی 

 گذارد: در اشتغال دست می

 ریم شرکت:()می

 عربی؟ -

 آره عربم.  -

 دم! بهت کار نمی -

 گه!()علنی بهم می

 ی ویژه: ی کار منطقهاداره

 عربی؟ -

 آره عربم.  -

 زنیم! باشه بهت زنگ می -

 بیکارم.()میام خونه، اآلن پنج سال است 

با اتکای صرف به منطق    توانی زیسته را نمیی و تجربهستم ملی در زندگی واقع  از  های بارزنمونه  نوع  این

 تمرکز سرمایه و مذهب توضیح داد.  
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 های فدایی خلق؟کدام چریک

صَرف   ی جابهداند که ترین اشتباه جوانان شریف و فداکار جنبش چریکی را این میدر پایان مصباحی مهم

- ی، بر سازماندهی خلق با هدف انقالب ملیستیالی قصد انقالب سوس  طبقه کارگر به   یرهبر وغم خود در  هم

بهانه که    نیها، به اتوده  یِارتجاع  دِیدر قبال عقاشان  دموکراتیک متمرکز شدند؛ و بنا بر منطق پوپولیستی

 یدست دوست  یاسالم  انِیگرابا واپسکردند، و در نتیجه    شهی، سکوت پندمورد احترام »خلق«ااین عقاید  

 . نددبر یاسیپرچم اسالم س ری و »خلق« را به ز دادند

های فدایی خلق جدا کند و  دهد که جریان سازمان اکثریت را از چریکخود زحمت  نمینویسنده حتی به

های فدایی خلق با استراتژی و تاکتیک جریان اکثریت که با اسالم  ی چریکنسبت اندیشهتوضیح دهد که  

 سیاسی دست دوستی داد چیست؟ 

های فدایی  توان پرسید ایشان از کدام چریکنویسنده در تدقیق معانی و مستندات، می  بنا بر روش خودِ

 نویسد: با تمرکز بر گفتاوردی از مسعود احمدزاده، می مصباحیکند؟! خلق صحبت می

سازمان  یهیبد» که  دومرحله  ی است  انقالب  به  م  ی اکه  راه  شودیقائل  سازمانو  نه  را  خود  و    یدهبُردِ 

  م ی»خلق« به هدف »برانداختن رژ  یِکه رهبرلب  یستیالیساختنِ طبقه کارگر به هدف انقالب سوسمتحزب

  ندهیعنوان نمامبارزه با شاه به  هرا ب  یدار هیسرما  هیمبارزه عل  تواندیم  کند،یم  فی تعر  سم«یالیوابسته به امپر

مشترک که    یِدشمنِ فرض  هیعل  یاسالم  یِگراواپس  یِروها یفروکاهد و با ن  سم«یالیامپر  یِر یو »سگِ زنج

 « دهد و متحد شود. یباشد، دست دوست کا«یآمر یِبه رهبر  یاستکبارِ جهان/سمی الیهمان »امپر

داری وابسته« را در جنبش چپ  های فدایی خلق ایران، اولین جریانی بود که واژه »سرمایهسازمان چریک

کار گرفت. اگر تا  طور سیستماتیک به، آن را بهایران متداول کرد و بیش از هر جریان دیگر چپ در ایران

از انقالب   ایران را به ملی و کمپر57پیش  با پذیرش مقولهادور تقسیم می، بورژوازی  ی بورژوازی  کرد، 

به تقسیموابسته  تحلیل،  تئوریک  اساس  جامعه مثابه  داد:    را   بندی  انجام  »وابستگی«  معیار  اساس  بر  نیز 

بورژوازی شهری در صف خلق قرار گرفتند و استثمارکنندگان وابسته  کارگران، خرده  ،بورژوازی ملی، دهقانان

 نویسد: ر ایران در صف ضد خلق. جزنی در »تاریخ سی ساله« میبه امپریالیسم مسلط ب

شده »... }خلق{ یعنی طبقه کارگر، بقایای بورژوازی ملی )که احمدزاده از آن با عنوان بورژوازی ملی ضعیف

بورژوازی و دهقانان که به صورت دو جناح سیاسی جنبش طبقه کارگر و جنبش ملی در  کند(، خردهیاد می

های حاکم و بورژوازی کمپرادور  کند؛ }و ضد خلق{ یعنی امپریالیستبخش تجلی پیدا میرهاییجنبش  
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امپریالیست نظامی  و  سیاسی/اقتصادی  نفوذ  اعمال  صورت  به  تجلی  که  رژیم  حاکمیت  قالب{  }در  ها، 

 . ( 78ی ایران«: ص)بیژن جزنی، »تاریخ سی سالهکند« می

دانست و در کنار آن از تضاد  ی داخلی مییکی از چند تضاد عمدهاگر جزنی تضاد خلق با امپریالیسم را  

زیرا  او برخالف احمدزاده برای دیکتاتوری شاه    ــ  ،کردخلق با استبداد داخلی نیز به صورت جداگانه یاد می

احمدزاده  وابستگی به    ــ  ای استقالل قائل بودگیری در مورد مسائل داخلی تا اندازهدر خصوص تصمیم

کرد. او در»مبارزه مسلحانه، هم  ترین تضاد موجود ارزیابی میحال عمدهیالیسم را تنهاترین و در عینامپر

 نویسد: استراتژی هم تاکتیک« می

الشعاع یک تضاد قرار گرفت.  »در حقیقت با استقرار سلطه امپریالیسم تمام تضادهای درونی جامعه تحت

بایست این  خلق و امپریالیسم }...{ هرگونه تحولی می  تضادی که در مقیاس جهانی گسترش دارد، تضاد 

 تضاد را حل کند و حل این تضاد یعنی استقرار حاکمیت خلق و سرنگونی سلطه امپریالیستی«. 

بر همین اساس احمدزاده معتقد بود برنامه اصالحات ارضی عمدتا به دلیل مداخله و فشار امپریالیسم به  

رو بورژوازی کمپرادور را متحد نزدیک بورژوازی  ل شده است. از اینشکل دخالت آمریکا به جامعه تحمی

دانست. جزنی اما برخالف احمدزاده  دانست و به همین خاطر آن را عمدتا امپریالیستی میالمللی میبین

عقیده داشت که هم عامل داخلی و هم عامل خارجی در بروز اصالحات نقش داشته است؛ عامل داخلی  

به نقطه بحرانی رسیده بوه    1330داری در اواخر دهه  سرمایهاقتصادی پیشا-اسبات اجتماعیکه مناین بوده  

تر  شود برخالف احمدزاده امپریالیسم برای جزنی جایگاه ثانوی دارد، یا دقیقطور که مشاهده میاست. همان

دست یک  با  مساوی  را  امپریالیسم  به  رژیم  وابستگی  او  بیبگوییم،  عمل  هیچ  نشاندگی  ابتکار  و  اختیار 

( که به نام رفیق صفایی فراهانی منتشر شد اما  1348ی »آنچه یک انقالبی باید بداند؟« ) دید. در جزوهنمی

نگاری با جزنی در زندان  گذاشتن آن از طریق نامهسازمانی و درمیاندر اصل حاصل گفتگوی جمعی درون

)هم نوشت  را  آن  جزنی  و  گر بود  مانیفست  حُکم  »جزنیچنین  تحلیل  - وه  پیرامون  داشت(،  را  ظریفی« 

 خوانیم: امپریالیسم چنین می

خوار و گوش به فرمان امپریالیسم بشناسیم. این  »این اشتباه است که دستگاه حاکمه را صرفا نوکر جیره 

وابستگیمجموعه  داشتن  اداری و سیاسی ضمن  آنی  دارد که  منافع و مصالحی  به  های طبقاتی،  را  ها 

ی ایران به یک امپریالیسم وابسته نشده است.  دانیم که دستگاه حاکمهیسم وابسته کرده است. میامپریال

ها در دستگاه حاکمه نفوذ داشته و به سهم  های آمریکایی و انگلیسی، همراه دیگر امپریالیستامپریالیسم

ثبات و بقای خود را در ی بندبازی ماهرانه بین  خود در ایران منافع و مصالحی دارند. دستگاه حاکمه  ک 
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گیرد.« )به  های امپریالیستی حفظ کرده و ... عوامل متعدد دیگری را در حفظ تعادل خود به کار میقدرت

 (  25: ص 1396نقل از: وهابی و مهاجر، 

بودن تضاد خلق با امپریالیسم اذعان داشت اما معتقد بود که ممکن است در  که به عمدهجزنی با وجود آن

مع اینشرایط  از  شوند؛  برجسته  فرعی  تضادهای  گاهی  عهدهینی  بر  با  رو  که  است  انقالبی  روشنفکر  ی 

 شناخت شرایط و تشخیص تضادها در هر مرحله نسبت به تعیین تاکتیک متناسب مبادرت ورزد: 

به   )کمپرادور(  وابسته  بورژوازی  یعنی  آن،  اجتماعی  متحد  و  امپریالیسم  با  خلق  تضاد  ما،  جامعه  در   ...«

شود، در حال  خصوص جناح و قشر بورژوازی وابسته اداری و نظامی که به صورت دستگاه حاکم ظاهر می

حاضر تضاد عمده است. احتمال دارد که یک  تضاد فرعی در شرایط معینی رشد کرده و برای مدتی تبدیل 

ی و فرعی، ولی  خلقبه تضاد عمده شود. مثال در عراق تضاد خلق کرد با رژیم عراق، تضادی است درون

الشعاع خود قرار داده شرایط و موقعیت معینی باعث شده تا این تضاد در جامعه عراق دیگر تضادها را تحت

گیری کرده و از این کانال  ها و نیروهای مربوط به آن در پشت این تضاد موضع و دیگر تضادها و جنبش

فتن طرف دیگر، ندیدن حرکات و استعدادهای  گرعمل کنند. }...{ پر بها دادن به یک طرف تضاد و نادیده

شناسی دهد.« )بیژن جزنی، »طرح جامعهنهفته و پنهان در یک طرف تضاد، ما را به اپورتونیسم سوق می

 (7و...«: ص

دهد: »با این پیشینه،  شناسی و...« در خصوص روی کار آمدن خمینی چنین هشدار میجزنی در»طرح جامعه

از   بیخمینی  تودهسابقهمحبوبیت  میان  در  ویژه صاحبای  به  خردهها،  با  کاران  و  است  برخوردار  بورژوا، 

ای برای موفقیت برخوردار  سابقه امکاناتی که برای فعالیت نسبتا آزاد سیاسی در اختیار دارد، از شانس بی

 است.« 

ی  ی اولیهپریالیسم« بود که هسته و دقیقا متناسب با همین نگاه تحلیلی به »نسبت دیکتاتوری داخلی با ام

های خودمختار  جمعی و دموکراتیک در داخل بود: پیش به سوی جمهوری ی ایجابیگذار ایدهفدائیان، پایه

 خوانیم: ی »آنچه یک انقالبی باید بداند« میهای ایران. در همان جزوهخلق

کند. برخورد های مختلف گفتگو میزبانهای چندی را در مرزهای خود جا داده و ملت ما به  »کشور ما خلق

ست که وحدت ملی را استحکام بخشیده و مشکالت را  شجاعانه با این مسئله و حل قطعی آن تنها راهی

که  حالیز حداکثر وحدت ملی برخوردارند درکند. اکنون کشورهای متعددی هستند که ابرای همیشه حل می
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اند.« )به نقل از: وهابی و  های خودمختار یا فدراتیو تشکیل شدهجمهوریهای گوناگون و ایاالت و  از خلق 

 (27: ص 1396مهاجر، 

شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقالبی ایران« با تقسیم بورژوازی کمپرادور  جزنی در کتاب »طرح جامعه 

توانسته است با به  شود که این شکل از بورژوازی  به اداری، تجاری، صنعتی، مالی و کشاورزی یادآور می

تحلیل بردن قشر بورژوازی ملی در خود و نیز الغای مناسبات فئودالیسم از طریق اصالحات ارضی اختالفات  

 طبقاتی را کاهش دهد. بر این اساس او معتقد بود که شرایط عینی انقالبی وجود ندارد.

کاهش داده است و به   1340در دهه  جزنی بر این نظر بود که اصالحات، اختالفات و تضادهای طبقاتی را  

گیری شرایط عینی انقالب  شد که شکلهمین سبب وضع عینی انقالب وجود ندارد. او در ضمن یادآور می

به اراده و عمل پیشاهنگ ارتباطی نخواهد داشت، بلکه نتیجه فرآیند سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ذهنی  

خود شود نه شروع انقالب است و نه خودبهشاهنگ انجام میاست. بنابراین مبارزه مسلحانه که از سوی پی

زعم احمدزاده آغاز مبارزه مسلحانه مترادف بود با آغاز  نجامد. این در حالی است که بهاتواند به انقالب بیمی

که  انقالب. این اختالف فکری تا به آنجا رسید که جزنی درواقع کتاب »نبرد با دیکتاتوری« را بدون آن

ا احمدزاده  نامی  تاکتیک«  استراتژی هم  در جواب »مبارزه مسلحانه؛ هم  ببرد  یا طرفدارانش  احمدزاده  ز 

 نوشت: 

شنویم با آغاز مبارزه مسلحانه انقالب شروع شده است، ناگزیریم اعتراف کنیم که  که ما می»... هنگامی

رحله فعلی و دوم انقالب را به  شناسند: اول مبارزه مسلحانه را در ممعتقدان به این مطلب، دو چیز را نمی

 (117طور عام و انقالبی را که ما در پیش داریم به طور خاص.« )بیژن جزنی، »نبرد با دیکتاتوری«: ص 

البته در نظر جزنی فقدان شرایط عینی انقالب، دلیلی برای پرهیز از آغاز مبارزه نبود، زیرا از نظر او »از  

دارد، الزم نیست شرایط الزم برای انقالب آماده باشد تا پیشاهنگ جا که این مبارزه ضرورت تدارکاتی  آن

 (38حق داشته باشد دست به اعمال قهر بزند.« )بیژن جزنی، »نبرد با دیکتاتوری«: ص 

رفت که که چپ جدید و پیغمبران آن در اروپا  های ماجراجویانه تا به آنجا پیش میجزنی در تقبیح خصلت

را بخشی از موج فکری و سیاسی   ــ  بردفرانسه نام می  68رکوزه در جنبش مه  که مشخصا از سارتر و ما ــ  

میخرده حساب  به  رهاییبورژوازی  جنبش  در  آن  تخریبی  اثرات  به  نسبت  و  هشدار  آورد  داخلی  بخش 

بیژن جزنی،  کند )مثابه ایدئولوژی طبقه کارگر یاد میلنینیسم اصیل به-ابل از مارکسیسمدهد؛ و در مقمی
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جزنی در راستای این اهمیتی که برای  ایدئولوژی انقالبی قائل بود، تأکید  .  ( 41اهنگ و توده«: ص »پیش

 پذیرفت: مطلق روی »تاکتیک مسلحانه« را هم نمی

هم شکل محدودی از پراتیک، نمود دیگری  جانبه به پراتیک، آنه تئوری انقالبی، توجه یک»کم بهادادن ب 

گرایش توجه یکهای  از  است.  جنبش  در  بیماجراجویانه  و  تاکتیکی  مسائل  به  مسائل  هتوججانبه  به  ی 

پدیده این گرایشاستراتژیک،  از  تاکتیک مسلحانه، آن هم  ی دیگری  تأکید مطلق روی  ها است. }...{ 

ی  هاها و کم بها دادن به تاکتیکساختن از این تاکتیکهای معینی از مبارزه چریک شهری، دگمتاکتیک

بیژن جزنی، »پیشاهنگ و  های مسلحانه، نمودی از گرایش به ماجراجویی است.« )دیگر در کنار تاکتیک

 (42توده«: ص 

مرحله   دو  به  را  مبارزه  فرآیند  و  مطرح  را  مسلحانه«  »تبلیغ  تئوری  که  بود  رویکردی  چنین  اساس  بر 

مان پیشاهنگ دیکتاتوری را  ساز به این ترتیب که در مرحله اول  ای« تقسیم کرد؛  »پیشاهنگی« و »توده

ازماندهی عناصر  دارد و با سدهد و با این حرکت موجودیت خویش را به مردم اعالم میمورد حمله قرار می

آید  طور که از این نظرات برمیشود. همانگرفتن اسلحه و پیوستن به مبارزه خلق میدستانقالبی آماده به

دهد تا زمینه برای حضور مردم فراهم  اش مورد توجه قرار مییغیجزنی اقدامات مسلحانه را از جنبه تبل

از طی با تشکیلشود؛ چراکه پس  مبارزه مسلحانه  پروسه است که  این  ارتش خلقی تودهشدن  ای  شدن 

 شود.می

های آن ارتباط مستقیمی داشته باشد، و از آنجایی که  از نظر جزنی شعارهای یک سازمان باید با فعالیت

ها و  ای قائل بود با مقایسه آن با جنگ ضدژاپن چینیدیکتاتوری شاه از نظر استراتژیک جایگاه ویژهبرای  

گیرد و  بهره میــ    مبارزه با دیکتاتوریــ    ژوئیه  26دیکتاتوری باتیستا در کوبا از شعار استراتژیک جنبش  

ن شعار جنبش در مرحله کنونی  را به عنوا  اش« شعار »سرنگون باد دیکتاتوری شاه و حامیان امپریالیست

دارد و با این استدالل که  کند. جزنی حتی در این مورد هم دست از نقد احمدزاده برنمیمبارزه پیشنهاد می

تواند خلق را زیر رهبری طبقه کارگر  ای نمیکردن شعارهای انقالب دموکراتیک توده»در حال حاضر مطرح 

که تقلیدی بود از شعار جبهه  ــ  اش«را  های زنجیریم و سگمتحد سازد«، شعار»سرنگون باد امپریالیس

آمریکا و سگ بر  یعنی»مرگ  جنوبی  ویتنام  زنجیری دموکراتیک  کاربردی    ــ  اش«های  غیر  و  نامناسب 

 نویسد: دهد و در عوض در توجیه شعار پیشنهادی خود میتشخیص می
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باز در زیر این شعار است که هرگونه اعتراض  شوند و  »... در زیر این شعار است که نیروهای حاضر متحد می

بیژن جزنی، »نبرد با  شود.« )ای تبدیل میاقتصادی و مطالبات صنفی از حرکتی پراکنده به جنبشی توده

 (  32دیکتاتوری«: ص 

دادن به دیگر وجوه مبارزه بر علیه رژیم، به مبارزه اقتصادی  جزنی در راستای نظر خویش مبنی بر اهمیت

ها در  کردن نقش تاریخی تودهکند و توجه به آن را لحاظاشاره می -کندآن با عنوان صنفی یاد میکه از -

گرفت که مبارزه  آورد. اهمیت مبارزه صنفی برای جزنی از این دید نشأت میجریان مبارزه به حساب می 

تواند  ریا را بسیج کند نمیهای پرولتا که مورد پشتیبانی طبقه کارگر قرار نگیرد و نتواند تودهچریکی چنان

 ها شود.رشد یابد و پیشتاز مبارزه توده

پرده با کشیدن  است  بیساده  اتصالِ  با  و  اختالفات  این  بر  این  ای  انقالب  از  بعد  و  قبل  میانجی شرایط 

 های فدایی خلق را نادیده گرفت و تاریخ را تحریف کرد. سازمان، تحوالت درونی سازمان چریک

تضارب مرور  سازمان چریک  این  درون  تعیین آرا  و »حق  ملی«  بحث »ستم  منظر  از  خلق  فدایی  های 

دهد که نظرگاهی که بر استقالل نسبی دیکتاتوری شاه از امپریالیسم آمریکا  سرنوشت« به ما نشان می

رفتن شرایط عینی انقالب  میانکاهش تضاد طبقاتی و در نتیجه از  گذاشت و نقش این حکومت دردست می

سو  نو را به اعتبار این کاهش تضاد طبقاتی از یکنشینی از »طبقه« در رویکرد چپدید، عقبی میرا جد

شدن  و برجستگی ناسیونالیسم افراطی به عنوان ایدئولوژی مسلط حاکمیت را از سوی دیگر، مصداق عمده

انکار آندید که چارهموقت تضادهایی می بلکه قرارگرفتن ی کار نه  ناس   ها،  ی« در  افراط  سمِیونالی»محوِ 

تواند  ها نمیی کارگر است، و آلترناتیو آن چیزی جز اتحاد جماهیر دموکراتیک خلقی طبقهدستور کار مبارزه

 باشد. 

های فدایی خلق، در کنار رویکرد احمدزاده  عنوان طیفی از چریکی تبریز بهورتبندی جزنی یا حلقهقطعا ص

ای به این درک  ها تا اندازهو بورژوازی حاکم خالی از ایراد نبود، اما آنداری ایران  و پویان در فهم سرمایه

کنند.  داری ایران را به میانجی ناسیونالیسم راهبری میرسیده بودند که بورژوازی حاکم و امپریالیسم، سرمایه

 ینی کرد. ی صورتبندی جزنی از نسبت دیکتاتوری با امپریالیسم را از این منظر است که باید بازبنحوه

 اهمیت طبقه یا تولد توتالیتاریسم؟

توان فهمید که چرا از این حکم مصباحی، نه کمونیسم مارکسی، بلکه توتالیتاریسم بیرون  تر میاکنون راحت

 آید:می
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گذر است که به افراد  ره  نیکار و مناسباتِ حاکم بر آن است و تنها از ا  یمارکس  سمِیکمون  یِلیتحل  یِمبنا»

عملِ    یِمبنا  تواندینم  ،یتیجنس  ای  یجنس  ای  یمذهب  ای  یمل  ا ی  یاعم از قوم  گر،ید  یها تیهو   دهد؛یم  تیهو

همه  یمارکس  سمِیکمون چراکه  هوآن  ی باشد  هو   سمیکمون  اند؛یرطبقاتیغ  ییها تی ها    یِ طبقات  تِیفقط 

 « .دهدیخود قرار م  یِورزاستیس یو مبنا شناسدیم تیها را به رسمانسان

ترین ربطی به مارکس  دهد، کوچککند و به مارکس نسبت میاین کمونیسمی که  مصباحی از آن یاد می

می استداللندارد. چطور  انواع  و  تاریخی  مستندات  انبوه  فمهای سنتتوان  بییهای چپ  را    هیچ نیستی 

تازی هویت طبقاتی منتفی اعالم کرد؟  بررسی به کناری نهاد و اتکا بر هویت جنسیتی در نبرد را به نفع یکه

های همان نیروهایی  ی داخلی آن سیاستهای برجستهاین، وجه دیگر مردساالری است که از قضا نمونه

یت طبقه و خطر امپریالیسم،  است که در ابتدای انقالب دست در دست اسالم سیاسی گذاشتند و به اسم اهم

 ی زنان را در اولویت دوم گذاشتند. مسأله

ها« در هند  گیری مارکس در ارتباط با »شورش سپویی قومیت و مذهب نیز، موضعدر ارتباط با مسأله

شدن این  گرایی توتالیتاریستی مصباحی ربطی به مارکس ندارد. برای روشندهد که طبقهآشکارا نشان می

کنم تا  ها« را ذکر میش مختصری از پژوهش عمیق کوین اندرسون با عنوان »مارکس در حاشیهنکته، بخ

ی مارکس به قومیت و مذهب در قیاس با شعار توتالیتاریستی »یا طبقه یا هیچ« مصباحی  تفاوت نگاه گشوده

 آشکارتر شود.  

شوریدند    1857مه    10ها( در  ها )سپاهیکه گروهی از سربازان مستعمراتی هند، معروف به سپویهنگامی

ها  ی سپویواسطهو افسران بریتانیایی خود را کشتند، مارکس این شورش را ستایش کرد. عامل تحریک بی

شان از چربیِ گوشت گاو، که مورد  هایرواج این شایعه بود که روغن مورد مصرف برای نوار فشنگ تفنگ

که سربازان  یت مسلمانان بود، تشکیل شده بود. هنگامنفرت هندوها بود، و نیز گوشت خوک، که مورد نفر

سیاسی  شکل  شورش  کردند،  تسخیر  را  بزرگ  شهرهای  سایر  و  دهلی  گرفت.  شورشی،  خود  به  تری 

دربارههنگامی مفصلی  مقاالت  مجموعه  مارکس  رسید،  لندن  به  شورش  اخبار  نشریهکه  برای  آن  ی  ی 

ویک  بیست–انتشار یافتند    1858و    1857های  در سال»نیویورک دیلی تریبون« نوشت. این مقاالت که  

ی چاپی را در جلد صفحه  150بیش از    - دعوت مارکس توسط انگلسمقاله توسط مارکس و ده مقاله به

کند که »این  شود. کوین اندرسن اشاره میویراست انگلیسی مجموعه آثار مارکس و انگلس شامل می  15

 دهد«. ای مارکس با جوامع غیراروپایی را در آثارش تشکیل میترین برخوردهمقاالت یکی از منسجم
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ماهیت    یی دیالکتیکی مهمی را درباره، مارکس نکته1857سپتامبر    16ی »شورش هند« مورخ  در مقاله

هندی میمقاومت  بیان  توسط  ها  که  کرده  بروز  جامعه  از  بخشی  سوی  از  مقاومت  این  او  نظر  از  کند. 

 ه و در نتیجه تضاد عمیقی درون خود دستگاه استعماری است: ها تشکیل شدبریتانیایی

»در تاریخ انسان چیزی مانند کیفر وجود دارد؛ و این قانون کیفر تاریخی است که ابزارهایش را نه ستمدیده 

زادگان بود، نه  ای که به شاه فرانسه خورد از جانب نجیبآورد. نخستین ضربهوجود میبلکه خود ستمکار به

آبرو و عریان شده  ها شکنجه، بیهایی آغاز نشد که توسط انگلیسیها با رعیتانان. شورش هندیاز دهق

ها لباس و غذا داده و توسط ایشان در ناز و  ها به آنهایی شروع شد که انگلیسیبودند بلکه توسط سپوی

 (72: ص 1390تنعم و راحتی پرورش یافته بودند.« )به نقل از: اندرسون، 

 نویسد: گیری مارکس میود در اهمیت موضعاندرسن خ

داری  ی کارگر توسط سرمایهها در هند مستعمراتی چیزی مشابه با ایجاد طبقه»مارکس در شورش سپوی

ترتیب، همان پیشرفت استعماریرا می آورد. چنین چرخش وجود میگورکنان خویش را به  ،یابد. به این 

ی هند وجود نداشت.  درباره  1853های  تر نوشتهو در بخش بیش  مانیفستدیالکتیکی در مورد آسیا در  

ای از مبارزات کارگران اروپایی جای نداشت  }...{ به نظر مارکس، قیام در هند ... در سپهر کامال جداگانه

ن  داد، یا از این لحاظ از دیالکتیک هگلی، جدا نبود. به ایانجام می  گروندریسهیا از کاری که وی برای  

، جنگجویان سپوی هندی را »بهترین متحد« جنبش انقالبی  1850کار ی محافظهترتیب، مارکس در دهه

ی آن سرنوشت ]ارنست[ جونز بود،  که جنبش انقالبی غرب که نمونههم در زمانیدانست، آندر غرب می

 (. 74-72کرد.« )همان: صص  رو به پیش حرکت نمی

و    شناسدیم  ت یها را به رسمانسان  یِ طبقات  تِی فقط هو  سم یکمون»  کندچنان که مصباحی حکم میاگر آن

م  یِ ورزاستیس  یمبنا قرار  لهستانیدهدیخود  ملی  رهایی  مبارزات  از  مارکس  دفاع  باید  چطور  و  «،  ها 

 ها از فلسطین را با »فقط« هویت طبقاتی توضیح داد؟ها یا دفاع چپایرلندی

تواند اهمیت ملیت تحت ستم در مبارزه با  داری، هرگز نمیسرمایهاهمیت هویت طبقاتی برای مبارزه علیه 

ی  ساالر و اهمیت مبارزهساالر و غیرسرمایهملت و اهمیت جنسیت در مبارزه علیه مردساالری سرمایه-دولت

  ای از سلطه است که داری شکل پیچیدهعمومی علیه نابودی محیط زیست را تحت شعاع قرار دهد. سرمایه

دارانه بوده است.  تی که در سپهر کار ایجاد کرده، خود سوار بر مقدمات مالکیت خصوصی غیرسرمایهتغییرا  با

های انباشت بدوی، میراث  گیری »کار خانگی« یا روند طوالنی و خونین تصاحبفرآیندهایی مانند شکل
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با فروپاشی سر  ــی زنان«  مثال در مورد »مسأله  ــآمدهای آن  شومی است که پی داری، رفع  مایهتنها 

ی طبقاتی در معنای  شدن هر شکلی از »ارزش« نیز تنها از رهگذر مبارزهچنین درهم کوبیدهشود. همنمی

شده در این متن را  گذرد؛ به این معنی که، اگر استدالل اقامهنمی  "کنندای که کارگران میمبارزه"محدود  

از   برآمده  خود  ناسیونالیسم  که  توسط سرمایهبپذیریم  ملی  ستم  علیه  مبارزه  این صورت  در  است،  داری 

ی زنان علیه  داری یاری رساند؛ یا مبارزهشدن مناسبات سرمایهتواند به سستهای تحت ستم، مییکاتن

سازی ساحت کار در سپهر  های کمیتواند نقش مؤثری در فروریختن پایهزده« می»کار خانگی جنسیت

 ارزش داشته باشد. 

کند و خود نیز قائل به ملتی می-توان گفت نبردی که ملیتی تحت ستم علیه دولترو در ادامه مییناز ا

-ای از معنای وسیع نبرد طبقاتی است، چرا که پایه و اساس دولتملتی دیگر نیست، لحظه-برساختن دولت

 ملت به انباشت بدوی گره خورده است: 

ابژکتیو که ظهور شیوه تولید سرمایه»فروپاشی سوبژکتیو و  پیشاسرمایهی  برای »اجتماع«  ی  دارانهدارانه 

)گم انضمامی  »جامعهGemeinschaftشافت/ینااشخاص  ایجاد  به  منجر  آورد  ارمغان  به  مدرنِ  (  ی« 

( افراد انتزاعی شد. تجریدهای خشنی که در این فرآیند وجود دارند هم امکان  Gesellschaftشافت/)گزل

کننده  سان یک تجرید واقعی بازادغامر بگوییم تصور آن را توسط افراد انتزاعی بهو هم ضرورت ملت یا بهت

شده را از طریق ایجاد برابری صوری، هویت جمعی،  زداییآورند؛ تجریدی که جهان افسونوجود میبه-

ی دولت  سیاسی این شرایط به وسیله-کند. نتایج عمومی شأن فردی و سرنوشت مشترک، بازافسون می

 (210: ص  1399یابد.« )متین، ای حاکمیت مدرن، یعنی شکل سیاسی تاریخا متمایز ملت تجسم میدار

ی کمونیسم را از  بندی نهایی معتقدم که مشکل صورتبندی امثال مصباحی در این است که مسألهدر جمع

کنند؛  ست هویت میای برابر و آزاد، بدل به سیاها برای برپایی جامعهها و نابودکردن آنفراروی از هویت

ی کارگر«  گیری طبقاتی بدل به هویتی به نام »طبقهها و جهتمورد خاص جایگاه، خصلتیعنی در این

ی منطقی  های »جنسیتی« و »ملی« وارد رقابت شود؛ رقابتی که نتیجهشود که بناست با دیگر هویتمی

 آورد. بار میتاریسم را بهساز، شکلی از توتالیآن به اعتبار انکار دیگر سازوکارهای هویت

نیست )بدیهی    در دوران ما  یساختار و ستم غالب و محور   ی و ستم طبقات  یدارهی سرمامسأله این نیست که  

هر  در    است، که هست(، بلکه مسأله این است که این ساختار و ستم تبعاتی دارد. این روابط منطق خود را

 ، در واقع تمام اشکال ستمگستراند.  د، میندار  یبه طبقه ربططور مستقیم  به  جا کهنوعی از روابط، حتی آن

می نوساناتی  دچار  سرمایه  منطق  از  الغای  متأثر  آن،  بنیادی  ستم  و  ساختار  این  تحت  نتیجه  در  شوند. 
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داری و مناسبات طبقاتی شرط الزم مبارزه با هر شکلی از سلطه است، اما شرط کافی نیست؛ و  سرمایه

چنین آورد. همهای ستم )اینترسکشنالیتی( را به میان میگاهچون گرهائل مهمی همهمین نکته است که مس

ی طبقاتی آغاز نشود اما به آن گره  تواند به میانجی رابطهشود که نبرد علیه اشکال سلطه میروشن می

 که نبرد طبقاتی هم باید بتواند به دیگر نبردها با اشکال ستم گره بخورد.چنانبخورد؛ هم

 : منابع

- 1357)  ییفدا  یها   کیچر   شهی اند  ریو س  ادهای»بن(،  1396وهابی، مهرداد و مهاجر، ناصر. )  •

و ناصر مهاجر،    ی: تورج اتابکراست یو و  یجلد اول«، گردآور-گری د  »راهی  کتاب  ، از(«1346

 . نشر نقطه

نشر  (، »قومیت و جوامع غیرغربی«، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران:  1390اندرسن، کوین. ) •

 نیکا.

 «. ی قومیت و ملیتدرباره«، از »ی قومیت و تکلیف مامسألهلیال. » •

•  ( و تشکیل ملت«، ترجمه:  1399متین، کامران  تکثر جوامع  ژانوس مدرن:  از  (، »رمزگشایی 

ی »مارکسیسم: مسأله ملی و انترناسیونالیسم«، میشل لووی و دیگران، ترجمه:  م.ع، از مجموعه

 حسن مرتضوی و دیگران، نشر الکترونیکی بیدار. 

• ( افشین.  مدرنیته  (، »هم1399متین،  روشنفکری  تاریخ  غربی:  ترجمه:    شرقی، هم  ایرانی«، 

 حسن فشارکی، تهران: نشر شیرازه. 

جاسازی«، ترجمه:  (، »پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بی1396ضیاءابراهیمی، رضا. ) •

 حسن افشار، تهران: نشر مرکز. 

 .تهران: نشر رسا  ن،ی{(، »مقاومت شکننده«، ترجمه: احمد تد9}چ1388فوران، جان. ) •

(، »اصالحات از باال، مقاومت از پایین: مخالفان نظم نوین در ایران،  1390کرونین، استفانی. )  •

«، از کتاب »دولت و فرودستان: فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران«،  1929تا  1927

 گردآوری و تألیف: تورج اتابکی، ترجمه: آرش عزیزی، تهران: نشر ققنوس. 

 مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک«. احمدزاده، مسعود. » •

 شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقالبی ایران«. جزنی، بیژن. »طرح جامعه •

 ی ایران«. جزنی، بیژن. »تاریخ سی ساله •

 جزنی، بیژن. »نبرد با دیکتاتوری«.  •

https://naghd.com/2018/11/14/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%84%db%8c%d8%aa/
https://naghd.com/2018/11/14/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%84%db%8c%d8%aa/
https://naghd.com/2018/11/14/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%84%db%8c%d8%aa/
https://wp.me/p9vUft-yz
https://wp.me/p9vUft-yz
https://wp.me/p9vUft-yz
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 جزنی، بیژن. »پیشاهنگ و توده«.  •

 

 2uj-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2uj
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 آبیمائل گوسمان و تراژدی مائوئیسم در آند 
 

 2021سپتامبر  22

 ی: مارچلو موستو نوشته

 ی: دلشاد عبادی ترجمه

 

رو متنی است که مارچلو موستو به   یادداشت پیشِ توضیح »نقد«:

تشار  نبرای ا مناسبت درگذشت » آبیمائل گوسمان« نوشته و اختصاصاً

 « در اختیار ما گذاشته است. با سپاس از او. »نقددر 

شهری یعنی  آیاکوچو،  به  منتهی  تجربهمسیر  ]که  گوسمان  آبیمائل  سیاسی  [  abimael guzmanی 

جا  امنیتی کاالئو ناوال بیس درگذشت( از آنی پیش در زندان فوقهفتهترین زندانی سیاسی پرو که  )مهم

آغاز شد، مسیری بسیار دشوار و پر از رمزوراز برای مسافران است. این شهر، که در مرکز بخش پرویی  

با فقری شدید دست به گریبان است. این شهر  قرار دارد، مدت  را سیهارتفاعات   های مدیدی است که 

از   تا همین چند دههدورنمایی محسوب میبخشی  تولید زراعیشود که  پیش  بر مبنایی  ی  اش کماکان 

مینیمه انجام  گنجینهفئودالی  منطقه  این  انسانشد.  توجه  همواره  که  است  دانشای  و  پژوهان  شناسان 
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ی  دهه  ینههمه، دقیقاً همین مکان دورافتاده که تا میاخود جلب کرده است. بااینرا به  های مردمی سنت

رسانی منظم و تلویزیون بود، توانست  های ارتباطی آسفالته، نظام برقحتی فاقد امکاناتی نظیر راه  1970

ناپذیری تغییر داد و باعث شد تا در سراسر جهان  نحو برگشتم بزند که تاریخ معاصر پرو را بهوقایعی را رق

 ی این کشور حرف بزنند.درباره

آیاکوچو رفت تا به تدریس فلسفه بپردازد. او که    28دانشگاه  یک استاد    1962در سال   ساله و جوان به 

اش را در دبیرستانی که در آن تحصیالت متوسطهآمد، جاییگرا و خجالتی بود، از شهر زیبای آرکیپا میدرون

آبیمائلجا به دلیل انضباط و پرهیزگاریکاتولیک گذرانده بود و در آن زبانزد همگان بود.  گوسمان،   اش 

را که پرکاربردترین زبان بومیان آمریکای التین محسوب    کچوا بالفاصله پس از ورودش به این شهر زبان  

عنوان  وحدتی را آغاز کرد. چندین سال بعد، او در سرتاسر جهان بهی سیاسی پرشدتشود آموخت و مبارزهمی

نبردی   1980ی  چریکی مائوئیستی که در دههشد: جنبش رهبر جریان سیاسی »راه درخشان« شناخته می

نفر جان خود را از دست    70.000ساله نزدیک به   20خونین را با دولت پرو آغاز کرد که در خالل این نبرد  

 دادند.

 ی مائوئیستی در آیاکوچو فرقه

گوسمان که  شوروی به دو بلوک تقسیم شد.  ـی بحران چین و در آستانه 1960ی جهان کمونیستی در دهه

ای  های آتی شاهد سلسلهها را گرفت و مائوئیست شد. در سالدر اصل استالینیستی وفادار بود، طرف چینی

رهبری یک گروه منشعب از حزب اصلی مائوئیست    1970از انشعابات میان چپ پرو بودیم و گوسمان در  

گروه خود را وارث انقالب  این  د.  نام نهادن  راه درخشان  ــحزب کمونیست پرو  را برعهده داشت که آن را  

شد که راه »تحول قلوب«  که »یگانه رخداد تاریخ بشری« محسوب میکرد، انقالبیفرهنگی چین اعالم می

 را کشف کرده بود. 

اش بدون هیچ ارتباطی با دهقانان پدید آمده بود. طرفداران آن در بدو  رغم ادعاهای رسمیاین سازمان به

تنها   بو  51تأسیس  تا مدتنفر  نیز حضور سیاسیدند و  بود که محل  ها  آیاکوچو  دانشگاه  به  اش محدود 

 شد.جنوبی پرو محسوب میـی داخلی های منطقهسینیپرورش معلمان و نسل جدید تکن

این در  دورهگوسمان  ]زمان  ماریاتگویی  کارلوس  تفکر خوزه  تدریس  به  را  متعددی  آموزشی   Joséهای 

Carlos Mariátegui  مارکسیستی برجسته ــ و به باور بسیاری، گرامشیِ آمریکای التین ــ اختصاص ،]

ی گوسمان به یک متفکر مائوئیستی و پدر معنوی جریان راه درخشان بدل شده بود،  داد که البته از دریچه

های  گیری از کتابچهرهگوسمان با به هایی فاصله داشت. باوریکه خودِ ماریاتگوئی از چنین جزمرغم اینبه
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بینی شدیداً جبرباورانه در میان جوانان آندی آن منطقه کرد.  وارِ مارکسیستیْ شروع به ترویج یک جهانطرح 

ی  دست و واجد روابطی سرکوبگرانه میان حزب سیاسی و جامعه بود که اجازههدفْ پدیدآوردن گروهی یک

مند مخالف  صورت نظامداد. درواقع، راه درخشان، بهیآمدن هیچ فضای خودمختاری را در مبارزات نمپدید

مدارا در برابر فرهنگ بومی از    ها بود و در مقاطعی متعدد رویکردی مبتنی بر عدمِاعتصابات و اشغال مکان

 خود به نمایش گذاشت. 

را    ی رهبری اصلی آن همه، همین حزب کوچک که متکی به انضباطی آهنین و شدیداً متمرکز )بدنهبااین

عیار مبارزانش آن را  ( بود و رازداری تمامدادندهای بعدش شکل میسال  و همسرش یعنی همگامِگوسمان  

ی  کرد، تنها حزبی در آمریکای التین بود که بیش از دیگران به فتح قدرت سیاسی از طریق مبارزه حفظ می

ها در نیکاراگوئه موفق  ساندینیستمسلحانه نزدیک شد، یعنی شاهکاری که فقط فیدل کاسترو در کوبا و  

 به آن شده بودند.  

 جنگ خلق 

ای نظامی را تجربه  ، همانند دیگر کشورهای آمریکای التین دیکتاتوری1980و    1968های  پرو بین سال

منظور فعالیت مخفیانه ترک کرد و یک ارتش چریکی  دانشگاه را به  1970ی  کرد. گوسمان در پایان دههمی

ی مسلحانه قانع شده  . گوسمان نسبت به ضرورت مبارزهد، ساختاری موازی با راه درخشان خلقی تشکیل دا

شد  ای قلمداد میشد و مرگ نیز متعاقباً هزینهلمی درک میای عچون مقولهبود؛ در تفسیر او خشونت هم

برای دست بشریت  میکه  به سوسیالیسم  »هزینهبپردازدبایست  یابی  پیروزیِ  :  میلیونی  ی  مرگ  انقالبْ 

 است«. 

بار شاهد برگزاری انتخابات  تینسپرو برای نخ   1980آمیز باال گرفت. در ماه می  نزاع در جوی عجیب و وهم

چندان دورتر از آیاکوچو، مبارزان راه درخشان  تایی نهسبه بعد بود. در مرکز چاشی، رو  1963ی از مقطع  سیاس

ی  گونه که واقعهکلی نادیده گرفت، همانوزاندند. حکومت این واقعه را بهسگیری را های رأیتمامی تعرفه

ی  اکنان لیما صبح روزی چشم گشودند و با صحنهسکه  چندین ماه بعد نیز نادیده گرفته شد، یعنی زمانی

هایی که بر  گسها مواجه شدند،  های راهنمایی و تیربرقگ از چراغسچند دوجین    ی معلقِ هولناک الشه

 خطا«. معنا بود: »دنگ شیائوپینگ مادربهیاری بیسشان عبارتی حک شده بود که برای ب هاینبد

ازمان  س، هفتاد و چهار 1970ی های دههکم گرفت. در میانهتسدولت پرو در ابتدا قدرت راه درخشان را د

که دولت فرناندو بالونده تصمیم به مقابله با راه  ت مختلف در پرو فعال بودند و زمانیس لنینیـتسی سمارک
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کردند نداشت.  که با آن مبارزه میی و نظامی گروهیسیاسدرخشان گرفت، هیچ اطالعی در رابطه با راهبرد  

تند )برای مثال، چیزی نظیر  سدانهای چریکی آمریکای التین میایر گروهسبه غلط آن را گروهی مشابه با  

ها را داشت.  گرفتن از آنگوارا(، یعنی مشابه با چیزی که راه درخشان کامالً قصد فاصلهههای متأثر از چگروه

یده بود ــ  سنفر ر  520رغم تعداد مبارزان کماکان اندکش ــ که اینک به  راه درخشان، به  ی مردمیِمبارزه

گیری  طرز چشمدوران بهشد، در این  هایی قدیمی میلحهسو کیفیت ابتدایی انبار مهماتش که عمدتاً شامل ا

تفاده کند و آیاکوچو به  سلح اسها از نیروهای مرو، بالونده تصمیم گرفت علیه آنپیشرفت کرد. از همین

 ی کل آن منطقه بدل شد. سیاسـمرکز فرماندهی نظامی

ربازان شهری  ستی  سهای محلی بودیم. نژادپرآمیز جمعیترکوب خشونتسی دوم درگیری شاهد  در مرحله

بالقوه تلقی میــ دهقان  campesino]  ینوسکامپاکه هر   بین برود،    بایستکردند که می[ را خطری  از 

وقتی   یابد.  افزایش  نیز  تلفات  تعداد  شد  رسیاسرکوب فضای  سموجب  پایان  به  نظامیسی  مقامات    ، ید، 

مقامات قدرت    یجایگزینِ  از  که  شدند  میساء وسمدنی  بهتفاده  و  البهکردند  در  دلبخواهانه  الی  طرزی 

  ، خ راه درخشان به این راهبردسانداختند. پاهای دفاع مدنی راه میهای نظامی و مراکز شکنجه، کمیتهکمپ

عبارت دیگر، »مناطق آزادشده« که  های مردمی. بهدادن به »قدرت متقابل« بود: کمیتهتالش برای شکل

به پایگاهی   ،وی حزب انتخاب شده بودندسشدند که از  یرهایی اداره مسط کمیسگیری تمام توختسبا  

مان قصد داشت که با آغاز از پایتخت، یعنی لیما،  سعالوه، گو شدند. بهحمایتی برای جنبش چریکی بدل می

  1984چنین به این علت که در  ی این امر، در پایان این دهه )همطح ملی بکشاند. در نتیجهستعارض را به  

 ربرآورده بود( نیمی از پرو ذیل کنترل نظامی قرار گرفته بود. سبی توپاک آمارو نیز جنبش چریکی انقال

کردند.  انی را که عضو حزب نبودند دشمن تلقی میسنظرِ راه درخشان تمامی ک در این مرحله، افراطیون تنگ

ی نظامی بدل شدند ــ  رو،[ تمامی مناطقی که تحت کنترل راه درخشان نبودند نیز به هدف حمله]از همین

نمایندگانِ   جمله  اتحادیهدهقاناناز  فعاالن  رهبران  ،  و  کارگر  آنازمانسی  زنان.  ایجاد  های  هدف  با  ها 

و   آوردند  روی  گزینشی  انهدام  راهبردِ  به  قدرت  به    سپسخالءهای  را  درخشان  راه  مبارزان  و  رهبران 

میسیاسهای  نقش مهم  به  گماشتند.ی  دهقانادرواقع،  د جز  با  مخالفت  به  که  درخشان  سنی  راه  تورات 

]وسخابرمی پلیا  جزء  تند  جمله  )از  محلی  مقامات  بودند[،  اصلی حذف  رهبران  سهداف  و  های  ازمانس( 

ها،  درصد از آن  23نفر کشته شدند که    1.500شدند. در مجموع بیش از  تلقی می  اجتماعی نیز اهداف ثانویه

  یدند.سوی مبارزان راه درخشان به قتل رس، بلکه عامدانه از سمقیا نه در حمالت بزرگ
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 م سی سمخروط نزولیِ شمشیر چهارم مارک

داری  رمایهسمت  سدادن چین به  وقسوی میخائیل گورباچف در شوروی و  ستریکا از  سهنگام با آغاز پروهم

مان، سگونفوذ    داد.تشدید جنگ میتور به  سخوانی بود که دمان در پرو مخالفسوی دنگ شیائوپینگ، گوساز  

ترین مناطق پرو مخفی و تحت هجوم حکومت بود، در لیما افزایش  تاییسنگرهایش واقع در روسکه در  

آن بزرگ که در  از  یافت؛ شهری  بیش  میلیونی داشت و  از    100.000زمان جمعیتی هفت  اکنانش  سنفر 

چنین یکی از علل رشد راه درخشان هم  ته بودند.پناهجویانی بودند که از مناطق درگیری به این شهر گریخ

ای قرار داشتند که زیر هجوم فجایع اجتماعیی شورشی در میان طبقات مردمی بود، طبقاتیرواج روحیه

نتیجه در  )در  که  اقتصادی شدید  بحران  فوران یک  نرخ    1989ی  به  و وخامت  سر  %2.775ابرتورم  ید( 

های نزدیک  هایی که حاصل تحمیل تکنوکراتتسیاسهای نئولیبرال برانگیخته شده بود؛  گذاریتسیاس

اخته سکودتایی خود  1992ر کار آمد و در  س  1990ط انتخابات  سبه آلبرتو فوجیموری، دیکتاتوری، بود که تو

 های دموکراتیک انجامید.  راه انداخت که به تعطیلی پارلمان و لغو تمامی آزادیبه

گودر   حال،  ب سهمین  میان  در  از وحشت  موجی  پروییسمان  از  بهیاری  کرد،  ایجاد  دها  آن  از  سویژه  ته 

مان نیز  سزمان، کیش شخصیتِ گوبودند. هم س جویی راه درخشان در هراکه به هر دلیلی از تالفیانیسک

مان به شخصیتی  سماریاتگویی، اینک گوم  سیالیسوس ید. با حذف هر ارجاعی به  سنژندانه رطوحی روانسبه  

ید،  سرنفر می  3.000، اعضای راه درخشان به  1988خداگونه در میان مبارزان حزب بدل شده بود. )تا  نیمه

کرد(. در پروپاگاندایی که در آن زمان  نفر اعالم می  5.000که ارتش چریکی خلق شمار اعضایش را  درحالی

، لنین و مائو(« نام برده  ساز مارک سم )پسی سان »چهارمین شمشیرِ مارکعنومان بهسرواج یافته بود، از گو

 ی اعالی تفکر در تاریخ بشریت«. م نقطهست زنده در جهان« و »تج سی سترین مارکشد، »بزرگمی

های جنگ  ها هرگز لیما را ترک نکرد و از مخاطرات و دشواریمان در خالل بخش اعظم این درگیریسگو

ملی پرو )که خودشان    سکه برخی مأموران پلیتگیر شد، یعنی زمانیسد  1992پتامبر س  12 دور بود. او دربه

های آپارتمانی  طل زبالهسهای خونین متعددی در خالل جنگ با راه درخشان بودند( در  عامئول قتلسنیز م

پدر محله پماد درمان  تیوپ خالی  لیما، چندین  باالی شهر  بیماری  سیزوریاسی  مان  سای که گویافتند، 

بی به برخی امکانات در  یاتسزای دشدنش، در اِ از زندانی  سمان اندکی پسمشهور به ابتال به آن بود. گو

کرد؛  ای را پذیرفت که پیش از آن همواره بدون قیدوشرط آن را رد میرعت قرارداد مصالحهسزندان، به

د فوجیموری پرداخت. در پی این رخدادها شاهد هشت  سم فاتایش از رژیسجا پیش رفت که به  حتی تا آن 

ــ    ای از راه درخشاند پرو و شاخهستبدادی و فاستر میان دولت عمیقاً ا شدتال دیگر جنگ چریکی کمس
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ــProseguir)تداوم/گیر  هسپرو توبهبودیم    (  »رئیکه  اصطالح  به  ]نام  سی  گونزالو«  ازمانی  سجمهور 

 نپذیرفته بودند. مان[ را سگو

گو در  سآبیمائل  و  گذراند  زندان  در  را  عمرش  باقی  یعنی  2021پتامبر  س  11مان  پس  29،  از    سال 

م رقم خورده  سیالیسوس ای که به نام یسیاسی اش، درگذشت. یاد او همواره با منفورترین تجربهتگیریسد

 ت پیوند خواهد داشت. سا

 

 2vJ-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2vJ
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 ی کارگر در کمون پاریس نقش طبقه
 

 2021سپتامبر  28

 ی: حسن آزاد نوشته

 

است    پرسشی  این  داشت؟  قرار  طبقه  کدام  دست  در  پاریس  کمون  انقالبی  رویدادهای  سیاسی  رهبری 

کنند: برخی مانند رابرت تومس  ی آن نظرات مختلفی ابراز میکمون دربارهنگاران  که تاریخ  برانگیزمجادله

گیری کمون  ترین طبقه در شکل کنندهتعیین  ترین وفعالوران شهری را  پیشه  [1]  ( 1995، راجر گلد )( 1999)

روهی دیگر  گ  باور  کند. اما بهآقای سعید رهنما نیز از این تز دفاع می  ،در میان ایرانیان.  دانندپاریس می

 ( ) 1988،  1964نظیر ژاک روژری  فلوریان گرامس    یانقالب  یدادهایرو  در  ی کارگرطبقه  [2]  ( 2014( و 

های نو نیز نقش رهبری را ایفا کرده  بلکه در ابتکار عمل و طرح اندیشه  ،لحاظ مشارکت  نه تنها از  کمون

 . است

دقیق بررسی  به  برای  و  برگردیم  عقب  به  باید  مساله  این  بنیادیتر  موضوع  یعنی  دو  به  تر  گذار 

 در این کشور بپردازیم: ی کارگر گیری طبقهشکلو  فرانسه داری درسرمایه
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    داری در فرانسه گذار به سرمایه -1

  به  ی فرانسه هنگام رخداد کمون پاریس آخرین مراحل گذارکه جامعه  باید به این نکته اشاره کرددر ابتدا  

  مار آورد شُداری بهسرمایهای پیشتوان آن را جامعهوجه نمیهیچبه  و  اشتگذسر می  داری را پشتِسرمایه

به    ابتدا تفاوت گذار  داری بهتر است درتکرار بحث گذار به سرمایه  ی کالم و برای جلوگیری از اطاله  [.3]

بار تاثیر توازن قوای  برای این مقایسه یک  را با یکدیگر مقایسه کنیم.داری در انگلیس و فرانسه  سرمایه

بار دیگر    گیریم و طبقاتی بین اشراف و دهقانان را در توزیع زمین و میزان اجاره و عوارض فئودالی درنظرمی

 . دهیمگیری دولت مطلقه در این دو کشور را مدنظر قرار میتاثیر آن برشکل  ی فئودال و درونی طبقه  ساختار

 طبقاتی بر توزیع زمین و پرداخت اجاره: تاثیر توازن  – الف

آزاد    سوم به دهقانانیک)سه برابر فرانسه(،    ها به لردهازمین  سوم از یک  انگلیس مالکیتِ  در   –  انگلیس 

ی پرداخت آن خودسرانه از طرف لردها تعیین مقدار اجاره و نحوه  . وابسته تعلق داشت  سوم به دهقانانِ و یک

به  می پوستانشد.  اضافه  %50این مقدار شامل    نظر  به  بر روی زمینمحصول  بیگاری  بود.  ی  لرد  های 

  تر به نفعبیش  16و    15پرداختند. این توازن در قرون  از محصول خود را به اشراف می  % 10دهقانان آزاد  

 یافت. اشراف تغییر  

ها را دراختیار داشتند. اجاره  آن  %80وابسته    و دهقانانِ هاالکیت زمینم  %10در فرانسه لردها    – فرانسه

معادل   بود  ثابتی  و  %9ـ    10مقدار  اجاره  تقریباً  محصول  مقدار  با  انگلیسی  برابر  آزاد  دهقانان  که  ای 

 [4] پرداختند.می

        گیری دولت مطلقه: دار و شکلساختار درونی اشراف زمین – ب

از    ،انگلیس با توجه به ساختار فئودالی و در مقایسه با فرانسه و سایر کشورهای اروپای غربی – انگلیس

  های نرمان و انجوین در آن کشور نظام سیاسی متمرکزتری برخوردار بود و قدرت و نفوذ سلطنتی که سلسله

کردند و پارلمان رابطه و  اروپای غربی نظیر نداشت. تمام لردها از پادشاه تبعیت می  ه بودند در ایجاد کرد

آن بین  راتوازن  بهدربارهگیری  تصمیم  کرد.می  برقرار   ها  پادشاعهدهی جنگ  زمان سلطنت    هی  در  بود. 

وجود آمد که  لستان بهی قضایی در سراسر انگپارچههای سلطنتی و یک نظام یکهانری اول و دوم دادگاه

وابسته از لحاظ حقوقی    ها مراجعه کنند )دهقانانِتوانستند به آنآزاد نیز برای حل دعاوی خود می  دهقانانِ

 های محلی بودند(.  دادگاه تابع لردها و
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با  های مطلقه در اروپا  بود:  ترین دولتبه دلیل همین توازن قوا، دولت مطلقه در انگلستان یکی از کوچک

  چهارم  فرانسه(.سوم تا یکمی و با درآمدهای مالیاتی اندک )یک، بدون ارتش دائیک بوروکراسی محدود

از طریق استثمار و    برچیده شد. اشراف و بورژوازی صرفاً  قانوناً   1809خریدوفروش مناصب دولتی در سال  

میروش اقتصادی  وهای  بیافزایند  خود  ثروت  بر  ببه  توانستند  دلیل  مالیاتهمین  افزایش  مخالفت  ا  ها 

 کردند.می

ی کالسیک نظام فئودالی در  نمونه  ،بوروکراسی وابسته به آن  فرانسه بدون تمرکز سلطنتی و  –  رانسهف 

اما با تکمیل    .شدپراکنده بود و از طرف اشراف محلی اعمال می  قدرت سیاسی و قضایی کامالً  .اروپا بود 

های محلی تابعیت از حکومت مرکزی  اشراف و قدرت  ،لویی چهاردهمگیری دولت مطلقه در دوران  شکل 

مند  قانون  ی یک نظام مالیاتی منظم وپایه  می برارتش دائ   ساالری وسیع همراه بایک دیوان  را پذیرفتند.

دهقانان بود. اشراف و بورژوازی   ی فئودالی ازی دریافت اجارهمالیات درواقع شکل تمرکزیافته. آمد وجودهب

در تقسیم درآمدهای    چنین مشارکتکردند تا از مزایای مقام و منصب و همناصب دولتی را خریداری میم

   [5] مند شوند. مالیاتی بهره

 گیریم که:   ی کوتاه نتیجه میاین مقایسه  از

از  داد با بیروندار اجازه میتوازن قوا به اشراف زمین  در انگلیس توزیع زمین و- 1  روی  راندن دهقانان 

   مزدی کارگماردن کارِها نیز با بهآندار اجاره دهند و  مزرعه  دارانِرا به سرمایهآن  تری اززمین، قطعات بزرگ

انگلستان به شکل    در  بارداری نخستینسرمایهبه    کنند )گذار   دارانه را بر روی زمین برقرارمناسبات سرمایه

 گیرند.(  داری را با انقالب صنعتی یکی میسرمایهه اشتباه گذار به  دارانه رخ داد، برخی بسرمایه کشاورزیِ 

سیاست شد. استثمار و مالکیت   گیری دولت مطلقه موجب جدایی اقتصاد از ی شکلدر انگلستان نحوه - 2

منصب و     فرانسه، خریدِ  شکل اقتصادی گرفته بودند. برعکس در  کامالً   نیازی به اهرم سیاسی نداشتند و

مالیات یک شکل سیاسی    .بخشیدی از درآمدهای مالیاتی به مالکیت و استثمار خصلتی سیاسی میمندبهره

 ی فئودالی از دهقانان بود. دریافت اجاره و متمرکز از 

از  در-   3 که  طبقاتی  با  دولت  بودند  انگلستان  مسلط  اقتصادی  رابطهسرمایه)  لحاظ  اشراف(  و  ی  داران 

رسید. برعکس در فرانسه این رابطه مستقیم و آشکار  نظر میو آشکاری نداشت و ظاهراً مستقل بهمستقیم  

 کرد.  اعتراضی بالفاصله شکل سیاسی پیدا می  هر مخالفت و بود. و
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برد آن نقشی پیشدولت در    طوالنی داشت و فرانسه روندی آرام و  داری درسرمایهبه همین دالیل گذار به  

 کرد. برجسته ایفا می

درسرمایهرشد   کُنیمه  داری  نوزدهم  اول قرن  بود.ی  در سرمایه  ند  و رشته  گذاری  نساجی  فلزکاری    های 

علت جمیعت  اما به  ای بود،کشورهای اروپای قاره  مطلق جلوتر از سایر  نظر رشدِ  فرانسه از   .افزایش پیدا کرد

 ترین رده قرار داشت.  ه( از لحاظ رشد سرانه در پائینی دوم بعد از روسی)رتبه زیاد

  رهای اروپای غربی شتاب پیدا کرد. شد اقتصادی در تمام کشوهای پنجاه و شصت قرن نوزدهم ردر دهه

همین دوره حکومت لویی ناپلئون )ناپلئون سوم( تحت فشارهای ژئوپلیتیک به اقداماتی دست زد که در  در

 ای داشت: کنندهسه نقش تعیینداری در فرانسرمایهرشد 

 ملی  گیری بازارشکل- ارتباطات  ونقل وگسترش وسایل حمل –نخست 

بازار بازارهای محلی و جداگانه بود که حولمجموعه  در فرانسه  از  وحوش شهرهای بزرگ  ای ناهمگون 

ترین  داشتند. یکی از مهم  دیگریکونقل ارتباط اندکی با  ماندگی وسایل حملعلت عقببهشکل گرفته بودند و  

ها با وسعت و عمق  ی قرن نوزدهم کشتیرانی از طریق رودها و کانالهای اولیهونقل در دههوسایل حمل

تعداد کمی از    نظر نسبت به انگلیس و آلمان شرایط نامساعدتری داشت، چون درکافی بود. فرانسه از این

ی اول قرن نوزدهم، با تالش  برای تمام مدت سال امکان کشتیرانی وجود داشت. در نیمههایش  رودخانه

ونقل در اکثر نقاط  اما حمل  برابر شد،های آبی سهطول کانال  ،زمینی  های آبی و حکومت برای احداث راه

 ماند.   قیمت باقیچنان آهسته و گرانکشور هم

آغاز شده    1842سال    آهن از آهن بود. تالش برای ساختن راهقرن نوزده احداث راه  حل ممکن درتنها راه

کُ امتیازهای    . رفتندی پیش میبود اما بسیار به  با دادن  ناپلئون  لوئی  های  ساله به شرکت  99حکومت 

کار سرعت  بهره تالش کرد تا به این درصد اوراق قرضه با تضمین حداقل چهار ی انتشار اجازه  خصوصی و

کیلومتر بود،    1931طول خطوط آهن در فرانسه    1850، در سال  دآمیز بون اقدام موفقیتی اینتیجه  . ببخشد

به   1880باالخره در سال    کیلومتر و 17400به   1870کیلومتر، در سال  4100به   1860این مقدار در سال  

   [ 6]طریق فرانسه از رقبای اروپائی خود پیشی گرفت.کیلومتر افزایش یافت و بدین 23600

در بعدی  بود،  اقدام  الکتریکی  تلگراف  سیستم  ایجاد  راستا  کمک  این  با  شرکتکه  به  دولتی  های  های 

 خصوصی به سرانجام رسید.



630 

 

 المللی تشدید رقابت بین  های گمرکی وکاهش تعرفه –دوم 

در    منظور سوم بدین  . حکومت ناپلئونِشدمیبایست در بازار جهانی ادغام  گیری میدرحال شکل  بازار ملیِ

وسیله هم ائتالف سیاسی خود با این کشور را  یک قرارداد تجاری با بریتانیا امضاء کرد تا بدین  1860سال  

کردن صنایع در فرانسه ایجاد کند. مبارزه برای  ای برای مدرنانگیزه  ، تر کند و هم با تشدید رقابتمحکم

ابریشم و کاالهای    صنایع مانند تولید شراب،ادامه داشت و بعضی    1840ی  آزادسازی تجارت خارجی از دهه

کردند،  میکار حمایت  اینلوکس و تجملی که از توانایی رقابتی خود در بازارهای جهانی مطمئن بودند از  

سقوط   زمان  از  بودند  توانسته  و  بودند  گمرکی  حمایت  خواهان  صنایع  صاحبان  از  وسیعی  اکثریت  ولی 

 به کرسی بنشانند. اول همواره نظر خود را  امپراطوریِ

سنگ را  ی آهن و ذغالبا احتیاط تعرفه  1853سال    مشاورین سنت سیمونی او توانستند در  لوئی ناپلئون و

با مقاومت مجلس    1856آوردن تعرفه بر محصوالت صنایع نساجی در سال  کاهش دهند، اما برای پایین

.  معروف شدبه کودتای گمرکی    1860سال  فرانسه در    . قرارداد تجاری انگلیس و گذاری روبرو شدندقانون

 [ 7]  ی عثمانی بسته شد.های بعد چهارده قرارداد تجاری دیگر با کشورهای اروپایی و ترکیهدر سال

 اصالحات شهری -سوم 

ناپلئون در سال   قبالً   1853لوئی  استعداد و   به ژرژ هاوسمن که  استانی  را در       در شهرهای  مهارت خود 

نظر ژان گایار طرح  . بهبود ماموریت داد که پاریس را به شهری مدرن تبدیل کندشهرسازی نشان داده  

یک شهر غیرقابل حکومت را به شهری   »ی سیاسی بود تا  هر چیز یک برنامه  نوسازی پاریس پیش از

مراحل   خدمات شهری در   بهداشت و   شکوه و   زیبایی و  کارآیی اقتصادی،   [8]   .« تبدیل کند  پذیرحکومت

های خیابان  ،شدمیبه محل ازدحام تبدیل    اهمیت قرار داشتند. مرکز شهر شلوغ و بازارمانندی که فوراً  بعدیِ

های حکومتی نزدیکی ساختمان  در  کرد ومیباریکی که ساختن سنگرهای خیابانی را آسان    وخم ورپیچپُ

به خیاباناین  داشت.  قرار مراکز    هم تبدیل شد،  عمود بر  و  ( Boulevard)  مستقیم  های پهن وها همه 

تر  ساده  ها آنبه مرکز شهر منتقل شدند تا حفاظت از    شان غالباً اطراف  حکومتی با فضاهای باز و وسیع در

 باشد. 

مند اختصاص یافت و  های ثروتخانوادهتر به  های باال بیشو اجاره  ترگزافهای بهتر و  شهر با خانه  مرکز

  تر مون ماق  ویل وناچار به مناطق جدید شهری مانند گرونل، وژیرار، بلتهیدست    های کارگری وخانواده

دوازده درصد کاسته شد،از ج  1872تا    1861از سال    .کوچ کردند تا چهارم،  اول  مناطق شهری   میعت 
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که ساکنین مناطق دوازدهم تا بیستم، سی درصد افزایش یافت )البته این افزایش شامل تعداد زیادی  درحالی

  [ 9]  برداری به پاریس مهاجرت کرده بودند(. که برای کارهای ساختمانی و خاک  شدمیان مهاجر  از کارگر 

باره نوشت که پاریس مطابق با  این  در   1869  شهرسازی در  از  نگار منتقد به این شکللوئی الزار روزنامه

پار  میزان ثروت ساکنانش به دو یس زندگی  قسمت تقسیم شده است: طبقات ثروتمند در مرکز و غرب 

   [10]  اند.جنوبی این شهر کوچ کرده شرقی و  طبقات فقیر به مناطق شمالی، کنند ومی

 جمیعت و ترکیب طبقاتی آن در مناطق شهری پاریس بعد از اصالحات شهری 

    

 هزارنفر  50هزارنفر و دایره کوچک  100دایره متوسط  هزارنفر، 150 شامل دایره بزرگ

 که منبع درآمدشانسفید، سفید کسانیخاکستری کارگر یقه مزدبگیر،رنگ سیاه کارگر  

 [ 11] 1971مزد نیست )کارتخصصی، کارمستقل، منبع درآمد مزد و رانت( روژری  

  ی رسمی ویکی نمونه  وجود آمده بود:به  یکدیگر  از  ی شهری متمایزمنطقه  پاریس دو   هاروی در  به باور 

پُ  آن قدرت پول در   مدرن هاوسمن که در  های  هفروشگا  بزرگ و  رزرق و برق بولوارهای پهن ونمایش 

ی  کرد و دیگری مناطق پیرامونی و خارج از محدودهمیگری  دوانی جلوههای اسبها و میدانبزرگ، کافه

ی فضای مرکزی شهر  دارانهسرمایهکنترل    برابر  ی کارگر در پیشین شهر که در آن مردان و زنان طبقه

 [ 12] دادند.میان واکنشی اعتراضی نش
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بازارهای اصلی،   های مترو، بندرها وایستگاه ای از شبکه انتقال یافت و های بزرگ به پیرامون شهرکارخانه

یکدیگر مرتبط   با  را  و فروش  تولید  آب  کرد.میمراکز  با اصالح سیستم   بهداشتی شهر  رسانی  وضعیت 

فاضالببهترشد جدید  سیستم  سیالب.  که  ،  را  بارانِهایی  ریزش  با  را  خیابان  ،شدید  هربار  پاریس  های 

ل  کرد که از سامیانتشار وبا جلوگیری    چنین ازهم  پذیر شود و کرد تا عبورومرور امکانمیپوشاند، تخلیه  می

 وقمع کرده بود.  دو بار مردم پاریس را قلع 1830

و از    ،شکوه و مدرنک پایتخت باتبدیل پاریس به ی  طلبی وی عظمتطرف با انگیزهیک  ناپلئون سوم از

های عمرانی و  گذاری حکومت در برنامهسرمایهخود که    طرف دیگر با پیروی از مشاورین سنت سیمونیِ

عهده  دانستند به هاوسمن ماموریت داد این وظیفه را بهمیزیربنایی را محرک موثری در پیشرفت اقتصادی  

 (Pereire)  کارشناس امور مالی، یعنی ایزاک و امیل پرر  و  دارسرمایههاوسمن با کمک دو برادر    بگیرد.

ی  وپنج برابر هزینهبیلیون فرانک )چهل  2.  5ن برنامه معادل  ی الزم برای اجرای ایکل هزینهکردند  تالش

مالکیت و   ی زمین، اخذ مالیات ازی شهر پاریس در اواسط قرن نوزدهم( را با افزایش قیمت و اجارهساالنه

منابع مالی الزم برای اجرای این برنامه را    ،ندشدمیچنین کاالهایی که وارد شهر پاریس  مستغالت و هم

   [13] تامین کنند.

ی نوسازی شهری، اعتراض به آن باال  های مالی مجریان برنامهشکارشدن سوءاستفادهآبا    1868در سال  

  واست اصلی اپوزیسیون تبدیل شد. سرانجام درخاطر وضع شده بود به خهایی که بدینگرفت و لغو مالیات

ی  اما برنامه  برکنار کرد،  هاوسمن را از کار  ،لویی ناپلئون همراه با اعالن اصالحات پارلمانی  ،1870ی  ژانویه

 برای شهرسازی به مدلی برای سایر کشورهای اروپایی تبدیل شد.      او

  بیست درصد از کارگران پاریس در   ، 1860ی  ردههوجود آورد. دزی پازیس امکانات شغلی بسیاری بهنوسا

و احتکارکنندگان   های ساختمانیهای شهری، شرکتمشغول بودند. مالکین زمین کاررابطه با این پروژه به

 [ 14]  این طرح سودهای کالنی به جیب زدند.  از نیز

 اصالح نظام بانکی  -چهارم 

از امپراتوری دوم اصالح    یکی  اقدامات  تا سالاولین  مالی فرانسه  نهادهای  بود.  بانکی    1840های  نظام 

برادران پرر با    1852پرداختند. اما در سال  میبازی و معامالت احتکاری  به سفته  مانده بودند و عمدتاًعقب

شدند، یک شرکت  (  Credit Mobilier)  «کردی موبیلیه»حمایت ناپلئون سوم موفق به تاسیس بانک  

کردی    کرد.میگذاری را فراهم  سرمایهمنابع مالی برای    ،و فروش اوراق قرضه هاسپردهکه با جلب   سهامی
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بانک برخالف  فرانسه  موبیلیه  سنتی  صرفاً (  Haute Banque)های  طرح   که  ودر  کالن    های 

بزرگ شرکت  گذاریسرمایه از  کردند،میهای  الهام  در  با  بریتانیایی  پس  مدل    اندازهای کوچک وجذب 

و ذاریگسرمایه کرد  ایفا  کلیدی  نقشی  مبتکرانه  سال    های  در  های  فعالیت  خاطر به  1867سرانجام 

 خود خاتمه داد.    کارنشده و ماجراجویانه بهحساب

تاسیس شد، کردی لیونه    نیز   بانک دیگر   فرانسه دو  ای پیشرفت تجاری و صنعتی دربر   1860ی دهه  در

(Credit Lyonnais  )  و سوسیته ژنرال    1863در سال(Societe Generale  )  حکومت  1864در سال

رغم  اما علی  هایی احداث کنند.شهرهای استانی شعبه  نهادهای سنتی و مدرن مالی را تشویق کرد که در 

آمده در نظام بانکی، فرانسه در این حوزه نسبت به رقبای اروپایی خود پیشرفت چندانی های بدستپیشرفت

فرانسه از نظر تعداد    های صنعتی مشارکت داشتند وگذاریاز آلمان در سرمایه  ترها بسیار کمبانک  نداشت.

ها نتوانند  شد که بانکاین کمبود موجب می  ترین کشورهای پیشرفته بود.ماندهشعبات بانکی، یکی از عقب

   [15]  ی وسیع دهقانان در فرانسه را جذب کنند.انداز تودهپس

گیری رشد پیدا کند.  شکل چشمبه  دوران امپراتوری دوم  داری درت باعث شد تا روابط سرمایهاین اصالحا

میلیون فرانک، تولید    8267میلیون به    5153تولید ناخالص محصوالت کشاورزی از    1872تا    1847سال    از

  5883به میلیون  3636میلیون فرانک، خدمات از   10059میلیون به   8194ص محصوالت صنعتی از لناخا

  میلیون افزایش یافت.   24209میلیون به   16983میلیون فرانک رسید و در مجموع تولید ناخالص داخلی از  

[16 ] 

  درصد افزایش یافت و بازدهی در کشاورزی،   30درصد به    25کنندگان از  در همین مدت تقاضای مصرف

 کرد. ونیم تا دو درصد رشد پیدا یک  صادرات تقریباً ساختمان و صنعت،

 صادرات  ساختمان   صنعت    کشاورزی  سال      

    1853     64       51       50     25 

    1860        86     62 85     38 

    1869    114     78    105     66 

 [ 17]  ( 1890  = 100)1853-69بازدهی 

آن کار ماشینی    های بزرگ صنعتی که درکارخانهدارانه وجود داشت:  تولید سرمایه  این دوره سه شکل از  در

متعلق به اوژن   هزار کارگری فوالد با دهکارخانه(  Le Creusot)کاردستی غلبه یافته بود مانند: لوکروزو    بر
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ی فوالد وندل و ایانژ  عهده داشت، کارخانهبه  ریاست بانک سوسیته ژنرال را نیز  1864سال    که در  شنایدر

پنج کارخانهکارگ  هزاربا  شامل  شرکا  و  کای  صنعتی  مجتمع  بار،  فلزکاری  چنین  هم  و  کارگر  هزاردو  ی 

های بزرگ زیاد  ی لکوموتیوسازی گوئن با هزارکارگر. تعداد کارخانهکارخانه  سازی.پل  های شکر و کارخانه

 [ 18] نبود.

آن مسلط  بود.    در  ستی هنوزبا تقسیم کار پیشرفته که کارد  دارمانوفاکتور، کارگاهی تحت فرماندهی سرمایه

از  لباس  تعداد زیادی  مانوفاکتورها در بخش  تولید کاالهای ظریف وکاله  دوزی، این  لوکس در    دوزی و 

 فرانسه وجود داشت. 

   [Putting out System] سفارش نظامِ

شکلِ در  گذار   درحالِ   یک  و   مستقیماً   دارسرمایهآن    که  بر   نظارت  را    فرماندهی  نداشت.  تولید  دراختیار 

تولید کاالی معین و بدین بزرگی  تاجر  از   تحویل آن در موعد مقرر  ترتیب که  تعدادی  به  های  کارگاه  را 

  قیمت تولید را نیز در اختیاربرخی ابزارهای گران  داد، گاهی مواد اولیه ونفر( سفارش می  10تا    1کوچک )

قرن نوزدهم شکل مسلط    ی هشتادِتا دهه  ( Fabrique)  نام فابریکتولید به  این شکل از  داد. می  قرار   هاآن

بود.  در  تولید شکل  فرانسه  این  از:  از  عاملین  عبارتند  نگوسیان سفارش  تاجر  ( 1  تولید  یا  دهنده 

(Negociantes )،   ت را در دست داشت.  که کنترل  اجرای  کسی(  2جارت در یک منطقه  که سازماندهی 

و کارگاه  سفارش  میان  آن  بهتوزیع  را  متعدد  بههای  داشت  فابریکان  عهده  (  3  و(  Fabriquantes)نام 

های  کارگاه بجز  انجام سفارش. گاهی  شدنامیده می ( Faconiers)  کارگاه که فاکونیه   هر  رپرست تولید درس

 [ 19] شد.های روستایی نیز سپرده میکوچک به خانواده

درکن تولید  مستقیم  بود  ترل  فاکونیه  و  فابریکان  در  هاآن.  دست  و  کارمزدی  استخدام  سایر    با  با  رقابت 

میفابریک هزینهها تالش  کنندکردند  را کوتاه  مدت تحویل سفارش  دهند و  را کاهش  ترتیب  بدین.  ها 

تر(  تقسیم  آن میان تاجر، فابریکان و فاکونیه )به میزان کم  سود حاصل از   شد و نیروی کار استثمار می

 [ 20] نامد. می « ی غیرمتمرکزکارخانه»دهی تولید را  شکل از سازمان. ژان گایار این شدمی

ر فشارهای  ند و طوالنی بود و با کمک دولت و تحت تاثیفرانسه کُ  داری درسرمایهبه    گذار  .بندیجمع

بیرون   هایی که دراختیار داشتند،وسیع دهقانان و وسعت زمین  یبا توجه به توده  ژئوپلیتیک انجام گرفت.

  غیرممکن بود و  و  روی زمین کاری بس دشوار  داری برسرمایهبرقراری مناسبات    ها از زمین وراندن آن

  ن اواخر با بحراندی انجام گرفت.  به کُ  سرمایه با تاخیر و  همین دلیل روند به اصطالح انباشت آغازینِبه
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بسیاری از دهقانان )زمین  زمین کوچک  ، دیگر قطعهقرن نوزدهم و کاهش قیمت محصوالت کشاورزی

همین  بهداد و  میرا ن  ها آن( کفاف معیشت  شدمی  ترتدریج کوچکهثر تقسیم میان فرزندان باها در  دهقان

 ند )شکل تدریجی و مالیمی از روند انباشت آغازین سرمایه(. شدمیبه فروش آن و کوچ به شهر    دلیل مجبور

  کارگر در فرانسه   یگیری طبقهشکل - 2

یابد، اما من در این نوشته صرفا به  میسیاسی و فرهنگی تحول    عد اقتصادی،سه بُ  طبقه در  گیری هرکل ش

 : پردازممیعد اقتصادی بُ

فروپاشی دهقانان  در  ی کارگر طبقه  از تجزیه و  اغلب کشورها  مانند  پیشه فرانسه  وران شهری شکل و 

  نبودمدتی کوتاه    ای درشکل یک مهاجرت وسیع تودهبهروستا به شهر    گرفته است. در فرانسه مهاجرت از 

آرامی و ب  و به  اما  ی جمیعت دهقانی در  طورکلی، وزنههطی یک قرن، یعنی قرن نوزدهم انجام گرفت. 

طور عمده در یک فضای  هی کارگر فرانسه ب طبقه  [21]  آلمان بود.   تر از بریتانیا وبیش  ی نیروی کار مجموعه

صنایع شهری نیز    وقت درحال به شکل پارهکارگران کشاورزی درعین  بسیاری از   روستایی شکل گرفت و

 کرد.  می جهات مخالف نوسان در  طور فصلی وهب  هاآنو تعداد  فعالیت داشتند

ی قرون وسطایی  شده وران شهری در ابتدا با گسترش روابط کاالیی از چارچوب تولید محدود و تنظیمپیشه

سپس    شوند و میبورژوا تبدیل  وسیله به خردهدینو ب   کنندمیتر تولید  برای بازارهای وسیع  د خارج شده و خو

پیوندند و     بخشی دیگر خود را  می  ی کارگرفروپاشی به طبقه  طی یک فرآیند تجزیه و  هاآن  بخشی از 

     [22]  کنند.میدرحال گسترش بازتولید  داریِسرمایهزیستی با روابط هم و  کنار در

ی تجاری در  ی سرمایهسفارش و تحت سلطه  در فرانسه این واحدهای تولیدی کوچک با ادغام در نظامِ

ی آخر قرن  ای در نیمهفرانسه تا اندازه  داری تغییر یافتند. این تحول درسرمایهراستای گذار و تحول به  

دوران امپراتوری دوم    حال گذار دردر  این شکلِ  ن نوزدهم تکوین یافت وی اول قرنیمه  در  تر بیش  هجده و 

 به شکل مسلط تولید تبدیل شد. 

ورانه  های تولید پیشهنگاهی اجمالی به ویژگی  ،کارگران  وران ازپیشه  تمایز  این تحول و  برای درک بهتر

 بیاندازیم: 

محدود که    بازارِ  ی است برای روابط کاالیی ودارسرمایهی تولید پیشورانه، یک شیوهی تولید پیشهشیوه

کردن رقابت و برقراری تعادل بین  برای محدودمستقل(    شهرهای آزاد و   مقامات سلطنتی یا شهری )در
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ی استادکاری و شاگردی  کردند. واحدهای تولید بر پایهمیمصرف قوانینی برای آن وضع و اجرا    تولید و 

  ی کارآموزی به مقام استادی برسد. واحدها آمیز دورهتوانست با گذراندن موفقیتمیبود و هرشاگرد  استوار

ی  رابطه  نظم درونی و  یافتند که مقررات ومیسازمان  (  Guild)نام صنف  ی تولید در نهادی بهدر هر رشته

    کرد.میآن با نهادهای دیگر اجتماعی را تنظیم 

وکی  ،صنف در  فیت  در  رشته،  هر  قیمت کاالها  و  یدوره  واحد،  هر  تعداد شاگردان  صالحیت    کارآموزی 

پدرساالرانه   ایرابطه  تری استاد با شاگرد بیش کرد. رابطهمیشاگردها برای رسیدن به مقام استادی را کنترل  

سوگند وفاداری به صنف به مقام  ادای    تر اقتصادی بود. شاگردها با گذراندن یک آزمون و کم  و اخالقی و 

بستگی وجود داشت که با برگزاری مراسم و مناسک مذهبی ای صنف همرسیدند. میان اعضاستادی می

را    « های برادریانجمن» هنگام بیماری و مرگ    . اعضای صنف برای کمک به یکدیگر شدمیتر  محکم

 [ 23] طی بود.ترین شکل بیمه اجتماعی در قرون وسمیوجود آوردند که قدیهب

عیب نبود و اختالف و دشمنی میان استادها، میان شاگردها و بین استاد بستگی صنفی کامل و بیالبته هم

 ی استادها را نداشتند، که استادها درمجمع ساالنه ی مشارکت درو شاگرد نیز وجود داشت. شاگردها اجازه

  کردند.میی صنف را انتخاب  کنندهاداره  مقامات  کردند و میی خود صحبت  آن راجع به مشکالت حرفه

کار شرایط  به  اعتراض  برای  هم  به   و  شاگردها  داشتند  ملی  سازمانی  خود  کمپانیوناژ مزد    نام 

(Compagnonage )ها  رغم اختالفاتی که بین آنشاگردها علی  جالب این بود که استادها و   ی. اما نکته

کردند. ناتالی دیویس در تحقیق  میسفیدان صنف خود پیروی  ریش  کسوتان واز پیش  وجود داشت هردو

صنف را    شاگردان هر  فرانسه قرن شانزدهم اختالفات بین استادکاران و   گران دری صنف چاپخود درباره

چون یک پیکرند یا  استادان و شاگردها با هم هم»کند:  مییک خانواده تشبیه    یبه اختالفات میان اعضا 

 [ 24« ] انند یک خانواده یا یک انجمن اخوت.باید چنین باشند، م

ی  ها و تمایز میان شیوهفرانسه، اکنون به ویژگی  ورانه دری مناسبات تولید پیشهدرباره  با این توضیح مختصر

 پردازیم: میسفارش  ورانه و نظامِتولید پیشه

ی  دن دورهیعد از گذرانتر بیانگر وحدت است تا جدایی، چون شاگرد ب ی استاد و شاگرد بیشرابطه  ( الف

که در  حالیدرشاگرد هردو عضو یک صنف اند.    تواند به مقام استادی ارتقاء یابد و استاد و میکارآموزی  

مقرراتی در   و کارفرما به صنفی تعلق ندارند )در انقالب کبیر فرانسه صنف ملغی شد(، کارگر  ، نظام سفارش

مزدی تنظیم شده است.    و براساس کارِطور عمده، اقتصادی  کارآموزی وجود ندارد و رابطه به  یمورد دوره

 [ 25] مند پیدا نکرده است.می و نظامی متضاد که هنوز شکل دائیک رابطه
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کارفرمایان )فابریکان    ، فشارها برای کاهش هزینهتشدید رقابت بین فابریک  با گسترش روابط کاالیی و  (ب

. اعتراضات و مطالبات کارگران  یافتکارگران افزایش    کردن زمان و شدت کار بر( برای طوالنیو فاکونیه

دوران برقراری مناسبات    ای که دردوره شاهد این مدعاست. پدیدهاین  در  شدت کار  برای کاهش زمان و

نپیشه بر  . شدمیورانه مشاهده  و  افزون  کار  تقسیم  بیشقطعه  این  بدینکاری  و  شد  وترتر  مهارت    تیب 

  جایگزینی نیروی کار   وری اهمیت خود را ازدست داد وی پیشههای شاگردان دورهعنوان ویژگیاستقالل به

  داری و سرمایهی رشد زاده در تحقیق خود دربارهتر شد. رونالد امینمراتب سادهبهماهر با کار بدون مهارت 

طبقاتی    ترِمیصنفی به آگاهی عمو  بستگیِعنوان گذار از همبهشهر  تولوز این تغییرات را    آگاهی طبقاتی در

 در  ( Saint-Etienne)ی شهر صنعتی سن اتین  معرفی کرد. مایکل هاناگان نیز در تحقیق دیگری درباره

های  در سالگیری جنبش نوین کارگری در این منطقه  رسد که شکلمیفرانسه به این نتیجه    ی لوارمنطقه

 [ 26] به سرانجام رسیده است. 1869پس از 

سلطه  در  ( ج نظامِدوران  مبارزاتیِ  در  ،سفارش  ی  پیشه  رفتار  با  مقایسه  )در  قابل  ورانکارگران  تغییر   )

مشاهده  مالحظه تشکیل  میای  کار،  زمان  کاهش  و  مزد  افزایش  برای  اعتصاب  گسترش  و  رواج  شود. 

های مختلف تولید که در میان  های مربوط به رشتهوحدت میان اتحادیه  همکاری و   های کارگری و اتحادیه

 وجه سابقه نداشت.  هیچوران بهپیشه

تری از ابعاد این تغییر ارائه کنم: طبق برآورد  تصویر روشن  ،های آماریه دادهکنم با اتکاء بمیاکنون تالش  

چهارم کل  میلیون نفر بود، معادل یک  10حدود    رانسه دراواخر امپراتوری دوم تعداد کارگران در ف  سورلن در 

درصد جمیعت شهری    60تا    40  هاآنی  جمیعت فرانسه و در شهرهای بزرگ تعداد کارگران همراه با خانواده

در    3.260.000در صنعت و    4.237.000در کشاورزی،    3.131.000از این تعداد    [27]  داد.میرا تشکیل  

     [28] ردند.ک میبخش خدمات فعالیت 

،  %13نجاری  ،  %54  های مختلف تولید تقسیم شده بودند. نساجیهای زیر میان شاخهاین کارگران به نسبت

   [29]  . %3،  کاغذ  %3، شیمی %3مواد غذایی    ،%4.5، معدن  %11کاری، فلز%11ساختمان 

  به این ترتیب بود:  های مختلف تولید، نسبت واحدهای بزرگ و کاربر تولیدی در شاخه1866مطابق آمار  

 [ 30]  .%4.2، فلز %7.4دوزی( )بدون لباس  ، نساجی%9.7، شیمی %10.4، کاغذ و چاپ %17معدن 

  زند: کارگر میمیزان مهارت را در ثلث آخر قرن نوزدهم چنین تخمین    نظر  کارگران از  میشل پرو نسبتِ

بیش از    ساعات کار روزانه غالباً  [.31]   %20غیرماهر    و کارگر  %40ـ45ماهر  ، کارگر نیمه%30ـ    35ماهر  
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سال را    سه تا چهارماه از   پاریس اکثراًکارگران    .رسیدمیتر از یازده ساعت  درت به کمنُو به    دوازده ساعت 

دچار نوسانات    ،ی تولیدترین رشتهخیاطی فصلی بودند و نساجی مهم  ساختمان و   چون کار  بودند،  بیکار

 .  شدمیادواری 

محاسبا فاصله  ،سیمیانت  طبق  در  بیست  طورهب   1870تا    1850ی مزدها  افزایش  متوسط  درصد  وهشت 

مرغ و لوبیا کاهش  تخم  از افزایش قیمت نان بود، اما نسبت به افزایش قیمت گوشت،  تر یافتند که بیش

کارگران     مدت پنجاه تا شصت درصد افزایش یافت واین  شهرهای بزرگ در  اجاره مسکن در  داد.مینشان  

  ی کارگر در دوران امپراتوری دوم  بدتر ی شهرها رانده شدند. وضعیت طبقهداران کوچک به حاشیهمغازه  و

تر  درصد بیش  286درصد افزایش یافته بود و سود    ونیم تا دوارآوری کار در همین دوره یککه بحالی در  شد،

    [32] شده بود.

درست از همین    و شدرسمیت شناختهاتحادیه قانوناً به  تشکیل  حق اعتصاب و 1864در سال  -   اعتصاب

  ای افزایش پیدا کرد. البته پیش از شکل قابل مالحظهآن به  کنندگان درها و شرکتتاریخ تعداد اعتصاب

اما تعداد آنمیشکل غیرقانونی انجام  این تاریخ هم اعتصاب به   ویژه در تر بود بهمراتب کمبهها  گرفت، 

 ی پنجاه.  دهه

 [ 33]  1870تا  1864کننده از مار کارگران شرکتتعداد اعتصابات کارگری و شُ

دوزندگی،    های نساجی ورشته  کننده به ترتیب درنظر تعداد شرکت  هم از  لحاظ تعداد و  هم از  ،اعتصابات

کاهش    هر چیز  ازها بیش  هدف آن  ها برتری داشت ورشته  سایر  چنین فلزکاری برهم  نجاری و  ساختمان و

متوسط در هر    طورنفر به  760به تعداد    1870تا  1864سال    اعتصاب از  بود. میزان مشارکت در  زمان کار
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کنندگان  تعداد شرکت  ها ودرصد تعداد اعتصاب  سابقه بود. جدول زیرهای پیشین بیاعتصاب نسبت به دوره

 [34]  دهد.میهای مختلف تولید نشان رشته آن را در در

 

آغاز    1848فرانسه به معنای واقعی با انقالب  های کارگری درتشکیل اتحادیه  –  های کارگری اتحادیه

کوتاه فعالیت علنی خاتمه یافت و کارگران    به    عمر   مدت کوتاهی با شکست انقالب،   شد، ولی بعد از

  خاطر عواقب قانونی محدود بود و ، که بههای اخوت روی آوردندانجمنفعالیت مخفی در کنار و در پوشش  

 [ 35] کرد.میکارگران زیادی را جلب ن 

  1867های  سال  وجود آمد که در های جدید بهتشکیل اتحادیه ، موجی از1864ها در شدن اتحادیهبا قانونی

  در   بود و  کارگری تشکیل شده  ی پاریس صد اتحادیه  در  1870آغاز سال    به اوج خود رسید. در  1868  و

اتحادیه  [36]  بیست اتحادیه وجود داشت.  ،مارسی  سی و در  ،لیون ها به شهرهای بزرگ محدود  فعالیت 

ی سراسری وجود نداشت.  معروف بودند و اتحادیه(  chambres syndicales)به اتاق اتحادیه    و  شدمی

اعضای انترناسیونال اول، عضو شورای    از  کارگری فرانسه،اوژن وارلن یکی از پیشگامان جنبش    به ابتکار

و پاریس  پرود  کمون  جناح چپ  به  سال  نیستومتعلق  در  عنوان    1869ها  تحت  اتحادیه  صد  حدود  در 

«Chambre federale des Societes ouvrieres  »پیوستند و یک صندوق هم یکدیگر  بستگی  به 

  این مجموعه به انترناسیونال اول وابسته بودند.  یست اتحادیه ازب  کردند.   گذاری اعتصاب پایهبرای حمایت از  

[37 ] 

  ای که دنبال وعدهبهناپلئون سوم    1868اواسط سال    جا به این موضوع اشاره کنم که دراین  است در  بهتر

آزادسازی سیاسی داده انتخاباتی و اجتماعات  برای  بود قانونی را از مجلس گذراند که تشکیل اجتماعات 

تجمع به اطالع پلیس    برگزاری بایست تاریخ  می، اما  دانستمیبودن مجاز  می را به شرط غیرسیاسیعمو
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در مجلس به تصویب رسید. گذراندن    ی آزادی مطبوعات نیزسال قانون دیگری دربارههمین  رسید. درمی

ی حکومت ناپلئون سوم )به تعبیر  در دورهو تظاهرات گسترده دامن زد که  این قوانین به موجی از اجتماعات  

از نداشت.  ناپلئون صغیر( سابقه  ا  1868ژوئن    ویکتور هوگو  از  بعد  تا  یعنی دو هفته  قوانین مذکور  عالم 

اعتراضی  1870آوریل تجمعات  تعداد  در)ب،  انتخاباتی نظردون  تجمعات  این    776به  (  گرفتن  اکثر  رسید. 

ی  ایده»این باورند که    بر  آلن فور   . ژاک روژری وشدمی  برگزارهای کارگری پیرامون شهر  تظاهرات در محله

درون    شهری از  ی اداره  خودمختاریِ  سوسیالیسم و  عنوان یک دیدگاه انقالبی منسجم، ترکیبی ازبه  « کمون

      [38]  اعات شکل گرفت.همین اجتم

زمان با  هم 1864ی فرانسوی انترناسیونال اول در سال شعبه  -ی فرانسوی انترناسیونال اولشعبه

به تدریج    ، اما خواهانه در آن مسلط بودهای جمهوری. در ابتدا اندیشهگذاری شدخود انترناسیونال اول پایه

اندیشهبه پیدا کرد و   پرودونیستی و های سوسیالیستی  سوی  تر  بیش   1867سال    در   بالنکیستی گرایش 

انترناسیونال را در سرتاسر    یتر بالنکیست بودند. مترون تعداد اعضااعضای آن پرودونیست و به تعداد کم

رگری  های کاها و تعاونیدر اتحادیه  هاآننفوذ مستقیم    یدایره  زند، که احتماالًمیهزار نفر تخمین  فرانسه ده

 [ 39]  تر از این بود.وسیع

تحقیقات   بهبراساس  اطالعات  ازدستروژری،  در  آمده  انترناسیونال  اعضای  دادگاه  ژوئیه    سومین  اواسط 

ی نفوذ  رسید. اما دایرهمینفر  1250آن زمان در پاریس به  دهد که تعداد اعضای انترناسیونال در مینشان 

تا سی  هاآنمستقیم   بیست  نفر  به  اتحادیه  چون در  ،شدمیبالغ  هزار  پایگاه قابل  فدراسیون  پاریس  های 

   [40] ای داشتند.مالحظه

انترناسیونال    اعضای  ابتکارات  غذاخوریمیاز  ایجاد  بیتوان  افراد  برای  عمومی  را  های  فقیر  و  بضاعت 

ارتباطی برای تماس وپاریس  چنین سه رستوران تعاونی درهم  برشمرد و نظر میان  تبادل  ، که به مراکز 

   [41] کارگران تبدیل شده بودند. 

ی کارگر در فرانسه را  به  گیری طبقهداری و شکلسرمایهبه    های گذارجا من تالش کردم ویژگیتا این

 پردازم. میکمون پاریس   نقش آن در پاریس و در ی کارگراکنون به وضع طبقه اختصار توضیح دهم. 

 ی کارگر در کمون پاریس  نقش طبقه -3

شصت قرن نوزدهم تغییرات بسیاری  یافت    ی پنجاه ودهه  دو   ی امپراتوری لویی ناپلئون دردوره  پاریس در 

های شهری  بود.  این تغییرات تقسیم طبقاتی منطقه  ترینِمهم  یکی از   را دگرگون کرد.  ی شهرکه چهره
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و جنوبی  ، شرقی  ودست در مناطق شمالیق غربی و طبقات فرتر در مرکز و مناطمند بیشطبقات ثروت

داشتند سکنی  تجربهشهر  به  توجه  با  اداری  مقامات  انقالبات  .  تا  میتالش    1848و    1830ی  کردند 

ی واحدهای تولیدی  کلی مجموعه  طوری شهر پاریس احداث شود. بهحومه تر دربیش ،های بزرگکارخانه

  واحد و   82838،  1870سال  واحد. در  55100،  1851سال    زایش پیدا کرد: دردوره افاین  پاریس در   شهر  در

نفر(  هشتاد تا    10تا    1)  اما نسبت افزایش واحدهای کوچک واحد تولیدی رسید.  صدهزار به  1872سال    در

   [42]  .بود تر از واحدهای بیش از ده نفر صد بیشنود در

این واحدها  تفاهم شود که  ها نباید موجب این سوءآن  ی کاردستی درسلطه  کوچکی واحدهای تولیدی و 

ی کارفرما و کارگر بر اساس  ها رابطهآن  در   (1  بورژوایی بودند. به این دلیل که:وری یا خردهکارگاه پیشه

و  ازبهره  کارمزدی  بوداضا   کار  کشی  جزئ2،  فی  واحدها  این  از (  شبکه  ی  وسیعیک  تولیدی  بودند،  ی  تر 

، یا  ی پیچیدهکرد. این شبکهمی  باال به پایین کار   مراتبی که با سفارش از وابط سلسلهر  ای پیچیده از شبکه

  ،ی آن توضیح داده شد( تر دربارهداری که پیشسرمایهدرحال گذار به    )یک نظامِ  سفارش بود  شکل نظامِبه

 .( Subcontracting)تر های بزرگبرای کارخانهسازی یا قطعه و

سن آنتوان و سن مورسو در مناطقی    وری درهای پیشهکوچک برخالف محل تجمع کارگاههای  کارگاهاین  

های  در رشته  تر، گرونل و باتی نیول در شمال و شرق پاریس متمرکز بودند و بیشرمانند بل ویل، مون ماقت

 کردند.   میفلزکاری و ساختمان فعالیت  

کرد،  مینفر اعالم    صد هزارهشتوس را یک میلیونکه جمیعت پاری   1869پیر میلزا براساس سرشماری سال  

بخش  ر  د  هزارنفر  300هزارنفر در بخش تولید،    500کند:  ترتیب برآورد میتعداد کارگران پاریسی را بدین

و اکثراً  هزارنفر  100  خدمات  مهاجرکه  و   کارگر  سرایداران  تعداد  به  او  بودند.  آمده  لهستان  و  ایتالیا    از 

ژاک روژری با مراجعه به سرشماری سال    [ 43]  کنم.مینظر آن صرف  کند که من از میه  اشار  خدمتکاران نیز 

به جمیعت  نسبتِ   ،1866 را      و  %57  را  کارگران صنعتی  بازرگانی  کارگران بخش  تخمین    % 12نسبت 

 [ 44] .زندمی

را در نهادهایی مانند گارد    ها آنتوان نقش  میبرای ارزیابی میزان مشارکت کارگران در رویدادهای کمون   

که ترکیب طبقاتی  ی نظامی مراجعه کرد  هاملی و شورای کمون مورد مطالعه قرارداد و به گزارش دادگاه

 ای دستگیر شده بودند.کمون دربرابر یورش ارتش ورس  دهد که در جریان دفاع ازمیکسانی را نشان 
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 رد ملی  گا

ویژه در  های گارد ملی را  بهردانگُ  حفظ نظم شهر،  برای دفاع از پاریس و  1870سال    لویی ناپلئون در 

ی پاریس ضرورت  شکست ناپلئون و محاصره  بخش غربی شهر توسعه داد. بعد از  نشینِبورژواهای  محله

گارد ملی جلب    خدمت در های کارگرنشین بهمحله  افراد بسیاری را از   ،ایطریق بسیج توده  دفاع ملی از

های پائین  کارگران و الیه محاصره حیات اقتصادی شهر را مختل کرده بود و تعداد زیادی از کرد. جنگ و

در دوازدهم    کرد.میتر  به گارد ملی را بیش  هاآنی متوسط بیکار شده بودند. این وضعیت لزوم پیوستن  طبقه

فرانک در روز    1.5حکومت تصمیم گرفت برای کمک به این افراد مقرری مختصری معادل    1870سپتامبر  

  سانتیم برای هر فرزند بر این مبلغ اضافه شد.  25هل و  أافراد مت  سانتیم برای همسر  75  درنظر بگیرد، بعداً

[45]    

بورژوازی  های پائین خردهالیهکارگران و    از   دلیل این شرایط، ترکیب طبقاتی سربازان گارد ملی اکثراً  به

ی کارگر  کردند نیز به طبقهمیرا انتخاب    هاآن. چهل درصد افسران ارشد و جزء که سربازان  شدمیتشکیل  

  3)   کارگر  19ی گارد ملی از  نفره  38ی مرکزی  کمیته  [ 46]  ( تعلق داشتند.%12ویژه کارگران فلزکار )و به

  3الخره  اصاحب مشاغل آزاد و ب  کارمند و  16کارگر روزمزد(،    1نایع لوکس و  کارگر ص  15کارگر فلزکار،  

 [47] کارفرما تشکیل شده بود.

 شورای کمون 

 بود:   ترتیب بدین 1871وششم مارس ی شورای کمون در بیستشدهعضو انتخاب 78ترکیب طبقاتی  

 نفر کارگر فلزکار(   9) نفرکارگر 33 

 ( سفید )کارمندنفر کارگر یقه 16

 نگار روزنامه 12

 روشنفکر و صاحب شغل آزاد )وکیل، معلم، هنرمند، پزشک( 12

 [ 48]دار مستقل ور و مغازهپیشه 5
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ترناسیونال  اول  وابسته به ان سازمان کارگران پاریسِ شده ازاعضای انتخاب که تعدادی قابل توجه ایننکته

نفر به    32نبودن تعداد اعضای شورای کمون( از  کافیعلت  )به  1871آپریل    16ای  دورهدر انتخابات میان

 [ 49] نفررسید. 42

که به نقش کارگران در کمون  انتقاداتی  رغم تردیدها و مارکسیست علیضد  کار و رابرت تومس مورخ محافظه

 نویسد:  میدر نهادهای رهبری چنین  ها آنی نقش درباره کند،میپاریس وارد 

های  متیک از حکودر هیچ  احتماالً  ــدر حدود نیمی از رهبران    ــ  ی کارگرقهنسبت رهبران برخاسته از طب»

 [ 50« ]انقالبی اروپا همانند نداشته است.

 نقش کارگران در دفاع از کمون 

های  ی دادگاهفرمانده(  Felix Antoine Appert)   روژری با مراجعه به گزارش ژنرال فلیکس آنتوان آپر

درباره درتوقیفی  نظامی  سال    شدگان  در  پاریس  کمون  سرکوب  تالش  1875جریان  ترکیب  می،  کند 

نفردستگیر شدند، اما فقط    38.578  جریان سرکوب مجموعاً  نویسد درمی  او  ها را روشن کند. طبقاتی آن

  او  سال.  16زیر    کودک  538زن و    819مرد،    34.952موجود است، شامل  هاآن  از  نفر  36.309یپرونده

شود  اکثر  میگونه که مشاهده  همان  [ 51]  کند.میشکل جدول زیر تنظیم  بقاتی افراد شاغل را بهترکیب ط

  میان کارگران سهم کارگران فلز  ی کارگرتعلق دارند. دربه طبقه  % 65  یعنی،  قیام کمون  کنندگان در شرکت

  مشارکت کارمندان در  ،ی دیگری قابل مالحظهتر است. نکتهها بیشرشته  کارگران سایر   ساختمان از  و

افزایش    1848شورای کمون که نسبت به انقالب    در   نفر   16  شدگان وتوقیف  درصد از  8.1قیام کمون است:  

 دهد. میگیری را نشان چشم
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 رویکردی مفهومی  :های فلسفی« کارگرگرایی ایتالیاییی »شالودهدرباره
 

 2021اکتبر   2

 

 ی:آدلینو زانینینوشته

 ی: حسن مرتضوی ترجمه
 

برخ  ن یاچکیده:   مفهوم  یمقاله  مهم  ابعاد  کندوکاو  [  اپرایسمو ]   ییایتالیا  گرای کارگر  سمیمارکس   یاز  را 

  ی مارکس  میمفاه  هایری تفسدر    ژه یآن را به واساسی    یها تیمحدودهم  و  محرک    نیروی   هم  کند ومی

  و یمانند مار   گراهاییکارگر  در آن کانون توجهکه    شودگذاشته می  یبر روش  ژهیو   دی. تأکسازدیمشخص م

آنتون  یترونت ترک  ی نگر  ویو  و  تضاد  زنده،  کار  نوعی  میرا    ی طبقات  ب یبر  چارچوب  در    ی فلسفهتوان 

 درک کرد. از تفاوت بنا شده   یکه بر اساس برداشت مارکس سوبژکتیویته

 . بازنمایی کارگرگرایی 1

  ار یکه هدف بس  دوارم یحال، ام  ن یبا انظر برسد.    طلبانه بهبسیار جاهممکن است    ،انتقادی  ادداشتِی   نیا

به    ها«»شالوده  ی واژه، من با  هاشتباه تصور نشود. به طور خالصکند،  م را توصیف میکردیکه رو  ی اساده 

[ را  اپرایسمو]   ییایتالیا  گراییکارگر  ی توسعهای که رشد و  یو فلسف  یخی ، تاری نگار خیتار  ی هاجنبه  کثرت

  یاندیشهآنچه در    یبارهدر  لمیتر، ماساده  ان ی. به بکنم، اشاره نمیکندیم  فی تعر   یشهایدگیچی با تمام پ
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ی  اواسط دههاز    یدوره  خالل  باشد، در »عام«    ای ، مشترک  تر از آنمهم  دیو شا  شدهاین دیدگاه شناخته

  ویمار  [1(]Operai e capitale)  کارگران و سرمایهکتاب    از یعنی    ،بحث کنم  1979سال  تا    1960

است که    یهیبدنگری.    ویونآنت[  2(]Marx oltre Marx)  مارکس برفراز مارکس  کتاب   تا   یترونت

فرض    نیا  رایدارد، زنیاز    یکاف  حیتوضبه  است که  نگارانه  خیتار  فرضیبر    یمبتنای«  »مقولهانتخاب    نیچن

،  1960ی  کند که بین آغاز دههای« را معین میهایی است که از لحاظ سیاسی »فاصلهمرتبط با تفاوت  دقیقاً

که بارها  را    [3]ایتالیا  ی« طوالن»   یمن ناهنجار   وعدر واقع، نقطه شرارد.  در ایتالیا وجود د  1977، و  1968

  نیبا ا گیرد.، مفروض میکنم  تأکیدقصد ندارم دوباره بر آن    لیدل نیمورد بحث قرار گرفته است، و به هم

داند  می  ونیزاسیمدرن  خصوصدر    کشمکش ساده  ککه آن را ی   1968  از   یترونت  ریکنار گذاشتن تفسبا  حال،  

دو جنبه را   کمدست ــ [4] ستی ن 1960ی دهه یبا مبارزات کارگران ابتدا  سهی مقا ابل، قــ و به این اعتبار

  یداشت، و مشخصه  یطوالن   تداومیو    یطوالن  تکوینی  1968،  ایتالیکرد. اوالً، در ا  یادآور ی  نجایدر ا  دیبا

تاثیر گذاشت    گراییکارگر  ی نظر  ی نوآوربر    این مبارزه.  پیرامون هژمونی بود  انکارگری اجتماعی  هآن مبارز

 ان یپا  بازنمود،  یاسی، از نظر سایتالیا   1977جنبش  ، اگر درست است که  اًی. ثاندیبخش  ت یمشروعو به آن  

  خالل   که در  ی را گشوددیجد  یاسیس  یمرحله  کی درست است که    این نیزاست،    ی«طوالن»  1970  یدهه

  یرهاکه ابزا  تیواقع  نیبا وجود ا   [،5نیست]   بخشبسنده و رضایت  گریدداد که  نشان    گراییکارگر  یآن نوآور

 [6.] دکنن وقوع رمزگشایی در حال  رات ییتغبودند از آن قادر 

متکی  ساده    یدهیعق  ن یا  ر، ب ی نخستوهلهدر    کم دست،  از سوی من  کردیرواین  ، انتخاب  گرید  یاز سو

که  گری  نوعی تاریخینادرست است،    که بسیار گسترده باشد  پسینی   گری یخی تار   ک یحرکت از  است که  

گران  توجیهو    گیرانخرده  شود.بود ممکن میکرده    اشهر آنچه احاطهگرایی در  کارگر یافتن منشاء  آن    مددبه  

مشخص    خی)بد( تار  یفلسفه  کیبا    گرایی، کارگردسته هر دو    یبرا  سهیم هستند.  خطا  نیا در    کسانیبه  

ای  یفکر   انیجر  اآن که ب  یبه جا  ی یک »مکتب« را دارد،هایژگی واین دیدگاه، کارگرگرایی    بنا به  ؛شودیم

توانایی    عبارت از   و ماندگار آن  ی اصل  یخصیصه،  جهی . در نتهاستمشترکمحل پیوند فصلکه    مرتبط باشد

بازتولید سوبژکتیویته    ی ها از سازوکار  یساز هیفرض  یر نوعدرسد  یبه نظر م  ؛ بلکهستین  میمفاهدر ایجاد  

 . گاهیاما فقط  ،بوده است نیهم قاًیدق ی گاه گراییکارگر شکبی. استنهفته 

  ؛افتی  انیپا  ( Contropiano)  کونتروپیانوی  از انتشار مجله  پیش  یحت  گرایی اعتقاد ندارم که کارگر

  [7]مارکس اشاره کردند.  یشهی به اند  یمتفاوت  اریبس  طرقنسل اول به    گراهایبه بعد، کارگر   مقطعاما از آن  

از  نقدش   دگرگونیامکان  همانا عبارت است از مارکس    فعلیّتکردند که  می  دییاز آنها تأ یکه برخ  یدر حال

 Potere[ ) 8ره اپرایو]پوته  بود که  ییمبنا  نیکارگران )ای  مبارزه  یبرا   میمستق  یبه ابزار  یاسیساقتصاد  
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Operaio )    به    ماًیتوجه خود را مستق  گران یکرد(، د  ایفا خود را    ی و نظر  یاسیس  ینقش اساسبر اساس آن

اروپا اند  یمعطوف کردند که نقطه عطف واقع  بحران  یی فرهنگ بزرگ  در نظر گرفته    یغرب  یشهی در 

گ  نبود که فرهن  ی. تصادفآمدشمار میاش بهیستون اساس یجنبش کارگر سنت که ای اندیشه [9]شد،می

 شد.  لبد  متضادی  جی نتابا    ییایتالیا  یفلسفمتمایز پژوهش    هایویژگیاز    یکیبه    1980ی  در دهه  بحران

  ید از آنها، شا  یاریکه بسپدید آمد ــ  مختلف    یلبه دال  گراییکارگر  تفوق،  دانیمخوبی می  چنانکه به

سازیِ )نه همیشه( مشروع امکان بروز  همگونگری و  به یک تاریخیکه  [ ــ  10]بودند  ی، فوق نظر اغلب

  [ 11] . نبودهمگن  یمحصولهیچ به یاسیفلسفه س  در چارچوب ، رغم این واقعیت که کارگرگراییداد، بهمی

از عناصر    یاکه با مجموعه  دانمخیلی خوب میندارم.    «خالص»سنت ظاهراً    یک  ییبه شناسا  یامن عالقه

ی  که بخش  سخن بگوییم   ی اشدهیفکامالً تعر   یسنت فکر  یبارهدر  یم واه. اما اگر بخیممشترک سروکار دار 

  ین آن بلکه ا  یژگینه تنها و  یدشود، بایم  ی تلق  1960  یدهه  یغرب  یسماز مارکس  قاعده ــــ ولو بسیار بی

  ی قضاوتهدف  .  گوییمسخن میو بسته    شدهمحدود  یسنت  ی بارهدرشیم که ما  در نظر داشته با  یز را ن  یت واقع

  موضوعیت بر    مثالً مایلم. برعکس،  یستن  ی کارگرگرایشهاند  ینظر  یتسوال بردن اهم  یرز  ،از این دست

مطلب نیست که فقط    ینا   ی بیان برا  یکاف  یهتوجآن    یوشبههشکبی  زایایی اما    ؛کنم  یدکأآن ت  «روش »

آغاز    1960  یکه از اواخر دهه  یبزرگ  یو دگرگون  اشیداخل  یهاجدا از گسست  یک سنت کارگرگرایی،

ـ   است   ی خطوط مختلف فکر  یان که در واقع ب  ــ  ییگراگرکارابه اصطالح پس  تکاملشد، وجود دارد. خود    ـ

 .کندگویم تأیید میآنچه را که می

اختصاص    اییدیکل  یممفاه  یبرخ  یبارهبه بحث در  صرفاً  یانتقاد  یادداشت  ینمقدمات، ا  ینبا توجه به ا

تجرید منطقی،    ینتفاوت. ا  رساند: یعنی  بنیادی  ی«منطق   »تجرید  یک  بهآنها را    منشاء  توانیم  که  یابدیم

مشخص    یتالیاا  یسیاس  یکالیسمراد  یچیدهپ  یتوسعهبا    [12]وجود دارد،  طور گستردهبه  که در آثار مارکس

و (  autonomia operaia)کارگران  خودگردانی    نظیر   یاز عبارات  « دؤکم  یاستفاده» . در واقع،  شودمی

  collettiviزایش کلکتیوهای سیاسی )قبل از    یاربس  ( soggettività operaia)  کارگران  ییویتهسوبژکت

politici  یافته اشاعه  اتحادیه  [13]بود.(  همان  را  اصطالحات  این  که  نیست  شوراها  تصادفی  ی 

(sindacato dei consigli[)14  ]  ییهایهو من به اتحاد  کرداستفاده    1970  یدهه  اول   ییمهنخالل  در  

 از آنها پرداخت.  یکال به انتقاد راد گراییکه کارگر دارماشاره 

از مارکس بود که بدون توجه به سنت    دیجد  یریتفسباز  ی نخستی در وهلهنظر  دگاهیاز دکارگرگرایی  

پس از    ایتالیدر ا  یطبقات  تعارض  هایپویه  ریتفس  ی نوآورانه برا  یشده و بر روش  نیتدو  یغرب  یستی مارکس

جدی    یانبحر  نمای آنسرشت، که  بافتار  نیدر ا استوار بود.  دوم    یجنگ جهان  انیپابه دنبال    دشوار   گذار
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برآورده    ایتالیا   ست یحزب کمون  یمیقد  بازیزبان  با  یحتنیازهایش  ، که  دیجد  یاسیس  ی تهیویسوبژکت  کی،  بود

بزرگ    یشهرها   را   دیجد  یاجتماع  یندهایفرا   نیا  یمرکز   یعصب  یهاستمی[ س15.]گرفت ، شکل  شدنمی

کشور    یاز جنوب و شمال شرقمتقاطع    یمهاجرتهای  جریانداده بودند که بر اساس آنها    یلتشک  یصنعت

   [16].پیوستندمیبه هم 

به    کرده بودند،  تی ریپس از جنگ مد  یبازسازی  دوره  یکه راه را برا  یکارگر  ی کادرها  یاسینقش س

  ی طبقات  بی ترکبا    جیتدربه  یاسیس  ی، مرکز صحنهساندینب  .دیرس  انیبه پا  مقطعآن    در  یمختلف  لیدال

،  جهیشد. در نتیمرتبط نم  ندکه قبالً به دست آورده بود  ای یعمل  ی هاییبه توانا  گریاشغال شد که د  یدیجد

خاص خود به ارزش   یمصرف ارزش  ل یتبد یبرا  یعموم  یتیماهر و با ظرفناکار جوان، مهاجر،  یرو ین کی

ی  ضرور  ی کار شرط  یرو یشدن نیاجتماع  نانبوه شد که در آ  دیتول  دیجد  یندهایفرآ  یاصل  گری، بازیاضاف

 [ 17] .آمدبه شمار می

ران  ویسنار  نیا  در )ریپانز  رویبود که  کودرنی  ی  مجله  یهیریتحر   هیئتو    ( Raniero Panzieriی 

دهند    ( Quaderni Rossi)  رُسی نشان  که  ساختند  معطوف  موضوع  این  به  را  خود  چگونه  توجه 

تجربه  ماًیکار مستق  یروین  نیاشدن  یاجتماع در شرکت  یبا  تول  یها آن  یعنی    یدی بزرگ  گره خورده، 

درست است که با    [18] کرد.یدرک م  کارگر   یطبقهدر آن به عنوان  را  کار خود    ی روینهایی که  شرکت

 ی شناختجامعهمتفاوت موضوعیتِ  درک  های  شیوه  ی جهیدر نته  در گرو  یشکاف  شدهْدییتأ  تی هو  ن یتوجه به ا

صراحتاً بیان کردند،    یو ترونت   یری پانزاما آنچه    [19به وجود آمد.] »کارگران«  ی  شان دربارهپژوهش یکسان

با    بوداعتقاد    نیا آنها  توسعه  یدیجد  فرایندکه  روبرو  «شدهیز یربرنامه»  فرایندی)  یدار هیسرما  یاز   )

 شدن کارگران بود. یاز اجتماع  یادور تازه آنْ  ریناپذاز عناصر اجتناب  یککه ی [20]هستند،

ا مبارزه  حاصل شد  یاعتقاد، قضاوت  نیاز  آن  اساس  بر  چ  یکه  از هر  قبل   خودگردانی با    زیکارگران 

ی  توسعه، اما  بود  ی دارهی سرما  ی توسعه  چارچوب در    ی بدیهیدادهاین  شد.  یآن مشخص م   ریناپذبرگشت

طبقه کارگر است. به قول    یاز مبارزه  یناش  ییایتابع پو  ییکه گو  شدمی  فیتوص   یابه گونه  داریسرمایه

 : یترونت

: و  میو دوباره از ابتدا شروع کن  میرا معکوس کن  تی، قطبمیمشکل را برعکس کن  دیاکنون ما با  و

در سطح سرما  یطبقه  یطبقات  ی مبارزه  ،گاهآغاز است.  توسعهافتهیتوسعهاجتماعاً    ی هی کارگر    ی، 

ی کارگر را  داری مبارزات طبقهی سرمایهتوسعهشود.  یکارگر م  یتابع مبارزات طبقه  یدار هیسرما

خود    دیبازتول  یاسیس  یها سازوکارکنند که  یم   نییرا تع  یسرعت  کارگر   مبارزات طبقه، و  کندتعیین می

 [ 21.]دن شو میتنظ با آن دیبا هیسرما



652 

 

شده است،    ف یتعر  یس رُ  یدرن وک   ی نظر  یمعکوس، که بر اساس تجربه  ی زمان  یتوال  نیدرون ا   در

همه  میتوانیم کاستیشایستگی  ی همزمان  و  عنوان    گرایی کارگر  های ها  به  که    ی فکر  ان یجر  ک یرا 

 نیهمچن  ،دید  می. همانطور که بعداً خواهمی، مشاهده کنبودقرار گرفته    سمیمارکسخود  از  بیرون    یستی مارکس

 l’autonomia del] ی«اسیسامر   »خودگردانی  پیرامون  «پس از مرگ » زاع ن ، محدوده ن یدر ا میتوانیم

politicoکه    یلیبا کنار گذاشتن دال  ، من دهیچیپ  یویسنار  ن یا  خصوص . به طور خالصه، در  [ را بیابیم

  ،شد  رهیو غ  ( Classe operaia)  اایاپر   کالسه   تولد و  ،  یروسی  درنوک در گروه  یاسیباعث گسست س

 ی جدید گشود. اسیستاریخی و   زبان کی  یکه راه را به سو  یی تمرکز دارم ها یژگیو  یفقط رو

 . آینده ـ گذشته 2

  ین با در نظر گرفتن ا  ید ما با  یعنی  [22است]  تفاوت  ،یکتفک،  یماز آن شروع کن  یدکه با  یاساس  ییدها

عنصر زنده، فعال و مولد    »یگانهزنده،  کار    یدارنده  یگانهبه عنوان    ــکارگر    ی که طبقه  یده شروع کنیما

بیان  را  (  «جدا کردن به معنای »  ینالت  از  ab-solute)  مطلق نفعی  ،  یخیتارمنظری  از    ــ  [23«]جامعه

 مورد وساطت قرار گیرد. تواند ی، که نمکندمی

 :نوشت یهکارگران و سرما  ی کتابدر مقدمه یترونت

  ترکیبآن آسان است.    یلهنوز در دست کارگران است. درک دال  برای ترکیب  یتو ظرف  امکان

 یک ، علم  خودآگاه باشد  یاطبقهتواند علم  یفقط م ترکیب    ینباشد. ا  سویهیکتواند  یامروز فقط م

  ...با مبارزه گره خورده است. معرفت توان با جزء درک کرد. ی، کل را فقط میه. بر اساس سرما طبقه

  واکاوی توان به  یم  ــانسان، جامعه، دولت    ــطرف کل  فقط با قرارداشتن در  است که    ینا   عیتواق 

در حالی    یدجداشده را بفهم  ی ها شبخدهد تا  می  مکانبه شما اروند فقط    ین ا  رهنمون شد؛  یجزئ

 [ 24خواهید داد.]کل را از دست  یکنترل علمکه 

فرا  ایسویهیب یکترک  چنین اساس  قابل  یندیبر  است،  خاص  ماهفرایندی  درک  بر    یتکه  آن 

کار را   یروین/یهسرما ی . اگر مبادلهاست متکی است  بالقوهآنچه فقط   بالفعلِ در دگرگونیخاص  ییتوانا

  یکدر    رکارگ   ی است که ارزش مصرف  ینشود ایم  یدار ، آنچه پدیمکن  یلو تحل  یه تجز  یمارکسدر چارچوب  

در  واقعاً وجود ندارد، بلکه فقط    ینجدا از او اصالً وجود ندارد، بنابرااین ارزش »،  یابدینم  مادیتمحصول  

  یافته شیئیتکاالها مشترک است، کار    ی همهدر  نچه  [ آ25او وجود دارد.«] یتبه عنوان ظرفحالت بالقوه،  

و   آنها    وجهاست  مبادله  توسطمشترک  می  شانیاارزش  ابازنموده  از  تمایزنظر،    ینشود.  کار    یگانه  از 

»کار  یافتهیئیتش کار  نیافتهشیئیت،  را    یاست،  خود  هنوز  عنوان    کاربخشد،  یم  شیئیتکه  به 
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همانا    و به عنوان امکان وجود دارد؛  یت آن به عنوان ظرف، که در  زنده  یسوژهبه عنوان  »،  «یویتهسوبژکت

ا  [ 26در حکم کارگر.«] ا   ینبا    یژگیمبادله است، و   اجزایاز    یکی   نیافتهیئیتکه کار ش  یتواقع  ینحال، 

دهد    یحرا توض  یتواند آن ناهنجاریدهد. مبادله نم  یح تواند آن را توضیکند که مبادله نمیم  یجادرا ا  یخاص

نت در  آن  اساس  بر  ب  یمعامله  ییجهکه  ن  یهسرما  ینخاص  ارزش مصرف  یروی و    یت، ظرفیدوم  یکار، 

تکثری که توسط کار در  آن به عنوان    یقبل از تجلتوانست  نمیکند که  یم  یجاد ارا    یآن، تفاوت  یبالقوه

خاص    یو مبادله  عامطور  مبادله به    ین، بینبنابرا داده شود.  یصتشخشود  مقام سوبژکتیویته  تولید می

است که در باال    ایسویهیک  یبترکمستلزم    یرشجود دارد که تفسو  تفاوت  یک کار،    یروی ن/یهسرما

 .شد ذکر

قرار    ی مبادله است که کامالً در گردش عادهمانا    کنش  نخستینو کار،    یه سرما  میان   ی مبادله  در

توان  ینادرست م  کاربردیبا    فقط  کهمبادله  با  متفاوت    یفیتاًاست ک  یندیفرا  ین کنش. دومیردگیم

ای  است؛ مقولهمبادله  با    تضاددر  این کنش کامالً  .  ای اطالق کردهرگونه مبادلهبه    آن را 

 [ 27.]اساساً متفاوت

ی  مبادلهای متفاوت یعنی یک ناـ مبادله، یک  به مقوله  یفیکار را از نظر ک  یروینیه/سرما  ی آنچه مبادله

همانا  کار    یروین  مالککه    شودمیاست. فرض    ناپذیرگویی اجتناب، نوعی ناسازهکندیم  صرفاً ظاهری بدل

آزاد  » خود  تواناییمالک  ایناست    شکار  همو  او  » که  را  آن  برایشه  دورهفقط  خواهد    حدودی«می  ی 

  هنگاماما هم.  « قانون برابرنداز نظر  »پول    مالککار و    یروی ن  مالککه    شودمی، فرض  ینفروخت. بنابرا

عنوان  بهوجود دارد    اشرا که فقط در بدن زنده  یکار   یرویمجبور است همان ن»  یکرد که اول  تصدیق  یدبا

و    یهسرما  میان مبادله    ضروری قانون  جدایی مالکیت از کار همچون    [28«]فروش عرضه کند.  یبرا کاال  

یک    شخود »،  بلکهی خام است، نه ابزار کار و نه محصول خام«؛  کار »نه ماده  شود.پدیدار میکار    یروین

 اش است«: واسطهبی  یمنطبق با وجود جسمان ینیتع یکفقط »  یعنی ،است ینی«ع یدر شکل ینیعنا ـ 

، بلکه  ارزشبه عنوان  خودش  ؛ نه یت، بلکه به عنوان فعال[Gegenstand]یء نه به عنوان ش کار

که در آن به طور    یایه)برخالف سرما  [است]  ی[ ثروت عمومیعنیارزش. ]   یمنبع زندهبه عنوان  

  اثبات در عمل    اکه خود ر   ثروت   همان  عامامکان  به عنوان    ،( یت وجود دارد، به عنوان واقع  ینیع

بگوییم  که    یستن  متضادمتقابالً    هایگزاره،  تردقیق  یا،  نیست  وجه متناقضیچه، بهینکند. بنابرایم

  سوژهثروت به عنوان    یامکان کل،  یگرد  سویاست و از    فقر مطلقبه مثابه ابژه    ییکار از سو

 [29است.] یتو به عنوان فعال
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است،  [lebendige Leiblichkeit] بدن زنده  نیروی کارْ تجلی  چونکه    تاکید بر این واقعیت جالب است

که  این  یل، بلکه به دلرغمبهنه  }حکم یادشده{  بدان معناست که  ین  کار به عنوان کاال وجود دارد. ا  یروین

مقامکار   است{  است  یویتهسوبژکت  در  بنابرا }صادق  فرا ین.  بر    یمتفاوت  کیفیتاً  یند،  توانایی داللت    وجود 

را که فقط  کندزنده میکار    یذات  یعی وطب آنچه  ( in actu)  بالفعلاست  (  in potentia)  بالقوه، که 

  Vervielfältigen]  ]یا تکثیر:  بسگانگی   یک است که بر اساس آن    ی تفاوت  یانگرب  ایییتوانا  ینچن  کند.می

شالودهتاریخا   ا  ریزیمتعیّن  است.  میرا    افزاییارزش  یندفرا امر    ینشده  کار    کندبیان  از  مقام که    در 

 .یردگینشأت م یویتهسوبژکت

  گروندریسه در    یابهام متن   یکتوجه به  [، در اینجا  30یق]دق  یرتفاس  یبرخ  به تبعیت از،  وجود  ینا  با

(  1966)  کارگران و سرمایه از کتاب  که    یلدل  ینبه ا   ینچنحذف شد( مهم است، هم  سرمایه )که بعداً از  

  همانیاین  یعنی:  استوار بودظاهری  ابهام    ینبر ا  دقیقاً  یی، به یک معنای مهم،گراگر کار  یساختار نظر  به بعد،

مبهم از مارکس    یریتفس به دو معنا    گراییطور خالصه، کارگر . بهیویتهسوبژکت  در مقام بدن زنده و کار    میان

  ید منجر به تأک  ینها آن. و همه ا  یححل صحگرفتن راه  یده، با نادثانیاً  وجود این ابهام؛، با فرض  : اوالًارائه کرد

 . شدهمان ابهام  قبولِرقابلی غو  یذات یح«تسط»  ییمبهتر بگو یا همانی اینبر 

ابراز این نکته محدود   را به  اینجا خود  بتوان تصدیق کرد، در  را  ابهامی  با این شرط که وجود چنین 

[ اما تلویحاً با انتساب موضوعیت و  31کنم که کارگرگراها از این »تسطیح« فرضی کامالً آگاه بودند،]می

مدعی آن    سرمایه، و شاید حتی اولویت قائل شدن برای آن نسبت به  یسهگروندرمناسبت عظیم به  

بیان این مطلب مسیرهای  مکفی این پرسش مستلزم این آگاهی می  بازبررسیشدند. یقیناً   با  بود که ما 

بندی و  های بسیار متفاوتی بازصورتها به شیوهکنیم، مسیرهایی که در خالل سالتئوریک را ساده می

  خواهم تأکید کنم این است که در تفسیر کارگرگرایی،[ با این همه، چیزی که می32بازاندیشی شده است. ]

که فرایند کار را به معنای دقیق کلمه توصیف    نیستوجهی    فقط »ظرفیت طبیعی« ذاتی »کار زنده«  

به    نه فقط،  کندکند. کار زنده، وجود آن به عنوان پیکری زنده، داللت بر کار در مقام سوبژکتیویته میمی

[،  33دهد]تغییر می  بالفعلبه  است،    بالقوهیافته توسط کار زنده آنچه را که فقط  این دلیل که تفاوت تجلی

اش را در چارچوب فرایند  تواند ذات جمعی و سیاسیرود که میواسطه گمان میبلکه به این دلیل نیز که بی

[ در حالی  34] ی تاریخ« است،افزایی بیان کند. همین است که کارگرگرایی متهم است که »فلسفهارزش

ی طبقاتی کارگران  داری تابع مبارزهی سرمایهود که در آن توسعهی سیاسی مدرنیته بتر فلسفهکه دقیقاً بیش

 هایش. کارگرگرایی سرشت مبتکرانه خود را بروز داد، از جمله البته محدودیت [ از این لحاظ35شود.]می
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گیرد که بنا به آن کار در مقام  ی ترونتی ریشه میگفتهدقیقاً از این جاست که توالی معکوس زمانی پیش

رسد، داری به اوج خود میی سرمایهکند. هنگامی که توسعهداری را ایجاد میی سرمایهکتیویته، توسعهسوبژ

 رسد. ترونتی نوشت: نظر میتوضیح بهای قابلی کار زنده به نحو بسندهسوبژکتیویته

ل تاریخی،  ای از دالیی کارگر، بنا به مجموعهداری طبقهی سرمایهی توسعهای که در آن درجهنقطه

ترین مقطع برای گشایش سریع یک  گیرد، مطلوبداری پیشی میی سرمایهاز سطح اقتصادی توسعه

داری در معنای علمی دو  ی سرمایهی کارگر و توسعهفرایند انقالبی است. با این قید که ما به طبقه

 [ 36]اند.تر به بالیدگی دست یافتهپردازیم که پیشمی ی اجتماعی در عصریطبقه

ی مبارزات کارگران ایاالت  پردازهای کارگرگرا به نفع ارزش برجستهکند که چرا نظریهاین تأیید روشن می

، اگرچه  های متعدد آنان را در خصوص این مبحث به یاد آوریم( کردند )کافیست نوشتهمتحد استدالل می

حو که با اذعان به وجود این امکان  ی میانی« ترونتی این تصدیق را نسبی کرد، به این نی نقطه»نظریه

  ای که جلوتر واقع است دست یافت، آن نقطه را نهتوان به نقطهکه با شروع از یک نقطه ضمن حرکت می

 [  37]مطرح ساخت. ندهیآ یزها یچ درونی گرایش، بلکه به عنوان ( بیرونیtelos) هدف کیبه عنوان  

  نشان   ش یمفهوم گرا  در پیوند با  صراحتاًخود را    مایزاست که چگونه مفهوم ت  مهمنکته    نیذکر ا   نجا یدر ا

  یها سال  ی بارها میاننگر   ای که مثالًرابطه  ،کنندکننده ایجاد میتعیین  ایرابطه  مفهوم  دو  دهد. هریم

  های واژه نهای: اآنتاگونیستی ـ گرایشی« روش » ، «ش یگرا »آنتاگونیسمداشت.  تأکیدبر آن  1979تا   1971

هرمنو   یدیلک که  توص  یخی تار  کیتیهستند  آنچه  کنند،  یم  فیرا  تشخیص  برای    متعیّن« انتزاع  » در  و 

  یا . به گونهیابد، اختصاص میشودیمحقق م  معموالً  آنچه  به  یعن[، ی38و »عمالً درست است«]  فیتعر قابل

که می،  گرید بگوییم  را  شهی هم  ی دارهی سرما  یتوسعه  توانیم  خود  که  بحرانی  کند،  یم  ینیبشیپ  بحران 

نشان   یتوسعه و بحران با شکل پول میان  ی. واسطهکندایجاد می پیوستهخود   ینوبه به کارگران  ی مبارزه

.  سازدیکار را ممکن م یرویخاص ن  یاست که به دست آوردن ارزش مصرف  یشرط ش یپ  نیشود: ایداده م

M-C    ت یمالک  ا یتصاحب    نیقوانبر »از همان ابتدا    رایاست، ز  «مزد  در حکمپول  »  یمعناپیش از هر چیز به  

  کند که با »فرانمود مبادله« میان سرمایه تاریخاً متعینی داللت میو    یاجتماع  بر طرد  نی، و بنابرای«خصوص

به عنوان    اساساً  یی، شکل کاالگراییکارگر  دگاهی، بر اساس دجهیدر نت  [39].شودو نیروی کار بازتایید می

از شرح اکتشافی )اما بسیار بغرنج( پیوند میان   مجزا ، دیتول  سوبژکتیوو   ابژکتیو ط یشرا میان ی رابطه بازنمود

  واکاوی،  ییداشته باشد که از سو  قتی، اگر حقواقعدر    شود.ی ارزش« و »شکل پولی«، تفسیر می»نظریه

رسد که همان  ی، به نظر مگرید  یاز سو  [40]د،دهیرا مزنده  ار  کخاص    ی بر ارزش مصرف  د یکاال امکان تأک
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 نیتفاوت ب  یعناش )یجهیکه نتنیست   'M - C - M ندیدر فرا یفرض ضمنچیزی بیش از یک   واکاوی

M  وM'  )  روشن است  یدر استدالل نگرموضوع  نیدهد. ا یم لیرا تشک یواقع   آغازنقطه: 

  طیو شرا   ییمبادله کاال  عام  ارزهمارزش کار به عنوان    نیاست ب  یکند تضادیکه پول ثبت م  یتضاد

خاص ارزش    یسنجهکننده و  نیی، پول به عنوان تعییاز سوــ    هی سرما  یتحت سلطه  یاجتماع  دیتول

از سو  یروین آزاد؛  بازار  در  فروخته شده  آن،  گرید  یکار  بر خالف  که    یدیتول  یاجتماعسرشت  ، 

جنبش    تیکرده است، کل  لیتبد  یتصاحب کرده است و آن را به قدرت خود بر کار اجتماع  هیسرما

  شیگرا   نیا  « فصل پول»  ....  ردیگیافراد قرار م  بر فراز و    خودگردان قدرت    شود و می  مستقل  یاجتماع

خود در    یخصوص  تی شخصمیانجی    آنکهپس از    ــدهد پول  یکه نشان م  یکند تا زمانیرا دنبال م

از مبادله،    یکیالکت یدپیدایش  که پس از    آنتاگونیسمیبه عنوان شاخص    شود ــمی  دیتول  عام  ندیافر

شدت  بهحل و  رقابلیرابطه غ  ک ی  در اکنون    شود،وضع می  ی عام آن و واسطه  مبادله   کارکردبه عنوان  

  ض یتفوو  ،  ارزیهم،  سنجهآن از نظر    بازنمود  انگی و خودسر  دیشدن تولیاجتماع  نیب  کنندهتعیین

[rappresentanzaتشد ][ 41]شده است. دی 

  یچ ه درسی. به نظر نمکنیماشاره   گراییکارگر یشهدر اند یسهگروندرقاطع  یت به اهم یموانتیم  ینجادر ا

را   یتوسعه/بحران در بازار جهان پیوند، ینو بنابرا  یدار یهسرما یدتول ییوهش یتماه یپولشکل بهتر از  یزچ

گسترش    یصنعت  نظاماز    تر یعسر   یپول  نظامخاطرنشان کرد،    یابولون  یوهمانطور که سرج[  42] دهد.  یحتوض

برای   [ 43]آن ظاهر شد. مادیت مشخصدر  یتجسم بازار جهان در حکمنظر مارکس از  ی پول نظام و  یافت 

نظر  ماز  »توان  ی، قانون ارزش را میبحران/شکل پول  پیوند، در  به اصل مطلب بپردازیم  به سرعتاینکه  

توسعه  یامرحله بالیدهکه    یداریهسرما  یاز  شا  [44] کرد.  یر تفس  «است  اینک  که    یان)اتفاقا،  است  ذکر 

  مو ماجیوپری   و مجله   یا بولون  یو توسط سرج  یقاًدق  1970  ی دهه  یوفان پولی تدرباره  واکاوی  ترین دقیق

(Primo Maggio )  ی ها ینههز  یبو ترک  رشد مربوط به    هایی درونمایهبارهدر  یژه ، به ودانجام شده بو  

 نوشت:  ینگر چنانکه(. یتالیا در ا یعموم

قانون ارزش    تجلیبه پول، که شکل برجسته    یسه گروندر  یحمله  ییاستثنا  یتاهمبا این همه،  

وجود دارد که    یگریشود. نکته دینقد محدود نم  یواسطهبی  سرشت به    فقط شود،  یدر نظر گرفته م

از  نه    است،  ارزش  یرابطهدر    ی اغراقکه شالوده  یاجتماع  ی . رابطهیردفوراً مورد توجه قرار گ  یدبا

(  2( در بحران، )1پول )  شکلقانون ارزش در    ...است.    تصور شدهتضاد  منظر  بلکه از  ترکیب  نظر  م

 [ 45] شود.یارائه م یاجتماع یعد( با بُ 3به صورت متضاد و )
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دهد  ینشان م  یرا ، زهست  یز ن  ریزشالودهاست بلکه    یبحران و شکل پول نه تنها اساس  ینب  یوند، پینبنابرا

  ی. همانطور که ترونتته است درنظرگرف  »سنجه«قانون ارزش را به عنوان  بحرانِ  ،  M-Cاز  با حرکت  که  

  دگرگونی ینسازد. و ا یرا ممکن م یه پول به سرما  دگرگونی است که   یطبقات ی کند، وجود رابطهیم یدتاک

 توسعه و بحران است.  ینب کنندهتعیینمستلزم ارتباط 

اگر  .  شودمطرح میمهم    سوال  یکشود،  یمطرح م  اتاصطالح  ینکه موضوع با ا  ی، هنگامین همهبا ا

ــ   کندیم  یدتأک  [46«]کارگران   »پژوهش  یتبر مرکز  پیوسته  گراییامر صادق باشد که کارگر  یندر واقع ا

طبقه    یفن  ترکیب  ریفکه از آن تع   یدیبزرگ تول  یها کار در شرکت  یندسازمان فرای  زمینهدر    یقتحق  یعنی

را که اغلب جدا از   یاسیس طبقاتی ترکیب   و  افزاییارزشفرایند بر   یدتوان تأکیگونه م شود ــ چمیمشتق 

  یفن  یب طبقاتی، ترکگرایی کارگر  ات فنیدر اصطالح  اد؟ د  یحشود، توضیم  برجستهکار    انضمامیت فرایند 

، شوددریافته میکارگران    منظراز  ید است که  تول  هایزمان  و  آالتینکار، ماش  یروین  ینروابط ب  ییجهنت

نبود   ی فن  یطبقات  یبترک   کند. آیامالحظه میرا بر اساس تناقضاتش    ای کارخانه  نظام که    یلیدر تحلآن هم  

یی مستقل سازماندهی  هایوهکار و ش  یروی ن  یروابط درون  ــ یعنیرا    یخاص  یاسیس  یطبقات  یب که ترک

مبارزات کارگران که در    ییجهنت  ــ در  یداریهسرما  یدتول  یهاقیدوبندها و  یتمحدود  کارگران در مقابل

 ممکن ساخته بود؟  بالیده بودند  دیستیشرکت فور

م  گمانبی گرفتن    یمتوانیما  نظر  در  اوج »اصطالح  به  بر    گراییکارگر  تأکیدبا    یتوسعه  «نقاط 

که،  بود    ینجاد )از اوشیبه عنوان طبقه کارگر تصور م   یماً مستق  ی که کار  یرویکه با حضور ن  یدار یهسرما

، ظهور مکرر  یجه، و در نتانیسازم  یا  یاسیس  هایشکل  یبارهدر  یان پایب  یمناقشهسب تصادف،  نه بر ح

افزایی و ترکیب  تری که بر فرایند ارزش، تأکید صریح( ینیستی نشئت گرفتمتفاوت از سنت لن  یها یابیارز

 . توضیح دهیم را شودطبقاتی سیاسی گذاشته می

  ی آثار منتشرنشده  یتکه بر اولو  ی، وقتیژهبه و  ــ  انگارانه به نظر برسدممکن است ساده  تأکید  ینا  اگرچه

مقا در  منتشرشده  یسهمارکس  آثار  باشد  یبا  شده  بنا  نقش  ــ  او  با  کهکامالً  نظر  یپولشکل    ی   یهدر 

به وکند  ایفا می  گراییکارگر دارد،  ارز میان  ناهم  یمبادله  یپول  به سرشتآنچه    یزمینهدر    یژهمطابقت 

  یت درک اهم  یبرا   یروش خاص   ینها مستلزم ا یبه طور خالصه، همهشود.  مرتبط میکار    یروی و ن یهماسر

 نوشت: ی. ترونتاست مزد  علیهمبارزه  یاسیو س واسطهبی

عمل گردش وجود دارد.  نفسه از پیش در  فی  ی طبقات  یکه رابطه  نداشت  یدی مارکس ترد  بنابراین،

و نشان    کندیآشکار م   یدتول  یندفرآخالل  را در    یداریهسرما  یاست که رابطه  یزیهمان چ  یقاًدق  ینا
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 یاشود.  یمآن    یدو تول  یکباعث تحر  یعنی  ، مقدم است  یهسرما  یبر رابطه  یطبقات  ی. رابطهدهدمی

 [ 47.]سازدیرا ممکن م یه پول به سرما دگرگونی است که  یطبقات  ی: وجود رابطهتر دقیق

کند، یاست. همانطور که مارکس اشاره م  اصطالح انباشت بدویبه  یجهنت  یطبقات  یابطه، ریخیاز نظر تار

.  دهدفرض خود قرار میرا پیش  تحقق کار آنها   یط شرا  یتکارگران و مالک  ینکامل ب  یی جدایه  سرما  ی رابطه»

در    را کند، بلکه آن  یرا حفظ م  یی جدا  ین، نه تنها ایستد خود با  ی پا  یرو   ی داریهسرما  یدتول  ینکهبه محض ا 

 مهم است:  اینکته ینا یترونت یبه گفتهبنا  . [48]کند یم یدبازتول یابندهپیوسته گسترش یاسیمق

متضاد    یستی«مارکسکاربرد رایج »و در    ید؛بگو   ضد آن را   یقاًدق  شودمیمعموالً مارکس مجبور    زیرا

وجود  ه  ، تضاد طبقات بقابلتاست که    یدتول  ی داریهسرما  ی رابطه  ازتنها    یعنی:  شودآن گفته می

  یهاتودهرا به    یمی، طبقات قدتردقیق  یاکند،    یم  یجاد است که طبقات را ا  یه سرما  ین، بنابرا  .. .یدآیم

به عنوان فروشندگان    یاآ  ینبنابرا  ... .  یکسان  یشهو هم  یدندزمان جدهمکند که  یم  یلتبد  یمتضاد

این  که    یمد؟ ما معتقدگیرنیطبقه قرار م  یکبار در    یناول  یبرا  یمزد  کار است که کارگران   یروین

 [49] . امکان هست که به این پرسش پاسخ »بله« بدهیم

طبقه کارگر    عامشکل  ،  استکار خود    یرویمجبور به فروش نکه    یاجتماع  یتوده»مجموع،    در

[  51با شروع از سرشت دوگانه نیروی کار]  سرمایهتر در کتاب اول  ها پیشی اینهمه  [ 50«].نیز هست 

شود  توضیح داده شده است، با احتساب اینکه »نخستین شکل متضادی که کارگر در آن در نظر گرفته می

  از  ی ارزش اضاف  ییدکنندهتول  شکل  ین صادق است که در ا  یز ن  ین اما ا  ی نیروی کار است؛ شکل فروشنده

پ گرفته فرض  یشقبل  فراینبنابرا   [52.«]است  قرار  در  اشاره  چنان  ــ   ی داریهسرما  یدتول  یند،  مارکس  که 

از کار    ی کشبهره  یدهد: رابطهینشان مکه هست    یخود را به همان صورت  یاء«اش  ین ب  یندفرا»   ــکند  یم

از   مرده  سویزنده  سرماــ    کار  د  یندفرا  .ییکاال  یدتول  یداریهشکل  فرا  یگرکار    افزایی ارزش  ینداز 

است.   درآمیخته یاضافمقدار   یک  اپرداخت مزد، از ابتدا ب ی براالزم  اجتماعاًکار  یرا ، ز یستن یصتشخقابل

است، ممکن   بالقوهحالت تنها در  سوبژکتیوو  ابژکتیو یط شرا ینکار آنچه را که در تعامل ب یروین یتظرف

  کار   یویته سوبژکت  ییجهکند که در نتیم  یجادرا ا  افزاییارزش  یندکار فرآ  یروین  ی بالقوه  یت سازد. ظرفیم

  برساخته   ناپذیر کار واحد و مشاهده  یندفرا  »یک است که توسط    »تکثیر«   یک  ین. ااست  ینتعتاریخاً م،  زنده

  ن که طی آ،  مصرفی، ارزش  یدمحصول مف  یک  یدتول  یبار برا  یک،  شودیشده است. کار دوبار انجام نم

تا ارزش  ،  اضافی  ارزشو    ارزش  یدتول  ی، و بار دوم براشودتبدیل میبه محصوالت    یدتول  وسایل

.  یدآیزمان به دست مهم،  فردکار منحصر به  یک  یقمتفاوت، از طر  ییجه، دو نتینجادر ا  [54افزایش یابد.«] 
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کار    یدوگانه  سرشتبا  تواند  می[ فقط  Doppelseitigkeit]  «یجهنت  یدوگانه  »سرشتاست که    یهیبد

 [ 55توضیح داده شود:] 

است که    یزیچ ی واقع  کار :  کردبه آن اشاره   ینجادر ا  یدوجود دارد که با  یر ز خاص  یز تماحال،    ین با ا

  دار برای خریدیهشده، به سرما یلکه به مزد تبد ی ایهاز سرما  یبخش ارزهمکارگر در واقع به عنوان  

ادهدمیکار    یدخر  یمتق او    بارآور  یهایتتحقق ظرف   ،او  یزندگ  یروین  یینههز  ین.  او، حرکت 

شود، کارکرد کارگر است و نه    یتلق  یعملکرد شخصهنگامی که  . در واقع کار  دار یهاست، نه سرما

کند، نه  یم  یافتدر  اوکار از    ینددار در فرآیهاست که سرما  یزیمبادله، کارگر چ  منظردار. از  یهسرما

ای قرار  امر در مقابل نحوه  ین، این. بنابراکندبازنمایی میاو    یدار در همان روند برا یهکه سرما  یزیچ

  سوبژکتیو  یطدار، با شرایهحد وجود سرماآن  و تا  یه  کار، به عنوان سرما  ابژکتیو  یطشراگیرد که  می

 [ 56].شودمواجه میکار    دینفرا  خود کند، درون  یکه کار م  ی کارگر   ییمبگواست  بهتر  یاکار، خود کار،  

آن،  یاتیح  ی انرژ  مصرف  به، حرکت  آن  ا  ی، عملکرد شخصعنوان  وجود  زنده    یلدل  ین به  کار  که  است 

یرد، به جای اینکه  گیمختلف قرار م   یهادر محدوده  یجهنت  فرایند شدن، که در  در   مقداری است سیال»

تبعیت مقدار سیالی مبادله باعث    از پی  سوبژکتیوو    ابژکتیو  یطشراقرارگرفتن  کنارهم  [57.«]شده باشد

ی  به هدف  یدنرس  یاست برا  یا یلهکار وس  یندکار است. آنچه در فرآ  یروین  یاتیعملکرد حمظهر  شود که  می

 : سازدتابع خود میکار را    یروین  یاتیح  ی هاشود که جلوهیم  لبد   یا یلهبه وس  افزاییارزش  یند، در فرآمتعیّن

است    ین، بلکه ایابدیتحقق م ابژکتیوش  ابزاربه عنوان    ابژکتیوکه کار زنده در کار   یستن  ینا  مسئله

ابژکت کار  جذب    یوکه  حفظ  کاربا  افزا  شودمی  زنده  نت  یابدیم  یش و  در    ارزش به    یجهو 

به    فقط  اینک  ید تول  وسایلشود.  یم  لبد  عملکرد به معنای دقیق کلمهو    یه، سرما افزاخودارزش

  ی به عنوان ابزار  زنده اینک فقطشوند. کار  یم   پدیدار ممکن کار زنده    مقدار  ترین یشب  جاذبعنوان  

 [ 58شود.]پدیدار میموجود  یها ارزش  شدنیهسرما یجهو در نت  ییافزاارزش  یبرا

دهد. آنها دخالت  یاست که به کار زنده فرمان م  یا یله، بلکه وسیستمنفعل ن  ابزار   یکفقط    ینیع  یطشرا

ز روند    ندهکار  در  گذشته    ؛سازندیم  یرپذامکان  اشیافتگیعینیترا  کار  که  آنجا  تا  افزایی  خودارزشاما 

 شود.یم بدل فرایند یکبه   نفسه فی، کندمی

کار    تا که  به    گذشتهآنجا  را  زنده  شود، یم  لبد  یند فرا  یکبه    نفسهفیاندازد،  یم  جریانکار 

می  سیالیبه  ،  شودافزا میخودارزش میبدل  که سیالن  اآفریندشود  ن  ین.  کار    یرویجذب 

، به  سرمایهآن به  شدن  یلتبدهمانا کار گذشته است،   افزاییخودارزش  یندفرا همانا   ی اضاف
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تبدافزاارزش خود ارزش از    یل،  ارزش    یر به مقدار متغ  مقدار ثابت ارزشآن    در روند ارزش، 

 [ 59].است

از    »فقطد.  ندهینشان م  یه و حرکت آن خود را به عنوان سرما  زنده  کار  یاتیح   یانرژنمود  ،  یندفرا  ینا  در

به سرما   یلتبد  یقطر پ  ید است کهتول  یندفرا جریان  در    یه کار  از  تنها    یشده وضع  یشمقدار  ارزش، که 

  یه پول به سرما  یلتبد  ین بنابرا  [ 60«]. یابدیتحقق م  بالفعل  ی یهسرماود، به عنوان  ب  بالقوه ی  یهسرما

(M-C-M’نت ارزش مصرف  شودی ممکن میخاص   یکنندهدگرگون  ی کنشیجه( در    ــ کار زنده    ی که 

به فرایند،    شیءبه نوبه خود، از    وکند  یبر کار مرده اعمال مــ    یو فکر  یزیکیف   رویکردهایاز    یامجموعه

 است. زنده کار  یاتیعملکرد حنمود  یجهینت یراز شودیمافزایی تبدیل سپهر فرایند ارزشدر  یانی جر 

  ی طبقات  یاسیو س  فنی  یب ترک  ینب  ی رابطهی  دربارهمختلف  های  یم اصل و منشاء پرسشتوانی، مبنابراین

  یسازساده  یارغالباً بسرا  رابطه    ین. مطمئناً ایمدر مارکس بازگردان  ینظری  طعهق   ینا  گراییکارگر   یربه تفس  ار

  »کارگر از    ی نگر  یفتعر   این رابطه از پی  . به طور خاصاند انگارانه بررسی کردهذاتنگوییم  ، اگر  اندکرده

ای ایجاد کرد که  پایانی را در لحظهگرایی، بحث بیکارگر  یخط فکر   در درون و بیرون،  [61ی«]اجتماع

ن  و متعاقب آ  ی فنی پیشینطبقات  یبترکازهم گسیختگی کلی  گسترده کار باعث    یها ، اخراج 1973پس از  

ها را  معلولو   هاتاز عل  یاریبس نگری  یف . مطمئناً، تعرافزایی شده بودارزش یندهایفرا ای منطقه یعتوزباز

  یا یوهاو، گرچه به ش  یف حال، تعر  ینگرفت. با ا  یدهناد  یغرب  یطبقه کارگر   یخیتارواضح و شکست    یپ  از

بعد به طور گسترده مورد بحث قرار   یها کرد که در سال یر را تفس ای یو واقع یه اول  یش، گراتحمیلی  یاربس

 اهداف »براندازانه«. گونه یچبدون ه آشکارا متفاوت و  یاربس  یقیبه طر هرچند ،گرفت

را    مسئله ، هرگز  یمنسبت ده  یمیها را به همان معلم بد قدها و سرزنشیستگیهر حال، اگر همه شا  به

  ی هر کتاب  یتالیاییا ی که پس از ترجمهبه یاد آوریم را   یبحث کافیست  ،این زمینه  کرد. در یمدرک نخواه

ا  یدرسیبه نظر م  [ 62.] دنبال شد،  یانحصار  یهکار و سرما  ، ورمنیبر برا   ینکه  از    یاری بس  یکتاب 

که  یینتع  یاربس   یاثر  یتالیاییا  یهاچپ است  نگاه    ؛است  ییدتأ  ترینیشب  یشایستهکننده  از  برعکس 

  ی ناکاف  یانحصار   ییهسرما  ی یدها  ید ــ همینرسیبه نظر م  ی منسوخکتابکارگرگرایی، این کتاب همچون  

م نظر  که   یدرسیبه  نقش    ــ  درک  به  ن  یسوبژکتیویتهقادر  خالصه،    [63].یست کارگران  طور  به 

گردد.  یبرم  انهدار یهکار سرما  فراینددر    ی»تنزل کار« ذات  یاساس  یرورمن به تفسیکتاب بر  یها یتمحدود

آن  که  اندازی  چشم پیش  یحتوضبرمبنای  مبارزهروانه«»عملکرد  کارگران  ی  فرآی  یی  افزاارزش  ینددر 

 .شودناممکن می
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ب هنگامیگرد  یانبه  ما    ی،  طبقه  زنده  کار  میان  همسانیکه  م  یو  را    یبرخ  رغمبه،  یریمپذیکارگر 

 یدهکار ناد  یندشده توسط فرآایفا. نقش  شودنتیجه می  افزاییارزش  یندفرا   یت، اولوتبطمر   یریتفس  یها تفاوت

نه تنزل    مستلزم   یدارایهسرم  یدتولکل    یندشود که عملکرد فرایم  ییدتر، تأساده  یانشود. به بیگرفته نم

افزایی  ارزش  یندفرا   کهشدن کار )یاجتماع  مستلزمتر  بیش(، بلکه  کندداللت بر آن می   کار  یندفرا  کهکار )

و    ینسب  یارزش اضاف  ینرابطه متضاد ب  یاسیس  سرشت  یزاستدالل ن  ینهم  از.  است(  کندداللت بر آن می

  یشه در اند  ینقش اساس  [64]،سدولسکیرومن رو  یر تفس  تأسی ازکه به    یارابطه  ؛شودیم  یناش  یمزد نسب

 [ 65] داشت. گراییکارگر

  ی یه نظر   فقط و    امری بنیادی است   مستلزم آن است   ی ا رابطه   ین که چن   ی تر شدن مفهوم یق ، عم بنابراین 

بر اساس    فقط   »سنجه«   ین ا   یابی . ارز دهد ی تفاوت« مجال تأکید بر آن را می »سنجه به عنوان    ی ارزش اضاف 

امکان   ید بازتول  شامل    یر پذ گسترده  که  که است،  است  فرا   چیزی    ایی زد تحقق   یند مارکس 

 [Entwirklichungsprozeß  ]    به  ،  ینی که کار زنده »خود را به صورت ع   ینجاست کند. ا ی م   یف تعر از کار

وضع  (  « یه سرما ]همانا[  ــ    ناهستی خود   هستیِ به    یا [  als ihr eignes Nichtsein]   خود   ناـ هستِیعنوان  

  یک شود،  ی م   یجاد ا   یی ارتباط با جدا   ین . و ا وجود دارد تفاوت و افراط    ین ب   ید شد   ی ارتباط طور خالصه،  به   . کند می 

اصرار    یت واقع   ین دهد که چرا مارکس بر ا ی م   یح توض امر    ین . ا ید خاص تول   ی در رابطه اجتماع   ی ذات   ی بند   یم تقس 

قوان ی خصوص   یت مالک   یا تصاحب    ین قوان » داشت که   تول   ی مبتن   ین ،    تبدیل آنها    ضد به    ، و گردش کاال   ید بر 

واقع،    « شود. ی م  ب   فرانمود در  ن   یه سرما   ین مبادله  -Nicht]   مبادله - نا   شکل   ، پیرایه بی   شکل ــ    کار   یروی و 

Austausch ]    ی اجتماع   ی رابطه   ی شرط اساس   یش ند که پ ک ی م   یید شود، بلکه به نوبه خود تأ ی م   یید نه تنها تأ ــ  

ی اجتماعی در  [ هنگامی که منشاء این رابطه 67] شود. ی و کار نشان داده م   یت مالک   ین ب   یک تنها با تفک   ید تول 

اش را نشان  ی دوم ماهیت آنتاگونیستی شود، رابطه وجو می ی میان ارزش اضافی نسبی و مزد نسبی جست رابطه 

 دهد. می 

کند. از  یم  یانرا ب  ناسنجه   یکبلکه    سنجه، قانون ارزش نه  گراییکارگر  ییهنظر  بنا به،  یلدل  ینبه هم

  کرده  یان به وضوح برا   ین ا  ی کند. ترونتیم  یجاددستور خالص و ساده ا  یک است،    یاسیآن س  ذات آنجا که  

 است: 

همچنان    ین مارکس، اهای  نشانه  بنا به :  «کندیم  یلخود را تحمچگونه  قانون ارزش    ینکه ا  یح توض»

در تناقضات   یحتوض ین که ا  ینشرط: ا یک[ است. به  scienza operaiaعلم طبقه کارگر ] یفه وظ

کند، مشکل سازمان  یم  یلخود را تحم  چگونهکه قانون    ین. ایفتدعلم اقتصاد به دام ن  یساختگ

 [ 68.]است  یطبقات  یبطهرا یاسیس
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 نوشت:  ینگر همین منوال به

  ی، پارامترهایستن  یریگقابل اندازه  یگر[ دی]مزد نسب   یندفرا  ینانباشت، ا  هاییاسبه مق  یدنبا رس  اما

د ن  یگرآن  ارزش  قانون  اساس  زمان  یستبر  اساس  بر  و  بلکه  ..  .   آن استغیرفعال    هایشکلها 

باطل کند،    سرمایه را  از طر  یعنیمجبور است نسبت  را فقط   یرکند. سا  تعیینفرمان خود    یقآن 

 [ 69.]ماندیم یفقط فرمان باق ... رود. یم ینمزد از ب یینتع یبرا  یگر د ینی«ع»  یهایّنتع

 شود.ی مبدل    یاسیس  ی کند، به مبارزهیم  یداادامه پ  از کارکردن  توده ـ کارگربر سر مزد، که با امتناع    مبارزه

در    ی داریهسرما  ی بر توسعهالزم  که درک کار    ی کل  یها یشاز گرا  ینجا، ما در ا یمواضح بگو   بگذارید

  یممستق  افزاییارزش  از. ما از مازاد امتناع  گوییمینمسخن  کند،  یم  یلتحم  یجهت سقوط ارزش اضاف

طبقاتی شناسایی از درون رفتار    ...  یتوان آن را به صورت کلیکه امروزه م  گوییمسخن می  یهسرما

 [ 70کرد.]

  ینبا ا  است. ساز  مسئله  یار ل بسحا   یناست و در ع  یاساس  ینجامارکس در ا  «ی ها ینماش  ی قطعه» به    ارجاع 

  ی ا قطعه  گوییم صرفاً،، اگر ن یز، قبل از هر چیمارکسی  «»قطعه،  گراهانسل اول کارگر  یبرا  کمدستوجود،  

 یاز مشکالت ناش یآن ناش یتو اهم ؛شدیم یرثابت تفس ییهآالت بود که به عنوان سرماینماش یدرباره

عنوان    هاساساً ب  ی«عقل عموم»ثابت( و بحران )قانون ارزش( است. خود    یه)سرما  یتوسعه  ینب  یاز رابطه

  یسم به عنوان کمون  یفاجعه، حت  همچون یک،  یهسرما  یکارگان  یبآشکار در ترک  «عدم تناسب »  ییجهنت

 کندیری را دنبال میتوسط پانز  شدهتیکی آشکاریمسیر هرمنو  یشهشود، اما همیدرک م   [72]،تکویندر حال  

  ترین جدی  ی)و به گفته  یاساس  «شعار »،  روین. از ا [ 73]  (گیردپیچیدگی و احتیاط او را نادیده می)هر چند  

 بود: گروندریسهاز   یرعبارت ز گراها( نسل اول کارگری گور«نبشه»سنگ، قدانمنت

 ادیبن نیا با سهی مقا در ،است یکنون ثروت  یهیپا که گانهی ب کار زمان از یدزد

 به  ز.یانگرقت ست یادیبن است،  دهیآفر اسیبزرگ مق صنعت  خودِ که ی ادیبن یعنیافته، یتوسعهتازه

 گر ید زین کار زمان  نباشد، ثروت بزرگ یسرچشمه گرید اشواسطهیشکل ب در کار آنکه محض

 یمصرف ارزش ی{  سنجه د ینبا ای }هممبادله ارزش ن یبنابرا باشد و هم دینبا و  ست ین آن  یسنجه

 [ 74باشد.]

  گراییکارگر  یلیتحلیخیـ   تار   یرمس  یمتوانی، میانتقاد  یادداشت  ینا   یهایت، با درنظرگرفتن محدودینبنابرا

 یم.خالصه کن یرا در دو نکته اصل
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iرا نشان    یا جداگانه  یا  «مطلق » کار زنده است، منافع    یروین  یکارگر تنها دارنده  ی( از آنجا که طبقه

تار  یزیچ  یگانه،  سویهیک  یبیدهد، ترکیم از نظر  اقابل  یخیکه    پافشاری   یادینْبن  حکم  ینتصور است. 

کار که در حال حاضر    یروی که با حضور ن  ی، داریهسرما  یتوسعه«  نقاط اوج»اصطالح  به  بر  را    گرایی کارگر

، یترونت  ی تهگفبه    ینکهبا توجه به ا  یرا ز  بخشدمشروعیت می  د،کنیم  نماییسرشت  ،کارگر است  ی طبقه

شکل  یزکار خود است ن یرویکه مجبور به فروش ن یاجتماع یتوده »یک، یمکه ما قبالً به آن اشاره کرد

،  یجهنت  روجود دارد. د  نفسهفی  گردش  سپهردر    از قبلی  طبقات  مناسبات  آید«،به شمار میطبقه کارگر    یکل

  یجه و در نت  یدار یهسرما  یطبقات  مناسبات  ذاتتواند  ینم ('M-M) شکل پول  تحول بهتر از    یزچ  یچه

 . توسعه و بحران را آشکار سازد میان یوندپ

iiوجود  خاص    یکاال  یکبه عنوان    است پس  بدن زندهنیروی کار    چونباشد که    صحیح  ین ( اگر ا

رسد  ینظر م، به  ین. بنابرادهدرخ می  است   یویتهسوبژکت  یک که کار  این  یل، بلکه به دلرغمامر نه به  ین، ادارد

منسوب    اولویت ،  یاسیق  ییرهزنج  ناست. از هما  یح صحصدالبته  کار زنده و طبقه کارگر    میان  همانیاین

  یو هنگام  شود. آغاز میپول    شکلاز  که    گیردیاسی نشئت میس  یطبقات  یبو ترک   افزاییارزش  فرایند به  

( متناسب  یر)غ  یتشود، ماهمی  یبترک  ینسب  مزدو    ینسب  یارزش اضاف  میان  یدر رابطه  اولویت  ینکه ا

 یاسیس ی عنوان فرمان ساده ه ، قانون ارزش بیجهکند. در نتیمتضاد آن را آشکار م یاسیس یت ، ماهیدوم

متفاوت  رسند. بعداً، داستان  یم  یجهنت  همینبه    نگریو    ترونتی،  یفظر  یهااست. با وجود تفاوت  ینقابل تدو

 .شودمی

 شد ــ متمرکز  «دولت»معضل بر   گراییکارگر  ینظر پژوهش، مقطع به بعد نیفقط از ا  اگر بگوییم که

  کنم یاشاره م  یرهو غ  یاسیبه سرکوب س  یافته و بحث اختصاص  1977پس از    یتالیاا  رخدادهای و البته من به  

نباشد  حتی  گزاره    ین اــ   نادرست  ب است  ناقصاگر  قبفقط    یایید.  دولت    یزمینهدر    لیآثار  بحران 

در نظر داشت    یدقبل از آن بحث، با  یو حت  [76].آوریم  یادکار را به    مداریقانونو    ینزیسمک  [75]،یزربرنامه

و    یعموم  یها ینه، هزیدجد  یطبقات  یبترک  ینب  ی ، رابطه1970ی  اواسط دهه  گرایی که در سنت کارگر

  یندهایفرآ  ایمنطقه  یعتوزبازکه پس از    یبحث[ قبال در این مقاله به  77].محوری داشتشکل مزد نقش  

 یگر مزد دشکل  از آن به بعد، در واقع،    [78آمد، اشاره کردیم.]  پیش  بزرگ  یهااز اخراج   یناش  ییافزاارزش

تعداد  شد که  مربوط میبه عنوان درآمد    مزدکارگر نبود، بلکه به حق  توده ـ    یمربوط به امتناع کار از سو 

  ایتالیا،   1977جنبش  وجود، اگر درست است که    ینبا ا  [79کردند. ] پشتوانه ادعا مییکارگران ب  ای ازیندهفزا

بود،   یاسیس  یدجد  یو آغاز مرحله  یتالیایی ا  1970ی«  طوالنی »دهه  یانپامعرف  زمان  ، همیاسیاز نظر س
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  گراها رگرنسل اول کا  یتجربهها به »داستان دیگری« انجامید، چرا که  ی ایناین هم درست است که همه

 بود.  یدهرس  یانحال به پا یندر هم

گذرگاه  معرف نوعی  که    شتوجود دا  یسنتز  نقطهکرد    ییدتوان تأیفشار، م  ی، اگرچه با کمین همها  با

  یاسی« سسپهر    گرانیود»خبه اصطالح    ینب  یسهبه مقا   ینجادر ا[  80] .»پس از واقعه«، بود، هرچند  یاجبار

، که در  ی«اجتماعسپهر    گردانیخود»و ــ   [81پردازی کرده بود]نظریه  1970ی  در آغاز دهه  یکه ترونتــ  

  سازگار  ــ  »خودگردانی«مفهوم    ینکه اول  یکنم. در حالیاشاره مکرده بود    یپرداز یهنظر  ینگر  یانم  ینا

ا ـ   یتالیاا  یست در حزب کمون  ( entryismنفوذگرایی )   یقبل  ی یدهبا  کارگر، و    یکه طبقهکرد  یم  ییدتأ   ـ

به  )  کند  یلتبد  ی اردیهدر داخل دولت سرما  یشرو پ  ی خود را به طبقه  بایست میآن،    متفاوتین شکل  بنابرا

به  ــ    [ 82سوژه«]   ییجابجا»  ییدها   یق از طر  ــ، برعکس  ین مفهومدوم  (؛( farsi Statoبدل شود )دولت  

  یبکه در ترک  ی. مطمئناً، با توجه به تحوالت[83]بود  ی طبقات  خودگردانیهمان    یاجتماع  کردنیکالدنبال راد

همانطور که    ــاز هر گونه رابطه را دارد    یعار  موجودیتی  یدخطر تول  یی« جابجا»  ینشده، ا   یجادا  طبقاتی

که اکنون    ی روابطچارچوب  ، و در  یوجود، از منظر ترونت  ین با ا[  84.] اعتراف کرد  کمی بعد به آن   ی خود نگر

واقعاً منظور    .یدرسیبه نظر متعیّن  کامالً نام  ی« طبقات  گردانی خود»  نقشو طبقه برقرار شده است،  حزب    ینب

امر  در رابطه با    « ی»اقتصاد  ختن امر اندایقتعو به  یبه معنا   یاآ  یست؟ چ  یاست«س  »به دست گرفتن فرماناز  

 بود؟  یدار یهسرما  ابتکار و نوآوریبر  یاسیس یبه هژمون یابیدست برای «یاسی»س

نبود، بلکه   حزب کمونیست ایتالیا نقش  باره در یم یقد ی مسئله، آنچه مورد بحث بود )فقط( دیبدون ترد

بود. در    ایتالیا  ی«طوالن»  1968پس از    ی« طبقات  »خودگردانیمختلف    یاسیس عانی  م   بندی ممکنمفصل

حزب کمونیست ایتالیا   ق یطراز  که دگرگونی خودگردانی طبقه کارگر  کرد  می  دیتأکدوباره    یکه ترونت  یحال

فرار    رایزاست ــ   [85( ]siècle ouvrierقرن کارگری )  و تنها راه مثبت خروج از  نی، آخریبه رهبر طبقات

، با  ینگر  ــ  دیرسیمحتمل به نظر مبسیار  کارگر    یو شکست طبقه  نمودناپذیر میمتفاوت تصور  یاسیس

بر   آخری«اجتماع   »کارگر به  «  توده  ـ کارگر»  دگرگونیاصرار  ترکگامی    نی،  که   ی اسیس  ی تطبقا  بیرا 

 کند.ایجادشده درون سناریوی نهایی شرکت بزرگ فوردیستی یا بدون آن باید بردارد ترسیم می

ی  ، فقط تا اواسط دههتیکه در واقع  بگیرند  یا دهیا  از منسجم    یاجهیداشتند تا نت  لیتما  دگاهیدو د  هر

 دهیفهم  یمتفاوت  اریبه طرق بس  ی«طبقات  گردانیخود»  یبود. در واقع، پس از آن، معنا  تغییری نکرده  1960

، از جمله پوتره  انمتشکل از چپ خارج از پارلم  یها گروه  شدنی است که تحولتکهــ شاهد آن تکه  شد

قابل  ت  نی، ممکن است در ان، به نظر ملیدل  نیبه هم  [ 86] .کندمیمشخص  را  ،  ( Potere Operaio)  و یاپرا

مرگ»  رسیدنپایانبهشاهد    یینها از  کارگر  نیاول  ی تجربه  «پس  درمیباش  گراهانسل  همان ،  در    ست 
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  انجام به    ا یتالیطبقه کارگر ا  یخی و شکست تاربه ثمر نشست    ی دارهیضدانقالب سرما  پیامدهایکه    یالحظه

ا  ستین  سبب بی  [87].دیرس از  مفهوم    نجا یکه  بعد،  ]  اسپینوزایی به  نگری88انبوهه  مترادف[  اوالً    با   ، 

داستان    ک ی  یراه را برا   نهایهمه ا   [89].دیرس  انیآن به پا  ینیگزیبا جذب و جا  اً یشد، و ثان  « سوژه  یی جابجا»

سنت    کی  غنای  میتوان یم  یقیناً  نجای. در ا گشودمتفاوت    ر ی، اما ناگزدی، در تداوم خود شددیجد  یمفهوم

 گرایی، را بیابیم. سبک کارگر ی«، طوالن»   ایاندیشه

 ی سیاسی مدرنیته. فلسفه3

که   باشد  یادعا منطق  نی ، انجایشده در اارائه  یبندو بر اساس دوره  ترکیبی  اریشکل بس  کیدر    کنمفکر می

جفت مفهومی  توان بر اساس سه  یرا م  گراها کارگر  نیتفکر اول  ی با شروع از مفهوم تفاوت، تکامل نظر

کردد  ی مارکس پول  یعنی   :رک  کاالیی/شکل    ی اضاف  ارزش و  یی  افزاارزش  ندیفراـ    کار   فرایند،  شکل 

)که    ری. تفسیمزد نسب/ینسب به عنوان طبقه کارگر  زنده    ته یویبه عنوان سوبژکتمارکسی  کار    معرفکار 

 ی.اسیو س  یفن اتیطبق بی : ترکدهدمیرا  ای تازه یمفهوم جفت ارائهامکان   آنگاه است( 

است که با شکل   یخط استدالل   کهمانا یشود  یمپدیدار  ، آنچه  ایتالیا  یخیتار  یویدر نظر گرفتن سنار  با

  بازنموده   افزایی ارزش  ندیاستدالل با فرآ  ن یا  یکانون  یرسد. نقطهیم  مزدبه شکل    شود و ی شروع میپول

را    ی دارهی سرما  اوج«نقاط  »  یهسته  دهد وی متغیر نشان میاسیس  اتیطبق  بی ترککه خود را در  شود  یم

می چکندتوصیف  ارزش  قانون  فوق،  موارد  به  توجه  با  فرمان    کیجز    یزی.  ز ستینشکل    ند یفرآ  را ی، 

استثمار    ن یداند. ایم  ط ی کار را واجد شرا  یرو یاست که ن  یتفاوت خاص  استثمار  ندیشامل فرا  افزاییارزش

ی  ستی، به عنوان نینی »خود را به صورت عزنده  که کار    نجاست یا  رکار است. د  یرو ین  تحقق عدممستلزم  

کار زنده را  خود  « ذات» نها یحال، همه ا ن یبا ا [90کند.«] وضع می ه یسرماهستیِ نیستی به عنوان   ایخود 

ساز یعنی  تاریخو    یاسیموضوع س  ک یبدن زنده، به عنوان    ک ی، به عنوان  هیکه ضرورتاً توسط خود سرما 

 کند.اعتبار نمیشود، بیمفروض قرار داده می طبقه کارگر 

  گراها نسل اول کارگر و مسیر سهمی شکل  کندیم دییشروع را تأ  یورود مجدداً نقطه ی، نقطهنیبنابرا

بافتار تاریخی بسیار متفاوت در مقایسه    ــ  1977سال    عیوقا  اواسطکه در    ستی ن  یرسد. تصادفیم  انیبه پا

  دیجد  هایشکل  یبارهدرکه استدالل    ی ادر لحظهــ    1960ی  در اواسط دههبا شهر ـ کارخانه ترونتی  

از   ی میقد گرایی ، شکاف درون گروه کارگربود یاسی، تازه و سحیصر ی ریگمستلزم موضع یاجتماعتعارض 

قبول به نظر    رقابلیآنچه غ  [ 91]. رفتنفوذگرایی بسیار فراتر می  یاز استراتژ   ی معروف ناش  ی هاییواگرا

  گر یبود، که در آن طبقه کارگر د  دیجد  یطبقات  بی با ترک  سهی از مفهوم تفاوت در مقا  یقبل  ری، تفسدیرسیم

 پرست و خشن« به سیاق ترونتی نبود. »نژاد بت
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فکر  خصوصدر   آگراییکارگر  یسنت  »شالودهبارهدر   میتوانیم  ای،  بگوییم  ی«فلسفی  ی  با    ؟سخن 

  ن ی، اگر ا قتیاگر متناقض به نظر برسد. در حق ی، پاسخ من مثبت است، حتشد  توضیحاتی که دادهی همه

  کالی، هم رادیاسیاز مبارزات س  ی خیشکل مشخص تار ک ی، زی، قبل از هر چگراییدرست باشد که کارگر

و    جادی را ا یاجتماع  تعارض  مشروط و مدرنِ ریغ  یاس یفلسفه سبا این همه   بود،  دهیچیپ  ی نظر فکر  ز و هم ا

در  چنانکه    درازمدت بوده و باقی مانده است،  اریآن بس  یفکر  ریاست که تأث  لیدل  نیکرد. به هم  میتحک

شده در سطح  خته شنا  یاسیو س  ی مرجع نظر  کی و به    تحول یابد کند،    رییها توانسته است تغطول سال

 .ودش لیتبد یجهان

ا  یدیکل  ینکته م  ست؟یچ  موضوع  نیدر  ایفکر  که  سازمایهفلسفه    نیکنم  متضاد    یفلسفهی  با 

فلسفه)  تهیویسوبژکت نه  سوژهو  است  ( ی  متکی  تار و  تفاوت  ماندگار  درونمفهوم  بر    که    یفلسفه  خیبه 

  کردن روشن  یبرا  یترونت  بازاندیشی اخیربهتر از    یزیچ  چی. هشودبازنموده می،  ستین  لیتقل( قابلیگری)د

 : ست یموضوع ناین 

که بر آن داللت دارد،   یو اتهام  تلقی  نیمتهم کرد. ا  «خ یتار  یفلسفه»،  « سم یهگل»مرا به    یرتسیپان

وجود   شهیهمعمالً حضور داشت و بود،  یعامل واقع کی سم ی. به هر حال، هگلشودتکرار میاغلب  

نبود که از   ی اهی ظر ما ن  یهی نظر .. . نبود نیمطلقاً چن «خ یفلسفه تار»  یک  یدهیکه ا  یدر حال داشت؛

  ی هاآن داده  یاب یباز   یبرا   ی بودتالش  یعنی د، بلکه برعکس:  شو  لیتحم  یواقع  یهاخارج به داده

 [ 92بخشید.] یبه آنها معنا م ی افق نظریک  که در  یواقع

اثر  ،  نیبنابرا و  » به    نه   ی« واقع  یهاداده»  ن یارد  »فلسفهیک  ناممکن  به    «کارگر   یطبقهی«  بلکه 

آن که بر    یخی تارمتعیّن  به تفاوت    [93]،شدکرد مربوط میتوصیف میرا    توده ـ کارگرکه شکل    یاحتمال

خاص،    ی خیتار  ار بافت  کشد و از ی می  ری تفسگرایی  از مارکسِ رهاشده از بندهای تاریخ  یاساس قرائت خاص

بودافیمی  میو تعمشده  حفظ    ساز که دوراناما   اقتباس شده  ا،  ت،  نها  نیاگرچه  در  محو شد.    تی مفهوم 

ی«  باشکوه و مترق  »غنایسرودن    یبرا   ی گرید  یوهیممکن است امروزه به عنوان ش نهایا یاحتماالً، همه

حامل  »  توده ـ کارگر  ــ  دیگویم  یترونت  ــبه نظر برسد. در واقع    ی«روح هگل»به عنوان    «کارگر   یطبقه»

 نشأت گرفت.  نجایاز ا « تفاوت»بود.   استیسحامل نبود، بلکه  «خ یتار

،  سمیتا پسافورد  سمی از فورد  ها،بعد  هتیویسوبژکت  یفلسفه  نیاز منتقدان، ا  یار یبس  نا به نظر، بهمه  نیا  با

.  کردآن آشکار    استمرار پایداراستمرار یا عدمرا فارغ از    گراییکارگر  شهیاند  در  ابهام  انبوهه،از طبقه کارگر تا  

  یا شهیاز زمان، ما با اند  یخاص  ی که از نقطهمشروط به این که اوالً تشخیص دهیم  ،  ستی نظر من ن  نیا

ا  فقط: نه  میروبرو هست  یچندوجه وجود    کپارچهیگروه    کی هرگز به عنوان    گرایی که کارگر  لیدل  نیبه 
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  ی جد  بررسی  کیکرد.    یرا ط  یمتفاوت  ینظر   یرهایها مسسال  یطکه    زین  لیدل  ن ینداشته است، بلکه به ا

  دگاه یکه بر اساس د  بود  کالیراد  یاسیاقدام س  کی تا چه حد    گراییکند که کارگر  یابیارز  دیو متوازن با

بنا شدنوآورانهواقعاً    یستی مارکس این طریق. و  ای  پ  دیبا  نیچنهم  به  ،  شیدر نظر داشت که پنجاه سال 

بزرگ مارکس  یبخش  واقع    ییایتالیا  سمیاز  تزر  شده«سقطسگ  »  کیدر  که    یی گرایگرامش  قی بود 

،  یفلسف  منظراز  ــ    پانتسیری  کار است که    لیدل  نیبه هم  قاً ینبود. دق  ی آن کاف  ی ایاح  ی برا  نیز  سخاوتمندانه 

 شده از تفاوت به طور مطلق. هنگامبه یمفهوم طور بنیادی است که ــ همان ی و اقتصاد یاسیس

 

 :On the ‘Philosophical Foundations’ of Italian Workerismای است از * مقاله حاضر ترجمه 

A Conceptual Approach    ی نوشتهAdelino Zanini  شودکه در لینک زیر یافته می : 

p39_2.xml?language=en-https://brill.com/view/journals/hima/18/4/article 
 « است.ی مفهوم ی کردی: روییای تالیا یی کارگرگرا « یفلسف  ی ها»شالوده یدرباره عنوان اصلی نوشته » 
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 831ـ5، صص.   Cacciari 2008به

منظور10 اذ  م.  و  به    یاس یس  تیآزار  از  اذ  «ل یر وآ  7  د یعقا   ش ی تفت»اصطالح  پس  و  آزار    ی قانون  یگسترده   تیاست، 

  1979  در  سی پل یحمله پس از (  یواپرا هره سابق پوت یاعضا شامل)از جمله  خودگردان در منطقه به اصطالح  انینظامشبه

اسکالزونه،   ه، اورستی دل ر  سا ی، آلینگر ی ریانجام شد و منجر به دستگ و نیو تور گو ی ، رم، رووالنی ، مدواکه همزمان در پا

 شد.   ی نیبالستر یبراوو و نان  ی فرار انو یلوچ
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 کار   یروین یندهی: آیتالیجی د هیسرما

 بحث   ی نه ی ش ی به پ   ی نگاه بخش نخست:  

 

 2021اکتبر   6

 ی وان ی ا   ون ی هما :  ی نوشته 
 

  مراحل   هایِ پیچیدگیبه دور از    پیدایش و رشدش و   ه یاولدر مراحل    دهیپد  کی   یر یگشکل  دیدن فرایند

ای زمینی.  به پدیده  «رازگونه»درک آن و تبدیلش از حالتی  ه  ، کمک بزرگی است باشرشدیافتهو   شرفتهیپ

داری مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته  به مفهومی گسترده، یعنی سرمایه  «سرمایه دیجیتالی»این نوشته به  

  ، است  این سرمایهشمار  یکی از نمودهایِ بی  «پول دیجیتالی»پردازد.  (الکترونیکی می-ارتباطی و )میکرو 

(الکترونیک و دانش انفورماتیک را تنها به  - داری نوین مبتنی بر ارتباطات، صنایع )میکرواما نباید سرمایه

 همین پدیده فروکاست. 

ی ارائه  شمس  70و    60  هایی در سالتالیجید  هیدر مورد سرما  بحث  نهیشیاز پ  ی اچکیدهدر بخش نخست،  

جهانی مورد مداقه قرار  -انداز تاریخیسپس در بخش دوم، جایگاه تکنولوژی اطالعاتی از چشمشود.  می

فنی و  - داری با پشتیبانیِ انقالب علمیایهتر به نوسازی ساختاریِ سرمگیرد. بخش سوم، نگاهی نزدیکمی

. سرانجام بخش چهارم بررسیِ آینده نیروی کار بر  داشتخواهد    ،روند تولید و توزیعشدن  یتالیجید  به ویژه 
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گیرد. این نوشته، مدعی پاسخی جامع و مانع به موضوع نیست؛  های منابع مختلف را دربرمیپایه ارزیابی

دارد که شاید موجبی برای تبادل نظر و تجربه در این زمینه  را  معین    ایویها از ز  مسئلهاما امید به طرح  

  مشخص  - تاریخی  وضعیت  به  نگاهی»فنی پیش از این در  -مبنای برخی از مباحث انقالب علمی شود.  

جا  ها در اینشدن نوشته از تکرار آنتوضیح داده شده است و برای اجتناب از طوالنی  [1]  «کنونی  جهان

 شود. خودداری می

*** 

-که در این دوره تاریخی مجموع فضای اقتصادی پردازیم  میعناصری  به برخی    بخش نخست در این  

زدند، تصاویری از هم گسیخته  هم پیوند میه  ب«  ایچند تصویر لحظهبه عنوان »سیاسی و تکنولوژیک را  

شوند تا فضای ربع آخر قرن بیستم تا حدودی ترسیم شود. این تصاویر  در کنار هم چیده می  «یک معما »از  

گورباچفیسمهم  ،ایلحظه تا  ریگانیسم  از  )پازل(  جورچین  تا    و  چون  شخصی  کامپیوترهای  ظهور  از 

سیستم بزرگراه دسترسی  توانایی  و  اطالعاتی  ماهوارههای  سیستم  به  اتکاء  با  ارتباطی  را  های  شامل  ای 

شوند تا در دو سرفصل پایانیِ بخش نخست، نقش اطالعات و دانش را به عنوان کاال و نیز سرمایه  می

اتوماسیون حاصل از چنین    ید و از سوی دیگر، تلنگری به آغاز بحث دربارهنبیشتر مورد توجه قرار ده

 د. نای و وضعیت نیروی کار، در دوره کنونی باشفنی- پیشرفت علمی

 داری دیجیتالی و ارتباطی و برخی منابع پیشین درباره عروج سرمایهها پژوهش

ها بوده  ها پیش موضوعی برای بررسی پژوهشگران و به ویژه سوسیالیستهای تکنولوژیک از سالدگرگونی

سال   در  نمونه  برای  ریویو  1996است.  مانتلی  نشریه  شماره  ،  عنوان    ای نامهویژه  خود  48در  تحت 

دو سال پس از آن، اِلِن میکسینز وود، جان بالمی فاستر و   . منتشر کرد  [2« ] عصر اطالعات ی دارهیسرما»

کتاب   انتشار  با  کینزی،  مک  ارتباطی  سرمایه»رابرت  انقالب  سیاسیِ  اقتصاد  اطالعات:  عصر  و  داری 

 ، مباحث قبلی را دنبال و تکمیل کردند.[3«]جهانی

منتشر کرد،در مجموعه ریویو  مانتلی  به    ای که  اقتصاددان سوسیالیست(  باران،  پل  )پسر  باران  نیکالس 

دور خصوصی»مسئله   راه  ارتباطات  و  عدم   [4«]سازی  یا  و  دسترسی  از  حاصل  طبقاتی  پرداخت. شکاف 

دسترسی به اطالعات و آموزش و نیز نداشتن شانس برابر برای طبقات مختلف اجتماعی در مرکز توجه  

هایی که از لحاظ مضمونی، تا امروز جاندار و معنادار باقی مانده است،  هنویسنده قرار داشت. یکی از نوشت

و به عبارتی    « انقالب بدون مبارزه طبقاتی»مقاله کِن هیرش کاپ است که در دهه نود میالدی، فانتزی  
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 های جدید بهرا مورد نقد قرار داد: »تکنولوژی [5«] تغییر اجتماعی بدون تغییری در روابط اجتماعی»دیگر  

ابزارهای سازمان اما برای هدف  تردید قدرتمند هستنددهی بیعنوان  های سازمانی این تکنولوژی به  ... 

کند  کند به دیگرانی ارائه میلحاظ سیاسی خنثی است، زیرا همان کمکی را که به افرادِ صاحب قدرت می

   [ 6] کوشند در برابر قدرت مقاومت کنند.«که می

های دیگری  گران چپ و سوسیالیست، آکادمیسینشناسی، عالوه بر پژوهشجامعه  در حوزه علوم ارتباطات و

هایی مستقل  ها به نوشتهاند که توضیحِ فشرده همه آنپرداخته  « جامعه اطالعاتی »های مختلف  نیز به جنبه

های  سازیمشود. مفهووار در این زمینه اشاره میو فرصتی دیگر نیاز دارد. به همین دلیل به چند بحث نمونه

مفاهیمی   با  پژوهشگران،  نیستند.  عمومی  توافق  مورد  و  یکسان  اطالعاتی،  جامعه  به  بعضاً    - مربوط 

،  «جامعه فراصنعتی »،  «جامعه اطالعاتی به عنوان اقتصاد اطالعاتی »،  «ای جامعه شبکه»نظیر    -خودساخته  

های منتج از روندهای نوین  ها و پدیدهبا تکیه به جنبه  «جامعه صنعتی انفورماتیزه »و یا    «ماتیکی جامعه تله»

 اند.اجتماعی در ربع پایانی قرن بیستم، تالش در توضیح شرایط جدید داشته-اقتصادی 

ارائه میدر اوایل قرن کنونی، چنین برداشتی را از جامعه شبکه  [،7]  مانفرد فاسلر ها در  شبکهدهد: »ای 

ها آفریده،  ها توسط انسانشبکه .کنندرا نمایان می ها و اطالعاتبه داده  نامحدودو    یجهان  یدسترس  ، نجایا

تاثیر خود را  دوباره    جهیو در نتشوند  میجامعه  یک  از    یها بخشآن  ،نیبنابر ااند.  نصب و به کار برده شده

کنند ]و رها آشکار میای را  ها خودپوییها پیامد اجتماعی دارند. شبکهآن .گردانندبازمی جامعه  نیمردم ابر 

های درون اجتماع و ادراک  چنین از طریق[ دگرگونیشان؛ و نیز ]همها از طریق خودپوییسازند[. آنمی

ها به عنوان  شوند. شبکهکنند؛ اثرگذار میها با هم ارتباط برقرار میها که از طریق شبکه]دریافت[ انسان

 [8]  روند.«اطالعاتی به شمار می فرض جامعهزیرساخت تکنیکی، به عنوان یک پیش

رغم  او، علی  [9. ]ای اشاره داردپردازان پیشاهنگ در این زمینه، به عروج جامعه شبکهمانوئل کاستلز، از نظریه

برای  مثبت روندی  را،  روند  این  درستی  به  اطالعات،  عصر  در  وقایع  از  بسیاری  ساختار  » دیدن  تجدید 

باید فرایند تغییرات انقالب تکنولوژی را در بافت اجتماعی  »ن باور است که  و بر ای  کندمی  ذکر  « داریسرمایه

این امر در  »دهد که  و کمی بعد ادامه می  [ 10« ] گیرد بررسی کنیمکه زادگاه آن است و از آن شکل می

کند. تصادفی نیست که انقالب تکنولوژیک در دوران  مورد انقالب تکنولوژیک عصر حاضر نیز صدق می

داری آغاز شده و گسترش یافته است؛ تجدید ساختاری که این انقالب از   تجدید ساختار سرمایهتاریخیِ

های گسترده کاستلز در این زمینه، شایسته بررسی و  به هر رو، پژوهش  [11« ]ابزار اساسی آن بوده است. 
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در دسترس است، به    تر است و در اینجا به عنوان یکی از منابعی که خوشبختانه به فارسی نیز نقدی دقیق

 آن اشاره شد. 

تله» ]ماتیکیجامعه  به  آرمان  [ 12«،  پاسخی  فالسر(،  دیگر:  فارسی  منابع  برخی  )در  فلوسر  ویلم  شهر 

چون ژان بودریا و پل ویریلیو  اش همدورهای همپردازان رسانههای عمدتاً انتقادی و بدبینانه نظریهنظریه

خوشبینانه فلوسر، که شاید در   ی گردد این است که  نظریهه برمیاست. آنچه که به بحث کنونی این نوشت

 : دنکترسیم میاساساً سه شکل جامعه را تضاد با زندگی سخت و تلخش بود، 

 ها در تعادل هستند. گفتمانو  هاگفتگوکه در آن    تاکنونی «آل دهیجامعه ا» -

اقتدارگرا»  - آن  « جامعه  در  فقدان    ها گفتمان  که  هستند.  اطالعات    هاگفتگو غالب  کمبود  به  منجر 

 شوند. ینم هیبا اطالعات تغذ گفتگوها  قی ها از طرگفتمان گریشود. دیم

کنند. با توجه به  یم  دی غالب هستند و دائماً اطالعات تول  ها گفتگو، که در آن  آینده  «یجامعه انقالب»  -

در    آتوریته و مرجعی   چی اساس، ه نی. بر ا شکنندهم میدر    ی میقد  ی هااز آن، گفتمان  یاطالعات ناش  لیس

ماند. چنین ترسیمی  باقی می  مبهم و پوشیده، کامالً  یاساختار شبکه  لیبه دل  و  وجود ندارد  کیماتهجامعه تل

ماتیکی، به دالیل روشن عینی، تحقق نیافته است. با این حال، سرمنشاء تقویت اتوپیای  از آرمان شهر تله

دانند و از سوی دیگر انبوه  طیف نظریاتی است که از سویی دمکراسی لیبرال را نهایت خواست خود می

 ستقیم، با اتکا به امکانات جدید سایبرنیتکی دارند.  ها که امید به دسترسی دمکراسی مآنارشیست-سیبر

دست  بهذکر چند نمونه باال برای خواننده عالقمند کافیست که تصوری از گستردگی و پیچیدگی این بحث  

طبیعی است که با گذشت بیش از چند دهه در زمینه تکنولوژیِ پرشتابی که هر لحظه تغییرات جدیدی  .  آورد

های تجربی پیشین، کمتر به کارها و مباحثات امروز کمک  ها و به ویژه فاکتبحث  در آن قابل رویت است،

رغم شتاب و تغییرات کمّی و بعضاً  دهد که علیها نشان میکنند. مهم این است که مقایسه این دورهمی

وسوی  چنان سمتهای کلیدی همای که بشر با آن روبروست، ماهیت و مضمون تناقضات و پرسشکیفی

 آن. دستاورد دهند: تناقض خصلت اجتماعی تولید و شکل تصاحب خصوصی ای را نشان میانهیگ

ای سوسیالیستی و آزاد از اجبار شرایط مادی و بازدارندگیِ  پذیریِ جامعهامروزه، بیش از پیش، امکانِ هستی

ز به  برای دسترسی  بشریت  بالقوه  توانِ  است.  یافته  از  انحصارات و صاحبان سرمایه گسترش  رها  ندگی 

شود. ادامه و گسترش  روز افزوده میبه  دیکتاتوری سرمایه و غلبه بر تضادها و تناقضات جوامع کنونی روز 
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دهد که شتاب رشدِ تکنولوژیک بدون تغییر مناسبات  رغم پیشرفت فنی بشریت، نشان میاین تضادها، علی

 آورد؛ راهی برای رستگاری نیست!  درمیای را به گردش ای که چنین مجموعهاجتماعی-و روابط اقتصادی 

تکنولوژیک، دست به دست    - به راستی، اما، در ربع آخر قرن بیستم چه رخدادهای سیاسی، اقتصادی و فنی

بر جهان تاخت و به    « داریسرمایه  -نظم نوین جهانی »هم داد که جهان دو قطبی پیشین فرو ریخت،  

طبقه کارگر و نیروهای سیاسی مدافعش را، حداقل  برای چند ها، نیروی کار و مشخصاً  همراه این دگرگونی

های پایانی قرن گذشته اکتفا  ای از سالدهه به عقب راند؟ به ناچار، در بخش نخست به چند تصویر لحظه

 شود تا بتوان پلی برای گذر به دوره کنونی یافت.  می

 ای  بخش یک: چند تصویر لحظه

به  سرمایه و  عمومی  طور  به  دورهداری  در  بحرانویژه  رسیدن  فرا  از  های  یکی  عنوان  به  بزرگ،  های 

فنی و    های ها و نوآوریپژوهشزدن  دامن  های خروج از بحران و تضمین ادامه تولید و بازتولید، بهحلراه

بیستم،در  پردازد.  یم  کیتکنولوژ قرن  آخر  و    عیصنا  یپهنهدر    یاده یپد  نیچن  ربع  ارتباطات 

 در حال وقوع بود.   ک(الکترونی)میکرو

 ریگانیسم: تعرض شدید امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم امریکا

کاران امریکا به رهبری ریگان رقم  آسای نومحافظهگری جنوندهه هشتاد میالدی، تاریخ جهان با نظامی

های  ، بودجه«ستارگانجنگ  »تحت عنوان  رقابت با بلوک شرق،    خورده است. در عرصه نظامی گسترش 

گزاف نظامی و تحقیقاتی به تجهیز و برتری نظامی نسبت به بلوک رقیب اختصاص داده شد. پیامد سیاست 

طلبانه، افزایش حمالت نظامی یا دخالت در کشورهای دیگر نظیر نیکاراگوا، یا حمله نظامی به جزیزه  جنگ

اع از ایدئولوژی نئولیبرالی، چه در عرصه سیاسی زمان، تبلیغات ضدکمونیستی و دف کوچک گرانادا بود. هم

های کالن به هالیوود، دور جدیدی از مبارزه تبلیغاتی ایدئولوژیک  و چه در عرصه فرهنگی با اختصاص بودجه

نئولیبرال، ضدچپ و ضدکمونیستی را رقم زد. در ارقام بودجه امپریالیسم امریکا، نخست پنتاگون و سپس  

 گری و هالیوود را نه به شکل نمادین، بلکه به شکل واقعی نشان داد.  پیوند نظامی هالیوود قرار داشتند و

اگر پیروزی ویتنام، رهایی آنگوال، موزامبیک و زیمباوه از اسارتِ استعمار و نژادپرستی، سرنگونی شاه در  

رهایی و به  امید  به سایر مردم جهان  تاریخی  نیکاراگوا، در آن لحظات  به    ایران و سوموزا در  دسترسی 

حمله نظامی امپریالیسم امریکا به دولت جوان و انقالبی    ،دادهای نزدیک قرار میسوسیالیسم را در افق

گرانادا، نشانی از یک چرخش در روندِ تاکنونی بود. از این پس، ضدانقالب جهانی با تهاجم نظامی به یک  
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شدن  این چرخش، فقط منجر به تدافعی.  کرددوباره اعمال میکشور هرچند کوچک، مواضع ارتجاعی را  

ها،  های بعد، واگذاری قدرت ساندینیستبخش نشد، بلکه در طی سالهای رهاییروند مبارزات و جنبش

 فروپاشی بلوک شرق و نتایجی از این دست را در پی داشت.  

 گورباچفیسم: ناکارایی اقتصادی در بلوک شرق به سبب جاماندن تکنولوژیک  

فنی حاص پیشیبرتری  برای  امریکا، عاملی مهم  بلوک غرب و مشخصاً  انفورماتیکی  از جهش  گرفتنِ  ل 

شوروی به این تصمیم    1969کارایی اقتصادی بلوک غرب در برابر کشورهای بلوک شرق بود. در سال  

رسید که پژوهش و تولید مستقل کامپیوتر را متوقف کند و با استفاده از روش مهندسی معکوس، معماری  

روایت است    [13]  را کپی بردارد.  IBM 360های کامپیوتری آی بی ام و مشخصا اَبَرکامپیوترهای  سیستم

اش  رئیس آی بی ام جهانی، مهمان آکادمی علوم شوروی در مسکو بود. او در سخنرانی  1970که در سال 

هنگام  د. البته در آننامی  «بزرگترین پیروزی امریکا در جنگ سرد»ها، آن را  برداری شورویبا اشاره به کپی

زعمای قوم در آکادمی علوم شوروی به این جمالت خندیدند و عمق استدالل رئیس آی بی ام را نفهمیدند.  

های  نگارنده، منبع اصلی این روایت را نیافته است، لیکن این داستان، بازتاب وضعی است که در گزارش

جنگ سرد و احتیاج مبرم شوروی به تکنولوژی پیشرفته و مشخصاً در صنعت انفورماتیک،    ی مفصل درباره

و نیز سیطره کامل معماری آی بی ام در سطح جهانی، در منابع مختلف هم از سوی منابع نزدیک به روسیه  

   [14] و هم منابع نزدیک به امریکا و آی بی ام تایید شده است.

گیران شوروی به درستی فهمیده نشده بود: نوع و شتاب  از سوی تصمیمویژگی صنایع کامپیوتری  -خود

های قبلی صنعتی تفاوتی جدی داشت. اگر پیش از این، مهندسی با سیستم  «این پدیده جدید» تکنولوژیک  

نیازهای تکنولوژیک    10تا    5سازی برای یک دوره زمانی  معکوس برای صنایع سنگین یا ماشین ساله، 

انداز  افزارهای راهها و نرمداد، اینک با تغییر نوع تکنولوژی و اتکاء به میکرو تراشهپاسخ می  را  اتحاد شوروی

رفت. به زبان ساده، سال پیش می  2ماه تا    6تری، مثال  آهنگ کوتاهها، سرعت دگرگونی فنی، با ضربآن

اش بود  رقیب امریکایی  تر ازهمیشه حداقل یک قدم عقب  گیری تکنولوژیک، اتحاد شورویبا این تصمیم

بینانه اوایل دهه  تصمیمات کوته نهال  و از لحاظ قطعات و تولید نیز متکی به همراهی و هماهنگی با آنان.  

تر در دهه هشتاد میالدی به بار  هفتاد میالدی رهبران وقت شوروی از میانه این دهه و به صورت گسترده

جویی  سبت بلوک غرب معضلی شد که هر کشوری به چارهبلوک شرق، افت کارایی اقتصادی به ن در  نشست.  

 در آن باره مشغول بود.  
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  سیاسی با فاصله زمانی یک یا دو سال پیش از شوروی   سازماندهی  و  تولید  هایروش  ها دراین دگرگونی

چین نیز دیده و گزارش شده است. در شوروی سابق در میانه    و  کوبا  و/ یا همزمان، در کشورهای ویتنام،

اجتماعید و  )پروستروئیکا(  اقتصادی  جانبه  همه  نوسازی  طرح  گورباچف  میالدی،  هشتاد  سیاسی  -هه 

)گالسنوست( را در دستور کار قرار داد. روند مشابهی در چین نیز در جریان بود که با فروپاشی شوروی،  

اینـهای سیاسیروند گشایش با  جدیدش را  حال، چین سیاست اقتصادی  اجتماعی در چین متوقف شد، 

ها به سوی »ابزار« نوین  داد، بیش از پیش نگاهچنان دنبال کرد. با تحوالتی که در هر دو بلوک رخ میهم

 شد.یعنی تکنولوژی اطالعاتی و مخابراتی جلب می

 ظهور کامپیوترهای شخصی 

پیوترها را در  ها و ظهور کامپیوترهای شخصی، نوع جدیدی از تولید و کاربرد کامامکان تولید انبوه تراشه

می ممکن  شخصی  زندگی  حتی  و  توزیع  و  تولید  دفتری،  سال  کرد.  کارهای    تلنیاشرکت    1971در 

  . شد  و وارد بازار  دیتول  یشخص   وتریکامپ  نخستین  1975اختراع کرد و بر اساس آن در    ار   هاکروپروسسوریم

کامپیوترهای شخصی را وارد بازار  های مختلف  ... مدل  های آشنای آی بی ام، اپل وتا چند سال بعد نام

های مختلف با اتکاء  وری تولید، توزیع و شدت کار در عرصهای آغاز شد که بهرهکردند و به این ترتیب دوره

زمان با ظهور ریگانیسم در عرصه سیاست  میالدی، هم 80دهه    لیدر اوا  به تکنولوژی جدید افزایش یافت.

وری کشورها با توجه به  ولیبرالیسم به زندگی مردم، تفاوت بهرهگیری جنگ سرد و تعرض نئجهانی، شدت

 شد. میزان دسترسی به تکنولوژی نوین نیز آشکار می

وسیع  افزاریسختهای  پیشرفتبا   استفاده  شخصیبرای  کامپیوترهای  از  نیز    تر  انفجاری  و  گسترش 

های  امور دفتری و سیستمکامپیوترها فراهم آمده بود.  های چندمنظوره از  استفاده   های مرتبط، امکانافزارنرم

تولید الکترونیکی،  بازی  ،  کنترل  وسایلی  با  الکترومکانیکی  یا  مکانیکی  وسایل  جایگزینی  یا  کامپیوتری 

پهنه به روشنخستین  را نسبت  برتری خود  بودند که کامپیوترهای شخصی  به  هایی  پیشین  های کاری 

های کوچک، متوسط  ها به دلیل حجم کوچک و بهای به نسبت قابل قبول برای شرکتآن  .گذاردندمایش  ن

خانواده سرانجام  آنو  کاربران  استقالل  به  منجر  سیستمها،  از  شبکهها  به  متصل  و  متمرکز  های  های 

 اَبَرکامپیوترها شدند. 
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 های اطالعاتی بزرگراه

یکی از بهترین    کند.، واگذار نمی«آزاد »چیزی را به شانس، اتفاق و بازار به اصطالح    داری انحصاریسرمایه

های اطالعاتی در  ، پدربزرگ اینترنت فعلی و نیز تدارک بزرگراه«آرپانت»گیری های آن مسئله شکلنمونه

  ی وتر یکامپ  یهاشبکهدهه نود میالدی توسط دولت بیل کلینتون و مشخصاً معاونش اِل گور بود. پیدایش  

حال ظهور کامپیوترهای شخصی و گسترش و بهبود  گشت، با اینهای دهه شصت میالدی بازمیبه سال

  (WAN)های راه دور  و نیز شبکه  ( LAN)هایی با فاصله کم و محلی  خطوط مخابراتی، زمینه عروج شبکه

 را در ابعادی وسیع فراهم آورد. 

کارش را در اوج جنگ سرد، در    1969پیشرفته شبکه( در سال    های تحقیقاتی)سازمان پروژه  [15]  آرپانت

اِ   ال  سی  یو  شبکه (  U C L A)دانشگاه  چنین  طراحی  کرد.  آغاز  امریکا  دفاع  وزارت  پشتیبانی  به  با  ای 

درخواست وزارت دفاع امریکا برای مقابله با حمله فرضی اتمی شوروی و قطع ارتباطات رایج بود. شبکه  

طراحی سالمشدغیرمتمرکز  مراکز  ارتباط  بود،  قادر  همه،  را  اتمی  حمله  از  سیستم  مانده  از  مستقل  چنان 

البته روشن است که چنین حمله  امریکا شود.  نیروهای دفاعی  ارتباطات  مانع قطع  مرکزی حفظ کند و 

های کامپیوتری به حیات خود ادامه داد تا  ای صورت نگرفت ولی حاصل تکنولوژیک آن، یعنی شبکهاتمی

سناتور و سپس معاون رئیس جمهور  [  16]های اطالعاتی توسط اِل گور،  که در دهه نود میالدی، بزرگراهینا

 های الزم تکنولوژیک و فنی آن در سراسر امریکا فراهم آمد.  امریکا مطرح و زمینه

4تصویر  های بزرگراه اطالعاتی ترافیک اینترنت در یکی از زیرساخت -    

سپتامبر   بزرگراه ( NSFNET T1 BACKBONE)1991 در  طراحی  اصلی  منابع  از  یکی  از  های  را 

بِپژوهشجانستون،    لی، ب1989در سال  دهد:  اطالعاتی نشان می آزمایشگاه  جلسه    ی برا[  17، ]رکلیگر 

پتانس او، به   .ی بودبزرگراه اطالعات مل  ک ی  لیاستماع سنا به واشنگتن فراخوانده شد. هدف آن: کشف 

از پژوهش بِعنوان یکی  پردازش شبکهرکلی و  گران  ارتباطات و  پتانسیلمعماران اصلی  های موجود  ای، 

گونه که در باال اشاره  های سریع  و پرقدرت کامپیوتری را به سنای امریکا توضیح و نمایش داد. همانشبکه

  [ 18]  شد، این طراحی در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون و با پیگیری ال گور به سرعت دنبال شد. 

های  های فنی، دره سیلیکون بود که از آن پس زادگاه بسیاری از کنسرنسازیز چنین آمادهیکی از مراک 

حلقه ترتیب،  این  به  شد.  جهانی  ابعاد  در  الکترونیکی  و  نیز  ارتباطی  و  اقتصادی  سیاسی،  منفصلِ  های 

عروج اینترنت  درآمد  های اطالعاتی در دهه نود میالدی، پیشتکنولوژی ارتباطی و الکترونیک، با بزرگراه

 های پس از آن بود. در سال
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 های بزرگراه اطالعاتی ترافیک اینترنت در یکی از زیرساخت -  4تصویر 

 [ 19] ( NSFNET T1 BACKBONE)1991 در سپتامبر 

های ارتباطی سریع، وسیع و با پوششعالوه بر شبکه های اطالعاتی نیازمند به  بزرگراه  ،جغرافیایی کافی 

سازی  های اصلی پردازش و ذخیرهگاهمراکز کامپیوتری بزرگ با اَبَرکامپیوترهایی هستند که به عنوان گره

آمار سال نیز  زمینه  این  در  استفاده قرار گیرند.  برتری  اطالعات مورد  از  انتهایی قرن گذشته نشان  های 

:  مراکز بزرگ کامپیوتری و اَبَرکامپیوترها   -2نمودار  روِرهای امریکایی دارد.  وچرای ابرکامپیوترها و سِچونبی

جهان  هیو بق کایامر یسهم نسب  

ب های به هم پیوسته دانش فنی و قدرت تولید  دهد. حلقهرا نشان می  ( 1999)  کمیوستیدر آستان قرن 

اَبَرکامپیوترها و نیز نرمها، شبکهمیکروتراشه افزارهایی که کاربرد  های سریع، مراکز کامپیوتری مجهز به 

ای  هایی هستند که نقش پایهساخت، حلقهاجتماعی ممکن می-اقتصادی های مختلف  کامپیوترها را در پهنه

بندی کالسیک مارکس به موضوع  کنند. اگر با تقسیمو مادر را برای تولد اقتصاد نوین دیجیتالی ایفا می

وسایل » دهند که قادر به تولید  ای برای چنین اقتصادی را شکل میها، عناصر پایهنگاه شود، این حلقه

صنایع انفورماتیکی در چارک   «بخش یک تولیدِ»صنایع الکترونیک و ارتباطی هستند. با این تعبیر،  «تولید

که در  پایانی قرن بیستم، به صورت آشکاری در منطقه جغرافیایی ایاالت متحده متمرکز شده است. این

کنند، روشنگر لید( میتو   یاقتصاد انفورماتیکی را دارند یا تولید )بخش دو  «وسایل مصرفِ» کشورهای دیگر  

پیرامونی/مصرف الکترونیکیکنندهنقش  ارتباطی و  بازتولید صنایع  نشان    را  شان در مجموع روند تولید و 

   [20] دهد.می
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 جهان  هیو بق کایامر  ی: سهم نسبمراکز بزرگ کامپیوتری و اَبَرکامپیوترها -2نمودار 

 (1999)  کمیو ستی در آستان قرن ب

های فنی و تکنولوژیکی در دهه هشتاد و نود میالدی است که نقاط  آمادگیها و پیشگذاریبا چنین سرمایه

تولید، در زمینه ارتباطات و اطالعات، در    داری، به عبارت دیگر بخش یکِاستراتژیک تولید آتی سرمایه

... اگر کاری را در آمریکا    گیرد. اتفاقی نیست وقتی که گوگل، فیس بوک، واتزاپ، آمازون و امریکا قرار می

یابند ولی تولیداتی شبیه یا بهتر در کشورهای دیگر، حتی اروپای  جهانی دست می  تولیدکنند به مدار  آغاز می

شود  ثر به بازارهایی محدود قناعت کنند. به بازارهای جهانی موقعی دسترسی پیدا میغربی، قادرند حداک

های عروج به بازار جهانی را آماده  زمینهها و پیشکه قبال دولت یا انحصارات حاکم بر آن کشور، زیرساخت

ای مصرف بزرگ  افزاید: بازارهکرده باشد. پدیده عروج به بازار جهانی، عنصر دیگری به عوامل پیشین می

ارتباطی  سرمایه  توسط  تولیدشده  ارزش  تحقق  الینفک  بخش  جهانی  توزیع  بازارهای  نیز  و  - داخلی 

 شود. الکترونیکی محسوب می

 تر کره زمینای وسیعهای مرتبط در علوم فضایی: پوشش ماهوارهپیشرفت

روری هستند، صنایع فضایی  ها ض های اصلی تکنولوژیک که برای صنایع ارتباطی و شبکهیکی دیگر از پهنه

های  در اوایل دهه نود میالدی، میدان پیشروی برای ماهواره فروپاشی اتحاد شوروی ای است. با  و ماهواره

گذاری  امریکایی بیش از پیش گشوده شد. در اثر بحران فروپاشی شوروی، دولت جدید روسیه، قادر به سرمایه

ها از مدار  های شوروی سابق، آنبود. با پایان عمر مفید ماهوارهای نکافی در زمینه صنایع فضایی و ماهواره

در مدار    خود را های  های شوروی سابق، ماهوارهکاهش ماهواره  شدند. در همین دوره، امریکا، با خارج می

این طریق،  جایگزین می  کره زمین از  از طریق ماهوارهکرد.  تلویزیونی  نیز    هاامکانات پخش  امکانات  و 

تل نیز موبایل( تر و گستردهفنی ارزانتماس  های اقتصادی  نیز به مزیت  تر تلفنی )خط تلفنی کالسیک و 

 امریکا در عرصه صنایع ارتباطات و الکترونیک افزوده شد. 
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ریگان، گرچه نتیجه مستقیمی برای طرح بلندپروازانه خود نداشت، ولی منجر به شتاب    «جنگ ستارگان»

ای، عالوه بر  گذاریر روی صنعت کلیدی فضایی شد. حاصل چنین سرمایهگذاری دولت امریکا بسرمایه

گری امریکا در دهه هشتاد میالدی، منجر به تثبیت بیش از پیش نقش این  آسای نظامیگسترش جنون

های  ماهواره  چیره و غالبوجه  ای جهان شد. یکی از نتایج، این بود که  دولت در صنایع فضایی و ماهواره

. تسلط  داردداشته و  تحت مدیریت و فرماندهی امریکا قرار     (GPS)یابی جهانی  نظامی و سیستم موقعیت

به    GPSتوان گفت که  تری است ولی به کوتاهی میای ایاالت متحده، نیازمند بررسی گستردهماهواره

پرتاب اولین ماهواره جی پی اس،  با    1983منظور اهداف نظامی طراحی شده است. ایاالت متحده از سال  

های گیرنده زمینی آغاز کرده است. جی پی  استفاده از این تکنولوژی را به منظور تعیین موقعیت ایستگاه

برداری، کنترل کارهای حمل و نقل، ناوبری، تعیین موقعیت  اس، برای کاربردهای غیرنظامی نظیر نقشه

دهد.  دارد و چنین خدماتی را به کاربران غیرنظامی ارائه می... کارآیی بسیار مناسبی    سکوهای دریایی و 

اتومبیل اغلب  در  ماهوارهامروزه  ارقام  آمار و  به  رایج است. وقتی  از جی پی اس امری  استفاده  بر  ها،  ها 

کره زمین را در محاصره خود    ،های نظامی آمریکاماهوارهیابیم که  گرداگرد کره زمین توجه کنیم؛ درمی

  - 4نمودار  و    2020  یجهان تا انتها   هیو بق  ه یروس  ن،یچ  کا،یامر یها: سهم نسبماهواره  -3نمودار  .  اندگرفته

رغم رقابت چین  دهند. علیرا نشان می  2020  یجهان تا انتها  ه یو بق  هیروس  ن،ی چ  کا،یامر    ها:تعداد ماهواره

شود. این کشور، به تنهایی در انتهای  ای امریکا را در این زمینه دیده میو روسیه، برتری آشکار ماهواره

به غیر از چین و    –  « بقیه جهان »  های سراسر جهان را دارد. سهمبیش از نیمی از ماهواره  2020سال  

های  درصد کل ماهواره  27، از جمله اروپا، آسیا، افریقا، امریکای التین و اقیانوسیه، در مجموع  -روسیه  

 فعال در مدار کره زمین است. 

 

 [ 21] 2020 یجهان تا انتها  هیو بق هیروس ن،یچ کا،یامر  یها: سهم نسبماهواره -3نمودار 
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 [ 22]2020  یجهان تا انتها  هیو بق هیروس ن،یچ کا،یامر    ها:تعداد ماهواره -4نمودار 

 اطالعات و دانش علمی به مثابه اشکالی از کاال و سرمایه 

ای فیزیکی مثل پوشاک، یخچال و  دانسته است که سرمایه و تولید کاالیی را نباید الزاماً به صورت وسیله

  شکل  را   اضافی   ارزش   و   ارزش   تولید  درواقع  که  موضوع  دو  هستند، تصور کرد. این  «قابل لمس » یا گاز که  

،  «عصر اطالعات »در . زندیم پیوند نیست لمس قابل  فیزیکی  و ملموسی شکل به که الزاماً کاال  از خاصی

شود که کاالهایی غیرفیزیکی و غیرقابل  بخش زیادی از صدور سرمایه و تولید کاال به صورتی انجام می

  80  دهه  از   شدند. حداقل  تبدیل  سرمایه   به  و اطالعات  رسند. درواقع، دانشلمس، تولید و به فروش می

  و  که دانش، اطالعات  بود  شده  آشکار  مارکسیست   اقتصاددانان   برای   آن،   از  بسیار پیش  درواقع   و  میالدی

»ابزار« نوین، از نیمه دوم دهه  به تعبیری،  .  هستند  سرمایه   صدور  و  سرمایه   از  شکلی  اطالعاتی،   تکنولوژی 

شده بود. با پیدایش و گسترش کامپیوترهای شخصی،    هفتاد میالدی تکنولوژی نوین اطالعاتی و مخابراتی

تری به عامل پیروزی بر رقبای مالی،  ها و اطالعات به صورت برجستهتر دادهش سریعدسترسی و پرداز

بهرهمی  تبدیل  تجاری و صنعتی افزایش  پردازش  شد.  اطالعات که سرعت  نحوی که صاحبان  به  وری 

شود که ارزش متوسط  شد و میتر میهزینهباالتری نسبت به رقبا دارند، موجبی برای تولید کاالهایی کم

 سازند.  اجتماعی باالتری را متحقق می

ایرانی، فریبرز رئیس نیز در میانه دهه هفتاد شمسی، در مقالهاز اقتصاددانان  پیوند روند شتاب دانا  ای به 

پرداخت.    «انحصاریای انحصاری یا شبهگونهشناسی، بهفن-فرآیند مهارناپذیر انباشت سرمایه »بازارگرایی و  

بیش تاکید  برای  سرمایهاو  بر  نوشت:  فن- تر  پایان  ...»شناسی  از  اهمیت  پیش  است  الزم  بحث  بردن 

بویژه متعلق به ایاالت    –های تولیدی بزرگ جهان  شناسی و اطالعات را در ایجاد سود به نفع قدرتفن

امریکا   که مدت  –متحده  بزرگ جهان  پانصد شرکت  به  اگر  دهیم.  تنشان  منتشر  هاست  قریباً هر سال 
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نکته مهم و  ــ  کار ببریم  و کمی زیرکی، و نه لزوماً دانش پیچیده اقتصاد سیاسی را به  ــشود، نگاه کنیم  می

های بزرگ جهان از حیث فروش معموال ژاپنی هستند که در  شود. شرکتنه چندان قدیمی دستگیرمان می

های اقتصادی، قرار دارد. ولی  هان در تمامی فعالیتترین شرکت جها میتسوبیشی، به عنوان بزرگراس آن

جا  بندی به شکل دیگری است. در اینیابیم که رتبهکنیم، درمیوقتی فهرست را از حیث مقدار سود نگاه می

شرکتشرکت جمله  از  و  آمریکایی  پیامهای  ابزارهای  سازنده  و  انفورماتیک  و  کامپیوتر  در  های  رسانی 

گیرد:  ای مورد تایید قرار میشدهجاست که نظریه نسبتاً شناختهشوند. اینن ظاهر میهای باالی نردبامکان

در زیر رهبری دولت ایاالت متحده، و    ــکنترل دانش و فن و اطالعات در اختیار قدرتمندترین قدرتمندان  

عملیاتی و نظایر  گیرد تا بازدهی سرمایه و نرخ سود  قرار می ــ  دولت به معنای عام و نه به معنای حکومت 

آسیایی،    -رغم ایجاد تمرکزهای جدید اروپایی رغم رقابت انحصاری، و بهآن به باالترین حد ممکن برسد. به

   [23« ]کنند.ها توان باالیی دارند و از آن حمایت و حراست میآمریکایی

دازش اطالعاتی را  پیوسته یک روند تولید و پرهماجزای به[  24مدیریت ]  اطالعات  سیستم  برای نمونه، 

  رسانی  روز  به  و  ها، اطالعاتداده  به  نیاز  شرایط جهانِ پرشتاب،  در  مناسب  گیریتصمیم  برای  دهد.می  نشان

رشدداده   زیاد  حجم  اثر  در.  هاستآن و    صورت   به  شانپردازش  و  تمرکز  به  نیاز  ها،آن  تصاعدی   ها 

  استفاده   برای مدیریت قابل  اطالعات  یا  اطالع  یک  صورت  به  ها نهایتاًوجود دارد تا این داده  سیستماتیک

  یک  عنوان  به  آن  از  توانندمی  اطالعات  آن  دارندگان  سیستم،  یک  مدیریت  برای  پس از این فرایند،  شوند.

این   پیشرفته  تجهیزات  بدون  اطالعاتی  کاالهای  از  استفاده  این  اما  کنند.  استفاده  محصول  یا  کاال   که 

  ناممکن   کنند،  بندی  دسته   و  تحلیل  و   تجزیه  سرعت  به  قوی،  گرهای پردازش  کنند و با ضبط    را   اطالعات

  کالن»یا    « بزرگ داده»  عنوان   به   آنچه   امروزه  و  کامپیوتری   اطالعاتی   هایبانک  از   استفاده  [25. ]است

 باشند.  دسترس  در  نیز  آن  مناسبِ  افزارنرم  و  افزارسخت  که  است  میسر  زمانی  شود،می  خوانده[  26« ]داده

  ها،داده  پردازش   برای   نیاز  مورد  افزارِنرم  و   افزار سخت  اطالعات،  ها،داده  که   دهدمی  نشان   ساده  مدل   همین

تولید و تحقق    .دهندمی  تشکیل  اطالعاتی را   داریسرمایه  بازتولید  و   تولید  واحد  روند   یک   از   هاییبخش

 است.   ناممکن ازشین مورد دیتول  لی وساارزشِ کاالی اطالعاتی، در این چرخه بدون 

«  حق کپی »حال، دانش و اطالعات تکنولوژیک به حد باالتری از استقالل رسیده که تحت قوانین  با این

که برای تولید هر مجوز هزینه و یا کاری صرف  آنبرداری و یا تولید(، بیو یا مجوزها )لیسانس بهره  [27]

، خریداران بایستی برای مصرف چنین  «مالکیت معنوی »شده باشد، تنها به دلیل دراختیارداشتن انحصاری 

مالکیت  »عات در ارزش  ارزش محتوای اطالنویسد: »دانشی مجوز کسب کنند. رالف کرمر در این باره می
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جا  وابسته است. در این  [28«، ]حق مالکیت معنوی »شود و به ارزش حق استفاده،  منعکس می  «معنوی 

  اساساً مصرف    رایت است. حقچنین حق کپی و هم  [تجاری]نام   ندرَحق ثبت اختراع و حق بِروی  تمرکز بر 

، آن را به نمایش گذاشت، و یا از آن اثر به  تا بتوان یک اثر را تکثیر و توزیع کرد است،ی انحصار یک حق

شده  شکل دیگر با هدف تجاری استفاده کرد، یا به واسطه حق انحصاری اختراع ]پتنت[ محصوالت حفاظت

 ها استفاده کرد وها و نمونهکاربست، تا در نهایت از مارکشده را بههای حفاظترا تولید کرد و یا تکنیک

  مجوزباید  استفاده کنند،    ایشدهمحافظت  اثر  نیخواهند از چنیم  یاقتصاد  دیگرِ  انِآفرین]یا[ غیره. اگر نقش

 [ 29.« ]نندک ی داریخر امتیازکار را از صاحب  نیا

این با  دارد،  ارتباطی  و  الکترونیکی  سرمایه  دوره  از  بیش  قدمتی  انحصارات،  ترفند  قوانین حق  این  حال، 

اختراع تکنولوژی  توسط  محصوالت  تولید  مجوز  یا  ( patent)  انحصاری  با  نیز  انحصارات،  و  جدید  های 

  را بیش از پیش به امکانی برای   تکنولوژی  و  اطالعات  به  دسترسی  تر،المللی تهاجمیقوانین تجارت بین

طرفه  کای که منافع یالمللیقراردادهای تجاری بین  . تبدیل کرده است  امپریالیستی  سودهای   مافوق  تولید

از حق  هکنند. نمونه فاجعهای محلی دیکته و تحمیل میانحصارات را در ورای قدرت دولت بار حفاظت 

چون کرونا، ایدز  ای همهای پزشکیآوری تولید واکسنانحصاری اختراعات )پتنت( در انحصار دانش و فن

ها و سودهای نجومی انحصارات دارویی  داری مدرن را با هزاران جسد در سردخانه... چهره واقعی سرمایه  و

 دهد.  نشان می

گردش   و  اطالعات  تمرکز  و  دسترسی  آنگاه  شود،  نگریسته  سرمایه  عنوان  به  دانش  و  اطالعات  به  اگر 

عنوان مافوقِ    شود که در باال بهای میحال، رانت ویژهافزایی و در عیناطالعات جزء الینفک روند ارزش

از این چشم انداز، سود در چنین مناسباتی، نه فقط از طریق تصاحب  سودِ امپریالیستی به آن اشاره شد. 

ارندگان تکنولوژی، اطالعات و دانش و تعیین  دچنین از موقعیت انحصاری مستقیم ارزش اضافی، بلکه هم

 آید.  ها در بازار به دست میانحصاری قیمت

 وی کار اتوماسیون و نیر 

  و  شخصی  کامپیوترهای  ها،تراشهـ  میکرو  از  گسترده  استفاده  اثر   در  اتوماسیون  روندِ   یافتنسرعت  و  جهش

]کاربرپسن  بالنسبه   افزارهای نرم ویژگی[  30د،  که  است  دیگری  اقتصادیعنصر  این  -های  را  فنی  دوره 

ترکردن فرایند کار و در نتیجه  افزارهای کاربرپسند، سادهکند. علت گسترش و استفاده از نرمتر میتکمیل

جایگزینی نیروی کارِ با آموزش و تخصص کمتر برای انجام کارهایی است که تا پیش از این نیاز به مهارت،  



689 

 

های  تر، در پهنهتری، با انجام کار بیشلنسبه ارزانتری داشت. بنابراین نیروی کار باهای بیشدانش و توانایی

 شد. مختلف تولید، توزیع یا خدمات؛ جایگزین بافت کارگران و نیروی کار متخصص می

این مرحلهاز  وارد  فنای میدوره  به  دسترسی  خاطر  به  اجتماعی  مازاد  به  تمایز کشورها  که  آوری  شویم 

جود داشته است، ولی در این دوره تفاوت بین کشورها را در دسترسی پذیر بوده، این ویژگی قبال نیز وامکان

آوری، بیش از پیش به پارامتر معنادار و اثرگذاری تبدیل کرده است. اغلبِ کاالهایی که قبال  به دانش و فن

شوند، ولی با رشد اقتصاد ارتباطی و الکترونیکی، وزن  تری تولید میشدند، کماکان با شدت بیشتولید می

داری  تر سرمایهچنین نقش فزوننسبی نقاط کلیدی اقتصاد برای تولید ارزش اضافی تغییر کرده است. هم

 شود. های اقتصاد آشکارتر، دیده میمالی در مجموع بخش

هایی از طبقه کارگر با  نیروی کار و مشخصاً طبقه کارگر از پیامد این تغییرات مصون نمانده است. بخش

اند و در عوض، سرمایه با تکنولوژی نوین به دنبال نیروهای  د، نقش خود را از دست دادههای جدید تولیروش

توانایی با  در  کار  دیگری است که  آموزش  و  ارتباطات »ها  آن  «،عصر  برای  به  موجبی  این  دارد.  نیاز  ها 

و از بین  فرهنگی طبقه کارگر شده است. دگرگونی بافت طبقه کارگر با تغییر    -دگردیسی بافت اجتماعی

اند، همراه است. روند  رفتن تجربیات مختلف اعضای طبقه کارگرِ پیشین که از مدار تولید و توزیع خارج شده

داری با گسترش و نیرومندساختن فرهنگ کاری نوین با انتقالِ ثقلِ  دگردیسی نیروی کار، از سوی سرمایه

های  های نرم یا مهارتبه سوی مهارت[  31فنی ]های  های سخت یا مهارتآموزش نیروی کار از مهارت

]غیر انعطاف[  32فنی  مانند  از جمله موضوعاتی  تواناییو  افزایش  کار،  نیروی  نیز  پذیری  و  ارتباطی  های 

کشی شدیدتر از طریق پذیرش سیستم ارزشی و ایدئولوژیک حاکم است. در نتیجه  ساختن فرایند بهرهدرونی

 ان امری درونی و مثبت بپذیرد که: چنین فرایندی، نیروی کار باید به عنو

را تجربه کند.    یدیجد  یها شغل  ، شایکار  یهاسال  دیبار در دوره مفن یچند  زار،با   ازیخاطر نبایستی به  -

 کنی تجربیات شغلی()ریشه

کنی  باشد. )ریشه  شده از طرف بازار کارارائه  یهادنبال آموزشه  ب  ،دیمشاغل جد  ی یادگیریبرابایستی    -

 تخصصی(

کنی از محیط اجتماعی در  )ریشهکوچ کند.    و  دهد  ر ییرا تغ  ش ایمنطقه محل زندگ  ، دنبال کارهب بایستی    -

 محل کار و زندگی(
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آمادگی   -های زمانی دو تا پنج سال  مثال در سیکل  –بایستی برای تغییر مداوم کارفرما و محل کارش    -

 شاغلین در اثر تماس و ارتباط درازمدت(کنی ارتباطات با سایر داشته باشد. )ریشه

 ...  و

 ست یدر سن ب  های پیشین را نبایستی داشته باشد کهنیروی کار جدید، رویای کارگران و کارورزان دهه

  ی بازنشستگ  انیکردند و تا پایدست و پا م  یادادند، خانهیخانواده م  لیشدند، تشکیکار م  روارد بازا  یسالگ

  ی دیو جد  گرید  یاههمجبور است که مشاغل و حرف   دینسل جد.  ماندندیم  یباق  رمحل کا در همان حرفه و  

طبقه کارگر    . در جریان است  طور پیوستههبدر وجوه مختلف اتفاق افتاده و    یس ی دگرد  نیرا تجربه کند. ا

  ــنشده باشد    مواجهکشی کادرهای پیشروی خود نیز  سرکوب مستقیم سیاسی و نسل  با  جدید، حتی اگر

با گسست تاریخی و تجربی   ــ... با آن روبروست  وضعیتی که در کشور ما، کال خاورمیانه، امریکای التین

و    هااش روبروست. دلیل آن قابل مشاهده است، بخشی از نسل پیشین طبقه کارگر، تاکتیکمبارزات طبقه

آشنا    اند و با آنتجربه کرده  های سازماندهی مناسب با آن رامبارزاتی منطبق با فضای کار و تولید و روش

امروزه با فضای تولید، پراکندگی، چندپارچگی و واگرایی نیروی کار )مثال با پدیدآمدن دورکاری    ، اماهستند

مستقیماً قابل کاربست نیستند. نوع فرهنگ و  ...    ...( و  شدن واحدهای تولیدی در اثر اتوماسیون و و کوچک

های  دورههای فنی و تکنولوژیک با کارگران سطح دانش فنی نیروی کار امروزی نیز، در اثر تغییر چارچوبه

 پیشین تفاوت یافته است. 

 

 : هاادداشت ی

  ، 1398  اردیبهشت  ،4  شماره  مارکسیسم،   از   دفاع   در  ایوانی،   همایون،  مشخص جهان کنونی  - نگاهی به وضعیت تاریخی[  1]
 . سایت نقد در  چنینهم .   11 ص

]2[  Capitalism and the Information Age, Monthly Review Volume 48, Number 3 

(July-August 1996( 

 : است دسترس   در  « اطالعات دگرگونی»  کتاب  در  فارسی  به  مقاله دو  ترجمه  مجموعه این  از

تاسف داری: سوءپیوترها و نظام سرمایه کام از تکنولوژیاستفاده  دگرگونی    خرسند،  مسعود   ترجمه  باران،   نیکالس،  انگیز 
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http://dialogt.info/wp-content/uploads/2019/07/DOM_4_v3.pdf
https://wp.me/p9vUft-SK
https://monthlyreview.org/product/mr-048-03-1996-07/
http://modj.org/degargooni_ertebatat_4
http://modj.org/wp-content/uploads/2021/09/Degargooni_Ertebatat.pdf
http://modj.org/wp-content/uploads/2021/09/Degargooni_Ertebatat.pdf
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http://modj.org/degargooni_ertebatat_7
http://modj.org/wp-content/uploads/2021/09/Degargooni_Ertebatat.pdf
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1993.   

 : شود می  تقسیم  بزرگ  بخش  دو   به آن،  تولید فرایند کل بنابراین و اجتماع  محصول  کل[ »20]

I  . بشوند  وارد   آن   در   توانندمی   کمدست   یا   شوند  مولد   مصرف   وارد   باید   یا   آن،   با   که  دارند   شکلی   که  کاالهایی :  تولید  وسایل . 
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  دهند می   تشکیل   را   تولید   بزرگ  شاخه   یک   دارد،   تعلق   آن   به  که  تولید   گوناگون   های شاخه   تمامی   ها، بخش   این   از   یک   هر   در 
  تولید،   هایشاخه   این   از  یک  هر   در  رفته  کاربه  یسرمایه   کل  مصرفی،   وسایل   دیگری  و  است  تولید  وسایل   هاآن   از   یکی   که

 . دهند می  تشکیل اجتماعی  سرمایه از  را  مجزایی یعمده  بخش

 : شودمی  تقسیم جزء دو  به سرمایه ها،بخش  این از یک هر   در

  رفته   کار   به   تولید  شاخه  این  در   که  اجتماعی   کار   نیروی   ارزش   با   است  برابر   ارزش   لحاظ   از   سرمایه   این :  متغیر   سرمایه (  1)
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 zirkulierendes konstantes  و  « پایا  سرمایه»  سرمایه   به  را   fixes Kapital  مرتضوی   حسن  باال،   قولنقل   در

Kapital  سرمایه »  و  «استوار   سرمایه»  به  را  واژگان   این  اسکندری   ایرج.  است  کرده  ترجمه  «گردش  در  سرمایه»  به  را  
 : شود مراجعه  زیر  منبع به قولنقل  آلمانی   متن با مقابله برای . است برگردانده  « گردان

Karl Marx - Friedrich Engels - Werke, Band 24, "Das Kapital", Bd. II, 3. Abschnitt, 
S. 391 – 484, Dietz Verlag, Berlin/DDR 1963. ZWANZIGSTES KAPITEL: Einfache 
Reproduktion 
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]22[  Anzahl der Satelliten im All verteilt nach Ländern (Stand: 31. Dezember 2020) 
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  نسیمی،  نرگس: مترجمین  کرمر، رالف  ،پیشرفته تکنولوژی با داریِیه سرما  و شدندیجیتالی   تکنیکی، -علمی  انقالب [29]
 . ارسی مژده

 [30 ] User-friendly 

 [31 ] Hard Skills 

 [32 ] Soft Skills 

 

 2y6-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm
http://www.mlwerke.de/me/me24/me24_391.htm
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/36582/umfrage/anzahl-der-satelliten-im-all-verteilt-nach-laendern
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/36582/umfrage/anzahl-der-satelliten-im-all-verteilt-nach-laendern
http://modj.org/degargooni_ertebatat_3
http://modj.org/wp-content/uploads/2021/09/Degargooni_Ertebatat.pdf
http://modj.org/degargooni_ertebatat_1
http://modj.org/wp-content/uploads/2021/09/Degargooni_Ertebatat.pdf
http://modj.org/degargooni_ertebatat_8
http://modj.org/wp-content/uploads/2021/09/Degargooni_Ertebatat.pdf
https://wp.me/p9vUft-2de
https://wp.me/p9vUft-2y6


694 

 

 

 رخدادها؟ها یا جنبش 

 ی سیاست درباره   های آنتونیو نگری و آلن بدیوی دیدگاه مقایسه
 

 

 2021اوت  15

 ی: کریستین التس نوشته

 ی: تارا بهروزیان ترجمه

گذارد. جنبش  نگویید جنبش اجتماعی جنبش سیاسی را کنار می 
 زمان جنبشی اجتماعی نباشد.  ای نیست که هم سیاسی 

 ، فقر فلسفه کارل مارکس

سازد و امر اجتماعی و امر سیاسی را  جامعه را می   سازنده   قدرت 
 کند.  شناختی تعریف می در پیوندی هستی 

 ها: قدرت سازنده و دولت مدرن، شورش آنتونیو نگری

ی  ( برای بحث دربارهG20)  20این مقاله هنگامی به نگارش درآمد که رهبران کشورهای گروه    .مقدمه

اقتصادی  مشیخط و  سیاسی  بینهای  اجالسی  در  بودند  آینده  آمده  هم  گرد  آلمان  هامبورگ  در  المللی 
ی »جنگ علیه تروریسم« به  هایی دربارهمشیی مشخصی جز تعیین خطنتیجه)اجالسی که بدون هیچ  

 پایان رسید(. 
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گرچه رهبران به نام دموکراسی، بحث عمومی و عدالت جهانی در شهر هامبورگ تشکیل جلسه داده بودند،  
هزار افسر پلیس به  زمان بود. بیش از بیستهای سیاسی تا آنترین نشستشدهرخداد یکی از حفاظت  این

سازی  کوشیدند معترضان ضدجهانیی کوچک شهر گماشته شده بودند. آنان میکنترل و حفاظت از دو ناحیه
  خطوط   عیاردن تمامشبرای عیان  یمکان  به  راداری را کنترل کنند، معترضانی که هامبورگ  و ضدسرمایه

باز برای خوابیدن و غذابدل کردند. برپایی چادر    امروزجهان    یاسیس  کشمکش خوردن، یعنی  در فضای 
آیند، از همان ابتدا  ی بازتولید زندگی به حساب میهمان اموری که بر اساس حقوق بشر ضروریات اولیه

ها بمانند و شب را در خیابان سپری  ز خانهتوسط پلیس آلمان که مصمم بود اجازه ندهد معترضان در بیرون ا
می قاعدتاً  که  تصمیمی  شد،  ممنوع  در  کنند  می  آلمان  یاساس  قانون   دادگاهبایست  برابر  بررسی  در  شد. 

رسید، مانع گذاشتند و هزار نفر می  70های معترضان، که جمعیت آن در یک مورد به بیش از  راهپیمایی
درآمدند.    زی که امروزه نیروی پلیس در اختیار دارد به محاصرهآمیهای خشونتمعترضان با کمک روش

های بالقوه« از  مداران در خصوص بروز »خشونتکردند. سیاستکوپترها صحنه را از هوا کنترل میهلی
دست هشدارها به یک  دادند، و پس از پایان ماجرا هم اینسوی چند صدنفر »معترض رادیکال« هشدار می

 ضدچپ بدل شد.  وقال عمومی  قیل

ای اشاره کردند که دولت در قالب نیروی  آشکار اما گسترده  احزاب به ندرت به خشونت  مقامات   و سیپلاما  
را دنبال    معترضان  علیه  مقابله  و درگیری    دیتشد  یاستراتژ پلیس آغازگر آن بود و از همان روز نخست  

داشتند   تها اقامترین مکانفئودالی چون پوتین، ترامپ و اردوغان که در مجللکرد. سیاستمداران شبهمی
محیطی جهانی در دنیای امروز  های اقتصادی و زیستترین سیاستگیرندگان مخربو نمایندگان و تصمیم

از منظر کنشی ثروتمند جهانی را نمایندگی میآیند، یک طبقهبه شمار می گران معترض  کنند که اگر 
عم اختالف  و  تمایز  درواقع  است.  برابر  و  آزاد  جهانی  نظم  دشمن  و  بنگریم  کنشگران  دولت،  میان  یق 

صفحه برابر  در  که  تلویزیونتماشاگرانی  نشستهی  نمیهایشان  هرگز  در  اند،  آنچه  از  آشکارتر  توانست 
 پذیر شد، عیان شود.»رخداد« هامبورگ مشاهده

کنند وجود  نمایندگی می  20گونه که امروز در اغلب کشورهایی که رهبران جینشانِ دموکراسی، آنسرشت
در  همان شکاف عمیقی است که دغدغه  دارد، بود، یعنی شکاف میان نظام    150ی مارکس  پیش  سال 

جامعه و  مدنیسیاسی  باعث  ی  شکاف  این  است.  یافته  ساختار  سرمایه  توسط  و  شده  جدا  آن  از  که  ای 
یعنی  ی آن،  شود زیرا گرایش دارد مانعی تام میان نظام سیاسی و قدرت سازندهمی  زدایی از جامعهسیاست

های اعتراضی  شوند. راهپیماییکنندگانِ دموکراتیک به تماشاچی بدل میمردم، قرار دهد. در نتیجه مشارکت
جاست که باید از کسانی که  ی جوامع ما هستند. طنز ماجرا آنو مقاومت مردمی پیامد این خط جداکننده

 مدعی دفاع از دموکراسی هستند در برابر دموکراسی محافظت کرد. 

جمله  هم از  آلمان،  ملی  مطبوعات  اینتی تسایدو    اشپیگلزمان،  از  »فرهنگ  ،  نماد  معترضان  که 

گر تاکتیک  یِ تخریبنگریمنفدموکراتیک« نبودند ابراز تأسف کردند. حتی اگر این استدالل انتزاعی که  



696 

 

سیاه« شانسنمنطقه)که    [1]»بلوک  شهر[  ]محله  [Schanzenviertel]  فیرتلی  در  به  ای  را  هامبورگ 
ترین معترضان  ای جنگی بدل کرد( راه به جایی نبرد، درست باشد چیزهایی که هدف خشم رادیکالمنطقه

ی اغلب شهروندان، تقسیم جهانی ثروت و دولت نظامی،  قرار گرفت، مانند اموال خصوصی، نگرش ریاکارانه
شان سرزنش  «فتند. در عوض، معترضان به سبب »خشونت وتحلیل قرار گربه ندرت مورد اشاره و تجزیه

ی امپریالیسم نظامی جهان هستند، یعنی  نماینده  20ی واضح که رهبران جیشدند بدون درک این نکته
یدات  ترین تمهکه شامل برخی از خشن  یک سیستم امنیت و کنترل، و مکانیسمی جهانی برای انباشت ثروت

ها قابل مشاهده نباشد.  صلی این است، حتی اگر همیشه در صفحات رسانها ی  تاکنون موجود است؛ مسئله
اند وانمود کنند که مشکل  گویان روابط عمومی مایلفکرها، و سخن  های مرکزگرا، اتاقدر عوض رسانه

آن از  از گزارشاصلی خشونت معترضان است، حتی پس  این  که بسیاری  داد که  های دست اول نشان 
ه با تمدید و گسترش بیش از حد اقدامات امنیتی و محدودسازی حقوق شهروندی مندرج  نیروی پلیس بود ک 

 در قانون اساسی آلمان و دیگر کشورها باعث تحریک خشونت شده است. 

ی پارلمان ایالتی  )آلترناتیو برای آلمان(، که خود نماینده  AFDراستی  ، یکی از اعضای حزب دستدر نتیجه
ی پلیس در توییتر اعالم کرد که محدودسازی  عاالن رادیکال چپ شد و اتحادیهبود، خواستار شلیک به ف

نگاران تهیه  ای از روزنامهعالوه، پلیس لیست سیاه محرمانهدموکراسی است. به  مقومحقوقِ قانون اساسی  
یی چون  نگاری خود را از دست دادند: همان روشی که در کشورهای روزنامهنفر اعتبارنامه  30کرد و بیش از  

های اقتدارگرایانه،  )رانسیر( و این واکنش  [2]ایم. این »نفرت از دموکراسی«روسیه و ترکیه شاهد آن بوده
که به پیوند میان سرمایه،  جای آنرفته، بههم، اما رویهای آلمان شدهایی در رسانهباعث بروز نارضایتی

رو به این پیوند  های پیاده آجرد که با تکهی اندکی دقت شقدرت، و خشونت پلیس توجه شود، به آن عده
 [ 3]کردند.حمله می

در همهبا  نشانهنظرگرفتن  را  این »رخدادها«  باید  آیا  شرایط،  این  که چپ  ی  کنیم  تلقی  امید  این  از  ای 
چنان در تالش برای بازتعریف خود  های قرن بیستم همروشنفکر »پسامارکسیست« در مواجهه با شکست

 تر بدانیم؟ای از شکست و ناکامی بیشن را نشانهاست، یا باید آ

در  دیدگاه ریشه  زیادی  حد  تا  ژیژک،  و  باتلر  تا  موفه  الکالئو/  تا  فوکو  از  معاصر،  پسامارکسیستی  های 
اجتماعی و سیاسی پس از  تجربه ایتالیا و    1968و    1945های  احزاب کمونیست  در اروپا، مانند شکست 

سوسیالیستی اروپای شرقی، سقوط اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری دموکراتیک  ی  فرانسه، زوال پروژه
توسعه شرقی،  دولتآلمان  دموکراسیی  تثبیت  رفاه،  اروپا، شکلهای  در  نمایندگی  بر  مبتنی  گیری  های 

ی چپ معاصر  عالوه، اندیشهپاریس دارد. به  1968، پراگ و می  اتحادیه اروپا و نیز رویدادهای مجارستان
های تاچر و ریگان در بریتانیای کبیر و ایاالت متحده  تحوالت عصر نئولیبرال نیز ریشه دارد که با دولتدر  

های سوسیال دموکرات تحت مدیریت تونی بلر، گرهارد شرودر، و بیل کلینتون آغاز شد و سپس با دولت
ی  ز طریق جذب در سرمایههای سنتی کارگری ای خود منجر به نابودی تشکلها به نوبهادامه یافت. این
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جهانی، و تسریع ورود به ساختارهای اجتماعی پساصنعتی در اروپا و ایاالت متحده شدند. در مواجهه با این  
میانهشکست به  کلی  چرخش  با  تطابق  در  و  بیشها  در  دموکراسی  لیبرال  و  غربی،  روی  کشورهای  تر 

ی کامالً آزاد هرگز  شدند که جامعه لیم این ایدههایی، مانند اکسل هونت و شانتل موفه، تسپسامارکسیست
پسامارکسیستنمی از  برای بسیاری  نتیجه  در  باشد.  اندیشتواند وجود داشته  های  ی جنبشدن دربارهیها 

  ایجادِ   بودنِی ممکناز اندیشیدن درباره  تریآمیز«، اهمیت بیشاجتماعی در بافتاری پلورالیستی و »ستیز
 کرد.   جهانی متفاوت پیدا

های  اما دو استثنا در این وضعیت فکری عمومی وجود دارد، یعنی آنتونیو نگری و آلن بدیو: حتی اگر اندیشه
ی کمونیسم و  ایده  ،یک از این دوی دو موضع متضاد در طیف سیاسی چپ باشد، هیچدهندهآنان نشان

ستی معاصر بدیو را  مائوئی های، اندیشهسو. از یکداری را کنار نگذاشتندی پساسرمایهرویای نیرومند جامعه
داری شناختی، ی »پسامدرن« هارت و نگری را که موضوعات مربوط به سرمایهداریم و از سوی دیگر نسخه

 دهند.  سیاست و امپراطوری را به هم پیوند میزیست

دانند، مواضع  یای »غیردگماتیک« از پسامارکسیسم می نسخهدهندهگرچه معموالً هارت و نگری را ارائه
را می برای عرضهآنان  اندیشهتوان تالش  از  دانست که دستی دیدگاهی معاصر  تا  ی مارکسیستی  کم 

ی سیاسی، وفادار مانده  ی اجتماعی مارکسیستی و فلسفهی خود، یعنی پیوند میان نظریهحدی به هسته
ی سوبژکتیویته  توان در پیوند با نظریهی سیاسی را فقط میاست. بر این اساس، از نظر هارت و نگری اندیشه

 داری جهانی تعریف کرد و کار مرتبط با تحوالت اخیر در سرمایه

ی اجتماعی، اقتصاد  ی چگونگی درآمیختن نظریهی مقابل این دیدگاه و در ارتباط با مسئلهبدیو در نقطه
جا که یکی  گیرد تا آنفاصله می ی سیاسی، کامالً از بنیان مارکسی )در معنای وسیع آن(سیاسی، و اندیشه

از ادعاهای اصلی او این است که سیاست را باید در مقام سیاست »راستین« مورد بازاندیشی قرار داد، که  
مسئله از  مستقل  او  گمان  بدیو  به  منظر،  این  از  است.  اجتماعی  ـ  اقتصادی  ساختار  و  سیاسی  شکل  ی 

ی دیالکتیکی میان  گیرد زیرا هرگونه رابطهر مارکس قرار میی سیاسی است که در براب ی آن اندیشهنماینده
 کند. امر اجتماعی ـ اقتصادی و امر سیاسی را رد می

ی پسامارکسیستی معاصر  تر یکی از معدود استثناها در اندیشهی نگری در خوانشی دقیقبرعکس، اندیشه
چنان  ی تعجب باشد، همندگان مایهکه ممکن است این حرف برای برخی خوانرغم آناست، چرا که او، به

ی موضوعاتی با بنیان مشترک درک کند.  سخت در تالش است که امر اجتماعی و امر سیاسی را به مثابه
فرض این مقاله متفاوت با موضع مفسرانی است که در نقدهای متأخرشان به هارت و نگری  در نتیجه،  

این نسبیمعتقدند  اصل  »این  تسلیم  چپدو  شده  گرایانه  و  لیبرال  معانی  و  تنوع  دارای  حقیقت  که  اند 
متفکرین چپ لیبرال    از   ی آن دستتفسیرهای متفاوت است. از نظر ما، در واقع هارت و نگری نماینده

شاید این حرف درست باشد که نگری و    [4]کنند.«داری را انکار میهستند که به باور ما حقیقت سرمایه
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به درک درست سرمای  نمیههارت موفق  اندیشهداری معاصر  اما  نمیشوند؛  را  آنان  از  های سیاسی  توان 
دربارهتفکرات شکلشان  با  ی  مقایسه  در  معتقدم  دلیل  همین  به  کرد.  جدا  بارآوری  و  کار  معاصر  های 
های  های مشخص ایدهویژه وقتی جنبههمه یا هیچ« که، بهدر شکل » یستی منسوخ بدیوئهای مائودیدگاه

غلتد، نامد درمیگرا« میچه آدورنو »رمانتیسسیم واپسآلیسم بلکه به آنکنیم، نه فقط به ایده  او را درک
 هارت و نگری موضعی بسیار سَرتر دارند. 

 توان به شکل زیر نشان داد: های میان نگری و بدیو را به صورت شماتیک میتفاوت

 

 بدیو  نگری  
 ها سربازان مبارز/ توده  کارورزان خالق/ انبوهه  عاملیت سیاسی 

اجتماعی و  - ی امر اقتصادیرابطه 

 امر سیاسی 
 امر سیاسی  تقدم ی دیالکتیکی رابطه

 پراکسیس  نظریه و پراکسیس  مارکسیسم

 ها رخدادها و گسست  ها و گذارها جنبش  شکل انقالب

 خواهی مطلق برابری بازتصاحب امر مشترک  کمونیسم 

 انضباط  شادی  ها باورها و منش 

 

ی سیاسی بدیو به دلیل  دهم که اندیشهگیرم و نشان میی دیدگاه نگری قرار میدر ادامه، من در جبهه
اندیشهانتزاعاتش می از مدل  باید  امر  بایست رد شود، و درواقع،  با  پیوند  در  را  امر سیاسی  ی نگری که 

ادعاهای قدیمی مائوچنان در  های بدیو همدهد دفاع کرد. دیدگاهاجتماعی قرار می یستی )و  ئامتداد این 
ی امری خارج از ساختار اجتماعی و شکل اجتماعی  توان به مثابهاست که امر سیاسی را می  [ 5]سارتری( 

ی ماتریالیستی اصلی برای بدیو مناسبات اجتماعی، یا حتی  گوید: »مقولهطور که بالیبار میدرک کرد. همان
بلکه، همانند سنت نیست،  تودهئمائو  تولید  نقل،    [6]ها است.«یستی،  و  آموزش، حمل  دانش، تکنولوژی، 

محیطی، جنسیت و مناسبات نژادی همگی برای  ارتباطات، ارتش و پلیس، شرایط جغرافیایی، شرایط زیست
های معاصر کار و سوبژکتیویته  تحلیل نگری )و هارت( از شکلوهستند. حتی اگر با تجزیه  ثانوی  بدیو اموری

ی بدیو  درک آنان از مفهوم امر سیاسی در پیوند با امر اجتماعی بسیار سرآمدتر از انگاره  [7]باشیم،  مخالف
رسند که باید  آورند و به این نتیجه نمیی امر سیاسی به شمار میسازندهاست، چرا که امر اجتماعی را  

طور که  یف شود. همانتعر  گذشته  به   تواند در عطفحقیقت مشخصی باشیم که تنها می  -منتظر رخداد
ی انقالبی در معنایی که مدنظر  رسد انتظارکشیدن برای فرارسیدن لحظهدهد به نظر مینگری نشان می

 [ 8] است. تساهل  بدیو است امتداد برداشت نسبتاً غیرسیاسی هایدگر از
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 نگری: جامعه وجود دارد
ی اجتماعی  سیاست چپ، انقالب و مبارزهی این پرسش که چگونه باید به  درک موضع اصلی نگری درباره

کند،  های مستقیماً برگرفته از مارکس استفاده نمینگریست چندان دشوار نیست. گرچه نگری دیگر از واژه
های سیاسی و مقاومت سیاسی در یک نظام مفروض  وتحلیل درست گشایشچنان معتقد است که تجزیههم

دی و سیاسی عامی که در آن قرار داریم استوار باشد. در نتیجه بر  وکمال موقعیت اقتصاباید بر بررسی تمام
منظور    [9] دهد« واکاوی کنیم.شناسیِ زمان حال رخ میاین مبنا، ضروری است »تغییراتی را که در هستی

ـ تغییرات در بارآوری کار تحت شرایطی  1شناسی زمان حال« اساساً این چهار مورد است:  نگری از »هستی
های جدید کار  های« جدید که با شکلـ ظهور »سوبژکتیویته2شود؛  داری شناختی« نامیده میهکه »سرمای

بارآوری مرتبط هستند؛   ـ  4کند؛ و  حاضر بر ما اعمال میو کنترل خاصی که سرمایه درحال  ـ سلطه3و 
ماتریالیسم  گوید: » طور که نگری میساختارهای جهانی مرتبط با دولت و نظام سازوکار مادی آن. همان

ورزی  های او برای فلسفهنویسد یکی از هدفنگری می  [10]سیاست است.«امروزه به معنای بافتار زیست
 عبارت است از: 

وتحلیل ماتریالیستی جدید، با کاربستی سیاسی در معنای  »درک این مسئله که چگونه یک تجزیه
داری ــ و برای  ه استیالی سرمایهتواند طرحی پیشنهادی برای مبارزات اجتماعی علیطبقاتی، می

ی( گذشته  بودن نقد ــ ارائه کند؛ نه از طریق تحمیل )گاه قهرمانانه؛ و اغلب بیهودهچگونه اثربخش
واسطه به  که  حال  دگردیسیبه  و  اصالحات  استثمار  ی  چارچوب  در  و  کنترل  تحت  که  هایی 

ست، بلکه از طریق به لرزه درآوردن این  دهد اینک به تمامی تغییر شکل یافته ادارانه رخ میسرمایه
وجود آمده  هایی که در آن بهساختن بیان و تجلی سوبژکتیویتهحال، و شکستن آن از درون، و ممکن

 [ 11]و برسازنده.«ه اند، به سبک و سیاقی ناسودو در آن محصور شده

قول فوق به وضوح  سی در نقلی ارتباط میان امر اجتماعی ـ اقتصادی و امر سیاای دربارهی پایهفرضیه

توان از  سرمایه را تنها می  علیهمبارزه    کند که امکانجا که نگری خاطرنشان میاست تا آنبیان شده  

خود گرفته است تعریف و ساختارمند  سرمایه در عصر ما بهی کار ـ  که رابطه  ایویژههای  طریق شکل

شناسی زمان حال« مدنظر  های »هستیی جنبهاگر با همهکنیم: حتی  کرد. بار دیگر این نکته را تکرار می
چنان  تنیدگی امر اجتماعی و امر سیاسی همی درهمنگری و هارت موافق نباشیم، ادعای بنیادین آنان درباره

معتبر است، و از این نظر نگری از بسیاری از فیلسوفان »پسامارکسیست« )مانند بدیو( که امر سیاسی را  
 رسند، متمایز است. های کامالً متفاوتی میشناسیدانند و نهایت به هستیتماعی میمقدم بر امر اج

از نظر نگری هر مبارزه است که  تنها میبنابراین واضح  را  این  ی سیاسی  ارتباط  از نظر چگونگی  توان 
نویسد:  ی میکند. نگرکه موضع بدیو امر سیاسی را از سرمایه جدا میمبارزات با سرمایه تعریف کرد، درحالی

»اگر وضعیت این است، منطقی و ضروری آن است که گسست ــ هر گسستی ــ باید در این چارچوب  

شود.« و    [12]دیده  گسست  امکان  دیگر،  بیان  بهکه    شکلیبه  گسست  میاین  وضعیت  خود  به  گیرد 
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ویکم مشخصاً  های بیستم و بیستاقتصادی بستگی دارد، که برمبنای نظر نگری، در خالل قرن -اجتماعی
ای  داری حتی ذرهکند، یعنی: وضعیت سرمایهتغییر کرده است. بدیو دقیقاً برعکس این ادعا را مطرح می

سرمایه تعیّن یافته    یای که به واسطهتغییر نکرده است. در نتیجه از نظر نگری مبارزه برای غلبه بر جامعه
هایی  باید بر مبنای گشایش  ده کرده وکه سرمایه آن را سازمانگیرد  ای نشأت میاست فقط از درون جامعه

کند. برعکس، بدیو معتقد است که هر گونه تالش برای  بنا شود که دیالکتیک نیروی کار و استثمار مهیا می
  معناست، چرا که صرفاً دینامیک خودِ خودفرومانده و بیی امر سیاسی از درون نظام در  اندیشیدن درباره

رسد که بدیو موضع مارکس را که برای نگری واجد اهمیت  کند. در نتیجه به نظر میسرمایه را بازتولید می
 کردن« خود دارد.گیرد؛ یعنی این ایده که سرمایه گرایش به »اجتماعیاست چندان جدی نمی

از جلد سوم   )از طریق سرمایهدری  سرمایهمارکس  با رشد سرشت عمومی سرمایه  های  گذاریافت که 

ای به انگلس آن  گشاید که مارکس در نامهان عام و...( سرمایه امکانی را میسهامدارعمومی، بازار سهام،  
می سرمایه«  »کمونیسمِ  ایدهرا  تعیینخواند،  بسیار  نگری  برای  که  است.ای  با    [ 13]کننده  بخواهیم  اگر 

ای، خود را از  های خود نگری بگوییم: »سرمایه تحت این شرایط، با قرارگرفتن در معرض چنین پویهواژه
تر این حقیقت  شود. اما نکته مهمی اجتماعی بدل میکند؛ سرمایه به سرمایههرگونه ”فردیت“ خالص می

 [ 14]شوند.«است که ”نیروهای مولد“ بالفاصله ”اجتماعی“ می

ی سیاسی را  توان مبارزههای اجتماعی خاص سرمایه و کار، دیگر نمیاز نظر نگری با توجه به این شکل 
ها  های مولدی )کار شناختی و عاطفی( که این سوژههای سیاسی )انبوهه( و ظرفیتبدون درک دقیق سوژه
ارزه سیاسی شکلی اجتماعی  کنند درک کرد. به بیان دیگر، براساس دیدگاه نگری، مبرا تعیین و مشخص می

گونه که  ی سیاسی به لحاظ اجتماعی فاقد شکل است. در عوض، آنکه از نظر بدیو مبارزهدارد، درحالی
شود )در بخش بعد به این موضوع باز  ی سیاسی توسط یک »ایده« ساخته میکند، سوژهبدیو استدالل می

اقتصادی، مانند کار، ارتباطات، حمل و نقل، مبادله،  های اجتماعیـ   ی میانجیخواهم گشت(. در نتیجه، همه
 [ 15]تکنولوژی، و غیره از نظر بدیو اهمیتی ندارند.

انتزاعی میتوان دید که موضع بدیو دستجا هم میتا همین ی  ماند، او برای این توصیهآخر تا چه حد 

در مقدمه این  گروندریسهی  مارکس  بر  بورسمبنی  نمیکه یک »ملت  را  از  باز«  توان همانند »ملتی 

کننده است، اهمیتی قائل نیست. اگر بخواهیم  چوپانان« غارت کرد چرا که سطح روابط تولید و توزیع تعیین
نظامی  های آبجو، یک دولت  های کف خیابان و بطریسنگتوان با پرتاب تکهبه زبان معاصر بگوییم: نمی

تکنولوژی پیشرفت  بر  را که  دندان مسلح  دتا  با تحصیالت عالی متکی است  های  نیروی کار  یجیتال و 
 جمعیت و »جنگ مردمی« استوار است.  [ 16]سازیشکست داد. به این ترتیب، کل دیدگاه بدیو بر توده

با مفهوم تجربه اجتماعی را حفظ میبرعکس، نگری قرابت خود  بازتر،  گوشانهاو بازی  کند؛ فلسفهی  تر، 
دیده است. ایمان به زندگی و شادیِ زیستن »به معنای  مبستگی با مردم ستمتر و در ه تر، امیدوارانهمثبت
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بعدی نیست،  »نه، انسان تک  [17]ی اجتماعی فراگیر« در دیدگاه نگری محوری است:ی سوژهقدرت فزاینده
این تا  که  مفاهیمی  دربارهو  بهجا  چپ  که  مفاهیمی  ـ  کردیم  صحبت  اخالقشیوهشان  با  ای  و  مدارانه 

بایست قاطعانه رد شوند. نخست به این علت که این مفاهیم  داند ـ میها را متعلق به خود میبینی آنخوش
بدیو   [18]شوند.«درست نیستند؛ دوم به این علت که باعث ناتوانی اخالقی و شکست و بدبینی سیاسی می

محدوده میدر  باقی  سیاسی  امن  محدودیتی  تنها  و  میماند  را  حاها  در  امکانلیبیند،  نگری  و  که  ها 
 [ 19]بیند. قدرت سازنده »همیشه به آینده اشاره دارد.«ها را میظرفیت

طور که نگری  ترند تا برای بدیو. همانو اصالحات برای نگری بسیار مهم  مفاهیمی چون سیاست جنبشی
رفتن  برای بیرون  شناختن این حقوق مشترک تنها راه صحیحرسمیتگوید: »اطمینان از بهطبعی میبا شوخ 

  ی این موضوع از این قرار است: در آینده کسانی هستند )رانسیر، ژیژک از بحران است. آخرین لطیفه درباره
واقع آن را  دانند، درفایده میرا کامالً بیاند( که »اصالحات«  های زیادی زدهبدیو هم در این باره حرف  و

می مخرب  کارگران  بسیار  برای  ـ  به  دانند  را  مخرب  اصالحات  این  چرا  نکنیم؟  امتحانش  چرا  خوب، 
  [21]{dispositifs of exodus} آنچه نگری »سازوکارهای خروج«  [20]استریت پیشنهاد نکنیم؟«وال
های انقالبی اشاره دارد، زیرا تحوالت معاصرِ کار شناختی به وضعیتی منجر شده است  نامد به گشایشمی

ی  های نگری را دربارهفرضکم اگر  ت سرمایه قرار گرفته است. بنابراین، دستکه کار به تمامی تحت تبعی 
ماند زیرا کار شناختی و عاطفی، در  ی مولد معاصر بپذیریم، سوژه بیرون از انباشت سرمایه باقی میسوژه

  آورد که تسلط وجود میای را بههای تجلیشکل خواند،شکل چیزی که مارکس آن را »عقل عمومی« می
ی کار غیرمادی، بسیارعلمی،  ها توسط سرمایه دشوار است: »وقتی کار را به مثابهو به تبعیت درآوردن آن

های زندگی آشکار شد  که روابط آن با وجود و شکلعاطفی و همیارانه درک کنیم )به عبارت دیگر هنگامی
توانیم آن را از  یم(، آنگاه میی کارکرد اجتماعی مجتمع انسانی تعریف کردو هنگامی که آن را به مثابه

های بدیل مشاهده  افزایی اجتماعی( و تولید سوبژکتیویتهی ارزشمنظر فرایندهای کار )از پی گسترش شبکه
 [ 22]کنیم.«

  سیاسی تخاصم«ی »بازآرایی  ی طبقاتی به منزلههای متفاوتی از مبارزهگری فرایند کار به شکل عقالنی
ز قدیمی مارکسیستی میان کار فکری و کار یدی دیگر وجود ندارد، چرا که از نظر  عالوه، تمای انجامد؛ بهمی

»امروزه امر فکری را    [ 23]داری شناختی تقریباً تمامی کارها کار فکری هستند.نگری امروزه در سرمایه
، حق ثبت  [25]دزدیخطوط درگیری معاصر که زیستْ  [24] توان یک امر فردیِ مشترک تلقی کرد.«می

ی خوبی برای درک مقصود نگری است: سرمایه  گیرد احتماالً نمونهاختراع، و مالکیت معنوی را دربرمی
ی همیاری« عمل  های »شبکهبه مثابه  کهبخشی و کنترل کارگران فکری و خالق، مادامقادر به انضباط

توانند خالقیت خود را  های کارکننده با مدارج تحصیلی باال تنها در صورتی میو سوژه  [ 26]کنند، نیستمی
تنها    [27]بروز دهند که تماماً تحت کنترل و فرمان سرمایه نباشند: »کار غیرمادی نیاز به فرماندهی ندارد.«

های قانونی و تصاحب انگلی ارزش اضافی از یک  انجام دهد ایجاد محدودیتتواند  کاری که سرمایه می
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فی خود  که  است  کاری  مینظام  نیز  سرمایه  بدون  مینفسه  نمونه  برای  باشد.  داشته  وجود  توان  تواند 
ها دهند، آنشان را آموزش نمیها کارگرانهای انتشاراتی دانشگاهی را درنظر گرفت: این شرکتشرکت

های مولدشان را در اختیار  ها کنترل و فرماندهی سوژهگیرند، این شرکتشان را مجانی به کار میکارگران
دزدند، محصوالت این نویسندگان را در قبال مبلغ  ندارند؛ بلکه حق دسترسی را از نویسندگان دانشگاهی می

کنند و به طور قانونی )از  یمراتب« را ایجاد مهای »جایگاه« و »سلسلهفروشند، ایدئولوژیهنگفتی پول می
دادن محصوالت  ای( اقدام به محدودسازی دسترسی یا اجارههای آنالین و دسترسی کتابخانهطریق هزینه

کم در تئوری ـ دیگر برای کار خود نیازی به صنعت نشر ندارند. نگری  کنند که ـ دستدانشگاهیانی می
ای که حقوق خصوصی و عمومی  افتد، و نحوهب اتفاق میچه در وکند: »آنگونه خالصه میاین بحث را این

امور مشترک    [28]ای روزمره است.«شوند امروزه دیگر پدیدههای مشترک دچار تعارض و تضاد میبا فعالیت

به  های نشر همیارانه(.  های آنالین و رایگان و پالتفرموجود داشته باشند )از طریق کتابخانه  توانندمی

تواند بستری  شود که میممکن می [29]های اجتماعی و اقتصادی معاصر، خروج انبوههواقعیت  یواسطه

آورد، خواست فراهم  بیانی سوژهبههای سوبژکتیو جدیدی  مشترک  بر »ظرفیت  و  آورد،  ها« متکی وجود 

با پدیدارشدن »کار به طور فزاینده از سرمایه مستقل می  [ 30]باشد.   [ 31]ی«عموم  عقل  قدرتِشود، و 

ها و سرشت همیارانه هستیم:  ی شبکهبه واسطه  [ 32] کار«  پتانسیل مشترکهد »شکل جدیدی از  شا

ی اجتماعی  آالت )که تابعی از سرمایهی قدرت است، و خودِ ماشین »در عوض، سرمایه همیشه یک رابطه
گرایانه تعریف کرد. این رابطه همانا مبارزه  توان به صورت جزماست( خودْ یک رابطه است. این رابطه را نمی

ها و  ی تاریخی ـ و از این رو با پایانی باز ـ از پیروزیشدهبندیی سرهمهو درگیری است، یک مجموع
اینشکست زندگی می  جاهاست:  آن  در  است که سیاست  مبارزه، هستی  جایی  تاثیرات  تغییرات،  و  کند؛ 

شناختی با های کارگران »در درون آن و در ورای آن«، اموری متغیر و پویا هستند و به شکل هستیبدن
   [33]شوند.« زمان تعریف می گذر

های جدید تمامی به تبعیت انباشت سرمایه درآمده است، حتی اگر دیگر نتوان شکلجا که زندگی بهاز آن
سیاست که اینک کل مردم  یم کرد، زیستای تنظها و کارگران کارخانهخانهی طبقاتی را برمبنای کارمبارزه

دربرمی مبارزهرا  برای  جدیدی  میدان  خطوط  گیرد  نگری  نظر  از  که  است  روشن  پس  است.  طبقاتی  ی 
ی مبارزه فقط از درون چارچوب سرمایه و کار قابل تعریف هستند. »کار زنده آن نیروی درونی است  بالقوه

 [34]زند.«کند بلکه دست به ساخت بدیل میداری را دچار اختالل میتنها فرایندهای سرمایهکه پیوسته نه

به عقالنی ارتباطات مولد میبا توجه  این فرض کامالً    [35]شود،شدن کار، خود  بنابراین  جاست که  بهو 
ارتباطاتی تعریف و معین میی این ظرفیتهای سیاسی به وسیلهسوژه هایی که خود  شود، ظرفیتهای 
در  نتیجه بنابراین  است.  زندگی  همانا  ارتباطات  »اما  هستند.  مشترک  تولید  و  علم  عمومی،  عقل  ی 
حال که سرمایه هم  داری پیشرفته، درگیری، مبارزه و تنوع بر ارتباطات متمرکز شده است، در عینایهسرم

 [ 36]ی زندگی را از پیش مشخص کند.کنندهی ارتباطات عوامل تعیینکند به وسیلهتالش می
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 بنیادین پیوند  چه از نقطه نظر مارکسیستی،  طور که در بخش بعد خواهیم دید، بدیو هیچ توجهی به آنهمان

ندارد. اگر از این    ،آیدی سیاسی به شمار میهای مبارزههای سوژگی، و شکلهای کار، شکلمیان شکل
  ،ی سیاسیِ »راستین«نقطه نظر بنگریم، بدیو یک متفکر ضدمارکسیست است چرا که مدعی است سوژه

نگرد: »اما مسئله این نیست: با  گونه به موضوع میشود. در مقابل، نگری ایناز نظام تعریف می  بیرون 

؛ »بیرون« جایی در این معادله ندارد، زیرا دشمنِ  رو در رومبارزه کرد و هم    از درونداری باید هم  سرمایه

ی فرایندِ کار تغییر شکل یافته باشد، کارِ زنده صرفاً پیکری انتزاعی از استثمار نیست که در تداوم چرخه
 [ 37] کد.«مدار است که کار اضافی را مییهسرمابلکه پیکری مشخص در قامت 

 بدیو: جامعه وجود ندارد 
ربط به حقیقت از دایره خارج  ی امری بیشناسی بدیو ـ که امر اجتماعی را به مثابهبرخالف نگری، هستی

شود. رخدادها وقایعی مرتبط با حقیقت هستند که ساختار  ـ با مفهوم محوری »رخداد« مشخص می کندمی
سازند:  دهند. فرض بدیو این است که چهار رخداد وجود دارد که واقعیت را میمی  م واقعیت را از نو شکلتما

نمی را  علم، و عشق. رخدادها  پیشسیاست، هنر،  استراتژیک  لحاظ  به  باعث  توان  و رخدادها  بینی کرد، 
های  جود در موقعیتشوند که حامل تجدید ساختار رادیکال هر چیز موپیدایش یک »روند حقیقت« می

نمیتاریخی است، و فی را  برنامهنفسه همیشه یکتا هستند. رخدادها  ابزاری  توان  به شکل  یا  ریزی کرد 
اما هنگامیبه آورد؛  مناسبات و شکل  وجود  یکتا، در  بپیوندند، واقعیتِ یک وضعیت  وقوع  به  که رخدادها 

شود. حقایق  خوش تغییر میسازند، دسترا میاش، و نیز از حیث اموری که خود این وضعیت یکتا  بیانی
 کنند. ای معطوف به گذشته وضع میخود را به شیوه

اینهمان تا  که  ندارد؛  طور  جایی  بدیو  حقیقتِ  با  مرتبط  رخدادهای  فهرست  در  اجتماعی  امر  دیدیم،  جا 
این به  توجه  با  اجبرعکس،  از چارچوب  بیرون  نهایتاً  بدیو  اقتصادی  که رخدادهای سیاسی مدنظر  تماعی 

شود. به همین  تلقی می  در ارتباط با سیاست، سپهری ثانویویژه  شوند، امر اجتماعی، بهموجود ساخته می
مثابه به  بیرونی  ترتیب، سیاست رخدادی است که  عنوان چیزی  به  اجتماعی، درواقع  امر  نهایی  ی بستر 

های تاریخاً  ماعی همواره در )باز(سازماندهیای که سازمان اجتکند به گونهمی  نسبت به امر اجتماعی، عمل
شوند.  ی سیاست ساخته میی »راستین« به مثابهمرتبط ِ واقعیت اجتماعی ریشه دارد که از طریق اندیشه

شان مشخص  ی ورایِ هر گذار تاریخی بودنویژه رخدادهای سیاسی، با خصیصهاز این لحاظ رخدادها، و به
ها  این  [38]شود.اتی مانند »گسست«، ظهور ناگهانی، یا »انفجار« توصیف میشوند. امر جدید با اصطالحمی

توان بیرون از هر تعین اجتماعی و  که سیاست را میگر تز افراطی بدیو هستند مبنی بر اینبه وضوح نشان
آید.  رسد رخدادِ حقیقت ناگهان از هیچ پدید میتوان گفت به نظر میمی  [39]نسبت به آن خارجی تلقی کرد.

پذیر است، حتی اگر یک موقعیت  بنابراین، احتمالِ حقیقت در سیاست یا یک سیاست راستین همواره امکان
 یابی مجدد چنین رخدادیْ غیرمحتمل یا بعید باشد.معین باعث شود سازمان
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نه فلسفه است و نه نظریه، بلکه فقط   ندارد که از نظر بدیو مارکسیسم  پراکسیس  بنابراین جای تعجب 
ی  شود. مارکسیسم یک سیاست است که به نام ایدهای است که از طریق »حقیقت« ساخته میسیاسی 

می در  تصور  به  مبارزهبرابری  با  که  اصیل  »مارکسیسم  سازماندهی  آید:  برای  عقالنی  سیاسیِ  ی 
میخواهانهبرابری شناخته  جامعه  حدود  ی  از  شک  بدون  شد.«   1848شود،  شدت  بهموضع    [40]آغاز 

بهفروکاهنده بدیو  شاخهی  نه   ... »مارکسیسم  است:  زیر مشخص  فراز  در  )نظریهخوبی  اقتصاد  از  ی  ای 
شاخه نه  است،  تولید(  جامعهمناسبات  از  فلسفه  ای  نه  و  اجتماعی«(،  »واقعیت  عینی  )توصیف  شناسی 

مارکسی )مفهوم که  کنیم  تاکید  دیگر  بار  بگذارید  تضادها(.  دیالکتیکی  سازمانپردازی  دانش  ی  یافتهسم 
خواهانه  نهایت تحقق یک شکل منطقی و برابریکردن جامعه و در  ابزارهای سیاسی مورد نیاز برای واژگون

 [ 41]از سازمان اشتراکی است که نام آن »کمونیسم« است.« 

این نگاه   مسئله که در اظهارنظر فوق قرار است چه درکی از »سازمان اشتراکی« داشته باشیم، فارغ از این
که دیگر آن را در چارچوب پارادایم حزبی درنظر  ی پراکسیس، حتی هنگامیافراطی به مارکسیسم به مثابه

پروژه به  را  مارکسیسم  علمی  و  نظری  وجه  کل  مینگیریم،  فرو  سیاسی  آنبه  کاهد، ای  را  جای  آن  که 
در نتیجه، نقد    [ 42]درک کند.  ی دیالکتیک پراکسیس و نظریه طور که مارکس معتقد بود به مثابههمان

شوند.  ی رادار بدیو محو میکل از صفحهداری، و غیره بههای معاصر سرمایهاقتصاد سیاسی، کار، شکل
ندارد و به واقعیت متعلق نیست، زیرا جامعه، در همهمختصر آن ی  که، از نظر بدیو جامعه هیچ واقعیتی 

آورد. باید اضافه کنیم، در این  وجود مین اجتماعی را بهست است، که سازماو پیامد سیا  وجوهش، نتیجه
از   نگاه جامعه فقط سازمان سیاسی است. در نتیجه، مارکسیسم را باید جنبشی تلقی کرد که ــ مستقل 

دهد یا به کل فاقد  کننده ــ یا خواهد توانست کل واقعیت را از نو سازمان  ی عوامل اجتماعاً تعیینهمه
 معناست. 

ی غیرتاریخی  ی اجتماعی از سوی بدیو و نسخه، این فروکاستن مارکسیسم به سیاست، با رد نظریهنتیجتاً
داری و دیگر مقوالت  داری همراه است، که به ویژه در تقلیل سرمایه، سرمایهاش از سرمایهیافتهو تقلیل

هستی به  نامربوط  چیزی  به  قابلجامعه  است.شناختی،  دیدگا  [43]مشاهده  مثال،  براساس  برای  بدیو،  ه 
از گانگسترهاست« که سود و طمعسرمایه آن  گرشان است، و خصیصههدایت  ،داری »رژیمی  ی معرف 

سرمایه را باید صرفاً اصلی »نیهیلیستی« تعریف کرد که از طریق آن بازار به    [44] سازی است.خصوصی
می گسترش  جهانی  میشکل  پیدا  رسمیت  ارتباطات  هژمیابد،  به  و  منجر  کند،  متحده  ایاالت  ونی 

با مجموعهداری را یک نظام سازمانکه سرمایهجای آنبهبدیو    [45]شود.می ی  دهی اجتماعی بداند که 
مقوله با  نیز  و  اقتصادی،  ـ  اجتماعی  مقوالت  از  زندگی مشخص میخاصی  اصلی  کلیاتی  ی  شود، صرفاً 

های اجتماعی خاص ی شکلن میان تأمل دربارهکند. در ای داری ارائه میپاافتاده برای درک سرمایهپیش
های  آورد، به کل غایب است، زیرا از نظر بدیو سوژهوجود میبههایی که  بازتولید اجتماعی و سوبژکتیویته
 گیرند. شوند بلکه از بیرون از آن نشأت میسیاسی درون نظام ساخته نمی
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داری، را شکل متفاوتی  اجتماعی آینده، یعنی جهان پساسرمایهبر اساس نظر بدیو ضرورتی ندارد فرماسیون  
داری خود را صرفاً در مفاهیمی  دهی اجتماعی کار و جامعه تصور کنیم؛ بلکه جهان پساسرمایهاز سازمان

کند. برمبنای دیدگاه بدیو این  ، یعنی کمونیسم، بازسازماندهی می[46] سیاسی مبتنی بر »نیروی یک ایده«
هایی که طرح  کند، سوژهسازد و مطرح میهای سیاسی برمیی سوژهسم{ افراد را به مثابهایده }کمونی 

جویانه، واقعیت را از  افکنند و از این طریق به شکل مبارزهخواهی را در تاریخِ ناموجود درمیی برابریایده
در راه این حقیقت« از    ی سیاسی »مبارزی استواقع بر مبنای نظر بدیو، سوژهدر  [ 47]دهند.نو سازمان می

ایده »ایجاد«  کمونیسم.طریق  آن  [ 48]ی  هستند:  کلیدی  عناصر  اعتقاد  و  میایمان  بدیو  که  گوید  گونه 
سازمان و  فعال  اعتقادی  اندیشه»سیاست،  است،  امکانیافته  که  کنش  در  نشان  ای  را  نادیده  های 

ی کمونیسم«، آن طور که مدنظر بدیو است، »چیزی است که فرد را به  در حقیقت، »ایده  [ 49]دهد.«می
برمبنای    [ 50]افکند.« ی این فرد را در تاریخ درمیکند و همزمان طرح و برنامهای سیاسی بدل میسوژه
بدنایده این  بدیو،  واسطهآلیسم  به  غسلها  این  بدنی  تجدیدحیات  و  و  تعمید  »حیوانی«  از  های  مجزا 
بدیو مییک دارند.  تعلق  جدید  نظمی  به  اینک  باقی  دیگر،  حیوانی  انسانیتِ  تنها  ایده،  این  »بدون  گوید: 
اش و آنچه نفع  سازی انسانِ هیوالست که دیگر فقط برای منافعداری حیوانماند. از این رو، سرمایهمی

ها و قوانین  ک است زیرا عاری از ارزشنهایت خطرنا شدن بیکند. این حیوانیمی  پندارد زندگیخود می
 [ 51]است.«

ی »حیوانیت«، فروکاستن آن به یک نظام نیهیلیستی آخرالزمانی،  داری به مثابهی سرمایهدیدگاه بدیو درباره
های  گرایی افراطی، دیدگاهای از الهیات مسیحی، گونهی زندگی بدون ایده، یادآور ملغمهو تعریف آن به مثابه

گوید »ایده  گرایی افالطونی است. آن طور که بدیو در جای دیگری میی مدرنیته، و ذاتدربارههایدگری  
گیری پیدا  شود زندگی یک فرد، یک حیوان انسانی، برمبنای حقیقت جهتهمان چیزی است که سبب می

حقیقت(    شود که در آن مردم بدون این ایده)یداری به شکل نظامی به تصویر کشیده میکند« و سرمایه
و زندگی    داری سقوط معنوی به قعر جسمانیتی معرف سرمایهجا مشخصهدر این  [ 52]کنند.زندگی می

ی شکلی از »دارایی« معرفی  جا به مثابهی کمونیسم« در اینعالوه، تبعیت از »ایده. بهمعنای ماستبی
تبعیت بدن از    [ 54]خواند.می  [ 53] درستی شمایل فیض شود. آدریان جانستن این مفهوم نزد بدیو را بهمی

بدن نیست. در واقعیت اما، حتی اگر وضعیتی را متصور شویم که در آن    کاملیک ایده چیزی جز کنترل  

قدر هم ساده نخواهد بود؛ برعکس الزم  فرما شدن ایده بر بدن آنثبات شود، حکم نظام سیاسی جاری بی

یعنی رهبران، سطوح مختلف سازماندهی)ولو غیرحزبی(،    ایده را هم مدنظر قرار دهیم،  اجتماعیاست شکل  

رویهتکنولوژی سیاسی،  تکنولوژیهای  و  نهفته،  نوبههای  به  )که  ارتباطاتی  اجتماعی های  نظام  خود،  ی 

آن    میانجی گیرد( که  فرض میدانش، تولید دانش، نیروهای مولد در سطح تاریخی خاص، و غیره را پیش

های  ی ایده، همهاجتماعیی چگونگی بازسازماندهی جهان  ن نوعی دانش دربارهعالوه بدو. بهایده هستند

هم بود.سیاسی  خواهند  توخالی  می  حتی  [55]چنان  ایدهاتواگر  از  بدیو  انتزاعی  برداشت  برای  ی  نستیم 
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نظر  این نکته را در چنان الزم بودشود معنایی قائل شویم، همها تزریق میکمونیستی »معینی« که به بدن
ها را به سوی سرزمین طالیی موعود هدایت  ها شود و آنکه بتواند وارد بدنبگیریم که این ایده پیش از آن

کند، نیاز به نفوذ به کل نظام مناسبات تولید و مناسبات اجتماعی مالزم با آن دارد. پیامد برداشت ذهنی  
ی مدنظر نگری، نه مولد است  بنیان خود، برخالف سوژه  ی سیاسی او در بدیو از سوژه این است که سوژه

 و نه خالق. 

معنای  ی کمونیسم زندگی بیاز نو متولد شویم با این امید که ایده  خواهد به عنوان کمونیستبدیو از ما می
ی  شدن به مبارزان راه حقیقت، بر فردیت حیوانخواهد کرد که با تبدیلهایی معنوی دگرگون  ما را به سوژه
تا آنخود غلبه می دارد  بدیو  این تصویر »سربازان کلیسا« جایگاهی محوری در »نگرش«  جا که  کنند. 

کنند، بلکه ما را از سقوط تمدن  ی سرمایه آزاد میهای سلطهسربازان کمونیست بدیویی نه تنها ما را از پویه
بخشند. نیازی به  مان رهایی میکنند و از »حیوانیت«دهند، ما را به لحاظ معنوی دگرگون مینجات می

عالوه، تمامی مراحل  به  شود. ی این مفاهیم توسط راست افراطی هم به کار گرفته میگفتن نیست که همه
شود:  شود. همه چیز از باال به پایین درک میمراتب، ساختارمند میی سلسلهی سیاسی بدیو به واسطهاندیشه

از   پس  سیاسی،  قواعد  ایده، سپس  دستورالعملنخست  رویه  آنْ  غیره.  مشخص، سپس  و  نتایج،  بعد  ها، 
اندازد، تا هستی و چیستیِ و انضباط کامل آن میوار حزبی  تر به یاد سیاست ماشین ها ما را بیشی اینهمه

 شان.  های تکثرگرایانهی تجلیهای اجتماعی معاصر در همهتشکل

های  زی بدیو بسیار آزاردهنده است. ارتباطات اجتماعی، شکلپردای پنهان در نظریهاین لحن اقتدارگرایانه
های اجتماعی به کلی غایب است. بدیو به تازگی  مراتبی جنبشدهی غیرسلسلهجمعی مقاومت، و سازمان

شاید این دیدگاه برای فقیرترین    [56]شان ندارند«.ها چیزی جز انضباطای گفته است: »انساندر مصاحبه
دست آورده باشد، اما  بههای ضداستعماری  درست باشد، و شاید نتایجی هم در جنگمردمان روی زمین  

یستی رخ دهد. برای حرکت به سمت  ئانقالب مائو ،بسیار نامحتمل است که در جوامع تکنولوژیک پیشرفته
های اخالقی، و دانش است  کرده، و بینشی سوسیالیستی که شامل متخصصان فنی، افراد تحصیلجامعه
های سیاسی یزی بیش از »نظم و انضباط« سیاسی نیاز داریم. به بیان دیگر، به چیزی بیش از عاملیتبه چ

گرایانه  انتراعی و توخالی نیاز است؛ یعنی به افراد اجتماعیِ تاریخاً خاص نیاز است. در مجموع، دیدگاه جمع
ند، یعنی »زندگی جمعی زیر پرچم آیی پیشتاز به حرکت درمیهایی که در پی یک ایدهی تودهبدیو درباره
دانیم بر سر آنان که شاید  ی قرن بیستم حقیقتاً ترسناک است زیرا نمی، با توجه به تجربه[57] یک ایده«

ی بدیو درآیند چه خواهد آمد. باید توجه داشت از سخنان بدیو  گرایانهی جمعمایل نباشند به تبعیت ایده
سازی سیاسی فقط یک گام کوچک فاصله است، زیرا کسانی را که  شدن« تا منطق پاکی »حیوانیدرباره
های بدون  « و »بدنی »حیوانمثابهشان بهی وضعیتی کمونیستی شوند، در نتیجهخواهند تابع ایدهنمی

 توان »آفت« و حشره نامید. ی کمونیستی به سادگی میحقیقت«، در یک آینده
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ی انواع  شود که کمونیسم »به تدریج همهتر آشکار میادعای او بیشی بدیو با این  ی هولناک اندیشهجنبه
دهد: یعنی تفاوت میان شهر و روستا، فقیر و غنی، کار  های عمده در سازمان اجتماعی را کاهش میتفاوت

تصور    [60]محو خواهد شد.  [59]عالوه بدیو مدعی است که تقسیم کاربه  [58]یدی و فکری، و زن و مرد.« 
رساند که این جهان از اجتماعات کوچک مذهبی ها ناگزیر ما را به این نتیجه میون این تفاوتجهانی بد

الگوبرداری شده است که به واسطه را  ی کار متحد و ایمان مذهبی که معنویت این جماعت)ارضی(  ها 
ایده که با غلبه بر  بعدی باشد. از این نظر، این اند. مذهب )کمونیستی( باید تکدهد گرد هم آمده شکل می
ی کنونی نیازمند  رود جای تردید بسیار دارد، زیرا جوامع پیچیدهتقسیم طبقاتی نیز از میان می  ، تقسیم کار

  آزادیِ تقسیم کار )و زمان  هستند، که به باور من با حداعال   کم حداقلی از زمان کار اجتماعاً الزمدست

گفته است، خواست محو تقسیم    1968طور که آدورنو در  همان  [61]شود.برای کار داوطلبانه( مشخص می
های شوراهای اولیه  خواست بدیو برای لغو تقسیم کار یادآور تالش  [62]کار »رمانتیسیسمی واپسگرا« است.

گرایی است و من، معتقدم با توجه به سطح کنونی  ها به نفع اشتراکیی تخصصبردن همهبرای از بین
جام واکاوی  و  کار  استعهتقسیم  و مخرب  خام  بسیار  خواستی  معاصر  جوامع  در  بهشناسانه  خود .  عالوه 

ی سوسیالیستی کند که تقسیم کار و توزیع نابرابر برای یک جامعهاستدالل می  نقد برنامه گوتامارکس در  

 ضروری است. 

اساً سیاسی مطرح  ای اسی پروژهچه به عنوان تفسیری بدیهی از مارکسیسم به مثابهای که بدیو در آننکته

ی  انگارانه و ایدهطلبی ساده، به موضع مساواتی گوتانقد برنامهگیرد، نقد مارکس، در  کند نادیده میمی

است که در آن فرد با گروه یکی    فردگراییی شکلی رادیکال از  سازمان اجتماعی کمونیستی به مثابه

تواند متنوع و چندگانه باشد:  یاسی انبوهه میهای سگوید تجلیطور که نگری میشود. همانپنداشته نمی
در قیاس با بدیو موضع نگری    [63]هاست که قادر به بروز آن است.«»وحدت کنش انبوهه، کثرتی از تجلی

نزدیک بسیار  مارکس  برابریبه  نگری،  برای  است.  کمتر  اهمیت  از  کامل  است؛  خواهی  برخوردار  تری 
  [64]شود.وجوی آزادی« تعریف میادی سیاسی رادیکال و جستی »دموکراسی اقتصکمونیسم به مثابه

شود: کار هنگامی  ی آزادی از طریق امور مشترک تعریف میشناختی به مثابهزیرا »کار به شکلی هستی
 [ 65]مولد است که آزاد باشد، در غیر این صورت مرده است، و کار تنها هنگامی آزاد است که مشترک باشد.«

بر   اداره  افزون  نفع خصوصی  اصل  برمبنای  انسانی  جوامع  نیست  نیازی  است »که  مدعی  بدیو  این، 
این مدعا نیز محل تردید است، زیرا فرض نهفته در آن این است که منافع فردی و منافع    [66]شوند.«

شود، و دیگر نیازی به حقوق نیست، و  شوند، و فرد به تمام توسط کل جذب میجمعی یکی و یکسان می
گیرند  توان بدون دخالت قانون و نهادهایی که میان امر فرد و امر جمعی قرار میها را میی درگیریههم
ها و منافع فردی ابراز  وفصل کرد. اگر این فرض را در نظر بگیریم که افراد خود را با امیال، خواستحل
ندارد. به نظر میمی اعراب  از  ها در  ی اینای بدیو که همهرسد این ادعکنند، امر فردی دیگری محلی 

کند که در قرن  وقمعی پیروی میشود از همان منطق خطرناک قلعنهایت به یک جامعه »سالم« منتهی می
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طور که آندریاس آرنت خاطرنشان کرده است این موضع هیچ ربطی به مارکس  بیستم حاکم بود، اما، همان

نیهیلیست  یک    - رادیکال پیش از او    گرایانر چپحتی اگر نخواهیم بدیو را ـ همانند دیگ  [67]ندارد.

و    موجود   وضع به شمار آوریم، دست آخر او یک پوزیتیویست قانونی است، زیرا قانون را به ابزار    قانونی 

از یک سازمان    فرارفتنتواند به  که می  فردیو هر عنصر هنجارین و حق    [68] دهد.ابزار دولت تقلیل می

بیان   به  و  مفروض  میاجتماعی  فروکاسته  چیزی  به  شود  منتهی  دستگاه  آزادی  را  آن  آلتوسر  که  شود 
  های قابلالمللی شاید واجد »مزیتگوید که وضع قوانین بینخواند. برای مثال بدیو میگر دولت میسرکوب

 [69]دهد.« اثباتی« هم باشد، اما »از منظر ادراک سیاسی هیچ پیشرفتی را نشان نمی

 

 بدیو  ینگری و دیدگاه نگری درباره  یدیدگاه بدیو درباره
ی  توان درک کرد که چرا و چگونه او در تمام سطوح تفکر دربارههای سیاسی بدیو، میبا توجه به طرح 

ای مربوط به طبقات،  ی امر سیاسی مسئلهجامعه و امر سیاسی، با نگری مخالف است. از نظر بدیو مسئله
ی  کند، مسئلهنیست؛ بلکه آن طور که او در استداللش علیه نگری مطرح میها  ها، و دیگر عاملیتجنبش 

سازی مردود است  ها تحت رهبری یک ایده است. برای نمونه، جنبش ضدجهانییابی تودهچگونگی سازمان
هیچ معنایی    20کند. بنابراین، بر مبنای این دیدگاه، تظاهرات علیه نشست جیزیرا در درون نظام عمل می

چنان به عملکردهای سرمایه بسیار نزدیک بمانیم. اگر این موضع را تا  رد زیرا مستلزم آن است که همندا
های نظام اقتصادی  گاه باید نتیجه بگیریم که هر تالشی برای ایجاد بدیلاش ادامه بدهیم آنحد نهایی

پایدار، فناوری[70]موجود، مانند جنبش مهار رشد آ، اقتصاد دولتی  وهوایی، و غیره، همگی بهای جدید 

داند، زیرا فقط  ، یعنی فاقد روح، میمعنیبیها را  مانند، و از این رو، بدیو این تالشدرون نظام باقی می

گرا  اجتنابِ دموکراسیِ جنبش»ادبیات همدالنه و غیرقابل  [ 71] بازپیکربندی همان وضعیت کنونی هستند:
شویم«،  رگ بر این یا مرگ بر آن«، »همه با هم پیروز میما را نجات نخواهد داد. }شعارهایی چون{ »م

ای  ها قادر به فراخوانیِ لحظهی این»از خانه بیرون بیایید« »مقاومت کنید!«، »شورش حق ماست«... همه
ی داشتن یک استراتژی روشن  عواطف جمعی هستند، و به لحاظ تاکتیکی، همگی بسیار مفیدند ـ اما مسئله

پُرمایه دربارهباقی می لچنان الینحرا هم آینده های رهاییی کنشگذارند. این زبان برای بحثی   بخشِ 
های  ی شکلگوید: »سیاستْ کمونیسم راستین است، در همهبدیو حتی قویاً می  [ 72]زبانی بسیار فقیر است.« 

 [ 73] ای مربوط به دولت، مربوط به مدیریت امور است.«، مسئلههر چه غیر از اینآن. 

طلبد ناسازگار است؟  چه سرمایه میبا آن  واقعاًی امروز این است ــ چه نوعی از سیاست  ئله»مس

هاست، در ارتباط مستقیم با کارفرمایان و با سرمایه  سیاست برای ما در قلب امور است، در کارخانه
ها، و  چنان امری است مربوط به سیاست ـ یعنی امری است مربوط به اندیشه، بیانیهاست. اما هم

ها برای ساختن یک بدیل اقتصادی، به نظر من در بهترین حالت انتزاعاتی  ی تالشها. همهرویه
هاست.  گر آنیابیِ خودِ سرمایه، هدایتناب و ساده هستند، حتی چه بسا بُردارِ ناخودآگاهِ بازسازمان
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هیم دید ــ که چگونه بسیاری  تر از این موارد خواتر و بیشتوان دید ــ و در آینده بیش برای مثال می
جدیدی    قوای  های جدید، و آرایشهای جدید، چرخشزیست صرفاً حوزهاز مطالبات طرفداران محیط

تواند  کند. چرا؟ زیرا هر پیشنهادی که مستقیماً به اقتصاد مربوط باشد میرا برای سرمایه مهیا می
این ذاتاً  شود.  جذب  و  هضم  سرمایه  زیرتوسط  است،  سرمایه  گونه  برای  امور  کیفی  پیکربندی  ا 

های بازار دگردیسه یا از خودبیگانه کرد، که بتوان امور را بر حسب ارزشالسویه است. تا زمانیعلی
ی سیاسی  ای که سزاوار نام استراتژی است، مبارزهاوضاع بر وفق مراد سرمایه است. تنها استراتژی

 [ 74]اندیشه.« ک پراکسیس ـی فعال و تکین، ی است یعنی یک سوبژکتیویته

 کند: بنابراین جای تعجب نیست که بدیو موضع دیالکتیکی نگری را کامالً رد می
ی شکلی از دولت را داریم، و از طرف دیگر دموکراسی به  »از یک طرف تعریف دموکراسی به مثابه 

  ماندگار جنبش اجتماعی. اما من معتقدم دیدگاه کالسیک تقابل دولت و جنبش ی تعیّن درونمثابه
جنبش  گر را با خالقیت و  توان به سادگی ستم دولتی یا یک نظام ستمدیگر اشباع شده است. نمی

در تقابل قرار داد. این مفهومی قدیمی است، مفهوم جدیدی نیست. ما باید به برداشت جدیدی از  
ی  دموکراسی برسیم، برداشتی متفاوت و بیرون از تقابل دموکراسی صوری )یعنی دمکراسی به مثابه

مثابه به  دموکراسی  )یعنی  مشخص  دمکراسی  و  دولتی(  شکل  نگری  یک  اجتماعی(.  جنبش  ی 
امپراتوری  هم بگیرد:  به کار  را  اگر اسامی دیگری  داد، حتی  تقابل کالسیک قرار  این  چنان درون 
 [ 75]جای جنبش. اما اسامی جدید به معنی چیزهای جدید نیست.«بهجای دولت، انبوهه به

پذیربودن آن را  شناسیِ اجتماعی موضوع اصلی است، و در نتیجه، کمونیسم و امکاناز نظر نگری، هستی

ممکن   در کدام شکل اجتماعی و  از کجاتوان بدون درک این نکته تصور کرد که این کمونیسم مین

کمونیسم یک پتانسیل است. درک بدیو از رخداد در تضاد با این ایده است که آینده باید    [ 76]خواهد شد.
ی پایدار را به لحاظ  هحال، یک جامعگیرد. با اینبر بستر حال بنا نهاده شود، زیرا رخداد از هیچ نشأت می

گونه ظاهراً  توان آندهد، نمیای که امور مشترک را بدون مالکیت خصوصی سازمان میاکولوژیک یا جامعه
های  ای مستلزم سوژهپندارد، به یک سازماندهی سیاسی صرف فروکاست، زیرا چنین جامعهکه بدیو می

ی کار و  های ویژهنهادهای مدیریتی، و تشکل  کرده، نهادهای خاصی که آن را شکل دهند،کامالً تحصیل
از  فناوری بهتوان آنطریق سیاست نمیهایی است که صرفاً  را  از آنها  آورد.  بدیو سوژهوجود  ی  جا که 

 شود. های اجتماعی از آن گرفته میی جنبهدهد، همهی تجسدیافته تقلیل میسیاسی را به یک ایده

می استدالل  نگری  که  برعکس  هستیکند  نخواهد  »بدون  وجود  کمونیسمی  هیچ  تاریخی  شناسی 
 نگری برخالف بدیو معتقد است:  [77] داشت.«

گاهی مواضعی    »از این رو، باید درک کنیم آیا و به چه میزان درون این طیف متنوع مواضعِ متفاوت، 
می به  شوندپدیدار  جهانکه،  پروژهشمولنام  سیاسی  بودن  پراکسیسِ  پیشنهادیی  با  شان، 

  کنند، برای مثال از طریق نفی تاریخیت مقوالتی چون ”انباشت بدوی“شناختی مخالفت میهستی
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ی بازسازی فوری و ناب امور مشترک؛ یا از  ی کمونیسم به مثابهکردن فرضیهو در نتیجه با عرضه
کار را )که همانا ایجاد حقیقی  های مولدی که ”ترکیب فنی“ نیروی  زدایی از دگردیسیطریق ارزش

های  های تولید است( به شیوهی ماتریالیستی در رابطه با مناسبات تولید و نیرویویتهیتواقعی سوبژکو  
ی اعتراض کمونیستی همانا سرشت انسان  کنند، و با این ادعا که ریشهمختلف تنظیم و تعیین می

و غیره: این دیدگاه به وضوح همان    –  ، همیشه ثابت است( [78]واربه شکل ریاضیاست )که  

 [ 79]بندی جدید مبهم.«اش  است، در یک بستهآلیسم در وجه استعالییایده

های  کند: »امر عام، انتزاعی از سوژهخواهی و کمونیسم استدالل مینگری علیه تعاریف انتزاعی از برابری
تواند بسازد«؛ و تفاوت  ست که هر سوژه میکه امور مشترک همانا اموری ادیگر است، در حالیمجزا از یک

می جمع  و  فرد  شود.میان  حفظ  با    [80]بایست  مغایرت  بدون  کمونیسم،  اساس  )و  دموکراسی  »اساس 
توسعه نه  توسعهدموکراسی(  بلکه  برابری  مثابهی  به  فرد،  آزادی  همیارانه  ی  و  مثبت  کنش  یک  ی 

 [ 81]است.«

 

 گیری نتیجه
ی نگری به ما اجازه  یابیم که فلسفهاگر به رخدادی بازگردیم که در ابتدای این مقاله شرحش رفت، درمی

را ببینیم، اما در جهان بدیو،    20ی اعتراضات به نشست جیمثبت، نو و خالقانه  هایگیبالقوهدهد که  می

با این    [ 82]نابراین باید رد شود.ی جهان سرمایه و بپیمایی اعتراضی چیزی نیست جز تأیید گمراهانهراه
و بلوک سیاه رخ داد در   20ای را که در ارتباط با جیگرانههای تخریبوجود باید توجه کرد که بدیو شورش

میبندی »شورشطبقه آنی«  یعنی، شورشهای  حوزهگنجاند،  با  مفهوم  هایی  بدون  و  محدود  مکانی  ی 
که انبوهه در پی از نو ساختن جاست: جایی»قدرت سازنده همین  در مقابل، نگری معتقد است که  [ 83] )ایده(.

دهد. قدرت  تر از امر واقعی خود را نشان میویته است، و از این رو امر نمادینْ واقعییخود از طریق سوبژکت
باشد گرفته  شکل  پیش  از  که  نیست  چیزی  اثربخشی    سازنده  مبارزه،  اثربخشی  همانا  سازنده  قدرت   ...

کند  های آن است ـ این همان چیزی است که واقعیت جدید را ابداع میجنبش  قدرت نبوهه، و  ا  مطالبات

جا به این ادعای معروف مارکس بسیار نزدیک است که »بشر ... به  دیدگاه نگری در این [ 84]سازد.« و می
تر همواره  ی دقیقکند که قادر به انجام آن است، چرا که با بررسناچار فقط وظایفی را برای خود تعیین می

وجود آمده بهحل آن مسئله  آید که شرایط مادی برای  شود که خود مسئله فقط هنگامی پدید میروشن می
دست یا  شکلباشد  جریان  در  باشد.«کم  میدر  [ 85] گیری  ملزم  را  ما  دیدگاه  این  که  هرحال  کند 

ای  هایگیبالقوه عبارتی  به  کنیم؛  آشکار  و  ببینیم  را  موجود  یک  وضعیت  به  بازگشت  مستلزم  نگاه  ن 

دیالکتیکی دربارهنظریه دیالکتیکی دربارهی  اجتماعی و یک نظریه  ی میان نظریه و  ی رابطهی واقعیت 
پسارشد تکنولوژی،  از  انتقادی  درکی  به  نیاز  ما  که  معناست  این  به  و  است.  و  [86]پراکسیس  پول،   ،

چنین،  بدیو در این زمینه بسیار دلسردکننده است. همی سیاسی  اندازهای اقتصاد پایدار داریم. فلسفهچشم
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گونه که مارکس گفته است، بپذیریم یا نه، حرکت  نیازی نیست منتظر گسست بزرگ بمانیم. کمونیسم، آن
 واقعی تاریخ است. 

 
 Movements or Events? Antonio Negri versus Alain Badiou  ای است ازاین مقاله ترجمه *

on Politics  از Christian Lotz  شود: که در لینک زیر یافت می 
https://www.academia.edu/45190619/Movement_or_Event_Negri_vs_Badiou_

on_Politics_in_Open_Borders_Encounters_Between_Italian_Philosophy_and_

Continental_Thought_ed_Antonio_Calcagno_and_Silvia_Benso_Albany_SUN

Y_Press_2021_231_254 
 

 :اهادداشت ی
ها از  د. آن گیرنمی کار  تاکتیکی است که گروهی از معترضان با پوشش سیاه به   Black bloc(k)بلوک سیاه،  [. 1]

کند    دیگری که صورت را بپوشاند و محافظت   وسایل روسری، عینک آفتابی، ماسک اسکی، کاله ایمنی موتورسیکلت یا  
پنهان استفاده می  از تعقیب قانونی کنند. این پوشش برای  از طریق مشکل کردن هویت معترضان و جلوگیری  تر  شان 

ها در برابر  چنین گاهی برای محافظت از صورت و چشم شود. همکنندگان در اعتراض استفاده می کردن شناسایی شرکت 
ناآرامی اسپری   مأموران و نیروهای قانونی در تظاهرات و  تاکتیک به گروه کار می های مدنی به فلفلِ  این  این  رود.  ها 

 م. ـ  نظر برسند دهد تا به شکل یک جمعیت منسجم و یکپارچه بزرگ بهامکان را می 

[2 .] Hatred of democracyم. ـ  ، اشاره به کتابی از ژاک رانسیر 

ی »اروپایی«  ی نظامی، جت جنگنده این نشست، آلمان و فرانسه اعالم کردند با افزایش بودجه   یک هفته پس از   [. 3]
ربر زرهی( به  ف)قایق، کامیون، نجدیدی خواهند ساخت، و دولت آلمان فروش تکنولوژی نظامی مولتی میلیارد دالری  

  8500با کمک بیش از    ـ ان، دولت ترکیه ـعربستان سعودی و عقد قرارداد زیردریایی با مصر را تصویب کرد. در همین زم
نگار، آکادمیسین و هنرمند منتقد به  روزنامه   1000ی دیگری را علیه حدود  ی شبانهعملیات سرکوبگرانه  ــ  افسر پلیس

هزار نفر را در   120هزار نفر را به زندان انداخته و   40اجرا گذاشت. تاکنون )تا زمان نگارش این مقاله( ترکیه بیش از  
ها و نظام قضایی از کار برکنار کرده است. در  ، عمدتاً در دانشگاه 2016ی کودتای نظامی علیه دولت ترکیه در جوالی  پ

 اغلب موارد این اقدامات بدون هرگونه حمایت قانونی از قربانیان انجام شده است. 

[4]. Colin Cremin and John Michael Roberts, “Postmodern Left-Liberalism: 

Hardt and Negri and the Disavowal of Critique,” Critical Sociology 37, 2 (2011): 

180. 

اقتصادی از سوی سارتر و تمرکز او بر استراتژی سیاسی  –برای آشنایی با موضوع کنارگذاشتن مالحظات اجتماعی   [. 5]
 ی بسیار روشنگر در: رجوع کنید به این مصاحبه 

Jean-Paul Sartre, Between Existentialism and Marxism, trans. John Mathews 

(New York: Pantheon Books, 1974), 118–140. 

 به نقل از:  [. 6]

Quoted in Gavin Walker, “On Marxism’s Field of Operations: Badiou and the 

Critique of Political Economy,” Historical Materialism 20, 2 (2012): 46; 

 : چنین نگاه کنید بههم
Alain Badiou, Metapolitics, trans. J. Barker (London: Verso, 2006), 73 . 

https://www.academia.edu/45190619/Movement_or_Event_Negri_vs_Badiou_on_Politics_in_Open_Borders_Encounters_Between_Italian_Philosophy_and_Continental_Thought_ed_Antonio_Calcagno_and_Silvia_Benso_Albany_SUNY_Press_2021_231_254
https://www.academia.edu/45190619/Movement_or_Event_Negri_vs_Badiou_on_Politics_in_Open_Borders_Encounters_Between_Italian_Philosophy_and_Continental_Thought_ed_Antonio_Calcagno_and_Silvia_Benso_Albany_SUNY_Press_2021_231_254
https://www.academia.edu/45190619/Movement_or_Event_Negri_vs_Badiou_on_Politics_in_Open_Borders_Encounters_Between_Italian_Philosophy_and_Continental_Thought_ed_Antonio_Calcagno_and_Silvia_Benso_Albany_SUNY_Press_2021_231_254
https://www.academia.edu/45190619/Movement_or_Event_Negri_vs_Badiou_on_Politics_in_Open_Borders_Encounters_Between_Italian_Philosophy_and_Continental_Thought_ed_Antonio_Calcagno_and_Silvia_Benso_Albany_SUNY_Press_2021_231_254
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 باره نک. تر در این ی بیش برای آگاه  [. 7]

Christian Lotz, The Capitalist Schema: Time, Money, and the Culture of 

Abstraction (Lanham. MD: Lexington Books, 2014),  

 و
 “Marx contra Negri: Value, Abstract Labor, and Money,” in Contemporary 

Political Italian Philosophy, ed. Antonio Calcagno (Albany: State University of 

New York Press, 2015). 

 است. در سایت نقد ترجمه شده   مارکس علیه نگریتر با عنوان این مقاله پیش 
 [8]. Antonio Negri, Marx and Foucault, trans. Ed Emery (London: PolityPress, 

2017), 32. 

[9]. Negri, Marx and Foucault, 4. 

[10]. Negri, Marx and Foucault, 37. 

[11]. Negri, Marx and Foucault, 2. 

[12]. Negri, Marx and Foucault, 30 

 تر در این باره نک. برای آگاهی بیش  [. 13]

Christian Lotz, Christian Lotz zu Karl Marx: Das Maschinenfragment 

(Hamburg: Laika Verlag, 2014) 

[14]. Negri, Marx and Foucault, 44. 

تکنولوژی خواهیم گذار سیاسی نویسد: »اگر می در مقابل، نگری می   [. 15] را که در عصر  دانشِ ای  ارتباطاتی و    های 
ه یاد داشته باشیم که عنصر بنیادین  دهد توصیف کنیم، باید بمدرن، رخ می سیاست پستشده، در عصر زیست اجتماعی 

 کند.«  ای است که هژمونی خود را بر کنش فکری، عاطفی، همیارانه و اضافی اعمال می این واقعیت همانا کار زنده 
Antonio Negri, Empire and Beyond, trans. Ed Emery [London: Polity Press, 

2010], 164 

[16 .[  Massificationتر خصوصیات  شود افراد جامعه هرچه بیش ی فرایندی که در آن تالش می شناس، در جامعه
 م. ـ  دست و یکسان تبدیل شوندفردی خود را ازطریق فرایندهای فروکاهنده از دست بدهند و به توده ای یک 

[17]. Antonio Negri and Michael Hardt, Labor of Dionysus: A Critique of the 

State Form (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), 1; for this, see 

also Negri, Insurgencies, 323 

[18]. Antonio Negri, The Winter is Over: Writings on Transformation Denied, 

1989–1995, trans. Isabella Bertoletti, James Cascaito, and Andrea Casson, ed. 

Giuseppe Caccia (Los Angeles: Semiotext€, 2013), 137 

[19]. Negri, Insurgencies, 11. 

[20]. Negri, Marx and Foucault, 31. 

[21]. Negri, Marx and Foucault, 39. 

[22]. Negri and Hardt, Labor of Dionysus, 13. 

[23]. Negri and Hardt, Labor of Dionysus, 21. 

[24]. Negri, The Winter Is Over, 117. 

ی مارکسیستی دولت دارد زیرا دولت،  ای باید گفت که این موضع پیامدهایی نیز برای نظریه ی حاشیه به عنوان یک نکته 
یابد.  عیار کار فکری نیست؛ بلکه به کل جامعه بسط می گونه که برای مثال پوالنزاس مدعی است، دیگر مرکز تمام آن 

 ( Negri, The Winter Is Over, 116)نک. 

https://wp.me/p9vUft-2gY
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[25 .]  Biopiracy های تحقیقاتی منابع بیولوژیک یک منطقه  دهد که محققان یا سازمان دزدی زمانی رخ می ، زیست
برداری تجاری  یا دانش بومی آن را به طور غیراخالقی تصاحب و یا بدون پرداخت غرامت و حق امتیاز عادالنه مورد بهره

بردن از آنان  شان یا بدون نام این فرایند دانش بومیان و مردمان بخشی از جهان، بدون آگاهی و رضایت   دهند. در قرار می 
دزدان دانش بومی مردمان بخشی  گیرد. برای مثال زیست برداری سودجویانه قرار می ای کوچک مورد بهرهیا تنها با اشاره
گیری از آن دانش  های دارویی با بهرهو پس از چندی شرکت  دزدندهای درمانی گیاهان را می ویژگی   یاز جهان درباره 

دست آمده از فروش دارو و دیگر  که بگویند این دانش تازه نیست، و آن مردمان بومی را در سود به دزدی و بدون آن 
 م.  ـ  رسانندهای آن شریک کنند، دارو را به نام خود به ثبت می وریبهره

[26]. Antonio Negri, Reflections on Empire, trans. Ed Emery (London: 

PolityPress, 2008), 107. 

[27]. Negri, Reflections on Empire, 106. 

[28]. Antonio Negri, The Porcelain Workshop: For A New Grammar of Politics, 

trans. Noura Wedell (Los Angeles: Semiotext €, 2008), 69. 

[29]. Negri, Marx and Foucault, 40. 

[30]. Negri, Marx and Foucault, 41. 

[31]. Negri, Reflections on Empire, 112. 

[32]. Negri, Marx and Foucault, 52. 

[33]. Negri, Marx and Foucault, 46. 

[34]. Negri and Hardt, Labor of Dionysus, 6. 

[35]. Negri, The Winter Is Over, 133. 

[36]. Antonio Negri, The Politics of Subversion: A Manifesto for the Twenty-

First Century, trans. James Newell (London: Polity Press, 2005), 118. 

[37]. Negri, Marx and Foucault, 53. 

 برای این موضوع نک.   [. 38]

Adrian Johnston, Badiou, Žižek, and Political Transformations (Evanston, IL: 

Northwestern University Press, 2009), 6. 

[39]. Johnston, Badiou, Žižek, and Political Transformations, 7. 

[40]. Badiou, The Rebirth of History, trans. Gregory Elliott (London: Verso, 

2012), 8. 

[41]. Badiou, The Rebirth of History, 8. 
 کند؛ نک.  بدیو این دیدگاه را که کمونیسم دیالکتیکی است رد می  [. 42]

Alain Badiou, Philosophie und die Idee des Kommunismus. Im Gespräch mit 

Peter Engelmann (Vienna: Passagen Verlag, 2014), 45. 

 کند. مارکس و انگلس را رد می  مانیفستشده در های مطرح در نتیجه او ایده 

[43]. Badiou, The Rebirth of History, 12. 

[44]. Badiou, The Rebirth of History, 13. 

[45]. Alain Badiou, Infinite Thought, trans. Oliver Feltham and Justin Clemens 

(New York: Continuum, 2005), 120. 

[46]. Badiou, The Rebirth of History, 15. 

[47]. Alain Badiou, “The Idea of Communism,” in The Idea of Communism, ed. 

Costas Douzinas and Slavoj Žižek (London: Verso, 2010), 3–5 

[48]. Badiou, “The Idea of Communism,” 3. 
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[49]. Alain Badiou, “Our Contemporary Impotence,” Radical Philosophy 181 

(September–October 2013): 45. 

[50]. Badiou, “The Idea of Communism,” 4. 

[51]. Alain Badiou, Philosophy and the Event, trans. Louise Burchill (London: 

Polity Press, 2013), 35. 

[52]. Alain Badiou, Second Manifesto for Philosophy, trans. Louise Burchill 

(London: Polity Press, 2011), 105. 

شود.  تر در نجات گناهکاران آشکار می اشاره به مفهوم »فیض« در مسیحیت که از صفات خداوند است.که بیش   [. 53]
شدن به فرزندان  سازد که پاسخگوی دعوت او برای تبدیل ها را قادر می فیض همان لطف و رحمت الهی است که انسان 

 م.  ـ دگی در نزد پروردگار و زندگی ابدی شوند خداوند و الیق زن

[54]. Johnston, Badiou, Žižek, and Political Transformations, 18. 

 Alain Badiou, “The Saturated Generic Identityت به آرنت ) بسرغم ژست تحقیرآمیز بدیو نبه  [. 55]

, http://interactivist.autonomedia.org/node/5400of the Working Class,” 2006, 

chap. 1 ی ی قلمرو راستین آزادی بر امر اجتماعی به مثابه لویتی که آرنت برای امر سیاسی به مثابهوهای بدیو با ا( ایده
دارد. در مقابل، از نظر نگری آزادی باید بخشی از فرایند  قلمرو ضروریات و بازتولید زندگی قائل است نزدیکی زیادی  

 ( Negri, Empire and Beyond, 164–166 کار باشد )نک.

[56]. Badiou, Philosophie und die Idee des Kommunismus, 82. 

[57]. Alain Badiou, Controversies: A Dialogue on the Politics and Philosophy 

of Our Time, trans. Susan Spitzer (London: Polity Press, 2014), 12, 157. 

[58]. Alain Badiou, Confrontation: Alain Badiou Alain Finkielkraut, trans. 

SusanSpitzer (London: Polity Press, 2014), 116. 

[59]. Badiou, Confrontation, 97. 

ی کمونیسم  دارد که ایده ع خود را تغییر داده است. در اثر زیر او اظهار می ضمورسد بدیو در آثار اخیرش  به نظر می   [. 60]
خواهانه مبنی بر غلبه بر  ای برابری ( ایده 2تواند به دولت دگردیسه شود، )( شکلی از سیاست که نمی 1مبتنی است بر )
ی کنترل شود. همه این موارد به نظر  ( مقاومت در برابر این دیدگاه که کل جهان باید با مالکیت خصوص3تقسیم کار، و )

چنان  توانیم ببینیم که مفهوم »ایده« هم هم می   ،تر از برخی از تعاریف پیشین او هستند. اما با وجود این تغییراتمنطقی 
  ی دهد که چرا »این ایده باید ایده کجا توضیح نمی تواند با چیزهای زیادی پر شود و بدیو هیچ جایگاهی خالی است که می 

 . «ی لیبرتارین یا فاشیستی کمونیسم باشد و نه برای مثال یک ایده 

Ein Gespräch mit Gernot Kamecke, trans. Gernot Kamecke (Berlin: Merve, 

2015), 126 

ای تاریخی است که بر اساس آن نیازی نیست آزادی تحت حاکمیت مالکیت باشد،  به معنای فرضیه  "کمونیسم"»  [. 61]
ی سیاست، ارتش و رسانه هدایت  شان در حوزه سانی توسط اشرافیتی از کارفرمایان قدرتمند و خدمتگزاران و جوامع ان

ای که کار مولد در آن اشتراکی شده  های آزاد« مسلط باشد، جامعه ی مارکس »انجمن ای در آن به گفته شوند. جامعه 
، میان شهر و روستا، میان زن و مرد، مدیر و کارگر  ای که تضادهای بزرگ نابرابر )میان کار فکری و یدیاست، جامعه 

ای  دهد به واقع مسئله ای که در آن تصمیماتی که همگان را تحت تاثیر قرار می و جامعه   و...( در حال ناپدیدشدن است، 
ی یک اصل  مثابهطلبانه به  بایست با این احتمال برابری ای ممکن است. ما می مربوط به همگان است، چنین جامعه

 ( Badiou, “Our Contemporary Impotence”, 46اندیشه و عمل برخورد کنیم و آن را رها نکنیم.« )

[62]. Theodor W. Adorno, “Frankfurter Adorno Blätter VI,” ed. Rolf Tiedemann 

(Frankfurt: Edition Text & Kritik, 2000), 146. 

http://interactivist.autonomedia.org/node/5400
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های اقتصاد اکولوژیک،  ( جنبشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که بر ایده Degrowthجنبش مهار رشد )   [. 70]

 م. ـ  استوار است داریگرایی و ضد سرمایه ضد مصرف 

[71]. Badiou, “Our Contemporary Impotence,” 4. 

[72]. Badiou, “Our Contemporary Impotence,” 45. 

[73]. Badiou 2014, Controversies, 23. 
ی  ی سیاسی و فکری بدیو در سیاست رادیکال فرانسه در دهه ی اخیرش به سابقه تاکیدات از من است. گاوین واکر در مقاله 

ی  ای تکنولوژی قادر است از طریق توسعه پردازد: »امروز با چه معجزه ، می Groupe Yenan-economie، یعنی  1960
داری اجتناب کند؟ این معجزه  ی کار با سرشتی کاماًل متفاوت، با سرشتی سوسیالیستی، از سرمایه مناسبات اجتماعی در حوزه 
ی مارکس.  های اساسی مورد مطالعه وزه اتوماسیون چیزی نیست جز تداوم گرایش ها وجود دارد. امر تنها در ذهن رویزیونیست 

 «(. On Marxism’s Field of Operations, 59ای نیست.« )به نقل از واکر » کننده و حاکی از هیچ گسست تعیین 
[74]. Alain Badiou, Ethics, trans. Peter Hallward (London: Verso, 2002), 106. 

[75]. Alain Badiou, “The Saturated Generic Identity of the Working Class.” 

شوند به طور قطع در  ، توسل سیستماتیک به اصالحات قانونی که در سطح اروپا پیشنهاد می نخستی  در وهله   [76]
توان به نفع  ات سیاسی را می هاست که کدام اقدامی جنبش جا نقش مانع را دارند. در مقابل، این پرسش مورد عالقه این 

 ی جدید سازگار باشند.«  کمونیستی و براندازانه  ای به کار گرفت که با یک پروژهسازی فرایندهای سوژه

(Antonio Negri, “From the End of National Lefts to Subversive Movements for 

Europe,” Radical Philosophy 181 [September–October 2013]: 31). 

[77]. Negri, Marx and Foucault, 73. 

sub forma arithmetica  ینبه الت [ 78] م.  –    

[79]. Negri, Marx and Foucault, 75 

[80]. Negri, Marx and Foucault, 73. 

[81]. Negri, The Winter Is Over, 149. 

بورژوایی  ای نمایشی خرده نگری به روشنی این نکته را درک کرده است: »در واقع برای او ]بدیو[ هر جنبش توده  [ 82]
، خواه مربوط به کار مادی باشد خواه کار شناختی، خواه طبقاتی خواه »کار اجتماعی«  بالواسطهی  است و هر مبارزه 

[lavoro socialeچیزی است که هرگز به جوهر قدرت نم ،] نمایی ظرفیت مولد جمعی  هر گونه بزرگ   ـرسد ـی
  ـ دفاع است ـنیافتی است، سوژه غیرقابل سوژگی پرولتاریا صرفاً بسط تبعیت آنان از منطق نظام است؛ بنابراین ابژه دست 

رخداد،  که نظریه آن را تولید کرده باشد، به آن انضباط بخشیده، آن را با حقیقت تطبیق داده، و آن را به سطح  مگر آن 
 ( Negri, Marx and Foucault, 76به ورای عمل سیاسی، ورای تاریخ، برکشیده باشد.« )

[83]. Badiou, The Rebirth of History, 21. 

[84]. Negri, Reflections on Empire, 110. 

[85]. Marx and Engels, Werke, 13:9. 
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[86 ]  Post-growth  پردازند  هایی اشاره دارد که به معضل محدودبودن رشد اقتصادی می جنبش ، پسارشد، به دیدگاه و
  کنند   رشد  تینهای بتا    توانند ی نم  هایت جمع  و  صاد ی ما اقتو معتقدند به علت محدودیت منابع و مواد موجود در سیاره 

 م. ـ
 

 2z2-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2z2
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 داری تولید و انباشت بدوی های پیشاسرمایهشکل

 نگاری مارکس از گروندریسه تا سرمایهتاریخ

 

 2021اوت  26

 [1]  ماسیمیلیانو تومبا ی: نوشته

 ی: دلشاد عبادی ترجمه

 

به انگلس   1857دسامبر  8ای به تاریخ . او در نامهنگاشتی یک بحران را در بحبوحه گروندریسه مارکس 

ام  آوری و تنظیم مطالعات اقتصادینویسد: »سراسر شب و هر شب به سختی مشغول کار و جمعچنین می 

چه در این کتاب  آن  [2]   روشن سازم«.  طوفانکم خطوط اصلی بحث را پیش از سررسیدن  هستم تا دست

گشاید و  الیه مییابیم، راهبردی است برای درک و بررسی بحران به مدد نقد. نقدی که بحران را الیهمی

پدید میامکان انقالبی جدیدی  نوعی  های  آوردن  پدید  برای  از بحران  به قول گیدوانی، »مارکس  آورد. 

سرمایه    ییت امپراتورمأبانهموجودها در  ها و اختاللکند که عمیقاً نسبت به شکافمعرفت جدلی استفاده می

 [ 3]  حساس است«.



718 

 

داند که آغازگر دورانی تازه است، دوران گسترش  داری را شکلی اجتماعی میتولید سرمایه یمارکس شیوه

 های انسانی: نیازها و ظرفیت سپهر

ی  های مفید و تازهمنظور کشفِ خصلتوجو و کندوکاو در سراسر طبیعت بهروست[، جست]ازهمین

مبادله همهچیزها؛  محصوالت  سراسر  زیستی  )و  بومی  تازه  پرداخت  و  بارآوردن  کشورها؛  و  ها 

تبدیل ارزشمصنوعی( اشیای طبیعی و  به  تازه. }دربارهشان  نقشی که  های مصرفی  در    تجملی 

ی زمین،  گوشهکند بعداً باید سخن گفت{. کندوکاوِ گوشهقدیم، برخالف صنعت مدرن، ایفا می  صنعتِ 

برد علم شده؛ پیشی اشیای کشفهای تازهمصرف تازه، چه برای خصلتچه برای کشف اشیای قابل

ه  چنین کشف، آفرینش و ارضای نیازهای برخاستی اوج آن؛ همطبیعی و بنابراین، رساندنش به نقطه

ی پرنیازترین  مثابهها بههای اجتماعی انسان و تولید انسانی خصلتاز درون خود جامعه؛ پرورش همه

ی محصولی تا  مثابهها بهها؛ تولید آنست غنی از نیازها و رابطهموجود ممکن، چراکه انسان موجودی

های پرشمارْ باید  ز سویهی اجتماعی ــ )زیرا انسان برای تلذذ اسرحد امکان سراسری، و از هر سویه

ی باالیی فرهیخته و پرورده باشد( ــ یکی از شروط  بردن داشته باشد، یعنی باید به درجهتوانِ لذت

های نوینِ تولید یا زمان  تولید، بر سرمایه استوار است. این نه فقط به معنای تقسیم کار، تولید شاخه

ی کاری با ارزش  مثابهخود بهبهازیِ تولیدی معین و متکیاندمازادی کیفیتاً تازه، بلکه برانگیختن و راه

ی نظامی از انواع کار، انواع تولید، که  برد هماره گسترنده و فراگیرندهمصرفی تازه نیز هست؛ پیش

 [ 4]  متناظرند با نظامی هماره گسترنده و غنی از نیازها.

گسلد. طبیعت  ساخت از هم میعت متصل مییبها را به طسرمایه با خلق نیازهای تازه، بند نافی که انسان

ابژه به  تاریخ  در  بار  نخستین  استفادهبرای  برای  صرف  میای  بدل  بشریت  صرفاً  ی  که  »امری  شود، 

در دوران    تجملمدرن است. باید به تفاوت میان    تجمل این همان شکل    [5]  اش مطرح است«. سودمندی

شان  طه با »پرداخت تازه )و مصنوعی( اشیای طبیعی و تبدیلباستان و دوران مدرن توجه کرد، آن هم در راب

ی تجربه. نوعی تغییر  های تازه، در رابطه با رشد نیازهای انسانی و شکل[6]  های مصرفی تازه« به ارزش

آید، نوعی تازه از موجود انسانی: پرورش تمامی خصائلِ  ها پدید میشناختی در تطابق با این پدیدهانسان

این   [7] نامد، »فردِ اجتماعی«.ی جدید« میاماعی«. مارکس این طبیعت انسانی تازه را »سوژه»انسان اجت

چون  دهد. با فردی طرف هستیم که دیگر همشناختی میمفهوم بسیار مهمی است که خبر از گسستی انسان

شده است. با    ی او بدل گذشته نیست: پیوندهای این فرد با طبیعت گسسته شده و جامعه به طبیعت تازه

ثانویهاین طبیعت  نوعی  این  راهمه،  اخالقی  مناسباتی  وجودِ  که  است  هگلی  انضمامیت    ،ی  فرد  به  که 

چنین  هگلی، بلکه هم  پابرجای. در طبیعت ثالثِ مارکسی، نه تنها مناسبات  ردیگیم  فرضشیپ  ،بخشندمی
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افزاییِ  منظور ارزشزهای انسانی، بلکه بهنظام نیازها نیز از بین رفته است: سرمایه نه با هدفِ ارضای نیا

ای  رو، به شکل تازهزند. ارزش مصرفی کاال به یک حامل انتزاعیِ ارزش، و از همینارزش دست به تولید می

شود. پول دیگر  شود. امر محسوس به شکلِ پدیداریِ امر فرامحسوس بدل میاز ارزش مصرفی بدل می

بدل می به هدف  نیست و  [ Verkehrung]  وارونگیداری تصویر  ی سرمایهتصویرِ مدرنیتهشود.  وسیله 

 به صورت توأمان.   انحرافو   وارونگی  [8]  است:

 ای از آینده«گمانهداری و »پیشهای پیشاسرمایهشکل

مارکس   که  بهمیرا    گروندریسه هنگامی  مینوشت  سیاسی  بحرانْ  لحاظ  دل  از  انقالبی  امکانی  کوشید 

داری به دست  ی سرمایههای رهایی در روند توسعهکوشد طرحی از امکانبه همین علت، می  [9]  بگشاید.

تمدن  ،دهد عظیم  »تأثیر  بر  سرمایه«و  مرحله  [ 10]   ساز  به  رسیدن  مسیر  تازهدر  تأکید  ی  جامعه  از  ای 

ی فرد اجتماعی  را نیز باید در همین بستر درک کرد، یعنی بازنمای  فرد اجتماعیگذارد. بازنمایی او از  می

پیشمثابهبه جهت  در  تالشی  انسان  ایگمانهی  سنخ  تازهاز  جدیدشناختی  اجتماعی  شکل  از  که    یای 

، دانش عمومی اجتماعیی اجتماعی،  [ توسعهگروندریسهیابد. ]در  لحاظ اجتماعی تکامل میهایش بهظرفیت

ی او را بازنمایی  دهد، در تقابل با فرد قرار ندارد، بلکه بیشتر توسعهرخ می سرمایه چه در کتاب برخالف آن

کند. اگر مدرنیته فرد را پدید آورده، مارکس در تالش است طرحی از مفهوم جدیدی از فرد ترسیم کند  می

 که ورای مفهومِ مدرن فرد قرار دارد. 

ای را به کار  ی تفسیری دوگانهوارهآن طرح   [ وجود دارد که مارکس در گروندریسهنظیری ]در  های بیبخش

پردازد.  تاریخ امور یکنواخت، می  [ 11]   ،تاریخی مکررهمراه با    تاریخ تکاملیبندی نوعی  بندد. او به مفصلمی

داری بازنمایی  ی تولید سرمایهای را که شیوهکه بتواند ماهیت گسست تاریخی  ت سهدف او از این کار این ا

کند،می درک  همین  [ 12]   کند  دربارهاز  پژوهش  به  شیوهرو  پیشاسرمایهی  تولید  بههای  ی  مثابهداری 

های  ای میان شکلی پژوهش او نه تداوم بلکه گسستی ریشهپردازد. نتیجهداری می»دیگربودگیِ« سرمایه

کاریِ فرد  ی نوعی دستمثابهتوان این گسست را بهدهد. میداری را نشان میداری و سرمایهپیشاسرمایه

روند تدریجی    [13]  یابد«آیند تاریخ است که تفرد میو بشریت تلقی کرد. »انسان نخست از رهگذر فر

  روندیِ وحدتِ ها از رهگذر انحالل پیشتفردیابیِ انسان  ااست ب  مرتبط  گروندریسههای تاریخی در  شکل 

انسان میان  تاریخینخستین  فرایند  مارکس  اجتماع.  و  منفرد  رهای  میای  ترسیم  وضعیت  ا  با  که  کند 

شود که بار منتهی می  فرد اجتماعیشود و با گذر از مراحل گوناگون، به  خاستگاهیِ موجود نوعی آغاز می

با نوع آشتی داده شده است. واره، غلبه بر حدود طبیعی، که از ماهیت نامحدود  در این طرح   [14]  دیگر 



720 

 

دهد. استدالل  وکمالِ فرد را شکل میی آزادانه و تمامتِ توسعهآید، الزاماداری برمیی تولید سرمایهشیوه

طرح  فلسفهوارهمارکس  از  میای  دست  به  تاریخ  شکلی  به  مربوط  صفحات  به  اگر  های  دهد. 

ای  توان به وضوح توالیداری رجوع کنیم، جایی که موضوع فرد در آن مطرح شده است، میپیشاسرمایه

پیوندهای  یافته را مشاهده کوبستچفت اجتماع، انحالل  رد: تکوین، تکامل، بحران. یعنی: وحدت فرد و 

 . نوعای از سازش با محور، شکل تازهاجتماع

بر فرد    مقدم ی چیزی طبیعی  مثابهاست، که وجودش به  مت این طرح تاریخیْ اجتماع طبیعی عزیالف( نقطه

می محسوب  اجتماع  از  عضوی  صرفاً  آن  در  فرد  و  ن است  این  شیوهشود.  از  شکل  تولید  خستین  ی 

نوآوریپیشاسرمایه استبداد شرقی، است.  به  داری، یعنی،  اما  دارند  امکان وقوع  اقتصادی  یا  فناورانه  های 

ها و طبیعت،  سو، و انسانها و اجتماع، از یکانسان  وحدتِشوند.  تأثیرگذاری بر سازمان اجتماعی منجر نمی

نمی کشیده  پرسش  به  دیگر،  سوی  نکتهشوداز  قابل.  از  ی  شکلی  مارکس  که  است  این  اینجا  توجه 

 شود.ی تدریجیِ رشدِ نیروهای مولد جدا میدهد که از مدلِ غلبهنگاری ارائه میتاریخ

افراد دیگر تصادف اما  اشاره شده  اجتماع  بر حضور  بار دیگر  از    های محضِب( در شکل دوم،  برخاسته 

پیوندد. وقوع میمحور بهت، انحاللِ ماهیت طبیعیِ مناسبات اجتماعشوند. در این روای اجتماع محسوب نمی

شود که شکل مالکیتش تملکِ مستقیم است. فرد عضوی از اجتماع باقی  دار بدل میفردِ مجزا به زمین

چون  توان همحال، چیزی نیست جز یک مالک خصوصیِ مجزا. اجتماع را ]در این نظم[ میماند اما بااینمی

 اریخی بازشناخت.محصولی ت

که مارکس توصیف کرده شکل سومی تلقی کرد، بلکه بیشتر    را  توان شکل ژرمنیِ مالکیتواقع نمیج( به

های دیگر نیز محتمل بودند که با  داری تولید. امکاننوعی امکان است در مسیر تکامل شکلِ پیشاسرمایه

ها از بین رفتند. در شکل ژرمنی، توأمان با مالکیت  ی تاریخی متفاوت برخی از آنتوجه به مسیرهای توسعه

های زمینکند: او این شکل را در پیوند با  وکار داریم. مارکس تاریخی تطبیقی ترسیم می جمعی و فردی سر

ها عبارت بود از یک خانوار مجزا، این  نزد ژرمن  تمامیت اقتصادیکه  کند. درحالیروم واکاوی می  یعامه

 مالک حقیقی باقی  شد؛ در شکل آسیایی نیز، اجتماعِ طبیعیْها با شهر همسان پنداشته میتمامیت نزد رومی

داران وجود  دارانِ منفرد در مقام زمینی متقابلِ زمینشکل ژرمنیِ »مجتمع صرفاً در رابطه  [ 15]   ماند.می

چون متعلقه یا محمولِ آن ظاهر شود }همانند دارد«. مجتمع ]ژرمنی[ »نه جوهری است که فرد صرفاً هم

لحاظ مفهوم و چه در وجودِ واقعی  چه بهکه  استانیان{  نفسه است }همانند بمجتمع شرقی{ و نه امر عامْ فی

  یابیوحدتی  مثابهدرمقابل، این »مجتمع }شهری{ به  [16]  باشد«.   هستندهشهر ... امر عام و وحدتی  
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سازند،  داران میمستقل و قائم به ذاتش را زمین  نِچون اتحادی که عاملی، هم انجمنی واحدشود نه  پدیدار می

قالآن در  نه  بههم  و  یگانه  پیوسته« بی  فئودالی [17]  هم  شکل  برساختنِ  عناصرِ  از  یکی  ژرمنی،  نظام   .

می اجتماعمحسوب  دل  از  »ژرمنی«  مسیری  »از  برآمده  که  است« شود  بدوی  آن    [18]  گرایی  در  که 

یا  >ی بیگانه  که »در اختیار گرفتن اراده  [19]  ی بنیادینِ تصرف است«ی رابطهمنزلهبه  ی اربابیرابطه»

انسانِ دیگراراده این شکل شرط میپیش  [20]  را«  <ی  رابطه ــ  گیرد.  بندگی  سلطههای مختلف  ــ    و 

ی مناسبات تولید و مناسبات مالکیتِ آغازین را فراهم، و حقارت و  ی ضروریِ تحول و زوال همه»شالوده

 [ 21] کنند«.شان را بیان میواماندگی

که طبیعی یا تاریخی یا سنتی باشند، مناسبات  محور، فارغ از اینتماعهای مناسباتِ اجدر تمامی این شکل

پیش داده از  نزدِ فردْ پیشامری  اجتماعفرض گرفتهشده و  مناسبات  برای  هم  محورْ  شده است.  سرحدی 

ای آزاد و کامل چه  ها، »تحول و توسعهنویسد که در این شکلفرد و هم جامعه است. مارکس می  ی توسعه

در   <و از پیش متعین>تصور نیست، زیرا چنین تحولی با مناسباتِ آغازین د، چه برای جامعه، قابلبرای فر

دارد«. قرار  این شکل[  22]  تناقض  تمامی  ارزشامر مشترک  تولید  یعنی  تولید  اقتصادیِ  های  ها، هدفِ 

محورِ تولید را  جتماعا  محدودیتِدهد که  ای از فرایندهای زوالی ارائه میمارکس توالی  [23]   مصرفی است.

ی«  کنند. در این معنا، او در »مقدمهمحدودیت را وضع میهای تولیدی بدونفرضبرند و پیشاز بین می

های تولید آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژواییِ مدرن  نویسد، »شیوه( می1859)   نقد اقتصاد سیاسی  پیرامون 

از این   [ 24] ی اقتصادیِ جامعه باشند«. های مختلفِ پیشرفت در مسیرِ توسعهی دورهدهندهتوانند نشانمی

در نگاه  داری در اروپا  داری از رهگذرِ زوال مناسباتِ اجتماعیِ پیشاسرمایهی تولیدِ سرمایهمنظرْ تکوینِ شیوه

شود که  پویا بدل می انحاللِ داری به یک عامل و سیالنِ سرمایه ،ی عام تفسیریوارهبه یک طرح  نخست

  پیشرفتِاز سوی دیگر، گفتمانِ    [25]  شود.داری در سایر نقاط جهان میموجب تحولِ مناسباتِ پیشاسرمایه

کند، پیشرفتی که از نظرگاهِ اکنون مشاهده  کارش را آغاز می  هامارکس با نشان دادنِ فرایندِ زوالِ محدودیت

بورژواییْ واپسین شکل ستیزه شده است، نقطه تولیدِ  آن »مناسبات  تولید  ای که در  اجتماعی  آمیزِ فرایندِ 

شوند که در حال حاضر، تمامی  رو »واپسین« شکل نامیده میاین مناسبات از آن  [ 26]  شوند«. محسوب می

ی تولیدی که هدفش نه تولید  ی قدرتِ شیوهمحورِ پیشین، همگی در نتیجهی طبیعی و اجتماعها محدودیت

 ارزش مصرفی که تولیدِ ارزش است از میان برداشته شده است.  

شیوه سرمایهدر  تولید  نوعی  ی  می  وارونگیداری  سلطهسیطره  به  توجه  با  مبادلهیابد.  ارزشِ  ای  ی 

شود، »بلکه  چون »دهقانی همراه با محصولش« حاضر نمیر مقابلِ ارباب هم، دهقان دیگر دیافتهاستقالل
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آید که در آن  پدید می  اجتماعای از  شود. شکل تازهی پول مقابل ارباب حاضر میاو اکنون در مقام دارنده

  شکل کالسیکِ مبادله که ارزش مصرفی [  27]  شود.مناسباتِ پولی جایگزینِ پیوندهای شخصیِ باستانی می

( وارونه شده  C-M-Cکند ) خرید چیز دیگری اقدام به فروش می  برایدر آن هدف اصلی است و شخص  

شود. این وارونگیْ  نفسه بدل میبه غایتی فی  شود. ارزشْپول[ بدل میـکاالـ]پول  M-C-Mو به شکل  

وران خود کماکان  کند. ارسطو در دنمایی میآن را سرشت  اجتماعداری و شکل جدیدِ  ی سرمایهمدرنیته

و نه    ]یعنی مبادله با هدف کسب پول و سود بیشتر   M-C-Mتوانست تالش کند که با محدود کردنِ  می

]یا اکونومی یا اقتصاد[    اویکونومیای  ، شکلی از مبادله را که به حیطهخرماتیستیکی  [ به حیطهرفع نیاز

 [ 28]  نفسه قرار داشت نجات دهد.فیچون غایتی  متعلق بود و در تضاد با مبادله هم

اقتصاد »محدود   [29]  کند.شود تمرکز میمارکس بر تقابلی که ارسطو میان اقتصاد و خرماتیستیک قائل می

شوند«:  اند و یا برای خانوار یا برای دولت سودمند تلقی می شود به تدارک اقالمی که برای معاش ضروریمی

ها  لحاظِ ثروترسد که هیچ محدودیتی بهنظر میوض، خرماتیستیک، »بهاقتصاد »نامحدود نیست«؛ اما درع

ی بسیار مهمِ تصادم میان  و مایملک ندارد«. مارکس با قرار دادن اقتصاد در مقابل خرماتیستیک، بر مسئله

طو  ای طوالنی از ارس[. مارکس قطعهaperiron peiras]  آپایرون پایرارکند:  امر نامحدود و محدود تأکید می

 کند: را نقل می

می تالش  و  جهد  آن  برای  خرماتیستیک  که  نه  ثروت  که  فنی  هر  مانند  است.  نامحدود  نیز  کند 
ای برای رسیدن به یک غایت بلکه خود غایتی باشد، محدودیتی برای اهداف خود ندارد زیرا  وسیله

جوی  فنونی که در جستشود. این درحالی است که  تر میتر و نزدیکپیوسته به آن هدف نزدیک
بیوسیله به هدفند  رسیدن  برای  آنای  برای  زیرا خودِ هدف محدودیتی  نیستند،  ها وضع  حدومرز 

ندارد.  می است،  مطلق  ثروت  که  اهدافش  برای  محدودیتی  هیچ  خرماتیستیک  بنابراین،  کند؛ 
... زیرا هدف اکونومیک چیزی متف اوت با پول  اکونومیک، برخالف خرماتیستیک، محدودیت دارد 

... درهماست، درحالی پول است  افزایش  باهم  که مقصود خرماتیستیک  این دو شکل که  آمیختن 
نهایت را هدف نهایی اکونومیک  تالقی دارند، برخی را بر آن داشته است که حفظ و افزایش پول تا بی

 [. 30] تلقی کنند

نسبت به کیفیتِ انضمامیِ ارزش مصرفی، از    اشتفاوتییافتنِ ارزش و بیداری، استقاللسرمایه  وارونگیِ

سازد که  پذیر میمحور را امکاناجتماعی نیروهای مولد«، انحاللِ آن دسته از پیوندهای  رهگذرِ »توسعه

طرحی از    گروندریسه  هفتمی  نوشتهمارکس در دست  [31]  سازند.عیار فرد« را محدود میی تمام»توسعه

»توسعه میان  نیروهدیالکتیک  »توسعهی  و  مولد«  میای  ارائه  فرد«  شیوهی  آن  در  که  تولید  دهد  ی 

پیوندهای  سرمایه میعاجتماداریْ  محدود  را  توسعه  که  از هم میمحوری  دلیل سازند  به  امر  این  گسلد. 
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ی فردِ مدرن با انحاللِ  شود. کلِ توسعهپذیر میداری به ارزش مصرفی امکاناهدافِ تولید سرمایه  اعتناییِبی

 شود. ی مدنی یا بورژوایی است آغاز میاعتنایی که نامش جامعهاجتماع باستانی و تولیدِ مناسبات مبتنی بر بی 

دهه در  سرمایه1850ی  مارکس  تولید  شکلِ  مفاهیمِ  دوسویگیِ  با  می،  تالش  و  بود  درگیر  تا  داری  کرد 

توسعهسویه مترقیِ  سرمایهی  دهد.ی  نشان  را  مارکس    [32]   داری  نامحدودِ  تالش  ماهیت  درک  برای 

نمایانند. او در توجیه  ی استعمار رخ میداری واجد برخی ابهامات است که مشخصاً در اشاراتش دربارهسرمایه

نویسد که انگلیس واجد »مأموریتی دوگانه« است، »یک  ی استعمار انگلیس در هند چنین میاروپامدارانه

بین   از  ــ  احیاءگر  دیگری  و  جامعهمأموریت مخرب  مادیِ بردن  بنیادهای  نهادن  بنا  و  آسیایی کهن  ی 

پایان دهه[  33]   ی غربی در آسیا«.جامعه تا    [34]  سازِ(«گرانه )متمدن، »گرایش اشاعه1850ی  مارکس 

ی صنعتی بریتانیا را باور داشت که  جانبه بودنِ عملکردِ سرمایهکرد و همهسرمایه را امری مثبت تلقی می

غیرسرمایه درهم شکستنِ جوامع  فرایند گسترشِ جهانیبه  در  منجر میداری  این دست    [ 35]  شود.اش 

درباره دوسویه  میتردیدهای  را  استعمار  جایی  در  درگیر  مشاه  گروندریسه جای  توان  مارکس  کرد.  ده 

ی تاریخ  ی مثبت آن را در راستای یک فلسفهداری بود و سویهی سرمایههایِ مفاهیمِ مدرنیتهدوسویگی

قرار میترقی تاریخیمحور  این  مارکسیستداد.  از  بسیاری  را جذب خود کرده،  گری، که  ی  توسعهبر  ها 

مانده یا بقایای ]این شکل متکامل[ ی که عقبهایکه تمامی دیگر شکل  گذاردی تأکید مینیروهای مولد

 بایست در مسیر این گرایش حرکت کنند.شوند میتلقی می

  شویم.بار دیگر با ابهامی که این گرایش دربر دارد مواجه می  گروندریسهآالت در  ی مشهور ماشیندر قطعه

را    گروندریسهآالت« در  ماشینی  داری تولید و این »قطعههای پیشاسرمایهاگر بخش مربوط به شکل  [36]

داری، سعی  های پیشاسرمایهی شکلشویم که بر مبنای منطقِ توسعههمزمان بخوانیم، متوجه تالشی می

»پیش پایان بخش شکلگمانهدارد  در  مارکس  کند.  ترسیم  را  آینده«  از  پیشاسرمایهای  تولید  داری  های 

دهند ... از  حاضر، کلید فهم گذشته را به دست مینویسد: »این اشارات، همراه با درک درست وضع  می

الغای پیکرهها نشانهبرد که در آنسوی دیگر این نگرشِ درستْ به نقاطی راه می ی کنونیِ  های رفع و 

 [ 37] توان در جنبش جاری دید«.های آینده ــ را میروشنمناسباتِ تولید ــ و بنابراین، تصاویری از سایه

های  ی شکلآمیز« سرمایه از فرافکنیِ قوانین توسعهاندازِ »سرنگونیِ خشونت، چشمدر این طرح مارکسی

کند  لحاظ سیاسی از این بازسازیِ تاریخی استفاده می. مارکس بهگیردنشئت می  داری به آیندهپیشاسرمایه

ی  اریخی به شیوهی توارهتا طرحی از دیالکتیکِ توسعه و محدودیتِ نیروهای تولید را ترسیم کند. این طرح 

ماندگار آن را آشکار سازد، یعنی به همان ترتیبی های درونداری فرافکنده شده تا محدودیتتولیدِ سرمایه
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آالت در  ی معروفِ ماشین[ مواجه شد. روایت قطعهcorporation]  ته سرکه مارکس با مفهوم پیشامدرنِ  

که در آن »سرمایه در جهتِ انحاللِ خود عمل   یابیم، یعنی مسیریرا نیز در همین راستا می  گروندریسه

یابد، »خلق ثروت واقعی هرچه کمتر به زمان کار و کمیتِ کارِ  : »صنعت بزرگ« تکامل می[ 38]  کند«می

  شود«. اند وابسته میشدهشده و بیشتر به قدرتِ عامالنی که در طول زمان کار به حرکت واداشتهکار گرفتهبه

یافته در یک کاالست که ارزش  ت، مطابق با قانون ارزش، این کار انسانیِ عینیتکه مشهور اس چنان  [39]

آالت و جایگزینیِ کار  که با افزایش بارآوریِ کار از رهگذرِ ماشیندهد. به همین علت، زمانیآن را شکل می

ن، مارکس تصور  یافته در محصوالت باید کاهش یابد. بنابرایها سروکار داریم، ارزشِ عینیتزنده با ماشین

رابطهمی بر  متکی  تولید  یعنی  مبادله،  ارزش  بر  متکی  تولیدِ  اتوماسیون،  با  که  کار،  کرد  ارزشِ  ی 

 کند.و سرمایه در جهتِ ... انحالل خود عمل می  [40]  پاشد«.»فرومی

ی  ی علم« و »پیشرفت فناوری« است و از سو سو بر »توسعههمواره از یک  گروندریسهتمرکز این بخش از  

وجود دارد.    تاریخ  یفلسفه  مبتنی بر   بین این دو عنصر پیوندی  [ 41]  ی فرد اجتماعی«. دیگر، بر »توسعه

ی  حال، او بیش از سرشتِ ویرانگرِ پیشرفت به سویهمارکس دریافت که علم و فناوری خنثی نیستند. بااین

ی  شیوه  نامحدودِمند بود. از نظر مارکس، سرشت  مثبتِ تکاملیِ آن هم برای طبیعت و هم برای فرد عالقه

 کشاند. داری این شکل را به ورای سرحداتش میتولید سرمایه

واکاوی دقیقش از بازار جهانی او را به    [42]  انداز متفاوتی دست یافت. به چشم  1860ی  مارکس در دهه

  ها در بازار جهانی«ی آنداری و »ادغام اولیهها، تاریخ جوامع غیرسرمایهی رقابت سرمایهپژوهش درباره

خطی از تبیین تاریخی  ای تکههای ضداستعماری تمرکز کرد و مدلی شورشکشاند. او بر مطالعه  [43]

، دیگر بر »مأموریت مضاعف« استعمار انگلیسی ]در  1850ی  را به پرسش کشید. مارکس برخالف دهه

نمی تأکید  پذیرفت که سویههند[  او  بین میکرد:  از  استعمار[  او ویرانیِ  ی »احیاگرانه«]ی  از نظر  رود و 

 [ 44] دیگر امری »انقالبی« نبود. ی بریتانیاصنعتِ بومی هند یا ایرلند توسط سرمایه

شدند بلکه از نظرگاه  به همین ترتیب، علم و فناوری نیز دیگر ]از سوی مارکس[ نیروهایی مترقی تلقی نمی

شود علم به  ها به صورت مستقل باعث میشدند: ساخت ماشینچون قدرتی خارجی محسوب میکارگر هم

انسان[ شود عقالنیتِ علمِ مدرن  . کاربردِ علم در تولید باعث میقدرتِ خودِ ماشین بدل شود ]نه قدرتِ 

ی ماشینی چیزی نیست جز  هدفِ سازه [45]  .یابدداری ]تقلیل[ روی کند و به یک ابزار تولید سرمایهواپس

ی مقابل آن است. »فرد  نقطه  گاهیِ کارگران وجود ندارد، بلکهتنها در آتقویت و تشدید کار. چنین هدفی نه

شود.  پاره شدنِ کارگر جایگزین آن میو تکه  شودشناختی نیز، محو میلحاظ اصطالح «، حتی بهاجتماعی
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ی آن نیست، بلکه نظرگاهِ انضمامیتِ کارگر، ذهن و بدن نظرگاه مارکس ]دیگر[ نظرگاهِ تاریخ و توسعه

 اوست. 

ی  از انسان مثله شود، به زائدههایی  پارهشوند که »کارگر به تکهی تولید موجب میوسایل الزم برای توسعه

براین،  . عالوه[ 46]  انگیز تبدیل شود«ماشین تنزل یابد، هر نوع جذابیتی در کار نابود و کار به زجری نفرت

همماشین را  علم  که  نسبت  همان  »به  میها  کار  فرآیند  در  مستقل  نیرویی  از  چون  را  کارگر  گنجانند، 

کند کژدیسه، و در  کنند؛ شرایطی را که در آن کار میفرآیند بیگانه میهای فکری نهفته در این  توانمندی

اش را به زمانِ کار بدل  کنند؛ زمانِ زندگیترین و منفورترین استبداد میجریان فرآیند کار، او را تابع فرومایه

 [ 47]  اندازند«.های جاگرنات سرمایه میکنند و همسر و فرزندش را به زیر چرخ می

شوند، ]یعنی[ در »کار  ها در علم و ماشین ادغام مییابند اما این ظرفیتفکری افزایش می  های ظرفیت

است و هرچه بیشتر کار بمکد بیشتر    وار فقط از طریق مکیدن کار زنده قادر به زندگیآشاممرده که خون

  کار گرفته ، برعکس، بهاند زمان »فراغت« بیشتر شودها باعث نشدهبرای مثال، رایانه  [ 48]  ماند«. زنده می

اند تا زمانِ کار گسترش یابد که موجب پیشرویِ آن به فضای خصوصی نیز شده است. نه باید به ]دامِ[  شده 

بغلتیم و نه توسعهی پیشاسرمایهرویکردی رمانتیک نسبت به گذشته های  ی وسایل تولید را نشانهداری 

 رِ وضع فعلی امور هستند.گانداز توجیهرهایی تلقی کنیم. این هر دو چشم

، او در پرتوِ توانایی سرمایه برای  1858تغییر کرد اما پیشتر در پایان    1860ی  انداز مارکس در دههچشم

ای  در نامه  1858اکتبر    8درکردن از بحران، مجبور با بازبینی واکاوی خود شد. او در  بهوانفعاالت و جانفعل

 نویسد:  به انگلس می

انکانمی جامعهتوان  که  کرد  سدهر  بار  دومین  برای  بورژوایی  میی  تجربه  را  شانزدهمش  کند،  ی 
یکی ناقوس  جهان اعالم کرد، اینبه  گونه که اولی ورودش را  ی شانزدهمی که امیدوارم همانسده 

کم طرح کلی  ی بورژوایی خلقِ بازار جهانی، دستی اصلی جامعهمرگش را به صدا در بیاورد. وظیفه
رسد که استعمار کالیفرنیا  نظر میکروی است، به جا که جهانولید بر مبنای بازار است. از آنآن، و ت

دشوار برای ما این است:    پرسشو استرالیا و گشودنِ چین و ژاپن این فرایند را کامل کرده باشد.  
ت. آیا  عالوه سرشتی سوسیالیستی به خود خواهد گرفالوقوع است و بهانقالب در قاره امری قریب

تر است  ای بسیار وسیعو گسترش به ناحیه  صعود ی بورژوایی کماکان رو به  جامعه  تحرکِاین امر که  
 [49]  ؟درهم شکسته شودباعث نخواهد شد که انقالب ضرورتاً در این گوشه از جهان 

نامه می آثار نظری و سیاسی مارکس در دههدر این  جا  را مشاهده کرد. همین  1860ی  توان مختصاتِ 

نویسد  ی مهم در این نامه وجود دارد. نخست، مارکس میبود. سه نکته  درا شاه  گروندریسه توان تفاوت با  می
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کند«. این قرن شانزدهم دوم مارکس  اش را تجربه میی بورژوایی »برای دومین بار قرن شانزدهمکه جامعه

توان آن را صرفاً به  تفکر بپردازد که نمیدارد که در چارچوب نوعی انباشت بدوی امتدادیافته به  را وا می

بازار جهانی به تفکر دربارهسرآغازهای تولید سرمایه باید در سطحِ  ی واکاوی  داری محدود ساخت. دوم، 

برقرار    رابطهداری در حال  نویسد، »جهان کروی است« و سرمایهنظری و سیاسی پرداخت. مارکس می

توان صرفاً با در  داری را نمیهای متفاوتِ استثمار است. سرمایهکردن با نواحی جغرافیایی مختلف و شکل

ها از سطح پیشرفت بیشتری برخوردار است واکاوی کرد. سوم، مارکس  نظر گرفتنِ کشورهایی که در آن

ی  هم زمانی که تحرکِ جامعهکشد، آن»پرسش دشوارِ« موفقیتِ انقالبی سوسیالیستی در اروپا را پیش می

تر است«. از این نقطه به بعد، دیگر  ای بسیار وسیعکماکان در حال »صعود و گسترش به ناحیه  داریسرمایه

به سرمایه اروپامحور  نگاهی  های طبقهداری و جنبشنگاهی  بود،    ادهسوصافی کارگر  ارتجاعی خواهد 

 ها برای ساختن سوسیالیسم در یک کشور چنین بودند.طور که تمامی تالشدرست همان

هنوز تمایز میان کار مجرد و کار    گروندریسهه به این نکته مهم است که مارکس در زمان نگارش  اشار

یافته در یک  عینیت کارِ  که او بعدها فهمید، تنها زمان اجتماعاً الزمِاجتماعاً الزم را روشن نکرده بود. چنان

واقع و به صورت منفرد  کاری که بهآید و نه زمان  ی کاال به حساب میی ارزش مبادلهمثابهکاالست که به

تواند معادلِ دو یا  در تولید آن صرف شده است. برای مثال، یک ساعت کار با سطحی باالتر از بارآوری می

ارزش مبادله]ی کاال[   اجتماعاً الزم است که در  باشد و فقط همین کارِ  اجتماعاً الزم  از کار  سه ساعت 

  [ 51]  به آن توجه نکرد، انتقالِ   گروندریسهای که مارکس در زمان نگارش  مسئله  [ 50]  شود. محاسبه می

بود که مارکس با منظور کردنِ    1860ی  تنها در دهه  [52]  سرمایه از سپهرها و کشورهای مختلف است.

و هر  ی کل  جزئی از سرمایه.  ی منفرد را .. »هر سرمایه  [53]  ها]ی مختلف[ در بازار جهانی،رقابتِ سرمایه

بنا به مقدار سهمِ  واقع یک سهامدار را بهسرمایه بنگاه اجتماعیِ کل« در نظر گرفت »که هریک  دار در 

 [ 54] شود«. اش به همان تناسب در سود کل سهیم میسرمایه

 تاریخیِ انباشت   هایمندیاندازی از زمانبه سوی چشم

نه مطابق با    را  اش را آغاز کرد. او سرمایهاکاویی بسترِ مقوالتِ وبازاندیشی درباره  گروندریسهمارکس در  

بحرانی  وارهطرح  توسعه،  این    تکوین،  ترکیب  در  زمان  وجوهبلکه  ساخت   شانمندیو  او    [55].مفهوم 

نگاریِ انباشتِ  داری را کنار گذاشت و به تاریخی سرمایهمحورِ توسعههای پیشرفتی مبتنی بر دورهوارهطرح 

آن    ازیسبازبه کار بر روی آن و    سرمایههای مختلفِ  یعنی طرحی که در ویراستنخستین مشغول شد،  

داری نیست. بلکه،  ی آغازِ سرمایهیعنی نقطه  بدویپرداخت. انباشت نخستین یا اولیه  به معنای انباشتِ  
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گسترهرد از  است  عبارت  شکلواقع  از  کاملی  حاضرِ هایِ  ی  و  مداخله  همواره  اقتصادی  خشونتِ  ی 

داری  های پیشاسرمایههدفی متفاوت با واکاویِ شکل  سرمایه واکاویِ انباشت در کتاب    [56]  فرااقتصادی. 

سقوطِ یک شکل ی  ای دربارهدر پی یافتن نظریه  گروندریسهکند، مارکس در  را دنبال می  گروندریسهدر  

رو،  از بحران، و از همین  برداشتی متفاوت  سرمایهتر است. او در  مولد در گذار به شکلی جدیدتر و عالی

پردازد، رویکرد  ی »نزول نرخ سود« میبرداشتی متفاوت از انباشت دارد. مارکس وقتی به بازاندیشی درباره

داری نیست، بلکه   انتظارِ سرنگونیِ سرمایه ِگر اتاقگذارد: بحران دیرا کنار می  گروندریسهمحورِ«  »سقوط

 [ 57] های جدیدی از انباشت را به همراه دارد.ای از توازن که شکلعنصری است برای شکل تازه

ی تولید اقتصادی روسیه  ی اجتماع و شیوه، هنگامی که در حال پژوهش درباره1870ی  مارکس در دهه

  1877ای که در اواخر  اخت. در نامهد اش پری تاریخیی مبتنی بر توسعهرهوا ی طرح بود، به بازنگری درباره

نویسد که  [ ارسال کرد، میOtechestvennye Zapiski]ونی زاپیتسکی  اوتچستی  به ویراستار مجله

ی  فلسفی درباره  ـای تاریخی»به نظریه  ن تواداری در اروپای غربی را نمیاز تکوین سرمایه  اشاولیه طرح 

 [ 58]  ...« بدل کرد.  آن را برای تمامی مردمان مقدر ساخته است که سرنوشتْ شمول جهانی توسعه

ش در تاریخِ  ا به بازبینی واکاوی  سرمایه ی زمانی میان ویراست نخست و سومِ مجلد اولِ  مارکس در بازه

از   شمولجهانآن بکاهد. او مدلی  داری پرداخت تا اندکی از سرشت عام و زیادی انتزاعیی سرمایهتوسعه

س در ویراست  مارکدهد.  داری که »برای تمامی مردمان« معتبر باشد ارائه نمیی تولید سرمایهتکوین شیوه

می  1867نخست   توسچنین  صنعتی  لحاظ  از  که  »کشوری  کمیافتهعهنویسد:  کشورِ  به  است،  تر  تر 

آیندهتوسعه تصویر  فقط  مییافته،  نشان  را   Das industriell entwickeltere Land zeigt demدهد]اش 

minder entwickelten nur das Bild der eignen Zukunft .»]  [59 ]  1875- 1872که در ویراستِ  درحالی  

تر از لحاظ  یافتهخوانیم: »کشور توسعهه داشت، چنین می فرانسه که خود مارکس نظارت بر آن را بر عهد

 Leدهد ]شان را نشان میآیند، فقط تصویرِ آیندهصنعتی، به کشورهایی که در مسیر صنعتی از پی آن می

pays le plus développé industriellement ne fait que montrer à ceux qui le suivent sur l’échelle 

industrielle l’image de leur propre avenir»]  [60 ]    ]اضافات مارکس در این ویراست حیطه]ی اطالق

تر است، تنها به کشورهایی که در حال دنبال کردن آن در همان  یافتهسازد: کشوری که توسعهرا محدود می

آینده  مسیر صنعتی نشان میهستند،  را  بهشان  این  اما  نیست.هیچدهد،  عام  قانونی  عالوه،  به  [61]  وجه 

ی عام بودنِ واکاوی در این  چنین به بازبینی فصل مربوط به انباشت نخستین پرداخت. از درجهمارکس هم

«  ای از فرایندهای تاریخی»مجموعه  ی مثابهشود. او در ویراست نخست، فرایند جدایی را بهفصل کاسته می

چون  و این همه را هم  [62] شوندبورژوایی مدرن میی « جامعهی کند که موجبِ »تاریخِ توسعهیتعریف م
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واکاویْ    [ 63]  (، پاراگرافی طوالنی حذف شده است.1883گیرد. در ویراست سوم )قانونی عام در نظر می

متفاوت انباشتِ بدوی    وجوه ، یعنی موردی که در آن  کندتمرکز میتر و مشخصاً به مورد انگلستان  انضمامی

  شده   پراکندهلند، فرانسه و انگلستان«  هایی »و زمانی، مشخصاً در اسپانیا، پرتغال،  ای جغرافیکه در توالی

های ملی، نظام جدید مالیاتی و نظامِ حمایتیِ گمرکیْ  ها، قرضهی هفدهم در مستعمرهبودند، »در پایان سده

. بنابراین، مارکس گذار  اندها نیازمند خشونت دولتتمامی این نظام  [64]شوند«.مندانه در هم ادغام مینظام

که این گذار را    کندواکاوی می  [65]   «ی های خشونتداری را با تمرکز بر »اهرمی تولید سرمایهبه شیوه

تحرک و  اند و نیز با تمرکز بر قدرت و خشونتِ آن دولتی که نظام فئودالی را منحل و عدمممکن ساخته

ی فرااقتصادی است که  ی این انباشت وجود نوعی مداخلههممیزوجه [66] انضباطِ نیروی کار را پدید آورد.

افزایشِ    [ 67] کند.ابزار تولید از کارگران را با خشونتِ فرااقتصادیِ دولت ترکیب می  جداییِ   ارعاب ناشی از 

توان  هدف است. به همین علت، نمی  لحاظ گسترهْ لحاظ شدت و هم بهاستثمارِ مطلقِ نیروی کار هم به

« بدل  شمول جهانی  ی توسعهفلسفی دربارهـای تاریخیداری در اروپای غربی را »به نظریهتکوین سرمایه

به مارکس   .»... است  ساخته  مقدر  مردمان  تمامی  برای  را  آن  سرنوشتْ  »که  با  کرد  مواجهه  در  ویژه 

  کلیدِشاهای تاریخی را »توان پدیدههای آنان[ دریافته بود که هرگز نمیهای روسی ]و پرسشپوپولیست

 [68]  اش فراتاریخی بودن آن است«.»که تنها حُسن عالی ت س دانی تاریخ« هفیک فلس 

پرولتاریا،    ایجادِ، بدون  ای اقتدارهای گوناگون و پیوندهای رسته  بدون خشونتِ دولت، بدون درهم شکستن

لحاظ صوری آزاد، بدون  به  نِبدون حصارکشی و جدایی کار از ابزار تولید، بدون انضباط و کنترلِ کارگرا

توان از وجود  شد. مینمی  زادهداری  ی تولید سرمایهها، شیوهسازیِ آنها و هماهنگها و دیگر تاریخاین

م  سماتریالی  [ در معنایی که آلتوسر درprocessus de rencontre aléatoire]»فرایند اقتران تصادفی«    نوعی

ی تولید عناصری متفاوت وجود دارند که از  هادر تمامی شیوه  [69]  طرح کرده است سخن گفت.  مواجهه

شناختی ی غایتگونه رابطهکه هیچی تاریخی مشخص است بدون آناند. هر عنصر نتیجهیکدیگر مستقل

ی مواجهه و ترکیبِ  داشت مگر در نتیجهداری وجود نمیی تولیدِ سرمایهشیوهها داشته باشد. با دیگر تاریخ

ی  پذیر ساختند. حتی اگر مواجهههای متفاوتی که پدید آمدنش را امکانمندیمیمون ــ یا نامیمونِ ــ زمان

ها و  مندیها اتفاقی نیست و نیازمندِ تبیین است: این زمانیارانه باشد، ترکیب آناین عناصر امری بخت

قدرتمندِ«»اهرم بهچندگانه  [ 70]   های  همواره  انباشت  دولت  وسیلهی  خشونتِ  میی  .  شوندبازهماهنگ 

سخن گفت. »انباشت بدوی« مارکسی صرفاً مقطعی مربوط    انباشت بدوی دائمیتوان از نوعی  بنابراین، می

داری است،  ی پایدارِ سرمایهمحرکه  دارانه نیست. برعکس، »انباشت« نیروی ی شکل سرمایهبه تاریخ اولیه

صورت صوری آزاد، استعمار،  متفاوت و نسبتاً مستقل: خشونت دولت، تولید پرولتاریا و کار به  وجوهترکیبی از  
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انحالل شکل باستانیِ  بردگی،  و  ، حصارکشیاقتدارهای  تولید  ابزارهای  و  تولیدکنندگان  میان  جدایی  ها، 

ها از رهگذر دولتْ  سازی آنخشونت فرااقتصادی و هماهنگ  هایِتاریخین  کارگران مزدی. ا  ساختنمنضبط

امکانِ شیوه تولید سرمایهشروطِ  بوده و هستند.  ی  نازیازیستسدیکداری  احتماالً  اصطالحی که  ها  ، 

ترجمهمی برای  هماهنگتوانستند  مفهومِ  بهی  اجباری  مؤلفه  سازیِ  بگیرند،  سازندهکار  ی  مدرنیتهی  ی 

 هایش بوده است. داری از همان خاستگاهسرمایه

ی حال است که  لحظه  یدرباره  نگارینوعی تاریخ  مستلزم  تداومِ انباشتِ بدوی در حال حاضر برای ما  فهم

ی  ها از رهگذر مداخلهسازی آنهای متفاوت و تالش برای هماهنگمندیدرکِ روند جاریِ ترکیبِ زمان

شکلی باشد که قادر به کار با »تکثری از  نگاری باید بهپذیر سازد. این تاریخی را امکانخشونتِ فرااقتصاد

کنش  های گوناگونی باشد که در بُعدِ تاریخی یکسانی از مدرنیته به برهممند و بسط و تداومقشرهای زمان

  سرمایه مارکس در    [71]  ها را درک کرد«. توان آندر رابطه با یکدیگر می  فقط پردازند و  با یکدیگر می

 نگاری را فراهم کرده است. ای از تاریخعناصر الزم برای چنین نوع تازه

سازد« تنها در  ای که تولیدکنندگان را به کارگران مزدی بدل میاز نظر »مورخانِ بورژوا«، »جنبش تاریخی

داری و از قیدوبندهای  سرفنان از  آی فرایندِ »رهایی  مثابه، یعنی بهتس درک ااین پدیده قابلظواهر طح  س

تاریخ »بر سالنامه  [ 72]  اصناف«.  این  تاریخی،  ماتریالیسم  با رویکرد[  از نظر ]مورخی  ی  از سوی دیگر، 

با حروفی از آتش و خون نگاشته شده است«.  نگار باستان عمل  چون وقایعمارکس هم  [ 73]  بشریت و 

پرولتاریای  ای از  وحشمِ فئودالی ... تودههای خدم«، »با انحاللِ دسته1610تا    1570ی  کند: »از دههمی

 [ 74]  به بازار کار پرتاب شدند«. حقوق آزاد و بی

مالکیتِ  پیرایی و به دنبال آن، تاراج عظیم امالک کلیسا ... به فرآیند سلبی شانزدهم: »جنبش دینسده 

ها را به صفوف  نظایر آن، ساکنان آن  ها وفروپاشی صومعه  ی جدید و هولناکی داد. ...قهرآمیزِ مردم، تکانه

 [ 75] پرولتاریا پرتاب کرد«. 

زمین«.    1660از   فئودالیِ  الغای »تصدیِ  سلطنت:  به  استوارت  خاندان  بازگشت مجدد  از  پس  و  بعد  به 

جای اروپای  ها[ زدند که در همهداران با وسایل قانونی دست به اقدامی غاصبانه]ی تصاحب زمین»زمین

 [ 76] تشریفات قانونی انجام شده بود«. ای بدون قاره
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مندی  منظور پیروی از زمانبایست بهای از پرولتاریا پدید آمد. اینک میاز رهگذر انحالل نظامِ فئودالی توده

  [ 77]  شد.به این پرولتاریا آغاز می  دنبخشیزدن از پیروی از زمانِ کلیسا انضباط  باز  ی بازار و سرشمارانهگاه

 شود: شدگان« به این ترتیب آغاز میمالکیتگذاری سفاکانه علیه سلب»قانون

شود. در ی گدایی داده می: به گدایان سالخورده و عاجز از کارکردنْ پروانه1530هنری هشتم، سال 

ای ببندند  شوند. آنان را باید پشت ارابهمیخورند و زندانی عوض، ولگردان سالم و تنومند، شالق می

قدر شالق بزنند تا خون از پیکرشان جاری شود، سپس باید سوگند یاد کنند که به زادگاه خویش  و آن

اند و »خود را به کار مشغول کنند«.  جا سکونت داشتهگردند که سه سال اخیر را در آنیا محلی باز می

جرم ولگردی دستگیر شود، مجازات شالق تکرار و نیمی از گوش او  ... هرگاه کسی برای بار دوم به  

ذیر و دشمنِ پناکارِ اصالح عنوان تبهتخلف بهشود؛ اما در صورت تکرار جرم برای بار سوم، مبریده می

 [ 78] شود.جامعه اعدام می

ز کار کردن سر  دارد که اگر کسی امقرر می  1547ی نخستین سال سلطنت او در  نامه»ادوارد ششم: نظام

 [ 79]   کار لو داده است«شود که او را به عنوانِ آدمِ عاطل و بیباز زند، محکوم به بردگی برای شخصی می

پروانه و باالتر از چهارده سال در صورتی که کسی آنان را به مدت دو سال به  : گدایانِ بی1527»الیزابت،  

شود؛ در صورت تکرار  شان داغ زده میوش چپخورند و روی گشدت تازیانه میخدمت خویش نبرد، به

ها را به مدت دو سال به  که کسی آنشوند، مگر اینسال داشته باشند، اعدام می  18جرم، اگر بیش از  

کار بدون تخفیف اعدام  خدمت خویش ببرد؛ اما در صورت ارتکاب جرم برای سومین بار، به عنوان جنایت

 [ 80] شوند«.می

شود. قضات صلح مجازند  هدف پرسه زند و گدایی کند، مزاحم و ولگرد تلقی میجیمز اول: هرکس بی

آنان را در مالء عام شالق بزنند و برای نخستین بار ارتکاب جرم، آنان به    جلسات دادگاه صلحدر  

ناپذیر و  ی چپ مزاحمانِ اصالح شش ماه و برای بار دوم، به دو سال زندان محکوم کنند. ... بر شانه

به معنای نابکار{ را داغ زد و آنان را به کار شاق    rogues}حرف اول    Rباید عالمت    خطرناک

 [ 81]  واداشت و اگر دوباره هنگام گدایی دستگیر شوند بدون هیچ ترحمی باید اعدام شوند. 

شده    زادهداری  های استعمار و بردهشده از دل درگیرینحوی جهانیداری پیشاپیش بهی سرمایهمدرنتیه

چنان نمونهبود.  میکه  نشان  آمریکا  مستعمرات  انباشت  ی  اصلیِ  مشکلِ  کارگران  خروج  و  فرار  دهد، 

های  گذاری انگلیس در خالل سدههدف قانون [82]   بوده است.  1800تا    1500های داری بین سالسرمایه

نیروی کار    یدن بهبخشتحرک و انضباطموجب عدم  ،داریشانزدهم و هفدهم آن بود که حتی به ضربِ برده
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مسئله   این  کامالً    نامتعارف  وضعیتی  اصالًشود.  و  اقتدارگرایانه  پاسخی  بیشتر  بلکه  نبود،  مستعمرات  در 

  ـطبق نظر مولیه  [ 83]   ی اروپایی و شمال آمریکایی در بازار بود.یکدست برای کنترلِ تحرکات کار زنده

بلکه  ژبوتان نه تجارت  از بدهی،  ناشی  بردهبود که شکل  کار مزدی  آورد.های مدرن  پدید  را    [ 84]   داری 

مدرن شاخهبرده انضباطداری  بردهای  است.  کار مزدیِ »آزادانه«  از  وهلهیافته  تاریخ  داری  در  تاریک  ای 

 . کندمیشکلی مداوم بازتولید بهآن را داری ی تولید سرمایهبلکه شیوه [ 85] نیست،  ی سرمایهاولیه

  [ 86]  ای که مارکس گردآوری کرده استی نظامِ صنعتی بود. موارد تاریخیامیِ توسعهح  نظام استعماریْ

ضدتاریخ سویهبیانگر  و  مختلف  هاروتهای  و  گسترده  »کشتار  بر  که  است  »پیشرفتی«  تاریکِ  وارِ  ی 

که منحصراً    های کشاورزیمجتمعهای دارای  بنا شده است. این خشونت »در مستعمره  [87]گناهان«  بی

برای تجارت صادراتی برپا شده بودند، مانند هند غربی }جزایر کارائیب{ و کشورهای ثروتمند و پرجمعیتی  

سرمایه از طریق    [88]   تر از هر جای دیگری بود«.مانند مکزیک و هند که به تاراج رفته بودند هولناک

ازار سهامِ جهانی هماهنگ  را با ساعتِ ب  های کشاورزی مجتمعهمین خشونت بود که توانست شدتِ کار در  

 سازد. به همین علت: 

کردنِ  ی آمریکا تا زمانی که تولید عمدتاً معطوف به برآوردهکار سیاهان در ایاالت جنوبی اتحادیه

که صادرات  ی محلی بود، سرشتی کمابیش پدرساالرانه داشت. اما به تناسب اینواسطهنیازهای بی

کاریِ سیاهان و گاهی زوال عمرشان طی هفت سال  هدل شد، زیاپنبه به منافع حیاتی آن ایاالت تبدی

شده و محاسباتی به یک مخرج مشترک تبدیل شد. موضوع دیگر نه کسب  کار، در یک نظام حساب

 [ 89. ] کمیّت معینی از محصوالت مفید از قبلِ او بلکه تولیدِ خودِ ارزش اضافی بود

برده بازار جهانی درزمانی که  تبعیتِ  به  بدل میمیداری  نو  به امری  با گسترششود و همآید  اش  زمان 

های متفاوتِ استثمار را،  تورِ بازارِ جهانی نه فقط شکل  [90]  سازد. تمامی مردمان را در تور خود گرفتار می

دارد بلکه ــ و این جا آن تاریخ دیگر به میان  شکلی هماهنگ، در کنار هم نگاه میها بهدر عینِ ترکیب آن

ی  ی بسیار مهمی که مارکس در پایان دههسازد. مسئلهد ــ پلی میان طبقات کارگر متفاوت برقرار میآیمی

ها که از  های متفاوت استثمار و درهم تافتنِ آنمطرح ساخت، مربوط بود به ترکیبِ هماهنگِ شکل  1860

 [ 91] شود.ی میان ارزش اضافی مطلق و نسبی آغاز میرابطه

ها اقدام به تولید  های مولدی را پدید آورد که در آناست که مناطق جغرافیایی یا بخش سرمایه نیازمند آن

مقادیر عظیمی ارزش اضافی مطلق کند، این ارزش اضافی مطلق باید از تولیدِ ارزش اضافی استثنایی، یعنی 

هنگامی که    شود، حمایت کند. درواقع،های مکانیکی خلق میای که از رهگذر نوآوریارزش اضافی نسبی
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رشدِ کار که از رهگذر به کار گماشتنِ آن  شود، بارآوریِ روبهنوآوری مکانیکی به امری گسترده بدل می

افزایشش  رغم بارآوریِ روبهتواند بهدار دیگر نمیو سرمایه  شودغالب میلحاظ اجتماعی  حاصل شده است به

ی  رحمانهکردنِ بیتواند کاری کند جز طوالنییدار نمرو، سرمایهارزش اضافیِ اجتماعی کسب کند. ازاین

طولِ کار روزانه. استخراِج ارزش اضافی نسبی نیازمندِ وجود تمایزات در نیروی کار مولد است. بنابراین،  

جا  هایی از جهان که مقاومتِ کارگران در آنسرمایه از رهگذر فرآیندهای متفاوتِ انباشت، در آن بخش

 [ 92] آورد.می از استثمارِ مطلق پدید میی عظیتر است، تودهکم

ای در نیروی تولید و شدتِ کار پدید  خشونتِ نخستینِ انباشت باید بارها و بارها تکرار شود تا تمایزاتِ تازه

بدوی هم انباشت  فرااقتصادیِ  بنابراین، خشونتِ  مداوم  همچون یک  بیاورد.   [ basso continuo] نوایی 

چنین همراه است با کارکردِ  تاریخ سرمایه همراه آن بوده است. امروزه، این خشونت همهمواره در تمام  

سیاسیِ مرزها تا از این طریق هم بتواند قیمت نیروی کار مهاجر و هم تقسیم قومیتی کارگران  ـاقتصادی

 را تعیین کند. 

 نگاری مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی تاریخ

های باستانیِ های روس و منابع تاریخیِ مربوط به شکلی[ پوپولیستهامارکس متأخر که درگیر ]پرسش

بود، تازهبه  [93]   اجتماع  نوع  یافتن  پی  در  تاریخواقع  مداخلهای  و  نخستین  نگاری  در  او  بود.  سیاسی  ی 

 ا ی[ ]obshchina]  اوبشینانویس پاسخش به وِرا زاسولیچ در تالش برای تفکر در این باره بود که  دست

و کماکان به    ده تواند به سرنوشتِ انحاللِ حتمی دچار نشبه چه ترتیبی می  روس[   ی دهقان  یاجتماعات سنت

ی روسی مانیفست  مقدمه به نسخهعزیمت برای بازسازی روسیه« بدل شود. این مسئله در  نوعی »نقطه

 نویسد: شود. مارکس می( بار دیگر مطرح می1882)کمونیست 

ی روسی ... یعنی شکلی از مالکیت اشتراکی بدویِ زمین،  اوبشینااست: آیا  پس پرسش از این قرار  

تر از مالکیت اشتراکی کمونیستی  تواند مستقیماً به شکلی عالیاش، میرغم تضعیفات گستردهحتی به

ی تاریخیِ غرب را  که توسعه  ر بگذراندسرا از  گذار کند؟ یا برعکس، باید نخست همان فرایند زوالی 

ای  توانم ارائه دهم این است: اگر انقالب روسیه به نشانهه است؟ تنها پاسخی که اینک میشکل داد

ترتیب این دو یکدیگر را تکمیل کنند، مالکیت برای انقالب پرولتری در غرب بدل شود، و به این

 [ 94] ی کمونیستی بدل شود.عزیمتی برای توسعهتواند به نقطهفعلیِ اشتراکی زمین در روسیه می

این میدر  شکلجا  تاریخیتوان  باقیهای  نه  که  یافت  روسی،  اجتماع  نظیر  را،  تولید  از  ای  ماندهای 

شکلپیشاسرمایه بلکه  زمانداری  واجد  و  معاصر  شکلمندیهایی  این  هستند.  خود  به  منحصر  ها  های 
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دارد تا تاریخ را  ا وا میهای جدیدی از رهایی و آزادی هستند. مارکس متأخر ما ری امکانِ شکلدربردارنده

نگارانه است  دریابیم. به این منظور، درک بازار جهانی نیازمند پارادایمی تاریخ  چندگانه  جهان    ی یک مثابهبه

ردیف کردن   مند را دریابد. بارِ مدرنیته تکثری از قشرهای زمانساز و خشونتکه قادر باشد در بُعد هماهنگ

سبکی که در آن، برای غلبه  های تاریخی به سبک پسامدرن یعنی بهزمان  و کنار هم قرار دادن تکثری از 

دوگانه بردهبر  پیرامون،  و  مرکز  تولیدِهم  داریْانگاریِ  می  فناورانهفوق  جوارِ  توان  قرار  فاقد  هم  گیرد، 

های  شکلها و  مندیباشد. موزائیک پسامدرنِ زمان  انهرازورز   ،[س]بالعک  تواندگری است و هم حتی میتبیین

های مختلف  هم پیوسته بازنمایی کند، زمانچون اموری متقابالً بهها را همکه آنرغم ایناستثمار، حتی به

ها از  ی اصلی بر سر ترکیب این زمانکه مسئلهکند. درحالیارتباط با یکدیگر وضع میرا در وضعیتی بی

ی ارزشِ کار اجتماعاً الزم در حال حاضر  سازی در بازار جهانی است. شبکهرهگذر سازوکارهای هماهنگ

، نیازمندِ کار اجباری  زمانِ کارِ تولیدِ متکی به رایانه  ،ترین مقوله برای درک سازوکاری است که در آنبسنده

 [ 95] گیرد.در دیگر نقاط جهان است ــ و در ترکیب با آن قرار می

وکمال بپذیریم، تمایز  نسبی را به صورت تمامی میان ارزش اضافی مطلق و  اگر نفوذ متقابل و دوجانبه

سرمایه و »عقبداریمیان  »پیشرفته«  عمدههای  معنای  نیز  میمانده«  دست  از  را  خود  این  ی  به  دهد. 

مبنای   بر  استدالل  امکان  بقایاو    ها گرایشترتیب،  بوددیگر  نخواهد  تک  پذیر  درک  و  سرا]چراکه  تایی 

جهان  های متنوعِ استثمار را باید ذیل یک  . شکلشود[ داری کنار گذاشته میرمایهسی  عهست از توسدیک

ی اکنون به کنش  بودنِ لحظه  معاصر   ها درونِ مند درک کرد که در آن، این شکلزمانـتاریخی  یچندگانه

ی  هاهای متفاوتِ شکلمندیهای رهاییِ حاصل از زماناند. از سوی دیگر، باید به امکانمتقابل مشغول

اش به ورا زاسولیچ، نقل قولی از مورگان  نویس نخستِ نامهاجتماعیِ متفاوت نیز بیاندیشیم. مارکس در دست

ی مدرن به سمت آن گرایش دارد، »چیزی نخواهد بود جز احیاءِ  کند: »نظام جدیدی« که جامعهرا ذکر می

دهد: »بنابراین،  چنین شرح می  تر«. مارکس این نکته را یک سنخ اجتماعی باستانی در قالب شکلی عالی

  1881-1880ی  هادفترچهاین موضوع در    [96]   ی »باستانی« حساسیت به خرج دهیم«.نباید نسبت به واژه

  ی مورگان گفتهمالکیت که به    مسیر حرکت بر    ضدضربی  همچون  [ 97]  ی مورگان نیز حاضر است، او درباره

نهد  پیش می  مسیرمسیری بدیل را در مقابل این  ان  مورگ  .ناپذیر« کسب کرده استاینک »قدرتی مدیریت

که  تر برای جامعه«. چنانای عالی«، یعنی، »برنامهشدبر مالکیت چیره خواهد  که در آن »هوش انسانی  

می خاطرنشان  »مارکس  از  بود  خواهد  عبارت  مسیر  این  برادریِ  سازد،  و  برابری  آزادی،  احیاءِ  نوعی 

مسیر حرکت  صرف نویسد که »که مورگان چنین میدرحالی [ 98] «.ترشکلی عالیباستانی در  هایخاندان

نیست بشریت  نهاییِ  مقصدِ  سرمایهمالکیت،  تمدنِ  به  بدیل  مسیرهای  امکانِ  وجود  به  مارکس  داری  «، 
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مند است. در این مالحظات خبری از رمانتیسیسم نیست، بلکه در مقابل، تالشی است برای تفکر  عالقه

نگاری  ای از تاریخای از تاریخ و نوع تازهی پنهان در گذشته، نوعی سیاست که برداشت تازهآینده  یدرباره

پیش میرا  قرار  توسعهفرض  اینک  مارکس  مالکیت  دهد.  به  اشتراکی  مالکیت  از  گذار  یعنی  اروپایی،  ی 

، این شناختیمینهای زبندیمانند صورتکند: »هشناختی قرائت میخصوصی، را به مددِ تصویری زمین

  های رده اول، دوم، سوم و غیره هستند«.ی کاملی از سنخی مجموعههای تاریخی نیز در بر دارندهشکل 

این  [99] شکلدر  توالیِ  از  خبری  بهجا  مختلف  تاریخی  فهرستهای  این  شکلی  در  نیست.  وار 

مجموعهبندیصورت با  تاریخی  سنخهای  از  کاملی  و  ی  دوم  اول،  رده  آنهای  نظیر  در  سوم،  چه 

گیرد،  قرار می  اولبر روی سنخ رده    دومشناختی هست، سروکار داریم. سنخ رده  های زمینبندیصورت

به آنبی قائل  مورخ  نیست.  تاریخی  قانونی  اشتراکیْ  مالکیت  انحاللِ  ببرد.  بین  از  را  آن  ماتریالیسم    که 

پذیر  های تاریخیِ متنوع را رؤیتمشترکِ قشربندیمندِ متفاوت، حضور  قشرهای زمان  ا تاریخی، در مواجهه ب

شکلمی چراکه  بهسازد.  تاریخی  نشدههای  ردیف  حال  به  گذشته  از  خطی  همشکلی  بلکه  چون  اند، 

ها  ها]ی مختلف[ در سطح و بستری از امکانمندیتوان از ترکیب زمانشناختی، میهای زمینبندیصورت

 [ 100] خطی. ای سخن گفت و نه در توالی
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 ( 2013عکسی از تظاهرات هواداران حزب کمونیست عراق در بغداد به مناسبت روز جهانی کارگر )

 چپ عرب و ناسیونالیسم: خطایی شوم 
 

 2021اوت  31

 ی: توماس اشمیدینگر نوشته

 ی: مریم فرهمندترجمه

 

آمد توضیح »نقد«: هرچند ظرفِ تحوالت اجتماعی/سیاسی، مرزهای »ملی« است و پی
گذارد، اما  این تحوالت در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها اثر می

ای و  ها، بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در سطوح منطقهیابی و تبیین و نقد آنریشه
که بین بسا  نیست؛  ممکن  آورنده  المللی  پدید  خود  مناسبات  و  عوامل  همان  این  ی 

شوند. برای ایران، آشنایی هایی است که با مرزهای »ملی« تعریف و مشخص میظرف
ویژه خاورمیانه از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است و برای  با تحوالت منطقه و به

ی و نیروهای سیاسی های اجتماعبخش، آشنایی با نقش گرایشرویکردی نقادانه و رهایی
المللی »چپ«  ها که بنا بر ادراک خود یا قاعده و قرارهای گفتمانی/سیاسی بین چپ، یا آن
ای تازه، با ای دارد. از همین رو خواهیم کوشید در مجموعهاند، جایگاه ویژهنامیده شده 
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های اجتماعی و نیروهای سیاسی ی آثاری که به بررسی و واکاوی نقش گرایشترجمه
 اند، سهم کوچکی در این راستا ادا کنیم. »چپ« پرداخته

ها  آن  سندگانی نو  ی»نقد« با آرا   ایموافقت مترجم    یآثار نشانه  ن یا  ی است ترجمه  یهیبد
گوناگون و گاه    یهاو استدالل  ها دگاهید  رامونیپ  یرسانیآگاه  ی و فقط در راستا  ستین

 متناقض است. 

است  نوشته کوتاهی  متن  رو  پیش  پایی  از  کلی  تصویری  ساده  زبانی  با  گیری،  که 
های سیاسی، عمدتا احزاب »کمونیست«  ها و حزبها و سرانجامِ برخی سازمانفعالیت

به سوریه  و  عراق  سودان،  مصر،  در  شوروی،  جماهیر  اتحاد  میپیرو  زمان  دست  دهد. 
با توجه به    های تاریخی ذکرشده در آن را بایداست و داده  2003نگارش این نوشته سال  
 این تاریخ در نظر گرفت. 

* 

مثابه پاسخ به بحرانی پای گرفت که جوامع عربی از  ی بیستم بهامِ سدهی بیستم و سیچپ عرب در دهه

داری پیرامونی، به آن دچار شده اندازی استعمار اروپا برای تغییر شکل اقتصاد ملی به سرمایهزمان دست

 المسلمین بود. اسالمی اخوان  یبرابر ناسیونالیسم عربی و بنیادگرایمُعرف بدیلی در  بودند. این چپ

ها،  های اجتماعی چپمشابهی در هر یک از این جوامع یارگیری کردند. پایه  های، از حوزههر سه گرایش

و نه متشکل از قشرهای    *میانهاسالمی نه متعلق به نخبگان سنتی خاور    ییناسیونالیسم عربی و بنیادگرا 

ها اغلب از  وران(. آننشینان، پیشهی بود که در اقتصاد سنتی مشغول به کار بودند )کشاورزان، بادیهمردم

ی  گرفتههای مدرن اقتصاد ادغام شده بودند، یعنی پرولتاریای شکلمیان کسانی بودند که کامالً در حوزه

 ن و ارتشیان. ی جدید غربی شامل کارمنداکردهو نخبگان تحصیل  20و   19ی  شهری در سده

طرق بسیار متفاوتی گسترش  خود را در کشورهای مختلف عربی بعضاً به    ورای این نقاط اشتراک، چپ

هایی جداگانه، امکان نگرشی  ی نمونهوسیلهداد. در ادامه تالش خواهم کرد با شرحی مختصر و ساده بهمی

بایست  آن کم توجه شده است. در پایان می  به تاریخ احزاب کمونیست را فراهم آورم که در اروپا اساساً به

 ی چپ با ناسیونالیسم عربی تحقیق شود. ی سؤالِ نسبتِ رابطهدرباره
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 شدنِ کمونیسم مصر: عربی

سازی دست یافت.  ی باالیی از صنعتیی نوزدهم به درجهمصر تحت حکومت »محمد علی« در همان سده

این مدرنبا  هدایتحال،  اقتصادی  سرمایه  ی شدهسازیِ  سیستمی  تشکیل  به  نه  به  دولتی  بلکه  داری، 

شدنی فئودالی تحت کنترل دولت راه برد. نخست تحت تأثیر اقتدار استعمار بریتانیا این ]سیستم[ به  صنعتی

 راستا بود. ی اول با نیازهای ]استعمار بریتانیا[ همیافت، که در درجهای توسعه داری پیرامونیسرمایه

ی شهرهای بزرگ اتکا کند، که پرولتاریای مصری از درون آن  ت به جمعیت رشدیابندهصنعت مصر توانس

ی شُمار بزرگتری  کنندهطور قطع، اَشکال بیان سیاسی بعدی این پرولتاریا تحت تأثیر تعیینپدید آمد. البته به

های  ران از طرفی ایدهکار در این صنایع قرار گرفت. به همراه این کارگاز نیروهای کار اروپاییِ مشغول به

سوسیالیستی، آنارشیستی و کمونیستی به مصر آمد، از طرف دیگر »تقسیم کارِ اتنیکیِ« درحالِ رشد در  

 کرد. درون صنایع نقش بسیار مهمی در مناسبات جنبش کارگری با جنبش ملی ضداستعماری بازی 

مدت  های ارزان و غیرتخصصیِ کوتاهتر مواقع مجبور بود با کاری کارگر محلی در بیشکه طبقهدرحالی

بسازد، کارگران ایتالیایی، یونانی و ارمنی کار مدیریت را برعهده داشتند و منصوب به سرکارگران مستقیم  

 کارگران مصری بودند. 

، به اتحادی بین جنبش  بود  داران اروپایی میان کارگران محلی و سرمایه  کشمکشی  این تضاد طبقاتی که 

 جنبش ملی مصر راه برد.  کارگریِ آغازین و

قد عل  ی کارگر  یِمیجنبش  مصر  کارگران    اعتصابات  رغمیدر  اعتصاب  مانند  خود  مستقل  اعتراضات  و 

»پورتذغال سال    د«یسعکِش  رهبر1882)در  به  اعتصاب  س  ی(،  سال    یونانی  چِیگارپ یکارگران  )در 

  ی شهر  یا اعتصاب رانندگان و بازرسان قطاره  ای(،  1903قاهره )  چِیگارپی(، اعتصاب کارگران س1900/1899

خود    یالتیتشک  انیها ابتدا بمحتاج بود. آن  یبه جنبش مل  یادیتا حدود ز   یالتی لحاظ تشک(، به1908)در  

 .افتندی[ Wafd-Parteiالوفد ـ و بعدها در حزب وفد ]حزب ،یستیونالیرا در حزب ناس

[، جواهرفروش یهودیِ فلسطینی،  Joseph Rosenthalتال ]نخست پس از جنگ جهانی اول، یوزف روزن

تحت عنوان    1921تالش کرد سندیکاهای مختلف را در اتحادی مستقل گرد آورد، که سرانجام در فوریه  

( در اسکندریه تأسیس شد.  CGT[ )Générale du Travail  Confédérationکنفدراسیون عمومی کار ]

تال که همکاری نزدیکی  از میان صفوف ث.ژ.ت.، حزب سوسیالیست مصری به رهبری روزن  1921  اوتدر  

 با سندیکاهای عضو ث.ژ.ت. داشت، شکل گرفت و سرانجام به عضویت کمینترن پذیرفته شد. 
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تال را هم ظاهراً  گذار آن یعنی روزنداد، بلکه بنیانزمان حزب نه تنها به حزب کمونیست تغییر نام  همان  

از   متشکل  اکثراً  دیرتر حزب کمونیست،  و  آنارشیستی کنار گذاشت. حزب سوسیالیست  بخاطر گرایشات 

دانستند.  هویت میو یهودی بود که خود را با انقالب اکتبر و شوروی هم  های روشنفکر مصری، یونانیچپ

 به عضویت پذیرفته شد.  20ی در اواسط دهه تال دوبارهسرانجام روزن

های سندیکالیستی فعالیت داشت و بنا بر  در جنبش  20ی  حزب کمونیست مصر خصوصاً در اواسط دهه

، حزب  1924عضو و هوادار بود؛ بنا بر گزارش کمینترن در سال    1500شامل    1923خود در مارس  اظهار  

  30ی  سرعت کاهش یافت و در دههها بهطر دستگیریعضو داشت. البته اعضای حزب بخا   700چنان  هم

 های کوچک رقیب و  عمدتا غیرفعال حفظ کند. صرفاً توانست خود را در شکل گروه

تر از همه در جنبش مصرالفتات  ظهور فاشیسم در اروپا و صادرات ایدئولوژی فاشیستی به مصر، که بیش

[Misr al-Fatatحسین »احمد  نظر  زیر  جوان(،  )مصرِ  علیه  [  و  فاشیسم  علیه  مبارزه  گذاشت،  اثر   »

شد  های جوانی نمایندگی میترین اجزاء چپی نو، که توسط نسل مصریستیزی را به یکی از مهمیهودی

پارتیزان »فدراسیون  در  صلح  که  انصار  Federation of Peace Partisansهای  )اتحاد  السالم  « 

[Ittihad Ansar al-Salam ــ سازمانی دمکر ،)]  اتیک و ضد فاشیست ــ گرد آمده بودند، تبدیل کرد. این

 وجود آمدند.های متعددی در پی آن بهگروه در اوائل جنگ دوم جهانی از هم پاشید، اما سازمان

های  های محلی با ایدههای مهاجرین اروپایی و اقلیتدر این جنبش، بین جوانان روشنفکر عضو انجمن

ی مارکسیستی کوچک میسر شد که بر انزوای  هاطریق برای حلقه. از اینسوسیالیستی ارتباط برقرار شد

خود غلبه کرده و بازسازی سازمان کمونیستی مستقلی را مدنظر قرار دهد. در این دوره، هم حمایت اکثریت  

ستیزی  ی مورد حمایت مسلمانان و مسیحیان ضدفاشیست علیه سامیچنین اتحادیهمصریان یهودی، اما هم

ویژه در سازمان  کرد. بهشدنِ سیاست ایفا  سوی چپگیری به(، نقش بسیار مهمی در سمتLiscaنی )آلما

، یهودیانِ جوانِ صهیونیست و مارکسیست نخست به هم نزدیک شدند، اما همین نزدیکی سپس به  جوانان

 منجر شد.های صهیونیستی و مارکسیستی کشاکش بین جناح 

هایی سرشناس مانند  گذاری شد که نسل دوم کمونیستیون دمکراتیکی پایهفدراس  1939باالخره در سال  

موند آیون، به آن پیوستند. از این فدراسیون،  ئل، هیلِل شوارتس، ریمارسل اسرائیل، راوئول و هنری کوری

( به رهبری ]مارسل[ اسرائیل، ایسکرا  Tahrir ash-Sha’bگروهایی رقیب مانند رهایی خلق )تحریرالشعب  

ئل  گذاری هنری کوری( با بنیان EMNLه رهبری ]هیلِل[ شوارتس و جنبش مصریان برای رهایی ملی )ب

 پدید آمدند.
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اعضای سازماندرحالی اکثریت  تقریب فقط روشنفکران،  به  ابتدا  در  را تشکیل میکه  مذکور  دادند، های 

EMNL  حاد با ایسکرا و تغییر نام به »جنبش  ویژه بعد از اتقادر شد شُمار کثیری از کارگران را جذب کند، به

  آن سازمان شود.  ِکردن، موفق به مصری1947« در ژوئن (DMNL)دمکراتیک برای رهایی ملی، 

  ای ضدامپریالیستی کرد و در سندیکاها فعال بود، اما برنامهاین جنبش برای حق و حقوق کارگران مبارزه می

 کرد. ال میداشت و  مبارزه علیه صهیونیسم را نیز دنب

شد حتی  سو موفق نمیهای بعد، حمایت از دولت مصر به مرور رو به کاستی گذاشت. دولت از یکدر سال

تا حدودی مشکالت اجتماعی را برطرف سازد، از طرف دیگر حضور دائمی ارتش بریتانیا بعد از پایان جنگ  

بود که شکست نظامی ارتش در سال  همان اندازه برای بسیاری از مصریان غیرقابل تحمل  دوم جهانی به

ای  کنندهئل که نقش تعیینالعمل دولت سرکوبی بسیار شدید بود. هنری کوری. در این وضعیت عکس1948

ی البشیر  که دارای تابعیت مصری بود، به ایتالیا تبعید شد. روزنامهبا این  1950  اوتداشت، در    DMNLدر  

[al-Bashir  که به ]DMNL    ی بعدی، المالیین  سال بعد از آن روزنامهو یک  1950دسامبر  نزدیک بود، در

[al-Malayin ].ممنوع شد 

یهودیانی مانند هیلِل شوارتس یا مارسل اسرائیل،    ویژههای دیگری که تابعیت مصری نداشتند، بهکمونیست

، و هم حزب DMNLیا اخراج شدند یا »داوطلبانه« کشور را ترک کردند. هم ]اعضا و هواداران[ سازمان  

انسه قرار داشت، زیر  بود و مورد حمایت حزب کمونیست فرتشکیل شده 1950کمونیست مصر که در سال  

 ها قرار داشتند.ضرب دستگیری

باقی موقعیت،  این  بنیان   DMNLماندگانِ  در  تبعیدیو  هنری کوریگذار  دیگر  اش  برخالف  ابتدا  در  ئل، 

دست به    1952جوالی    23های کمونیست مصری، امید زیادی به گروه افسران جوانی داشتند که در  گروه

بودند. زده  سلطنت  علیه  و    کودتا  عبدالناصر  جمال  مانند  مستقل  اصطالح  به  افسران  از  برخی  هرچند 

هایی در چپ به تحول  المسلمین برخاسته بودند، بخش های مصرالفتات یا سازمان اخوانانورسادات از گروه

 ی رژیم امیدوار بود. مترقیانه

سرعت خود را آشکار کرد و در نتیجه دو موضع غیرقابل  ها بهبا این وصف، تمایز میان رژیم جدید و چپ

ی ریسندگی و بافندگی میل  که کارگران کارخانهزمانی  1952  اوتسازش در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در  

[ نجی Kafr ad-Dawwarدر کفرالدوار  ژنرال »محمد  برای  اعتصاب شدند،  وارد  قیادث  [  و مجلس  ب« 

[، همانا شورای فرماندهی انقالب، هورا کشیدند، زیرا بر این باور  Majlis Qiyadat al-Thawraالثوره ]
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حمایت می جدید  حکومت  رهبران  جانب  از  که  هنگامیبودند  به  شوند.  دولت  به  طرز خشونتکه  آمیزی 

 عدام سپرد، این امیدواری به یأس منتهی شد.ی ااعتصاب پایان داد و دو نفر از رهبران اعتصاب را به جوخه

دنبال آن موج سرکوبی علیه  گونه، اقدام علیه جنبش کارگری در مصر توسط رژیم ناصر آغاز شد. بهاین

  17نفر از سیاسیون مخالف در    101راه افتاد که با ممنوعیت تمامی احزاب، و دستگیری  ها بهکمونیست

چنین گاه نتوانست در مصر تجدید حیات یابد. همطریق کمونیسم هیچز این، به پایان رسید. ا 1953ی  ژانویه

دمکرات    جمهور سادات، منحصر به جنبش سوسیالایجادِ به اصطالح فضای باز سیاسی تحت حکومت رئیس

ای را کسب کند که جنبش  ی سیاسی[ شد، جنبشی که هرگز نتوانست آن وزنهTagammu»تجمع« ]

 چهل از آن برخوردار بود.  هایدر دهه کارگری

 سودان: وحدت ناقص 

( پایهSCPحزب کمونیست سودان  گذاری شد که در مصر متعلق به جریان  ( توسط دانشجویانی تبعیدی 

DMNL  ی سیاست چپی سکوالر برای سودانی دمکراتیک  گیرترین نمایندهها پیبودند. این حزب طی دهه

می که  ماند،  باقی  الئیک  مو  توازنی  منطقهخواست  مسلط  حاکمیت  جنوبِ  یان  با  کشور  این  شمال  ی 

توانست پلی  عنوان کشوری بعضاً مسلمان و بعضاً عرب، که میاش را برقرار کند؛ ]سودان[ بهشدهفراموش

ی جنوبی صحرای افریقا باشد، طرحی بود برای برقراری توازنی سیاسی و اجتماعی  بین جهان عرب و منطقه

 های افریقا. های جنگ داخلی در یکی از بزرگترین سرزمیندین دهه درگیریحلی مهم برای چنو راه

هایی در جنبش سندیکایی و  حزب کمونیست از همان ابتدای کار با جنبش زنان متحد شد و شایستگی

ویژه  یِ سودان شمالی محدود ماند، بهشدهدهقانی احراز کرد. البته این حزب اغلب به مراکز شهری عربی

[ و  Khartoumای در اطراف پایتخت خارطوم ][، و ناحیهAtbaraآهن، عطبره ]شهر صنایع راهدر کالن

نحوی آشکار با  گاه بههیچ  SCPکه  ی رود نیل. با اینطرف کناره[ در آنOmdurmanدُرمان ]اطراف اُم

[ ایفا Abbudعبود ]ای در سقوط رژیم ژنرال ]ابراهیم[  کنندهتعییننظامیان ناسیونالیست متحد نبود و نقش

( با شرکت در  1969[ )Gafaar Numeiriکرد، در تالش بود تا بعد از کودتای نظامی ژنرال جعفر نمُیری ]

 دولت، در رشد سیاسی تأثیرگذار باشد. 

، این امکان را برای نمُیری ایجاد کرد که دست به تحریک  SCPحزبی در  البته اختالفات گرایشات درون

های وفادار به حزب را از دولت کنار  بزند و کمونیست  SCPی مرکزی  بر علیه کمیتهحزبی  مخالفین درون
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کمیته و  رژیم  بین  محوری  اختالف  همبگذارد.  و  مستقل  کمونیستی  حزب  موجودیت  مرکزی،  چنین  ی 

 سندیکایی مستقل بود. 

سندیکای دولتیِ  ، در تقالی ایجاد حزب و (SSU)های سودانی ی سوسیالیستکه نمُیری و اتحادیهدرحالی

کردند. نمُیری  ها با این امر مخالف بودند و بر استقالل جنبش کارگری پافشاری میواحدی بودند، کمونیست

ی مرکزی در  ها که احتماالً بدون اطالع کمیتهسرانجام از تالش برای کودتای نظامیان هوادار کمونیست

تقر در سودان در هم شکسته شد، سوءاستفاده  بود و توسط نظامیان مصریِ مسصورت گرفته  1971ژوئیه  

ها و رهبران سندیکاها اعدام شدند،  کرد تا رقبای کمونیست خود را حذف کند. نه تنها کودتاچیان، کمونیست

 بلکه ساختمان حزب در سطح وسیعی فروپاشید.

SCP  کننده  نقشی تعیین  طور مخفی شده بود، دوباره موفق به ایفایبه  سازماندهیِ خودکه، مجبور به بازـ

نمُیری در سال   انقالب علیه  بر علیه حاکمیت رژیم    SCPچنین  شد. هم  1985در  در مقاومتی مبارزاتی 

[ عمرـالبشیر  اسالمیِ  از  Omar al-Bashirنظامیِ  ملی  1989[  دمکراتیک  »اتحاد  چارچوب  در  که   ،

(NDA)  ،کرد متحد  را  کشور  در  مخالف  دمکرات  نیروهای  تمامی  است.  «،  یافته  مشروعیت  و  اعتبار 

های ضدامپریالیستی آغازین حزب عمیقاً تغییر کرده است، زیرا حاال مقاومت بر علیه دولت خودی  سخنوری

 ارجحیت دارد. 

 پیمانی مرگبارعراق: هم

  1934گردد که در  مارکسیستی کوچکی در ناصریه برمی  ، به محفل(IKP)ی حزب کمونیست عراق  پیشینه

کُندی صورت گرفت و  گذاری شد. در ابتدا رشد این حزب بسیار بهمی در کنفرانسی در بغداد پایهطور رسبه

دولتِ متمایل به آلمانِ  »رشید علی«    1941که در آوریل  اکثراً شامل دانشجویان و روشنفکران بود. زمانی

که البته از  موضع    ییکردروهای عراقی نسبت به آن همدلی نشان دادند،  با کودتا به قدرت رسید، کمونیست

 شد.ضد بریتانیایی حزب ناشی می

پوشی یافتند، این حزب  آمیز علیه یهودیانِ مصری ابعادی غیرقابل چشمهای خشونتکه درگیریالبته زمانی

که در اواخر ماه مه، بریتانیا موفق شد عراق را  ی خود از رژیم علی بازنگری کرد. هنگامیدر حمایت اولیه

ی سلطنتی باقی  مشروطه  1958سخیر و علی را ساقط کند، این کشور تحت نفوذ بریتانیا تا سال  دوباره ت

، حزب دمکراتیک ملی، حزب  IKPی مقاومت ملی، شامل  جبهه  1957ی  ماند. در مقابل این رژیم، در فوریه

ان وابسته به  گروهی از افسر  1958ژوئیه   14که در استقالل و حزب بعث خود را سازماندهی کرد. هنگامی
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ها در دولت مشارکت کردند و از جناح چپ  عبدالکریم قاسم با کودتا به سلطنت خاتمه دادند، کمونیست

 عربیسمِ عبدالسالم عارف به دفاع برخاستند.رژیم در برابر جناح هوادار پان

IKP  ترش  ترین حزب کمونیست در میان تمامی کشورهای عربی گسموفق شد بعد از سرنگونی، به قوی

، سرانجام موجب شد که حزب  1959ی  یابد. فشار بیش از حد هجوم هواداران برای ورود به حزب در ژانویه

ها  اش، خیابانایحتی موقتاً مجبور به اعالم توقف در عضوگیری شود. حزب کمونیست با سازمان عظیم توده

مقابله با  همواره  اما  کرد،  تسخیر  ناسیونالیسم  را  جانب  از  شدیدی  گزارش  ی  براساس  بود.  مواجه  عربی 

واوباش ناسیونالیست به قتل نفر از اعضا و هواداران حزب توسط اراذل  286،  1961دبیرکل حزب تا سال  

بودند، مجبور به فرار از مناطق  ها مورد سوءظن واقع شدهای که به هواداری از چپرسیدند. هزاران خانواده

 ها شدند. ها و ناسیونالیستتمرکز بعثی

جانبِ   قاسم  داشت،  شباهت  داخلی  جنگ  به  که  شرایط  این  نفوذ    IKPدر  کاهشِ  با  بلکه،  نگرفت،  را 

، قاسم مسبب IKPبجای تفویض جایگاهی قانونی به   ها بود.دنبال سازشی با ناسیونالیستها، بهکمونیست

جدید   حزب  به    KPایجاد  خود  نفوذ  اوج  در  که  »اصلی«  کمونیست  حزب  اتحادیهشد.  شامل  انفع  ی 

تر کنار زده  تر و بیشنظر کرده بود، هرچه بیشیازی به قدرت صرفهای پیشرفته« از دست»ناسیونالیست

 شد.

دیگر، قاسم را از مقامش عزل    و افسران ناسیونالیستِ  گروهی از افسران بعثی  1963ی  فوریه  8در کودتای  

ی مقاومت مردمی امتناع از تسلیحِ مردم، جبهه  کردند. با وجود مقاومت خودجوش مردم در صف قاسم، او با

 دفاع، تسلیم مهاجمین ناسیونالیست کرد. را بی

به خود دیده است، اتفاق افتاد. در اولین روزهای    میانهها، که تابحال خاور  چپ  گرددر پی آن، خونبارترین پی 

  .یا در میان خیابان ترور شدندشان ردیابی شدند  یا در محل سکونت  IKPبعد از کودتا، اعضا و هواداران  

شدگان  ی مرکزی دستگیر شدند و به قتل رسیدند. هنوز هم تعداد دقیق کشتهبسیاری از اعضای کمیته

آن دستگیرشدگان  شُمار  است.  و  نامعلوم  شد  زندان  به  مبدل  منطقه  ورزشی  استادیوم  که  بود  زیاد  قدر 

 ای نمایشی، درجا تیرباران شدند. شده ]به استادیوم[ بعد از محاکمههای راندهانسان

این دیگرْ  با  توسط  سرانجام  و  بنشاند  قدرت  کرسی  به  نهایت  در  را  خود  نتوانست  بعث  حزب  وجود 

ها مسئولین اصلیِ رویدادهای بعد از کودتای  که بعثیها دوباره از مسند قدرت برکنار شد. با اینناسیونالیست

شده  تغییر داد. این حزبِ تضعیف  1964ها را در تابستان  رابر آنسیاست خود در ب  IKPبودند،    1963ی  فوریه
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تحت تأثیر بهبود روابط مصر و عراق ـ شوروی، ایجاد آرامش در جنگ علیه کردها و دولتی ]ملی[سازی  

بندی شد، این  ی نشستِ پراگِ خود که با عنوان »خط ]ماه[ اوت« صورت، در مصوبه1964ی  در ژوئیه

داری ارزیابی کرد. سرانجام  ی راه رشد غیرسرمایهمثابه تجلی نظریهمصر و عراق را، به  وقایع و رویدادهای

در این نشست توصیه شد که حزب بهتر است از »عناصر مترقی دوستدار ناصر« در  دولت عراق حمایت  

 کند.

ای حزب  هگرفته شد، در میان پایهخط جدید حزب که احتماالً زیر فشارهای سیاست خارجی شوروی پیش

ی  برای مبارزه 1965سرعت تغییر موضع داد و در آوریل به IKPبا مقاومت و مخالفت شدیدی مواجه شد. 

ی  قدم شد. سرانجام معضل اجرای مبارزهمسلحانه و سقوط دولت و ایجاد »ائتالف دولت موقتِ ملی« پیش

 منجر شد.  IKPمسلحانه به انشعاب در 

  1968های بعثی در ، سرانجام گروهی از ژنرالبر سر قدرت ونالیستیهای مختلف ناسیگرایش بعد از جنگ

نوشته شده   2003. ]این متن در سال  زمان به بعد در عراق حاکم استشان از آنبه قدرت رسیدند که حزب

ی تثبیتِ رژیم، بیش از هر چیز محاکمات  در مرحله  م[  –و تا زمان تالیف آن هنوز حزب بعث در قدرت است  

وسیله علنی  دسامبر  نمایشیِ  از  ویژه  انقالبِ«  »دادگاه  یک  بود.  مخالفین  سرکوب    1968ی 

برعهده داشت و  محاکمه را  بهانه  53ی»دشمنان خلق«  به  اعدام  ی جرمنفر ظاهراً  وجنایت علیه دولت، 

 و جنایت«شان در تلویزیون دولتی »اعتراف« کنند.  جرمشدند. تعدادی از متهمین مجبور شدند به »

ها نیز آشکار شد. حتی پیش از این، در  ستیزیِ بعثیهای انقالب، موضع سامیدر جریان دادرسی دادگاه

نفر عراقی که از    14شد،  که از تلویزیون پخش می  1969ی  های نمایشی در ژانویهیکی از اولین محاکمه

دار  بودند، به اتهام »جاسوسی برای صهیونیسم«، به اعدام محکوم و در مالء عام به    نفر یهود  9شان  میان

ویژه اعضای  های نمایشی بعدی، از نو یهودیان، نمایندگان اپوزیسیون، بهآویخته شدند. قربانیان محاکمه

IKP ها انحراف داشتند. های عربی بودند که از خط و مشی بعثیلیستطور ناسیوناو همین 

عنوان نیروی ضدامپریالیست »حقیقی«  پیمانی با شوروی بودند و خود را بهزمان در صدد همها همعثیب

، حزب به دلیل گرایش بعث به شوروی ناگزیر  IKPشدگان  شمار کشتهتعدادِ بی  رغم اینکردند. بهقلمداد می

 بود خود را به حزب بعث نزدیک کند. 

این بهبا  این زمان، حزب  در  پانلححال  ناسیونالیسم  به  نیز  اولین  اظ محتوا  البته  بود.  نزدیک شده  عربی 

ها پذیرفته نشد، و مشارکت در  در نظام، از طرف آن  IKPکردنِ  برای سهیم  1969های حزب بعث در  تالش
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، بخاطر  IKPهای مدنی منوط شد. با وجود این حزب  ها به شرطِ تضمین آزادیدولت از طرف کمونیست

از یک  سیاست حاکمان بر  عراق، که  منطبق  در کالم و شعار  دیگر حداقل  از طرف  و  با سرکوب  طرف 

ی مردم را از  هایش و پشتیبانی تودهتر، نفوذ سازمانکرد، هرچه بیشها عمل میهای کمونیستخواست

ها را تأمین  های قدیمی کمونیستشدن صنعت نفت، حزب بعث یکی از خواستویژه با ملیدست داد. به

 رده بود. ک

نیز طالب آن بود، فقط تحت    IKPگونه که  ای ملی از نیروهای مترقی« را، همانی »جبههحزب بعث، اجازه

این علت  پذیرفت.  خود  نظریه  IKPکه  رهبریِ  در  بود،  همکاری  به  مایل  این  وجود  رشد  با  »راه  ی 

[ شایع بود و نیز در  Trikontی هفتاد در بین احزاب کمونیست »سه قاره« ]داری« که در دههغیرسرمایه

 لحاظ عینی پیشرفته«ی بورژوازی ملی ریشه داشت که بر تئوری امپریالیسم لنین استوار بود. تز نقشِ »به

، ورود وزیری کمونیست به  1972ی مذکور با بورژوازی ملی در ماه مه  سرانجام تالش برای ایجاد جبهه

پرستان  ی میهنبرای مشارکت در جبهه  IKPه تصمیم  ، منجر ب1973ی  دولت را درپی داشت و در ژوئیه

های حزب با دشمنان های عرب شد. اما مشکل مخالفت تودهناسیونالیست با حزب بعث و دیگرْ ناسیونالیست

ی جهان  طریق از صحنهشان که مسبب کشتار تعداد زیادی از کارگزاران حزب کمونیست بودند، از ایناصلی

 پاک نشده بود. 

های عراقی  در دولت مشروعیتی قانونی به حزب داد و امکان تبلیغ برای کمونیست  IKPارکت  هرچند مش

ها حتی  ویژه به این دلیل که آنرا به همراه آورد، اما این حزب در درازمدت اعتبار خود را از دست داد، به

بودند. در پایان،    نیز از دولت حمایت کرده  1974/1975های  در زمان جنگ علیه اپوزیسیون کُرد در سال

یابی حزب بعث شد که بدون حضور مخالفینی قابل ذکر در بخش  در دولت منجر به قدرت  IKPمشارکت  

را به    IKPی  های تودههای عظیمی را برای خود بازسازی کند و عناصر پایهعربیِ عراق، توانست سازمان

 تاراج بَرَد. 

ی سیاست داخلی باز هم شدت حسین، سرکوب در حیطه  ترشدنِ اقتدار صدامهای هفتاد با بیشاواخر دهه

ی عراق را  تری جامعهو حزب بعث که با شدت بیش  IKPانشقاق بین    1978  تری گرفت. طی سالبیش

روزنامهکنترل می آشکارتر شد.  [ در ماه مارس  Tariq as-Sa’bالصائب ]ی کمونیستی طارقکرد هرچه 

شکارا سیاست اقتصادی رژیم و سرکوب کردها مورد انتقاد قرار  مجموعه مقاالتی منتشر کرد که در آن آ

 گرفته بود. 
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ی حزبی الرشید  جمهور، کارگزار مسیحی حزب بعث در ماه مه در روزنامهطارق عزیز، معاون وقت رئیس

[ar-Rashid  ،در مقابل ،]IKP    12را متهم به وابستگی به مسکو کرد. درست سه ماه بعد اعالم شد که  

ی ملی فقط اعضای حزب بعث در  اند. براساس مفاد جبههخاطر فعالیت در ارتش اعدام شدهکمونیست ب 

دادند که  ها به اعضای احزاب دیگر هشدار  ی فعالیت سیاسی دارند. در ماه مه، بعثینیروهای مسلح اجازه

باشند.  اشته»مجازات اعدام انقالبی« شامل تمام کسانی خواهد شد که قصدِ نفوذ در نیروهای مسلح را د

ای از سوی شورای فرماندهی انقالب صادر شد که بر اساس آن هرگونه فعالیت  سرانجام در ماه ژوئیه مصوبه

سیاسی برای تمامی کارمندان سابق و فعال ارتشی که عضو حزب بعث نباشند ــ با تهدید به مجازات اعدام  

 کرد. ــ را ممنوع اعالم 

جایی که در عراق خدمت سربازی اجباری معمول بود، ممنوعیت فعالیت سیاسی بجز برای حزب بعث،  از آن

تری  های بیشکمونیست  ها و اعدامزمان شامل تمامی افراد مذکر عراقی شد. به دنبالِ آن دستگیریهم

از اعضای این حزب به قتل    نفر   10000تا    7000های هفتاد بین  مجموعاً در دهه  IKPآغاز شد. بنا به اظهار  

بار دیگر شدت بخشید.  ، رژیم صدام به این اقدامات یک1980رسیدند. با شروع جنگ علیه ایران در سپتامبر  

های  ها پیش سازمانی جهان عرب ــ بجز سودان ــ که از مدتیافتهترین جنبش کارگریِ سازمانبزرگ

 اجباری ملزم شد.  م پاشیده و به تبعیدای خود را از دست داده بود، تقریباً از هتوده

حزبی هم از آن محفوظ نبودند،  های بعد که حتی منتقدان دروناقدامات پاکسازیِ صدام حسین در سال

 ی مردم عراق شد. منجر به کنترل خودکامه

 سوریه: انشعاب و وحدت 

نزدیک شد. جناح سوریِ  در  سوریه نیز حزب کمونیست بعد از تصرف قدرت توسط حزب بعث، به دولت  

ها و اعضای کامالً متفاوتی در مقایسه با حزب عراقی برادر و متخاصم برخوردار بود. حزبِ  ها از پایهبعثی

مراتب کمتر خونینی نسبت به  نحو بهویژه علویون و مسیحیان، سیاست اتحاد ملی را بهاقلیت مذهبی، به

 کرد. عراق سازماندهی 

ها بودند. هرچند در سوریه حداقل یک چهارم  های بهتری از عراقیزمینهارای پیشهای سوری دالبته بعثی

[ Drus  الموحدون ]  هادروزیها و  ها، مسیحیهای مذهبی ــ مجموعاً شامل علویجمعیت متعلق به اقلیت

ینِ  زبان و برخی مهاجرهای غیرعرب نسبتاً محدود است. بجز سه روستای آرامیــ است، اما شُمار سوری

هایی در دورترین قسمت شمال غربی این کشور  ها، محدود به کردزبانی ارامنه از ترکیه، اقلیتهپناهند 
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که حدوداً یک سوم جمعیت به  تر از عراق بود، یعنی جاییجا شفافی قدرت »ملیون« در اینهستند. موازنه

ترکمناقلیت کرد،  یکسان  های  بنابراین  است.  متعلق  آسوری  عربی  سازی  و  ناسیونالیسم  شعار  با  ملی 

 تری مواجه شود.جا با مقاومت بسیار بزرگبایست در آنمی

، حزب  1970حزبیِ حافظ اسد در سال  ویژه پیش از کودتای درون[، بهKPبرای حزب کمونیست سوریه ]

خت  وسشان در شعارهای ضدامپریالیستی و عدم پذیرش سفتعنوان شریکی در دولت، که با حزببعث به

حق موجودیت اسرائیل اشتراکِ نظر داشت، جاذب بود. انشعاب در حزب سرانجام موجب شد که بخشی از  

که نمایندگان گرایش دیگر، به  د، درحالیشوزیرانی نمایندگی می توسط  حداقلآن در دولت باقی بماند که  

 هایی طوالنی زیر شکنجه بودند. های رژیم افتادند و اغلب سالزندان

 Riadالترک ]اصطالح دفتر سیاسی به ریاست ریاضگرایشِ دیگر در حزب کمونیست سوریه یا به اما این

at Turkاز  2000حال، ابتدا پس از مرگ حافظ اسد در سال  [ نیز اساساً عقاید ضد بعثی نداشت. با این ،

ضوع به آزادی  و جناح طرفداران دولت کاسته شد. این مو   KPتشنج در رابطه میان جناح مخالفین درونِ  

چنین به انتشار نظرات مخالفین داخلی حزبی انجامید که اکنون دیگر در تالش  رهبران باالی حزبی و هم

 برای سیاستی سازگار با سیستم بودند.

 هانقاط اشتراک و تفاوت

ها  های کمونیستها در کشورهای مختلف عرب نشان داد که در تمامی ائتالفی رشد سیاسی چپمقایسه

ها سرانجامی شوم داشتند؛ یا ناسیونالیسم عربی ــ اعم از نظامیان ناسیونالیست، یا حزب بعث ــ چپبا  

شان مانند مصر یا سودان متالشی  ها مانند سوریه در دولت هضم شدند، یا ساختار سازمانیبخشی از چپ

شت. تمامی موارد ذکرشده، دنبال داشد، یا نابودی فیزیکی بخش وسیعی ]از افراد[ حزبی مانند عراق را به

 پایان جنبش مستقل کارگری را درپی داشتند.

به کمونیست  حزب  که  سودان  در  توانست  صرفاً  شد، چپ  حزبی  ساختار  بازسازی  به  موفق  مخفی  طور 

دهند که در جنگ سرد، وحدت مطلوبِ  ها نشان میای از این شوک بدرآید. سایر نمونهکم تا اندازهدست

 ی ضد امپریالیست، برای چپ، به فاجعه منتهی شد.های ظاهراً پیشرفتهالیستشوروی با ناسیون

نمی  البته را سرانجام  اتحادها  این  داد.  همگی  توضیح  به سیاست خارجی شوروی  اتکاء  با  توان منحصراً 

دید  تئوری امپریالیسم لنین و طرح »سوسیالیسم در یک کشورِ« استالین، امکان اتحادی با ناسیونالیسم را پ

کرد. بسیاری از احزاب کمونیستی جهان عرب نیز،  تر تسهیل میآورد و کشاکش با اسرائیل، آن را بیشمی
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با    ددیدند. بنابراین اتحای سوریه، دشمنان اصلی جهان عرب را در صهیونیسم و در امریکا میKPویژه  به

 نظر بودند، دور از ذهن نبود.ها همها که با آنناسیونالیست

شان اساساً  ها[ بردند، یا احزابهای عرب پی به عواقب و نتایج ]این ائتالفکه برخی از کمونیستزمانی

قدر در رژیم ناسیونالیستی حل شده بودند که دیگر در مقام نیروهای اپوزیسیون  متالشی شده بودند یا آن 

 شایستگی الزم را نداشتند.

[ استفاده Naher Osten] ک« یمنطقه مورد نظر خود از اصطالح »خاور نزد ی گدارنام ینوشته برا نیا *

  ی شود. ما برا یم  قایو شمال شرق آفر  ایغرب آس  یشامل کشورها  یآلمان  یاسیکه در فرهنگ س  کندیم

 م   –. میااستفاده کرده  انه«یسهولت کار از اصطالح آشناتر »خاورم

 : منبع

Thomas Schmidinger; „Ein fataler Fehler: Die arabische Linke und der 

Nationalismus“, Jungle World, Nummer 16 vom 09. April 2003. 

 

 2Ap-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2Ap
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 سم ینیفم و سمیمارکس
 

 2021نوامبر  4

 نس مهیخ. یا  مارتای: نوشته

 یراج فرزانهی: ترجمه

 

  منجر  که است یاجتماع زیآمضیتبع یها یدئولوژی ا و اقدامات ای ،یتیجنس ضی تبع باهمانا مبارزه  سمینیفم

  یا دهیپد  یاز ستم اجتماع  ی عنوان شکلبه  یتیجنس  ض ی[ تبع1.]شودیو ستم بر زنان م  مردان   ی برتر  به

جوامعِ تاکنون موجود،   ی تمام  خِیکرد که تار   ح یتصر  توان ی[ م2]انگلس  و   مارکس  از   نقل  به .  ستین  مدرن

بر ابزار    ی خصوص  تی مالک  فرضِشیوجود طبقات پ  را ی است ز  جنسیتیو مبارزات    ی مبارزات طبقات  خ یتار

  یسادگ  به  خ،یتار   سراسردر    یتیسوجود تبعیض جن  [ 3است.]  یتیجنس  ضیتبع  نی و بنابرا  یهمسر تک  د،یتول

  نیانگاشته شده است. ا  مسلم  دوجنس  نیب  یذات  ی هاتفاوت  ماحصل  ا یجوامع    ی همه  جهانشمولِ   یژگیو

برا  دهدیم  حیتوض  چنینهمامر   زنان  امروز  فعل  دنیفهم  یکه چرا  در صدد درک    ضیتبع  نیا  یمظاهر 

  ی دارد به مفروضات اساس  ی بستگ  جنسیتی  ضیتبع  میتفه  یآن هستند. در علوم اجتماع  ی خیتار   ی هاشهیر

اجتماع  جامعه   ی درباره  ج یرا  یها هینظر  یمبنا  که  شانانسان، جامعه و روابط  عتیطب  ی درباره   ی و رفتار 

  ذات  با   تیاولو   اگر.  شوندیم  متفاوت  جامعه،  ای  انسان  عتِیطب  بر   دشانیتاک  براساس  که  ییها هینظرهستند؛  
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. در شوندیم  یتلق  یطلب و منفعت  ییجورقابت  ،یخودخواه  چونهم  یذات  یصفات  یدارا  افراد  باشد،  انسان

و    مردان.  رندیگیمورد توجه قرار م  یصفات فرد  ن یا  ماحصلعنوان  به  یاجتماع  یروابط و نهادها  جهینت

  به .  کندیم  متفاوت  گری کدی  از   را  ها آن  که  شوندیدر نظر گرفته م   یا یذات  صفات  واجدبافتار    نیا   در زنان  

  ،یاحساسات  ع، یمط  ف،ی ضع  زنان   اند،رهیغ  و   ابزارگرا   ،یقو   پرخاشگر،   مردان  که  یدرحال  مثال،  عنوان

  نیا  یامدهایپ  چونهم  یاجتماع  مشارکت  و   قدرت  در  یتیجنس  ی هاتفاوت.  هستند  رهیغ  و   کنندههیتغذ

و    دیسف ییهابر جامعه باشد، افراد به عنوان لوح  دیتاک  یوقت. شوندیم تصوردو جنس  نیب ی ذات یها تفاوت

  ادغام  قدرتمند و  یاجبار  یاجتماع تِی که آنان را در واقع  یریپذاجتماع ندیفرآ ماحصل شوند،یم یتلق یخال

اجتماع  عنوان   به   بافتار   ن یا  در   یتیجنس  ض یتبع.  کندیم سازمان  زنان    د؛یآیم   دیپد  ی ماحصل  و  مردان 

  ی الگوها  نیبنابرا.  است متفاوت  آنان   یریپذجامعه رای ز  دارند  متفاوت  یاجتماع  مشارکت متفاوتند و قدرت و  

ن  ی ریپذجامعه حسب    داده   حیتوض  کار   میتقس  و   یکارکرد  یِندهایفرا  زِ یتما  ا یو/    یاجتماع  یازهایبر 

 [  4.]شوندیم

  ضیتبع  یدرباره  یمتضاد  یِستیالی ماتر  و  یستیآلدهیا  یهانییتب  ، یستیمارکس  دگاهید  از   ی اجتماع  علوم

  دررا    ی و فرد  یاجتماع  عاملکه هردو    شودینم  ییهانییتبها در  آن  بی که مانع ترک  کنندیارائه م  یتیجنس

مفهوم را    نیآن ا  یجابه  رود ویمفراتر    یو اکتساب  یصفات ذات  نیب  یاز دوگانگ  سمی . مارکسردیبگ  نظر

 [ 5.«]است یاجتماع مناسبات ی مجموعهکه »انسان  کندیمطرح م

اساس نظر  نیا   ی افتادهتک  عتیطبکه    یاست؛ مفهوم  انسان  عتیطب  یدرباره  یستیمارکس  ی هیمفهوم، 

نف را  ال  یانسان  وحدت  و  مح   نیب  نفکیکرده  و  اجتماع  یعیطب  یهاطیافراد  تا  ی و  را  .  کندیم  دییآنان 

 شان،یاجتماع  و  یعیطب  طیمح  نهکرد    یبررس  جداگانه  توانیم  راکه نه افراد    کندیمطرح م  سمی مارکس

  کانونهستند.    یگرید   »علت« و »معلول«  ای  دارند  »تعامل«   گریکدی  با  که  نفسهفی  ییزهایچ  چونهم

م  رییتغ  ییندهایفرآ  به (  یاجتماع  و  یعی)طب  ط«ی»مح  و  »اشخاص«  انتزاعاتاز    ینظر که    دهدیجهت 

  خاً یتار  ندهایفرآ  نی. اابندییمشخص خود دست م  ینیو جامعه به اشکال ع  عتیها افراد، طبآن  یواسطهبه

  ن یا  در  یتیجنس  ضیفهم تبع   دِیکلداد.    صیتشخ  یعلم  لِیاهداف تحل  یها را برا آن  توانیو م  اندمشخص

امروزه    ن،ی. بنابرادیتول  مشخص  یهاوهیآن درون ش  خاص  خاًی تار  یهاشکلاست بر کاوشِ    یمبتن  بافتار

  ی دارهی سرما  دیتول  یوهیش  درون  آن  گاهیجا  درکِ  همانا   یتیجنس  ضیتبع  یِسازو مفهوم  درک  فرضِشیپ

 [ 6.]ستا
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  ی تیجنس  ضیتبع  یدارانههی سرما  یها شهی ر  از  یستیمارکس  یلیتحل  نِیتکو  در  است   یسهم  یادا   فصل  نیا

 .دهدیم  نشان لیتحل و  هیتجز  نیا  آنچه براساس  زنان ندهیآ و یکنون  تیوضع  در راتییتغو مفهوم   معنا و

 آن بر زنان  راتیو تاث  ی دارهیسرما یتوسعه

آثار خود اظهار داشتند، سرماکه مارکس و انگلس به  طورهمان   ن یو درع  شرویپ  ییروین  یدارهیکرات در 

  ی طبقه  نیب  تضادآن عبارتند از: الف(    یاساس  تضاد[ دو  7.] است  ییتضادها  ی حاو  را یحال واپسگراست ز 

  ی روهاین  رشد  نیب  تضادو ب(    شود؛یم  انیع  یطبقات  ی مبارزه  ق ی طر  از  که   کارگر،   ی طبقه  و   دار هیسرما

  ق یطر   از  تضاد  نیا  د؛یتول  لیوسابر    یخصوص  تی( و مالکی دارهیسرما  دیتول  یوهیش  مولد  تیظرف  ای)  مولد

 .  شودیم  انیب یا دوره ی اقتصاد  ی هامزمن و بحران یکاریب

معنا  مولد  یروهاین  رشد فناور  شرفتیپ  یبه  کارآمد سازمان  یعلم،  اشکال  در رشد    یدیتول  و  است که 

  یمترق  ی جنبه  ن یا.  ابدی یم  بازتاب   تر نییپا  متیق  با  کاال   تر شیب  هرچه   دِیتول  تیظرف  و  کار  یرو ین  ی بارآور

برحسب منافع    دیتول  تی که ظرف  یمعن  نیا   به  است؛  تقابل  در  دیتول  ابزار   بر  یخصوص  تی مالک  با  یدار هیسرما

را    یساختار طبقات  یکه بقا  شودیمحفظ    ییهاهو در محدود  ردیگیتحت کنترل قرار م  دارهی طبقات سرما

اشکال    ریها و ساو انحصار  شوندیانجام م  یفقط در صورت سودآور  هایگذارهیسرما  نینکند. بنابرا  دیتهد

طور  به  مردم   را تضاد    نی . ادارندیباال نگه م  یتصنعها را به طور  آن  هامتیبا کنترلِ ق  ی دارهی اقتدار سرما

  بفرستد  ماه   به   را   یمرد  تواندیم  متحده   االت یا  که   است   چگونه  مثال  عنوان  به   کنند،یمدرک    ی زیغر

  ینحلیال  مسائل  نقل  و   حمل  و  آموزش  مسکن،  ،یبهداشت  یهامراقبت  ینهیزم  در  رسدیم  نظربه  که  یدرحال

قرار    ریاز خانواده تحت تاث  رونیب  و   درون  را  زنان  که  دارد  ییامدهایپ  تناقض  نی ا  ن،یبرا  افزون.  دارد  وجود

 . است یدار هیسرما یاجتماع  تِی واقع یِ ذات یژگیو  عنوان به یتیجنس ضیتبع ی بقا اساس  و  هیپا و دهدیم

  ی فناور   شرفتیهرچه پ  ن یبنابرا.  ابدییبازتاب م  دیتول  ندِیدر فرآ  الزمتعداد کارگرانِ    رِ ییدر تغ  کار   یبارآور   رشدِ

تعداد کارگران    ترشیب  دیتول  تی ظرف  باشد  ترشیب و  م  الزمشده  اشودیکمتر    مناسبات   درروند، که    نی. 

به    یدارهیسرما  درانسان شود،    شرفتیپ  یاوقات فراغت در راستا  شیمنجر به افزا  تواندیم  دیمتفاوتِ تول

  ی حوزه  از   بشر  ییرها  لیپتانس  که   ون،یاتوماس  به  کارگر   ی طبقه  لیدل  نیهم  به .  انجامدیمو فقر    یکاریب

  به   یدار هیسرما   یکشورها  در  رایز  نگرد؛یم  ترس  با  دارد،  را  یآزاد  یقلمرو   به   درها   گشودن  و  ضرورت

 [ 8.] است موجود  ابیکم  مشاغلِ   ی برا  کارگران   نیب   در  رقابت   ش یافزا  و   فقر  گسترش  و یکار یب  رشد  ی معنا

  کار   ی روین  از   ی فرع  یجزئ   به  زنان   فروکاستن  باعث  طرف   ک ی  از   گذارد؟یم  ری تاث  زنان   بر   چگونه   روند   نیا

  گنجانده   کار   ی روین  صفوف  در   خانواده  کل  ی دارهیسرما  ی توسعه  ند یفرآ  ی ابتدا  در  که نیا  با .  است  شده
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عرصه    ن یاز ا  ج یکودکان و زنان به تدر  ، الزم  کار  یروین  کاهشو    دیتول  یروهاینرشد    موازات  به  شدند،

  شوند؛   گرفته  کاربه  تا  باشند  ازمندین  ها آن  به  کهیزمان  تا  شدند  حفظ  کار  رهیذخ  ارتش  عنوان  به  و  شدندخارج  

که در آن نسبتِ    دیاز تول  ییهابخش  در  ارزان  کار  منابع  عنوان  به  شکن،اعتصاب  عنوان  به  مثال  عنوان  به

  ی جهان  جنگ  خالل مردان در    یاست )مثل صنعت پوشاک(، و انجام کارها   اد یز  آالتنیماشکارگران به  

  بازتاب   جداگانه  ییقلمرو  عنوان  به  خانواده  میتحک  در  کار  یرو ین  از   زنان   حذف  روندِ   نیا  گر،ید  طرف  از.  دوم

  د یبه تول  یدارهیسرما  یذات   شیگرا  نیزنان شد. بنابرا  یانحصار  یبه حوزه  لیتبد  یکارخانگ  کهییجا  افت،ی

  مشاغل   تر،نییپا  یگاهیجا  به  آنان  فروکاستن  و  کار  یرو ین  از  زنان  ینسب  حذف(  1:  دارد  امدیدو پ  یکاریب

آن به   لیو تبد  یاجتماع  یشدهشناخته  یدیتول  یها تیفعال  سپهر  از  یخانگ  دیتول   یجداساز(  2  و  درآمد؛کم

  .افراد انیم یروابط خصوص یحوزه

کار در    ی رویعکس، مشارکت زنان در ن. بهکنندیدر خارج از خانه کار نم   عموماً  زنان  که   ست ین  ن یا  بحث 

دارد. اما    شیبه افزا  لیتما   یاقتصاد  بحران  یهارشد کرده است و در دوره  شرفتهیپ  یدارهی سرما  یکشورها 

  ر یز  یامدهایباعث پ  یساختارِ شغل   نییها به سطوِح پاکار زنان و سقوط آن  ینوسانات تقاضا برا   یکل  ریتاث

ها در مواقع لزوم؛ ج( کاهش  : الف( نگهداشتن زنان در خانه تا حد ممکن؛ ب( استفاده پراکنده از آنشودیم

است که زنان    ن یبراکار و کاستن سطح دستمزد آنان )فرض    یرویارزش مشارکتِ تمام وقتِ زنان در ن

  تی حما  ی برا  آنان  دستمزد  که   ستین  الزم   بی ترت  نی ا   به و    ندمرد هست  یتحت سرپرست یاز خانواده  ی بخش

  آن   یاقتصاد  ارزش  و   یکارخانگ  یاقتصاد  تیماه  بودنمبهم(  د(؛  باشد  یکاف  مرد  از  مستقل  یا خانواده  از

  عنوان  به  کشور  یبرا  آن   تی اهم  و  یخانگ  کار  یِاجتماع  ضرورتِ  بودننامشخص(  ه   دار؛هیسرما  یطبقه  یبرا

  رانی)دستمزدبگ  مبادله  و   دیتول ابزار( دار هی سرما)مردان    ها آن  رایز  مردان،   از  زنان  ت یتبع حفظ(  و و کل؛  کی

 . کنندیم  کنترل را(  ران یبگحقوق و

  کنند؛یعمل م  ،یاجتماع  مناسبات   و  مشاهده  رقابلیغ  یساختارها   سطح  د،یتول  روش   سطح   در   ندهایفرآ  نیا

  ا یپو  یسازمانده  از  منتج  یِدار هیسرما   یتضادهاو    یمناسبات طبقات  ،یدارهیسرما  دیسطح مناسبات تول  یعنی

  کندیم  م یتقس  یخانگ  ا ی  یخصوص  بخش   و   یصنعت  ا ی  یعموم  یبخش  ن یب  را  ید یتول  ندیفرآ  که   دیتول  ر یمتغ  و

  در  د یتول یوهیش عملکردِ ی مشاهده قابل  اثرات. دهدیم را   مبادله و  دیتول ابزار  بر کنترل   امکان مردان  به  و

و    گریکشور د  به  یو در خانواده( از کشور  ی[ )در ساختار شغل9]یتیجنس  زیتما  و  یتیجنس  ی بندطبقه  سطح

مختلفِ    چنینهم مناطق  بستگتنوع  نیا .  است   متفاوت   خاص  ی کشوردر  مرحله  ی ها  به  رشد   یدارد 
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  ی جهان  ی که آن کشور در شبکه  ی تابع  ا یغالب    گاهیجا  کند،یم  ز یرا متما  نیمع   ی که کشور  یدار هیسرما

 ناهمگون در درون آن کشور.   یتوسعه زان یدارد، و م سم یالیامپر

 ،جنسیتی  ضیتبع  یهایتجل  تیخصوص اهم  در  ی اجتماع  علوم  تِس یرمارکسی غ  و  ستی مارکس  دانشمندان

  که یدرحال.  دارند  توافق   شد،داده  شرح  یتیجنس  ز یتما  و   ی تیجنس  یبندطبقه  سطوح  در  که   گونهآن

  ح یتوض  ی دارهی سرما  ی ژهیو  ی ندهایها، ساختارها و فرآتناقض  اثرات   سانبهرا    ندهایآن فرآ  ها ستی مارکس

اجتماع  دهند،یم ن  ایها را  آن  یدانشمندان علوم  از    یناش  یاجتماع  یندهایفرآ  ،یاجتماع  یازهایبرحسب 

  حات یتوض  گونه نی. ا دهندیم  ح یدو جنس توض  نیب  ی ذات  ی هابر اساس تفاوت  ایکار،    م یتقس  ،یعملکرد  ز یتما

  یا مبارزه  یبرا   ییرهنمودها  تواندیو نم  ردیگیم  دهیناد  را  یتیجنس  ض یتبع  یدارانههی سرما  ی هاشهی ر  یکل

برا  د  هاستینیفم  یموثر  طرف  از  کند.  اجتماع  گر،یفراهم  بس   یعلوم  پ  یارخوبیمستندات    ی امدهایاز 

م  یدارهی سرما  یندهایفرآ حاو   کندیارائه  و    هاستیمارکس  یبرا   یآموزش  ارزشمندمطالب    یکه 

  ی بندبه سطوح طبقه  محدود که    یتیجنس  ضیتبع  لیوجود، در تحل  نیاست. با ا  ستیمارکس  یها ستینیفم

  به   مردان   یهمه  که   رسدیم  نظر  به   سطوح  ن یا  در .  دارد  وجود   یذات  یضعف  نقطه  است،   یتیجنس  زی و تما

  به  متعلق   زنان   و   مردان  عکس،به.  ندهست  ستم  و   ظلم   تحت  اندازه  ک ی  به   زنان  همه   و   قدرتمند   اندازه  کی

  ن یا  اگرچه   دارند،  یترشیب  یاجتماع  و   ی اقتصاد  قدرت   کارگر   ی طبقه  مردان   و   زنان   از  دار هی سرما  ی طبقه

  یاوه یش  شوند،یم  پنهان  تیسیجن  با  مرتبط  یهاتفاوت  بر  صرف  تمرکزِ  با  قدرت  در  مشخص  یِهایناهمسان

 .شوندیم  انجام   یطبقات  ساختار  لیتحل  از  جدا  که  است  یا یتیجنس  ضیتبع  یهالیتحل  یتمام  یمشخصه  که

بدون    تواندینم  یتیجنس  ضیتبع  یدارانههیسرما  ادیو بن  هیو پا  یدار هیزنان درچارچوب سرما  تی موقع  بحث

  کند،یم  منقسمها را  و آن  گذاردیم  ریکه بر زنان تاث  یاساس  تعارضات   و  تضادها  ی درباره  یبحث مختصر

 : برسد سرانجام به

و چه در مظاهر    یاست، چه در مظاهر مل  ی دارهی سرما  یاصل  تضادبر زنان، دو    مؤثر  یاصل  یتضادها.  1

و    ندهایبر ساختارها، فرآ  سمیالی امپر  ریستم برزنان، تاث  یبدان معناست که در مطالعه  ن یها. اآن  یالمللنیب

 گرفت.   دهیناد  توان یرا نم  نیمع یکشور   در یدار هیسرما  یتضادها

  ابزار  بر  مردان  کنترل  در  شه ی ر  و  رودیم  یطبقات  یها تفاوت  از  فراتر  مردانه  یسلطه:  یتیجنس  ضیتبع.  2

 . دارد دیتول یاجتماع و یک یزیف  طیشرا و مبادله د،یتول
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منافع    جاد یباعث ا  دیها با ابزار تول متفاوت آن  یکارگر: رابطه  یو زنان طبقه  دار هیزنان سرما  نیب  تضاد.  3

  ممکن است که    یمنافع مشترک  از   قدرتمندترکه    شودیکارگر م  ی و زنان طبقه  دار هی زنان سرما  نیب  یمتضاد

در انتزاع از اختالفاتِ    قاًیدق  « ی»خواهر   ی پردازانهالیخ  مفهوم .  کند  جادی ا  یتیجنس  ضیتبع  هیعل  مبارزه است  

 آمده است.   وجودهزنان ب  انیبر طبقه در م یمبتن رِیناپذی آشت

مردان و    نیب  یشگیهم  یتیمزمن ضد  ی کاریکارگر: ب  یکارگر و زنان طبقه  یمردان طبقه  نیب  ت ی. ضد4

  ی رقابت برا  ت،یبازار کار برحسب جنس  یشده کیتفک  تی ماه  لی. به دلکندیم   جادی کارگر ا  ی زنان طبقه

  یا رهیوجود، از آنجا که زنان ارتش ذخ نیمردان و زنان است. با ا  نیاز رقابت در ب  دتریزنان شد  ن یکار در ب

  از  یکی  ت یضد  نیا  شوند،  گرفته   کاربه  مرد  کارگران  کردن نیگزیجا  یبرا   توانندیم  که  نداز کار ارزان هست

  اما  دارد،  ینهفتگ  به  ل یتما  یاقتصاد  رشد  زمان  در   یژگی و  نیا .  است   ی دارهی سرما  یشگیهم  ی هایژگیو

  ت یرا تقو   یتیجنس  ضیتبع   یاسیاز نظر س  ، یژگیو  نی . اشودیم  دیتشد  ی اقتصاد  ی هادر مواقع بحران  احتماالً

  کارگریطبقه  ان یم  در  ی طبقات  یِ همبستگ  رشدِ   مانعِ  آن  از   تی حما  در   یدار هیسرما  ی اجتماع  نظام   و   کندیم

 . شودیم یکل طور به

  ل،یدر درآمد، تحص  یا کارگر: اختالفات گسترده  ی متوسط« و زنان طبقه  یزنان »طبقه  نیب  تی . ضد5

درک شده و به    یاجتماع  ی بندوجود دارد که بالفاصله در سطح طبقه  یزنان  نی در ب  یشغل و سبک زندگ

 شود یم  ده ید  یزنان  یِاجتماع   ـ   یاقتصاد  گاهیجا  در  یی هاتفاوت.  شوندیتصور م  « ی »طبقات  ی هااشتباه تفاوت

از    منحصراً   ا یو    عمدتاً  شان همسران  ا ی  /و  هاآن  را ی ز  دارند،  تعلق  کارگر   یطبقه  به   یساختار  لحاظ   از  که

متوسط« با آن روبرو    یکه زنانِ »طبقه  یای. مشکالت مادکنندیکار خود امرار معاش م  یرو یفروش ن

 د،یسفقهی   کارگران  ،ید یمتفاوتند. کارگران    یکارگر، فقط از لحاظ ظاهر  یهستند با مشکالت زنان طبقه

  از   ی اریبس  ،چنینهمروبرو هستند.    یمتفاوت  یهادر بافتار کارِ خود با چالش  شهی و صاحب پ  یازنان حرفه

  به   قادر  مزدکم  یدفتر  و  یادار  کارمندان  کار  و  ی دستمزد  یخانگ  کار  خاطربه  متوسط«  یطبقه»   زنان

تضاد که مانعِ رشد   نی زنان کارگر، با ا  ی تمام  نیمشترک ب  ی ساختار  ت ی. وضعهستند  خود  عالئق   یریگیپ

 پنهان شده است.  شود،یکارگر م یزنان طبقه  انیدر م یهمبستگ

زنان    تیکه وضع  یدیتول  ندیو شکاف در فرآ  ،یتیجنس  ضیتبع  ،یدارهیسرما  یتضادها  نیب  دهیچیپ  یرابطه

تع ضد  یتضادها و    کند،یم  نییرا  و  تاث  ییهاتی خاص  زنان  بر    ی کشورها  یهمهدر    گذارند،یم  ریکه 

  کشور  چیه.  است  متفاوت  کشور  به  کشور  هاآن  یمشاهده  قابل  مظاهر  اما.  هستند  کسانی  یدار هیسرما

  نژاد   حرفه،  براساس   نینچهم  بلکه   ت،یجنس  براساس  تنها  نه  کارگر  یطبقه  که  ندارد  وجود  ی ایدار هیسرما
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  ی هازنان، گروه  هیکه مردان را عل  شودیبقا م  یبرا  یاامر باعث مبارزه  نیا.  باشد  نشده  چندپاره  تی قوم  و

 ه یعل  و  گریکدی  هیعل  را  یآخر  و  ،یقوم  یهاتیاقل  هیعل  را  غالب  یقوم  یهاگروه  گر،یکدی  هیعل  را  هیپاهم

 . دهدیم قرار  رهی غ و زنان

  از  که  است  ییرهایمس  ،یاجتماع  ی رتبه  در  زات یتما   و  ی نژاد  ضیتبع  با   همراه  یتیجنس  ضیتبع  نیبنابرا

  ی آگاه  یطبقات  زیست  به   و  رندیگیم  قرار  ستم  مورد  یدارهیسرما  یکشورها  در  مردان  و  زنان   هاآن  قی طر

  که   دارد  شیگرا  یطبقات  یتضادها   از  یآگاه  که  معناست  بدان  نیا.  کنندیم   مبارزه  آن  هیعل  و   افتهی

به    جه یو در نت  رد،یقرار گ  ها گروه  نیب  و افراد    نیب  ی تضادها  چونهم  یتر یزیغر   ی هایآگاه   الشعاعتحت

  ن یرنج مرتبط با ا  ا ی  تی انکارِ واقع  ی ادعا به معنا  ن ی. اکندیآن تضادها کمک م  ی حفظ خاستگاه ساختار

  یِ هاشکل  نیا   ی همه  که امر دارد    نیداللت برا  یادعا به سادگ  نی: است ین  یاجتماع   یهاستم  ی هاشکل 

 .  رندی بگمورد توجه قرار  د یباها موثر بر آن یغلبه یمشترک دارند که برا یخاستگاه ،ستم متفاوتِ

 سم ینیفم ی برا  سمیمارکس ی اسیس و  یعلم تیاهم

  ی برا   سمی مارکس  یسهم نظر  تِیاهم  ،زنان گرچه ناقص است  تی موقع  یدرباره  باال  در  شدهارائه  لیتحل

  یو تجرب  ی نظر  ق یتحق  ی برا  یمهم  یها و به راه  دهدیم  نشان   را   یدارهیدر سرما  یتیجنس  ضیدرک تبع

م شاکندیاشاره    یها دغدغه  مشترکِ  یها نهیزم  ییشناسا  بحث،  از  سطح  نیا  در  نکته  نی ترمهم  دی. 

  و  یتیجنس  ر یتما  از  یشناختجامعه  لیتحل  یِاتیح  ادغام  ی برا  ییمبنا  نِییتع  و  ،یشناخت جامعه  و   یستی مارکس

  آن  از  ی دارهیسرما  خاص  یی روبنا  و   ی ساختار  یها تی حما  از   ی ستیمارکس  یل یتحل  با  یتیجنس  ی بندطبقه

و منافع    یدار هی سرما  یتضادها   که   شودیم  ارائه   یست یمارکس  استدالل   ن یا  با   ادغام  نیا  یمبنا.  باشد  ندها یفرا

در  یتیجنس یبندو طبقه یتیجنس یهادر تفاوت یتجرب  یها تنوع یبرا  ییهاتی محدود دارهیسرما  یطبقه

ها  آن  یِ احتمال  یِ خیتار  ی هاتنوع  ی دامنه  یِتجرب  و   ی نظر   یبررس.  کنندیاعمال م  ی دارهیسرما  ی کشورها 

بازه  ن یمع  ی در کشور علم  ی زمان  ی در  درک  تنها  نه  فرآ  ی مشخص،  افزا   یدارهیسرما  یندهایاز    شیرا 

  ها ستینیفم  مدتِدراز  و   مدتکوتاه  یاسیاهداف س  یابیارز  یبرا   انهیگراواقع  ییمبنا  چنینهمبلکه    دهدیم

 .  کندیفراهم م

  ی هیمهم است. نظر   زین  یاسیبلکه از لحاظ س  ینه تنها از لحاظ علم  یتیجنس  ضیتبع  یِستیمارکس  لیتحل

  ی و امکانات قابل دسترسِ زنان در مرحله  یساختار  ی هاتی از محدود  یدر جهتِ کسب آگاه  یستی مارکس

امر    نیا.  دهدیقرار م  هاستینیفم  اریدر اخت  ییرهنمودها  ،یدارهیسرما  دیتول  یوهیش  یاز توسعه  یمشخص

  نِییتع  ت یهم بر اهم  را ی ز  دهدیم  ش یافزا  یاسیس  ح یعمل صح  یبرا   ییارزش آن دانش را به عنوان مبنا
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  یالمللنیب و  یمل ط یشرا ریتاث ن ییتع ت یاهم  بر هم  و  دارد دیتاک امکانات   آن بر  روبنا  خاصِ  یخی تار  راتِیتاث

  ها،تناقض ،یدار هیسرما  و  یتیجنس ضیتبع نیب ملموس یوندهایپ از  ی دانش امر  نیا.  لیتحل مورد  کشورِ بر

  ک ی  عنوان  به  کهیصورت  در  را  سمینیفم  یذات  یهاتیمحدود  و  کند؛یم  فراهم  آن  یندهایفرآ  و  ساختارها

 .   کندیم آشکار بماند، جدا یطبقات  یمبارزه از جنبش

 : دارند نهیگز دو ها ستینیفم یستیمارکس دگاهید از

  حقوق  احقاق  یبرا   کی دئولوژیا  و   یاسیس  ،یاقتصاد  یا مبارزه  تداوم   و  زنان  تیوضع  بهبود  بر  صرف   تمرکزِ .  1

  تی موفق  برحسب یخودباور و ،یاسیس و یاجتماع کامل  مشارکت ،یاقتصاد استقالل کسب جهت  در زنان

  کسب  در  است  ممکن  یا مبارزه  نیچن  که  کرد  ادعا  توانیم  باال،  در  شدهارائه  لیتحل  اساس  بر.  یشخص

(؛  خانواده  رونیب و)درون  کار یتیجنس میتقس ای یت یجنس زیتما( الف: باشد موفق ری ز یهانهیزم در یراتییتغ

  طوربه  یراتییتغ  نیچن(.  خانواده  رونیب  و)درون    هاجنس  نیب  قدرت   در   اختالف  ای  یتیجنس  ی بندطبقه(  ب

  و   ن یزتریبرانگچالش  در کار  یرو ین  در   زنان  مشارکت شیافزا خانه،  در   طلبانه یبرابر  کار  میتقس  در  مشخص

 .  ابندییم یموثر و فعال تجل یخود به شکل یکنترل زندگ یبرا  تر شیب ییتوانا و ها،تیموقع نیپردرآمدتر

.  است  دار هی سرما  ی طبقه  منافع   جهت  در  یراتییتغ  نیچن  که   دهد یم  نشان  احتماالت  آن  از   یفهرستذکرِ    تنها

  ی دار هیسرما   دیتول  یوهیش  یاساس  یساختارها  ،یاجتماع  روابط  و  بازار  سطح  در  راتییتغ  نیا  کهنیا  به  توجه  با

باقرا دست  ــ  یت یجنس  ضیتبعجمله    ازــ   معنا  ییدستاوردها  نیچن  گذارند،یم  ینخورده  در    رییتغ  یبه 

  زنان   تی اکثر  کهرفت برخی از زنان است، در حالیشی پ  یعکس، به معنابه  ست،ین  یطور کلزنان به  تی موقع

  ش یافزا   و   است   مهم   زنان  تی وضع  در  شرفت یپ  اگرچه.  مانندیم  یباق  دستمزد  و   یشغل  مدارج  ن یترنییپا  در

  زنان  یبرا   یبهتر  یآت  یهادوره  از  یخوب  ینشانه  عنوان  به  تواندیم  شهیپ  صاحب  و  یاحرفه  زنانِ  تعداد

  که  یراتییتغ  بدون  تواندیم  منفرد  زنانِ   ی زندگ  بر  موثر  یها شرفتیپ  که   کرد  فراموش  دینبا  شود،  یتلق

  ی برا  فقط  ها ستینیفم  که  ی زمان  تا   که   معناست   بدان  ن یا.  شوند  واقع  بخشد،  بهبود  را  زنان  یتمام  تی موقع

  ت یاکثر  استثمار  یادامه  در  متوسط«  »طبقه  زنان  شرفت یپ  که  شودیم  ینیبشیپ  کنند،یم  مبارزه  اهداف  آن

وقعیتِ ممتاز  م  یبرا  زنان،   ریسا  یها خانه  و  ادارات   ها،کارخانه  در   کارشان  قی طر  از  که  بود  خواهد  یزنان

  یی هاتی محدود  کهنیا   به  توجه  با  ن،یبرا  عالوه.  کنندیم  فراهم  یساختار  تیحما  شان«خواهران »آزاد شده

کار است، هر آنچه    یروین  ب یبر اساس اندازه و ترک  کندیاعمال م  یدار هیسرما  دیتول  ی وهیکه تناقضات ش

  نوسانات  بهاست و    داریناپا   تاً یماه  آورند  دست  به   است  ممکن  کارگر  ی طبقه  زنان  و   متوسط«   ی که »طبقه

 خواهند داشت.   یبستگ دارهیسرما یطبقه  یفور یِاسیو منافع س کار و کسب  یهاچرخه
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 : بسپرند خاطر به را  مارکس یهشدارها  ها ستینیفم که  است  مهم اریبس نیبنابرا

  تحت   راآن  خواهد؛یم  شاندل  که  آنطور  نه  اما  سازند،یم  را  خود  خی تار  خود{  زنان}و    مردان»

مواجه    ماًیمستق  که  یطیشرا  تحت  بلکه   سازند،ینم  اند کرده  انتخاب  خودشان  که  یطیشرا با آن 

  بختک   چونهم  مرده   ی هانسل  یهاسنت.  گذشته  از  دهیمشخص و به ارث رس  یطیشرا  شوند،یم

  و   خود  کردنمتحول  رِ یدرگ  رسدیم  نظر   به   که   یزمان  درست  و .  کندیم  ینیسنگ  هازنده  ذهن  بر

  یدورها  نیدر هم  قاًیدق  است،  نداشته  وجود  زمان   آن   تا  که   ی زیچ  خلق  در  ر یدرگ  هستند،  زهایچ

  رند یگیها را به خدمت مها مشتاقانه با توسل به ارواح گذشته آناست که آن  یانقالب  یهابحران

 [ 10]«  ...رندیگیم وام  به هاآن از رانبرد و آداب و رسوم  یادهای ها، فرو نام

  حد  آن  تا  بازگردند؛  گذشته  به  هایمادرساالر و  هاالهه یجستجو  و  ،ییراهنما   یبرا   هاستینیفم که  یحد  تا

و    یو اقتصاد  یاسیس  ، یمدن  حقوق  به  یابیدست  یبرا   مبارزه  نقش  بازهم  که  آنند  صدد  در  هاستینیفم  که

 یاسیس  یا جامعه  یبندهیفر  یوارد زندگ  یکنند؛ به همان اندازه به سادگ  یرا باز  یبرافراشتن پرچم برابر 

ها در  کامل آن  تیمستلزم عضو  چنینهمآنان    یو اقتصاد   یاس یس  ،یاجتماع  یکه در آن برابر  شوندیم

  یالهیبه عنوان وس  گرانیمنفرد فعال خواهند بود، از د  یافراد  چونها هماست. آن  ی دارهیسرما  ی جامعه

خواهند   لیخارج از خود تقل  یهاقدرت  یهاچهیاهداف خود استفاده خواهند کرد، و نقش خود را به باز  یبرا

  خواهان   نژاد،  و  مذهب  ،یاجتماع  شأن  ت،یمرتبط با تولد، مالک  ازاتیمتا  یعالوه بر خواستِ الغا   سمینیداد. فم

  ت یمالک  ت، یمالک  با  مرتبط  ازاتیامت  یالغا   که  طور همان.  شد  خواهد  هم   مرد  یبرتر   بر   یمبتن  ازات یامت  توقفِ 

  دهایسف  یبرتر  با  مرتبط  ازاتیامت  یالغا  که  دهدیم   نشان  اهانیس  تجارب  که  گونه همان  کند،ینم  یملغ  را

  ازات یامت  یالغا  که  آموخت  خواهند  فرساطاقت  و  یطوالن   یمبارزه  یط  زین  زنان  نکرد،  یملغ  را  ینژاد  ضیتبع

 [ 11.] بردینم نیب از  را یتیجنس ضیتبع مرد، یبرتر  با مرتبط

  که  معناست  نیبد  ینظر   لحاظ  از:  است  کارگر  یطبقه  یمبارزه  با  یستینیفم  ی مبارزه  وندیپ  دوم  نهیگز.  2

 لیتحل  یدار هیسرما  دیتول  یوهیش  یندهایفرآ  و  ساختارها  ها،تناقض  از  جدا  دی نبا  زنان  اهداف  و  مشکالت

  ییابزارها   عنوانبه  سم،یمارکس  یپژوهش  یهاافتهی   و  هانشیب  از  استفاده  یمعنا  به   یعمل  لحاظ  از.  شوند

فم  یتیجنس  ض یتبع  ترشیب  درک   ی برا نظر  د یبا  هاستینیاست.  پرتو  از    ی اریبس  سم،ی مارکس  ی هی در 

و    ت یفرد  ،یزندگ  یزنان برا   یِو جمع  یرا که در روند مبارزات فرد  ییهاتی و موفق  ها یمشکالت، ناکام

م  سرنوشت  نییتع بوجود    سازِسرنوشت  یمسئله  که  است  بستر  نیا  در.  کنند  یشیبازاند  د،یآیخودشان 

  عموماً   متوسط«  ی»طبقه  و  یاحرفه  زنان  که  یدرحال.  آوردیسربرم  یا رحرفهیغ  و  یاحرفه  زنان  نیب  یرابطه
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  زنان   شوند،  مُنفک   یارحرفهیغ  و  کارگر  یطبقه  زنان  ی آگاه  و  هادغدغه  ازها،ین  از   که   هستند  ن یا  خطردر  

  ستم  شیافزا  موجب  که رندیگیم قرار یضدروشنفکر ینوع  به   سقوط  خطرِ  معرض  در  ی ارحرفهیغ  و  کارگر 

  انیپایب  کار  و  تالش .  شد   خواهد  شان تیموقع  از   روشن  یلیتحل  به  آنان  یابیدست  راهِ   سد  را ی ز  شود،یم  آنان  بر

  که   است  ریتاثیب  قدرهمان  شوندینم  لیتبد  یعمل  کنش  و  گفتمان  به  هرگز  که  یاینظر   اصالحات  یبرا

  یاجتماع  ی معضالت  عنوان  به   هرگز   کهنیا  بدون   ،یشخص   احساسات   و  مشکالت  مورد   در   ی طوالن  ی گفتگوها

  مشترک  زنان  از  ی اریبس  ن یب  در  که   مفهوم   ن یا  به   فقط   نه   هستند،  یاجتماع  معضالت  ن یا.  شوند  سته ینگر

اند و محصولِ طبقه، قانون،  شده  نیّمتع  یاجتماع  لحاظ   از   هاآن  کهنیا  خاطر به  آن   از  تر مهم  بلکه  هستند،

 مشخص هستند.   یِخی و تار یانضمام یِآگاه ی هاشکلو  یاسیروابط س

  حرکت   یعنی.  باشد  یطبقات  یآگاه  سطح  به  یشخص  سطح   از  حرکت  یمعنا   به  دیبا   یآگاه  یارتقا   نیبنابرا

 و یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرد مشکالت برحسب یدار هیسرما  یجامعه  در زنان تی موقع کهجایی از

  ستم  یِانضمام  و  دردناک  مشخص،  یهاشکل که آن    ییجا  به  شوند،یم  لیتحل  یزنانگ  با  مرتبط  یِتیجنس

  ریبگحقوق و ریدستمزدبگ مردان چونهم که دارند وندیپ یزنان مشترک سرنوشت در شانی هاشهی ر با یفرد

 . اندوابسته  آن فروش  به شانیهاخانواده و خود تی حما  یبرا و  ندارند خود کار  یروی ن جزبه یزیچ ند،هست

  یدار هیسرما   تریکل  یروها ین  لیتحل  از  جدا   خود،  یخود   به.  است   دولبه   ی ریشمش  یستینیفم  ی آگاه  رونیا  از

  احتماال  را،  یمبارزات  و  کند  نیتدو   را  یمحدود  اهداف  تواندیم  فقط  کنند،یم  تی تقو   را  یتیجنس  ضیتبع  که

 ل یاگر با تحل گر،یطرف د از. کند تی هدا زنان، یتمام  یآزاد بر محدود ریتاث با  یاصالحات به یابیدست یبرا

  ی کارگر و مبارزه برا   یطبقه  یدر روند رشد آگاه  ی دیکل  ی گام  تواند یداده شود، م  وندیپ  ی دارهیاز سرما

 زنان و مردان، هردو، باشد.  یآزاد

  مردان   مورد  در  یزیچ  است،  شده  متمرکز  زنان  اهداف  و  قی عال  مشکالت،  بر  یپژوهش  کار  نیا  که  آنجا  از

  یهیوجود بد  نیاز زنانند. با ا  تریقو   اریبس  یموضوع که آنان از لحاظ ساختار  نی ا  به  اشاره   جزبه  نشده،  گفته

  در  زنان  تی موقع  که   معناست  بدان  ن یا.  شوند  نائل  ییرها   به   مردان  از  مستقل  توانندینم  زنان  که  است

.  کند  رییتغ  ی اشهیر   طوربه  تواند ینم  مردان،  ت یموقع  در  همزمان   و   برابر   ،یادیبن  راتییتغ  بدون  دیتول  یوهیش

  یکنون  ط یشرا  بطن  در  مردان   با   یاقتصاد  -یاجتماع  یبرابر   برحسب  و   محدود  طور به  «ی »آزاد  که  یزمان  تا

  متوقف   را  خانه  رونِیب  و  درون  در  یتیجنسضیتبع  هیعل  مبارزه  تداوم  یا «ی»آزاد  چنان  شود،یم  فی تعر

ـ   هردو  از   ی اقتصاد  یکش بهره  و  یاجتماع  ستم   تداوم  که   توهم  ینوع  مگر   ستین  ی زیچ  و   کرد،   نخواهد    ـ

در طبقات مختلف وجود دارد، عدم اقتدارِ    یتیجنس  ضی. از آنجا که تبعکندیم  نیرا تضم  ــ  زنان و مردان
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  ی که همه  شودیتصور غلط رهنمون م  نیو زنان کارگر را به ا  کندیکارگر را پنهان م  ی مردانِ طبقه  یواقع

  تحت  مردان   هم  و   زنان  هم  ،یدارهیسرما  طیشرا  تحت بالقوه هستند.    نیمردان دشمن و همه زنان متحد

  نه   را  خود  یها مهارت  و   استعدادها  کارگران  که  است  یمعن  بدان  نیا.  کنندیم  کار  شدهگانهیب  کار   ِطیشرا

  کار   ندیفرآ بر  یکنترل چ یه هاآن دهند؛یم رشد بازار  در  هاآن فروش  ارزش   خاطر به که  ت یخالق انیب ی برا

 شدنتحمل  قابل  یبرا  گرید  مهم  روش.  رندیگیم  قرار  گریکدی  با  یدائم  رقابت  در  و  ندارند  آن  محصول  و

  قدرت   توهم  مردان  به  که   ردیگیم  صورت   گراتیجنس  یها یدئولوژیا  و  یتیجنس ضیتبع  ق یطر   از   گانهیب  کار

  وجود  تفرقه  یبرا  یگری د  یروهای. )ندهدیم  را  «یجنس   میتسل  مشکوک  »قدرت  زنان   به   و  زنان،   بر   یبرتر   و

  ی تیجنس ضیتبع  یواسطهبه  که  یقدرت(.  ییگرامصرف  و  ،ینژادپرست  تعصب،  ن،ید  چونهم  ییروهاین  دارند؛

  احتماال  و   است   ملموس   و   یواقع  زنان   ی برا   آن   دردناک  عواقب   اگرچه   شود،یم  کارگر   ی طبقه  مردان   بینص

  دگانیدستم  به  یدارهی سرما   که  «ییها»قدرت  یتمام   چونهم  دارد،  همراه  به  مردان  یبرا  یماد  ییایمزا

  ی ابزارها  یسودمند  طور  به  بتواند  ستمیس  که  داشت  خواهد  ادامه  یزمان  تا  که  است  ی توهم  کند،یم  اعطا

 یتیجنس  ضیتبع  که  تی واقع  نیا   از  شدنغافل  .دهد  قرار  مردان  اریاخت  در  را  زنان  کنترل  یبرا  یاقتصاد

  یمبارزه  ییجدا  به  منجر  شده،  مردان  در  هم  و  زنان  در  هم  یکشبهره  دیتشد  و  یانسان  صفات  زوال  باعث

 یبرخ  « ی»آزاد  به   منجر   است   ممکن  که  شودیم  ی محدود  اهداف  اتخاذ  و   یطبقات   یمبارزه  از  یستینیفم

 زنان در درازمدت شود.   یتمام یبرا ترشیب ستم و مدت  کوتاه  در زنان از

 ی بندجمع

  ی مبارزه  و  یآگاه  رشد  بستر  در  هاآن  تیاهم  که  اندیخیتار   ییهانهیگز  باال  در  بحث  مورد  ینهیگز  دو

  قی از طر  یستینیفم  یمشخص بهتر درک خواهد شد. رشد آگاه  یو در زمان  ن یمع  یکشور  در  یستینیفم

  یهاتیاست. محدود  یطبقات  یدر رشد آگاه  یآن روابط، گام مهم   رییامکان تغ  و   مشهودروابط    لیتحل

  مبارزات   زمانِهم  یِابیارز   و  آن  اهداف  به  یابیدست  یبرا  تالش  خاللدر    توانیطلبانه را ماصالح   کردِیرو

  ی توسعه  تیفعال  نیا  فرض شیپ.  آموخت  گذشته،  ی هادرس  با  رابطه  در  هم  و  ینظر  لحاظ  از  هم  ،یکنون

  قی دق  رفتار  هیعل  گسترده  سمیآنتاگون  از  فراتررفتن  آن  یالزمه  و  است  سمی مارکس  یعلم  سهم  کامل

  یاعضا   عنوانبه  زنان  رایز  است  یضرور  یعمل  لیتحل.  است  مردانه«»  عتیطب  یهیپا  بر  روشنفکرانه

  چه   شوند؛یم  آگاه  خود  فرودست   تیموقع  از  مشاهده  قابل   روابط  و  تجربه   اساس  بر  یدارهیسرما  ی جامعه

  به   توانندیم  یی کارها  نوع   چه  آموزد، یم  چه   مدرسه  در  ی کس  چه  دهد،یم  انجام  ی کار  چه   خانه   در   یکس

  و  پدر  یاجتماع  تی موقع  به  ها آن  یاجتماع  تی موقع  چگونه   شود،یم  پرداخت  آنان  به   چقدر  و   اورندیب  دست
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  خود  همواره   چگونه  دارند،  روابط   ان یپاشروع و    ی برا  ی ترشیب  قدرت  مردان   چگونه  است،   وابسته   همسرشان 

 . خندندیخود م یاز ناتوان  یبر رنج ناش نند،یبیم رجوع   و رفع  مدارا، ،یعذرخواه  یها تیموقع  در را

  و   ،یتیجنس  ز یتما  و  یتیجنس  یبندطبقه  برحسب  و  شناسند«یم  »همه  که  ییهادهیپد  ی مفهوم  تجسم

  ی باز  کی  از  فراتر  یزیچ  اند، کرده  تجربه   ی دارهیسرما  دیتول  یوهیش  با   را  هاآن  یوندهایپ  یژگیو  چنینهم

به زنان کمک شود.    ی اجتماع  ت یسطوح مختلف واقع  نیب  ی زگذاریتما  ی. الزم است که برا است  کیآکادم

واقع  یآن سطوح  نیب م  یاجتماع  تیاز  بهشناسندیکه  و  آگاهانه  که  دردناک، چرا    ی زندگ  هاآن  با  یطور 

  همان  به  اما  شوند،یم   درک  یعلم  لیتحل  کمک  با  گرچه   که  یاجتماع  تیواقع  از  سطوح  آن   و  کنند،یم

  شود یم  باعث  هاآن  نی ب  یدرون  ی وستگیپ  چنینهمآن سطوح و    ن یب  تفاوت. درک  اندیواقع  ه یبق  ی اندازه

  صورت   خانه  از  رونیب  و   درون  در  کار  میتقس  در  یرات ییتغ  اگر  یحت  چرا  که  کنند  درک  را  امر  نیا  علت  زنان

مانده است. به عبارت    یباق   ر ییتغ  بدون  یتیجنس  ضی تبع  که   ابندییدرم  خود  یروزمره  ی تجربه  در  رد،یبگ

به مناصب    یابیکار در خانه، بهبود در دستمزد و دست  میدر مشاغل، تقس  ر ییرغم تغبه  یتیجنس  ضیتبع   گر،ید

به    ،یدارهیسرما  یندهایساختارها و فرآ  ها،تناقض  از   یآگاه  نیبنابرا.  ماندیم  یباق   پابرجا  چنانهم  یتیریمد

  ،ینه تنها از نظر علم  مانند،یم  یباق  تفاوتیب  راتیی که نسبت به آن تغ  یاجتماع  تیاز واقع  ییهاعنوان جنبه

آگاه  چنینهمبلکه   سطح  جمع  ی فرد  یدر  بنابرا   ز ین  یو  است.    زنان   ی برا  موضوع  نی ا  درک   ن،یمهم 

خود به نظر    «ی »آزاد  یبرا   ی باز  یها قاعده  ، که به نظر  را   آنچه   از   یرو یپ  رغمبه  چرا   که   شودیم  ریپذامکان

 از خودشان.  رونی درون و ب یتیجنس ضیتبع ه یعل وقفه یب یااست: مبارزه  یدائم یا اما مبارزه رسد،یم

  زنان،  درآمد  و  اشتغال  آموزش،  در  رییتغ  رغمبه  که  ی ایاجتماع  روابط  و  روهای ن  از  قیدق  یلیتحل  ابیغ  در

  ی وندهایپ  از   جدا   سم،ینیفم.  است   راه   نیترآسان  خود  سرزنش   و   مالمت   و   درون   به   بازگشت   مانند، یم  رییتغیب

  یبه نوع  ا یروانپزشک    یمتوسط« را به کاناپه  یزنان »طبقه  ت یدر نها  یْطبقات  ی مبارزه  با   یعمل  و  ینظر

  کارگر  یطبقه  جنبش  یاسیس  فلج  و  تفرقه ِ موجب  ناخواسته  همه،  از  تر. مهمدهدیسوق م  یجمعدرمان دسته

 .  شودیکارگر م  ی زنان طبقه  یاقتصاد یکشستم و بهره تر شیب تداوم و

  به  کشور   احتماالً است که    دهیچیو پ  یطوالن  یروند  ی طبقات  یبه آگاه  یستین یفم  کامالً  ی آگاه  از   حرکت 

متفاوت    ی دارهیسرما  یجهان   ی در شبکه  ها آن  گاهیو جا  کشورها   آن  ی خیتار   خاص  طی شرا  برحسب   کشور، 

  ی آن دوگانگ  از  یفرارو   بلکه  ست،ین  یطبقات  یآگاه  با  یستینیفم  یآگاه  ینیگزی جا  یمعنا  به  روند  نیا است.  

تنها    یطبقات  یآگاه  ی نوع  همانا نه  بهره  ی آگاهاست که  از ستم   یآگاه  چنینهمکه    ی اقتصاد  ی کشاز 

.  ردیگیدربرم  زین  باشد  ج یمشخص را  ی را که ممکن است در کشور  یستم اجتماع  یهاشکل  ر یو سا  یتیجنس
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دارد، نه به عنوان    زین  ی نژاد  و  یفرهنگ  ،یقوم  ،یتیجنس  ستم  یدغدغه  که   است  یطبقات  یآگاه  ینوع  نیا

»آگاه  یمظهر اول  یاز  عنوان  به  بلکه  چهره  نیکاذب«  درک  در  بهره  یهاگام  به  یکشمتفاوت  مثابه  و 

  ی مبارزه.  دهدیم  دست  از   را  خود  ی معنا  ییرها  مفهوم  ها آن  بدون  که   یمشخص  یها هدف  ی بندصورت

داشته    وندیپ  ییرها  یکارگر برا  یطبقه یبا مبارزه  دیبا  یستیمارکس دگاهیاز د  زنان   ی برابر  یبرا  یستینیفم

 . کندیم ریپذنرا امکا یبرابر  یکه عمل واقع  یایماد طیشرا  جادی ا یاست برا  ی اباشد که مبارزه

مقاله  ترجمه   ی*  از  یاحاضر  کتاب    است  اول   Marx, Women, and Capitalist Socialفصل 

Reproduction  ینوشته Martha E. Gimenez شود ی م یافته یرز ینک که در ل : 

https://brill.com/view/title/26510 

 :هاادداشت ی

  و   زنان  »مارکس،   عنوان  با  نسمه ی خ.  ی ا  مارتا  مقاالت  مجموعه  اول  فصل   رسد ی م  خوانندگان   نظر  به  که  یامقاله   [. 1]

  شود   ترجمه   کتاب  که  دمی د  الزم  یست یمارکس  سم ینیفم  یحوزه   در   کتاب  تیاهم  به   توجه  با .  است  «ی داره یسرما  د ی بازتول

  ج ی تدردادم مقاالت را به   حیترج  ناممکن،  گاه  و  یطوالن  انتشار  و  چاپ  ندیفراقطور است و    اریکتاب بس  کهن یا  خاطر   به  یول

و منتشر شده است، البته مقاالت به قبل از    یگردآور   2019عالقمندان بگذارم. کتاب در سال    ار یدر اخت  کنمی که ترجمه م

  یست یمارکس سمینیفم ینه ینظرات به روز در زم لی ها در تحلآن  یهمه و  ستند ین یم یلزوما قد یول  گردندی بازم خیتار نیا

است    ی سهم  ی ادا  مقاالت   مجموعه   ن یا: »سدینوی م   تمقاال  ه مجموع  ن یا  یدر مقدمه   نسمه ی کارآمد هستند. خود خ  اریبس

  رات یی تغ  یِ فعل  یروندها  درک  یبرا  ی ستیمارکس  یه ینظر  تیاهم  و  سم، ینیفم  و  سمیمارکس  یرابطه  به  مربوط   آثاربه  

  مهم   یهاپرسش   یبرخ   یمطالعه   در   را   ی خیتار   سم یالیماتر   ارتباط   که  است  ن ی ا  هدف .  یاجتماع   و  ی اس یس  ، یاقتصاد

  نپرداخته، و کار     پرداخته  کار   ن یب  ارتباط  ، یت یهو  یهااستی س  ،یاجتماع   دی بازتول  زنان،  بر  ستم:  دهد  نشان  یاسی س  و  کیآکادم

  ی های بندصورت   یهاجنبه  ریسا  و   هاجنبه   ن ی ا  مورد  در   ما  دانش   قیتعم  یبرا  طبقه   ینشدهرفته یپذ   غالبا   و  ی دیکل  تیاهم  و

  ـ   ستیمارکس  ه ینظر  یتوسعه   در   مختلف،   ی هانه یزم  در  مرا  سهم  مقاالت   ن یا   تر،مهم  همه   از .  یداره یسرما  یِ اجتماع

  ج یتدربه  که  مقاالت  سلسله  نیا  که  دیام.«  دهدی م  نشان  یداره یسرما  یاجتماع  دی بازتول  هینظر  یبازنگر   در  و  یستینیفم

 راستا باشد )مترجم(.   نی ا درهرچند کوچک   یگام  شد،  خواهند  منتشر و  ترجمه

[2]. Marx and Engels 1994, p. 158 

[3]. Engels 1972 

  ظهور   ا ی  مشخص   نهاد   کی   ی عملکردها  حذف   باعث   که  دارد   اشاره   یای اجتماع   ی ندهایفرآ  به   ی عملکرد  ز یمفهوم تما  [. 4]

  در  قبال  یاحرفه  یهاآموزش  و  لی تحص  مثال،  عنوان  به.  رند یگی م  عهده  به  را  ف یوظا  آن  که  شودی م  ی دیجد   ینهادها 

را    ی چه کار  یکه چه کسن یا   دارد،  اشاره  فی وظا  یاجتماع   ع یتوز  به  کار  م یتقس  مفهوم.  گرفتی م  صورت  یخانوادگ   یبافتار

 انجام دهد.  یی در چه جا 

https://brill.com/view/title/26510


771 

 

[5]. Marx and Engels 1976, p. 7. 

:  شودی م  درک   ی انتزاع و  ی کل  ار یبس ی مفهوم ق ی طر از  ی اجتماع تیو زبان روزمره، واقع ی در اصطالحات علوم اجتماع  [. 6]

  وهی ش  ن ی. ارهی غ  و  افتهینتوسعه  ، یدرحال توسعه، سنت  افته،ی توسعه   ، ی: صنعت شوندی م   یبندنوع طبقه  ن ی. جوامع به چندجامعه

  ی دارا شه یهم  هاآن   که است ن ی ا بر  فرض  اما  کنند،ی م  ریی تغ جوامع  اگرچه . دارد   د یتاک  استمرار بر  ی اجتماع  تیواقع به  نگاه

  های ژگ ی و  ن یا.  هستند  ی اجتماع  کنترل  ینهادها  و  ، یتیجنس  ض یتبع  ها،خانواده   ، یاجتماع  ینابرابر   مانند   ی خاص  یهای ژگ یو

  دهند، ی م   شیافزا  آن  یاساس  تیماه  رییتغ  بدون  را  جامعه  ی دگ ی چیپ  که  ،یعملکرد   زیتما  و  ی اجتماع  کارِ  مِیتقس  رِییتغ   متنِ  در

  کند ی م  استدالل   دارد،   اذعان  ی اجتماع   ی هادوران   یهمه   در  مشترک   عناصر   وجود   بر   مارکس  که   ی درحال.  ماند  خواهند  یباق

مالک  ،ی اجتماع  ینابرابر  مثالً)  ستند ین  مشترک  هادوران   ی تمام  در  که  دارد   وجود   یگرید  عناصر(  الف:  که   ت یدستمزد، 

داده شوند »تا    ص یجوامع کاربرد دارند تشخ  یهمه  یبرا که عموماً  یمشخص   فی است که تعار  ی (؛ و ب( ضروریخصوص 

هستند«    یک ی  ت یکه سوژه، انسان، ابژه، ماه  تیواقع  نیاز ا   یرغم وحدت ناشجوامع، به  ن یموجود ب  یاساس  یهاتفاوت 

  د یدر روند تول  عتی انسان و طب  نی از تعامل ب  ی اجتماع   تی واقع  ی گرفته نشود. تمام  ده ی( ناد 190الف، ص.    1970)مارکس  

از    ییهاوه یبر ش  دی تول  یوه یاست که مفهوم ش  تیواقع  نی از ا  یدارد و ناش   دیبر استمرار تاک  جامعه مفهوم    شود؛ ی م  یناش

  ی ست یمارکس  دگاه ی. از د دهدی م   یرو   ی خیتار   ن یمع  یدوره   کیها در  در آن   د ی تول  ند یمتفاوت داللت دارد که فرآ  ی ف یلحاظ ک

مالک   ی ناش   ی اجتماع  ینابرابر تول  یخصوص   تیاز  ابزار  و  دی بر  تمام  ی ژگیاست،  در  بر    ی مبتن   دِ یتول  ی هاوهیش  ی مشترک 

  ی ای دی تول  یوه ی ش  یداره ی. سرمایی ا یآس  ی در کشورها  دی ولمختلف ت  یهاشکل   سم، یفئودال  ،یدار: برده ی خصوص  تیمالک

  کار   ی روین  جزبه   ی زیچ  مردم  تیکه اکثری است در حال   دی مالک ابزار تول  ــداره یسرما   یطبقه  ــ  یااست که در آن طبقه 

  را   آنان   معاش   امرار   ل یوسا  که   گرند ی د  یطبقه   اد یانق  تحت  ی اقتصاد  و  ی اس یس  ، یاجتماع   لحاظ   از   و   ندارند   ار یاخت  در   خود 

 . کندی م کنترل

که ی درحال   دارد،   اشاره  آگاهانه  روابط سطح  در   هاتقابل  به  تعارض . م یشو قائل  ز ی تما تضاد  و تعارض  ن یمهم است که ب [. 7]

  ی ندهایاست که وجود فرآ   ن یمفهوم تضاد  ا  خصوص  در  یاساس  ینکته .  دهد ی ارجاع م   یتضاد به سطح ساختار اجتماع 

  گفتگو  تعارض  حل از  توانی م  یمعنادار شکل به. کنندی م  نابود تیرا مختل و در نها  نظامکه  دهد ی م  نشان را  یناسازگار

 . تضاد  حل  از  نه اما  کرد

 . Marx 1974, Ch.xxvبه:  د یمورد بنگر  ن یبحث مفصل در ا یبرا [. 8]

کار درون    جنسیتی   میبه تقس   ی ت یجنس  ز یمرتبط با نقش زن و مرد، و تما   یِ به قدرت و اعتبارِ افتراق  ی تیجنس  یبندطبقه   [. 9]
   Holter 1973, pp. 53-59به:   دیبنگر خانواده اشاره دارد.  رون یو ب

[10]. Marx 1969, p. 15. 

  د یاست. بنگر   ی متک  یدارهیدر جامعه سرما   ی مدن   ی هایآزاد   ی هاتیمارکس از محدود   ل ی بحث به شدت به تحل  ن یا  [. 11]

 Marx 1994, pp. 21-22.به: 
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 طبقاتی ملی ـ مردمی ی سیاستهژمونی: نظریه
 

 2021نوامبر  9

 نالی : مارک مکینوشته

 ی: حسن مرتضوی ترجمه

 

  ویآنتون  ی هژمونی  نظریهمانند  ه  یدار یو پا  ری د که از نفوذ فراگنوجود دارمعدودی    یستی مارکس  یها هینظر

  شده،  مطرح (  1935ـ1929)   یگرامش  زندان  یهادفتر، که در  یهژمون  یدهی اند. اشدهبرخوردار    یگرامش

در    یستی مارکس  پژوهیدانش  اعظم  بخش  بر هنوز    تنها  نه عم  نظریهمعاصر  می  لو  بلکه  گذاردتاثیر   ،

 Vacca)اند  بسط دادهکار گرفته و  به    اینحو گسترده  ها بهرشتهدانشاز    یعیوس  فیدر ط  گران آن راپژوهش

دارد.    یاز هژمون  یگرامش  دقیق  منظور  یبارهدر  زیادی، هنوز بحث  تیمحبوب  نیا  رغمبه(.  2011 وجود 

  کسی مانند  ترپیشاست و    یگرامش  یهانوشته  نص صریحبه    توجهیبیاز    یناش  یسردرگم  نیا  ترشیب

چه واقعاً شناخته  از آن  شیب»که  است    مؤلفی  یکه گرامش  کردگالیه می  تیواقع  نیاز ا  1984فوکو در    شلیم

توان  یرا نم  یری . اما مناقشات تفس( Buttigieg 1992:xixنقل در  )«  قول شده است شده باشد، از او نقل

 یهژمون  آشکار  ( antinomiesها« )»ناهمسازی  را ی ز  ،نسبت داد  یآثار گرامش  قِ یدقغیر  ی هاصرفاً به قرائت

–Anderson 1976دارد )   زندان   یدفترهادر    یگرامش  و گاه متناقض خودِ  پراکندهدر اظهارات    شه ی ر  زین
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و    میمشکالت بپرداز  نی به ا  بکوشیمو    مدهیب  یگرامش  یهژمون  ییهاز نظرشرحی  که  از آن  پیش  . ( 1977

 مهم است.  یری تفس  عضلِم  نیا  اسیمق صی ، تشخمیکنبررسی را  هاآن

دادن به فکر خود  ی برای شکلشود که گرامشیآغاز م  یمنابع  موضوع پردردسربا    ناگزیرمشکل    نیا

 Anderson)  ی داشتقبل از گرامشها کمک گرفت، منابعی که تباری دراز و متنوع  ی هژمونی از آندرباره

  یابیارزبازرا    یمبارزه فرهنگ  یجبههلنین »  کهاینبا اظهار    زندان  دفترهایدر    ی(. خود گرامش2017

ی ـ زور برساخت«، رهبر بلشویک را  منزلهـ به  دولت  یهیرا به عنوان مکمل نظر  یهژمون  یکرد و آموزه

دانست نظریه  این  در  اصلی  منبع  تک[  1.](Q10(I)§12—Gramsci 1995:357)  یک  چن  ه یبا   نیبر 

های  درونمایه( و  Q7§35 - Gramsci 1971: 357  بنگرید به   چنینهم)  دفترهای زنداندر    ی اظهارات

واقعاً    نیکه لنبر این عقیده هستند    یاز مطالعات تخصص  یار ی، بسیگرامش  یهش یدر اند  ینیلن  ترگسترده

است   یاعمده  ریتأث   ؛Davidson 1977  ؛ Gruppi 1972؛  Buci-Glucksmann 1980)  داشته 

Thomas 2009 )  با شک  را    خط تحقیقی  نیا   نیلن  ی هامفهوم در نوشته  ن ینسبتاً محدود از ا  یاما استفاده

در    یهژمونی  خود دربارهبحث    گرامشی با تدوین(.  Femia 1981: 24-25است )   کردهو تردید مواجه  

ی«  اسیسی ـ  اخالق»  ت یبا رضا را    یهژمون  که  تیو رضا   جفت ماکیاولیاییِ زور  پیرامون  دفترهای زندان

در عوض برای  (،  Gramsci 2007: 9-10ــ  Q6§10)گیرد  یکی و همان می  یمدن  یدر جامعهای  کروچه

؛  Anderson 1979)  است  یی« ایتالیا»   ا ی  ی«غرب» سنت  همانا  منبع    ن یتربرجستهبرخی حاکی است که  

Bellamy 1990؛  Bellamy and Schecter 1993  ؛Bobbio 1979  ؛Boggs 1984  ؛Femia 1981  ؛

Fontana 1993  .)او به    ه یاول  یو عالقه  ی از هژمون  یگرامش  یفادهنیز بر ارتباط میان است  گرید  ی برخ

می  یشناسزبان آن    کنندتأکید  در  کلیکه  زبان  یمل  «اعتبار»با    «کیهژمون»  هایزبان  مفاهیم    یهاو 

م»فرودست/فرادست«   شورو   ییایتالی ا  های شناسزبان  یبرخ  انیدر  است  ج یرا  یو   Brandish)  بوده 

   (. Lo Piparo 1979 ؛Ive 2004 ؛Carlucci 2013؛ 1996

،  نیبوخارآن    ( متمرکز شده است که درنی)بعد از لن  نترن یکم  وندیبر پ  ریاخ   قات یتحق  ی، برخسرانجام

در    یاندهیبه طور فزا را    ی«رهبر »  ایو/  ی«هژمون»  میمفاه  1920  یاواسط دهه  در  فینوویو ز  یتروتسک

به درس  مباحثات در روسیه و شکلی که »استراتژی جبههمربوط  جدید(  اقتصادی  )سیاست  نپ  ی  های 

 ;Del Roio 2015)بردند  های موفق در غرب به خود بگیرد، به کار میمتحد« باید برای ایجاد انقالب

McNally 2011, 2015 .)  از   یجمع یاتحادباید   ای پرولتارکه ضرورت این اغلب با   یهژمون این مورد،در

طبقه کارگر به    یهژمون  تحتبلوک کارگران و دهقانان  »،  نیبه قول بوخار  ای،  ییو روستا  یکارگران شهر

  .(Bukharin 1982:111–115)شد  « را ایجاد کند، یکی گرفته میکنندهتی و هدا  شرویپ  یرو یعنوان ن
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نوشته  یگرامش زندانِ  یها در  از  خودقبل  هژمون  شرا    ی ،  به  واقع  م هویدر  کار  ای  به  گرفت  میشابه 

(Gramsci 1978:441-462)پ با  وندی، و  ود که در نظر  شیتر مجذاب  ی هنگام  نترنیکم  این موضوع 

نقش  راهبردها    نیا   یریگیدر پ  اساساً  ( 1924ـ1926حزب کمونیست ایتالیا )  به عنوان رهبر  ی گرامش  میریبگ

طور که بوتمن  وجود، همان  نی(. با اMcNally 2015)کرد  تلقی می   سمینیلن  یرا کتاب درس   هاآنو  داشت  

و بسته    بود  « تکامل مداوم  ل در حا»  ی گرامش  یهااست که در نوشته  ی مفهوم  یاستدالل کرده است، هژمون 

در    «مختلف ای  حاشیهخطوط  »،  رای مقاصد خودآن ب   بسطو    یدهشکل  یبرا  یتالش گرامش  یبه نحوه

  گر یتر از منابع دمنابع مهم  یکه برخ  ی، در حالجهی. در نتگرفتیمختلف به خود م  یها تیو موقعبافتارها  

هر    یبرا   یدیچالش کل  کین  یآن دشوار است و البته ای  «چندگانههای  »خاستگاه  یهستند، بحث درباره

 (. Boothman 2008: 212-213است ) یر یتفس

را در   ی هژمون  ناسازگاِرهای ظاهرًا  شماری از شرح   ی که گرامش   عجیب نیست تنوع منابع،  این  توجه به    با 

 کارگرفتن به   در حکم  هژمونی«   اعماِل» اوقات از    ی گاه  ی دهد. اواًل، گرامش ی خود ارائه م   زندان  ی دفترها 

بلکه به نظر   چربد نمی   ت یبر رضا کنند به نحوی که زور  می تعادل  یکدیگر را م که    تی و رضا  زور از    ی ب ی ترک » 

ظاهرًا (. اما  Gramsci 1992: 156  ــ  Q1§48) کند  ی بحث م   « شودی م   تی حما   ت ی اکثر  ت یرسد با رضا ی م 

ه کند. او ب ی م محدود    یمدن   یدر جامعه   تیه اعمال رضا ب   یهژمون خود را از    فی تعر  گری د  ی در جاهاگرامشی  

عملکرد »  بای«  مدن   ی جامعه »   کهکند و معتقد است  ی را از هم جدا م روبنایی اصلی«    “سطح»دو ”   بیترت این  

گیری عمومی که از جهت بزرگ مردم    ی ها توده   “ خودجوش”   ت یضا »ر  ی با عن یمطابقت دارد )  ی“« هژمون ” 

 « دولت“”   ای   ی“اس ی س   ی جامعه »” را با    نی ( و سپس ا است«  کرده  ل ی تحم بر زندگی اجتماعی    گروه اصلی غالب 

 یی ها گروه آن  نظم را بر    ًا“قانون ”که    قهری قدرت  »   یعن ی) یم”«  مستق   ی سلطه مطابقت دارد با اعمال »”   که 

 Q12§1 - Gramsci)  کندمقایسه می   ( «دهند ی نم“  ت یرضا تن به ”منفعالنه    ای کند که فعاالنه  ی اعمال م 

 ؛Femia 1981؛  Boggs 1984؛  Bobio 1979)  بوده است   رگذار ی تأث   ر ی تفس   ن ی ا  که با این (.  12 :1971

Laclau and Mouffe 1985 ) انتقاد   ی« فرهنگ   ییگرا ل ی قل از آن به دلیل »ت  ی از محققان گرامش   ی ، اما برخ

 (. Sassoon 1987: 14, 19)   اند کرده 

از هژمونی جبهه متحد   برداشت ، او بر  زندان   دفترهای در   یگرامش  ر ی تفس  نی و آخر   نی در واقع، در سوم 

 یهژمون اینک    ی دهد. گرامشی را نشان م   تری نگرانه کل   یست ی مارکس   ی شناس ی که هست کند  نحوی تکیه می به  

 کند،ی م   ف ی ، تعرکند می خود اتخاذ  تحول    ی مرحله   نی تر در باال  ای که طبقه   است ی از س   ی د ی را در واقع نوع جد

 ی اس راهبرِد سی   به نفِع  بایدیعنی هنگامی که برای دسترسی به قدرت دولتی و ایجاد نظم اقتصادی جدید  
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 ی د. گرامش ار گذار محدود کن و    یا فرقه   طبقاتیاز منافع  را  دفاع خود    یْ اتوده   ی اتحاد ملی  ه د ی چ ی گسترده و پ 

 موجدِ  د ی جد   ی اس یس   ی تراتژاس  ن ی د که اکن ی استدالل م 

ش پیی مسائلی را  همه  و   ی است و اخالق  ی، بلکه وحدت فکر یاسیو س  یتنها وحدت اهداف اقتصاد  نه»

  سان دینو ب  ،شودیم  ور”عام“ شعلهبلکه در سطح    ای رستهنه در سطح    هاآن  رامون یکه مبارزه پ  کشدمی

درست است که دولت به    کند.ایجاد می  تابع   یهااز گروهای  هرا بر مجموعبنیادی    یگروه اجتماع  یهژمون

محرک    یرو یبه عنوان ن  یاما توسعه و گسترش گروه خاص  ...   شودیم  یگروه خاص تلق  کیارگان    نوانع

 Q13§17—Gramsci)د«  شویو ارائه م  درک  “ ی مل”  ی هایهمه انرژ   یتوسعهچون  هم،  می عاتوسعه

1971:181–182). 

و   پراگماتیک   ی طبقات   استی از س   یبه عنوان شکل   اینک  ی به طور خاص اشاره کرد که هژمون   د ی با  جا این   در 

گیری در پی   ی و پاسخ گرامش   شوددرک می   واقع شده   ی خ یتار   محدود  ی«مل »  یکه در قلمروها  ک یدموکرات 

به   سم یمارکس   لی تبد   یبرا   (Marx [1845] 1975)فوئرباخ    یباره خود دریازدهم  چالش مارکس در تز  

 (.Frosini 2003; Thomas 2009) شود پراکسیس« نیز به همین معنا برداشت می   ی فلسفه » 

 ه ی. تجز پردازدمی  ی گرامش هی نظر ی به عنوان هسته  یبرداشت سوم از هژمون   ن ی دفاع از اکنونی به فصل 

دهد ی شان م بر قطعات پراکنده متمرکز شویم ــ ن   که آن ه جای  بی ــ  گرامش   ی هانوشته   سراسری  لی و تحل 

 ری تسخ   یدادن چگونگ است که هدف آن نشان   یمردم ی ـ  مل  یطبقات  استی س   یه ینظر   یکه هژمون 

 ی استراتژ   قیها از طر توده   ت یرضا   جلبو    جی تنها با بس   ی اقتصاد   ن ی اد یبن   دگرگونی   جادیو ا   ی و حفظ قدرت دولت 

 یگرامش   شرح   ی و اساس   زی عد متمابُ سه    [ 2] . ی است در جامعه مدن   یک ی دئولوژی و ا  ی اسی اتحاد گسترده و متراکم س 

 کردی رو  ن ی ا  زدر دفاع ا  ی،هژمون   است ی و س   ی، دستگاه هژمون ک ی هژمون   یمبارزه   ط یشرا  یعنی  یهژمون   یدرباره 

تحل   هی تجز  درباره   یری گ جه ینت در بخش  .  د شون می   ل ی و  را  پیامدهاینکاتی  ا  ی  قرائتی  در   یز هژمون چنین 

 .ارائه خواهم کرد ی شناس و جامعه   ی اس یس   قات ی در تحق   ه یو کاربرد نظر  ر یتفس مرتبط با    ی هابحث 

 ی هژمونیک: مناسبات قدرت. شرایط مبارزه 1

نظر   مبارزه   ی ط ی شرا  ی گرامش از  آن  در  م  یطبقات   یروها ی ن   ن ی ب  ی اس یس   ی که  حوزه دهد ی رخ  از   ا یپو   یا ، 

مفهوم   نی به ا   سم یروبنا در مارکس /زیربنا جامع روابط    ی مطالعه   قی از طر  ی است. گرامش   »مناسبات قدرت« 

 کی   در  خ یفعال در تار   یروهای ن   قرار است  اگرکرد »استدالل می   و(،  Morera 1990:150–160)   د ی رس 

، باید به نحو دقیقی مطرح و شود   نیی تع   ها آن   ن ی ب   ی د و رابطه ن شو   ل ی وتحل ه ی تجز   درستی   خاص به   ی ه دور 

شوند«   قدرت« (Q13§17—Gramsci 1971:177)حل  »مناسبات  ش   .  واقع  برا  یا وه ی در   ی نوآورانه 

س   لی تحل و ه ی تجز  ـ  اس ی جهان  م   یاجتماع ی  در  ی ارائه  که  تازه طبقات،    نی ب   یمبارزه دهد  برای اهمیت   ای 
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ا   یاس ی س   یروها ی ن   اً خ یکه تار   دهدمی قرار    یت ی در کل را    هاآن   یکه همه   ی ، در حال قائل است   ک یدئولوژ ی و 

و نشان   پردازد»مناسبات قدرت« می از    ی گرامش  وتحلیل شرح حاضر به تجزیه مشروط شده است. بخش  

مه این تجزیه دهد که چگونه  ی م  بر  وتحلیل  است  تأییدی  درباره ه ینظر   ی منزله به    یهژمون   ر یتفس ر   ی ای 

مبارزه با   ی مفهوم برا   ن یدهد که چگونه ا ی به طور خاص نشان م   بخش   ن ی . ای مردمی ـ  مل   یطبقات   است ی س 

های گرایش با    ها را ی آن که گرامش بسط یافت، رویکردهایی    یک ی دئولوژ ی و ا   ی اس ی غلط مبارزه س   ی کردهایرو 

و مبارزه   است ی س در آن  که    ی را ط یکه شرا کند  مقایسه می   سم یدر مارکس   »اکونومیستی« و »ولونتاریستی« 

 کنند.ارزیابی نمی  دهد ی رخ م  ی هژمون   ی برا

ن   م ی با تقس   ی گرامش   شرح   ی رابطه » ه که شامل  »وجه وجودی« گسست   ا ی  « سطح» به سه    روها ی روابط 

 است   ی«نظام   یروهاین   یرابطه »و    ی«اس ی س   یروها ی ن ی  رابطه » ،  ی در ساختار اقتصاد   ی«اجتماع   یروها ی ن 

 گرانی باز»  یگرامش   از نظر   کهاین . با توجه به  (Q13§17—Gramsci 1971:180–183)شود  آغاز می 

پردازد ی م ی«  اجتماع   ی روهاین   ی رابطه »(، او ابتدا به  Crehan 2002: 62) «  هستند  طبقات  .. .  خی تار  یی نها 

« کند ی فراهم م   ی ظهور طبقات مختلف اجتماع   ی برارا    ای پایه   دْ ی تول   ی ماد  یروهاین   یسطح توسعه در آن »   که 

(Q13§17—Gramsci 1971:180) گرامش چارچوب را    یهژمون   وسته ی پ   ی .   یماع اجت   ی هاگروه »   در 

 کهاین با    که  کنداظهار می دهد و  ی مورد بحث قرار م   ــ و کار    هیسرما های اجتماعی  گروه   یعن ی  ین« ــاد ی بن 

امریهژمون »  ب « است   یاس ی س   ی  اما  چ   شی ،  هر  عملکرِداش  ی ماد ی  پایه   واست،    یاقتصاد   زی از   در 

هسته   ک یهژمون   گروهکه  است    ی اکننده ن یی تع  می اقتصاد   تیفعال   ی کننده ن یی تع   یدر  اعمال   کندی 

(Q4§38—Gramsci 1996:183)  در گرایش   واقع،.  علیه  سنت گرامشی  در  »ولونتاریستی«  های 

ی توسعه   ،قیدوبندهای ساختاری   ی سیاسی بدون توجه شایسته به های اراده کنش   نقش   بر   مارکسیستی که 

می   را  اقتصادی باال  بازگویی   ــ   کند ی م   د ی تأک   گیرند، دست  با   Marx ([1859] 2000)با  فقط  که  ــ 

 ط یخاص شرا   ی جامعه  ک ی در   ای برد آ   ی توان پ ی م است که »   یاجتماع  ی روها ی ن  یرابطه دقیق    ل ی تحل و ه ی تجز 

 ی های دئولوژی بودن ای و عمل  یی گراواقع   زانیم »   سان بدین و    «آن وجود دارد  دگرگونی  یبرا   ی الزم و کاف 

 (.Q13§17 - Gramsci 1971: 177, 181) « را دریافت  مختلف

 بررسی  یآن برا   ش یگرا   ژهیو به و  »اکونومیسم« به اشتباهات    جا این در   ی گرامش   یحال، انتقاد اصل   نی با ا 

ا   است ی س   ــ روبناها   ی   ی انتزاع  ی هابازتاب ی  منزله به  ــ    ی دئولوژ ی و  تع   ا صرف   زیربنای  ی کننده ن یی عوامل 

 حیاتی  ی ها بخش   ن ی در ا   ی گرامش . به این ترتیب،  (Mouffe 1979; Hall 1986)اشاره دارد    ی اقتصاد 

 زیربناتوسط    ی به سادگ   ا ی   مستقاًل  گر ی سطوح د   ی همه اصرار دارد که    قدرت روابط  ی  باره در   زندان دفترهای  

 گذارد« اثر می   اقتصاد  بر   استی بر ساختار، س   هاروبنا ــ »   کنند ی م   مشروطرا    گری کد یاند، بلکه متقاباًل  نشده   نیی تع 
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 ی و عمود  ی افق   ند ــ گری کد یمتضمن  متقاباًل    ی واقع   خ یدرک شود که در تار   ی روابط   ت ی کل به عنوان    د ی و با   ــ 

 ,Q13§17 - Gramsci 1971: 176) گیرند«  شوند و از هم فاصله می ترکیب می   به طرق مختلف   ... و

182.) 

علل در » که    یی، جبرگرا شود برخورد می   گرایی“« ی دئولوژی ا”   »مازاد   ولونتاریسم در حکمکه با    طور همان 

 :Q13§17 - Gramsci 1971شود ) رد می  ”اکونومیسم“«  مازاد » عنوان  به   زین کند  مبالغه می   ی« ک ی مکان 

 نی ا  کند که »اکونومیسم«گرامشی استدالل می   ، ن یشود. بنابرا ی م   استی از س  ی زاری و باعث انفعال و ب  ( 178

آهن »   قوان   نی اعتقاد  به   ی، ع یطب   ن ی قوان شبیه    ی، خیتار   یتوسعه   ابژکتیوِ   ن ی است که  اعتقاد  با  همراه 

خواهد   داری مطلوب به ناچار پد   ط یجا که شرا د: از آن ن وجود دار   نی شده مانند دن یی تع ش ی ازپ   یشناس ت ی غا 

 یه ی ، بدایجاد خواهند کرد   تناسخی  یدادها یرو   یز یبه طرز نسبتًا اسرارآم   هان ی که ا   یی جاشد، و از آن 

نه تنها   داشته باشد   ل ی تما  ط ی شرا   ن ی ا  ی زی ر و برنامه   ی ن ی ب ش ی که به پ   ی است که هرگونه اقدام عمد

 .( Q13§17 - Gramsci 1971: 168) «  مضر است   یبلکه حت   ده ی فا ی ب 

مدت  کوتاه   ی ها بحران   ی که برخ   این پندار بر    با تکیه   باورهای اکونومیستی   ن ی کند که چن ی استدالل م   ی گرامش 

تر و  د شکل خطرناک ن توان ی م با درد احتضار روبرو شده،    ی دار ه ی است که سرما   ن ی گواه ا   ی اقتصاد   ا ی   ی اس ی س 

در  نیز برانگیزانند.    دولت   ه ی عل ی ناشیانه به سبک بلشویکی  را در قالب حمالت انقالب   ولونتاریسم از    ی تر نه ی پرهز 

گرامش  جامع  نگرش  ن   ی باره در   ی مقابل،  بحران روها ی روابط  بحران   »اقترانی« مدت  کوتاه   ی ها ،  از   ی ها را 

اجتماع   « ک ی ارگان »  نظم  س   ی که کل  تهد   ی اس ی و  م ی م   د ی را   Antonini 2016; Martin)کند ی کند جدا 

  ی ها باشد که بحران   ی منتف این امر  ممکن است  » که    ند ک ی م   د یی اصل را تأ   ن ی ا   گرامشی اساس،    ن ی ر ا . ب (1998

را   ی ا نه ی زم   ی توانند به سادگ ی م   ها آن »   را ی ز   « کنند   جاد ی ا   ی اد ی بن   ی خ ی تار   ی دادها ی خودشان رو   ی فور   ی اقتصاد 

  ی مربوط به کل توسعه   مسائل وفصل  طرح و حل   ی برا   معینی   ی ها خاص و روش   ی فکر   ی ها وه ی انتشار ش   ی برا 

 .( Q13§17 - Gramsci 1971: 178, 184) ی ایجاد کنند«  مل   حیات   ی بعد 

ن  یِکه رابطهنیابه نظر گرامشی   انقالب  یدر ساختار اقتصاد  یاجتماع  ی روهایمطلوب    یباعث تحول 

ـ  اجتماع را  بستگی    ی«اسیس  یروهاین  یرابطه»به  اساساً    ،شودیم  یاقتصادی  آن  او  که    زان یم»دارد، 

گرامشی  کند.  یم  ف یعری« ت اجتماعطبقات گوناگون  به دست آمده توسط    یو سازمانده  ی، خودآگاهیهمگن

 یاسیس  یآگاه  سیاسی به سه سطح دیگر که »منطبق است با وجوه گوناگون  ی نیروهایبا تقسیم رابطه

ی  سطح اقتصاد»  سطح همانا  نیتریو اساس  نخستین  . پردازدتری از آن میوتحلیل دقیقی«، به تجزیهجمع

کند  یتاجر احساس ماست ــ »  یاحرفه  ی هاگروهمیان  مشترک    منافعکه شامل احساس  ای« است  ـ رسته

تاجر  موظف است  تر  شرفتهیپ  وجه   « .ستدی با   ...  و  گر ید  یکنندهدیتولکنار  کننده  تولید،  گرید  یدر کنار 
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  « شود.یحاصل م  یاجتماع  ای طبقه  ی اعضا  یهمه  میان  منافع  یاز همبستگ  یآگاه »رسد که  یفرا م  یزمان

  شرفت یشامل پ  یاسیس  یآگاه  تکوین   ن یاز ا  ی کند که بخشیم  نروش  ی گرامش  لیوتحلهیتر از همه، تجز مهم

دوم    وجه  نیدر ا  ی(، و حتLiguori 2015: 25است )  یقدرت دولت}کسب{    یبرا  یو آمادگــ  آرزوها  

» دولت  »معضل ولو  کسب  فقط  «  چارچوب  ـ  اسیس  ی برابر در  گروه  یحقوقی  »مطرح  حاکم  یهابا   ،»

 . ( Q13§17 - Gramsci 1971:181)  شود«می

تکوینِ    یاسیس  یمرحله  ترین عالیو   نیبه سوم  ی اطبقه ــ  که اینهنگامی که ــ و مشروط به    فقط  اما

شد    خود ذکر  باال  در  پدرسبکه  با  س  ی شرو ی،  ن  ی هژمون  استِیبه سمت  شود.  یم  ل بد  یاسیس  یی رویبه 

ی  اتوده یادهااتح یو رهبر  جاد یا استیو س  پراکسیسبه قلمرو    نحو چشمگیریهبحث را ب  اینک  یگرامش

بدین  «مرحله   ترین»سیاسی  نی ا  .کندهدایت می  یمردمـ   گرامشی  دربارهکه  به بحث  ادامه  سان  آن  ی 

رها    یهژمون استیس ی خود را برا یآگاه ی افرقهی مرحله ی اکه طبقه ینگامکه ه دهد ینشان م دهد،می

رود و  ای صرفاً اقتصادی فراتر میای طبقهش »از حد و مرزهای رستهشود منافعیم  چرا که آگاه کند  یم

کننده از ساختار  ]تأکید از من است[ به منافع سایر طبقات فرودست بدل شود«، »گذار تعیین  بایدتواند و  می

 . ( Q13§17 - Gramsci 1971:181-182) کند به سپهر روبناهای پیچیده را« مشخص می

است که او    ی«نظام  یروها ینی  رابطههمانا »  ، ردیگیدر نظر م  یکه گرامش  نیروهاروابط    یینها  قلمرو

  ی. در حال( Q13§17 - Gramsci 1971:183)  « کننده استنییتع  ماًیتقمس  ی هرازگاهکند »می  استدالل

 Bellamy)  یاسیس  است در بررسی مبارزات  یعنصر  شهی هم  ی قهررویاعمال ن  ییتوانا  به نظر گرامشی  که

and Schecter 1993: 130)برای این سطح    سمیبلشو   یانهگر عنصر شورش  تراز با هم  یتیاهم  ی ، و

نخواهد    یهرگز کاف  حوزه  نیدر ا  یو فن  یماد  یکه برتر   کندبا دقت تأکید می. در واقع ، او  شودقائل نمی

عدم وجود    ایوجود  با    ژه یو   هو ب   روها ی روابط ن  یتکل با  و  است    مشروط   شهیهم  ی نظام  ت یموفق  رایبود، ز

زنند شکل  های کمابیش موفق نظامی میکنشدست به  که    ییهاتوده  انیم  ینظام ی ـ  اسیس»  کارزارهای

به قطعه  چنینهم؛  Q13§17 - Gramsci 1971:183)  گیرد«می  Q13§134 - Gramsciی  بنگرید 

1996:218-220 ) . 

از    یدینوع جد  بخشیدن بهپیرامون شکل  هاروی روابط ن  لیوتحلهیتجز  یگرامش  از نظر   ت یدر نها  البته

  لیوتحلهیهرگونه تجز   یبارهدرباید  که    ایمالحظه  ن یترمهم» که    ردیگیم  جهینت   نیاست، و بنابرا  پراکسیس

  یبه خود  دیتواند و نباینم   هاییوتحلیلتجزیه  نیکه چن  ...  است   نیانجام شود ا  ها رویاز روابط نمشخص  

خاص    یعمل  ت یفعال  کی   ه یتوج  ی براکنند که  یم  دایپ  ت یاهم  یتنها در صورت»  ها آن  رایز  «د. نباش  تیخود غا

شده و  سازمانده  یدائم یرو ین» جادی ا  ی،عمل  ت یفعال نیاز ا  یالبته بخش مهم «. شوندابتکار اراده استفاده    ای
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 Q13§17 - Gramsci) «  شود  ی ابیارز  مطلوب   تی شود که وضع  دانیوارد م  یتواند زمانیاست که مای  آماده

 . م یردازپیم ی گرامش یهینظر یدیعنصر کل نی و اکنون به ا  ( 1971:185

 ی مدنی، روشنفکران ، دولت، جامعههای هژمونی: حزب. دستگاه2

ن  یگرامش  یهژمون  یهینظر  یتازگ رو  د یبا  زی را  به  توجه  مسئله  ش کردیبا  برداشت  یبه  و    ی هاسازمان 

  ار یبس  کردیبرخالف رواو  و روشنفکران در نظر گرفت.    یمدن  ی از حزب، دولت، جامعه  شفرد منحصربه

 شرح ،  (Lenin 1987)معطوف بود    شاهنگانیبر پ  که  یاسیبه سازمان س  نی لن  یانهیگرا متمرکز و نخبه

  کشور شبکه است که سراسر    ایدستگاه    کینظم    همانند  تربیش  اریبس  یسازمان هژمون  یدرباره  یگرامش

اگیردسوی طبقاتی و غیرطبقاتی در برمیها و روشنفکران همگنجاندن گروهبا  را    یمدن  یو جامعه   نی. 

به   دربخش  و عواملشکل  کندوکاو  و  یم  یهژمون  یمختلف سازمان   ها  دهد که چگونه  یم  نشانپردازد 

ی ـ مردمی  محور و ملدستگاه طبقه  کی  ایجاد  دشوار  یفهیبا وظی گرامشی  گستردهو تصور   عیوس  استیس

 شود. یها آغاز متودهجلب و   جیبس تیبا ظرف هژمونی

 حزب و دولت  ـ2.1

  شهریاردهد که در  را الگوی خود قرار می  یشکلو  حزب است    ینظر گرامش  از   یهژمون  ی دستگاه مرکز

  ی در خوانش گرامش  یاول ی. ماکگیردبه خود میفرانسه    نو حزب ژاکوب  (Fontana 1993:148)  یاولیماک

  است اهل عمل   یمرد» بلکه    ، نخبگان  تنویر افکار   یبرا   « هارساله  دقیق  »مؤلفنه  زده« است و  »کتابنه  

  ی طبقات   استیدر سپیش از موعد« دارد و    ینژاکوبای به سیاق » ... که میل شدید به عمل« در مقیاس توده

ـ  مل جا  یمردمی  خود  )  یعصر  است  او  Q13§20—Gramsci 1971:134–135گرفته  عالوه  به(. 

را    او  معز  ،شهریار  ،است که کتابش  ییگرا واقع  بلکه  ،یستن  نیز  انهیگراهبا توهمات ارادباوری  شهرآرمان

با کشاندن    ایتالیا  یمیبرانداختن نظم قد  یها برایچ یبا درخواست از مد  یاسیس  پراکسیسمشارکت در    یبرا

، عامل  یگرامش  نظر  بهاما    (.Q13§1 - Gramsci 1971: 125-126به مبارزه نشان داد )  یمردم  یهاتوده

  ی اباشد که خود را قطب متمرکز شبکه  یاسیحزب س  کیتواند  یدر دوران معاصر فقط م  یهژمون  یاصل

 ی اجتماعی  گستراند، یعنی پایهپراکند و میی مدنی میدر جامعهرا    یکیدئولوژی و ا   یاسیروابط س  داند که می

است که حزب ژاکوبن    یزیهمان چ  نی(. اLiguori 2015: 1-25)  یافته«»دولت بسطاز    یدیشکل جد

  یکه گرامش  ــ  ایدولت مدرن فرانسه به دست آورده بود و حزب پرولتار  سیدر فرانسه در تأس  یبورژواز  ی برا

هدف    نیبه ا  دنیرس  ی برا گرامشی  .  ردیگ  شیمشابه در پ  یریمس  دیبا  ــ  نامدیم  «مدرن  هریارش»آن را  

است که ش با  هریارمعتقد  را    لیتبد  یرشدبهور»ارگانیسم«  به    دیمدرن  خود  که   یسلول  »نخستینشود 
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 -Q13§1)دارند عام و کلی شوند«    لیشوند و تمایبا هم جمع م  یجمع  ی اراده  های نطفهداند که در آن  یم

Gramsci 1971:129) . 

ی ـ مردمی  و مل  یرا نه تنها از نظر طبقات  یحزب  سمیارگان  نیا  یکه گرامش  ، واضح استنیبر ا  عالوه

  ی ستهیشا  جانیدر ا  کی حزب هژمون  خصوصیتِد. سه  شویتصور مم  نگرانهکل  شرحی  بلکه در چارچوب

بنابرا  شوندزاده می  ی از روابط اقتصاد  یگرامش  از نظر  احزاب ،  نخست  ی است. در وهله  ژه یتوجه و    ن یو 

  د یافزایم  سرعتبه  اکونومیسم ــبا در نظر گرفتن اشتباهات  ــ  . اما او  هستند  هایی برای طبقات«نامفقط  »

توسعه،    ی ، بلکه براستندیآن طبقات ن  ی و منفعالنه  ی کیمکان  ان یدرست است که احزاب صرفاً ب  ز ین  ن یا»که  

 Q3§119 - Gramsci)«  دهندیواکنش نشان م  هاآن[ به  تأکید از من است]  بخشیدن عامیتو    میتحک

صعود    ی برا  ز ین  یو سازمان  یکیدئولوژیاز نظر ا  دیبا  ،هستند  ی که خواهان هژمون  ی ، احزاباًی(. ثان227 :1971

شود  متصور می  ی«نیجن  دولتی  ساختار»حزب را    یگرامش   ،نیآماده شوند. بنابرا  یقدرت دولتحکومت یا  به  

اساس او معتقد است    ن یو بر ا   (،Q3§42 - Gramsci 1971: 226)  کندظهور می  یمدن  ی که از جامعه

است که هدف  معینی  آن حزب  « همانا »مختلف  ی هاگوناگون ملت  یدر روابط داخل  ...  دیجد  هریارش»که  

ی ــ با  (. سرانجام، گرامشQ13§21 - Gramsci 1971: 147)«  دولت را دارد   یدینوع جدبنیانگذاری  

داشته باشند  یدرک واضح د یبا یکند که احزاب خواهان هژمونیروشن مــ  جبهه متحد ی تژاسترا بازتاب 

جلب  را  ی  ملـ  یمردم  یها تودهحمایت  است که    ری پذامکان  یتنها در صورت  یو حفظ قدرت دولت  ر یکه تسخ

در    کیاحزاب هژمون  یژگ یو  نی. او ای« بسیج کنندمردمی ـ  مل  یجمع  یارادهشکل یک »ها را به  آنو  

  ی بورژوازکند که  اظهار می  یکند. در واقع، گرامشیم  فیتوص  « سمینژاکوب»روح    را   دفترهای زندان 

  ی جمع  ی ها ارادهملت ریبود که در سا  ینژاکوب  یرو ین  نیچن»فاقد   های میانه های سدهاز زمان کمون  ایتالیا

 :Q13§1-Gramsci 1971)  « نهاد  ان یمدرن را بن  ی هاکرد و دولت  یو سازمانده  دار یرا ب  ی مردمی ـ  مل

 - Q19§28)  «کردند  ایجادمزاده  احر   ک»یفقط    ریسورجیمنتو  رهبران  ایتالیکه در ا یحالدر  ، ( 130-131

Gramsci 1971: 90  )  دهد که  گرامشی نشان می.  ایتالیا  برالیمزمن دولت ل  یثباتیبه ب  ای استاشارهکه

  « کپارچهیدولت  »  زا  یدیجد  ترعالیشکل    عمالً  یفرانسو های  ندر قالب ژاکوبموفق    کیاحزاب هژمون

که  چنان  ا ی،  کندبندی میمفصل  یقدرت دولت  دیدستگاه جد  در   یمدن  ی ها را در جامعهکه توده  کنندایجاد می

 - Q6§88)ی« + جامعه مدن یاسیدولت = جامعه س» کند: میمطرح   6 یدر دفترچه به اجمال در فرمولی 

Gramsci 1971: 263 .) 
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 ـ روشنفکران ارگانیک2.2

  ینقش محور  کپارچه،ی از دولت    یدینوع جد  آفرینشو    «ی مردمی ـ  مل  ی»اراده جمع  جادی ا  ی فهیوظ  ن یدر ا

م   یبه روشنفکران حزب )یداده  در  Crehan 2002:145–155شود  او  از    ی اقطعه(.  ی  هادفتر معروف 

»روشنفکران    عنوان اند بهجای گرفتهجامعه    یروشنفکران را که در مناسبات طبقات  نخستین مقوله از   زندان 

 : کندیم ف یتعر ک« یارگان

همراه    ،دیآیبه وجود م  ی اقتصادتولید    ی ایدر دن  یکارکرد اساس  ک ی  ی اصل  قلمروکه در    یهر گروه اجتماع»

از   یو آگاه  یکند که به آن همگنیم  جادیچند قشر از روشنفکران را ا   ای  کی   ک،یبا خود، به طور ارگان

 Q12§1)« بخشدیم یاسیو س یاجتماع یهانهی بلکه در زم ، یاقتصاد  یهانهیزم  رنه تنها د ،عملکرد خود

- Gramsci 1971: 5) . 

اصرار دارد که    ی رسند، و گرامشیآماده به نظر نم  کیهژمون  ی مبارزه  یروشنفکران برا   ن یحال، ا  ن یا  با

ی  هژمون ینبرد برابتواند آموزش و پرورش دهد تا  ،ییاز روشنفکران را شناسا ی مختلف  یکادرها دیحزب با

همه  را ــهاجبهه  یدر  ا  یاسیس  ،یاقتصاد  یش  واقع  یرهبر ــ    کیدئولوژیو  در    ی مقوله  همین  ،کند. 

و   ی سازمان ت ی»فعال نی بلکه بر ا د،یدر تول صلی با طبقات ا ها آن یرابطهنه تنها بر   ک«یروشنفکران »ارگان

(. McNally 2008: 675-677؛  Sassoon 1987: 139داللت دارد )  کنندهتعیین  «یفن  شدنیتخصص

  یسنت همسانی زکه ا  گیرد در نظر می تریتر و غنگسترده ییمعنا  درروشنفکر را  یمقوله  یگرامش ،نیبنابرا

که با    کندتصدیق می  چنینهم(، اما او  Holub 1992: 164)  رودیکوچک فراتر م  ینخبه  یها آن با گروه

 Q15§4وجود دارند )  یاسی« در احزاب سشدگانرهبری، رهبران و  محکومان»حاکمان و    شهیهمهمه  نیا

- Gramsci 1971: 144ن یکند. در باالتریم  می تقس  یاساس حزب را به سه سطح سلسله مراتب  نی(. او بر ا  

و »قدرت    «دهندهانضباطو   تمرکزبخش، بخشقدرت انسجام»  یحزب داراهیئت اجرایی    ای  ی سطح، رهبر

ا  «ینوآور ملرهبری »  نیاست.  م   یدر سطح  ن  یاشود و مجموعهیمتمرکز  قدرتمند    روهایاز  و  مؤثر  را 

وجود    یاتیح  ی« انیعنصر م»  کی  چنینهمگذاشته شوند اهمیت اندکی دارند.«  به حال خود اگر  کند که  یم

تنها از نظر  »  شوندگانیرهبران و رهبر  نیارتباط بآن است که  دارد که مسئول   بلکه از نظر    ،مادینه 

قرار دارد که نقش آن عمدتاً »شکل   یاصر تودهعن  ک ی  ن،یی. سرانجام، در پاحفظ شود  زین  ی«و فکر  یاخالق

به    بنگرید  چنینهم؛  Q14§70 - Gramsci 1971: 152-153)  رد«یگیخود مرا به  یانضباط و وفادار

Femia 1981: 152-153ف یوظا  با و هماهنگ    یتخصص  ار یبس  دیاز روشنفکران با   الیهکه هر  ی(. در حال  

گرامش باشد،  نبا  یخود  هرگز  حزب  که  دارد  خود    دیاصرار  باالتر  سطوح  یدر  شود    زهیبوروکرات  امنجمد 

دادن به  به باال و گوش  نییمؤثر شامل تحرک از پاو    ایپو  ی رهبر  ن، ی(. بنابرا«ک یبوروکرات  سمیسانترال»)
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  ن« ییاز پا  فشار( با »دستورات از باال« است که با »ک« یدموکرات  سم ی)»سانترال  یا عناصر توده  هایدغدغه

« مستمر و  اعماق  که    یعناصر  واردکردن  عادیاز  اعضای  چارچوب    صفوف  پرتاب    ی رهبرصلب  به 

 (. Q13§36 - Gramsci 1971: 188-189)  شود، متوازن می«شوندمی

 ی مدنی ـ جامعه 2.3

 مناسبات  ی نظریه   ز یاز هر چ   شی ب   یهژمون   رایشود. ز ی به حزب و روشنفکرانش ختم نم   یاما دستگاه هژمون 

اجتماع   ی اس ی س  حزِب  یو  و  اجتماع   ک ی   است  م   « یاد ی بن   ی »گروه  ملزم  پ   ی اشبکه   تاکند  ی را   یوندهای از 

گسترده عمدتًا از   یبکه ش   نی . ا شود آن    مستمر  ک یدئولوژی ا  یبرتر   میانجی و حفظ کند که    جاد ی را ا  یسازمان 

و »روشنفکران   «پیرو   یها»گروه   ا یمتحد«    ی ها»گروه   «،ی به اصطالح خصوص   ی ها»سازمان   یآنچه گرامش 

 ی مدن  ی جامعه   یعنی   گرامشی است که مفهوم نوآورانه   مقطع  نی شده است. در ا  ل ی تشک   نامد،ی م   شان« ی سنت 

 «یاس ی س   ی»جامعه   ن یفاصله ب   نی ا در    را ی (، ز Buttigieg 1995به    بنگرید کند ) ی م   دای پ   کننده تعیین   ت یاهم 

 «(statogoverno  و اقتصاد )» ی«،مل   یبر کل جامعه   یگروه اجتماع   ک ی   ی که »هژمون   فضایی وجود دارد 

طر خصوص به   ی هاسازمان   ق ی »از  کل  ، ی اصطالح  غ   ها، ه یاتحاد   سا، ی مانند  و  م   ره« ی مدارس   شودی اعمال 

 (Gramsci 1994:67 عالوه .) یهاگروه »و    « ندوستا » بلکه    ستند، ین   ی« منزو »احزاب    ، ی در جامعه مدن   ن،ی برا 

که به نحو گویایی   ی ادداشت ی در    ی (. گرامش Q13§33 - Gramsci 1971: 150-151دارند )   « شاوندی خو 

 ای  ک ی  .. .  یخصوص   ی هاکثرت انجمن   ن ی که »در ا  کند ی اظهار مبر خود دارد    « یعنوان »سازمان جوامع مل 

 تی جمع   یه یبق   ررا ب   ی گروه اجتماع  ک ی  کی دستگاه هژمون هستند و  مطلق غالب    ا ی  یبه طور نسب   انجمن  چند 

معنا   بنیان:  سازند برمی (  یمدن   یجامعه   ای )  به  دولت   یدولت  دستگاه  ـ  محدود   - Q6§136) ی«  اجبار ی 

Gramsci 1971: 264-265و   شاوندی خو  یها طبقه بر »گروه   کی   «ی»رهبر   از نظر گرامشی   ن،ی (. بنابرا

[ را محکم در یاگر ]قدرت دولت   ی است و »حت   «یقدرت   نی کسب چن   یبرا  ی از شروط اصل  یک ی »  ،متحد« 

کردن   ی“ رهبر »”و به  حفظ کند   یدر جامعه مدن را آن  یدستگاه هژمون  د ی چنان بانگه دارد«، هم  ودچنگ خ 

 .( Q6§136 - Gramsci 1971: 264-265)   «ادامه دهدنیز 

 ـ روشنفکران سنتی 2.4

متحد   یو فرهنگ  یاسیس  یها ، انجمنکندتصور میاز روشنفکران    یاحزب را شبکه  یطور که گرامشهمان

روشنفکران  »  ها را در حکمآن  یکه گرامششان  دهندهلیروشنفکران تشک  اساسبر  ز ین  یمدن  یدر جامعه

ارگانیم  لیتحلوتجزیه،  کندمی  یمعرف  ی«سنت »روشنفکران  برخالف  طبقادکه    ک« یشوند.  روابط    یتر 

و    خودگردان آن هستند که »خود را    یدر پ  «ی، »روشنفکران سنتمستحکمی دارندیگاه  جامعه جا  یادیبن

  کیدئولوژیا  ینهی»در زم  «یابی»خودارز  نیا   د،یافزایم  یمسلط جلوه دهند«. گرامش  یمستقل از گروه اجتماع
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و    شدنبه امکان جدا  ی استا اشاره  ــ  (Q12§1 - Gramsci 1971: 7)  ست« ین  دون تبعات ب  یاسیو س

  ی ظاهر  ت یاگر »موقع  یمعتقد است که حت  یگرامشزیرا  .  دیجد  یطبقات  الت یتشک  کیدر    هاآن  ت یحما  جلب

»در    زین  هاآن  ریو تأث  جایگاه«،  پیرامون آن ایجاد کند  یطبقاتانیب  یا جامعه، هاله  هایدرزوترکدر    هاآن

مختلف    ی طبقات  یهایبندصورتبه    یو وابستگ  شودیم  یگذشته و حال ناش  ی طبقات  مناسباتاز    ت ینها

 (. Hoare and Nowell Smith 1971: 3)  کند« یرا پنهان م ی خیتار

زور  مبتنی بر  روشنفکران به طور خاص توسط روابط    نیکه ا  کندبه دقت تأکید می  ی گرامش  ،نیبراعالوه

  عمومیالبته   امر نیاگرچه ا  ــ ( Q12§1 - Gramsci 1971: 11-12) رندیگیشکل م یمل یها قلمرودر 

  مناسبات  نی( »با ایو فرهنگ  ی )اقتصاد  «یالمللنی چگونه »روابط بکه  ایناز    ای استنتیجهبلکه    ست،ین

را    ی مشخص  ی خیفرد و از نظر تار منحصربه  د،یجد  ی هابی و ترک  شودیم  دهیها در هم تنملتدولت  یداخل

  ی با سابقه  ایتالیدر ا  ،سانبدین(.  McNally 2009؛  Q13§17 - Gramsci 1971: 182)  د« نکنیم  جادیا

  یها بر توده  یا العادهکه نفوذ فوق  کیکاتول  یسای با کل  یخینابرابر و ارتباطات تار  یاقتصاد  یتوسعه  ممتد

از روشنفکران    یقشر مهم  یگرامش  ی برا  ــآن    ترنیی پا  یها رده  ژه یبه و  ــ  روحانیونجنوب داشت،    ییروستا

اآمدندشمار میبه  یسنت   بندی پایرا از    ی«روشنفکران سنت»   ن یاست که ا  ن یحزب ا  ی فهیوظ  جانی. در 

  یبرا  یاتیح یبه عنوان اهرم یش تر خوگسترده کی را در دستگاه هژمون هاآنخود جدا کند و  یقبل  یطبقات

دولت  توده  جیبس و  حزب  پشت  در  گرامشها  واقع،  در  کند.  »  یادغام  که  بود  مهم  ی کیمعتقد    نیتر از 

گروه  یهایژگیو حال    یهر  در  سو  حرکتکه  مبارزه  یبه  است،  برا  یسلطه  تسخ  یآن  و    ریجذب 

گروه    ،و کارآمدتر شود  تر عی د »هر چه سریافزایکه او مجذبی    ؛«است  یروشنفکران سنت  ی“کیدئولوژیا”

 Q12§1 - Gramsci« ) کند ایجادخود را    کیروشنفکران ارگان  هنگامهمشود  میموفق    تر شیمورد نظر ب

1971: 10 .) 

 ای . سیاست هژمونی: نبرد برای اجماع توده3

 بیاست که روشنفکران موظف به تعق   یهژمون   است ی س   نی ا  قیدق   تیماه   اما چیزی که هنوز روشن نیست،

شان که هدف   کندی ارائه م   زندان   یها دفتر مرتبط را در    م ی مفاه   ای از مجموعه در واقع،    ،ی . گرامش هستند آن  

در   سعهدر حال تو   ی ست یال ی و سوس   یدار ه یموفق در جوامع سرما   کی هژمون   ی ها ی استراتژ  یها ی ژگ ی و  حی تشر 

توانند قدرت را بدون زور به دست آورند ی که طبقات م  را ندارد لوحانه ده تصور سا  ن ی که او ابا این غرب است. 

 کی دئولوژ ی و ا   ی اس ی مبارزه س   ق یکه عمدتًا از طر   ی است ی را به عنوان س   ی هژمون   است ی کنند، به وضوح س و حفظ  

حاضر بخش    (.Ives 2004:2–3)   کند ی تصور م   ، شود ی ا انجام م ه توده   تیجلب رضا   یبرا  یمدن   یدر جامعه 

روشن   یبرا   ی که گرامش  ید ی کل   م ی مفاه   قی از طر  یا توده   اجماع  یبرا  یرا به عنوان نبرد   یهژمون   استی س 
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 یاصل  ی غدغه د و   گیرند می شکل   هاآن که چگونه    دهدی و نشان م   کندی م  ی بررس   رد،ی گ ی کردن آن به کار م 

ی هژمون   جاد یو ضرورت ا   ی داره ی سرما  ی هام ی موفق رژ  هایشکل   ی مردم ی ـ  مل   سرشت  آگاه شدن از  یاو برا 

 .جای گرفته استی در آن  مردم ی ـ  مشابه مل   بنیادهای بر  کارگران 

 موضعیجنگ ـ    3.1

»طبقات   نی ب   کی استراتژ است    ینبرد   ز یاز هر چ   ش یب   یدار ه یسرما   یشرفته ی در جوامع پ   یگرامش   یبرا   است ی س 

 Eganبه    بنگرید وجود ندارد )  برساند موضوع را    ن یا  «موضعیتر از »جنگ  ق یکه دق   ی ، و مفهوم « یاد ی بن 

 این مفهومدر    ژه ی به و   نترن ی م متحد در ک   یجبهه   مرتبط با   ی ها(. بحث Sassoon 1987: 193-204؛  2015

در غرب   ی انقالب   ریی تغ   جاد یا   ی درک شده بود که برا  کاماًل  1920  ی که در اواسط دهه چرا  مشهود است،  

قدرت دولتی )»جنگ   جسورانه به  ی حمله  ، استراتژیی متمایز از است الزم   ی د ی جد ی ا توده   ی اس ی س  ی ستراتژا 

 یمهم   ی قطعه در    یگرامش سان  بدین (.  McNally 2015) مانوری( که لنین در انقالب بلشویکی رهبری کرد  

ن   یهاک ی مناسب شرق را با تاکت   یها ک ی ، تاکت دفترهای زندان از   به نحوی درخشان در غرب    ازی مورد 

 :کند ی م   سه یمقا 

اعمال شده   روزمندانه ی پ  در شرق  1917را که در سال    ی از جنگ مانور  ر ییبه تغ   از ین   ]لنین[   چ یل ی به نظر من، ا » 

اصطالح   ،مفهوم   نی به اعتقاد من، ا...    در غرب بود، درک کرد   شکل ممکنکه تنها    ،ی بود، به جنگ موضع 

بود؛ در غرب،   ین ی کهن و ژالت   ار ی بس   یمدن   یبود، جامعه   زی دولت در شرق همه چ ...  است    “جبهه متحد ” 

که دولت متزلزل شد، بالفاصله ساختار   یوجود داشت، و هنگام   یمدن   یدولت و جامعه   نی خاص ب   یا رابطه 

از دژها و مواضع   یاسنگر مقدم بود؛ پشت آن مجموعه   کی آشکار شد. دولت فقط    ی مدن  یمستحکم جامعه 

 ن ی به هم   قًایدق   کرد؛ ی ت به دولت فرق مدول  ، از ی کربند ی پ   ن ی که ا  ست یبه گفتن ن   ی از ی قرار داشت. ن   مستحکم 

 .( Q7§16 - Gramsci 1971: 237-238)   « الزم بود  ی مل   اسیدر مق   ح ی صح  یی شناسا   ل ی دل 

س   ن، ی بنابرا  عنوان    ی هژمون   ی برا  ی اس ی نبرد  به  غرب  کوتاه   ک ی در   کی بلکه    ست،ین   مطرح   مدت موضوع 

است   ی مدن   یدر جامعه   ایتوده   ی کننده ن یی تع   مواضع   پیرامون  ی طبقات اصل   ن ی ب   یطوالن   ک یاستراتژ   یمبارزه 

 کند. ی م  ن یی مبارزه را تع   یجه یکه نت 

  « یاز منظر »مل  دی بارا    « ضعی»جنگ مو  یگرامش  به نظراست که    تیحائز اهم  زینکته ن  نیتوجه به ا

مطرح   منفرد«  کشور  )کر»هر  ا  ، ( Buci-Glucksmann 1980: 272د  واقع  در  که  ن یو  است    چیزی 

از »جنگ    ی گرامش  تی ، رواحقیقت. در  کندتلقی می  جبهه متحد  یهاکیدر تاکت  خود  یسهم عمدهگرامشی  

در   جه یو در نت بود «یمل  ظاهراًوطن« و » که »جهان گیردجای می یتروتسک از   در چارچوب نقد «ضعی مو

  دییتأ  یالمللنیبحاظ  از ل   میتعمقابلبه عنوان امری  را    هی« روسی»جنگ مانور   مداومشْ انقالب    ییهنظر
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ارا    تروتسکی   ی ناتوان  دیدگاه  نی ا  ی، گرامش  به نظرکرد.  می که    دهدنشان میموضوع    نیدر درک کامل 

و   ی نیجن  یمل  حیات  یدر آن ساختارها  است که  یکشور »  ــ  یغرب  یاروپا  یبر خالف کشورها   ــ  هیروس

هستند ساختارها  و    سست   Q7§16 - Gramsci)«  دنشو  لیتبد  “دژ  ایسنگر  ”به    دنتوانینماین 

اروپایو »عم  « یمل  قاًیکه »عم  نیلن  یحت.  (238–1971:236 ارزیابی گرامشی  بود،    « ییقاً  به  درک  بنا 

و    نیزم  ییشناسا  مستلزم« و »است   یمل  یفهیوظ   کی  ی همانااساس  یفهینکرده بود که در غرب »وظ 

خاص    یمل  ی در قلمروها  بازنمود آن«   ره یو غ  یمدن  ی ناصر جامعهاست که ععناصر سنگر و دژ    ییشناسا

ا»هستند«.   بر  ا  تیموفق  ن،یعالوه  ب  طیشرا  نیدر  که  «یهژمون  یسابقهیمستلزم »تمرکز  لشکر    است 

  پاداش  ت، ی. اما در نهاگیردرا در برمیمردم«    شماربی  ی هاتوده  میعظ  یهایروشنفکران آماده و »فداکار 

کننده نییتع  ی طور قطعبه  ، یروزیپس از پ  ،ضعی»جنگ مو   را ی ، زاستئن  مطم  ی روز یپ  ک ی  این امر همانا 

 (. Q7§16 - Gramsci 1971: 237-239است« )

 ـ اتحاد، سازش و مطالبات مردمی  3.2

بود که   ن ی ا  ی گرامش   از نظر  ی مدن   ی جامعه   »دژها و خاکریزهای«   ر یقاطع و تسخ   ی روزی پ   نی کسب ا   د ی کل 

 ی روهای ن   ر ینه تنها با سا   کی هژمون   یاتخاذ کند که در آن طبقه   ای را گسترده   سازیاتحاد   دی جد   است ی س 

حاصل   نان ی تا اطم کند  باقدرت حمایت می ها  آن   ی مردم  مطالبات  بلکه از  کند ی سازش م  ی و فرهنگ   ی اس ی س 

 Q15§10خواهد داشت )   «کندی حکومت م   هاآن را که بر    یفعال کسان   تیرضا »   د ی شود که دولت نوظهور جد

- Gramsci 1971: 244 شکل   یگرامش   یهژمون ی{  }نظریه در    سازیسازش و اتحاد   استی س   نی (. اما ا

 «ی ری ناپذ سازش   ی هانظریه و »   « اکونومیسمسو، هدف آن جبران اشتباهات »  ک ی. از  گیرد ی به خود م   ی خاص 

 ی ه ی »تک   ی ها براآن   ح یو ترج   شود« ی م   دهی آنچه سازش نام   از  یاصول   لحاظشان به ناپذیر انعطاف   ی زاری با »ب 

و  ویژگی   مسلحانه   کشمکش بر  هدف  بی   کورکورانه  تنظیم با   Q13§23 - Gramsci)   است   « کنندههای 

 رفرمیست  ی هاست ی ال یسوس   باهات با در نظر گرفتن اشت این سیاست    گر، ی د   ی (. اما از سو 167-168 :1971

 است ی « در س شدن نخبگان آن به »جذب   گرایش   ا ی   « باوریدگرگشت »   ی مش گرا   شوند کهچیزی می   ی که قربان 

نامد، طول و ی می اقتصاد   یاصالحات اساس   ناپذیر پیرامون جبران مخالف و سازش    یمراکز طبقات   ک ی هژمون 

(. Q3§119 — Gramsci 1971: 227-228; Q8§36— Gramsci 2007: 257-258) یابد  تفصیل می 

و   یطبقات   کشمکش  در آن وجه مهم است که    ی گرامش  یهژمون ی{  }نظریه از    برداشتیدر هر    ن،ی بنابرا 

( و به او Q13§17 — Gramsci 1971: 181)  نباشد  اهمیت کم  « ایی ـ رسته صاداقتگسست در مرحله »

(. Carlucci 2015)   کلی نسبت داده نشود  یاجماع مل خصوص    شده در ی و متکثر آرمان   ی برال ی ل   استی س   ک ی 
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 ی و رهبر  رسد، مناسب به نظر می   ی گرامش   ی وجود دارد که به نظردرجه سازش   ی برا   ی روشن   حدومرزهای 

 مقاومت کند.  کننده ه یتجز  های گرایش   نی دهد که در برابر ا   ل ی را تشک   ی هسته محکم   د ی با  ژهی وحزب به 

 اش ی هژمون   ه ینظر   بسط در    یگرامش   یکه هدف اصل   کنندی نم   یرا نف   ت یواقع   ن یا   حدومرزها  نی حال، ا   نی ا   با 

 یمدن   یرا در جامعه   ی نظم اجتماع  ی ان یعناصر م   ی ابه طرز ماهرانه   ی داره ی بود که نشان دهد چگونه سرما  نی ا 

 کی هژمون   یها آرمان   نی که چن   ی ، و هر حزب کارگرگیرد به خدمت می   سازش   ی ده ی چ یپ   است ی س   ک ی   ق یاز طر

ابتکار   ک ی کند: » ی اساس، او استدالل م   ن ی . بر ادهد   داشته باشد ملزم است که همان کار را انجام   ی مشابه 

در صورت تشکیل که    ی تغییر کندن ی مع   یروهای ن   یاس ی جهت س تا  ...    است  یضرور   شهیمناسب هم   ی اس ی س 

جذب بایست  می   ، ی داخل   ی و همگن، بدون تضادها دی جد   یاقتصادی ـ اس ی س   ی خی بلوک تارآمیز یک  موفقیت 

 :رایاست ز   ی طبقات   ی مبارزه خود    ر ی ناپذ یی اتحاد و سازش جزء جدا   استی س   ی گرامش   از نظرشوند.« در واقع،  آن  

سازش است. زور   مشخص امکان    یگانه .  ..   است   ی سوم ضرورنیروی    ک ی شکست    ی برا   رو یاتحاد دو ن   اگر » 

به  نیاز   و  ،ع ی سر  قصد جذب که   یخود   طرفداران از  یبخش   ه یدشمنان به کار برد، اما نه بر عل   هی عل  توان ی را م 

 .( Q13§23 - Gramsci 1971: 168)   «دارد   شان اق ی و اشت نیت“  ”حسن 

چه   ــ  شرویباشد که حزب پ   نی مستلزم ا   دی با  سازش  ، ی کپارچگ ی و   اقی درجه از اشت   نی به دست آوردن ا   یبرا

. حمایت کند   یجامعه مدن   یان ی م   یها بخش   عمیقًا از مطالبات  ــ  نه  ای داشته باشد    اری را در اخت   یقدرت دولت 

 االتی در ا   ی ست یفورد   ی دار  هی در سرما   نی ا شود. بنابر  توجه دقیقیخاص    یمل   ی هاقلمرو   یها ی ژگ یبه و   د ی با 

جامعه ــ    متحده مل   شده بندی مفصل کاماًل  و    دهی چ یپ   ی مدن   یفقدان  فرهنگ  نظر   ــ  یبا صدها سال   به 

و   کی دئولوژ ی ا   غات ی تبل »که در آن    «شودی در کارخانه متولد م   جا ن ی ا   ی هژمون »بود که    ی معن   نی به ا   ی گرامش

با    « فی ظر  اری بس   ی اس ی س  می   ییکا ی آمر  سمیتان ی وری پ که  انگ شود،  درگیر  مانند   ی مشخص   ی عموم   یهازه یبا 

و »مزا   ی»مزدها  اجتماع   ی ای باال«  ) ی م  حمایت   « یمختلف  به Q22§2 - Gramsci 1971: 285شود   .)

خود   یکه نتوانست استراتژ   لی دل   نی به ا   قاً ی دق   جنبش ریزورجیمنتو   را در  آکسیون حزب    یگرامش   ب،ی ترت   ن ی هم 

با   د ی بااین حزب  ، » کرد اظهار    گرامشی  ، سان بدین .  گیرد ی انتقاد م به باد  کند،    م یتنظ   ا ی تال ی خاص ا   طی را با شرا 

و   شان ه ی اول   پذیرش مطالبات و با »   شد« ی که در جنوب هستند، متحد م   یی ها آن   ژه ی وبه   ، یی روستا   ی هاتوده 

—Q19§24شد ) برخوردار می   ها آن   ت یدولت«، از حما   د ی جد ی  از برنامه   ر ی ناپذ یی جدا  یها به بخش آن   ل ی تبد 

Gramsci 1971:74 ریزورجیمنتو  جنبش   بر  ک ی و دموکرات   ی مردم   سرشت بارز»مهرزدن    د ی در واقع، کل   (؛ »

 (.Q19§24 - Gramsci 1971: 61)   داشترا در اختیار می 
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 ی ایدئولوژیبندی دوباره مفهوم   ـ   3.3

 یو دولت   یحزب   ی هامتحدان در برنامه   یا از گنجاندن مطالبات توده   کی هژمون   استی س   ،ی گرامش   به نظراما  

خالقانه و سازنده گنجانده شود تا   ک یدئولوژ ی ا   ی استراتژ   ک ی در    د ی با   مشخص عنصر    ن ی . افراتر است 

طور که (. همان Smith 2010کند )  ل بد  ی سوژه جمع یک  را به    اش ی اطبقه و متحدان توده   خوِد  ت یهو 

 یرا بر آن داشت تا نقد  یگرامش   وه، یش   ن ی به ا  ی دئولوژی مجدد ا  ی گذارو ارزش   یش ی قباًل اشاره شد، بازاند

 المللن ی ب   ی هاست یاز مارکس   ی برخ   وارنمونه   ی دئولوژی از ا   انهیگرا ل ی و تقل   اکونومیستی   ی ها تبیین از    را   مستمر 

 توانند ی م   ندن ک ی م   صورت  الملل دومهای بین مارکسیست که    دن ک ی استدالل م   ی . گرامشبپروراند دوم و سوم  

 کی خود داشته باشند« و آن را به  ب یاندک در ج  ای نه ی را با هز   ی و فلسف  ی اس ی و تمام حکمت س  خ ی »کل تار

که اغلب به صورت ــ  دهند    ل ی تقل   ایی دئولوژ ی ا   ه ب  یدار ه یاز استثمار سرما   « علمی   ـ  ابژکتیو ظاهرًا »   تبیین 

خود را  ی انه که خصلت سرکوبگر  شود ــ« تصور می اذبک   ی آگاه »   ا ی یی«بورژوا  یدئولوژ ی ا »  ی در حکم منف 

عنوان به   خی تار  سان بدین و  »   ای« توده استی »س   ز ی رآم ی تحق   ی تلق   ی به معنا  ن یا   ، ی کند. از نظر گرامشی پنهان م 

احمق معامله  مستمر  »   ک یدئولوژ ی ا   ی مبارزه تقلیل  و    ها«ی  گرامش است  » ها ی کالهبردارنمایش  به  در   ی. 

 یدر تئور   ژهی بلکه و به و  ،ی نگارخ ی تار  ینظریه در    فقطنه    سمی با اکونوم   »مبارزه قاطعانه معتقد بود که    ،جه ی نت 

بای که »م   یا مبارزه   ، است   یات ی ح   « نیز  است ی و عمل س  و  توسعه   د ی تواند   ابد«ی ادامه    یمفهوم هژمون   ی با 

 (Q13§18 — Gramsci 1971: 164-165.) 

ا   ی گرامش  یهژمون   یه ی نظر  محوری اساس، بخش    ن یا   بر متمرکز   کی دئولوژ ی ا   یو مبارزه   ی دئولوژی بر 

اهم  به هر دو  خام   های شکل   علیه  شان « یسازنده و »ماد  تاثیرتا    شود ی داده م   رفیعو    د ی جد   یت ی است، و 

اMouffe 1979)   برجسته شود   ی اقتصاد   سم یال ی ماتر در  مبا   ی گرامش   جان ی (.  را در  به خدمت   رزهمارکس 

بود درک کرده    ی را به خوب   یدئولوژ ی ا  سرشت   ن ی ا   یخ یتار  سم ی ال ی ماتر  گذار ان ی که بن   ورزد ی و اصرار م  گیرد می 

 Q13§18- Gramsci)هستند«   ی ماد  یروها ی مشابه خود ن  ی ها ده ی و ا   ”باورهای مردمی“»  که اظهار داشت 

ما از   ی گذاردرک و ارزش ی است که نحوه   ت یواقع  نی در ا  یگرامش  از نظر یدئولوژ ی ا   یت(. ماد 165 :1971

است، بلکه   نمای فور  ی تر از منافع طبقاتگسترده   ار ی ( نه تنها بس«از جهان  ن ما»برداشت )  مان رامون ی جهان پ 

 - Q11§12)   دهد ی شکل می اس یرفتارها از جمله رفتار س   ی به همه کند که  ایجاد می را    کرداری«هنجار  » 

Gramsci 1971: 326 ـ   ی مل   ی اتحادها  بندی چسب مفصل که    ز این لحاظ ا دارد    ت یاد اساسًا م   ی ژ دئولوی(. ا

در  یدئولوژ ی که آن ا  کند ای را حفظ می ی کل بلوک اجتماع  یک ی دئولوژ ی وحدت ا و » آورد ی را فراهم م   ی مردم 

و   استحکام  بنابراQ11§12 - Gramsci 1971: 328)   «است  اش ی کپارچگی خدمت  و  از   یانبوه   نی ( 

تول   ی جمع   ی هاسوژه  »عمل ی م   د یمتحد  انجام  به  قادر  که  )  « یخ ی تار  ی کند   — Q10 (II) §44هستند 
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Gramsci 1971: 349; Hall 1987 و  ی طبقات  است ی از س   ی دی جد   دهی چ ی کاماًل پ   دان ی م   ، یتصور  ن ی (. با چن

 گشوده شد. ی گرامش  ی هژمون  ی ه ی در نظر   کی دئولوژ ی ا  کشمکش 

 سلیم« بازسازی »عقل  ـ   3.4

از تمرکز منابع خود بر آثار بزرگ روشنفکران اجتناب کند و در عوض مبارزه خود را به   د ی با  اساساً تضاد    نی ا 

است، برساند.   می در آن سه   یلزومًا تا حدود   شرو ی که طبقه پ  یمردم ی ـ  مل   ی هاتوده   «می عقل سل سطح » 

 «ی فکر یو »رهبر  ت یرضا  یبرا  د نبر  را ی مشهود است، ز زی ن  جان ی در ا  ک ی دئولوژ ی از سازش ا  ی شکل ن، ی بنابرا 

ا آگاه   ها ده ی به  مح   ی عموم  ی و  م   شان ی مل   ط یدر   Hall 1986; Sirvastava and)   بخشد ی ارزش 

Battacharya 2012 ) ننده ک مفهوم متحد  ک یدر    پیرو به عناصر    تا   پردازد ی م ها  آن حال به نقد    ن ی ، و در ع

 یندی را فرآ   کی دئولوژ یا   ند ی فرآ  نی ا   ی ش (. گرامLiguori 2009کند )شان  دگرگون از جهان    دی جد   منددستگاه و  

 لی « تبد درایتتا به »   کندی م  ی و عقالن  ی ها را بازسازتوده   م«ی »عقل سل   یکه به طور انتقاد  کند ی م  ف یتوص 

 ت یاهم   ی اتوده خودجوش  رفتار    کردن مشروط   ی برا  عقل سلیم  یی توانا  ل ی به دل   ی اگرچه گرامش  ن، ی شود. بنابرا

از   یاست که تصور   ن یدر ا   می عقل سل   ی اساس   یخصیصه (، » Crehan 2016به    بنگرید)   قائل است   ی ادی ز 

ب  خته، یهم گس   ستا   ها آن فلسفه  عقل سلیم  که  هایی  توده   با خصلت دارد که    ی از جهان   ربط ی نامنسجم و 

 ط ی ها را در واقع به شراتوده  عقل سلیم ب،ی ترت   ن ی (. به اQ8§173 - Gramsci 2007: 333) منطبق است 

پراکنده   رای ز  کند، ی م   دودمح   «فرودستی»  و  متناقض  م خصلت  باعث  ارائه    شودی اش  از  تفرم پال   ک یکه 

 کپارچهی   و  ل ی بد  ک ی اساس نظم هژمون پایه و  ل ی تشک  ی برا ی کاف  ی به اندازه باید   شود که ناتوان  ک ی دئولوژ ی ا 

 .منسجم باشد 

ایجاد دستگاه در مرکز آن و    دستگاهمند منضبط و    ای«فلسفه »با    ی اد یطبقه بن   کی   یمداخله   ق یاز طر   تنها

 ی«متقاعدکننده دائم » دهنده و  سازنده، سازمان » نقش خود را به عنوان    فعاالنه از روشنفکران که    رو به رشدی 

 ی دئولوژ ی ا تواند به  ی م   م« ی سل   عقل» ، این  ( Q12§3—Gramsci 1971:10کنند ) ی م   فا ی ا   یمدن   یدر جامعه 

 ،سان بدین (.  Q11§12 - Gramsci 1971: 326)   بدل شود   «درایت »   امستحکم ی   یفلسف از لحاظ  منسجم و  

 یفلسفه  کی همگن با توسعه   ی گروه اجتماع  ک ی   ی ری گ شکل  ، ی خ ی: »از لحاظ تار کندی استدالل م   ی گرامش

با عقل سل   مند ــ ــ یعنی دستگاه »همگن«    :Q8§173 - Gramsci 2007« ) همراه است  م یدر تقابل 

، بلکه را به خود بگیرد  دی « جد عقل سلیم »   ک ی   جاد یا یشکل تالش برا  د ی نبا ون ی س یحال، اپوز  نی (. با ا 333

 یدئولوژی ا  ی گرامش   ن ی(. بنابرا Q1§65 - Gramsci 1992: 173)   « رد یقرار گ   “ م ی عقل سل ”   ی »در حوزه   د ی با 

ا  یی الگو» کند که  ی م   ش یدر فرانسه را ستا  یی بورژوا  دل   را   « ک یهژمون   ک ی دئولوژی از ساخت   سرشت   ل ی به 

فراتر رود و   م ی از عقل سل   ی از شکل خاص» دهد  ی به آن اجازه م   و دهد  ی فرهنگ خود ارائه م   ی«مل ی ـ  مردم » 
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ا   ی گری شکل د   Q11§13 - Gramsci) از جهان نزدیک است«    شرو ی گروه پ به برداشت  کند که    جاد یرا 

 ی جدل   ی کند و خود را »در پوشش   ی مشابه را ط   ی ر یمس   د ی با   س ی پراکس   ی اساس، فلسفه   ن ی (. بر ا421 :1971

 نشان دهد، اما  «ی و انتقاد

سئله م هستند و    لسوف یف   “همه ”   که   هدنشان د کند تا  گذاری می پایه   م ی عقل سل   ی برپایه   ...   در ابتدا خود را » 

پیرامون بلکه بحث    ، وارد کنیم هر کس    یفرد   ی به زندگ را    شهیاز اند  ی شکل علم   ک این نیست که از صفر ی 

 .( Q11§12 - Gramsci 1971: 330-331) است«  از قبل موجود فعالیت    ک ی“کردن یانتقاد ”  و  ی نوساز

 را ی است، زپیشین    یها ی ن ی ب جهان   یبرتر از همه   ک یدموکرات   منظراز    ی گرامش   ی برا  ک ی هدف فلسفه پرات   اما

ی اس ی س   از لحاظاست که    یبلوک فکر  کی و »ساخت    «ی باالتر از زندگ   برداشتیها به » توده   یهدف آن ارتقا 

-Q11§12 - Gramsci 1971: 332)   ی را ممکن سازد«کوچک فکر  ی هاگروه   فقطها و نه توده   رفتپیش 

333.) 

 رهبری و تعادل پویا  ـ   3.5

 دارد   یطبقات   یاس ی س   ی از رهبر  ی به نوع خاص   ازی ن   ی گرامش  نظر   به   تیماه   نی با ا   «یبلوک فکر   ک ی ساختن »

 رایدارد ز   یا عمده   ری تأث   جااین در    یاول ی (. ماک McNally 2008)   راهنمای آن باشد از تعادل    ای پو  یفهوم م که  

 یروهاین   ق یدق   ی بررس  ی اکه بر   کرد ی تصور م  ا ی پو  یتعادل  پیگیری عنوان  را به  است ی موفق در س  ی او رهبر 

با   ، ی از نظر گرامش   ، سان بدین .  بود شده    ی طراحمشروط  تاریخًا    ی اس ی س  از فعال«    استمداران ی »س   د ی رهبران 

که   موثری   بسط دهند، واقعیت   مؤثر«   ت ی»واقع براساس  خود را    ی اس ی س   ی باشند که استراتژ  ی اول ی ماک   سنخ 

 یفه ی حال، وظ   نی . با اشود ی م   فی« تعر هستند   تعادل  ریی در حرکت مداوم و تغ که    یی روها ین   ی»رابطه   یمنزله به 

 یتعادل   جاد یا   ی خود برا  ی »اراده   اعماِل  ق یاز طر این واقعیت  «  از  »تسلط بر و فراتر رفتن   ها آن   ی و اساس   ی اصل 

ترقیخواه   معتقدیمکه    ی خاص  یرویبر ن   یمبتن   ــ  است که واقعًا وجود دارند و فعال هستند   ییروهای ن   انیم   د ی جد 

 (.Q13§16 - Gramsci 1971: 172) ی برسد«  روزی به پ   کنیم تاآن را تقویت می و    است

 ،ی هستند و رهبر   یمردم ی ـ  و مل   ی طبقات  ی روها یکه »واقعاً وجود دارند«، ن   «ییروها ی »ن   ، ی از نظر گرامش 

تا   د ر یبه کار گ   ی ارا به طرز ماهرانه   ــ   ی کی دئولوژ ی و ا  ی اس ی س   ــ   را  سازش سیاست    د ی با  م، ی دی همانطور که د 

را   فعال مشارکت   سان بدین ( و  Q13§23 - Gramsci 1971: 168کند )  جادی « او شور و »شوق  « درایت» 

 بر دوش را    ی دی جد   مطالبات   چنین هم متکثر بلوک    تی. اما ماه ی پدید آورد م ی نظم قد  ی سرنگون   ی در مبارزه برا

و   ی“ مدن   یجامعه ” منافع مختلف در    میان»توازن    تِرگسترده   است ی اتخاذ س   ی واسطه ه ب گذارد تا  می رهبران  

(. Q5§127 - Gramsci 1971: 253) حفظ شود«    ای تعادل پو “  منافع غالب ...  منافع مختلف در مبارزه با  ” 

 اگر:  یحت زیرا  ، بگیرد قرار   ت یدر اولو   د ی با   ی ادی بن   ی طبقه   یمنافع اقتصاد   ز،ی ن  جا ن ی در ا
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اعمال    ها آن بر    ی که قرار است هژمون   یی ها گروه   های گرایش که منافع و    باشد   ن ی مستلزم ا   ی هژمون   ت ی واقع » 

ها و  ی فداکار   ن ی که چن   ست ی ن نیز    ی ... شک   رد ی مشخص شکل گ   ی تعادل سازش   ک ی شود در نظر گرفته شود و  

است، اما    ی اس ی س ی ـ  خالق ا امری   ی هژمون که با این   را ی ز  بر امر بنیادی تاثیر گذارد؛ تواند ی نم   هایی سازش   ن ی چن 

 . ( Q13§18 - Gramsci 1971: 161) «  باشد   ز ی ن   ی اقتصاد   د ی با 

و منافع   ک ی دئولوژی و ا  یاس ی س مطالبات    نی توازن ب   جاد ی اضمن    ، طبقه   ک ی اهداف    ی به سونیروی رانش  حفظ  

 « کی کارکرد هژمون »  دفترهای زنداندر واقع در    یاست که گرامش   یزی همان چ   یمدن   یمتحدان در جامعه 

 ( Q13§18 - Gramsci 1971: 161)   نامد ی م   شروی گروه پ 

همانا   در مبارزه  یی ای و پو  ی اصلی نیروی رانشسرچشمه غافل نشد که    تی واقع  نی اما هرگز از ا  ، ی گرامش

نت ست ها توده   ی در وزن جمع  ب   جه ی ، و در  ا  هستند موظف    ز یاز هر چ   ش ی رهبران   مناسباتو حفظ    جادی به 

مانند اغلب در این مورد نیز  حزب ژاکوبن    زیادی نشان دهند. توجه    »مردم ـ ملت« با    ک ی ارگان   ک ی دئولوژ ی ا 

و   ی پرانرژ  اریبس   ی نه تنها »مردان   هاآن   رای ز   است،  یینها  الگوی  ی به سیاستگرامشنگرش    یگر در د  موارد 

بورژواز که  بودند  به    یمصمم  لگد  با  م   شان پشت را  جلو  کراندند« ی به  مردانی  حق ،  »به  طلق م   قتیه 

را به وجود   ی ت ی وضع   اساسًاو    چنین هم   و آزادی اعتقاد داشتند«، بلکه   ی برادر  ، ی برابر  ی باره در   شان ی شعارها 

به   ز یکردند و به مبارزه کشاندند ن   ک ی را تحر  ها آن ها  بزرگ مردم که ژاکوبن   یها توده »  در آن   آوردند که 

شدند  هاآن   قتی حق  ا Q19§24 - Gramsci 1971: 77-78)   «متقاعد  مانند   ــ  ایپرولتار   یمبارزه   نی (. 

 یبود. اما آگاه   یداره یسرما   هی عل   یلل الم ن ی ب   یمبارزه طبقات   کی اساسًا    ی گرامش  نظر ه ب  ــها  ژاکوبن   یمبارزه 

تأث   ی گرامش   د ی شد  شکل   یدار ه یسرما   ناموزون   ی توسعه   ری از  )ـ    دولت   به   ی ده در  ؛ Jessop 2005ملت 

Morton 2007  دی است که با   یاتجربه   ن یرساند که ا   جه ینت   نی به ا   ان ی او را در پا   ،ی خ یتار   ی تجربه ( و تنوع 

 نی تأم   یا توده   ییا ی و پو  برای آن جنگید تا نیروی رانشملت  ـ    درون هر دولت   ک یدئولوژ ی و ا   یاس ی به لحاظ س 

سرشت که » ای  طبقه او که اگر  ی  شده غالبًا نقل   یادعا   فهم   د ی کل جاست  در این (.  McNally 2009شود ) 

هدا   یالملل ن ی ب  دنبال  به  و  لحاظاجتماع  های الیه »   ت یدارد«  »از  که  است  است   تنگ   ی مل  ی«  محدود   و 

، برای حصول به موفقیت باید خود را به معنای خاصی »ملی « ی نیستمل  ی )روشنفکران( و در واقع غالبًا حت 

 تیکه ماه   یی هااست که آن دسته از ضرورت   ی او اظهار داشت که »در مفهوم هژمون   ن، ی عالوه بر ا  کند.« 

 ین هژمو   ی مبارزه برا  ن، ی (. بنابرا Q14§68- Gramsci 1971: 240-241)   « خورند می دارند با هم گره    ی مل 

ا ر   یدار ه یسرما   « یاکه ساختار »گره   ست در شکلی باشد توانی فقط م   ی گرامش  از نظر   ی المللن ی در سطح ب 

دهد  پذ Morton 2007: 75؛  Jessop 2005: 37-40)  بازتاب  به  ملزم  را  آن  رهبران  و   ند ی فرآ   رش ی( 

 یاصول انتزاع   پیرامون   ی و توافق ماد سازشکه از سطح   ای کند ی مردم ی ـ  مل   ی هابا توده  ی جمع  ی دگرگون 
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که   بدل شود   « یمردم ی ــ مل   ی »اراده جمع   مؤثر و   ک ی ارگان   به نظم   د ی رابطه، در عوض، با  ن ی روند. ای فراتر م 

 زیرا درکار.    کی حزب هژمون   ی برا  ی مطرح شده است، الگوییاول یماک   شهریار   یان ی آن در بخش پا  الگوی

 :جان ی ا 

  ها آن   ، ی اول ی که او، ماک   ی ، بلکه افراد ”نوعی“ از افراد    ی حال، نه برخ   ن ی . با ا . .   شود ی با مردم ادغام م   ی اول ی ماک » 

کند که  ی و احساس م   شود شان بدل می جلوه و    ی آگاه او به  که    ی مردم   ــ متقاعد کرده است    ی را با استدالل قبل 

 (Q13§1—Gramsci 1971:126)«  است   یکی شده   ها آن با  

 گیری. نتیجه 4

 استی س  یه ی شکل به عنوان نظر نی به بهتر  یگرامش  یهژمون  ی{}نظریه  که یمفصل استدالل کرد   نی ا در  

ها در توده   ت یجلب رضا توانایی این نظریه را نشان دادیم که چگونه با  شود.  ی درک م   ی مردم ی ـ  مل   ی طبقات 

 جادیا   ی برا  یمل در سطح    ک ی دئولوژی و ا  ی اس ی س   ی تدریجی و پیچیده استراتژ   کی   ق یاز طر  یمدن   یجامعه 

به نظر   ،ی ری گ جه ی نت  در مقام .  کندی و حفظ م  ن ی تضم را   د ی جد  ی و نظم اقتصاد   ی گسترده، قدرت دولت  یاتحاد 

مستمر کاربرد  به    نگاهیو در واقع با    یاز هژمون   ر ی تفاس   ری خوانش در ارتباط با سا  نی ا  یامدهای پ   بررسیرسد  ی م 

 .مناسب باشد  ی آن در علوم اجتماع 

 ف ی در تعر   ی مردم ـ    یمل ی  درونمایه به    ی ترش یب   اریبس   ت یاهم   د ی که با  دهد ی فوق نشان م   ل ی تحل   اواًل، 

 یفهوم را نه م  «ی مردم ی ـ  »مل  ی ْی اغلب مقوله هژمون   ی هات یروا  اکثر . در  بدهیم   ی گرامش  ی هژمون   یه ینظر 

 صلی ا   ی محور مفهوم   ک ی  ن یاست که ا   برعکس مدعی  جان ی . استدالل من در ا کنند ی م   ی تلق   ی ثانو  بلکهمهم  

 ی و رو به رشد  آثار جدیدشده است. به نظر من با توجه به    حک  اش ی اصل   م ی است که در تمام مفاه  ه ینظر 

مهم   ژه یو به  ی اافته ی  ن ی ا بندد، کار می به  ی اس ی و اقتصاد س  المللن ی ب  است ی س  قلمرو را در  یگرامش  ی که هژمون 

 ک یمنحصرًا    ی که هژمون   ل ی دل   ن ی است، و به ا  ند یخوشا   و   به نظر من نوآورانه این تحول    [3]. رسد ی نظر م به 

جود ندارد ای و همانند رویکردهای دیگر مناقشه   کرد ی رو  ن ی اعتبار ا خصوص  است در    « ملتـ    دولت» م  مفهو 

 (Femia 2005  ؛Germain and Kenny 1998 همان .)  یفته ی فر   ی کردم، گرامش   استدالل طور که در باال 

یگانه    به شدت محدود  یی هالت م ـ  داستان دولت  »درهم   پیامد  تربیش ها  آن   ی های ژگ ی وچرا که    ست ین و 

است. عالوه  یخ ی تار  ی مل  ی اقلمروه شان در  متنوع  های شکل   یهمه در    یالملل ن یو ب   یمل   مناسبات  «ی دگ ی تن 

 یالملل ن ی ب   یها ده ی لزومًا پد   آنْ در برابر  کارآمد    یو هرگونه مقاومت طبقات   یدار ه ی سرما  ،ی گرامش   به نظر  ن، یبر ا 

به خود گرفت که با   ی زی متما  یا گره او شکل    ی هژمون  ی ه یکه نظر   رفتی پذ   د ی با  بازحال،    نی هستند. با ا 

 ی ده ی چ ی پ   کارزارهای با    دتوان ی فقط م   یالملل ن ی ب   ی اعتقاد او که هژمون   نی ا   ویژه به و    یمردم یـ   تصور او از امر مل 

 یگرامش   }هژمونی{ ی  ی نظریه کاربردها  در هم تنیده است. ،  شود   نی تأم   ی منفرد اه درون ملت   ی مردم ی ـ  مل 
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به نظر   کمدست و    کنند، ی م پیروی    ی وطن و جهان   ی از حد جهان ش ی ب  ی کرد ی رواز  اغلب    «یالملل ن ی ب امور  در » 

(. در واقع، اگر McNally 2017داد )   ی تربیش   ت یاهم   یهژمون   یمردم ی ـ  مل   یژگ یبه و که  من الزم است  

کرده آن اعالم    ی که طرفدار اصل   که المللی ــ چنان بین در روابط    ی نئوگرامش  کرد یرو   ن ی ای  ریزانه شالوده هدف  

تر ی باشد، آنگاه این ضرورت مبرم انتقاد   س ی پراکس در مؤثر ــ ایفای نقشی ( Cox 1981: 128-129است ) 

 ید ی جد ی فضا   برال ی نئول   ی دار ه یکه در آن سرما  ی کی دئولوژ ی شکل ا  ن ی ترامروزه برجسته   زیرا   . رسد به نظر می 

آن و   ت یاست. درک ماه  ی راست دست   ی ست یپوپول   سم ی ونال ی ابزار ناس   قیاز طر همانا   کند، ی م   دای گسترش پ  ی برا

به   نیاز دهد که  ی نشان م   کم دست ،  ظهور کند   ن آ   ی مؤثر برا  ی ا توده   ن ی گز ی جا   ک یممکن است    چگونه   که ن ی ا 

 .شود احساس می بیش از همیشه    یگرامش   ی هژمون ی  نظریه در    ی مردم ی ـ  مل  ی محوریت مقوله بر    دی تأک 

 یات ی ح   گاهی جاشد و بر اساس آن    ی گرامش  ی هژمون   ی نگرانه شرح کل از    جا این در  ی که  دفاع   ت، ینها   در 

ای ه یتوان به نظر ی را م   یکه هژمون کند  رد می تصور را    ن ی، ا شناخت   تی اقتصاد، طبقه و دولت را به رسم 

 ــ ، اما  ند بود   یات ی ح   ی هادغدغه   ها نیز تردید این بی داد.    ل ی تقل   ی مدن   ی فرهنگ و جامعه   ، یدئولوژ ی ا   ی درباره 

ای گسترده از طبقه و سیاست ها را در چارچوب نظریه آن   وسته یپ   ی گرامش   یم ــ که در باال نشان داد   نطور هما 

مخالفت کرد که   به نحو موجهی توان  ی . البته م دهد ی گنجانده شده بود قرار م   ی ستی که در سنت مارکس   دولت

 قرائتبر    ی مبتن   ــآن  تی  س یدر پوشش پسامارکس   کمدست   ــ  یبه هژمون   «ی و »گفتمان   «ی »فرهنگ   کرد یرو 

اکونوم   یانتقاد »اصل    یگرامش   یادعااین  در    مانده ی باق   سمیاز  که  هر   بخشوحدت   ییگانه است  در 

 ( Laclau and Mouffe 1985: 69)   باشد«  ی اد یبن   یطبقه   کی تواند  ی ... فقط م   کی هژمون بندی  صورت 

سیاق رسد. در واقع، به  ی نابجا به نظر م   یی گراو کثرت   یت ی هو   است یس   ، ی اقتصاد   بندیالیه   از   ییا ی که در دن 

 ی و کار تجرب   ی انتقاد   های نش ی ب   گراییْ ل ی تقل ضد   یکردهایرو   ن ی توان گفت که ای ( م 1985استوارت هال )

 نی ا با شوند. ر یبا آن درگ   د ی و با   اموزند ی توانند از آن ب ی ها م ی و نئوگرامش ها  ی اند که گرامش کرده   د ی تول  ای نی غ 

کرد   فی تضع یقینًا را   ت یهو  است ی از س   پساماتریالیستی  د ی نظم جد م ی مفاه   بعد  به  2008از سال   رخدادها حال،  

البته هماهنگ با زمان   ــ   ی انتقاد  ی یه در نظر  ی خ ی تار  ی ست یال ی به سنت ماتر  ی ات ی ح  ی ازیو نشان داد که هنوز ن 

 یاقتصاد   یهاشالوده که منشأ آن در  را  و استثمار    ینابرابر   یاساس های  شکل وجود دارد که    ــو مکان ما  

 ی گرامش   و یآنتون   یهژمون   یه ینظر   جاذبه و گیرایی.  دهد طور جدی مدنظر قرار می ، به است   ی داره ی جوامع سرما

مرتبط و   یها وه ی ش   ی انتقاد   ل ی تحل   یبرا   یمفهوم   یچارچوب   را ی شکوفا خواهد شد. ز  نهی زم   نی بدون شک در ا 

دار چپ با بحران ادامه   یانتقاد   یری درگ   یبرا   یی ابزارها   زی و ن   ی امروز  یبرال ی نئول   یدار ه یسرما   یمتنوع برتر 

 .کند ی معاصر فراهم م 
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برای یادداشتی منفرد در سراسر این فصل با ارجاع به ویراست انتقادی جراتانا از دفترهای    § برای دفتر و    Qاختصارات    [. 1] 

 های انگلیسی است. های ترجمه ( استفاده شده است. ارجاع بعد از خط تیره مربوط به ویراست 1975زندان به زبان ایتالیایی ) 

[2]. For Gramsci’s “national- popular” see Forgacs (1993), McNally (2009) and 

San Juan Jr. (2009). 

[3]. For a critical overview of the approach see, Bieler, Bruff, and Morton (2015). 
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 اکوسوسیالیسم و/یا رشدزُدایی؟ 
 

 2021نوامبر  12

 ی: میشل لووی نوشته

 ی: مریم فرهمندترجمه

 

 های موجود سوی همراهی و همکاری تمامی گرایش به   

 داری. اکوسوسیالیسم و ی اکولوژی ضدسرمایه در حوزه  

 ترین متعلق به مهم [ Degrowth]جنبش رشدزدایی 

 ها در چپِ اکولوژیست هستند.  گرایش  

 

فروپاشی زیستها میاکوسوسیالیست در  توقف  برای  اندازهپذیرند  تا  است  و  بوم، الزم  تولید  از سهم  ای 

آن البته  شود.  کم  انتمصرف  موضعی  تئوریها  به  نسبت  مفهوم  قادی  الف(  زیرا  دارند،  رشدزدایی  های 

برنامه توصیف  برای  را  میارشدزدایی  ارزیابی  ناکافی  بدیلْ  آیا  ی  که  نیست  تشخیص  قابل  ب(  کنند؛ 
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هایی که باید  کنش  داری ممکن است تحقق یابد یا نه؛ ج( میانِی سرمایهرشدزدایی در چارچوب جامعه

 شوند.هاست، تمایزی قائل نمیو رشد آن  هایی که الزام در توسعهیابند، و فعالیتکاهش 

[ که در فرانسه از نفوذ خاصی برخوردار  décroissanceمهم این است که بدانیم گرایش »رشدزدایی« ]

ی مصرفی ــ مانند  نتقدین جامعهای تحت تأثیر مکنندهطرز تعییناست، کامالً همگن نیست: این گرایش به

اِلویل ــ قرار دارد و شامل   منتقدین »سیستم فنی« ــ ژاک  لوفِور، گی دوبور، ژان بودریار ــ و  هانری 

اندازهای سیاسی متفاوتی است. حداقل دو قطبِ اگر نگوئیم متضاد، بسیار دور از هم، وجود دارد: از  چشم

راییِ فرهنگی همدلی دارند )سرژ التوش(، و از طرف دیگر  گ یک سو ناقدین فرهنگ غربی که با نسبی

جهاننظریه چپ/اکولوژیستِ  شِنِه  شمولپرداز  )ونسان  ]Vincent Cheynet]گرا  آریس  پل   ،]Paul 

Ariès.)] 

پردازهای فرانسویِ گرایش  برانگیزترین نظریهی جهانی، یکی از مناقشهشدهی شناختهسرژ التوش چهره

، نقد به مذهبِ رشد و پایدار   یتوسعههای او جایزند: جادوزدایی از  البته برخی از استدالل»رشدزدا« است.  

تمایز اومانیسم غربی، ردِ  ، فراخوان به انقالبی فرهنگی. اما واضح است که موضوعاتی مانند ردِ بیپیشرفت

قابل انتقادند. اما    روشنگری یا دمکراسی نمایندگی، درست مانند ستایش افراطی او از عصرحجر، آشکارا

ی اکوسوسیالیستیِ  شود. بیش از هر چیز انتقاد او به پیشنهاداتی برای توسعهجا ختم نمیموضوع به این

گرایی«،  تر ــ زیر عنوان »قومهای بیشهای جنوب ــ مانند آب آشامیدنی، مدارس و بیمارستانسرزمین

ابل تحمل است. البته بگذریم از دالیل غیرجدی  سازی« و »تخریب راه و رسم زندگی محلی«، غیرق»غربی

داری نیست، چراکه این نقد »پیشاپیش از جانب مارکس  ی سرمایهگوید: نیازی به بحث دربارهاو، وقتی می

هم بسیار خوب«. این حرف درست مانند این است که بگوئیم، احتیاجی نیست نابودسازیِ  طرح شده؛ آن

را محمحورِ کرهتولید زمین  اینی  انجام شده  کوم کنیم، چراکه  راشل کارسون(  )یا  گُرز  آندره  کار توسط 

 هم بسیار خوب«. »آن

نزدیک جهانیگرایشِ  گرایشی  چپ،  به  روزنامهتری  توسط  فرانسه  در  که  است  ]»رشدزدای  گرا   »La 

Décroissanceونسان    اش خواهِ فرانسویپردازهای جمهوریشود، هرچند برخی از نظریه[ نمایندگی می(

شِنِه، پل آریس( سزاوار انتقاد باشند. برعکس، در مقایسه با قطبِ نخست، این قطبِ دیگرِ جنبش رشدزدایی  

باوجود جدل گاهــ  نقاط هم  گاهشوبیهای  با جنبش جهانیــ  با  عدالت  گرایی بسیاری  )اَتَک(،  خواهی 

ی مجانی  بودن چیزها )عرضهی مجانینهها و احزاب چپ رادیکال دارد مانند: گسترش داماکوسوسیالیست

کار، مبارزه علیه  کردن روزانهاجناس، خدمات یا امکانات عمومی(، تقدم ارزش مصرف به ارزش مبادله، کوتاه
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های غیرتجاری، تجدید بنای تولید بر اساس نیازهای اجتماعی و  ی فعالیتهای اجتماعی، توسعهنابرابری

 حفاظت از محیط زیست. 

پردازانِ رشدزدایی ظاهراً بر این باورند که تنها بدیل ممکن در مقابل تولیدمحوری،  یری از نظریهتعداد کث

گیر سطح افراطی مصرف  ساختن هرگونه رشد یا جایگزینیِ آن با رشد منفی است؛ یعنی کاهش چشممتوقف

اشین لباسشویی و  ی شخصی، حرارت مرکزی، مپوشی از خانهکردنِ مخارِج انرژی، با چشمجامعه با نصف

توانند بشدت منفور باشند، برخی از اعضای  گونه رویکردهای ریاضتی و امثال آن میجایی که اینغیره. از آن

[ به  1979]   ی اخالقیِ مسئولیتضابطهای مانند هانس یوناس در  ی برجستهاین گرایش، از جمله نویسنده

 ند. ای »دیکتاتوریِ اکولوژی« پرداختهمغازله با ایده

بین بر این باورند که پیشرفت فناوری و استفاده  های خوشانداز بدبینانه، سوسیالیستبا توجه به این چشم

ی غرق در وفور ایجاد خواهد کرد که در آن هر فردی  احد و مرز و جامعههای احیاءپذیر، رشدی بیاز انرژی

 هایش« تأمین شود. تواند »براساس نیازمی

ی نیروهای بارآور ــ چه مثبت چه منفی ــ  تب در درکی صرفاً کمی از رشد، یا توسعهبه نظر من هردو مک

تر است: تغییر و تحول کیفیِ توسعه؛ یعنی  اشتراک نظر دارند. دیدگاه سومی وجود دارد که از نظر من مقبول

نقطه مشخصهگذاشتنِ  وجه  که  منابع،  هیوالوار  اسرافِ  بر  پایانی  سرمایهی  بی  و  انبوه  داریست  تولید  ر 

بار متکی است: هرچند صنایع نظامی مثال بسیار بجایی است، اما کاالهای  و/یا زیان  فایدهمحصوالت بی

ای بجز تولید سود برای  شوند که هیچ فایدهداری تولید میزیادی ــ در بنیادْ طفیلی و زائد ــ در سرمایه

 داران بزرگ ندارند. سرمایه

طور اعم نیست، بلکه نوع مسلط و متداول  سراف بیش از اندازه در مصرف« بهجا صرفاً »امعضل در این

اجتماعی، اسراف عظیم،   اعتبار  بر خرید کاالهای حاملِ  ی،   تجار  یگانگیبمصرفی است که مبتنی است 

بیمارگونهانباشته مُد روز. جامعه  ی کردن  به خرید کاالهای  اجبار  بر  ای جدید میاجناس و  را  تولید  تواند 

اساس ارضای نیازهای واقعی تنظیم کند، آغازیدن از نیازهای ضروریِ به اصطالح »ازلی و ابدی« ــ مانند 

ـ تا خدمات پایه سائل  ای و اساسی مانند خدمات پزشکی، آموزش و پرورش، وآب، خوراک، پوشاک، مسکنـ 

توانیم نیازهای واقعی را از نیازهای  جاست که چگونه میی عمومی و خدمات فرهنگی. اما سوال ایننقلیه

های  کاریساختگی، موهوم )مصنوعاً ایجادشده( و موقتی تمیز دهیم؟ نیازهای نوع آخر، تحت تأثیر دست

های  داری در تمامی حیطهن سرمایهشوند. سیستم تبلیغات در جوامع مدرفکری مانند تبلیغات برانگیخته می

زندگی انسانی نفوذ کرده است: نه فقط نوعِ غذا و پوشاک، بلکه ورزش، مذهب و سیاست نیز براساس قواعد  
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می شکل  چهرهتبلیغاتی  موذیانه  و  تهاجمی  نوعی  به  تبلیغات،  خیابانگیرند.  صندوقی  پستی،  ها،  های 

ای  کنندهطور مستمر تسخیر کرده است و سهم تعیینبیعی ما را بهها و مناظر طهای تلویزیون، روزنامهصفحه

هایی از »تولید«،  عالوه در شاخهکنند. بهشده را ایفا میدر آفرینش عادات مصرفی اجباریِ به تصویرْ کشیده

دیر بسیار  اند، مقامقابلِ هرگونه نیاز واقعی جامعه  فایده، بلکه برعکس، نقطهکه از منظری انسانی نه تنها بی

به هدر می برق، زمان کار، کاغذ، مواد شیمیایی و دیگرْ مواد خام  این زیادی نفت،  بهای تمامی  )و    رود 

 پردازند(. کنندگان میهای غیرضروری[ را، مصرف]ولخرجی

داری است، هیچ حق حیات  در  پوشیِ اقتصاد بازار در سرمایهکه تبلیغات یکی از وجوه غیرقابل چشمدرحالی

ی خدمات  کنندگان با ارائههای مصرفای که در آن انجمنی درحال گذار به سوسیالیسم ندارد، جامعهمعهجا

بین نیازی واقعی با نیازی    تمایز . مالک تشخیصِ  شوندجایگزین آن میی کاالها  و اطالعات کافی درباره

البته   )کوکاکوال!(.  است  تبلیغات  حذف  صورت  در  محصول  ماندگاریِ  عادات  ساختگی،  که  است  واضح 

ی انواع نیازهای  کس حق تعیین تکلیف دربارههایی طوالنی پابرجا بمانند، و هیچتوانند سالمصرفی می

 است.انسانی را ندارد. تغییر و تحول در الگوهای مصرف، فرآیندی تاریخی و چالشی در نظام تعلیم و تربیت  

ی شخصی دردسری  کنند. وسائل نقلیهی ایجاد میا برخی کاالها مانند اتومبیل شخصی مشکالت پیچیده

شوند، باعث  اند، ساالنه باعث کشتار و نقص عضو صدها هزار انسان در کل دنیا می برای فضای عمومی

آلودگی هوای شهرهای بزرگ با عواقب وحشتناکی برای سالمت کودکان و سالمندان هستند، و سهم قابل  

کنند و باعث تسریع کار نقل و  ها نیازی واقعی را ارضاء میاتومبیلتوجهی در تغییرات جوی دارند. البته  

شوند. تجارب  ها به محل کار، منزل مسکونی، یا به ]مناطق تفریحی[ هنگام اوقات فراغت میانتقالِ انسان

دهند که با  محلی در بعضی از شهرهای اروپا در مناطقی که اداراتِ آگاه به محیط زیست دارند نشان می

نقلیهمواف  وسائل  تعداد  تدریجیِ  کاهش  مردم،  اکثریت  شهری  قت  قطار  و  اتوبوس  نفع  به  شخصی  ی 

 پذیر است. امکان

ی عمومی ــ چه قطارشهری، چه مترو ــ در سطح  که وسائل نقلیهدر فرآیند گذار به اکوسوسیالیسم، زمانی

سواران،  رد، یا عابرین پیاده و دوچرخهطور رایگان در اختیار مسافران قرار بگیهوسیعی گسترش یافته باشد و ب

تری نسبت  اهمیتگاه اتومبیل شخصی، نقش بسیار بیباشند، آنخود را داشتهمسیرهای محفوظِ مختص به

ایفا خواهد کرد که در آن اتومبیل به کاالیی بتبه جامعه واره تبدیل شده است و از طریق  ی بورژوایی 

شود. در  ی هویتْ ترویج و حمایت میسمبلِ حیثیت و اعتبار و نشانه  مثابهتبلیغات با سماجتی مستمر، به

ی رانندگیْ سند هویتِ رسمی و کانون زندگی فردی، اجتماعی و اروتیک است. در گذار به  امریکا گواهینامه
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ها را ــ که مسبب تصادفات هولناک و آلودگی محیط زیست است ــ  ای نو، حمل و نقل بار در جاده جامعه

آسانتمی بسیار  بهوان  و  ریلطرز چشمتر  بر  نقل  و  و حمل  داد  کاهش  ترافیکِ  گیری  یعنی  قطار،  های 

شوند( را جایگزین آن  هایی که توسط قطار از شهری به شهر دیگر حمل میبک[ )کامیون  قلمدوش ]پیگی

ها را توضیح  ر جادهدارانه است که افزایش خطرناکِ ترافیک دسرمایه  قابلیتِ رقابتکرد. صرفاً منطق پوچ  

 دهد. می

می انسانبدبینان  که  است  واضح  بگویند،  پاسخ  در  که  توانند  دارند  نامحدودی  آرزوهای  و  توقعات  ها 

بایستی کنترل، آزمایش، محصور و در صورت لزوم سرکوب شوند؛ و این ممکن است مستلزم ایجاد  می

ای است که مارکس  بندیمبتنی بر شرط  های خاصی در دمکراسی باشد. حاال، اکوسوسیالیسممحدودیت

بر    هستندارانه،  طبقه، رها از بیگانگی سرمایهای بیکه، در جامعههم در روزگار خود با آن روبرو بود: این

های فرهنگی، ورزشی، تفریحی،  داشتن تفوق دارد، یعنی وقتِ آزاد برای شکوفایی فردی از رهگذر فعالیت

 حدومرز بر اشیاء دارد. جایگاهی باالتر از تمنا و آرزوی مالکیتی بی علمی، اروتیک، هنری و سیاسی،

به خرید  به  بیمارگون  بتواسطهاجبار  درونیی  کاالییِ  سرمایهوارگیِ  سیستم  در  طریق  شده  از  داری، 

شود: دلیلی برای اثبات این نکته وجود ندارد که این اجبار  ومسلط و تبلیغات برانگیخته میایدئولوژی حاکم

گرا مدعی موجودیت آن است.  گونه که گفتمان واپسباشد، آن  ی بشریخصایص طبیعیِ جاودانهجزئی از  

ترِ کاالها )با مطلوبیت نهاییِ  کردن دائمیِ هرچه بیشکرد: »انباشتهطور که ارنست مندل هم تأکید میهمان

سانی نیست. پرورش استعدادها و  ی فراگیر یا مسلط در رفتار و سلوک ان وجه تنها مشخصههیچکاهنده(، به

چون غایتی در خود، حفاظت از سالمتی و زندگی، مراقبت و پرورش کودکان، گسترش روابط  تمایالت هم

این  اجتماعی نیازهای ضروریِ مادی برطرف  محض آن  های اصلی، بههاست انگیزهگسترده و غنی:  که 

؛ چاپ  206سیستیِ بوروکراسی؛ چاپ انگلیسی ص  ی مارک ، نظریهقدرت و پولباشند.« ]ارنست مندل؛ شده 

 [. 213آلمانی ص 

هایی بین مطالبات حفاظت از محیط  ویژه در فرآیند تغییر و تحول، کشاکشالبته این بدان معنا نیست که به

زیستْ الزامات  بین  اجتماعی،  نیازهای  و  توسعه  زیست  ضرورت  و  زیرساختمحیطی  در  ی  ویژه  به  ها 

بی فقیر،  تضادکشورهای  این  آمد.  نخواهد  پیش  کمیاب،  منابع  و  پرطرفدار  مصرفیِ  الگوهای  ها  ن 

راهاجتناب یافتنِ  برای  ناپذیرند:  وظیفهآنحلی  برنامهها  با چشمی  دمکراتیک  اکوسوسیالیستی ای  اندازی 

از اتخاذ   جانبه، چندگرا و باز، پیشخواهد بود، رها از فرامین سرمایه و هدفِ کسب سود، در مباحثاتی همه
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برای اجتناب از    ای یگانه وسیله، نهتصمیم نهایی از سوی خودِ جامعه. چنین دمکراسیِ مردمی و مشارکتی

 که خودِ جامعه، اشتباهاتش را در اشتراک مساعی تصحیح کند. ست برای اینهرگونه اشتباه، بلکه امکانی

رغم اختالف نظرها، امکانی در  باشد؟ آیا بهتواند  ی بین اکوسوسیالیسم و جنبش رشدزدایی چگونه میرابطه

راستای اهداف مشترک، وجود دارد؟ استفان الوینوت، فعال محیط زیستِ فرانسوی در کتابش تحت عنوان  

کند. او  که چند سال پیش منتشر شد، چنین اتحادی را پیشنهاد می  ای درخور است؟آیا رشدزدایی خواسته

بسیاری میان این دو دیدگاه وجود دارد. آیا ما باید خود را بر مناسبات    برانگیزمعترف است که نقاط مجادله

حد و مرز نیروهای بارآور  که باید به رشد بیبین طبقات اجتماعی و مبارزه علیه نابرابری متمرکز کنیم، یا این

ر و تحولِ  تکلفی داوطلبانه یا تغییتر است، ابتکارات فردی، تجربیات محلی، بیاعتراض کنیم؟ کدام مهم

 دارانه؟ سرمایه اَبَرماشینِودستگاه تولیدی و  دم

  کندهایی را پیشنهاد میکند و پراتیکها را بگیرد، امتناع میکه جانب یکی از این گرایشالوینوت از این
جا عبارت است از پیوندزدن مبارزه برای منافع طبقاتی و اکولوژیکی  که مکمل یکدیگرند. چالش در این

های فعال که خواستار دگرگونی رادیکال فرهنگی  ، با سیاست اقلیتاکثریت مردم، همانا افراد فاقد سرمایه
ناپذیر، بر سر جلبِ »تعهد سیاسی«  نظرهای اجتنابهستند. به عبارت دیگر، مسئله، بدون الپوشانیِ اختالف

در تقابل با    ،یژه بقای حیات بشریتوهاند که امکان بقای حیات در این سیاره، بمبارزانی است که پی برده
تولیدمحوری قرار گرفته، و کسانیسرمایه این سیستم ویرانکه در تکاپوی خالصداری و  از  و  شدن  گر 

 غیرانسانی هستند. 

به بینمن  عضو  و  اکوسوسیالیست  تأویلعنوان  تمامی  پیوند  موافقم.  دیدگاه  این  با  چهارم  های  الملل 
نشاندنِ وظایفی  ی گامی پراهمیت و مؤثر در جهت به کرسیمحیطی، بازنمایانندهستی زی دارانهضدسرمایه

که خیلی دیر  عاجل و ضروری است که قادر به توقف این پویش انتحاری تمدن امروزی است، پیش از آن
 شده باشد ... 

ی فارسی، متن آلمانی  منبع ترجمهی این مقاله از فرانسوی به آلمانی توسط ویلفرید دوبوآ انجام گرفته است.  *ترجمه

 است.

Michael Löwy, „Écosocialisme et / ou décroissance – Pour la confluence de toutes 

variante de l’écologie anticapitaliste“ (3. November 2020) 

 

 2BO-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://www.pressegauche.org/Ecosocialisme-et-ou-decroissance-45447
https://www.pressegauche.org/Ecosocialisme-et-ou-decroissance-45447
https://wp.me/p9vUft-2BO
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 بخش نخست « ـ رسمیغیر »و  «رسمی » وژیلنقدِ ایدئو

1357- 1301 

 دولت مدرن  یابی مشروعیت بخشی کارگران،هویت  

 

 2021نوامبر  18

 بختیاری فرنگیس ی:  نوشته

 

 

 و اعتصاب کمپین با [1]ثالث« »ارکان کارگرانِ یا پتروشیمی و گاز نفت، رسمی« غیر» کارگرانِ امسال

 سال موردی اعتراضات یادامهدر 1400 کمپین داشتند. کارگر طبقه اتحاد راستای در مهمی آوردره ،اعتراض

 نیروی خرید چندگانه موقعیت مزایا، و دستمزد سطحبه اعتراض بر عالوه 1399 سال روزه 40 کمپین و 1396

 با و طلبید حمایتبه را »رسمی« کارگران کرد، مطرح را «رسمیغیر و رسمی» هایهویت خصوصبه کار

 در دولتی و پیمانکاری ـ شرکتی کارگرانِ بین نهادنتفاوت چراییبه پاسخ در را دولت جمعی، متعددِ هاینامه

 از بیش شدند موفق مشترک، دردِ بر گذاردندست با «ثالث ارکان» کارگرانِ .کشید چالش به ،مشابه شغل

 کمپین، این سریع بخشوحدت و خودگستر توان کنند. متحد انرژی پراکنده هایحوزه در را کارگر صدهزار

 این خودگستری [2]واداشت. کارگران مالی هایخواسته از حداقلی به تمکینِ به و کرد زدهوحشت را دولت
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 در 70 دهه از که است اقتصادی -اجتماعی هایپراتیک از ناشی اعم طوربه (1 :ژیانر حوزه در اعتراضات

 خدمات، این مدیریتبه ــ عمومی خدمات اجرای و کارخانجات مالکیت ــ دولت یگرتصدی گذارِ فرآیند

 طوریکهبه ،داد قرار تاثیر تحت شدتبه را هاآن شغلی امنیت و سلب را کارگران از ایعمده بخش ثابت« »شغل

 شده عمومی ،دولت واقعی کارکنان از اقلیتی و «حاکمیتی مشاغل»در جزبه کاریثباتبی ،90 یدهه پایان در

 اما است دولتی«»غیر هاآن کارفرمای که است کارگرانی در هویت بحران از ناشی اخص طوربه ولی (2.بود

 کارگرانِ  از بخشی یخودآگاهانه خشم کمپین این در کنند.می کار دولت جغرافیای در و نظر زیر چنانهم

 به عددمت مجازی هایگروه در شدنفعال نیز و دولتبه نامه نویسی،پالکت مصاحبه، صورتبه نفت حوزه

 از ــ کار نیروی خرید مختلف اشکال پیرامون گفتگو و انجامید کارگری مختلف هایهویت سازیشفاف

 و مسلط گفتمان وارد را ــ ...و کارجایگزین حجمی،غیر حجمی، پیمانکاری، شرکتی، رسمی،یرغ رسمی،

  د.کر هارسانه و جامعه مسلطغیر

 اما گرفته، اوج ها،خواسته نامحسوسِ  و پلکانی رشد با بار هر گذشته یدهه دو در ایران کارگران مبارزات

 عموماً هاداربست این .نداکشیده بندبه را وسیالیستیس آگاهی که است شده هائیداربست وارد متاسفانه و

 که وقتی حتی ،بدیل گفتمان غیاب در کارگران هک اندعمیق چنان باورها دارد. کارگران باور و قانون در ریشه

 کارگران باور کنند.می مقاومت سختیبه شود،می قدیم قانون در باورها منشاء کنندهویران خودْ جدیدِ  قانون

 از یکی ،1400 کمپین در امسال بود. موقعیت این از مشخصی نمونه ،آن احیای و دولتی مدیریتبه تپه هفت

 شرکتی ،پیمانکاری کارگران انتقاد و بحث اعتراض، یحوزه وارد کارگران، انشقاق در هابستدار این ترینِ مهم

 یعنوان هر تحت اما .ایدئولوژی نامبه نه البته ؛«رسمیغیر و رسمی» هایهویت است: شده ایپروژه و

 کارگران طلبیدن حمایت به چه رسمی«،غیر و رسمی» کارگرانِ تفاوت چه ،ها«رسمیغیر» چه باشد که

 و قانون به ورود زمان از که است یانتراع «،رسمیغیر و رسمی» اطالق دیگر، هرعنوان یا »رسمی«

 را خود هستی و حضور اجتماعی روابط در تحول و تغییر قرن یک فرازبر امروز تا جامعه در یافتناستقالل

 هایهویت در را هایشبرگ و شاخ و داده مشروعیت دولت نهاد به بخشیده، تهوی کارگران به کرده، حفظ

 دولت از سابق «رسمیغیر و رسمی» هویت دارای کارگرانِ امروز اگر .استاندهگستر امروز تا کارگران دیگر

 جهتنآ از ،ندناممی ثالث« »ارکان را خود دولتی«»غیر هایشرکت در استخدام یا انتقال با و اندشده رانده

 اما ،اندداده دست از بود دولتی شرکت که را یهویت آن نهاد هاآن دارند. تردید خود فعلی هویتِ  به که است

 واقعی ،کارگران برای را نهاد آن به بازگشت توهمِ بهتر، شغلی امکاناتبه نیاز و پابرجاست شانباورهای هنوز

 بخش و دولت بین که دهدمی خبر هاییرباو از ،[3]وضعیت« »تبدیل مکرر هایدرخواست است. کرده

  برند.می سربه هویت برزخ در خصوصی
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 ،اخیر هایدهه در و رسمی«غیر و »رسمی «،کارمند» و «»کارگر مانند آن رقابتی بازتاب و بخشیهویت

 طبقاتی اتحاد موانع ترینمهم از ...و حجمیغیر و حجمی شرکتی، و پیمانکاری سوم، و دوم اول، ارکان

 به زدندامن و هاهویت این کشیدنچالش به در «ثالث ارکان» کارگرانِ طبقاتی نبرد اهمیت است. کارگران

 هاآن است. قانون کارکردهای از نماید،می واقعی هاآن باورِ در که هاهویت این گیریشکل ست.هاآن نقد

 کارگران باور سپس و نداشده تکرار هاسخنرانی و مقامات اظهارنظر ها،رسانه در اند،یافته عینیت قانون در ابتدا

 خواند،می فراقانونی را هاآن هایخواسته و کندمی تهدید را ثالث« »ارکان کارگران که  راءالوز شیخ  اند.ساخته را

 باید و ارزشی احکام از زداییمشروعیت در بالنده پراتیکی ،کارگران رفتنِ فراقانون گوید.نمی واقع خالف

 نمادِ  فراقانونی« های»خواسته اتفاقاً  اند.پرداخته و ساخته را دولت امروز و دیروز نهادهای که است نبایدهائی

 که خودآگاهیست نورس بلوغ همین در 1400 کمپین اهمیت طبقاتیست. مبارزه رشد و کارگران خودآگاهی

 ریزندمی فرو را سدها که حالهمان در کارگران این اگر است. نوسان در آن از دریپرده و قانونبه باور بین

 که روستآن از دانند،نمی فراقانونی را خود کار و شوندمی متوسل قانون به هم باز ،روندمی قانون فرای و

 و مجلس نمایندگان همه نفی رغمعلی که عمیق چنان ؛دارد باورها در عمیق ریشه قرن یک از بیش قانون

 .است پنهان دید از هاریشه این زیر ،قانون گرسلطه سرشتِ مردم، توسط موجود رژیم وزرای

 دریافت با نقد این کارگریست. هایهویت نقد در «،ثالث ارکان» کارگران با همگامی ،جستار این یوظیفه

 پیش خصوصی بخش و عمومی بخش در گذشته قرن یک استخدامی قوانین تسلسل نشیبِ  و فراز از تاریخی

 و طبقاتی یسلطه روابط حافظ ابزار ،قانون دهد نشان تا شودمی هابخشنامه و هاتبصره ها،ماده وارد .رودمی

 اماتالز نبایدها، و بایدها آن، گرسلطه سرشت و ،بود خواهد و هست و بوده کارگران مختلف هایهویت زادگاه

 هویت ،هاآن ترینقدیمی کند.می بازتولید مدام را هاهویت این ها،محدودکردن و هاتکلیف ینیتع دستورها، و

 .دارد ریشه مدرن دولتِ مشروعیت در که است «رسمیغیر و رسمی»

 داریسرمایه ولوژیکئاید تسلط و یتمشروط

ـ   قدرت نظامی و سرکوبــ    زور   ســنتی  مدار  مبنای حاکمیت سیاسی تا آغاز مشروطیت بر  یعنی عامل    ـ

بود.   زور    مذهببه  توسلسیاسی  آن مقطع، هنوز سرمایهدادمی  جلوه  مشروع   را نیز،  در  ایران  ان  دار.  در 

دانشجویان، مقامات و   .. هنوز قدرت سیاسی در دست شاهان و مالکان بودندبودطبقه مسلط تبدیل نشدهبه

برابری  » ـهای نوینی گشتند، نشانهمدتی اقامت و تحصیل در اروپا به ایران باز می روشنفکرانی که پس از

های  در ارزش  تبلورها با  همراه خود آوردند. این نشانهبه  ـ  ، تمرکز قدرترایحق  انتخابات،    «،بورژوازی 

نوین را در قوانین پیاده  این روابط  د. انقالب مشروطیت  دااجتماعی نوین خبر می  روابطگیری  جامعه از شکل

https://www.isna.ir/news/1400041007038/
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معنی  ایدئولوژیک در نظامِ سلطه اعمال نمود. اعمال هژمونی هنوز به  حاظل داری را بهو هژمونی سرمایهکرد  

ی  یک پدیده  عنواندهی جامعه بهیابی و سازمانآن بود. سازمان  فرضطبقاتی نبود اما پیش  -  سیاسی  تسلط

ها در طی زمان  داد. همین نطفه  در قانون مشروطیت شکل  راهای مفهومی خود  نطفهکامالً جدید، اولین  

ای از نهادهای دولتی تنیده  طبقاتی بورژوازی در پیکر دولت انجامید و شبکه/شدن قدرت سیاسینهادینهبه

کننده و معیار ارزشی عمل فردی و  ینیردم تعم  ذهنرا به وجود آورد که امروز در    اجتماعی  روابط  بطندر  

مقننه نشست و تعریف کاملی    نهادِ  در پیکرِ  مشروطه اساسی قانون  16  اصلدر    آن ی  اند. نطفهاجتماعی شده 

ـ مبانی  استوارکردنکننده روابط اجتماعی داد: »کلیه قوانینی که برای تشیید ـ مثابه مبانی تنظیماز قانون به

ی  ملشورای  مجلس تصویب باید به است   الزم هاهام امور مملکتی و اساس وزارتخان و انتظ سلطنت و  دولت

کردن مبانی  کار، و سایر قوانین با الزام و »باید« این ماده برای استواربرسد.« قانون استخدام دولتی، قانون  

 وجود آمدند.کردن آن بهدولت و نهادینه

ـ  2مدرن  دولتهای نهاداستوارکردن  ـ 1 :هدف دوبا   1301 آذر 22 مصوب کشوری  استخداماولین قانون 

  سلولیا    واحدبه    «، ثابت  شغل»داری تدوین و تصویب شد. در هدف اول  سازی برای رشد سرمایهزیرساخت

داری هست به  اصلی که تا سرمایه  بدل گردید.آن    استمرار و    ثبات  جهت داری  سرمایه  دولت  نهادبنیادی  

داری بود.  رشد سرمایهنفوذ و  تامین نیازهای اولیه    جهت «رسمی»   استخدام  دومقوت خود باقیست. هدف  

اول اجرا   و مشروعیت آن انجامید. هر دو هدف توسط پهلوی دولت استخدام گسترده به افزایش مخاطبین 

های کینزی، توسط پهلوی دوم ادامه یافت.  ت از سیاستیداری، در تبعشد و با شروع سیکل رونق سرمایه

  منصبان و صاحب  هانظمی از مستوفیان تقریبا خودمختار، منشیگروه بی  ت، دولت وق1300  سال اگر در  

پهلوی  17به    مبدل،  1320سالدر    ،بود دوره  اواخر  در  و  کامل شد  مدرنوزارتخانه  دولت  نهادهای    ، ها، 

.  بودخویش درآورده  تصرفبه  و باورها را  کرد  ها نفوذ  بندی روابط انسانالخص قانون در البالی استخواناب

بود. در پناه این مشروعیت  یافتهکننده »نظم وامنیت« مشروعیت  تامین  گذار« وی »خدمتمثابه نهاددولت به

 . گردیدبود که مبارزات کارگران و روشنفکران چپ به شدت سرکوب می

  مدرن دولت در نهادها پیکربندی استخدامی، قانون ولینا

با نشان   راخود    حاضر،فلسفی حقیقی به قانون اساسی    نقدیک  »

کند، راضی نمی  است  تناقضاتدادن این که قانون اساسی دارای  

آن می  را   هابلکه  خاستگاه توضیح  فهمد،  می  راشان  هایدهد، 

می  را  شانضرورت و  درک  ویژه  مفهومکند  اهمیت    را  شانیا 

http://mshrgh.ir/8862
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90706
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90706
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کند، هگل فکر میطور که  آن  خالفادراک،    عملِ یابد. این  درمی

تعیّنات    شامل بلکه    هردر    منطق  مقوالتکشف  نیست،  نقطه 

 ]4[مارکس«  . استموضوع ویژه    هری ویژه  منطقکشف 

اصل   استوار  16در  برای  قوانین  ضرورت  ذکر  مشروطیت،  اساسی  وزارتخانهقانون  اساس  یا  کردن  ها 

قوانین جدید فرانسه، بازتاب  واقع  بود که    انگلیس،  نهادسازی، در  ایتالیا    انقالب از    قبل  هاسالبلژیک و 

اما    ،ه بودانعکاس یافت  [5]«پیشامشروطه   وزرایی  تئ تدریج در نظام »هیمد مقامات، بهمشروطه، با رفت و آ

ای با کارکردی جدید در یا نهادهای وزارتخانه  . استوارکردن این هیئت وزرا بیابد  ثبات  واستقرار نتوانسته بود

کنِ  صافا پهلوی جادهو رضبود  اجتماعی    روابطی  کنندهو تنظیم  کننده، تعیینکشوری  استخداماولین قانون  

 آن شد.

های وارداتی ساختار دولت بورژوازی در بطن روابط قدرت سنتی شکل گرفت، وارد باورها و گفتمانِ  نشانه 

برخی مقامات با فرمانِ شاهی چند وزارتخانه ایجاد شد. اما این    اصرار کرده شد، حتی به  حصیلمقامات ت

شد و دولت  جایی پیاپی بودند. حتی وزیر اعظم هم مدام عوض مینهادها مدام دستخوش دگرگونی و جابه

وزرا  »ثبات موقعیت خود، هستی یافت. تصورات  وقت به  ثبات نداشت. قانون استخدامی از نیاز مقامات دولتِ 

می در سلسله مراتب قدرت منتزع گردید و به نام  مخدو و    خادمانگاشتن رابطه  از شغل«  دولت ن  ماموری  و

  دارابودن  از  است  عبارت  رسمی  خدمت، واقعیتی صدساله یافت: »در ماده اول قانون  ،«خدمت رسمی»

ترین ماده قانون  کوتاه، اما اولین و مهم ییک ماده «دولتی. ادارات و هاوزارتخانه  از یکی در  «ثابت شغل»

شناخت.  به رسمیت  شغل  مثابه  بهاستخدام دولتی. این ماده اوال کارکرد افرادی را که خدمتگذار شاه بودند  

و    در مقامات، وزرا  «ثابت  شغل»پایدار  ی  نشانه  «رسمی   ماندگار کرد. لذا »خدمت  و  ثابترا    شغلثانیاً این  

کننده  ، بلکه تعییندولت وقتآن رابطه در    چگونگیی  کنندهبیان  نه  مامورین حافظ قدرت حاکم شد. اما دیگر

نه فقط فردی که شایسته ورود به    ،بعدد. از آن بهشروکراسی  و ی جدید یا بی روابط سلطهبازتولیدکننده  و

این هویت  خودِ  بلکه    ،یافتشد، هویتِ کارکنِ »رسمی« میبرخوردار می  « ثابت  شغل»  از  بود ومدرن    دولت

یافت   که  و  استقالل  کس  هر  و  رفت  دولت  نهادهای  از  »رسمی«    ،داشت  « ثابت  شغل»فراتر  را  خود 

 ت.خ انگاشت. به این موضوع در جای خود خواهم پردامی

ادامه    ضرورتگرانه کارشان  سلطهماهیت    تبعبه  ،افرادی که در قدرت بودندتداوم کار    بخشیدن بهثبات 

وزرا، مقامات و سفرا، معاونین و دبیرها، نیروهای    ی، کلیهءاستثنای کارکنان جزطبقاتی بود. لذا به  یسلطه

کننده  ـ حافظ و اداره1299قاجارـ قبل از سال    دولتدر آخرین    که  کارکنانی  کالً  … ها ونظامی، جاسوس
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نل جادوئی قانون،  با شِ  ه،اعالم شد  «مستخدم رسمی»قدرت سیاسی در موقعیت و جایگاه مشخصی بودند،  

»مراتب خدمت«    15ه  نیز شد. ماد   ها آن  [6]  اجتماعی  افراد فوق در »مراتب خدمت« موجود، نقش  جایگاه

،  دائرهگری اول، مدیری شعبه، مدیری  ، منشیدومگری  گری سوم، منشی: ثباتی، منشیی مرتبه  9را در  

یا   مراتب  و سلسله  منعکس کرد  اداری  معاونت  یا  مدیری کل  اداره،  ریاست  اداره،    وحدت  اصلمعاونت 

  . درگری دولت شدشود، پایه سلطهمی  ـ که نظام تبعیت هم گفته  رابطه فرمانبری و فرماندهی  فرماندهی ـ

  … این سلسله مراتب از رأس به پائین ـ نخست وزیر، وزیر، معاون وزیر، مدیر کل یا معاونت، مدیر و دبیر 

زمان  ، آنهرمدر قاعده    فقط   دهند،می  تشکیل  را  دولتی  نهاد  یک  سلول  یا  واحد  ترینکوچک  هرکدام   ـ

واقعی وجود داشت. این مراتب که به مرور افزایش    شغلنام کارکنان، امکان وجود  و امروز به«  ثباتی »نام  به

یافتند، بعداً جایگاه و پست سازمانی نامیده شدند. با الزام به ثبت سلسله مراتب فوق در هر وزارتخانه در  

یا    « ثابت  شغل»  بنیادیگونه سلسله مراتبی با سلول  هرمهای  نهاد،  20های مخصوصه« در مادهنامه»نظام

اجرائیه، قضائیه،    ـاش پایه یکی از سه نهاد قدرت ـنامه وزارتخانهوزیر با نظام  هر »رسمی« شکل گرفت.  

شعبه تجزیه    سه متمم قانون اساسی عینیت یافته بودند: »قوای مملکت به  27بود که در ماده    ــ  مقننه

ها و مامورین دولت آن روزگار  مقامات، بوروکرات  جایگاهِاستوارکردن    با  قانون   ترتیب   این به  «… شود.  می

بهوزارتخانهیک  در   پیکربخشیدن  سپس  وزارتخانه  ،  سهاین  نهادهای  در  مدرن    ،گانهها  دولت  مبانی 

عهده رضاشاه گذارده شد. وی در  سال بعد بهکردن دولت مدرن یک. عملیاتیساختفراهم    راداری  سرمایه

  داری بود. مجری شایسته برای نظام سرمایه  مدرن اجرای قانون استخدام کشوری و سازماندهی نهاد دولت

  ی ساخت و گسترش نهاد نظامی اولین اقدام وی در فرآیند مبارزه طبقاتی جاری در کشور بود که از دوره

  دولت وقت   سابق  وفاداروزیر شد در تثبیتِ مقامات  فرماندهی نیروهای قزاق شروع کرده بود. وقتی نخست

وزرا و سفرا، رؤسا و معاونین،  نکرد.  علل  ت   «خدمت مراتبهای »در جایگاه  خویشاوندانو    دوستانو نشاندن  

بخش  ها هستیها و پاسبانگران، امنیتیها، شکنجهها، جاسوسها، سربازان و ستوانسرگردها و سرهنگ

رسمی« شدند. این مستخدمین  و ملقب به مستخدم »رسمی و غیر  ،هاها و پادگانها، ادارات، زندانوزارتخانه

  جان  ــ  و نه دولت پهلوی یا دولت جمهوری یا هر دولتی  ـ ـ  لتدوسه نهاد اصلی قدرت را در قالب نهاد  

ی  برآمد مبارزه طبقاتی کارگران در دهه  دوم، جنگ جهانی    ن، مانندآترین تحوالت پس از  بخشیدند. مهم

، مقاومت  1357، اعتصابات کارگری  علیه رژیم، مبارزات مسلحانه و قهرمانه  1332  مرداد  28بیست، کودتای  

ها  زدن به جنگ با همسایهو دامن  ها آنجوانان مبارز و فعاالن کارگری در مقابل غاصبان قدرت، کشتار  

صدساله    ،سازد. نهادهای قدرت امسال  متزلزل   راشده یا نهاد دولت  این چهارچوب نهادینه  ت نتوانسیک  هیچ
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ای »ماندگار و التغیٌر«  مرورِ زمان در نظامِ باورها، دولت پدیدهکه بهنانشدند و فراتر از انسانِ میرا رفتند. چ

 است:  نموده شده

  در نهادها  هادیگر، آن  عبارتآیند. بهدرمی  ثابتصورتی  و به  روندمی  فراتر  روابط  مفاهیم از خودِ»

  فعالنیرویی  »و در مقام   ی« ی واقعمنزلهبه»گاه  بخشند و آنبه خود واقعیت می ن(  قوانی  مثالً)

  [7]کنند.«می عمل ر«و راهب 

های نهاد دولت و رضاشاه در گفتمان مسلطِ  بخش دستگاهگر قانون هستیچنین هم شد. سرشت سلطه 

کردن کشور در  به زمین و آماده  وابسته  اقتصاداز    دولتدولت مدرن« شد. تفکیک    ی»پدرخوانده  ،جامعه

زیع کاال و خروج  تسهیل ورود و تو   ـداری ـتقسیم کار جهانی سرمایه  انطباقراستای توسعه اقتصادی در  

ی  اجتماع  یهمبستگ  دی جد  یمبان  ن یوکت  مدرن،   یساز ملت  ـ  دولت   . اولین وظیفه دولت مدرن بود  ــ  نفت

های متعدد  ی، قومی و نژادی و ایجاد هویتتلیاا  یها تی هو  ینف  بر  بخشی ملیهویت  .بودبر بستر هویت  

   استوار بود.  کارگری

  مدرن دولت بخشمشروعیت ،دولت کارکنان بخشهویت »رسمی«: شغل

های اجتماعی ثابت، زادگاه  ای از جایگاهمجموعهمثابه  به از صد سال قبل تاکنون  دولت  اجرایی  هایدستگاه 

عینی و واقعا موجود هویت »رسمی« بودند و هستند. اما یک هویت معین حتی اگر مقر و پایگاه مشخصی  

و  کند  باورهای مخاطبین خود، قادر نیست فرد را تابع خود    داشته باشد، بدون نفوذ در ذهن افراد و بیان در

  را   روح چون آگاهی و خواست جلوه کند. هویت  ن گسترده برخوردار شود که یک قرن هماای چناز سیطره

یابد و  گیرد، وجود عینی میجان می  که در باورها بنشیند و بیان شود،بدن دارد. زمانیماند که نیاز بهمی

میرابطهبه گذر  اجتماعی  بهی  اقدام  کند.  اولین  جهت  به  دولتهمین  مردم  باور  کسب  »خدمت  پهلوی 

امنیت و    حفظ و بازتولید مشروعیت نهادهای دولت بود. لذا با استفاده از نیاز مردم بهدولت و    رسمی« در

کوب مبارزه طبقاتی، استخدام گسترده جهت تشکیل ارتش در سلسله  تمرکز از یک طرف و نیاز دولت به سر

افرادنیاز همه  که  شغلجنگ شروع شد.    یدر وزارتخانه  «خدمت   مراتب» امتیازی ویژه  ی  در دوران    و 

عنوان شغل »دائم«  به  اپیچیده شد و ابتد  «ملت به    خدمتها بود، در زرورق »آن سال  یبیکاری گسترده

ـ  ـ  ای شدن کارکنان دولت در یک آزمونِ مسابقهانتخابی  ـقانون نیز ـ  4تبلیغ و باورسازی شد. در ماده  

آوردند دست میرا به  « رسمی  خدمت»این مسابقه، متقاضیان شایستگی    منعکس گردیده بود. با موفقیت در

بودن با ترفیع و  باور شایسته  شدند.سلسله مراتب قدرت می  «بودنِ خود، تابع »رسمی  و با بیان و افتخار به

نهادینه    دولت   مستخدم ت از قدرت را در  یمدام بازتولید و تبع  ــ23، ماده  مافوقمرتبه  به  مادون مرتبه  ـ  ـرتبه  

https://up.20script.ir/files/c0c5-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.pdf
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قوانین موضوعه و نظامات    حدودقانون الزام کرده بود: »مستخدمین باید در    8گونه که ماده  کرد. همانمی

 « نمایند. اطاعت  راخود   مافوق ی رؤسااحکام و اوامر   ،مقرره

ای بین دولت و  آورد، رابطهدست میو شغل موقت در نهادهای دولت به  «ثابت  شغل»هویتی که فرد با   

اِفرد شکل می ایجاد این ارتباط بینسلطهساز و  تابععمال زور، سرشتی  دهد که بدون  دولت و    گر دارد. 

کسب مشروعیت و استقرار، نیاز فرد به تامین هزینه  گرفت: نیاز دولت جدید بهکارکنان از نیاز سرچشمه می

در    خصوصـی  بخـشی  هـا برنامـه  شکست  دنبالبه    که ایجاد صنایع جدید    بازتولید نیروی خود و خانواده.

پیشـگامی و    بـهداری در ایـن دوره  سـرمایه  مناسـبات  رشـد  و  بـودرها شده    عمالً قاجاریه    یهدوراواخر  

نیاز داشت. کاال برای ورود به کشور و حرکت سهل و مستمر به امنیت و امکانات    قانونی ی  دولـت  هـدایتِ

هایی  نیاز داشت، سرمایه برای استثمار و انباشت به آموزش کارگر رهاشده از زمین، آزادی زنان و زیرساخت

از  نیاز داشت که ک  از طریق سربازگیری  هاآنشور  نیروی سرکوب  با    محروم بود. تشکیل    نظام   قانونو 

سازی جهت تسهیل کاالهای  سازی و جادهساختمانایجاد نهادهای آموزشی، گمرکی و مالیاتی،  ،  یاجبار

امنیت سرمایه تامین  و  حمایـت  خام،  مواد  میدان  الخصابگذاری خارجی  وارداتی و خروج  نفتی  در  های 

تی در صنایع  دول  مالکیت  و   عمومی   خدمات   متصدی  نهادهای  گسترش  به   … جنوب و شیالت دریای خزر و  

  ،کسب درآمد مستمرمشاغل واقعی در دولت انجامید. نیاز مردم بهزیربنایی، و به تبع آن استخدام مستمر  

مانند  هم زیستی  امکانات  حداقل  به  نیاز  جادهآچنین  و  برق  و  نهاد  هب  به  مردم  شد،  باعث  نیز  امن  ای 

کنند.    منافعکننده  »تأمین اعتماد  دولت وقت  یا  درربرخوردا عمومی جامعه«  از شغل  باور   ی  با  امور    این 

دستگاه دولت و کسب عنوان  چنان مشروعیتی از نهاد دولت انجامید که مردم ورود بهبه  «مردمهب  »خدمت

و بازتولید    حفظدانستند، هویت خود را به همه اعالم و مدام آن را  »شاغل رسمی« را موجب افتخار می

،  حافظ قدرت  نیروهای اخص خود را با استخدام  ی«  حاکمیت»وظایف  کردند. دولت در همان حال که  می

، با  دادمبارزه طبقاتی با شدت انجام می مستمر گذاری و سرکوب گسترش نهادهای نظامی و امنیتی، قانون

. این دوگانگی  ساختمی  را   « گریتصدی»به    مرتبطکارگران، نهادهای    استخدامعمومی و    خدماتانجام  

تثبیت کرد که    «گرتصدیو    یکمیتحا»  ها ادامه داشت. دولتییوظایف دولت که در تمام دوران پهلو 

 شمسی ادامه داشت. سپس وارد تغییر و تحول شد.  70تا دهه 

کار  ،  و کارگران عموماً بیکار یا حداکثر روزمزد بودند در آن زمان که هنوز تامین اجتماعی وجود نداشت

و وارث    کارکنان دولتحمایت از  ـ  و سپس حقوق تقاعد ـ  های سازمانی، خانهمستمر ماهانه  ثابت، حقوق

بارزی دراولین قانون استخدامی بودند که حامل   هایویژگی  ــ  ازکارافتادگی  و  فوت  و  پیری  مقابل  در  نانآ
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  عموماً نهادهای دولت    ،اولین قانونطبق  شدند.    «رسمی  مستخدم»عنوان  سازی کارکنان دولت بهشایسته

»غیررسمی« هنوز خاستگاه قانونی نیافته بود. اما کارکنان جزء دولت و  . هویتِ  داشتند  «رسمی»   استخدامِ 

از خدمت رسمی بیرون گذارده  ،نامیده شدند های مختلف »منتظر خدمت«کارکنان دیگر قاجار که در ماده

ای اشاره  ماده  چیسمی« مصطلح گردیدند. ضمناً در هربه مستخدم »غیر  ،دهه اجرای قانون اول  4در  و  شده  

نیز خاستگاه قانونی نیافته بود. با توجه به مفهوم پسوند »مند« در ادبیات فارسی،    نشده بود و  «کارمند»به  

یا دارنده کار تعریف    «کارمند»کار بود یا به عبارت دیگر دارای کاری مستمر بود    فردی که مالک و صاحبِ

نامیده    «کارمند »  که دارای کار مستمر بودند  دولتزبانی مردم، کارکنان    عرفهمین جهت در  شد. بهمی

مقامات جایگزین مستخدم    اظهاراتو  ها  مرور درگزارشعرفی بهـپس از کاربرد لفظی  این صفتشدند.  

  «، کارمند»جالب اینجاست که انتزاع  ت.  اسشده مینیز استفاده    50آماری دهه    هایسالنامهدولت شد. در  

 دولتی شد.   مستخدمالخره در نظام روحانیون وارد قانون و جایگزین  اگیری در باورها! بل بعد از شکلسا  85

اجرایی  کشور  با  استخدامی  قانون  اولین  ایدئولوژی  «رسمیغیرو  رسمی» هویتِ  شدن  از  های  یکی 

  نشان آن شد. »شغل ثابت«معرف، ویژگی و سرشت  ها و »شغل ثابت«بخش دولت مدرن پهلویمشروعیت

ی حفظ و  وظیفه  ،های اجتماعی معینگیری دولت مدرن، مختص افرادی بود که در جایگاهدر آغاز شکل

نیاز سرمایه در حال رشد اقعی، با توجه بههای ونقشعهده داشتند. شمول آن بهبازتولید قدرت سیاسی را به

مدرن    دولتهمین نیاز بود که    ،اندهای ضروری صورت گرفت. نهادها زاییده نیازهای اجتماعیبه زیرساخت

وظایف  انجام    یعنیعالوه بر کارکرد اصلیش    «طالیی  عصر »سرمایه در    الزاماتبا    راستارا هم  هاپهلوی

انجام  ی«حاکمیت» متصدی  عمومی،  جدید  خدمات  وزارتخانه  چندین  ایجاد  نیاز    با  باز همین  و  کرد.  نیز 

»کار نامحدود« وارد اولین قانون کار نمود و هویت »رسمی و    انتزاعرا با    سرمایه بود که »شغل ثابت«

 رسمی« را عمومی کرد.  غیر

 قانون کار، چفت و بست رابطه کار و سرمایه

 ،سپس  شده و  تدوین یا تغییر قانون کار، تحت فشار جنبش کارگری شروع  یهر مرحله  ،در قرن گذشته 

است. اولین طرح کامل قانون کار ایران  قانون تصویب و اجرا شده  ییافتهبعد از سرکوب جنبش، طرِح تعدیل

ین  کارگری و مطالبات آن بود که پس از سقوط پهلوی اول تدو  جنبشماحصل رشد سریع    1325در سال  

ت وزرا ده سال اجرا شد. با سرکوب جنبش کارگری و موفقیت  ئو بدون تصویب در مجلس با مصوبه هی

بین  دولتمرداد،    28کودتای   با سازمان  در مشاوره  دوم  کارپهلوی  کار  ،  (ILO)المللی    را  1337قانون 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95201
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در اجرای آزمایشی باقی  1357و تا سال    است از حکومت اسالمی    قبلن قانون  تدوین و تصویب که آخری

 ماند.  

یافته و امروز    تصور این رابطه است که استقالل   ی ازقانون کار، بیانِ رابطه کار و سرمایه نیست، انتزاعات 

با  ه  گا  ،مدعیان چپاست که فعاالن کارگری حتی  ی روابط اجتماعی و نظام باورها شدهکنندهنیچنان تعی

طور مثال انتزاع »مزدبگیران« یا »مزدبگیری« که برای بیان  کنند. بهانتزاعات آن، کارگران را توصیف می

، تعریفی از »کارگر« ارائه  اولین ماده  قرن گذشته تقریباً ثابت بود، در  شود و درگرفته میکاراستثمار کارگر به

شود،  حتی سهامداران می  «مشاغل حاکمیتی»های میانی،  ارگر، گروهی کدهد که شامل بخشی از طبقهمی

به دستور    عنوان  هرکه به    استاین قانون کسی    لحاظشود: »کارگر از  رانده نمیحاشیهاما شامل کارگران به

کند  نمیفرق  ــ عنوان  هر به کند.« طبق این ماده، هرکسیا مزد کار می حقوقدریافت  مقابلکارفرما در 

ـ  ـ  مدیرشرکت باشد یا کارگر خط تولید  یا  مهندس  ،سرکارگرو  مدیره باشد یا سرایدار  هیئت  عضو موظفِ

همین جهت در  اند. بهخطاب دولت قرار گرفتهمورد    [8]  نام »کارگر«و به  هستند  همه! مزدبگیر »کارفرما«

  … راننده یا    در بازار،  باربرفروش،  ستچه در گذشته چه اکنون، یک زباله گرد، د  ،گفتمان آماری و دولتی

نام  ای بهی این انتزاعات نیز مادههمه  شود. محوربلکه کارکن مستقل یا شاغل مستقل نامیده می  کارگر،  نه

ی  کنندهتنظیم  صل ا  ،مزد، قیمتِ کار« قرارداد« است. این ماده حامل انتزاع »مزد در برابر کار« یا »  »تعریف

تعی  دار ی سرمایهرابطه قرارداد    یکنندهنیو کارگر و  کار  گ  است.مدت  بیشینه مزد و مدت  رچه کمینه و 

مدت    نگاه تاریخی بهدر ادامه  اما    ،طبقاتی است  ییابی طبقه کارگر و سطح مبارزهتوان سازمانوابسته به

 . استو بسنده شده محدود «تعریف قرارداد »  یمادههای کار حاکم در کشور بهقرارداد در قانون

 ر کارگرانِ بخش خصوصی بودن« در باوبخشِ »رسمیامتیازاتِ هویت

تر کارگران قبل از انقالب قراردادشان »دائم« بود. پیشینه  شود که بیششنیده می  بسیار  در بین کارگران  

از قرارداد کتبی    است عبارت»کار،   در آن ماده تعریف قرارداد گردد.قانون کار برمی  30ی هماداین باور به 

  مدت   معین یا  مدت برای    رادریافت مزد، کاری    قبالشود در  آن کارگر متعهد می  موجبیا شفاهی که به  

ایجادکننده تصورِ کار ثابت و امنیت    ،برای کارگر  «نامحدود »مدتِ    نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.«

ت  یتبع  اقدم برای ایجاد یک تشکل یا عدم   ترین اعتراض کارگر از شغلی بود. تصوری که البته با کوچک

روزه و پرداخت  15با یک اخطار    33  یدر ماده«  کارفرما»توانست نقش بر آب شود.  می  «کارفرما »مطلق از  

ها به »پلیس رو این ماده درآن سالکار بود، از همین«نامحدود »رکارگ فسخ قرارداد و اخراج  مجاز به  ، خسارت

با در نظر  شهرتقانون کار«   بود.  رابطه  یگرفتن دورهیافته  ایجاد  آغازینِ  و    یتاریخی  بین کار  حقوقی 
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ن  سنتی و نانوشته کارفرما و کارگر در قانون بود که بدو   یسرمایه در ایران، مدِت »نامحدود« انعکاس رابطه

سال قرارداد،  حتی  یا  مشخص  ادامه  مدت  پیشهیافتمیها  در  رابطه  این  کارگاه.  و  که  ها  صنعتی  های 

تر غالب بود و کارفرمایان هر زمان مایل بودند با دادن حقِ زحمت به  تخصص و تجربه نیاز داشتند بیشبه

در فسخ قرارداد   33 یپیکر مادهکارفرما بود که در  ی دادند. همین حاکمیت ارادهکارگر به کارش پایان می

نیمه تا  بیبه  50  ی اول دهه  ینشست. در آن دوره،  پول نفت، حمایت  اقتصاد    دولت دریغ  یمن  و رونق 

:  [9]های صنعتی باال بود. این اشاره گذرا اما مهم مارکسداری، هنوز تقاضای نیروی کار درکارگاهسرمایه

اجتماعی"» می  "نیاز  تنظیم  را  تقاضا  اصل  رابطهکه  به  مشروط  اساساً  و  کند.  گوناگون  طبقات  بین  ی 

ه طبقات در آن مقطع تاریخی ایران، بسیار  شرایط خاص رابط  به  ست.« با توجههاآنهای اقتصادی  جایگاه

و ضرورت    متخصصبودن کارگران باتجربه و  نیروی کار، محدود  علت نیاز مدام بهگویای بحث ماست. به

برای انباشت سرمایه، هنوز اخراج مزدبگیرانِ »نامحدود«کار قاعده نبود. هنوز رکود بزرگ    ها آنتداوم کار  

اعتراض کارگر    رغم آزادی کامل در اخراج، در صورت عدمبه  «کارفرما »  بود.میالدی شروع نشده1929- 33

ب کارگری جدید ولی  اخراج و پرداخت خسارت یا جذ   تجربه را بهکار با کارگر باحقوق یا شرایط کار، ادامهبه

تداوم و سرعت  شد  ـ وقتی موعد تمام می  معین   مدتیا    ـ  موقت داد. حتی در قراردادِ  می  ح تجربه ترجیبی

را ادامه می  انباشت سرمایه چنان بود که کارگر کارش    «ثابت   شغل»از سوی دیگر  داد.با تمدید شفاهی 

این نیاز دو طرفه در شرایط مشخص تاریخی عامل تداوم کار کارگران و ثبات    ترین نیاز کارگراست.مهم

رانِ بخش خصوصی که مشمول قانون کار و  بگیو حقوق  بگیراناین علل، اغلب مزد  بنا به شغلی شده بود.  

ت  یو با تبعکردند  میثابت تصور    شغل خود را در تشابه با مستخدمین دولت،  ،قرارداد کارشان نامحدود بود 

قانونوشیدنکاز کارفرمایان می از »پلیس  یا ماده  د  ادامه  33کار«  را شایسته  یا  احتراز و خود  ی کارشان 

دهند.    «ثابت   شغل» شایسته  «ثابت   شغل»نشان  جهت  امتیاز  تابعاولین  و  کاران  صنعت  پذیریتی سازی 

از سرمایه بیمهمنفرد  بود.  قانون کار در سال     ،داران  اولیه   متن  بود. در  امتیاز  باز  1325دومین  تاب  که 

دهه مقرر شده  20ی  مبارزات  بود،  بهکارگران  کارگران » نام  بود صندوقی  بیمه  و  تعاون  برای   «صندوق 

تصویب نشده بود که    1337تشکیل شود. هنوز قانون نهایی کار در سال    هاآن  غرامت و پرداخت    معالجه

برخی از    مرور منجر شد و به  « های اجتماعی کارگران قانونی بیمه  ی الیحه»تدوین  گیری کارگران بهپی

ر شدند. کارگرانِ  بازنشستگی برخودا  ی آهن از بیمهذوبو    نفت   مثلخصوص در صنایع بزرگ  کارگران به

  دولت،با کارکنان    ـبیمه  ـ   خود و این ویژگی  « ثابت  شغل»بخش خصوصی نیز با تشابه    کارِ   «نامحدود»

ی کار »نامحدود« و  «بودن، دو نشانهبه »رسمی  ها آنی باور  ند. پایهدوختبودن برای خود  پیراهن رسمی

تأسیس نظام سلطه بودند که با  داری از بازنشستگی بود. در واقع سازمان کار و بیمه، نهادهای تازهربرخو
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  ،وقت نیز که در قانون کارکارگر بخش خصوصی نیز هویت »رسمی« بخشیدند. شغل می قانونی بهنشانه

»غیر »نامحدود«کار،  کارگران  مقابل  در  داشت  میپایه  نامیده  هویترسمی«  »رسمیشد.  و    بخشی 

 به »انقالب« داشت.     ها آنها و ورود دیرهنگام بعیت کارگران از نظام پهلویدر ت مهمیرسمی« نقش  غیر

 و غیر رسمی« شدن ایدئولوژی »رسمینهادینه

از   قانون کار و عینیتپس     هاپهلوی دولتی اسـتخدام قانون دومین  یافتن کارِ مدت موقت، درتصویب 

  استخدام شد و اعالم شد: »  نامیده  موقت ، قرارداد با مدت موقت، پست  8سال، در تبصره ماده  1345  مصوب 

این قانون دیگر  است  ممنوع  هاتصدی این پستبه طور رسمی برای    افراد رسمیت    «ثابت  شغل»«. در 

نمی تعریف  را  دولت  معیار  کارکنان  ثابت  یا  مستمر  اجتماعی  جایگاه  یا  سازمانی  پست  داشتن  بلکه  کرد 

در طول  »رسمی« اول،  قانون  اجرای  با  زیرا  جایگاهِ سیاست  45بودن شد.  بوروکراتسال  و  با  مداران  ها 

تثبیت و همان نقش     شغلبازتاب یافت: »  7ماده  شد. شغل در  نمایانده    هاآنعناوین »منصب و مقام« 

اداری  که از طرف سازمان امور  است و مشخصی    مستمرو    مرتبط های  وظایف و مسئولیت  مجموع از    عبارت

به بر   شناخته  واحدکار    عنوان و استخدامی  ماده  این  باشد.«  ایجادشده در فرآیند   یِ امبن  شده  تقسیم کارِ 

نام شغل معرفی  شده از باال را کار واحد و بهتعین  «های وظایف و مسئولیت» داری  گیری و رشد سرمایهشکل 

ها در جامعه قرار  واقعی و نقش واقعی انسانفراز نقش غیراین تعریف چنان استقاللی بخشید که برکرد و به

در قانون برداشته شد. این تعریف چنان در باورها    هاآنشدند و مرز بین  گرفت. هر دو نقش، شغل نامیده  

بندی نظامیان مانند گروهبان،  هایی مانند وزیر، سفیر، مدیر، معاون، رئیس یا رتبهنفوذ کرده است که پست

ر ماده د  [10]  شود.« آن فرد، شغل وی شناخته میمرتبطهای  ستوان و سرگرد با استناد به »مسئولیتاستوار،  

قبیل    137 از  موقت  مستخدمین  نیز  حکمدونقانون  بارـیپایه  اولین  برای  روزمزد  و  انتزاع   پیمانی    با 

در    ،بودنشسته    «ثابت  شغل»ستون  »رسمی« که در اولین قانون بر  . هویت  ندعینیت یافت  « رسمیغیر»

ت از قانون کار در حوزه نهادهای  یضرورت و در تبعدومین قانون استخدامی، کلیه کارهای موقت را که بنا به

به بخشید.  رسمی«  هویت»غیر  بودند،  گرفته  شکل  مادهدولت  در  تبصره  4  طوریکه  روشِ    3آن،    یو 

ریزی شد که دومی و  پی  [12]    »قراردادی«  و  [11]  استخدامی موقت شامل »پیمانی«، »مشاغل کارگری«

 د.سومی مشمول قانون کار شدن

  4ماده اول قانون کار دوم و ماده    در  « کارگر»یافتن انتزاعِ  رسمی« پس از پیکرولوژی »رسمی و غیردئای

، دو هویت برای  دولتی های دستگاه  در بینطوریکه  هم بازتولید کرد. به  الذکر، دو قلوی مشابه خود رافوق

شد:    نکارکنا ایجاد  می  هاآندولت  کشوری  استخدام  قانون  مشمول  بهکه  ـشدند،  دولت  مستخدم    نام 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95929
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95929
http://www.hrec.co.ir/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?Command=Core_Download&EntryId=131&language=fa-IR&PortalId=0&TabId=234
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-  کارمند»شدند.  شناخته می  « کارگر » نام  که مشمول قانون کار بودند به  هاآنـ و    « کارمند»  مصطلح به

های خود  ها فراتر از نشانهاما این هویت  .های قانونی در نهادهای دولت متولد شدندبا این نشانه  «کارگر 

فردی را تعریف کرد که مانند کارکنان دولت کار  «  کارمند » رفتند، وارد جامعه شدند و در تصورات مردم،  

مطروحه در تبصره  کرد. هنوز »مشاغل کارگری«  کرد، »کارگر« فردی شد که کار فکری نمیفکری می

این ترتیب دولت  . بهکرد و ماندگار شددر باورها خانه    « کارگر   ،کارمند»هویتِ  بود که    تعریف نشده  4ماده  

قوانین  با استفاده از   ،ی کارگری را که همزمان درحال گسترش بود گیری خود، طبقهمدرن در فرایند شکل

با    «خدماتی مولد یا  »غیر،  «تولیدی   »مولد یا   ،رسمی«غیر»  ،»رسمی«  وهویت بخشید:  کرد، تکه تکه  خود

فکری« یا دارندگان  ، »کارگر قراردادی«، »کارگرِ غیر[13]  »کارگرِقانون نوشته«  هویتِ مرتبط:چندین زیر

کارگری« رسمی»   ،»مشاغل  پیمانی»  «،کارمند  عمده  ،«کارمند  بخش  و  قراردادی«    ای، »کارمند 

  شدند و در کارکن مستقل نامیده میگاه  ی دولتیآنان که در آمارها  .کار و بیمه گان قانون شدراندهحاشیهبه

  ه ها جایی نداشتند. با این قوانین در طی نیمقانون  « را وارد تاریخ کردند، اما خود درانسان آبان»   1398سال  

نهادهای مختلف دولت رشد کردند، وارد باور    کارگری ساخته شدند، درهای  هویتشمسی،   14ی  سدهاول 

رفتار  که  طوریبه.  عمل کارگران گردید  یکننده، مالک و توجیههاآن  یکارگران شدند و نهادهای سازنده

به دلیل همین واقعیات انکارناپذیر است که به آن    فت. رگشکل می  هانهاد  این  یهافردی در درون قالب

 :  شودایدئولوژی گفته می

و   انداجتماعی روابط بطنای از نهادها که تنیده در شبکه  از  است عبارتایدئولوژی »

  ها انسان  روابطبندی  ها در البالی استخوانکنند. آنمی  عمل صورت احکام ارزشی  فرد به  ذهندر  

شود که فرد  می  باعث سازند. وجود این نهادها  میسر می  را فردی و اجتماعی   عملحضور دارند و  

توجیه کند، یا هویت بیابد. این نهادها مبنایی برای حفظ    راخود    عمل  هایا گروه بر اساس آن

در نتیجه ایدئولوژی، نه  .  شوندهای دیگر واقع  میسلطه فرد یا گروهی از افراد بر افراد و گروه

ی طبقاتی و  بند مبارزهبند زندگی اجتماعی انسان، مفصلی آگاهی، بلکه در حکم مفصلمنزلهبه

ی  عنوان شیرازهشود: عاملی واقعی و مادی که بهسان طرح میزندگی اجتماعی ان  ساروجیا  

دهد و آن را  ها، طبقات( آن را به هم پیوند میها، گروهروابط اجتماعی، عناصر )افراد، ساخت

  [14]« نمایاند.صورت یک کل واحد میبه

لحاظ ایدئولوژیک  بهدولتی مدرن و    ، دو ارثیه برای حکومت اسالمی باقی گذاردند: اول  ،ها، وقتی رفتندپهلوی

کرده  در قوانین و نهادهایی که در ذهن مردم خانه    ،اجتماعی«  روابط  بطنتنیده در  مشروع، پیکریافته و » 

https://wp.me/p9vUft-1dQ
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نهادهای    به  شدنتابع  ادغام و   دولتیشده در بوروکراسی  کارگرانی که در چندین هویت شقه شقه  ،بودند. دوم

داری و حاکمان بعد از خود،  ها، در خدمت به سرمایهدهد پهلویآن را پذیرفته بودند. این ارثیه نشان می

رضاشاه    نهادسازی توسطبدون  دولت جمهوری اسالمی و باالخص سپاه  به نظر من  .  ندسنگ تمام گذارد

پاسداران و کلیه نیروهای نظامی، امنیتی امروز است.  رضاشاه پدرخوانده اصلی نهادِ سپاه    نیست.   تصور   قابل

 حاکمان فعلی همان نهادها را متناسب با روابط اجتماعی جدید جهانی ادامه دادند. 

 

   : هاداشت دیا

 قانون تابع قراردادی و پیمانی کارگر به اول، ارکان ،«رسمی» کارکنان به که است مصطلح اداری کارکنان بین [.1]

 .شودمی گفته «ثالث ارکان» کارگر پیمانکاران، کارگر به و الثانی ارکان کشوری استخدام

 همه تنهانه کهطوری به بود حاکمان برای گزنده هشداری رسمی و کارموقت مزدبگیرِ  کارگران وحدت در کمپین این [.2]

 برای نهادسازی به اقدام بالفاصله آن بر عالوه شکستند، را اعتصاب موقتاً  امتیازدهی، با و بسیج را مالی و امنیتی امکانات

 وارد خبر این شهریور .بپیوندند 1400 کمپین به نیز هاآن مبادا نمودند !کمپین عنوان با عیناً قوانین، راندهِ حاشیهبه کارگرانِ

 وقتی .ندارد تعجب «.خورد  کلید  اصفهان  در   کشور   رسمی  غیر   کارگران  از  حمایت  کمپین» :شد حاکمیتی هایسایت

 متشکل را هاآن سلطه نهادهای در حاکم قدرتِ نمایندگان نسازند، «انقالبی ایدئولوژی» خود برای خودشان کارگران،

 .کنندمی

 نام همینبه «نفت  شرکت  کارمندان   اداری  مقررات   مجموعه» 17 یماده در «وضعیت تبدیل» یافتهمادیت انتزاع [.3]

 .شد خواهد ورود آن به نیز مقاالت ادامه در .است شده تعریف
 .]4[  Marx; Crtique of Hegel’s Doctrine of State. in: Early Writing Penguin, 1977, p: 

9-158 

 تاریخ از طبقاتی ایدئولوژی یک یا جداکننده یپرده یک هاانسان و واقعی تاریخ بین آلتوسر قولبه که  نیست شکی [.5] 

 دانشجویان مقاالت از من .نشود تاریخی وقایع وارد بهانه اینبه تواندنمی مشخص هایایدئولوژی نقد اما .دارد وجود همیشه

 خصوصبه مقاالت این در .کردم استفاده پهلوی هایدولت و مشروطیت قاجار، دولت اداری وقایع مورد در ایران دکتری

  ایران   در  وزرایی  تئهی  نظام یمقاله در .شودمی دیده زیاد مدرن دولت نهادهای مورد در تاریخی تحقیق 90دهه در

 قوانین در بعداً هاآن یهمه که است شده تحقیق قاجار دولت آخرین در نهادهایی اولیه ساخت و هانشانه پیشامشروطه

 ،«ایران  مشروطه   انقالب   جریان  در  جدید  های وزارتخانه  ایجاد   و   وزارت  نهاد   تغییر » مقاله در یا .یافتند مادیت مدرن دولت

   .شودمی داده نشان ناصری دوره در مشروطیت از قبل ناموفق نهادسازی

 اجتماعی نقش .است جامعه پایداری و هستی در اجتماعی گروه یا فرد هر معین کارکرد افراد، اجتماعی نقش از منظور [.6]

 .دارد وجود هانقش این هم سلطه بدون یجامعه هر در و ندارد سلطه روابط و جامعه شدنطبقاتی به ارتباطی افراد اکثریت

 روابط بر مبتنی ماهیتاً که دارند اجتماعی نقشی همه …و راننده پزشک، جوشکار، یک راننده، یک هنرمند، یک معلم، یک

 برای و دارند کاربرد طبقاتی جامعه در فقط که دارد وجود هم هایینقش اما .است واقعی نقش ها،نقش این نیستند، سلطه

https://www.mojnews.com/fa/tiny/news-393007
https://www.ikorc.ir/wp-content/uploads/2020/07/naft-mm1.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/1547889298-9867-29.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/1547889298-9867-29.pdf
https://irhj.sbu.ac.ir/article_95986_184425bc8d5edebce58835630390dac9.pdf


819 

 

 هاینقش …و بسیجی رهبر، شاه، مدار،سیاست وزیر، مانند .اندآمده وجودبه طبقاتی مناسبات از حفاظت و سلطه عمالاِ

 نقش .اندغیرواقعی نقش ها،نقش این داشت نخواهند وجود سلطه بدون یا طبقات بدون جامعه در که هستند اجتماعی

 حکومت .شودمی گفته شغل یکسان واقعی و غیرواقعی نقش به لذا است، شده منتزع شغل در طبقاتی جوامع در اجتماعی

 نامیده حاکمیتیغیر مشاغل را واقعی نقش و «حاکمیتی مشاغل» را دولت کارکنان واقعیغیر نفش خود قوانین در اسالمی

 مناسبات در نقش یدوگانه توصیف من نظربه عبارات این است، بودنمسلط که حاکمیت کلمه معنای ترینکلی در .است

  .است داریسرمایه

 نقش دارای افراد به و آیدمی وجودبه سلطه مناسبات با که است جامعه سازمان در جایگاهی اجتماعی، جایگاه از منظور

 جایگاه در ناخواسته داری،سرمایه سلطه روابط در قرارگرفتن با اما است واقعی نقش یک معلمی کار .شودمی تحمیل واقعی

 همان هستند واقعیغیر اجتماعی نقش دارای که افرادی جایگاهِ .شودمی استثمار و گرفته قرار مزدبگیر کارگر اجتماعی

 .گیرندمی قرار سلطه روابط حاصل اجتماعی جایگاه در ابتدا از و ندارند جامعه پایداری در نقشی اینان زیرا ستهاآن نقش

 یک اجتماعی جایگاه .کنندمی معرفی خود اجتماعی نقش را حقوقی اشخاص و دولت در مراتب سلسله از ناشی جایگاه لذا

 حاکمیتی« مشاغل» دولت، استخدامی قوانین در .ستهاآن نقش همان افسر یک یا مدیرعامل یک دارسرمایه یک وزیر،

 .است منصب و مقام پست، یا اجتماعی جایگاه همان

-340  ص  ،1383  تهران خاوران، انتشارات  ،ایدئولوژی  نقد ،خسروی کمال کتاب فصل آخرین از برداشت 
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 . 138 فحه ص  ...،ایدئولوژی نقد  ؛خسروی کمال [.7]

 «کارگرِ » مثال طور به واقعیت خودِ  نه و هستند واقعیت انتزاع هاواژه این .امگذارده گیومه در را هاواژه از بسیاری من [.8]

 حقوق، پرداخت لیست در گیرنده مزد آنکهحال .است شده نمایانده مزدگیرنده فرد کار، قانون یک ماده در شدهنوشته

 مدیر موقعیت در مهندسی تواندمی .است کارش نیروی بازتولیدکننده صرفا حقوقش که باشد کارگری یا حسابدار تواندمی

 مدیرههیئت عضو که باشد کارخانه مالی مدیر تواندمی .گیردمی را پروژه سود از درصدی ،حقوق بر هوعال که باشد پروژه

 و میانه گروه در سومی اما هستند کارگر دومی و اولی .گیردمی حقوق ماهانه موظف سمت در و است کارخانه سهامدار و

  .اندشده شناخته «کارگر» کار قانون آمریت طبق نفر 4 هر اما .است دارسرمایه یک چهارمی

 .236 صفحه  الهیتا، انتشارات مرتضوی، حسن ترجمه دهم، فصل سوم، جلد ،سرمایه مارکس؛ [.9]

 مشاغل را یواقع نقش و «یتیحاکم »مشاغل را دولت کارکنان یواقعریغ نفش خود نیقوان در یاسالم حکومت [.10]

 فِیتوص مننظربه عبارات نیا است، بودنمسلط که تیحاکم کلمه یمعنا نیتریکل در است. کرده منتزع یتیحاکمریغ

 پرداخت. خواهم آن به دوم بخش در که است یدارهیسرما مناسبات در هاانسان نقش یدوگانه

 معروف تبصره همین موخره کدامند؟ «کارگری مشاغل» که بود این 1345 استخدامی قانون 4 ماده ابهام اولین [.11]

 و اداری امور سازمان عهده به قانون این مشمولدولتی مؤسسات و هاوزارتخانه در کارگری مشاغل تشخیص» :بود گفته

 در رساند. سرانجام به را آن اسالمی نظام هم الخرهاب .ماند معوق سال 20تشخیص این .«است کشور استخدامی

 در «یارگرک مشاغل» نامبه قانون قالب در و منتزع داشتند «کارگر» از مردم که را تصوراتی ،1364 سال در ایبخشنامه

 .کرد تثبیت بدنی شغل 32

https://up.20script.ir/files/c0c5-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.pdf
https://up.20script.ir/files/c0c5-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.pdf
http://kargermi.blogfa.com/post/231
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 در دولت موقت کارکنان »قراردادی« هویت ،32ماده تبصره طبق کشوری، خدمات مدیریت قانون تصویب از پس [.12] 

 مشمول قراردادی«» شغل .گردید کارگری« »کارمندی، یدوگانه تابع 1392 سال در بخشنامه یک صدور با فوق، یاداشت

 »مشاغل انتزاع قالب در ،کار قانون مشمول قراردادی«» شغل و یافت «کارمندی» هویتِ  کشوری، مدیریت خدمات قانون

  .یافت «یکارگر» هویت کارگری«

 وقتی» :کندمی بازگو کار قانون ایدئولوژیک تعاریف تابع اما ساده زبانبه را «نوشته»کارگرِقانون کارگری فعال یک [.13]

 کار کار، قانون ذیل که شودمی گفته کسی به کارگر اینجا در ،نیست  ساده  کارگر  و   یدی  کارگر   منظور کارگر، گوییممی

 کارگر و هستند نیرو تامین هایشرکت جزء …و متخصص نیروهای و مهندس و سرکارگر تا ساده کارگر از همه .کند

  .«شوندمی اطالق

 .127 صفحه  ،7 منبع :نک  [.14]

 

 

 2CB-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/12/3/346678_400.jpg
https://snn.ir/fa/news/950793
https://wp.me/p9vUft-2CB
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 ، قدرت و انقالب در سودان طبقه
 

 2021نوامبر  21

 ی: آن الکساندر نوشته

 ی: حسن مرتضوی ترجمه 

 

  ــ است    «انتخاب مردم»   گر یرسد که انقالب بار دیبه نظر م  خارطومْ بغداد تا  از  و    روتیتا ب  الجزیرهاز  

این میان، دمای مبارزات اجتماعی   در  [1] .طنین یافتها هزار نفر در اعتراضات سودان  شعار ده که درچنان

چشمگیرترین تحرکات  است.    باال رفتهمصر، مراکش، تونس و اردن    ران، ی ا  و سیاسی به نحو مشهودی در

  و دمار از روزگار   دامن زدهحاکم در سال گذشته    یطبقه  یرا برا  یبزرگ  یاسیس  یهان، بحرانییاز پا  مردمی

به  را  مذاکره   قیقدرت از طرانتقال  در سودان    یا. جنبش تودهاند هدر آورد  ریوزو دو نخست  جمهورسیدو رئ

و  یدولت نما  موقت  از  د  ندگانیمتشکل  معترض  رهبران  و  مخالف  برخ  متزلزل  یائتالف   راحزاب  از    یبا 

  ی اصل  انیجر   گرانلیکه مفسران و تحل   ی . در حالتحمیل کرد  ان ینظامشبه  یو روسا  یمیقد  میرژ  ی هاژنرال

  دولت یا جامعه  در سطح  دار یپا  ی رییبه تغ  ها شورشدور    جدیدترین   نیادعا دارند که ا  نیبه تمسخر ا  لیتما

ضدانقالب و   نیخون شی پس از نما انه، یبه خاورم ی مردم  یها شک بازگشت شورش، بیافتی دست خواهد 
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  ی د یجد  مفهومها نفر در سراسر منطقه  ونیلیم  ی، برابودرا به خاک سپرده    2011امیدهای    ظاهراًجنگ که  

 آورد.یبه ارمغان م  دیو ام از هدف

درود   یمعترضان  پذیریانعطافو    ت یو به خالق  میر ی را جشن بگ  ی است که بازگشت امکانات انقالب  درست

که باید به   دنوجود دار ز ین یمهم هایپرسش. اما راندمی شیرا به پ هابسیج نی ا  شانکه شجاعتبفرستیم 

ابحث گذاشته شوند از سرنوشتِ شورش  نی. چگونه  قبل  ها  طور که  ند؟ هماننکیم   اجتنابها  امیق  یدور 

بودند، اما محصول  غنی  مثابه جنبش«  ه»انقالب ب  ی تجربهلحاظ  ها از  امیق  نیاشاره کرده است، ا  اتیآصف ب

به  یزیناچ »انقالب  تغاز  چه    بار به  ر«ییمثابه  انجامآوردند،  اصالحات  چارچوب  موجود    دولت در    شدهدر 

  سه ی که در مقا  کندیماستدالل    ات یب  [.2ی]درت دولتدر چارچوب ایجاد نهادهای بدیل قچه  ،  شود  دهیسنج

  بازتوزیع   یبرا   یجد  یزهیانگ چیه  2012تا    2010 هایسال  های انقالبموج ،  1970 یدهه  یها با انقالب

توسط    نیزم  ای  تولید  و کنترل  یتیریاز خودمد  یکم  اتیتجرببه    و  نداشتند  نیی ثروت و قدرت به سمت پا

انجامیدند  ای کارگران   »نهادها  تهیدستان  بتواند    یحکومت  دیجد  ی رهاابزا  ای  دیجد  یدولت  یو  تجسم  که 

آیا به این دلیل بود که »انقالبیونی« که در خالل این    [3].ندنکرد  جادیا  «باشد  قیعم  یر ییاز تغ  یدگاهید

مند بودند تا تصرف دولت و  ها عالقهتر به نمایش انقالبی در خیابانمبارزات حماسی پدیدار شدند بیش

اآیا  ،  است  نیاگر چن   چگونه آن را تغییر دهند؟ که  ساخت و بافت این   ها آنبود که تصورات    لیدل  ن یبه 

، مختل کرده  شان احاطهروزمره  یرا در زندگ  هاآنکه    یبرالینئول  های گوناگون حساسیتشکل  یواسطهبه

ی  دگ، به سابازار  همراه با وجود  ی«اسیس»سپهر  از    ی«اقتصاد»سپهر    ییکه جدا  یمعن  نیشده بود، به ا

  انیپایب  ی توال  قی از طر  ها،امیق  یو آت  ی کنون  یهاچرخه صرفاً در موج   نیا  ایآ  [4؟]شدیم  یتلق  ی هیبد  ی امر

 وجود دارد؟  یگر یراه د ایتکرار خواهد شد؟  یو فداکار  ی، همبستگهمبود  آورخلسهلحظات 

نوع    نیادر    ترشیب  ی تحولمستلزم    راهاین  وجود دارد، اماراه دیگری  مقاله استدالل خواهد کرد که    نیا

  شیبنه تنها چیزی    متشکل  کارگرِ  ی طبقه  ی است که در آن اقدام جمع  ییهابه انقالب  یمردم  یها شورش

بس موتور  رهبرباشد  یاتوده  جیاز  بلکه  جنبهو    یواقع  ی،  را    کیدموکراتی  از  در    «مردمبرای »پاسخگو 

آن  توانمی .  شکل دهد  زین  دولت  هیعل  شاننبرد بود نظریبه  احتماالً شبیه خواهد  این روند   یاجمال  چه 

ی  دوبارهانقالب، و کشف    یدربارهورزی  اندیشهمعاصر    یها وهیشی  آگاهانهترکِ    مستلزمِامر    نی، اما اانداخت

از جمله    ی راانقالب  تیوضع   کی  «ی ها»نشانه  1915در سال    نیمعروف لن  یقاعدهاست.    یستیسنت مارکس

از    ستمکشو خشم طبقات    یتیکه نارضا  شودمی  یطبقه حاکم که منجر به شکاف  استی»بحران در سدر  

ها«  و »افزایش چشمگیرِ فعالیت توده«  فقر طبقات ستمکش»رنج و    شِی «، افزاکندفوران میآن    قی طر
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  یانقالب  یها از بحران  یو تروتسک  نیلن  فیکند، تعار یاشاره م  دعیسبن  لیدان  کهچنان  [5].کندیم  میترس

  ی ندیو فرآ  «دارند  میانکنشهم    رب  یریو متغ  دهیچیپ  یهاوهیکه به ش  ی استعناصر  و واکنش  »کنششامل  

 [ 6کردن دوسویه« است.]وطشر»ماز  

تصور    نی. اوالً، اتری دادبسط بیشها را  نآ  توانیاست که م   دهیشامل سه ا  یانقالب   تیاز وضع  نیطرح لن

حاکمان و    میان  شدنیقطب  اً،ی. ثانیابندزمان گسترش میهمجامعه    نییها در باال و پاوجود دارد که بحران

ـ   محکومان    ، یعصبانمردم  که    ستین  ی. کافشودپیش رانده می  ها توده  ت یعاملــ با    « ما» و    «ها آن»  نیب  ـ

  که نیدهند، نه ا  رییخودشان تغ  ی را برا  ز یتا همه چ  بکوشنداقدام کنند و    دیبا  ها آنبدبخت باشند.    ا ی  دیناام

  ی اوجنقطه  یمسئله  ،سرانجامانجام دهد.    هاآن  یکار را برا   نیا  یگریمنفعالنه منتظر بمانند شخص د

 دهد:یهشدار م نیشود. لنیم طرحم

  رات ییکه در آن تغ دیآیبه وجود موضعیتی  ازشود. انقالب فقط یعث انقالب نمبا...  یانقالب وضعیت هر»

  ی اتودهی  اقدامات انقالب  ی برا  یانقالب  یطبقه  ییتوانا  یعنیهمراه باشد،    سوبژکتیو  یرییبا تغیادشده    ابژکتیو

  یدوره  ک یدر    یتح  کهحکومتی    ، ( بیاندازداز کار    ا ی)  شکنددرهم  پیشین را  که حکومت  قدر قوی باشدآن

 [7].«کندینم “ سقوط”د، هرگز  بحران، اگر سرنگون نشو

از    یبخش  ایآ  کهنیابنا به  نبرد    دان یدر م  روهاین  میبر ترس  هیکه چرا تک  شودیم   دیسوم تأک  ی نکته  نیادر  

های  جناح   ای  طبقاتکدام    میبدان  دیبا  نیچن. همستی ن  یکاف  ،با »ما« )مردم(   ای« )طبقه حاکم( هستند  هاآن»

شود ینم  نییاعداد تع  بزرگیتنها با    سرنوشت تعارضکه    لیدل  نیبه ا ؛  اندکشیدهدر هر طرف صف    طبقات

؟(.  مقاومت کنددرصد    99  در برابردرصد    1  ممکن است  چگونه  رای شده بود، ز  روزیقبالً پ  «ما »طرف    وگرنه)

  ف ی عررا ت   یطبقات اجتماع  ینیطور عکه به  را،  «ی و منافع مشترک  هاتی که قادرند »ظرف  ی پیروزندکسان

 یاسیشکستن عزم س  یدر نبرد برا  یسالح  عنوانبه   ،شوندیم  یناش  یدیتول  مناسباتاز    چرا که  کنند،یم

 [8.] رندیکار گبه ،های آنسرنگون تی و در نها شاندشمنان 

شدن به  لبد  یآن برا   یی و توانا  ،یدیآن در مناسبات تول  ابژکتیو  ی هاشهی ر  ــدوگانه طبقه    ی هاجنبه  نیا

  یاصل  انیجر  یشناسمهم هستند، اما با جامعه  اریبس  یستیدر سنت مارکس  یانقالب یاستراتژ  ی برا  ــسالح  

انق  یاریبا بس  نیچنهم  هاآن.  اندهگانیب   ی طوالنی خالل دورهکه در    الباز تفکرات مربوط به بحران و 

با ظهور  و عجیب نیست که  ه است )داشت  طره یس  کالیسال گذشته بر چپ راد  40در    ه« از طبق   ینینشعقب»

  ای هانبوه ی انقالبی  هایی از این فکر که سوژهروایت  [ 9]هستند.  گانهیمصادف شده است( ب  سمیبرالینئول

  لیهم در تحل  «،یاز »شهروندان عاد  ی ادیز  ار یتعداد بسفقط    یحت  ا یو استثمارشدگان،    دگانیاز ستمداست  
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کرده  نفوذ    یفعاالن جنبش اجتماع  ی هایپرداز هینظربخش اعظم »عقل سلیم«  و هم در    یدانشگاه  پچ

 [ 10].است

  یی در دست کارگران، توانا  یسالح  چونهمطبقه    کی کند که قدرت استراتژیمقاله استدالل م  نیمقابل، ا   در

چند دهه که ناشی   راتیی تغ رغمبهدارد.  یرا به انقالب اجتماع  یاجتماع یتیو نارضا یاسیشورش س لیتبد

  ا، یپرولتارهستند،    یکه اکنون در حال جوشش انقالباست    جوامعی  ساختار  در  جنگو    سمی برالینئول  یاز سلطه

مظهر    تش،یموجود  طی است که »با شرا  ی اطبقه  یگانه هنوز    ،خاص«  ی پر، »طبقهیهال در  ی گفته  و به

 [ 11].«کندیاشاره م ی دارهیسرما بدیلکه به  یاست اجتماع ایبرنامه

  ی هاجنبش  ی توسعه  ی شود که مبارزات کارگران در محل کارشان برایم  نتیجه استدالل    ن یاز ا  ن،یبنابرا

توانند کل  یبلکه م  ستند،ی از اعتراض ن  یگر یها فقط نوع دمهم است. اعتصاب  ار یما بس  یزمانه  یاتوده

ر مقام کارگر، و نه فقط در مقام شهروندانی  دکارگران    کههنگامیدهند.    رییتغ  نیی را از پا  بسیجحرکت    ریمس

آشکار   شانخود  یدو اثر دارد. اوالً، قدرت کارگران را براامر    نید، اپردازیخود م  خشمگین، به ابراز قدرت

 کند:یم

طبقات میرا    یطبقات  ی هایژگیو   یسازمان  مق  کندآشکار  چه  هر  ،  باشد  ترشیب  یطبقات  دخالت  اسیو 

.  دنابییم  تیارجح یصرفاً فرد  یها بر واکنش بیش از پیش سازمانْکارکرد عنوان بههای طبقاتی خصیصه

شکل  رییرا تغ  یفرد  یها واکنش  توانندیم  زین  یطبقات  یها وجود دارد که در آن واکنش  یاثر بازخورد  کی

 [ 12.]کندیرشد م ی طبقات یآگاهسان، بدینآموزش دهند.   از نوو 

بشدت  حاکم را  ی  طبقه  گر،یبه عبارت د  [13]کند«.یآشکار م  زی نوظهور را ن  یطبقات   یروها یحال، »ن  نیا  با

 دَرَد. را می  اشیو نظام  کیبوروکرات یدولت و نهادها بودنخنثی حجابدهد و یدر کانون توجه قرار م

است    یزیچ یگانه جهان،  رییتغ یبرا  ی اقدام عمل ر یدر مس ها دهیا ی نیبازآفریعنی ، شدنمکشوف  ندیفرا  نیا

  ش،یهابه پرسش  اتیب   یمحتاطانه. پاسخ  بشکند  کرده  احاطهکه ما را    «یبرالینئول  حساسیتمه »  تواندیکه م

  ی روشنفکر  سمیکالیراد  یتوسعه  فقط بر   هادهیا  یحل مشکل در حوزه  ی بر تالش برا  رسدیکه به نظر م

  یی هانشانه  نیچناو هم  ن،ی. بنابراردیگیم  دهیموضوع را ناداین  کارگر متمرکز است،    یطبقات  یجدا از مبارزه

  کنند، یم  ایفا  یاتوده  یهاشورش  نیابه    یدهدر شکل  یمحور   ینقش  انکارگر  در حکمرا که کارگران  

را که  نکرده باشند که آنچه    جادیمستقل را ا   یدهازماناز س  هاییشکلهنوز    هاآناگر    یحت  رد،یگیم  دهیناد

 ،تاثیرگذار باشیم  بر آنو هم    میرا درک کن  لیپتانس  نیهم ا  کهنیا  یبراما  کند.    لبد  تیپنهان است به واقع
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  همانند ،  رشد و نمودر حال    یانقالب  « رونید  سازوکار »   یبارهکامل در  یبررس  کی . اوالً،  میدار  ازین  ز یبه دو چ

  ی آن دسته عناصر ترغیبپرورش و  اً،یثان [14].ارائه کرد  هیروس 1905  بانقال یپ از یکه تروتسکتحلیلی 

 ( Magdi El Gizouliماگدی ال گیزولی )   کهچنان  اشاره دارند،   م،یکن  ی ط  میخواهیکه ما م  ی ریمسبه  که  

  ابژکتیودهد که امروز به طور یرا نشان م یزینما جهت چقطب» ، اگرچه کندخاطرنشان می با ذکاوت تمام

 [ 15«].ردرا به همراه دا  یشمختصات امکان خوهمراه با خود رسد، انقالب یبه نظر م رممکنیغ

  ی هر دو   خصوصها را در  نشیب  نیتر از مهم  یبرخ  انه،یها در خاورمشورش  یموج کنون   در انقالب سودان  

 پردازدمیآن با دولت    مناسباتحاکم سودان و    یاز طبقه  یطرحبه ترسیم  مقاله    نیدهد. ایموارد ارائه م  نیا

  هاآن  یکند. البته همهیم  یسنگرها بررس  یسومردم آن  انیرا در م  یطبقات  ی و آگاه  یسازمانده  رشدو  

سازمان طبقه کارگر و   رشدونمو  وسویسمتدر  یر یگاما من استدالل خواهم کرد که جهت ستند،یکارگر ن

  ی دوره»  استیس  یلی تحم  دیشد  یهاتیخواهند از محدودیکه م  یسودان  ونیانقالب  یبرا  یاسیاعتماد س

دفاع    پیشینقدرت نظم    یانهیوحش  تحکیم مجدد و  در مقابل  شاناز خود و انقالبو    فراتر بروند  گذار«

 خواهد بود. کنندهتعیین اریبس، کنند

 انقالبی ناکامل از قیام مردمی تا 

دولت    یی مستأصالنهاضتیبه اقدامات ر  واکنشدر    2018در دسامبر    یمردم  قیامیسودان با    یبحران انقالب

در    تخت یو پا  یشبه سه برابر کرد، آغاز شد. اعتراضات خودجوش در چند شهر استان  ک ینان را    مت یکه ق

آغاز شد.    18  یهفته روز،    طیدسامبر  اعتصاب  این خیزش چند  بندر سو  با  در    یهاشکل  دان،پزشکان 

  ر ییو تغ  یآزاد  یبیانیهمخالف    یها از سازمان  یاگسترده  فیط  هیژانو   اول  به خود گرفت و در  تریمتشکل

  ی روهاین  [ 16]  بود.   دی جد  ی رنظامیانتقال قدرت به دولت غ  یاز اصول برا   ی امجموعه  را منتشر کردند که 

بیانیهکه    یاسیس کرد  این  امضا  بودرا  رهبر ه  به  مخالف  احزاب  جمله  از  بودند،  ناهمگون  کامالً    یند 

ادامه   میرژ هیمسلحانه عل  یکه به مبارزه ییهااز جنبش یبرخ ندگانینما ،ینخبگان سنت از  هاییشخصیت

شبکهیم و  جامعه  دتری جد  یهادهند  اتحادیمدن   ی فعاالن  کارگر  ی هایه،  انجمن  ی مستقل    یهاو 

 یاصل  یدهندهازمانکه س  بودند(  SPAشامل انجمن متخصصان سودانی )  هاآنتر از همه،  . مهممتخصصان

 .بود ندهیآ ی هادر ماه امیق

اوا  سرعت در  با    ل یاعتراضات  مارس  برا  نخستینماه  عموم  ی تالش  آغاز    ی اعتصاب  آن  دنبال  به  و 

  ل، یآور  6ها در  خارطوم و مراکز استانارتش در    ستاد مرکزی در خارج از    یمردم  ی گسترده  یها تحصن

  گرفت. تحصن در خارج از چشمگیری  شتاب  ،  1985دیکتاتور نظامی در    ،یری مجعفر النُ  یسالگرد سرنگون
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دولت را آشکار    رأس در    ندهیمسلح سودان در خارطوم به سرعت تشتت فزا  یروها یکل ن  یفرمانده  ستاد

  لیآور  11کرد، در  یبر سودان حکومت م  1989گرفتن قدرت در سال  دستکه از زمان به ر،یکرد: عمر البش

در    ر یرا از البش  ی(، که قدرت دولتTMC)  ی انتقال  ی نظام  یحال، شورا   ن یخلع شد. با ا  هایش توسط ژنرال

.  اندازدیاز کار ب،  شتها را بر عهده داابانیخ  یرا که اکنون فرمانده  یگرفته بود، نتوانست جنبش مردم  اریاخت

چنان خواستار معترضان از جمله انجمن متخصصان سودانی هم  یو رهبران اصل  ندشد  ترشیها بتحصن

آغاز کردند.    لیآور  13را در    یانتقال  ینظام  یبا شورا  ذاکراتو م  بود  یرنظامی غ  یقدرت به دولت  یواگذار 

و    28موثر در    و   دو روزه  یاعتصاب عموم  رایز  د،یرس  ی دیدر اواخر ماه مه به نقطه عطف جد  یروند انقالب

  یرنظامی حکومت غکه خواستار  به معترضان    اتیازی امت  اعطای  یرا برا  یانتقال  ینظام   ی شورا  فشار بر  ی،م  29

 داد.  شیافزابودند 

جنبش    ی شرویپ  یکند تا جلو  جیبود که افراد مسلح را به فرمان خود بس  نیا  یانتقال  ینظام  ی پاسخ شورا

کردند، صدها نفر را    ی ژوئن پاکساز  3تحصن خارطوم را در    ی اانهیبه طرز وحش  هاآن.  رندیرا بگ  یاتوده

ژنرال محمد حمدان دقلو،    [17]کشتند و تظاهرکنندگان را مورد ضرب و شتم، حمله و تجاوز قرار دادند.

البشیر  ( RSF)  میرژ  ع یسر  یبانیپشت  ی روهاین  انینظامشبه  سیرئ  ، حمیدتیمعروف به   ، که پس از سقوط 

 یبانیپشت  ی روهایسرکوب بود. ناین    یاصل  یهدهندمحرک و سازمانمعاون شورای نظامی انتقالی شده بود،  

اخاذ  مظهرقبالً    حمیدتی  عیسر تجاوز،  بودن  یقتل،  در سراسر سودان  قاچاق  و  و    ی برارا    هاآن  ریالبشد 

  نترنت،یعام در تحصن، همراه با قطع ا. قتلگرفت کار میبه  یخود در دارفور و کردفان جنوب  ف یکث  یهاجنگ

  ی اتوده  جیژوئن و بس  11تا    9روزهای    در   دیگر  یاعتصاب عموم یک  جنبش را متوقف نکرد و به دنبال  

اوت    17در    ینتقالدولت ا  ق یدق  ب یترک  یبارهدر  ییژوئن، توافق نها  30در    یاعتراض   یها ییمایراهپ  یبرا

 [ 18.] امضا شد 18

داده   یبزرگ  ازاتیامت  یرهبران جنبش اعتراض اما  توافق را جشن گرفتند،    نیاز مردم سودان ا  یاریبس  اگرچه

  ی بیانیهکه در    یانتقال  یدوره  در  ان یرنظامیغ  یکامالً تحت رهبر  یدولت  یبرا   دنیجنگ  ی به جا  هاآنبودند.  

  ی . »شوراشورای نظامی انتقالی سهیم شوندشده بود، توافق کردند که قدرت را با  ینیبشیپ رییو تغ یآزاد

  س یو رئ  شدمتوازن    یرنظام یو غ  ینظام  ی اعضا  نی ب  د،یجد  یدولت  یارگان در ساختارها  نیباالتر  ت«،یحاکم

به جای    میدتیحعبدالفتاح البرهان و    سرتیپ  عالوه،به  [19].بود  هانظامی  از  ابتداماه    21در  شورای حاکمیت  

  یشورا  ی دیکل شوند، در مناصب ژوئن  3عام  کشتار معترضان، از جمله قتلکه پاسخگوی نقش خود در آن

 . مورد تأیید قرار گرفتند ــ س یرئ بی و نا  سیبه عنوان رئ بی به ترت ــ تیحاکم
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 در قلب انقالب  ی کارگر  تشکل 

  یها براکه ماه  مردانیدر کنار    ــ  رساند  حکومترا به    رییو تغ  ی آزاد  یبیانیه  ی روهایکه ن  ایزننده  سازش

است که    یاسیو س  یتحول اجتماع  ی دهایکامالً در تضاد با ام  ه بودند ــتالش کرد  یسرکوب جنبش مردم

  خاستگاه.  بودآغاز کرده    یمردم عاد  انیدر م  دیو فقر شد  یکتاتوریها جنگ، دانقالب سودان پس از دهه

 بلکه در محل کار بوده است.   ابانیدر خ  فقطنه    مردم جیبس  یبرا   اش ییتوانا  ،یا قدرت جنبش توده  یاساس

  که نیا  ی برا  یکند؟ حت  بدلدولت    ی برا  یواقع  یتواند انقالب سودان را به چالشیم  متشکلطبقه کارگر    ایآ

نظام غارت و    کارشان کلِ  یرویکه بدون ن  یمردم  میبپرس  دیابتدا با  م،یباز کن  خصوص  ن یرا در ا  یبحث

  ها ییو سلب دارا  انیپناهجو  یوارگها جنگ و آدهه  لیبه دل  ریتصو  نیشود کجا هستند؟ ایمنفعت متوقف م

وجود دارد که    یوجود، نقاط  ن یشده است. با ا  دهیچ یپ  ری البش  م یسودان توسط رژ  ی عموم  یها رساختیاز ز

  ی زندگ  هیاول  یازهاین  ی زمینه، از جمله در  استبرخوردار    یمیچنان از قدرت بالقوه عظتمرکز کارگران هم

  ن، ینفر از مردم سودان نبودند. عالوه بر ا  هاونیلیم  یآن برا   نیمأ به ت  در قا  ریالبش  میو رژ   ی که دولت انتقال

  ی دهسال اعتصاب و سازمان  نیچند  از پی  یابندهگسترش  ی در روند انقالب  متشکلکارگران    یِ جمع  یمداخله

مانند انجمن متخصصان سودانی،    ییهاسازمان  لیبه تشک   ماًیمستق  هاآناز    یکه برخ  رخ داده بودمحل کار  

  [ 21].بر مبنای فعالیتی روزمره، در سال گذشته انجامید  ر یالبش  میرژ  ه یعل  یاتوده  جنبش  یرهبر  یاصل  یبدنه

پویایی خاص خود را  است، اما    تنیدهدرهم  یمردم  زشیبا خند  هر چطبقه کارگر    یو آگاه  رزمندگی  یایاح

  «متخصصانی »فعالیت  فراتر از    ار یبسفعالیت آن  است که  این  مهم    ار یبس  ینکته  . و تکوین بخشیده است

توجه  با تزلزل و سقوط البشیر    ی اتوده  ی در جنبش اعتراض  ها آنکه نقش    است  یی مانند پزشکان و وکال

 . جلب کردجهان را به خود 

  افت ی فرستند و واردات گندم دریرا به بازار م  لین  یشده در مزارع درهکارگران بنادر که محصوالت کشت

  ان ی جر  ید به طور جدنوانتی، مبرقرار باقی بماندآرد    یهاکارخانهشود کسب و کار  باعث میکنند که  یم

  بندر   باراندازهایو    یکه کارگران باربر   ست یتعجب ن  ید. جانمختل کنرا  طبقه حاکم سودان  برای  سود  

دفاع از شغل خود در   ی ها برا ها و اعتراضاند که در اعتصاببوده یعمده کارگران یها از گروه یکیسودان 

طرح  کرده  یسازیخصوص  یها برابر  شرکت  تالشبندر  بندر   ی هااند.  جذب    یبرا  یدولت  یشرکت 

اعبا قراردادها   دیجد   یخصوص  گذاران هیسرما با مقاومت مصمم  های ازیامت  طای ی  از جمله  انهبلندمدت،   ،

  ز یکارگر بندر سودان ن  1800حدود    [ 22] مواجه شد.  2018  یکارگر در م  هزار20اعتصابات گسترده با حضور  

کشیدند  2019  ه یژانو  28در   کار  از  خصوص  دست  توقف  خواستار  دوباره  جنوب  یساز یو  شدند.   یبندر 
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  یاجتماع  یهابندر آورده بودند، در رسانه  مسدودکردن  یرا برا  یکشت  نریکانت  کی که    یاز کارگران  ییدئوهایو

از    یاقدام کارگران بندر به عنوان بخش  از  ،یضددولت  ضاتکه فعاالن اعترا   یدست به دست شد، در حال 

 . استقبال کردند میرژ هیعل یشورش عموم

در   مجدداً  درخواست  یه فور  18کارگران  تکرار  برابا  خصوص  ی ها  روند  کار    سازی،یتوقف  از  دست 

  یس مهار بحران در بندر، رئ  یشده در تالش برا تازه منصوب  یروزنخستیاال،  محمد طاهر آ  [ 23].کشیدند

در   یاداره کرد.  یاییبنادر  برکنار  برا  [24] را  ا  سازییخصوصروند    کردنتوقفم  ینبرد  باعث    یجادبندر 

  2016کارگران در سال    یگسترده  ییگردهما  یککه پس از    ؛ این اتحادیهمستقل شده است  اییهاتحاد

آن از  پس  شد،  کرد،    دولت  یت حماتحت  یفعل  ییهاتحادکه  برپا  اجتناب  مبارزه  سازماناز    یه عل  یدهبه 

  انکارگر   [25کرد.]یتی مبادرت  چندمل  یها سودآور بندر به شرکت  یهافروش بخش یدولت برا  ی هابرنامه

گره    یمرژ  یهتر علگسترده  ی خود به مبارزهمشاغل  و    یشتدفاع از مع  یخود را برا   یمبارزهبندر صراحتاً  

و کارگران   یوستپ یبه جنبش اعتراض  2018بود که در دسامبر  یی شهرها نخستیناز  یکی شهر  ین. ا زدند

بزرگداشت    یهژانو  28در    یاعتصاب با  را  خود  اقل  کشتار  سالگرداعتصاب  از  بجا    یقوم  یتتظاهرکنندگان 

(Beja  )مردان قبیله و    یها، کارگران اعتصابگزارش  بنا به .  درآمیختند  2005در سال    یدولت   یروهایتوسط ن  

 دادند،یرا سر م  «، صلح، عدالت  ی، آزاد»  ی،جنبش ضددولت  یکه شعار اصل  یدر تظاهرات   سالگرد کشتار در  

 [ 26یوستند.]پبه هم 

  یفرآور  یدیکل  یعکارگران در صنابسیجِ  ،  2019  ی و م  یلمارس، آور  یهادر ماه  یامسرعت ق  یشافزا  با

 theیگا )آرد سا  یکارخانهدر  . کارگران  شدشکر شروع    یها یشگاهآرد و پاال  ی ها مانند کارخانه  ی کشاورز

Sayga Flour Mills )    انجمن متخصصان سودانی دست    یمارس در پاسخ به فراخوان اعتصاب عموم  5در

گفتند که    (،Mada Masr)  مدا مصر ی،  مستقل مصر  یخبر   یتسابه وب  انیبه اعتصاب زدند. فعاالن سود

اند. اعتصاب وکال  وارد عمل شده   یا بخش حرفه  30از    یشدرصد بوده و ب  60مشارکت در اعتصاب حدود  

تعط  یمدن  یهادادگاه حال  یل را  در  روزنامه  یکرد،  روزنامهکه  هفت  کردند.    ینگاران  ترک  را  از  بزرگ 

خصوص   ی هاشرکت گرفتند   یر تأث  تحت که    رسید  گزارش   یبخش  قرار  جملهاعتصاب  از    ی ها شرکت  ، 

اریکسون  مانند  موبایل و    یمخابرات و  ان  تی  ام  اعتصاباتزتین،  س  ی.  شرکت   Sakhr)صخر    یماندر 

Cement  )شرکت قند کنانا  [  28] گزارش شد.  زین(Kenana Sugar Company  )کارگر    6000از    یشبا ب

که در    ی. در مطالبگرفتموج اعتصابات قرار    تأثیر  تحت  می  یلدر اوا  یزن  «ی»شهرک شرکت  یکمستقر در  

  یر مد  ی به کار، استعفا  یبازگشت کارگران اخراج   شامل، مطالبات کارگران  شدمنتشر    یاجتماع  یهاشبکه
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دادن به  یانو پا  یدجد  ی یهاتحاد  یلدولت و تشک  ی حام  کارگری  ییهشرکت، انحالل اتحاد  یمنابع انسان

 [ 29]. بودذکر شده نیروهای امنیتی سرکوب اعتراضات توسط 

نقش  اعتصابات بهداشت  متخصصان  و  شکلدر    یاساس  یپزشکان  و    ایاتحادیه  یمبارزاتهای  گسترش 

که خواستار   2016داشته است. اعتصاب بزرگ پزشکان در  یو درمان یاعتصاب در خدمات بهداشتسازمان 

در سراسر کشور   مارستانیب 65اکتبر به   9تا  ،خط مقدم در برابر حمله بودند یمحافظت از کارکنان بهداشت 

ود. در همان ماه با  کوتاه ب  ی«اسیسسپهر »به    ی«اقتصادسپهر »  از  مطالبات  مسیر  [ 30]  . افتیگسترش  

( به  SDCCپزشکان سودان )  یمرکز   یتهیکم  ،یدی کننده کلهماهنگ  های گروهاز    یکیاعتصاب پزشکان،  

دموکرات  ینگاران سودانروزنامه  یشبکه اتحاد حقوقدانان  را    تا  وستیپ  کیو  انجمن متخصصان سودانی 

ها  گروه  ترینمتشکلو    نیتر یاز قو  یکیتخصصان بهداشت  عجیب نیست که پزشکان و مدهند.    لیتشک

کردند. چند   ی شد، رهبر  2019  لیدر آور  ر یچهار ماهه را که منجر به سقوط البش  ام یدادند که ق  لیرا تشک

اعتراض شروع  از  پس  دسامبر  روز  اواخر  در  اعتصاب  یمرکز   یتهی، کم2018ها  سودان  در    ی پزشکان  را 

. خود پزشکان هدف  اعالم کرد  افتیگسترش    مارستانیها ببه سرعت به دهکه    یراتبا تظاه  یهمبستگ

 یکردند و حت  ریحمله کردند، پزشکان را دستگ  هامارستانیبه ب  یتیامن  یروهای ن  رایسرکوب قرار گرفتند، ز

های گردآمده از  داده  [ 32]کشتند.  کرد،یکه معترضان مجروح را مداوا م  یرا در حال  د یدکتر بابکر عبدالحم

بهداشت    متخصصاناز    ی اگسترده  فیطالدین  توسط اسراء سراج   2019تا مارس    2018معترضان از دسامبر  

  ن یالد. سراج داشتندخود نقش    یاحرفه  یهامحل کار و شبکه  ق یاز طر  یدهد که در سازماندهیرا نشان م

، کارگران  یولوژ یرادمتخصصان ، یهوشیب متخصصان عالوه بر پزشکان به اعتراض و اعتصاب داروسازان، 

 [ 33]اشاره کرد. یپزشک ان یوزارت بهداشت، مسئوالن بهداشت و دانشجو

  ی مهیدر ن  گسترشدر حال    ی مهم در جنبش انقالب  گرانیبه عنوان باز  زین  یو مال یدر بخش بانک  کارگران

داده  2019اول سال   باز هم  ق  نیالد سراج   ی هاظاهر شدند.  اول  ماه  تنها سه  م  امیکه  پوشش  دهد، یرا 

مال  هایهای گروهکنشاز    ایدامنه اعتراضات،    تیدر حما  یمختلف کارگران بخش  از جمله  انقالب،  از 

 [ 34] .سازدرا مستند می  و اعتصابات یمدن  ینافرمان

  ی همه  یم  29ـ    28  یعموم   اعتصاب  دهدینشان م  ( MENA)  ی منامبستگشبکه ه  زیر ازگزارش    کهچنان

 : گرد آورد منسجم  یانقالب یرو ین کی دربار   نخستین ی را برا یسازمان طبقات یهی عناصر اول نیا

  ی معاون شورا   ،حمیدتیژنرال    یدهایو تهد  دست از کار کشیدنددر سراسر کشور    یبخش دولت  کارمندان»

فرمانده  یانتقال  ینظام پشت  ی روهاین  ی و  به    عیسر  یبانیبدنام  طلبیدندرا  از    ،مصاف  متشکل  نیروهایی 
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دارفور را به وحشت انداخته    شیکه چند سال پ(  Janjaweed)  د یجنجاو  ی روهای ن  شامل  ی وحش  یاننظامشبه

شرکت در اعتصاب اخراج خواهد    لیرا به دل  یگفت که کارکنان دولت  یم  23سه شنبه    ز رو  حمیدتیبود.  

صنعت بخش  در  اعتصاب  ن  یکرد.  سودان  کارخانه  یقو  ز یکوچک  تعط  ی هابود،  آرد  شدند،    لیبزرگ 

روغن  گاریس  دکنندگانیتول س  یخوراک  یهاو  کارگران  و  کردند  ا  مانیاعتصاب  پ  نیبه  به  وستندیاقدام   .

کار دست  از    ینظام  دیدابانگا، گزارش شده است که کارگران بخش تول   ویمستقل راد  یستگاه خبر یگزارش ا

  27انجمن متخصصان سودانی نام    دسته دسته به اعتصاب ملحق شدند:  ی. کارگران بخش مالاندکشیده

  گذاشت.بوک خود  سی ف  یصفحهمی اعتصاب کردند، روی    28را که در    یخدمات مال  هایبانک و شرکت

ها بسته شدند. کارکنان بهداشت و درمان نقش  کینیها و کلمارستانیب  همراه باشور،  ک   سرها در سراداروخانه

از ستون فقرات    یاپزشکان بخش عمده  یهاکه سازمان  نحویکردند، به    فایا   یدر جنبش انقالب  یمهم

کردند.    یرا سازمانده  یابانیو اعتراضات خ  وستندی. معلمان به اعتصاب پبودند  امیاول ق  یمرحلهدر    یسازمان

  ی موجود در صفحه  ریفلج شدند. تصاو   ،یمراکز مهم حمل و نقل در اثر اقدامات کارگران، از جمله بنادر اصل

  تید که حماادیرا نشان م  ییاز کارگران و تابلوها   یخال  هایاسکله  انجمن متخصصان سودانیْ  بوکسیف

م  یدرصد  100 اعالم  را  اعتصاب  و مهندسان هواند. کارگران  ردک یاز  به    زین  یرنظامیغ  ینوردفرودگاه 

 [ 35]در فرودگاه خارطوم برگزار شد. یا و اعتراضات گسترده وستندیاعتصاب پ

ارتش    جلوی ستادبه تحصن    یمسلح« دولتهای مردان  گروه»  یبود که به حمله  یاعتصاب عموم  نیا  البته

  که جالب آن(. اما  او   عیسر  یبانیپشت  یروهایو ن  حمیدتی  ،یدیدر خارطوم منجر شد )و نه فقط محرک کل

  بودند و   امیق  ن یحمله نکردند، بلکه به دنبال قلب نماد  متشکلبه کارگران    ماًی مستق  ان ینظامارتش و شبه

زمین  کنندگاناعتصابکوشیدند  می یا  کشتن  با  متحدانرا  از    شان،گیرکردن  جوان  زنان  و  مردان  عمدتاً 

  پشتیبانی سریع  یروهاین  که در سنگرها بودند، به تسلیم وادارند.  ایمانند کاالکال و کلمب  نیرنشیفق  یهامحله

شمار زیاد    ای  نفسبهاعتماد  از کردند، اما    اشغال ونقل را  و مراکز مهم حمل  یمبادالت مخابرات  ،یبانک مرکز 

نبودند که  نیرو بنادر، کارخانهبه    برخوردار  ا تیراندازی کنند  یآرد و خدمات عموم  یها کارگران   لیدل  نی. 

بودند،   دوار یو اراذل او ام  حمیدتی  کهچناندر تحصن،  افراد  عام  چرا قتل  دهدنشان می  است که  یاعمده

ش  و رهبران  یطور که در باال مورد بحث قرار گرفت دو قطبمتوقف نکرد، بلکه آن را همان  نییجنبش را از پا

 ها صبر کنند.ژنرال  ترشیب یهاسازش یرا وادار کرد تا برا 
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 ی طبقه و قدرت در سودان ترسیم نقشه

  ی وهی»به ش  تواندینم  گریحاکم سودان که د  یطبقه  یدرباره  ،یبحران انقالب  یدرباره  نیبا توجه به طرح لن

ناموزون و مرکب در سودان    ی اقتصاد  ی توسعه  یروند را الگوها   ن یگفت؟ ا  دی حکومت کند« چه با  یمیقد

شد.    داریپد  یجهان  یدار هی ماکشور در نظام سر  نی که در خالل ادغام ا  ییشکل داده است، الگوها  قاًیعم

محصوالت و مردمش شکل   ن،یکنترل و استفاده از زم  یبارزه برا حاکم که از م  یدولت سودان و طبقه

ب  ی هاینابرابر   یسلطهگرفته است، هنوز تحت پ  نی مداوم  ا  رامونیمرکز و    یها شهی الگوها ر  نیهستند. 

  سیدارند و پس از آن حکومت مشترک انگل همنوزد یدر سده یحکومت عثمان یدر دوره یقیعم یخیتار

از    یبود که بخش  یکرد که در قلب آن »نظام امالک بزرگ  جادیانباشت« را ا  ی مرکز  ی و مصر، »منطقه

بهو صادرات  ی اپنبه و غالت، شبکه  ی اقتصاد کشاورز  ، ینظام جهان  کی .« »مناطق  آمدیشمار ممحور، 

در تجارت برده مورد حمله قرار گرفتند و بعداً به عنوان    هادهبر  نیتأم  ی در ابتدا برا  «یشکارگر   یرامونیپ

 [ 36.]بزرگ عمل کردند یاقتصاد کشتزارها یبرا  یکار محل  یروین ریذخا

عل  در مبارزه  استعمار،  بر   هیدوران  مشترک  کشمکش  ایتانیاشغال  تا  شد  باعث  سودان  در  مصر    ن یب  و 

  ا یلغو کنند، سرکوب    ای نابرابر را حفظ    ی توسعه  یالگوها  ن یا  خواستندیسودان که م  ی از جامعه  ییهابخش

در جنوب که خواستار    نه مسلحا  ی هاو با ظهور جنبش  1960  یحال، در خالل دهه  ن یشود. با ا  فرونشانده

ها تحت دولت  کشمکش  نیبودند، ا  یاسیشدن سرانده  هیو به حاش  یاقتصاد  ی دهه نابرابر   نیجبران چند

  یاست، مبنا  یمرکز   یها سوم سطح استان  کیکه درآمد در جنوب تنها    یی. از آنجابه غلیان درآمدمستقل  

قدرت   1969که در سال   یر یجعفر النم  یر [ افسران ارتش به رهب37آشکار بود.]   هایتینارضا  ن یا  ی اقتصاد

د که منابع جنوب را از  نحل کن  یختن دولت»جنوب« را با سا  یرا به دست گرفتند، تالش کردند مسئله

حال به رهبران    نیو در ع  کردیم  تی ریبزرگ مد  اس یدر مق  یکشاورز   یهادر پروژه  یگذارهیسرما   قی طر

که به    یر ینم  می. رژ دادیدر نظام م  یگاهیبودند جا  هاآنبا    یمانیپجنوب که آماده هم  یو نظام  یاسیس

بود که در مصر، عراق،    یمشابه  یها و تالش  یاردوگاه شورو  یدولت  یدارهیسرما  یهامیرژ   ریتأثشدت تحت

  ی در کشاورز  یدولت  یگسترده  ی گذارهیسرما   قی ناموزون از طر  یحل مشکالت توسعه  ی برا  یبیو ل  هیسور

ابتدا وعده  گرفت، یو صنعت صورت م   ق یاز طر   ی رامونیبه مناطق پ  را   ثروت  ی مجدد مقدار  ع یتوز   ی در 

 داد.  یاجتماع  یتوسعه یهاو پروژه یدولت در خدمات عموم یمواز  یگذارهیسرما

در داخل سودان   دیمتحدان جد  یو او به جستجو  نقش برآب شدده سال    باًیتقر  خاللنمیری در    یپروژه

  ه، یانباشت سرما  اتریپو  یهاخود به سمت قطب  یاقتصاد   یهااستیمجدد س  ی ریگجهت  یبرا   ییها و راه
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دهه    اواخردر  نمیری  .  پرداخت  ظهور کرده بودفارس    جیدر خلکه    هیسرما   یاوک قدرتمند منطقهبل  ژهیبه و

فرصت انجام هر دو    یداد که به خوب   لیتشک  یاسیس  یاتحاد  یگرا حسن التراباسالم  استمداریبا س  1970

  ت یبا حما  یاسالم  یبخش بانکدار  کی  جادیا   یمشترک نمیری و التراب  ی پروژه  ن یرا فراهم کرد. اولهدفش  

 فارس بود.   جیخل ی هیسرما  یمشتاقانه

 ی د که تاکنون دسترسنکن  جادیا   یاز بازرگانان شهر   یدیجد  حامیان   اتحاد کمک کردند تا  نیها به ابانک

  ی کارگران مهاجر سودان  وجوه ارسالی  یْدر امور مال  با برقراری جایگاهی مسلطو    ،داشتند  ه یبه سرما  یکم

  ست درآن هم    ،مدیریت کنند  ی را مصرف  یواردات کاالها  ـ   عربستان و تجارت صادرات  ره یدر شبه جز

مد شد.    المللنیو تجارت ب  یمال  هی کار، سرما  یرویبر مهاجرت ن  یمبتن  یدیجد   یکه اقتصاد جهان  یزمان

ن  عتی از زبان شر  یجنبش تراب با روندها  دیجد  یاجتماع  یروهایاستفاده کرد تا منافع  اقتصاد    دیجد  یرا 

 [ 38.]کرد  تیحما  انیگرااز اسالم ییهمسو کند. دست نامر یجهان

جان شد،    1985از اعتراضات گسترده در    یدر موج  شمیکه منجر به سقوط رژ   یطوفاناز  نتوانست    نمیری

  ز یآمتی موفق  ییبا کودتا  1989در    ریو عمر البشن را از سر گذاراند  آ  یاسالمی ـ  ، اما اتحاد نظام در بردبسالم  

 دوباره قدرت را به دست گرفت. 

کشاورز   نیهم  در ثقل  مرکز  اقتصاد    یحال،  ظهور  بزرگبا  کشتزارهای  برا  جدید  به    ی که  صادرات 

خوراک دام    انهْیفارس و خاورم  جیدر خل  ییاز نظر مواد غذا  ریپول نقد و فق  یدارا  یکشورها  گذارانِهیسرما

ارزان به   متیه قب  نیمز ی با اجارهگذاران  هیسرما  [39] .انتقال یافت  ساحلیاز جنوب به مرکز   د،رکیم  دیتول

  میرژ  متحدِ  ینظامشبه  ای   ینظام  ی با کمک نهادها  که یافتند، ضمن آن  یدسترس  لیمنابع فراوان آب رود ن

 کردند. مالکیت میسلب یکوچک محل ع یو صنا یکشاورزان محلاز خشونت   اسودان ب

ا  دیجد  ی کشاورز  یهایگذارهیسرما  همه پ  نیاز  به دوران    رسدیکه به نظر ممدلی    ،نکردند  یرویمدل 

  ی که در آن سود با پرداخت اجاره به مالکان محل  گرددیبازم  نیزم  و تاراجگر   یاستعمار   یدار هیسرما  پیشین

و در    سیتأس  2007خارطوم، در    ی لومتریک  170(، در  WNSC)  لین  دیشرکت شکر سف.  شدیاستخراج م

کارخانه که شکر، اتانول و    نیدر اشده  گذاریسرمایهدالر    اردیلیم  1افتتاح شد.    ی تجار  دیتول  یبرا   2012

  ،دپردازفروشی میمحصوالت    ری و سا  شکر ین  جریب به کشت   هزار 150از    شیبدر  و    کندمی  دیخوراک دام تول

شامل    اصلی یمحل  گرانیآمده است. باز  دستبه  یا و منطقه  یمحل یو خصوص  یدولت  ی هاهیسرما   وندیاز پ

مرکز  بانک  سودان،  کنانا،    یدولت  قند  شرکت  و  خارطوم  بانک  بزرگتر  یکیسودان،    یها شرکت  نیاز 

عرب  را پروژه    نیای  بودجه  [40] هستند.  ،سودان  یکشاورز توسعه  یگذار هیسرما   یبرا   یسازمان    ی و 
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اوپک    یالمللنیب  ی صندوق توسعه  ،یعربستان سعود  ی صندوق توسعه  ،یابوظب  یصندوق توسعه  ، یکشاورز

  ون یلیم  41جده    در  یاسالم   یاست. بانک توسعه  کرده  نیعرب تام  یو اجتماع  ی اقتصاد  یو صندوق توسعه

سودان و    یدولت  ی هیسرما  نیاز تعامالت ب  ی مشابه  ی شرکت قند کنانا شبکه  ره یمد  ئتی. هدادوام    ورو ی

 [ 41]هستند. یسعود ا ی یتیفعال کو   رانیدهد: اکثر مدیفارس را نشان م جیخل

خود   ن یب  وگودر گفت  ز ین  ییمواد غذا  ی در صنعت فرآور  یاصل  گرانیو باز  ریالبش   میرژ  نیب  ق یعم  ارتباط 

  دادستانْ  ی در پرونده  یاصل   مدارکاز    یکیاو به اتهام فساد نشان داده شد.    یدر محاکمه  ی و قاض  ر یالبش

محمد    ی شخص  یهیاعتراف کرد که هد  ابق س  جمهور سیبود که رئ  ری دالر در اقامتگاه البش  ها ونیلیکشف م

سودان    ی بانک مرکز  به شد که چرا پول را    دهیپرس  ری از البش  یبوده است. وقت  یسعود  عهدی بن سلمان، ول

  نیبوده است )و با توجه به تفاوت ب  ریدست و پا گ  یگفت که مدارک رسم  یبه قاض   اونکرده است،    زی وار

توانست  او    ر،یالبشازنظر  (. خوشبختانه،  دادیپول را از دست م  یتوجه  بلمقدار قا  اه،یارز و بازار س  ینرخ رسم

 ه کند تا به او کمک کند: خود مراجع یشخص یبه شبکه

زندان    ی هالهیجمهور پشت مسیرئ  ست؟ یطارق ک  دیتعجب پرسبا    ی . قاضزدم  زنگطارق    بهگفت: »  او

 نیس  ر یمد  م، مرد مورد بحث طارق سر الخت  "ازدواج کرده است.  ماز بستگان  یک یطارق... او با  "پاسخ داد:  

شرکت(  Seen Wheat Millsُ )  لز یم  ویت م  یاست،  ادعا  سرویکه  با  امن  سیشود  و    ی مل  ت یاطالعات 

(NISSا   ر یگندم دارد و طارق مقاد  یسودآور واردات  اریدر بازار بس  یا سهم عمده  شرکت  نی( ارتباط دارد. 

 [ 42]داشت. اریدر اخت یجمهور استی ر یدالرها ی مبادله  یپول نقد برا یکاف

کاال    یالمللنیب یمانند طارق سودآور باشد، اما چرخش بازارها  یمردان  یواردات گندم ممکن است برا بازار 

 شود.یم  یها شهروند سودانونیلیم یباعث بدبخت یو مال

  اختالفسودان و دولت بر سر    یآرد بخش خصوص  یکارخانه  نیتر بزرگ  ( Sayga)  سایگا  تیر یمد  نیب  نزاع

و کمبود    ی سایگاهاکارخانه  یلیمنجر به تعط  اه،یدر بازار س  متیواردات گندم و ق  یدالر برا  ینرخ رسم  نیب

 [ 43]شد. 2015آرد در  دیشد

رشد  ی کنندهمست یدورهمحرک که  یحاکم سودان بدون اشاره به رونق نفت  یطبقه  یشرحی دربارههر 

پدید آمد    یسودان جنوب  ییکه پس از جدا   یو رکود  بود   2000  یتا اواسط دهه  1990  یاز دهه  ی اقتصاد

،  است  در جنوب  ینفت  ر یذخا  که اغلبتوجه به این، کامل نخواهد بود. با  را با خود بردسوم درآمد دولت  کو ی

پاال لوله،  پا  هاشگاهیاما خطوط  نفت   ی هاانهیو  تقس  یصادرات  دو کشورْ  نیب  مْیغنا  میدر شمال،    نخبگان 
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ی  به مردم عاداندک ثروتی هم    چکان و قطره  دامن زد  میو به فساد در هر دو رژکرد    ثروتمند را    مقامات 

جنوب و دولت خارطوم امضا شد، که    یمسلح اصل  یهاجنبش  نیب  2005که در    یصلح  یتوافقنامه  رسید.

  توافقنامه کرد، شامل  میهموار    2011در    یسودان جنوب  ییو استقالل نها   یپرسهمه  یگزار بر  یراه را برا 

 [ 44]درآمد نفت بود. میتقس پیرامون

از جمله    دیجد  یاستخراج  عیصنا   افتنی  یبرا  دکنندهیناام  یبه تالش  ریبش  میرژ  یدرآمد نفت  ی ناگهان  کاهش

برا ا   یمعادن طال  منجر شد. تصم  نی پرکردن  در  می شکاف  مناطق    یمبن   2015  سال   دولت  بر گشودن 

با    «ی »صنعت  یو صدها هزار معدنچ  یشرکت محل  200  باعث شد تاجویان  کان  یاز کشور به رو   یعیوس

ابزارها از  یافتن  خطرناک    یها و روش  یی ابتدا  یاستفاده  آورندطال  برای  بزرگتر  یکی  [45]. هجوم    ن یاز 

به قدرت  [  46.]انداو بوده  عیسر  یبانیپشت  یروهاین  ان ینظامو شبه  حمیدتیطال    هجوم برای یافتن  نفعانیذ

خود در داخل   فیکث یها جنگ یبرا عیسر یبانیپشت یروهایکه از ن  ر،یابتدا در زمان البش ،تیدیحم دنیرس

استفاده   درآمد    بارا برکنار کرد،    کتاتوریکه د  ،یانتقال  ینظام  ی کرد، و سپس در شورامیو خارج سودان 

آن را تصرف    2017در سال    عیسر  یبانیپشت  یروهایکه ن  یدر دارفور شمال  ریجبل ام  یحاصل از معدن طال

 [ 47شد.]، تأمین میکردند

آن را    ( Global Witness)س  ویتن  گلوبال ی  ردولتیاست که سازمان غ  یزیآن چ  اصلی   محور   حمیدتی

نظام  مجتمع » اش  خانواده  ی که توسط اعضا  یی هااز شرکت  یا شبکه  کند،یم  فیتوص  «یصنعت ـ  یشبه 

  هایفعالیت  آهن و فوالد، عالوه بر استخراج طال و  ها،رساختیز  ،یونقل، گردشگرحمل  در و    شودیم  تیهدا

  ی روهاین  یحال، نفوذ اقتصاد  نیبا ا  [ 48] .، منافع دارندمانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان  یرقانونیغ

  ی قوم  یپاکساز  وکار کسباست:  متکی  از تجارت    ی گر ینوع د  برآن    یهانیوحش  ییکارا  بر  عیسر  یبانیپشت

دولت    را ی ، زداد  لیتشک  ر یالبش  مینهفته است که رژ  د«ی»جانجاو  انینظامآن در شبه  یها شهی و جنگ. ر

  ی توجهیاز ب  یناش فرونشاند، شورشی که  2003در سال   را  دارفور  یشورش مسلحانه در منطقه کوشیدمی

  یسنت  یر یعشا  یهارا که عمدتاً از گروه  ییهاعرب  میمنطقه بود. رژ  نیراندن ا   ه یدولت و به حاش  مدت دراز

و در خالل    دکر  جیبس  ی ستینژادپرستانه ترور  کارزار  کیحمله به جوامع کشاورز در    یشده بودند برا  لیتشک

های خود را  خانهسو  نی به ا  2003از سال    یدارفور   هاونیلیمباعث شد تا  صدها هزار نفر را کشت و    آن

ک »پروژهچناند.  ننترک  در  که  است«  کافی  می  2013ی  اقتصاد  هاارزارک  نیادهد،  نشان    یمنطق 

کنترل معادن    حکیمت  ،نی »غصب زمهای زیر تقویت شده است:  روشکه با    اندشکل دادهرا    ی ارحمانهیب

  ی هاراکت  شگستر   ؛"ی خونهید"  شیافزا  یبرا  یآشت  یهاکنفرانسبرداری از  بهرهشده؛  کشف  تازه  یطال 
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های  مشخصهبزرگ که    یها غارت  یر ی؛ و از سرگهاسرقت از بانک  ؛یخواهقاچاق؛ باج   یهاو شبکه  یحفاظت

 [ 49.]«بودند یری درگ نیشیپ یهادوره

ملحق    انینظامکه به شبه  ی کردن مردان جوانییدر کاال  ر یالبش  میو رژ  عیسر  یبانیپشت  یروها یرهبران ن

که به   یمانند عربستان سعود یا متحدان منطقهبرای  را به عنوان مزدور    هاآنمهارت داشتند و   نیز   اندشده 

  ی هنگفت  یهنیهز   ریالبش  [50] بودند، استخدام کردند.  منیاستقرار در    یبرا   گوشت دم توپشدت به دنبال  

کرد: او در دادگاه فساد    افتیدر  منی  یاز دارفور به جنگ داخل  دیمو خدماتش در انتقال مردان جوان ن  یرا برا

به او    ی«شخص  یاستفاده»   یبرا   ی عربستان سعود  راپوند پول نقد   ونیلیم  8/73 خود به دادستان گفت که

با  بیل  ینفت  سات یتأس  ت یامن  نیتأم  یبرا   یقرارداده که  گزارش شد  نیچنهم  [ 51]داده است.   یروها ینی 

 [ 52بسته شده است. ] 2019  اوتدر  عیسر یبانیپشت

به خود    2019  لیدر آور  حمیدتیثروتمند است که    ی به قدر  عیسر  یبانیپشت  یروها ین  یاقتصاد  یامپراتور

در    یاقتصاد  یکرده است تا از فروپاش  یگذارسودان سپرده  یدالر در بانک مرکز  اردیلیم  کیکه    دیبالیم

  ینقد  انی کاهش مشکالت جر  یدر اواخر سال، گفته شد که او برا  [53]کند.  یریجلوگ  ریسقوط البش  یپ

خود به   دیدر نقش جد  حمیدتی  [54]  وارد عمل شد.  دیجد  یهاچاپ اسکناس  ینهیسودان با پرداخت هز

  ، حتیکرد  دیخود به دولت تاک  ی به سرعت بر وفادار   ،یتقالدر دولت ان  تیحاکم  یشورا   س یرئ  ب یعنوان نا 

م ام  داد یظاهراً قول  به کنترل دولت مرکز  ر یکه جبل  و درآمدها  ی را  دولت  شی بازگرداند  بودجه  به    ی را 

 [ 55]  بسپارد.

به تاجران،    و  گیرندآرام میدولت  در    شدنجذببا    اشیصنعتـ    یشبه نظام  مجتمع  هی و بق  حمیدتی  ایآ

است که    نیا  آرزومندانه نوع تفکر    نی؟ مشکل اشوندمی  لیمحترم تبد  یو افسران نظام  یکارمندان دولت

  دهیناداز آن است    ریناپذییجدا  یاکنون بخش  حمیدتیرا که    ی تردولت و طبقه حاکم گسترده  نیب  یرابطه

خود که تاجر    ب یج  پرکردنو نه صرف مهارت در    است  ه یانباشت سرما  نیخدمت به ماش   نی. ا ردیگیم

منافع   نیب  وندیپ  یرشته  در  نیچناست. او هم  راندهرا به قلب دولت سودان   دیسابق شتر و شورشگر جانجاو

  یاستخراج  عیو صنا  ی خدمات مال  ،یتجارت واردات  ،یتجارت کشاورز   پیرامونحاکم که در سودان  ی  طبقه

 به خوبی جای گرفته است. و امارات شکل گرفته است،  ی در عربستان سعود هاآنارشد   یو شرکا

را در چارچوب دولت    حمیدتی  عطش و ولع  تواندیسودان م   ناکاملانقالب    ایکه آ  ست ی ن  نیسؤال ا  نیبنابرا

را در هم    ریرا که قدرت البش  یجنبش مردم  تواندیم  یزیکه چه چ  است  نیموجود مهار کند، بلکه سؤال ا

 ؟ بشکندطبقه حاکم را در هم  یو اجتماع یاسیکند که بتواند کل قدرت س لیتبد ییرویشکست، به ن
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 ایجاد »دولت پنهان«؟ 

پول سودان در  ارزش  شد.  یتر میسوال روز به روز ضرور   نیپاسخ به ا  تی مقاله، فور  نیزمان نگارش ا   در

  ی اساس  یکاالها   متیق  دیشد  شیو باعث افزا  دیحد خود رس  نیترنییبه پا  یجهان  یدر برابر ارزها   ه یفور  27

در    نقرص نا  کی  متیق(  El Gezira)  جزیرهدر    [ 56]ها شد.استان  ینان و سوخت در برخ  دیو کمبود شد

از دو    شیب  که  افتی  شی افزا   ه یفور  10در    یپوند سودان  5در هفته قبل به  سودانی  پوند    4ـ3از    اهیبازار س

ق برا   ی تظاهرات  [ 57بود.]   2019در سپتامبر  آن    متیبرابر  اخراج    یدسترس  ی هم  نان و سوخت و هم  به 

  الت ی، در خارطوم و اکننداعمال می  یدر داخل دستگاه دولترا    یادیکه هنوز قدرت ز  پیشین  میرژ   ی اعضا

  یراه برا   نیبهتر  ینان و سوخت، کارشناسان درباره  یها فص  شیافزا  ی با ادامه  [58]برگزار شد.  دیسف  لین

ی  ی تجویزشدهاز نسخهکه    یکسان  امیپ  ،شدبینی میکه پیشچنانبحث کردند.    یمقابله با بحران اقتصاد

اصالحات    ق ی، تعمکردندپیروی میپول    یالمللنیو صندوق ب   ی مانند بانک جهان  یالمللنیب  یسسات مالمؤ

 [ 59]نان و سوخت بود. یهاارانهیجمله لغو  از  یبرالینئول ی اقتصاد

سرعت    ی او رسانه  یمال  یاز نهادها  پیشین  میعناصر رژ  یکردن برخکنشهی ر  یبرا   یحال، اقدامات  نیهم  در

بانک    11سودان و    یبانک مرکز   جرایی ا  یهائتیه   ی به انحاللمبارزه با فساد دولت انتقال  ی تهیگرفت. کم

های  ها و سازمان[ روزنامه60.] را مسدود کرد  ریالبش  میتن از رهبران رژ   47  ی ها و حساب  پرداخت   گرید

 [ 61ای مرتبط با مقامات رژیم پیشین نیز تعطیل شدند.]رسانه

پاکساز   نیا  با به  پیشین  میرژ   یحال،  نهادها  زحمتتاکنون  تأث  یبر  دولت  است.    ریسرکوبگر  گذاشته 

از    ،( NISS)  یاطالعات مل  و  ت یامن  سازمان   سیرئ  صالح گوش،  مانند  یتیارشد دستگاه امن  یها تیشخص

  یو شورا   د استعفا دا  ر،ی البش  ی دو روز پس از سرنگون  ل، یآور  13انقالب بودند: گوش در    ی هیاول  ان یقربان

  ن یبا ا  [62] د.کر  « بازنشستهژوئن »  11در    افسر ارشد سازمان امنیت و اطالعات ملی را  98  یْانتقال  ینظام

داشتند که   نانیاطم  قدر به خودآن  یاطالعات مل  و  تیامن  سازمانماموران مسلح سابق    ه،ی در ژانو  همه

با    انهدرگیری مسلحفرودگاه خارطوم را به دست گرفتند که منجر به    کینزد  یتیامن  یهاکنترل ساختمان

 ینفت  نیادیم  یاطالعات مل  و  تیامن  سازمانعوامل    ریکه سا  یچند ساعت شد، در حالبرای  مسلح    یروهاین

 [ 63] کردند. لیتعطی وسط دولت انتقال ت ی خوددارفور را در اعتراض به برکنار

به    ع یسر  یبانیپشت  یروهاین  ان ینظاممسلح و شبه  یروها یاز جمله ن  م،یمردان مسلح رژ  نهادهای  گر یاما د

جزء  اصالح خود، افسران    جایارتش به    یاند. رهبر شدهمستقر    یدر دولت انتقالقاطعانه    حمیدتی،  یرهبر

از قدرت به خطر انداخته بودند،    ریدفاع از معترضان قبل از سقوط البش  یرا که جان خود را برا   یو سربازان
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شهرها آمدند و با خشونت    گر یخارطوم و د  یهاابانیبه خ  هیفور   20سرکوب کرده است. هزاران نفر در  

سودان آن را به سرکوب    یکه انجمن متخصصان سودانی و حزب کنگرهچنانروبرو شدند،    سیپل  یگسترده

  سیکشور و رئ  ریوز  یکردند. انجمن متخصصان سودانی خواستار برکنار   هیتشب  ریالبش  میتظاهرات تحت رژ

نقش قدیمی    عیسر  یبان یپشت  یروهاینمستند کردند که چگونه    یبشرحقوق    ی هاسازمان  [64]شد.  سیپل

 .ایفا کردنددر سرکوب منتقدان دولت  ی رااطالعات مل   و تی امن سازمان

حما  تی تقو  یبرا  نیچنهم  ر یالبش  یهاژنرال کرده  یالمللنیب  تی خطوط  تالش  دچناناند،  خود    داریکه 

 لیجمهور اسرائ  سیرئ  اهو،ینتان  نیامیو بن  ،یدولت انتقال  تی حاکم  یشورا  سیالبرهان، رئ  نیب  یرکنندهیغافلگ

  تی متحده، و با حما  االتیخارجه ا  مورا  ریپمپئو، وز  کیما   میدهد. البرهان با اقدام مستقینشان م  هیفور  3در  

است که    ایو بودجه  حات یتسل  ان یاز جر  ی بردارو مصر، آشکارا به دنبال بهره  یامارات، عربستان سعود

اسرائ  یادا  یعموم  یهاشینما  نیچن  یبرا   یمعمول  بهای نقش  به  سلطه  لیاحترام  ستون  عنوان    ی به 

مردان    ی هاخانواده  اتحال، اعتراض  نیدر هم  [66].آیدشمار میبه  انه یمتحده در خاورم  االت یا  ی امپراتور

که  قراردادی امضا کرده بودند    یامارات متحده عرب  یتیشرکت امن  کیبا    و  خورده  بیکه فر   یجوان سودان

ناگهانی در این    یچرخشموجب  مستقر کند،    یبیدر ل   ینفت  ساتیحفاظت از تاس  یرا برا  هاآنخواست  یم

  یفرار از بحران اقتصاد  از  که  ی جوان  ن. مرداشد  امارات  در  یاستخدام  یروهاینفر از ن  50  یامر و تخلیه

  دیمراکز خرباید از  کردند بنا به آن میگمان میرا امضا کرده بودند که    ییراردادهاق  ،تورمی نومید شده بودند

و به  خواهند دید    یگفته شد که سه ماهه آموزش نظام  ها آن، اما به  کنندفارس محافظت    جیدر کشور خل

 [ 67]خواهند شد. مستقر  یبیل درعنوان مزدور 

 « قدرت دوگانه» یاهوهیش ها ویهخمیس: نظر  ق یو رف نیپوالنزاس، لن

را در کانون    یقدرت دولت  یحوادث مسئله  نیا  یکند، همهیاشاره م  یبه درست  یزولیطور که ال گهمان

 کنند یم  دیبر مشکالت محدودکردن انقالب تأک  ها آن  ن،یدهد. عالوه بر ایسودان قرار م  ونیتوجه انقالب

  االت به سؤ  کهنی، بدون اای تعریف شده بودبه نحو بسته  ریالبش  ی«نجات مل»  می رژبا    مبارزهکه در چارچوب  

هایش  همپالکیو    ریکه البش  یاآن با طبقه حاکمه  یعملکرد دولت و رابطه  ی نحوه  یبارهدر  یتریاساس

  ا یمجدد« دولت،   یکربندی»پ  ایمجدد«  استقرار» ی بارهبحث در نیبودند، بپردازند. بنابرا فقط بخشی از آن

 . کندیکمک م یکردن مشکل اساسبه پنهان «،یادیل بن»بازگشت به اصو 
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منافع    یهمه  یعنیخود را حفظ کرده است،    هایریشهمانده و    یرفته است، اما دولت باق  نجات ملی  میرژ

به  دولت را   کیاستراتژ ی ریکند و سوگیم تیحاکم حما یاجتماع  یروها ین یکه از سلطه  یو شبکه روابط

 [ 68]کند.یم لیآن تحمنفع خود بر 

چپ    یهادولت  یو فروپاش  ینینشعقب  یخوان کارلوس موندرو درباره  پردازیهیبر نظر  هیبا تک  یزولیگ  ال

پوالنزاس    کوس ین  یونان ی  ست یمارکس  یهابه نوشته  ن،یالت  ی کایآمر   فروکش »چرخش به چپ«با  همراه  

 حاکم و دولت را روشن کند.   یقدرت طبقه  نیب یآورد تا رابطه یرو

  دی. هر ساکن جدستیاجاره ن   ی برا  یخال  ای خانه  ای   یاسیدست صاحبان قدرت سدر    خنثی  ی ابزار  دولت

  ی ها و تله  هایدر ورود  سنگرها کند.  یم  دایمبلمان و دکور آن پ  ،یخود را در معمار  انینیشیاز پ  یرد  خانه

انتظار    ی انفجار   ن یدرب آشپزخانه در کم  پشت   راندازها یتکه تک  ی ست، در حالهاآندر گوشه و کنار در 

 [ 69]اند.نشسته

سودان،    ی دولت فعل  یکنند »صفرکردن مجدد شمارنده« در نهادها یکه تصور میکسان  ،یزولینظر ال گ  از

که   کندیاستدالل م یزولیدر اشتباه هستند. ال گ قاًی کند، عمیآن را حل م ک«ی استراتژ ی ریمشکل »سوگ

که    راچه  موجود، آن  تی خود با وضع  قیتطب  یجادر طول »دوره گذار« به  خواهندیم  یسودان  ونیانقالب  اگر

با  واقعبه برگردند، که    دیدر خطر است درک کنند،  لن  نخستینبه مفهوم »قدرت دوگانه«   از  پس  نیبار 

 . بیان کرد  1917  لیدر آور بازگشت به روسیه

... که واقعاً وجود دارد و  ی را  گر یدولت د»کارگران و سربازان،    ندگانی( نماهای)شورا  هایسوویتدر    نیلن

ه  قدرت را به دست گرفت  1917  هیکه پس از سقوط تزار در فور  یدر کنار دولت موقت  «در حال رشد است

 نیلن  جود،و  نیبود. با ا  در مرحل اولیه«و    فی ضع»هنوز    1917  لیدر آوربدیل  دولت    نیکرد. ا  یی، شناسابود

 : توانند بهشوراها میاستدالل کرد که 

مردم از    میابتکار مستق  ر ، بیبر تصرف انقالب  ماًیکه مستق   ی... قدرت  ی بدل شوند انقالب  ی کتاتورید  ک »ی

نوع قدرت    ک ی  نیمتمرکز وضع شده است. ا  یقدرت دولت کیکه توسط    یو نه بر قانون  ،متکی است  نییپا

که هنوز    ینوع معمول  ز ا   ک یبورژوادمکرات  یپارلمان  یها یاست که عموماً در جمهور  ی کامالً متفاوت با قدرت

در    س یقدرت از همان نوع کمون پار  ن ی... ا  حاکم است وجود دارد  کایاروپا و آمر  شرفته یپ  یدر کشورها

 [ 70«]است.   1871سال 
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خاطرنشان    ی زولیطور که ال گدر سودان به طور مشخص به چه معناست؟ همان  «ها ویتسواز »  صحبت

  ی سازمان  هایشکل   نیرا رد کرده بودند که چن  دهی ا  نیچپ سودان قبالً ا  یخی تار  یهاتیکند، شخصیم

  یکی  ان، سود  ست یکل حزب کمون  ر ی، عبدالخالق محجوب، دب1963. در  دیایتواند در سودان به وجود بیم

را که ظاهراً تالش کرده بود کارگران بندر سودان را متقاعد    س یخم  قی حزب به نام رف  بداقبال   ی از اعضا 

رفیق    « ییبورژوا انتظارات »خرده  چرا که بنا به شدت مورد انتقاد قرار داد،  دهند به  لیتشک  سوویتیکند تا  

مج  توانستمی  1917ی  هیروس  ی سازمان  هایشکل   خمیس ازی  موعهبه  داده    طیشرا  جدیدی  انتقال 

 [ 71شود.]

  یسازمان  ایآ  که نیا  ودنآزم  یبهتر برا  یلحظه  ــنابهنگام بوده باشد    یخمیس واقعاً تا حدود  قیرفشاید نظر  

اعتراضات    ان یسال بعد در جر  ر،یخ  ا یدر سودان مطابقت دارد    یمبارزه طبقات  رشد  یازها یبا ن  ها سوویتاز نوع  

حق    یزولیحال، ال گ  نیبا ا  [72] گرفت.دربر   1964«  انقالب اکتبر»  خاللور را در  بود که کش  یاگسترده

تعیین    قلمرومرحله هنوز در    نیاگر ما در ا  یقدرت دوگانه باز کند، حت  یمسئله  یرا درباره  یدارد که بحث

الزم است    که  وجود دارد  یدیکل  یدهیدو ا  جانیدر ا  [73] .میهست  تکوینْ  حالِدر  چنانهم  یِاحتماالت  جهت

کند یم  میرا ترس  یریکه مس   ون، یانقالب  سوبژکتیو  تمایالت   ه انقالب است، ن  خودِ  نیاوالً، ا   بر آن تأکید شود.

  م یتصم  دیامروز با ،  1917  لیدر آور   ن یدرست مانند لن  ، سودان  ون یانقالب  اً،ی. ثانشودمی  ی واقعکه امر ناممکن  

آ  رندیبگ رو   ا یکه  شرطاحتماالت    ن یا  یبر  تحقق    بندی«»امیدوارانه  جهت  در  تالش    هاآنو  عمل  در 

 [ 74]کنند.

  ط یشرا  انیقدرت دوگانه را ب  کهنیا  یارزش تکرار دارد. او به جا  جانیدر ا  نیمهم لن  یهانشیاز ب  یکی

به  دولت موجود    یبه جا  یمردم شورش  ینیگزیبداند، اصرار داشت که جا  هیروس  یاسیو س  یاجتماع  زیمتما

 خورده است:  رهگ یانقالب   یهابحران یهمه خاللدر  ی ها مردم عادونیلیم عیشدن سریاسیس ندیفرآ

  یناگهان  ع،ی سر  العادهفوق  شیافزا   ،یهر انقالب واقع  یاصل  یها از نشانه  یکی  ،یعمل   استیمنظر علم و س  از »

  ی، مستقل و مؤثر در زندگنهاست که شروع به مشارکت فعاال  ی“ شهروندان عاد”  شمار  در   غیرمنتظرهو  

 [ 75«]کنند.می و در سازمان دولت یاسیس

با    ژه یبه و   ،یدار هیسرما  ی دولت در جامعه  ت یبا ماهنیز    شدنسیاسی  ن یتوان اضافه کرد که ایم  جا نیدر ا

  هاآن  ی تعامالت تجار  می، تنظهاآنروزمره مردم، ارائه خدمات و کار به    یدر زندگگرفتن آن  ی جاینحوه

شروع    یبحران انقالب  ک ی»مردم« در    ی. وقتگره خورده است  هاآنسرکوب و نظارت    نیچنو هم  گر یکدیبا  

م حرکت  ومشخص  کنند،یبه  رژ  ییهایژگیکردن  پا  میکه  دولت    رسدیمکار    انیبه   شود، یمآغاز  و 
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را نه    یقدرت مردم عاد  تی ها در نهاو اعتصاب  یمدن  ینافرمان  ،یا اعتراضات توده  کارآییاست.    رممکنیغ

.  انگیزاندبرمی  ولتد  ماشین خود  کردنِمختل  یبرابلکه  « در بشکه،  گندیده  یهابی»س  جداکردن  ی فقط برا

:  شودپاره میبه سرعت    یاجتماع  اربافت  وگرنه  ،از اختالل را پر کند  یخالء ناش  دیبا  یزیچ  ن،یعالوه بر ا 

به برق و    رند،یقرار گ  یخود مراقبت کنند، تحت درمان پزشک   یها بگذارند، از بچه  زیم  ی غذا رو   دیمردم با 

با    یآب دسترس مختل    ای  تضعیفکه عملکرد دولت    یارتباط برقرار کنند. هنگام  گریکدیداشته باشند و 

 کنند.یم  زهایچ نیا نی تأم  یخود برا یشروع به استفاده از منابع جمع یعیبه طور طب یشود، مردم عادیم

است.    ر یپذدوگانه امکانقدرت  ت یوضع  ن،یلن  یگفتهبه    «،ی است که در هر »انقالب واقع  لیدل  نیهم  به

  مشارکت به »شروع    یمردم عاد   ی ودهشود که تآن میمنجر به    ی انقالب  یهانبحرا   که نیبر ا   یاو مبن  یادعا

  : است  شده  اثبات  بارها  1917، از سال  کنندیدولت« م  ی و سازمانده  یاسیس  یفعال، مستقل و مؤثر در زندگ 

، مصر، تونس و  2003در    یو ی، بول1980، لهستان در  1979در    رانی، ا1973در    یلی، ش1936در    ایاسپان

  ی هابحران  نیا   یهمهدر    ی و خود سودان در سال گذشته. مردم عاد  ریالجزا   و   ،2012ـ2012در    هیسور

به دست  برای مدت کوتاهی  روزمره    ی دولت را در زندگ  ی کارکردهاو    اراتیاخت  به درجات معینی  ی انقالب

درکردن  بهاز میدانبا    هیقدرت دوگانه در روس  یجهیتکرار نت  اوردند،یبه دست ن  هاآنکه    ی زیاند. چگرفته

  ی به نهادها   امکان  نی ها، انمونه  نیا  ترشیبود که در ب  نعلت ایآن بود.    ینیگزی و جا  ییدولت بورژوا  اجباری

  ان یشده توسط انقالب در مآزاد  یها یانرژ  یدهو سازمان  کردن جمعیبه    ادرکه ق  شدینم  لیتبد  یمؤثر

 در برابر دولت موجود عمل کنند.  یقدرت واقعپاد ک یعنوان باشند که بتوانند به ییهابه شکل یمردم عاد

  « مقاومتِ   یهاتهیکم»کند،  یخود اشاره م  ریدر مقاالت اخ  یبه درست  یزولیطور که ال گسودان، همان  در

  ی هاگره  ها آناز    یو برخ  گرفتندمیرا به خود    یمحل  ی از حکومت انقالب  ییهاجنبهگاهی    ت مستقر در محال

و مقابله و  است  انقالب    نیا  قی هستند که هنوز به دنبال تعم  یجنبش مردم  کی   یبرا  یدیکل  یسازمانده

از    2019در جریان قیام  مقاومت    یتهیدهد. کمیادامه مرا    یو نظام  یتیامن  یها دستگاه  در برابرمقاومت  

است  ها«  اعتراض  یو اجرا  ی زی رمسئول برنامهکه  تدارکات محله    واحد تحرک وخود به عنوان »   ی هاشهیر

یگزین  و اغلب جا  کشدیرا به چالش م یرد قدرت دولتخُ  یها که ارگان  یاسیاز اقتدار س  یدیه »شکل جدب

  توان یچه مبا آن  ییارویرو  از طریق   یمحل  یبه حکومت انقالب  جیبس  ری مس  [76]شد.  لیتبد  «شودآن می

  ی رفت. در سودان، شکل سازمان  ش یپ  ،روزمره  یدر زندگ  یکتاتور یمظاهر دیعنی    د،ی« نامعمق کم»دولت  

 بود. «ی مردم تهیکم عمق« به اصطالح »کم»دولت ی یهاول
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زندگ   هاآنو پدرساالران کوچک    یمردم  یهاتهیکم   ی گواه  هاآنشهروندان نفوذ کردند.    یروزمره  یدر 

کرد    نییتع  یحت  هاآننظر گرفتند. قضاوت    ر یرا ز  یاسیو س  ی اقامت، فوت و فقر صادر کردند، رفتار اخالق

مادران    عنوان   مستحق  ی ناند و چه زناطرد شده  یبندوبار و از نظر اجتماع   یب  ی که کدام زنان از نظر جنس

  ــ داشتند که منابع مشترک    اریاخت  نیچنهم  هاتهیهستند. کم  یرفاه  یایمزا  افتیدر  ط یواجد شراو  مجرد  

که    کنند  عیتوز  گذارانهیسرما   میانرا  ــ    یواحد درمان محل  ای  درمانگاه  ایفوتبال،    نیزم  ای محله    دانیم

بلند    یبه عنوان بازو  یاسیاز نظر س  هااین کمیته.  شدیم  معاملهاز رشوه و    ییهاشامل چرخهاین روند  اغلب  

  ی تیحما  ی هاخرد شبکه  ت یر یو مد  یانتخابات  جیکردند و مسئول بسی( عمل مNCP)  یحزب حاکم کنگره مل

 [ 77]بودند.

رهبران آن    رایمهم بود، ز  اریبس  امیق  تیموفق  یبرا  یمردم  یهاتهیزدن و سپس شکستن قدرت کم  برهم

مقاومت در    یهاتهیدولت فراخواندند. کم  ی در هستهمسلح  با مردان    یی ارویرا به رو   یشهروندان شورش

گسترده که در خارج از    یاعتراض ه اردوگا نظیر ،ارتش ستاددر خارج از  یمیعظ  ی هاتحصن سرتاسر سودان

تظاهرات    یمردم را برا  هاآن.  دندیشد، تدارک د  سیتأس  لیآور   6مسلح سودان در خارطوم در    یروهاین  ستاد

  محالت و در    پرداختندغذا  به سازماندهی توزیع  کردند،    یآور مجروحان پول جمع  یمداوا  یکردند، برا   جیبس

  د یبه اوج خود رس  یکه اعتراضات و اعتصابات مردم  یکردند. هنگام  جادی باز ا  یبحث و مناظره فضاها   ی برا

  اپوزیسیون کردند که ی ها را سرنگون کرده بودند شروع به تزلزل و سازش با گروه ر یکه البش هایی لو ژنرا 

تالش کردند    ی رت محلکسب قد  یمقاومت برا  یها تهیاز کم  ی اریکردند، بسرا رهبری می  یاجنبش توده

 شدند.  هاآنرا تصاحب کردند و جایگزین  یمردم یهاتهیکم  یهاییو دارا 

  ییجا  ژه یمقاومت، و به و  یهاتهیکم  یاسیس  سرشتکند،  یمستند م  یزولیطور که ال گحال، همان  نیبا ا

  یواسطهبه  قرار بگیرند،  کنندیم  نییکه سرنوشت انقالب را تع  یرود در رابطه با موضوعاتیکه احتمال م

میم  یندگینما  هاآنکه    یمناطق  یاجتماع  سرشت شکل  محلهردیگیکنند،  کاالکال،  که    نیرنشیفق  یا . 

و نفوذ    ی سازمانده  یتوانست با درجهی، نمندبود  از آنجا آمده  ام یاز مردان جوان سنگرها در اوج ق  ی اریبس

ا یکی  و ب  بود  داده  لیتشک  یتر ییتو  نیکمپ  ق یرا از طر   ش مقاومت  تهکمی  که طبقه متوسط    اضِ یر  یاجتماع

  ی هاتهیکم است یبه س یدهطبقه در شکل قش ن [78بالید برابری کند.]ی به خود میدر دولت انتقالدو وزیر 

ارتش  فرا گرفت و در جریان آن  وئن  ژ   3را پس از کشتار معترضان در    ی اکه جنبش توده  یمقاومت در بحران

کردند در  میرا که مقاومت  و اجساد کسانی  کردند    ی را پاکسازتحصن بیرون از ستاد ارتش    انینظامو شبه

  ی آزاد  یروهایکه ننی( از ترس ا یمقاومت )به درست  یها تهیکم  با قوت تمام تاثیر گذاشت.   ،انداختند  لیرود ن
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 بودند  یا معامله  ی سازش و مذاکره برا  در شرف  ام،یق  ی رهبر  اپوزیسیون  یهاگروه(، ائتالف  FFC)  رییو تغ

غ  ی دولتتشکیل    یبرا را  ها  آن  یاصل  مطالباتکه     یاردهتجمعات گست  گرفت،یم  دهیناد  ی رنظامیکامال 

و    ندیایانجمن متخصصان سودانی خواستند که ب  ژهی و به و  نیروهای آزادی و تغییردادند و از رهبران    بیترت

 دهند.  حیتوض

  ی گر یپس از د  یکیبود و سخنرانان    دشوار اعتراض خارطوم،    کانونقهرمانان    ،یبور   یرها یکردن شقانع

توانست  توانا،    سخنران  کیصم،  ، محمد ناجی االی انجمن متخصصان سودانیزدند. فقط ستارهیم  ادیفر

  دستگاه حاکم خواستند با  یکه انجمن متخصصان سودانی و متحدانش م  یا مصالحهرا از  ها  ناامیدی آن

 [ 79]خشم کاالکال حاضر نشد. نیتسک یکس برا چی. هکند تیر یدهند، مد ترتیب

دولت    لتشکی  زمان   از و مناطق طبقه متوسط   کارگریو   ر یفق محالت  نیمشاهده بقابل  یاسیس  ی بندقطب

بار    ن یت. قهرمانان انقالب کاالکال در ماه نوامبر به سنگرها بازگشتند و ابه شدت ادامه داشته اس  یانتقال

  یهاتهیشدند. کم  یحکومت محل  یاز مقاومت در بازس  یهاتهیو مشارکت کم  یمحل   ری مد  یخواستار برکنار

  3در کشتار    حمیدتی  عیسر  یبانیپشت  یروهاینقش ن  کردنورجوعرفع  یتالش برا  هیعل  ج یمقاومت در بس

و    یآزاد  یروها یاستقالل خود را از ن  هاتهیکم  ی ازاتحاد   ایمنفرد    یهاتهیکم  واند، مشارکت داشتهنیز  ژوئن  

  ی هاتهیاساساً کم  جلب نیروهای دیگر بود و  آشکار از  تیحما  یپاسخ دولت انتقال  [80]اعالم کردند.  رییتغ

کرد   لیتبد  یمیقد  یمردم   یهاتهیبه معادل کمشان  با حذف اختیارات مردمی و استقالل سیاسیمقاومت را  

 [81شوند.] می دییتأ ینامزد و توسط دولت محل رییو تغ یآزاد یروهایکه با مشورت ن

  ها آنبخش  ییرها  لیتحقق پتانس  ی هامقاومت و هم چالش  یها تهیکم  یحق دارد که هم وعده  ی زولیگ  ال 

در سودان    یمردم  یجنبش انقالب  یرو  شیپ  سوبژکتیوها به مشکالت  چالش  نیاز ا  یار کند. برخرا آشک

  ندیفرآ  یدبع  یمرحله  یکه برا   رییو تغ  ی آزاد  یروهایمستقل از ن  یاسیس  یروهای، مانند ضعف نمرتبط است

 ی نیاز مشکالت به طور ع  ی. اما برخشوندی میسازمانده  ی با دولت آماده  ییارو یرو   ی و دور بعد  ی انقالب

را   ییایجغراف  یتیدارد که موقع  یاز شهروندان شورش  یا مقاومت به عنوان بدنه یها تهیکم  سرشتدر    شه یر

به معنایی  ها  قدرت آنآنگاه    ند،تعامل داشته باش  گری کدیبا    محالت عنوان  به  هاتهی. اگر کمکنندیم  یندگینما

نه  جامعه و  م  کی استراتژشناختی  مرتبط  اگرچه  ماندیبا طبقه  به طور موقت  ها  این کمیته.  است  ممکن 

محدود    هاییو شکل  یاسیس  یی صدا  و  دهند  رییخاص تغ  یهاهدر محل   یرا تا حد  یسلسله مراتب اجتماع

  منفرد  یها تهیچه کمآن  ی ابر  یدیشد  ی هاتیمحدودبدهند،    مظلومان و ستمکشانرا به    یاز قدرت اجتماع

  ی محله  کیثروت و قدرت در    عی توزبازبه دست آورند وجود دارد.    یتوانند در هنگام معامله با دولت مرکز یم
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رود، اما  یم  شیپمعینی  کردند تا حد  یم  سیاهساکنان را    ی پا که زندگاز ظالمان خرده  ی برخ  ییبا جابجا  ریفق

  ها آن  یبرا  شثروت و قدرت را که جوانان  ات دررییتغ  انواعدارد تا    ازین  یبه متحدان  کالمقاومت کاال  یتهیکم

اتحقق بخشند،  در سنگرها کشته شدند البته،    ر یبا سا  یافق  هایارتباط  قی توان از طریاتحادها را م  نی. 

  ی هایجمهور از    ای رشته  جادی ا  ت،اختالل در کار دول   جادی ، اهاآن  جیبس  عیتجم  ن،ینشهیو حاش  ر یمناطق فق

  میب  هاآندر  از پا گذاشتن    یدولت انتقال  انینظامساالران و شبهستهی که شا  ییهاکوچک در مکان  یانقالب

 کرد.  جادی دارند، ا

چرا  که    امر است   نیا  لیدل  نیچنهم  هاآن  نیتریوجود دارد، اما اساس  کردینوع رو   نیدر ا  یمشکالت متعدد

کتاب    یبارکر در بررس  ن یطور که کالاست. همان  یانقالب   یاستراتژ  یبرا   یبهتر  یراهنما   از پوالنزاس  نیلن

در   ینقش چیه یواقع یطبقات  یمبارزهدهد، نشان می 1978پوالنزاس در  دولت، قدرت، سوسیالیسم

  سمیالیپوالنزاس از »سوس روایتدر  ن،یبنابرا [82]کند. ینم ایفا جامعه  یدگرگون یدرباره پوالنزاس  دگاهید

و    میمستق  یدموکراس  های شکلبا »  ییاحزاب بورژوا   ی و کل مجموعه  یپارلمان  ی نهادها  ک«،یدموکرات

  ی که شوراها  دهیا  نیحال، پوالنزاس با ا  نیبا ا  [83] کنند.یم  یستیزخودگردان« هم  نهادهایگونه  رشد قارچ 

قدرت را در دست    دیشده است( با  یسازمانده  میستقم  یکه بر اساس اصول دموکراس  یهر ارگان  ای)  یکارگر 

ع دموکراسی نمایندگی دولت مرکزی باقی  ها باید تابکند که آنوض مطرح می، در عمخالف است  رد،یبگ

رگر باشد، در  کا  یطبقه یی خودرها ی برا یاقدام دی که انقالب با دهیا  نیخصومت پوالنزاس با ا  [ 84].بمانند

  ا یمتشکل از پرولتار» که    داندمی  « یانقالب  ی کتاتوری »دیک    ینطفه  را  است که شوراها  نیلن  پافشاری تضاد با  

 [ 85]( است.«پوشیونیفورم و دهقانان )در سربازان 

ا  معضل  با  اقدرت  ی دهیمخالفت  کارگران  طبقه  ن یگرفتن  بدون  که    یها یانرژ  ، متشکلکارگر    یاست 

بردن انسجام دستگاه  نی از ب یانی برایطبقات م  کالی محروم و راد  قشرهایو    تهیدستان  یو قهرمان یانقالب

تنها  یدولت به همستین  یکاف  ییبه  ا  لیدل  نی.  مهم  آ  نیسؤال  که    پیوندیمقاومت    یهاتهیکم  ایاست 

  ندگانینما   یبدنه  هاسوویتکه    تیواقع  نیکنند؟ ا  جادی ا  توانندت دارند یا میمحال  نیزبا محل کار و    کیارگان

انقالب  شاناقتدارکه فقط  و نه این  کارگران بودند  تهیدستانتوسط    یقدرت در سطح محل  یرا از تصرف 

 . ندیایب رونیب روز ی»قدرت دوگانه« پ یتوانستند از دوره هاآنکه چرا   دهدیم یسرنخ ،گرفتندمی

 مختصات قدرت طبقه کارگر

و انقالب در    یدولت، قدرت طبقات  نیب  یرابطه  یاز طرح باال درباره  میتوانیکه م   یدیکل  ج یاز نتا  یکی

کنیم،سودان   رژ  نیا  استنتاج  دولت  ها میاست که جداکردن  نحو شستهها  از  است.    رممکنیغای  رفتهبه 
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  نیکرد جدا کرد. ا  ایجادرا    ها آنکه    یدار هیسرما  نظاممخالفانش را از    ایتوان طبقه حاکم  ینم  نیچنهم

ن معنا  اعضاتک  مثالًکه    ست ی بدان  هم  ی تک  حاکم  هستند،  هیسرما  گیطبقه  طبقه    کهنیا  ا یدار  کل 

  موضوع  نیاست که در حال حاضر در قدرت هستند )ا  ییهادولت  ونیخود را مد  یاسیس  یدار وفادارهیسرما

زتعجب  دینبا باشد،  و  یکی   رایآور  براهی سرما  یقهطب   ییتوانا  همانا  یدارهیسرمانظام    یهایژگیاز    ی دار 

متراکم   ی اطبقه حاکم، نقشه حول ت  یابیحال، رد ن ی. با ا(است  گرانیحکومت به د یاسیس فی وظا ضیتفو

  یهاو شبکه یو مال  یتجار  ،یدیتول  یدر مدارها   ه ی انباشت سرما  رمتغی  یندهای فرآ نیمتقابل ب  یوندهایاز پ

س نظام  یاسیقدرت  مردانیمترسیم    یو  د   یکند.  نفوذ    ی هاتیموقعاز    یی هانظام  نیچن  رکه  و  ثروت 

  ی هاکه تفنگ لیدل نی به ا ا یهستند،  ه یتر از بقبزرگ ی که کالهبرداران ست ین لیدل ن یبه ا دارند، فقطبرخو

ممکن است در    هاآنهستند(.    مؤثر شک  یموارد ب  نیا  یخود دارند )اگرچه هر دو  ینسبت به رقبا  یبهتر

 برداشتن  یخود برا   یدولت  ی هاممکن است از نقش  ایکار کنند    ینظام  شبهو اقتصاد    یبخش مال  نیتقاطع ب

کارها را    نیا ی)اغلب همه  ی استفاده کنندساختمان یها پروژه  ی یامخابرات  یسود حاصل از فروش مجوزها

های  رشتهو غارتگرتر و    تر یقو   ی هاهی ها و سرمامنافع دولت  نیب  گریبا میانجی  غالباً   هاآندهند(.  یانجام م

»زادگاه« خود به سمت    یاستخراج منابع از کشورهاب تسهیل در  موجخود    ،«شان»خود  هیدولت/سرما  پیوند

 . کنندیحفظ مسود را برای خودشان از  ی اما بخش ،شوندمیمتحد   االتی اروپا و ا ،فارس  جیخل یکشورها 

در قدرت    « باند»  «!دیخالص شو   های آناز شر همه» ست:  ونقص اعیببی  نیی از پا  ی اجنبش توده  ز یغرا

در جامعه که    یی رویماند: نیم  یسؤال باق  ن یکند. اما ا  ر ییتواند تغینم  یزیچ  چ یهمه بروند، وگرنه ه  دیبا

  یدارا  ییکارگر به تنهای  مقاله استدالل کرده است که طبقه  ن یکجاست؟ ا  ابدیامر دست    ن یتواند به ایم

  کیکالس  [ شرح 86]است«.  دیجد  یاو ساختن جامعه  پیشینبردن نظم  نیاز ب  یبرا   ی»وزن و قدرت اجتماع

چگونه    کهنیاز ا   یعدچندبُاست    یدگاهیکند، دیم  ل بد«  خاص   ایطبقه» چه کارگران را به  از آن  پر یهال در

با قدرت  یطبقه  ،یدار هیسرما قدرت  شامل    هاین قدرتا  [ 87].کندآکنده میفرد  منحصربه  ی هاکارگر را 

  ی دار هی سرما  یکه از وابستگ  یقدرت  ،ی استدار هیسرما  یشرفتهیدر جوامع پ  یعدد  ت یاکثربرخورداری از  

برا کارگران  خدمات  دیتول  ی به  ارائه  و  م  یکاالها  را حفظ  جامعه  اشودیم  یناش  کندیکه  بر    ن، ی. عالوه 

کارگران    هنگامهمکه  یکند، در حالیو در محل کار متمرکز م  ینیشهرنش  قیکارگران را از طر  یدار هیسرما

  ی با باالبردن و سپس ناتوان  یدارهیسرما  ،سرانجامدهد.    یخود قرار م  یبا روسا  یتضاد جمع  وضعیترا در  

 [ 88]دارد. نییمبارزات از پا جادی به ا  یدرون گرایشیکارگران،  یو آرزوها  ازهایدر برآوردن ن
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انقالب  اتیانقالب سودان است، اما تجرب  ری مس  نییو تع  یریگکارگر در حال شکل  یطبقه  قدرت   ی موج 

برایخودبهامر    نیدهد که اینشان م  شیدهه پ  کی  باًیتقردر  در منطقه    پیشین   یقاطعانه  رییتغ  یخود 

  ی ازساز ب  ی مستلزم تالش برا  نیچنهم  امر  ن ی. استین  یکاف  ی روند انقالب  قی به نفع تعم  روها ی ن  یموازنه

چپ به درک    نیاست. ا  نییمبارزات از پا  یموج کنوندل  از    گرید  یدر سودان و جاها  یچپ انقالب  کی

شورش    لیتبد  یشانس را برا   ن یبهتر  یاستیو چه نوع س  ی سازمانده  هایشکلدارد که کدام    ازین  یروشن

 . گذارددراختیار ما می یبه انقالب اجتماع

ترجمه *مقاله حاضر  ازی  است   Anneینوشته   Class, power and revolution in Sudan  ای 

Alexander  شود: که در لینک زیر یافته می 

sudan/-in-revolution-and-power-http://isj.org.uk/class 
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 جهانی ـانداز تاریخیجایگاه تکنولوژی اطالعاتی از چشم

 بخش دوم   -   کار   ی رو ی ن   ی نده ی : آ ی تال ی ج ی د   ه ی سرما 
 ی مردم سالخورده؟ شده روزگار سپری 

 

 2021نوامبر  24

 ایوانی   همایون: ینوشته

 

پیشینه بحث در مورد سرمایه دیجیتالی در سالدر بخش نخست چکیده .  چکیده از    70و    60های  ای 

درازمدت  انداز  آورانه در یک چشمهای فنبخش کنونی، به تبیین نقش و جایگاه نوآوری[  1]شمسی ارائه شد.

می-تاریخی  تالشیجهانی  حاضر  نوشتار  مقایسهپردازد.  برای  نابسنده  و  مقدماتی  سوی    یست  و  سمت 

بحران و  حرکت  سرمایهعمومی  داده  داری های  فنیبا  لحظه-های مشخص  در  مشخص    ی تکنولوژیک 

کنونی -تاریخی  نوشته  .جهانی  تجرید  سطح  انتخاب  نابسندگی،  این  دالیل  از  اس  ییکی  که  کنونی  ت 

برای گذار از سطح    انداز درازمدت سنجیده و نشان داده شوند.موجب آن نخست عوامل اثرگذار در چشمبه

تر، الزم است که پویایی جهان واقعی حیات اقتصادی اجتماعی و جزئیات  کنونی تجرید به سطحی مشخص

نوشتار کنونی برداشته    این گام مهم، در سطح تجرید  نمایش درآورد.متناقض آن را در کلیتی مشخص به

آورانه، در بخش سوم همین نوشته پرداخته  های فنداری به نوآوریآوردن سرمایهنشده است. به چرایی روی
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دارانه« اشاره  به اشکال مختلف »نوآوری سرمایه  نوشتار های آتی این  در بخشعالوه بر این،  خواهد شد.  

پردازد. عالوه بر این،  ورانه میا های فنخواهد شد و بخش کنونی فقط به یک نوع از نوآوری، یعنی نوآوری

های آن به  ی ناشی از چنین »نوآوری«هایی، و نیز آسیبدارانهبازگشایی تناقضات رشد تصاعدی سرمایه

از   طبیعت،  و  بشری  میزندگی  فراتر  حاضر  نوشتار  آنوظایف  به  پرداختن  بدون  هرچند  کلیت روند؛  ها، 

 مشخصی که به آن اشاره شد، ناکامل خواهد بود. 

، با مراجعه به آمار و ارقام در دسترس،  "عصر اطالعات"در این بخش، پس از پرداختن به جایگاه تاریخی  

ختلف تکنولوژیک، به عنوان یک عاملِ نشانگرِ  های م های پژوهشی در پهنهگذاریبه روندهای آتی سرمایه

های آینده، پرداخته خواهد شد. سپس به آمار و ارقام موجود مالی و درآمد در سطح جهانی،  گذاریسرمایه

گذاری  الکترونیک و  سرمایه- ارتباطی- گذاری اطالعاتیها، یعنی سرمایهگذاریدر دو بخش اصلی سرمایه

شود. در سرفصل پایانی،  بیوتکنولوژیک( نگاهی گذرا انداخته می-پزشکی-ییدر صنعت سالمتی )صنایع دارو

اند نیز برای توجه به روندهای سودآورِ  ها که در دو بخش نظامی و تجاری فعالصنایع فضایی و ماهواره

گری،  گیرند. بخش کاربردهای نظامی و کال نظامی، از جنبه تجاری مورد توجه قرار می21اقتصادی قرن  

جنگ    "نعمت"داری همواره مدیون دو  ی بررسی کنونی است. گرچه دانسته است که سرمایهج از دایرهخار

ها و رونق کسب و کارش بوده و خواهد بود. برای حفظ تمرکز بحث بر روی  و بیماری برای حل بحران

یه و  زش، از تج ی و نیروی کار مورد نیازموضوع اصلی، یعنی عوامل اثرگذار در بازار کار و تکنولوژی آت

 های اقتصادی و فنی خودداری شده است. تر دادهتحلیل گسترده

 دو رویکرد برای بررسی روندهای تاریخی . 1

شود،  گفته می  "عصر اطالعات"ای که به آن  کنند تا مختصات روندهای تاریخیدو رویکردِ همسو کمک می

کند سیر تاریخ  شناسی، تالش میهای زمینالهام از دورهبا    بهتر تدقیق و سنجیده شوند. رویکرد نخست »...

بندی نماید و بر اساس تقسیم روند  های علوم دقیقه و علوم انسانی، دورهبشری را، با در نظرگرفتن تفاوت

تواند از چند ده سال تا چند را که می  "بُرِشِ زمانی"ها، مختصات یک  ها، عصرها و دورهتاریخی به دوران

های ادواری  بحران  یتوضیح دهد. رویکرد دوم، بر پایه تفسیر و گسترشی از نظریه مارکس درباره  سده باشد،

های  گیرد، شکل گرفته است. این نظریه که به عنوان موج را در برمی  های هفت تا ده سالهسرمایه که چرخه

)هلپ هند(    [2]ن پارووسشود، نخستین بار توسط اقتصاددانان مارکسیست چوداری شناخته میبلند سرمایه

های پنجاه  موج   [4]ی بیستم بیان شد. پس از انقالب اکتبر، نیکالی کندراتیفدر آغاز سده[  3ن ] و وَن گلدر

ی گسترش و سپس رکود  ساله  25داری توضیح داد که از دو مرحله حدوداً  ای را در حیات سرمایهساله
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جا  اند و در اینبه تفصیل آمده  [6] مطلبی دیگر  توضیحات و مراجع اصلی بحث در  [ 5]شوند.«تشکیل می

 شود.اختصار به ارتباط آن با تکنولوژی ارتباطی و دیجیتالی اشاره میبه

 دوره -گاهدوران، عصر،  

طبقه و  دورهتفسیر  برشبندی  اساس  بر  معموالً  انسانی،  جوامع  تاریخی  زمانیهای  همهای  چون  ای 

-ترین بُرِش از این مجموعه، »گاه شوند. کوچکانجام می  [ 11]، گاه[10]، دوره[ 9] و عصر  [ 8] دور  [ 7]دوران،

شود که با یک رویداد مشخص آغاز  می  چون برشی از زمان تعریفجا، همدوره در این-وره« است. گاه د

رود. یک عصر از  شمار میپذیرد. این بُرشِ تاریخی، زیرمجموعه عصر بهشده و با رویدادی دیگر پایان می

 گیرد.  تری شامل چندین عصر را دربرمیدوره تشکیل شده است. دوران، برش تاریخی بزرگ-اهچندین گ

دوره به مفهوم اخص  -شود، در واقع یک گاه اصطالحاً »عصر اطالعات« نامیده می  ی کنونی، آنچهدر نوشته

دقیق توضیح  در  گاهاست.  برهه-توان گفت: »گاه دوره می-تر  آن  با  دوره،  که  بشریت است  تاریخ  از  ای 

،  رسد. در این بحثپایان میجهانی آغاز و با رویدادی در همین تراز به-رویدادی بزرگ در ابعاد تاریخی

عنوان  جهانی تعریف شده است که در بزنگاهی تاریخی به-ترین »واحدِ« تاریخی عنوان کوچکدوره به-گاه

به دیگر  رویدادی  با  و  شده  آغاز  حساس،  عطفی  مینقطه  گسترهپایان  گاهرسد.  یک  زمانی  ی  دوره-ی 

ی مهم در سطح جهانی تواند چند دهه را شامل شود. تعیین و انتخابِ یک رخداد سیاسجهانی می  -تاریخی 

های سیاسی و روندهای  دادن ویژگیای بسیار قراردادی است و بیشتر اهمیت نمادین برای نشانیا منطقه

شوند و نه  روزه آغاز میی معین را دارد. چنین روندهایی نه یکدوره-رزه طبقاتی و اجتماعی در یک گاهمبا

مییک محو  گیتی  از صفحه  گاه شبه  یک  در  ویژگیدور- شوند.  که  هستیم  روبرو  وضعیتی  با  ما  های  ه، 

ها نمایانگر  دوره-کند. گاهپیشین و یا پسین کامالً متمایز می  رهوارش، آن را از دونما و روندهای نمونهمَنِش

 [ 12]المللی هستند.«های اقتصادی بینکیفیت آشکاری از سطح رشد مبارزه طبقاتی و یا بنیان
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 دوره- دوران، عصر و گاه  -5 تصویر

 داریسرمایه بلند  هایموج

با »نظریهرویکردِ دیگر، دوره را  تاریخی  بلندی موج های  توضیح می[ 13]های  های  موج ی  دهد. نظریه« 

توسعه اقتصادی بلندمدت  میدورهکه    ،ی  بر  در  را  متعدد  اقتصاددانان    ،گیردهای  توسط  بار  اولین  برای 

ی بیستم بیان شد. ولی این نظریه عمدتاً  مارکسیست چون پارووس )هلپ هند( و وَن گلدرن در آغاز سده

نام موج با  کندراتیف  نیکالی  اکتبر،  انقالب  از  پس  دارد.  پیوند  مندل  و  شومپیتر  کندراتیف،  های  های 

ی گسترش و سپس  ساله  25ی حدوداً  ضیح داد که از دو مرحلهداری توای را در حیات سرمایهسالهپنجاه

 شوند.رکود تشکیل می

روسیه بود. او پس از انقالب    1917وزیر در حکومت کرنسکی پس از انقالب فوریه  کندراتیف، معاون نخست

به  اش او را  های تجربیهای بحران اقتصادی جهانی« را بنیاد گذاشت. پژوهشی پژوهشاکتبر »موسسه

های اقتصادی با  توان موج ی نوزدهم به بعد میداری از آغاز سدهسرعت متقاعد کرد که در تاریخ سرمایه

سال کاهش    25سال جهش ]گسترش، رونق[،    25سال را تشخیص داد؛ در پی  طول مدت حدوداً پنجاه

با پی آمدهایی در    هاست؛های درازمدت، حرکت قیمتهآید. ابزار اساسی برای تعیین این دور]رکود[ می

طور کلی نیکالی کندراتیف سه موج بلند از این دست را تمیز داد: اولی در  های بازدهی و درآمد. بهزمینه

ی نوزدهم؛ و سومی که از همان  تا پایان سده  1848؛ دومی از  1848های ناپلئونی تا سال  فاصله جنگ

 زمان آغاز شده بود. 

Eraدوران

Epochعصر Age

دوره-گاه

Chron Priod
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  46  در  محاکمه   روز   همان  در   و  محاکمه  1938  سال  در   استالین  ن خونی  هایتصفیه  جریان  در  کندراتیف 

  در  و   گرفت   برعهده   اتریشی   اقتصاددان  شومپیتر،  جوزف   را  نظریه   این  برروی   کار   ادامه.  شد  اعدام   سالگی

  گذاری سرمایه  بر  شومپیتر  ینظریه.  ساخت  منتشر  "اقتصادی  هایدوره"  عنوان  تحت   کتابی  1939  سال

  گسترش  و  بسط  حکم  در  حدودی   تا  جهت  این  از.  دارد  تاکید  صنعتی  گذاری سرمایه  بر  و   کل،  در  نوآورانه 

گذاری  سرمایه  تجدید  به  منوط   رونق  آن   در  که   است،  ساله  10  تا   7  تجاری  هایهدور  یدرباره  مارکس   نظریه

  تکیه  شومپتر،  ی نظریه  ضعیف   جنبه.  نیاز دارد  آورانهفن  به نوآوری   رو،  این  از  و  است   ثابت  یدر سرمایه

  ناگهانی   رونق  یا  افزایش  آغازگر  نیروی  حکم  در(  کارفرمایان )  نوآور  هایشخصیت  پیدایش  بر  او  مفرط

 .است "کندراتیف موج "

توان سیکلِ داری را میامواج بلند سرمایه  -سازی  با میزان زیادی از ساده  - ملهم از تفسیر ارنست مندل  

داری فهمید که با ضرورت تجدید سازمان کلی نیروهای مولده و  کالسیک سرمایههای  مشخصی از بحران

ای که سه بحران  جانبه همراه است. در بازه زمانی، در ابعادی همهبه ویژه بخش یک تولید )تولید ابزار تولید( 

اظ  دهد، بخش یک تولید چه به لحاظ مادی و چه به لحداری رخ میهفت تا ده ساله کالسیک سرمایه

الگوی جدیدی از  "داری )به عبارت دیگر  شوند که یا تجدید ساختار کلی سرمایهمعنوی چنان فرسوده می

یابد. همسو با این فرسودگی وسایل تولید، تنگنا یا  داری ضرورت می( یا حتی گذر از سرمایه"داریسرمایه

اندازی  بل رویت است که چشمطبقاتی نیروهای مولده و مشخصاً نیروی کار قا- به زنجیرکشیدگی تاریخی

 سازد.  های بزرگ را قابل رویت میبالنسبه نزدیک از رشد مبارزه طبقاتی و بحران

 هادوره-گاه و عصر  باداری بلند سرمایه امواج  تقارن

- گاه  و   عصر ی  بند  مقوله  ف بایکندراتی  ها موج   هینظر ی(  بیتقر)  تقارن   ویی  سو  هم  همانا  ، توجه  درخور   نکته

  نقاط   با  هاموج   تقارن   ها دوره  - گاه   و   عصر   با   فیکندرات   هی نظر  تقارن   - تقارن    - 5نمودار    در .  ستهادوره

  در   نخست  موج   آغاز  نقطه   عنوان  به  را  فرانسه  انقالب  اگر  .است   شده  داده  نشانی  اسیس  وی  خیتار   عطف

  نخست  موج   انیپا.  است  نخست  موج   نخست  مرحله  ن،یو  کنگره  وی  ناپلئونی  ها جنگ  انیپا  م،یریبگ  نظر

ی  انتها   در  .است  همراه  1848  انقالبات  با  ،یاسیس  عطفِ   نقطه  لحاظ  به  دوم   موج   گسترش  مرحله  شروع   و

 . میشویم دوم موج  رکودِ  مرحله وارد س یپار کمون  شکست با گسترش، مرحله
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 هادوره   -گاه   و عصر  با ف یکندرات ه ینظر تقارن  -تقارن   -5نمودار 

داری برای خروج از بحران بزرگ  برنده سرمایهای که تکنولوژی ارتباطات در آن به نیروی پیشدوره-گاه

های پایانی دوره افول موج چهارم و آغاز دوره رونق موج پنجم کندراتیف  به کار آمد، در سال  1970دهه  

  و ی  شوروی  فروپاش  با  صادفم  که  1990  سال  تا  و   آغازی  جهان  دوم  جنگ  انی پا  با  چهارم  موج قرار دارد. »

ی هاجنبش  چونهمی  وارنمونهی  روندها  ،موج   نی ا  گسترش  مرحله  در.  کندیم  دایپ  ادامه  است،  شرق  بلوک

  آن،   بر  عالوه.  است  ری گچشم  قایفرآ  و  نیالتی  کایمرآ  ا،یآس  دری  ضداستعمار  مبارزات   وی  مل  بخشییرها

  دهه ی اعتراضی  هاجنبش با  ،گذر به پنجمین موج بلند[چهارم ]و   موج در گسترش  مرحلهی انی پای هاسال

ی  کشبهره  و  کار  شدت  شیافزا  موج،  نیا  رکود  مرحله  در.  است   همراه  1968  سالی  هاجنبش  ژهیو   به  و  1960

  که  معنا  نیبدی.  دارهی سرما  میپاراد  رییتغ  از  هستندی  مهمی  نشانگرها  ،یاطالعات ی  تکنولوژ  قی طر  از

 در ی  المللنیب  سطح  در  کهیی  هاینینش  عقب  و  هاشکست  به  توجه  با  ستمیب  سدهی  انتها   دری  دار هیسرما

  ضدحمله   تدارک   ،یاسیس  عرصه  در .  ردیگیم  شیپ  در   را  سمی برالینئول  راه   ،بود  شده  متحمل  تر شیپی  هادهه

  و ی  شرقی  اروپا ی  اقتصادی  هاستمیس  کاملی  فروپاش  و ی  جهان  سطح  در  سمی برالینئول  وی  کار محافظه-نو

  را   دوره  ن یای  خی تار  بزنگاه   ،یالدی م  1990  دههی  هاسال  لیاوا  وی  الدیم  1980  دههی  انتها  دری  شورو

   [14]«. زنندیم رقم

 شده مردم سالخورده؟ الکترونیکی: روزگار سپری-صنایع ارتباطی دوره-. گاه2

سرمایه اقتصاددانان  حتی  امواج  امروزه،  نظریه  از  نیز  برنامهداری  برای  کندراتیف  اقتصاد بلند  ریزی 

ها از  گیرد که این بحراندارانه به این امید صورت میریزی سرمایهاین برنامه  جویند. داری بهره میسرمایه

گذاری کالن و درازمدت اقتصادی  بینی و طراحی برخی تدابیر در سیاستبینی شوند تا با پیشقبل پیش

یکی از    [15]لئو آ. نفیدوف  جانبه با حفظ سیستم موجود گذر کرد.  گ و همههای بزر بتوان از این بحران

داری به  انداز سرمایهنظریه امواج بلند کندراتیف است که از چشم  کاربستِ شده در زمینه  های شناختهچهره
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را    دوره مبتنی بر تکنولوژی اطالعاتی( -)گاهکندراتیف  پنجم  نفیدوف، عالج رکود موج    پردازد.مسئله می

بندی امواج بلند را بر پایه مراحل زیر در نظر  تقسیم  بیند. اوگذاری در حوزه آموزش و سالمتی میسرمایه

 گیرد:می

 

 [ 16]بندی امواج کندراتیف براساس نظر لئو آ. نفیدوف زمان   -1جدول 

های  دهد. در این جدول دورهمیبندی امواج کندراتیف براساس نظر لئو آ. نفیدوف را ارائه جدول باال، زمان

زمانی براساس تحوالت کلیدی در بازار )کاالها و ویژگی بازار( و پشتوانه فنی و تکنولوژیک )تحوالت در  

ست که در ستون  شوند. نکته مهم برای بحث کنونی، تغییراتیها( توضیح داده میوسایل تولید و زیرساخت

  این تغییرات عمدتاً ناظر بر بخش صنایع مادر یا بخش یکِشود:  عنوان شاخص هر موج بیان میآخر به

تولید، یعنی بخش تولیدِ ابزارِ تولید هستند. یکی از نکات مهم، انتقالِ صنایع مادر و نیازهای تکنولوژیک  

داری است: از ماشین بخار و صنعت نساجی در  مربوط به آن، در هر سیکل بزرگ تجدید ساختار سرمایه

م تا اتکاء به بر تکنولوژی اطالعاتی در چارک چهارم قرن بیستم. ارزیابی نفیدوف در سال  اوایل قرن نوزده

داری این است که »صنعت سالمتی« بازارهای  برای دور دیگری از تجدید ساختار و حیات سرمایه  1999

لید صنعتی  همین دلیل، بیوتکنولوژی نقشی کلیدی در توآورد و بهوجود میجدیدی را برای رونق سیستم به

و نوآوری تکنولوژیک ایفا خواهد کرد. در تکمیل این جدول، بایستی صنایع دارویی و نیز صنایع فضایی را  

 ویکم رسید.  های آغازین قرن و بیستتری از صنایع کلیدی دههبه آن افزود تا به تصویر مشخص
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یجیتالی و صنایع ارتباطات،  گیری سرمایه دشود، شکل بندی جدول فوق دیده میهمان گونه که در زمان

های معطوف  گردد. بنابراین، پژوهششود که به نوشتار کنونی برمیرا شامل می  2005تا    1980  دوره زمانی

سرمایه شناخت  برود.  به  ارتباطی  و  دیجیتالی  سرمایه  شناخت  از  فراتر  قدم  چند  بایستی  امروز،  داری 

دهند، قادر نیستند  های نوین قرار میبخش از تکنولوژی  هایی که گرانیگاه توجه خود را فقط به این پژوهش

توان بیان کرد که اشاره به پیشینه تاریخی  تر میکلیت تحوالت را فراچنگ آورند. در عین حال، اینک روشن

، بلکه  "روایتی تاریخی"ی  سرمایه اطالعاتی و ارتباطی در بخش اول این رشته مقاالت، نه با هدف ارائه

های  اش بوده است تا از روایتگیریداری در لحظات تولد و شکلت این الگوی معین سرمایهبه منظور شناخ

مدرن فاصله گرفته و تمرکز    "داریِمعجزه سرمایه"ی این  درباره  "گرا آینده"سطحیِ باب روز و به ظاهر  

داری  ه سمت کلیتِ سرمایهداری جهانی، بلکه بای از تولید و بازتولید سرمایههای گسستهمان، نه بر حلقهنگاه

ای دیگر  آوری ارتباطی و الکترونیکی، دورهنوین جلب شود. کلیتی که در ربع آخر قرن گذشته به مدد فن

اش را طی کرد و اینک این صنایع، به جزء الینفک و تار و پود صنایع  برای گریز از بحران سراسری و بزرگ

فنی  -های علمیپویایی نوآوری،  اند. با این حالهداری تبدیل شدکلیدی کشورهای پیشرفته سرمایه

در ربع آغازین قرن بیست و یکم، گرانیگاه صنایع مادر و کلیدی را بیش از پیش از صنایع  

های جدیدتری نظیر صنایع دارویی، بیوتکنولوژی، و صنایع  الکترونیکی به پهنه-ارتباطی

های مهم تکنولوژی و تولید در  شراند. گرچه به مدد آمار و ارقام بخفضایی رانده و می

خطی صورت  جایی با روندی ساده و تکشود که این جابههای آتی، روشن میسرفصل

گرایشنمی این  و  چشمگیرد  در  بایستی  صنعتی  و  اقتصادی  روندهای  و  اندازی  ها 

های کلیدی سودآور، بدون اتکاء به  روشن است که بخش.  درازمدت در نظر گرفته و فهمیده شوند

از  پیشینه استفاده  با  مارکس:  تعبیر  )به  موجود  تکنولوژیک  نوآوریباقی  های استخوانی  از  های  مانده 

توانند راه خود را بازکنند؛ مسئله  ارتباطی، نمی-(، از جمله صنایع الکترونیکی[17]های پیشینآورانه دههفن

)به مفهوم مورد استفاده در نوشتار    "سرمایه دیجیتالی"انتقال تدریجیِ مرکز ثقل تکنولوژیک از  مهم اما آغازِ  

و نیز وضعیت زیستی نیروی کار و    "بازار کار"کنونی( به سمت تکنولوژی و بازارهای جدیدی است که  

اخت و تاز سرمایه،  های جدید تالشعاع خود قرار خواهد داد. در تاروپود این میدانمبارزه طبقاتی را تحت

بندی  میراث پیشین تکنولوژیک سرمایه جهانی تنیده است که بخشی از دستاوردهای خود را هر روز با بسته

دَ  باالی  سرعت  دیجیتالی،  پول  مصنوعی،  هوش  کرد:  خواهد  بازار  وارد  مدد  جدیدی  به  سرمایه  وَران 

 ...  داری و بورس، و کردن بانکدیجیتالیزه
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های پایانی  های حاصل از دههارتباطی، پیامد پیشرفت-صوالت جدید سرمایه الکترونیکی ها و محاین نمونه

بازمانده بازار جهانی  در  انبوه آن  بار نشسته و عرضه  به  اینک  دوره  -ی سودِ گاهقرن گذشته هستند که 

 ریزد.  ، را به جیب سرمایه جهانی می"عصر اطالعات"تاریخی پیشین، موسوم به  

 های آتی تکنولوژیک  ایشبینی گر . پیش3

دوره تاریخی کنونی و نقش و وزنِ واقعیِ تکنولوژی    یدربارهبافی عمومی  جای حدس و گمان و یا تئوریبه

موجود  -ارتباطی  آمار  و  اطالعات  به  را  خود  توجه  است  بهتر  توجه  سمت  یدربارهالکترونیکی،  وسویِ 

کند تا  های بزرگ، معطوف نماییم. این کار، کمک میها و دولتهای تکنولوژیک کنسرنگذاریسرمایه

روی نادرستیِ  یا  درستی  نهبتوانیم  و  اولیه  نگاهی  با  را  باال  تاریخی  ارقام  کردهای  و  آمار  به  عمیق  چندان 

های جهانی  رارسند و در بازی آتی به تولید میهاها و روندهای آتی تکنولوژیک که در سالبسنجیم. گرایش

می سرمایهوارد  میزان  نشانگر  بنگاهشوند،  سرمایهگذاری  بزرگ  بههای  یا  حفظ  برای  گیری  دستداری 

ها و کشورها  ی شرکتهژمونی فنی و اقتصادی در سطح جهانی هستند. بخشی از نتایج این تحقیق و توسعه

 شده در سطح اروپا یا جهان به دست آورد و سنجید. های ثبتتوان در میزان پتنترا می

، دو گروه اصلی را برای  شده درسازمان پتنت اروپا( )ثبت  2020روندهای تکنولوژیک در سال     -6نمودار  

می نشان  آتی  بازارهای  ):  دهدفتح  پزشکی  تکنولوژی  شامل  نخست  و  (  3)  ییدارو  ع یصنا(،  2گروه 

)وتکنولوژیب نسب  نیباالتر   (،4ی  سال    یرشد  در  )داشته  2020را  پزشکی  تکنولوژی  براین  عالوه  (  2اند. 

و    یوتر یکامپ  ی تکنولوژ  ی،تالیجیارتباطات د  دارد. در گروه دوم،شده را  ثبت  یهامقدار مطلق پتنت  نیباالتر

چنان مهم و پررونق  ([ هم1ی آبی رنگ )آالت ]همگی در مربع دارای حاشیهاختراعات الکتریکی و ماشین

ه و سیال از افولِ تدریجیِ یک بازار تکنولوژیک قدرتمند و عروج پهنه دیگری از  هستند. این تصویری زند

های تکنولوژیک است که تاثیرات خود را در بافت آتی نیروی کار و مبارزه طبقاتی و اجتماعی نشان  نوآوری

 خواهد داد. 
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 [ 18]شده درسازمان پتنت اروپا()ثبت  2020روندهای تکنولوژیک در سال   -6نمودار 

باره  معنای محو مکانیکی و یکگونه که در باال اشاره شد، دگرگونی گرانیگاهِ صنایع کلیدی و مادر بههمان

ای  ی پیشین نیست، بلکه روندی درازمدت است که اثرات خود را در دورهانهآورهای فنها و نوآوریتوانایی

داری مبتنی بر  اقتصادی و نیز گردش سرمایه-های فنیترین روندِ گرایشحتملشکل مده تا بیست ساله به

دوره فعلی،  -دهد. عالوه براین، نقش تکنولوژی ارتباطی و الکترونیکی، در گاهآوری پیشرفته نشان میفن

در  ها  های دیگر صنعت و تولید نظیر میکروتراشهبیش از پیش به ساخت ابزارهای فنی موردنیاز برای بخش

کنترلماشین و  گوناگون  قابلکنندهآالت  روند  است.  مختلفی  میکروتراشه  های  تولید  گذار  دیگر،  رویت 

تر  تر و قابل قبولتر، کوچکها را برای کاربردهای پیچیدههاست، که ابعاد و حجم آنتراشه-سوی نانو به

ها هستند  تراشه-نانو -و بیوشیمی، بیو  ای تولید الکترونیک و بیولوژیرشتهکنند. یک نمونه از ترکیب بینمی

 سازد.  لمس میتنیدگی صنعت الکترونیک را در بیوتکنولوژی قابلکه حضور و درهم

 برای خروج از رکود بزرگ یامیدهای داری:سرمایه استراتژیک های. نوآوری3

ای وجود دارد  ی دیرینهشدهشناختههای  برای خروج از رکود و بحران انباشت سرمایه و تنزل نرخ سود، راه

تر  ی کارش به ارزش پاییناند. فشار به نیروی کار برای فروش قوهکه امروزه نیز کاربرد خود را حفظ کرده

داری  ی سرمایهشده های آزمودهاز قیمت واقعی بازار، با اتکاء به ارتش بیکاران و مهاجرین بیکار، از اولین راه

اف  براین،  عالوه  بهرهاست.  بیشزایش  تنوع  شاخهوری،  سرمایهتر  گسترش  نیز  و  تولید  در  های  گذاری 

راهسرمایه )استوار(  پایا  سراسری  ی  بحران  سرانجام  و  سود  نرخ  شدید  سقوط  آهنگ  که  هستند  هایی 
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میسرمایه تعدیل  و  داده  کاهش  را  نوآوریدامنه  [19]کنند.داری  سرمایهی  استراتژیک  در  های  داری، 

های آن به  است، که برخی نمونه  ها، گستردهکنونی در زمینه صنایع دیجیتالی، و یا با پشتوانه آنهای  دهه

 این قرارند:  

رسانگرهای چون  شمار زیادی از  خودران: عالوه بر خودروهای بدون راننده،    حمل و نقلوسایل   •

چون  هایی همآوریرفت فناکنون وجود دارند. با پیشها و هواپیماها نیز همپهپادها، باربرها، قایق

 یابند.های خودران نیز با شتاب بهبود میهای ماشینقابلیتو غیره، گرها، هوش مصنوعی  حس

فیزیکی از طریق چاپ الیه بر الیه از یک طرح سه بعدی دیجیتالی.    ئچاپ سه بعدی: تولید یک ش  •

هم خواهد ریخت و  عات را ب گری و تولید قطی، ریختهساز این تکنولوژی جدید منطق تاکنونی ابزار

 آالت به وجود خواهد آورد.  انقالبی در زمینه ساخت قطعات و ماشین

روباروب • فزاینده  نقش  پیشرفته:  روندِ  اتیک  پرستاری،  تا  گرفته  کشاورزی  از  کار،  حیطه  در  تیک 

 های آتی خواهد بود.وار دههنمونه

ها و  میان اشیاء )محصوالت، خدمات، مکانتوان، ارتباط  : اینترنت اشیاء را می[20]اینترنت اشیاء •

فن از طریق  که  کرد  توصیف  افراد  و  پالتفرمآوریغیره(  و  اتصالی  امکانهای  متنوع،  پذیر  های 

ی بر تمام صنایع، از تولید گرفته تا زیرساخت و صنعت سالمتی،  سازشود. این فرایند، اثر دگرگونمی

 خواهد داشت. 

هاست که به عنوان  های دیجیتالی در این سالترین پولشده اختهپول دیجیتالی: بیت کوین از شن •

  "پول جهانی دیجیتالی"کند. پیامدهای غلبه  تر تثبیت میواحد مبادله جهانی خود را روز به روز بیش

  آن   های حرکت سرمایه در جهان است که نتایجبر نظام ارزی کشورهای جهان، یکی از ویژگی

 اند. هنوز به تمامی آشکار نشده

کار و خدمات   • به"مشارکتی"و    "سفارشی"بازار  موسوم  بازارکار  از  الگویی  سفارش و خدمات  ": 

دور جدیدی از  است، کار و قراردادهای کاری شده  ج که جانشین الگوهای تاکنونی و رای "اینترنتی

 شود.  جب میرا موجوامع  بورژوازی پایینی و میانی هاستثمارگری خرد-خود

عنوان کاالیی برای  ها بهدگرگونی تولید و بازار با عرضه انواع »محصوالت« جدید که تاکنون بشر به آن

نگریست یا اصال از آن اطالعی نداشت، بازارهایِ نوظهورِ بزرگی برای تحقق ارزش  خرید و فروش نمی

راحتی به آن  تر بهشرفته که رقبای ضعیفپیهای فوقاضافی و تولید سود سرمایه فراهم آورده است. فناوری

دسترسی ندارند، امکان تامین فوق سودهای ناشی از سیطره انحصاری به دانش و تکنولوژی پیشرفته را  
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ی سرعت عرضه کاالها و  کند. با مقایسهداری فراهم کرده و میهای بزرگ جهان سرمایهبرای کنسرن

دهه   کاال  1990خدمات  از  کوچکی  بخش  حتی  صنایع  با  و  ارتباطات  تکنولوژی  عرصه  در  جدید،  های 

شود: این رشد، سرعتی  آوری نوین دوباره تایید میداری مبتنی بر دانش و فندیجیتالی، ویژگی دیگر سرمایه

کشی انفجاری  داری برای بهرهبا تصاعد هندسی دارد و خودش به یکی از تناقضات خطرناک سیستم سرمایه

ر زنده و نیز منابع طبیعی تبدیل شده است. نوآوری، البته فقط محدود به زمینه  آسا از نیروی کاو جنون

دارانه و تناقضات آن با آینده زندگی بشری  آسایِ سرمایههمین دلیل، رشد جنون قلمرو تکنولوژیک نیست. به

 پهنه مشخص دیگری را برای مبارزه طبقاتی و اجتماعی گشوده است.  ،ط طبیعی، بیش از پیشو محی

 چنان پررونق اما با شتابی کمترو کامپیوتر: هم کیالکترون ،ارتباطات عیصنا. 4

نوآوریروند ده  -7نمودار   الکتریکی و  های ثبتساله  ارتباطات دیجیتالی، وسایل  اروپا، در زمینه  در  شده 

شده در  های ثبترغم نوسانات ساالنه، تحقیقات و نیز تعداد پتنتدهد. بهرا نشان می  تکنولوژی کامپیوتری 

چنان پررونق  ای را داشته و همسازمان اروپایی ثبت اختراعات در زمینه ارتباطات دیجیتالی، روند رشدیابنده

بینی رضه محصوالت و کاالها و خدمات جدید در این زمینه در بازارهای جهانی قابل پیشاست. ظهور و ع 

« ارتباطات الکترونیک عالوه  [ 21]گذاری در بخش »تحقیق و توسعه است. تداوم گسترش و ضرورت سرمایه

خیزد داری نیز برمیسرمایهی کنونی دوره-ای در گاه بر گشودن بازار کاالهای نوظهور مصرفی، از نیاز پایه

های ارتباطی سریع در تمام جهان  دهی نیروی کار، بیش از پیش نیاز به زیرساختکه تولید، توزیع و سازمان

مدد ست، بهداریتر از کشورهای پیشرفته سرمایههایی که ارزش نیروی کار پاییندارد. تولید در سرزمین

ونقل ارزان برای  هانی ممکن شده است. بنابراین، ارتباطات و حملونقل و ارتباطات ارزان در ابعادی جحمل

تر و پرسودتر در  جایی سریع نیروی کار و گسترش دورکاری، تولید ارزانانباشت سرمایه جهانی، یعنی جابه

تر، امکان گسترش  تر و سریعهایی نظیر تجارت جهانی با ارتباطات ارزانبر آن، حوزه  جای جهان. عالوههمه

 اند. افتهی



866 

 

 

شده در اروپا، در زمینه ارتباطات دیجیتالی، وسایل الکتریکی و تکنولوژی  های ثبتساله نوآوری روند ده  -7نمودار 

 [22](2020تا  2011کامپیوتری ) 

را طی قرن اخیر    2016  تا  1920  از  دور  راه  ارتباطات  و  دریایی  هوایی،  ارتباطات  هزینه  سیرنزولی  -8  نمودار

ارتباطات و حملنشان می تنفس سرمایهدهد.  ارزان، مجرای  مقیاس  ونقل  در  توزیع  و  تولید  برای  داری 

افتاده یا در حال توسعه، برای  با کشورهای عقب  جهانی و گسترش تجارت خارجی است. تجارت خارجی 

های سود باالتر و در عصر کنونی، مافوق سودهای انحصاری  داری پیشرفته موجبی برای تحقق نرخ سرمایه

ی ثابت و »وسایل  ی نابرابر«، عناصر سرمایهطریق تجارت جهانی و »مبادله  عالوه براین، از  [23]است.

داری قرار  تری در اختیار سرمایهی ارزانبا هزینه  - ی متغیر  ن سرمایهیا همان مضمو  -ضروری معاش«  

بهمی و   شده  سود  نرخ  افزایش  برای  موجبی  که  مقیاس کالن،  گیرد  در  تولید  امکان  میانجی گسترش 

 [ 24.]دهد«»انباشت را شتاب می
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 [ 25]2016  تا 1920  از دور  راه  ارتباطات  و دریایی  هوایی،   ارتباطات هزینه سیرنزولی  -8 نمودار 

 ارتباطات دیجیتالی 

بایستی   آماری  لحاظ  از  و  نیستند  یکسان  بررسی  مورد  آمارهای  دامنه  نیز  و  آمارگیری  روش  گرچه 

دو سمت  [26]هنجارسازی  اخیر،  در دهه  دیجیتالی  ارتباطات  بازار  ولی تحوالت  را  وشوند،  متفاوت  سوی 

حاکی از آن است  شود، اما سوی دیگر  دیده می  7نمودار  دهند. سوی نخست، همان است که در  نشان می

اخیر، سیر  شان دریافت میهای مخابراتی از مشتریانهای خدماتی که کنسرنکه هزینه کنند، طی دهه 

  2012در سراسر جهان از   یخدمات مخابرات یهانهیهز ینیبشیپ -5و نمودار   1جدول نزولی داشته است. 

 .دهندیموسسه گارتنر نشان م ینیبشیرا بنا به پ یروند نیدالر(، چن اردیلی)به م 2022تا 

 

 سال  هزینه )میلیارد دالر( 

1641 2012 

1603 2013 

1541 2014 

1392 2015 

1374 2016 

1392 2017 

1380 2018 

1372.94 2019 

1396.29 2020 

1444.98 2021* 

1481.88 2022* 

 [ 27])به میلیارد دالر( 2022تا  2012از  جهان سراسر  در یمخابرات خدمات یهانهیهز بینیپیش - 1 جدول
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اشباع شده، رقابت شدید، گرایش به کاهش نرخ سود انحصاری به سطح نرخ سود متوسط از جمله  بازار 

ها را به  تر در این پهنه اقتصادی را کاهش داده و این سرمایهگذاری بیشعواملی هستند که میل سرمایه

دهند. به این نکته در دو  ها و ابتکارات دیگر، برای دور جدید انباشت گسترده جهانی سوق میسوی نوآوری

 وار پرداخته خواهد شد. ای به طور اشارهسرفصل آتی در زمینه بیوتکنولوژی و صنایع ماهواره

 

 [28]()به میلیارد دالر 2022تا  2012از  جهان سراسر  در   یمخابرات  خدمات   ی هانه یهز  بینیپیش   -9 نمودار 

ی مورد نظر، تغییر روند  گرفتن ابعاد جهانی و قدرتمند این انحصارات نیست؛ بلکه نکتهمعنای نادیدهاین به

غول ابعاد  همین  در  انحصاری  سود  و  جهانانباشت  و  نمونه،  آسا  برای  است.    درآمد  -2  جدولشمول 

کنسرن    15دهد که  نشان میرا    ( ورو ی   اردیلیم  به)  2019  سال  در  جهان  سراسر  در  برتر   ی مخابرات  ی هاشرکت

درصد سهم بازار مخابرات    76تنهایی بیش از  میلیارد دالر، به  1054بزرگ مخابراتی، با مجموع درآمد  

ارقام، کافیدستاند. برای بهدر اختیار داشته  2019جهان را در سال   از این  ست درنظر  آوردن مقیاسی 

)با فرض درستی  تنهایی سهبه  AT&Tبگیریم که کنسرن   دارد  ایران درآمد  برابر یک دولت نفتی نظیر 

 (.  [29]2020تخمین آمارهای ارزی دولت ایران برای سال  

 شرکت  در آمد )میلیارد دالر( 

161.50 AT&T 

117.50 Verizon 

98.40 China Mobile 

97.10 Comcast 

94.20 NTT 

80.50 Deutsche Telekom 

52.40 Softbank 

49.60 China Telecom 

48.40 Telefonica 

47.60 America Movil 
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44.30 KDDI 

43.70 Vodafone 

42.20 Orange 

38.90 Charter 

38.40 China Unicom 

 ( وروی ارد یلیم به) 2019 سال  در   جهان سراسر  در   برتر یمخابرات ی هاشرکت درآمد   -2 جدول

 تکنولوژی کامپیوتری 

شده در سازمان اروپایی  های ثبتی تکنولوژی کامپیوتری تعداد پتنتدهد که در حوزهنشان می  7نمودار  

بخش بازار و انباشت جهانی است. یکی  چنان رونقآهنگی فزاینده، هممربوطه، با نوسان کمتر و نیز ضرب

تنیدگی فناوری کامپیوتری در روندهای تولید محصوالت دیگر است؛ از رادیو  این تداوم، درهماز دالیل مهم  

افزاری کامپیوتری. این  افزاری و سختو تلویزیون و لوازم خانگی گرفته تا تجهیرات ارتباطات و خدمات نرم

الکتریکی هم مشهود است؛ویژگی در بخش وسایل و ماشین ارتباط   آالت  الکترونیک،  ولی به نسبت  ات 

 سرعت رشد کمتری دارد. 

 

 [30](دالر  ارد ی لیم به) 2020 تا 1988 سال  از جهان سراسر  در  ی هاد  مهی ن صنعت درآمد   -10 نمودار 

را نشان    ( دالر  اردیلیم  به)  2020  تا  1988  سال  از  جهان  سراسر  در  یهاد  مهی ن  صنعت  درآمد  -10  نمودار

سالمی افت  تولید  به  2020و    2019های  دهد.  کمبود  به  اکنون  کرونا،  بیماری  جهانی  گسترش  خاطر 

کامپیوترهای شخصی    های تولید از تبدیل شده است که وابستگی سایر بخش  2021ها در سال  هادینیمه

سازی را آشکار کرده؛ تا حدی که بحث از بحران »کمبود تراشه« به مطبوعات غیرتخصصی  تا صنایع ماشین

  440ها در سراسر جهان حدود  هادی، نیمه2020پسند نیز راه یافته است. با این حال، فقط در سال  و عامه

ارمغان آورده است. همین گرایش را در زمینه  ه بهمیلیارد دالر درآمد برای صنایع و انحصارات تولیدکنند

های  تنیدگی صنعت کامپیوتر در بخشتوان مشاهده کرد. اهمیت درهمگر میهای حافظه و پردازشتراشه

با مقایسه تولید،  بر فندیگر  متکی  تولیدات  تقریباً همه  نیمهی وابستگی  به  نوین  اشباع  هادیآوری  ها و 
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را از  جهانی  بازار  تبلتیانهنسبی  حتی  و  شخصی  بیشهای  میها  نمایان  سختتر  عرصه  در  افزار  شود. 

  فروش  -11  نمودار کشند!  کنندگان را بدنبال خود میهای هوشمند هستند که مصرفکالسیک، تنها گوشی

  سال  تا  ینیبشیپ  و  2020  تا   2010  سال  از   جهان  سراسر   در  هوشمند  یهایگوش   و   یشخص  انهیرا   تبلت،

های هوشمند را  افزار و نقش گوشیصورت آشکاری اشباع بازار مصرفی سخت، به( قطعه  ون یلیم به ) 2023

 دهد.  در این بخش از تولید و مصرف جهانی نشان می

 

  تا ینیبش یپ  و 2020 تا 2010  سال از  جهان  سراسر در  هوشمند  یهای گوش   و ی شخص  انهیرا  تبلت، فروش -11 نمودار 

 [31](قطعه ون یلیم به) 2023 سال

ی های تولیدکنندهافزار است. شرکتی دیگر صنعت انفورماتیک در دهه اخیر، صنعت نرمبرندهنیروی پیش

اند.  شرکتی درآمد داشته-افزارهای اداری میلیارد دالر، در عرصه نرم  520با    2020افزار، فقط در سال  نرم

2022 تا 2009 سال  از  جهان  سراسر در شرکتیـهای اداریافزارنرم درآمد ینیبشیپ -12 نمودار )ن.ک.   

افزارهایی )از جمله  شرکتی، در این نمودار، شامل همه نرم-افزارهای اداری ( نرم(کایآمر  دالر  اردیلیم  به) 

 اند. شان خریداری یا اجاره کردهها برای پیشبرد و انجام کارهایشود که شرکتسیستم عامل( می
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 2022 تا  2009 سال  از جهان سراسر در   شرکتیـهای اداری افزارنرم  درآمد  ینیبش ی پ  -12 نمودار 

 ( کایآمر دالر  ارد یلیم به) 

 آالت الکتریکی وسایل و ماشین

دلیل تنوع و پیچیدگی تولیدات، تفکیک شاخه »فلزات و الکترونیک« و استخراج سهم مشخص  در آمارها، به

بهتکنولوژی الکترونیک،  صنایع  مشخصاً  و  نوین  انجامهای  با  سادگی  تولید  از  شاخه  این  نیست.  پذیر 

ماشینمجموعهزیر الکترونیک، ساخت  دفاعی،  و  فلزات،  آالای گسترده شامل صنایع هوافضا  ت صنعتی، 

از مصرف یکی  و خودرو،  تراشهتولید کشتی  بزرگ  پردازشکنندگان  تراشهها،  و  درون  گرها  های حافظه 

الکترونیک یعنی ساخت   و  فلزات  آمارهای دو زیربخش شاخه  به  اینجا  در  نهایی خود است.  محصوالت 

ها  اقتصادی آنان در کنار سایر بخش  شود، تا تصویری از وزنآالت و نیز وسایل الکترونیک اشاره میماشین

دست آید؛ گرچه، تفاوت شکل گردآوری و ارائه آماری، امکان مقایسه تطبیقی با مجموع تولید جهانی در به

 دهد. این زمینه را به شکل کنونی نمی

 

 ( OECDی )و توسعه اقتصاد ی سازمان همکارارزش تولیدات صنعتی )ساخت ماشین آالت( در  -13نمودار 

 [ 32]2019تا  2014از   
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ی )و توسعه اقتصاد  یسازمان همکارارزش تولیدات صنعتی )ساخت ماشین آالت( در    -13نمودار   OECD) 

طور مستقل  ست که بهآالت و تجهیزاتیدهد. این بخش شامل ساخت ماشینرا نشان می  2019  تا  2014از    

دهند. این  کنند، یا عملیاتی را بر روی مواد انجام میصورت مکانیکی یا حرارتی عمل میبر روی مواد به

دستگاه ساخت  دستیهای  شامل  یا  متحرک  و  صرفثابت  اینست،  از  صنعتی،  نظر  مصارف  برای  که 

گر در  های کنترلساختمانی و عمرانی، کشاورزی یا خانگی طراحی شده باشند. استفاده روزافزون از تراشه

ها را به خود  بخش مهمی از ظرفیت تولید تراشه  مکانیکی- آالت مکانیکی یا الکترودست ماشینساخت این

تولید ماشینمی  اختصاص بهدهد. در روند  الکترونیکی خواه  تولیدات  این  یا خواه  آالت،  صورت مواد خام 

 سازند.  ارزش خود را به محصول نهایی منتقل می  ،صورت سرمایه ثابتبه

 

درآمد حاصل از وسایل الکترونیکی دراروپا، ایاالت متحده، کانادا، مکزیک، عربستان سعودی و چین )از    -14نمودار 

 [ 33] (2024بینی تا پیش  2013

درآمد حاصل از وسایل الکترونیکی دراروپا، ایاالت متحده، کانادا، مکزیک، عربستان سعودی و    -14نمودار  

)از   تولید محصوالتِ تولید، توزیع و  را نشان می  ( 2024بینی  تا پیش  2013چین  دهد. این بخش شامل 

چنین شامل تولید روشنایی الکتریکی، تجهیزات مربوط به سیگنال و  رژی الکتریکی است. هماستفاده از ان 

 لوازم برقی خانگی است. 

های مدرن، از  برای حفظ تمرکز بحث بر رویِ گرایشِ عمومی تولید و توزیع جهانی در عرصه تکنولوژی

شود و به گوشه  کامپیوتر خودداری می تر به آمار و ارقام موجود در زمینه صنایع الکترونیک وپرداختن ژرف

آوری پیشرفته، یعنی صنایع  ی مبتنی بر دانش و فنگاه نبردِ انباشت و گسترشِ سرمایهدیگری از میدان

 شود.  دارویی، پزشکی و بیولوژیک پرداخته می
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 یک وتکنولوژیب. صنایع دارویی، پزشکی و 5

چون پهلوانان جوانی هستند  همراه صنایع فضایی، همهای کنونی قرن حاضر، این بخش از صنایع بهدر دهه

اند. انحصارات بزرگ مربوط  که در برابر پهلوان پیرِ قرن گذشته )صنایع الکترونیک و ارتباطی( قد علم کرده

طلبند  هلوان پیر« را به چالش میگیری هژمونی اقتصاد جهانی، »پدستبه این دو بخش از صنعت، برای به

میانجی صنعت سالمتی  داری معاصر را در نقاط کلیدی تعیین کنند. بیوتکنولوژی، بهتا سرنوشت سرمایه

دور   راه  پزشکی  است.  گشوده  خود  برای  وسیعی  »پزشکی    - بازار  به  صنعت    -«  4.0موسوم  ادغام 

ارزش روند  در  بهانفورماتیک  و  کافزایی  نیروی  کشورهای  کارگیری  درمانیِ  نیروی  و  )پزشکان  ارزان  ار 

کارگیری نیروی کار  های تولید و خدمات، بهچون دیگر شاخهیافته و...( را تسهیل کرده است. همتوسعهکم

عاید سرمایه را  انحصاریِ سرشاری  مافوق سودهای  در صنعت سالمتی،  این عرصه  ارزان  در  فعال  های 

تواناییمی میانکند.  زمینهارشتههای  در  اطالعاتی(  تکنولوژی  و  ژنتیک  )دانش  شبیهی  زی  ساهای 

های  های خطرناک، و یا  دستکاری، ردیابی زنجیرهای ژنتیک مولد بیماریهای ژنتیکِ دی. ان. ایزنجیره

داری  ر زمینه دامژنتیکی )بیولوژی سنتزی سنتتیک( کاربردهای روزافزونی پیدا کرده است. مهندسی ژنتیک د

نیز  و کشاورز  ناروشنیبهی  با دقت و  محیطی و اخالقی در این زمینه، بههای زیسترغم تمام  سرعت و 

وساز  طریق ترکیب ساخت  گاه دیگر، چاپ زیستی است، که ازکارآمدی زیادی در حال پیشرفت است. میدان

ژِن، بافتسه با ویرایش  بازآفرینی بافت و اعضابعدی  با هدف ترمیم و  انسان تولید  بدن    یهای زنده را 

   [ 34]کار رفته است.کنند. چاپ زیستی، هم اکنون، برای تولید پوست، استخوان، قلب و بافت عروقی بهمی

 

 شده در اروپا، درزمینه  تکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی های ثبت ساله نوآوری روند ده   -15نمودار 

   [ 35]و صنایع داروسازی
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شده در اروپا، درزمینه  تکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی های ثبتساله نوآوریروند ده  -15نمودار   

داشته اند   2017دهد. هر سه شاخه، نرخ رشد باالیی را به ویژه از سال را نشان می [35]و صنایع داروسازی

دهد. با این حال، میزان  شده را نشان میثبت  هایو تکنولوژی پزشکی، در این میان باالترین میزان پتنت

 درآمد و فروش در بخش داروسازی، به طرز آشکار و معناداری باالست.  

 تکنولوژی پزشکی 

فنفن نوع  هر  شامل  صنعتی،  پزشکیِ  میآوری  پزشکی  در  استفاده  موردِ  از  آوریِ  نمونه:  برای  شود. 

و تکنولوژی جراحی، تولیدات این شاخه از  های پزشکی  محصوالتی مربوط به تشخیص بیماری تا دستگاه

به از محصوالت فنشمار میصنعت  انبوهی  دسترس مصرفرود.  در  پزشکی،  پزشکان  آوری  و  کنندگان 

دهند که در آینده نیز به رشد خود ادامه آوری پزشکی صنعتی رو به رشد است و روندها نشان میهستند. فن

آوری پزشکی برمبنای درآمد است و پس از  برترین شرکت فن  [ 36]خواهد داد. در حال حاضر، مدترونیک

آوری پزشکی وجود دارند که های کلیدی فنقرار دارد. بسیاری از شرکت  [37]آن »جانسون و جانسون«

های  کنند. در میان شرکتگیری، تشخیص، نظارت، درمان و مراقبت تولید میمحصوالتی را در زمینه پیش

بر اساس سهم بازار  [  38] کنند، »روش«های تشخیص آزمایشگاهی تولید میآوری پزشکی که دستگاهفن

سال   شرکت2017در  میان  در  بود.  شرکت  برترین  فن،  تولیدکننده  قلب  های  پزشکی  آوری 

شرکت[39] )کاردیولوژی(  بین  در  نهایت،  در  داشت.  بازار  در  را  سهم  باالترین  مدترونیک  شرکت  های  ، 

 ی زمانی بود. نس شرکت برتر در این بازهزیم [40] تصویربرداری تشخیصی

را نشان    ( کایدالر آمر  ارد یلی)به م  2024تا    2011از سال    یپزشک  یورآفن  یکل درآمد جهان   -16نمودار  

  600به    کیدر سطح جهان نزد  یپزشک  یورآ، کل درآمد فن2024در سال    شود کهبینی میدهد. پیش می

  ط یشرا  ا یها  یماریدرمان ب  اینظارت    ص،یتشخ  یبرا   یپزشک  یور آ. به عنوان مثال، فنبرسددالر    اردیلیم

 شود.یم ستفادها یپزشک

 

 [ 41](کا یدالر آمر  اردیلی )به م 2024تا  2011از سال   ی پزشک ی ورآفن ی کل درآمد جهان -16نمودار 
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از    یجهان  یپزشک  یور آرشد کل فن  - 17نمودار   دهد. به جز سال  را نشان می  2022تا    2010در سال 

رشد    رودیانتظار مهای صنعتی باالیی را حفظ کرده است.  ، نرخ رشد مثبت و نسبت به سایر شاخه2015

از سال    یجهان  یپزشک  یورآ. نرخ رشد فندرصد برسد  5به    2022در سال    یجهان  یپزشک  ی ورآکل فن

اگرچه فن  ریدرصد متغ  -2درصد تا    8  رقم  از  2010 گذشته رشد    یهادر سال  یپزشک  یور آبوده است. 

 است.  ی چنان قو هم ،فمختل یهاصنعت با محصوالت و شرکت نیداشته است، ا یریمتغ

 

 [ 42]2022تا  2010در سال از   ی جهان یپزشک  یورآرشد کل فن   -17نمودار 

 صنایع دارویی 

ی انحصاری  توجهی را با توجه به حفاظت از تولید و عرضههای اخیر رشد قابلبازار جهانی دارو در سال

  390های دارویی  درآمد حاصل از فروش کنسرن  2001ی پتنت تجربه کرده است. در سال  واسطهداروها به

ی این  بارهدگر  یون دالر رسید. این ارقام، تاییدتریل  1.27    ، به حدود2020ه در پایان سال  میلیارد دالر بود ک

 داری »نعمت«اند. واقعیت است که بیماری و جنگ برای سرمایه

بازارهای جهانی دارو، ایاالت متحده نقش برتر را دارد. بیش شده در ترین محصوالت دارویی فروختهدر 

های غددی  داروهای مربوط به بیماری  های مزمن یا سرطان.ه درمان انواع بیماریاند بسطح جهانی، مربوط

اند. با این حال، فروش برخی  ترین داروها در سطح جهان بودهپرفروش،  و پس از آن داروهای ضددیابت

اخیر    هایهای خودایمنی و دیابت، باالترین نرِخ افزایشِ فروش را در سالچون داروهای بیماریداروها، هم

 اند. تجربه کرده
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 [ 43](کای دالر آمر  اردیلی )به م 2020تا  2001دارو از سال   یدرآمد بازار جهان   -18نمودار 

  2026تا   2006از سال   تحت حفاطت پتنت( و ای نسخه ک یژنر)  ییداروصنایع   یفروش جهان - 19نمودار 

داروهای  ،  2019در سال  دهد.  شرکت بزرگ دارویی نشان می  500را بر پایه آمار موجود در    دالر(  اردیلی)به م

 اند که سهم کوچکی از مجموع داشته  دالر در سراسر جهان فروش   اردیلیم 79حدود   ی انسخه  ی هاکیژنر

 . دهدمیلیارد دالر فروش داروها را نشان می 871

 

 [ 44]دالر( اردیل ی)به م 2026تا  2006از سال  تحت حفاطت پتنت(و ای نسخه کیژنر) ییداروصنایع  یفروش جهان -19نمودار 

 بیوتکنولوژیکی 

های زنده و موجودات زنده برای تولید محصوالت دارویی استفاده  دهد تا از سیستمبیوتکنولوژی اجازه می

شود. اهمیت  طور گسترده برای درمان دیابت استفاده می شود. برای نمونه، استفاده از انسولین مصنوعی به

تفکیک و د قابل  بیوتکنولوژی در صنعت داروسازی    یدرآمد جهان  -20نمودار  بندی است.  ستهاقتصادی 

2026تا  2012از سال   ی ورآفن به تفکیک  شدهعیتوز ییدارو  

،  2019دهد. در سال  را نمایش می  -از جمله داروهای تجویزی و بدون نسخه    -  ( کایدالر آمر  اردیلی)به م

میلیارد دالر    469میلیارد دالر درآمد دارویی داشته است. در حالی که داروهای معمولی    266بیوتکنولوژی  

 . اندمیلیارد دالر درآمد داشته 175نشده  بندیهآوری طبقو فن
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 2026تا   2012از سال  یورآفن  به تفکیک  شدهع یتوز  یی دارو  یدرآمد جهان   -20نمودار 

 [ 45](کای دالر آمر  اردیلی)به م

شود تا سال  بینی میمیلیارد دالر رسید. پیش  149، فروش جهانی داروهای بیوتکنولوژی به  2012در سال  

افزایش سهم داروهای مبتنی بر    -  21نمودار  میلیارد دالر افزایش یابد.    505این میزان فروش تا    2026

دهد. سهم بیوتکنولوژی  نشان می  درصد  35.27به    درصد   19.55را از    ( 2026و تخمین    2012بیوتکنولوژی ) 

های کالسیک و گروه  طور مداوم در حال افزایش است. سهم نسبی تکنولوژیاز کل بازار جهانی دارو به

یابد.  عنوان: »دیگر«(، در این دوره زمانی کاهش میودار تحتبندی نامشخص )در نمتولیدات دارویی با دسته

های پاندمیک )نظیر کرونا(،  ترتیب اهمیتْ شامل داروهای مربوط به بیماریبازار دارویی بیوتکنولوژی، به

سلول  -اختالالت عصبی، ژن  واکسن-و  و...  درمانی،  آلرژی  و  آسم  روانی،  اختالالت  دیابت،  بیماری  ها، 

درمانی،  -و سلول   -ی ژنفروش داروهای ویژه در زمینه  2025شود که تا سال  شود. تخمین زده میمی

 میلیارد دالری را به خود اختصاص دهد.   130یک بازار  تنهایی،به

 

 ( 2026و تخمین  2012افزایش سهم داروهای مبتنی بر بیوتکنولوژی ) -  21نمودار 
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 ها ماهواره. ۶

زودی  ی جهان، اسپوتنیک، را به مدار زمین فرستاد و به، اتحاد جماهیر شوروی اولین ماهواره1957در اکتبر  

توانست نقش پیشتاز خود را در سفرهای فضایی نشان دهد. بنابراین، ایاالت متحده آمریکا با تاسیس اداره  

های جنگ سرد(  ماندگی )در چارچوب رقابتعقبکوشید این    1958فدرال هوانوردی و فضایی ناسا در سال  

در    [46.]دست بگیردالمللی را بهکه در نهایت توانست رهبری بازار صنعت فضایی بینرا جبران کند؛ تا این

( تحت مدیریت و  GPSیابی جهانی )های نظامی و سیستم موقعیتای، وجه فایق ماهوارهزمینه ماهواره

و آوریل    2020ها در دو مقطع زمانی: دسامبر  افزایش تعداد ماهواره  - 22نمودار فرماندهی امریکا قرار دارد.  

می  2021 نشان  ماهوارهرا  افزایش  سرعت  ماه،  دهد.  چهار  این  طول  در  امریکایی  سایر    به های  نسبت 

  8تر و روسیه  ماهواره بیش 19کشورهای جهان، بسیار چشمگیر است. در حالی که طی این چهار ماه چین  

ماهواره دیگر در مدار کره زمین مستقر ساخته تا    608ماهواره کمتر در مدار کره زمین دارند، ایاالت متحده  

اش را  ارتباطی حفظ کند و فاصله- ه تجاریمینزبرتری صنایع فضایی خود را هم در زمینه نظامی و هم در 

  4100و    3400ترتیب  ، به2021و آوریل    2020با رقبای دیگر افزایش دهد. در مجموع در پایان دسامبر  

ماهواره در مدار کره زمین است.    175معنای افزایش ماهانه  اند. این بهماهواره در مدار کره زمین قرار داشته

آمار در دسترس آخرین  آوریل  برطبق  در  با حدود  2021،  ایاالت متحده  از    2500،  بیش  با    400و چین 

ماهواره در رتبه اول و دوم این بازار جهانی قرار داشتند. گرچه براساس اطالعات و آمار و ارقام کنونی،  

ولی مبارزه برای برتری    پوشی است،هژمونی فضایی ایاالت متحده در این زمینه، روشن و غیرقابل چشم

 چنان ادامه دارد.  ضا همدر ف
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 [ 47]2021و آوریل   2020ها در دو مقطع زمانی: دسامبر  افزایش تعداد ماهواره -22نمودار 

غماهواره به طور  بخش  میرمستقیها  زندگ  یضرور   ی به  ب  یاز  تبد  شتر ی روزمره  از جمله  شده  لیمردم  اند: 

عالوه  کنند.  یها کار نمآب و هوا، بدون ماهواره  ین یبشیو پ  یناوبر   یهادستگاه  ،یا ماهواره  ی هاونیزیتلو

و   نظامی  کاربردهای  اصلی  زمینه  دو  به  توجه  با  فضایی  صنایع  اقتصادی  واقعی  وزن  سنجش  این،  بر 

شود. با توجه به پیچیدگی و اهمیت صنایع نظامی و نظامیگری در  ارتباطی، ممکن می- کاربردهایی تجاری

ز به پژوهشی مستقل در این  های ادواری آن، نیاداری و گریز از بحرانحفظ چرخه تولید و بازتولید سرمایه

  ی برا  ،در فضا بودند  2019در سال    که   یی هاماهواره  تر شیبارتباطی،  -زمینه وجود دارد. در زمینه تجاری 

 استفاده شدند.   اتارتباط 

، صنعت  2016است: تنها در سال    ییفضا   یاز سفرها  ی پردرآمدبه ویژه  بخش    یجهان  ی اصنعت ماهواره

و    یبردار فروش حاصل از ساخت، بهره  دالر فروش داشته است.  اردیلیم  110  متحده حدود  االتیماهواره ا

  446به    2020و در سال    افت ی  ش یافزا  وستهیطور پبه  2018تا    2008  ی هاسال  ن یها بماهواره  ی نگهدار

  (کایدالر آمر  اردیلی)به م  2020تا    2009از سال    یجهان   ییدرآمد صنعت فضا  -23نمودار    .دیدالر رس  اردیلیم

 دهد.  را نشان می
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 [48](کای دالر آمر ارد ی لی)به م 2020تا  2009از سال  ی جهان ییدرآمد صنعت فضا  -23نمودار 

  ی محصوالت و خدمات تجار های مختلف درآمدزایی برای صنایع فضایی به ترتیب اهمیت شامل  بخش

دولتفضا و سایر  متحده  ایاالت  دولت  بودجه  زیرساختی،  و  پشتیبانی  تجاری  برای صنایع  یی، صنایع  ها 

درآمد از  دالر    اردیلیم  219حدود    یی،فضا  ی، محصوالت و خدمات تجار 2020در سال  شود.  فضایی می

 .  میلیارد دالر را ایجاد کرده است  446مجموع 

 بندی. جمع7

دهه تکنولوژیک  و  اقتصادی  پرشتاب  بیستروندهای  قرن  نخست  صنایع  های  به  منحصر  تنها  ویکم، 

های پیشرفته چنان  های سودآور سرمایه مبتنی بر تکنولوژیالکترونیک و ارتباطی نیست. اوج و فرود بخش

سرعت  شده از روندهای کنونی و آتی، بهخطی و سادهالی دارند که ترسیم و تصور مسیری تکپویایی فع

را در جهان واقعی نشان می به میزان  بطالن عینی خود  با توجه  نوشتار کنونی تالش شد که  دهند. در 

ولوژیک  های اصلی تکنگاهگیری اصلی سرمایه در میدانهای پتنت در سطح اروپا و جهان، جهتدرخواست

ها،  طور معناداری بیش از سایر بخشو بازارهای آتی نشان داده شود. چند بخش بزرگ در این میان، به

الکترونیک و صنعت  -: صنایع ارتباطی اندسوی خود جلب کردهرا به  های پژوهشی و اختراعاتگذاریسرمایه

(. عالوه بر آن، صنایع فضایی، گرچه در چنین آمارهایی حضور ندارند، بنا به  24نمودار  سالمتی )ن. ک.  

ی مبتنی بر  گاه دیگری برای سرمایهاهمیت و گسترش درآمد و سودهای نجومی در این بخش، به میدان

 اند.  تکنولوژی پیشرفته بدل شده
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 [ 49] شده در مرکز اروپایی پتنت در شش حوزه بزرگهای ثبتمیزان پتنت  -  24نمودار 

دوره یک  درنظرگرفتن  و  تجرید  از  باالیی  سطح  بهدر  چنین  طوالنی،  زمانی  میی  صنایع  نظر  که  رسد 

هم-ارتباطی  دورهالکترونیک،  در  کلیدی  و  مادر  صنایع  پیشین  چون  پایههای  نقش  و  اقتصادی،  ای 

های دیگری نظیر صنایع  داری منتقل کنند و بخشی خود را به مجموع اقتصاد و تولید سرمایهتنیدهدرهم

های کنونی و  تری در حیات اقتصادی سرمایه در دههدارویی، پزشکی، بیوتکنولوژی و فضایی، سهم مهم

کار جدید از سوی دیگر داشته باشند. این دگرگونی  داری از سویی، و وضعیت نیروی  آتی برای رونق سرمایه

تاثیر بر بازار کار، نیروی کار مورد  تواند بیداری، نمیهای اصلی تولید و سود سرمایهو جابجایی گرانیگاه

... نباشد.   شان وسیاسی -یابی صنفینیاز، سطح آموزش و فرهنگ آنان، میزان تجربه، آگاهی و سطح تشکل

نشی، این پرسش نیز مطرح خواهد شد که انبوه نیروی کار »قدیمی«، که در این روند  همراه چنین بیبه

 شان کاهش یافته است، چه سرنوشتی خواهند داشت؟  دگردیسی، نقش و اثرگذاری اقتصادی و سیاسی

 : ها و منابعیادداشت 

نگاه   یروین   یندهی: آی تالیجید   ه یسرما[  1] پ  یکار، بخش نخست:  سپتامبر    28نقد،    ، یوانیا  ون ی ، همابحث  ینه یشیبه 
2021 . 

[2] Alexander Parvus 

[3] Jacob van Gelderen 

[4] Nikolai Dmitriyevich Kondratiev 

، اردیبهشت  4، همایون ایوانی، در دفاع از مارکسیسم، شماره  مشخص جهان کنونی  -نگاهی به وضعیت تاریخی     [5]
 . سایت نقدچنین در  . هم 13، ص 1398

 . 2منبع ن. ک.    [6]

[7]  Era [in: Geochronology]; Erathem چینه دوران[in: Chronostratigraphy]  

https://wp.me/p9vUft-2y6
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2019/07/DOM_4_v3.pdf
https://wp.me/p9vUft-SK
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 . شناسی[ دوران ]زمین  - 2عصر، دوره، دوران   - 1چنین ن.ک. محمدرضا باطنی، فرهنگ انگلیسی فارسی: هم

[8] Epoch [in: Geochronology]; Series  ردیف[in: Chronostratigraphy]  

شناسی[  ]زمین   - 3نقطه عطف    -2دوره، دوران، عصر    -1چنین ن.ک. محمدرضا باطنی، فرهنگ انگلیسی فارسی:  هم
 . دور

[9]  Age [in: Geochronology] ; Stage مرحله، اشکوب [in: Chronostratigraphy]  

[10]  Period [in: Geochronology]; System سامانه [in: Chronostratigraphy]  

 دوران، عهد، عصر، زمانه - 3مدت، موقع  - 2دوره  - 1چنین ن. ک. محمدرضا باطنی، فرهنگ انگلیسی فارسی: هم

[11]  Chron [in: Geochronology]; Chronzone  [in: Chronostratigraphy] 

 .   11، ص 5ی شماره منبع  [12]

[13]  theory of the long wave 

 .  11، ص  همان [14]

[15]  Leo A. Nefiodow 
 نگارنده.   توسط  فضایی صنایع  افزودن  همان. با [16]

.  165، ص  1396، نقد اقتصاد سیاسی، جلد سوم، کارل مارکس، ترجمه حسن مرتضوی، نشر الهیتا،  سرمایه ن.ک.  [17]

 به فارسی برگردانده است.  "اسکلت"را با توجه به مجموع متن  ex suis ossibusحسن مرتضوی عبارت 
]18[ https://www.epo.org/about-us/annual-reports-

statistics/statistics/2020/digital-technologies/graph1.jpg   
 .316-315، ص الذکرفوق ، سرمایه [19]

یابند. یکم، به دلیل اضافه جمعیت نسبیِ فزاینده؛  می های انباشت« افزایش  ها و قابلیت»...با وجود تنزل نرخ سود، »مشوق 

های مصرفی، یعنی عناصر مادّی سرمایه که توسط همان  حجم ارزش   کند،طور که بهره وری کار رشد می دوم، چون همان 

چهارم، از  های تولید.  ی شاخهکند. سوم، به دلیل تنوع فزاینده شوند، نیز رشد می ای پیشین بازنموده می های مبادله ارزش 

شود صاحب پول به سهولت آن را به سرمایه  ها که سبب میهای سهامی عام و مانند این طریق رشد نظام اعتباری، شرکت

دار صنعتی بدل شود. پنجم، رشد نیازها و تمایل به ثروتمندشدن. ششم، رشد حجم  که به سرمایه تبدیل کند بدون این 

 ها.« یا و مانند این ی پاگذاری در سرمایهی سرمایه فزاینده 

 یکدیگر.   به سنسورها و  ها، ابزارهاماشین  کردن  متصل  :Internet of Things (IoT) اشیاء  اینترنت [20]

[21]  Research & Development 
]22[ https://new.epo.org/en/statistics-

centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=663&field%5B%5D=666&field
%5B%5D=668&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020     

 .292، ص الذکرفوق ، سرمایه [23]

آورد، این  های سود باالتری را به بار می گذاری در مستعمرات مدنظر است، علت اینکه چرا چنین نرخ سرمایه »تا جایی که 
 تر توسعه باالتر خواهد بود« ی پایین است که نرخ سود عموماً در آنجا به دلیل درجه 

 .291، ص الذکرفوق ، سرمایه [24]

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020/digital-technologies/graph1.jpg
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020/digital-technologies/graph1.jpg
https://new.epo.org/en/statistics-centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=663&field%5B%5D=666&field%5B%5D=668&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020
https://new.epo.org/en/statistics-centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=663&field%5B%5D=666&field%5B%5D=668&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020
https://new.epo.org/en/statistics-centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=663&field%5B%5D=666&field%5B%5D=668&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020
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ی متغیر به  ز سوی دیگر، وسایل ضروری معاش را که سرمایه ی ثابت و ا»چون تجارت خارجی از سویی، عناصر سرمایه 
ی ثابت، سبب افزایش نرخ سود  کند، با افزایش نرخ ارزش اضافی و کاهش ارزش سرمایه شود ارزان می آن تبدیل می 

ا  شود. به این طریق، انباشت رجهت دارد که باعث گسترش مقیاس تولید می شود. تجارت خارجی اثری عمومی در این می
بخشد.  ی ثابت، و بنابراین، تنزل در نرخ سود را شتاب می ی متغیر در برابر سرمایه که کاهش سرمایه دهد، در حالی شتاب می 
داری در دوران طفولیت آن بود، با پیشرفت آن از طریق ضرورت  ی تولید سرمایه که گسترش تجارت خارجی پایه و در حالی 

 شود.« داری بدل می ی تولید سرمایه تر، به محصول خاص شیوه ه بازاری هرچه گسترده ی تولید و نیاز آن بدرونی این شیوه 

[25]  Quelle: Busse, Matthias: HWWA Discussion Paper Nr. 116; Bundesverband 

der Deutschen Industrie (BDI): Außenwirtschafts- Report 04/2002  
[26]  Normalization 

]27[ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/308403/umfrage/weltweiter-

umsatz-mit-telekommunikationsdienstleistungen/   
]28[ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/308403/umfrage/weltweiter-

umsatz-mit-telekommunikationsdienstleistungen/   
 . پدیا فارسی، ویکی فهرست بودجه دولت بر پایه کشور [29]

]30[ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150901/umfrage/umsatz-in-

der-halbleiterindustrie-seit-1988-weltweit/  
]31[ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/256337/umfrage/prognose-

zum-weltweiten-absatz-von-tablets-pcs-und-smartphones/   
]32[ https://www.statista.com/study/57199/manufacturing-machinery---global/  

]33[ https://www.statista.com/study/57198/manufacturing-electrical-

equipment---global/   
 .   64، ص 5ی شماره منبع  [34]

]35[ https://new.epo.org/en/statistics-

centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=675&field%5B%5D=677&field
%5B%5D=678&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020  

[36]  Medtronic 

[37]  Johnson & Johnson 

 [38 ] Roche 

[39]  cardiologic medical technology 

[40]  diagnostic imaging companies 

]41[ https://www.statista.com/statistics/325809/worldwide-medical-

technology-revenue/  
]42[ https://www.statista.com/statistics/329048/worldwide-medical-

technology-growth-per-year/   
]43[ https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-

worldwide-revenue-since-2001/   

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/308403/umfrage/weltweiter-umsatz-mit-telekommunikationsdienstleistungen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/308403/umfrage/weltweiter-umsatz-mit-telekommunikationsdienstleistungen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/308403/umfrage/weltweiter-umsatz-mit-telekommunikationsdienstleistungen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/308403/umfrage/weltweiter-umsatz-mit-telekommunikationsdienstleistungen/
https://fa.wikipedia.org/wiki/فهرست_بودجه_دولت_بر_پایه_کشور
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150901/umfrage/umsatz-in-der-halbleiterindustrie-seit-1988-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150901/umfrage/umsatz-in-der-halbleiterindustrie-seit-1988-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/256337/umfrage/prognose-zum-weltweiten-absatz-von-tablets-pcs-und-smartphones/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/256337/umfrage/prognose-zum-weltweiten-absatz-von-tablets-pcs-und-smartphones/
https://www.statista.com/study/57199/manufacturing-machinery---global/
https://www.statista.com/study/57198/manufacturing-electrical-equipment---global/
https://www.statista.com/study/57198/manufacturing-electrical-equipment---global/
https://new.epo.org/en/statistics-centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=675&field%5B%5D=677&field%5B%5D=678&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020
https://new.epo.org/en/statistics-centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=675&field%5B%5D=677&field%5B%5D=678&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020
https://new.epo.org/en/statistics-centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=675&field%5B%5D=677&field%5B%5D=678&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020
https://www.statista.com/statistics/325809/worldwide-medical-technology-revenue/
https://www.statista.com/statistics/325809/worldwide-medical-technology-revenue/
https://www.statista.com/statistics/329048/worldwide-medical-technology-growth-per-year/
https://www.statista.com/statistics/329048/worldwide-medical-technology-growth-per-year/
https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/
https://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-worldwide-revenue-since-2001/
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[44]  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/311686/umfrage/weltweiter-
arzneimittelumsatz-von-verschreibungspflichtigen-generika-und-
originalpraeparaten/  
]45[ https://www.statista.com/statistics/309457/world-pharmaceutical-

revenue-distribution-by-technology/   
]46[ https://de.statista.com/statistik/studie/id/42965/dokument/raumfahrt-20/  

]47[ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36582/umfrage/anzahl-der-

satelliten-im-all-verteilt-nach-laendern/   
]48[ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1055664/umfrage/umsatz-

der-weltweiten-raumfahrtindustrie/   
]49[ https://new.epo.org/en/statistics-

centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=663&field%5B%5D=666&field
%5B%5D=668&field%5B%5D=675&field%5B%5D=677&field%5B%5D=678&year
%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020  

 
 

 2Do-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/311686/umfrage/weltweiter-arzneimittelumsatz-von-verschreibungspflichtigen-generika-und-originalpraeparaten/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/311686/umfrage/weltweiter-arzneimittelumsatz-von-verschreibungspflichtigen-generika-und-originalpraeparaten/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/311686/umfrage/weltweiter-arzneimittelumsatz-von-verschreibungspflichtigen-generika-und-originalpraeparaten/
https://www.statista.com/statistics/309457/world-pharmaceutical-revenue-distribution-by-technology/
https://www.statista.com/statistics/309457/world-pharmaceutical-revenue-distribution-by-technology/
https://de.statista.com/statistik/studie/id/42965/dokument/raumfahrt-20/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36582/umfrage/anzahl-der-satelliten-im-all-verteilt-nach-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36582/umfrage/anzahl-der-satelliten-im-all-verteilt-nach-laendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1055664/umfrage/umsatz-der-weltweiten-raumfahrtindustrie/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1055664/umfrage/umsatz-der-weltweiten-raumfahrtindustrie/
https://new.epo.org/en/statistics-centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=663&field%5B%5D=666&field%5B%5D=668&field%5B%5D=675&field%5B%5D=677&field%5B%5D=678&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020
https://new.epo.org/en/statistics-centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=663&field%5B%5D=666&field%5B%5D=668&field%5B%5D=675&field%5B%5D=677&field%5B%5D=678&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020
https://new.epo.org/en/statistics-centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=663&field%5B%5D=666&field%5B%5D=668&field%5B%5D=675&field%5B%5D=677&field%5B%5D=678&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020
https://new.epo.org/en/statistics-centre?ct=line&ect=1&type=662&field%5B%5D=663&field%5B%5D=666&field%5B%5D=668&field%5B%5D=675&field%5B%5D=677&field%5B%5D=678&year%5Bmin%5D=2011&year%5Bmax%5D=2020
https://wp.me/p9vUft-2Do
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 ی کارگر   اعتراضات ،یت یبرزخ هو

 بخش دوم   - رسمی«  غیر »  و  رسمی« »   ایدئولوژی   نقِد
 

 

 2021نوامبر   28

 ی: فرنگیس بختیارینوشته 

 

 این  خود   اما   ، کردند   تغییر   دولت   نهاِد  رهبراِن  شد،   گذارده   جدید   حاکمان   اختیار   در   قدرت   وقتی  ، 1357  سال 

 قضایی  و   مقننه  اجرایی،  نهادِ   3در   پیکریافته   نهادها،   از   ای شبکه   با  سابق  یپاشنه   همان   بر  و  پایدار   چنانهم   نهاد

 حالی   در   ـ مذهبی غیر   و   مذهبی   ـ   انتزاعی   و   متعدد   القاب  با   کارگر   طبقه   سیاسی   انشقاق   طوفان .  شد   بازتولید 

کارکنان   : اول   گروه .  بود   شده   تقسیم   گروه   زیر   و  گروه   چند   در   قرن  آغاز   در  قبال،   طبقه   این   که   شد   شروع 

گروه در اقشار   ن ی ا  ت یاقل   دادند، ی م   ل ی را تشک   ن ی شاغل   سوم ک ی مستقل، که آن زمان هم گسترده و حدود  

 .کارگر بودند ها  آن   ت یجامعه ، اما اکثر   ی ان ی م 
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 کشور  شاغل   جمعیت   پنجم یک   از  تر کم   که  ، عمومی   بخش   بگیرانحقوق   و   مزد   دولت،   کارکنان  دوم   گروه   

 با  امروز همان کسانی که    شدند؛ نامیده می «  رسمی» و    داشتند  [ 1]   واقعیغیر   نقش   بخشی   تعداد،   این   از.  بودند 

 بندیگروه   در   و  دارند  قرار   سلطه   اجتماعی   جایگاه   در   بخش  این.  شوند ..می   شناخته «  حاکمیتی  مشاغل »   عنوان

 -1:    اندفته گر  قرار گروه  زیر  دو   در  قانون  دو  آمریت   با  وشوند  می   محسوب   کارگر   بقیه. ندارند  حضور   کارگران 

 کشوری  استخدام  قانون   مراتب  سلسله  در  اند،شده   شناخته  حاکمیتیغیر   مشاغل   عنوان  با   امروز   که  آنها 

 دارای«  پیمانی  مستخدم»   هویتِ   با  و  « ثابت  شغل »  دارای «  رسمی   مستخدم»  هویتِ   با  ،شده   سازی ه ایستش 

 و  بدنی   کارهای   عمدتًا  ،قرار داشتند   قدرت   هرم   قاعده   در   که   آنها   - 2  و   بودند «  موقت  مدت   با   معین »  شغل 

 با .  داشتند  موقت   شغل   «رسمی غیر   مستخدم »   هویِت  با   و شدند  می   محسوب  « کارگر» ،  کردند می   فکریغیر 

 و«  رسمی غیر »   ،« رسمی »   قانونی،  ینشانه   3  توسط   دولت  کارکنان   نامبه   کارگران   از   بخشی  ، تقسیمات   این

 تا معاون و  مدیر  رئیس،  از همه که خصوصی بخش  بگیرانمزد : سوم گروه.  بودند شده  بندیهویت « پیمانی» 

 اکثریت .  گرفتند می   قرار   دولتی  نهادهای   مخاطبِ   «کارگر »  انتزاع  با  کار قانون   آمریت   طبق   ...   و  جوشکار   معلم، 

 و  نامیدند،می  «سمی ر » را خود  و  داشتند  دائم  شغل  ،« نامحدود »  کارِ   قرارداد قانونی   ینشانه  با   مزدبگیران  این

 ثابت، غیر   و   «ثابت  شغل »   ها،شانه ن  این  با.  انگاشتند می   « سمیر غیر »   را  خود  ، داشتند   موقت   قرارداد  کهها  آن 

 مستخدم »   و  « کارگر»   انتزاعات  دیگر  طرف  از.  بودند   بخشیده   واقعیت  را  «سمی ر غیر   و  رسمی»  های هویت 

 خود   زمان   طی  در   بودند،   آمده   وجودبه   کشوری   استخدام   و   کار   قانون   دو  هر   در   ماده   اولین   آمریِت  با   که  « دولت

 دولت،  در   بدنی  و   فکری   کار   تقسیم   از   مردم  تصورات   ی پایه   بر .  بودندکرده   جدا   خود   قانونی   های نشانه   از   را 

 بخش هویت «  کارگر»   و   ـ افزاری نرم   ـ   ذهنی کار    شاغلین   بخش هویت   ،« کارمند »  اصطالح   با«  دولت   مستخدم » 

 اعتصاب   کارگران،  اعتصاب   اخبار  با  هاهویت   این  1357  پائیز  در.  بودند شده   ـ افزاری سخت   ـ  بدنی کار    شاغلین 

 رخ   به   را  خود   ایدئولوژیک   قدرت   چپ،   و   مسلط   گفتمان   در ...    و   کارگران   به   کارمندان  پیوستن   کارمندان، 

 قانون   از  و واقعی دنیای تاگرفته    اینترنت   از  جا،  همه  «کارگری  کارمندی، »   ایدئولوژی هم، هنوز. کشیدند می 

 سیطره دارد.  باورها،  تاگرفته 

http://www.hrec.co.ir/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?Command=Core_Download&EntryId=131&language=fa-IR&PortalId=0&TabId=234
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90706
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90706
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95201
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 خصوصی  بخش   مزدبگیران  از   زداییهویت  انقالب،   شکست   بازتاب   ، 13۶9  کار  قانون 

 جهانی   اقتصاد«  طالیی »  اصطالح به   دوره   شمسی،   50  دوم   دهه  با   مقارن   میالدی  70  دهۀ   اواسط   از

 دولتی به   داری سرمایه   روابط.  داد   نشان  را  خود  تورم  و  اقتصادی   رشد   نرخ   در   کاهش   با   بحران .  بودرسیده   پایان به 

 از   را  شغل   ثبات   کند،   تشدید   را   استثمار   آورد،  وجودبه   را   قوانینش  کند،   اداره  را   بحران   الزامات   که   داشت  نیاز 

. کند  آزاد   مناطق   در   جنگی  های اردوگاه   آواره  و   ، شقه  شقه   تر بیش   را  کارگر   طبقه  گیرد،   بازپس   کارگران 

 .بود   بحران   پاسخ   مدرن،  دولت   نهادهای   در   دینی   ایدئولوژی   شدنحاکم   و  آن   غصب   ، انقالب  ماندن ناتمام 

 ای جداگانه   و  مفصل   مقررات   کار،   قانون   تغییر   جهت   جامعه   انقالبی   فضای   فشار   تحت   1358  سال   ابتدای   از   

 پس.  ماند  نادیده  کارگری فعاالن  متعدد  های نویس پیش   ولی  شد می   اعالم   هارسانه  در   و   تهیه  پراکنده   طور  به 

 موسوی  دولت   کارگری،   مستقل   های تشکل   ممنوعیت   و   انقالب بعد از    اول   سال   سه   ی گسترده   های سرکوب   از 

 مجلس به   و  تدوین « قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه»   با  تعامل   در  نویسیپیش   و  دید  مناسب  را  موقعیت

 روابط  در   دولت   دخالت   نوع   هر   شد،   معروف  « توکلی   کار  قانون »  نام   به   ها بعد   که   که   نویس پیش   این .  فرستاد

 قانون   متن  لذا.  دانستنمی   شرعی  موازین  موافق  را  قانون   از  تبعیت به   دار سرمایه   یعنی  طرف   یک  الزام  و  کار

 ـموجر   و  اجیر  یا  مخدوم  و   خادم ـ   طرفین  بین «  توافقی  قرارداد»   چارچوب  در  اسالمی  فقه   اولیه   احکام  اساس  بر 

 نئولیبرالیسم»  کارکرد   و  بود   سرمایه   و   کار   روابط به   جدید   گرانسلطه   نگرش   از  شفاف   نمادی  طرح   این .  شد   تهیه

 آن   مطبوعات  در  1361  آذر   در  قانون   این  متن .  داشت   خود  بطن   در   فوریت به   و   نهایی  حد   در   را  «اقتصادی

 شکل  ترین وحشیانه   برای   اول   روز   همان   از  انقالب   غاصبان   که   بود   آن   مؤید  طرح   این   بند   بند.  شد   منتشر  زمان

 کهچنان   هنوز   کارگری  جنبش   داد   نشان   دولت   نشینی عقب   و  طرح  این  به  کارگران   هجوم .  بودند  آمده   استثمار 

 را   هاحوزوی   کارکشته، مدارانسیاست   و  هالیبرال . بود   نشده« سربراه  و  اجیر یا خادم »  خواستند می  گرانسلطه 

 خود  قوانین   ساختار   که   بود   آن   واقعیت .  کنند   مهار   را  کارگران   تری، مالیم   قانون   زنجیر   با   موقتًا  تا   کردند   آرام 

 باورهای  و   سابق   قانون   ذهنیت  با   هنوز   کارگران  اما   بود   خورده شکست   انقالب .  است   طبقاتی   یمبارزه   از   تابعی 

 جهت   بعدی   طرح   تدوین   طرح،   این  ماندن مسکوت   با.  بودند   میدان  در   انقالب   هایماه   آخرین  یشده ساخته 

 و  خونین  سرکوب   با  هایی سال .  کشید  درازابه   دیگر   سال  8  بحران،  سیکل   در  سلطه  مناسبات   الزاماتبه   پاسخ 

 جاری  جا همه   انقالب   توقعات  صورت  به   که  طبقاتی   مبارزه   جان  کردنشیشه   در  و   انداختن نفس   از   برای  مستمر 

 الخرها ب.  شد   کشیده  بند به «  میهنی   دفاع»   شور  با  عراق  با  جنگ  در  یا  شد  سرکوب  وحشیانه  یا  توقعات   این.  بود 

 قدرت  غصب   اگر .  شد   تصویب  شروط   و   شرط   با   کار   قانون   جدید   طرح   سلطه،   « نظامِ   ت مصلح  تشخیص »  با 

 جمهور نا   ریاست .  نبود   ساده   آن   استقرار   بود،   راحت   و   انجام   ـ بهمن 22ـ   روزه   یک   جهان   گراِنسلطه   پشتوانه به 

 موضوع   این   به   بود کرده   فراهم   را   قوانین   تصویب   روند   سرعت  و   تشخیص   را   سلطه   نظام   مصلحت   که   وقت 
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 هایایدئولوژی   به  زدن دامن   و  کارگران  مدام  سرکوب  کنار  در  تا  کشید  طول  دهه   یک.  بود  واقف  خوب

 مستقر  را  خود   مذهبی   حاکمان  و  مهار  قانون   الزاماتِ   با  کارگران  قانون،   پشت  قانون  تصویب  با  ساز، دشمن 

  .  آمد   بیرون  طبقاتی  مبارزه   سرکوب  دل   از   جدید   کار   قانون  که بود 1369  سال  دهه،   این   پایان  در .  کنند 

 وارد   حالی  در  70  دهه  در  و  بود  طبقاتی  مبارزه  افت  و  بحران  دوره  قانون  1369  مصوب  اسالمی  کار  قانون

 ایجاد   نیز   مقطع   همین   در .  بود   یافته   گسترش   دارانسرمایه   فرار  و   بحران   از  ناشی   بیکاری  موج   که   شد   اجرا 

 ــ WTO  یا   جهانی   تجارت   سازمان   ـ ـ  گات   به   موسوم   جلسات   در   اقتصاد   کردن جهانی   برای   رسمی   ساختار   یک 

 نقش  کار  قانون  اجرای  فرآیند  در  رفسنجانی  دولتبه   ورود   با  سازمان  ایندر   شده تدوین   هایسیاست .  شد   مطرح 

 تعریف  ی ماده   که   7  ماده   نامبه   دارد   وجود  قانون   این در   کار   انجام   مدت   مورد   در   مشهوری  ماده . داشت   موثری 

 برابر  در   مزد   قالب  در  30  ِماده  که   گفتم   قبال . است  شاهی  کار   قانون  در  30 شماره   ی ماده  مشابه  و  کار   قرارداد 

 رو  این   از.  کردمی   ایجاد   دولت   کارکنان  مشابه   تصوری   ، کار   قانون   مشمول   مزدبگیران   در   «نامحدود کار » 

 کار  قانون   7  ماده   در .  بود شده   خصوصی   بخش  در «  رسمیغیر »   هویت   آن   تبعبه   و «  رسمی»  هویت  ینشانه 

 آن  های تبصره   تکلیف   ین ی تع   و   شد   گذارده «  موقتغیر   و   موقت   مدت »   برای «  کار   برابر   در   مزد »   نیز   اسالمی 

 سرخرمن   وعده  تکلیف،   ین ی تع   این .  گرفت  قرار   دولت   اختیار   در   ـ ـ   دائمی  یا  موقت غیر   ـ ـ   کار   نوِع  احراز   جهت 

 از   تمکین  با   رفسنجانی   دولت .  بود   زنده   آنها   جان  در   هنوز   که  بود   انقالب   از  کارگران   توقعات   به   سلطه   نظام

 با .  کرد  خودداری   ها ه تبصر   این  تکلیف ین ی تع   از  عامدًا  کار،  المللی بین   جدید   تقسیم  و  گات  های سیاست 

 بر   را  موقت   مدت   تدریج   به   کار،  نیروی   فزاینده   عرضه   و   واقعی   مزد   کاهش   ها، تبصره   این  ماندن بالتکلیف 

 ایدئولوژی   به  کارگران   باور   حفظ   برای   دولت.  کرد  تحمیل   کار   قانون  مشمول   هایقرارداد   تربیش 

 داد،  اجازه « بازار  نامریی  دست »   به   مستمر،  کارِ   شرایط   مورد   در  سکوت  با  آگاهانه  و  مزورانه  ،« مستضعفان» 

 بحران  بدون  که  کرد   عمل   آرام  آرام  چنان   دهه  دو  طول  در « نامریی  دست » .  شود   قرارداد   مدت  ی کننده تنظیم 

 . شد  عمومی  کار   قانون مشمول   کارگران بین   در  موقت قرارداد  اجتماعی، روابط   در  اساسی 

 و   داران سرمایه   به   موقت   قرارداد  قالب  در   را   آن   اجرای  و   تفسیر   ،7  ماده  تکلیف تعیین   عدم  با  تنهانه   دولت

 با   سال   هر  قانون،  و   بخشنامه  آمریت  با  41  ماده   در  بلکه  کرد،  واگذار   خود  مجموعه   زیر   بزرگ  هایشرکت 

 و  تائید  را  استثمار نرخ  افزایش تورم،  واقعی  نرخ   گرفتن نادیده   و  دولتی  بانک  نرخ   با  کارگران حداقل   مزد  نی تعی 

 ی اضافه به   شغل   سه   حتی  شغل  دو  در   کارگر   کار   ساعت  مطلق  افزایش  به   استثمار   نرخ   افزایش .  کرد  تثبیت 

 مربوط  فرایند   این .  کرد  بیشتر  سال   به   سال  را  سرمایه   دسترس   در  کار   ساعات   و   انجامید   اش خانواده   کار  ساعات 

 مسیر  خمینی   کاریزمای   سایه   زیر  قدرت،   غصب   دوم   سال   همان   از   مذهبی   حاکمان   نیست،   اخیر   های سال   به 

 که   را   1358  سال   اگر  تحقیق،  یک  در  شده ارائه   جدول   طبق.  کردند   هموار   را  استثمار   نرخ   تصاعدی  افزایش 
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 در.  است   یافته  کاهش  مدام  آن  از  پس  واقعی  دستمزد   حداقل  کنیم،  انتخاب   پایه   سال  یافت  افزایش  مزدها

 1358 سال سوم یک   از  کمتر کارگران  خرید  قدرت که  ایگونه به  رسید،   خود  سطح  ترین پایین  به 1369 سال

 هزینه  های حداقل   تامین   جهت  کارگران   مدت   این   در .  بود   شده   1349  سال   در   آنها   واقعی   درآمد   سطح   معادل   و 

 الخص ا ب   دارانسرمایه .  بودند  منزل  شب   10  الی  9  ساعت  و   خارج   منزل  از  صبح   7  الی  6  ساعت   زندگی،

 مالی  نیاز   و   بازار   دسترس  در  یاضافه   کار   ساعات  از  استفاده  با   اعظم  دار سرمایه   یا  دولت  اجرایی   هایدستگاه 

 های تشکل   و  طبقاتی  مبارزه  غیاب  در.  بستند می   روزانه  و   ماهانه   گاه   موقت،   را  قراردادها   بیشتر،   کاربه   کارگران 

 که  است   شده  ای کمینه   چنان   وارد   داری سرمایه   تولید   شیوه   روابط   تداوم  جهت   مزد  کاهش  کارگری  مستقل

 .دهدمی   افزایش  مدام  را   کار  نیروی   مازاد 

 کاریموقت  اگر .  کرد  حاکم   کار   قانون 7 ماده   تفسیر   بر  را  موقت مدت   الخره اب  کارگران،   کاهنده دستمزد   

 به  مرتبط   ماده   من   رو   همین   از .  است   مزد   نزولی   سیر   تابع   خود   نیز   کار   نیروی   مازاد   است،   کار   نیروی  مازاد   تابع 

 از  دانممی   کار   قانون  گرانیگاه   ـ   جدید  ی سلطه   نظام  7  ماده   و   سابق   ی سلطه   نظام  30  ماده  ـ  را   قرارداد  تعریف

 شکی .  است  کرده  برنمایی   موقت غیر   و  موقت  کار  قیمتِ   را  دستمزد  ماده،  این  ، رژیم  دو   هر  در  که  جهت  آن 

 ی رابطه   ی کننده تنظیم   صل ا   نیست،   داری سرمایه   تولید   روابط  ی کننده بیان   ، « است   کار   قیمت   دستمزد، » :  نیست 

 .«است داری سرمایه   تولید   ی شیوه   در   کارگر  و  دار سرمایه 

 که  سابق   قانون  در « نامحدود»   مدت   قرارداد   اسالمی،   سلطه   نظاِم  توسط   جدید   کار قانون   تدوین  با 

 دهه  دو   طول   در  بود،   «سمی ر غیر   و   رسمی»   شغل   به  کار   قانون   مشمول  مزدبگیران   باوِر  کننده ین ی تع   ینشانه 

 ماده  خروج   برای  جدید   کار   قانون  متعدد  هاینویس پیش   نیز  80  دهه  اواخر  در.  شد  حذف  آن   اجرای  و  تفسیر

 آغاز   در   الخره ا ب .  شد می   بحث   وارد   مسلط  گفتمان   در  و   تنظیم   موقت   قرارداد   قانونی   تثبیت   و   بالتکلیفی   از   7

 خدمات   قانون  تصویب  و  کار  قانون  اجرای  بازتاب  و  برخاستند  خواب   از  رژیم  فرمایشی  نمایندگان  90  دهه 

. نمودند   ها سایت   در   خود   گفتمان   وارد   ،« کنند   قراردادی   را   رسمی   کارگران   خواهند می »  عنوان   با   را   کشوری 

 تشکیل   را  کشور   کارگری   جمعیت   از  درصد 25  که   باشند می   رسمی   کارگران   کردن قراردادی   دنبال  به  مسئولین» 

 از  تدریجًا  نیز   آن   عینی   پایگاه   انقالب،   از   قبل   کار «  نامحدود »   کارگران   تدریجی   شدن بازنشسته   با .«  دهند می 

 قراردادهای  ٪ 90  حدود   ، 70  یدهه   ی میانه   از  قبل   تا: » گویاست  کارگری   حوزه   خبرنگار   یک   تحقیق .  رفت   بین 

 تا  شد  طی  تمام  سرعت  با  موقت  قراردادهای  صعود   سیر  تاریخ،  این  از  بعد  اما  بودند، «  دائم  قراردادهای»  کار

 موفق   اسالمی  حاکمان.«  هستند  سال   یک   از   کمتر   و[  2]   موقت   شغلی  قراردادهای  ٪97  حدود   امروز  کهجایی 

. ببرند   بین   از   را  کارگران   از  بخشی  شغلی  ثبات  مزد،  داشتننگه   پائین  و   قانون،   7  ماده   گذاردن بالتکلیف   با   شدند 
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 سابق  کشوری  استخدام   قانون  در  «رسمیغیر   و  رسمی »  ایدئولوژی  اصلی   قانونی   خاستگاه  80  دهه  اواخر  تا   اما

 .داشت  وجود 

 که  داشت  نیاز   مازادی   کارِ   نیروی به   خود   افزاییارزش   برای   خارجی   و  داخلی   بحران   فشار  تحت  سرمایه  

 ٪ 80.  نبود  کافی  خصوصی   بخش  کارگران  شغل  شدنثبات بی .  دهد  کاربه   تن  دستمزدی  هر  با  باشد  مجبور

 کار   دولت   ی حوزه   در   عمومی   خدمات   در   کارگران   از   ای عمده   بخش   و   بودند   دولت   مالکیت   تحت   صنایع 

 از   حمایت  نقش  دولت  و  شود  سلب  نیز  گسترده   کار  نیروی  این   ثبات   کردمی   ایجاب   سرمایه  نیاز .  کردندمی 

 کار  قانون   تصویب از  قبل   لذا .  بپردازد  حاکمیتی  وظایت  به  صرفا   و   بگذارد   زمین   را  سازیزیرساخت   و   سرمایه 

 دولت  گری تصدی   کاهش   1368  سال   مصوب  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه قانون   اولین   8  بند    در 

 قانون»   1373  سال   در   کار،   قانون   شدن اجرایی   با   سپس   شد،   مصوب   ـ سپاری برون   و  کارخانجات   واگذاری ـ 

 در   اقتصادی   های فعالیت   لغو  الزام  شده،  مصوب «  فرهنگی   و  اجتماعی  اقتصادی،   توسعه     دوم   سالهپنج   برنامه 

 گذاریسیاست   و   نظارت   حاکمیت،   به   مربوط   که  مواردی   استثنای   به : »گردید  وارد   39  تبصره   در   دولت   انحصار 

 هایسیاست   ابالغ  از  پس   ...«  الزامیست  انحصارات   مابقی  لغو  بمانند  باقی   دولت   انحصار   در  بایستی  و  باشند می 

 1386  سال   در   بود،   شده   تنظیم   قدرت   دست یک   کردن حاکمیتی   جهت   تماماً   که «  رهبری»   سازی خصوصی 

 الیگارشی  خادماِن به   « ثابت  شغل »   اختصاص  و   ها سیاست  این   اجرای   جهت  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 

 دولتی   استخدام  آن  عنوان   ها،پهلوی   زمان   در  خود   مشابه  قانون  برخالف  جهت  همینبه .  شد   تصویب  قدرت 

 . دارد   نام  خدمات  مدیریت بلکه   ، نیست 

 موقت   حاکمیتِیغیر   مشاغل   دائم،   ، « حاکمیتِی  مشاغل » 

 تجسم   آنها.  نبودند   البداههفی   تصمیمات  کشوری،  خدمات  قانون   و  رهبری  سازیخصوصی   های سیاست 

 و بخشنامه  موردی، تصمیمات   توسط  دولتی  اقتصاد دل   از دولتیشبه   یا   خصولتی هایشرکت   زایش دهه  چند 

 در   موجود   نظام   تصمیم   اولین .  یافتندمی   عینیت   عام   قانون   و  امر   والیت  تصمیمات   پیکر  در   که  ند بود   مصوبه 

 های سازمان  در  استخدام  گونه هر  منع»  وزیرانهیئت   مصوبه   با   1358  سال   در«  رسمی»   مشاغل   تسویه

 مشاغل »   عنوان  تحت  کاری  رده  ترین پائین   مشاغل  سپس.  شد  برداشته  دولت  کردنکوچک   جهت«  دولتی 

 سال  در  ـشاهی  نظام 1345  کشوری   استخدام  قانون  4 ماده  تبصره  موخره   در  قانونی   استگاه خ  با ـ  «کارگری 

 استخدام  بخشنامه  این   ابالغ  تاریخ  از: »شدند  اسخدام  منع  و  مشخص  شغل  33  با  بخشنامه  یک  در  1364

 مشاغل »   یه ف تص   «...   و   بوده   ممنوع   ، پیوست   مشاغل  در  افتهی تخصیص   هایپست   برای  ی کشور  قانون   براساس

 دامن   شهرداری  رفتگران  را  اعتراضات   اولین.  شد  دولت   کارکنان  قشر  ترینپائین   اعتراض   با  مواجه «  کارگری 

 دولت  گری تصدی   کاهش : »کرد   منتفی   را  انسانی  نیروی   مستقیم  کاهش   بخشنامه،  این ناموفق  تجربه .  زدند 
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 و   کنیم   قطع  دولتی   های دستگاه   با  را  نیروها   استخدامی   ارتباط  بیایم  ما   اینکه  اول  . بود   پذیر امکان   طریق   دو  از 

 عام  قانون   از  قبل   بسیار  دوم   روش .«  کنیم   واگذار  را  دولت   گری تصدی   حاکمیتی غیر   مشاغل  در  دوم  روش 

 در   گری تصدی   کاهش   در «  رهبری»  دستور  و  نظامیان   قدمیپیش   با   60یدهه   اواخر  از   گریتصدی   کاهش 

 اجباری  کردنبازنشسته   با   نفت  شرکت.  بود   شده   اجرایی   عمالً   سپاه  دولتیشبه   اقتصاد   زایش   و  نظامی  بخش

 بخش»   1376  سال  از   نیرو،  تامین  هایشرکت   از  نیرو  جذب  و  مازاد  نیروی  نامبه   رسمی  نیروهای  از  برخی

 مناسبات  در«  ثالث  ارکان»کارگران.  کرد  انرژی   یحوزه   وارد   را  ـخصولتی   هایشرکت ـ «  دولتیغیر 

 به  قانون  نهاد   در   که   یافتند   عینیت  وقتی   اما   گرفتند،   شکل  سپاه   پیمانکاران   در   جنگ   دوران   از   سازی خصوصی 

 امور   در   موقت   کارگران   از   استفاده  با   همزمان   و   آغاز   همان  از .  شدند   ثبت«  دولتی غیر »   شرکت  کار   نیروی   نام 

 جدیدی  هایشیوه   و   بود   شده  شروع   مستقیمغیر   صورت به   کارگری   زدایی هویت   دولتی،   استخدام   جای به   نظامی 

 خاستگاه   به  نیاز  کارگران  مقارمت عدم  و یافتنعمومیت   برای  هاشیوه   این. آمد   وجود به   کار  نیروی خرید  برای

 مختلف  اشکال  بورژوازی،  هایایدئولوژی   یپدرخوانده   موقعیت  در   قانون.  دارد  کارگر  تیتبع   برای  قانونی

 و آموزشی  فرهنگی، زیربنایی،  اقتصادی، وظایف واگذاری .  بخشدمی   عینیت  آنها  به و منتزع را  کارگر  استثمار

 مشاغل  در   دولت   کارکنان   کلیه   سالیانه   درصدی   تسویه  و   کار   نیروی   خرید   جدید   اشکال  ینی تع   اجتماعی، 

 این ه تصفی  طوریکه   به . یافت   مادیت  کشوری  خدمات  مدیریت   قانون  2  فصل   در  1386  سال   در   حاکمیتی غیر 

 تبدیل   قانون   محور به   «حاکمیتی  مشاغل »   به   صرفًا  « ثابت  شغل »   یا «رسمی »  استخدام  تخصیص   و   مشاغل

 امور  و   است  قطعی   رؤسا   و  معاونین   وزرا،  امنیتی،   و   انتظامی  نظامی،  امور   در   هم   حاکمیتی  مشاغل.  گردید

 مقرر   فصل،   این   در.  رسند می   مجلس   تصویب   به   و   پیشنهاد  دولت  توسط   گیرند   قرار  رده  این  در   باید   که   دیگری

 در  ـدولتی   هایشرکت   و   عمومی  خدمات   انجامـ   دولت   گریتصدی   وظایف  بقیه  حاکمیتی،  وظایف   جز به   شد 

 نیاز  مورد   خدمات   از  بخشی   اجرایی   هایدستگاه   و   واگذارگردد «  دولتیغیر   ش بخ »   به  معین  بندی زمان   یک 

 فعالیت   اساس بر «  دولتی غیر   ش بخ»   با   قرارداد   عقد   با   خدمت  خرید  و   مشارکت   سپاری، برون   صورت به   را   خود 

 واگذاری   با  همراه .  نمایند   تأمین  پیمانکاری   یا  شرکتی   حجمی،   غیر  یا   حجمی   پیمانـ   معین  کار  حجم  مشخص،

 هستند  و   بودند   رسمی  که  آنها  حتی   و  منتقل  نیز   وظایف   آن   دهنده انجام   حاکمیتی غیر   کارکنان   گری،تصدی 

 شده منتقل   برکارکنان  کار  قانون  مقررات  شد،   اعالم  فصل  همین  در.  شد   خواهند  یا  شده  یهتصف   روش  چند به 

 سال  خالف  بر  باراین .  گردید   موقت  قراردادشان  شدند، می   یه تصف   مروربه   که  کارگرانی   بنابراین.  گردد   اعمال

 خدمت »   ی پایه   بر   را  ـ   مدرن   دولت   نهادهای  یا   ـ   ای وزارتخانه   نهادهای   ، « کشوری  استخدام   قانون »  که   1301

. شود نمی   اشاره   « ثابت  شغل»   به   مستقیمًا  ای ماده   هیچ   در   بود،   کرده   پیکربندی   « ثابت  شغل »   دارابودن   رسمی، 

 پست  یا  اجتماعی  جایگاه  در  حاکمیتی  کارکنان  نقش   ـ1386الی   1301  ازـ   دولت  نهاد  ساله  85  عمر  در  زیرا

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/DynamicPages/Page.aspx?nwsid=2970
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/130021
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 عنوان حذف  مطرح  های بحث  از   یکی »   : گفت1385  سال  در  مجلس  کمسیون عضو . بود شده  ثابت  سازمانی،

 موقت  و   ثابت   قرارداد   سازمانی   پست   بحث   در   واقع   در  شد،   مواجه   نمایندگان   مخالفت   با   که   بود  «قرارداد » 

 و  موقت استخدام  جلس م  …شد   تعریف  استمرار دارای   حاکمیتی  های پست   برای  ثابت   قرارداد  که بود  مطرح 

 .«پذیرفت   غیرمستمر  مشاغل  در   نیز   را   قراردادی

 اختصاص.«  دارد   استمرار   جنبه  که  حاکمیتی  مشاغل   به   صرفًا  ثابت  های پست : » قانون   این  6  ی ماده   در 

 « حاکمیتی  مشاغل »   شامل   صرفًا « رسمی»   استخدام   است،   6  ی ماده   کننده تکمیل   که   45  ی ماده   در   و   یابد می 

» گردد می   یواژه   ماده،  دو  این   در .«  حاکمیتی  مشاغل  در  ثابت   هایپست   تصدی   برای   رسمی   استخدام : 

 خوبیبه   را   سلطه   نظام   حافظان   اجتماعی   جایگاه   و   نقش   بودن یکسان   واقعیِت  و   است   جدید «  حاکمیتی  مشاغل» 

 به  قباًل که  است  « ایدئولوژی  نقد » کتابِ   فصل   آخرین  در  نو  مبحثی  اجتماعی  جایگاه  و   نقش . دهد می   بازتاب 

 . [3]  کردم   رجوع  آن 

 آن  حاکمیتی  امور : » شودمی  متجلی 8 یماده  در  گریتصدی به  مربوط فصل   از   قبل   نیز  حاکمیتی بخش

 یدهه   در  قانون   این   شدن اجرایی   با   «…است   کشور   حاکمیت   و   اقتدار  موجب   آن   تحقق   که  اموریست  از   دسته 

 زمان   ها سال   هنوز .  شد   شروع   حاکمیتی غیر   مشاغل  یا   دولتی   «رسمیغیر   و   رسمی »   غل ا شم   از   زداییهویت   90

 .  گردند   کامل   هاواگذاری  و  شوند   یه تصف  حاکمیتی غیر   مشاغل  ی همه  تا  برد می 

 در  مشابه   قانون   از   فراتر   قانون  این  نیز   ها هویت   این   تعمیق  و «  کارگر   و  کارمند »  به   مزدبگیران  تفکیک   در 

 سال  در  شدهبازنگری   ــ   1364  درسال  پشتیبانی   خدماتی،   کارگران  لیست   انتشار   با   اول :  رفت   شاهی  نظامِ 

 سایر  از   « کارگری  مشاغل »   عنوان   تحت   چنین هم   دولت،  بدنه   از   کارگران   این ـ  ـ 1392  سال   سپس   1390

 عنوان  صراحت به   قانون   7  ماده   در   دوم .  شد   بخشیده   قانونی   خاستگاه   عرفی،«  کارگر»به  و   مجزا   کارگران 

 اساس   بر   که   است   فردی [  4]   اجرایی   دستگاه   کارمند: »شد  دولت   مستخدم   جایگزین   بار،   اولین   برای   « کارمند» 

 خدمت به   اجرایی  دستگاه   یک  در  دار صالحیت   مقام  قرارداِد  یا  و  حکم   موجببه   همربوط  مقررات   و  ضوابط

 سوم.  یافت  قانونی   خاستگاه   و   منتزع   مردم،   باور   در   گرفتهشکل «  کارمند »  سال   85  از   پس   و .«  شودمی   پذیرفته 

 کارکنان  پیشانی  بر   فقط «  کارمند »   نام   ایثارگران،  و  شهدا  ی ثاءشده ن است   موارد  جزبه   نیز   استخدام  شرایط   در 

 خصوصی  بخش  ی کرده تحصیل   برای «  کارمندی »   هویت   که  ُمهری  شد،   حک   دانشگاهی  تحصیالت   دارای

 و   عمومی   را«  کارگری   کارمندی،»  ایدئولوژی  جدید،   قانونی   هایخاستگاه   این  . کرد  تبدیل  واقعیت  یک  به  را

. شد   صادر  1392  سال  کشید،  کامل  مرز  کارگر  و  کارمند   بین   کار  وزارت  که  ایبخشنامه   آخرین.  کرد   ماندگار

 قراردادی  پیمانی،  رسمی،   کارمند   عنوان  با  تا  سه  دولتی  استخدام  نوع  چهار  بخشنامه  این  اول  صفحه   در 

 ذکر  کار  قانون   مشمول«  کارگری  مشاغل»   عنوان   با  چهارمی   و «  کشوری  مدیریت   خدمات »   قانون   مشمول

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-382679
https://up.20script.ir/files/c0c5-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.pdf
https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/12/3/346678_400.jpg
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. است  غیرفکری   کارکرد   با  کاری  گروه   11  در«  کارگری   مشاغل »  شامل  بخشنامه دوم صفحه.  استشده 

 استخدام   نه   حتی   دولتی،   استخدام  نه...    و   حجمی   پیمانکاری،   و  شرکتی  از   اعم [  5]  « ثالث  ارکان»  کارگران 

 قالب  در  که  است   رانتی «  دولتی غیر »  پیمانکاران  توسط  پلنگی   شترگاو  یا  بینابینی   استخدام   بلکه  خصوصی

  . شودمی   انجام  قانون  18  و  17 ماده  در   پیمانکاران   واسطه  با  مثلثی  استخدام  صورت به   و  « سپاریبرون » 

 های نقش  به حاکمیتی  مشاغل  محدودیت   و «  رسمی»  استخدام   حذف  اسالمی  ناجمهوری   مقامات   از  یکی 

 استخدام  حذف  کشوری  خدمات  مدیریت  الیحه   در   قبل   دولت  دیدگاه : » است   کرده  بیان   موجز  را   واقعیغیر 

 و  آموزش   که   معنا   بدین . بود شده   داده  قرار   حاکمیتی غیر   امور  شمول   در   دست این  از  مواردی   تمام  و   بود   رسمی 

 یبرخ   قانون،   این   با .«  شدندمی   تلقی   حاکمیتی غیر   ها حوزه   از   بسیاری   و   تحقیقات   علوم   بدنی، تربیت   پرورش، 

 از  دولتی  بخش  در  را  خود « رسمیغیر   و  رسمی»   هویت   قانونی  ینشانه   حاکمیتی غیر   یا[  6]   واقعی   مشاغل

 واگذار  دولتی  های شرکت   برخی   چنین هم   زیربنایی،  بخش  الخص ا ب   خدمات   از   بسیاری   هنوز   اما  اند، داده   دست 

 و  بر زمان   فرآیندی  فعالند   دولتی  رسمی  مشاغل  در   هنوز   که  کارگرانی  اقلیت   از   «ثابت  شغل »   سلب.  اند نشده 

 .شد  خواهد   انجام  تدریج به   دولت   خدمات   واگذاری  یا  گری تصدی   کاهش   حین 

 دولت   در   مانده باقی   حاکمیتی غیر   کارکنان   دولت،   گری تصدی   کاهش   و   سازی خصوصی   سرعت   پیشرفت   با 

 نام به   که   کارگرانی  اندک   درصد  همین .  داد  خواهند  دست  از  را  خود   فعلی  قراردادی   و   « ثابت  شغل»   مروربه 

 هایمؤدی   ثبت،  کارکنان  ،استادان   معلمان،  مانند  مشغولند   حاکمیتی غیر   مشاغل   در   هنوز «  کارمند»   ایدئولوژیک

 بحران   ادامه  با   که   است   فرایندی   این.  شد  خواهد   واگذار  نیز  آنها  خدمات  و   خارج   دولت   از   ...  و  مالیاتی

 قبل  به  مربوط  که باال   لینک در. است  کار   نیروی  بیشتر  هرچه سازیارزان   برای   ناگزیر فراشدی  داریسرمایه 

 از   یکی : »شودمی   دیده   نمایندگان   بحث   در   آینده   این  است   کشوری  مدیدیت   خدمات  قانون   شدن نهایی   از 

 تحقیقات   علوم  و  بدنی تربیت   پرورش،  و  آموزش  چون   هایی پست   آیا   که   بود  این   شد   عنوان  که  هاییبحث 

 خصوصی   و   تعاون   بخش   را   ها فعالیت   از   بخشی   اگر   شد   عنوان   فراوان   های بحث   از   پس   خیر؟   یا  است   حاکمیتی 

 دولت و  است   دولت  با  کار   لیت ئو مس  اساسی   قانون  30 و 29 اصل  طبق   نداد  انجام   اگر   اما   هیچ،   که  کرد  تقبل 

 از  نیز  دولتی  محققان  و   معلمان   هویت   بنابراین .«  باشد   داشته   اختیار   در   را  ها بخش   این   تصدی  است  موظف 

 . نیست   امان  در   « رسمی  غیر   و   رسمی» زدایی هویت   سیاست 

 کارگری مبارزات  گسترش  ، « رسمی   غیر   و  رسمی »   هویت  در   بحران 

 کار قانون در « نامحدود » کار   حذف  تا  1358 سال  در « رسمی »  استخدام  ممنوعیت   از   گذاری، قانون   روند 

 آغاز   از  اسالمی  رژیم  که  دهد می   نشان  1386  سال  در  حاکمیتیغیر   مشاغل  از   دائم  شغل  سلب  تا  و  1369

 حتی  مزد،   بدون   یا   روزمزد   موقت   کار   به   آنها   نیازمندکردن   و   کارگران   دائِم  شغل   حذف   که   بود   ه بست   قداره 

https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/12/3/346679_160.jpg
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-382679
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-382679
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-382679
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-382679
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-382679
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 مستقیم   غیر  زداییهویت   و   کارگران   از  « ثابت  شغل »   سلب .  ببخشد   واقعیت   قانون   در   گامبه   گام   را   واربرده 

 کارگران  ذهن   تصرف کمک با   اول، دهه   سه   در   خصوصی   بخش   در  الخصا ب  « رسمیغیر   و  رسمی»  مشاغل

 از   مختلف  های ایدئولوژی .  رفت  پیش  اساسی   بحران   بدون  سیاست  ی حوزه   در  دیگر  هایایدئولوژی   با 

 و  طلب اصالح »  یدوگانه   ایدئولوژی   سپس   ، « نی یه م   دفاع »   تا  « تراشیدشمن »   ، « مستکبران  و   مستضعفان » 

. کنند   تسلیم   موقت   قرارداد   به  و   تابع  را  خصوصی  بخش  مزدبگیر   کارگرانِ   اکثریت   شدند  موفق  «گرا اصول 

 70  دهه   اعتراضات   حتی .  شد  معوقه   حقوق   مطالبه   و   قدرت   مراجع   به   شکایت   به   محدود   نیز   اقلیت   اعتراضات 

 اعتراضات.  شدمی   شامل   را   ها حاشیه به   شده رانده   کارگران  و  نشینان حاشیه   عمدتاً   بود،   موقت   کار  به   مرتبط   کمتر 

 کارگران  معلمان،  مانند   سابق « رسمیغیر   و   رسمی »  هویت   دولتی  حامالن  انحصار  در  بیشتر  80  دهه  اصلی

 هایخواسته   و   بودند   نشده   هویت   در   بحران  وارد   هنوز   که  داشت   قرار   واحد   شرکت   رانندگان  و   دولتی  هایشرکت 

 با  همزمان   موقت  شغل   گیرشدن همه   90  دهه  در  اما.  بود   مستقل   گرایی تشکل   و  مالی   مشکالت  رفع  آنها 

 ناشی  اجتماعی   روابط  تغییر  و   شد   دینی   حکومت  مشروعیت   شدید   کاهش   و   سیاسی   های ایدئولوژی   اثرشدنبی 

   . ساخت   مواجه   هویت  در   بحران  با  را آنها   دولت،   کارکنان   از زدایی هویت   و  دولت   گری تصدی  کاهش   از

 دارایی  و  ثبت   کارکنان   معلمان،  مانند  کارگران  از  بخشی  هنوز   حاکمیتی،   مشاغل   از   نظر صرف   مرحله   این   در 

 بوده،  اجرایی   های دستگاه   در   « ثابت  شغل »   دارای  واقعی  نقش   با   دولتی غیر   های شرکت   کارکنان   برخی  و 

 « رسمی»  هویت   ی نشانه   که   حالی   در   ذا ل .  کنند می   حمل   خود   با   را «  رسمی غیر   و   رسمی »  های هویت   چنان هم 

 بخشی .  پابرجاست  هنوز  هویت  این   به  کارگران  باور  و عینی  عنصر ندارد،  وجود  قانون  در  واقعی  مشاغل برای 

 یحوزه   وارد   و   خارج   دولت   از  عمومی   خدمات  و   کارخانجات   واگذاری  با  هم   بخشی .  باشند می   انتقال  حال   در 

 دست  از   را   خود  قبلی   هویت  آنها   اند، شده   رانتی   نیروی   تامین   و   پیمانکاری   های شرکت   چنینهم   خریداراِن

 جهت  تالش   در  دولت  ی حوزه به   بازگشت  امید   با   هویت،   این  عینی   پایگاه  و   عمیق   باور   علت به   اما   اندداده 

 التدریس حق   معلمان.  نامند می   هویتیبی   را  وضعیت  این  آنها  از   برخی .  هستند   خود   سابق  هایهویت   بازتولید

 و   دادید   آموزش   های دالل   به   را   کشور   بودجه   سال   6»  : نوشتند  پرورش   و   آموزش   وزارت   مسئوالن  به   خطاب 

 .«شود   نهادینه   آموزشی   های دالل   ی واسطه   به   خدمات   خرید   معلم   برای   احترامی بی   و   هویتی بی   ...   شدید   باعث 

. استیافته   نمود   «وضعیت   تبدیل»   انتزاع   در   سابق  هویت  بازتولید   انرژی،   حوزه  پیمانکاری  کارگران   بخش   در 

 الزامات   گریزناپذیر  واقعیت   با  دولت  در  «قراردادی »  شغل  به   پیمانکاری   موقت  قرارداد   « وضعیتِ   تبدیل»   گرچه

 و   رسمی»   هویت  به  کارگران  باور  اما.  است   شده   آب   بر   نقش   بار  هر   مستمر  کشاکشی  در  داریسرمایه 

 ترینفعال   از  سوم  و  دوم  بخش   که طوری   به .  نشینند نمی   عقب   که   است،  قوی  و   سرسخت  چنان  «غیررسمی

 در  بخش   این  کارگران .  هستند  تاکنون   90  یدهه   دوم  نیمه  در  طبقاتی  مبارزه  میدان   در   مزدبگیر  کارگران

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1004561
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 بخش»  در  پا یک   دولت در  پایک  دولت،   مدیریت  جغرافیای   در  ولی   پیمانکارانبه  خدمات   سپاریبرون  ی حوزه 

 « رسمیغیر »   هویت   همان   و  کار   ، خود   مشابه   دولتی   کارکنان  شانه به   شانه   و   دولت  نظارت   زیر«  دولتیغیر 

 به   بنا  است،«  دولتیغیر   بخش »  یا  پیمانکار  کارفرمایشان  چون   حال  عین  در  کنند، می   بیان  و  حفظ   را  سابق

. نامندمی   ـ ـ   غیرحجمی  حجمی،   پیمانکاری،   شرکتی،   ــ « ثالث  ارکان »  کارگران  را   خود   کارفرما،   بودن ثالث 

 هویت   فعلیت . اندشده   هویت   دوگانگی   وارد   بوده،   کشاکش  در   موجود   هویت  و   سابق   هویت   بین  کارگران،  این 

 خدمات   انتقال  و  هاشرکت   واگذاری  با  آن  از  زداییهویت   زمان هم   دولت  نهادهای  در«  رسمی غیر   و   رسمی» 

 هویتی برزخ  را  هویت دوگانگی این  من. است  اجتماعی  روابط در برزخی وضعیت  یک  « دولتیغیر » بخشبه 

 کارگران  برخی  موردی « وضعیت   تبدیل »  در  دولت  تصمیمات  نوسانات   و   طبقاتی   مبارزه   گسترش.  امنامیده 

 و  نی تبی .  است  بینابینی   وضعیت   این   از  ناشی   جدید   مالکین  از  کارخانجات   برخی  بازگرفتن  یا  و«  ثالث  ارکان » 

 را  کارگران  هویت  و انجامیده  مدرن دولت ساله 100  نهاد  تحول و تغییر به که  معینی هایپراتیک  بازشناسی

 در  که   «. است  ویژه   موضوع   هر   ی ویژه   منطق   کشف »  مارکس  قول  به   است،  داده  قرار   برزخی   موقعیت  در 

 .نیست مقاله  این   حوصله

 هایولوژی ایدئ   تاثیر   رفتن بین   از   با   زمان هم   90  ی دهه   در   کشوری   خدمات   قانون   عمومی   شدن اجرایی 

 مشاغل»   به «ثابت شغل »   اختصاص   با . بود ـدولت  نهاد  نه  وـ  حاکم قدرت  مشروعیت  سلب و  دینی  سیاسی، 

 با   کارگران   ایدئولوژیک  رابطه  دولت،  نهادهای  از  حاکمیتیغیر   مشاغل   مستمر   گذاردنبیرون   و «  حاکمیتی 

 شده رانده   کارگراِن  و  انجامید   طبقاتی  مبارزه   خیزش  به  بحران   این .  است  شده   هویتی   بحران  دچار  حاکم  قدرت 

 و « دولتی  مدیریت »  ایدئولوژی   موجود،   برزخی   وضعیت   در   . اند شده   خیابان   کف   وارد   هاست سال   دولت   از 

 تغذیه  شغلی   امنیت  به  آنها  نیاز  از   و  اندکرده   خوش   جا  کارگران  باور   در   که « رسمی غیر   و  رسمی»  ایدئولوژی

 علیه   واگذارشده   واحدهای   کارگران .  کرد   فوران   کارگران   از   گروه   دو   طبقاتی   ی مبارزه   در   کنند، می 

 و  پیمانکاران  علیه   انرژی   حوزه   خصوصبه   دولت  به   وابسته   کاری   های حوزه   کارگران   و  سازی خصوصی 

 ، 1400  کمپین  ،« دولتی   مدیریت »  بازتولید  برای  تپه هفت   کارگران  پرشور  مبارزات .  نیرو  تامین  هایشرکت 

 در  ایدئولوژی   فعلیت   ی زاویه   از   دولتی   هویت   بازتولید   برای   کارگران   سایر   و   موقت   معلمان   رفتگران،   اعتراضات 

 و  حاکمان  یسلطه   اعمال   در  که   «رسمیغیر   و   رسمی »   ایدئولوژی.  هستند   ن یتبی   و  تأمل   قابل   انسان،  نیاز 

 به   کار   نیروی   نیاز   حاصل   و   گذشته   قرن   یک   در   موجود   وضع  استوار  هایپایه   از   کارگران،   وحدت  از   ممانعت

 دست  از   عمومی   و   خصوصی   بخش   دو   هر   در   را   خود   قانونی   خاستگاه   اجتماعی  روابط  تغییر  با   بود،   دائم  شغل 

 طرف  یک   از   لذا .  ست دولتی   بخش   در   خود   عینی   پایگاه  دادن دست   از   حال   در   نیز  90  ی دهه   از   و   است داده 

 این.  کند   بازتولید   را  خود   کارگران  نیاز  در  کندمی   تالش  دیگر   طرف  از  کند،می   مقاومت  خود  مقر  حفظ  برای
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 خود  جدید،  یجامه   با  است،  شده   موفق  اینجا  تا   که  کرده  نفوذ   باورها  در   چنان   یافته،   استقاللی   چنان  ایدئولوژی

 .کند   بازتولید   کمابیش  را  کارگران   بر  دولت   نهاد  یسلطه   رابطهِ  و   دهد  تطبیق  کارگران   نیاز با   را

 

 «رسمی غیر   و  رسمی»  هویت   بازتولید

 

  او   ، کند می   بیرون   خود   قانونی   های حوزه   از   را   ایدئولوژی   اجتماعی،   روابط   تغییر   وقتی » 

  نظام   بازسازی به   مناسب،   شرایط   در   تا   شود می   پنهان   باورهایش   نظام   های پایه   پشِت

  روابط   مفاصل   سادگی به   که   هاست این   از   تر سخت جان   یدئولوژی ا   اما .  بپردازد   نهادهایش 

  نهادها،  نظام  در  اش هستی   با  ایدئولوژی،  . کند  ترک  را  دولت  و  طبقاتی  ی مبارزه  اجتماعی، 

 [ 7] .«  آورد برمی   سر   دوباره   اش، سلطه   با   شده عجین   سرشت   با   و   باورها،   و   ها گفتمان 

 

 جامعه   و   دولت   وارد   دوباره   چگونه .  شد   حاکمان   تص خ م  و  سلب   کارگران   از   قوانین   در «  ثابت  شغل »  وقتی 

 گیرد؟ می  قرار استناد  مورد  آمارها  در  یا  گویدمی «  رسمی غیر   و رسمی»  کارگر  از مسلط  گفتمان  که  است  شده 

 صرفاً  قانون  حوزه   در   اکنون  بود،   کارگران   و  دولتی   نهادهای   بین   سلطه   ایجاد   ذاتش   که  سابق « رسمی»  شغل 

 ؟ چیست   موقت   مزدبگیر   کارگران   و «  رسمی»   شغل   اشتراک  وجه .  است   نشسته«  حکومتی  مشاغل »  پیکر  در 

 .  شوندمی   نامیده «  رسمیغیر »  بقیه   و  سازی شایسته «  رسمی » کلمه   با   کارگران   این گفتمان   در   که 

 قرارداد   یعنی  مشترک   ویژگی   دو   با  خصوصی   بخش   مزدبگیر   کارگراِنِ بیشتر   سابق،   سلطه  نظام   ی دوره   در 

 تصور«  رسمی»  دولت،  کارکنان   مانند   را   خود   ـ ـ   قرارداد  از   ناشی   بیمه  ــ [   8]  اجباری   بیمه   و   « نامحدود » 

 قانون اجرایی فرآیند  دهه  3 در. انگاشتندمی « رسمی غیر »   را   موقت  قرارداد دارای کارگران  اقلیت  و   کردندمی 

 اجباری   بیمه   اشتراک،   نقطه  یک   فقط   فوق،  مشترک   ویژگی   دو   از   ، « نامحدود»   قرارداد  حذف   با   اسالمی،   کار 

 تدریج به   را   نسلی   کار   نیروی   بازار  از   انقالب   از   قبل   کار «  نامحدود »   نسل   خروج .  است   مانده   باقی   کارگران   برای 

 یک  به   دائم   قرارداد   ، نسل   این   برای .  است   کرده  شروع  موقت   قرارداد  با  اول   روز   از   از   که   کرده   بازار  این   وارد 

 نیازبه   آن،  بازنشستگی   حقوق   الخص ا ب  اجباری   ی بیمه   امید   با  مزدبگیری   و  شده   تبدیل  نیافتنی دست   رویای

 خصوصی   و   دولتی   استخدام   مشترک  وجه   تنها  دولتی   بیمه   رو  این   از.  دهدمی   پاسخ   زندگی  تداوم   جهت  آنها 

 سرشِت.  کند  بازتولید   مجددًا  را   کارگران   و  دولت   بین   گریسلطه   رابطه   تواند می   دولت   نهاد   در   مقرش  با   که   است 

. کندمی   جوالن  و  شده   مشترک  یحوزه   این  وارد   هاست مدت   اکنون   « رسمیغیر   و  رسمی»   ایدئولوژی  گرِ سلطه 

 از حفاظت   در  لذا.  است  نکرده   رها   هم  را « ثابت  شغل »   پیکر  دولت،  نهادهای  خود،   سابق  مقر   در  حال  عین  در 

 ادامه  خود   موقت   بقای به   سابق   مفاصل   همان در   هنوز   دولت   نهادهای   در .  کند می   عمل   دوگانه   موجود،   وضع
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 ی رابطه   بندمفصل   قراردادی   و  پیمانی  ،« ثابت  شغل »   هنوز «  دولتی غیر   بخش »   یحوزه   در  حتی.  دهد می 

 آنها   کارفرمای  دولت  که صورتی   در  است،  ناظر   نقش   در   دولتی   های دستگاه   کارکنان   با «  ثالث  ارکان»  کارگران 

 را  خود  مقر  و  قانونی خاستگاه  است  دهه  سه  ایدئولوژی   این . است  متفاوت  شرایط   خصوصی  بخش  در . نیست 

 148  و   31  ،30  ی ماده   در  آنها،  زیستی   نیاز   تبعبه   و   مزدبگیر  کارگران   باور  یپشتوانه   به   لذا.  است   داده   دست   از

 شده  همراه   ایدئولوژی   جدید   های نشانه   با   مسلط   گفتماِن.  چسبید  بازنشستگی   و   بیکاری  ی بیمه   به   کار   قانون 

 هویت  مشترک   و   قانونی   ی نشانه   و   اجتماعی   تامین   سازمان   و   کار   وزارت   نهاد   دو   اهمیت   تکرار   با   و   است 

 دولتی،   گزارشات   حتی   خبرنگاران،  گزارشات   در .  کند   عمومی  و   دهد   تسری   را   آن   کند می   تالش   جدید «  رسمی» 

 جهنم  دادننشان   با  شده بیمه   کارگرِ   تصویر کارگران،   فرمایشی نمایندگان   و  مقامات  مصاحبه   و  هاسخنرانی   در 

. گردد می  سازیشایسته  « رسمی»  هویت با و شود می   گذارده   امن  ی حاشیه  در« رسمیغیر »   کارگر  و  بیکاری 

. اندشده   هانشانه   این  ی بازتولیدکننده   و  حامل  قانون،  مجری  مقام  در   نیز  دولت   یبیمه   های صندوق   و  هاسازمان 

 ه داد   افزایش   را   خود   مخاطبین   مدام   خود،   عملکرد   ی حوزه   [  9با گسترش ]   اجتماعی    تامین   سازمان   طوریکه به 

 اجباری،  بیمه  بر  عالوه  ها،گفتمان   این  از   برخی   در .  کند می   فراهم   را  هاگفتمان   این   سات   و  سور  مدام،  تبلیغات   با 

 کارگران   اتحادیه   رئیس   شود،می   تبلیغ  « رسمی»   هویت  ینشانه   نیز  ساخته قانون   های تشکل   در   حضور

 به  اند،بهره بی   بیمه  دفترچه   مثل  مزایایی  از  و  ندارند  کارفرما   غیررسمی  کارگران: » گویدمی   پیمانی  و  قراردادی

 نظر  از .«  نیستند   برخوردار   حمایتی   هیچ   از   نشده،   ساماندهی   صنف   و   اتحادیه  قالب   در   رسمی   کارگران   شکل 

 اجباری بیمه   که هستند   کسانی  رسمی  کارگران  ، شود می   محسوب حاکمیتی   مقام  و  فرمایشی نماینده  که   وی

 داشتن  قطف   آمار   سازمان  و   مجلس   گزارشات  در   ولی !  اند شده «  ساماندهی  صنف   و   اتحادیه   قالب  در »   و   دارند 

 اگر  طوریکه به .  است  بودن « رسمیغیر »   ی نشانه   بیمه   نداشتن   و   است   بودن « رسمی »  ی نشانه   اجباری   بیمه 

  تی هو  برخوردار است،   مه یکه از ب  ز یشغل موقت ن امروز.  شد می  محسوب «رسمی »  ی نشانه   دائم  شغل  قبال

به  افته ی  «ی»رسم از»اقتصاد رسم10]  شدنِ«یتبع »جهانو    سم ی برالینؤل  افته یتیعموم  « یرسمریو غ  ی[، 

 سابق  بخش .  است  شده   دوگانه   موجود   هویتی   برزخ   در   موجود  « رسمیغیر   و   رسمی »   ایدئولوژی   : کندیم  ه یتغذ

 بخش .  بخشد می   هویت  را  آن   کارکنان  یا   دولت   محدودشده   مخاطبین  صرفًا  نهادهای   و   هانشانه   باورها،   آن، 

 ی بیمه   دارای  کارگر   ، «رسمیغیر   و  رسمی»  عناوین  همان   با  اما.  است  کرده  ترک  را   «ثابت  شغل »   جدید 

. دهدمی   قرار  خود  مخاطب  «رسمیغیر »   کارگر   نامبه   را   بیمه  بدون  کارگر   و«  رسمی »  کارگر  نامبه   را   اجباری

 خصوصی   مزدبگیران  کلیه.  شوند می   سوار   هم   بر   است   اجباری   یبیمه   که  مشترک   مرز  یک  در  بخش  دو  هر  اما

 هایبیمه   سایر  و  بازنشستگی   صندوق  اجتماعی،  تامین   سازمان  بیمه  یماهانه   هایلیست   در  واردشده  عمومیِ   و 

 .یابند می «  رسمیغیر »   هویت نیستند   بیمه   هایلیست   در  که کارگرانی  و « رسمی  کار »  هویت  دولتی،  خاص 

http://qudsonline.ir/news/604434/
https://rc.majlis.ir/fa/report/download/1548890


898 

 

 طرف  یک  از   .است   جامه  چند   و  جانسخت   ها ایدئولوژی   یهمه   مثل   «رسمی غیر   و  رسمی»  یدئولوژیا 

 دیگر  طرف  از  کند،می   مقاومت  سخت  شرکتی   و  پیمانکاری   کارگران  وجود  در  خود   سابق  مقربه   بازگشت  برای

 واقعیات  کند  بازتولید  را  کارگران   بر   دولت  سلطه  رابطهِ   و  دهد   تطبیق  کارگران   نیاز  با  را   خود  است،  کرده  تالش

 نیاز   از   شود؛ می   نیاز   ی کننده تعیین   هم   و  گیرد می   سرچشمه   نیاز   از   هم   ایدئولوژی »:  دهد می   نشان   درستی   به 

 نیازهای  از   بسیاری   برای   کارگران  خودمان  کشور  در   حداقل.«  بخشدمی   فعالیت  خود   به  نیاز  در  و  یابدمی   هستی

 وابستگی   این   و   اند شده   حاکمیتی  کارگری   های اتحادیه   حتی   و   ای بیمه   های سازمان   و  کار   وزارت  یوابسته   خود 

 و  استثمار   نرخ   افزایش   با   داری سرمایه .  است   انجامیده   دولت   ی نادیده   ی سلطه   و  ها نهاد   این   از   آنها   تبعیت به 

 ماهه،  یک  قراردادهای  تب  با  آنها  امروز   که   گرفت  مرگبه   را   کارگران  چنان  حاکم،   استبداد   توسط  آن   تثبیت

 تمام »   زیرا .  اندشده   راضی   اجباری   ی بیمه   داشتن   صورت   در   ء امضا  سفید   حتی   و   ماهه  شش   حداکثر   ماهه،   سه 

 « رسمی»  هویت  کارگران   به   ایبیمه   کد .«  شود می   تعریف  ایبیمه  کد  براساس  دولت،  حمایتی  خدمات 

 هایایدئولوژی   وارث  که اسالمی جمهوری. ندارد  ایبیمه   کد   که  است  کارگری «  رسمیغیر »   کارگر . دهد می 

 بیمهِ   گسترش  با  و  برد می   کار به   کاریموقت   بر  سلطه   و   ت یتثب   برای  را«  رسمی »  هویت  ،بود   نیز  خود   ماقبل

 نموده،  « رسمی» کارگر  به   مفتخر   گزاراشات   در   غیرمستقیم   و   سیراب   بازنشستگی   سراب  با   را   کاران موقت   دولتی 

 «کارفرما»   بدون   حتی   و   بیمه   بدون   قرارداد،   بدون   ایحاشیه   و   روزمزد   کارگران   تقدیم   را  « رسمیغیر »   لقب 

 .است   نموده   ،رانده حاشیه به   کارگر یعنی 

   آبان   حنبش  بازتاب  جدید   بخشیهویت 

 با  زمان هم .  داد   توسعه   را   خود   جغرافیای   ، نادیده   و   آرام   « رسمیغیر   و   رسمی »  ئولوژی اید   جدید   شکل   

 اجرای  از   پس  نیز  دولتی  گفتمان   در . شد  دولتیغیر  مسلط گفتمان  وارد «  رسمیغیر »   هویت  کار  قانون  اجرای 

 تحلیل   گزارش   در   ، 1396  دی   جنبش   از   پس .  شد   شروع   روال   همین  90  دهه   اوایل   از  و   کشوری   خدمات   قانون 

: شودمی   دیده  گفتمان   این   1397  سال  سپس  سال،همان   در  مجلس  هایپژوهش   مرکز  کار  بازار  هایشاخص 

 از  بسیاری  در  غیررسمی  اشتغال   حتی  و  دهندمی   تشکیل  رسمیغیر   مشاغل  را  کشور  اشتغال  درصد 60» 

 از  تی تبع   در  اخیر   یدهه   سه   در   هاهویت   این   هیاهوی  بدون   بازتولید .«  است  درصد 70باالی   کشور های استان 

 موقت   مزدبگیر  کارگران  سازی تابع   در   اسالمی   رژیم   تکالیف   ترین محوری   از   یکی   جهانی،  داری سرمایه   نظام

 راندهحاشیه به   کارگران   کنترل  برای.  است  گذارده   فراتر   گامی  رژیم   حتی .  است   استخدامی   مختلف   هایگروه   در 

 کار   دستور   در   ، « رسمی »  بخشی هویت   شدند،   شناخته «  رسمیغیر »   هویت   با   و  آفریدند   را   آبان   جنبش   که 

 ی خواسته   انجام  با  را   هدف   این  و  زد  نشان  دو  تیر  یک   با  اسالمی  حکومت  گذشته،   سال  از  الخرها ب .  گذاشت

 .کرد  عملیاتی   هاحوزوی 

https://up.20script.ir/files/c0c5-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.pdf
https://up.20script.ir/files/c0c5-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.pdf
https://up.20script.ir/files/c0c5-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.pdf
https://www.magiran.com/article/4172900%5C
https://www.magiran.com/article/4172900%5C
https://www.magiran.com/article/4172900%5C
https://www.magiran.com/article/4172900%5C
https://wp.me/p9vUft-1cZ
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1548890
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1548890
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 کارگران   سازی تابع   برای!  «خیرین »   یواسطه   با  حاکم  قدرت  کارگری،  فعاالن   توجه   غیاب  در  امسال 

 برای   را رسمی« غیر  کارفرمایان  و  کارگران  انتخابات »  ،ر کا   نیروی  ترِ بیش   هم باز  سازِیارزان   و رانده حاشیه به 

 از«  اشتغال   نذر   خیریه»  ی نماینده   توجیه .  استزده   دامن  استان   یک   در   آزمایشی  صورت  به   آنها  دادن سازمان 

»باشدمی   1358  سال   در  وی حوَز  کار  قانون   نویسپیش   یکننده تداعی   کار،   این  انعقاد   اجازه   قانون   اگر : 

 داشت،  نخواهیم   غیررسمی   کارگر   دیگر  کند،   بیمه  را  آنها   قراردادها   این   پایه   بر  و  بدهد   را  توافقی   قراردادهای 

 .«هست   کارگران   از دست   این به   بخشی هویت   غیررسمی،   کارفرمایان   و  کارگران انتخابات  برگزاری   از هدف 

 و  توافقی   قرارداد   انعقاد»  را،   حکومتی  سازیتشکل   یا   انتخابات   این   اهداف   صراحت به «  خیرین » 

 کنترل  ی حوزه   به   را   رانده حاشیه به   کارگران   سو  یک   از   زنند می   تیر   دو   نشانه  این   با !  اند کرده   بیان  « بخشیهویت 

 اقدام  این   بر   عالوه.  کنندمی   مرسوم   را   قراردادها  کردنتوافقی   دیگر   سوی  از.  کشانندمی   دولت   از  ت یتبع   و 

 مدیره  هیأت  رئیس   هستند،   قراردادها  کردنتوافقی   برای  تالش  حال   در  نیز  دارانسرمایه   حکومت،  غیرمستقیم

 در  داریسرمایه   تیپیک   و  مطلع   نمایندگان   معدود   از   یکی  واقعبه   که  کارفرمایی  صنفی   های انجمن   عالی   کانون

 در  طرفه  دو  قرارداد.«  شود  بسته  طرفین  منافع  حفظ   با  طرفه  دو   قرارداد   باید  کار   بازار   در: » گوید می   است  ایران

 جمهور  رئیس  حقوقی   معاونت  گذشته،  سال  ماه   بهمن   8  که   نیز  اینامه   در.  است   توافقی  قرارداد   همان  کار   بازار

 مزد حداقل الزامات  اگر   که  خواسته اجتماعی  تامین  از: »نوشته  اجتماعی  تامین سازمان  عامل  مدیر  به  خطاب 

 خود   دستمزد   سر  کارگر،  با  کارفرما   دهد  اجازه  و  باشد  نداشته  کاری  دستمزد  افزایش  به  دیگر  شد،   رعایت

 خواست  خیرین،  اقدام.  است  مجاز  قانونی،  دستمزد   حداقل  از  باالتر  برای  توافقی   مزد  یعنی.«  کندتوافق«  » 

 ابالغ  با (  الف  سابق   روال   به   حاکم   قدرت .  انددرآمد پیش   نیستند،   قانون   هنوز   البته   فوق   ی نامه   و   داران سرمایه 

 کرده  آغاز  مستقیمغیر   صورتبه   توافقی  قرارداد   قانونِ   تدوین  جهت   سازیزمینه   بخشنامه،   و  مصوبه  سپس  نامه،

 تواندمی   نیز، « رسمیغیر »   یا  رانده حاشیه به   کارگران  به «  رسمی »بحشیهویت   و   بیمه   یطعمه (  ب .  است

 را  کارگران   این  بیمه،   امتیاز   با   نیز  اجتماعی  تامین   شرکت .  باشد  قانون   از   پشتیبانی   برای   کارگران   این   محرک

 برای:» گوید می   کار  ی حوزه   کارشناس  یک.  کند می   قدرت  تابع  نیز  را  آنها   و  کشاند می   بیمه  نهاد  سلطه  زیر

 این به   هست،   هم   دولتی   آمارسازی   جور   یک   این .  کنند می   اجباری  را   بیمه   . شوند  بیشتر  رسمی   کارگران   اینکه 

 رانانتاکسی   بیمه   سهم   گویند می   مثاًل  کنند، می   زیاد   را   ها شده بیمه   تعداد   و   گذارند می   قانونی   آیند می   بعد   که   قصد 

 کارگران  که  بوده  این  دولت  دستاورد  گویند می  شود، می  زیاد   ها شده  بیمه  آمار  باره یک به  بعد  دهد، می  دولت را 

 .«است کرده  رسمی به   تبدیل  را   رسمیغیر 

 این از کارگران تبعیت و دولت نهاد مشروعیت استمرار برای سلطه هاینظام ابزار کارگران بخشیهویت

 را توافقی قرارداد انعقاد بند است قرار بخشیهویت ابزار با نیز «حاکمیت خَیِر» خوارانجیره حتی. است نهاد

https://www.borna.news/fa/tiny/news-1172818
https://www.borna.news/fa/tiny/news-1172818
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3303488
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3303488
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1035098
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1035098
http://qudsonline.ir/news/604434
http://qudsonline.ir/news/604434
http://qudsonline.ir/news/604434
http://qudsonline.ir/news/604434
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 کارگر طبقه ایدئولوژیک، نهاد هاده با مسلح، سراسر نهادهای بر عالوه حکومت. بیاندازند کارگران گردن بر

 خدمت، خرید تا قراردادی از ،«رسمیغیر و رسمی» تا «کارمندی و کارگری» از مختلف هایهویت در را

 دست از را خود ضرورت حکومت بافتار تغییر با که نیز هویتی هر. است کرده شقه شقه ... و ثالث ارکان

. شود حفظ کارگران و دولت نهاد بین سلطه رابطه تا شودمی بازسازی جدید نهادهای در مجدداً دهد،می

 نفوذ باورها در دهند،می نظم را سرمایه و کار یرابطه که نهادهاست این ــ فیزیکی نه و -ـ قانونی یشبکه

 و ترمیم را پهلوی ارثیه نهاد صد از بیش تنهانه اسالمی حکومت. کندمی پایدار را هادولت و است کرده

 شوندمی نامیده اجرایی دستگاه که مادر نهاد 60 فقط. آورد وجودبه جدید نهاد صدها نیز خود. کرد بازسازی

 مانندـ عالی شورای مختلف، هاینام با مادر نهادهای ذیل در گیرندهتصمیم نهاد 200 از بیش دارد، وجود

 ـ،مجلس کمیسیون 50 مانند - کمیسیون ،ـ... و  نظام مصلحت تشخیص مجمع ملی، امنیت عالی شورای

 خود برای مستقلی نهاد تقریباً  کارگران ،مقابل در. چینندمی را گذاریقانون مقدمات ستاد و کمیته هیأت،

 زمان هر اند،نکرده ایجاد خود برای مستقلی هایهویت اند،کرده ایجاد محدودی بسیار هایتشکل یا ندارند

 برای کارگران اگر. اند شده حاکمان بخشیهویت تابع هم باز هویت فقدان در اندشده وارد هویتی خالء در هم

 ها،میتیحاک از ممتاز اقلیتی اختیاز در قوانینش با را شهر رو، پیشِ مسیر نکوشند خود قدرت نهادهای ساختن

 قرارداد انعقاد زنجیر در و وارد هاحاشیه در کارگران یعنی مابقی و گذارد خواهد میانی اقشار و سرمایه دارندگان

 وقتی که آنجاست نهادسازی مشکل اهم فعال متاسفانه. شد خواهند محروم هم هاحداقل همین از توافقی

 شوندمی حاکم ایدئولوژیک گفتمان وارد هم باز آورند،می وجودبه تشکل یا شوندمی اعتراضات وارد کارگران

 هویتی تقسیمات با حتی. کنندمی تجمع هویتی تقسیمات همان با سابق، هایهویت بازتولید برای تالش با و

 پراکنده متعدد اما محدود تشکیالت و تجمعات در را خود نیروهای  ترتیب این به[. 11] سازندیم تشکل

 .شودمی کارگر طبقه وحدت مانع که است آپارتاید نوعی کارگری متعدد هایهویت. سازندمی

. است مذموم اندازه همانبه هم کارگران هویتی گراییتشکل است، مذموم نژادپرستی و گراییقوم اگر 

 و اعتراضات تجمعات، از زداییهویت طبقاتی، اتحاد و کارگری قاقانش بر غلبه برای مهم کارهایراه از یکی

 هایهویت جایبه تجمع و گراییتشکل معیار طوریکهبه. است غیرمجازی و مجازی از اعم موجود یهاتشکل

 .گردد استوار زیست شرایط بازتولید و تولید در کارگر یک اجتماعی نقش بر حاکمیتی

 

 

 

 

https://dotic.ir/org-exec
https://aro.gov.ir/FileSystem/View/File.aspx?FileId=0c6ba82d-d6c1-4983-98cc-3490b210ce67
https://discuss.tp4.ir/t/topic/584
https://discuss.tp4.ir/t/topic/584


901 

 

  ها:یادداشت
 .مدرن دولت یابیتمشروعی کارگران، یبخشتهوی مقاله در 5 شماره اداشتی به نک [.1]
 »متوسط« یطبقه یدئولوژای و «کارمندی »کارگری یدئولوژای تابع مقامات، ای خبرنگاری حوزه شدهاعالم درصدهای [.2]

 وجود رمزدبگی کارگری تجمعی درصدی هپای در و نشده محسوب کارگر «،یتیحاکمرغی »کارمندان .ستندنی قدقی بوده،
  .ندارند

 .کی منبع به نک [.3]
 .کشوری خدمات تیرمدی قانون در 5 ماده به شود مراجعه [4]
 استخدام قانون تابع قراردادی و یمانپی کارگر به اول، ارکان رسمی کارکنان به که است مصطلح اداری کارکنان نبی [.5]

 از ثالث« ارکان .شودمی گفته ثالث« »ارکان کارگر ،ایپروژه و یمانکارپی ،شرکتی کارگر به و الثانی ارکان کشوری
 .است راخی یدهه دو یهاتهوی

 .کی منبع به نک [.6]
 . 288 ص   ،1383  تهران خاوران،  انتشارات  ،ایدئولوژی نقد ،خسروی کمال [7]

 قرارداد چه باشد داشته کتبی قرارداد چه .شودمی درج همبی ستلی در نامش و کارفرماست کی رمزدبگی که کارگری [.8]
 نای به است. اجباری نوع از اشمهبی و بوده قانون نای مشمول محسوب، قرارداد دارای کارگر کار، قانون نظر از ،شفاهی

 مهبی ستلی در نامش هرکس اساس نای بر کند. درج مهبی ستلی در را وی نام است مجبور و موظف کارفرما که معنی
 .است «»رسمی د،جدی تهوی با و قراردادی کارگر باشد، حقوق

 شستا یعنی خود یگذارهسرمای شرکت به هسرمای انباشت جهت و تصرف را کارگران مزد 23٪ ماه هر سازمان نای [.9]
 شافزای و باال مهبی حق دارد. مجموعه رزی شرکت 274 و کوچکتر نگهولدی 9 خود شستا نگهولدی .دهدمی صتخصی
 حقوق درصد 23 ما :دیگومی انکارفرمای ندهنمای شود.می شستا گذاری هسرمای شافزای باعث شدهمهبی کارگران تعداد

 نتامی و کنندمی کم ما هایپروژه رقم از درصد 7.8 م،یکنمی اجرا که هاییپروژه از تازه و میدهمی مهبیبه را کارگران
 یهازانمی نباالتری از یکی .شودنمی درصد 4 ،3 از شتربی کارگری واقعی مهبی حق که صورتی در .دنداربرمی اجتماعی

 .است رانای در شود،می پرداخت ادنی در که یامهبی حق
 .امانی انتشارات ،خراسانی رامی ترجمه ،هازاغه ارهسی ؛سیودی کمای [10]
 یهاتهوی با معلمان رسای و گرفت شکل رسمی معلمان تعضوی اساس بر خود تفعالی شروع در معلمان صنفی کانون [11]

 ارمعی دبای معلم اجتماعی نقش کهصورتی در نبودند. تشکل نای در هاسال تا … و قراردادی خدمت، دخری متعدد
 ختاری و دولت از شدهرانده یهاتهوی نای به تاهمی در کالرادی معلمان نقش معلمان جنبش کتاب در .شدمی گراییتشکل
 .امکرده ذکر را مهم نای به معلمان صنفی کانون توجه

 
 

 2Ek-https://wp.me/p9vUft :«نقد» سایت در شده کوتاه لینک

  

https://up.20script.ir/files/c0c5-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C.pdf
https://wp.me/p9vUft-2Ek
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 گروندریسه ی  ی مطالعهنکاتی در حاشیه

 ی اول: »فصل پول« جلسه 

 

 2021نوامبر   5

 کمال خسروی

 

  ی تازه   ی انتشار ترجمه   ی در پ   ش ی سال پ   ک ی حدود  :  ی گروندریسهجمع مطالعه   توضیح 

مارکس را در  اثر مهم    ن ی ا   ی تا خواندن/بازخوان   م ی گرد هم آمد   ، ی به زبان فارس   سه ی گروندر 

  ی شه ی گاه اند وگذار در »خلوت ماه گشت   ن ی . پس از چند م ی ببر   ش ی جمع کوچکمان و در کنار هم پ 

تا    م ی درخواست کرد   ی کمال خسرو او، از    ی ها و استدالل   م ی کلنجار رفتن با مفاه مارکس« و  

 . م ی با او داشته باش   یی وگو مان گفت ابهامات   ی برخ ها و کمک به رفع  پرسش   ی پاسخ به برخ   ی برا 

روشن    مان ی را برا   سه ی گروندر مارکس در    ی از دستگاه فکر   ی جالب   ی ها وگو جنبه گفت   ن ی ا 

م   سازد ی م  گمان  د   ی ها گروه   ا ی افراد    ی برا   تواند ی م   م ی کن ی که  خوانش    گر ی مشابه  که  هم 

انتشار    ی ست که برا ی او ها ه رو بازنوشت گفت   ش ی باشد. متن پ   د ی اند مف را آغاز کرده   سه ی گروندر 

 شده است.    ش ی را ی و   ی اندک   ی نوشتار 
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از کمال خسرو  با    ی دستگاه مختصات برا   ی نوع   ش ی راهگشا   حات ی که توض   ی سپاس فراوان 

متن دشوار اما    ن ی خواندن ا   ی ادامه   ی برا   ی مضاعف   ی انرژ و    سه، ی گروندر   ی ده ی چ ی پ   م ی درک مفاه 

ها را فراهم  متن   ن ی ا   ی اپ ی پ که فرصت انتشار    »نقد« و با تشکر از    گذارد ی م   ارمان ی پرجذبه، در اخت 

 .  ست آورده ا 

 *** 

 ی اول: جلسه 

. با توجه به حجم مطالبی کنم  ای اشاره به نکته   ی عنوان این صحبت کوتاه، شروع کار، مایلم درباره از  پیش  

مهمی که از زوایای بسیار  کات واقعًا  ن تعدد  تنوع و  که در این بخش برای تعریف پول وجود دارد، و با توجه به  

گفتار درس   عنوان یکبه شود این صحبت کوتاه را  وجه نمی هیچ ، به خش طرح شده است مختلف در این ب

 شاید بهتر باشد  بخش به حساب آورد، ی این  به مطالعه   ایمقدمه   یا حتی   ، تلقی کرد راجع به مبحث پول  

 وجودآوردنو امیدواری من به . هدف  بگذاریم گروندریسهی ی مطالعه نکاتی در حاشیه عنوان آن را  

به   ، تری با آن برقرار کرد تر و صریح ی نزدیک رابطه   تا شاید بتوان   گروندریسه برای فهم بهتر    است فضایی  

که احتمااًل چه چیزهایی را در   کم حساسیت به اینیعنی دست تر کرد؛  تر و حساس ها را بیش کنجکاوی   نوعی

ی عنوان این درباره   خواهم توصیفی بگردیم. نمی   به دنبال چه چیزهایی  توانیم می   کم آن پیدا کنیم یا دست 

یک طرح در  عی دستگاه مختصات نو  ی واقع منظور صرفاً ارائه شایسته نباشد، درصحبت کوتاه ارائه دهم که  

 توانیم نگاه کنیم.به کجا می   ( 2  ای قرار داریم؛( در چه نقطه 1روشن شود  تا است  کلی از این مبحث بسیار  

، اند های مختلفی مربوط که به حوزه   مسائل تئوریکی  ی متنوعی درباره   بسیار   نکات مختلف و   با  این بخش ما در  

 نیست، زیرا  ی این نکاتهمه   به   پرداختن وجه  به هیچ جا  دف من در این طور که گفتم، ه اما همان   مواجهیم.

اهمیت   دلیل   البته به موضوع یک جلسه یا جلسات متعددی خواهد بود.    ،یات در جزئ   مباحث  این  هریک از

و نشانی   خواهم کرد طرح    است،   شامل پنج یا شش نکته   ها را در فهرستی که تک این مسائل تئوریک، آن تک 

 گروندریسههایی از  مثال یا مثال با    :کنم. به این طریق اواًلمشخص می   گروندریسها در متن  ر  صفحاتو  

 ست برای بررسیامکانی   ،چیست و ثانیًا  منظور من از وجود معضالت تئوریک مختلفکه    شودمی روشن  

آیا واقعا که  ارزیابی این و    تری دنبال شوندبعدی با حساسیت بیش در مطالعات  تا    نکات   اینصحت و سقم  

ویژه   یموضوع یا محور پژوهش نکات بتوانند،    این  عالقمند،  یچه بسا برای مخاطبان و  .  نه گونه هست یا  این 

 د.ن باش 



904 

 

نه و  ،  توانیم ی نه هنوز م مسلمًا    مرحله. هرچند ما در این  آغاز کنم  یک سوال کلی با طرح    مایلم این کار را 

گویی به هایی برای پاسخ زمینه ، اما شاید از طریق این سؤال، امکان و  هیم به این سوال جواب د خواهیم،  می 

 . باشد   مبحث   در این  در جهت مسیر تفهیم و تفاهم   طور به نوعی کمکی شود و همین آن فراهم  

ی مارکس، آیا نظریه  که  شود سوالی عمومی مطرح شده و می همواره   ها این سال   ی مباحث تئوریِکدر همه 

این نظریه   ، ی پول دارد یا خیر؟ اگر دارد ی مارکسیستی، نقد اقتصاد سیاسی به طور اعم، یک نظریه ا نظریه 

های آورد؟ به این سوال در بحث   باید از کجا   چیست؟ و اگر ندارد باید به چه صورت این نظریه را تدوین کرد یا 

های مختلفی مارکس یا نقد اقتصاد سیاسی مطرح است پاسخ   ی پول در نظریه مبحث  مختلفی که راجع به  

این وحوش  ی که حول حساسیتتا  پردازم،  به این سوال می اغراق    با   نوعی  جا بهدر این داده شده است. من  

هایی را که به این سوال گرایش   .م نشان ده را    ها وجود داشت وشدتی که دوروبر این بحث و حدت   موضوع

 توان به دو گرایش تقسیم کرد:می   دهند عمدتاً جواب می 

چنین ما به    د که پول ندارد و اصرار دار ی  درباره ومانع  ای جامع مارکسیسم نظریه   : یک گرایش معتقد است 

، و ها. این به خودی خود چیز عجیب و غریبی نیست و ممکن است خیلی از مارکسیست داریم نیازای نظریه 

که این اصرار و پافشاری را دارند زده باشند. اما در بین کسانی  هایی ارتدوکس، چنین حرفی حتی مارکسیست 

لحاظ تاریخی و چه چه به   ی پول،کند که ما باید برای نظریه معمواًل بحث به این سمت گرایش پیدا می 

 اوقات   گاهیحتی  ی ارزش باشیم. و این دیدگاه  نظریه   دنبال منشأیی مستقل ازلحاظ استنتاج نظری، به  به 

قیمت را از   پس،  کهشود  جا منجر می ی این گرایش عمدتًا به این طور ناخواسته، در بین متفکران برجسته به 

)در این مورد بد نیست نگاهی به ها برگردانیم.  ی تولید تعیین کنیم و بحث را به سطح قیمت طریق هزینه 

ء تاریخی منشا   انگار   که رسد  جا بنظر می بکنید. آن ی بحث هاروی و رابرتز  درباره   «افسون پنهان سرافا»   یمقاله 

برد که پول را از این گرایش ما را به سمتی می ( تواند مستقل از نظریه ارزش باشد ی پول م   ینظریه   و نظریِ 

به تدریج   ،عماًل یا در تحلیل نهایی   ، ارزش تعریف کنیم و بعد بر این اساس   طریق مبادله و در سپهر تحقِق

. نداریماحتیاجی    هیچ   دارد، ی پول  نظریه   ی ارزش برای باصطالح نظریه   ای کهزمینه   که به  برسیم   جااین به  

درواقع   نئو   بازگشت یعنی  درک  نظریه ریکاردویی/ به  از  کهسرافایی  پول  عمده   طبیعتًا  ی  از بخش  ای 

 و مخالف هستند.   توانند با آن مخالف باشندها می مارکسیست 

که اصرار دارد با   کند ایجاد نمی ارتدوکس  مارکسیستی  یک گرایش    برای این مساله لزومًا مشروعیتی  البته  

 زمان، و هم   خود خودی ارزش به   ی یعنی نظریه   ؛ نداریم   پول   ی به نظریه نیازی  ی ارزش، ما  توجه به وجود نظریه 

نشان سرشت   وجه تمایز، درواقع    ،به همین دلیل این گرایش در مقایسه با گرایش دیگر   پول هم هست.ی  نظریه 

https://naghd.com/2018/04/24/%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%90%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7/
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مارکسی نظریه  ارزش  مبحث  ،ی  و    یعنی  ارزش  کاالییبت شکل  حتی این ارد.  گذ می کنار  را    وارگی  کار 

ها یا آن گسست که دیگر واجد آن ویژگی   پایه استکار   ی ارزشریکاردو یعنی نظریه  به پیش از نشینی  عقب 

 وجود دارد. ی ارزش کارپایه نظریه ی مارکس نسبت به  سازی نیست که در نظریه دوران 

روشن شده   طرح این سوالو    گروندریسهی پول در  ی نظریه ره ایجاد فضایی دربا  از  امیدوارم حاال قصد من

تواند می ی ارزش کجاست و ی پول یا نظریه در دستگاه مختصات نظریه  هابحث   بدانیم جایگاه که باشد. این 

بدیهی است که در بحث امروِز من از .  گذارد در اختیار ما می هایی  ببرد و چه راهنمایی   ما را به چه مسیری 

و پنهان  ، یا اگر هم جوابی در آن هست عامدانه است سوال مستتر نیست   طرِح  جوابی در خوِد  ابتدا تا به آخر،

تواند با نظر خودم توافق نداشته باشد. نیست، البته این موضوع هم باید روشن باشد که استدالالت من نمی 

فضایی   ترسیم . هدف  نیست   ی خوِد من وجه توضیح و تشریح درک یا نظریه هیچ من از این بحث به   هدف  اما

 به فهم این مسئله کمک کند.  احتمااًل  است که

باشیمباید توجه   به گرایش اول هستند،  کسانی   داشته  تاکیدشان عمدتًا بر سپهر تحقق که متعلق 

 معتقدند   کسانی با گرایشی ارتدوکس که یعنی  ــ  و کسانی که به گرایش دوم نزدیک هستند،    است  ارزش 

تاکیدشان عمدتًا روی سپهر تولید   ــ   داریم   را   ی ارزش چون نظریه   ، ی پول نیاز نداریم نظریه ما به  

داری ی تولید سرمایه اگر فرض کنیم شیوه   که   گرفت  توان نتیجهی خود م به است. از همین حرف خود   ارزش

تولید   اگر قبول داشته باشیم که   ناپذیر سپهرهای تولید و تحقق ارزش است، یعنی مبتنی بر پیوند گسست 

دارانه بدون سپهر تحقق ارزش داری است، و بازتولید سرمایه حال به معنی بازتولید سرمایه داری در عین سرمایه 

جا ــ من در این   ؛ رو هستند ها باالخره با موانعی روبه توانیم ببینیم که هر دوی این گرایش ممکن نیست، می 

را مبتنی بر   نقد اقتصاد سیاسی   کنم ــ یعنی اگر ما مارکسی استفاده می   دیالکتیک   هومعامدانه و آگاهانه از مف

توانیم قضاوت کنیم که صورت می تولید ارزش و تحقق ارزش بدانیم، در آن   بین   گسست و پیوست  دیالکتیِک

 طی کنند. را   خطا  یتوانند راه ها می هر دوی این گرایش   شکل افراطیِ 

ی ای که همه که علت اصلی   کردن آن است، این است روشن در این بحث    من   و سعی   ای که اهمیت دارد نکته 

جوهر ارزش، مقدار ارزش و شکل   یسه مقوله شوند این است که بین  رو می این مباحث با مشکل روبه 

برای آن قائل نیستند. با تمایز شان روشن نیست یا اساسًا اهمیتی  یا تفاوت   شوند؛ قائل نمی تفاوت    ارزش 

، ها کجاست ها و بحث نقص و مشکل این گرایش   نه تنها   بینیم کهخود می میان این مقوالت خودبه   شدنائل ق 

 اینبه  کنم  را برطرف کرد. علت دیگری که من به این مقوالت اشاره می   ص ایتوان این نق چگونه می   بلکه 
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 گروندریسه  فقدان یا نقصاِن  ی به مسئله   درواقع محور اصلی بحث، بینید که  است که شما در ادامه می   خاطر

 گردد. ، برمی تواند وجود داشته باشد شان می این مقوالت و تمایزی که بین   در رابطه با خودِ 

فهم   ، رو هستیم و این مشکل با آن روبه   گروندریسه ما در مبحث پول، و به طور کلی در سراسر  که  مشکلی  

را خوانده باشند یا با مباحث نقد اقتصاد   کاپیتال کند، به خصوص برای کسانی که  را دشوار می   گروندریسه 

طور ، همین ناروشنی تفاوت بین این مقوالت است. البته این آشنا شده باشند  کاپیتالسیاسی عمدتًا از طریق 

این ، اما  باشد   ــ  ارزش جوهر ارزش، شکل ارزش و مقدار  ــ  فاقد این مقوالت  کامال    گروندریسه  نیست که 

اند. به این مسئله دیگر ادغام شده یک   درکه به نحوی  ا این ی ندارند و    ی با همیا تشخص و تمایز   ،سه مقوله 

شکل   ی مقوله   اساسًا  تر از همه این است که ماکننده و تعیین   تر اما مهم جای بحث برخواهم گشت.  در جای 

ی که پایه ، چرادر این زمینه به موارد متعددی اشاره خواهم کرد .  در اختیار نداریم   گروندریسهرا در    ارزش 

 بحث است. 

 ای که کند، اما نکته د می ایجا   گروندریسهی شکل ارزش چه مشکالتی در فهم خواهیم دید که نبودن مقوله   

نه البته  کند،  ی ایجاد می امتیازات   ،گروندریسه تری دارد این است که چرا این نقص در  اهمیت و جذابیت بیش 

این   بلکه  ــ  است  کاپیتال همان    ، بهترین جا برای فهم این حوزه ــ برای فهم مارکس یا نقد اقتصاد سیاسی 

آورد، را به وجود می   ، چه امکانات و امتیازاتی این نظریه  مروز ما، یعنی برای بازاندیشیشرایط ا  بخاطر  فقدان،

ها، گفتن و ها بیان ها، این به زبان دیگر  به این در و آن در زدن   ،فضایی از خالقیت در آن هست. این   چراکه 

به   هستیم،   گروندریسه در متن  شاهد آن    هم   مارکس   خوِد  ما در مورد   که   ها، حل گشتن از دنبال راه   این شکلی 

وی خودمان را ادامه بدهیم. در وجتری در واقع جست آرامش بیش آسایش و  با    تا   دهدما این امکان را می 

ها ها ناروشن هم سوال   جایی که از آن   گروندریسهها. اما در  ها روشن است و هم جواب اغلب هم سوال   ،کاپیتال 

دهد که سر نخ یک سوال را بگیریم و با توجه ها، این امتیاز و شانس را به ما می است و هم در نتیجه جواب 

های معینی که در جوامع معین داشته و ها و موقعیت سال، و تجربه   150از  ی بیش  به دانش امروز یا تجربه 

های دیگری برسیم. هدف من به جواب   ، کردن مسیرهایی که در زمان مارکس روشن نبود داریم، و با طی 

امتیاِزنشان  این  پول  در نظریه   گروندریسه   دادن  به ویژه در  ی  آثار دیگر مارکس،  که   کاپیتالاست که در 

 طور در چه  همین یک نکته را مشخص کنم که  فقط   کار اوست، وجود ندارد. اگر من بتوانم در این بحث شاه 

کم برای من کافی ست ، دامتیازی منتهی شده   ی پول، به چنین ها در خصوص نظریه این نقص   گروندریسه 

 .تأمین شده استاین بحث   است و هدف
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 ها و امتیازهانقص 

 رو هستیم. و یک سری امتیازات.روبه با یک سری نقایص    گروندریسهکنم: ما در  جا خالصه می پس تا این 

 شمارم:را برمی   نقایصابتدا فهرست 

 طور که به آن اشاره شد:همان   ( اول 

؛ بین مفاهیم ارزش و ارزش مبادله  و جابجاگرفتن  مغالطه ( اختالط،  2ی شکل ارزش؛  مقوله فقدان    ( معضلِ 1  

ه ت البته این مشکل ارزش و مقدار ارزش چیزی است که همیشه وجود داش   . ارزش و مقدار ارزش( جابجایِی  3و  

 به نظرم خوِدــ  ای که با این مباحث آشنا شده باشد  هم وجود دارد. ولی برای خواننده   کاپیتال   و در خوِد

سیاری جاهایی که درواقع منظور مشخص است که در ب  ــ  اعتنایی کرده کمی به این مسئله بی   هم   مارکس 

اما در   کار رفته. به   « ارزش»  یفقط کلمه بجایش  بلکه    ، »مقدار« استفاده نشده   ی کلمه   ، مقدار ارزش است 

، گروندریسه این مسئله در    ولی   ، آید ، زیاد به چشم نمی ش اشده تنقیح   شکِل  و   رفتگی و ه به خاطر شست   کاپیتال

 کند.را دچار اشکال می  ن متن و ارتباط برقرارکردن با آ   فهم

تر است. در ادامه به دقت این را روشن است و این مشکل برجسته   ی قیمتمقوله آشفتگی در    مشکلِ   م( دو 

 شدت نادقیق و، به رود کار می ی قیمت به که کلمه در جایی   تجرید و  ی ازسطح   ،و تصریح خواهم کرد. یعنی 

دقیقا  شمنظور  ، برد کار می ی قیمت را به کلمه شویم که مارکس وقتی ما به دقت متوجه نمی و  ؛آشفته است 

 چیست. 

و   کاپیتال بعدا در    های پول، البته مبحث نقش است.    های پول نقش های مربوط به  بحث   ین نقص( و سوم 

ای به شکل شسته و رفته   ، منتشر شده بود   1859  که در سال   ، پیرامون نقد اقتصاد سیاسی تاحدی هم در کتاب  

یلی د و این یکی از دال شو دنبال نمی   در جزئیات   ، نقش سوِم پول کم ، دست گروندریسه ، اما در  موجود است 

درک دیگری از   که  اما این امتیاز را دارد   شود، می ی قیمت  در فهم مقوله   باعث بوجودآمدِن اغتشاش   است که

 دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.می  ارائه   مثابه پول به مابه نقش پول  

 روشن کنم.  مایلم: دو امتیاز را امتیازها 

یک سطح تحلیلی در اختیار   گروندریسه ی پول در  ی رویکرد مارکس به مسئله این شیوه   : یکی این امتیاز که   

 کاپیتال. در  وجود ندارد ،  هم   تالکاپی مارکس، از جمله در    دیگِر  کدام از آثار در هیچ   ، گذارد که به این شکل ما می 
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جایی اگرچه آن ،  یابد کند، و درواقع به نحو دیگری ادامه می شود و ادامه پیدا نمی این بحث یک جایی بسته می 

 . بخشی در آن هست خیلی لذت   های تیزهوشی ها و شود باز هوشیاری که بسته می 

برانگیز است که بسیار مشاجره   کاپیتال بحثی در    و در تمایز با  کاپیتالما در تمایز با    : این است که  امتیاز دوم

 گروندریسه در    ــ  کنم به کل مکتب اونو و خیلی کسان دیگر فقط اشاره می های زیادی شده،  ــ و محور بحث 

که   کنیم پیدا می برای بحث استنتاج ارزش و استنتاج پول    ، کاپیتال متفاوت با    ،یک روند استداللی دیگری 

 .تواند مورد توجه ما قرار بگیرد می  ؛ و این امتیازی است که فرق دارد  کاپیتالحداقل از نظر تقدم و تاخر با 

کنیم به ابتدا نگاهی می شدن حدوِد دستگاه مختصات،  : برای روشن طور خالصه این است راه به   یپس نقشه 

مسیر استداللی، و بعد در حین توضیح این  ]جدول پائین[،    کاپیتال فرایند استدالل نظری پول در  شیوه و  

که روند استداللی کنیم. بعد از این ها تشریح می قول را یک به یک با ذکر صفحه و نقل   گروندریسه های  نقص 

و به تدریج این زمینه را آماده گردیم  برمی   گروندریسه به    ها با توضیح نقص   دوباره   ، را تشریح کردیم   کاپیتال 

اش نظری   ی پایه ،  چراکه این سطح تحلیلی   جا توضیح دهیم، هم در این کنیم که آن سطح تحلیلی تازه را  می 

ای پایه   عنوان توان از آن به وجود دارد که بعدها می   ی استداللی زمینه   جا این   درواقع شود.  جا گذاشته می در این 

بعد از   امیدوارم در آن جریان دارد، استفاده کرد.    داری ی سرمایه واقعیت جامعه که  سطح وارونگی واقعی،    برای 

 بشود.لمس ، مجسم و قابل روشن خیلی   گروندریسهدر  این تمایز و امتیاز   ، کاپیتال با   گروندریسه  یمقایسه 

 یدرباره   که مارکس  کنم ره می اشا  نکته  اینشما به  شدن و تحریک کنجکاوی  جا فقط برای حساس در این 

 یسنجه ارز عام،  ، هم پول   مثابه به ( پول  1  ی آثارش در سه حوزه بحث کرده است: تقریبًا در همه   پول   ی مقوله 

های تحلیل در سطح ها را  ، اما او این نقش پول دارد   مثابه دیگری که پول به   ی گردش و جایگاه ارزش، وسیله 

کر  متفاوت طرح  تجرید  سطوح  به یا  پول  دوم(  است؛  زمانی ـ پول   مثابه ده  یعنی  دست سرمایه،  در  پول  که 

ـسرمایه وارد که پول ، یعنی قبل از این دار است و هنوز به ابزار تولید و خرید نیروی کار تبدیل نشده سرمایه 

جا، این   ( 3  حالت سومی هم وجود دارد   ــ؛ و   دیدیم   کاپیتال که در جلد دوم  های سرمایه شود ــ  دورپیمایی 

در   ها را بحث   ی این ما همه   .شود ، مثل یک کاال خرید و فروش می آور ی بهره در قالب سرمایه خوِد پول،  

دیگری   ، Moment، یا  یک وجه وجودی   و   حیث بینیم. اما یک حالت، وضعیت،  رفته می خیلی شسته   کاپیتال 

در   ، با آن مواجه هستیم   گروندریسه از پول وجود دارد که ما تقریبًا به این صراحت و به این زیبایی که در  

کنم تا جای بینیم. و این چیزی است که من سعی می نمی   کاپیتال کدام از آثار دیگر مارکس از جمله  هیچ 

 ممکن برجسته کنم. 
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 ارزش: جوهر، مقدار، شکل

 شکل پولی که مارکس اسمش را ما تا رسیدن به چیزی  کاپیتال: در کاپیتال روند استداللی در    برویم سراغ

 :)نگاه کنید به جدول( کنیم  مرحله را طی می حالت یا گذارد چهار  می 

 ی ترین حالت است. حالتی که شکل ساده مهم کنم. حالت اول  من این مراحل را در چهار حالت بررسی می 

رو هستیم. یعنی ما ی شکل ارزش روبه با مقوله   کاپیتال جا در  ارزش است. توجه داشته باشید که ما همین 

ی شکل ساده   ( 1بندی را بکند  تواند این طبقه را در اختیار داریم. در نتیجه مارکس می   ی شکل ارزشمقوله 

ی ارزش یا شکل نسبی ی اول که شکل ساده شکل عام ارزش. مرحله   ( 3  و  ی ارزششکل گسترده   ( 2ارزش،  

شده ن اکسپرسیون ارزشی یا بیان ارزش ترجمه  در زبان فارسی تحت عنوا   ی است که چیز  ارزش است همان 

ی ارزش که به نظر من بنیاد اصلی فهم نظریه تری خواهیم داشت، چرا ول مکث بیش ی ا . در مرحله است

اگر   حتی   ؛گردد سازد، به همین شکل ارزش برمی بنیاد نقد اقتصاد سیاسی را می   اساساً   که مارکس و آن چیزی 

، یعنی اگر عماًل را دنبال کنیم   ،داری، حتی در عصر امروز ی سرمایه های جامعه ترین بحران پیچیده   مباحث

 ها، یا مسیر رو به برگشت در استدالل، را دنبال کنیم، به خط بازگشت به سطوح تجرید باالتر این بحران 

ی اکسپرسیون ارزشی یا که این رابطه   ها و سرشتی مشکالت و تناقض   بینیم کهمی یعنی    رسیم؛ جا می این 

دارد،  ارزش  ساده   بیان  همین شکل  ار در  است زش  ی  مانهفته  اگر  دلیل  به همین  مکث  .  اول  حالت   سِر 

به   بلکه اطمینان دارم که در مراجعه ،  کند ی ما کمک جدی می نه تنها به بحث این جلسه   ،کنیم   یتربیش 

های مربوط به مسائل چه بحث و    های اضافیهای ارزش نظریه چه    ،کاپیتال های مارکس چه در  خیلی از بحث 

 کند.اندازه کمک می بی امروز هم،  

داری را کاال ی تولید سرمایه محصول کار در شیوه   کنیم کهشده فرض می جا این موضوع را پذیرفته در این   ما 

 ،دو چیز عینی یا شیئی. یک عینیت   دو عینیت است؛  از   زمان هم   است  ای، آمیخته نامیم و این کاال وحدتی می 

آن است جس  احساسات ن چیزی آ یعنی  ،  میت  به  ما    که  پنچ ــ  واقعی  یا شش حواس  ــ گانهگانه  مربوط   ... 

واقعیت طبیعی یا   یدرباره کنم  سعی می دائمًا  که  این علت  طبیعی آن جسم یا محصول.    عینیتشود، یعنی  می 

 خوِد   . نیست  شئ   به این خاطر است که مسئله فقط بر سر جسم یا کمی با احتیاط صحبت کنم    ، جسمیت

هایی درواقع پراتیک کاالی آموزش، کاالی بهداشت و کاالی خدمات اجتماعی، انواع و اقسام کاالهایی که  

داده  ما ها نیز این واقعیت عینی و ملموسی را که به حواسی آن همه  ،شوند مثابه کاال ارائه می هستند که به 

تر و همیشه برای راحت  ئ انتخاب ش ئ باشد. لزومًا نباید ش این واقعیت عینی و ملموس  ، دارا هستند،  شوند می 

 است.  عینیت اول ترکردن بحث است. این  قابل فهم 
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مثابه تبلور به  ،مثابه تبلور کار اجتماعًا الزم به   ؛ گوییم عینیت ارزش چیزی است که ما به آن می  عینیت دوم 

، یک عینیت دوم به نام خصلت اجتماعی کار   ، ی اجتماعی رابطه یافتن یک  شیئت یا  ی تبلور  مثابه ، به کار مجرد 

. ما عینیت اول را دارد   عینیت دیگری به نام ارزش  داریتولید سرمایه   یشیوه محصول کار در  پس    . ارزش

، که خود را نشان دهد برای آن   ،شناسیم. عینیت دوم کنیم و می کنیم، لمس می حواسمان درک می   از طریق

این عینیت  ، پسحواس ما ملموس باشد  از طریق نیست که   محصول کار انند عینیت طبیعِیم  کهجایی از آن 

عنوان افرادی که درگیر مناسبات عنوان انسان، به به کند، شکل و شمایلی پیدا کند تا برای ما  باید ظرفی پیدا  

 ، ی خود نشان دهد توانست خودش را به خود باشد. اگر این شکل می   لمس قابل فهم و    ،داری هستیم سرمایه 

 تواند این شکل رانمی  . اما چون دهد اش این را به ما نشان می طور که در عینیت فیزیکی ، همان مشکلی نبود 

پیدا کند. این پیکر را از یک   دادنش برای نشان   پیکر دیگری   ، شکل دیگری، باید ظرف دیگری  بروز دهد،

. به همین دلیل دهد قرار می   خودش  شکِل ارزِش  ،یک کاالی دیگر را   جسِم  یعنی گیرد.  کاالی دیگر می 

ــ   کاالست  ایارزش مبادله همان    ــ کهشکل ارزش یک کاال    :شود ازعبارت می   ،ی بین این دو رابطه 

 مقدار ارزشود دارد: این دو کاال باید دارای  جا فقط یک شرط وج جسمی است از یک کاالی دیگر. این 

 برابری باشند. 

کاال یک عینیت ارزشی دارد.   ؛ سه مقوله را از هم جدا کردیم   این  ما   در همین حالت اول،  جابینید که همین می 

مقدار کار اجتماعًا   ، آن   ودارد    مقداریک  کار مجرد است. این ارزش    ،کار اجتماعًا الزم   ،این ارزش   جوهر 

که خود را نشان دهد نیاز به شکل شود. اما این ارزش برای این زم است که با ساعت و زمان سنجیده می ال 

 ،آن جسم   ؛  کند پیدا می   ،جسم دیگری   ارزش مصرف در    دیگری، یعنی   جسمدر  هم دارد. این شکل را  

 شدن این دو است. ارتباط و مبادله  ی علِتکننده اش، و بیان ای اش یا ارزش مبادله شود شکل ارزش می 

ارزش دو مشخصه دارد:    یک کاالی خاص است که  Aبینیم که کاالی  می   پس اگر در حالت اول نگاه کنیم، 

 Aارزش   ت از شکلِ ، عبارت اس B، یا ارزش مصرف این کاالی B. مقدار معینی از کاالی و ارزش مصرف 

طرفه ، دواین فلش   ، بینید طور که می . همان Aمقدار معینی از    اِی. یا درواقع ارزش مبادله Aای  یا ارزش مبادله 

یعنی  یعنی   تواند می   شان جای   ، است.  شود.  این   ، عوض  ارزش ب   B  کهبرای  یعنی  خود،  ارزش  شکل  تواند 

 گیرد.را در اختیار می  A جسِم، که بعد  باید این رابطه وارونه شود   وقتای خود، را بیان کند، آن مبادله 

می  اتفاق  ارزشی  اکسپرسیون  این  در  که  است  وضعیتی  این این  دیگری  افتد.  مکث  کلمه   بر جا   یهمین 

ترجمه شده که   ، ارزش   بیاِن ، دانم می  کهتا جایی  ، در فارسی  ارزشی اکسپرسیون یکنم. کلمه اکسپرسیون می 
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. پیشوند این شود می   ausdrückenفعلش    که آلمانی است    اسِم فعل در ی  درست هم هست، درواقع ترجمه 

آن    ، ausیعنی    فعل، به  انگلیسی  در  که  است  بیرون.گویند،  می   outهمان چیزی    drücken  فعل  یعنی 

چاپ   تنهایی،به  بریعنی  خود  از  اثری  اثرگذاشتن،  فشا جای کردن،  همان و..  ردادنگذاشتن،  می .   دانید طورکه 

به   ءی جزدقیقا ترجمه   ، های التین برای آن انتخاب شده ( که در زبان express/ex-pressاکسپرس )   معادل

که  بخودی   ای پدیده   یعنی   . drückenیا    pressو    outیا    ex  است.   aus-drückenو لغت به لغت این    ء جز 

باید   ،که دیده شود برای این   .شود وجود دارد که پنهان است و دیده نمی جایی  ای که  پدیده   ؛وجود دارد   خود 

که ارزش برای آن   Aهمین دلیل کاالی  به برجای بگذارد تا دیده شود.    ،اثری از خودش   ، بیرون از خودش 

بگذارد.   یاثر   ،در یک جایی   ، یعنی بیرون از خودش   ،»پرس« کند -را نشان دهد باید آن را »ِاکس« خودش  

گوییم چیزی را وقتی ما می   ؛ی نسبتا مناسبی است ند کلمه ا ه هم که در فارسی انتخاب کرد   «بیان»   ی کلمه 

که به ، برای این هم   یک اندیشه/ نیست. یک احساس   گفتنسخن   این بیان، فقط در شکلِ   کردن، لزومابیان 

ها هستند، فرض کنیم این واژه   ، باید ظرفی پیدا کند. فرض کنیم این ظرف   ، دیگری نشان دهد که چیست 

به هرحال در   ، یا چیزی سمعی است یا بصری یا ایمایی.یا یک جسم است   ئ صوت است یا یک ش   ،ظرف 

ناچار است یک شکل یا جسم پیدا کند تا آن   ، که این فکر یا ایده یا احساس وجود دارد جایی بیرون از جایی 

]که اکسپرسیون را در فارسی    ی نتیجه نرسیده که این کلمه حال کسی به این  دانم چرا تابد. نمی را بیان کن 

کردن در بیرون. یعنی طبع   ؛»انطباع« ترجمه کند   شود، ولی اشکالی ندارد[، البته بیان مناسبش درواقع عربی می 

واژه  می همان  گرفته  آن  از  هم  مطبوعات  کلمه  که  این ای  همه  و  هم شود  باهم  یعنی ها  هستند.  ریشه 

در آلمانی   Drucker  یکلمه   کردن هم هست. حال به معنای چاپ عین در   drücken  فعِل  کردن. چون چاپ 

 گر. یا در فارسی چاپ   گویند، می   printerچیزی است که در انگلیسی به آن  همان 

اکسپرسیون ارزشی صحبت   / ارزش   روشن شود که وقتی ما راجع به بیاِن  تابود    ها برای اینی این حرف همه 

برای   .که یک کاال دارد و قرار است بیانش کند   است   این خاصیتی  ، کنیم، فقط و فقط مقصود این است که می 

. ، شکلِ ارزشش است جسم که این  کند و این  یک کاالی دیگر را انتخاب می چرا جسِماین که روشن بشود  

 باهم برابر باشد.  های دو کاال مقدار ارزش  طور که گفته شد ــ همان ــ    که به شرطی 

 ،برابری مقدارها   روی این تاکید    ، که اشیه در حاشیه است. و آن این دیگر هم بگویم، اگرچه ح   ی یک نکته ) 

باعث   ،این تاکید بر برابری مقدارها   ؛ یعنی ی ارزش مارکس خورده است ای است که نظریه بزرگترین لطمه 

که بحث بر سر دو مقدار کّمی است جایی ارزش را بگیرد و بعد اساسا از آن   جای خوِد  ، شده که مقدار ارزش
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 بین دو کاال، تبدیل وجه تناسِب و بهرابطه یا نسبت،   به مفهوِم  ، ارزش   گیرند، مفهوِمکه در برابر هم قرار می 

 ( .یابدتقلیل و   شود 

ولی ،  الزم است  ی شرط   ، ی اکسپرسیون ارزشی دو کاال در رابطه   قدار ارزِشم   برابربودِن  برگردیم به بحث: ولی 

 نیست.  کافی   برای بیان شدن ارزش یک کاال در جسم کاالی دوم

بینیم ما می که  یعنی وقتی های بعدی مثل برق و باد طی خواهد شد.  مان روشن باشد، قدم این قضیه برای اگر    

انتخاب کند، هیچ   عنوان شکل ارزش خود به   را   Bتواند جسم کاالی  می   Aاگر این طور است که کاالی  

 ،حالت دوم ،  این   و  ... را انتخاب کند.   و   Eو    C  ،D  کاالیتواندرا انتخاب کند. می   Bاجباری ندارد که کاالی  

بیان ارزش   توانند برای می   ز آن کاالها هر کدام ا  ، . اکنون برعکسی ارزش نسبی است یعنی شکل گسترده 

بینید که آنجا اگر به حالت دوم نگاه کنید می   ، همین دلیل به انتخاب کنند.    را   یکی دیگر از آن کاالها   ، خودشان 

 این و برعکسِ   شود بیان می   ...  و  Bهرکدام از کاالهای    در   Aدوجانبه داریم، یعنی کاالی    هم یک فلشِ 

 . صادق است نیز    حالت

توان براحتی و می تری ندارد  اصاًل احتیاج به استدالل دیگر و بیش   حاالت، فهمیدن این درواقع،  که  بینیم می 

واقعی، / تاریخی   لحاظهم به   و  ،منطقی   /لحاظ استداللی به   تواند همچگونه می   ، گذار به شکل عام  فهمید که

 باشد،   اش که بیان ارزشی برای این ی دیگری را،  کاال   جسمِ   ، طور است که یک کاال اگر این یعنی    ؛شود استنتاج  

درواقع یک   ،این امکان وجود دارد که این کاال   ، قابل تصور است که تحت شرایطی   ، پس: د کن انتخاب می 

تک   ، کاالها دیگر . یعنی را ایفا کند   معادل عامیکی از این کاالها بتواند نقش    فقط  کاالی معین شود. یعنی

 ی مشترکبلکه یک کاال   ، کنند ن بیان    متفاوت در یک کاالی    ، هرکدام ودشان را بیان ارزش خ  شکِل  ، به تک 

هایی در این مثال در    . در طول تاریخ، و از جمله کنند انتخاب  ــ    خواهد باشد که می   کاالیی حاال هر  ــ    را

تاریخی / به شرایط اجتماعی   سته و ب   ، لزومًا همیشه طال یا نقره نبوده   شده، این کاالی معین   که   بینیم بحث، می 

این نقِش معادل را   ،یا محصول دیگری   کاالی دیگری، جسم   هربار   ،مختلف وجود داشته   جوامعمعینی که در  

حالت   ؛ حالت سوم را استنتاج کنیم   توانیم از روال تاریخی و منطقی، که می   همین دلیل است به .  ایفا کرده 

کاالی عام هم  ، که کاالی خاص است ضمن این   ، گیرد که ی عهده م پس یک کاال این نقش را بر ارز عام.  هم 

 ی کاالها نقش ایفا کند.بقیه   ایِ عنوان ارزش مبادله تواند به ؛ یعنی می هست 

گوید مارکس می   . خودِ ندارد   . شکل چهارم فرقی عماًل با شکل سوم یا حالت چهارم   شکلرسیم به  حال می 

 مثاًلیک کاالی مشخص،  ،  که در طول زندگی اجتماعی و تاریخی   است  این فرق بین شکل چهارم و سوم در  
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مثابه کاالی خاص از بین برود. درست است که طال هم ه طال، توانسته این نقش را ایفا کند که اهمیتش ب 

اش دیگر اصلی   یت، تاکید و شخصیت اهم   ، ولی درواقع وقتی این نقش را برعهده گرفت   ، خودش کاالست 

 اسمش پول است.  ، مثاًل طال، حاال یک کاالی خاص بودن است،   عام  ارِزهم فقط  

 های مختلف ارزششکل   کاپیتال اسم این سه مرحله را در    مارکس تا سه حالت اول،نکته توجه کنید:    این به  

دیگر شکل پولِی   ،یعنی شکل چهارم   و شکل عام. به این آخری،گذارد. یعنی شکل نسبی، شکل گسترده می 

  .شکل پولی ، یا  شکل پول گوید بلکه فقط می   گوید،نمی   ارزش 

فرقی با شکل قبلی یعنی شکل معادل عام  ،این شکل پولی از دو زاویه   بینید که اگر به جدول نگاه کنید می 

چپ یا ستون  جدول چیست. در سمت    تان را به این نکته جلب کنم که سمت چپ و راستِ توجه ندارد. مایلم  

 ، کاالها هستند   یِ باز همه   ،در حالت چهارم هم   و   ، B  ،C  ،Dسوم    حالت در  مثاًل  هستند،    هاکاال   یِ همه   ،جدول 

شده.    واقع   راست   یا ستون   در سمت  ،کند ارز عام را ایفا می نقش هم   که  جز یک کاال یعنی طال. و آن کاالییب 

طرفه بلکه یک   ، نیست   و دوطرفه  ی متقابل ا رابطه   ، بینیم که دیگر رابطه می حالت سوم و چهارم    جا در هردو این 

مثابه بوده باشد ــ  به   Goldمخفف    شاید  کهــ    Gارز عام یا کاالی  ی هم مثابه به   Aکاالی    است. یعنی

تر، در ؛ به عبارت دقیق ی دیگر هستند های کاال ای همه ی ارزش مبادله کننده درواقع بیان   ، هردو، شکل پولی 

این نکته به خاطرتان بماند، و مخصوصًا   امیدوارم   است.   قیمت   شکِلحالت چهارم معادل عام نیست، بلکه  

است نه  قیمت شکل این حالت کماکان  اسم  تری شود. تاکید شده تا به این مسئله توجه بیش  در جدول هم 

به آن   راجع   گروندریسه است که در مورد    ی اهمیت نیست. این همان اغتشاش و این نکته کم   قیمت،   خوِد

 گردیم. صحبت کردم و به آن برمی 

 بود. روال استنتاجی پول و ماهیت پول  به    راجع  جاتااین  هنوز   توجه داشته باشید که بحث ما 

برشمرده که سه نقش   کاپیتال شود. مارکس در  پول می  هاینقش جا به بعد وارد از این  کاپیتالمارکس در 

این  این پول می اشاره می   جا به آندر  ارزش باشد، وسیله تواند سنجه کنیم:  ی ای برای دوران یا وسیله ی 

در سه شکل مختلف   ،حالت   کند، که در اینمثابه پول، نقش ایفا  پول به اند  تو گردش کاالها باشد، و سوم می 

ـ 3 و   کند ی پرداخت عمل می مثابه وسیله یا به   ـ 2برای گنج اندوزی،    است   ای وسیله یا ـ 1  : کنداین کار را می 

 ،لحاظ نظری استنتاج کرد که پول را به پس از این   ،مارکس   هایی است کهها نقش . این پول جهانی  مثابهبه 

در   ، که توضیح دهد هم  را    ، یک حالت دیگر سطح ، در همین  توانست می جا مارکس  کند. در این مطرح می 

با عالمِت پنجم  ،سوال   جدول  این  نوشته شده.    حالت  یکم    مرحله، در  اش صحبتی درباره   کاپیتال در جلد 
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ی مثابه به جایی است که مارکس از آن دیگر نه    ، جا و آن  ، کاپیتال جلد سوم    شود به بلکه موکول می   ، شود نمی 

 ،وسیله پرداخت ی  مثابه نقِش پول به های پول، بلکه با استنتاج از  های پول یا یکی از ماهیت یکی از نقش 

این در گیومه کند، صحبت می مثابه »کاال« به   ،آور بهره   ی مثابه سرمایه از پول به  ی »کاال« کلمه گذاشتن  . 

مثابه تواند به پول را درست می داری است که  ی سرمایه که این فریب و فرانمود جامعه ، چرا اهمیت دارد   بسیار

 بنیادهایش  ست کهی چیز   ، آناش است. این بهره   ، گوید قیمتش هم و عرضه کند و ب یک کاال خرید و فروش  

 شود.، اما نمی هم مطرح شودجلد یکم    کاپیتال   سطح  در   توانست می 

است که در اواخر   گروندریسهو    کاپیتال این حالت چهارم، و کمی هم حالت پنجم، بین    یمرحله بعدی مقایسه 

شان صحبت پردازیم. پیش از واردشدن به این مرحله، مایلم که کمی این ردپاهایی را که درباره بحث به آن می 

صفحه نمونه   20ی بیش از  . شاید چیز های زیادی وجود داردنشان دهم. نمونه   گروندریسه   خوِد  در  ،کردم 

تر و بهتری م که وضوح بیش ی کن انتخاب می و  نه را بررسی  چند نمو فقط  جا  م. اما این ه بود کرد و آماده  انتخاب  

تر دادن آن اغتشاش و اختالطی است که گفتم در بین مقوالت وجود دارد و مهم جا نشان دارند. قصدم در این 

ی فارسی ، ترجمه گروندریسه ها از  ی نقل قول )همه است.    گروندریسهارزش در   ی شکِلاز همه فقدان مقوله 

 حسن مرتضوی است که انتشارات الهیتا آن را منتشر کرده است( ی من و  تازه 

 شوند؛ کار، وضع می یعنی  شان،  های جوهر اجتماعی عنوان نسبت )محصوالت( به کاالها    ، ای »در ارزش مبادله 

 شوند.«شان بیان می های طبیعی محصوالت دیگری براساس خصوصیت   ی از های عنوان قیمت در کمیت اما به 

  ( 147)ص  

این  همه در  تقریبًا  این ی  جا  تا  که  نقایصی  و  را مشکالت  کردیم  طرح  این بینیم می   جا  در  ما  تعریف .  جا 

گوید ند و با اختالطی که در بین مقوالت وجود دارد: می ا بینیم با مقوالتی که غایب اکسپرسیون ارزشی را می 

های »کاالها به عنوان نسبت   ، چراکه[ جا مقصودش ارزش است که در این ]در حالی ای«  »در ارزش مبادله 

یعنی ] شوند«.  »وضع می   [گوید کار مجرد اما نمی   ، و منظور کار مجرد است]شان یعنی کار«  جوهر اجتماعی 

؛ گفته   ای ارزش مبادله   ، بجایش جا مارکس اما در این   ،محصوالت یا کاالها یک چیزی دارند به اسم ارزش 

منظور ارزش   گفته،  ارزش   هرجا عمدتا  این مشکل وجود دارد که    گروندریسه در سراسر  باید دقت کرد که  

ی از کلمه   توضیح دهد،که شکل ارزش را  برای این   جا]مارکس در این »اما به عنوان قیمت«    .[ ای است مبادله 

های هایی از محصوالت دیگری براساس خصوصیت »در کمیت   عنوان قیمت[، اما به کند قیمت استفاده می 

ی یک محصول یا  ،  د یک جسم دیگر را نشان ده    خود که ارزِششوند«. یعنی برای این شان بیان می طبیعی 

، اش. به زبان ساده طبیعی  های هم براساس خصلت ، آن کند انتخاب می   ــ  با یک مقدار معین   ــ البته  را  دیگر 
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ارزش   اش ــ است از شکل ارزش یا ارزش مبادله ارزش را نشان دهد ــ که عبارت که این  برای این   یعنی 

 کند.کاالی دیگری را انتخاب می   مصرفیِ 

 یگوید: »کاال به منزله می   ،که بگوید کاال عبارت است از ارزش و ارزش مصرف این   ، برای 92ی  فحه صدر  

که کاال عبارت گوید جز این خاص.« درواقع چیزی نمی   است  کاالی واقعی چیزی   عنوانم است و به عا   ، ارزش 

یک چیز خاص   یعالوه ، به ی کار اجتماعًا الزم، کار مجرد، کاری که عام است یعنی نماینده   ،است از ارزش 

 عبارت است از ارزش مصرفی آن.  ، که 

ی شکل ارزش را در اختیار ندارد ولی به آن نیاز دارد، مقوله   جا که مارکسجالب دیگر: از آن   یدر یک نمونه 

ی صفحه از چه کلماتی استفاده کرده و ناچار است چطور حرفش را بزند. در    استدالل کند، که  ببینید برای این 

 گوید: می  89

مان کار الزم به بیان دیگر توسط ز   ، تولیدشان   ی توسط هزینه   ، »ارزش )ارزش مبادله واقعی( کاال از جمله کار 

 شود.« شان است که در پول بیان می ای ها این ارزش مبادله شود و قیمت آن برای تولیدشان تعیین می 

 ای، منظورم آن ارزش مبادله گوید ای واقعی، یعنی می ارزش مبادله   نویسد: می   در پرانتز  ارزش،  گویدمی مارکس  

اسمش را ارزش   دانم چطور بگویم. ولی نمی   ، اش صحبت کنم درباره   قرار است جای دیگری  در  نیست که  

آن   ولی  ؛چیز غیرواقعی هم وجود دارد   ی واقعی! انگار پس یک نویسد ارزش مبادله گذارد و در پرانتز می می 

 گوید:کنم، می ی مارکس را تکرار می و آن چیز غیرواقعی این است: جمله   وجود داردهم    واقعاً   چیِز غیرواقعی،

تولیدشان به بیان دیگر توسط زمان کار الزم   یتوسط هزینه   ، از جمله کار   ها کاال   تمامی  ایارزش مبادله » 

که اگر مارکس مقوله شکل ارزش را در اختیار داشت به سادگی یعنی این   .«  شود برای تولیدشان تعیین می 

در   اجتماعًا الزم برای تولیدشان این ارزش عبارت از زمان کار    مقدار که    ــ   گفت: ارزش تمامی کاالها می 

شود که بیان می   ــ  که بعدا در حالت عام وجود دارد ــ    شان،  ای در ارزش مبادله   ــ  مبادله با یک کاالی دیگر 

 عبارت است از ارزش مصرفی کاالی دیگر.

 :90 ی صفحه  در   ی شکل ارزش مثال دیگری از فقدان مقوله 

جا منظور ارزش است، اما ]واضح است که در این   شود بین این ارزش و ارزش واقعی«  که معلوم  برای این » 

 گوید[ می   به آن ارزش واقعی   تواند این دو را از هم جدا کند، نمی فعاًل امکان این کار را ندارد،  که  جایی از آن 

معتقد است   ارکس که م   ی گواهی ساعت کار و نقد پرودون است بحث درباره جا  ]این   « تفاوت وجود دارد،» 

و   یارزش واقع   ن ی ب   ی اسم  ز یبا رفع و الغای تما »   [ گوید:کند و در ادامه می را حل نمی   یها مشکل حل آن راه 
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جای ، و بگوید ارزش واقعی می   ، جای ارزش بکه    بینیم . باز می ...«  مت ی ای و ق ارزش مبادله   ن ی ب یا  ارزش بازار،  

گوید می   ،جای ارزش مبادله گوید ارزش مبادله و ب، می جای ارزش بگوید ارزش بازار.  می   ،ای ارزش مبادله 

، باید گیر باشیم قیمت! و این یک مشکل نسبتًا جدی است که اگر بخواهیم خیلی نسبت به مارکس سخت 

 فایده دارد. ، بینیم که همین اختالط است. اما بعدًا می   درهم  ی چیزهمه   خالصه به شدت   گفت که 

شان« صحبت ی »تفاوت اسمی بین قیمت و ارزش و تفاوت واقعی درباره [  91  یصفحه در  ] در جای دیگر  

خواهد بین ارزش و ارزش که مارکس می   یی جاها از آن وجود دارد. در تمام این نمونه   یزیاد  هایکند. مثال می 

شان که بین یا این   ،تمایز قائل شود و این مقوالت را یا در اختیار ندارد   ،ای و قیمت ای، بین ارزش مبادله مبادله 

از  دارد  استفاده می   مغالطه وجود  بکلمات دیگری  ارزش کند.  ب، می جای  و  ارزش واقعی  قیمت گوید  ، جای 

بازار، چرا می  ارزش  ارزش مبادله گوید  این  با کاالی دیگری طرح که  ارتباط  ای درواقع چیزی است که در 

 شود.می 

 پول: انتزاع پیکریافته

ادامه  مایلم در این برگردیم به  ، فرق بین مرحله کاپیتال مارکس در    که  کنمجا، یکبار دیگر تکرار ی بحث: 

دو شرط  که یک کاال  بیند ارزش، را در این می عام  معادل شکل پولی و شکل  فرق بین   چهارم و سوم، یعنی 

پیداکردن یک   ( و دوم  ، مثال طال کند شود که نقش پول را ایفا می تنها کاالیی می   ( کند: نخست را تامین می 

این   اجتماعی/تاریخی معینی، یک کاالی معین مشروعیت اجتماعی است. یعنی در طول تاریخ و بنا به شرایط  

 اگر  کند.زیادی پیدا می   مشروعیت اجتماعی اهمیت  باید توجه داشت که  . کند می   مشروعیت اجتماعی را پیدا

های تک تک که از خاصیت   است  از پیکریافتن انتزاعی   ، معادل عام عبارتم بخواهم به زبانی دیگر بگوی

دا اجتماعی پی   ی مشروعیت   بعدًا  این انتزاعی که به شکل عام پیکر یافته،   و   است.   کاالهای خاص صورت گرفته 

عناصر دیگر اقتصاد سیاسی یا اقتصاد   ی ی تمام بلکه درباره   ، ی پول نه فقط درباره   مشروعیت،   کند و این می 

 ، سازند داری می ی تولید سرمایه ی عناصر دیگری که ایدئولوژی بورژوایی را در سطح شیوه بورژوایی یا همه 

ــ خیلی   اش بحث شده که درباره جایی   تا   الاقل پول ــ    را در  مشروعیت اجتماعی   صادق است. فقط ما این 

لحاظ  ی که به و مصالح   واد م   بخاطر   ، تری و به شکل پیشرفته   ترشده در شکل مستدل   ، تر تر و روشن صریح 

 بینیم. می   ،دراختیار داریم   نظری 

در  جدول کننده وجود دارد.  جالب و تعیین   ییک نکته   و   افتد جا یک اتفاق می که در این   باید توجه داشت

ست. ها ها و قیمت فرض بر برابری ارزش   شود، مربوط می جلد یکم    کاپیتال   به که  تا جایی   بینیم کهپیِش رو می 

ترین سطح کنیم، در پایین ی استنتاج پول صحبت می درباره  کههایی تجرید، در تمام زمان از نظر سطح   یعنی 
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، یعنی ایم فرض کرده که ارزش و قیمت را برابر  ، یعنی جایی قرار داریم   ترین سطح تجرید، یا درواقع باال تحلیل 

 ی قیمت، مثابه که به رسیدن به شکل پول، و چیزی   برای  ، یعنی به لحاظ استنتاجی   ؛ قرار داریم  کاپیتال جلد اول  

ترین ین سطح تجرید، یا عام تر ابتدایی   هنوز ضرورتی ندارد که  ، شناسیم داری می ی سرمایه جامعه  در واقعیِت

کار را انجام داده  همین و مارکس هم   استنتاج ممکن است  ، این کنیم. در همین سطحرا ترک  سطح تجرید، 

د شکل توضیح بدهد، بعد شکل گسترده، بع   اکسپرسیون ارزشی را   ابتدا   است   و به نتیجه رسیده و توانسته

را، هم  پولی  بعد شکل  و  عام  ما کماکان هنوز  ارز  اول    و  جلد  است   کاپیتال در  توانسته  مارکس  و  هستیم 

 .توضیح دهد   در همان سطحهای پول را هم  نقش 

آیا چیز دیگری در همین سطح ممکن نبود؟ یعنی آیا   : کهآن این وجود دارد؛ و    جا »زیرکی« جالبی این   اما در 

یعنی قبل از   ، منظورم از همین سطح کنم،  تکرار می   ــ   کاپیتالجلد اول    سطحِ توانستیم در همین  ما نمی 

پردازد، که قیمت اجناس را می داری وجود دارد، پولی ی سرمایه به پولی برسیم که در بازار جامعه   اساسًا  که این 

ما   که  می پولی  آن جنس  منظور با  احتمااًل  و  جامعه   ،خریم  در  تقاضا  و  عرضه  از طریق  که  است  قیمتی 

جا، آیا در همین ؟  اریمبرد   قدم دیگری   ــ   برسیم   نتایج   ی این که به همه شود، قبل از این داری تنظیم می سرمایه 

نظ کم سنگ یا دست   سطح یک   به  که  آن چیزی است  این  نبود؟  ممکن  دیگری  ر من بنای یک سطح 

به آن رجوع بدهیم؛   احتمااًل  و انکشاف تئوری  برای خالقیت فکری و نظری، برای پیشبرد  توانیممی   کم دست 

ی بحث ادامه که به  . زمانی گروندریسهبلکه در  ،  کاپیتال اما نه در    ، وجود دارد سطح دیگر،    دال بر   ی نشانه این  

خواهم بگویم که مارکس چقدر جا فقط می این   ، اما .  دهممی   یتر بیش برسیم، توضیح    گروندریسه  یدرباره 

است   منظور این کنیم!  ها را می سال بعد پشت سر او این غیبت   150دانسته که ما  می   احتماالً بوده و    هشیار 

از  کن ، از قیمت صحبت نمی هشیاری با نهایت    ( اواًلجا  مارکس در این که   صحبت   شکِل قیمتد، بلکه 

دهد که کند. چراکه مارکس بعدًا خیلی دقیق در جلد سوم توضیح می خیلی فرق می   با قیمت   ، و این   کند، می 

اش با ارزش و هیچ ربطی به برابری   کنیم،رخ سود تعیین می قیمت چیزی است که ما بر اساس میانگین ن 

در نتیجه مارکس .  قرار داریم ها  ها و قیمت ارزش در سطح برابرِی  که ما در جلد اول کماکان  ندارد. در حالی 

 ای هشیاری . به خاطر  «ای آن ارزش مبادله » ، یا  « ارزش آن »،  « قیمت آن» بگوید    دائمًاتواند با خیال راحت  می 

. این « قیمت  شکلِ » ، بلکه گفته  نگفته »قیمت«   که پول را استنتاج کرده به آن   یی جاکه به خرج داده، آن 

م. این مبنای استداللی در همین سطح از تجرید اش صحبت کرد همان مبنای استداللی است که من درباره 

داری وجود ، یعنی قیمتی که واقعًا در بازار سرمایه مت واقعی جلد سوم قی بعدًا بتوانیم در    کند کهبه ما کمک می 

مارکس این است که بخشی دوِم    سنجِی( نکته ثانیا . مارکس این راهکار را به ما گفته.  دارد را استنتاج کنیم
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به بخش فتیشیسم کاالیی منتقل   ، راجع به پول صحبت کرده باشد مشخصا  که  بدون این   ، از این بحث پول را 

یا یک پاراگراف!   سطر است،   10فقط    ، کرده است. یعنی اگر به بخش شکل پولی در جلد اول نگاه کنیم 

گیرد. و در این مورد به نظر االیی صورت می در فتیشیسم ک   ،تر نیست. ولی بحث مفصلی راجع به پول بیش 

َک نمی من  نمی لک  یعنی  زد.  فتیشیسمِ شود  بخش  که  گفت  این ادامه   ،کاالیی   شود  است.  پول  بخش  ی 

به   نوعی قضیه را ماستمالی کنند.کنند درواقع به  و سعی می   اندکرده هایی است که برخی افراد مطرح  بحث 

کار  نظر من   نظر  این  به  نیست.  بی درست  این  یا کم من  به  اعتنایی  تنها   گروندریسه اعتنایی  نه   به  است، 

جا این کنم. پس در این که به آن هم بعدًا اشاره می (  1867) کاپیتال چاپ اول پیشگفتار به بلکه  ، گروندریسه 

ی بحث ادامه که  گوید شکل قیمت، و دوم این ، بلکه می گوید قیمت مارکس نمی   ، وجود دارد که اواًل  هشیاری

فتیشیسم »، را به بخش  [ کنم می اش صحبت  بعدًا درباره را که مد نظر من است و    ی خاصی پول، ]آن جنبه 

 منتقل کرده است.  ــ   اشاراتی به آن در   بلکه ،  البته نه کاماًل« ــ کاالیی و راز آن 

پول مربوط به    ، باشد   داشتهتواند  می ماهیت دیگری    ، یعنی این جنبه که پول چه هویت وپول ی بعدی  جنبه 

 خواهم طرح کنم، ندارد.آور( است، که ربطی به این موضوعی که می ی بهره سرمایه   یا )  « کاال» ی مثابه به 

دیگری هم   سطح  :که باره    ایندر  و    ؛ ی استنتاج نظری پول صحبت کردیمبه آن چهار مرحله راجع جا  تا این 

 که ندارد.  ،باشد توانست وجود داشته می 

ولی مراحل اول و   ،ی شکل نسبی ارزش وجود ندارد ی شکل ارزش و مقوله با این که مقوله   ،گروندریسه در  

وار که بندی فهرست طور تقسیم تری بگویم که این وجود دارند. ابتدا این موضوع را با دقت بیش جدول  دوم  

مبتنی است بر شکل   کاپیتالر در  وا بندی فهرست نیست. زیرا این تقسیم   گروندریسهبینیم در  می   کاپیتالما در  

ی شکل ارزش در دسترس جایی که مقوله ارزش: شکل ساده، شکل گسترده، و شکل عام ارزش. و از آن 

لحاظ مضمون و محتوا تفاوتی توانسته صورت گیرد. اما به نمی ای بر این اساس  بندی نیست در نتیجه تقسیم 

کاپیتال،   بین  و  گ  در   گروندریسه  شکل  و  نسبی  جدول[  سترده شکل  در  دوم  و  اول  در   ـ ـ   ]حالت  هرچند 

هرچند   ، وجود ندارد. بین شکل سوم و چهارم هم   ـ ـ   بیان شده   با کلمات دیگری و مقوالت دیگری   گروندریسه 

بودن ک حالتی از مخلوط ی سوم و چهارم یبین مرحله   ،گروندریسه در    اما  ،عماًل تفاوتی وجود ندارد از لحاظ معنا  

ارز هایی بیاورم ــ کلماتی مانند هم کنم نمونه ــ و سعی می   گروندریسه جای جای    در مراجعه بهما  .  وجود دارد 

خوانیم و مارکس دائما این کلمات را در معنایی کاماًل مشابه با و پول را دائمًا به یک معنا می  معادل عام / عام 

 کاپیتالتشخصی را که ما در    و پول،  امارز عهم ی  این دو مقوله . پس  بردکار می به ،  ، بسته به ضرورت بحث هم 

طور ارز عام همان هم   ، فرقی ندارد. یعنی باز هم  کاپیتال به لحاظ استداللی با    ، ندارند. اما   گروندریسهبینیم در  می 
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گیرد که در طور شکل می و پول هم همان   ، توضیح داده شده   کاپیتال گیرد که در  شکل می   گروندریسه در  

این است که یک کاالی معین این نقش   کاپیتالی شکل پولی در  وجه مشخصه یم که  دیدبیان شده.    کاپیتال

 هم کند. عین این استدالل را  نظیر طال، چرا که مشروعیت اجتماعی پیدا می   ، گیردرا به تنهایی برعهده می 

  پردازم.می زمینه، که به آن  ی دیگری در این ی یک نکته ، البته، بعالوه بینیم می   گروندریسهدر  

 کاپیتال 18۶7گروندریسه و ویراست 

 متِن  خوانِینوعی تشویق برای دوباره   شاید   یا و  جهت یادآوری و تذکر  مایلم  ،  ی دیگر طرح آن نکته قبل از  

های بندی و قدم ظر تقسیم از ن   ، گروندریسه ی استداللی  که شیوه ، بگویم  کاپیتال ویراست اول بخش یکم  

صورتی پیراسته به ارزش    مقوالتی مانند شکِل  ، جا است. آن این ویراست اول    شبیه به تر  بیش   ، نظری   استنتاجِ 

جا ها آن بندی ها و فهرست بندی ها و تقسیم بندی و این مرحله   ، ها تاکید زیادی شده است وجود دارند و بر آن 

وجود ندارد و   ، کاپیتال   در این ویراست اول هست که در ویراست دوم به بعِد  ، هم وجود دارد، اما یک ویژگی 

 اماشبیه است.   گروندریسه کاررفته در  به   و بسیار به استدالِل  است برای معادل عام   استدالِل مارکس نوع   ، آن 

؛ وجود ندارد در هیچ اثر دیگری از مارکس  بازهم    ، وجود دارد   گروندریسه در    استداللی که،ی مفصل  این شیوه 

عام در یک چیز خاص، پیکریافتن خصلت عام امر   ی پیکریافتنِ این مسئله   دقت بگویم، یعنی، اگر بخواهم به 

پیکریافتن این انتزاع در یک کاالی و    بعد تبلور یافتن اش و  انتزاع شدن   یعنی که ارزش است،    ، اجتماعی کاالها 

مثابه خاص در کنار یافته به پیکر   ر وجود دارد، یعنی عاِمدر کنار کاالهای دیگ   ، که این کاالی خاص این   ؛ خاص 

بینیم و دائمًا برآن تاکید می   گروندریسهای از استدالل است که در  های دیگر وجود دارد، این شیوه خاص 

 بینیم.می  کاپیتال ترو زیباتری در ویراست اول جلد اول  و این را فقط به شکل خیلی جالب   ، شود می 

های گوید ما یک سری حیوان می   ؛ کند ها را مطرح می حیوان   مثال  در ویراست اول، اگر یادتان باشد مارکس  

یک حیوان خاص مثل سگ و اسب و پلنگ و ببر و انواع پرندگان و چرندگان دیگر که هرکدام    ،خاص داریم 

را بسازیم، یعنی مفهوم کلی   « حیوان» خصلت یا مفهوم عمومی    ، های خاص توانیم از این حیوان ما می   هستند. 

به صورت یک امر خاص وجود ندارد. حیوان یک   ، عنوان حیوان. واضح است که چیزی به و انتزاعی حیوان را

این  باعث تعجب کسی   انتزاع باشد،   ، وم کلی که یک مفه مفهوم کلی است که درواقع استنتاج شده است. 

جا مشکلی اند. تا این دست آمده د خاص به مفهومی هستند که از موار   یانتزاع   ، ی مفاهیم کلی همه   شود.نمی 

وجود پیدا کرده،   ، جایی در یک امر خاص هم پیکر پیدا کرده   ، ولی اگر مدعی باشیم که این موجود عام   ، نیست 

گوید بینیم. مارکس در ویراست اول می داری می عام و در شکل پول در سرمایه   در شکل معادل  امر را فقط   این

های در قفس   ... را   های مختلفی مانند شیر و ببر و پلنگ و میمون و اید باغ وحش و حیوان شما تصور کنید رفته 
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آن یک حیوان دیگری هم در یک قفس دیگری هست که نام آن حیوان است! یعنی  اما    .بینید می   مختلف

و نام آن،   تبدیل شده   ،جسم   بهو    ، به واقعیت   انتزاْع  ، پیدا کرده مشخص    یک موجودیِت  ، یک پیکر   ، حیوان 

این مساله  ما دائماً   ،گروندریسه است. در    حیوان به ارز عام این هم   ،گوید که مارکس می مواجهیم    با  مثابه ، 

 دیگر وجود دارد.  کاالی خاص در کنار کاالهای خاصِ 

و   هگلی بوده  استدالل به این علت در گروندریسه وجود دارد، چون مارکس،  این شیوه از  ها معتقدند کهخیلی 

عجالتًا این موضوع برای ما اهمیت ندارد. مهم   و یا مباحث بسیار زیادی از این دست، اما   ،کنار گذاشته   بعداً 

با   ما  که  باشد  قرار  اگر  که  است  در این  باشیم،  داشته  نظری  آفرینش  از  و شکلی  کنیم  کار  مفاهیم  این 

کنیم. به زیبایی و گستردگی پیدا می   ،ی پول هنگام بحث درباره   ،حجم بسیار زیادی از این موارد را ،  گروندریسه 

 یدر صفحه   مثال: مارکس  کنم،، که فقط به یکی/دو مورد اشاره می وجود دارد   مختلف و زیادی   هاینمونه 

مثابه پول موجود کاال به   عنوان یک هستی ویژه در کنار خوِدای کاال به »ارزش مبادله گوید:  می   گروندریسه   93

یک   چونهم ها  کاالها گسسته و در کنار آن   ای که از خودِ ارزش مبادله »گوید:  می   95  یفحه ص در    «، یااست. 

 کاپیتالو ویراست اول جلد یک    گروندریسه ین  تشابه ب   ، جا هم . این « پول است  ، خوْد وجودی واقعی یافته   ، کاال 

 بینیم. را کاماًل می 

وجود دارد: درست است که در ویراست اول جلد اول سرمایه این   جا هم در این تشابه بسیار جالب دیگری  

ارزش ها بندی تقسیم  مراحل شکل  به  مربوط  این   ی  به مجرد  دارند، ولی  این تقسیم وجود  تمام بندی که  ها 

که این خوانیم، بدون  شود که همان متنی است که بعدًا در فتیشیسم کاالیی می شروع می  پاراگرافیشود، می 

 نظری مبحث پول و استنتاِج  کهوقتی   بینیمعنوان یک مبحث جدا شده باشد. درواقع می تیتری داشته باشد و به 

پاراگراف   ی بعدِیجمله   ــ   رسیم می   به شکل پولی  که درجایی عنی  ی  ــ   شود تمام می   پول در ویراست اول

در .  است  وارگی کاال قرار دادهعینًا در بت   ،همان پاراگرافی است که مارکس بعدًا در ویراست بعدی ،  بعدی 

که در   است   در این   اهمیت قضیه   ، بلکه زیاد اهمیت ندارد   شناسی شناسی و مارکس ی متن این جنبه جا،  این 

صورت  دقیقًا  نیز    ریسه گروند همین  دارد.به  در    وجود  که  است  این درست  های بندی تقسیم   گروندریسه 

تکیه بر خصلت فتیشی یعنی    ــ   شود پول تمام می   که بحث استنتاِجیی وجود ندارد، ولی دقیقًا آن جا   وار فهرست 

 ،بابت این استقالل   بعد، کند، و  چه استقاللی پیدا می   این که پول چه جایگاه و  کاالها، بر پیکریافتگی کاالها، 

بینیم که جا این شباهت را می شود. ما در این درست بعد از این بحث مطرح می   ــ  کند هایی ایفا می چه نقش 

بتواند به مقوالت شکل ارزش و   ،فکری دست یافته که   و تکوین   فتبه این پیشرمارکس در ویراست اول  

وجود این موقعیت را حفظ کرده که بحث مربوط ولی با این   بپردازد،ارزش،    تمایزشان با مقدار ارزش، و خوِد
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روشن و از آن استفاده   ، پیکر و شکل پیدا کرده را  ، یا عامی که در یک چیز خاص ، پیکریافته  به جایگاه انتزاِع

 کند.

این  نقل به    مایلم جا  در  اول    قول چند  ویراست  همین  کنم از  ببینید    اشاره  برای  تا  و مارکس  چقدر  مهم 

که وجود دارد و ترین چیزی مهم گوید: » است! می   رسیده   تکوین فکری این    به   که کننده بود  خوشحال 

ترین کاری که از عهده من برآمده، عبارت است از کشِف پیوستگی و وابستگی کننده تعیین 

گوید: .« و چند سطر بعد می ین شکل ارزش، جوهر ارزش و مقدار ارزش ضروری و درونی ب 

تر است از بتوارگی در شکل ارزش نسبی یا شکل نسبی ارزش.« عیان   ،ارز »بتوارگی شکل کاالیی در شکل هم 

 حاصل   مارکس  یا وضوح مقوالتی که در این فاصله برای  ، عنوان کشف طرف، به از یک   ، مسئله   یکیعنی،  

 بالفاصلهی دوم از طرف دیگر،  بعد مسئله   و   ، ه تاکید کند این مسئل   دارد که بر   او این جاذبه را برای    ، شده 

 است  از این   کاال عبارت  ی واره این خصلت بت   روشن است که ؛  کاالست   ی واره به خصلت بت   آن   زدن پیوند 

دهیم و آن را ناشی از خواص فیزیکی آن شیء تاریخی را به یک شیء نسبت می / ماعی که ما یک خصلت اجت 

اما در   وجود دارد،  گروندریسهو    کاپیتالبین ویراست اول    العاده جالبی است کهفوق   شباهت   ، آن دانیم. این می 

 .است تر ات، بسیار بیش و تشریح  ات ن و توضیحو مت  ، گروندریسه 

به شکل پیدایش و ماهیت  همان بخش مربوط   یعنی   ، ی شکل عام درباره   ث بعد از بح  گروندریسه مارکس در 

بخش مستقلی به نام اساسًا  گروندریسهدر  که   کننده این است ی تعیین اما نکته   . پردازدپول، به فتیشیسم می 

مصالح نظری ما بتوانیم ماده و    ،های مارکس الی بحث که در الب  شود فتیشیسم وجود ندارد. و همین باعث می 

ی ندارد و بخش مجزایی عنوان   ویراست اول هم هیچ موضوع فتیشیسم مشخصًا در   البته تری پیدا کنیم.بیش 

 اما بالفاصله بعد از استنتاج پول آمده است. نیست، 

 گروندریسهو امتیاز   ویژگی

؛ ها ی کاال مبادله عنوان مقیاس ـ به 1»   کند:پول صحبت می  هایویژگی ی درباره  96 یصفحه   در مارکس 

عنوان ه ـ ب   4  و   عنوان موضوع قراردادها به   این علت   به ها،  عنوان بازنمود کاال ـ به 3ی مبادله؛  عنوان وسیله ـ به 2

کاال  کنار  در  که  عامی  خاص کاالی  تعین   های  پیامد  صرفًا  همگی  دارد،  مبادله   یافتگِیوجود   ایِ ارزش 

 «کاالهاست.  یافته و جداشده از خوِدشیئیت 

پول و   ماهیت  ها یاویژگی   بین  ،جا هم در این بینید که  ی آخر است: می که مورد نظر من است، جمله یزی چ 

که به یعنی بعد از این   ؛جدا شده است  ازهم   موضوع  دو   این  کاپیتال در      رد.آشفتگی وجود دا  های پولنقش 
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که حالی کنیم. در های پول صحبت می ی نقش درباره   بعدًا،  مرحله چهارم رسیدیم و شکل پولی را استنتاج کردیم 

 گوید:اما می   ، زند حرف ب  پول   های ویژگی ی  درباره   خواهدمی   بینیم که مارکس می   گروندریسه   در این مثال در 

پول است.   نقش  ، که بازهم ی مبادله وسیله (  2گوید:  . بعد می پول است  نقش درواقع    که  ،مقیاس سنجش   ( 1

می  ادامه  کاالها   ( 3گوید:  در  از ،  بازنمود  یکی  هم  باز  که  است،  جهانی  پول  مارکس  منظور  احتماال  که 

کاالی عامی که در کنار کاالی خاص دیگری » عنوان  ه یعنی ب   گوید: می   چهارمی در  پول است، اما    های نقش 

به ،  « وجود دارد از    درستی که  اغتشاش مفهومی   هایویژگی یکی  از  این شکلی  در   پول است.  است که 

 ی کار، مزاحم ما نیست.برای ادامه اما   وجود دارد،   گروندریسه 

و شکل پولی در   ارز عامیعنی بین معادل عام/هم   ی سوم و چهارم،بین مرحله طور که قباًل اشاره شد،  همان 

مشخص کنم. به یکی از   ، این اختالط راقول چند نقل   کنم با. من سعی می وجود دارد تداخل    ، گروندریسه 

کاالها وجود   عام در کنار خوِد   کاالها یا معادل اِیگوید ارزش مبادله که می یی جاآن   ؛ ها قباًل اشاره کردمآن 

 .ی چهارم است ی سوم و مرحله بین مرحله   آشفتگی   ، دارد. پس موضوع صحبت ما

یافته در جوهری ی ارزش است که خود زمان کاری است مادیت رو سنجه از این   صرفًا  ،»پول گوید:  مارکس می 

ی زمان منزله یافتگی معین، به رو ارزش است که این مادیت رو که خوْد ارزش است؛ و از این معین. همانا از این 

ی متمایز با نفسه، فقط در این پیکریابی ویژه یافتگی زمان کار فی م، در حکم مادیت ی عایافته کار شیئیت 

 ( 633)ص.  ارز است.«  رو که هم ؛ همانا از این جسمش است که اعتبار دارد 

 آخر است:  ی اول و جمله   یکلمه   ی مورد نظر مننکته 

 ...«[،یافته در جوهری معینمادیت   زمان کاری است]» شود  پول شروع می   در این پاراگراف جمله با تعریفِ 

به   کماکان راجع   ، ی سوم تا مرحله   کاپیتالدر  آشفتگی است:  همان    ، شود. و این ارز عام تمام می ولی با هم 

این تمایز وجود   گروندریسهرسیم. در  به شکل پولی می   ،و در مرحله چهارم   ، کنیم شکل ارزش صحبت می 

 کنیم یا پول. ولی درواقع ارز عام صحبت می به هم   بنا به ضروریات متن، یا راجع در طول متن و  دائمًا  ندارد. ما  

 مشروعیت   است که  یک کاالی معین، مثاًل طال،   یافتنِ استقالل هویت/ شدن و  منظور همان جدا جا،  تا این 

د پول باشد. توان می اما،    ، ارز عام است که هم تواند پول باشد. یعنی ضمن این و حاال می   ه د اجتماعی پیدا کر 

 این خاصیت را دارد کاالیی   هر   ، ی سومچراکه در مرحله  ،کنم که این دو مرحله یکی نیستند تکرار می 

هر کاالیی این  دیگر،   وقت آن   ،کنیم ارز عام را ایفا کند. ما وقتی به شکل پولی گذار می که بتواند نقش هم 

 دیگر ممکن نیست که مثالً   ن نقش را ایفا کرد،ای  ،مثابه پول . یعنی در شرایطی که طال به خاصیت را ندارد 
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ناگزیر   شود، بلکهپرداخت  خریداری/   یک کاالی دیگر   ، در شکلکارگرحقوق یک  خرید در بازار، یا پرداخت  

مثابه پول پذیرفته شده و مشروعیت عام پیدا کرده است. خریداری/پرداخت شود که به باید در شکل آن چیزی  

وقت مشکِل این آن   ، داشته باشیم درنظر   را   بندیاین تقسیم   ، گروندریسهی  در مطالعه   اگر بتوانیمبسیار خوب،  

 آید.وجود نمی به   ارز عام و پولبین هم   مفهومی تداخِل

تعریفی که در   آن  به  برگردیم   گذار کنیم؛ تر  کننده ی کمی تعیین مهم برداریم و به مرحله   نسبتاً   یک قدم  ، حاال 

خواهیم در ها صحبت کردیم و االن می به نقص فقط راجع   . ما تابحال، وجود دارد   گروندریسه  مورد پول در

در   ست که معتقدم و این امتیازی   صحبت کنیم   ها، این نقص   دلیِلیا به   رغم علی   ، گروندریسه مورد امتیازهای  

 جالبی وجود دارد.  بسیار به شکل   گروندریسه 

در ،  یعنی در حالت شکل پولی   حالت چهارم   در و حتی    سوم   ی مرحله در    ، کاپیتال در    ، اگر به جدول نگاه کنید 

عام یا نقش   که نقش معادل  است  آن کاالیی   فقط  و سمت راست  هستندکاالها    یِ همه ، همیشه  سمت چپ 

ریخته طور که تابحال دیدیم، هرچند در شکلی نسبتًا درهم هم همان   گروندریسه در    . کندرا ایفا می   شکل پول

 جا هم، وجود دارد.این حاالت سوم و چهارم وجود دارد، اما آن 

نظر این به و  کند می   وارونه این جایگاه را  درواقع،  وجود دارد که    هایی سری صحبت یک   گروندریسه اما در  

بینید که در می (  2)جدول  است. با نگاه به جدول زیر    ندریسه گرو ترین خاصیت  کننده ترین و تعیین مهم   ، من 

جایی جابه   یک  و این فقط  اند؛واقع شده سمت راست  در  ی کاالها  بقیه   ، در سمت چپ، وGکاالی    ، گروندریسه 

 وجود دارد.  آنای در  کننده تعیین و    بسیار مهم  یبلکه نکته  ، ساده نیست   وراست شدنِ بازِی چپ   یا 
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 2جدول 

 ازکه با شکل پولی مواجه هستیم،  در شکل چهارم با این   ،کاپیتال دیدیم، در    قبلی   جدول  طور که درهمان 

کنیم، اگرچه اکنون به پول صحبت می خاص و عام. یعنی کماکان وقتی راجع   ولی  ، نام بردیم   کاالی ویژه 

می  ایفا  را  نقش  این  عام  ، کند فقط طال  کاالی  این  اگرچه درواقع هم   ،اما  چنان کاالی خاص هم هست، 

شود. مثابه کاال در بازار خرید و فروش می به طال حتی   دانیم که خودِ اما می   ، شود اهمیت می بودنش بی خاص 

 مثابه کاالی خاص کرد و نه فقط امروز، به حتی همان موقعی هم که نقش پول را ایفا می  یا نقره، / طال  یعنی

دوره داشتند توضیح همین مشکل شد. و یکی از مشکالت بزرگی که اقتصاددانان آن خرید و فروش می  هم، 

صحبت   ی ی است، که در ابتدااجداگانه   حِثا مب   ، یکی از آن شدن قیمت. این شدن و ارزان مشکل گران   ؛ بود 

 ستموضوع بسیار جالبی   ، این . در هرحال ها بپردازیمبه آن   در این جلسه   توانیم خواهیم و نمی نمی   گفتیم که 

حال کاالی خاص هم درعین   ،که کاالی عام است چه مشکالتی وجود دارد که این کاالیی که    ، گروندریسه در  
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 ویژه هم کاالی    ، G  بینید که می   کند. در شکل چهارم تغییر می ، ارزشش،  و چون کاالی خاص است   ، است 

نقش پول را   ، عام   مثابه معادلِ تواند به می   و  است   عام و هم کاالی   خاص هم کاالی  اما   )مثال طال( ،   است

جا، فقط کاالی عام. یعنی این ایم،  نوشته   ، ، اگر دقت کنید شده   ها وارونه،که جای ستون گروندریسه ایفا کند. در  

ترین ماهیت ترین و ژرف ، یعنی از عمیق شناسیم می   طور واقعیبه   ماکه    گیرد عهده می پول آن نقشی را به  

ی واژه البته    ـکند ـ پول صحبت می   و سمبل   نمادبه    راجع   همین دلیل مارکس دائمًابه   کنیم.پول صحبت می 

 گروندریسهدر    این میزان از تاکید و وسعتی که اما نه با    حضور دارد،   در جاهای مختلفی   هم   کاپیتال حتی در    نماد 

که دال بر این جسم هم  ای  بلکه نشانه   ،پول باشد   ،این جسم   دیگر احتیاجی نیست که خوِد  ــ یعنی،   هست 

است و دیگر   فقط عامنمادین    این نقِش  ، جا به بعد مادین را ایفا کند و از آن تواند این نقش ن می   ، هم باشد 

م ی توانیم بگوی نمی یا    خرید، و   ،طال   مثلِ   تواننمی   مثابه نماد، به   را   پول   خوِد  دیگر   تواند خاص باشد. یعنینمی 

پول در شرایط دیگری   «ارزش»  وقتی  ]بدیهی است که کند. شروع به تغییر می   ،مثابه نماد به   پول   ارزش خودِ 

دال   ،این نماد   شد،مثابه نماد انتخاب  [ وقتی چیزی به بحث دیگری است. موضوع  کند  تغییر می   ،به خاطر تورم 

 جا تاکیداین   گروندریسهاما در    ، کند است که نقش پول را ایفا می   ی کاالی خاص   آن  بر یک کاالی عام است و

نماد استیافتگی در یک نشانه است،  انتزاع   برتر  بیش  این آن چیزی است که من اسمش رادر یک  و   . 

من همیشه این امر را با   هرحال گذارم. به می   ی ظاهریکارانه یا سطح فریب   نسطح فرانمودی   ی شالوده 

مثابه گیر افتاده، به تشنه   در بیاباْن  که که حقیقت ندارد ولی برای آن کسی کنم، یعنی چیزی سراب مقایسه می 

 نیست.  سراب  تر از آن شود و هیچ حقیقتی آشکارتر و قطعی دریافت می   یحقیقت واقعیتی  

ایجاد  گروندریسهو   کاپیتال دارد و چه تفاوتی بین   ایبرای ما چه فایده حال سوال این است که این خاصیت  

ولی   ،بینیم ر کاال می پیکریافته د   یک انتزاعِ پول را    ،کاپیتال در  )حالت چهارم(    ی پول در حالت شکل  کند؟ ما  می 

 شود. مثابه تعّینی از امر عام درک می شود یعنی امر خاص به رابطه برعکس می   ،گروندریسه در  

به چیزی   ی هویت ،  ی امروز در جامعه   ، ی امروزی چه وضعیتی داریم؟ پول یا قیمت زنم: ما در جامعه می   مثالی 

 « ارزش»این موقعیت یا ویژگی، صاحب    پذیرش  ثر شئ در ا   کند و آن اعطا یا اطالق می   یا محصولی،   یا شیئی 

این حرف ارزش ندارد.    ،است   و رایگان   که مجانید چیزی گوی ثال معروفی دارند که می ها م شود. آلمانی می 

فروش نبود، فاقد یک ویژگی است. این ویژگی را از قابل خریدو   که قیمت نداشت، چیزی اگر چیزی    ، یعنی 

کند؛ آن اعطا می به او   این ویژگی را ی،العاده و مرموز خارق طریق که یک موجود از این کند؟ کجا کسب می 

این رابطه  ،جا این   گفتیم همین دلیل است که  درواقع همان پول است. به  ،انتزاعی  العاده، آن عامِ خارق  موجوِد

 ، بلکه فقطبینیم که دیگر کاالی خاص نیست آن معادل عام را می   ،جا در سمت چپ ود. یعنی این ش وارونه می 
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اعطا   ی جهان کاالهاپیکریافته است در یک نشانه یا یک سطح فرانمودین که یک ویژگی را به بقیه   انتزاِع

پیدا   برچسبهویت یا یک    ،ها اعطا شده ها از طریق دریافت این ویژگی یا این نعمتی که به آن کاال کند و  می 

به این اشیا   ، این عدد و  نویسند  چسبانند، عددی می برچسبی می   ، که روی اجناس   ی ما دیدیم کنند. همه می 

وارونگی   همان   اینو  کنند.  دیگری اکتساب می   این عدد را از یک مرجع انتزاعِی  ، این اشیا   . دهدهویت می 

وارونگی   ، است  آن    ای اما  ترتیب  این  به  جامعه   وارونگیِ واقعی.  در  که  سرمایه واقعی  دارد ی  وجود   ،داری 

که هست و ما درآن زندگی طور  داری همان تر است. یعنی سرمایه خیلی برجسته   گروندریسه هایش در  نشانه 

گذارد. ما در این واقعیت طور نیست که کسی سرمان کاله می وجود دارد. این   و  کنیم ادراکش می   کنیم، می 

خیلی ،  گروندریسه در    از وارونگی را   وارونه است. و این شکل   اْشدر واقعیت   واقعیت،   کنیم. اینمی زندگی  

ی های ل با استدال را دنبال کنیم،  گروندریسهبینیم. و اگر زبان می  های بسیار جالبیبهتر و در نمونه  و تر صریح 

 شویم.قوی و غنی مواجه می  بسیار 

. گروندریسه  از خوِد  کوتاه   چند نقل قول   اند. زبان گروندریسه چطور نوشته شده ببینیم این مطالبی که گفتیم با  

شود. پول اساسًا بازنمود چیزها از جوهرشان جدا می   »در پول ارزِش:  98  ی صفحه از    و جالب   ای معروفجمله 

برعکس [،  با آن سر و کار داریم   دائماً یعنی در واقعیتی که    : کنممن تاکید می ] هاست. در عمل  ی ارزش همه 

 ،بینید که در واقعیت جا می این   ،شوند.« یعنی پول می   ی محصوالت واقعی و تمام کارها بازنموِداست و همه 

کنند. در جای دیگر در شان را از پول کسب می ی کاال، هویت مثابه یا محصوالت به   گونه است که اشیا این 

ور شوند های مبادله در آن غوطه که ارزش وار که هنگامی است شئ   یپول واسطه گوید: » می   115  ی صفحه 

با تعین عام ای را کسب می بندی پیکر   ،ی پول از طریق واسطه   که، این   شان است.« یعنی کنند که منطبق 

که کنند؟ به دلیل این دهد. چرا این را کسب می ها هویت می ن کنند که به آ کاالها یک چیزی را کسب می 

 و اما این تعین عام زمانی هویت  ، از یک تعین عام برخوردار هستند  ،ها به دلیل برخورداری از ارزش این کاال 

 در و باالخره ها اعطا کند. ، این هویت را به آن یا آن نماِد پول   پول  شِئ باصطالح  کند که آن واقعیت پیدا می 

 ، ی واقعی کافیست. برای مبادله  [ عام  معادل ]یعنی ی کاالها این انتزاع برای مقایسه »گوید: می  94 ی صفحه 

 «شود و از طریق یک نشانه تحقق یابد.صورت نمادین نشان داده به   دیگر شیئیت یابد،  این انتزاع باید برای بارِ 

 فراوان است. گروندریسه ها در  طور نمونه از این 

اجتماعی است و این اعتبار به  یاعتبار   تواند عمل کند و کارا باشد، نمادین می  ی که این جنبه پس علت این   

شود به این منجر می که نهایتًا ای همان رابطه  ، یک رابطه است  اجتماعِیاین دلیل وجود دارد که درواقع نماد  

اعتباری عام را   ،گوید: »چنین نمادی می   94  یصفحه مارکس در   مجرد و انتزاعی تبدیل شود.  که کار به کارِ 



928 

 

ای اجتماعی تواند نمادی اجتماعی باشد. درواقع فقط رابطه فقط می  ، دهد. این نماد می انگاشت خود قرار پیش 

: 95  ی  در صفحه های زیادی وجود دارد. مثاًلطور در جای جای این بخش مثال کند.« و همین را بیان می 

 یفحه ص در  شود.« یا  کند به تدریج فقط به پول و نماد تبدیل می عنوان میانجی مبادله عمل می کاالیی که به » 

 آخر.و الی  فقط یک وثیقه است.« ، اش یا اجتماعی   »اما پول فقط به دلیل ویژگی نمادین :  108

توانیم نمی   البته  که   ، اندازه مهمی است ی بی کنم که حاوی نکته اشاره  ی دیگر  نمونه یک  به    فقط   مایلمجا  در این 

[ 134ص.  در  ] به آن بپردازیم چون بحثی جداگانه است که ممکن است چندین ساعت طول بکشد. مارکس  

شود« خود معطوف می   عنوان چیزی بیرون از وجودِ ، کاال از سویی به پول به گوید: »اما اکنون در قیمت می 

عنوان از سوی دیگر خود به لحاظ ذهنی به و »  دهم[ جا به بعِد این جمله، مایلم یک نکته را توضیح  ]از این 

یک ویژگی کاالست، یک تعّین که در آن   ، واقعیتی دارد مجزا از آن. قیمت   ، چراکه پول   ، شود پول وضع می 

می به  عرضه  پول  متعّین عنوان  نه  دیگر  قیمت  متعّین   ، میانجی بی   شدگِیشود.  ی یافته بازتاب   شدگِیبلکه 

 شده وجود دارد.« ذهنًا وضع   عنوان پوِله اکنون کاال ب   ،ذهنی   کاالست. در کنار پولِ 

که پول چگونه به لحاظ ذهنی وضع   گوید:می مارکس دائمًا    ،در این نقل قول این است که   ی مهمنکته 

انگلیسی  می  قول  به  یعنی  می می     to positionشود.  پیدا  تحقق  یا  می شود  آلمانی  در  یا  گویند کند، 

setzen ،   با اعطای قیمت به یک کاال   هم،  شود، پولوضع می    یک قانون،مثالً   طور که همان   یعنی   شود، می، 

 شود.وضع می 

 ، که پولجای این شود. به که این رابطه چگونه وارونه می شاهدی است برای این برای من  ها  ی این مثال همه 

شود ، رابطه وارونه می پیکر پیدا کند   ها در یک چیز عام تک خاص تک   از   کردنع انتزا یعنی در    ،نتزاع عام باشد ا 

ن چیزی است که بخشیدن و هویت بخشیدن به چیزهای خاص. و ای کند به تعین عام شروع می   و این چیِز

ها و توانیم کماکان در سطح برابری ارزش ما می   گفتم   تحلیلی است که   سطح   آن  خاص یا   واقع ویژگِیدر 

مفهوم   که به مفهوم واقعی قیمت برسیم. درست است که مارکس در آن   پیش از   ، یعنی ها داشته باشیم قیمت 

 پیش از آنتوانستیم  ما می   اما   ، کند ها را مطرح می این بحث   ی آور همه بهره   ی سرمایه   واقعی قیمت و در

 ؛هم داشته باشیم   کاپیتال اول  را حتی در جلد  آن   بنای استنتاج نظری، عنوان م لی، به استدال   یعنوان زمینه به 

 تر این مسئله، من نقل قولینیست. برای وضوح بیش  کاپیتال آمده ولی متاسفانه در  گروندریسه که در چیزی 

آور یک جمله بهره ی  ه مورد سرمایدر    کاپیتال جلد سوم  مارکس در  باشد  خوانم. اگر خاطرتان  از مارکس می 

ی و در مقدمه به ترجمه   مختلف   های . من در نوشته العاده استاما فوق   ، برد که درواقع متناقض است کار می به 

ترین و مجردترین آور مشخص ی بهره سرمایه » گوید:  می   او تاکید کردم.  جمله     بر این     کاپیتال جلد سوم  فارسی  
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 ی جامعه   که با واقعیت جاری و ملموسرین است به دلیل این تطرف مشخص یعنی از یک   سرمایه است.«  شکِل

ی بهره وجود دارد و همه   بانک وجود دارد، پول و   یعنی ما دائمًا با آن سر و کار داریم:   ، داری رابطه دارد سرمایه 

شان وجود دارند. ترین شکل داری در باالترین و مشخص ترین جوامع سرمایه چیزهای دیگری که در امروزی 

، واضح به این دلیل که   ،مجردترین ما گفتیم که  ترین؟ ترین بودنش روشن است. اما چرا مجرد مشخص پس 

اش یافتگی انتزاع است که واقعیت پیدا کرده است، پیکر پیدا کرده است. پیکر   ترین سطِحعالی   است که این 

جسم این  که به این شکل و واقع یک انتزاعی است  که دراما در این  ، کند ترین می را مشخص آن   ،در چشم ما 

 و  برگردیم  یک مسیر برگشت را طی کنیم و  آشنا نیستیم. اما اگر  آن و با  شناسیم ما نمی   جنبه را  این  ، درآمده 

قدم به قدم بعد دوباره  برگردیم به اکسپرسیون ارزشی و    طور ادامه دهیم وهمین   و   ، عقب برویم به  تا ارزش  

توانیم ببینیم که چرا مجردترین هم هست، ، آن وقت می برسیم   آور بهره   ی سرمایه به پول و    تا ،  جلو بیاییم 

گیرد. این قضیه تا ترین در مقابل ما قرار می عنوان مشخص حاال به مجردترینی که جسم و پیکر پیدا کرده و 

ت که در جالب این اس   ی مفصاًل بحث شده. نکته   کاپیتال قدر جالب نیست. چراکه در جلد سوم  آن   ، جا این 

 شود.می  تکرار عین این عبارت    گروندریسه 

ترین در معنای به سطح و سطحی ) ترین«  مثابه سطحی نخست گردش پول به گوید: » می   632ی  صفحه   در 

ترین شکل کل فرایند تولید که به خودی خود کاماًل فاقد محتواست، شده( »و انتزاعی ی بیرونی رانده رویه 

 ،طرح کردیم   [ یعنی بخش پول]   2های ساده که در بخش  همانا تعین   ، اش تمایزهای شکلی که  مگر زمانی 

 سازد.«محتوایش را می 

توانیم ارزش و قیمت را برابر بگیریم، واقع در همین سطحی که ما می درگوید:  گوید؟ می جا چه می مارکس این 

 ،گیرد شکل می   ، ارز عام هم مثابه  به چگونه    پول   کنیم که باره صحبت می در این سطحی که    یعنی در همین 

به   ، انتزاعات باشد   ی یافته پیکر   که تعیِنجای این کند و به را وارونه می   ارز عام، شخصیِت خود چگونه این هم 

ی تحلیلی و نظری بسازیم که براساس توانیم یک پایه ما می   ،در همین بحث   . کند هویت اعطا می   ، اشیا خاص 

کاالشدن   بتوانیم آن نقشِ   ، رسیم که به سرمایه تجاری یا اعتباری می یا زمانی   یتالکاپ در جلد سوم    ،آن بعدًا

در جلد   بدهیم. این آن چیزی است که به این صراحت،  پول را توضیح  آورشدنِ ی بهره پول یا نقش سرمایه 

 ، کند آور بحث می بهره ی  ی سرمایه که درباره هنگامی ،  کاپیتال . مارکس در جلد سوم  وجود ندارد   کاپیتال یک  

 خاصیت و نقِش  از را  آن و    کند، متکی و مبتنی می   مسلمًا این را به سطحی از تجرید که در جلد یک طرح شده 

به  پرداخت وسیله مثابه  پول  می   ی  است،  .گیرد نتیجه  درست  استنتاجی  چنین  که  است  در   واضح  ما  اما 

، بحث  که ما با استناد به اینبه طوری  ، بینیم تر می ل مفص   تر و بهتر و وضعیت را خیلی صریح   این  گروندریسه 



930 

 

ی مارکسیستی تری برای یک نظریه و خالقانه   تر، قوی تر های تازه های دیگر و تئوری حتی شکل توانیم  می 

 پول بسازیم.

درواقع یک   ، است   مخلوط کمی با حالت سوم و چهارم    گروندریسه شکل پنجم، که در  این  ترتیب  این  به    

 ،درواقع   بینیم که شکِل ارزشمان برگردیم، می اگر دوباره به اول صحبت   .است تازه و جالب  سطح تحلیلی  

مصرفِی مبادله   یی کاال  ارزش  ارزش  که  کاالییاست  می   دیگر   ای  بیان  وضعیِت  کند. را  ما این  به  پنجم   

نشان می کاری پنهان  را  پول خود 1دهد:  های مهمی  پنهان می به را    (  ارزش مصرفی  کند. دیگر طال مثابه 

پول   انتزاعِ   تاریخیِ / روند اجتماعی   ( 2  پیکریافته است.  ثابه انتزاِعم فقط به   مثابه پول است، نیست. درواقع پول به 

  کند. تبار پول را، بازگشتش به مرحله اکسپرسیون ارزش، را پنهان می  ( 3کند.  را پنهان می 

که روشن جایی   ، یعنی این نکته تاکید کنم که اگر این وضعیت را درنظربگیریم بر    دارد که   برای من اهمیت 

پول   شود می  می   چگونه  تعیین  را  کاال  جامعه   ، کند هویت  واقعیت  با  که  است  چیزی  آن  دقیقًا  این   یو 

که معتقد   ها نظریات نئوریکاردویی و    استدالالت   ی همه شود که  آشکار می   گاه آن  داری منطبق است، سرمایه 

ترین، زیباترین یافته واالیش   تقاضا نتیجه بگیریم، درواقع  و   ی مبادله، عرضه توانیم پول را از رابطه هستند ما می 

 :گویدکه مارکس می ترین شکل بیان اقتصاد بورژوایی، یعنی اقتصاد سیاسی، هستند. یعنی همان چیزی و پخته 

 رسد. می   به آن   رسند که در عمل هر بقالی ای می نتیجه   ها، دانشمندترین اقتصاددانان نهایتًا به همان خیلی وقت 

سعی   هایی کهنهایتًا این است که کار آن نیست. اما  و امثال او    ی مثل هارویاهانت به بزرگان  منظور من

ای عنوان مقوله شود و به اهمیت تلقی می ــ که بی   و نهایتًا ارزش را  را  قیمت  درواقع   ،را   ی پولید رابطه ن کن می 

فقط و فقط بیان د، درواقع  ن از سپهر گردش نتیجه بگیر   و  ی مبادلهرابطه   از  از مبادله و  آید ــحساب می زائد به 

ع از ماهیت پول و چیزی جز این نیست. و این آن خاصیتی است که درواق  استداری  ی سرمایه واقعیت جامعه 

به   گروندریسه قابل استنتاج است و این استدالل را    ، ترین ترین و انتزاعی عنوان مشخص پول به یا واقعیت  

در وجهی  می بهترین  ما  در  اختیار  و  مارکس گذارد  دیگر  می کم   آثار  که  تر  است  بدیهی  سلسه بینیم.  این 

موجود وضوح  یی و، اما به این صراحت، زیبا مفصل وجود دارد بطور  حث فتیشیسم کاالیی استدالالت، در مب

 .نیست 

کند و چطور چه مشکالتی ایجاد می  ،ی معکوس چیست کنم که منظورم از این رابطه  ترروشن باز هم   مایلم

 شود آن را بهتر فهمید.می 

یا واحد    کنیم و   ع ا نتزا ها  این اندازه از    توانیم عد و اندازه دارند. ما می یک بُ   ، توانیم بگوییم اشیا یا اجسامما می 

متر   ی، معیار  برای مثاًل  بسازیماندازه   ،  ما گیری  جسم    درواقع،  .  ُبعدداشتن  خاصیت  به ــ  از  مشابه یا  طور 
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. هایی از این دستبه نام متر یا کیلوگرم یا چارک یا چیز   کنیمــ یک معیار را استنتاج می   داشتن جسموزن 

بطور واقعی کیلویی که قباًل  مثل سنگ   ، جسم بدهیم یک    ، ایم که استنتاج کرده   این چیزی   حتی ممکن است به 

ی نکته خود  خودی به که    ،نمادین شده   ]یعنی باصطالح حتی همین هم ولی اکنون دیجیتالی شده    ، وجود داشت 

ی، درنظر پیکریا    یک شئ،     ــاز خاصیت عمومی اشیای خاص    این انتزاع ــ  برای توانیم  . ما می [جالبی است 

 ء یا اشیا ، اند چون این اندازه را از متر گرفته   ، به این دلیل اندازه دارند   ء که اشیا  کنیم . اما هرگز ادعا نمی بگیریم

در شکلی   ،همین امر در پول اما  ند.  ا ه گرفت سنگ  پاره   شان را از آن معیاِرچون وزن   ،به این دلیل وزن دارند 

کردن کند به تعیین ه، شروع می و پیکر پیداکرد   وجود دارد عام    مثابه انتزاعِ که به افتد. چیزی وارونه اتفاق می 

 است. شده ها انتزاع  آن   چیزهایی که از   هویت آن

که در این نظری جالبی    وضوعات م وار به  ی فهرست رسیم به اشاره طور که وعده کردم، می در پایان، همان 

کار نظری عالقه دارند،   مختلف   هایکه به حوزه شاید کسانی   ایم. ها نپرداخته مبحث پول وجود دارند و ما به آن 

کنند دنبال  بلکه در آثار مارکس،  ،  گروندریسهعنوان پروژه و محور بحث، نه فقط در  مباحث را به   بخواهند این 

اندازه مهمی ها مسائل بی این   تری از آن ارائه کنند. تر و پخته های مفصل یا بحث   ، و از آن نتایج دیگری بگیرند 

 ها بپردازند:عنوان موضوعات مستقل به آن به ی  هستند که امیدوارم بعدها کسان 

کردن گواهی با جایگزین  را، معضل پولتوان می ند نک گمان می  دیدگاه کسانی کهنقد پرودون و نقد یک ـ 

ی مقدار انتزاع پیکریافته   یک شیئی،   که بگوییم جای این به ؛ یعنی  کرد حل    ، ی پول ورقه   ت کار، بجای ساعا 

روی کاغذ بنویسیم مثاًل اگر  کند،  ها و وسیله گردش عمل می ی ارزش مثابه سنجه معینی کار مجرد است و به 

شود و دالیل بسیار مهم و شود. بدیهی است که حل نمی ساعت کار اجتماعًا الزم، معضل پول حل می   8

های متفاوت و استدالل   گروندریسهاست. به نظر من در    مفصل به آن پرداخته  گروندریسه    جالبی دارد که

ــ   تری جالب  در گروندریسه  داریمون  در کل بحث  مثاًل  با    ــ  مقایسه  فلسفهدر  دارد  فقر  در .  وجود  مثاًل 

غیرممکن است   ، ماند شکل اجتماعی محصوالت باقی می   ،ای مادام که ارزش مبادله » : گویدمی   95ی صفحه 

 .( گروندریسه  80و   95به صفحات    نگاه کنید)   .«لغو کرد  پول را  بتوان خودِ   که 

های تواند در رابطه با بحران ی سپهرهای تولید و تحقق ارزش و مسائلی که می بحث بر سر رابطه   دو ـ  

-Gی  ای به شکل رابطه رابطه   کاپیتال . ما قباًل در  بسیار جالبمبحثی است    باز،   داری پیش بیاید که سرمایه 

W-G    وW-G-W   ( داشتیمG    پول و =W  اما مارکس در  = کاال .) گوید بیایید نحو جالبی می به   گروندریسه

که این   ،گی مفروض واسطه از هم جدا کنیم. یعنی این بی این رابطه را  کمی فاصله بندازیم و    هاوسط این 

دگردیسی  این  و  می   ، اتفاق  دغدغه صورت  بدون  و  راحتی  جامعه ــ    گیرد  به  واقعیت  به  ربطی  هیچ  که 



932 

 

-Gو بعد    W-G  ، بلکه   W-G-Wیعنی نگوییم    را نصف کنیم. ، و این  کنار بگذاریم را    ــ  داری نداردسرمایه 
W ی بازتولید را شروع پروسه   گیریم. ولی وقتی بخواهیم را می فروشیم و پول  ما این کاال را می اول    ، . یعنی

بخریم. واضح است که این کار نیروی کار کاالی . یعنی ابزار تولید و تبدیل کنیم   Wرا به   Gباید این  ، کنیم 

داری به همین معضل تحقق ارزش های سرمایه راحتی صورت گیرد و عملی شود؛ بحران تواند همیشه به نمی 

-Wو بعد    G-W، همین انقطاع وجود دارد؛ یعنی بین  G-W-Gی وارونه نیز، یعنی در  مربوطند. در رابطه 

G مواجه مشکالت  با  فروش آن   تواند سدکه بازهم می بر؛ یعنی کاالیی خریداری شده و قرار است به فروش

آخری فرقی   Wاولی و    Wاین است که بین    دیگر در این رابطه   ی بسیار مهم نکته   شود. این یک نکته.  

 ی دیگر، مثال محصولی مصرفیتواند محصول دومی می   Wو    تواند ابزار تولید اولی می   Wجدی وجود دارد.  

هیچ فرقی با هم ندارند و فقط   ،اند است، یعنی هر دو سر پول  Gکه در فرمول دومی هر دو سر  حالی در   باشد. 

فیزیکی یا کارکرد   در مقدار است و در واقعیتِ   ی فقط تمایز  ،که   و نکته  مقدارشان با هم فرق دارد. این مسئله

شود به ی است که می بسیار جالب و مهم  ی باز خودش سوال و نکته   ، که وجود دارند، نیست   محصوالتی آن  

 (. 140و  104صفحات به   نگاه کنید آن پرداخت. ) 

که ام. برای کسانی رده نقل کرا   ی من است و بارها آن که بسیار مورد عالقه از مارکس   است  ای گفته    - سه 

این نکته در این به مسائل روش  از خودمان   توانیم . ما می کننده استجا بسیار تعیین شناختی عالقه دارند، 

به   این گفته مربوط   ؟ بزند   جا، یعنی در این قسمت از بحث، چنین حرفی در این دقیقًا  بپرسیم چرا مارکس باید  

 در ابتدایکه    ، تولید ارزش و تحقق ارزش  بین  گسست و پیوست   ن دیالکتیک مارکسِیاست. هما  دیالکتیک

بردم صحبت   اسم  آن  این مارکس    .از  به گوی می جا  در  ما  وقتی  این درباره   سادگی د:  موضوعات صحبت   ی 

و شود؛ ای می ارزش، ارزش مبادله   شود؛ ارزِش مصرف می و شود؛ کاال، ارزش  می  کاال  محصول، کنیم که می 

 که بحث اصالً کنیم، درحالی مفاهیم صحبت می   در مورد دیالکتیِک  صرفًاانگار    شود، می   پول   ،ای ارزش مبادله 

 بحث فعال این  که  برای این   ،  بعدًا»   : گویدمی   100ی  صفحه . مارکس در  سر دیالکتیک مفاهیم نیست بر  

بازنمایی را   آلیستیِ ایده   ی الزم خواهد شد تا این شیوه   [کاش شده بود! ]فعاًل دچار وقفه نشود    با این پرسش 

 یالکتیکِ های مفهومی و د صرفًا تعین   شود این فرانمود را ارائه دهد که گویی موضوْعتصحیح کنیم که سبب می 

 [! در این باره ننوشت  هم چیز مستقلی   بعدًاکه چنین نیست. متاسفانه حالی در « ] این مفاهیم است.

این و در متن این بحث،  جا  این دقیقا  که چرا    رفت   این پرسش   پاسخ  دنبال   بهتوان  ، می برای عالقمندان باز  

کند؟ این مساله تاکید می   باره بر یک بحث استنتاج معادل عام و پول،  کند؟ چرا وسط  صحبت را مطرح می 

 ها نشوند؟ی دیالکتیک مفهوم ها دچار این خطا آدم برای این که    شاید 



933 

 

در   گروندریسه است. مارکس در    های پول نقش   ، توان به آن پرداخت ی دیگری که می نکته   ـ    چهار 

مثابه و پول به   ،ی گردش است چرا پول وسیله ،  ها است ی ارزش کند که چرا پول سنجه بت می باره صح این 

های نقش  البته بحثــ جالب است  گروندریسه ای که به نظر من در مورد این بحث در پول یعنی چه؟ نکته 

های امکان بحث   ، کاپیتال   با اتکاء به   و هم   طرح شده  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی   کتاب   مفصال هم در  پول 

ها وجود دارد. یعنی ما ی استنتاجی در بین این نقش این است که چه رابطه   تری موجود است ــپیشرفته 

ی استنتاجی ها یک رابطه این نقش   خوِد  کنیم بینبلکه سعی می   ، کنیم فهرست نمی فقط  های پول را  نقش 

ی مثابه ی استدالل منطقی و استنتاج نظری، نقش پول به از زاویه   اًلمث  طور نیست که ایجاد کنیم. یعنی این 

سطوح   توانند درها می ی گردش در یک سطح قرار داشته باشند. این مثابه وسیله پول و نقش پول به   ی سنجه 

 ی استنتاجی با هم داشته باشند.مختلفی قرار داشته باشند و یک رابطه 

به راجع    مارکس مکررًا  که چرا   توان پرسید ست؛ می بسیار جالِب نقش ذهنِی پول ا   مبحث ی پنجم  ـ نکته 

کند. در [ صحبت می imaginerوان یک معیار متصور ] عنکند؟ یعنی از پول به پول صحبت می   نقش ذهنِی

ریم. را برایش دا  vorgestell  یاستفاده کرد. در آلمانی کلمه هم    supposedی  توان از کلمه انگلیسی می 

انگار واقعیت ندارد. حتی گاهی اوقات راجع یعنی چیزی  ی کند. همه آگاهانه صحبت می   وجه ذهنِی  به   که 

شود می   reelچیزی    ، موقعی که کند یافتگی را پیدا می که پول این پیکر است که چطور موقعی   بارهاین   بحث در 

آن یک   ه ما نسبت ب   ما، قراردادنِ ما، با مخاطب    گیرد، بازتابش در مثابه امر واقع در مقابل ما قرار می که به 

می  پیدا  ذهنی  مقدمه آگاهی  را  ذهنی  آگاهی  این  و  دریافت کنیم  سرمایه ی  جامعه  روابط  از  داری مان 

که حالی در   گیریم. فرض مبادله است درنظرمی که پیش عنوان چیزی ما قیمت را به که  دهیم، به طوری قرارمی 

این بحث تر از این وارد  بیش جا م این خواه است. نمی  طور شکل گرفته آید و چه قیمت از کجا می   دانیمما می 

 ءنیازی به منشا  ، پول  تصوریِ  وجوِد این  ، باز همی پول درباره  های جدید پردازی اما در بعضی از نظریه ،  شوم ب 

این موضوع جالبی   .ندارد ــ    ی ارزش تعقیب کردیمنظریه   را تا  این تبار  ال طوری که ما تابح ــ آن   شو تبار

در همین   جایی  حتی به این شکل وجود ندارد.    کاپیتالو در    طرح شدهمفصل طور ه ب   گروندریسهاست که در 

ذهنی پول شده بود   دچار یک سری مشکالت پیرامون شکِلدر آن دوران  که  ــ    به استوارت   بخش، مارکس 

ه دانم اگر مارکس االن زند نمی )و  های عجیب و غریب بکند  و آن را خیلی جدی گرفته بود تا از آن استنتاج 

که گوید: »این می   634ی  در صفحه   کند و انتقاد می   !( ــ گفتمی   روزگار ما چهبرخی از این افراد    ی بود درباره 

و  وانمود طوری  ، تصوردرآمده دارد ی ارزش صرفًا نقش و کارکردی متصور یا به مثابه سنجه ه پول در تعینش ب 

شود که گویی فقط یک تصور یا خیال یا فقط یک اسم است. آن هم نامی برای نسبت عددی معوج می 

 نامی صرفا برای نسبت اعداد.«  دیگر، ها به یک ارزش 
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اش صحبت ی بعد به طور مفصل درباره ــ تا در جلسه   مطرح کنم   ی موضوعی را پایان، صورت مسئله مایلم در  

 کاپیتال که در    گروندریسهی استداللی دیگر در  گردد به یک شیوه برمی   ت نیست واهمیاصاًل کم   که   کنیم ــ

 ،کاپیتال استنتاج ارزش و پول در    ی در انتقاد به شیوه .  طور دیگری طرح شده و معضالتی ایجاد کرده است 

ها کسانی هستند که این ؛  مارکس هم از مبادله آغاز کرده است   خوِد  وجود دارد که معتقد است،   یک مکتب

توان های این افراد می حال به حرف هر به  کنار گذاشت.آن را  اضافه است و باید   کاپیتالگویند فصل دوم می 

استدالل  داد   بسیاریهای  با  پاسخ   پاسخ  مقاالت مختلف  در  من هم  این )و  به  زوایای مختلف  از  ها هایی 

 استدالِل  ، برای کاپیتال با    ی کاماًل متفاوت یک شیوه   گروندریسهجالب این است که در    ی اما نکته   ( امنوشته 

 همین موضوع وجود دارد.

 خواهیم پرداخت.  تر ی بعد، مفصل ها، در جلسه به این موضوع آخر و به سوال 

 

 

 

 2F5-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2F5
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 دولت، بازار و طبقه 

 مصر، سوریه و تونس 

 
   2021دسامبر  9

 

 ماکس عجل، بسام حداد، زینب ابوالمجد : ینوشته

 ی: تارا بهروزیان  ترجمه

 

گیری دولت در این کشورها  )باز(شکلداری در مصر، سوریه و تونس موجب  حاکمیت استعمار و نفوذ سرمایه
ای را که ریشه در دوران عثمانی داشتند تغییر داد و از نو شکل بخشید. اما  شد، و نیز، ساختارهای طبقاتی

داری،  ی جایگاه این کشورها در بازار جهانیِ سرمایهدهندهداری استعماریْ شکلخصوصیات معین سرمایه
های پسااستعماری و بازتوزیع  شان برای برنامههایهای ملی، و ظرفیتهای طبقاتی جنبش ها و ترکیبشکل 

های خوبی از ظهور  های اقتدارگرای پوپولیستی که ذخایر نفت نسبتاً اندکی داشتند مثالبود. این جمهوری
های عربی از اسرائیل در جنگ  گرایی در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. شکست ارتشو سقوط توسعه

.  ی ب  ندونیلجمهور آمریکا،  که با چراغ سبز ایاالت متحده )به عبارت بهتر، با چراغ زردی که رئیس،  1967
دانست که اسرائیل آن را نادیده خواهد گرفت( رخ داد، به طرزی مهلک  ، نشان داد و خوب میجانسون

گرایی{  ا }از توسعهی این کشورها شد. اما علت گذار این کشورهگرایانههای توسعهثباتی پروژهموجب بی
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های نئولیبرال اجماع  آغاز و در نهایت توسط سیاست  1970ی  به انباشت خصوصی به مدد دولت، که از دهه
اسرائیل،  1] واشنگتن سوی  از  خارجی  فشارهای  صرفاً  شد،  تنظیم  (، IFIsی)المللنیب  یمال  موسسات [ 

های  توان اساساً تبعیت از یکی از جبههر را نمیی این گذاکننده چنین عامل تعیینواشنگتن و اروپا نبود. هم
ها  های داخلی نیروهای طبقاتیْ بر خط سیر آنبندیجنگ سرد دانست. تاریخ پیشین این کشورها و صورت

تنش گذاشت.  سرمایهتأثیر  تضادهای  و  دههها  دولت  مدیریتِ  تحتِ  و  و    1950/1960های  داریِ مالیم 

ی  [ که در دهه2] سازی()درهای باز اقتصادی، یا لیبرال  انفتاحی  پروژههای گوناگون  های نسخهمحدودیت

زدایی،  های خارجی و مشروعیتــ در مورد سوریه یک دهه بعدتر ــ اتخاذ شد، در ترکیب با شوک  1970
تجدید  ی جهانی، به تغییر و  گرایی در عرصهاز جمله از دست رفتن اعتبار ایدئولوژیک سوسیالیسم و توسعه

ها  انجامید. این سیاست  1990و    1980ی  هاشان در دههها در رابطه با ساختارهای طبقاتیآرایش این دولت
باقیبخش از  بزرگی  تثبیتداریی سرمایهماندههای  اجتماعاً  نارضایتیهای  و  تهی کرد،  و  را مکید    شده 

 بارز شد. 2011ـ 2010های مردمی وجود آورد که در خیزشای را بهگسترده

میان فرانسه و بریتانیا و نفوذ اقتصادی اروپا در مصر، نیروهای    پس از بیش از هشت دهه رقابت فزاینده
شان  های مصر را تا زمان خروج به خاک این کشور حمله کردند، و سیاست   1882ارتش بریتانیا در سال  
که به لحاظ جهانی ارزشمند بود و نیز   بلند مصر ی الیافکردند. پنبهتعیین می 1956پس از جنگ سوئز در 

یدور جهانی برای حمل  ترین کُرهمکانال سوئز که به مسیر اصلی لندن به بمبئی، و در قرن بیستم، به م
  بندی اجتماعیترین شکل ممکن در صورتداری به عمیقنفت با کشتی تبدیل شد، موجب شد تا سرمایه

اش در مدرنیزاسیون نظامی و اداری تحت حکومت  های پیشتازانهمصر رسوخ کند. جمعیتِ زیاد مصر، تجربه
زمامداری   )دوران  پاشا  جوش3] (1848- 1805محمدعلی  فکری[،  ناسیونالیست  وخروش  های  پیرامون 

نگاران و روشنفکران  گاهی برای روزنامهی پناه[، و نقش این کشور به مثابه4] « 1879ی »قیام عرابی  اولیه
( در  1909  –  1876ر دوران استبداد سطان عثمانی عبدالحمید دوم )دوران زمامداری  ی شام که دمنطقه
ی قرن نوزدهم تا همین  تبدیل کرد. از نیمه  به مرکز ثقل منطقهوجوی آزادی بیان بودند، مصر را  جست

 اواخر، مصر تأثیری نیرومند بر سیاست و فرهنگ جهان عرب و فراتر از آن داشت. 

ی تجارت به اروپا پیوند داشته است.  های دور به واسطهالشام( از زمان  رافیایی )بالدلحاظ جغبه  سوریه
بیستم هم قرن  اواسط  تا  آن،  مناسبات هویت محلی  و  مرزها  جاهاما  بود.  مناقشه  های  طلبیچنان محل 

شکل باعث  مثابهفرانسه  به  سوریه  دولتگیری  دنبالهی  که  غیرمسیحی  اکثریتی  شد،  مدرن  ملتی  ی  ـ 
می حساب  به  لبنان  تدریج،  استراتژیک  به  فرانسه  فاصلهآمد.  سالدر  حاکمیت    1923تا    1920های  ی 

قالب   در  را  خود  قیمومیت مللاستعماری  »تفرقه5]  اتحاد  استعماری  سیاست  کرد.  اعمال  و    [  بینداز 

گونه به  را  منطقه  جمعیت  فرانسه،  کن«  تکهحکومت  و  هم گسست  از  مشوقای  که  کرد  مروج    تکه  و 
ریزی  ی برنامهترین اقدمات در زمینهحاکمیت نظامیان بود. در نتیجه، اگرچه سوریه پس از استقالل رادیکال

سازی و کاهش سطح نابرابری داخلی در جهانِ عرب را در پیش گرفت، ائتالف حاکم  سطحترین همو عظیم
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تداوم بخشد.   این پروژه را  نتوانست    1947سوریه که در سال    ثِحزب عربی سوسیالیستی بع آن 

بنیان گذاشته شد، الگو، متحد ــ    رسوزیاالی و ذکی  حورانال  اکرمالدین البیطار، ، صالح عفلق  شلیمتوسط  
  انسجامتر بر کاریزما متکی بود تا  آمد که بیشــ مصر در دوران جمال عبدالناصر به شمار می و رقیبِ

 ایدئولوژیک.  

تعدادتر و به  توجه مهاجران ایتالیایی و فرانسوی مقیم تونس، گرچه در قیاس با الجزایر کمجمعیت قابل
های  ستعماری و مطالبات ارضی جنبشداری اتر بودند، اما شکلی متمایز از سرمایهاهمیتلحاظ سیاسی کم

های بریتانیایی در مصر و تاحدودی هم در دفاع از  ملی را ایجاد کرد. فرانسه، تاحدودی در واکنش به طرح 
ی فرانسه  اشغال و این کشور را تحت قیمومیت خود قرار داد. سرمایه  1881دارانش، تونس را در  سرمایه

فسفات، را توسعه داد و مقامات استعماری در پی همکاری با    صنعتی تونس، یعنی صنعت   ترین بخشمهم

منطقهپرورش در  زیتون  بزرگ  چتر  6] ساحل  یدهندگان  زیر  نهایت  در  که  تونس  کار  نیروی  بودند.   ]

،  بهیبورق  بیحبنظیر بود.  [ متشکل شد در منطقه بی 7] ( UGTT)تونس  یعموم   یهیاتحادقدرتمند  

و    [ بود، با هوشیاری8] د یجد  دستورحزب  های تونس که فرانکوفیل و رهبر  رهبر اصلی ناسیونالیست

را که برای برچیدن استیالی مهاجران اروپایی ضروری بود به کار    ی مسلحانهاحتیاطِ تمام، رویکرد مبارزه
  وجود،  ن یا  با ی خود را به سیاست دولتی تبدیل کرد.  گرایانهگرفت. او پس از استقالل تونس گرایشات غرب

  ،را  خود  ی هااستیس  دادند،یم  وام   و  بالعوض  یها کمک  آن  به   که   یالمللنی ب  ی هاآژانس  و  تونس   میرژ
  جنگبه    تعهد  عدم  و  یعرب   سمیالیسوس  ،یعرب  سمی ونالیناس  یادعا  که  ه یهمسا  یکشورها   یفشارها   تحت 
 . کردندمی اجرا داشتند، سرد

 داری استعماری تا استقالل از سرمایه
( »امپریالیسم تجارت آزاد«  لیمان  هبلطی  )معاهده  1838اجرای کنوانسیون تجاری انگلیسـ  عثمانی در  

  -1863( و اسماعیل )1863-1854ی قرن، سید پاشا )[ حاکمان مصر در میانه9] را بر مصر تحمیل کرد.
شان  سازترینی خارجی استقبال کردند که سرنوشتشد، از سرمایه( که عنوان خدیو به آنان اطالق می1879

[ مستقر در پاریس و نخستین وام بانکی اروپایی به حکومت  10] شرکت جهانی کانال دریایی سوئز

داری تحت  او، مصر در اقتصاد جهانی سرمایه  زمان زمامداری اسماعیل بود. در زمان زمامداریِمصر در  
ی الزم برای اشغال  به اوج خود رسید و بهانه  1878ی اروپا ادغام شد، که با ورشکستگی کشور در  سلطه

 [ 11]  مصر توسط بریتانیا را فراهم کرد.

سرمایه مصر،  اشغال  پی  بانکدر  در  اروپایی  بنگاهی  شرکتها،  و  صنعتی  خدماتیهای  کشور   های 
داران کشاورزی محلی زد که  تری کرد. دولت استعماری دست به همکاری با سرمایهگذاری گستردهسرمایه

[ به حاشیه  14] مصر علیا[  13] کردند.[ برای صنعت بافندگی بریتانیا پنبه کشت می12] لین  یدلتادر  
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داد. دهقانان در دلتای مصر  چنان به نفوذ خود در صنعت شکر ادامه میداری استعماری همسرمایهرفت. اما  
 [ 15]  و مصر علیا به اروپاییان بدهکار بودند و با سلب مالکیت مواجه شدند.

های جنگ  در خالل جنگ جهانی اول، بریتانیا کارگران را، به ویژه از مصر علیا، به خدمت در جبهه
ن جابهفرستاد.  و  کارگریِ  ابسامانی  جنبش  و  دهقانان  اقتصادی  پایگاهنْی تکودرشرفجایی  قیام  توده    ای 

را فراهم کرد. کارگران و    زغلول  سعد [ و رهبر آن  17] حزب وفد[ به رهبری  16]  1919ناسیونالیستی  

های  آهن و تلگراف و ساختماناشغال امالک اربابی، و حمله به خطوط راهدر  ها،  دهقانان از طریق اعتصاب
 داشتند.   1919دولتی مشارکت چشمگیری در قیام ناسیونالیستی 

ی  خواند، در بحبوحهها« می، که خود را »بانکی مصری فقط برای مصری1920در    بانک مصر  سیتاس

گذار این بانک، و سهامداران  که طالل حرب، بنیانقیام ملی به نوعی ناسیونالیسم اقتصادی تجسم بخشید 
های گوناگون  های پیشگامی را در بخشاش مطرح کرده بودند. بانک مصر بنگاهمسلمان، مسیحی و یهودی

اند،  [ نشان داده18] طور که آرون جیکس و احمد شکر در فصل دیگری از این کتابایجاد کرد، اما همان
داری  وجود دارد که طالل حرب تا چه میزان به دنبال به چالش کشیدن سرمایه  های زیادی در این باره بحث

ی بانک مصر اهداف ناسیونالیستی بانک را  استعماری بود. حرب و همکارانش در حالی که در هیات مدیره
ن  کردند، ایی خود را از عناصر مردمی جنبش ناسیونالیستی حفظ میکردند، فاصلهتبلیغ می  کرنا  و  بوق  با

[ با این حال، حزب وفد به  19] خواند. ی عوام« میبا افتخار خود را »فرزند توده  زغلول در حالی است که  
داران  ای در پیش گرفت که با متنفذترین هوادارانش، یعنی زمینکارانههای محافظهلحاظ اجتماعی سیاست
 بزرگ، سازگاری داشت. 

بلوک حاکم بر مصر تشکیل   1952تا  1922ف بود. از استقاللی نحی 1919دستاورد قیام ناسیونالیستی  
چنان بر  هم  ( اشغالگران بریتانیایی که 2ی استبدادی؛  تاسیس سلطنت مشروطه( رژیم تازه1شده بود از:  

حوزه اقلیتچهار  از  حمایت«  و  سودان، »حراست  سوئز،  کانال  دفاعی،  )نیروی  استیال  ی »محفوظ«  ها( 

  ، و رقبای آن  گروه مصر ی صنعتی نوظهور شامل ، طبقه1930ی  ( تا دهه4  داران بزرگ؛( زمین3داشتند؛  

چه آن را آرمان  ای از آنحزب وفد و جنبش ناسیونالیستی مطالبات کارگران و دهقانان را تابع و زیرمجموعه
 خواندند قرار دادند. بزرگ »ملی« می

قدرت بریتانیا را در کشور کاهش داد. اما در تحقق و تضمین خواستِ    1936پیمان انگلیس و مصر در  
های سیاسی و یکالیزه شدن جنبشدناکام ماند، امری که موجب را»خروج کامل« قوای انگلیس از مصر  

ها،  ترین این اعتصابهای بزرگ بسیاری را شکل دادند. یکی از بزرگاجتماعی مصر شد. کارگران اعتصاب

ی کارگر  ی عطفی در آگاهی طبقهبود که نقطه  شرکت ریسندگی و بافندگی مصردر    1937اعتصاب  

قانونی نبودند اگرچه    1942های کارگری تا سال  آمد. اتحادیهنیافته، به حساب میمصر، هرچند هنوز سازمان
ای  های کارگری به شیوهآمدند. در نتیجه، اتحادیهچنان قانونی به حساب میهای کارگری همفدراسیون
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گرفت  ه می[ جنبش ناسیونالیستی عمدتاً منافع دهقانان را نادید20] تر در مبارزات ملی درگیر شدند.متشکل
داران بزرگ و دولت استعماری مقاومت  اما کشاورزان خرد و کارگران فصلی کشاورزی روزانه در برابر زمین

، فروشنده در  کردند. زنان در دوران جنگ داخلی از مشاغل سنتی فراتر رفتند و به عنوان کارگر کارخانهمی
تر »محترمانه« بودند، مانند ها کمز نظر برخیهای تجملی بزرگ، و نیز در مشاغلی که اتاالرهای فروشگاه

 [ 21] داری شدند.ی مسکن به مردان کارگر صنعتی، خواننده و روسپی، وارد بازار کار سرمایهدهندهاجاره

* 

رابطه1946-1922) در سوریه در دوران قیمومیت فرانسه نفود سرمایه(،  داری، رشد طبقات  ی میان 
ـ اشراف زمین ـ و تطمیع  23] [ بازرگان، و صاحبان صنایع22] داران تجاری، کارساالران ندار، زمیمسلطـ  [ـ 

توسعه بر  دولتی،  قدرت  سوی  حکماز  کشور  رهبری  ی  شد.  سوریهفرما  ملی  جنبش 24] بلوک  و   ]

[، تجار، و متخصصان تشکیل  25]  داران غایبدار مخالف استعمار، زمینناسیونالیستی عمدتاً از اشرافِ زمین
کردند. برخالف مصر و تونس، هیچ  های سوریه را نمایندگی میترین خانوادهد که تعدادی از مرفهشده بو

چنین اقتصاد سوریه برخالف تونس فاقد  [ واحدی در کشور وجود نداشت، هم26] محصول کشاورزی نقدیِ
قابل استخراجی  مواد  شرکتبخش  فاقد  مصر  برخالف  یا  محدمالحظه،  جریان  بود.  صنعتی  ود  های 

حاشیهسرمایه مناطق  عمیق  شدن  رادیکالیزه  در  بازرگانان،  نفع  به  تاحدودی  گذاری  و  داشت  نقش  ای 
[ با گسترش این طبقات،  27]  کرد.تولیدکنندگان را تعیین می ها و تجارـبوروکرات داران ـکشمکش زمین

لگو که پیش و اندکی پس از  کردند. این اها در اتحاد با رژیم استعماری بر سر قدرت با هم رقابت میآن
 [ 28]  استقالل سوریه حاکم بود عرصه را برای پنج دهه حاکمیت حزب بعث هموار کرد. 

از جاذبه اجتماعی قدیمی که در دور کردن سوریه  یا رشد طبقات    ناسیونالیسم عربیی  طبقات 

دههروبه اواخر  در  بودند،  ناموفق  فقیر  دهقانان  با  متحد  متخصص  شهری  و    1940ی  رشد  کودتاها  به 
رشد متشکل  [ آنان دست به اقدامات رفرمیستی برای سازش با این بخش روبه29] ضدکودتاها متوسل شدند.

سیاسی در    زدند که شروع به ایفای نقشی  شده شده و سیاسیراندهحاشیهها و طبقات اجتماعی بهاز گروه
نارض مانع  اقدامات  این  اما  بودند.  ایتی و بسیج مردمی علیه عملکرد ضعیف  عرصه سیاست سوریه کرده 

بازتوزیعی دولتی  اقتصادی، نظامی و سیاسیِ طبقات حاکم نشد. سیاست های پوپولیستی، که به تعهدات 
 [ 30] ی حاکم که خود از قبل با هم در نزاع بودند چیره شود.های طبقهاذعان داشت، توانست بر تمام جناح 

ناسیونالیسم  محور و نوظهور  های طبقهرشد مصر و سوریه، به سبب ایدئولوژیرهبران سیاسی روبه

های مشابهی به طبقات سنتی نشان دادند و در جهت ایجاد تغییرات  ، واکنشسوسیالیسم عربیو    عربی 

هنگامی کوشیدند.  دولتاجتماعی  توسعهکه  بودهای  تکثیر  درحال  جهانی  جنوب  سراسر  در  ند،  گرا 
داری، و ترس از کمونیسم از  ی نفوذ سرمایهگرانههای مداخلهعرب، شکلهای ناسیونالیستی پانفراخوان

  - 1958سوی این اقشار اجتماعی جدید حاکم بر مصر و سوریه، این دو کشور را قادر به اتحادی کوتاه مدت )
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رقیبه به جای دگرگونی  [ ساخت. برعکس، حبیب بو 31] (UAR) جمهوری متحد عربی( در قالب  1961

 سازی« در تونس بود.بنیادین نظم استعماری در پی »بومی

گیری دو بخش  های فراوان جمهوری متحد عربی، عاملی بنیادی در شکلهای اندک و شکستموفقیت
قدیمی،   اجتماعی  طبقات  با  نخست  بخش  بود.  عربی  متحد  جهموری  انحالل  از  پس  سوریه  بر  مسلط 

زمینملغمه از  تجدیدحیاتای  تجارِ  و  سرمایه  ژنرالداران، صاحبان  و  بوروکراتیافته،  و  ارتش  های  های 
یکهم به  روبهبسته  اجتماعی  گروه  یک  دوم  بخش  کرد.  مصالحه  شامل  دیگر،  بود،  روستاییان  از  رشد 

فقیرتر و  های  ها(، سنیها و دروزیرانده شده بودند )از جمله علوی  ها به حاشیههایی که برای مدتاقلیت
ترین مسیرهای پیشرفت اجتماعی به  های مناسب در ارتش که همانند مصر یکی از مهمافرادی با موقعیت

می سپتامبر  شمار  در  کوتاه  1961آمد.  کودتای  از  نیروها  انحالل  این  به  منجر  که  کردند  حمایت  مدتی 
 جمهوری متحد عربی شد. 

یه از پافشاری مصر برای تسلط بر جمهوری متحد  نیروهای اجتماعی »لیبرال« سور  1963تا  1961از 
شدهْ ایدئولوژی جمهوری متحد عربی  راندهحاشیهی این امر، این بلوکِ تاریخاً بهعربی بهره بردند. در نتیجه

که رقابت خود با مصر )و عراق( را نیز  های بازتوزیعی را }در داخل سوریه{ احیا کرد، در حالی و سیاست
های عمدتاً روستایی، که ریشه در کشاورزان متوسط و فرودستی [ این ائتالف از اقلیت32] کرد.حفظ می

تاکنون در    1963داشت که مصمم به ایجاد نقشی بازتوزیعی برای دولت بودند، سکان هدایت کشور را از  
ن  زاگ رفتن میای مسیر آنان، تغییرات عظیم در خصلت نخبگان حاکم و زیگ[ مشخصه33]  درست دارد.
ائات طبقات حاکم و تغییر  ضهای عمومی و خصوصی است، که تقاطع و همپوشانی منافع و اقتتسلط بخش

 گر آن بوده است. در اقتصاد سیاسی جهانی هدایت

* 

به طور رسمی از   استعمار در تونس  از آن هم در    1881حاکمیت  فرانسه،    1860آغاز شد. اما پیش 
  92ها توسط اروپاییان،  شده برای تسهیل مکیدن ثروت تونسیهندسیبریتانیا و ایتالیا، پس از اصالحات م

هایی  تر وامدهندگان اروپایی بیش[ وام34] درصد از تجارت خارجی و داخلی تونس را در کنترل خود داشتند.
ها را بازپرداخت کند تمدید کردند. اما تونس در  [ نتوانسته بود آن35]  ی تونسالسلطنهرا که حکومت نایب

به رهبری اروپا که امور    المللیکمیسیون مالی بینی تحمیل یک  ورشکسته شد و به واسطه  1869

بر اقتصاد از    را  گرفت ـ یعنی عمالً استعمار غیررسمی غیرنظامی ـ کنترل خودمالی تونس را در اختیار می
های  داران فرانسوی و پیشی گرفتن از طرح حکومت رسمی فرانسه به دنبال حفظ منافع سرمایه  دست داد.

های بریتانیا برای اشغال مصر بود. اما  های اشغال تونس توسط فرانسه شبیه انگیزه[ انگیزه36] بریتانیا بود. 
ی  که تونس به یک پروژهیداری استعماری مصر بر تجارت یا استخراج ارزش مالی متکی بود، در حالسرمایه
مستعمرهسرمایه زمینداری  برای  مرکزی  به  تونس  شد.  تبدیل  }اروپایی{  مواد  نشینان  صنایع  و  داری 
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شد.   بدل  فسفات،  عمدتاً  قفصهاستخراجی،  فسفات  راهو    شرکت  غنائم    آهنشرکت  از  یکی 

ت جهان قرار داشت، که در کل  ی بازار فسفابر قله  1930داری استعماری فرانسه بود، که تا سال  سرمایه
توجه،  ی پرولتاریای قابلشد و یک طبقهرا شامل می  1930تا    1910تر از صادرات تونس از  درصد یا بیش  20

های  استعمار باعث تشدید تفاوت  ی [ طلوع قاهرانه37] وجود آورد. گرایی صنعتی، بهیی برای اتحادیهو مبنا

داران  های ساحلی و شمالی را به سرمایه)ساکن شهر( زمین  بَلدی داران تونسی غایب  اجتماعی شد. زمین

اشتراکی به زمینزمینکشاورزی اروپایی فروختند. قطعه داران تونسی خصوصی واگذار شد تا وجود  های 
دست  ی همداری استعماری تضمین کند و یک طبقهیک نیروی کار باثبات را در نزدیکی مزارع سرمایه

داران تونسی متولد شد  ی چشمگیری از زمین، طبقه1930ی  [ تا دهه38] وجود آورد.به  ه را متحد با فرانس 
از همان روش تقلید میکه  از  های فرانسوی  باالیی  نیروی کار و سهم  اندک  بر سهم  مبتنی  کردند که 

فرسود  خود میپرولتاریاسازی، و تنگدستیْ مردم روستایی را زیر فشار ید، شبه، خلعحالعینبود. در  سرمایه
توده اقبال  گستردهو  ناسیونالیستای  برای  توسط  ای  اساساً  ناسیونالیستی  جنبش  اما  آورد،  همراه  به  ها 

 [ 39]  شد.نخبگانی با تحصیالت باال رهبری می

انشعاب کردند و  ، کادرهای جوان1934در سال   از حزب دستور  بورقیبه  رهبری حبیب  به  حزب  تر 

[ دستور جدید در ابتدا در پی تصاحب  40] ای در شهر قصرهالل تاسیس کردند.را در کنگره  دستور جدید

ها بود. کنترل مستقیم تولید برای  دستگاه دولت و در درست گرفتن بخشی از حاکمیت در کنار فرانسوی
  چنین فرانسه برای تداوم کنترل استعماری، پایگاهی انتقال ارزش از تونس به فرانسه موضوع کلیدی بود. هم

ی  آورده بود. استعمارزدایی از تونس تنها در پی مبارزه  وجود بهتبار{  نشینان }اروپاییاجتماعی از مستعمره
فالقهمسلحانه بی41] ی  روستایی  مبارزان  و  [،  جدید  دستور  با حزب  همراه  زمین،  بدون  تقریباً  یا  زمین 
متحدشان، صالح بن یوسف، با پیشنهاد    ، برخی از همین مبارزان و1955ی عمومی تونس رخ داد. در  اتحادیه

( دوم  قیام  و  کردند  مخالفت  ناکامل  استقالل  برای  انداختند.1956- 1955فرانسه  راه  به  را  آن42] (  ها  [ 
اما از آنخواستار استقالل کامل نیروهای فرانکوفیلِ جناح بورقیبهتری بودند.  با  آنان در قیاس  ی  جا که 

اجتماعی   نیروهای  جدید،  رادیکالبهدستورِ  میمراتب  نمایندگی  را  و  تری  عربی  ناسیونالیسم  به  و  کردند 
بورقیبه و  داشتد، فرانسه  آنایستفرهنگ مسلمانان گرایش  اقدامات  ها  از  این یکی  بردند،  از میان  را  ها 

 [ 43] گرایی شد. فراوانی بود که باعث حذف این نیروهای اجتماعی از میثاق توسعه

 سم« یالی»سوس و ،یدولت یز ی ربرنامه استقالل،
ریزی  ی برنامههای بلندپروازانهمصر، سوریه و تونس پس از استقالل از استعمار بریتانیا و فرانسه، پروژه

ی  ها در مصر و سوریه به نام »سوسیالیسم عربی« مزین شد. تونس در دههدولتی را آغاز کردند. این پروژه
بندی اجتماعی، که هر  دودتری را آغاز کرد. با این حال، این سه صورتی سوسیالیستی« مح»تجربه  1960

داری استعماری را  چنان بقایای سرمایهداشتند، هم  1960و    1950های  کدام اقتصادهای مختلط در دهه
که تعداد معدودی بنگاه اقتصادی با مالکیت دولتی تاسیس کرده بودند ــ تونس    حالعینحفظ کردند، در  
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های متمرکزتر  ریزیبه برنامه1960ی دو کشور دیگر به این فرایند پیوست. این سه کشور در دهه دیرتر از

[  44] (ISI)  سازی مبتنی بر جایگزینی وارداتصنعتیگرا و  داری دولتی توسعهگذار کردند و سرمایه

گیری طبقات  ها باعث شکلسیاسترا در کنار تغییراتی در مالکیت زمینْ در دستور کار خود قرار دادند. این  
اقتصاد مدیریت می جدیدی شد که  را  پسااستعماری  سیاست  روستایی  و  و  استانداردهای شهری  کردند. 

با بهبود خدمات اجتماعی   کهزندگی در مصر و سوریه بهبود یافت، در حالی اقتصادی  در تونس ریاضت 
زدایی  سرمایه، وابستگی فناورانه و مشروعیت  ترکیب شد. اما بازارهای ضعیف داخلی، دسترسی ناکافی به

 سازی مبتنی بر جایگزینی واردات را محدود ساخت.  های صنعتیموفقیت 1967به دلیل جنگ 

کودتای    1952( در  1970  -1945رهبری جمال عبدالناصر )دوران زمامداری  افسران آزاد در مصر به
  1965نیروی استعماری بریتانیا را پس از جنگ سوئز در  نظامی کردند و پادشاهی را برانداختند. رژیم جدیدْ  

داران بزرگ  وادار به خروج از کشور کرد. وقتی رژیم نظامی جدیدْ اصالحات ارضی را با هدف تضعیف زمین
ی قرن نوزدهم در کنترل خود داشتند به اجرا گذاشت، کودتا به سرعت به یک  که سیاست مصر را از میانه

های سلطنتی مصادره شد. صاحبان مزارع بزرگ  های خانوادهز باال« تبدیل شد. دارایی»انقالب« اجتماعی »ا 
، هر  فدّان  50و در نهایت    200شان را باالتر از سقف مجاز )در ابتدا  ی فروش مایملکپنبه و شکر اجازه

  50تا    5حت  هایی به مسااکر( داشتند. دهقانان متوسط و ثروتمند )صاحبان زمین  1.04فدان برابر است با  
ترین ذینفعان اصالحات بودند. اغلب دهقانان فقیر ناچار بودند  فدان(، و نه کارگران کشاورزی فصلی، اصلی

ها که با اصالحات ارضی ایجاد  هایشان زمین اجاره کنند و اساساً از نظام کنترل اجارهبرای حمایت از خانواده
ی روستایی را تاسیس کرد که کامالً تحت کنترل تک حزب  ها [ رژیم بعدتر تعاونی45] .شده بود منتفع شدند

 (ـ بودند. ASU)اتحاد سوسیالیستی عربی حاکم ـ 

ی خصوصی نداشتند، تاحدی به این دلیل که  ی سرمایهدر ابتدا افسران حاکم موضع منسجمی درباره
انند ناصر، از طبقات  اجتماعی متفاوتی برخاسته بودند. اغلب آنان، هم-های سیاسی و اقتصادیزمینهاز پس

المسلمین نزدیک بودند، بودند، برخی به اخوان  1952متوسط رو به پایین بودند. برخی از نخبگانِ پیش از  
ریزی اقتصادی و اقدامات  ای از برنامهآمیزه  1950ی  ها در خالل دههو دیگران به احزاب مارکسیست. آن

کار گرفتند. آنان از طریق اصالحات در قوانین  تماعی بهرا با توجه به عدالت اج  های خصوصیمدافع بنگاه
هایی با مالکیت دولتی تاسیس بنگاه  حال عینکردند، و در  ی داخلی و خارجی را تشویق میسرمایه  ،تجارت

  عدم  حال،نیا  باکردند. افسران آزادْ ضدکمونیست و در ابتدا به دنبال روابط حسنه با ایاالت متحده بودند.  
  ی جمهور  استیر  دوران  در   دالس  برادران  که  یالمللنیب  مناسبات  انگاردوگانه  طی شرا   رشیپذ  به  هانآ  لیتما

  تر کینزد  یشورو  ریجماه  اتحاد  به  را  هانآ  ،کردندمی  جی ترو  1956  سال  در  سوئز   جنگ  از   قبل  زنهاوریآ
ی دولتی آن دوران، یعنی  ترین پروژهمصر کمک تسلیحاتی، مالی و فنی شوروی را برای ساخت بزرگ  .کرد

 [ 46]، پذیرفت.اسوانسد بلند 
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از   دوران  1961تا    1958مصر  در  را همعرب   متحد  یجمهور ،  سوریه  اداره  ی،  خود  استان  چون یک 
سوسیالیسم عربی و ناسیونالیسم عربی داشت و توقع  تری از  و مبسوط  ی مفصلکرد. حزب بعث نسخهمی

ترین متحدان  تمایل ناصر برای پذیرش این نقشْ قویداشت که به آموزگار سیاسی ناصر بدل شود. عدم
در  بالقوه دولت مصر  بیگانه ساخت.  او  با  در سوریه  را  ملی  1960اش  با  کنترل  همراه  بانک مصرْ  کردن 
تری را در دستور کار قرار داد. هنگامی  ی پیدا کرد و اقدامات بازتوزیعی وسیعهای اقتصادتری بر فعالیتبیش

ی تجاری سوریه  های خصوصی بزرگ را به سوریه تحمیل کند، طبقهسازی شرکتکرد ملیکه ناصر تالش  
 و عناصری از ارتش شورش کردند و جمهوری متحده عربی منحل شد. 

اذ ابتکارات سیاسی جسورانه بهره برد ــ نظیر شرکت در  ناصر از شخصیت کاریزماتیک خود برای اتخ
 وجودبهتعهد که از دل کنفرانس باندونگ  کنفرانس کشورهای آفریقایی آسیایی باندونگ، و جنبش عدم

ها در فروش تسلیحات را در منطقه  آمد. قرارداد خرید تسلیحات از چکسلواکی در آن سالْ انحصار غربی
ی اسرائیل، بریتانیا و  جانبهمنجر به تجاوز سه 1956نال سوئز توسط مصر در  سازی کاشکست. ملی هم در

رغم شکست نظامی مصر در جنگ سوئز، نیروهای بریتانیایی وادار به خروج از مصر  فرانسه به مصر شد. به
 شدند و ناصر به نماد ضدامپریالیسم در جنوب جهانی بدل شد. 

ملی    1962-1960های خصوصی مصر را در  ی بنگاههمه  ناصر با تکیه بر محبوبیت روزافزون خود،

اعالم شد که ایدئولوژی رسمی رژیم سوسیالیسم عربی است و حزب اتحاد    منشور ملیدر    1962کرد. در  

ریزی متمرکز طرح  سوسیالیستی عربی به عنوان تنها حزب کشور تاسیس شد. متعاقباً، رژیم با یک برنامه
رانده  تر به حاشیهشکه پی  شد  مصر علیا  واردِ  گذاری صنعتیرا آغاز کرد. سرمایهای  سازی بلندپروازانهصنعتی

های ریسندگی و بافندگی نساجی در سراسر دلتای نیل پراکنده شدند تا شغل و ارتقای  . شرکتشده بود
در شرکت کارگران  کنند.  فراهم  دهقانان  برای  امنیت  تحصیلی  معیشتی،  از دستمزد  های بخش عمومی 

ی  زمینهمند شدند. دختران و پسران با پسای و خدمات بهداشتی بهرهو مسکن عمومی، غذای یارانهشغلی  
نیسم دولتی«  یها دسترسی پیدا کردند. زنان از »فمدهقانی یا کارگری به آموزش عمومی رایگان در دانشگاه

ابر به آموزش و اشتغال  ی پدرساالر، دسترسی برکوشید بدون به چالش کشیدن خانوادهمنتفع شدند که می
کرد که به کنترل  های خوب سوسیالیست را تشویق می[ دولت خانواده47] عمومی را برای زنان فراهم کند.

ترِ دانشجویان  ی متوسط شهری و بیشهای کارگری و طبقهدهابیاورند. بسیاری از زنان خانو  ی جمعیت رو
 [ 48] از روسری سرکردن دست کشیدند.

های سیاسی خود را از دست  در دوران ناصر با وجود کسب حقوق مهم اقتصادی، آزادی  کارگران و زنان
[ دهقانان  49] های آنان را هضم و جذب کرد.ها و انجمندادند. حزب اتحاد سوسیالیستی عربی اتحادیه

ق برای  [ ساخت سد اسوان برای تولید بر50] دار قدیمی رها نشدند.هرگز به طور کامل از ستم طبقات زمین
[ روستانشین شد.  51] هایها و تنظیم جریان نیل برای کشاورزی باعث آوارگی بسیاری از نوبیکارخانه

های آموزشی و اشتغال دولتی هضم و جذب شدند،  ها در مناطق شهری اسکان داده شدند و در نظامنوبی
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ی به حاشیه رانده شد. افسران  که فرهنگ قومی و زبان ملی آنان توسط ایدئولوژی ناسیونالیسم عربدرحالی
های حکومتی منصوب کردند و نخبگان جدیدی شکل دادند. به عالوه، یک  ارتش خود را به مدیریت بنگاه

پایین در بخش دولتی رشد کرد و از  ی متوسط و متوسط روبههای طبقهگروه اجتماعی جدید از بوروکرات
 یستی عربی متنفع شد. باال درون اتحاد سوسیالمزایای مالی و مناصب رده

* 

ی عربی، باعث  داری سوریه پس از انحالل جمهوری متحدهرانه و فشار برای بازگرداندن نظم سرمایه
شدن در حزب بعث شد. حزب بعث که در میان  شدن و رادیکالی روستاییچسبیدن دو جنبهپیوستن و  همبه

های  ه داشت به سبب حاکمیت متزلزلش بر جمعیتاقلیت علوی و دروزی و دیگر عناصر روستایی فقیر پایگا 
گرایی  سوریه را در مسیر توسعه انقیاد که هنوز به نیروهای اجتماعی مسلط تبدیل نشده بودندتر تحتپیش

های کودتای  اقلیتی حزب بعث بین سال  -تری از مصر قرار داد. رهبری روستاییگرانهتر و سرکوبرادیکال
، در تالش بود که سوریه را  1966نظامی شاخه محلی حزب بعث را به قدرت رساند، و ی  ، که کمیته1963

 داران بزرگ و منتفذان شهری سنی خالص کند. ی زمیناز میراث سلطه

کار آورد. تحت    بر سرِ  1970تا    1966ها را از  [ و کمیته نظامی بعثی52] جدید   صالحکودتای دوم،  

سازی مبتنی بر  اش را اتخاذ کرد. سیاست صنعتیترین شکلیکالرهبری او سوسیالیسم عربی سوری راد
را شدت   داخلی  رشد صنعت  با  و صنعتی  اقتصادی  استقالل  به  دستیابی  برای  واردات تالش  جایگزینی 

ها را در بخش روستایی حذف کرد، و تحوالت ارضی  بخشید. دولت صنایع را بیش از پیش ملی کرد، واسطه
[ به لحاظ نظری، آمال و  53] در قیاس با مصر و به طور قطع تونس ایجاد کرد.   تری را به مراتب گسترده

کرد، اما گروه صالح جدید دار را متحد میبایست قربانیان طبقات زمینآرزوی دگرگونی سوسیالیستی می
 قادر به حفظ وحدت حزب بعث نبود. 

به    1966ادیکال بعث پس از  های نسبتاً رادیکال اقتصادی حزب ر رتوریک ضدامپریالیستی و سیاست
المللی این حزب منجر شد. حزب بعث در عرض چند سال بسیاری از متحدان  ای و بینانزوای داخلی، منطقه

چنین  ها، و همشده و تقریبا تمامی کمونیستهای اخراج گرایان، از جمله بعثیطبیعی خود را در میان چپ
سعودی، از دست داد. روابط با مصر پس از انحالل جمهوری    های مرتجع عرب، نظیر عربستانتقریباً دولت

ی  مات مسلحانهامتحد عربی تیره شد. کشورهای عربی همسایه هراس داشتند که حمایت سوریه از اقد 

عاملی مهم در تصمیم    1965راه نبود. حمالت فتح از ژانویه  ثباتی منطقه شود، هراسی که بیباعث بی  فتح

برای دست زدن   در جنگ    یبه حملهاسرائیل  به    1967پیشگیرانه  زد.    قلبِ بود که  رژیم سوریه ضربه 
ریزیْ تشدید شد  اندازه سرکوبگر و ضعف ظرفیت برنامهپیامدهای جنگ که با فقدان سرمایه، حاکمیت بی
ثبات سوریه برای کودتای  شد. رژیم بی  1970- 1966ی  باعث محدود شدن تغییرات سوسیالیستی در بازه

 [ 54]  دیگری آماده بود.
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گرچه حامی اصالحات سوسیالیستی بود اما وحدت ملی و تقویت دستگاه  حافظ اسد، وزیر دفاع وقت،  
سرکوبگر دولتی را بر تحوالت سوسیالیستی اولویت داد. او بقایای پایگاه اجتماعی رژیم، یعنی طبقات میانی  

ت  دانست. از نظر اسد، منافع این طبقاحیاتی می   برای دستیابی به امنیت داخلیْ  را   در مناطق روستایی سوریه
ی اصلی پیوند او و صالح  کرد، امری که نقطهخط قرمزی بود که اصالحات ارضی نباید از آن عبور می

ی  های اطالعاتی را به مثابهای از افراد وفادار درون ارتش و سرویسجدید بود. اسد پایگاه اجتماعی احیاشده
ای را آغاز  اسد برنامه  1970در    تر به خدمت گرفت.ای برای جلوگیری از اصالحات سوسیالستی بیشوسیله

ی رقبای او را در زندان  شد ــ کودتایی که همه[ خوانده می55] جنبش تصحیحیاصطالح  کرد که به

و پس    2011های مختلف تا سال  تضعیف کرد و خطوطی را برای رژیم سوریه مشخص ساخت که به شکل
تری است که در مسیر  ل با گسستِ آشکار و قاطعاز آن دوام یافت. این رویکردِ »تغییر در تداوم« در تقاب 

 آمد.  وجودبهاقتصادی سیاسی مصر پس از ناصر 

* 

گونه  سازی فوری، آنریزی گسترده یا ملیرهبری تونس در دوران بالفاصله پس از استعمار، از برنامه
تور جدید بود  ( متحد حزب دسUGTTی عمومی تونس )که در مصر و سوریه رخ داد، پرهیز کرد. اتحادیه

ای  ی عمومی تونس از ایدئولوژی کارگرگرایی پیشرفتهکرد. اتحادیهاما تا حدودی مستقل از آن عمل می

  حورانی محور سوسیالیست عربی  برخوردار بود، یک ایدئولوژی مبتنی بر کارگران مزدی که به حزب دهقان

قدرت را به    1956ه پس از استقالل در  ی حزب ک در سوریه )پیش از بعث( شباهت داشت. اما جناح بورقیبه
دست گرفت، طرفدار غرب، فرانکوفیل، لیبرال، و ضد ناسیونالیسم عربی بود. این جناح بر تشکیل دولت و  

ی  ی خصوصی تکیه کرد. بلوک حاکم شامل اتحادیهتحکیم سیاسیْ تمرکز و بر روابط حسنه با سرمایه
قوی که  بود  تونس  میان  عمومی  در  گروه  ضعیفترین  کارگران،  و  پرولتاریای  کارگزاران  میان  در  ترین 

جوش  وکه بورقیبه جنب[ پس از آن56]  ی زیاد از دیگران مبارزترین بود.اروستایی، و در معادن با فاصله
اتحادیه را از بین   -طلبی احمد بن صالح برای ادغام حزبای برای فعالیت سیاسی مستقل، و جاهاتحادیه

بردارتر بود، به شریک صغیر حزب دستور جدید تبدیل شد. ی که فرمانلیتلت رهبری احمد  برد، اتحادیه تح 
ـ تعهدی  ی ارضیی عمومی تونس در نواحی غیرشهری فاقد توان اجتماعی برای اجرای برنامهاتحادیه اشـ 

قادر نبود به خوبی در  گذاری مالی گسترده در مرکز و جنوب ــ بود و پرابهام به اصالحات ارضی، و سرمایه
ی نفوذ و سازماندهی کند، تا حدودی به این دلیل که حزب دستور جدید پیوسته در چنین  یمناطق روستا
 [ 57] آورد.کرد و آن را به انحصار خود درمیدستی میاقداماتی پیش

از  صی ی خصوکه سرمایهی عظیمی را تجربه کرد. در حالیتونس فرار سرمایه  1959تا  1956از سال  
استقالل تونسِ  ثروتاین که  با  از سرمایهیافته  شاید  این که  از  و  در صنعت  اش چه خواهد کرد  گذاری 

خودداری ورزد، به وحشت افتاده بود، ایاالت متحده آمریکا، و تا حدی فرانسه، از این هراس داشتند که اگر  
داری داخلی خواهد آمد. در  یایهنشود چه بر سر کل نظام سرم  ی اقتصادی موفق دولت در ترویج توسعه
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( کار  بر  متکی  کشاورزی  بر  بازده  کم  و  غایبانه  مالکیت  بر  متکی  کشاورزی  روستایی،  -laborبخش 

intensive )    چیره شد که به بحران بیکاری در نواحی روستایی و سطح پایین تولید انجامید. بیکاری در
 کرد. شهرها بیداد می

های خصوصی، مشابه  سازی بنگاهریزی اقتصادی و ملیت ارضی، برنامهبورقیبه شخصاً طرفدار اصالحا
ای که مروج  ی در اقتصاد جهانی و منطقهابرهه  1962چه در مصر و سوریه به اجرا درآمد، نبود. اما در  آن

گیری آن کمک  های مصر و سوریه به شکل محور(، که سیاستی دولتدخالت دولت در اقتصاد بود )توسعه
زد، یعنی  تونس با سوسیالیسمِ حزبِ دستور الس می 1964ها سوق داد. در و را به اتخاذ این سیاستکرد، ا

ی ساحل کاران بزرگ را در منطقهگرایی بدون بازتوزیع رادیکال که منافع زیتونسطحی محدود از توسعه
ی  وسیالیستی به عرصهی س. تجربهدادمیتر غله در شمال تونس در معرض تهدید قرار  یا کشاورزان بزرگ

داری  مداران برای تعیین نقش سرمایهگراها و سیاستریزان، اتحادیهایدئولوژیکی بدل شد که در آن برنامه
 [ 58] جنگیدند.خصوصی با هم می

همانند مصر،    را،   تونس  به   یی کایآمر  غالت   فروش  یاجازه  متحده   االتیا   480  شماره  یعموم  قانون 
دانست. این کمک غذایی همزمان به کشاورزان آمریکایی  داد و پرداخت آن را با ارز محلی مجاز میمی

کرد  ساخت، و فضای سیاسی را برای دولت باز میکرد و فشار شدیدی بر تونس وارد مییارانه پرداخت می
ی عظیم خارجی و واردات  تزریق سرمایهریزی اساساً متمایل به خارج را با تکیه بر  که یک رژیم برنامه

کنندگان کمک غذایی بر حسب سرانه در  ترین دریافتتکنولوژی به اجرا گذارد. تونس به یکی از بزرگ
 جهان تبدیل شد. 

  یگذارهی سرما(  2)  ،یتعاون  جنبش(  1: )بود  استیس  نیچند  بر  یمبتن  یز یربرنامه  ،1969  تا   1962  سال   از
بازپرداخت وام از  (  4)  ،هارساختی ز  ی هتوسع(  3)سازی جایگزین واردات،  عتیی صن حوزه  در  یدولت  میعظ

  داشتن محدود نگه( 5)  و زا، های اشتغالبنگاه و دیتول در ی گذارهیسرما جلب یبرا  یتجار  یها کانال طریق
بنیانصنعتی  ه،یسور   و  مصر   مانند[  59] .دستمزدها وارداتْ  جایگزینی  بر  مبتنی  با    میعظ  یصنعت  سازی 

  صنعتِ   در   یخصوص  ی یهسرما   از  عظیمی  سهم  ، 1960  یهده  اواخر  [ در 60]  .کرد  جاد یا  مالکیت دولتی
  حال،نیا با. شد لیتبد مهم برای انباشت سرمایه  مبنایی  بهگذاشته شد که  دولت تحت حمایت یگردشگر
دامن    ی طبقاتنیب  یتینارضا به    ها یتعاون.  نگرفت  صورت   یجد  ی ارض  اصالحات  ه،یسور   و  مصر  برخالف 

  ثروت  حالعین  در  و  دادند  رییتغ  یادیبن  طوربه  را   ترکوچک  کشاورزانِ  کار  و  یزندگ  طیمح  رایز  ،زدند
  یبرخ  و  ترککوچ  دهقانان  از   ی ادیز  بخش   توانستند  ها این تعاونی  اما .  کردندمی  دیتهد  را  تربزرگ  کشاورزان 

  ها فراهم کنند. زمینبرای بی  را   ایآبرومندانه  مشاغل  و   جذب   کشور،  شمال   در  ژهیو  به   ، را  متوسط  دهقانان   از 
 لیتبد  ییروستا  یایپرولتار  به  واقع  در  ترککوچ  کشاورزان  رایز  ،از این وضع رضایت داشتند  ترمک  داراننیزم

  گردش   در  ی هی سرما  کشاورزان  ن یترککوچ  ها،یتعاون   یِانیپا  مراحل   در .  کردندیم  کار   دولت   ی برا  و  شدند
  در.  رفت   نیب  از  یخصوص  یکشاورز  به  بازگشت  امکان  درواقع  و  فروختند  را  شان،اتوانیح  ژهیو  به  خود،
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  یهاروش  به  کشور  سراسر  در  را  خود  ی هاییدارا  1969  تا  1956  سال   از  دارنیزم  ی بورژواز  حال،  نیهم
  خروج،  حال  در  ییایتالیا  و   یفرانسو   مهاجران  و  هامالکخرده  از  نیزم  دیخر:  دادچشمگیری    شیافزا  مختلف

  هایی سالارض  ییاستعمارزدا  در خالل   که  سابق  نشینان اروپاییمستعمره  یها نیزم  تصاحب   ینوع  به  ای
  منجر  و  افتی  ادامه  با شتاب  یخصوص  انباشت  حال،  نیهم  در.  ه بوددرآمد  یدولت  مالکیت  به  1956-1964

 [ 61]  .شد تونس  حاکم یهطبقدست   در ثروت تمرکز به

سو با گرایش رژیم تونس به  ی فلسطین، همهای بورقیبه در قبال مسئلهها، سیاستسالدر تمام این  
ی خلیج بود. این امر به  های عرب حاشیهگراتر از دولتفرانسه و اتحادش با امپریالیسم آمریکا، حتی راست

ار انجامید. در  های نمادین ناسیونالیسم عرب و ضداستعمعبدالناصر و دیگر چهره  تضاد و تقابل با جمال
ی رخدادهای ویتنام و فلسطین، حمایت آشکار  های اجتماعی داخلی به واسطهنهایت، با فعال شدن ناآرامی

ای آمریکا باعث شد توانایی این کشور برای ایفای نقش ضامن و معمار  رژیم تونس از دستور کار منطقه
 چارچوب انباشت خصوصی تضعیف شود. 

توسعهعقب از  خطبرنامهگرایی،  گرد  و  صنعتیریزی  جایگزینی  مشیِ  بر  مبتنی  سازی 

 واردات 
های رسمی  زدایی از ایدئولوژی[ باعث مشروعیت62]  1967ئیل در  اشکست سخت مصر و سوریه از اسر

های اقتصادی پیش از جنگ را تشدید  این کشورها، ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم عربی شد و بحران
ی قصد ناصر برای سازماندهی مجدد اقتصاد سیاسی مصر بود.  دهندهنشان  1968 مارس 30ی کرد. برنامه

را به انور63]  یش یفرسا  جنگ  با  اما انداخت و آن  این امر به تعویق  السادات )دوران   [ و مرگ ناصر 

اش دست کشید. اما در سوریه  ی سوسیالیستیاز تجربه  1969( سپرد. تونس در  1981-1970زمامداری  
 ی بعد به طول انجامید.کردن این گرایش تا یک دههدنبال

ها خبر از  توسط سادات و دستگیری رهبران ناصریست  1971مه    15در    انقالب تصحیحی اعالم  

  ی روز یپ  با  را  خود  تیمشروع  و  تی صالح  سادات  که  یزمان  تا  اما  داد.مشی مصر میتغییری بنیادین در خط
سادات در    .نداد   رخ   اییاساس  ر ییتغ  چ یه  کرد،ن  تیتثب 1973  سال   در  لیاسرائ  و اعراب   جنگ   در  مصر  ینسب

گذاری خصوصی  ــ »باز کردن درها« به روی سرمایه  انفتاحسیاست    1974»گزارش کار اکتبر« خود در  

گیری اقتصادی مدنظر او مستلزم  نکته که تغییر جهت  داخلی و خارجی ــ را اعالم کرد. او با درک این
است، جبههسرمایه اتحاد جماهیر  ای است که فقط در غرب موجود  از  اردوگاه جنگ سرد  در  را  ی خود 

میلیارد دالر از آمریکا    50ای بالغ بر  کمک نظامی  1978اد، و مصر در  شوروی به ایاالت متحده تغییر د
های نظامی از ایاالت متحده پس  ی غیرناتویی کمککنندهدریافت کرد که این کشور را به دومین دریافت

به   نزدیک  نیز  و  ساخت،  بدل  اسرائیل  کرد.  30از  دریافت  اقتصادی  دالر کمک  از  64] میلیارد  سادات   ]
خیر خلیج  اران مصری تبعیدی، از جمله اعضای ثروتمند اخوان المسلمین که در کشورهای نفتدسرمایه
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گذاران خارجی دعوت به بازگشت به کشور کرد. عربستان سعودی و  سرمایه انباشت کرده بودند، و سرمایه
مصر    صلح  مانیپ  لیدل  به  ای کردند تا زمانی کهگذاری گستردههای عربی خلیج در مصر سرمایهدیگر دولت

ی صندوق  به توصیه 1977ی دولت در ژانویه .شد  متوقف دهه کی به کینزد  یبرا هانآ روابط لْیاسرائ با
گذارد. پاسخ به  کنندگان را به اجرا میهای مصرفالمللی پول اعالم کرد که کاهش شدیدی در یارانهبین

؛ این شورش حکومت را وادار کرد  شودبه سرنگونی رژیم    این سیاست، »شورش نان« بود که نزدیک بود
چه رژیم و موسسات مالی  نشینی کند و به ناچار با روندِ کندتری از آنها عقبکه از سیاستِ کاهش یارانه

 ها را معکوس کند.  های ناصریستخواستند سیاستالمللی میبین

داشتند از گذار به این مدل  های بخش عمومی را بر عهده  هایی که مدیریت بنگاههمان تکنوکرات
اهمیت نکند که قدرت  قدر کمجا که این مدل جدیدْ بخش عمومی را آنجدید استقبال کردند، البته تا آن

های  داران پیش از ناصر که به مصر بازگشته بودند و آنان که با پولآنان را کاهش دهد. در کنار آنان، سرمایه
گراها تشکیل داران را اسالمج مرتبط بودند )بسیاری از این سرمایهشده در لیبی و کشورهای خلیجدید خلق

[ انفتاح درهای عصری جدید از کاالهای مصرفی،  65] های اقتصادی جدید سود بردند.دادند( از فرصتمی
ترقیْ پیوندهای تجاری و خانوادگی با  داران نوظهور روبهداری رفاقتی و فساد را گشود، زیرا سرمایهسرمایه

که تمتع خود را به شکل افراطی به نمایش  تر کردند. پولدارهای قدیم و جدید دیگر از اینژیم را عمیقر
دانستند  دار »انگلی« میی سرمایهکردند. در نتیجه، آنان را اغلب یک طبقهبگذارند احساس شرمساری نمی

تجربه همانند  درست  حامیکه،  روابط  مبنای  بر  سوریه،  مقامی  با  رسیده  پرورانه  موفقیت  به  دولتی،  ات 
 [ 66] بودند.

* 

  داشت آن میب میرژ  رای ز ،پا پس کشد یعرب سمیالیسوس از  یتریشب اطیاحت بادر قیاس با مصر  هیسور
که  چنین رژیم نیاز داشت همچنانهم  .کند دیتهد  را  قدرتش  است   ممکن   یجهان  بازار  در  ار یعتمام  ادغام که

سازی  ای را هم حفظ کند. به عالوه، لیبرالگرفت، نوعی حمایت تودهتر به خود میتهاجمیای  نقش منطقه
المللی  های رایج و مفروض در ارتباط با موسسات مالی بینسوریْ غیررسمی بود و از مزایا و محدودیت

زدیک شدن دوباره  [ سوریه هم مانند مصر در پی ن67] کرد تا اقداماتش الغاپذیر و آزادانه باشد. اجتناب می
دانست.  ها را مرتجع میهای عربی بود که سابقاً آنکار داخلی و نیز دولتبه نیروهای اجتماعی محافظه

دهه اواخر  تا  اسد  و  1980ی  حافظ  غیررسمی،  محدود،  لیبرالجیتدر  رویکردی  برای  پیش  ی  در  سازی 
 کرد. انداخت یا بازداشت میزندان می  های منتقد را بههای بعثی و کمونیستکه چپ[ در حالی68] گرفت،

اسد اقتصادی آمیخته را باب کرد که بخش عمومی مسلط را با فضایی گسترده برای همکاری بخش  
ی  کرد. او پایگاه اجتماعی رژیم را از طریق ساختن طبقههای خصوصیِ گزینشی ترکیب میعمومی و بنگاه

شان در گرو دستگاه امنیتی می که سرنوشت و موفقیتهای اقتصادی غیررسجدیدی از کارساالرها و شبکه
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وفاداریِ بخش داد.  بود گسترش  به تدریج  رژیم  داد که  اجازه  تثبیت کرد و  را  اقتصادیْ رژیم  هایِ مهم 
کارگریادعاهای سوس اجتماعی  پایگاه  و  بدون آنـیالیستی  ولی  بگذارد،  کنار  را  که مشاغل  دهقانی خود 

ی بخش عمومی را احیا و جایگزین کند. کارگران نیز بسیاری از حقوق و دستاوردهایی را که  رفتهازدست
تر  [ مشروعیت رژیم در میان طبقات کارگر حتی سریع69] کسب کرده بودند از دست دادند.  1960ی  در دهه

 از نرخ بارآوری بخش عمومی کاهش یافت. 

* 

در قدرت بود، به دلیل ریاضت اقتصادی    1956قالل رسانده بود و تا  در تونس، بلوکی که کشور را به است
شدند و کشاورزان  ها نهادهایی از باال به پایین تلقی میاز هم پاشید. تعاونی  1969و نارضایتی از دولت در  

  کردند. اگرچه ها حمایت اندکی میچه بر سرشان آمده بود بیزار بودند، از آن تعاونیخرد سابق که از آن
کرد، ی ساحل خودداری میکاران منطقهها برای زیتونی تعاونیبانک جهانی از دادن بودجه برای توسعه

های غیررسمی  ها در سطح ملی موجب نگرانی کشاورزان بزرگی شد که با کانالتهدید به گسترش تعاونی
ی بورقیبه، سکوت در  علیه سیاست خارجی پروآمریکای  1967/1968های  کردند. اعتراضات در سالکار می

ی تجاوز آمریکا به ویتنام، و ریاضت اقتصادی،  [ در بحبوحه70] قبال فلسطین، میزبانی از هوبرت هامفری 
شد.  آغاز  روستایی  کنترل  و  فرماندهی  سیاست  سال  71] و  پایان  در  بحبوحه1969[  در  اعتراضات  ،  ی 

های دانشجویی و کارگری و  در میان بخش[ در صنایع حیاتی استخراج مواد اولیه، ناآرامی  72] جوشخود
تغییر نام داده    1964ای پنهان با حزب حاکم داشت )حزبی که از  دارکه رابطههای نخبگان زمیننارضایتی

 ها از هم فرو پاشید. ی تعاونیشد(، تجربهخوانده می PSD حزب سوسیالیست دستوریبود و 

داری تحت هدایت دولت حرکت  سمت سرمایه  ، دولت روش جدیدی را در پیش گرفت و به1972در  
بخش ثمرات سرمایهکرد.  از  که  متنوع خصوصی  زیرساختهای  در  دههگذاری  اجتماعی    1960ی  های 

[ از سوی مهاجران به  74] [ رونق کوچک نفت، وجوه ارسالی73] مند بودند از این وضعیت سود بردند.بهره
آورد، و    وجودبهی آب  های حوزهگذاریظیمی برای سرمایهی علیبی و فرانسه، و صادرات فسفات پشتوانه

  دولت در پرداخت یارانه از حمایت عرصه را برای رونق صادرات کشاورزی فراهم کرد. بورژوازی کشاورزی

ی  [ سود برد؛ همه75] انقالب سبزها، و ها، مکانیزه کردن، تنوع محصوالتی با سهم باالی نهادهبه نهاد

سرمایه به  معطوف  اقدامات  بزرگاین  پروشداران  به  دهندهمقیاس  که  بودند  کشور  شمال  در  غله  ی 
ای منجر به ترغیب مزارع  [ نظام یارانه76] شتاب بخشیدند.  شان برای افزایش تولیدهای بطئی سابقحرکت

متوسط برای افزایش استفاده از کار خانوادگی شد. قیمت کف روغن زیتون، و نه خود زیتون، این امکان را  
تر شود. تولید روغن  دهندگان زیتون، فراهم کرد تا سودشان بیشبرای تولیدکنندگان روغن، و نه پرورش

 ، عنصری حیاتی باقی ماند. صفاقسبرای انباشت سرمایه، به ویژه در حوالی بندر جنوبی  چنانزیتون هم
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ی خارجی،  ی سوریه به روی سرمایهشدهوضع شد که، همانند گشایش کنترل  1972قانونی در سال  
ایجاد کرد که منجر به رونق صنعت مونتاژ پوشاک   از مناطق ساحلی« در تونس  بالقوه »خارج  پلتفرمی 

کارخانه77] دهآما شد.  نوع  [  از  اساساً  نساجی  استفاده های  برای  می  آماده  وارد  پارچه  و  بودند.  شد، 

فروش می به  اروپایی  بازارهای  در  نهایی  و  محصوالت  پسین  پیوندهای  پوشاک  مونتاژ  نتیجه،  در  رفت. 
مواد اولیه که در   جات صنعتی متالورژی و فرآوریکارخان تر از  پیشین اندکی داشت و به لحاظ اجتماعی کم

ایجاد شده بودند، درونی و تثبیت شده بود. در بخش خدمات، گردشگری به محور اصلی    1960ی  دهه
های بازتولید اجتماعی را از طریق  ای را فعال کرد که هزینهانباشت تبدیل شد. نفت تاحدودی نظامی یارانه

از اینکاهش می  کاهش قیمت اقالم خوراکی مصرفی اولیه، مانند پاستا و نان، رو امکان پرداخت  داد، و 
پایین میدستمزدهای  مهیا  را  دههتر  در  حال،  در همین  اتحادیه1970ی  کرد.  افسار  ،  تونس  عمومی  ی 

[ خود را گسست و موج اعتصابی تدارک دید که یک دهه به طول انجامید. دولت که  78] کورپوراتیستی
، به  1978شدت گرفته بود، در پی اعتصاب عمومی ژانویه  ی عمومی تونس بار دیگر  هراسش از اتحادیه

 امید مهار دستمزدها اتحادیه را به خاک و خون کشید. 

 رونق نفتی، رکود نفتی، بحران بدهی 
  کاهش   را  یا حواله  یدرآمدها  و  یصادرات  عواید  که  1986  سال  ینفت  رکود  و  یداخل  یبده  شیافزا  نیب
های باال ناگهان با تهاجمی  میان دو انبر گرفتار آمدند. کشورهایی با بدهی  عرب  یگراتوسعه  یکشورها   داد،

تر باز کردن  المللی برای تجدید ساختار اقتصادهایشان و اجبار به هرچه بیشاز سوی موسسات مالی بین
های اجتماعی مواجه  کاهش مقررات دولتی و حمایت  حالعینی خارجی، و در  درهایشان به روی سرمایه

بینشدند مالی  موسسات  وام.  اعطای  برای  را  شرایطی  حملهالمللی  و  مشروعیت  ها  به  ایدئولوژیک  ی 
پنجه   و  با تغییر ساختار اقتصادش دست  1980ی  ی دههگرایی در دستور کار قرار دادند. تونس در میانهتوسعه

فضای سیاسی برای    1991  کرد. مصر در برابر این امر مقاومت کرد تا زمانی که حمله به عراق درنرم می
آورد. سوریه آماده بود تا مسیر مشابهی را در پیش گیرد، زیرا این مسیر    وجودبهاجرای بازسازی اقتصادی را  

ت  االمللی یا مناسبکرد، اما تسلیم شروط موسسات مالی بینی آن کمک میبه منافع طبقاتی رهبری و شبکه
 تی خود را حفظ کند.شد تا بتواند اعتبار ناسیونالیسرسمی نمی

رئیس زمامداری  چهارمین  )دوران  مبارک  حسنی  مصر،  نظامی  سیاست2011  -1981جهمور  های  (، 
، در برابر فشار ایاالت متحده و  1977انفتاح را حفظ کرد. اما او به دلیل هراس از تکرار شورش نان ژانویه  

،  1991مقاومت کرد. مصر در زمان جنگ خلیج در  المللی پول برای لیبرالی کردن کامل اقتصاد  صندوق بین
میلیارد دالر آمریکا بدهی خارجی داشت. به عنوان پاداشی در ازای حمایت از کارزار نظامی   50نزدیک به  

دهندگان غربیِ مصر نیمی از این بدهی را  لغو  به رهبری آمریکا برای بیرون راندن عراق از کویت، وام
سازی  این امکان را برای مصر فراهم کرد که برای شروع جدی خصوصی  ی سیاسیکردند. این مداخله
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با صندوق   ی تنظیم ساختاربرنامهو    اصالحات اقتصادیای را برای  نامهبخش عمومی، موافقت

 المللی پول و بانک جهانی منعقد کند. بین

  های کشاورزیاجارهبر    های ناصریستیْ لغو نظام کنترلیکی از نمادهای مهمِ معکوس شدن سیاست
همراه با قانون جدید مالکیت روستایی وضع شده بود.    1952بود که از زمان اجرای اصالحات ارضی در  

را نداشتند، یا به    ها بیرون رانده شدند به این دلیل که دیگر توان پرداخت اجارههزار دهقان از زمین صدها
باز گردانده بود. پلیس با خشونت    1952وران پیش از  های متنفذ داین سبب که دولت زمین را به خانواده

 [ 79]  کرد. داران کشاورزی اقدام میشده از بازگرداندن سرمایهعلیه این کشاورزان اخراج 

سیاست به  گذار  از  دیگری  درهمنماد  و  واشنگتن  توافق  بنگاههای  و  دولت  خصوصی،  تنیدگی  های 
بود. جمال مبارک،    2004[ به ریاست احمد نظیف در  80]  وکار«انتصاب »دولتی متشکل از صاحبان کسب

ی  کمیته  ( را از طریق ایجاد یکNDP) حزب دموکراتیک ملیجمهور، کنترل  ترین پسر رئیسجوان

های عمومی  سازی داراییدار خود که از رشد خصوصیمتشکل از انجمنی از دوستان بنگاه  گذاری سیاست

برده   سود  زمین  اجاره  بر  کنترل  حذف  بانکو  سابقاً  که  جمال،  گرفت.  دست  به  به  بودند  معتقد  و  دار 
ترویجسیاست بینهای  مالی  موسسات  توسط  می شده  آماده  پدر  جانشینی  برای  را  خود  بود،  کرد.  المللی 

توانست بدون ارتباط  مقیاس نمیی بزرگبر پارلمان مسلط بودند. سرمایه  2010تا    2005متحدان او از سال  
دارودسته دستگاه  یبا  کار  جمال،  به  مصر  در  ملی  دموکراتیک  حزب  یا  حکومتی،  مختلف  امنیتی  های 

 [ 81] بپردازد.

گذاری مستقیم خارجی چشمگیری بود، و تولید ناخالص  شاهد سرمایه  2000ی  ی دههمصر در میانه
تجاری،  گذاری در کشاورزی  ی کشورهای خلیج با سرمایهدرصد رشد کرد. سرمایه 7داخلی ساالنه حدود  

خانهگاهاستراحت و  ساحلی  حومههای  گرفت.  اختیار  در  را  بازار  لوکس  سکونت  های  محل  که  قاهره  ی 
های محصور در این محالت یک بورژوازی  ی فرادست دوران سادات بود، به سرعت رشد کرد. جماعتطبقه

 آوردند.  وجودبهشده و در حال گسترش را جدید جهانی

در   بخش 1972سادات  در  از تالش،  برای جذب سرمایهی  وزنه  هایش  تقویت  مخالف  و  نیروهای  ی 
المسلمین که در دوران رژیم ناصر از کشور گریخته و با زندگی در تبعید در  ها، از اعضای اخوانناصریست

ی  تا دهه  1980ی  ی نفت ثروتمند شده بودند دعوت کرد تا به مصر بازگردند. از دههکشورهای تولیدکننده
وکارهای پرمنفعتی  های پارلمان را به دست آورند و کسبالمسلمین اجازه داد کرسی، رژیم به اخوان2000
ای آنان را، هنگامی که از حدومرزهای مبهم سیاسی و اقتصادی رژیم  اندازی کنند اما به طور دورهرا راه

کرد اما در  ی استقبال میوکارهای اسالمکرد. مثالً، مبارک اغلب از کسبکردند، سرکوب میتخطی می
گذاری اسالمی تهدیدی سیاسی به شمار های سرمایههنگامی که به این نتیجه رسید که شرکت  1988

 [ 82]  ها را به زندان انداخت.ها را متالشی کرد و برخی از مالکان آنآیند آنمی
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های  ای که بخشنونی و مالیبه ارتش اجازه داد با برخورداری از امتیازات قا  1990ی  مبارک از آغاز دهه
های تجاری سودآوری ایجاد کنند. کارساالرهای نظامی برای  عمومی و خصوصی از آن محروم بودند بنگاه

ی خارجی،  ها در صنایع سنگین مانند تولید سیمان، فوالد، و وسایل نقلیه، با سرمایهگذاریی سرمایهتوسعه
های کشاورزی  ند. آنان مبادرت به احیای اراضی برای فعالیتویژه از کشورهای عربی خلیج، همکاری کردبه

 [ 83] وساز تسلط یافتند.تجاری کردند و بر بخش عمومی ساخت

ی  ی پروژهامنیتی به طور کلی از نخبگان تجاری در برابر دهقانان و کارگران ناراضی که بازنده  دستگاه 
های جدیدی ایجاد کرد، اما عمدتاً با  ی خصوصی شغلسرمایهکرد.  لیبرالی کردن اقتصاد بودند حمایت می

شرایطی بدتر از بخش عمومی که صدها هزار کارگر را اخراج یا آنان را وادار به بازنشستگی زودهنگام کرده  
[ جنبش کارگری به طور مستقیم باعث  84] به وقوع پیوست.  2000ی  ها در دههبود. موجی از اعتصاب

 زدایی کرد. شد، اما سیاست و فرهنگ اعتراضی را رواج داد که از رژیم مشروعیتن 2011خیزش مردمی  

* 

ها در  گراییْ بحران شدید تراز پرداختتر سوریه از توسعهگیری و خروج تهاجمیی عطف فاصلهنقطه
با توجه به بورژواییروی خود نمیی دیگری پیش[ رژیم هیچ گزینه85] بود.   1986 سازی  دید، به ویژه 
[،  87]  [ با انباشت سرمایه توسط مقامات دولتی و شرکایشان در بخش »خصوصی«86] ی سیاسی.طبقه

، بخش خصوصی شروع به رقابت  1990ی  ی دههها نیز افزایش یافت. در اوایل میانهقدرت ساختاری آن
شده، از  ینشبا قدرت اقتصادی دولت کرد، و آن را به لنگر قدرت دیگری برای دولت و اقشار اجتماعی گز

مند شده بودند ــ های اقتصادی فاسد ثروتجمله »بورژوازی دولتی« ــ مقامات دولتی که از طریق فعالیت
 [ 88] تبدیل کرد.

سازی  گر مرکزی و گسترش لیبرالگسیختگی تدریجی اقتصاد کنترل، ازهم1980ی  پس از اواخر دهه
شدن شدید اجتماعی در سوریه شد. طبقات مردمی  شده و قطبیی حاکم دگرگونمنجر به ایجاد یک طبقه

فرسایش شبکه را کاهش  هااز  در بخش عمومی  اشتغال  و  اجتماعی  رفاه  دولتی، که  اجتماعی  امنیت  ی 
سویی مقامات رژیم و فعاالن بخش خصوصی در انباشت سرمایه  گیری داده بودند، آسیب دیدند. همچشم

های پرمنفعت و  گذاریوجوی سرمایهصاد، و متعاقب آن جستگری پیشین دولت در اقتدر اصل در مداخله
های اقتصاد غیررسمی، همراه با نهادهای  ی شبکه، توسعه1990ی  ی دههشده ریشه داشت. تا میانهتضمین

که  آنپذیر اقتصادی باز کرد، بدونبرای مقامات قدرتمند دولت و فعاالن ریسکرا  سایه و مالزم با آن، راه  
ی میان گفتمان »سوسیالیستی« رژیم و گرایش  ی شکاف فزایندهگویی دربارهی مجبور به پاسخبه طور علن
 نئولیبرالی باشند.های شبهبه سیاست

به بعد بسیار شبیه مصر و تونس شد: فقط منافع اقتصادی مورد تایید    1990ی  ی دههسوریه نیز از نیمه
ی معینی از  توانست فراتر از آستانهی دولتی، میستهدولت، در بسیاری موارد در مشارکت با مقامات برج 
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حکومت    ی هدایتکمیتهگری  ها، با میانجیمشیانباشت سرمایه شکوفا شود. رژیم بازار را شکل داد؛ خط 

، در خدمت منافع تجاری خاصی بودند. در آن زمان، قدرت ساختاری  گذاریشورای عالی سرمایهو  

ی رسیدن به ثروت، قدرت و موقعیت  رده بود تا دولت دیگر تنها وسیلهی کافی رشد کسرمایه به اندازه
 نباشد.

در سال   اسد،  حافظ  جانشین  و  پسر  اسد،  اجتماعیمدل    2005بشار  بازار  برای  89] اقتصاد  را   ]

را   2011هدایت »مدرنیزاسیون« سوریه در پیش گرفت، که در نهایت ناقوس مرگ نظم اجتماعی پیش از 
  2011تا    2005شدن اجتماعی از  سابقه و قطبیسه عامل اصلی باعث ایجاد نارضایتی بیبه صدا درآورد.  

های  های نئولیبرال در دوران بیکاری گسترده و بازار کار در حال گسترش، آخرین بقایای سیاستشد. سیاست
قیمت و باکیفیت  بازتوزیعی را خشکاند. در مقابل، دولت از طریق ایجاد یک نظام بانکی جدید، تبلیغات گران

ی  هاهای هدلینگ، از بخش خصوصی ــ از جمله شبکهگذاری پرریسک در ارتباطات، و شرکتو سرمایه
ای کرد. و عامل آخر، بخش کشاورزی  تحت سیطره یا نزدیک به محافل اجتماعی رژیم ــ حمایت گسترده

دهه دلیل  بیبه  موج ها  و  مدیریت ضعیف  و  ویرانگرِ خشکسالیتوجهی  بیهای  به  های  رو  تقریباً  سابقه، 
شد، مناطقی که خود از قبل    هزار خانواده به مناطق شهری 400نابودی بود که منجر به مهاجرت بیش از  

های  [ در سال90] ی زندگی تحت فشار زیادی قرار داشتند.به سبب اشتغال ناقص و شرایط بد و فقیرانه
کاران، هیچ رغبتی  ل بمباران سوریه از سوی نومحافظهدر پی نابودی عراق و کوبیدن بر طب  2005-2011

ترین سطح  شد. با این وجود، نارضایتی در سوریه به باالترین و گستردهبه اعتراض عمومی مشاهده نمی
سه تقریباً  در  تحلیلدههخود  متوسط  طبقات  بار  نخستین  برای  و  بود  رسیده  گذشته  نیز  ی  را  رفته 

  که   ی بازرگان  بر  یمبتن  دیجد  کار   بازار   ا ی  برق  و زرق پر  د یجد  یشهرها   از   توانستندینم  که گرفت  دربرمی
این نارضایتی، به یاری الگوهایی که مصر و    .ببرند  ایبهره  ،شتدا  ازینماهر  و نیمه  رماهریغ  افراد  به  عمدتاً

 انجامید.  2011تونس دراختیار گذاشتند، به فوران اعتراض در 

* 

ی محتاطانه حرکت کرد. به  شده شدن تعدیل، تونس به سمت نوعی نئولیبرالی1980ی دههی در میانه
وکارهای خانوادگی شکستن کنترل  دار کسبی ریشهی عمومی تونس و شبکهدلیل قدرت اجتماعی اتحادیه

ونس زودتر اما  برانگیزتر از مصر و سوریه بود. از این رو گذار ت تر و مجادلهمستقیم دولت بر اقتصادْ پیچیده
اوایل دههخفیف تا  این وجود،  با  بود.  انفجاری هزینه1980ی  تر  افزایش  یارانه،  تعادل  های  کاالها  های 
و کاهش وجوه واریزی کارگران    1986های جاری را دچار تنش کرد که با سقوط قیمت نفت در  حساب

 مدیریت نبود.مهاجر، دیگر قابل

ها، و وادار کردن کشاورزی  نای »باز شدن« اقتصاد، کاهش یارانهی تعدیل ساختاری تونس به معبسته
ای که  های مافیاگونهبه رقابت با تولیدات جهانی بود. گشایش به طور نسبی اتفاق افتاد، از طریق بخش
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نیمه شامل »روزآمد  [ این انفتاِح نصفه91] توجهی از ثروت ملی را در اختیار داشتند.ی قابلشدهسهم تضمین
بود: کارخانجات گزینشکر برای مدرنشدهدن صنعتی«  تولید به کمکای  فرایندهای  های دولتی  سازی 

کردند و از  ها فرار میداری به طور غیررسمی از محدودیتهای مهم سرمایهدسترسی پیدا کردند. بخش
ی  به ویژه طایفه  هایی که به دیکتاتوری بن علی نزدیک بودند،رفتند. در نهایت آندادن طفره می  رشوه

 [ 92.]دی لیال، همسر دوم بن علی، بخش اعظم اقتصاد را در کنترل خود داشتنترابلسی، خانواده

روستایی تقسیم    گویی تلفنی و بخشها تمرکز یافته بودند در مراکز پاسخزنان کارگر که قبالً در نساجی
داری  رصه را برای تجدیدحیات سرمایهگذاری ترجیحی برای صاحبان سرمایه ع [ قانون سرمایه93] شدند.

[ بورژوازی نوپای روستایی به ویژه در میان تولیدکنندگان نیرومند زیتون، از اواخر  94] کشاورزی مهیا کرد.
ی  داری ماهیتاً قطبی است، بر بیگانگی گستردهجا که سرمایه[ از آن95] منتفع شد. 2010تا  1970ی دهه

استخرده نیز  زمین  از  است.مالکان  به  96] وار  مشاغل  تخصیص  در  فساد  فسقات،  معدن  مناطق  در   ]
رخ    قفصهی معدنی  خیزش در حوضه یک شورش/   2008درپی انجامید. در سال  انفجارهای اجتماعی پی

و کمبود فرصت فقر  انجامید، و مردم علیه  به طول  نرخ  ها شورش کردند، در حالیداد که شش ماه  که 
یافته و بیکار اتحادیه عمومی تونس نیز در  تر بود. اعضای ناراضی غیرسازمانیینبیکاری از میانگین ملی پا

درآمدی بود کنندگان این خیزش حضور داشتند. این شورش کشور را متالطم کرد که پیشمیان شرکت
 [ 97]  که مستقیماً اقتدارگرایی سیاسی را هدف گرفت. 2011 -2010های برای خیزش

 خیزش و پس از آن 

جرقهخودسوز تونس  در  بوعزیزی  محمد  در  ی  را  منطقه  که  بود  کشید.    2011- 2010ای  آتش  به 
گون و متفاوت بودند،  هایی که از حیث ابعاد، شتاب وقایع و میزان نفوذ و دخالت نیروهای خارجیْ گونهقیام

های  بود. یارانه  [ در اغلب موارد، نارضایتی تا حدودی ناشی از نئولیبرالیسم 98] سرتاسر منطقه را درنوردید.
ها  کاالها کاهش یافتند، دستمزدها راکد شدند، و نرخ فقر در سراسر منطقه افزایش یافت. اگرچه خیزش

و    ی سرمایهتقریباً همزمان نظم سیاسی در این سه کشور )مصر، تونس و سوریه( را روبید و زدود، رابطه
گی در سوریه یا نئولیبرالیسم امتدادیافته در  دولت در مصر دچار چرخش جدیدی شد که آن را از اقتصاد جن

 کند. تونس متمایز می

برعهده گرفت،    2014جمهوری مصر را در سال  از زمانی که ژنرال سابق، عبدالفتاح السیسی، ریاست
سرمایه جایگزین  بازار،  و  دولت  در  پیشتاز  نیروهای  عنوان  به  نظامی،  شدند.  ی  کارساالرهای  خصوصی 

بیش دولتی  بازنشسته  دستگاه  افسران  از  پیش  ردهاز  مناصب  که  است  شده  تشکیل  حکومتیِ  ای  باالی 
ها انحصارهای نهادهای نظامی در بخش تولید و خدمات شهری  ی اقتصاد را در دست دارند. آنکنندهکنترل

  اقتصادی   نخبگان  کند،یم  دنبال  را   یبرالینئول  دیشد  اقدامات  دیجد  ینظام  میرژ   که  جانآ  ازکنند.  را تقویت می
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نظامیان کسب  ی برا  ی فرع  ی مانکاریپ  به تنها    ا ی  سابق شده  وکارهای  یمحدود    گذاشته  کنار  کامالً   ااند 
 [ 99] اند.شده 

سازیْ به ایجاد بخش بزرگ و  در تونس نیز، همانند مصر و سوریه، مناسبات مبتنی بر حذف و مستنثی
شد که در انقالب شرکت جسته  بخش از کسانی تشکیل مییدشدگان در اقتصاد انجامید. این  مهمی از خلع

ترین مناطق آغاز شد و سرانجام به سواحل رسید. اگر به یاد داشته باشیم که  بودند و از فقیرترین و خشک
طبقه این  میعموماً  پیش  را  سیاسی  دموکراسی  که  است  کارگر  قیام  ی  الگوی کالسیک   2011برد،  با 

سازی فراگیرِ »ضدتروریستی«،  ی نظامی[ در نتیجه، در بحبوحه100] ان است.خو های بورژوایی همانقالب
 [101] داری جهانی بوده است. تر تونس در سرمایهدموکراسی ابزاری برای ادغام بیش

توده بینواسازی  اثرات سیاسی  میان طبقات مردم، هضم و جذب  دولت  یارانه  توزیع  از طریق  را،  ای 
ی دولت مهار نارضایتی از طریق سیاست چماقِ  جتماعی جلوگیری کند. نقش اولیها  کند تا از ناآرامیمی

تر تونس در تقسیم  بیش  ی سازوکاری برای ادغاممثابهبه  حال عینها است و در  خشونت دولتی و هویجِ یارانه
هش ارزش  ی کا تر از قانون جهانی ارزش به واسطهکند: از طریق انقیاد و تبعیت بیشکار جهانی عمل می

اتحادیه با  تجاری  توافقات  تعمیق  رایج،  روی  پول  به  کشاورزی  بخش  درهای  کردن  باز  و  اروپا،  ی 
ناآرامی102] ،گذاری خارجیسرمایه به  [  تقریباً  برای  تمامها تشدید شده است. حکومت  به سازوکاری  ی 

 [ 103] انباشت دائم بدل شده است. 

ای و  ان آغاز عمیقاً تحت نفوذ متحدان و دشمنان منطقههای مصر و تونس، سوریه از همبرخالف قیام
المللی قرار گرفت، که انباشت و بازتولید اجتماعی ملی را از هم پاشاند، و روابط دولت/بازار/طبقه را از  بین

کم داد.  شکل  فرصتنو  سوریه،  قیام  انفجار  از  پس  سال  دو  از  و  تر  سرمایه  انباشت  برای  جدیدی  های 
جات باستانی، تجهیزات نظامی و دیگر  بقاتی پدیدار شد مانند نفت، قاچاق، تجارت عتیقهبندی طبازصورت

مالیات فرصتکاالها،  این  اخاذی.  و  غریب  و  عجیب  جمله  های  از  جدید  اقتصادی  فعاالن  قدرت  ها 
را در مناطق تحتجنگ کنترل  ساالران در مناطق تحت کنترل شورشیان، و شرکای کارساالر گوناگون 
  «یتجار   یهجامع »  گاههیتک  نیتریقو  عنوان  به  ها نآ  .دادکنترل کردها افزایش مییا مناطق تحت  رژیم

  از   یتوجهقابل  یایبقا  البته.  رندیگیم  یشیپ  خود  امیق  از  شیپ  انینیشیپ  از  سرعت  به  و  اندپدیدار شده   دیجد
 جمهور. [، پسردایی رئیس104] مخلوف  یرام غول تجاری   مانند دارد،  وجودهم  امیق  از شیپ نظم

گیری است که رژیم سوریه  افتاده، در حال شکلی جدید، معیوب و ازریختاینک جنین یک سوریه
ی »کارساالرهای«  میان دولت، بازار و طبقه  2013تحولی که پس از  مسئول نهایی آن است. مناسبات درحال

کنند، باعث تداوم درگیری شده و  یک ایفا میهای دور و نزدجدید شکل گرفت، و در کنار نقشی که دولت
روبه مانع  با  را  مصالحه  و  میصلح  همهرو  برای  داعش،  کند.  اپوزیسیون،  رژیم،  ــ  اصلی  بازیگران  ی 

گیری و تحکیم  سودآورتر از آن است که بتوان به آن پایان داد. شکل  ،های همسایه ــ اقتصادِ جنگیدولت
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سرمایهگروه جدید  درهای  جداگانه  داران  میانه مناطق  در  سرزمینی  و  سیاسی  حال  ی  در  زدوخوردها  ی 
توانند در هرگونه پیکربندی سیاسی آینده سهیم باشند،  ها میکه تا چه اندازه این گروهروی است. اینپیش

های ثروت نامشروع دست بشویند، آن هم  داران جدید از جریانهنوز ناروشن است. بعید است که سرمایه
بازیابی قلمروها و  در شرا دارد در حال  نیروهای متخاصم قرار  از هرطرف تحت فشار  یطی که رژیم که 

ثباتی   ایجاد  تبدیل شوند که  اجتماعی  لنگری  به  بتوانند  این »کارساالرها«ی جدید شاید  منابعش است. 
 .کندتسهیل  پناهندگان بازگشت و سرکوب فقر،  ،یتینارضا شیافزای  مدت را در بحبوحهمیان

تالشبه به  رغم  بازگشت  و  طبقاتی  سیاست  فرونشاندن  برای  تونس  سابق  رژیم  بقایای  های 

ی این  ی مانور آزادانهدامنه  ی عمومی تونس اتحادیههای اقتصادی اجماع واشنگتن، وجود  مشیخط

دار سیاست مردمی باعث به تاخیر افتادن  کند. اقتدارگرایی نظامی و سرکوب ادامهها را محدود میتالش
های مردمی در سودان، الجزایر، لبنان  ظهور مجدد سیاست طبقاتی در مصر و سوریه شده است. اما خیزش

در   )2020  –  2018و عراق  ریف  مراکش  ریفال  حراک، و جنبش  در  دهد که  می  نشان  2016-2017( 
  2011-2010های مردمی  ای انباشت سرمایه و حاکمیت که در خیزشهای ساختاری شکل منطقهبحران

 تجلی یافت هنوز حل نشده است. 

 ای است از فصل دوم کتاب زیر:  * این مقاله ترجمه 

A Critical Political Economy of the Middle East and North Africa, Edited by Joel Beinin, 

Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press, Stanford, California, 

2021. 

 عنوان اصلی مقاله: 

State, Market, and Class: Egypt, Syria, and Tunisia, by Max Ajl, Bassam Haddad, and 
Zeinab Abul-Magd. 

 ی نویسندگان: درباره

ی سیاست و دولت شار در  مدرسه   اریدانشی مطالعات اسالمی و خاورمیانه است و استاد  بسام حداد مدیر برنامه  -
و از بنیانگذاران    جدلیهی الکترونیکی  دانشگاه جورج میسون آمریکاست. حداد از سردبیران و بنیانگذاران نشریه 

 اب زیر اشاره کرد: توان به کت( نیز هست. از آثار مهم او می MESPI.orgی آموزشی مطالعات خاورمیانه )پروژه

Business Networks in Syria: The Political Economy of Authoritarian Resilience 
زینب ابوالمجد، استاد تاریخ خاورمیانه در کالج اوبرلین است. او دکترای خود را در رشته تاریخ اقتصادی از دانشگاه   -

 از دانشگاه قاهره دریافت کرده است. از آثار او: تاون و مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم سیاسی جورج 

Militarizing the Nation: The Army, Business, and Revolution in Egypt and 
Imagined Empires: A History of Revolt in Egypt 

  و   ییغذا  استقالل  باندیده ی در  پژوهش   انهمکارو از    نگن یواخندکترا در دانشگاه  ماکس عجل، پژوهشگر پست  -
 Tunisian Observatory for Food Sovereignty and the)  تونس  ستیز   طیمح

Environment نشریه در  زیادی  مقاالت  او  است.   Peasant Studies and Review ofی  ( 

https://www.jadaliyya.com/
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 . سدینوی م  عرب یمنطقه

 

 : اهادداشت ی
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 . م - بودند یدارهیسرما  ی ست یبرالینول چرخش با

به مجموعه سیاست   [. 2] اطالق می ی هاانفتاح  انور  ی  رئیس شود که  از جنگ  سادات،  با    1973جمهور وقت مصر، پس 
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ی دوران جمال  گرایانه های توسعهخصوصی گشود، به استیالی بخش عمومی در اقتصاد پایان داد و بسیاری از سیاست 
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بنا نهاد تا انقالب سال    یو از خدیوها که    یا. سلسله کردی م   ی حکمران  ز یشام ن  یبر مصر بر منطقه   الوه ع  محمدعلی پاشا 

ی دولت عثمانی بر مصر از بین رفت و با اشغال مصر توسط  سلطه 19هرچند از اواخر قرن    . کردی م  ی حکمران  بر مصر   1952

 م. - کردندی بریتانیا حکومت می بریتانیا، حکمرانان مصر تحت سلطه
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موجب »بازآفرینی« انسان در  گوید قهر میکند. او از قهر ستایش می ی انگیزتیر حنحو به از فرانس فانون 

  شود. خودِ قهر، نه هدف خویش می  شده«یتی خود و بازیابی »معصومیت گممبارزه، »آگاهی« او از هس

آماج  و  را جلوههای رهاییمبارزه  او  انسانیت  آن،  از سرشت  گر میبخش  انسانی  آن،  با کاربست  سازد؛ و 

مورد ستایش قرار    ،قهر را  بلکه نفسِ  او نه از منظر کارآیی قهر در پیکار سیاسی،.  شودبهتری متولد می

ها کنند. آنربست قهر را نفی مییز قرار دارند که یکسر کاهپرمدافعان روش خشونت  او،  در مقابلدهد.  می

  ی مشروع بهره گرفت. یلهتوان از وسبه تاسی از گاندی براین باورند که برای دستیابی به اهداف نیک می

نمی یاری  نیک  به اهداف  نامشروع  بهو وسایل  از حیث اخالقی  آن  از  امری    قهرکارگیری  رسانند، فراتر 

ها  کند. از منظر آنی مردم را با حاکمان پلشت مخدوش میاستفاده از قهر مرز توده  انگهیو   غیرمجاز است.
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ی  نوبهزداشت، و این چرخه بهتوان از حرکت با کاربست قهر از پویشی برخوردار است که چرخه آن را نمی

می یاری  قهر  بازتولید  به  آرمانیخود  نه  حاضر  نوشتار  نویسنده  رویکرد  توصیه  رساند.  نه  و  قهر  کردن 

ها است. مولف با روش  پرهیزی برای هر شرایط سیاسی فارغ از توازن قوا و شیوه برخورد دولتخشونت

اگر دشمن از طریق  صدا است که »گزاره کالوزویتس همهنگام با این  دلی دارد، اما همپرهیزی همخشونت

ر کنیم  وبا   بایدها شود،  روحیه آن  تها باعث شکس کردن آنبرخورد غیرانسانی با شورشیان یا اسیر و اعدام

خوانید بیالن هر دو روش مبارزه  چه میآن  .« رحمی و خشونت، همان بیرحمی و خشونت استکه جواب بی

ی زمانی  ی آن با روش قهر در بازهپرهیزی و مقایسهاثر مهم در باب نقش خشونترا از رهگذر تفسیر دو  

ولوژیک، بلکه  ی ایدئاین دو روش نه از منظر یک آموزه  دهد، و با موشکافیِطوالنی در بوته آزمون قرار می

 د. دهها را در صحنه مبارزات مردمی نشان مییی، تاثیر و نتایج هریک از آناز حیث سیاسی، کارآ

** 

  ،شیلی  راه  کنگ گرفته تا کلمبیا، از شورشی جهانی طبقات حاکم را از هنگ  ، این مقاله  در هنگام نگارش

به عراق  و  لبنان  مصر،  کاتالونیا،  است هائیتی،  آورده  در  در  جنبش  این.  لرزه  اعتراضی  قابل    بریتانیاهای 

( XR« )ش علیه انقراض خیز »  وشرایط اقلیمی  مربوط بهاعتصابات  اما    .نیست  هاجنبشسایر    سنجش با

های  دوره در( XR)رویدادهای مربوط به . در آن شرکت کردندها هزار نفر و ده  ،اندبخش بودهبراستی الهام

 است.   شدهویژه در لندن، ، بهسبب آشفتگی برجسته در انگلیس در زمان شورش و رخ داده است،طوالنی 

  های اجتماعی . در جنبششونددر شرایط جدید مطرح می  کهنه   های مکشکش  ها،نبشدر بسیاری از این ج 

قرار گرفته است  هاست  سال  که  هایی هستندگاهگره  هااین و جدل  بحث  پلیس، مساله  - مورد    ی نقش 

ای  موضوعات ویژه  پرهیزی یکی ازموضوع خشونت  غیره.  کارگر وینقش طبقه  سازمانی،رهبری سیاسی و  

 . است تحت تاثیر قرار داده ها راوجدلبحثاین است که 

هیچ  ، اما بهوجوش بوده استپرجنببسیار  علیه انقراض    درون جنبش  در   پرهیزیخشونتبحث پیرامون   

به این پرسش در جنبش علیه الیحههم.  شودنمیآن محدود  وجه  فراری در    یاصالح   یچنین  مجرمان 

ماه  کنگ، در  آموزش و پرورش هنگ  استاد دانشگاه  مینگ مینگ چیو،.  استبوده  رح  کنگ نیز مط هنگ

 : ، نوشت2019سال  اوت

مردم،   کردن،زخمیمانند    خشونت،»  کشتن  استنیرومند  یا  تحریک  پرهیزیخشونت  اما  ،تر  مانند   ،

  یکنگمعترضان هنگنویسد: » می« وی در پایان  .تر است موفقها  ها و جادهدر خیابانبندان  راهاعتصاب یا  به

که به احتمال زیاد شکست    ،زنیدخشونت میبه  دست  شوید،میآیا تسلیم خشم خود  .  دارند  گزینش  حق
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احتمال زیاد موفق  به  و   دهید،قرار میفشار    را زیر   ، دولت شویدبند میپرهیزی پایبه خشونتیا    ؟دیخورمی

 ( 1) «؟شویدمی

 : که به امری عادی تبدیل شده است کند،بیان میدر دفاع از خشونت پرهیزی  استداللی را چیو

  مقاومت از  های دولتی برای جلوگیری  ، زندان یا اعدامودشنامکتکرا با    چند نفر  تنها  دولتیاگر    حتی»

.  انگیزدبرمی  ی راتر بیش  هایمخالفت  تر وارونه است، وآمد آن بیش پی ،  مجازات کند  پرهیزانهخشونت

از  پشتیبانان که  میخشم  او  خشونت  این   دولت  تبدیل  آن  تماشاگران  به  اند،    سپس   شوند،گین 

 « شد.خواهند معترض تدریج شوند، و این پشتیبانان بهمی حامی ان،تماشاچی

در    کلیدی  پردازان یهیکی از نظر، و  بریتانیادر    (،XRانقراض ) علیه    شورش گذاران  راجر هاالم، یکی از بنیان

هولوکاست انجام    بودنی نسبیدربارهکه    وگوییگفتدلیل  به  وی.  دارد  سانی با چیوبینش هم   جنبش،این  

با    او.  است  جنبشدر این    برد)استراتژی( اصلیچنان راهی او همبیانیه  امامعلق شد،    ،( XRاز جنبش )  ،داد

 : می کند وگوی خود را آغازشورشی، گفت مستقیم اقدام طرح استداللی برای 

باید  »برای    کارزارباشآشکار  ما  که  سیاسید،  فرستادن  های  مانند  پول ای  سنتی،  دادن  میل، 

بسیاری از افراد    .کارساز نیست   گوناگون دیگر  های پیماییراهشرکت در    و  ،غیردولتیهای  سازمانبه

  های کارزاراند، اما زمان بازنگری فرارسیده است.  ها کردهها از زندگی خود را وقف این کاربرجسته سال

  60  تاکنون  ،1990ای از سال  خانهگازهای گل  انتشارمیزان  .  اندنبودهتغییرات الزم    ایجادقادر به    رایج

در حال گسترش  چنان  هم  و   باال رفته است،درصد    2.7  تنها  ،2019درصد افزایش یافته است، در سال  

 . است

به  »  نگاهی  و  سال  30با  است، ،وحشتناک  هایشکست  گذشته،  روشن  آن  و    هادارپول  دلیل 

اقناع و ارائه  روش    . باآورنددست میبهزیادی    ی خودکشی کنونی ما ثروتاز این دورهقدرتمندان  

  کار را توانید این  می  ومرجهرج   ایجاد  با  تنها چیره شوید.    پایداریتوانید بر چنین قدرت  ، نمیاطالعات

 « .انجام دهید

 : مورد خشونت است نخستین وجود دارد. آشوب گونههاالم سپس استدالل می کند که دو 

اما  است،  درخشان  آشوبایجاد هرج و مرج و   و در جلب توجهکه    است   قدیمیروش   یک   خشونت»

ایجاد دگرگونی پیش با  ودموکراسی و ر   ،. خشونتاست   آمیز بودهتر فاجعهرونده، بیشدر مورد  ابط 

هستند، از بین    حیاتی  های اجتماعیجویانه در درگیریرا که برای ایجاد پیامدهای آشتی   مخالفان
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آمیز  موفقیت  آورددست: خشونت شانس  روشنی دارد  دربست  زمینه روشاجتماعی در این    وم علبرد.  می

 (2)انجامد.« می طلبیقدرتفاشیسم و   همیشه به ای تا اندازه، حقیقتکند. در نمی بهترو مترقی را 

یعنی   آشوب،دوم    یگونهکه    ،دندهها« نشان میپژوهش  ی همهکه »  آوردمی  برهان هاالم، در مقابل،  

 است.  بوده ترموفق خشونتپرهیز از 

پردازد، و  می  ،چه امروز بیان شده استآن، و  پرهیزی خشونت  ینظریه  تاریخی  های ریشهمقاله بهاین  

ت کسانیبرای    آن  اهمیت  یدرباره برای  در    جنگند،می  اجتماعی  غییرکه  برای    که  تریگسترده  متنو 

های انقالبی  سوسیالیست  که  است  ان توجهشای  آغازاما در    پردازد.، به بحث میکنندسوسیالیسم مبارزه می

داری  . سرمایهرا برانگیخته است   کنشگران امروزه بسیاری از    و این امر  بیزارند،  غریزی از خشونت  طور به

از ستم و    که  های روزانهتا خشونت  فرا گرفته است،  را  همه جای که  از جنگ  -  است   آمیز خشونت  ینظام

  . کنیمرا آرزو می پایان جنگ، خشونت و ستم ما .شودناشی مینظام  در قلب استثمار

 در شرایط امروز  پرهیزیخشونت ینظریه

  پرهیزی« خشونت»برای    ریزی شده( را دوست نداریم،مند )برنامهنظام  خشونت  هامارکسیست  ماکه  در حالی

یک به همهراه  عنوان  جنبش  جانبهبرد  اجتماعی  در  نمیهای  داد  من.  کنیمبحث  خواهم  که نشان   ،  

انتخابی دوگانه  پرهیزی  خشونتکه بین خشونت و    کنند،نهاد میپیشاغلب    پرهیز خشونتپردازان  نظریه

  مورد سرشت خشونت    نگری ژرف  ،واقع. در  از این است  تر های اجتماعی بسیار پیچیدهجنبش  وجود دارد. اما

رویارویی    پرتاب سنگ،  مانند  های خشونتهمهاخالقی،    عقاید  و  فعاالنی که از موضع اصول  .اعتراض است

پردازان  ای از نظریهپاره  دببینن  تعجب کنند که  شاید  کنند،می  رد را    هادر برابر دستگیری  گییا ایستاد  بدنی

ی اول  انتفاضهدانند.  نمیمنتفی    خشونت   بدون  جنبش  ذیل ها را  ترفنداین  گیری  کاربهپرهیزی«  »خشونت

که مظهر آن مبارزه است،    پرتاب سنگ  رغمشود و بهمیکار گرفته  به  پیدرپیکه    ای استنمونه  فلسطین

آمیز« ممکن است  خشونتهای ». در مقابل، جنبششودبندی میپرهیزانه دستهخشونت  ایمبارزهدر حکم  

تروریسم    شاملهایی  جنبش  یا  چریکی  اینباشدجنگ  اما  راه،  نیستها  کالسیک   که  ندبردهایی    سنت 

پشتیبانیمارکسیستی   آنها  در  دکن  از  همانواقع.  مارکسیست،  از  بسیاری  دید،  خواهیم  که  از    هاگونه 

های سیاسی ــ پشتیبانی  اعتراض،  ها، تحصناتاعتصاب   ــ  دگرگونیبرای    پرهیزانهخشونت  هایاستراتژی

 . اندطراحی شده  تغییر برای ایجاد اقتصادی و اجتماعی مرج وهرج   راهزیرا از   کنند،می

  ، پرهیزی« وجود دارد« و »خشونتورزی»خشونت  بین  نادرست  یک رویاروییامروزه در درون جنبش،  

اجتماعی  آفرینشچگونگی    یدربارهکه   را مهم  هایاستدالل  دگرگونی  می  ی  نگاه .  کندپنهان    از 
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  سرشت   از  برد است، کهراهو    کارراهدر قلمرو    ایمسالهاخالقی نیست، بلکه    یک امر  ها، خشونتمارکسیست

 .خیزد برمی داریسرمایه نظام

  کنند، استادانی که می  نقل  استادان دانشگاه  ماریا استفان  وث و وچن  از کارهای اریکا  هاالم و چیو هر دو 

خشونت را  بخشی روش بدونی اثرزمینهند تا  اهپژوهش قرار داد  را مورد  تاریخیـ    های اجتماعیجنبش 

  های زیادیروایتو    وگوگفت« مورد  کند؟می  مدنی کار   مقاومتا  »چر   با نامها  . کتاب آنگیری کنندنتیجه

رسیدند   نتیجه  اینبه  وث و استفانوچن  شود.می  مطالعه  ترتجربه من این کتاب کم  اما بنا به  ،قرار گرفته است

  شن خودخ   تایانهمتر از  دو برابر بیش  وبیشکم  ،2006تا    1900های  بین سال  پرهیزیخشونت  کارزار»  که

 ( 3) .نایل آمدند اندک کامل یا   پیروزیبه

 : گویندمیادامه در ها آن

موفقیت    احتمال،  در برابر رژیم  مقاومت  کارزار  323خشونت از میان  پرهیز از  برد  گیری از راهبهره»

، مانند مخالفت  استاعتراضات    موضوع میان کارزارهایی که  افزایش داده است. در    زیادی   ی تا اندازهرا  

  اندک . در میان  کمی هستند دارای برتری  پرهیز نیزخشونت کارزارهای ، گردانیخودیا  گری شغالبا ا

در   که  عمده  مقاومت  این هیچموارد  از  نمی  یک  قرار  گروه  کارزارهای  )  ، گیرددو  نمونه  برای 

  پرهیز خشونت. مقاومت  را در اختیار داشتموفقیت  انحصار    خشونتگی پرهیز از  ایستاد(،  ضدآپارتاید

 .شودجدایی موفق منجر میبه آمیز،های خشونتشورشتر از کم که  ،است ییتنها استثنا

ها  آمیز آنو خشونت  پرهیزخشونت  هایآورددستو    های کارزارهاداده  یچنووث و استفان بر مجموعه  کار

(NAVCO  که است،  استوار  گوناگون (  استنتاجات  این  برای  مورد  کادر  موفق خشونتکه یک  پرهیز  رزار 

  پرهیز خشونتهای جنبش این نتیجه رسیدند، کهبه نمونه، نویسندگانرای ب(4)شود. کار گرفته میچیست به

هزار نفر  150000هزار عضو دارند، که در حدود  200000طور میانگین  که مورد پژوهش قرار گرفتند، به

پرهیز بودند، و  خشونت  هاآن  مورد  20بزرگ،    کارزار  ،25  آمیز است. ازگین مبارزات خشونتاز میان  تربیش

میان   دارای  70  هاآندر  پنج    درصد  از  مورد  دو  تنها  اما  بودند.  آشکار«  به  خشونت  کارزار»موفقیت  آمیز 

 (5)دست یافتند. موفقیت 

تا    1922های  ها انقالب چین بین سال؟ آننگرندمی  آمیز یک کارزار خشونتبه  چگونه   چنووث و استفان 

ایاالت متحده بین سال  هایویتنام  گیایستاد، و  1949   نخش  کارزاردو  ، را  1975تا    1958های  در برابر 

  و لهستان  شوروی جماهیراشغال ژاپن، مقاومت اتحاد  در برابر چین    ی مردم مبارزه  ها اما آن  دانند. می  موفق 

  .کنندارزیابی میآمیز »شکست خورده« خشونت کارزارسه   را هااشغال نازی علیه
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  یا   عنوان جنگبه  تر این موارد بیش  است  بهتر  تربیش. نخست،  عجیبی هستند  هایگیرینتیجه  هااین

اشغال    گی در برابرایستادویژه،  . بهتوصیف شوند  است،  رخ دادن  که در حال  جانبهدر چارچوب جنگی همه

  های یا جنبش ،1979ایران در سال   مانندهایی با انقالب برای سنجش ها،از سوی نازی  لهستان وشوروی 

 رسد. عجیب به نظر می ، انتخابیهای نظامیدیکتاتورها و رژیم در برابر ایتوده

ایناین  دوم یا شکست  موفقیت  معنای  نیست   ،هاجنبش  که،  برابر   مقاومتهای  جنبش  .مشخص    در 

اشغالقدرت را ،  جنگ جهانی دومگر در  های  از    نه   موفقیت  پیروزی متجاوز  شکست ضرورتا  بلکه یا  با    ، 

گمان در آن  بیلهستان    مقاومت،  برای نمونه  .ندسنجیدها در خط مقدم برای جنگ میتوانایی آن  کاهش

بود  شرایط بهآن  ،1945تا سال    نویسد،می  نگارتاریخیک  .  موفق  زده  کارانه  خرابکار    25000  ها دست 

  در حالی  1944  سال  در  قیام ورشو  بدفرجام شکست  .  اندآلمانی کشته شده  150000سبب آن  که بهبودند،  

.  آن بپیوندندبه  درنگبی  ارتش سرخ   هنگامدر این فکر بود که با ورود زود  لهستان  مقاومتجنبش  که    رخ داد

ها  که آیا ایناین   (6)  شد.سرکوب    یجه قیامدر نتو    خودداری کرد،ورشو  به  استالین از ورود نیروهایش  در مقابل

 . وگو است درخور گفت موضوعی ،بسنجیم های اجتماعیبا سایر جنبش ییا حت  بپنداریم، "شکست "را 

ناشی  های مقاومت در زمان جنگ  جنبش  ها از از توصیف آن  که  هاییکاستی   بر افزون  ،چنووث و استفان

تری از  کم  تعداد   یکه دربرگیرنده  آمیزخشونت  هایکارزاراز    هاآن  ،که در تصویر کلی  پذیرندمی،  شوندمی

 :دارد وجود  ی متضاد)پاد نمونه( است، چندین نمونه پرهیز خشونتکارزارهای مردم نسبت به

  تنها   ورز خشونت  کارزارهای  گویا  مهم وجود دارد که   انحرافاتما برخی    تصورکه در    ،است»گفتنی  

- 1950)، انقالب چین  ( 1917یه ) انقالب روس.  دنکنخود جذب میکنندگان را بهاز شرکت  اندکی تعداد  

(  1959-1975)نقالب ویتنام  او  (  1953-1959)، انقالب کوبا  ( 1954- 1962)، انقالب الجزایر  ( 1946

آفرینش  برای    کافیای  توده  پشتیبانیآمیز که از  های خشونترویارویی  اساسیهای  عنوان نمونهبه

این    برای  ی کلیدیچنین مواردی نکات برجسته.  رسدذهن می ، بهانقالبی برخوردار بودند  دگرگونی

آمیز  ای از کارزارهای خشونتتودهپرهیز در جلب مشارکت  خشونت  کارزارهایکه    استدالل هستند

  (7) باشند.« ترمحتمل شاید

از    اما  باشند،«  گریزپا/فرّار»ها  آن  های)اطالعات( دادهپایگاه    نگاهکه این رویدادها ممکن است از  در حالی

  ،نخستین بار در تاریخ  برای   به ویژه، در انقالب روسیه که.  هستندبرخوردار  بسیار باالیی  اهمیت تاریخی  

انقالب    مانند  کلیدی  دیگر رخدادهای و    رویداداین    نادیده گرفتن.  کردندتسخیر  قدرت دولتی را    انکارگر 

 .کنداجتماعی را برجسته می دگرگونینویسندگان برای  پایانهای بیچین، بلندپروازی
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بسیاری از  .  است«  پرهیزی»خشونتو    » خشونت»ها از  تعریف آن  ،کتاب چنووث و استفان  بنیادینمشکل  

  گونه ره  جادر آن  کنند کهمی  گمان  بساچه   پیوندند،می«  نابودی زمینشورش علیه  »اعتراضات  بهکسانی که  

  چریکی جنگ یاتروریسم  سان با همخشونت طبقاتی بهنویسندگان  گرایش  در واقع،. است  شده رد  خشونت

  ات خواستار اقدام بنیادی در مورد تغییر  بریتانیاکه در  کسانیطور جدی از سوی  ها بهاز این  یک. هیچاست

  بدیل عنوان  به  ها که آن  من شک دارم .  شوندنمینهاد  جایگزین پیش  بردهای عنوان راهبه  وهوایی هستند،آب

،  تبدیل شده است  بردیراه  وگوی گفتموضوعی برای  به  پرهیز که خشونتخشونت  معاصر   جنبش  هر   در

 .نهاد شودپیش

 :می کنند بیانآمیز را چنین خشونت مقاومتچنووث و استفان 

سیاسی   رایج  هایروشاز    بیرون...  قدرت که    بستنکاربهسیاسی و روشی برای    ستیز  شکلی از»

گران  هستیم که از سوی بازی  نابهنجاریآمیز  های خشونتبردراه  استفاده ازما نگران  ...  کند  عمل می

نمایش گذاشته  جنگ غیرمتعارف به بنیادین  گروهها در سه بردراهاین . شودگرفته میکارغیردولتی به

  ی دربرگیرنده  آمیزهای خشونتتاکتیک...  ها  و شورش(  یا کودتاها )ها  دسیسهها،  انقالب.  شوندمی

دیگر    های گونهها، و  ، مانند تخریب زیرساختگری فیزیکیویرانربایی،  گذاری، تیراندازی، آدمبمب

 (8) «است.و اموال   هاانسانبه بدنیهای آسیب

پایگاه  از  استفان  و  خود  هایداده  چنووث  داده)  NAVCOهای  داده  پیشین  کارزارهاهامجموعه  و    ی 

از    آوردهایدست خشونت  خشونتپرهیز  آنو  مورد   یاطالعات  یسرچشمهعنوان  بهرا    ( هاآمیز  در  خود 

پایگاه.  گیرندبهره میآمیز  خشونت  کارزارهای این  از  به    انجمنی که]  «Correlates of War»  هایکی 

  [ است که الملل است.قابل اعتماد در روابط بین  آمارهای تقریباً دقیق وآوری، انتشار و استفاده از  دنبال جمع

  ، برای وارد کردن به محاسبات خود به آن«در نبرد  کشته   انهزار»  به   ،«های درون دولتیجنگ»  مورد در  

 (9) .دارد نیاز

تر  ها بسیار خشنکه ممکن است این جنبش  ،دهدپرهیز نشان میخشونت  کارزارهای  موفق  هاینمونه

آن می  چه از  خشونتبه  چنانهمولی  ،  باشند  رود،گمان  از  .  شوندمیبندی  طبقه  پرهیزیعنوان  بسیاری 

، آسیب بازداشتدر برابر    ایستادگیمانند    آمیزاقدامات خشونت  ،ی معاصردورههای  کنندگان در جنبششرکت

های چنووث و استفان، انجام  . با این حال در پژوهشکنندمخالفان را رد میبه  بدنیهای  یا حمله  دارایی به

 شوند. بندی طبقه آمیزخشونتدر حکم اعتراضات این اعتراضات  شود کهباعث نمیها ناگزیر دادن این
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  فشار   عبارت است، از   زور،.  اندشدهقائل    تفاوت  روشنیبه  نویسندگان بین خشونت و زور  ست، کهگفتنی ا

پرهیز و  خشونت  هایکارزار، چیزی که  برای انجام کاری برخالف میل خود(  یک دولت  معموالً)یک گروه  

  گوناگون  مقاومتمختلف    انواع  در«  عمال زوراروش  »  چهاگرآن نیاز دارند،  برای موفقیت به  ورزخشونت

 (10) .است

برای درک    تنگناهای تالشاشاره بهبلکه  از خشونت نیست،    پشتیبانی  ییا حت  گرفتنجشنمعنای  این به

گونه که چنووث و  ، همانواقع  . در گسترده است  صفحاتدر    های موجودداده  از میان اجتماعی    هایجنبش 

  پرهیز و خشونت  آمیزخشونت  یمبارزه  عناصر  یدربرگیرنده  تربیشها  ند، این جنبش دهمی  گواهیاستفان  

 . روی جلوگیری کنندپیش یا از هم باشند،  بخش، الهامسوخت برساننددیگر یکبهتوانند ها میاین. هستند

 ؟در چیست پرهیزیخشونتموفقیت 

،  «ترقدرتمند  ینیروی»نام  ا  ب  پرهیزیی خشونتدر زمینه  کرمن و جک دووال در کتاب تأثیرگذار خوداَپیتر  

جنبش انقالب  به  از  اجتماعی  تا    1905های  سال  دولت  سرنگونیروسیه  در  شرقی  اروپای    1989های 

ها،  ستند، زیرا آنه  پرهیزخشونت  ، های اجتماعی موفقکه جنبش  رسیدند،نتیجه    اینبه  هاآن  (11)  .پردازندمی

  ییهاجنبش   چنین.  را دارندمخالفان خود    کنارگذاشتن  « وکنترل  ظرفیت»  آمیز،خشونت  هایجنبشاز    بیش

،  نشان دهند  العملی مناسب عکسحریف  واکنش  چگونگی  داشته باشند، و بسته به  گوناگونیهای  شگردباید  

 :گیرندها نتیجه می، آنو تغییر کنند

اقدام» موردراهیک   ،برای  ]  است نیاز    برد  دست  هایآرمان[  با...  و   همبستگییابی،  قابل    جنبش 

درگیری  برای تغییر شتاب    پرهیز، خشونت  جنبش  . دهدتنگنا قرار می  در   را  حریف که    های قویتحریم

خود را گسترش دهد، از پایگاه مردمی خود در   تهاجمیاقدامات    گوناگونی، باید دامنه و  به سود خود

برداری  بهره  اوو امتیازات    ها ، و از ضعفبشکنددرهم  دشمن خود را  سرکوب دفاع کند، مشروعیت  ربراب

خود را در داخل و خارج از کشور از    پشتیبانیگر ناگزیر  دهد، یک ستممیرخ    ها وقتی همه این.  کند

می و  دست  یا    ابزاردهد،  وامیاو    وحشتسرکوب  هم  پی.  روداز  رژیم  که  دیگر    ،بردمیهنگامی 

پایان    ،سپس.  شودش از درون متالشی میقدرت   ابزار   و   ات، مقدمزور بقبوالندبهرا    نظرش تواند  نمی

 (12) .«استکار او تنها موضوع زمان  

  یی نسبت هاجنبش   چنین  موفقیت  کنند که احتمالچنین چنووث و استفان استدالل میکرمن و دووال و هما

تری  امکان بیشتر است،  آسان  ای توده  کاری هم  –تر است  بیش  یددالیل متعدبه  آمیز خشونتهای  جنبشبه
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برای    یتر کم  گرایش   نیروهای دولتی  در میانشود،    هااپوزیسیون آندر    جداییمنجر به  وجود دارد که  

 .وجود داردپرهیز  خشونت آمیز با معترضانخشونت برخورد

  دهند، ارائه می  هاهایی که آننمونه  به  گذرا  نگاهیک    ینویسندگان، حت  آشکارهای  گیرینتیجه  وجودبا

  ،کرمن و دووالایک نمونه از کتاب  .  وجود نداردپیروزی    در مورد  یکه هیچ چیز خودکاردهد  می  نشان

من شکست  آندانشجویان و کارگران در میدان تین  کشتار در چین است که در پی    1989جنبش اصالحات  

رهبری سیاسی روشن در جنبش سبب شکست    گیریعدم شکل  که   در این مورد باور دارند  نویسندگان.  خورد

 آن شد.

مشکالت  دهیم،  مورد بررسی قرار می  پرهیزجنبش خشونت  یک  برایرا    «موفقیت »که معنای  هنگامی

آنبیش در  دارد  جاتری  نازی  گیایستاد  نمونه،  برای .  وجود  برابر  در  دوم دانمارک  جهانی  جنگ  در    ها 

بر این باور  کرمن و دووال  ا.  کنندتجلیل می  را  پرهیزهای خشونتجنبشکه  کسانیبرای    محکی استسنگ

  دهند«. یآهنگی خود را از دست مها »همنازیکرد  تضمین می  این بود که  در  که موفقیت این مقاومت  بودند

تمام جمعیت    وبیشکم  فرار  هاآن  ترینمهم  –گیری کسب کردند  مردم دانمارک پیروزهای چشم  شکبی

ای، تا پایان  اعتصابات توده  ای از زنجیرهوجود    از سوی آلمان با  تسخیر دانمارک،   –  بودیهودیان به سوئد  

میزان بسیج  گرفتن  نادیده  یا   ،کردند  گیایستادکه    مردمیشجاعت    رنگ کردناین کم.  جنگ ادامه داشت

 . پایان رسیده بودبه« پیروزی » ، کهاست این معنا بهبلکه نیست، ها آن

روسیه1905انقالب    الهام  ،  متفکرانی  که  بود  )ماهاتما(نداسامه  مانند بخش  یک به  ،گاندی    عنوان 

  ...گاپون  [  پدر»]،  1905نویسند که در سال  آکرمن و دووال می.  شودستایش می  پرهیزانهخشونت  یتموفق

  نخستین مجلس ملی کشور   گیریشکلکه منجر به  ور ساخت،شعلهسر کشور  ا ای را در سر اقدام تودهیک  

  تا   1905  هایبین سال  یغیردموکراتیک دومای تزار  نهایت بی  سرشتبا توجه به  (13).«شد  با انتخاب مردم 

 .  بود خالیتو اندازی زیادی ، این پیروزی تا 1914

آنان .  کنندمی  آغازچپ انقالبی  به  یورشا  و انتقادات خود را ب  روندمیاز این فراتر    ،اما  کرمان و دووالا

می دست  کننداستدالل  سال  آکه  از  پس  دموکراتیک  نه   اندک  1905وردهای  تزار    دلیل  اینبه  بود،  که 

خشونت    گیریکاربه  درکه چپ انقالبی    از آن رو، بلکه  نپذیرفت  را  راتیکمشارکت دموک  هایدرخواست

تزار .  کردمی  پافشاری به  خشونت  یرژیم  تبدیل کرد کهبرای سرکوب توده  آویزیدسترا  را  »  ای  مردم 

  این بود که  ی انقالبیون  گناه کرمن و دووال، این  ا ینوشتهبهبنا    «. ندر کپُ  ها رادیکال  از  را  ها زندان و  بترساند،

 ( 14).« دشمن را شکست دهد دانست چگونهمی»که   فراهم کرد یرژیمدشمنی را برای 
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 : نویسد می ،1905سال  های از رویدادلئون تروتسکی در گزارش خود . بسیار متفاوت بود  حقیقت اما 

کس  کندتواند  نمی  »هیچ  سوسیال  ادعا  بهدموکراتکه  شتاب  ها  بنا  برعکس،  .  بخشیدنددرگیری 

  را لغو کرد تا   سپاریخاکاکتبر مراسم    22شورای پترزبورگ در تاریخ  ها،  دموکراتسوسیالابتکار  به

ی  گسترده  کاربرای    «رژیم جدیدکه نخست تالش کند از سردرگمی »سبب درگیری نشود، بدون این

سازمانی  و  توده  تبلیغاتی  میان  بگیرددر  بهره  د.  ها  که  تالش هنگامی  برای    ای زدهشتاب  ولت،  را 

اعالم    در لهستان  را   حکومت نظامی  گام   نخستین  ، و درانجام داد  بر کشور کنترل    ی دوبارهبرقراری  

انجام    ، ددنکرخود را حفظ    دفاعی  کار راه  سر یک  شوراها   کرد، نوامبر  برابر یورش  و هیچ کاری در 

  تغییر دادند.«   اعتراضی  یک جنبشاعتصاب را بهفرا رسد، در عوض،    درگیری آشکار  ی ندادند تا دوره
(15 ) 

مند واقعی نیاز   دگرگونی» که    ،که تروتسکی و لنین بر این باور بودند  ،کنندآکرمن و دووال استدالل می

در  ها  ، زیرا آنکردندپافشاری می  ورزیرو، بر خشونتازاین«  هستند  آمیزها خشونتو انقالب  است،انقالب  

که جنبش    پی بردند  1905اما واقعیت این بود که انقالبیون در    .بودند«  نابینا» واقعی جنبش    امکان  برابر

 . و تقویت کند رشد دهدخود را  حکومت بایدپیش از هرگونه رویارویی نهایی با 

هانه  باید آگا  اما،  شکست دهد  حاکمیت راتواند  نمی  از نظر نظامی   کرد که جنبشمی  پافشاریتروتسکی  

 :شکل بگیردبین معترضان و ارتش   ایرابطه شود تاسازماندهی 

  نیروهای شورشیان بر  نظامی    پیروزی   ی توان تنها دربارهنمی  ،شودمی  بیان، و انجام  چیزوقتی همه  »

  وخو خلقبه    باید  همیشه  مشکل را  پس  هستند،تر  قوی مادیاز نظر    هااین دومی  دولتی سخن گفت. 

رفتار سربازان  به.  دادکاهش    و  توجه  با  انقالب  بدون    آوری فنپیروزی  امروز،    خویشاوندی نظامی 

ترین  دیگر خطرناک  سویاما از  .  ممکن خواهد بودنا طبقاتی بین نیروهای هر دو طرف سنگر، در واقع  

ارتش»بپذیریم  این است که    پندار و  مسالمت  شکل آشکاریبه  تواندمی«  مردم   کنار  از  عبور  آمیز 

 (16).« باشدخودجوش 

رخ نداده    1905گویند در سال  طور دقیق همان چیزی است که اکرمن و دووال میکه، این بهعجیب آن

جای چنین رویکردی سرزنش  درگیری مسلحانه به  ها را به خاطر پافشاری برسپس مارکسیست  است، و

  از  درک خامی  چنووث و استفان و اکرمن و دووال  هایرسد، در برداشتنظر میبه  در واقع،  ( 17).کنندمی

در    هاییهای چریکی یا گروهبا جنبش  تنها  مارکسیسم را  وبیشکم  چنووث و استفان.  وجود داردمارکسیسم  

 . کنندمی دنبال خود بردراهعنوان تنها  را به«  انقالب مسلحانه » دانند که می پیوند
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، این  گیرندنادیده می  عمدبه  آن را  کرمن و دووالاما ا  ،درک کردند  روشنیلنین و تروتسکی بهچه  آن

برای ساماندهی    را  متفاوت  کامال  ای شیوه  بنیاد  توانستنهادهایی بود که می  همان  شاهد رشد  1905است که  

به  ،شوراهای کارگری  -  تشکیل دهد  جامعه تروتسو  ریاست  به  پتروگراد  سال    طولکی در  ویژه شورای 

.  تر بودداد، بیشآن تن میبهدر نهایت    تزار   که   محدودی دموکراسی    از   بود،  خطر   چه در . پس آن1905

 . کردباز می جای آندگرگونی به امکان  فضا را برایجنبش انقالبی  

ن  ااستف  کهگونههمان  .است  بااهمیت  همین دلیلبه  1905سال    ی پس ازدر دوره  دولت روسیه  واکنش

تزار  برجسته  نویستاریخ  اسمیت پشتیبانی  با  ارتجاعی  نیروهای  است،  نیت    دومنیکالی    کرده  با 

 : نویسداو می.  زدندمی پرسه کشور  در سراسر های انقالبیسازمان شکستندرهم

،  سیاه  هامعروف به صدنظامی  های شبهراه گروههممردم روسیه با پشتیبانی نیکالی به  یاتحادیه»

  بازگرداندن ها  آنهدف  .  زدند  کشتار جمعیها با انقالبیون جنگیدند و علیه یهودیان دست بهدر خیابان

 بود،   1905اکتبر    منفور  هاینوآوریمربوط به  کهیهر چیز  نابودکردنو  «  واقعی»استبداد    کردنو زنده

 (18).« دادندای انجام های نوین بسیج تودهاین کار را با روش  اما هاآن

هزاران  »به    دست  1905از سال    پسها،  نه بلشویک  البته  برخی از انقالبیون،  کند، که یادآوری می  اسمیت

چه  آن  کرد، اما، ی سرکوب را برای مقامات روسی فراهم میاگرچه این اقدامات بهانه.  زدند  «کشی آدم  اقدام

دست  به  1905انقالب    ی بود که در وردآهرگونه دست  نابودی   را برانگیخت،  نیروهای ارتجاعیی  انگیزه  جدبه

پیوتر استولیبنابراین.  آمده بود را بین سال  3000وزیر جدید  پین نخست،  از انقالبیون  تا    1906های  نفر 

  متالشی را    کارگری  یاتحادیه  350  چنینهم  دوره  هماندر    ؛« دار آویختمحاکمه و به  زده»شتاب  1909

  دستبه  دوام خود را دوباره  شتزار و دولت  کهحالیدر(19)  .دشدیگر    یاتحادیه  500  نویسیمانع نامو    ،ردک

 زیرپایش خالی شد.    باشتاب 1905در سال  کسب شدهوردهای آدست آورند،

گیرند،  بزرگ جشن می  یعنوان موفقیترا به  1905که انقالب    پرهیزیخشونتپردازان  نظریهآن دسته از  

حاکمان توانستند    رایا چ  وجود آورد،  را به  پایداری  دگرگونینتوانست    جنبش  دو  دهند که چرا این توضیح نمی

 . پاسخ دهند جویانهانتقام چنین های بعددر سال

آمیز  پرهیز و خشونتخشونت  هایبخشبین    پرتکاپو  کنش متقابلدرک    از ،  طور مشابههب  ،آکرمن و دووال

پرهیز    برای جنبش  یتیموفقعنوان  بهجنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی را  ها  آن  .ناتوان هستندک جنبش  ی

در شکست نهایی دولت    هاو تحریم  محل کارنرفتن به،  باتکه اعتصادر حالی.  گیرندجشن می  خشونتاز  

آمیز نقش کلیدی داشت. اونخونتو و سیزو  خشونت  اعتراض جا  درآن  بنابراین،  ندنژادپرست نقش اساسی داشت
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سود گذاری  بمب  از جملهآمیز  از اقدامات خشونت  ،(ANCی ملی افریقا )کنگره  مسلح   یشاخه  ( ی ملت نیزه)

  ،شایان ذکر است.  بود  مهم المللی  بین  از حیث   نمادین برای جنبش در آفریقای جنوبی و  طور بهکه    جست

سه طرف    بین  از »که    رسیدنتیجه  این  بهآپارتاید    برچیده شدن  شتی پس ازو آ  یابکه کمیسیون حقیقت

  ی همبارزدر اصل انجام  های ژنو و  پروتکل  رعایت اصولبه  متعهدملی افریقا    یاصلی درگیری، تنها کنگره

بینمسلحانه قوانین  درچارچوب  بشر،  بود«.المللی  مبارزه،    آمیزونتخش  هاینماد  از  دیگریکی  (20)دوستانه 

 سپس، اما  محکوم کردند«  سادیستی»عنوان اقدامی  به  راکشتن با تایر مشتعل بود که آکرمن و دووال آن

 : گرفتندنتیجه 

که اعضای شورای شهر و پلیس همگی از    وحشتناک بود   قدر آنآپارتاید    دستانخشونت علیه هم»

در  .  بردندپناه    بود،  شده  کشیدیوار  خارداربا سیم  که  هاییمیدانو به  بیرون آمدند،  ها برخی شهرک

به عنوان مناطق    هایستاناز شهرکمی    هاییبخش  ،1985سال    یمیانه «  ه ممنوع»کیپ شرقی 

 (21) حضور داشته باشد.زرهی  هایخودرووان  تنها با کار  اجازه داشت  ، جایی که پلیسشدند تعیین

به توجه  سیاه  گرایشبا  معترضان  کشتن  برای  جنوبی  آفریقای  این  پلیس  یکبه  باید  امرپوست،    عنوان 

 . در نظر گرفته شود موفقیت

های مبارزات  نمونهدووال به  و  اکرمن  و  استفان  ،چنووثهای  در کتاب  که  یترین انتقاد، بیشبنابراین

می  « موفق»   پرهیز خشونت برایآن  معیارهای شود،  اشاره  تنها  موفقیت    ها  از    یک هیچ.  ستاسنجش 

بتواند آغازی برای توجه   تغییر اجتماعی  ی به نوع  ، منجرکنندها توصیف میکه آن  هاییجنبش    نشد که 

هایی  توانیم موفقیت جنبش، ما میبیانی خامبه.  باشدداری  سرمایه  یجامعه  قلبو استثمار در    بنیادی  ستمبه

  ایاالت متحدههای مدنی را برای سیاه پوستان در  و آزادی  ندآپارتاید در آفریقای جنوبی پایان دادبهرا که  

ز  ، بیش اشد  نلسون ماندال رئیس جمهور  کهاین  سال پس ازپنچ  وبیستاما    جشن بگیریم،  ،دست آوردندبه

  تر شده است.بیش  1994  از  نابرابری و    دکنننیمی از جمعیت آفریقای جنوبی هنوز زیر خط فقر زندگی می

قی مانده  ابرو به رشد    و   واقعی  مشکلیک    عنوانبهنژادپرستی در آمریکا  ،  1960  یهای دههپیروزی  باوجود

 . ستا

به    هر دو گروه  ، که است  شایان ذکر دووال    ،کرمنا  و  استفان ،  های چنووثبا تمرکز انتقادی بر کتاب

ای  های اجتماعی تودهکه جنبش  کنندها استدالل میتر از همه، آنروشن.  رسندمی  های مهمیگیرینتیجه

از مردمجنبشنسبت به   اریکا  .ندرا د  یتریت بیشاحتمال موفق  کنند،گیر نمیدر  را  هایی که تعداد زیادی 

  درصد از جمعیت   3.5  جنبشی که از پشتیبانیتواند در برابر  یچ دولتی نمیه  این نتیجه رسید کهبهچنووت  
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برای    (22)اند.استفاده کرده  بسیاری از فعاالن   گیرییجهنتاین  از    ، ایستادگی کند.برخوردار است  تر یا بیش

ساختن جنبش  تبدیل  معنای به  مورد نیاز  جمعیت  درصدبه  برای رسیدن  افراد کافی  مشارکت  برخی از فعاالن

برای مشارکت    تالشها یا  خواستدر  کاهش  آن  معنای   بینی کرد، کهپیش  توانمی  .است   بازی با اعدادبه

در جنبش    سمت   مردم  جاری گفتاین  .  باشدراست  است  جنبش  وگویی  علیه»  درون  نابودی    شورش 

که این    ای ناسازگاریو از    ،کنندای را درک میتوده  یجنبش  نیاز به   ، بسیاری از فعاالن  .در بریتانیا «زمین

  پرستانهضدنژادکه شعارهای    ،دنکناستدالل می  یاقلیت کوچک  اما.  ندآگاه  داشته باشدخود  امر ممکن است در

اکثریت    رای  روی  هیچاین به  ، که گفتنی است.  کنددرگیر    راکنار گذاشته شود تا افراد دست راستی  باید  

 . وگو است ز و گفتستینیست و مورد 

که    ،کنندنخست چنووث و استفان خاطرنشان می.  کردن را دارند  ارزش برجسته  آوردها دست  برخی از

های تروریستی زیرزمینی یا  سازمان.  کندتر میجنبش را آسان، پیوستن مردم به پرهیزیاز خشونت  پشتیبانی

پیوستنیاگر    یحت)  هستندها  موانع طبیعی برای مشارکت توده  دارای  های چریکیجنبش  مد نظر   چنین 

 (23) .( باشد

های اجتماعی جنبش  که  کنند،می  پافشارینظام    کارشکنی در  ضرورت ایجادها بر  ، آنکهدلیل  ایندوم به

به را  قدرت  بتوانند،  که  ،ای عمل کنندگونهباید  بدان  .  انندبرس  حداکثربه  خود  معناست که چنووث و  این 

مردم  »که    ،تأکید زیادی دارند  اقدامات دیگر   سایر   چنینکار و هم  محل  در   حاضرنشدن  ، استفان بر اعتصابات

برای   سیاست  پشتیبانییا    نافرمانی را  مختلف از  مشروعیتهای  یا  ،  کنارگذاشتن  و  دشمنان  از  زدایی 

  کارمحل  بهنرفتن  اهمیت اعتصابات و  بهویژه  بهها  آن  (24)  .«دنکنبسیج می  محدودکردن منابع قدرت آنان

آپارتاید   با  نبرد  میدر  جایی کننداشاره  تحریم» که  ،  و  اعتصاب  مانند  گسترده  جمعی    توانست «  اقدامات 

در این  نویسندگان    .، تحمیل کندبردندکه از آپارتاید سود میکسانی  ی ی را بر همههای اقتصادی زیادهزینه

از    درک مارکسیستیدر واقع به  توانند سبب دگرگونی شوند،می  های اجتماعیجنبش  هچگون  کهاز این،  مورد

 .هستند ترکنند بسیار نزدیکها افشا میچه شاید آنآن

  آشوب بدون که » نویسد،و می کند،اشاره می قدرت اعتصاباته، بترمحتاطانه ایشیوهچنین بهمهاالم ه

راستی  کنند، بهمی  را اداره  این دنیا   مردانی که اقتصادی،    یاقتصادی وجود ندارد، و بدون هزینه  ی هیچ هزینه

و تعطیلی یک پایتخت در برابر   هاشرکت  زیان بهبه همین دلیل اعتصابات کارگری  .  دهنداهمیت نمی  آنبه

 ( 52)  .«بسیار مؤثر است  هادولت
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وبیش یادآوری  کم  پرهیز،های اعتراضی خشونتجنبش  خود از  هاینمونه  تمامدر  باز هم    کرمن و دووالا

ی  دهه  نخستینکارگران لهستانی در  اعتصابات  به ویژه    زه است،ها بخش مهمی از مباراعتصاب  کنند کهمی

   . 1980 سال

به    ایجنت  این، اما  درخور توجه است  های موفقجنبش  در  اتاهمیت اعتصاب  براین نویسندگان    پافشاری

تمرکز بر  . ، و از این بابت ناامیدکننده استگیردقرار می وگو گفت مورد   «درصد  3.5»با رقم   ندرت در پیوند

 . کندمی نهادپیشبرای پیروزی ی را متفاوت برد راهاجتماعی   دگرگونیدر   ،یافتهنقش کارگران سازمان

 وجود دارد؟  پرهیز خشونتجنبش  یک در   ایبرجسته  گیویژ چه 

جنبش   مورد یک   در  گی ممتازی ویژچه    درستیبه.  بپرسندآشکاری را    وبیش پرسشکمخوانندگان  شاید،  

استدالل    به دلیل  تربیشها و انقالبیون  ، مارکسیستنشان دادیمگونه که  ؟ همانوجود داردپرهیز  خشونت

،  حالبا این  .  گیرندخشونت مورد انتقاد قرار میانقالب بدونآمیز از سوی طرفداران  انقالب خشونت  برای 

هایی  نمونهپرهیز«  »خشونتاز مبارزات کالسیک    دیگر  و بسیاری  نام برده شد،  در باال  ی کهتمام مبارزات

انقالب    -ووث و استفان  چن  هایپژوهشدو مورد از  .  کنندمی  ستایشها را  ها آنهستند که سوسیالیست

 . قرار گرفته است  وگوگفتدر این مجله مورد  درپیپیطور به –فلسطین   ی نخستایران و انتفاضه

های یک جنبش  گیبا ویژ  ،توجه کنیمکرمن و دووال  ا  گزارشاتدر    ،پرهیزتاریخ مبارزات خشونتاگر به

سال   در  انقالب روسیه : اندکردهها توصیف  که آن  هاییجنبشبهنگاه کنید، . ندهست سانهم پرهیز، خشونت

روهر    تسخیر در برابر    گی ایستاد؛  1980 ی؛ جنبش هند برای استقالل؛ همبستگی در لهستان در دهه1905

ها در دانمارک و هلند و در داخل  ؛ مقاومت در برابر نازی1923در سال  (  کمپف  )روهر  از سوی فرانسه   آلمان

  ی های شیلی و آرژانتین در دههبش علیه دیکتاتوری نظامی در السالوادور؛ تظاهرات علیه رژیمجن  آلمان؛

ایاالت متحده؛ جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی؛ اعتراضات    در  ؛ جنبش حقوق مدنی1980و    1970

داری دولتی  ههای سرمای علیه رژیم  1989های سال  دموکراسی در فیلیپین؛ انتفاضه اول و جنبش  انطرفدار

کدام  هیچ  ها با( سوسیالیستالمللی بین  سوسیالیسم)مجله    این  سنت  در.  در اروپای شرقی و دولت چین

،  داشتبزرگ  یها شایستهآن  ی، همهحقیقتدر  .  را محکوم نکردندبرنخاستند و آن   ستیزمبارزات به  از این

 .هستند گووو گفت موشکافیچنین و هم

هایی از  کنند و بر جنبهمی  ررسیب  ای رایژهو  مبارزاتکه  هنگامی  پرهیزیخشونت  جنبش  پردازاننظریه

  ،کنندرد می  اند، «آمیزخشونت»که  را    بقیه و    دانندمی  «پرهیز خشونت»ها را  گذارند که آنها انگشت میآن

  پرهیزی خشونت  ها برآن  یپافشاری پیوسته.  گیردبرمیدررا    ایتوده  اجتماعی  هایها تنها جنبشپژوهش آن
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  اخالقی خشونت و کاریکاتور خام انقالب و انقالبیون   نفی از    که   برتر، ترکیبی است   ینقشهعنوان یک  به

داری  سرمایه  در برابراجتماعی    دگرگونی   کنشگر عنوان  کارگر بهیمارکسیسم بر نقش طبقه.  شودناشی می

هاست  کار آننیرویشود، زیرا این  داری ناشی میسرمایه  نظام  ها درکارگران از نقش آن  قدرت.  کندمیتأکید  

که آیا  این  یا  کند،پیروی نمی  از اعداد   تنها  ی جنبش کارگر  قدرت بنابراین    دارد. می  که سیستم را سرپا نگه

 . نیست  هستند، یا نه  استفاده از خشونت  یآماده کارگران

برخی   در  انقالب  نتیجهنفی  با    یموارد،  است  تغییراتمخالفت  اجتماعی  دیگر،    موارددر  .  بنیادین 

.  سیاست است   ای ازسو کردن آن با نوع ویژهرنگ کردن مبارزه، یا همی نگرانی در مورد کمدهندهبازتاب

  این  شد،موفق    ، 1960  ی دهه  واپسینجویی در ایاالت متحده در  در مورد مبارزات دانش  ننوشت  با هانا آرنت  

 :با هم ترکیب کندرا  نگرانی دو

 تنها کند،  تهدید می  در حال حاضر  نافرمانی مدنی را  ترین گروه، اساسیجوییچه جنبش دانشآن»

جنبش   یگی فزایندهآلودهنیست، بلکه    از آن  و رفتارهای بدتر  وخوی بدخلق، خشونت،  کاریباخر

است که در  (  آن  مانند  ...لنینیسم و ـ  استالینیسم، مارکسیسمیسم،  امائوئیسم، کاسترو)  ایدئولوژیهب

  (62).«شودمیها آن سبب شکاف و از بین رفتن کانون واقع

 XRجنبش    گونه کههمان  «سیاست   تررفتن ازفرا»،  پرهیزیخشونت  جنبش  امروزه، برای برخی از طرفداران

از سوی دیگر    اما   .ضروری است  ای و گستردهتودهایجاد یک جنبش  آورد، به معنای گرایش بهیل میدل

 .باشد بنیادین دگرگونیتواند راهی برای جلوگیری از می چنینهم

 پرهیزسیاست خشونت

از    از طریق بسیاری   توانرا میثیر آناکه ت  داردبا گاندی    ین پیوند را تربیش  پرهیز خشونتنظریه و عمل  

  ی اخیر خود درباره  پژوهشطلعت احمد در  .  یکم احساس کردوهای اجتماعی قرن بیستم و بیستجنبش 

رهبری    واکنش او و در نهایت   ازگاندی    بردراهگونه  هکه چ  ،دهدسیاست نافرمانی مدنی گاندی نشان می

 شدتبه  ،1905سال    در   که  گاندی   .استناشی شده    در آفریقای جنوبی  ،برای حقوق مردم هند  هاجنبش 

  زدند،اعتصاب عمومی  کارکنان دست به  ی همهکارگران روسی و  »  که  ، نوشتبود  تحت تأثیر انقالب روسیه

متوقف    ی و همه اختیار  سرنیزه  یحت  ...   شدکارها  روسیه  در  که  تزار  به  کنندگان  اعتصاب  نبود،  وادار  را 

 (27) .«کار کند بازگشت به

آمریکایی هنری دیوید ثورو قرار گرفت،    متفکر  هایاندیشهگاندی هنگام تحصیل در لندن، تحت تأثیر  

های لئو تولستوی  چنین از نوشتهگاندی هم. نافرمانی مدنی او را ترجمه کرد یاز مقاله  هاییبخشی تیو ح
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تی  و خشون  ،مقیاس بزرگصنعتی شدن در  »از    که  ،الهام گرفته بود  دوست مسیحیصلح  و   روسی  ینویسنده

که چگونه    ،دهدتوضیح می  طلعت  احمد(28)  .«کرددر این دگرگونی وجود داشت، ناله می  او معتقد بود،  که

یک متن کلیدی    را به، و آنگرفت  الهام«  شما است  در درون شاهی خدا  »پاد  تولستوی با نام  کتاب   از  گاندی

 . تبدیل کرد«  و استثمار اقتصادی  ستمبه چالش کشیدن »  برای

کلیدی را بر او    تأثیر  ، آخرینترجمه کردرا  آن  گاندی  سوی آخرین« کهبا نام »بهسکین  اجان ر   کتاب

  نهفته   گانهم  سودفرد در    سود هر»  که  ،ایده را به ارث برد  این  سکینار   هاینوشتهاز  ،  گاندی.  گذاشت

وک...  است   آرایش  یلکار  کار  استهم  گربا  کار...    سان  و  گریزندگی  خاک  بر  کشاورز  زندگی  یعنی   ،

  تا این   بود،آماده    دم برخاست وسپیدهبا  »گفت که او  میگاندی  «  .دارد  زیستنزندگی ارزش  آیا  ،  گرصنعت

 (29)کنش درآورد.«ه را ب  های پرهیز از خشونتتمرین

 مقاومت بدون خشونتعنوان  تر بهبندی کلیاست که در یک ردهفلسفه و عملی  ]   «ا هاتیاگراس»  معنایاحمد  

به معنای پافشاری   اگراهابه معنای حقیقت و  ساتیاشود. ساتیاگراها از دو بخش  شناخته می مقاومت مدنییا 

اصطالحی که  [ ،  پدیاشود. ویکیترجمه می  پافشاری بر حقیقتاست؛ بنابراین ساتیاگراها به  تشکیل شده

 : نوآوری کرد، را چنین خالصه کرد ی پرهیز از خشونت مبارزه ی نظریهبرای  گاندی

چیزیها تیاگراس» گاندی  نظر  در  مقاومت    ا  از  )کنشفراتر  بود،منفعالنه  در    قوتینقطهبهو    پذیر( 

خشونت    کارگیریبه  حقیقت،  وجویجست"او    از نگاه.  تبدیل شد  خشونت  پرهیز از  هایکاربست روش

بردباری  و  ...    خطا دور کرد  دردی او را ازو هم  بردباری، بلکه باید با  یرفتپذنمیرا    در برابر مخالف

آسیب  به  این مفهوم   بنیادینکارکرد    ."است  یرنجمعنای خودبه رو  نیستبه  رساندن هیچ    . دشمن 

از  درخواست است.کردن  عقلی  مالیم  استدالل  با  یا  عقل  راه  از  یا  از  این    دشمن  مانند  چیزی 

گیری  بهره  یشایستهاست، اما    گیبخشندو    مهربانی ،  سوزیدلبر    پافشاری این    ... است  گذشتگیخود

 (30) .«است  درگیری جایگاهاز فشار اخالقی در 

  را   هزار هندی معمولیصدها  بسازد که  کمک کرد تا جنبشیگاندی به او    یگیرانهاخالقی سختتدابیر  

از موانع    او   یاصول  فعالیت.  را به لرزه درآورد  بریتانیات  یکماح  و این جنبش  ای کندنافرمانی مدنی توده  گیردر

  معموالً کاستی که  ،  ی دالیتجامعهاو در مبارزه برای حقوق   پافشاری  مانندجامعه هند فراتر رفت،    در  سنتی

مذهبی در ساختن جنبش    وامعبین ج  همبستگی  درگاندی    سماجت.  شودشناخته می«  ها نجس»نوان  عبه

 . کمک کردای به او توده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
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در    فکری  وسواساما   مبارزه  پرهیزگاندی  از  او  هراس  و  گستردهاز خشونت  پایین،    تری  از  طبقاتی 

در    بود  ایپشتوانه مبارزه  هایبرههکه  مرزهای    یحیاتی  از  فراتر  که  را    ا هاتیاگراس  یبینانهکوتهکسانی 

  پلیس  ورخ داد    1922  که در سال «  ورا اوری چائچ»  رویداددر  .  داشتمیعقب نگه    کرد یاانکار می  ند،رفتمی

آتش گشود، معترضان  بر روی  آتشآن  مسلح  با  سه    هجوم  این  رد  .زدن یک کالنتری تالفی کردندها 

  زمان کاری را که در آنعدم هم  ملی   در نتیجه، گاندی جنبش.  پلیس کشته شدند  و دوبیستغیرنظامی و  

از    پشتیبانینفری در    هزار300  نیرومند  اعتصابیک  همین ترتیب،  به.  کنار گذاشتبود،  پیدایش  حال  در

این  .  آغاز شد  1946ملوان نیروی دریایی سلطنتی هند در بمبئی در فوریه سال    هزار20  ای شورش توده

  محکوم کرد   را  اما گاندی اعتصاب  های گوناگون مردم بود.ای بین الیهسابقهشاهد همبستگی بی  رخدادها

 : گویدطور فشرده میاحمد به(31) . خواند «آگاهی و نادانیناشی از نا»را  آن و

اگر بخشی    گمانبیو    شد،انجام می  مردم عادی  از سوی  ویژه اگربه  زار بود،بی  خشونتگاندی از  »

در آفریقای    ( Mappiula. شورش )باشد  داخلی یا خارجی  طبقاتی علیه استثمار و ستم  یاز یک مبارزه

  نیروی   شورش ملوانان و    ،هند  ترک جنبش    "ورااوری چائچ"گونه که  همان  ،یک واقعیت بود  جنوبی

اصول    کهایندلیل  به  و افراد فرودست  برای مردم عادی در هر مناسبتیگاندی    .آشکار بوددریایی  

از خشونت و  و در هر مناسبت،  . اکردرانی میسخن  ی او را درک نکرده بودند،اهاتیاگر اس  یبردراه

قدرت کامل    آوردندست  و برای بهاختیار داشتند  که قدرت و انحصار خشونت را درکسانی  سرکوب

 « .کردپوشی میچشم ، به نوعیتوجه بودندبی پذیرکنشمقاومت به دولتْ

  مجرد   هایپندواندرزعنوان  به  پرهیزیخشونتخود از خشونت و    نگرشگاندی با  » :گیرد که او نتیجه می

 (32)«.کردرها   دفاعبی دولت استعماری گریو ستم  مردم را در برابر خشونت  یتوده در عملاخالقی، 

  بریتانیا رهبری گاندی، سرانجام    زیر   هایجنبش   ای، اما نه های تودهکه جنبش   ،کنداحمد استدالل می

رهبرحزب کارگر و نخست وزیر انگلیس پس از جنگ    - ی«  کلمنت اتل»او از  .  ترک هند کردرا مجبور به

دوم   بریتانیاییکه  کندنقل می  –جهانی  بنیادین« تصمیم  »دلیل  ترک:  برای  وفاداری  " هند،  ها  کاهش 

 (33) بود. ترهای رادیکالجنبش آورددستکه  ،بود "ارتش و نیروی دریایی هند میان در  ولیعهد بریتانیا،به

سرانجام  بهمذاکره بین دو طرف    اآپارتاید در آفریقای جنوبی، در نهایت ب  دان بهپایان  ماننداستقالل هند،  

آفریقای جنوبی »(ANC)آفریقا  ملییکنگره  شعار.  نبودخشونت    پرهیز ازمعنای  به  وگواین گفتاما  .  رسید

گیری  ، نتیجهبرابر دانستهای هند  جنبش  یدهنایشدن فز توان با رادیکالمیرا    «حکومت کن را غیرقابل  
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  سپاهیانوفاداری  اقتدار خود به  داری نگهبرای    ،تواننددیگر نمی»ها  که انگلیسیاین بود،  یک مورخ هندی  

 (34).«اعتماد کنند(  سربازان هندی )

لوتر متحده،    پسر،  کینگ مارتین  ایاالت  مدنی  حقوق  زیر بهرهبر  .  بودگاندی    ی اندیشه  نفوذ   شدت 

بیش  »او پس از بازگشت  .  گذاشتبر او  ژرفی از هند دیدن کرد، سفری که تأثیر 1959  لوترکینگ در سال

دیگریاز   زمان  ستم  که   پذیرفت،  هر  مردم  آزادی،  در  دیده،برای  برای  پرهیز  خشونتمقاومت    مبارزه 

 (35).« دارندرس دست ی است، که درترین سالحنیرومند

صدها هزار نفر ایجاد    مشارکت  باپرهیز را  خشونت  ایتودهلوترکینگ مانند گاندی، توانست یک جنبش  

چندین شخصیت  و  کشیش جیمز الوسون  .  کردمی  مبارزه   بردراهاین    برایکه    لوترکینگ تنها فعالی نبود.  کند

را    هایجنبشو    پیروی کردند،این خط    از جنبش    در  دیگر  کلیدی ایجاد کردند  ونپیرامنیرومندی  .  آن 

.  وگو کردگفت  خشونتبدون  هایآموزش  در مورد  و  قرار گرفت،الوسون مانند کینگ تحت تأثیر گاندی  

، دست  1960 سال  سون آموزش دیده بودند، در فوریهوال  خشونتپرهیز از  های  آموزانی که در کارگاهدانش

سیاست  پایان دادن بهمنجر به  سرانجامکه    ،کردندمی  گیایستادخشونت    برابردر    که  هایی زدند،تحصنبه

)مرکز ایالت تنسی  نشویل  بزرگ شهر  یهاناهارخوری فروشگاه  در  پوستانجداسازی سیاه پوستان از سفید

  (36) . شد ورث«های »وولفروشگاهمانند   امریکا( 

فشار اخالقی و   کینگ، بر بنیادلوتر خشونت ، پرهیز از ایتوده مقاومت  بردراهکه   ،الزم به یادآوری است

واشنگتن  سیاسی در  فدرال  دولت  بود  بر  به.  استوار  بر  معنایاین  نیروی    یاستفاده  تکیه  از  واشنگتن 

فدرال   ایاالت   های مارشال  –   یافتهسازمان قانون  فدرال  )ادارهFBI،  دادگستری(   متحده)ماموران  پلیس  ی 

  پیروان .  بود قوانین فدرال  احترام بهجهت  های جنوبی  ایالتکردن  منظور واداربه  –و در نهایت ارتش  امریکا(  

اعتماد   هاآنکردند، و به، تکیه میزدندمیخشونت  که دست بهکسانی، اما بهاستفاده نکردندکینگ از خشونت  

پیش   ی که ازاپروندهمدد کینگ، بهبرای در تنگنا قراردادن لوتر ،دکه واشنگتن احساس کرهنگامی. داشتند

تر  های بیشپیروزی.  روی باز مانداز پیشجنبش حقوق مدنی  برای او تدارک دیده بود، کامل شده است،  

، آغاز شد  1964سال    در های شهری که  موج شورش  پیامدهای ناشی از  دلیلخشونت، بلکه به  پرهیز از  بانه  

 .دست آمدبه

متفکران    اب  تعاملو   گریکنشاز    برخاسته  پرهیزی او خشونت  ینظریه.  بود ایکینگ متفکر پیچیدهلوتر

  پس از تشخیص گونههدهد که چتوضیح می  ،1960در سال    «خشونت بدونزیارت  »با نام    مقاله او.  دیگر بود

لوترکینگ   (37)  جدا شد.  «الهیات لیبرال » از    «شر جمعی  آشکار  اجتماعی انسان و واقعیت  مشارکت  گیپیچید»
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که سبب هدایت    را خواند،  و فردریش نیچه  اردگهسورن کیرک  آثاری از  از جمله   کرد،پژوهش بسیار زیادی می

که    ،دیگر، او توانست استدالل کند  متفکرانها و  اینگیری از  شد. با بهرهها  اگزیستانسیالیستسوی  او به

جا چیزهای  در این  اما شود،  وجودی یافت نمی  هایادعایک از این  گرچه پاسخ نهایی مسیحی در هیچ»

 . «استفاده کنند از آن  وجود انسان واقعی برای توصیف ،توانندمی شناسانیزدانکه  وجود دارد  بسیاری

 : داشت  ملموساقعیت در و ریشه ،های کینگایده اما  ،حالبا این 

عقالنی و هم از    نظرهم از    راو آن،  بزرگ شدم  نژادی( جداسازی)تبعیضاز    زاری و تنفربا بی  من»

دلیل  به  -  م این واقعیت را بپذیرم کهستتوانهرگز نمی  .دانستممی  روشنگریاخالقی غیرقابل    حیث

اولین  .  قطار بنشینم  یشدهیا در بخش جدا  بروم،عقب اتوبوس  بهباید    -پوست هستم  که سیاهاین

من    خودِ  که پرده روی   ،، احساس کردممپشت پرده نشست  قطار،  باری که در یک واگن ناهارخوری

  . است عدالتی اقتصادی  بی  ناپذیرزاد جداییهمعدالتی نژادی  که بی  بودم،  چنین آموخته هم.  افتاده است

دیدم تبعیض  نظام  هک  ،من  بر  چگونهحاکم  سیاهبهرهبه    نژادی،  از  هم  پوستانکشی  چنین و 

  ،عدالتیانواع بی  با آگاهی ژرف از   و  ،های نخستینآزموناز طریق این    .شودختم میسفیدپوستان فقیر  

 (38) بزرگ شدم.« ی آمریکا،در جامعه

ایده  یچهره  اماگاندی   حال  اصلی  در  که    دریافتم،بار    نخستین  برای»:  بودکینگ  لوتر  گیریشکلهای 

ترین  یکی از نیرومند  کند،عمل میگاندی    خشونت  طریق روش پرهیز از که از    عشق،   مسیحی  یآموزه

برای    هایسالح  مبارزه  ستم  زیر  مردمموجود  آندر  آزادی  های  گاندی،   مانند  هم  کینگ«  . است  برای 

بخشیدن  گان و الهامدیدکردن ستمی، نیروی اخالقی برای دگرگونپرهیزی را پیش از هر چیز دیگرخشونت

   دانست:ها در برخورد با دیگران میآنبه

قلب و روح  ،  نخست.  دهدتغییر نمی  درنگبی  گر را قلب ستم  رویکرد پرهیز از خشونت   ، بنابراین»

آن پایکه    را   کسانی مینشانه  ند،هست  بند  میتازه  توانمندیخودها  آنبه.  کند گیری  ؛  بخشدای 

سرانجام،    .از آن برخوردارنددانستند،  کند، که نمیها جاری میهای قدرت و شهامتی را در آنسرچشمه

 (39) .«شودمیتبدیل واقعیت سازش به  انگیزد، که چنان برمیرا  اوو وجدان   ،رسدمی  حریف به

او   هچاگرسادگی محکوم نکرد،  دیدگان را بهستم  از سوی لوتر کینگ خشونت  که  مشهور است،،  با این حال

  عقیدهاو    که )،  1966ها در سال  شورش  گرماگرم کینگ در    . باشد  آمیز یتکه این روش موفق  ،کردفکر نمی

(  گرفتصورت می  انپوستسیاه  اجتماععلیه  «  ایکنندهتحریک»اقدامات    ،از سوی پلیس نژادپرستداشت،  

   آورد، گفت:تر فشار میجویانهای ستیزهبرای مبارزه که پوستان،سیاه گرایو رشد جنبش ملی
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ای هستند ریزی نشدهبرنامه  اقدامات  غیرقابل کنترل  هایخلقیکج  ،فوران شده  هایخشونت  این» 

برد  راه  .ته شده استفنادیده گر زیادی    هایاست، و مدتفقر، تحقیر، ستم و استثمار  از    که ناشی

ها را  عصبانیتو    سخناناین    یهمه  برد.جایی نمیراه بهاجتماعی    دگرگونیبرای    در آمریکا  خشونت

هیچ  شود، و بهها سبب هیچ کاری نمیی آنتوان دید، اما رفتار ترسوهایی که سخنان جسورانهمی

 (40)شود.« کند، دیده نمیچیز داللت نمی

 . کنندگان را محکوم نکرداما شورش، می کرد  خشونت را رد که اوکه در حالیقابل توجه است

  « دیدگاه »سه    که  نشان داد  1959در سال  «  خشونت  بدون سازمان اجتماعی  »  ای بانام کینگ در مقاله

 : ها آموزنده استآنبه توجهبه نظر او . خشونت وجود دارد  یرهدر با

را به    مردم زیادیآسانی  درنگ یا بهبیتواند  ، که نمیاست  خشونت ناب  پرهیز ازرویکرد    »نخست،

دفاع از    برایخشونتی است که    ،دوم.  انگیزی داردشگفت  دلیریو    ظمنبه  نیاز کند، زیرا    نزدیکخود  

،  آنان  ترینترین و متمدنترین تا با فرهنگجوامع، از ابتدایی  ی همه  در   شود، که می  گرفتهکار خود به

  کارگیری به یحت اصل دفاع از خود، ،گاندی .داننداخالقی و قانونی می یامر  این شیوه از خشونت را

توانایی پرهیز   کهمردمی را برایپس چه کسی آن است،  نکردهمحکوم  هرگز  ، را ریزیسالح و خون

  ی برای عنوان ابزاراز خشونت به پشتیبانی، ین مورد سومناب را ندارند، ناروا دانسته است.  از خشونت

 (41) .« دهی شده استو آگاهانه سازمان با قصدجنگ  که مانند ،است  فترپیش

  ،کندمی  بیان«  اخالقی و قانونی»را  و آن  ،کنددفاع از خود را محکوم نمیامر  که کینگ    ،قابل توجه است

  ، 1966و در سال  ا،  تبدیل شود  ضعفنقطهیک  بهتواند  که دفاع از خود می  آوردمی   دلیلچنین  اما او هم

  :نوشت

هنگامی  .  است  باریکی ستی مرز  ار هجویانه بخشونت دفاعی و خشونت تهاجمی یا تالفی  میانمرز  »

، این خطر  شودکارگیری داده میی بهاجازهبرای دفاع از خود    ابزاری عنوان  به  یکه به خشونت حت

گرفته  دیده  ، ناهیجانو    شوراثر    در  دفاع از خود  یهالاصلی بر سر مس  یکه مبارزه  ،جدی وجود دارد

 (42) .«شود

تر تاکتیکی  برای منافع گستردهدر هر زمان باید  اگرچه امری اخالقی است، اما    ،رو، خشونت دفاع از خود ازاین

 . در نظر گرفته شود



987 

 

  نفر از   150  ،یکسان نیست  گونه که بعدا در تفسیر ادیان آمده است،همان  هدیدگر و ستمخشونت ستم

بازگویی  که    ،را امضا کردند  « کایروس»  یبیانیه  ، 1985در سال    نوبیآفریقای ج  کلیسای  رهبران مذهبی

 :پرسدمی و  این کشور بود ی وضعیت اضطراری بارهدر ها،شناسانه آندیدگاه خدا

به ماآیا  شرایط  در  واژهویژه  همان  از  استفاده  فعالیت،  پوشش  برای  بیی خشونت،  و  های  رحمانه 

محکومیتی آشکار در کنار تالش مردم برای دفاع از خود از روی ناچاری مجاز  گر دولت، در سرکوب

  کاربست توان  ؟ چگونه میشاندکنمی  راهه بیبه  موضوع را   ها، گوییگونه جداسازی و کلییا اینآ  است؟

 ؟ دانست یعدالتی و سلطه را با اقدامات مقاومت و دفاع از خود یک، بی ستم

 : در کتاب مقدس یافتند  را  هاییخود پاسخ  یرهایی از تنگنا  برای   ی کایروس بیانیه  نویسندگان سرانجام  

خشونت    ی واژهاز    دهد،پلید انجام می  یگرستمکه  هر کاری  بیاندر سراسر کتاب مقدس، برای  »

  کند، مییادآوری  ما  دیگر را برگردانیم، به  یگونه  ، باید گویدکه عیسی میهنگامی...    شوداستفاده می

بگیریم انتقام  نباید  نمیاما  ،  که  کنیماو  دفاع  دیگران  یا  از خود  نباید  ما هرگز  مورد  .  گوید که  در 

  دیرینه و پابرجای   یک سنت  ، گرانبرای دفاع از خود در برابر متجاوزان و ستم  بدنینیروی    کارگیریبه

ا  ،دیگر، شرایطی وجود دارد  بیان به.  مسیحی وجود دارد نیروی فیزیکی استفاده  که ممکن است  ز 

 (43) .«شود

خشونت و دفاع از    مورد موضوع  در  ناسازگاری های  های مسیحی نیز دیدگاهدر میان متن  یبنابراین حت

 . خود وجود دارد

 است؟ فتنیپذیر  همیشه آیا خشونت

،  چیست  پرهیزآمیز و خشونتهای خشونتجنبشبرای درک این که  که    شودآشکار می  بررسی کلی  از این

چه برداشتتوانند  می  آوردیدست  و  باشند،  دارد  هایداشته  وجود  مارکسیستی  .  ناسازگاری  چه  سنت 

 استداللی دارد؟

بسیار  جمعیت از سوی اقلیتی    اکثریت  کشیبهرهو    ستمبر    بناشدهاقتصادی    یسامانهداری یک  سرمایه

روشن است که این رویداد   .شودمی بسیاری خشونت  در شرایطی سبب، ینظام انباشت رقابت. کوچک است

این نظام نیز وجود    یدر واقعیت روزمره  خشونت  اما.  شوندمی  وارد جنگ  هاکشور  افتد، که اتفاق می  زمانی

 خالی شکممانی،  هخانبیچنین  هم  ،کشندمی  گیگرسن  در آن  اش، مردمکانون فراوانیدر    که  نظامی  –دارد  

.  شود می  انسانها  مرگ زودرس میلیون  سببهای بهداشتی، آب آشامیدنی یا غذا  مراقبتبه  رسیدستعدم  و  
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نادیده    را  نظام خود  یرحمانهبیواقعیت    ،کنندخشونت معترضان را محکوم می  کهحاکم    یطبقه  پایوران

 . گیرندمی

منظور  به  ،کشندمیچالش را بههای آنکه اولویتکسانی  جلوگیری از   و  ،دولت برای دفاع از وضع موجود

دولت  »  :دهدتوضیح می گونه این فردریش انگلس نقش دولت را. شودپاسداری از این نظام سازماندهی می

  درگیر   خود رااست که جامعه    آن  معنی پذیرشبه  است؛ این  رفتپیشمعینی از    یمحصول جامعه در مرحله

که توان رهایی    درگیر شده است،  ناپذیریآشتیهای  در دوگانگیو    است،  کردهنشدنی خود  حل  تضادهای

  ، رامنافع اقتصادی متضاد باطبقات   ها، نیروی خود و جامعه واختالفکه این برای این اما.  ها را ندارداز آن

که  قدرتیبه    « نظم»در چارچوب    داشتن آن برای کاستن از درگیری و نگه،  نکشاندثمر  بی  مکشکشیک  به

که از درون جامعه    ی استقدرت  آن  بنابراین دولت  .نیاز پیدا کرده است   قرار دارد،جامعه    باالتر ازاهر  ظدر  

 (44) « کند.خود را از آن بیگانه می ای طور فزایندهبهو  ،دهدمی قرار آن  باالتر از برخاسته است، ولی خود را 

ازدولت   اما    متشکل  است،  قوانین  و  ایننهادها  گرفته   چیزی  هابرفراز  را    شکل  آن  لنین  که  است 

، اما در واقع برای  قرار دارندجامعه    رسد، باالتر ازنظر میبهکه    د،نام« میمسلح  مردان  یهای ویژهگروه»

و    ها یضاها، قوانین، دادرسان، ق زندانپلیس، سربازان،    -این نیروها .  اندایجاد شده  کنونی از نظام  داری نگه

کسانی  -ها  دادگاه میبه  علیه  جنبه  ییکبه  خواهندمیکه    شوندکارگرفته  آن  هااز  موجودیت  یا  نظام  ی 

و یکی    است،در جامعه    کوچکی  اقلیت  ی حاکم دارسرمایهیطبقه  زیرا  مورد نیاز هستند،  ها . آناعتراض کنند

.  است تهدید یا استفاده از خشونت    خود را سرپا نگه دارد،روایی  فرمانتواند  آن میی  وسیلهی که بههایاز راه

نداردتعجب در  ی  فعاالن  از  بسیاری  به  برخوردکه  این خشونت  بهبا  اصولی  از  دالیل  روی    خشونتپرهیز 

 . آورندمی

  (NF)ملی نازی  یجبههبا  ،  1977در سال    ،پوستجوانان سیاهو    پرستینژادهای ضدگروهها،  سوسیالیست

  لویشام در جنوب لندن،   یدر منطقه  محلی،  پوستسیاه  یامعهج  علیهعمدی    یتحریکبا    ،ندوشیدکمی  که

در   هانفر و تعداد مخالفان در برابر آن 400ملی نازی یجبهه انپیمایدرگیر شدند. تعداد راه ،پیمایی کنندراه

ی  وسیله  هربطری، سنگ و    با پرتاب  کهاز این  پس.  برتری داشتند، که از این جهت  نفر بودند  5000دحدو

صف    و   ،پلیس را شکستند  دیوار دفاعی  ضدنژادپرستان،  یورش برده شد  ها فاشیستبه  ی دیگریکنندهپرتاب

نازی  یجبههپیمایی  راه دو  ملی  به  کردند  نیمرا  را  نازی  ،پلیس  سپس.  تقسیم  محل    پشت  خیابانتا  ها 

.  دنبرگزار کن ایهکوتاهی را در پارکینگ متروک تجمع ندمجبور شد هاآن در نتیجه و کرد اهیرهم درگیری
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حمله    ملی نازییهای ضد جبههگروهخشونت  به  دوره   اران آن دمو سیاست  هاروزنامهاین پیروزی،    باوجود

 .کردند

 : از بسیج ضد فاشیستی نوشتند پشتیبانیدر  ،الکس کالینیکوس و آلستر هچت

طبقه  ی پدیدهخشونت  » تاریخ  در  نیست   یجدیدی  انگلیس  برای  تالش.  کارگر  کارگران  های 

کارگران    ها وقت  گاهی  . است  را برانگیخته  حاکمیطبقه  آمیزونتخش  انتقام  اغلب  پیکاردهی و  سازمان

 (45) .«روند شمار میلویشام بخشی از یک سنت دیرینه به یمحله در هاستفاشیضد . اندتالفی کرده

 :دهدرا شرح می  بریتانیاکارگر یطبقه«  ن خش»از مبارزات تاریخی    ایدستهها آن ی مقاله

 خودشان  یزندگ  ط یشرا  هیعل  کارگران   یعموم  یها شورش  از  یبخش  ،«یبرآشفتگ» اصطالح به  نی»ا

کارگر  یطبقه  هایآرمان  های عادی که از طریق آنه راهک  دلیل فوران کرد  نیابه  هاشورش  نیا.  بود

بورژوایی  تحت می  دموکراسی    -   طلباصالح   سیاسی  احزاب  کارگری،  هایاتحادیه  –  شودمهار 

مزد،  افزایش دست  -ای  پایه  هایدرخواست  در مورداقدام مستقیم کارگران  ...  رسید  به نظر می  مسدود

  یافته مانندسازمان  شکلاستفاده از خشونت شد، چه بهبه  منجر  –  پرستینژادیضد  ،  تربیشمشاغل  

  چپاول خودجوش مانند شکل و چه بهها، فاشیست  تظاهرات  جلوگیری از  جمعی وهای دستهاعتصاب

شورش کارگران در برابر    انعکاس   خرابی آسیب و دو نوع    این.  شکنانیا حمالت فردی به اعتصاب

با آن روبرو    زمینچیان در زیرمعدن  هک  وحشتناکیخطرات    بود مانند  روزمره  کشیبهرهخشونت و  

راه  یورش تا    بودند، به  بیپیماییپلیس  دهههای  در  می  هاآن  که   1930ی  کاران  .  کردندتجربه 

 . کردندمی  فوراناکنون  ،ها در اعماق انباشته شده بودهایی که سالناامیدی

از    ی راتربیش  بسیارکنیم، خشونت  ها را توصیف میکه ما آن  ایتودههای  ، شورشدر هر صورت

  نیروی مسلحی که کارگران در مقایسه با    نخش   های نافرمانی  . ی برانگیخته استسوی نیروهای دولت

 (46) یابد.«میگیرند، به هیچ کاهش کار میبه هاآن سرکوب داران برای سرمایه

کالینیکوس و هچت استدالل   ای برخوردار است،که امروز از اهمیت ویژه  ظهور راست افراطیبا توجه به

این  کنندمی از مبارزه»تنها    که  بیرون  یترکیبی  برای  فاشیستفیزیکی  از خیابانراندن    رهبری ها، و  ها 

  و  رساند رشد فاشیسم یاری میبه    که   است   علیه شرایطی  در مبارزات عملی  هاسوسیالیست  اتی توسططبق

  نفس اعتماد به  افزایشعنوان روشی برای  ها بهپیماییبر راه  NFرهبران    ند.«ها را متوقف ک نازی  دتوانمی

گیری  در معنای ها بهپیماییراه توقف . کردندمی زیادی پافشاری  خود و جذب اعضای جدید پیروان  در میان 

 . بودها با آن فیزیکی
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برای    روشن  کاریراهرا  آن  تربیان دقیقبه  هاآن.  نگرند خشونت نمیبه  وارانهبت  چته   اما کالینیکوس و

، اما برای  بودها آشکار  پیمایی نازیجلوگیری از راه  ی این امر در زمینه.  دانندیک نتیجه خاص میرسیدن به

ی در برابر  که گروهی از کارگران اعتصابنمونه، هنگامی  برای   –مناسب باشد    تواندمی  سایر مبارزات نیز 

  صف این   .دهندرا تشکیل می  شکنان و یا پلیس صفیکارخانه یا محل کار برای جلوگیری از ورود اعتصاب

.  ل شده استتبدی  کنشاعتصابی بیوبیش تشریفاتی و بههای اخیر کمبریتانیا در سالدر    کارگران اعتصابی

ساده با  پرخاش و ستیز   .است  شکناناعتصاب  بستن راه در    گیری از نیروی بدنیا بهرههاما قدرت واقعی آن

استفاده از    برای ها  آناجازه ندادن به  – محل کار ممکن است کافی نباشد  از ورود به  گیری جلوافراد برای  

با رایانهماشین پاسخ  ، هاآالت، کار  پیروزی در  تلفنبه  دادنیا  در این  .  باشد  کشاکشها ممکن است کلید 

کنندگان تبدیل یک پرسش اساسی برای اعتصاب  به   تواندمی  سرعتبه  ،صف اعتصاب  با  حالت رویارویی

 .شونداند روبرو میآمده هاپشتیبانی از آن برای ی که پلیس وشکنان ها با اعتصابشود، زیرا آن

  رااعتصاب  ،آویز اخالقی پرهیز از خشونتدستنمونه داشته باشند؟  برای این باید استداللیچه فعاالن 

راه حل    مقابلدر  .  نخواهد کرد  توجهینیز    بهتر  یا  تری بیشیافتهسازمانخشونت  اما به.  نخواهد کردپیروز  

 بندند،را    ورودی  یک راه  ارگرک  نفر  هزار  . اگررا با رویارویی فیزیکی ترکیب کنیمای  توده  این است که بسیج

  کار  این   انجام   در برابر   مقاومت   اگر   یحت  کندتر میسخت  با اتوبوس   شکناناعتصاب  عبور  را برای   کار پلیس

 . شود کشیده خشونت به

 آسانیاما به  (47).در حال حاضر رایج نیست  بریتانیا،شکنان در  بین کارگران و اعتصاب  هاییدرگیریچنین  

بخشی    در  برای نمونهشوند،  از سوی پلیس دستگیر می   در آن  توان وضعیتی را تصور کرد که معترضانمی

اعتصاب آب  برای  از  کنند  شاندستگیری  از  کوشیدندتظاهرکنندگان    ،وهواییتغییرات    آنگاه  .جلوگیری 

 . شودتبدیل می واقعی موضوعیبه  «خشونت »ی مساله

 تغییر انقالبی 

یابی  ، چگونگی دستبا آن روبرو هستند«  نابودی زمینشورش علیه  »  مانند هایی  هایی که گروهیکی از چالش

را برای جنبش ایجاد    همتاییهای بیمحیطی چالشبحران زیست.  است  بسیار ضروری  تغییری است کهبه

زیست با سرشت  محیط  سازی ویران،  اشاره دارد  « هواونه تغییر آب  نظام، تغییر  »گونه که شعار  همان.  کندمی

 . دارد تنگاتنگیداری پیوند نظام سرمایه

  حیثداری از  کرده است، سرمایه  بیانفسیلی  یسرمایه  ود بانامآندریاس مالم در کتاب خ  گونه کههمان

طور  به  اکنون  این نظام.  داشته باشد  مرکز آن قرارهای فسیلی در  ای توسعه یافت که سوختگونهتاریخی به
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که برای جلوگیری از هر نوع    دارد،  نزدیکی  های چندملیتی سوخت فسیلی پیوندناپذیری با شرکتاجتناب

میلیاردها   ،کندمی  محدوداستخراج زغال سنگ، نفت و گاز    ازسود    کسب  برای   را   هاتوانایی آن  که   دگرگونی

اما  .  های چندملیتی استشرکت  آن   شکستن قدرتمعنای درهمپایدار به  دنیایبنای  .  اندهزینه کرده  دالر

ویران  و    ارزشبا انباشت ثروت، بی  طبیعی را   دنیای  مندروشطور  داری بهسرمایه  نخواهد بود.کافی    این

ازازاین.  کندمی رهایی  برای  مبارزه  برایداریسرمایه  شر  رو،  نبردی  هست پایدار    یاآینده  ،  .  نیز 

  از قدرت   ترکیبی  بانیرویی    -نگرند  می  تغییر  گرکنش  عنوانبهگر  کاریطبقهبهنبرد    در این  هاسوسیالیست

برای توانایی،  از چرخش   و  بر    ایایجاد جامعهچنین  و همداری  های سرمایهچرخ   جلوگیری    ی پایهجدید 

 . استاز پایین   ای تودهدموکراسی مشارکتی 

در این رویارویی،  . کنندرا کشف میبا دولت   درگیریهای انقالبی جنبش یاین بدان معناست، که همه

  هایکارراه  .گیردبهره می  دگرگونیتمام قدرت و ابزار خشونت موجود خود برای جلوگیری از    ازداران  سرمایه

، برای تضعیف قدرت  پیروزی  معنای ، بههستندداران  که مخالف سرمایهبرای کسانی  ،ایتودهستفاده از بسیج  ا

 . علیه مخالفان است ، خشونتبه زدندستها در انایی آنحاکم و تو ی طبقه

تر از  مهم، نافرمانی مدنی و  ایتودهبیان کردند، اعتراضات    روشنیبهگونه که چنووث و استفان  همان

  هایکارراه  کنند،های خود میخواستپذیرش در  اعتصابی که طی آن کارگران کارفرما را مجبور به  همه

کارگر  ی  طبقه  ای خاصدر نقطهاما  .  هستند  یا حکومت برای سازماندهی  دولت  تضعیف توانایی  اساسی در

را  سرمایه  جای  باید لنین درهمان.  بکوبددولت موجود را درهم  بگیرد، و  داران  دولت و  »  کتاب  گونه که 

ممکن  ناآمیز  خشونتالب  بدون انق  کارگریبا دولت    داری سرمایه  گزین کردن دولت جای»  : نوشت«  انقالب 

  (48) «. است

 :گویداز انگلس می نقللنین به 

قول مارکس،  به است؛  انقالبی  ینقش و آن  دارد، نقش دیگری  (غیر از عامل شر)»این نیرو در تاریخ 

  ، ابزاری است  اینکند،  نقش ماما را ایفا می  ی کهنهجامعه  ای که آبستن نو باشد،ی کهنهدر هر جامعه

  گرا واپسو اشکال سیاسی مرده و    پیماید،از میان آن میکه جنبش اجتماعی به مدد آن راه خود را  

 (49)د.«شکنرا درهم می

 : تصرف انقالبی قدرت خواهد بود ی ، این لحظهبیان می کندگونه که انگلس همان

دارد  کرداری که   ترینمستبدانهشک  بی» به  یکه بخش  ،است  این؛  وجود  مردم  ،  تفنگ  یوسیلهاز 

حزب  .  دنکنبخش دیگر تحمیل می  رب   ی خود راابزارهای بسیار اقتدارگرا، ارادهیعنی    ،سرنیزه و توپ
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با   جنگپیروز  که  میکهنه  بیندر  هایش  افزارترسی  ایجاد  ناچارکند،  پرستان    ، است  ناگزیر   به 

 (50)حفظ کند.« را فرمانروایی خود  

در  اکثریت قدرت را    سودانقالبی است که در آن اکثریت مردم به    ،ها، انقالب کارگریبرای مارکسیست

 پشتیبانی  بیرون از آنو    دروندر    ی،نیروهای ضد انقالب  برابر در    کارگری   و از دولت جدید  گیرند،می  دست

این    در  حساس  ینقطه  دست بگیرد،قدرت را به  بتواندیافته  خودسازمان  کارگریِ  که جنبشزمانی.  کنندمی

  انداختن واز طریق شکاف  –زمینه را  جنبش    این امر بستگی دارد، که آیابهموفقیت    . اینفرآیند خواهد بود

  -نیروهای مسلح    ویژهبه  ،کنداستفاده می  از خود  پاسداری حاکم برای    یطبقه  ی کهشکستن نیروهایدرهم

استفاده از خشونت    بسا شاملچه  این  و  گی است،مستلزم آماد  نقطهاین  به  رسیدن.  است یا خیرآماده کرده  

در برابر  جنبش انقالبی،  برای    های دارای اهمیت سیاسی و اقتصادیافراد و مکان  ،هادفاع از سازمانبرای  

 . شودمیتهدیدات ارتجاعی 

انقالب روسیه در    - طبقاتی    یهتاریخی مبارز  اوج  یها در نقطهمارکسیست  برای   این عناصر  یهمه

پس از یک   1917که در اکتبر هنگامی شوراهای کارگران و سربازان(51) بودند.مشاهده    قابل -  1917سال 

متفاوت    ی در اساسروش  با  را   برای سازماندهی جامعه   توانایی نهفته  دست گرفتند،سال مبارزه قدرت را به

ن  های خشروش  دلیلتنها به  ،خشونت  پرهیز ازپردازان  نظریه  تربیش  از نگاه،  1917  سال  .افزایش دادند

 . آمیز بودموفقیتاقلیت یک 

 شده  شناختهعقل  »ای از  شکست انقالب روسیه نمونه  ایها برآن  . دلیلروندچنووث و استفان فراتر می

اقتصادی و سیاسی   یتوسعه  پی از رشددردلیل جنگ داخلی پی به  ،موفق  آمیزهای خشونتکه شورش  ،است

در اینآن(52).«کند جلوگیری می پایانجا بهها  انقالب روسیه در  کشتار جنگ جهانی اول  دادن بهموفقیت 

  یک   انقالب با   دلیل آغازبه  را   روسیه  در   «جنگ داخلی طوالنی »اما این عقیده که  .  کنندای نمیاشارههیچ  

خشونت» است   سریک  د،ندانمی«  آمیز شورش  سال  .  نادرست  اکتبر  طبقه  ، 1917انقالب  از  را    یقدرت 

از دست دان قدرت    با  روسیهی  کهنهحاکم    یطبقه.  دست کارگران و دهقانان سپردگرفت و به  دارسرمایه

ی  دارسرمایه های با دولت در خون غرقه کند، انقالب را  تالش کرده بود، اینبار چندین ، که1917در سال  

شد،کشورها متحد  دیگر  تا  ی  کرد  تالش  داخلی  «  ها بلشویک»   هاسرخ   و  جنگ  طریق  از  کندرا  . نابود 

، که بنیاد پیدایش  را نابود کردو اقتصاد روسیه    تمام شد،  ها هزار نفرجان ده  بهای های بعدی بهرویارویی

قدرت خود طبقات حاکم حاضر نیستند    ه دهد کتاریخ نشان می.  بوداستالین    در دورانداری دولتی  سرمایه
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تن قدرت  شکسهمدر های انقالبی برای دفاع از خود وو جنبش کنار بگذارندهای انقالبی جنبش را در برابر

 . نیاز دارند خشونتحاکم به ی طبقه  یمتمرکز دولت

  سوی داری که ما را بهسرمایه  حرکت  بولسونارو، و  ژائیردونالد ترامپ یا    مانندمردانی  با دولت  برخورددر  

خشونت    موضوعخاطر داشته باشند که  باید به  یو انقالبیون امروز  ها، رادیکالراندمی  محیطیبحران زیست

  ر ، بکننددفاع می  آن  که ازکسانیداری و  سرشت نظام سرمایه  که  است  چیزی.  اب اخالقی نیست یک انتخ

 .اندکردههای ما تحمیل جنبش 
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 گروندریسه ویژگی »پول« در 

 ( 2گروندریسه) ی  ی مطالعه نکاتی در حاشیه 

 ها( ها و پاسخ ی دوم: »فصل پول« )پرسش جلسه 
 
 

 2021دسامبر    16

 کمال خسروی

 

است، یک نکته از   کاپیتال و    گروندریسههای بین  و تفاوت   گروندریسه های  در نکاتی که مربوط به ویژگی 

 ی گذشته باقی ماند.جلسه 

 ** 

، در است کاپیتال با  گروندریسه ی تفاوِت روش استداللی  ی جاذبه تر از زاویه اهمیت این نکته برای من بیش 

. این گروندریسه تواند برای شما هم جالب، یا به نوعی راهگشایی باشد در فهم بهتر حال که احتمااًل می عین 

 .کاپیتالنکته، استنتاِج عامیت کار است از یک روش استداللِی متفاوت با  
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 استنتاِج عامیت کار 

گیرد، چنین است: هر کاالیی که بعدًا مبنای پول قرار می ی استنتاج معادل عام، یا آن چیزی شیوه  کاپیتال در 

از یک وجه وجودِی عینی و کّمی برخوردار است به اسم ارزش، و با انتزاع از این وجه وجودِی ارزِش تک 

کنیم، الها موجود است، انتزاع می ی کا شود. یعنی این وجه را، که در همه کااْل است که  معادل عام استنتاج می 

گذاریم. این معادل عام، سازیم که اسمش را معادل عام می از آن یک مفهوم، و سپس مفهومی پیکریافته می 

های دیگری ها و جایگاه ی ارزش باشد و نقش ی گردش و سنجه تواند وسیله گیرد. می وظایفی به عهده می 

هم کمابیش   گروندریسه ی استدالل در  کردیم، اختیار کند. شیوه   ی قبل صحبت به آن در جلسه را، که راجع 

به شکل ای که راجع بندی مرحله   / بندی ی شکل ارزش، آن طبقه طور است، اگرچه به دلیل فقدان مقوله همین 

جا های بعدی ــ داشتیم، این ــ چه در ویراست اول چه ویراست   کاپیتالارزش، به آن شکل متمایز که در  

ی استدالل در هردو ی سوم و حالت چهارم، شیوه کم در مرحله طور که دیدیم دست رد، اما همان وجود ندا

 کاپیتالجا راهی است که مارکس، در  این   مورد توجه من نیست، بلکه مسئله   همانند است. در نتیجه، این نکته 

ی بین کاالها شروع مبادله   ی کاالها و از نسبتکند، او از مقایسه برای استدالل و استنتاج ارزش طی می 

کند تا به این نتیجه برسد که اگر دو کاال، نه به وجه و نسبت دلخواهی، بلکه به نسبت معینی با یکدیگر می 

شوند، پس باید واجد یک ویژگی دیگری، ویژگی سومی باشند که در هر دو مشترک است و به این مبادله می 

 جای قضیه برای ما آشناست.ا این رسد که این ویژگی، ارزش است. ت نتیجه می 

برِد استدالل، منجر به انتقادات یا بهتر است ی پیش جاست که همین شیوه کننده در این ی تعیین و نکته   مسئله 

، از تولیِد ارزش تولید که مارکس از  ی استنتاج مارکس شده، مبنی بر این بگوییم منجر به اتهاماتی به شیوه 

کند. طریق است که ارزش را استنتاج می کند و از این بین کاالها شروع می   ی ادله مب کند، بلکه از  شروع نمی 

را انکار کرد. ِاشکال شود آن وجود دارد، و نمی   کاپیتالجا، قضیه مربوط به توصیف آن روالی است که در  تا این 

می  شروع  جایی  از  می کار  منجر  اتهام  این  که  این شود  به  تر شود  این  به  پس  بگویند  درواقع که  تیب 

که درواقع در ی ارزش و منشاء ارزش، مبادله است و نه تولید، و نه کار اجتماعًا الزم و چیزهایی کننده تعیین 

شود که هم من و هم ی استدالل مارکس گرفته می ست که به شیوه استدالل مارکس وجود دارد. این ایرادی 

یز عجیب و غریبی در روش مارکس نیست و این انتقاِد ایم. این چ بسیاری کسان دیگر به این ایراد پاسخ داده 

در  هم  مارکس  او.  بازنمایی  روش  با  است  منطبق  مارکس  استدالِل  این  که  دلیل  این  به  نیست؛  بجایی 

گوید که به تنهایی کافی نیست که ما باصطالح مناسبات ، می نقد فلسفه حق و هم در    ایدئولوژی آلمانی

گوید: البته می   نقد فلسفه حق هگل   مقدمه به پدیداری را کشف کنیم؛ یا در  بنیادین/گوهریِن پشِت اشکاِل  
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ست های زمینی یا بنیادهای زمینی تفکرات دینی یا تخیالت آسمانی را کشف کنیم، اما این کاری باید ریشه 

 کند. اهمیت قضیه در چیز دیگری است؛ اهمیت آن در این است که بعد از کشِف اشکاِلکه فویرباخ هم می 

پدیدارِی مناسبات بنیادین، تازه در راه بازگشت و وارونه، نشان دهیم که چرا این مناسبات درونی و بنیادین، 

های بینابینی به آن شکل پدیداری، ــ و من اضافه ها و با گذر از چه حلقه ای و با کدام میانجی به چه شیوه 

ن دلیل، این روش مارکس، کار عجیبی نیست؛ و همی شوند. به کنم ــ و به آن شکِل فرانمودین منجر می می 

ملموس  به برای  و  روشی دست کردن قضیه  و دادن  حیوانات  مثال  یا  و  مثال وزن  از  استفاده  با  ــ که  ست 

گیرد ــ تا به این نتیجه برسیم که خوِد این کاالها باید واجد یک خاصیت، یک های دیگری صورت می مثال 

دًا بتوان این وجه را به معیاری ثالث، که خاصیت معادل عام دارد، تبدیل کرد. وجه عینی و کّمی باشند، که بع 

 ایهم تاکید شده است. و من در مقدمه   کاپیتال پس این نوع کار، روش و هدف مارکس است، حتی در خوِد   

ای شدن پشت عریانی« نوشتم، جمله عنوان »دیالکتیک پنهان زیر  کاپیتال  ی فارسی جلد سوم  که بر ترجمه 

از این را  ذکر کردم که خوِد مارکس در همان  رسد، کند و به ارزش می ها را مقایسه می که نسبت جا، بعد 

ای کاالها آغاز کردیم تا رِد این ارزش را که در درون ای یا نسبت مبادله گوید: »ما درواقع از ارزش مبادله می 

ی مارکس است: »قدم بعدی، قسمت در جمله   ی مورد توجه من، این نسبت نهفته است، بیابیم«. نکته   این

ی تجلی یا شکل پدیدارِی ضروری آن است.« به این ترتیب، این عنوان شیوه ای به بازگشت به ارزش مبادله 

وشنی داشته. پس در موضوع چیزی نیست که از دید مارکس پنهان بوده باشد و در این زمینه، او درک ر 

توضیح و دست کاپیتال  برای  ملموس ،  به ارزش یافتنی و  معادل عام، یعنی دسترسی  استنتاِج  فرآیند  کردِن 

 ی بین کاالهاست.ی عزیمت، از نسبِت مبادله بینیم که نقطه عنوان یک ویژگی و بعد استنتاج معادل عام، می به 

جا سعی وجود دارد. مارکس در این   ، کاپیتال ر آن راِه شبیه به  اما، روش و راه دیگری هم در کنا   گروندریسه در  

تک کاالها عنواِن انتزاع پیکریافته از خاصیت تک کند خصلت عام کار را ــ که درواقع مبنای معادل عام به می 

تحت چه کند که  جا آغاز می کار، از این است ــ مستقیمًا از تولید و تولیِد بالواسطه نتیجه بگیرد. و برای این 

ی ست که اشاره ای ی تولید توضیح بدهیم. این نکته توانیم این عامیت کار را، با عزیمت از نقطه شرایطی ما می 

ی ا ، در مثال رابینسون کروزوئه، وجود دارد؛ یعنی اشاره کاپیتال مختصری به آن در بخش فتیشیسم کاالیی در  

طرح   کاپیتال، پیش از  گروندریسه ه این استدالل در  ی تولیدکنندگان همبسته. واضح است ک کوتاه به جامعه 

 شده است.

تر موارد، خوانم و در بیش ها را نمی ، بحثی طوالنی است، نقل قول گروندریسه جایی که روند استداللی در  از آن 

 [، متن نسبتا بلندی است، و از پاراگراِف117ی  کنم. این بحث ]در صفحه ی صفحه اکتفا می فقط به ذکر شماره 
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گوید: اگر از خوِد تولید جا می شود. مارکس در این »کار فرد، وقتی در خوِد عمل تولید لحاظ شود«، شروع می 

تواند یک یعنی قبل از واردشدن به مبادله به کاِر فرد توجه کنیم، کاِر فرد خودش، یک نوع پول است که می 

کند را که تولید می  ی خاص، یعنی همان کاالیی تواند یک کاال که فقط می جایی کاال بخرد، اما این پول، از آن 

بخرد، به این دلیل خودش، یک پوِل عام نیست، بلکه بازهم خودش، یک پوِل خاص است ــ درست مثل 

بتوان یک کنیم، اما با این پول فقط  مثابه پول تعریف  این است که در یک قرارداد فرضی، یک چیزی را به 

داری، یک پوِل که این پول ــ که در شرایط تولید سرمایه گوید برای این س می جا مارکنوع کاال خرید ــ این 

اش این است که ما این پوِل تواند یک کاالی خاص را بخرد ــ پوِل عام باشد، الزمه خاص است و فقط می 

 فرض گرفته شده است.اش درواقع پیش عام را از شرایِط تولیدی استنتاج کنیم که وجه اشتراکی 

اش شود، خصلت مشترک فرضی ون با این فرض، خصلت عاِم کار تنها توسط مبادله به آن داده نمی »اکن   

می  تعیین  را  محصوالت  در  به محصول مشارکت  را  آغاز، محصول  همان  از  تولید،  اشتراکی  کند. خصلت 

 [. ببینیم منظور مارکس از این جمله چیست؟117، ص.  گروندریسه کند.« ]اشتراکی عام تبدیل می 

اگر ما تخصیص عوامل تولید را براساس یک تصمیم آگاهانه و از پیش، و با اتکا به نیازهای جامعه انجام داده 

کند، از محصول اجتماعی به او واگذار کنیم و آن فرد باشیم و سهمی را که هرکسی که در تولید دخالت می 

ی ی ارزش مبادله و واسطه که وارِد واسطه ن جا بدون ای بتواند سهمی از محصول اجتماعی را بردارد، ما در این 

گیریم. دهد، نتیجه می بازار شویم، با اتکاء به خصلت عاِم تولیْد، خصلت عام این کاری را که فرد انجام می 

که تواند کاری را در خدمت جامعه قرار بدهد و به این طریق، کاری یعنی یک انسان تحت این شرایط، می 

تواند در تولید محصول اجتماعی مشارکت  خاص نیست، بلکه کاِر عام است. او می دهد، دیگر کاِرانجام می 

کند و به این ترتیب از این محصول اجتماعی، سهمی را بردارد که این سهم هم، باصطالح حالِت عام به 

 گیرد.خودش می 

تک عام را از ارزش تک   داری معادل که ما در سرمایه خواهد در این مقایسه درواقع بگوید، علت این مارکس می 

داری، جدایی مولدین مستقیم از شرایط عینی تولید است. جمله گیریم، وجود مناسبات سرمایه کاالها نتیجه می 

ای این است که های مبادله ی ارزش فرض کار بر پایه داری این است: »واقعیِت پیش ی سرمایه آخری درباره 

آْن   از طریق  نیستند عام    واسطه بی نه کار فرد و نه محصول  بلکه فقط  به   یافتهای شیئیت واسطه ، 

توانستیم شرایطی ایجاد [. یعنی اگر می 118، ص.  گروندریسهنیاز دارند که از آن مجزاست« ]  پول شکلی از  

ی فرد از تولید استنتاج کنیم، درواقع نیازی به این انتزاع و این کنیم که عامیت کار را از جایگاه بالواسطه 

 داشتیم.عنوان یک انتزاِع پیکریافته نمی گیری پول به ل جدایی و شک 
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کند، یعنی بنظر ی درک فراتاریخی از تولید را ایجاد می ، مسلمًا یک شبهه گروندریسه ی استدالل  این شیوه 

ی فراتاریخی را که ممکن است در کنیم. این تلقی و شبهه طور اعم صحبت می به تولید به رسد ما راجع می 

بینیم. اما بخاطر تأکیدهای بسیار مکرری وجود بیاید، می به   گروندریسه به تولید نیز در ابتدای    مباحث مربوط 

 نسبت دهیم.  گروندریسه که در همین بخش وجود دارد، دلیلی وجود ندارد که درکی فراتاریخی را به  

دست بیاوریم م به توانیم فهمی از سوسیالیس در این است که می   گروندریسه ارزش این شیوه از استدالل در  

تر از همه، متکی بر مقوالت نقد اقتصاد سیاسی است. منظورم این که این فهم، متکی بر سپهر تولید و مهم 

این  در  که  رابطه است  جامعه جا،  و  سیاسی،  اقتصاد  بین  جامعه ی سرمایه ی  با  آن  تفاوت  و  مابعد داری،  ی 

طرف جا چه تقابلی داریم؟ از یک شود. ببینیم در این یان می ی مقوالت نقد اقتصاد سیاسی ب داری از زاویه سرمایه 

آگاهانه، وسهم  و  آزادانه  تصمیم  براساس  تولید،  عوامل  و  عناصر  تخصیص  بین  از تقابِل  جامعه  افراد  بری 

محصول اجتماعی،  بازهم بر اساس تصمیم آگاهانه و آزادانه؛ در مقابل و در تقابل با مکانیزم و سازوکاری که 

که، تفاوت توانیم ببینیم؛ با این  جا تفاوت و تقابل بین دو جامعه را می بر ارزش است. یعنی ما در این  استوار 

وارگِی کاالیی را براساِس مقوالِت نقد اقتصاد سیاسی توانیم: اوال( ارزش، معادِل عام، پول و بت جا می در این 

بینیم که مارکس ی اول، می مین روش و نکته به آن تصمیم بگیریم. ثانیا( براساس ه ارزیابی کنیم و راجع 

ای و وجود پول است و داری، ناشی از وجود ارزش مبادله معتقد است که تقسیم معیِن کار در جامعه سرمایه 

که مارکس در مقابِل این شود. درحالی شکلی از تخصیص منابع، که به مکانیزم و سازوکار ارزش واگذار می 

در همان   117ی  دهد. مارکس ]در صفحه اجتماعی را قرار می   یابی سازمان   نوع از تقسیم کار اجتماعی، 

نحوی آید، کار به ای پدید می های مبادله ی ارزش گوید: »بجای تقسیم کار که ضرورتًا از مبادله پاراگراف[ می 

نتیجه سازمان می  مستقیما  در مصرف مشترک،  فرد  آن سازمان یابد که سهم  )تکراری   یابی است.« پس، 

ی مقوالِت نقد ی دو جامعه از زاویه ( مقایسه 1گیریم:  جا دو نتیجه از رویکرد مارکس می کنم(: در این می 

ی جامعه در برابر تقسیم آزادانه و آگاهانه   یابیسازمان ( رودررو قراردادن  2طرف، و  اقتصاد سیاسی از یک 

های بازیابِی عامیت کار، از طریق ه، راه ی مهم این است کای است. نتیجه کاری که مبتنی بر ارزش مبادله 

آید. یعنی بازیابی عامیت کار، درواقع از طریق واژگونی ی پول، بدست می شده به واسطه نفی عامیتِ وساطت 

توان از این ای است بسیار مهم، و  می دست خواهد آمد که مبتنی بر تولید ارزش است. این نکته مناسباتی به 

ی مبتنی بر نقد اقتصاد سیاسی، در کنار یا به موازات منابع استداللی درباره   گروندریسه امکانات استداللی در 

این  استفاده کرد ــ  برقرار کرد، موضوع سوسیالیسم،  ارتباط  منابع  این  بین  ترتیبی  و  به چه شکل  باید  که 

کار مجرد و ی » بخِش مقاله ، منشاء، انگیزه و موضوع الهام گروندریسه صحبت من نیست ــ این نکته در  

 « من بود.سوسیالیسم

https://naghd.com/2019/04/18/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85/
https://naghd.com/2019/04/18/%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85/
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 پرسش و پاسخ 

داری و سوسیالیسم  ی تولید سرمایههی دوم استدالل امر عام از دل تمایز بین شیوشیوهدر  بنابراین   •

 شود؟استنتاج می

کنم منظور شما هم  فکر میــ  گوییم سوسیالیسم  می  جا وقتیهمین است. اما این  دقیقاً  منظور من همبله.  

  ، ی تولید مبتنی بر تولیدکنندگان همبسته استداری و شیوهبحث بر سر تمایز بین سرمایه  ــ  همین است

ارزش،    قانون ارزش حاکم نیست و  در آن  است که دیگر  ی تولیدیشیوهداری و  یعنی تفاوت بین سرمایه

 کند. مثابه مکانیسم تنظیم سازوکار اجتماعی عمل نمیبه دیگر

دانستن ارزش  تواند پاسخ دقیقی به نقدهای مطلوبیت نهایی و ذهنیی استدالل میآیا این شیوه •

 باشد؟

تاکید    ـاین است که ـ  ،گروندریسهی استدالل در  تواند این هم باشد. درواقع اهمیت این شیوهدقیقا می

ن  ایرادهای مستدلی نیستند و م ،شودگرفته می کاپیتالی استدالل ایرادهایی که به شیوهکه  با اینکنم می

ای بین کاالها  مارکس واقف است که چرا از نسبت مبادله  نقل قول آوردم که چطور خودِ  کاپیتال   از خودِ

به  تا  این  »ارزش«   ی  مقوله  شروع کرده است  با  بهوجود نقطهبرسد،  و نسبت  ی عزیمت  مبادله  هرحال 

البته  تولید و جایگاه فرد در تولید است،    خودِ  ،عزیمت  ی نقطه  گروندریسهدر    ــ  بین کاالهاست   یمبادله

یم تولید از شرایط  ن مستقیاگر شرایط مبتنی بر جدایی عامل  ؛که ما شرایط این جایگاه را تعریف کنیمزمانی

مثابه  به  ،مثابه انتزاع پیکریافتهمعادل عام به  ناپذیر است کهاین امر اجتناب  ،مثابه سرمایه باشدعینی تولید به

وجود   به این عوامل  نیازی  ،طور نباشد و بر اساس تصمیم آزادانه و آگاهانه باشدد، و اگر اینپول عمل کن

  به  نه تنها  ،تواند استدالل و پاسخی قویبه راحتی می  ،گروندریسهدر    به همین دلیل این رویکرد  ،ندارد

 باشد. ...   های نئوریکاردویی و سرافایی وتمام دیدگاه به  بلکه ،مطلوبیت نهایی

گیرد به این معناست که تقسیم  که تقسیم کار، در برابر سازمان تولیدکنندگان همبسته قرارمیاین •

 کارِ سوسیالیستی نداریم؟    عنوان تقسیمداری است و چیزی بهکار، مختصِ سرمایه
«  یم کار تقس»از اصطالح    منظور بحث بر سر مکانیسم تقسیم کار است.  جا  اینتردید تقسیم کار داریم.  بی

هر    داریسرمایه  یدر جامعه  تخصیص منابع بر اساس مکانیسم ارزش و بازار است.درواقع    داری،در سرمایه

د  نکنها به آن طرف میل میسرمایه  ،باشد  ــ موجود  العادهسود فوق  امکان   یاــ    تر  امکان سود بیش  کهجایی

  که این منابع به چه عواملی تقسیم شوند. چه شود ها خود موجب تقسیم کاری میسرمایه کردنِو این میل

آموزش  سطح  در  کار  تقسیم  چیزی  این  ولی  باشد.  آموزش  از  استفاده  سطح  در  چه  را  و  اسمش  ما  که 



1004 

 

  جاست . اما تفاوت در اینواقع باز هم نام دیگری است برای همان تقسیم کاردر  ،گذاریممی،  یابیسازمان

ارزش  ی  نظریه  ی مبتنی بردر جامعه  ، و سازوکار  ،مبادلهیابی  تخصیصمنبعث از    ،ی تقسیم کارکه این کلمه

  ؛ افراد جامعه است  یی آزاد و آگاهانهمنبعث از اراده  نوعی تقسیم کارِ   ،یابیسازمانو در مقابل،  است،  

نیست تردیدی  جامعه  که  وگرنه  هر  در  را  ما  منابعی  ناگزیریم  ده  بهای  تخصیص  بازتولید  و  و  تولید  یم 

 تقسیم کنیم.   های مختلفِ ضروری،را به شاخه  ظرف عمومی کار اجتماعی  یا  ی کار اجتماعیمجموعه

ی سوسیالیستی متصور  توانیم تقسیم کاری را در جامعهآیا بیگانگی، ذاتیِ تقسیم کار است؟ آیا می •

 ساز نباشد؟ کنیم که بیگانه

و هم،    تقسیم کار وجود دارد  بیگانگی در ذاتِ؛ هم  سوال مثبت است  هردو   توان گفت که جوابدرواقع می

آلی را تصور  شکل ایدهاگر ما    ای قابل تصور است:آل را بوجود بیاوریم، چنین جامعهاگر ما آن شرایط ایده

این  به  که  باشد  داشته  را  امکان  این  جامعه  که  کار    نوع  کنیم  انسانــ  تقسیم  که  شکل  این  به  در  ها 

تخصصتخصص این  و  شوند  احاله  ناگزیرهایی  زندگیآن  ، ها  واقعیت  از  را  نیاز  ها  و  طبیعت  از  شان، 

کندبشری جدا  دهد.    شان  پایان  مارکسایدهــ  وقتیی  آلمانیدر    ،  جامع»  :گویدمی  ایدئوالوژی    ی هدر 

  موفقیت   به   عالقه  مورد  ی هتواند در رشتمی  وی   و   است  همیشه   از  بیش  فرد  هر   آزادی  یدایره  که   کمونیستی،

تواند امروز کاری انجام  کند و بنابراین فردی مثل من میرا کنترل می  تولید  فرایند  جامعه  کند،  پیدا  دست

دهد و فردا کار دیگری، صبح شکار کند، بعدازظهر ماهیگیری کند، شب گله را به چرا ببرد، بعد از شام هم  

قاد  که شکارچی، ماهیگیر، چوپان یا نکه در ذهنش است را اجرا کند بدون آنبه انتقاد بپردازد، همان چیزی

به    ،کم در ادبیات فارسیهای نظری مارکسیستی، یا دستدر بسیاری از بحث  جمله متاسفانه این    «،باشد

  ستکه هدف آن، تاکید بر تغییر آن شرایطی، در حالیشده  تفسیر و تلقیشاعرانه و خیالی    عبارتی  عنوان

اشتغال  ، بین  گینوعی دو شقهبه  کند  یم  ملزمها را  انسان  ، یعنیکندایجاد میرا  انشقاق  ها این  در انسان  که

ی  ، از طرف دیگر. منظور از جملهآزادی انسانی  بهو تمایل  از یک طرف،    ،دنای که به عهده دار وظیفه  یا

این وضعیت    قادر باشد  که  قدم برداشتای  جامعه  اندازسازوکار و چشم  به طرف  مارکس این است که باید

انداز مقایسه کنیم، طبیعی است  ال یا چشمبا این ایدهتقسیم کار را  ر ما  . به این اعتبار، اگدگرگون سازدرا  

امروز    توانیم از نمیجاست که ما  تقسیم کار مربوط است. اما مسئله این  به خودِ  ،که بیگانگی به این معنی

داشته باشیم.  دانم اساساً چه زمانی ممکن است  داشته باشیم. نمیدراختیار  آل را  فردا، این شرایط ایده  به

طبیعی است که این مسیر    ،حرکت کرد  آلایده  که بتوان به این سمتمهم این است که برای این  ی مسئله
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پذیر است. چرا که این مسیری است که به سمت هدف درست  آگاهانه و آزادنه امکان  یابی از طریق سازمان

 . داردقدم برمی

شود که از همان ابتدا اشتراکی است. یعنی  ن مینفی عامیت به وساطت ارزش با نوعی از کار ممک  •

کند و از خصلت اشتراکی تولید از همان ابتدا خود محصول را به محصول اشتراکی عام تبدیل می

نیاز نیست. حال این سوال پیش  عنوان یک واسطه برای اجتماعیاین رو دیگر به پول به شدن 

امر که تولید بخواهد از همان ابتدا اشتراکی    آید چطور این امر در عمل ممکن است؟ آیا همینمی

شود قاعدتاً باید دستگاه متمرکزی وجود داشته باشد که تعیین شود نیازهای جامعه چیست، و چطور  

شوند. پس گویی از همان ابتدا وجود یک دستگاه بزرگ  این نیازها با تولید اشتراکی هماهنگ می

کند که خود این  مارکس چگونه این مسئله را حل می  شود.دولتی، شامل ارزیابان و ... مطرح می

جا جواب داده نشده. اما گویی از  دانم که به این سوال در ایندستگاه بر فراز جامعه قد نکشد؟ می

 حل دیگری وجود نداشته؟شود. آیا راههمان ابتدا وجود یک دستگاه مرکزی برجسته می

. اما یک چیزی  ه نشده است این مسئله داد  متن جوابی به  این  هم گفته شده، در طور که در سوال  طبعاً همان

مثابه پاسخ، بههم  ، یعنی »دستگاه بزرگ دولتی«،  که در این پرسش مطرح شدههم  شق دومی    :واضح است

است نشده  هیچارائه  از  و  متن  این  از  یعنی  مارکس  .  آثار  از  نمیکدام  مرکزی  ما  سازمان  یک  توانیم 

استنتابو را  برداشت  روکراتیک  شکل  تنها  متاسفانه  و  است.  معین  تاریخی  برداشت  یک  این  کنیم.  ج 

و شکلی    سوسیالیسم مارکسیترین لطمه را به تحقق  است و بزرگ  همین  هم   تاکنونی یافته در جهانِتحقق

آثار مارکسدر این مورد من تردیدی ندارم.  ؛  رها زده است  ی آزاد و از جامعه ها  این مکانیسم  مسلماً در 

وجه  یابی آگاهانه و آزادانه را اداره کرد. ولی به هیچاین سازمان  توان میاند که چه طور  تعریف نشدهدقت  به

کنید که آثار مارکس پیدا نمی  جایی درمتمرکز و بوروکراتیک آن، را در هیچاش، یعنی شکل  شکل وارونه

که درواقع  کنم  . برعکس، من فکر میرا استنتاج کرد  یک بوروکراتیسم متمرکز بتوان به این صراحت از آن 

که ما  ها و ردپاهایی را در آثار مارکس پیدا کنیم ــ مبنی بر اینتوانیم عوامل و نشانهــ و ما می  هاییراه

را چه    ــترکیبی از تمرکز و عدم تمرکزــ حال غیرمتمرکز عیندریابی و سازماندهی متمرکز و این سازمان

شود به آن  طبیعتاً این سوال جدی و بازی است که به سرعت و سادگی نمی  . وجود دارد،  طور ایجاد کنیم

شد به این سوال جواب  پاسخ داد و من حتی مدعی نیستم که بخواهم و بتوانم به آن پاسخ دهم. اگر می

ی اقبال و مشروعیت  ،راسریکه درواقع به شکل عمومی و سیعنی جوابی  شد!داد خیلی از مشکالت حل می

کنم که برعکسِ آن هم در نظر مارکس  و بشود به آن عمل کرد. اما تکرار می  باشدداشته  شدن پذیرفته  برای 

چیزی را که بعداً مارکسیسم بلشویکی    معضالتتوانیم برای حل این  یعنی ما از نظر مارکس نمی  ،وجود ندارد
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اصطالح    چه خودِاگرری اجتماعی« گذاشتند استننتاج کنیم.  اسمش را »حسابدا  ، الملل دوم و سومیا بین

های  اجتماعی مانند برنامه حسابداری اجتماعی در آثار مارکس هم آمده، اما این استنتاج حسابداری مرکزیِ

مارکس بتوانیم به آن استناد کنیم یا بگوییم    چیزی نیست که ما در آثار خودِ  ،ساله و غیره  10ساله و    5

  مارکس است. استداللی آثار خودِمرجع چنین 

کم  ، دستهستندکنیم، مباحث بسیار جدیدی  ها صحبت میبه آنراجع  امروز  نکاتی که ما  باید توجه کرد که

استنتاج سوسیالیسم را بر نفی   که ما استداللِ  امیعنی من جایی ندیده گردد.که به چپ ایرانی برمیتا جایی

  وقت برنگشتیم به این هایی در سطح بحث سیاسی بوده، اما هیچاره بحثکار مجرد استوار کرده باشیم. همو

تر به ما  هم کم  کاپیتالاقتصاد سیاسی استنتاج کنیم. حتی    نقد  نقطه که سوسیالیسم را بر اساس مقوالت

است؛    گروندریسه  تاکید من از منظر این نوع از استدالل در  چنین امکانی را داده است. به همین دلیلاین

تواند بسیار  که اگر دیده شود می هایی در این زمینه دارد. چیزیها و ویژگیچه برجستگیتا نشان دهم که  

ایم. مسئله  کشف مهمی کرده  ماکم گرفت. منظورم این نیست که  با ارزش باشد. این نکته را نباید دست

ایم. ممکن است االن  پیدا کرده  های جدیدی برای دوباره فکرکردن و بازاندیشیجاست که ما سرنخاین

شان  کردنهایی داریم که با دنبالکم سرنخشود نداشته باشیم ولی دستپاسخی به این سوالی که طرح می

 حال پیدا نشده.هایی پیدا کنیم که تا بهحلراه  ممکن است

ی  جامعه  در خودِ  اکنونهم ،  وجود دارد  هاییحلها و راهچگونه امکان  ،که در عمل  سوالی این  اما درباره 

به این صورت است که    امروزهشود.  عمل می  هابه این امکان  هاداری پیشرفته در خیلی از حوزهسرمایه

شود. یعنی شهری حل می  یاای  از وظایف در سطح محلی و منطقه  بسیاری اجتماعی،    ی بسته به نوع وظیفه

که بخواهند به آن استناد   وجود نداردقانونی    حیدر دولت مرکزی فکری نشده و طر  اصالً برای این مسائل

  ی وسیلهبه  مشکالتشود. بسیاری از  کنند. مثالً چیزهایی که به مشاجرات همسایگی و محلی مربوط می

یابی پیدا  هایی از سازمانحلکه ما راهشوند که محلی هستند. اینوفصل مینهادها یا بنا به قواعدی حل

نباشیم به یک ارگان مرکزی که  وفصل مسکنیم که برای حل ائل جامعه و تنظیم امور اجتماعی ناگزیر 

پایین برنامههمه از راس هرم به طرف  تنظیم میی مسائل را    ی هم حتی در جوامع امروز   ،کندریزی و 

متعدد دیگری را دنبال کرد که به چه صورت این امر  های  هپروژ  توانمیزیادی وجود دارد. و    هایمثال

از طریق  توانیم  میو درک من این است که ما    انداز. چشمستهاشبکهذیر است. مسئله بر سر  پامکان

که دارند و    هاییحلقهلحاظ  و هم به  شانحجملحاظ  هم به  هاشبکهگرفتن  ها و اندازهتعریف شبکه

حال به دلیل  عیناین سازماندهی نامتمرکز را که درتوانند به عهده بگیرند،  که می  وظایفی حاظ  ل بههم  
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پیوستگی شبکه به ملی دربرگیردی بزرگتواند یک جامعهها میهم  را هم در سطح  اما    ،تر  انجام دهیم. 

  اش شود دربارهنمی  امروز و در این جلسه،الاقل    ،مطور که گفتهمان  ،شود کردکه به دقت چه کار میاین

 حرف زد.   دقتبه

گویم  نمونه می  عنوانبههایی پیدا کنیم که کم اهمیت نیستند.  م سرنختوانیتر گفتم ما میطور که پیشهمان

بین مارکسیسم  تلقی  سوسیالیستی وقتی  جامعه  از  بلشویکی  مارکسیسم  و  سومی  و  دومی  که  الملل  ای 

داریم    سوسیالیستی ارزشست که معتقد است که ما  نقد برنامه گوتاخواستند بسازند، تعبیری از  می

ارزشِ اساس  بر  این  شود، میدهی میسوسیالیستی سازمان  یا جامعه  ارج  و  اعتبار  توانیم تصور کنیم که 

ی  توانیم بگوییم که فصل تمایز یک جامعهی ارزش مارکسی میمسئله که ما امروز با بازاندیشی نظریه

ش در یک جامعه است، آن هم براساس  داری، دقیقا نفی سازوکار ارز ی متفاوت با سرمایهرهاشده، یک جامعه

گامی است که در آن تعبیر    ،بالواسطه نهفته است، تا چه اندازه است. این قدم  خصلت عام تولید که در تولیدِ

آن عمل شده    عزیمت نبوده، بلکه عکسِ  ینه تنها برداشته نشده، نه تنها نقطه  ،از مارکسیسمو روایت  

ج این  من  نظر  به  دلیل  همین  به  دستنبهاست.  هستند،  آغازی  نقاط  دوبارهها  خیز  یک  برای  ی  کم 

 امیدوارکننده. 

گردد.  ی معروف تفاوت تلقی مارکس از پول در گروندریسه و کاپیتال برمیسوال به همان مسئله •

داند. هم از خواندن متن و هم از  پول را صرفاً نماد می   گروهی معتقدند که مارکس در گروندریسه

پیش مشخص است که مارکس حتی در گروندریسه هم پول را »صرفاً« نماد  ی  های جلسهبحث

اند: »این کاال باید با چیز شود حدس زد که چه عباراتی چنین درکی را ایجاد کردهداند، اما مینمی

خودِ ارزش   عنوان کاال، نمادِسومی مبادله شود که خودش کاالیی خاص نیست، بلکه نماد کاال به

کند، به تدریج فقط به  عنوان میانجی مبادله عمل می»کاال که به  ( 94ص  )ست«  ای کاالمبادله

ها  دست بدفهمیجاست که آیا علت ایناما سوال من این  (.95ص)شود«  پول، به نماد، بدل می

ی  چنینی است: »این نماد، این نشانهنکردن به کلیت استدالل مارکس و عباراتی اینصرفاً توجه

  ( 95ص )ی مقدم بر تجربه«  ای، محصول خودِ مبادله است، و نه تحقق یک ایدهمادی ارزش مبادله

آن»هم  :یا از  درچنین  ]پول[  که  منزلهکیفیت  جا  به  اندازهاش  بهی  نقشی  نخست  ی  مثابهگیر، 

وگولی  گیری دارد ... این همه مناسبات و شرایطی فراهم آورده است برای تصور گیجخطِ اندازهچوب

یا    (،633)صداند«  ی خیالی یا فکری میکه استوارت طرح کرد ... تصوری ... که پول را سنجه

ی بازنمایی کاپیتال و گروندریسه )یا تفاوت حالت  ان تفاوت شیوهکه این بدفهمی ربطی به هماین
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ی بازنمایی گروندریسه همواره در  های دیگر( دارد؟ درواقع، آیا شیوهی شما با حالتوارهپنجم طرح 

 هایی قرار ندارد؟معرض چنین بدفهمی

ی این  نکته دربارهست که جوابش هم در خودش طرح شده، و من فقط یکی/دو  خوبی این سوال، در این

این   کنم.سؤال طرح می نیست  در  نظر مارکس، حتی وقتی در    که  تردیدی  از  به  راجع    گروندریسه پول 

مثابه  ع خودش یک کاال در وضعیت خاصی بهاش این نیست که پول درواق کند، معنینمادبودنش صحبت می

ی ارزش است که  از این رو سنجه  خوانم: »پول صرفاً می  گروندریسه  633ی  از صفحه  معادل عام نیست. 

رو که خود ارزش است، و از این رو ارزش  معین، همانا از این  ییافته در جوهر خود زمان کاری است مادیت

یافتگی زمان کار  چون مادیتی عام، همیافتهچون زمان کار شیئیتمعین هم  یافتگیِاست که این مادیت

ارز  رو که هماش است که اعتبار دارد، همانا از اینتمایز با جسمی منفسه، فقط در این پیکریابی ویژهفی

پول فقط نماد نیست و آن   ،شودای که به دیدگاه مارکس ایراد گرفته میاست.« به این ترتیب به آن شیوه

در این سوال  که  قولی  کمی روی نقل  فقط مایلمدرست و دقیق است.    در این سوال وجود دارد،جوابی که  

ی  آیا اشکاالتی که در خود شیوهبا آوردن این نقل قول، گفته شده که    باال   سوال در  م.  مکث کن ،طرح شده

نمونه این جمله    عنوانبهجا  کند؟ و آنها را ایجاد نمیتفاهمءاین انتقادات و سو   ،طرح مارکس وجود دارد

و نه تحقق یک ایده  مبادله است    ای، محصول خودِی مادی ارزش مبادلهنقل شده که »این نماد، این نشانه

پول  مکث روی همین جمله    مایلم«.  مقدم بر تجربه  ابزاری است متعلق به سپهر تحقق    مقوله  ،کنم.  و 

یعنی پول    ؛ گذارممی  تحقق را روی کلمه    تاکیدم  ( بار کنم. یکبار تکرار می  ارزش. این جمله را من دو

« ارزش، یعنی پول به سپهری تعلق دارد که کاالها به وساطت یک  تحققای است متعلق به سپهر » مقوله

  (ای متعلق به سپهر تولید نیست. در مرتبه دومشوند. در نتیجه پول مقولهمبادله می  با یکدیگر  معادل عام

«. یعنی درست  ارزشای است متعلق به سپهر تحقق » پول مقوله  ،ییعن  ؛گذارممی  ارزشبر  را  تاکیدم  

ی تحقق ارزش است ــ و تاکید  که وسیلهجاییان است ولی از آنرَ ای متعلق به فضای دوَاست که مقوله

جاست که مرز میان نماد یا تصور خیالی با نظر  ارزش نباشد. و این  ، تواند خودشــ نمی است   ارزش روی  

به سادگی می  دو  اینشود.  مارکس روشن می کلمات گذاشتم  این    تواند هم مرزتاکیدی که من روی 

ارزشِنظریه را    ی  ارزشنظریه  بامارکس  باکالسیک    یپایهکار  ی  هم  و  کند    ی نظریه  جدا 

مقولهنئوریکاردویی/ پول  که  معترفیم  ما  »اسرافایی.  تحقق  سپهر  به  متعلق  است  این    ،«ارزش ی  به  و 

  ترینکوچک  طور نیست که پول کنیم. یعنی اینجدا می  پایهکار  ی کالسیک ارزشِ از نظریه  را، آنصورت

  به تحققِ   ی کاالهاست. اگر قرارربطی به سپهر مبادله ندارد. واضح است که پول یکی از ضروریات مبادله
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وقتی    « باشد وارزشحال باید خودش »ل نیاز نبود. اما این وسیله در عینبه پو  صورتدر آن  نبود،ارزش  

چون پول    ،کنیمهای نئوریکاردویی جدا میوسیله خودمان را از درکبدین  شود،گذاشته می  ارزشتاکید بر  

فهمیم که  . اگر این دو نکته را درنظربگیریم میدانیمنمی  ،بدون ارتباط با ارزش  ،را منبعث از مبادله

  گوید این نماد، این نشانِمیمارکس  اهمیت نیست که  بیقول باال  در نقلی مارکس چیست.  جایگاه نظریه

گردیم به  برمی ،مبادله است. اگر قرار باشد که این نکته را انکار کنیم محصول خودِ  ، ایمادی ارزش مبادله

ی مارکس را پنهان  نظریه  و وجه تمایز   نشان و وجه مشخصهکه به نظر من سرشت  درکی کامالً کالسیک 

 کنیم.می

آن فکر کنیم، ولی بد نیست به    ،در این جمله نکته دیگری هم هست که ربط مستقیمی به این مسئله ندارد

تاکید    خواهم روی این بخش جمله این نکته واضح نیست. می  یشدهی فارسیِ نقلجا ترجمهچراکه آن

 aی  ی کلمهدرواقع ترجمهعبارت »مقدم بر تجربه«،  ی مقدم بر تجربه«. این  نه تحقق یک ایده...  کنم: » 

priori  با  فقط  به آن معنی که ما    ،گوید این پول، این نماد، درواقع یک مفهومجا میاست. مارکس این

ی جامعه  شناسی اجتماعی ویژهستیکه از هنیست  مفهومی     مفاهیم ارتباط داشته باشیم نیست؛ دیالکتیکِ

جا »مقدم بر تجربه« ترجمه شده ــ منظور  بودن،  ــ که در این  a priori  و  باشد.منتج نشده  داری  سرمایه

فکرشده  چیزی که    عقالیی  بهنیست  شرطِما  درنظرمی  امکانِ  مثابه  مفهومی  یا  بلکه    ،گیریماستعالیی 

تولید. به همین خاطر خواستم   ی این شیوه  ی تولید و روابطِ این شیوه  سته از خودِای است متعلق و برخا همقول

ای  مقوله  کردن این است کهبودنش برای روشناین نکته را تذکر بدهم که این تاکید بر مقدم بر تجربه

 ناب نیست.  ی عقالییِو فقط مقوله ،مناسبات استه از خودِاست برخ

بقیهدرباره شم  ها قولنقلی  ی  سؤال  در  در  مارکس  متعددیا:  با  633ی  صفحهمثالً    ،موارد  رابطه  در   ،

اندیشانه است که جلوه و  که این »یک کشف ژرف  کنندمثل او فکر میها  خیلی:  که  نویسدمی استوارت

... درکی هم که از این    داندخیالی و فکری می  یجالیی تازه یافته و آن تصوری است که پول را سنجه

غیره که به منزله واحدی برای    دالر و  ،شلینگ  ،هایی مانند پونددارد این است که نامی خیالی وجود  سنجه

کنند که  نویسد: فکر می.« میهایی هستند برای مقدار معینی طال نقره وغیرهصرفاً نام ،محاسبه اعتبار دارد

مقایسه هستند و خودْ    هایی برای معادل عام نیستند،  »بلکه معیارهایی کامال دلبخواهانه برای ها ناماین

کنند.« خطای کسانی مثل استوارت  یافته را بیان نمیهیچ ارزش و هیچ مقدار معینی از زمان کار شیئیت

کنند که گویا دلبخواه است، که واضح  عنوان یک امر خیالی تلقی میاین بود که این پذیرش ذهنی را، به

 طور نیست. است که این
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 تأکید مارکس در رابطه با نماد روشن شده باشد.امیدوارم حاال اهمیتِ 

ی  یی پول با کاالدر خصوص رابطهگردد به مثالی  ی در حاشیه اشاره داشته باشم که برمیامایلم به نکته

ی کشورهای دیگر  آلمان هم مثل همه  .کندپول را ایفا می  نقش   که  ی امروز،طال در جامعه  ، یعنیخاص

. اما به دو  شودی بانک مرکزی این کشور محسوب میکه ذخیره  دارد یار  دراختعظیم طال    ی یک ذخیره

و عدم اعتماد    به دلیل شرایط تاریخی شکست فاشیسم  ( ی این ذخیره در داخل کشور نیست، یک دلیل همه

ی  ی ذخیره و پشتوانههمیشه همهکه    المللی،دلیل یک رسم بینبه    (و دوم   متفقین به آلمان بعد از شکست؛

نگهداری    بلکه مقداری از آن را در کشورهای دیگر   ،ندشوداری نمینگه  یکشور خود  هایخزانه  رد  پولی

بخش عظیمی از  ،  . در آلمان همی طال نابود نشودی ذخیرههمه  کنند تا در اثر رویدادهای غیرمترقبه،می

بار در طول  ، برای اولین2008سال    بحرانآمریکا و انگلستان است. اما در    هایخزانه  در  های طال ذخیره

ده  یکا به آلمان بازگردانآمر  از  داشتند که بخشی از ذخایرشانها اصرار  ، آلمانیجهانی دوم  تاریخ بعد از جنگ

هایی  تر شود و ضربهبیش  بحرانهای  موج   یدامنه  ها اهمیت داشت که اگر قرار باشدشود. یعنی برای آن

بهتر است  تر شود،  گسترده  شود،وارد میی اروپا  جامعهبه نظام اعتباریِ  و    که به نظام پولی و مالی آلمان

ــ یعنی جهانی  این ارتباط حتی در جهان امروز،  بینیم که  یعنی میخودشان باشد.    کشور  که این ذخایر در

ی طال  وانهها به پشتکه پولولی تا جایی،  19نه مانند قرن    ، مسلماً برقرار استکماکان    با ارز دیجیتالی ــ

 د.دهخود را نشان می بحرانی های کند و در دورهچنان این مسئله عمل میهم ،یا ارتباط با طال مربوطند

نکته برای من در سوال طرح اما  مای که  این است که هم در    ایلمشده جالب است و  تاکید کنم  آن  بر 

جاست که  شود. جالب این، پول نماد دانسته میو چه بسا در آثار دیگر مارکس  ،کاپیتالهم در    گروندریسه

ی وارونگی  ای دربارهزمینه و پایه  ،هاها و قیمتاست که در سطح تجریدِ برابری ارزش  گروندریسهتنها در  

اتکا کنیم.    توانیم به آن ی تجاری میی اعتباری و سرمایهترِ سرمایهدر سطح مشخص  واقعی داریم که بعداً

برجستگی   و  تمایز  وجه  نبودِ  گروندریسهدر    یعنی، هرچنداست.    گروندریسهاین  و  مفهومی  اغتشاش    با 

کماکان در وضعیتی هستیم    ، گروندریسهدر    تجرید   سطح این  مواجه هستیم، اما در    « شکل ارزش ی »مقوله

مارکس در    .را دراختیار داشته باشیم  ن از آ  امکانِ استنتاج   ،هاها و قیمتتوانیم در سطح برابری ارزشکه می

ای  ی ارزش مبادلهشدهیافتگیِ وضعدر تعین  ،ای خاص یعنی یک کاالگوید: »ارزش مبادلهمی  این جمله

بیان می  مستقل، پول  از هم جدا می«شوددر  با دو ویرگول  این جمله  را حذف  ،  عبارت وسط  شود. من 

»تحت شمول آن قرار  یعنی،  شود«،  در پول بیان می  .... ای خاص مبادلهارزش  »... این    خوانم: کنم و میمی

که از  است  همان وارونگی پنجم    این،است.   ایکنندهتعیین  ی بسیارشود«. این نکتهگیرد« و »وضع میمی
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  ست چیزیـ این حالت همانشود  در پول بیان می  ایارزش مبادله  آن صحبت کردیم. یعنی درست است که

تحت شمول آن  یکی: »:  ترند این دو جمله برای ما جذاب  اما   ــ  بینیمهم می  4در مرحله    پیتال کاکه در  

  «شدن وضع»  «،شودوضع می»  دوم:  وگیرد؛  جا صورت میدر این  واقعی«، یعنی آن وارونگی  گیردقرار می

استفاده شده     positedیواژهاز    ، گروندریسهانگلیسی    یــ در ترجمهیافتن،  شدن و هویتیعنی مستقر

ـ  ایِ  ارزش مبادله  ،جا پولدر این ،دهدشود و به چیزی هویت میطور که یک قانون وضع میهمان است ـ

  ست تفسیری  این، تعبیر و  فتد. اجا اتفاق میاست که در اینکند، این همان وارونگیخاص یا کاال را وضع می

 بینیم.ست که در دیگر آثار او نمیسطحین و آ دهدجا ارائه میکه مارکس از پول در این

تری  شود به شکل بسیار کمرنگاستدالل شئ سوم که در گروندریسه بارها به آن اشاره می  چرا   •

عنوان استدالل اساسی و مهم یاد  توان از شئ سوم بهطور کلی آیا میدر کاپیتال حاضر است )به

 کرد یا خیر(؟ 

  یعنی حالت سوم،    این  هم  کاپیتال مسلماً در    ،خود سوال هم تاکید شدهطور که در  ی اول، هماندر وهله

انتزاعِ  اما  طرح شده است  ییوارگی کاالپیکریافته به خصوص در بخش بت  شکل  شرح و    که ایندلیل  . 

  ، گروندریسهبرخالف    کهنسبتاً کم و کوتاه است، خیلی ساده به این خاطر است    کاپیتال در    بارهدر این  تفسیر 

با ذات پول،  فقط و فقط در رابطه    کاپیتالبخش مستقلی مختص به پول وجود ندارد. در    کاپیتالجلد  در سه  

در جلدهای  چه  های آن صحبت شده است و در سطوح مختلف تجرید  ی استنتاج پول، جایگاه و نقششیوه

 استفاده شده است.  و کارکردها هااز این نقش  ،سوم بعد یکم و دوم و

ی پول، اعم از نقش،  اثر مستقلی هم درباره  قصد داشتهایی که تعریف کرده بود  شاید مارکس در پروژه

و امروزه ضرورت    است   داری بنویسد. اگر هم این کار را نکردهتولید سرمایه  یاش در شیوهجایگاه و تاریخچه

مواد براساس  ما  باشد که  نه فقط    و مصالحی که  داشته  داریم ــ  کل  در  بلکه    ،آثار مارکسدر  دراختیار 

ـ نظریه  150ی تاریخی این  تجربه   الزم است به این امور بپردازیم.   ،تنظیم کنیم  را  تی پولی مارکسیسسالـ 

پول هم    «نماد »را طرح کنیم ــ چون بحث بر سر    ی پول ی مارکسیستی دربارهانظریهاگر قرار باشد ما  )

مسائل مربوط به پول و نقش   بتواند بلکه باید ،جور مسائل را توضیح دهدبود ــ این نظریه نه تنها باید این

های جدیدی مانند پول  داری را هم توضیح دهد. از جمله پدیدهی فعلی سرمایهی پیشرفتهعهآن در جام

به نظر من یک کار مارکسیستی خوب در حوزه آن.  پیرامون  بتواند مثالًدیجیتال و مسائل  باید  پول    ی 

به سوی سطح    یترتر و عجیبجالب  یک قدمِ  ،این پدیده  را توضیح دهد، چون  «کوینچیزهایی مانند »بیت

ی  ها، از کاالطور بوده که ما از اشیای واقعیهای ما اینلی استدالحال شیوهتاب .  داردبرمی  ی از انتزاع ا تازه
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انتزاعی در    این مفهومِبعداً به    شان انتزاع کردیم و بعد یک مفهوم ساختیم،واقعی عزیمت کردیم، از ارزش

  حال در ای بود که تاب این شیوه  باشد.  ئیک نماد تعریف کردیم که دال بر این ش  پیکر دادیم و بعد  ئیک ش

که خودش  دارد. حاال چیزیهای بعدی را وارونه برمیدارد قدم  « کوینمورد پول حرف زدیم. حاال »بیت

د. یا  را حفظ کن  که بتواند اعتبارشبرای این  دارد؛شدن برمیئهایی را به سمت شقدم  ،نماد و نشانه است

ند که یک ارزش  نکوضعیتی پیدا می  کمکمها،  دگذاریکُ  ای اززنجیره  درواقع نماد به معنی واقعی، یعنی

پیدا    بتواند یک ارزش واقعی  ،شودای که برای تولید آن صرف میییعنی با توجه به انرژ  کند.واقعی پیدا  

ها را  خواهم بحثشد. نمی صرف میکار مجردی برای تولید طالمقدار  که    ، پول  طور که در همان  کند،

این است که یک    کاپیتالبودن چنین چیزی در  علت کمرنگ  : یک( خواهم بگویم که آشفته کنم. فقط می

شسته مستقلی  بخش  و  پول  دربارهورفته  و    کاپیتال در  ی  ندارد  نظریهدوم(  وجود  یک  باشد  قرار  ی  اگر 

ی  باید بتواند به سواالتی که امروز در سطح جامعه  ــ که الزم هم هست ــمارکسیستی پول تدوین شود  

 (پاسخ دهد. ،داری پیشرفته مطرح استسرمایه

به   کماشاره کنم    دیگریی  نکتهمایلم  به  که شاید  به  گروندریسه تر  اما  باشد،  ی  وجه مسئلههیچمربوط 

کند، این  مثابه کاالی خاص، چه نقشی ایفا مینماد، یا به  عنوانبهکه پول  همیتی نیست. این مسئله  ابی

ی ارزش  های مربوط به نظریهباعث دردسرهای بسیار بزرگ نظری در بحث  ،ی شق سوم بودنشمسئله

که درواقع به این   ین زمینه به راه انداخته استرا در ا  ها بحث  بسیار بزرگی از ی  مارکس شده است و شاخه

خوانم:  جا یک نقل قول میتولید خواهیم داشت. من این  سه بخشِ  ، جای دو بخشگردد که ما ب مبحث برمی

  عنوان کاال، خودْ، بلکه نماد کاال به»این کاال باید با چیز سومی مبادله شود که خودش کاالی خاص نیست

 ای کاالهاست.« ارزش مبادله

نیستخودش کاال»  اظهار که  این این    «یی خاص  افتادند که  که عده   دردسر شدباعث  فکر  این  به  ای 

  وجود دارد   کاپیتالبخش سوم جلد دوم    های تولید که درمشکالت تئوریکی که در بحث مربوط به بخش

وسایل مصرف و    وسایل تولید و بخش تولیدِ  بخش تولیدِ  :بخش تولید سر و کار داریم   جا ما با دوآن  ــ

یعنی اگر   تکلیف پول چیست؟   پس که پیش آمد  سوالرا چطور باید حل کنند. این  ــ بین این دو  یرابطه

یعنی نه وسایل مصرف    ؛کدام از این دوتا نباشدکند هیچنقشی که ایفا می،  پول  ، یعنی که یک کاال  قرار باشد 

مثابه وسیله مصرف  ( به2لید و یا اگر  ی توابه وسیلهمث( به1چراکه اگر ما به طال    باشد و نه وسایل تولید،

  ، یک شق سوم  عنوانبهمثابه یک کاالی خاص  اما به  ، استروشن    در هردو مورد نقشش   نگاه کنیم که 

باید سه   ،تولید  جای دو بخشِین فکر انداخت که در نتیجه، بای را به اتکلیف آن چیست؟ در نتیجه عده
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بخش تولید  (  3وسایل مصرف و    بخش تولیدِ(  2  ،تولید  وسایلِ   بخش تولیدِ(  1:  داشته باشیمبخش تولید  

شود. اساساً  جا ناشی میاز این  ،رزا لوگزامبورگ در تئوری انباشت های بحث یپول. درواقع تا حدودی همه

  ـ توگان بورتکوویچ وکسانی مثل فون ی نظری مارکسیسم وجود دارد که با یک گرایش عظیمی در حوزه

. حتی امروزه یکی از  ساختندبخشی  سه  هایمدل  ،های دوبخشیجای مدلشود که ب شروع میی  بارانووسک

های فراوانی در این زمینه نوشته و سعی کرده این  انور شیخ است که کتاب  نظر،  نمایندگان اینترین  بزرگ

که  رین نمایندگان کسانیتدوبخشی کافی است. یکی از برجسته  مسئله را نقد کند و بگوید که همان مدلِ

  ،های نظری مارکسیسم تسلط داشتندهایی از حوزهی کامل بر بخشدورهبخشی را پذیرفتند و یکمدل سه

آید، ای به نظر میتادهپاافی پیشنکتهشاید  که  پل سوییزی است. منظورم این است که این مسئله با این

حوزه ایجاد  باعث  بح اما  در  جدیدی  و  مهم  بسیار  بخشثی  به  مربوط  بحثهای  و  تولید  های  های 

توانسته باشد یا نه،  چنین چیزهایی هم می  باال،  سوال  دانم که آیا منظور نظرنمی.  است  مارکسیستی شده

که این وضعیت خاص پول، که نه کاالست به معنی کاالی  ــ    فقط خواستم تذکر بدهم که این مسئله 

 . است قرار گرفته  هانقاط رجوع بسیاری از بحثــ  یدو نه کاالست به معنی ابزار تول  ،مصرفی

در پاسخ  «  »... آیا این استدالل اساسی و مهم هم هست یا نه؟ برگردیم به سوال شما. در ادامه پرسیدید:  

  و   ی بحث را در این حوزه دنبال کنیم، استدالل بسیار مهمی استباید بگویم که مسلماً اگر قرار باشد ادامه

وجود بیاید، با استناد ن است بها و امکاناتی که داریم به این جور معضالتی هم که ممکبه زمینهباید با اتکا  

 وجود دارد، بپردازیم.  گروندریسه در  تربیش هایی که به این استدالل

  جا خواهم در اینمیدارد! و    نباشد، اما برای مناین موضوع یک جنبه دیگری هم دارد که شاید عمومی  

ی  خود من درباره  ینظریه  ، بنیادی پیکریافتگی یک انتزاعمسئله  .توضیح دهم چرا برای من اهمیت دارد

های  ای از استداللبخش عمده   پیکریافته. به همین دلیلمثابه انتزاعاتِ« است: ایدئولوژی بهایدئولوژی »

بودن یا  االیی یا معادل عاموارگی کداشت که بتهاست، با این چشمهایش همین بحثمن درواقع ریشه

انتزاعِ یعنی   پیکریافتگی  پیکریافته.  انتزاعات  از  است  خاصی  شکل  پولْ  قالب  در  بتوانیم    ارزش  اگر  ما 

ایدئولوژی  آنگاه    بورژوایی تعریف کنیم،ایدئولوژی    دارتر از دامنهو در مقیاسی بسیار    طور اعم ایدئولوژی را به

گذارد،  خاصی از آن است که بنیاد را بر انتزاع یا پیکریافتگی ارزش می  شکل  ،وارگی کاالییبورژوایی یا بت

تر برای خود من اهمیت دارد. و به همین  انتزاع ارزش در پول یا همان معادل عام. اما این جنبه بیشبر  

 م. کنها را اساسی و مهم تلقی میتوانم بگویم چرا این استداللمی  ،دلیل اگر من مخاطب چنین سوالی باشم
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بازنمایی • این  شباهت  و  تفاوت  چیست؟  در  کاپیتال  و  گروندریسه  در  بازنمایی  از  تفاوت  فارغ  ها 

ی مختلف از حیات فکری  های متعلق به دو دورههای ناشی از اصالح و تصحیح استداللتفاوت

این )با  است؟  بوده  مالحظاتی  چه  از  ناشی  مرحلهمارکس،  به  متعلق  گروندریسه  پژوهش  که  ی 

 تواند فاقد بازنمایی باشد( اما در هر صورت نمی ،است  مارکس

که  یندهای پژوهش و بازنمایی در زمانیآتواند. این امر که تفاوت بین فرمی  ،چرا در یک کالم باید گفت:  

ترین متنی  مهم  چونبسیار مهم و بدیهی است. چرا؟  ،نوشته برای او روشن بودهرا می  گروندریسهمارکس 

ایندربارهکه مارکس   بین  تفاوت  نوشته    دوی  بازنمایی(  )پژوهش و  روش  تحت عنوان » فرایند شناختی 

گفتار به ویراست دوم جلد  جز پسهیچ جای دیگری، ب  است. مارکس تقریباً  گروندریسهدر    «اقتصاد سیاسی

به    صرفاً  کاپیتالگفتار به ویراست دوم جلد اول . مارکس در پساست  به این موضوع نپرداخته  ،کاپیتالاول 

چرا با  که  این  طور مفصل، و درش بهاما استدالل  کند،ای میاشاره  تفاوت بین فرایندهای پژوهش و بازنمایی

ی  توان در همین کتاب )صفحهو می  آمده  گروندریسهدر    «روش اقتصاد سیاسیبخش » در  هم تفاوت دارند،  

 ، نوشته با این تفاوت آشناسترا می  گروندریسهکه  که مارکس در زمانیدر این  پس،.  آن رجوع کرد( به  55

بنا به این تعریفِ معین و دقیق از  تردیدی نیست. اما درست به همین دلیل من تمایلی ندارم که  

ی طرح مطلب در  شیوه  اسمِ  ،( Darstellung/representation)یا در زبان فرنگی    ی بازنماییمقوله

در یک امر    منظور از بازنمایی چیست؟ منظور اینست که ما ببینیم  بگذاریم.    «بازنمایی»را اساساً    گروندریسه 

تا به یک سطح معینی که مجردترین سطح    واقعیت را انتزاع کنیم و کنار بگذاریم  وجوهی از یک  تحقیق،

خواهیم وارد این  نمی  فعالًــ  سطح مجردترین است  گوناگونی بپذیریم که این    و به دالیلبرسیم  ،  است

  این بوده  هدفِ پژوهش ما  ــ  ارزش یا کاالست   ، این مجردترین سطح،داریبحث بشویم که چرا در سرمایه

ی برگشت، تمام  وسهپرراه و  در یک    برسیم. بعداً   سطح تجرید  ترین رکزی یا بیشی مکه به این نقطه  است

  وترتب معینی، دوباره روی هم بنا به منطق معینی، بنا به توالی که حذف کردیم،را هایی تعیناین سطوح و  

،  معنی لغوی کانکریت. )برسیم(  konkret/concrete)  مشخص یا »کُنکرت/کانکریت«  تا به یک  بسازیم 

نظر من، بعضیشدگیبرنهادههمبه»  از  است،  معادل »انضمامی«  «  از  فارسی  زبان  در  برایش  استفاده  ها 

ی از مجرد به  ؛ یعنی این روندِ وارونهاین است  بازنماییمنظور از  (.  پسندمنمی  ، که من شخصاًکنندمی

چنین سفری وجود ندارد. ما    گروندریسه ای وجود ندارد. در  چنین ترتیب و توالی  گروندریسه . در  مشخص 

طرح    گروندریسهدر    مقوالت مختلفی کههای استداللی مارکس در  ی بیان، یا شیوهتوانیم راجع به شیوهمی

. به همین دلیل وجه چنین ساختمانی نداردبه هیچ  کاپیتالبرخالف    گروندریسه شده صحبت کنیم. اما کل  

که  بخاطر این  عامدانه ساختمان ترتیب کتاب را نادیده گرفتم،  گروندریسه،هم در پیشنهادم برای خواندن  
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 کاپیتالکه باید    ــ  آلتوسر  ــ مثلمحال است من روزی به این نتیجه برسم    [1].چنین ترتیبی وجود ندارد

شاید بد نباشد که مثالً از ارزش    عموم، برای    کاپیتال  در تدریس که    معتقدند دیگری خواند. بعضی    نحوبهرا  

یا مثالً  است چنین حرف  ،از مزد شروع کرد  نیروی کار  یممکن  این حالت  اما در  بتوان زد،  را  ک  هایی 

از    کاپیتال مربوط نیست. اما خواندن    کاپیتال  یم که به منطق و سازوکار خودِ اهاستثنایی را قائل شد باید 

که  است. چرا جلد سوم نوشته شدهپایان ای که راجع به طبقه در تا نصفه صفحه ی صفر شروع شودصفحه

وترتب مقوالت سروکار داریم که قدم  با یک ترتیبجا ما  آن  ؛رو هستیمی بازنمایی روبهجا ما با یک شیوهآن

بنا به این تعریف از  شوند. به این دلیل، و  اند دوباره اضافه میهایی که کنار گذاشته شدهبه قدم تعین

این  که بخواهیم بگوییم    ،ای از بازنمایی نداریمشیوه  گروندریسه توانم بگویم ما در  می  ، ی بازنماییمقوله

ها  ها و تشابهتفاوت اساساً اینپیش بیاید، یا  گروندریسه  ی دراصطالح مشکالتشود که به  تفاوت باعث می

 . باعث اشکاالتی شود

 ی پژوهش است؟توان گفت که گروندریسه صرفاً شیوهآیا می •

  قلمرو کنیم و یک  ریف میپژوهش برای مارکس تع   قلمروما یک  :  بیایید سر چیز دیگری توافق کنیم

مارکس منتشر شد و   که در زمان خودِ پیرامون نقد اقتصاد سیاسیه. مثالً کتاب ارائ   قلمرویک بازنمایی یا 

خواست  جا مارکس میبه قلمرو بازنمایی متعلق است، چراکه آن  ،نوشته شده  گروندریسه سال بعد از  یک

اگر بنا باشد که برسر این نکته    : از کاال.کندبینیم که از کجا شروع میجا میکند و آن  ارائهمباحثی را  

توانیم با اطمینان  می  ،توافق کنیم که قلمروهای پژوهش و قلمروهای بازنمایی را در کار مارکس تعریف کنیم

رو پژوهش مارکس  به قلم  گروندریسه توانم با اطمینان کامل بگویم، که  کم من میکامل بگوییم، دست

، هر سه جلدش، در قلمرو پژوهش مارکس است. و  های ارزش اضافینظریهطور که  مربوط است. همان

ی  یعنی آمادگی برای ارائه  ؛اندبه قلمروهای بازنمایی متعلق  پیرامون نقد اقتصاد سیاسیو اثری مثل    کاپیتال

که مایل نیستم  علت این  کنم:رار میتکوترتب معین.  یک مطلب براساس یک منطق معین، در یک ترتیب

به    فقط  گروندریسه  که  گویمب مربوط  و  پژوهششیوهمحدود  را بلکه  ،  شودمی  ی  قلمرو    اسمش 

آماده می  مواد و مصالحی  جا در اینمارکس    این است که  گذارم،می  پژوهش  بعداً  که میکند  را  توانند 

دلیل است که ما مینمنتشر شو  ی معینینحو و شیوهبه به همین  از متند.  در  بینیم که خیلی  هایی که 

دست  گروندریسه  »تقریباً«  به  هست  شده  کاپیتال نخورده  مثالًاندمنتقل  ارز  .  شکل  بخش  یا  همین  ش، 

، اما اگر خودتان بین  وجود ندارد  گروندریسههای شکل ارزش در  بندیتقسیم  ی پول. درست است کهمسئله

شکل  عبارت »  ، دانید منظور شکل ارزش استند تیتر و سوتیتر بگذارید و جاهایی که مثال میها چپاراگراف
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را خواهید داشت. یعنی بسیاری از عبارات و    کاپیتالرا اضافه کنید، عمالً ویراست یک جلد یک    «ارزش 

مثل    ،هااستدالل اثری  به  یک  به  یک  شده  کاپیتال عیناً  این.  اندمنتقل  در  من  بر  تأکید  و  شیوهجا  ها 

هم موجود است. باید بدیهی باشد    کاپیتالعیناً در    است که   گروندریسهمارکس در    های استداللیِروش

در    طور که مثالًآنــ     مقوالت قدم به قدمِ   بردِ، لزوماً پیشمارکس  استداللی های  ها و روششیوه  که

ـ   بینیممنطق هگل می )یا »آکسیوماتیک«(    موضوعی   ِهایش اصلمارکس خیلی جاها استدالل  نیست؛   ـ

هایی ارائه دهد که  است، خیلی مواقع ممکن است استدالل   استداللاست، گاهی مبتنی بر دستگاه قیاسیِ

از  توانیم بگوییم شیوهمی   های استعالیی که من اسمش را شیوهچیزی« است؛  وجود  امکانِ» شرایط  ای 

  کاپیتالجلد دوم  مارکس در    مثالً  است؛  ی استدالل موضوع معیننحوهس بحث بر سر  پ  . امگذاشته

  کنم که ، تکرار میکند. در نتیجهاز یک دستگاه قیاسی استفاده می کامالً    در استداللِ فرق هزینه و قیمت،

ه باشد. هم منتقل شد  کاپیتالموجود است ممکن است عیناً به    گروندریسهکه در    ایهای استداللیشیوه

 که اسمش،یعنی چیزی  :است  نظریی معین  یک مقوله  ، منظور معینی است، اما اگر منظورمان از بازنمایی 

چنین  به این معنا،     مشخص است،به یک کلِ  ن و رسیدنها تا برگشتکردن تعینو اضافه  ، بازگشت  راهِ

را باید بر    گروندریسهمن اصرار داشتم و دارم که  دارد. به همین دلیل است که  وجود ن   گروندریسهچیزی در  

  و ، مطالعه کرد ها: بطور »تِماتیک«( )بقول فرنگی شان و درونمایهو موضوعِ مباحث  مبنا و اساس موضوعی

د  ندار  هم وجود  اشکالیالبته هیچ مانع و  .  اش صحبت کرددرباره  های موضوعیبراساس محورها و کانون

در ذهنمان   که طرحیاما به شرطی، برسیم ی آخرشروع کنیم و به صفحه گروندریسه ی یک که از صفحه

ی  )ترجمه  کاپیتالجلد سوم  فارسی  ی  ای که من به ترجمهمقدمه  یم. اگر زمانی حوصله کردید،داشته باش

د از جل  را  هاقدم، هم این ماهبینید که من سعی کردمیجا آن .نوشتم را بار دیگر بخوانیدحسن مرتضوی( 

وجود   گوناگونی  های استداللی ها شیوهاین وسط  نشان دهم که چطور درهم  روشن کنم و  یکم تا جلد سوم  

در یک    ها را به ضرب پتک، مراحل و گام  باید به زور و  درواقع این طور نیست که ما حتماً  یعنی،  .دارد

. چنین چیزی محال است. نه هدف این  بکوبیم  سنتز  تزـ ـ آنتیتزدیالکتیکیِ    ی استنتاج قدم به قدمِ رابطه

  . بلکه است  گونه بودهگونه باشد و نه اساسا درک مارکس از مفهوم دیالکتیک اینبوده و نه قرار بوده که این

  شانکردنی پژوهش و اضافهها در پروسهعبارت است از سطوح تجرید، کنارگذاشتن تعین  روش مارکس 

  دیالکتیک انتقادی   کتابدر فصل پنجم  را  ی اخیر  ی بازنمایی. این نکتهدر پروسه  شانگذاشتنو کنارِ هم  

 ام. ، نوشتهوبرماکس  آلتیپ ایدهفرق میان سطوح تجرید و  فصل مربوط به ، در نیز
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 ست ی پژوهش، و کاپیتال قلمرو بازنماییپس گروندریسه قلمرو پژوهش و نه شیوه •

های  در جزوه  د این قلمروها را در آثار مختلف مارکس دنبال کند؛ مثالًتوانباشد می  عالقمنداگر کسی  دقیقاً.  

هایش را  توان نقصدنبال کرد، یا حتی می  قلمروها رااین  توان  میای که مارکس برای انتشار نوشته،  ساده 

  ،هم  1844ی اقتصادی و فلسفی  هانوشتهدستدر  مثال    و سنجید که آیا موفق بوده است یا نه.  پیدا کرد

 هاییو دستنوشته  هافقط یادداشت  این متنکه  با این  مارکس مایل بود که طرحی از بازنمایی داشته باشد. 

حال  ، اما با اینها را داشتهقصد انتشار آنای  و معلوم نیست که به چه ترتیب و شیوه  بوده استبرای خودش  

با اطمینان بگویم    کمدست  نم توامیبه هرحال  .  را مشاهده کرد  نظمی ، یا  وترتبترتیب  جای پایِتوان  می

مارکس  کار  پژوهش  قلمروهای  جداکردنِ  امکان  قلمروها  که  بازنماییاز  نمونهی  دارد،  وجود  ی  اش 

توانیم جلد سوم را قبل از  راحتی میبهما    ها است. در نظریه  های ارزش اضافینظریهسه جلد    اشبرجسته

،  که مارکس مطالعاتی را که در این زمینه داشتهآید. به دلیل اینبخوانیم و هیچ مشکلی پیش نمی جلد یکم  

، به جای دیگری منتقل  به درستیتوسط ویراستاران، البته    را نوشته که  پاراگرافی گاهی    است.   نوشته  فقط 

. مثال بخش دوم  کردین مسئله باید قبال صحبت م ی فالیکباره یادش آمده که درباره  انگار مارکس.  شده

اول   ارزشنظریهجلد  فیز  اضافی  های  به  فیزوکراتی راجع  کِوکراتیهاست.  آقای  از  اما  نِتر  نداریم.  تازه  ه 

بود  . اگر قرار میپردازدمیه  نِبه تابلوی اقتصادی کِ  دوباره صفحه بعد در پایان این جلد    300بینیم که  می

ترتیب یک  پیش  براساس  منطقی  فصل   مسلماً  ،رفتیممیوترتب  دو  این  بود  ی  پایه  عنوان بهنه  ،  الزم 

های مربوط به کار مولد و نامولد  آمدند. یا بحثزمینه، بالفاصله بعد از هم می عنوان به کم، دستاستداللی

به همین دلیل  .  کندادامه پیدا می  های ارزش اضافینظریهدر جلد دوم    بعداً   در جلد اول،  یک انقطاعبا    که

و آثاری مثل    کار مارکس  گردند به قلمرو پژوهشی این آثار برمیتوانیم بگوییم که همهراحتی میا بهم

این را نباید نادیده بگیریم که  به قلمرو بازنمایی تعلق دارند.    ،و آثار دیگری که قصد داشته بنویسد  کاپیتال

کم یکی دیگر از آن شش کتاب  ست، و من اطمینان دارم که اگر درا داشتهشش کتاب    نوشتنقصد    مارکس 

  ی یک حوزه  ی بازنمایی درداشتیم در رابطه با شیوهی درخشان دیگری میرا نوشته بود، باز هم یک نمونه

یاسی، بلکه مثال راجع به پول، یا دولت، طبقات، یا بازار جهانی و  ی نقد اقتصاد سیعنی نه در حوزه  ؛دیگر

رسیدیم به  کردیم و میترین سطح انتزاع شروع میقوالتی در پایینصورت ما باز هم با مدر آن  غیره؛ و

 نوشته شود. ،اثری که قرار بود مقوالتی کامالً مشخص در پایانِ

ایجاب میگروندریسه می  91ی  مارکس در صفحه • ارزش  بین قیمت و  تفاوت  کند که  گوید که 

گیری شوند. آیا این  عنوان معیار دیگری غیر از معیار خودشان اندازهعنوان قیمت و بهها بهارزش
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که  رو هستیم؟ یا به این معناست  تفاوت در معیار به این معناست که ما با دو دستگاه متفاوت روبه

 شوند؟نظام ارزش و نظام قیمت نسبت به هم بیرونی تلقی می
قولی که در سوال به آن اشاره  طور در نقلو همین  تر گفتمطور که پیشهمان  ــ  مشکلی که وجود دارد

گیرد، ضمن  ای معادل میقیمت را با ارزش مبادله  گروندریسهشود که مارکس در  جا ناشی میاز این  شده ــ

  ، ای نیستکه ارزش مبادلههم هست. یعنی چیزی قیمت در معنای واقعی آن  «،قیمت»  از رشکه منظواین

گوید باید میان  که میکند. هنگامیاختالل ایجاد می  این ناروشنی مفهومی،   کاالهاست.   بلکه واقعاً قیمتِ 

  ما اصالً   کاپیتالول  ست. در جلد امعلوم نیست منظورش دقیقاً از قیمت در چه معنایی ا  ،ها فرق بگذاریماین

نیستیمبا چنین مشکلی روبه آن  ،رو  برابر است، یعنی یکی  چون در  با ارزش    تلقی جا خیلی ساده قیمت 

در نتیجه لزومی ندارد که بگوییم به معیارهای متفاوتی نیاز داریم. در نتیجه ما باید دو سطح را از    اند.شده 

   کنیم:هم جدا 

اول مفهوم  طور واقعی قیمت کاالهاست.  چیزی نیست که به  آن  ،سطح که منظور از قیمت  این  سطح اول:

عبارت است    ،بینیممیجلد سوم    کاپیتال ر  که د  گونهطور واقعی، یعنی آنتر کنیم. قیمت به»قیمت« را دقیق

ای  واسطهربط مستقیم و بی  ،به این معنی  شود وکه بر اساس میانگین نرخ سود تعیین می  است  از آن مبلغی

ی تولید تعیین کردن درصدی از میانگین نرخ سود به هزینهبه ارزش کاال ندارد. قیمت کاال از طریق اضافه

تولید است و قیمت واقعی کاال در بازار نیست. چون یک کاال با برچسب این    شود. ولی این تازه قیمتِ می

فضای تحقق ارزش، با کاالهای دیگر مواجه    یعنی  شود و بعد در فضای مبادلهتولید وارد بازار می  قیمتِ

که به طور واقعی یک کاال بر اساس چه قیمتی به فروش برود یا  جا عرضه و تقاضا در اینشود و آن می

، نیاز داریم،  قیمت کاالهاتفاوت  ارزیابی  برای    ماجا معیارهایی که ند. در نتیجه در آنک، نقش ایفا مینرود

ارزش کاالها را بر اساس    ، زیرادنتفاوت دار  نیاز داریم،  ارزش کاالها معیارهایی که برای ارزیابی تفاوت    با

  در تفاوت قیمت کاالها یعنی    ؛ سنجیممی  ، کار رفتهبازتولیدشان به  زمان کار اجتماعاً الزمی که برای تولید و 

،  ی قیمت، قیمت به معنای واقعی استبا معیارهای دیگری سروکار داریم. در نتیجه اگر منظور از کلمه

های کاالها و  افتد، واضح است که برای تفاوت بین ارزشمی  داری اتفاقچه در روزمرگی جهان سرمایهآن

جا جواب قسمت پایانی  های کاالها به معیارهای متفاوتی نیاز داریم. در نتیجه اگر قرار باشد همینقیمت

هستیم، یا به این معنا که آیا  روبرو  که آیا ما با دو دستگاه مختلف    دهم، یعنی به این سوالاین سوال را ب

اما    ،و هستیمتوانم بگویم بله، با دو نظام روبرشوند، مییمت و ارزش نسبت به هم بیرونی تلقی مینظام ق

داری هستند. یعنی نه دو نظامی که  ی تولید سرمایهدو نظام که متعلق به دو سطح تجرید متفاوت از شیوه
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علق به  بلکه دو نظام که مت  ،ندماهیت متفاوتی دار  کامالً با هم ناخویشاوند هستند، نه دو نظامی که کامالً 

ها بر اساس  ها، و سطح تجرید قیمتها و قیمت: سطح تجرید برابری ارزشدو سطح تجرید مختلف هستند

 نرخ میانگین سود.  

پس به این ترتیب اگر منظور از قیمت این باشد، تکلیف روشن است. اما ما در همان سطحی  :  سطح دوم

ـ   همان ارزش باشد  ، در سطحی که منظورمان از قیمت  ــ  گیریمدرنظر میها را برابر  ها و قیمتکه ارزش   ـ

آن توضیح  برای مسئله توضیح دیگری دارد و    گروندریسه جا هم با یک مشکل مواجه هستیم. مارکس در  آن

اهمیت  لبوویتز  نظر    مانند  یهایتواند در نقد دیدگاهمی  خصوص از این زاویهاهمیت نیست و بهم اصالً بی

باشد. در صفحه  داشته  تعیینمی  91ی  مارکس  نیست عنصر  برابر  ارزش  با  قیمت  ی  کنندهگوید: »چون 

صورت زمان  شوند، زیرا در آنها در آن بیان میعنصری باشد که قیمت  دتوانارزش، یعنی زمان کار، نمی

ارز،  ارز و ناهمعنوان همبهه،  کنندکننده و عنصر غیرتعیینعنصر تعیین  عنوانبهزمان  بایست خود را همکار می

ببینیم مشکل کجاستقولِ دیگر هم مینقلیک    در ادامه  . «بیان کند بعد  :  91ی  . همان صفحهآورم و 

قیمت با معیار متفاوتی با معیار خودشان    عنوانبهها  کند که ارزش»تفاوت بین قیمت و ارزش ایجاب می

شود که تفاوت  جا روشن میپولی است. در این  ورتاً قیمتِگیری شوند، قیمت در تمایز با ارزش ضر اندازه

ست که ما اگر یک کاالی  جامسئله این  شان است.«اسمی بین قیمت و ارزش مشروط به تفاوت واقعی

گر تلقی کنیم  قیمت کاالهای دی  عنوانبهبگیریم و ارزش این کاال را    معادل عام درنظر   عنوان بهمعینی را  

این کاال هم متغیر است. و در رابطه با کاالهای دیگر، در توازن و    که ارزش خودِیم  با این مشکل مواجه

روی یک ورقه بنویسیم که این    مثالً   توانیمگیرد. به این معنی ما نمیای مختلفی قرار میهای مبادلهنسبت

اش روی  بلغ اسمیاین دو گرم طال که م  در اِزایورقه عبارت است از فالن مقدار طال )مثالً دو گرم طال( و  

که به دلیل تغییر بارآوری    جاستاین  این رابطه درشکال  بگیریم. اِ  بطری شراب  2، مثالً  کاغذ نوشته شده

ــ  ارز هست  هم  ،خورد. در نتیجه این ورقه هممی  بهم  و توازن  تدر تولید شراب و در تولید طال این نسب

ارز نیست.  هم ،تغییر بارآوری و هم تحت این شرایطِ ــ ارز را ایفا کندچون کاالی طال قرار است نقش هم

  چون ارزشش   ، ارز عام است و هم با خودش برابر نیستچون هم  ،هم با خودش برابر است  زمان،هم  یعنی

تغییر کرده است. به    ــ  تولید طال یا تغییر بارآوری کار در کاالهای دیگربخاطر تغییر بارآوری کار در  یا  ــ  

ی نمادی تعریف کنیم که این نماد گویا  مثابهکنیم که پول را بهمیل می   سوبه این  که ماهمین دلیل است  

از این نوسانات است. یعنی   ش و مقدار  ا پول نمادی است که همواره مقدار واقعی  سو کهاینبه  مستقل 

به این دلیل است که    طور نیست.که با این توضیحات روشن است که ایناش با هم برابرند، درحالیاسمی

به معیارهای متفاوتی نیاز داریم. امیدوارم    ،های قیمتها و مقایسهی ارزشگوید ما برای مقایسهمیمارکس  
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موجود    گروندریسه در    سطوح   چراکه هرچند هر دوی این  این مشکل در دوسطح وجود دارد،  که  روشن باشد

ها  ها با ارزشقیمت  رفطاز یک(  1  که گفتم، نیستند.  اند و به این وضوحیهریختهمکمابیش به  ، امااست

کند و این تفاوت بین دو شان با هم فرق مینای محاسبهمب  اساساً  طور که گفتیم،همان  کنند وفرق می

شود، مقدار  پول تلقی می مثابهکاالیی که به آن  جاست که( از طرف دیگر بحث این2و  سطح تجرید است 

باقی بمانند. کل میاش ناسمی و واقعی ثابت  ناپذیری  توانند    گروندریسه   در   بحث تسعیرپذیری و تسعیر 

  ، کنیم، اگر اصرار داشته باشیم که تسعیرپذیر استپول تعریف می  مثابهچه بهمربوط به این نکته است که آن

الی دیگر  از یک کا  معینیشود برابر با مقدار  از یک ورقه که پول نامیده می  معینییعنی همیشه مقدار  

امکان تسعیرپذیری  این  بارآوریِاست،  تغییر  اثر  در  تسعیرپذیری  این  نیست.  یک    پذیر  به  دائماً  کار 

می میل  بهترین تسعیرناپذیری  اینکه    -   اشنمونه  کند.  در  نمیالبته  واردجا     - بشویم    ش جزییات  توانیم 

و یک سی و سوم )   ی بحث برابری دالرهمه
1

33
هم  وودز ب در کنفرانس معروف برتون  اونس طال بود که (  

ای ناممکن بود. زمانی این امکان وجود داشت که ما تعریف کنیم  خورد، به این دلیل که چنین تسعیرپذیری

ی ثابت بین طال و آن کاغذی که  وسوم اونس طالست و بر اساس آن یک رابطهسییک  ،که یک دالر

چیز از هم پاشید و  وودز دیدیم که همهدر کنفرانس برتون  1972اسمش دالر بود برقرار کنیم. ولی در سال  

ارزش    وسوم اونس طال بود یک سیصدمش هم نبود و چنینسیای که برابر با یکمعلوم شد که آن ورقه

 جایگاهی نداشت.  و

  نسبت به نابرابربودن مقدار اسمی آن کاالیی که پول است    ( یکی  :در دو سطح مطرح است  ، قضیهپس

 ی ارزش و قیمت. های مقایسهها و نظامتفاوت بین دستگاه ( دومآن کاال، و ارزش واقعی 

تواند نقش معیار را  اش با هم نخواند چطور میعنوان شئ سوم، قیمت اسمی و واقعیاگر پول به •

مبادله شود، اگر ما    Bبا کاالی    Aی دو کاال بازی کند؟ یعنی وقتی قرار است کاالی  در مبادله

ازرد،  می  Aفالن مقدار کاالی    B ارزد و برعکس کاالی  می  Bفالن مقدار    A  گوییم کاالی می

گویی نباشد باید کاالی سومی باشد که با آن سنجیده شوند و از  که این حرف همانبرای این

این طریق به مناسبات اجتماعی وصل شوند. وقتی ارزشِ خود این عامل سوم متغیر است چطور  

 تواند این معیار عمل کند؟می

مادام که نوسانات اختالف  یعنی  کند،  عینی عمل میهای میما های زمانی معینی و در پاراداین معیار در دوره

  دو حد جبران شود،این  اختالف  که نتواند  . به مجرد اینجبرانی استاین مقدار اسمی و واقعی در حد قابل

که  برای این  بدیهی است که از نو تعریف شود.    باید این معیار دوباره  مسلماً باید دوباره تنظیم شود. یعنی
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  به   عمل بکند به این معیار نیاز داریم. اما به دلیل این نقص فنی، این نقص ماهوی، که ه  این رابط اساساً  

پذیر نیست که  شود و دیگر امکاناین معیار با اشکال مواجه می  ، جاهایی که دیگرگرددبرمیماهیت پول  

»اس.    ی به نام سبد ارز  : . مثالً یک نمونهکندداری معیارهای دیگری پیدا میی سرمایهجامعه  ،کندعمل  

خرید و    برای مقیاس محاسباتیِکه یک ارز معین  جای اینواقع بدر  (:SDR Currency basketدی. آر.« )

ـنظرالمللی دری کاالها در سطح بینفروش و مبادله جور انحرافات و نوساناتی  دقیقاً به دلیل این  گرفته شودـ 

می ایجاد  ارزی  شدکه  سبد  یک  شددرنظر    ــ  از    گرفته  مرکب  بین  16که  نوسانات ارز  که  بود  المللی 

که  ی زمانی معینی به طور متقابل جبران کند، به طوریتوانست این مشکل را در یک بازهشان میمختلف

واقعی به ماهیت پول مربوط است. و  طور  بهثابت باقی بماند. این مشکل، مشکلی است که    ،نرخ متوسط

ی  پشتوانه  مثابهآمده که ما دیگر چیزی به  وجودی به بعد این وضعیت بز یک دورانطور که گفتم اهمان

، نداریم. یعنی اگر قرار باشد  عمل کند  ی واقعی کاالییبه معنای پشتوانهای که  یعنی ذخیرهواقعی ارزی،  

ی  در داخل کشورهای پیشرفته  دالتالمللی یا مبای مبادالت بینبرای انجام همه  که   ی پولیمجموعهبرای  

به صورت طال در جایی وجود داشته باشد، چنین چیزی غیرممکن است. این    یی ازامابه  است،  صنعتی الزم

بیش مراتب  به  است پول  ایناما    .تر  دیگری همدر  معیارهای  نظر گرفته  مورد  مثالًدر  اینب  اند.  که  جای 

  ، ی ثروتشعالوهک جامعه را بهقرار دهیم، بازده یا توانایی اقتصادی کل ی  و مبنا  کاالیی معین را معیار

به ملی  ناخالص  تولید  بلکه  ملی،  ناخالص  تولید  یا  ساالنه  نتایج  فقط  نه  یعنی  بگیریم،  ی  عالوهمالک 

  بازهم  آن جامعه را مالک بگیریم تا این نوسانات را  ــ  ثروت به معنای واقعی کلمهــ  ی ثروت  پشتوانه

ماهیت پول    معضالتی هستند که با ها  اینجاست که در این  طور که گفتم،اهمیت مسئله همانتر کنیم. کم

های مرکزی  بانک  ( 1  که   ایهای پولیی سیاست، یعنی همهداریهای سرمایهاند و تمام تالشپیوند خورده 

  گیرند،و بانک جهانی در پیش می  پول   المللیمثل صندوق بین  ، نهادهای پولی ( 2  کشورهای مختلف دنیا و 

دچار  ها طوری  ای که این نوسان، به گونهاست  حفظ این تعادل  ی این نهادها همیندهیکی از وظایف عم

. چون به مجردی که این  ایجاد شود  ،که در این سوال مطرح شده بود  مشکلیهمین    دقیقاً  انحراف نشوند و

ی  ت وسیلهو نه قابلی  ــ قیمت کاالها  ،در این معناــ  حالت را از دست بدهند دیگر نه قابلیت سنجش ارزش  

های پولی سعی  های سیاستهای زمانی مختلف با اتکا به مکانیسمخواهند داشت. پس در دوره  را   گردش 

مسلما این عملکرد سرمایه و نهادهای پولی و   دارند.کنند این نوسانات را در حد قابل قبولی محدود نگهمی

  به کشور ندارد. ی طالی بازگرداندن ذخیرهغیره، منافاتی با مثال آلمان درباره
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گاه  ی مارکسیستی هیچکه نظریهدر خصوص انتظاری که منتقدان مارکسیم دارند مبنی بر این •

ای ارائه دهد، آیا باید اساساً  صورت کلی به شکل محاسبهنتوانسته نسبت بین ارزش و قیمت را به

امکان محاسبه ایناین  یا  منکر شد  را  راهپذیری  دیگری چون  که  دورههای  های  درنظرگرفتن 

 زمانی طوالنی و ... وجود دارد؟

زمانی کسانی    وجود داشت و  پذیری بالواسطهشکلی از محاسبه  (یکدو جواب داد.    توان می  در این مورد

های واقعی مشخص کنند. انورشیخ یکی از  ی زمان کار به پول را در جدولکردند این محاسبهسعی می

زمان کار شروع کرده بود  از    در تابلویی. یعنی  پیش رفت محاسبه  (  cent)  سنت  ینتا آخر  بود که  کسانی

محاسبه کرده بود. این تالشی بود که از طرف انورشیخ  نت دالر را در مورد قیمت یک چیز  تا آخرین سِ  و

ی شکل ارزش و بازخوانی  سو دربارهبه این  70و    60ی  های جدیدی که از دههبعد از بحث  .صورت گرفت

پذیری به  به این نتیجه رسیدند که این نوع تبدیل  بسیاری   و  شدرها    مطرح شد، اساساً این مسئله  کاپیتال

متفاوت  کامالً  چیز  دو  و  تجرید  می  دو سطح  امکانمربوط  اساساً  که  نیستشود  چنین  که،  اینیا    ؛ پذیر 

ای  توانیم این الگوهای محاسباتی را کماکان براساس محاسبهما می ( دو ای معنا ندارد.الگوهای محاسباتی

ها براساس مقدار زمان  انجام دهیم. یعنی ما از ظرف قیمت  ،گیردداری صورت میاقتصاد سرمایه  که در خودِ

یم  بیایکنم.  تر بیان  کنیم. منظورم را روشن  گیرینتیجه  ،شودمیتولید به آن اختصاص داده  کاری که در خودِ

مفهوم ارزش وجود ندارد. درحال حاضر    ارزش را کنار بگذاریم، یعنی اصالً فرض کنیم کهعجالتاً مفهوم  

گیرد، همواره  صورت می  های تولیدبرای قیمت  بزرگهای  سرمایه  ریزیِ ای که در برنامهاقتصادی  ی محاسبه

درواقع ضریبی که    ، یعنیطعاتشود و هم قهم مزد براساس زمان کار محاسبه می  براساس زمان کار است؛

مقدار  براساس مقدار زمان کاری است که چه به صورت مستقیم )یعنی    ،در محاسبات وجود دارد به تمامی

  ای که باید پرداخت شود یعنی استهالک که از طریق کسری مالیاتیــ  کار( و چه به صورت غیرمستقیم  

که به  اما زمان کاری  اساس زمان کار است،مبنا بر  ،هم  داری سرمایهمحاسبات  . یعنی در  شودمحاسبه می  ــ

ی بسیار  شد یک رابطهای که در گذشته سعی میقیمت ترجمه شده. به همین دلیل این رابطه به آن شیوه

شود. به نظر من هم شاید بشود گفت  دیگر وجود ندارد و دنبال نمی  ،مکانیکی بین این دو سطح برقرار کند

در    ی بین زمان کار برای تولید کاالها و قیمتی کهخطای منطقی بود. ولی از طرف دیگر رابطه  که نوعی

داری  ها در محاسبات اقتصاد سرمایهفعلی قیمت  یی محاسبهدر شیوه  گذارند،کاالها می  آن  بر  تحلیل نهایی

 وجود دارد و چیز عجیبی نیست. هم 

*** 
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توانیم به متن  هایی میها و روشها، با چه راهما از چه دریچهکه هدف من این بود که  در پایان بگویم  

ها  بسیاری موضوعات و استداللاز  استفاده کنیم.    گروندریسهی  نزدیک شویم و از امکانات ویژه  گروندریسه

پیچیده و شاید  کمی بحث را    که واردشدن به موضوعاتِ متعددچرا،  مگذاشت  کنارها را  آنو    عامدانه رد شدم

ها مباحث مستقلی هستند که جایگاه و اهمیت خودشان را دارند و باید به طور جداگانه  این  کرد. ف میمنحر

 ها پرداخت. به آن

 

 : یادداشت

، ترتیب زیر را پیشنهاد کرده  گروندریسهی  ی مطالعهی شیوهسال گذشته، در پاسخ به پرسشی درباره  [.1]

 « است: یک ی قسمت »دربارهی اخیر گوی این دو جلسهوبودم. گفت

 :کی

تا ص.   91از ص. ) (III) هیو ذات پول« تا سر فصل سرما شی دای، از »پ (II) پولفصل  -

173) 

 (632تا ص.    620)از ص.  هیپول و سرما  ی هافصل  یبرا  ییهاافزوده -

 (647تا ص.   632ها )از ص. ارزش  یچون سنجهپول هم -

 (660تا ص.   647ارزشِ قائم به ذات )از ص.  مثابه گردش و به ی لهیچون وسپول هم -

 (91تا ص.  69)از ص.  س،یها، پاراصالحات بانک ی درباره مون،یآلفرد دار -

 (723تا ص.   673از ص. )نکات گوناگون و پراکنده  -

 (32تا ص.  27از ص. )  یو کر ایباست -

 :دو

 (620تا ص.  173از ص.  )...« ییهاتا سر »افزوده (III) هیسرمافصل  -

 (672تا ص.   660 ص. از)و سود  سمینیماش -

 :سه

 (67تا ص.  37 ص. از) درآمدشیپ -
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 (: آخر ی)چند صفحه چهار

 ، 672ص.  یگانگیب -

 . 723ارزش ص.  -
 

 2Gt-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2Gt
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 انداز  چشممعلمان متشکل و 

 اتحاد طبقاتی فراگیر 

 

 2021دسامبر  19

 ی: جلیل شکری نوشته

 

 توان سازماندهی و توان سرکوب 

بندی« بار دیگر همگان  ی »رتبهاعتراضات متشکل و سراسری معلمان ظرف روزهای گذشته بر سر مسأله

سال اخیر هستند.    6-5موجود طی  ترین قشر معترض به وضع  یافتهچنان سازمانرا مجاب کرد که آنان هم

با سابقه قیاس  در  بود که حتی  به حدی  گذشته  روزهای  اعتراض  بیوسعت  معلمان،  اعتراضی  سابقه  ی 

عنوان »الیحه ذیل  کلیتی  تصویب  شد.  رتبهخوانده  این  ی  فردای  در  مجلس  در صحن  معلمان«  بندی 

نشینی حاکمیت دانسته  اما مصداقی از عقبی اصلی معلمان فاصله داشت،  اعتراضات، هرچند که با مطالبه

تأثیر »محاصره این هشد که تحت  با  است.  افتاده  اتفاق  توسط جنبش معلمان  این  ی مدنی دولت«  مه 

 داشت:   1393سوابق قابل توجهی از سال  نمایی جنبشی،قدرت
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 ؛ 1393تحصن در مدارس دی و بهمن  -

از هشت سال،    1393اسفند    10تجمع سکوت   - اولین تجمع بزرگ و سراسری  که پس 

 معلمان بود؛ 

 ؛ 1394فروردین   27تجمع سکوت  -

 ؛ 1394اردیبهشت    17تجمع   -

 ؛ 1394مهر    16تجمع   -

 ؛ 1396تجمعات صنفی سال  -

 ؛ 1397تجمعات و تحصنات مهر و آبان  -

 و ...  -

بندی« پس از یک دوره رکود اعتراضی آنان بر اثر  ی »رتبهدور جدید اعتراضات معلمان با تمرکز بر مسأله

، اعتراضات کارگران )از  1400ای جنبشی را در کنار قیام تیر سیاسی کشور، منظومه  اموری کرونا بر  سیطره

های امید  لویه( بوجود آورده که بارقههای اصفهان و کهگیها تا معادن( و کشاورزان )نمونهنفت و پتروشیمی

ی آن زنده  گرایانههای راسترا نسبت به احیای فضای جنبشی جامعه در برابر یکدستی حاکمیت و سیاست

 کند.می

که چه چیزی می است  این  پرسش  اعتراضاکنون  و سازمانتواند شرایط  کنونی  چون  هایی همیابیخیزِ 

بدل  نمونه را  معلمان  اعتراضات  دوبارهی  علیه  ،به شروع  مقاومت  متفاوتِ  با چشم  اما  موجود  اندازِ  وضع 

ای  پیوسته در چنین فضاهای مقاومت و مبارزه  1396پذیریم که از سال  آن کند؟ اگر می  دگرگونی بنیادین

سلسلهبه که  بردیم  قیامسر  به  صنفی  اعتراضات  از  میای  سراسری  هنگامههایی  در  و  این  انجامد  های 

نظیری از سازماندهی را سراغ گرفت، به همین اندازه حاکمیت هم  های بیتوان نمونهات گاه میاعتراض

نشان داده که از به خرج دادن    1398چنان توان سرکوب قابل توجهی را داراست که به ویژه از آبان  هم

 تر در اِعمال آن ابایی ندارد. وقاحتی هر دم فزاینده

 ی بدنه و سازمان رابطه

ای بود میان بدنه و سازمان که  ی دو طرفهی معلمان اوج بلوغ رابطهدهی اعتراضی روزهای گذشتهسازمان

تا    1300  - کتاب »جنبش معلمان  وارد تعامل با یکدیگر شده بودند. فرنگیس بختیاری در    1393از سال  

 کند:چنین تحلیل می 1393گیری آن در سال کیفیت این رابطه را در آغاز شکل «1399
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های غیرمتمرکز شاید دورانی طوالنی باشد که ویژگی آن های متمرکز به تشکل»دوران گذار از تشکل

رادیکال و  دگردیسی  به  معلمان،  جنبش  در  همزیستی  این  است.  تشکل  نوع  دو  این  شدن  همزیستی 

ی  تودههای صنفی فعال و  های متمرکز انجامیده است. در این فراشد، ارتباطی مستقیم بین کانونتشکل

گرا و غیرمستقل تقریبا منزوی  طلب، قانونهای رفرمهای منفعل، فعال و تشکلمعلمان ایجاد شد. کانون

ی مختلف اعضاء و مدیران  ای نیز مجبور شد درهای خود را به روی گسترهشدند. بوروکراتیسم هیئت مدیره

های مجازی به کسب مجوزِ دولت  گروه  جدید از معلمان رسمی تا غیررسمی باز کند. عالوه بر آن عدم نیازِ

انتزاعات محدودکنندهبرای گردهمایی و استقالل آن ه  ی قدرت در پیکر قانون و ضوابط، راها در مقابل 

 (174: 1399گرایی باز کرد.« )بختیاری، های متمرکز را برای رهاشدن از الزامات قانونی تشکلتشکل

جایگاه مهم بدنه  دغدغه  بازشناسی  آن  وهای  بر  نهادن  منظر شیوهها  ارج  در تشکل  از  سازماندهی  های 

ی معلمان بوجود آورد که در  مرکزی، رفته رفته اعتمادی را نسبت به جایگاه سازمان صنفی در میان بدنه

این  سال اوج  بود.  شده  بسیار ضعیف  آن  از  پیش  تظاهرات  بازشناسیهای  برپایی  در  بدنه  عمل  ابتکار   ،

های تشکل سراسری نشان داد.  وان تشکل مرکزی( بود که تبلور خود را در بیانیهخودجوش )بدون فراخ

تشکل سراسری و به زندان افکندن   فعاالنهای حاکمیت به  رغم یورشتقویت این رابطه باعث شد تا علی

تر  خوردگی نشود. به مرور با دموکراتیزه شدن هرچه بیشها، جنبش از حرکت بازنایستد و دچار ترسآن

ها، جریان اثرگذاری بدنه بر  ها و شهرستانهای صنفی استانیابی کانونوان سازماندهی در قالب قدرتت

شورای هماهنگی را در موقعیتی قرار داد تا   ، خود گرفت. این وضعیت تری بهسازمان مرکزی سیالیت بیش

انگیزه و  توان  و  بدنه  مطالبات  به  نسبت  اشراف  پیبا  برای  آن  فراخوانگیری مطالبای  به  اقدام  های  ت، 

و    های متفاوت اعتراضی از تحصن در مدارس تا تجمع در برابر مراکز آموزشاعتراضی و طراحی شکل

 پرورش شهرها کند.  

استمرار آن در شرایط سرکوب خشن خیابانی توسط   ،این وضعیت  مرتبط بهچالش  اما   امکان  از  پرسش 

ی نظر  های بازتابانندهشود که چطور رسانهز مشاهده میاست. همین امرو  ،نظیر مورد اصفهان  ،حاکمیت

برچسبهسته زدن  با  »جوان«  و  »کیهان«  نظیر  قدرت،  سخت  هماهنگی  ی  شورای  به  امنیتی  های 

مصوبهتشکل با  که  نکته  این  بر  گذاشتن  دست  و  فرهنگیان  از  های صنفی  شکل  هر  دیگر  مجلس،  ی 

  اند.های احتمالی اجتماعات معلمانرصدد توجیه سرکوبتشاش است، دو اغ  کاریاعتراضات مصداق سیاسی

  ماا  زماندهی اعتراضات آتی قرار بگیرد؛ برای سا  یمالک و معیار   تواندو نمیاین امر جدیدی نیست    البته

 برنامه داشت. باید های دشمن، توطئهرویارویی و خنثی کردن برای  
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ناچار  ی بهای یا خیزش و قیامزنجیره  یتجمع  تداوم  ،های خیابانیی سرکوبواسطهکه ممکن است بهاین

  ی مهم،نکته  نیست،    امری است قابل انتظار و قابل ارزیابی و معضل نهایی جنبش اجتماعی،  متوقف شود

. در مورد  خیابانی است  پس از سرکوبِها  ها و جنبش این کنش  بانی  های خرد و کالنِسازماندهیسرنوشتِ  

رغم رکودهایی موقت در  بوده است و علی  تاملقابل  ارزنده و  معلمان این وضعیت به حق تاکنون بسیار  

هر بار خود را تجدیدسازماندهی کند. اما از این استمرار    ض، سازمان معترضین توانسته است جریان اعترا

انتظاراتی   دارد چه  که    وجود  داشت  مدنظر  را  ترتیباتی  باید  چطور  مطالبهو  از  و  گریبدنه  خویش  های 

 دچار سرخوردگی نشود؟  های حاکمیت در برابر آن،نشینی نکردنعقب

 انداز تغییراتحاد بیناجنبشی و چشم

حا برای هر  ایدئولوژیک  آموزش  ویژه حاکمیتومکهمیت  به  باعث میتی، و  توتالیتر،  تا دولت  های  شود 

رغم گسترش مدارس  آن بگسترد. این موضوعی است که به  یهای وسیعی از ادارهی خود را بر بخشسیطره

وزارت   ، باعث شده است1370ی  های پس از دههسازی آموزش در ایران طی سالغیرانتفاعی و خصوصی

وزارت دیگر  با  قیاس  در  پرورش  و  بیشخانهآموزش  دارای  نوعی  به  در ها  باشد.  دولتی  کارمندان  ترین 

گیری و اثربخشی تشکلی  سرنوشتی معلمان و امکان شکلبرای هم  ؤثریی محال وضعیت فوق، زمینهعین

مثله  فراهم نیست و    فراهم آورده است. این شرایط اما برای کارگران و کشاورزان را  ها  سراسری برای آن

اصالحات ارضی    نابود شدن کشاورزی جمعی از طریقهای نئولیبرالی و  ی سیاستشدن سپهر کار به واسطه

ای را شامل حال کارگران و کشاورزان کرده است که  ای نادرست مدیریت آب، ازهم گسیختگیهو سیاست

های خویش را ببینند. از این نظر شاید موقعیت  سرنوشتیهم  یأت یک وضعیت کلی، قادر نیستندجز در ه

، زنان و  ی طبقاتی با حضور کارگران، دانشجویان، بازنشستگانن به اتحاد گستردهندمعلمان برای فراخوا

ای معلمان در سال  های دورهبا ارجاع به همبستگی  ارزیابیاقوام تحت ستم ملی بسیار مناسب باشد. این  

 رسد.  نظر میواقعی و منطقی به ،با دیگر اقشار جامعه 1398  /1397

معلم سال  در هفته به خواسته  1397ی  این هفته  روز  اعالم شورای هماهنگی هر  داده با  ای تخصیص 

 (: 217: 1399ود )بختیاری، شمی

 اردیبهشت: همبستگی با زندانیان؛  13 -

 اردیبهشت: روز معلم و محیط زیست؛  14 -

 آموز و اختصاص بودجه به آموزش مناسب و رایگان؛ اردیبهشت: روز دفاع از دانش 15 -

 یابی مستقل؛ اردیبهشت: روز حق تشکل 16 -
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 اردیبهشت: روز همبستگی مدرسه و خانواده؛ 17 -

 اردیبهشت: روز تقدیر از بازنشستگان.  18 -

تر جنبش ها به متحدین طبقاتی، از کارگران تا زنان و اقوام، کاری بود که پیشگسترش این همبستگی

بود. امروز با    1396آمد و اوج آن در سال  دانشجویی در قالب جریان صنفی به خوبی از پس انجام آن برمی

متشک موقعیت  دانشگاه،  در  فعالیت  دیگری  رکود  معترض  گروه  هر  از  بیش  معلمان  امکان ل  و    فرصت 

 کند. فراخواندن به چنین اتحادهایی را برای آن ایجاد می

بحران بستر  یکپارچهبر  حاکمیتِ  کنونی،  سرکوبگر  خیز  هم  ،حاضر  و  به  قطعا  توسل  با  ترین  خشنچنان 

ین شرایط احتمالی، باید هدف از استمرار  شده مواجهه خواهد کرد. نظر به ابا اتحادهای طبقاتی گفته  ها،شیوه

 نبرد، روشن ساخت.  در ی درگیر این استمرار را برای بدنه امکان مبارزات و چگونگی  

ست که با روی کار آمدن  ناپذیر این مبارزات خواهد بود و موضوعیگیری مطالبات صنفی بخش جداییپی

ی  هر حکومت و دولتی باید ادامه داشته و به عنوان مکانیسم فشار مدنی حاضر باشد. اما این نیز تجربه

دست  زیستهمبارزاتی   معترض  بدنه  آوردو  حاکمیتی    استی  با  تا    روبروکه  که  ممکناست  قصد     جای 

اینبسته استی افسارگسیخته  دارانههای سرمایهسیاست  بهو دل    نشینی نداردعقب جاست که در کنار  . 

سازی  افق فلج  ، بایدسیاسی-های استمرار در روند مبارزات صنفیگذاری»فشار مدنی«، یکی دیگر از هدف

کم دو کار  دستباشد. برای این منظور  انداز واژگونی بنیادین سازوکار سیاست و جامعه  و چشمحاکمیت  

 : ضرورت داردمحتوایی  

مطالبه - ناپایداری  به  نسبت  بدنه  تغییر  گریاقناع  ضرورت  و  حاضر  سیاسی  نظام  چارچوب  در  ها 

 بنیادین آن.

ی  احیای مطالبات طبقاتی بنیادین در مبارزات: از »حق آموزش، بهداشت و مسکن رایگان« تا »اداره -

 اجتماعی.-دگی سیاسیی زنشورایی« عرصه

سازی«،  اگر مبارزات معلمان را در نظر بگیریم، ایستادن بر شعارهایی چون »نه به خصوصی  نمونه،برای  

زبان مادری«، »اداره به  آموزش  زمینه»حق  رایگان«،  آموزش  یا »حق  پیوستن  ی شورایی مدرسه«  ساز 

بندی«  ی »رتبهلهبه این ترتیب امروز که مسئ  ه است.شان به فرآیند مبارزهایآموزان و خانوادهمادی دانش

- 1396های  ای که سالگری معلمان بدل شده است، باید تالش کرد شعارهای طبقاتیبیت مطالبهبه شاه

بندی« در کالم معلمان  بروز و ظهور پُررنگی در مبارزات معلمان داشت، بار دیگر به موازات »رتبه  1397

فرزندان قریب به اتفاق    زیرا هاست؛  ی اتحاد طبقاتی با دیگر گروهترین شیوهمندانهراه بیابد. این میانجی
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ساز ائتالفی  ند زمینهنتوا برده میهستند و کارزارهای نامبه مدرسه  کارگران و اقوام تحت ستم مشمول رفتن  

 د. نفراگیر باش

 

 :منابع

 «، سایت نقد. 1300-1399جنبش معلمان: فرآیند سازمانیابی (، »1399بختیاری، فرنگیس. ) -
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 صنعتیِ جهانی ـهای نظامیای و مجموعههای منطقهارتش
 

 2021دسامبر  22

 

 ی: شَنا مارشال نوشته

 ی: دلشاد عبادی ترجمه

 

ی  نیروهای مسلح و نهادهای نظامی نقشی عمده در شکل دادن به اقتصادسیاسیِ شمال آفریقا و خاورمیانه

های  بلندپروازیشود، بلکه  ی سالح محسوب میترین واردکنندهتنها بزرگاند. این منطقه نهمعاصر ایفا کرده

های سیاسی داشته ای بر توزیع منابع و پویههای دور اثرات گستردهافسران نظامی در این منطقه از گذشته

های عظیم  سازی و پذیرش وامهای دولتاست. بسیاری از تحوالت بنیادین منطقه، از جمله کودتاها، پروژه

ی نهادی آن بوده است. دسترسی به ابزارهای  زات ویژهتافته با ارتش و امتیابرانداز، همگی درهمو خانمان

های نظامی مرتبط ــ کماکان نقشی محوری در سیاست خارجی ها و فناوریفیزیکی سرکوب ــ سالح 

متحده و اروپا نیز  کند. به همین ترتیب، سیاست خارجی ایاالتهای خاورمیانه و شمال آفریقا ایفا میدولت

به منطقه،  قبال  شکلیانضمامدر  در  وجه  شکلترین  است،  یافته  تجلی  نظامی  فروش  های  نظیر  هایی 

جا که  های نظامی و مداخالت مسلحانه. از آنتسلیحات و انتقال فناوری ]نظامی[، معاهدات دفاعی، آموزش
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شوند و نقشی جدانشدنی در بازار جهانی تسلیحات دارند، های منطقه بازیگران سیاسی مهمی تلقی می ارتش

اسلحهمدیر صنایع  نظامیِ  و  غیرنظامی  سرمایهان  کشورهای  نظامیِ  نهادهای  و  در  سازی  مرکز  داری 

رابطهایاالت از  اروپا،  و  آفریقا  متحده  شمال  و  خاورمیانه  نظامی  افسران  با  شخصی  اغلب  و  پیچیده  ای 

کارها شکل  و ای یکدست از رهبران سیاسی و مدیران کسببرخوردارند. این دو گروه در کنار هم، شبکه

 های نظامی هستند. بخشی به رژیمسازی و مشروعیتدهند که در صدد گسترش نظامیمی

اسلحه مجموعهصنایع  فقط  شرکتسازی  از  نهایی  ای  محصوالت  تجارت  و  فروش  در  درگیر  ملی  های 

است. ویژگی  چون دیگر صنایع، جهانی شده  های مربوطه نیز، هم]نظامی[ نیستند. تولید سالح و فناوری

گذاری فراملی  ای است که با الگوهای اشاعه و متداخل مالکیت و سرمایههای عرضهاین تولیداتْ زنجیره

توسعهدر سراسر جهان گسترده برای  یا صنعتی الزم  فناورانه  منابعِ  فاقد  برخی کشورها  اگر  ی  اند. حتی 

گرانسیستم تسلیحاتی  جهانیهای  باشند،  سالح قیمت  صنعت  فرصتشدنِ  برای  سازیْ  بسیاری  های 

این مسئله را میمشارکت در صنایع تسلیحاتی فراهم می احیاء تولیدات نظامیکند.  صنعتی در  ـتوان در 

های منطقه، ساخت  های خارجی نظیر استقرار مراکز فناوری دفاعی در دانشگاهخاورمیانه و از رهگذر شراکت

های سالح در منطقه  ی مسابقات تسلیحاتی و نمایشگاهفزایندهصنعتی و رشد  ـهای اقتصادیِ نظامیمجتمع

های  گذاری در بخش نظامی را بر پروژهای که سرمایهالمللیمشاهده کرد. سیاست اقتصادی و مالیِ بین

 اند.  سازیِ اقتصادسیاسیِ منطقه شدهدهد، موجب تسریعِ فرایند نظامیغیرنظامی اولویت می

چنین اکثر نقاط جنوب جهانی  مهمی در سیاستِ خاورمیانه و شمال آفریقا و همها همواره عامالن  ارتش

ها را عامل اصلی در تعیین سرنوشت  ارتش  1960تا    1940های  اند. دانشمندان علوم اجتماعی در دههبوده

دادند.  دهی به هویت ملی تشخیص  سازی و شکلها، مدرنیزاسیون، دولتطلبانه، انقالبمبارزات استقالل

ماند، یعنی  ، عاملی محوری باقی1970تا    1950های  ی پسااستقالل، یعنی در دههارتش کماکان در دوره

در    1979داد و با سه کودتای  در دورانی که کودتاها و ضدکودتاهایی که حیات سیاسی منطقه را شکل می

آن(   از  پس  کودتای  چندین  )و  کودتا/انقالب   سوریه  شد.  مص  1952آغاز  و  در  تأسیس  موجب  ر 

کم در  ای شد که دستی یک مدل سیاسی منطقهمثابهبخشی به ]شکل[ جمهوری نظامی بهمشروعیت

هایی کمابیش ثابت در سوریه، عراق، یمن، الجزایر،  مند بود. این مدل در شکلآغاز از محبوبیتی واقعی بهره

 لیبی، سودان و ترکیه نیز اتخاذ شد.

رژیم دوامِ  که  دهههای  زمانی  در  غیرمردمی  و  اوایل    1980های  اقتدارگرا  سردرگمیِ    2000تا  موجب 

ای  عنوان پایه  بار بهنگاران شده بود، ارتش بار دیگر به عاملی برجسته بدل شد، اینپژوهشگران و روزنامه
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ص  طور مشخنهادی که سدِ راهِ مطالبات مردمی برای تغییرات دموکراتیک بود. دانشمندان علوم سیاسی به

های منابع مادی، همکاری  ها چگونه به برقراری توازن در زمینهبر این مسئله تمرکز کردند که این رژیم

ها را  های نیروهای مسلح، توانایی آنگویی به خواستهویت پرداختند تا در عینِ پاسخ  سیاسی و سیاستِ

مبنای نقشِ ارتش در ساختارِ حکومت،  ها بر  [ به همین ترتیب، آن1برای کودتاهای بیشتر کاهش دهند. ]

های نظامی )ترکیه،  های منطقه برساختند: ]یکم[ دموکراسیهای مختلفی از رژیمشناسیبارها و بارها سنخ

های قدرتمند نیز نفوذ و  ها وجود دارند اما ارتشاسرائیل( یعنی کشورهایی که نهادهای دموکراتیک در آن

های بزرگ وجود دارند اما  ها ارتشهایی که در آنکنند؛ ]دوم[ دولتال میتوجهی ]بر سیاست[ اِعماثر قابل

های اطالعاتی، که  های رقیب، نظیر گارد ویژه و سازمانای قدرتمند از عاملیتقدرت آن توسط مجموعه

نی  هایی با مستبدامتحد رهبر هستند، متوازن شده است )عراقِ صدام حسین و لیبیِ معمر قذافی(؛ ]سوم[ رژیم

مبارک   نیستند )حُسلح هسجانبه برای نیروهای می نظامی و ملزومات همهزمینهغیرنظامی که دارای پس

هایی که عمیقاً بر  لطنتسدر مصر، علی عبداهلل صالح در یمن و عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزایر(؛ و ]چهارم،[ 

ی عربی، بحرین، قطر،  ارات متحدهعودی، امستان  س تند )عرب سنیروهای مزدور و مشاوران خارجی متکی ه

ی اجتماعی صورت تاریخی پایه[ است، به3[ در اردن، ارتشی که عمدتاً متشکل از قبایل بَدَوی ]2کویت(. ]

برای   محسوفاداری  هاشمی  خاندان  میس لطنت  وزنهوب  و  متعادلشوند  اکثریت  کنندهی  برابر  در  ای 

تند که  ستثنائی هسو به درجات کمتری مراکش مواردی ا  سشوند. تونوب میسطینیِ جمعیت اردن مح سفل

 ی محوری را بر عهده ندارد. سیاسها ارتش نقشِ یک بازیگر در آن

 ای مدرن های منطقهگیری ارتششکل

ی  سی نظامی، پلیجانبهاختارهای همهسی خاورمیانه و شمال آفریقا تعمار در منطقهسااسهای دوران پ دولت

اطالعاتی را  و  اای  مقامات  نخ سکه  کار گرفتند،  به  بودند  پدیدآورده  بهستعماری  برقرار  ت  اختن  سمنظور 

های جنگی  تای حمایت از تالشسها و اقتصادها در رادهیِ جمعیتازمانسبرای    سپسشان و  حکمرانی

در   شرابی  هیشام  دوم.  جهانی  جنگ  در  رژیم  1960متحدین  با  رابطه  در  خود  تحلیل  در  دوران  و  های 

اختارهای  سیاری از  سم به ویرانیِ ب ستعمار و امپریالیستقالل در خاورمیانه بر این نکته تأکید داشت که اسااسپ

واقع تقویت هم شده  ت جز »یک نهاد که در این میان حفظ شده ــ و بهسی منتهی شده اسیاساجتماعی و  

] سا ارتش«.   ... ب4ت  درواقع،  نظریهس[  از طرفداران  نویاری  باور   [modernization theory]ازی  سی 

ارتش این  که  »مترقیداشتند  بزرگْ  ] های  عناصر«  دولت5ترین  این  به[  اهایِ  را  تقاللستازگی  یافته 

ب  س[ و »بر ک 6های تنگ و بسته مخالف بودند« ]بومها با »درونکردند، چراکه این ارتشنمایندگی می

[ در دوران  7ای برخوردارند«. ]اقتصادی از اهمیت ویژهی  عهسای متمرکز شدند که برای توهای فنیمهارت
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مدد ]راهبرد[ جایگزینی  شدن بهمحور و صنعتیی دولتعهساز جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که تو  سپ

عنوان   گاهی  )که  پیرامونیا    گراییعهستوواردات  در  نهاده  کینزگرایی  آن  رایجی  بر  اقتصادی  مدلِ  اند( 

 پنداشتند.ازی[ ارتش را موتور ترقی میسی نو]طرفداران نظریهشدند، وب میسمح

ها، بنادر،  ها، راهدسهای دولتی، ساخت  های بزرگِ خاورمیانه و شمال آفریقا در پروژهدر عمل هم ارتش

ها الزم  ای که برای این پروژهاختمانی سی و  سهای مهند[ تخصص8ها دخیل بودند. ]تانسو بیمار  سمدار

ها  ای واداشت که ارتش در آنهای صنعتیگذاریتسیاسترش  سوگ طسمت بسها را به  ری از دولتیاسبود، ب

ای مثل فوالد  دادهای ابتداییدرون  هایی حیاتی نظیر تولید صنعتی و فراهم آوردنی را در بخشساسنقشی ا

ای که[  المللیای ]بینهای خوشهبراین، هم در صنایع دولتی و هم شرکتیمان بر عهده داشت. عالوهسو  

های غیرنظامی به کار مدیریت این صنایع گماشته  ران نظامی در کنار تکنوکراتس شده بودند، افتازگی ملیبه

 ها ماندگار بود.  گاهی در اقتصاد اعطا کرد که تا دههشدند. این امر به ارتشْ تکیه

شد که  وب میسیشرو همین مدلی مح ته و پسی برج( نمونه1970-1954مصر در زمان جمال عبدالناصر )

که  زمان با آنشد. همهای اقتدارگرای منطقه نیز دنبال مییاری از جمهوریسالبته به درجات مختلف در ب 

م  صفوفسنیروهای  گ لح  را  میسشان  ارتشترش  ابعادِ  و  و  دادند  عراق  مصر،  الجزایر،  بین  سهای  وریه 

اواخر    1960های  دهه دهه  1970تا  اوایل  برابر    1980ی  و  دو  از  ارتشبیش  این  همشد،  چنین  ها 

ترش  سکن نیز گستقالل در تدارکات ملزوماتِ خود نظیر غذا، لباس فرم و مسی ا هایشان را به حوزهتالش

 [  9دادند. ]

ی تدارک  ی داخلی ارزان در زمینهها ضرورت پیگیریِ عرضهترش نقش اقتصادیِ ارتشسعامل دیگر در گ

های خوراکی و لوازم خانگی بود. در  یی و محصوالت مصرفی نظیر نان، شیر خشک، روغنکاالهای ابتدا

ها   شد. دولتوب میسی اقتدارگرایانه« مح های مهمِ »معاملهو ارزان بودن این کاالها یکی از مؤلفه  سترسد

ا پایهستأمین سطح  را تضمین میتاندارد  اِعمال  تار حمایت  سکردند و در عوض خواای زندگی  مردمی و 

ربازان  سها به زمین، کار اجباری  ی ارتشسترس[ د10شدند. ]ی میسیاسهای شدید بر آزادی بیان  محدودیت

ها نقش مهمی در  شد آن دادهای انرژی، کاالهای صنعتی و تأمین مالی عمومی باعث میوظیفه، دروننظام

ای  ای نظامی، شرکت خوشههای خدماتی ملیهازمان پروژستدارک این الزامات اولیه ایفا کنند. در مصر،  

ترش تولید چنین کاالهایی شد. وزیرِ دفاعِ  سکرده بود موجب گ   سیس[ تأ11( ] 1981- 1970ادات )سکه انور

)سح مبارک  بهر2011-1981نی  با  ابوغزاله،  عبدالحلیم  یعنی  اجرائی  ه(،  مدیران  با  روابطش  از  گیری 

از پیش تنوع    های تجاری ارتش را بیشمتحده، از جمله جنرال موتورز، فعالیتهای بزرگ ایاالتکمپانی
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در    1980ی کن نظامی( در خالل دههسینگ یا مس)مخفف میلیتاری هاو  سهاومیلی[ شرکتِ 12بخشید. ]

منظور  از در این کشور بدل شد. این شرکت که در اصل بهسواختسوریه به یکی از دو شرکت بزرگِ  س

های  ، نظامسها، مدارها، پلاخت راهسی  شده بود فعالیت خود را به حوزه  سیسهای ارتش تأ کنساخت مس

[ به همین ترتیب، صنایع نظامی عراق نیز که در خالل جنگ با  13ترش داد. ]سها گ تانسآبیاری و بیمار

یافت. وزارت صنایع  ترش  سی تولید غیرنظامی گاز آن به حوزه  س( تحرک یافته بود، پ1988-1980ایران )

د،  ساخت  سها  ی آنکرد که وظیفهازیِ ارتش بر بیش از چهل شرکت دولتی مجزا نظارت میسو صنعتی

 [ 14اخته بود. ]سکن پیشساز مسواختستولید کود و محصوالت شیمیایی و 

 تمزدهای کارگران مشغول به کار در کشورهای خلیجسطوح باالی رشد که با قیمت نفت و بازگشت دس

ویژه زمانی که مزایایی  کرد. بههیل میسها را ت یاری از این پروژهسبیش از پیش ترقی یافته بود ب   سفار 

درون و  عمومی  مالی  تأمین  یارانهنظیر  آمدند،  دادهای  میان  به  و    یالمللنیب  یاخوشه  یهاشرکتای 

پرداخته و شرکای نظامی را نیز  های تحت اختیار ارتش  یز به مشارکت در پروژهن  یخصوص  گذارانهیسرما

ترین کشورهای عرب  رکود در اقتصادهای بزرگ  1980ی  ی دهه[ اما در میانه15در خود ادغام کردند. ]

تمزدهای  سشدت سقوط کرد، کمک و بازگشت دبه  1986که قیمت نفت در  زمان با آن[ هم16آغاز شد. ]

هایی  بر پروژههای شوروی نیز که عالوهد. کمکرنوشت شسنیز دچار همین    سکارگران کشورهای خلیج فار 

]در مصر[ را نیز تأمین مالی کرده بود، در همین   وانسد اساخت  سوریه و یمن  سدر الجزایر، عراق، ایران،  

[ یافت.  پایان  بودند،  17زمان  بدهی  بار  زیر  شدیداً  پیشاپیش  که  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای   ]

یا[ سیا« ]کشورهای جنوب شرق آسبه رقابت با صادراتِ روبه افزایشِ »ببرهای آ  تند در بازار جهانیسنتوان

اخته شده بود و اشغال سها در خالل جنگ جهانی دوم  های آناختسبپردازند، یعنی با کشورهایی که زیر

یارانهساز   و  ارزان  کار  نیروی  ژاپن،  گوی  ایاالتتردهسهای  بهی  حکومتمتحده  از  حمایت  های  منظور 

]سضدکمونی بود.  شده  یکباره  رشدی  موجب  بین18ت  صندوق  پول  [  بحران    ( IMF)المللی  فرصتِ  از 

های تعدیل اقتصادی  بهره گرفت تا اصالحات اقتصادی و برنامه 1980ی های جنوبِ جهانی در دههبدهی

دولت از    هایی در حمایتو تحقق »شروطی« را در این کشورها اعمال کند که همگی باعث شد تا خلل

ها ]در این مناطق[  گذاری در خدمات اجتماعی و کاالهای عمومی پدید آید. دولترمایهسفعالیت اقتصادی و  

المللی، المللی پول و دیگر نهادهای مالی بینهای صندوق بینها و تضمین وامطوح بدهیسبه منظور کاهش  

وخت مجبور به فروش صنایع مهم  سدغذایی و  های مواچنین به منظور تأمین مالی واردات و حفظ یارانههم

 های رفاقتی و به ثمن بخس. هم اغلب به شبکههای خصوصی شدند ــ آنرمایهسبخش عمومی به 
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ارتش در  وجود  درگیر  و  بزرگ  آموزهسواختسهای  با  بنیادین  لحاظ  به  دولتی  اجماعِ    یازهای  نولیبرالیِ 

ت، چراکه براساس این آموزه  سازگار اسالمللی ناالمللی پول و دیگر نهادهای مالی بینواشینگتن صندوق بین

ر راه  سهای گوناگونْ مانعی بر  شود. ارتش از جنبهوجودِ بخش دولتی بزرگ به ضررِ رشد اقتصادی تمام می

ای به محملی برای توزیع  طرز فزایندههای نظامی بهل، بنگاه[ در عین حا19ی اجماع واشینگتن بود. ]برنامه

آمد که [ به ندرت پیش می20شدند. ]ته بدل میسباالی بازنشران ردهسمزایا در میان حامیان رژیم و اف 

ها[ بدل شود. ارتش که زمانی ابزاری برای  کارآمدی اقتصادی، بارآوری و ابداع فناورانه به اولویت ]این رژیم

شد، اینک متصلب شده بود. ارتش دیگر نیرویی  وب میس ازی و مجرایی برای تحرک اجتماعی محسدولت

زوال و بقای نقش آن به  ی حفظِ مزایای روبهرانش عمدتاً دغدغهسهای اف کارآمد برای جنگ نبود و رده

 [ 21عنوان ضامن ثبات رژیم را داشتند. ]

کردند، در پی زدودن ها ترویج میالمللی و متحدانِ محلی آنبینای که نهادهای مالی  های نولیبرالیتسیاس

از طریق »حرفهسیاسنقش   اقتصاد  از  آن  راندن  بیرون  و  ارتش  بودند.  سایی  نهادی  های  تسیاسازیِ« 

همایاالت داشت  تأکید  نکاتی  بر  بینمتحده  مبادالت  اف چون  رزمایشسالمللی  و  ران،  مشترک  های 

ت سروزربه گبرنامهلیحات.  سانی  پیچیده  تردهسهای  کمکو  برنامهی  نظیر  امنیتی  و  های  آموزش  ی 

های تأمین مالی نظامی خارجی  و برنامه  [EDA]، اقالم دفاعی مازاد  [IMET]المللی  ازی نظامی بینسآماده

اقدامات با  که این  رغم آن[ به22سازی و ارتقاء قدرت نظامی بدل شدند. ] ای برای شبکهبه مجراهای تازه

ها از اقتصادْ امری به  لفاظی مبتنی بر اصالِح بخش امنیتی همراه شده بود، محروم ساختنِ حقیقیِ ارتش

مشتریان همگی متکی بود  ـی حامیانتردهسهای گران پرنفوذ و شبکهسآفرین بود. اف ی مشکلسیاسلحاظ  

ها کماکان  یاری از بنگاهسرو، ب ت. از همینازها، قراردادها، تولید و تدارک خدماسوبه نقشِ ارتش در ساخت

 ران پرنفوذ باقی ماند. ست اف سدر د

 تکامل مزیت ارتش 

توبه از  دولتعهسرغم چرخش  آموزهی  به  پیرامون  در  کینزگرایی  و  واشینگتنیِ محور  اجماع  اقتصادی  ی 

مزیت م نولیبرال،  نیروهای  بهسهای  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در  چشملح  انعطافطرز  کار  گیری  از  پذیر 

ی صنعتی نظیر فوالد و  ای و مواد اولیهوخت و برق یارانهسی به  سترسها عبارتند از ددرآمدند. این مزیت

لیحات  سمنظور خرید تونقل، پول نقد بههای حملها، انبارها و نظامچون کارخانههایی هماختسیمان، زیرس

ی تجاری و نیز، دسترسی به کاالهای رفاهی  عهسکن و تو ساخت م سمنظور  نگین، زمین بهسآالت  و ماشین

های  در دانشگاه  همیهسها و  تانسی به بیمارسترسهایشان از قبیل د اجتماعی نادر برای افسران و خانواده
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ی قوانین اقتصادی تنظیمی  ای در حوزهتثنائی سهای اچنین از مزیتاختیار ارتش همصنایع تحت  دولتی.

های وارداتی، مجوزهای ضروری و انواع و  ها، محدودیتوردارند، مواردی نظیر اجتناب از پرداخت تعرفهبرخ

مالیاتساق  ارتشام  نظامها.  خدمت  بر  مبتنی  همهای  میوظیفه  دستوانند  چنین  با  را  تمزدهای  سربازان 

وظیفه در مصر و  پایانی دوران خدمت نظامماه    6تمزد( به کار گمارند. معموالً  سشدت پایین )یا بدون دبه

[ حتی در مواردی که دولت از ارتش به  23گذرد. ]های اقتصادی متعلق به ارتش میالجزایر به کار در بنگاه

های  اند خود را در پروژهتهستفاده نکرده باشد، نظامیان توان ساز اسواختسی یا  سعنوان عامل اصلی در مهند 

ی اعطای مجوزها و اعطای تخفیفات »امنیتی«( جا دهند یا به  ی نظارتی )در حوزهبزرگ یا به عنوان بدنه

ها  ای برخوردارند. ارتشهای ویژهیسترساز د  کاران خُرد که در فرایندهای مناقصهکننده و پیمانعنوان تأمین

زمینهم معموالً  هچنین  هم  بزرگی  برای  سداران  خود  امالک  از  و  باشگاهستند  هتاخت  و  لها،  ها 

 های مالیاتی برخوردارند.کنند که همگی از معافیتتفاده میسودآوری اسهای گاهاقامت

اختاری با حمایت صندوق  سهای تعدیل  های ریاضتی و برنامهتثناءها در دوران رژیمسترین ایکی از مهم

چنین نلی بود که هم سهای تجهیزات نظامی و مزایای پر طوح کماکان باالی هزینهسالمللی پول حفظ  بین

شد. نهادهای  ها را نیز شامل میلح یا تحت مدیریت آنسوکارهای متعلق به نیروهای م بسحمایت از ک 

بین بینمالی  صندوق  ــ  بانکالمللی  جهانی،  بانک  پول،  توالمللی  منطقهعهسهای  بازیگران  ی  و  ای 

ـتگذاری خارجی خصوصیِ دولت ایاالرمایهسخصوصی نظیر شرکت  ـشبه های شدیدی  محدودیت   متحدهـ 

کشند.  می  سند پا پسرهای نظامی که میکنند اما به کاهش هزینههای مخارج دولتی تحمیل میرا در زمینه

کرد  های نظامی را پرداخت میاختاری در اردن، دولت کماکان یارانهسهای  از اِعمال تعدیل  سدر دوران پ

براین،  کن. عالوهسهای مربوط به متگی نظامیان را افزایش داد و هم یارانهسو مزایای بازنش  تمریسو هم م 

ی تأمین اجتماعی، آموزش عالی رایگان برای  مزایای پیشین نیز کماکان حفظ شده بود، مزایایی نظیر بیمه

د که خدمات دولتی به  شها همه در شرایطی انجام میای ــ و اینهای یارانهی نظامیان و شرکتخانواده

 [ 24های غیرنظامی در حال کاهش بود. ]گروه

های پولی متعدد و شرایط مربوط به وام جدیدی  رغم بحرانژانویه، به  25در مصر، پس از شورش مردمی  

ی  چه دو دههکرد شبیه به آنهایی را تحمیل میتسیاسالمللی پول که اقدامات ریاضتی و  از صندوق بین

لح بار دیگر افزایش یافتند.  سها و حقوق نیروهای م تمریست منجر شده بود، م سبه شک  2011پیش از  

هایشان اغلب در خط مقدمِ تالش برای فشار وارد کردن به نهادهای  لحه و دولتسصادرکنندگان بزرگ ا

[ تحت  25ت بکشند. ]س المللی بودند که از مطالباتشان در رابطه با کاهش شدید مخارج نظامی دمالی بین
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لح  سها اجازه داده شد که به حمایتشان از نیروهای م های منطقه به آنلوایِ احترام به حق حاکمیتِ دولت

ی امنیت رژیم  ساسهای اچنین یکی از پایههمه، ارتش همشان[ ادامه دهند. با اینهای ]اقتصادیو بنگاه

می اوضاع  تلقی  بود  ممکن  آن  تضعیف  که  فعسیاسشد  و  ی  انرژی  بازارهای  و  اندازد  مخاطره  به  را  لی 

تواند  ثبات میای بیتحکم در منطقهسازد. رژیمی اقتدارگرا و م سودآور غرب را مختل  سقراردادهای دفاعی  

چنان بادوام که بتواند قراردادهای  لیحاتی غرب[ باشد ــ رژیمی آنسای قابل اعتماد ]برای صنایع ت مشتری

حال،  ت و درعینس الیان دراز اسشدنشان نیازمند  ی را امضا کند که معموالً اجراییالیحاتیسبزرگ تأمین ت 

ائل دفاعی  سترده برای حفظ امنیت داخلی و مساز لحاظ مشروعیت چنان متزلزل که نیازمندِ ابزارهای گ 

 خارجی خود باشد.

زمانی تصدیق شد که ارتش مصر  متحده  ی و دولت ایاالتصنعتـینظام  ی مجموعه  ی برا  راهبرد  ن یا  ت یاهم

یده بود، و بار دیگر در برکناری جانشین او، یعنی  ساش به ته رنی مبارک، که مشروعیتسدر برکناری ح 

مر اخوانسمحمد  از  در  سالمی  خارجه  2013ی  ژوئیه  3لمین،  امور  وزیر  کری،  جان  شد.  میدان  ی  وارد 

ی اوباما بنا به قانون  کرد، کابینهباز زد. اگر چنین میر  سی  سمتحده، از کودتا خواندنِ برکناریِ مرایاالت

ای در آمریکا به طور  های نظامی به مصر را به حالت تعلیق درآورد، اقدامی که هیچ کابینهمجبور بود کمک

خورده  تسیون دروغین، اصالحات اقتصادیِ شکسرغمِ دموکراتیزا کرد، چراکه قاهره بهجدی به آن فکر نمی

ال و نیم دو رخداد  سیده بود. مصر در طول دو  سرائیل به صلح رسزیرپا گذاشتنِ جدی حقوق بشر با او  

متحده و مصر کماکان روابطی نزدیک باقی  های ایاالتی عظیم را تجربه کرد اما روابط میان ارتشسیاس

 ماند.

های خدمات مالی که با  ازی تجارت و رشدِ بنگاهسهای بزرگی از بخش دولتی، آزاد متسازیِ ق سخصوصی

های  المللی پول همراه شده بود، توأمان موانع و فرصتاختاری و اصالحات اقتصادیِ صندوق بینستعدیل 

ی  عهسها با تورغم نزدیکی این ارتشهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داد. بهای را در برابر ارتشتازه

دولت ملیاقتصادی  و  بنگاهسمحور  خصازیِ  پیشوصیهای  که  خارجیای  مالکیت  در  اقلیتتر  و  ها،  ها 

ی از میان نظامیان به مدافعانِ  سشدند قرار داشت، چندان کگروهی که ]بورژوازی[ کمپرادور خوانده می

حمایتتسیاساصولیِ   ازهای  فقط  نه  مشتاقانه  ارتش  مصر،  در  نشد.  بدل  خوشهشرکت  گرایانه  ای  های 

تقبال  سهای خصوصی ای شریکان بنگاهمثابهیایی نیز بهسهای چندملیتیِ غربی و آرمایهسخلیجی بلکه از  

ائل دفاعی یا تدارک نیازهای ارتش نداشتند، بلکه هدف  س ها هیچ ربطی به میاری از این پروژهس[ ب 26کرد. ]

ترین  [ در اردن، اصلی27ی گازی بود. ]ها خلق درآمد از طریق فروش اقالم مصرفی نظیر رایانه و کولرها آن
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می خود سنام دارد که بنا به مطالب تبلیغی ر  ی ملک عبداهللعهسدفتر طراحی و توموجودیت صنعتی ارتش،  

یعی از کاالها  سکمپانی خارجی مختلف که طیف و  26کم  تست با دس گذاری مشترکی ارمایهسدولت، بنگاه  

 ی زرهی. ایل نقلیهسغذایی نظامی و پوتین گرفته تا پهبادهای کوچک و و های کنند، از جیرهرا تولید می

فعالیتسگ به شراکتترش  ارتش  اف های  شده  باعث  متنوع  خارجی  بیش سهای  راحتی  با  منفرد  تری  ران 

دارایی کنترل  به  ابتوانند  مولدِ  اساسهای  و  آنسی  از  جهتِ  تفاده  در  شبکهسها  م اختن  تقل  سهای 

] ـحامیان بپردازند.  شبکه28مشتریان  حفظ  شبکه[  خلق  و  موجود  نتیجههای  تازه  بهرههای  از  ی  گیری 

الح اغلب به ایجاد روابط  س ت. تولیدکنندگانِ  سها شده اهای نفوذ ]نظامیان[ بوده و موجب تعمیق آنزاغه

دانند.  تدارکات می  های مربوط به گیریها را نزدیک به فرایند تصمیمپردازند که آنبا افراد مشخصی می

ی اصلی و امیدِ طهسلطنتیْ واسی  ی عربی، فرد مشخصی از اعضای خانوادهبرای مثال در امارات متحده

مح دولت  با  قرارداد  عقد  برای  ایتالیایی  دفاعی  میسصنایع  پروژهوب  و  شود.  صنایع  اقتصادی،  های 

ماند  لح باقی میسونی از نیروهای م گیریِ متعددی کماکان تحت کنترل عناصر گوناگاختارهای تصمیمس

پوشانی دارند، مواردی  اند هماخته شده سهای خدماتی  هایی که از پیش پیرامون شاخهکه اغلب نیز با شکاف

ی  ری یا برنامهسهای اف التحصیالن دانشکدههای برآمده از تباری نظامی )نظیر الجزایر(، فارغنظیر خاندان

وریه، اردن، عراقِ  سای با رژیم حاکم )نظیر  پیوندهای خانوادگی و قبیلهآموزشی مشخص )نظیر مصر( و  

های موجود در  گذاریتسیاسها و  خودمختار بر پروژه(. کنترلِ نیمه2011و لیبیِ پیش از    2003پیش از  

د با  به  سترسترکیب  شبکهرمایهسی  این  تقویت  موجب  فناوری  و  خارجی  مجزای  گذاری  های 

 ت. سده امشتریان شـحامیان

کردند که کادرهای  بینی میازحدی پیشبا خوشبینی بیش  1960و    1950های  ازی در دههسپردازانِ نونظریه

ی سیاستوانند همچون پادزهری در برابر موانع  اند، میای آموزش دیدهران نظامی که به صورت حرفهساف 

داران بزرگِ ارتجاعی که  االر و زمینسدارانِ نه چندان کاررمایهسداخلی عمل کنند، موانعی از جمله وجود  

وریه، ترکیه، اردن، الجزایر و  ستایی بودند. امروزه به درجات مختلف در مصر،  سی روعهس مانع اقداماتِ تو

های دولتی را از  اند که بنگاهل شدهدی بدسای به شیادان فاهای منطقهتیم که ارتشسایران شاهد آن ه

  سوریِ طاَل س[ خاندان  29جویند تا به ثروت خود بیافزایند. ]می  ازی بهرهسهای آزادتسیاسهم پاشانده و از  

های شاخص این  شود، یکی از مثالباالی ارتش میران ردهسیاری از اف سابقه و بسکه شامل وزیر دفاع پر

از عقد و تضمین قراردادهای متعددی با دولتْ    س[، پMAS]  سن با نام مَاند. بنگاه اقتصادی آنائلهسم

[ آغاز کرد و به Lafarge[ و الفارژ ]Orascomکوم ]سهای چندملیتی نظیر اورارمایهسشراکتش را با  
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های متعددی از اقتصاد شماری در بخشایِ پُرشاخه و درحال گسترشی بدل شد که منافع بیشرکت خوشه

[ در اردن، خاندان المجالی از روابط خود بهره  30وریه بدل کرد. ]ساد در ساین خاندان را به نماد فداشت و 

، عبدالهادی المجالی، که در مقاطع مختلف  1980ی  ی دههگرفت تا به بخش خصوصی وارد شود. در میانه

نیتی خصوصیِ اردن  های امتین شرکتسمتحده بود، یکی از نخفیر اردن در ایاالتستاد ارتش و  س  سرئی

ت  س المجالی ریا  هیلسَ[ فرزند او،  31. ][MEDSA] دفاعی و امنیتیِ خاورمیانه    سکرد ــ آژان  سیسرا تأ

ام.آی.دی   پیمانکاری  شرکت  اصلی  [MID Contracting]فعلی  از  یکی  که  دارد  عهده  بر  ترین  را 

بازس رونقِ  دوران  پسودبرندگانِ  عراق  مح  سازی  جنگ  میساز  رمزی  وب  شادی  او،  عموی  پسر  شود. 

گذاری این  رمایهس  ت گروهسو نیز ریا  ی ملک عبداهلل دومعهسدفتر طراحی و توت پیشینِ  سالمجالی، نیز ریا

 [32مجموعه را برعهده دارد. ] 

یر متفاوتی را  ست داخلی و اقتصاد مسلحاظ میزان نفوذ ارتش بر سیابه  ستر خلیج فارهای کوچکدولت

شدن و ی بریتانیا و آمریکا با صنعتیها، وفور منابع نفت و گاز، مخالفت اولیهاند. در این دولتطی کرده

لحاظ  های بهصنعتیِ داخلی و ارتشـهای نظامیبتاً اندکْ ظهورِ پایگاهسبخشی ]به صنایع[ و جمعیت نتنوع

کادرهای ارتش  از  ،ینظام  هایالتیاز تشک یاریبس  ،یخیاز نظر تار. اخته بودسی قدرتمند را محدود سیاس

فن هرچند    شده است.  لیتشک   ینظام  تیاقل  یهاتیجمع  ای  یاز پرسنل خارج  ،یتا مهندسان و مشاوران 

ارژیم کویت در زمینه  س در هرا  1991جنگ خلیج در   نیروهای نظامی مزدور خارجی نقش  سی  تخدام 

نیز نزدیک    2014ال  ستفاده از این نیروها عمدتا غیرضروری شد، چراکه تا همین  سطور کلی نیز اداشت، به

ایاالتهزار    50به   نظامی  ]نیروی  داشتند.  این کشور حضور  از  [ در خالل بخش عمده33متحده در  ای 

های صنعتی مرتبط با آن در کشورهای خلیجْ  گذاریتسیاستم، عامل اصلی مخارج نظامی و  سی بیده س

ه  سمتحده، بریتانیا، فران های غربی، عمدتاً ایاالتی مربوط به پروراندن اتحادها]ی نظامی[ با دولتهاتالش

قم آن ــ که نفوذ نظامی آمریکا در منطقه رو به افول  ست. این تلقی ــ فارغ از صحت و  سو آلمان بوده ا

های متنوعی از  شکل  س یسمت تأسرا به   سهای خلیج فار یاری از دولتسال گذشته ب س  5ت، در خالل  سا

های  ران به آکادمیسچنین در حال اعزام تعداد زیادی از اف ها همت. آنسوق داده اسخدمت نظام وظیفه  

 [ 34تند. ] ست، هسندهارسَلطنتی بریتانیا در سنظامی نخبه، نظیر آکادمی نظامی 

اختن ارتشی قوی و  ساً از امکان  ساست و استوجهی برخوردار اعودی نیز هرچند از جمعیت قابلستان سعرب

نظامیمجموعه اـهای  برخوردار  نظام  سصنعتی  اما  چنین ست،  در  حرکت  از  اغلب  کشور  این  در  لطنتی 

ها این بوده که ارتش  آورد. در این کشور، راهبرد اصلی بقای رژیم برای مدتیری ممانعت به عمل میسم
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عودی که تحت کنترل وزارت دفاع قرار  سلطنت  سح  لست نیروهای م سیم شود، نخسی مجزا تق تهسبه دو د

ی ارتباطی مجزایی برخوردارند و  لطنتی که از شبکهسعود و گردان گارد  سدارند و دوم، گارد ملی عربی آل

 دهند.تقیماً به پادشاه گزارش میسم

در رابطه  ای  تردهسهای گ پژوهش ت،س[ آمده ا35ی تیموتی میچل ] بر بحث مختصری که در مقالهعالوه

های عربی کشورهای خلیج  [ رژیم36لحه« وجود دارد. ]ساـی »نفتبا »بازیافت دالرهای نفتی« و شبکه

دهه انقالب    1970ی  از  از  پیش  ایران  نفتی1979)و  صادرات  درآمدهای  از  برای  (  یا  سشان  اخت 

ه و آلمان، که  سیتانیا، فران متحده، برقیمت از ایاالتلیحاتی گرانسهای ت ی نظامعهسگذاری در تورمایهس

لیحاتی اغلب  سهای ت اند. این نظامتفاده کردهساند، اکنندگان محصوالت نفتیترین مصرفهمگی از بزرگ

ه  ناسزائد  )بعضاً  تجهیزات  و  آنستند  با  تأمینازگار  از  نیز  میها(  تهیه  متعددی  خارجی  شود.  کنندگان 

ت ائتالف  سعراق و نیز شک  1990ی  دفاع از خود در برابر حملهطور که مواردی نظیر ناتوانی کویت در  همان

ناپذیر  جمهوری موردنظرشان از طریق جنگی پایانتس عودی و امارات برای بازگرداندن نامزد ریاسنظامی  

توانند وجود ارتشی کارآمد را  قیمت نمیدر یمن نشان داد، قراردادهای آموزشی و تجهیزات نظامی گران

 تضمین کنند. 

ت )امارات نیز در مقام دوم قرار دارد( و بیش  سالح در جهان اسی  ترین واردکنندهعودی بزرگستان  سبعر

فرمانی مبنی بر خرید    2018ها در  عودیس[  37شود. ] متحده وارد میاز نیمی از کل این صادرات از ایاالت

رچند این رقمی کوچک در کل  متحده را امضا کردند. همیلیارد دالر از ایاالت  5/14هایی به ارزش  الح س

یار حیاتی  سهای منفرد ب شود، چنین قراردادهایی برای شرکتوب میس متحده محتولید ناخالص ملیِ ایاالت

درصد از فروش    40دهد که  نشان می  2018ال  سهید مارتین در  ی الکالیانهستند. برای مثال، گزارش  سه

[ خود وجود چنین صنعتی نیز نقشی  38ت. ] سداشته االمللی اختصاص  خالص این شرکت به فروش بین

ی  متحده دارد: صنایع نظامی و هوایی دومین صادرکنندهرمایه به ایاالتسرازیر کردن جریان  سمهم در  

ترین تراز مثبت را در میان تمامی  ت را دارد( و بزرگسشود )صنایع نفتی جایگاه نخ وب میس بزرگ مح

اخبخش خود  به  تولیدکاالیی  اهای  داده  ] ستصاص  ب 39ت  بازیگر  به  را  آن  که  میان  س [  در  تأثیرگذار  یار 

 کند. ها بدل میشرکت

لیحاتی منطقه مشاهده کرد.  سی ت ابقهستوان در مالح در برابر نفت را میسهای  نامهموارد فراوانی از توافق

ابر تجهیزات نظامی  ی نفت در بربه مبادله  1988-1980ی ایران و عراق  الهسکشورها در خالل جنگ هشت

پاک ایتالیا و هند میستان، تایوان، فران ساز ژاپن، اتحادجماهیر شوروی، برزیل،  [ در  40پرداختند. ]ه، کره، 
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ه )در قبال خرید  س تخراج میزان کافی نفت برای برآورده کردن تعهداتش به فرانس، زمانی که عراق از ا1983

های بغداد  ریسی اضافی نفت پرداختند تا ک عودی به عرضهستان سالح( بازمانده بود، کویت، قطر و عربس

ها علیه ایران باعث شد متحده و تحریمبه عراق به رهبری ایاالت  2003ی  را جبران کنند. بار دیگر، حمله

 وق یابند. سالح س مت قراردادهای نفت در برابر سکه این دو کشور به 

الح با کشورهای  س ( به تهاتر نفت در ازای  2003-1986غرب )های  لیبی نیز در خالل دوران طوالنی تحریم

  2008یه نیز در  س[ رو41تان، پرداخت. ]سی این کشور، صرب از تجزیه  سابق و پسالوی  س مختلف نظیر یوگ

ی آن  رد، که بخش عمدهسهای لیبی به شوروی از زمان جنگِ میلیارد دالر از بدهی 5/4در ازای بخشش 

[  42شد، قراردادهای نظامی و غیرنظامی جدیدی را با این کشور عقد کرد. ]ط میبه تجهیزات نظامی مربو

می منتشر کرد که در قبال پرداخت  سهایی رنیز بیانیه  2011رنگونی معمر قذافی در  ساز    سمیلیشیای لیبی پ

 [ 43کرد. ]الح میسبه صورت محصوالت نفتی از خریداران تقاضای 

ی  ه در نتیجهسالح شوند. برای مثال، فران ستوانند موجب افزایش بیشتر فروش  خود همین قراردادها می

بیتالش ر های  در  جتسنظیرش  از  اندن  بخشی  )که  ایران  با  جنگ  خالل  در  عراق  به  جنگنده  های 

بیهای هزینهپرداخت بود(  قبول کرده  نفت خام  به صورت  نیز  را  آن  به  مربوط  به عقد  ی  درنگ موفق 

 اله حامی بغداد بودند.سلحه با کویت و امارات شد که در خالل جنگ هشت سگ فروش اقراردادهای بزر

تان  سمیلیارد دالریِ الیَمامه میان عرب  50الح، قرارداد  س ترین نمونه از قراردادهای نفت در قبال  توجهقابل

بریتانیا به منظور    ت.ستقر در لندن اسم  [BAE Systems]  تمزسیسعودی و غول چندملیتیِ بی.ئی.اِی  س

هایش تقریباً نیم میلیون بشکه نفت  الح سه قبول کرد که در ازای  سوی فران سکنار زدن پیشنهاد رقیب از  

  یِ بریتیش پترولیم و رویال داچ سهای انگلیعودی متعهد به انتقال آن به شرکتس تان  سقبول کند که عرب 

یون  سمیلیون دالر کمی  30المللی  در بازارهای بین[ دولت بریتانیا بابت فروش این نفت  44ت. ]سشِل شده ا

[ این قرارداد واجد شروطی مضاعف بود  45کند. ]دریافت کرده و باقی عایدات را به بی.ئی.اِی منتقل می

از هم بهره میسزیکه  پیش  از  بیش  نظامی  و  نفتی  میان صنایع  نیاز  عودیست:  س جتیِ  بی.ئی.ای  به  ها 

گذاری  رمایهسهای گذاری در پروژهرمایهسیتانیایی دیگری را برای شراکت و های ثالث برداشتند تا شرکت

هایی که بی.ئی.ای به این قرارداد وارد کرد یاری از شرکتسعودی به خدمت بگیرد. در نهایت، بسداخلیِ  

 [ 46های نفتی و پتروشیمیِ اروپایی بودند. ]کمپانی

آورد. برای مثال،  ای را پدید میالگوهای تجاری و تولیدی تازهت و  سصنعتی در حال تکامل اـبخش نظامی

کوپترهای  ای نظیر هلیلیحاتی به تجهیزات پیشرفتهسهای ت تمسیسعودی از خالل نصب  سهای  کمپانی



1043 

 

ها همین حاال هم به تولید قطعات موردنیاز برای  اند؛ آنت یافتهسهید مارتین دیاهِ کمپانی الک سشاهین  

ای شکل گرفته  دار خلیجیرمایهسی  [ به قول آدام هنیه، طبقه47اند. ] ی.ئی.ای مشغول شدههواپیماهای ب

 [ 48ت. ] س های متعددی ورای نفت و گاز و محصوالت مرتبط با آن اگذاری در بخشرمایهسو در حال 

 ای لیحات منطقهسی تعهسپیگیری بومی تو

اعهسی قدرت جهانی و توممیزهصنعتیِ پیشرفته همواره وجهـات نظامیسیستأ ت. از  سی اقتصادی بوده 

ی صنایع نظامی  عهسی نوزدهم، مصر، ایران، مراکش و دولت مرکزی عثمانی در پی تودهسهمان آغاز  

اند.  تی غربی بودهسازی دولت و دفاع دربرابر تهاجمات امپریالیسهای نوی مرکزیِ پروژهی برنامهمثابهبه

)سحاکم   پاشا  محمدعلی  یعنی  مصر،  در  عثمانی  نخازندهس(،  1848-1805رکش  مجموعهسی  ی  تین 

های  لحه، توپ و کشتیساخت اسهای متعدد برای  ازی و کارخانهسصنعتیِ منطقه بود که یک کشتیـنظامی

کارخانه نیز  و  ریجنگی  بهسهای  بافندگی  و  لباسندگی  تولید  ]منظور  بود.  نظامی  فرم  ارت49های  شِ  [ 

ای برای دولت مدرن مصر بدل  محمدعلی با این تالش صنعتی و نیز حمایت مشاوران فنیِ اروپایی به پایه

که اتحادی میان  از آن  سدچار بحرانی چندوجهی شدند و پ  1830ی  ها در دههحال، کارخانهشد. با این

را در  قدرت اروپایی و عثمانی محمدعلی  این    1840های  راند،  بیرون  باز  کارخانهاز مصر  تولید  از  نیز  ها 

ی  لحهسی اازندهساموئل رمینگتون،  سماعیل خدیو، تالش کرد با همکاری با  سی محمدعلی، ا تادند. نوهسای

ها نیز در  کند که آن  سیسی ادوات نظامی تأیر محمدعلی را دنبال کند و تعدادی کارخانهسآمریکایی، م

 [ 50ته شدند. ]سط بریتانیا ب ساز تهاجم و اشغال مصر تو  سو پ 1882

ازی  سازمان عربیِ حمایت از صنعتیس  سیسو با تأ 1975ال بعد، مصر بار دیگر در سقریب به صد و پنجاه  

ادات با  سانور    1979ی صلح  اش قرار دهد. معاهدهالح را در مرکز راهبرد صنعتیستالش کرد که تولید  

  سهای خلیج فار های دولترمایهسا هدف ترکیبِ منابع و نیروی کار صنعتیِ مصر با  رائیل که در اصل بسا

ها انجامید. طولی نگذشت که این کشورها، از  به فرونشاندن حمایت این دولت  سمنعقد شده بود، برعک

اقلیت  س تر ایرانی انقالبی برای  های خود را به  گذاریرمایهسی خود،  رکوبِ شیعهس های تحت  جذابیت 

 وق دادند.سصنعتیِ عظیم عراق ـیج نظامیسمت حمایت از ب س

در  عهستو نظامی  منظر  از  که  عراق،  به    1981ی  قادر  در  سحتی  و  مهمات  به    1989اخت  اخت  سقادر 

گیر  متحده و اروپا و نیز انتقال چشمهای آزاد اعتباری از ایاالتتیک نبود، شامل جریانسهای بال موشک

متحده  از هر هفت مجوز صادرات فناوری که ایاالت  1990و    1985های  الس [ بین  51شد. ]می  فناوری

چنین به عقد قراردادهایی با شرکت  [ بغداد هم52شد. ]کرد، دو مورد آن مربوط به ارتش عراق میصادر می
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ونی زهالن  وی آنتسای که از  تقر بود پرداخت، شرکتی مشاورهسهای عربی که در لبنان م عه و پروژهستو

شد و به حمایت  یب صباغ تأمین مالی میسوی حسو از    سیستاد فیزیک دانشگاه آمریکایی بیروت( تأس)ا

تخدامی عظیمی در  سپرداخت و قصد داشت کارزار اطینی، میسویژه فلاز دانشمندان و دانشجویان عرب، به

 [ 53بیاندازد. ]های عرب به راه ینسان و تکنستخدام دانشمندان، مهندسجهت ا

های آمریکایی برای پرورش یک پایگاه نظامی و  عودی، تالش مشترک با کمک کمپانیستان  سدر عرب

های تأمین تحت  که زنجیرهعودی از اینسمتوقف شد، چراکه رژیم    1980ی  های دههصنعتی بومی در میانه

  2017عودی در  ستان  سخورده، عرب   تساز این تالش شک   سبود. پ  سنفوذ خرابکاران در بیاید عمیقاً در هرا 

نام صنایع نظامی عربنهاد تازه ند سد که این تالش بخشی از  سرتان به وجود آورد. به نظر میسای به 

لمان باشد که شامل هدفِ افزایش دخالت تولیدات بومی در تأمین محتوای  سشاهزاده بن  2030انداز  چشم

دادهای این  درصد از درون  2ت بومی در حال حاضر تنها  شود. این تولیدالیحاتی کشور میسهای ت تمسیس

رغم نرخ باالی بیکاری با کمبود ها همین حاال هم به عودیسجا که  [ از آن54کنند. ]ها را تأمین میتمسیس

 مانند. یابی به این هدف نیز باز میتستند، به احتمال زیاد از دسی و فنی مواجه هسنل مهندسپر

ت. این  سصنعتیِ منطقه اـترین پایگاه نظامیی عربی دارای پیچیدهد که امارات متحدهسرنظر میامروزه به

ن  زمانی  در  تأسکشور  با  شد  موفق  کوتاه  بنگاهبس ک  سیسبتاً  خرید  تازه،  و  وکارهای  موجود  داخلی  های 

بنگاه گرفتنِ  آندراختیار  تولیدی  بازتخصیص خطوط  و  خارجی  به  های  خوشهسها  یک شرکت    ایاخت 

قابل ابعادی  با  آندولتی  بپردازد.  زمینهچنین موفق شدهها همتوجه  در  دیگر  سی  اند که  با  اخت مهمات 

تان  سیاری از جمله اردن، امارت و عرب سهای بهای عربی نظیر اردن و الجزایر هماهنگ شوند. دولتدولت

که مختص به تحقیقات  تند  سهای صنعتی و مناطق تجاری آزاد ه عودی در حال حاضر دارای مجتمعس

ی داخلی به کمک شرکای خارجی حتی عهسی توی احیاءشده[ انگیزه55ت. ] سنظامی و تولیدات صنعتی ا

ت و ]برای مثال[  ستر یکپارچه برخوردارند اثر گذاشته اهایی نظیر الجزایر نیز که از اقتصادهایی کمبر دولت

جایی نگین جابهسی  ایل نقلیهسکوپتر و و، پهباد، هلیی زرهیایل نقلیهسی تولید واین کشور را در زمینه

وی، آلمانی، ایتالیایی، صربی و اماراتی  سی، فران سهای روگذاری مشترک با شرکترمایهسنیروهای نظامی به  

اند تا به ترویج و  ای به راه انداختهگذاری ویژهرمایهسها صندوق  یاری از دولتس[ ب 56ت. ]س وق داده اس

ی  رمایهسها که در اختیار نیروهای نظامی قرار دارد، با  نظامی بپردازد، این صندوقـهای صنعتیفعالیترونق  

 [ 57شوند. ]الح خارجی و نیز درآمدهای نفتی تأمین میستولیدکننندگان 

 



1045 

 

 لیحاتی جهانی س ی بنیاد صنایع تمثابهخاورمیانه به

های رفاعی راهبردی  دهد، صرفاً دغدغهالح را بر خاورمیانه شکل می سی ِتاثیر تجارت جهانی  چه نحوهآن

ت.  سی یک نظام همواره نیازمند رشد دائمی امثابهداری بهرمایهست.  س های حمایتی هرروزه نیتسیاسیا  

ها باید به حد  [ آن58. ]الح( مجبورند یا رشد کنند یا از رقابت کنار روندسها )از جمله تولیدکنندگان  بنگاه

آالت یا  ی ماشینگذاری مجدد در زمینهرمایهسشان را از بازار با  همسود انباشت کنند یا  سنده برای بقا  سب

های نیروی کار از طریق کاهش  تن از هزینهسفناوری جدید افزایش دهند و به کارآمدی خود بیافزایند. کا

رمایه متعاقباً  سبندی جدید  ت. این صورتسود اسازوکارهای رایج برای افزایش  ستمزدها یکی دیگر از  سد

 کند.  تر را فراهم میودهای بزرگسامکانِ انباشت 

ی  ت. این موانع در حوزهسر اسرمایه میساین چنین رشد مداومی تنها از طریق کنار زدن موانعِ انباشت  

های صادرات، رکود تقاضا برای  الح، محدودیتسهای خرید و فروش  : تحریملیحاتی عبارتند ازسصنایع ت 

قیمت، هنجارهای موجود علیه  لیحاتی گرانسهای ت تمسیسهای جدید، کمبود پول نقد برای خرید  الح س

برخی  سا از  به  الح ستفاده  آفریقا  در خاورمیانه و شمال  بازارهای جدید.  غیاب  و  معین  با  سهای  و  ادگی 

های این منطقه،  الح به دلیل جنگست. تولیدکنندگان  سیاری از این موانع غلبه شده اسهای کم بر بهزینه

رقابت نفتی،  ت ثروت  »اس های  وضعیت  و  بهسلیحاتی  منطقه  این  منطقهمثابهتثنائی«  برخی  ی  که  ای 

بینهن بهجارها]ی  را  منطقه  این  همواره  ندارد،  آن مصداق  بر  تولیدات  مثابهالمللی[  رشد  برای  منبعی  ی 

های نظامی در  توجهی را صرف بازاریابی تجهیزات و فناوریرو، منابع قابلکنند. از همیننظامی تلقی می

 [ 59کنند. ]این منطقه می

شوند. عراق در  وب میس انگیز مح هسوسهایی ومشتریتند  سه  های درازمدتکشورهایی که درگیر خصومت

ونگهداریِ  اخت، تجهیز و حفظسخالل جنگش با ایران، میزبان صدها شرکت غربی بود که به طراحی،  

و   س ها هزار دانشمند، مهندچنین ده[ این کشور، هم60تحقیقات و تجهیزات تولید نظامی مشغول بودند. ]

فر  سبازانه به بغداد  ودلتستمزدهای دسبه خود جذب کرد که به ازای دیار ماهر را  سین خارجی بستکن

رائیل نیز درجات باال و مشابهی  سی دیگر نظیر ترکیه و یونان و مصر و اهای دوجانبه[ درگیری61کردند. ]

آموزش و  فروش  کرده  از  تجربه  را  خارجی  بزرگنظامی  دهه  دو  مدت  به  کشور  چهار  این  ترین  اند. 

ای از  های یارانهها و واممتحده بودند که در قالب کمکهای نظامی خارجی ایاالتندگان کمککندریافت

به خود اختصاص    1994و   1975  یهاسال  نیسالح ب  دیدالر را به منظور خر  اردیلیم  60از    شیب  این کشور

 [ 62دادند. ]
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ا و  یونان، مصر  نظامی داخلی  سامروزه ترکیه،  از صنایع  میانهچشمرائیل همگی  برخوردارند. در  ی  گیری 

اش از رهگذر شراکت  صنعتیـی پایگاه نظامیعهسای را برای تو ی بلندپروازانه، ترکیه برنامه1980ی  دهه

میلیارد دالر عایدی دارد و به تازگی    7الیانه نزدیک به  سهای خارجی آغاز کرد. این برنامه اینک  شرکت  با

های دولت ترکیه  [ مشوق63شود. ]ی تولید تانک میری با قطر در زمینهشامل قراردادی چند میلیارد دال

اند به بخش نظامی کشانده و  الح نداشتهسای به شرکت در تولید  ها را که در آغاز عالقهیاری از بنگاهسب

 [ 64ت. ] سهیم اسازی اقتصادی  سدر رشد گرایش جهانی در جهت نظامی

از   که  آمر  2018تا    1991قوانینی  ر در  تصویب  به  اسیکا  به  دیگر  سیدند  برخالف  که  دادند  اجازه  رائیل 

ی کمکی نظامی را صرف خرید کاالها و خدماتی  درصد از بودجه  3/26های نظامی،  کنندگان کمکدریافت

هایی تابعه را در  های نظامی آمریکایی که زیرشاخه[ شرکت65ت. ]سرائیل تولید شده اسکند که در خود ا

ود ببرند و هم از قراردادهایی  سرائیل  ستوانند هم از صادرات به الحاظ تاریخی میاند بهکرده  سیسرائیل تأسا

که متعهد شده در خالل    2016ی  نامه[ تفاهم66ت. ]سرائیل واگذار شده اسشان در اهای تابعهکه به شاخه

اختصاص    لیبه اسرائ  متحدهتاالیا  ینظام  یهادالر را به کمک  اردیلیم  38رقم    2028تا    2019ی زمانی  بازه

م اسدهد،  تدریجی  شرط  این  کمکستلزم  تمامی  که  ایاالتت  در  آتی  متعاقباً،  های  شود.  خرج  متحده 

تند تا بتوانند طرف  سهای آمریکایی هرائیلی نیز در پی جلب شراکتِ شرکتس ازی اسلحهسهای اشرکت

ا دولت  ایاالتسقرارداد هم  هم  و  قرار  رائیل  زمینهمتحده  در  بیشتر  اطالعات  را  گیرند.  قراردادها  این  ی 

رائیلی نیز مکرراً به  سی اتهسران بازنشسهمانند مصر و اردن، اف  [67ی جوئل بنین یافت. ]توان در مقالهمی

های تولید، تحقیق  نامهشوند که از توافقی محلی و پیمانکارانی بدل میهای تابعهمالکان یا مدیران شرکت

 [68کنند. ]ب میسودها را ک سهای آمریکایی بیشترین  ی مشترک با شرکتعهسو تو

لحه  سهای چشمگیری را در اختیار تولیدکنندگان اچون جنگْ فرصتی دیپلماتیک نیز همهای عمدهبازآرائی

متحده،  اش به ایاالتو نزدیکی  1973از جنگ    سدهد. جدا شدن مصر از اتحادش با شوروی پ قرار می

(  1961(، کویت )1951تقالل عمان )سی آمریکایی کرد. الحهسود جدیدی را نصیب تولیدکنندگان اسجریان  

لیحاتی خود را تنوع بخشند. این کشورها  سها اجازه داد تا منابع ت( نیز به آن1971ی عربی )و امارات متحده

کنندگان آمریکایی و دیگر کشورهای  ینفارش از دیگر تأمسیک دوره خرید انحصاری از بریتانیا،    از   سپ

کنندگان جدید[ احتماالً شامل ب جدید عرضه ]با تأمینستقرار مناسغربی را نیز آغاز کردند. شکل دادن و ا

ودهای فراوانی را برای صادرکنندگان  ستواند  شود و میلیحات موجود نیز میسکامل ت   سرویسبازدید و  

 مراه بیاورد. کنندگان جدید به هنظامی این تأمین
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تن از انزوای تحمیلی غرب به برخی کشورها نظیر لیبی سها و کابه همین ترتیب، کاهش تدریجی تحریم

الح غربی  سهایی برای تولیدکنندگان  ( موجب پدید آمدن روزنه2003ی  از حمله  س( و عراق )پ2004)در  

ها این  بخشی در آنبه منابع مالی نقدی و راهبردهای اقتصادیِ تنوع سهای خلیج فار ی دولتسترسشد. د

ها در این کشورها  ت و هریک از این شرکتسای بدل کرده اهای نظامیکشورها را به هدف اصلی شرکت

ی عربی حتی  امارات متحده  اند.کرده  سیستوجهی تأی قابلهای تابعهای و شرکتهای منطقهمدیره  هیئت

ی  عهسگذاری تهیه کرده تا مشوقی باشد برای تورمایهسهای مالی پیشتهسها ببرای این شرکت  تقیماًسم

هایی پرداخت نظیر  به تأمین مالی پروژه  2000ی  لیحاتی. امارات در اوایل دههسهای ت تم سیسل جدید  سن

انی رادارهای  سروزربههای مارکونی و نیز برنامهـیس  ی جی.ئی.شوندهی مهمات هدایتی مجموعهعهستو

میلیارد دالر به شرکت   3مبلغ  2004ال س[ امارات در 69شرکت نورتروپ گرومان. ] 68لیزری ای.پی.جی 

را تأمین مالی    16ـای از هواپیمای افی نوع تازه و بهبودیافتهعهس ی توهید مارتین پرداخت تا پروژهالک

تر  ی نیروی هوایی آمریکا پیشرفتهتفادهسهای مشابه مورد اونهای از این هواپیما که حتی از نمکند، نوع تازه

ها  ترین فناوریلیحاتی، موجب رونق پیشرفتهسی تهنگام در زمینه[ این قراردادهای صادراتی به70ت. ]سا

های  لسی نعهس ی تحقیق و توکند تا در زمینههای میزبان عمل میچون مشوقی برای دولتشده و هم

شده باعث شده که  پذیر و تضمینبینیتری انجام دهند. این تقاضای پیشگذاری بیشرمایهسها الح سآتی 

لیحاتی  سهای ت چنین، رقابتهای اقتصادی درآیند و همودآورترین بنگاهسی  الح در زمرهستولیدکنندگان  

 در خاورمیانه و ورای آن شدت گیرد.  

های  دهند که در مجموعهنظامی نیز روبنایی را شکل میت خارجی و  سیاسی  گران حوزهروشنفکران و البی

گذارند؛ توجیهات مربوط به تأمین  ای اثر میت منطقهسیاساند و شدیداً بر  صنعتی جهانی درهم تنیدهـنظامی

تقر  سگذاری م تسیاس[ اکثر نهادهایِ  71کنند. ]طور متقابل یکدیگر را تقویت میود بهسی  امنیت و انگیزه

المللیِ مطالعات راهبردی، نهاد بروکینگز، مرکز مطالعات  های فکر( نظیرِ نهاد بینواشنگتن )یا همان اتاقدر  

ت  سیاساند که شکلی از  هیمسهای عربی خلیج، همگی در تولید مطالبی  المللی و نهاد دولتراهبردی و بین

ه بیش از همه به مطالبشان ارجاع  ای کاتاق فکر آمریکایی  25کند. از بین  خارجی تهاجمی را ترویج می

می آنداده  مورد  دوازده  قابلشود،  مبالغ  اها  تولیدکنندگان  از  را  میستوجهی  دریافت  ]لحه  [  72کنند. 

ترین  کنند و از بزرگی میسیاسمبالغ عظیمی را خرج تأثیرگذاری بر کارزارهای    سهای خلیج فار دولت

میلیون دالر به    85بیش از    2017تا    2010های  الستند که بین  سآمریکایی ههای فکر  حامیان مالیِ اتاق

و با هدفِ    2017-2015های  السها در بین  اند. اغلب این بودجهاتی اعطا کردهسسه از چنین مؤسس مؤ  9

  ای تهسی هتان و امارات و تضعیفِ برنامهسوی عربسبه حاشیه راندنِ انتقادات از کارزار بمباران یمن از  
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وی  سهای مالی هم تا حدی ابعاد محدود مخالفت با جنگ یمن از  [ این حمایت73ایران پرداخت شدند. ]

(  2018کم تا زمان قتل جمال خاشقچی در اکتبر  تسمتحده و کنگره را )دخارجی ایاالت  تسیاسهای  حلقه

رقمی    2016ال  ست در  لحه را. اماراسهای جدید دفاعی و صادرات ادهند و هم ترویجِ برنامهتوضیح می

فکرهای مهم آمریکا کرد که  گذاری در یکی از اتاقتسیاسی   هزار دالر را خرج یک مقاله  250معادل  

از تسا به طرفداری  فناوریهیلِ رژیمستدالل آن  انتقال  بود که  های موشکیهای کنترلیِ محدودیت  ای 

می ممنوع  امارات  به  را  پیشرفته  پهبادهای  پاخت.  سصادرات  ماه  از    سدو  گروهی  مقاله،  این  انتشار  از 

های  تداللسگیری از همان اای نوشتند و با بهرهمتحده به ترامپ نامهنمایندگان هر دو حزب اصلی ایاالت

وریه، سها نظیر لیبی،  ایر دولتس[  74ی مذکور او با فروش پهبادها به امارات تحت فشار قرار دادند. ]مقاله

نیز شرکت  ستون رأیو مصر  دزنیهای  با  کردهسای  برقرار  را  باال  در  تمزدهای  را  مطالبی  بتوانند  تا  اند 

ترتیب    ران پرنفوذ دولتساعتمادی را با  های خصوصی قابلد، مالقاتنازسهای آمریکایی منتشر  روزنامه

علیه قراردادهای  ها  هایی بپردازند که، اغلب در تقابل با مخالفتدهند و به حمایت مالی از مطالب و یادداشت

از   طرفداری  بزرگ،  میگذاریتسیاسدفاعی  ترویج  را  مطلوبشان  اینهای  که  شیوهکنند،  همه  های  ها 

ها  گذاریتسیاسلحه و امتیازهای انحصاری نظامی از این طریق بر  ستند که تجارت اسمتفاوت دیگری ه

 [ 75گذارند. ]و الگوهای مخارج دولتی اثر می

 ای های منطقهافزایش تقابلها و تقویت ارتش

لیحاتی،  سهای تتعماری، مداخالت نظامی خارجی، رقابتسهای نظامی اگذاریتسیاسمواردی نظیر میراث  

ی، سیاسهای  گری اقتصادیِ فزاینده همگی در پیکربندیرکوبگرِ امنیت داخلی و نظامیسهای[  تسیاس]

مداخلهچالش و  اقتصادی  روبههای  نظامی  دولتهای  منطقهافزایشِ  در  آفریقا  ها  شمال  و  خاورمیانه  ی 

مح  میسپراهمیت  ناخالص  وب  تولید  از  درصد  بیشترین  که  کشوری  پانزده  میان  از  کشور  شوند. هشت 

ت  س[ این مخارج همراه شده ا76دهند در خاورمیانه قرار دارند. ]شان را به مخارج نظامی اختصاص میملی

نظامی نمادهای  همبا  رژهچگری  عربون  در  تبلیغاتی  نظامی  تبلیغاتی  ستان  سهای  کارزارهای  و  عودی 

ی عربی. افزایش مخارج  های نظامی گوناگونِ امارات متحدهط متخصصان این امر در شاخهسشده توطراحی

های مشترک و کارزارهای  ای از رهگذر اقدامهای منطقهچنین موجب افزایش تعامل میان ارتشنظامی هم

میدهشهماهنگ ایاالتای  آشکار  حمایت  از  ]لزوماً[  که  نیشود  برخوردار  نیز  توانایی  سمتحده  پایان  تند. 

شراکتایاالت تحمیل  برای  منطقهمتحده  پیامدهای  و  و  ها  اروپاییان  برای  موهبتی  دولتسای  های  ایر 

های منطقه  دیکتاتوریهای مشترک با  های این کشورها در حال تجدید پروژهت. شرکتسخارجی بوده ا

گذاری  رمایهسپدید آمد. رقم خالص    2010ال  سهای عربی  ای که به دنبال خیزشاز وقفه  سهم پتند، آنسه
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ی، دائماً در حال افزایش بوده و از رقم  سیستقیم در مصر، ذیل دیکتاتوری نظامی ]عبدالفتاح[  سخارجی م

گذار  رمایهس  6کشور از    4[ هرچند  77ت. ]سیده اسر   2017میلیارد دالر در    4/7به    2012میلیارد دالر در    8/2

ئوالنه و حقوق بشر  سها در رابطه با حکمرانی مد، دغدغهنتسهای غربی ه یسبزرگ در این زمینه دموکرا 

الح  س[ قراردادهای فروش  78ت. ]سلحه به این کشور نبوده اسر راه فروش اس چندان هم مانعی جدی بر  

ته شدند و هم در خالل دولت موقتِ شورای عالی نیروهای  سنی مبارک بسان حهای دور هم در آخرین هفته

ویژه زمانی  ت، بهسر راه عقد قراردادهای جدید نیسی[ مانعی بر  سیاسثباتی رژیم ]لح. به بیان دیگر، بیسم

ب تضمینسکه  با  قراردادها  این  از  وامیاری  به  مربوط  از  های  صادراتی  کشورهای  سهای  میزبانِ  وی 

ت  سیاسازند که فارغ از پیامدهای  سها را مطمئن میشوند و این شرکتهای فروشنده همراه میشرکت

همی را نیز برای  سچنین  ها هم[ این تضمین79ید. ]سها به پولشان خواهند رداخلی در این کشورها، آن

ای  تردهسبرگزار کرد، طیف گ   2018الحی که در  سگیرند. مصر در نمایشگاه  ای در نظر میهای منطقهارتش

با مجوز شرکت مادر    س ترساز محصوالتی را که در داخل کشور در د بودند )و در همین کشور تولید یا 

ی  ایل نقلیهسهای دفاع هوایی، پهبادها، وتمسیسمونتاژ شده بودند( به نمایش گذاشت، محصوالتی شامل  

ازی مین.  سهای خنثیتگاهسهای موشک و دهای آموزشی، النچرهای جنگی کوچک، جتزرهی، کشتی

بدون80] جریان[  ]شک  امواج  و  بازگذاریرمایهسها  دوران  در  که  مشابهی  نظامی[  پسهای  از    سازیِ 

صنعتی این  ـازی ردپای نظامیستهسید، نقشی مضاعف در برجسوریه و لیبی فراخواهد رسها در  درگیری

وجوش خود  ت و به جنبس جنگ و ویرانی اقتصادی کماکان زنده افانه، میراث  سمنطقه خواهد داشت. متأ

 دهد. ادامه می
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 مایکل روبرتز ی: نوشته

 ی: کاووس بهزادی ترجمه

 

ی عطف  دانشجویی سابق در انتخابات ریاست جمهوری شیلی نقطهپیروزی گابریل بوریچ رهبر و فعال  

گسترده سمتتغییرات  و  روحیات  رایی  میزان  گیری  با  انتخابات  این  در  است.  کشور  این  در  دهندگان 

انتخابات آزاد در شیلی، بوریچ سی و پنچ ساله،    56مشارکت     56درصد، باالترین نرخ مشارکت از زمان 

 . درصد آرای آنتونیو کاست از راست افراطی به خود اختصاص داد 44ه با  درصد آراء را در مقایس 

رسانند، افزایش مالیات  ها به محیط زیست آسیب میهای معادنی که استخراج آنی بستن پروژهبوریچ وعده

های دانشجویان را داد. بوریچ  های سیستم بازنشستگی خصوصی و لغو بدهیدادن به طرح ثروتمندان، پایان

بخشی از یک ائتالف فراگیر چپ از جمله حزب کمونیست شیلی است، در سخنرانی پیروزی خود بعد    که

رسانند«، مخالفت  ها به محیط زیست »آسیب میهای معادنی که استخراج آناز انتخابات گفت که با طرح 
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ا است که در سال  گمیلیارد دالری معدن دومین  5/2برانگیز  ی مناقشهها شامل پروژهخواهد کرد. این طرح 

 جاری تصویب شد. 

خود اختصاص دادند.  اکثریت آراء را در مجلس موسسان به ،های )ناهمگون( چپدر اوایل سال جاری گروه

پیش است  قرار  مجلس  ساختار  این  طریق  این  از  تا  کند  بازنویسی  را  شیلی  جدید  اساسی  قانون  نویس 

ی )مجلس( شیلی دچار شکاف  سال تغییر دهد. اما کنگره 40ی رژیم نظامی پینوشه را پس از اقتدارگرایانه

 ن ائئالف نیروهای راست و چپ است. بی

میلیونی    20شیلی براساس سرانه تولید ناخالص داخلی ثروتمندترین کشور آمریکای التین است. اما جمعیت  

ناخالص داخلی    تولید میزان این کشور در مقایسه با جمعیت کشورهای مکزیک یا برزیل شش تا ده برابر و 

تولید ناخالص داخلی بسیار    تی ونزوئال از لحاظ جمعیت وتر است. آرژانتین و حکم  برابر   چهار تا پنج  آن

 باالتر از شیلی هستند. 

ی کشورهای  تر از بقیهطور کلی اندکی بیشبا این وجود نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی شیلی به

باثباتنتیجه دولتآمریکای التین بوده و در   نیز نسبتاً  این کشور  با توجه به این مساله  تر بودههای  اند. 

کنند تا ادعا پردازان سیاسی جریان اصلی اغلب از این موضوع استفاده میبسیاری از اقتصاددانان و نظریه
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اقتصادی سرمایه موفقیت  داستان  شیلی  را   کنند  کشور  این  و  است  آزاد«  »بازار  قارهسوئی»داری  ی  س 

(، مجمع کشورهای ثروتمند OECDی اقتصادی )دانند. شیلی عضو سازمان همکاری و توسعهمی «آمریکا

 ی آمریکا است. یک و ایاالت متحده( با کانادا، مکز1و بلوک تجاری )نفتا ـ یو ام سی ای( ) 

ی کشورهای آمریکای  اما این موفقیت ظاهری در رشد تولید ناخالص داخلی، در مقایسه با دیگر اقتصادها 

التین، صرفاً نسبی است. عالوه بر این چنین سودهایی عمدتاً نصیب ثروتمندان شیلی شده است. نابرابری  

بد از  یکی  نابرابریدرآمدها }در شیلی{  توسعهترین  و  میان کشورهای عضو سازمان همکاری  در  ی  ها 

 اند.شیلی پیشی گرفته ی جنوبی ازاقتصادی است که در این میان فقط برزیل و آفریقا 
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مار کمی  ها در سطح جهانی است. فقط شُترین نرخ های سهم درآمد در شیلی یکی از نازلترین دهکپائین

  20تری در دهک پائین توزیع دارند و این سهم در  از کشورها، عمدتاً از آمریکای التین، سهم درآمد نازل

عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی( در  ی اجتماعی )بهها طور نسبی بدتر شده است. هزینهسال گذشته به

بیش  از  شیلی  استفاده  به  مجبور  را  مردم  و  یافته  کاهش  عمومی  خدمات  اما  است.  پرو  و  مکزیک  از  تر 

بهفعالیت است.  کرده  خصوصی  سودآور  سلطههای  تحت  بازنشستگی  حقوق  شرکتویژه  بخش  ی  های 

تواند سطح زندگی  اندازشان برای دوران بازنشستگی نمیکه پس  دانندخصوصی است و اغلب مردم شیلی می 

 تأمین کند.   ها در دوران پیریمناسبی را برای آن

سیاست برعلیه  گسترده  اعترضات  به  منجر  که  بود  انتخابات  در  مهم  مسائل  از  یکی  امر  های  این 

ف آن انتخاب بوریچ است.  ی عطگیری کووید( شد و نقطه)قبل از همه  2019دارگرایانه در سال  سرمایه

)یعنی نسبت حقوق بازنشستگی به میانگین   «های جایگزیننرخ »براساس برآوردهای صندوق جهانی پول  

ی اقتصادی  درآمد کاری( در شیلی نسبت به سایر اقتصادهای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه

 ست. تر از مردان اداشت برای زنان بسیار بیشبسیار نازل و این کم
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سرعت در حال افزایش، درکنار رشد محدود درآمد و حقوق بازنشستگی کم،  های باالی زندگی و بههزینه

 منجر به انباشت مقادیر هنگفتی بدهی بسیاری از خانوارها شده است. 

تر از تمام کشورهای سازمان همکاری  طوری که توزیع درآمد پائینمالیات بر ثروتمندان بسیار نازل است به

 تر است. کشورهایی با اقتصاد ضعیفی اقتصادی و و توسعه

موفقیت نسبی اقتصادی شیلی همواره مبتنی بر صادرات مس و مواد معدنی این کشور بوده است. اگر قیمت  

به باشند  افزایش  درحال  و  باال  معدنی  مواد  و  و  مس  است  بهتر  اقتصاد شیلی  نسبت هم وضعیت  همان 

های چندملیتی به جیب خانوار متوسط در  مقدار بسیار کمی از سود شرکتبرعکس ـ اما بدیهی است که  

 شود. می «فروبارش »شیلی 

ی چگونگی هدایت سودآوری سرمایه  دهندهشده از اقتصاد شیلی نشانهای مارکسیستی انجامبرخی واکاوی

در واکاویدر شیلی توسط چرخه برای کل  ی مس هستند.  دیگو پوالنکو  پیرامون نرخ سود شیلی  اش 
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نرخ سود متغیر  »و    «شود انباشت سرمایه توسط سودآوری هدایت می» ی بیستم خاطر نشان کرد که  سده 

ی مراحل بحرانی  دهنده . بر اساس برآورد پوالنکو ریزش سودآوری توضیح«است  برای رشد اقتصادی حیاتی

فناوری  های  که اقتصاد شیلی مازاد نیروی کار داشت دگرگونیزمانی»ی شیلی است.  دارانهدر اقتصاد سرمایه

ت  های فناوری شکل گرف مجرد گسترش فرآیند شهرنشینی دگرگونیدر نرخ سود داشت. اما به  سهم مطلوبی

ی زمانی نئولیبرالی تحت  . بازه«طور که مارکس خاطرنشان کرد نقش منفی در سودآوری داشتکه همان

اش برای چندین  حفظ سلطهشاهد افزایش سودآوری بود که رژیم را قادربه  1970ی  حکومت پینوشه از دهه

 دهه کرد. 

استثمار در اقتصاد شیلی متناسب    گونزالو دٌران و مایکل استانتون در پژوهشی جدیدتر نشان دادند که نرخ 

سودآوری کاهش یافت زیرا قیمت مس    1990یبا نوسان قیمت مس، افزایش یا کاهش یافته است. در دهه

  مس  ،عالیی زمانی  برعکس در بازه»نازل ماند و نرخ سود منطبق با قانون نرخ سود مارکس کاهش یافت.  

با دست  2009ـ    2004از   اما  فزایش بیشدلیل ا مزد بهسود مرتبط  پیدا کرد،  ازپیش قیمت مس افزایش 

سخن دیگر سود به  مزدها نستباً ثابت ماند. بهشد و دستی کم وارد میی جدید کماکان با هزینهسرمایه

 . «مزد افزایش یافت که تبعات آن افزایش نرخ سود بودنسبت سرمایه و دست

در سراسر آمریکای التین، رکود اقتصادی نسبی    2010با این وجود، با پایانِ رونق قیمت کاالها از سال  

 و نرخ سود کاهش پیدا کرد. ایجاد شد 
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  PWTمعیار من برای سودآوری شیلی مبتنی بر نرخ واقعی بازگشت سرمایه براساس جدول جهانی پن  

؛ سپس بهبود  1990ی  دهد: کاهش این نرخ از اواسط دههاز نرخ سود را نشان می  روند مشابهی است که  

 . 2010ا سقوط قیمت کاالها از سال و رکود و کاهش سودآوری ب  2010تا  2003رونق قیمت کاالها از  

ی کشورهای  ی این روند کلی برای اقتصاد کلیهبه بعد، تأییدکننده  2006اقدام اخیر صندوق جهانی پول از  

 . است  2010آمریکای التین پس از  
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گذاری، درآمدها و  دشدن رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایهمنجر به کن  2010کاهش سودآوری پس از    

ی بخش سالمت  گیری کووید و فاجعهتر بر خدمات عمومی قبل از بروز کووید شد. همههای بیشمحدودیت

  ترین ی پایینا و بهزیستی منجر به فروپاشی اقتصاد شد که بار اصلی و تأثیرات منفی آن متوجه افراد دار

 نشینی سیاسی شدند. مجبور به عقب داریمشاغل بود. نیروهای طرفدار سرمایه  درآمدها و بدترین

می بوریچ  گشایشپیروزی  اتواند  شیلی  اقتصاد  نیز  واقع  در  باشد.  سیاسی  اقتصاد  در  جدیدی  فصل  ز  گر 

ی فعالیت اقتصادی برخوردار است.  گذاری و دامنهبرای افزایش سرمایه  توجهیهای اقتصادی قابلظرفیت

های قبلی صادرات فناوری و مواد غیرمعدنی تا  براساس برآوردهای صندوق جهانی پول حتی در حکومت

 حد معینی افزایش پیدا کرده است. این بایستی مسیری برای شیلی باشد. 

  1970ی  ی راهی باشد که سالوادور آلنده در اوایل دههیاکنندهتواند احآیا آزمایش سوسیالیستی بوریچ می

رسد، چرا که این برنامه  نظر میی بوریچ بعید بهآغاز کرد؟ این امر تاکنون با توجه به مفاد معتدل برنامه

طرح  اجتماعیحاوی  برای  یکهایی  نسبتاً  بازتوزیع  برای  تالشی  صرفاً  و  نیست  اقتصاد  و  سازی  سان 

های چندملیتی و نیروهای راست ارتجاعی در بخش  شده است. شرکتی تصاحبی سرمایههسخاوتمندان

رئیس جمهور جدید آماده   ی دایمی علیهیافتههای سازمانها برای فعالیتاقتصادی شیلی، کنگره و رسانه

 شوند.می

 

 :  منبع

bottomed/-copper-https://thenextrecession.wordpress.com/2021/12/20/chile 

 

 :یادداشت

ی جایگزین  نامهموافقت( یا UMCAای )  ی تجارت آزاد آمریکای شمالی. یو ام سی نامه( یا موافقتNAFTAنفتا )  [. 1]

 تجارت آزاد آمریکای شمالی. 

 

 2IN-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://thenextrecession.wordpress.com/2021/12/20/chile-copper-bottomed/
https://wp.me/p9vUft-2IN
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 ها«ی ماشین»قطعه

 بدفهمی مارکسی در گروندریسه و رفع آن در سرمایه   

 

 2022ژانویه    3

 

 ی: میکائیل هاینریشنوشته 

 ی: حسن مرتضویترجمه 

 

کنند آید. برخی نویسندگان استدالل می شمار می ترین متون مفسران مارکس به هنوز از محبوب   گروندریسه

به  »قطعه که  ماشین اصطالح  نظریه ی  برای  محوری  است  سندی  »فروشکست ها«  مارکسی  های« ی 

یدی ی جد کم توصیف فرایندی که در آن شیوه داری، یا دست ی فروپاشی« سرمایه داری، نوعی »نظریه سرمایه 

زند اما با منطق سرمایه در تضاد است. نتایج داری آغاز آن را رقم می کند و خود سرمایه از تولید ظهور می 

نتایج »قطعه ها« در چنین مالحظاتی بدیهی تلقی می ی ماشین »قطعه  اما  از ی ماشین شود.  ها« از سویی 

 ی از برخ   گر،ی د   یسو گیرد و از  شئت می ن  1850ی  سویه از بحران در تفکر مارکس از اوایل دهه برداشتی یک 

بر   سهی گروندر   نگارش  پس از   یها مارکس در سال   .سه یگروندر در    ی اساس   یها مقوله   فهم در    های کاست 

 م ی توان ی م   ، پردازیممی   ی نسب  یارزش اضاف   د ی تول   ه ب  هنگامی که   ،ه ی سرما غلبه کرد. در جلد اول    بدفهمیهر دو  
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یعنی همان چیزی مارکس،    ی نظر  تحول گرفتن   ده ی. با ناد م ی باش   داشته  ها«ن ی ماش   یه از »قطع ی ضمن  ی نقد 

از   ی توان به راحت ی م   [ 1مدنظر دارد،]   خواند »در خود«    د ی را با  سه یگروندر که  که آنتونیو نگری با بیان این 

 یرانتقادی غ   رش ی پذ   ی خود به معنا  در مارکس غافل شد. خواندن متن    یضمن   ِیخودانتقاد  ن ی ابحث در مورد  

را متن    ن ی ا   د ی با   م، ی مورد بحث قرار ده   فیدی طور م را به   سه یگروندر که امروز  ن یا   ی متن است. برا   ج ی نتا 

تحول بحث در    سهی گروندراز    را   خوانش خود  د ی بلکه بای مارکس قرار دهیم،  تنها در بافتار تحول اندیشه نه 

 طرقی را شکل داده که از    یار ی تحول بس رشد و    ن ی ا  را یز   م،ی ده   جای   ستم ی ب  ی سده مارکس در    پیرامون 

 .شود شد و هنوز هم خوانده می خوانده می   سه ی گروندر 

 ی بیستمدر سده   گروندریسه. استقبال از 1

کار را انجام   نی ا متعّینی    یخ یتار   تیدر موقع   شهی هم   م،ی کن ی مهم بحث م   ی سنده ی نو  کی کار    یدرباره   یوقت 

به نظر   ی ه یبه نظر ما بد   زها ی چ   ی . برخ کند ایجاد می ما    ی را برا  ی خاص های  احتیاط که مشکالت و    م ی ده ی م 

 ا ی   ی س   ها ارزیابی ن  ی از ا   ی رسند. برخ ی به نظر م   منسوخ   ا ی   انگیز سؤال   گر ی د   ی زهای که چ   یرسند، در حال می 

 ی اریکه بس   این است   ت یواقع   ، عالوه به مارکس،    خصوص . در  رسیدندنظر می به متفاوت    ار ی چهل سال قبل بس 

 فقط به تدریجاو منتشر نشدند. آثار او    ات ی در زمان ح   ی مهم هستند، حت   اری بحث بس   ی که امروزه برا  ی از متون 

بر   ز یاو ن   ی ها انتشار متن   ت یمربوطه، بلکه وضع   ی خیتار   ار. نه تنها بافت در دسترس قرار گرفتندخود    تی در کل 

 گذاشت. ر یا تأث ه از بحث  ی اری بس   مسیرو    یر یگ جهت 

دوم و سوم را پس مجلدات مارکس فقط توانست جلد اول را منتشر کند. انگلس    ،ه ی سرما در مورد   ی حت 

 یاصل   یها نوشته دست   ر،ی اخ   ی هامنتشر کرد. تنها در سال   چشمگیری  یراستاری از مرگ مارکس با مداخالت و 

( منتشر شده MEGA)  مارکس انگلس مجموعه آثار کامل  مجلدات در چارچوب    ن ی ا   ی مارکس برا

بنابرا ستا  از    فقط   ن،ی .  پس  م   100از    ش یب گذشت  اکنون،  و   م ی توان ی سال،  را   یراستار یمداخالت  انگلس 

که پس از آن   ستم،ی ب  ی سده . در آغاز  می آنها بحث کن   یو اساس  یمفهوم   موضوعیتو در مورد    می کن  یی شناسا 

 د ی رس ی نظر م   به منتشر کرد،    1910تا    1905  یهاسال   ن ی را ب   ی ارزش اضاف  ی هاه ی نظر   ی کارل کائوتسک 

شد، تلقی می لد چهارم کتاب  مج   ها ه ینظر   را ی کاماًل در دسترس است، ز  ی اس ی که تمام نقد مارکس از اقتصاد س 

که در آن زمان غالب   یدر قرائت [  2] کرده بود.  یز یرمارکس برنامه و    پرداختمی   هی نظر  خی تار   ه بمجلدی که  

 زی خ بحران   تیکارگر، ماه   یشد که استثمار طبقه ی در نظر گرفته م   ست یال ی بود، مارکس اقتصاددان بزرگ سوس 

سوس   ر ی ناپذ اجتناب   گذارو    ی دار ه یسرما  در    سم یال ی به  ابتدا  پا   ست ی کمون   فستی مان را  بر  سپس،   ی اه ی و 

 سم یال ی »سوس   یروز یپ  چون هم ها را افته ی  نی ها است یمارکس  یتاکثر   ، نشان داده بود. ه یسرما تر، در گسترده 
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استودندمی   «ی علم  با  دهه   درحال،    ن ی .  گرا1920  یآغاز  نقد   سم«،ی»اکونوم   ی فرض   ای   یواقع   یهاش ی ، 

 یه ی انتشار آثار اول   نه، یزم   ن ی شد. در ا   ت یمارکس تقو   ی یه در نظر  سم« یو ی و باالتر از همه، »ابژکت   « یی»جبرگرا 

 ،اثر   ن ی بود. در ا  رویدادی غیرمترقبه،  1844  یو فلسف   یاقتصاد   یها نوشته دست   ژهی مارکس، به و

پ  ـ  و نظر  ی فلسف  ع ی وس   ی نه ی ش ی ظاهرًا،  درباره   ی اقتصاد  های واکاوی   یاجتماع ی  او   یمارکس، مالحظات 

به نظر م   ی داره ی در سرما  « یگانگ ی و »ب   «ی انسان   ذات »  بنیادها   اساس بر    کمدست   د ی رس ی روشن شد.  این 

، سوژه   ی درباره   یا ه ی ، همراه با فقدان نظر ه بود شدت موردانتقاد قرار گرفت که قباًل به   ابژکتیویسمیبر   توان ی م 

 غلبه کرد.

بود   یخاص   یاس ی قرائت س   ی جه ینبود، بلکه نت   ی درون   نظری صرفًا    یده ی پد   ک ی  شدهْ دگرگون   پذیرش  نی ا 

به کار   ی حزب ـ  ی رسم   سمیمارکس   ییگرا و جزم   صلب به تمعطوف    هایش ی که به طرق مختلف در برابر گرا 

 ی دهه   لی را که در اوا   یبحث این امر را ناممکن ساختند که   سم،ی ن استالی و   سم ی حال، فاش   نی شد. با ا می گرفته  

، کرده بود   ی اساس   ر یی بحث تغ   ط یکه شرا   1960  ی در دهه   فقط   گسترش زیادی یابد.   شروع شده بود،   1930

شد  ممکن  امر  مهم این  نوشته .  از  استقبال  همه،  از   باً ی تقرگرایی  جزم ضد   یزه یانگ   مارکسْ   هیاول   یها تر 

در  یادی تا حد ز را متون  نی ا   یست ی ن ی لن ـ  ست یمارکس   ی ارتدوکس  ان، ی م  نی در ا را از دست داده بود.   شخودکار

آثاری عنوان  مارکس به   یه یاول   یهااز نوشته   1965آلتوسر در سال    ییکه لو   ی مثاًل زمان   ه بود.کرد ادغام  خود  

 یارتدوکس   نی بر ا   ی نقد نقد او نیز    ،را مطرح کرد   ه ی سرما  بودن ی و شکل خاص علم   انتقاد کرد   ک« ی دئولوژی »ا

 در پی داشت ــ او  این اتهام را برای  ،  ی آن بحث و مجادله شده بود درباره   دًای شد  آلتوسر که  اما موضع   . بود 

 که مبارزات سوژه و مبارزات اجتماعی را از بحث نظری کنار گذاشته است.   ها ــ ارتدوکس از طرف ضد  قاً ی دق 

رابطه   یهابحث  به  »   نی ب   ی مربوط  )فلسف متقدممارکس  ) ی«  و »متأخر«  ـ  (  ، تکثیر شد (  یتصاد اق نظری 

بود که   بافتار  ن ی . در ا مرتبط با مواضع فردی درون این مجادالت متعدد شد  ی اس ی س اندازهای  چشم   کهچنان 

شرایط و  معیارها  بر    ی داریپا  نحو آغاز شد که به    سهیگروندر از    یابار قرائت گسترده   نخستین  یواقعًا برا 

 گذاشت.  ری آن تأث   ر ی تفس 

جنگ و در   خاللدر مسکو منتشر شد، در    1941ـ1939  ی هابار در سال   نخستین   ی که برا  گروندریسه

 1953متن در این  که   ی زمان  یمورد توجه قرار گرفت. حت   طور پراکندهفقط به بالفاصله پس از جنگ   ی دوره 

ابتدا خوانندگان ز د ی آلمان تجد   یدر جمهور  انتشار تفس   وضعیت  نی نداشت. ا  ی ادی چاپ شد، در   رومن  ریبا 

طور گسترده نه تنها در آلمان به   گروندریسهسپس    [3] کرد.   ر یی تغ   سه یبر گروندر   1968در    یلسک و د وس ر 

، 1973در    اشی س ی انگل   ی ترجمه   نخستینو    1967در    وی آن فرانس  ی موردبحث قرار گرفت، بلکه با ترجمه 

 آغاز شد.   زی ن   گری د  ی از کشورها   یار ی بس   ی آن در باره بحث در
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مارکس را   یه یمشکالت نظر   توانی باشد که با آن م   یی جادو  یعصا  سهی گروندرکه    دی رس ی نظر م   به

بالِغ   و مارکسِ   یفلسف   جوانِ   مارکسِ   مواضع متضادحل کرد.    ، گرفته بود که تا آن زمان مورد بحث قرار  

 سه ی گروندر در    یانج یم   یحلقه ارتباط   کی وجود    نیبود، اما با ا   افتهیبه ظاهر کاهش    یاقتصادی  نظریه 

ن   ی اقتصاد  ی ها که نوشته   کرد ی متن روشن م  ن ی ا  :ه شد افتی   ایه افتیتوسعه   ی فلسف   بنیاد بر    ز ی مارکس بالغ 

 وجود داشت. سه ی گروندر کم بود در  سرمایه آنچه در    دی رس ی استوار است. به نظر م 

 یشناخت روش   یها به پرسش   سرمایهمجلد اول  گفتار  و پس   گفتارپیش فقط در    باً ی که مارکس تقر  یدر حال 

بغرنج مسئله   ن ی ا  پردازد، ی م  جر   پیوسته   ی  در    ان یدر  م  گروندریسه ارائه  هم شد ی مطرح   ارجاع   ن ی چن . 

در : نیز بر همین روال است   ته ی وی سوبژکت  ی وجود دارد. مسئله  سه یگروندر هگل در   ی به فلسفه  یتر واضح 

شود. ی م   سازیمفهوم   هیسرما   سوبژکتیوکار به عنوان نقطه مقابل    ،ه یسرما تر از  ی قو   ار ی بس   گروندریسه

 تی مالک   ه،ی )سرمامتصور شده بود    گروندریسه که مارکس هنگام نوشتن    ی ، طرح شش کتاببراین عالوه 

ب مزدی   کار  ن، ی زم  تجارت  دولت،  جهان   ، ی الملل ن ی ،  که  یبازار  کرد  روشن   اری بس موردنظر    ق یتحق   موضوع (، 

آن  تررده گست که   از  بود  در    چیزی  نها   ه یسرما مارکس  در  بود.  پرداخته  آن  م   ت،یبه  نظر  که   د ی رس ی به 

گرفت می موردبحث قرار    هادرونمایه از    ی امجموعه   جان ی در ا  را ی باشد، ز  ه یسرما   یبرا   ی مکمل   گروندریسه 

در   ها درونمایه   ن ی ا   ن ی تر شده . شناخته شده بود ها نآن   بررسی متناظری از گونه  چ یه   ه یسرما   ی که در ارائه 

 «هان ی ماش   ی ه قطع »و    اند« دارانه مقدم ه ی سرما  د ی که بر تول   یی }از تولید{ ها شکل »   عبارتند از   گروندریسه

 [4] مورد بحث قرار گرفت.   ای تال ی ا   ییدر کارگرگرا خیلی قبل  که  

م   ن ی بنابرا  نظر  ارائه    ی برا   ی ز یچ   گروندریسه   د ی رس ی به  بدون کند می همه  مارکس  بحث  امروزه   .

 یی ماجراجو   ک ی است جذاب و خواندن آنها  ی اثر   سه یگروندر در واقع،   [ 5]. ست یتصور ن قابل  سه ی گروندر 

گو منحصربه   ی فکر است.  می   ی شانه باالی  از    یی فرد  او مارکس  فرآ   توان  در  شکل ی تحل   ندی را  و   ی ری گ ل 

کرد اش  ه ینظر  با    ؛نظاره  مقایسه  و  انه آزاد  گروندریسهمطالب  درک  ،  سرمایه در  کمتری تر  از خشکی 

 شود.ی م بدل   ی رانتقاد یغ   ی درک به شوروشوق قابل  ت یجذاب   نی حال، اغلب اوقات، ا   ن ی . با ابرخوردار است

 

 مارکس  هی نظر   تکوین در   سهیگروندر .  2

 ینظر ی ـ  درون   ندی گاه فرآ مارکس مطرح شود، آن   ه یسرما در کنار    یعنوان مکمل صرفًا به   سهیگروندر   اگر

به طور خالصه   . شود ی گرفته م  ده ی ناد  سهیگروندر   ی گذرا  سرشتو    ی اس ی نقد مارکس از اقتصاد س   تکوین

 ی هاکار مارکس در سال   ، ی نآلما   ی دئولوژ ی ا و    رباخ یفو  ی تزها . به دنبال م کنمی  ی ادآور ی تحول را   ن ی ا 
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ی گانگ ی انسان و ب   ی نوع وجود    ت یبا محور   ی اقتصاد  یه یبه نظر   ی کردی روهر نوع    همانا نقد بنیاد   1846ـ1845

تصورات قرار   ن ی ا   ی نداشت که بتواند به جا   ار ی در اخت   ی ادی ز   ز ی در آن مرحله، مارکس چ   ن، ی . با وجود ا  بود 

انگلس . مارکس و  بود   یبه امر تجرب   یچرخش   ز ی چ  هراز    شی ب   یآلمان  ی دئولوژ یا ،  ایجابی دهد. به طور  

 دی ، با است   امور و روابط  ی تجرب   تیثبت وضع   که همانا  «پوزیتیوکردند که »علم    دی بارها و بارها در آنجا تأک 

 .شود   یفلسف   نظرورزی  یگزین جا 

ا برابر  در  نظر   کاردو یر   یاس ی اقتصاد س   نهْ ی ش یپ   ن ی مارکس  فرانسو  ی طبقات   ی ه یو  به   ی مورخان  عنوان را 

 فقر فلسفه خود با پرودون در    درگیری. مارکس در  رفتیپذ   یدار ه یسرما   تی از واقع   ًا صحیحاساس   ی ف یتوص 

مارکس   [ 6]کرد. ی م   ن یتحس   ش ای ل ی تحل   ی ن ی زب ی ت   ل یبه دل   نظری کاماًل مساعد را با    کاردو ی ر  وسته ی (، پ 1847) 

آثار توان در  ی اشاره کرد که م   اییی بورژوا  یطبقات   ل ی به تحل   ید ی ترد   هیچبی   ستیکمون   فستی مان در  

برهه از  ن ی که در ا ی زی . تنها چ یافت   از انقالب فرانسه  شانل ی در تحل   یر یی ت  ا ی  زوی گ مورخان فرانسوی نظیر 

 ست،ین   تاریخًا متعّین   دی تول   ی وه ی ش   ک ی   ی دار ه یبود که سرما تصور او    ن ی ا   افت ی انتقاد    ی برا  کاردو ی زمان در ر

ی طبقاتی صادق است: چیزی مشابه با این در خصوص نظریه .  [ 7ی] ع یطب و شبه   ی ابد  ای استوه ی بلکه ش 

 ی بود که مبارزه طبقات  ی را کشف کرده است، بلکه مدع  ی طبقات   یمارکس ادعا نکرد که وجود طبقات و مبارزه 

 یر یکارگ به در مارکس    1840  یدوم دهه   یمه یما در ن   [8] طبقه منجر شود.ی ب   یا به جامعه   سرانجام  دی با 

 مقوالتاز    یاساس   ی نقد  چی ، اما هنوز ه را شاهدیم   ی طبقات ی  نظریه و    یی بورژوا   ی اس ی اقتصاد س   ِیانتقاد 

 وجود ندارد.  یاس ی اقتصاد س 

ا افت ی مارکس به لندن گسترش    ینقد تنها پس از مهاجرت اجبار   ن ی ا   یدر قلب نظام جهان   جا،ن ی . در 

کمک    یدار ه یسرما  با  و  دوره  در   ا،ی تان ی بر  یموزه   ی هاکتاب   می عظ   یمجموعه آن  که  همانطور  مارکس 

را »دوباره   اش ی مطالعات اقتصاد   ، کرد   د ی تأک   پیرامون نقد اقتصاد سیاسی   خود بر   1859گفتار«  »پیش 

کرد. مارکس در ابتدا   ز ینقد مقوالت ن   بسط شروع به    فقط در این زمان است که مارکس   [ 9.] از ابتدا« آغاز کرد 

 بنیادی  ی انده ی نقد به طور فزا ی پیشرفتش این  ادامه با    ؛ را مورد انتقاد قرار داد   کاردو ی پول و رانت ر   یه ینظر 

 امر ن ی را آغاز کرد، ا   سه ی گروندر ب یترت   ن ی نوشت و به ا   1857که مارکس »مقدمه« را در سال    ی شد. زمان 

بود از   ی فهرست تر از آن بیش  بلکه  منجر شد  ه یسرما به    تی نقد او از اقتصاد بود که در نها  بسطنه تنها آغاز  

 نی ا  ان یب   ی حال، تالش برا  ن ی گذشته به دست آورده بود. با ا   ی هاسال   خالل   در  ی نظر  نش ی آنچه او از نظر ب 

از  ش ی آن مارکس با ب   یبود که در ط   ی آوردلهره   ی قاتی تحق   ندی مستلزم فرآ   هنوز  منسجم،  ی اوه ی به ش   ها نش ی ب 

 مواجه شد. ی نظر  شکاف   ک ی 
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 اششده ی زی ربرنامه   ی کار اقتصاد  ی برا   مطالب از    ی را شروع کرد، از قبل انبوه   سه ی گروندرمارکس    ی وقت 

 یدر واقع آغاز واقع  سه ی گروندرمفهوم کامل فاصله داشت.    کی   هب تا رسیدن  داشت، اما هنوز    در اختیار

با استفاده از  ی شاگرد پرودون که م   مون، ی ر دا  ی ازندارد: نقد   ند، غلبه ک   یدار ه یبر سرما   ی پول   نظام خواست 

. در کند ، گذار می است   یضرور   ی نقد  ن ی چن   یکه برا مقولی    بنیادهای با    ی ری به درگ   یص ی تشخ رقابل ی طور غ به 

م   جا،ن ی ا  مقوله   د ی د  توان ی به وضوح  با  هنوز  مارکس  جد   ی هاکه  مبادله مشکالت  و  پول  . دارد   یارزش، 

بلکه   ست،یارائه ن   یواحد برا  ی ش فصل هنوز تال   ن ی که ا  دهدی »فصل پول« به وضوح نشان م   قیدق   یمطالعه 

 [10]ارائه.  ی ه براوند ش د ی متعدد و دائمًا تجد ی هااز تالش  ی است ب ی ترک 

 ایزه یانگ ناشی از  نشد،    ی گر ی د   ی پژوهش   ند ی نشده، دوباره وارد فرآ مشکالت حل   ن ی ا   رغم به مارکس،    که ن ی ا 

 یبحران   نی منتظر چن   صبرانه ی ها ب آغاز شد. مارکس سال   1857که در سال    یجهان   ی بود: بحران اقتصاد  یرون ی ب 

آن خواهد بود. قرار   ی در پ  ی ب انقال   یها و شورش   یاقتصاد  د ی شد  های لرزه زمین که    کرد ی م   ین ی ب ش ی بود و پ 

 [11] شود.  ری د   یل ی که خ   د ی ترس ی کند و حاال مارکس م  ت یحما   ی بود کتاب او از جنبش انقالب

 یاو دارا   واکاوی حال،    نی . با ا کرد   یم ی عظ   یاه شرفت یپ   گروندریسهبر  کار خود    خاللدر    مارکسدانش  

دهند.   ص ی مشتاقانه آن را تشخ   یها از خوانش   ی ار ی رسد بس ی بود که به نظر نم   ز ین   چشمگیری   ی های کاست 

 ار ی بس   ی هابخش  ی آن برا   تر ش ی است، و ب   یواقع   شوربای شلم نوشته » دست   ن ی نوشته است که ا   مارکس خودْ 

 ب ی ها نبود. ترت و اشاره   گریزها   ادی مطالب، تعداد ز   ب ی منظور او صرفًا ترت  [ 12]در نظر گرفته شده است«.   یبعد 

ها آن   ن ی را که ب   یمتقابل   ارتباطِ   مقوالتْ   نی ا  است: ارتباطِ   یخود حامل اطالعات مشخص شده  ارائه مقوالت  

دارد  م   ، وجود  مقوله ی نشان  سرما   ییها دهد.  پول،  کاال،  مزد  ه، یمانند  غ   ی کار   مناسبات  ی نظر  ان ی ب   ره،ی و 

متقاباًل   بلکه  شوند ی م زمان ظاهر  تنها هم روابط نه  نی هستند. ا  افتهیتوسعه   ی داره یسرما  یدر جامعه  یاجتماع 

 یها له مقو  ن ی که ب   دهد ی به فرد اجازه م   ی نظر  واکاوی   فقط د.  هستن   ی اجتماع   ت یدر واقع   گر ی کد فرض ی پیش 

 یحال، وقت   ن ی با ا  [ 13] کند.  ان ی ها را ب مقوله   ن ی ب   ینظر ی ـ  مفهوم   پیوندقائل شود و    ز یتما   ده ی چ یساده و پ 

است که هنوز به وضوح درک   ی مقوالت فرد  ن ی ب   ی مفهوم  پیوند   ن ی ا   قًای دق   رود، ی م  ن ی از ب   نوشته دست انسجام  

 وجود دارد.  یزی نه چندان ناچ   یها ی ها کاست مقوله   ن یا   یمفهوم   تیبدان معناست که هنوز در تثب   ن ی . اشود می ن 

از   یکه مارکس برخ   تی واقع   ن یحال، ا   نی پرداخت. با ا  م ی کمبودها خواه   ن ی از ا  یبه برخ   یبخش بعد  در 

رونده و بالندگی پیش که ممکن است    ستین   ی معن   ن ی برطرف کرد، به ا  1860  یکمبودها را در دهه   ن ی ا 

از    ی شی پاال   ، راستایی تک  ا   ه ی سرمابه    سه یگروندر مداوم  با  باشد.  داشته  چن   ن یوجود   ی اده ی ا  نی حال، 

ی ها نوشته دست   ، سه یندر و گر که    به این نظر سوق داد  1980و    1970  ی هارا در دهه مگا    راستارانی و 

 – MEGA II / 4.1)   18۶3ـ 18۶5  یها نوشته دست ( و  MEGA II / 3.1-3.6)   19۶1ـ 19۶2
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)که منظور   ه یسرما که    کند می   نی داللت بر ا   توصیف کنند که بدینسان  « هی سرما   س ی نوش ی »سه پ را  (  4.2

آن   یبه سو   مارکس بالندگی    ند ی بود که فرآ  ی ( هدف است شده توسط انگلس  ش یرا ی و  یاثر سه جلد آن  از  

توان ی م   ، ی نظر  های کاستی شروع شد. اما در کنار بهبود ارائه و رفع    سه یگروندر با    قاً ی دق و    حرکت کرد 

اش صحبت « ارائه گریفهم همه مشاهده کرد. خود مارکس اغلب از »   بالندگی   نی در ا  زیرا ن   ی مخالف   شی گرا

دومین  ؛ مشاهده کرد  1859در   یاسی نقد اقتصاد س  پیرامونتوان در ی را م   گریفهم همه  نی کرد. اول ی م 

ها بهایی داشتند: گری فهم این همه است.    ه یسرما جلد اول    ویراست دوم شامل    گری فهم همه   ی تالش برا

از   گذار شوند، مثاًل  ی ظاهر نم   سرمایه در    گر ی د شوند؛ پیوندهای  بافتارهای مفهومی متعّین گاهی مبهم می 

به سرما  را   ن، یبنابرا  [14] .ه یپول  و هلموت  بکهاوس  گئورگ  ا   شلت یهانس  از   نی به طور خاص  را  تحول 

 شدن از دور   یارائه، بلکه به عنوان داستان   پاالیش چه رسد به    ، بهبود را نه به عنوان    هی سرماتا    سه ی گروندر 

 [15]اند. درک کرده   بدوًا بسیار قدرتمند   یارائه   کی از  

رسند. ی به نظر م   ی ناکاف  ــ  ثابت    یپسرفت نظر   نیز مستمر و    ش یپاال   ی ده ی ا ــ  هر دو موضع    وجود   ن ی با ا

توان مشاهده کرد، بلکه ی که هم بهبود و هم وخامت را م کفایت این دو موضع نه تنها به این دلیل است  عدم 

نه   سرمایه به    سه یگروندر از    منتهی  ر یمس گیریم که  نادیده می   ق یطر   ن ی ا  که به   رو از آن مهمتر از همه،  

 نی چن است. طرح شش کتاب و هم   ی اساس   یمفهوم   مسائل   نی چن بلکه هم   منفرد  ی هاجنبه   ی تنها شاهد دگرگون 

و هم آنها   دهدی م   بسط   گروندریسهکار خود در    خاللکه مارکس هم در    ــ  «عامبه طور    هی مفهوم »سرما 

که   ، ه یسرما . مارکس با  شود ی مکنار گذاشته    ــ  بردی به کار م   18۶1ـ 18۶3  ینوشته دست را در  

را   ی د ی جد  ی آن هستند، چارچوب نظر   س ی نو ش ی پ   نی و نه سوم   ن ی اول   18۶3ـ 18۶5  ی ها نوشته دست 

در واقع   [ 16]است.   کننده ن یی تع   ی اجتماع   ی یه سرما کل  و    منفرد   ی ه یسرما   ن ی ب   ز ی آن تما  ی که برا   کند ی م   جاد یا 

 یبرا   سی نوش ی در شش کتاب، که دو پ   « یاس ی : »نقد اقتصاد س تمایز بگذاریم  مختلف   یدو پروژه   نی ب ما باید  

( دارد  وجود  و  18۶1ـ 18۶3  ی نوشته دست و    ه سیگروندر آن  سه   ه یسرما (.  با  کتاب  چهار  در 

 ویراست ، از جمله  18۶۶ـ 1871  ی ها نوشته دست ،  18۶3ـ 18۶5  های نوشته دست )   س ی و ن ش ی پ 

 [17](. 1881ـ1871  یها نوشته دست و   ، ه یسرما اول جلد اول  

 

 آن  یو خطاها   «ها ن ی ماش   یقطعه » . استدالل مارکس در 3

، کند ی عمل نم  ی ارزشی نظریه بالیده هنوز بر اساس مالحظات    سه ی گروندر  ی نوشته دست در آغاز    مارکس 

 مجردکار   ن ی ب   ز یاو هنوز تما  ژه، یکند. به و   نیی پول را در گردش کاال تع   جایگاهکند تا  ی بلکه در ابتدا تالش م 
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 «کنندهتعیین   ی»نقطه   نوانبه ع   هیسرما که او در    یکربند ی پ   ــ نوعیرا روشن نکرده است    مشخصو  

 ف ی توص   ی« انتقاد   برداشت کل راز  ی »منزله به   1868  هی ژانو  8به انگلس در    ی او در نامه   یاس ی درک اقتصاد س 

جدا   کاردوی ارزش ر  یه ی از نظر با آن  که مارکس    ، مشخص و    مجردکار    نی ب   زی واضح تما   تی تثب   [ 18]. کند ی م 

تنها در   در   ن ی چن مارکس هم در واقع،    [ 19] .اد ( رخ د1859)   ی اسی نقد اقتصاد س   پیرامون کتاب  شد، 

ارزش   نی شود )اما نه هنوز به وضوح ب ی قائل م   ز یو ارزش تما  ی ارزش مصرف   نی به وضوح ب   گروندریسه

که او از   ی. هنگام دهد( انجام می   سرمایه  دوم جلد اول  ویراستکار را فقط در    ن ی و ارزش؛ او ا  یا مبادله 

 « هیچ توصیفیبی   کار » صرفًا     کاردو،ی ر  و  تی ، مانند اسم گوید سخن می ارزش    یکننده ن یی زمان کار تع 

 (labour sans phrase )   [20] شود.ی نم   مشخصو   مجردکار    نات ّیگرفتن تع است که مانع از اشتباه 

فرآ به   ی داره یسرما   د ی تول   ند ی فرآ  ل ی تحل  وحدت  ارزش   ی ندها ی عنوان  و  ارزش کار  و  در   افزایی یابی  تنها 

با مشکل مواجه   ی ثابتیه سرما  شکلی   بندی به تعّین پای   یمارکس برا   ن، ی. بنابرا دهدی رخ م   هی اول   یها ه ی فرض 

 یدی گونه ممکن است که کار بتواند هم ارزش جد گشت که چ می   سؤال باز   ن یکه او اغلب به ا   نحوی بود، به  

»گروه پژوهش و   مجلدی که   [21]منتقل کند.   محصول را به  به کار رفته    تولید   وسایل و هم ارزش    د ی افزای ب 

با   گاهی    ــ   نیی تب   ی برارا  تالش مارکس    کرده، ریز و درشت   منتشر     (PEM)نظام مارکسی«  ی  توسعه 

 [22]است. واکاوی کرده به طور گسترده   ــ   کار «ت یکم »و    «تی ف یک » با   گاهی کار،   «جوهر » و   «شکل » 

کار   وسایل  یانه دار ه یسرما  شکلی تعّین ثابت مشکل داشت،  هی که مارکس هنوز با مفهوم سرما ییآنجا  از

. گردش استکار فقط در    حاوی وسایل   که   ی شکل   ن ّیتع   ی عن ی  [ 23] د؛ی د ی م   ی پایا سرمایه   ی را فقط در مقوله 

 یداره ی سرما  ردش گ   ند ی، در بخش مربوط به فرآ شده بحث    ی آن درباره   اری که بس   ها«ن ی ماش ی  قطعه »  ن،ی بنابرا 

 .تعلق دارند   یدار ه ی سرما  دی تول  ند ی فرآ  ل ی که به تحل شود  پرداخته می   یمشکالت به  اگرچه   ــ   دهدی رخ م 

را از سر  ها ی س یدگرد   ای از »رشته  ی دار ه یسرما   د یتول  ند ی کار در فرآ   وسایل در ابتدا معتقد است که    مارکس 

در   [24].« آالت به عنوان نظام خودکار ماشین   در واقع  ا آیند یدرمی   نی ماش   صورت  به  سرانجامتا    گذرانند می 

شود، ی م   تنظیم و    ن یی تع   هان ی حرکت ماش   با »از هر لحاظ  این فعالیت  شود.  ی دگرگون م  ز یکارگر ن   تی فعال   جا،ن ی ا 

بلکه   ست، ی ن   ه ی سرما  ی برای  تصادف   ی امرکند که کل این تحول »مارکس استدالل می   [ 25]نه برعکس«. 

 ه یسرما   یو بسنده   مناسب ی  است، به شکل   دهی کار، که از گذشته به ارث رس   ی سنت  لی وسا   ِیخ یتار   ی دگرگون 

در تضاد با کار   ه ی سرما  دری  ذهن اجتماع   ِیبارآور عموم   ی روهای انباشت دانش و مهارت، ن   نسان، ی است. بد 

 شود ی حد ظاهر م   تا آن   ای پای  ه ی سرما  ی ژگ یو   تر، ق یدق   ای   هی سرما  یژگ یو   ی منزله به   نرو،ی و از ا   شودی جذب م 

 [26«] . شودی م   دی تول   ند یکلمه وارد فرآ  قی دق   ی در معنا  د ی تول   ی له ی که به عنوان وس 

 کند:ی خالصه م   ن ی بعد، مارکس چن   یاندک 
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 یوه یش ی  فقط هنگام   هی سرما  ا ی  ــرخ دهد    تواند ی م   یفقط هنگام   هی کامل سرما   یه توسع  نرو،ی از ا» 

 ا ی پا  یه یعنوان سرما به   یفقط به نحو صور کار نه   ل ی که وسا  ــ  کند ی خود را وضع م   با  منطبق   دی تول 

 آالْتن ی در حکم ماش  ای پا  ی ه ی شده باشد و سرما یهم سپر  اشواسطه ی باشد، بلکه شکل ب  افتهتعّین ی

کارگر،   یواسطه ی مهارت ب   ل ی نه ذ  گر ی د   د ی تول  ندی با کار مواجه شود. آنگاه کل فرآ   ْدی تول   ند ی فرآ   درون 

و   د ی به تول   ی سرشت علم   ی اعطا  ه، یسرما   ش یگرا  ن ی علم خواهد بود. بنابرا   ی آورانه فن   کاربرد   ِلی بلکه ذ 

 [27«]است. ند ی فرآ   نی در ا   مقداری ب   یوجه وجود  ک یبه   واسطه ی کار ب  ر ی تحق   و  ل ی تقل 
 

نم   کی نوزدهم،    یسده   در  معاصر  ماش ن توجه    توانستی ناظر  که  تول   ی انده ی فزا   ت یاهم   آالتن ی کند   د ی در 

 ن ی . ا کندی م   فای ا  ینقش هر چه کمتر   منفرد   است و کارگر   ش یکاربرد علم در حال افزا   و   دارند   یدار ه یسرما 

 ی دستاورد  ن ی . چن ستین   یخاص   یل ی کند، دستاورد تحل ی تحوالت اشاره م  ن ی به ا   جان ی که مارکس در ا  ت یواقع 

 روند باشد.  نی ا  تبیین دادن و تواند شامل نظم ی فقط م 

 هی . سرماکرده است   د ی لزومًا آن را تول  ه یکند که سرما ی برخورد م   ی ند ی فرآ  سان تحوالت به   ن ی ا   ه ب  مارکس 

 دی روزافزون تول   ی علم   ت یآالت و ماه ن ی چرا استفاده از ماش د«. اما  کن خود را وضع می   ا ب   منطبق   د ی تول   ی وه ی »ش 

بارآور   یروهای کند که »ن ی او استدالل م   ، قول اولنقل است؟ پاسخ مارکس مبهم است: در    بسنده   هی سرما  ی برا

 د ی تول   ندی که فرآ   کند ی م  دی دوم، او تأک   قولنقل شوند. در  ی »جذب« م   هیتوسط سرما   « یذهن اجتماع   یِ عموم 

 ، کار   ی رویبر ن   ه یما قدرت سر   گر، ی به عبارت د   « گیرد.قرار نمی   کارگر  ی واسطه ی مهارت بذیل  »   گری د   ی علم 

 یا نده ی به طور فزا   هی سرما   ابد،ی ی م   ش ی افزا   ْیاجتماع به لحاظ  شده  د ی دانش تول   ی انه داره ی بر اساس تصاحب سرما

دارد. در بر   هیسرما   یبرا   یمثبت   ری قدرت تاث   شِ ی افزا  نی شود. ا ی آنها مستقل م   ی هاو مهارت منفرد  از کارگران  

نام   ی که تحوالت   م ی نشان ده   م یاست. اگر بخواه   ی ارزش اضاف   د ی تول   ه، یاما هدف سرما  که مارکس از آنها 

حال،   ن ی . با ا م ی اشاره کن   ی ارزش اضاف   دی به تول   د ی با   دهد،ی را نشان م   ه یمنطبق« با سرما   د ی تول   ی وه ی »ش   برد ی م 

 ینسب   ی ارزش اضاف   د یاز تول   ایبسنده او مفهوم    رای دارد، ز  ی ادی قول هنوز با آن فاصله ز نقل   ن یمارکس در ا 

رو به رشد  یعلم  ت ی اهآالت و م ن ی ماش  ینده ی کاربرد فزا  ه تواند بی بدان معناست که او م  ن ی ندارد. ادر اختیار 

 یهستند که برا   تحولیکه آنها   ادعا کندقابل توجه برخورد کند و   ی تجرب   ش یگرا   کی فقط به عنوان  د ی تول 

 .کند  ه یتوج تحولی بسنده  تواند آنها را به عنوان  ی هنوز نم  مارکسحال،  ن ی هستند. با ا  ی کاف  ه یسرما 

کند: »به ی م   د ی تأک   ی ( برگرفته از شواهد تجرب یبر تناقض )ظاهر   ،ی ه ی توج   ن ی ارائه چن   یبه جا   مارکس 

 وضع   ارزش  یکننده ن ییتع   یمؤلفه   گانهی را به عنوان    ــ  ِصرف کار    تی کم   ــ   زماِن کارسرمایه    که  ی زان ی م 

ب   کند، ی م  کم   واسطهی کار  تع  تی و  اصل  عنوان  به  تع   ای   دی تول   یکننده یین آن   نشِ ی آفر  ی کننده ن یی اصل 

 لی مقدار تقل و کم   تی اهم کم   یبه عامل   یهم به لحاظ کّم  واسطهی . کار ب شود ی م  دی ناپد   ی مصرف   ی هاارزش 



1076 

 

 با سه ی در مقا ردست ی اما ز  ، ی پوش چشم رقابل یهرچند هنوز غ   ، ی ا ی به وجه وجود  ،ی ف یو هم به لحاظ ک   ابد ی ی م 

 [28«]شود ی بدل م   یعموم  ِیعلم   کار

عنوان تا خود را به   کندی م   تالش  هی سرما  ن ی: »بنابرا رد یگ ی را م   ر یگسترده ز   یجه یسپس فورًا نت   مارکس

 مسلط است منحل کند«. د ی که بر تول   ی شکل 

ب   ن ی در ا  زیانگ شگفت   ی جه ینت   نی ا   معضل طریقی شود. درعوض، مارکس به  ی نم   مستدل  تر ش ی مرحله 

 لودردال، تا بتواند با برداشت  سهیم است شده  د ی ارزش محصول تول   در  ی پایا یه سرما پردازد که در آن  ی م 

چند صفحه بعد  ها مستقل از زمان کار است، مخالفت کند. تن ای سرچشمه  ی پایا ه ی سرماکند ی که ثابت م 

 واسطه،ی »حجِم محض زمان کار ب  ه یسرما   یرابطه   فرضش ی گردد. او معتقد است که پ ی تناقض بازم   نی به ا 

 [29.] است  «ثروت   دی در تول   کنندهن یی عنوان عامل تع شده، به کار اعمال   تی کم 

 اسی مق که صنعت بزرگ   ی زان ی به م   : »اماشود ی م   ف ی خود صنعت تضع   یبا توسعه   فرضش ی پ   نی حال، ا   نی ا   با 

ن   ترش یب   ی ثروت واقع   نِشی آفر  ابد، ی ی توسعه م  انداخته   ان ی کار به جر   زمان  که در خالل   ی عامالن   ی رو ی به 

 [30«] شده. کار اعمال  ت یبه زمان کار و کم تا    کند ی اتکا م  شوند ی م 

 کند؟ی چه م  د ی تول   ند ی کند، کارگر هنوز در فرآ فا یا  ی نقش کمتر  واسطه بی حال، اگر زمان کار    ن ی ا  با 

مثابه ناظر به   ند ی بلکه انسان خود را به آن فرآ   شود، ی ظاهر نم   د ی تول   ند ی در فرآ   ده ی گنج   ی حت   گر ی کاْر د » 

تنظ  م  اش کننده م ی و  به   کند ی مرتبط  او  اصل آن   ی جا...  عامل  آن   دی تول   ند ی فرا   ی که  کنار  باشد، 

  [ 31] «. ستدیا ی م 
 
 خود«  بارآور بلکه »تصرف قدرت    ست، یخود انسان« ن   توسطشده  انجام   واسطه بی از »کار    ی مورد  گر ی د   جان ی ا 

 :کند می   ی اگسترده  اری بس   یر یگ جه ی مارکس بر اساس آن نت   [ 32.]است   انسان

 گر ی د  زیبزرگ ثروت نباشد، زمان کار ن  یسرچشمه  گری د  اشواسطه ی به محض آنکه کار در شکل ب » 

 یارزش مصرف   ‹یسنجه   دی نبا   ›هم ی  اارزش مبادله   نی هم باشد و بنابرا   د ی و نبا   ست ی آن ن   ی سنجه 

کارنکردن نخواهد بود، همانطور که    ی ثروت عموم   یشرط توسعه   گر ید   ها کار مازاِد توده باشد.  

 ی متک   دِ ی تول   جه،یذهن انسان نخواهد بود. در نت   یِ عموم   یروها ین   ی شرط توسعه   گری د   لیقل   یا ه عد 

 [33...«] پاشد ی فروم  یا بر ارزش مبادله 

که   م ی موضوع داشته باش   ن یبه ا   یتر ق یارزشمند است که نگاه دق   ،شوند نقل می جمالت اغلب    نی که ا با این 

 مشهود  یتجرب   لی تما   ن یمارکس ا   آغاز. نقطه  کند و چگونه این کار را می   کندی م  هی توج مارکس آنها را   ا ی آ 

 شرفتی پ   یدار ه یسرما   دی تول   ی وه ی در ش   وسته ی پ   د ی تول   یه ند ی فزا  یعد علم آالت و بُ ن ی است که استفاده از ماش 
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استوار   گر ی که بر همد   گیرد یی قرار می ها و اساس استنتاج   ه ی پا  چون هم   مناقشه بی مشاهدات    ن ی کند. سپس ای م 

 هستند:

شود، که پس از ی م   د ی ناپد   د ی تول   ند ی از فرآ   ی انده ی طور فزا به   « واسطهبی که »کار    ند ی ب ( مارکس می الف •

 نتیجه شود،  دی آن با 

 ا ی توسط علم    یانده ی طور فزابه   ثروتبلکه    ؛ست یبزرگ ثروت ن   ی سرچشمه   گر ید   واسطه بی ( کار  ب  •

 شود؛ساخته می   ی اجتماع   یدانش عموم 

 ست،یثروت ن   «یسنجه »  گر یمورد، زمان کار د ن ی ( در اج  •

 نی ( از ب «بر ارزش مبادله  یمبتن   دی تول »)  ی دار  هیسرما   دی را داشته باشد که تول   جهینت   نی ا  دی ( که با د  •

 رود.ی م 

 ی مشخص، که ارزش مصرف   دی کار مف   نی ب   زی که عدم تما  می ن ی ب می   م،ی ر یاستنتاجات را با دقت در نظر بگ   نی ا   اگر

 دارد:  یا کننده ن ییتع  ی امدهای شود، پ می   بازنمودهکه در ارزش    ،مجرد  ی کند، و کار انسان ی م  د ی تول 

نامحدودی به الف(: مارکس    خصوص   در  را ن ی ماش   تدریجی   کارگیری به از    ی تجرب   یه مشاهد  طور  آالت 

 ی داره یسرما   د ی تول   ند ی در فرآ  ی ت ی محدود   چ یواقعًا ه   ا یکه آ   داد   ح ی حال، ابتدا الزم است توض   ن ی دهد. با ای م   م ی تعم 

 م، ی ر ی را در نظر بگ   مشخص   د ی فقط کار مف   ر. اگ ری خ   ا ی وجود ندارد    ها ن ی با ماش   « واسطهبی »کار    ی ن ی گزی جا  ی برا

م آنگاه   نظر  به  واقع  ه ی در  که  طر   بارآوری   شی افزا   یبرا  ی ت ی محدود   چ ی رسد   ینده ی فزا  کارگیری به   ق یاز 

ماند(. اما ی م   یباق   بازسوال    ک یافتد  ی اتفاق م   ن ی که در آن ا  ایی آالت وجود ندارد )اگرچه دوره زمان ن ی ماش 

 ی برا  حدومرزی مطمئنًا    را یاست، ز   ی دار ه یسرما   د یتول   ند ی از فرآ   رد مو  ک ی  ن ی که ا   م ی در نظر داشته باش   د ی با 

 یارزش یئی ش  کی خود   شود، ی استفاده م   یدار ه یکه به روش سرما   ی ن ی آالت وجود دارد. ماش ن ی استفاده از ماش 

 هزار10 ی ن ی مع  ن ی )اگر ماش  آورد ی شده به ارمغان م د یمحصول تول  ی ارزش را برا یهانه ی هز  ن ی انگ ی است که م 

منفرد انتقال از ارزش خود را به محصول    هزارمیک ده   ن ی کند، آنگاه ماش   د ی تول   ی را قبل از فرسودگ   قطعه 

اول  دهد می  جلد  پانزدهم  از فصل  دوم  در بخش  مارکس  که  به طور گسترده بحث   هی سرما (. همانطور 

 دی تول   ی ها نه ی که هز  ت ارزشمند اس  ی تنها زمان   ی دار ه یسرما   د ی تول   ند ی آالت در فرآ ن ی کند، استفاده از ماش ی م 

محصول کمتر از کاهش   یبرا   ماشینارزش    ی که بازده   افتدی اتفاق م   ی تنها زمان   نی . و ا ابد یمحصول کاهش  

آالت ن ی استفاده از ماش با    دار سرمایه   . اگر افتدی کار زنده اتفاق م   ی هانه ی کاهش هز   ل ی باشد که به دل   یی ها نه ی هز 

 ی بازده کند. اگر  ی انداز م ساعت را پس   کی   ن ی مزد ا  او کند،  می   ییجو قطعه صرفه   کی   د ی ساعت در تول   ک ی 

کار را به   ن ی دار ماش ه یباشد، در آن صورت سرما   تر ش یساعت ب   ک یمحصول از دستمزد    یبرا   نی ارزش ماش 

 شیرا افزا   دی تول   ی هانه ی وجود هز   نی کند، اما با ا   بارآورتر ممکن است در واقع کار را    نی ماش   را ی ز  رد،ی گ ی نم 
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استفاده   ن ی ماش از  باشد،    انداز شدهپس   مزد   یها نه ی کمتر از هز   نی ارزش ماش   ی که بازده   یان زم   فقط دهد.  می 

 .شود ی م 

 یعن ی  ،ی ماد . اگر ثروت  ستی از »ثروت« چ   جا ن یکه منظور مارکس در ا  ستیمشخص ن در خصوص ب(:  

، زیرا هرگز منبع »بزرگ« ثروت نخواهد بود،    « واسطهبی »کار  آنگاه  باشد،  مدنظر    ی مصرف   ی هاانبوه ارزش 

شده جاد یا  بارآور  یروها ی( و ن نی م مانند حاصلخیزی ز   مثاًل)   یع یطب   بارآور   یروهای ، نشخص م   دی عالوه بر کار مف 

ا نیز  انسان به همان اندازه    وسط ت  ا   ن ی منابع بزرگ ثروت خواهند بود. با   جان ی حال، اگر منظور مارکس در 

ارزش   نی کاالها«، پس ا   م ی »ارزش« »انباشت عظ   یعن ی است،    یدار ه یثروت در جوامع سرما   ی شکل اجتماع

 ن یست که کدام بخش از ا ی مهم ن   جا،ن ی کرده است. در ا  د ی است که کاالها را تول   ی انسان   مجردکار    ییبازنما 

صرف شده است، و کدام بخش   د ی تول   ند ی ( فرآ ن ی است که در )آخر  « واسطهبی »کار    ان یب   ی انسان   مجرد کار  

از   یا نده ی اگر بخش فزا   یشود. حت ی به محصول منتقل م   ها آن ارزش  که    ها ن ی در ماش  یافته شیئیت کار    ان ی ب 

 یجوهر ارزش باق   مجرد شود، کار    برگردانده   شده تفاده اس   ی هان ی ارزش محصول به انتقال ارزش توسط ماش 

 .ماندی م 

 ماندگاری درون سنجه   ز ی بماند، آنگاه زمان کار ن   ی جوهر ارزش باق  مجرد ر  حال، اگر کا  ن ی رابطه با ج(: با ا   در 

کند.   فا ی ا   اییافته نقش کاهش   ی انده ی به طور فزا   د یدر تول   « واسطهبی اگر »زمان کار    یماند، حت ی م   یآن باق 

است   یآن مقدار کار مشخص   واسطهبی ارزش نبود: زمان کار    ی سنجه به هر حال هرگز    واسطه بی زمان کار  

را ارزش    مشخص زمان کار    منفرد   کردن صرف حال،    ن ی شود. با ای م   صرف منفرد    ی دکننده ی که توسط تول 

 یانگین م   یاجتماع   های نسبت که فقط از    یانسان   مجردبلکه ارزش توسط آن مقدار کار    ؛ دهد ی نم   لی تشک 

 .ردی گ ی شود، شکل م ی م   ناشی 

که مارکس   ی بماند، پس استدالل   ی ( ارزش باق ماندگاردرون )   سنجه اگر زمان کار به عنوان  در خصوص د(:  

. در ست ی معتبر ن   گر ی کند، د ی بر ارزش مبادله« ارائه م   ی مبتن   د ی »تول   ی فروپاش   ی عنی ،  ش استنتاج   ن یآخر   ی برا

 یی ارزش )تا جا سنجش   یها ی آخر، از همان ابتدا کاماًل نامشخص بود که چگونه دشوار   استنتاج   نی واقع، با ا 

 منجر شود.  یدار یه سرما   د ی تول   ی بالفاصله به فروپاش  د ی ( با فتدیاتفاق ب  ن ی که قرار است ا

نشده که متوجه    ز ی است که خود مارکس ن  ز ی انگ آخر واضح است و شگفت   استنتاج از همه، ضعف    مهمتر 

 سینو ش ی پ   ن ی بحران نهفته است که او قبل از تدو   برداشتی از در    ح ی . توض چقدر ضعیف است ل  ستدال این ا 

]. . .[ با   یتجار  هایادعا کرد که »بحران   ستیکمون   فستی مان کرد.  ی عمل م آن    براساس  سهی گروندر 

 [34].« افکند می به خطر  را    یی کل جامعه بورژوا  ت یموجود   زتر، ی دآم ی طور تهدخود، هر بار به   ی اه بازگشت دور 

 د ی بحران و انقالب وجود دارد: »انقالب جد   ن ی ب   ی ک ینزد   پیوند چند سال بعد، مارکس و انگلس ادعا کردند که  
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 [35]است.«    یقطع   حران ب  نی حال، به همان اندازه ا   ن یممکن است. با ا   دی بحران جد   کی   یجه ی فقط در نت 

بلکه   ، ی اس یس   ی ند ی فرآ   زور ی در بحران نه تنها کاتال   ، سهی گروندرنوشته  نوشتن دست   ن ی مارکس، در ح   که ن ی ا 

: سدی نوی جا م در آن   نویس اولیه روشن است.، از همان پیش د ی د ی م   ز یرا ن   یاقتصاد   یفروپاش   کی   های گاه آغاز 

 [36ای«.]ارزش مبادله مبتنی بر   اجتماعی و شکل    د یتول   یوه ی »بحران. انحالل ش 

انحالل ش   سه یگروندر در آغاز کار خود در    مارکس   د ی تول   ی وه ی متقاعد شده بود که بحران منجر به 

خواهد شد«. اکنون   یده »فروپاش   ت یدر نها   د ی تول   وه یش   ن ی خود، ا  ی توسعه   ر یخواهد شد و در مس   یدار ه یسرما 

را   سازوکاری   د ی با  طشد، او فق ی م   ی منته   « لی س » آغاز شده بود که به    یبحران بزرگ بازار جهان   ن ی که اول 

 [ 37] داد. ی م  ل ی را تشک  ند ی فرآ   نی کرد که اساس ا ی م  م ی ترس 

 یهادر سال   یبازار جهان   یبحران واقع   نخستینرخ داد. اگرچه    یمتفاوت   اری که اتفاق بس   م ی دان ی حال، م   نی ا   با 

ای را بر ارزش مبادله   ی مبتن   د ی تول   ی بود و نه فروپاش   ی انقالب   شورش   زور ی رخ داد، اما نه کاتال   1857ـ1857

شد. مارکس   ت یآمد و تقو   رون یاز آن ب   یدار ه یسرما   د ی و تول   افتی   ان ی . برعکس: بحران به سرعت پا اعالم کرد

 1870 ی در اواخر دهه  لسونی که دن   یدرس را به طور کامل آموخت و هرگز آن را فراموش نکرد. هنگام   نی ا 

را قبل از   هی سرما تواند  ی د، مارکس به او پاسخ داد که نم را تمام کن   سرمایه او را تحت فشار قرار داد تا  

دهد که او ی را نشان م  ی دی کاماًل جد   ی هاده ی پد   رای برساند، ز  ان ی برسد، به پا   خود به اوج   یبحران کنون   که ن ی ا 

 تألیف  نی ترس او در ح   یحت   ای   ی از فروپاش   یهر تصور  [ 38]. کند درک    یبه لحاظ نظر ها را  آن   دی هنوز با

 شود، از بین رفته بود.  ر« ی د   ی ل ی کتابش »خ   که سه ی گروندر 

 

 ه و حل آنِن. معمای ِک4

در  ه یسرما کرد، در جلد اول  لی تحل  پایا یه ی سرما در رابطه با  سهیگروندر که مارکس در   ییها ده ی پد 

 ی ا مقوله  ، ی نسب   ی ارزش اضاف  دی تول ی درباره   قاتی از تحق   یبه عنوان بخش  ــ     شوند ی مختلف ظاهر م   یجاها 

 دی کار مف  نی ب  قیدق  زی بر اساس تما  ه یسرما اما در  حضور دارد، سهی گروندردر  ییابتدا   ی که فقط به شکل 

به   ی داره ی سرما   دی تول   ندی درک فرآ   ن ی چن و هم   ر،ی ثابت و متغ   یه یسرما   ن یو ب   ، مجرد   ی و کار انسان   مشخص 

 یابد.افزایی بسط می ارزش  ند ی عنوان وحدت کار و فرآ 

 ی ها عنوان روش بلکه به   شوند، ی م   گنجانده   ی واقع   ا ی  ی طور تجرب اکنون نه تنها به   نیروی بارآور   یتوسعه 

 نیروی بارآور در  شی افزا   بنیادیامکان    شامل  که در آن  شوند،ی درک م   ینسب   یارزش اضاف   دی تول   مند نظام 

آالت )به طور ن ی ماش   ی ریکارگ   به ( و  د ی در پرتو تول   ی می پارادا   ل ی کار )تحل   م ی تقس   منفرد،کار    ی روهای ن   ی اری هم 

 نیروی بارآور  چون هم کار    یاجتماع   بارآور  نیروی . در هر سه سطح،  است   «( مقیاسدر »صنعت بزرگ   یم ی پارادا 
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نیرویی و    چون دارایی غیرهم   ،د ی تول   یماد   ندی فرآ   ذهنی  هایتوانمندی » با[    ]کارگرو    شود ی ظاهر م  هیسرما 

 :ست ین   کسان ی در هر سه سطح  امر   ن ی اما ا [ 39«].شوند رو می حاکم است، روبه که بر او  

کل   ی اراده   حدت وو   ــ بازنموددار  ه یسرما در آن،  شود که  ی م   شروع ساده    یار ی هم   از  یی روند جدا  ن ی ا» 

که کارگر   تولید کارگاهی در  این روند جدایی  .  ــ در مقابل کارگران منفرد است  یکار اجتماع   ی سازواره 

که علم  اسی مق . در صنعت بزرگ کندرشد می  کندمی   ل ی تبد از خود جزییکند و او را به ی م  عیوبرا م

، دهد ی قرار م  ه یکند و آن را در خدمت سرما ی م  ل ی تبدمتمایز است  از کار  که   دی تول   یبرا   یت ی را به ظرف 

 [40شود.«]کامل می 
 

 کند: می بندی  چنین جمع در فصل پانزدهم    مقیاس بزرگ   صنعت آالت و  ن ی خود از ماش   ل ی سپس در تحل   مارکس 

 افزایی ارزش  ند ی فرآدر همان حال، بلکه  نیست کار ند ی فرآ فقط  آنجا که  از  یدار ه یسرما  د ی نوع تول  هر » 

 ،آورد را به خدمت خود در نمی کار    ط ی کارگر شراخصوصیت عمومی را دارد که در آن    ن ی است، ا   ه یسرما 

آالت ن ی ش ما   ظهور تنها با  با این همه، . گیرد است که کارگر را به خدمت می کار  ط یشرا  بلکه برعکس، 

که این   ل ی کار به دل   ی وسیله .  یابد می و محسوس    ی فن   ی ت ی واقع   برای نخستین بار   ی وارونگ   ن ی است که ا 

کار عنوان  به   ه، یسرما  عنوان به    در مقابل کارگر  کار  ندی فرآ جریان  ، در  بدل شده   خودکاردستگاهی  به  

تر نشان پیش   که چنان کند.  ی م   خود  آن را جذبو    مسلط استکار زنده    ی روی که بر ن   گیردقرار می   مرده

ذهنیتوانمندی   ییجدا دادیم،   این و    یدی کار    از  دی تول   ندی فرآ   های   ن ی چن   شدن ل ی تبد گونه،  به 

که   مقیاس بزرگ  عت توسط صن  سرانجام کند، ی بر کار اعمال م   ه ی که سرما  ییها نیرو به   هایی توانمندی 

 ی ت ی اهم هیچ  که اکنون    کار ماشین   یژه ی . مهارت و شودی م   لی تکم   استوار است،   آالتن ی ماش   بنیاد بر  

 ...   ی ن ی ماش   نظامدر    متجسم   یاجتماع ی کار  توده و    ی ع یطب   عظیم   یروها یعلم، ن   مواجهه با، در  ندارد 

 [41«].شودمی نهایت کوچک که محو و نابود  کمیتی است بی 

بارآوری   نیروی  شی)افزا   ینسب   یارزش اضاف   دی تول   بافتار در    د ی تول   ندی فرآ   راتیی تغ  لی و تحل   ه یمارکس با تجز 

 یکه زمان کار اضاف   نحوی شود، به ی زمان کار الزم م کاهش    جهیکار و در نت   ی رویمنجر به کاهش ارزش ن 

ادعا کند،   سهیگروندر مانند  ه را    توسعه  ن یصرفًا ضرورت ا   تواندمی نه تنها  (،  ابد ی ی م   شی افزا نحو متناظری  به 

از   د ی تول   ندی فرآ   های ذهنی توانمندی   تفکیک او روشن شد که    یبرا   ن ی چن کند. هم   هیتواند آن را توج ی بلکه م 

نقطه اوج خود را در   ند ی فرآ   نی است. ا   ماندگاردرون   یدار ه یسرما   داتی است که در تمام تول   یش یکارگران گرا 

 ییجز   ی هاکه مهارت   نی سوال ببرد. ا   ری را ز   ی داره ی سرما  د ی که تول   یطف اما نه نقطه ع   افت، ی   ین ی ماش   دی تول 

ارزش را   د ی تول شود  ریز و دقیق می   ، « ی»عقل عموم   همراه با   دینسان استفاده از علم، و ب   همراه با   منفرد   کارگر 
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مفهوم   ت یوضع   ن ی ا،  ذکر شده است   ی پرانتز   داخل همانطور که در فصل شانزدهم    ، . برعکس کند ی نم  د ی تهد 

 .دهد ی م   ر ییرا تغ بارآور  کارگر 

است. با   کرده  ی ها« بررس ن ی ماش  یکند که در »قطعه ی را مطالعه م   یهمان تحوالت  سرمایهدر  مارکس

 متقنی   لی به دال   کهن ی ا  ا ی  ست،یجوهر ارزش ن   گری ( دمجرد کند که کار ) ی کجا ادعا نم   چیحال، او در ه   نی ا 

 رود.زیر سوال می ارزش    یسنجه کار به عنوان  

متفاوت    ی اکنون در سطح  ی ارزش   عد ُب ایفا  کاماًل  به »مفهوم ارزش کن ی م نقش  پرداختن  د. مارکس در 

 ،ه ِنِک  ، ی س ا ی اقتصاد س   انگذاران ی از بن   ی ک ی کند که  ی صحبت م   « ییدر فصل دوازدهم، از »معما   « ینسب   ی اضاف 

داران از ه ی که سرما  تیواقع   نی را به او بدهکار بودند: ا  یها پاسخ مخالفان خود را با آن عذاب داده بود و آن 

 یاکاهش ارزش مبادله   ی ها دائمًا در پ آن   گر، ی د   ی اما از سو  ند، مندعالقه   ی اسو فقط به ارزش مبادله   ک ی 

در گذارد.  پاسخی به این معما را در اختیار نمی   گروندریسه مارکس نیز در    [42]. هستندمحصوالت خود  

، آن را به عنوان این معما حل    یبرد. اما به جا می بود، نام    کرده  مشخص  ه نِ ِککه    یتناقض از  جا، او عماًل  آن 

 گری د   یاز سو   کهضمن آن ،  کمینه کاهش زمان کار به    یبا تالش براسرمایه  درک کرده بود: »   هیرما س   تناقض

 [43«].فراروندی متناقض است ، خود کند وضع می   ثروت  ی سرچشمه و   سنجه  یگانهبه عنوان  را  زمان کار  

قائل   یدار ه یسرما   دی تول   یوه ی ش   یسرنگون   ی برای  ل ی « پتانس تناقضْ »   نی ا   برای   سهی گروندردر    مارکس

به   دار ه ی : سرماشود ی حل م ی  نسب   ی ارزش اضاف   د ی تول   واکاوی   ی نه ی زم پس این تناقض در    ، ه یسرما . در  بود 

فروش   قیقادر است از طر   کهموجود در آن    ی بلکه صرفًا به ارزش اضاف  ست،یمند ن ارزش مطلق کاال عالق 

 یو هم ارزش اضاف   کند ی هم کاالها را ارزان م   ند یفرآ   نی که هم   ییجا . و »از آن مند استعالق   ابدیتحقق  

اش که تنها دغدغه   دار، ه ی: چرا سرما می را دار   ر ی ز  ی راه حل معما   جا ن ی ما در ا   هد، د ی م   شی ها را افزا موجود در آن 

که مارکس   تناقضی   [ 44«].اورد ی ب   نیی را پا   ی ا است تا ارزش مبادله   الش است، مدام در ت  ی ا ارزش مبادله   د ی تول 

بر   ی مبتن   دات ی تمام تول   ی زده کرده بود که فورًا فروپاش چنان شگفت   سه یگروندر در    1857ـ1857را در  

که   ، معمایی ابد ی ی م   ل یتقل   ه ی نظر  خ ی از تار   یی به معما   ه یسرما   در  1867را مشاهده کرد، در    ی اارزش مبادله 

 ینظر  یها شرفت یپ   ن یاند، مارکس را در ا توقف کرده   سهیگروندر که در    یدارد. آن مفسران   یا ده حل سا راه 

 اند.نکرده   ی همراه   کننده ن یی تع 
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 های تاریخی گسستی در دوران

 ی بین سازمان و جنبشاعتراضات جدید جهانی در فاصله 

 

 2022ژانویه   4

 

 ی: داریو آتزلینی نوشته

 ی: مریم فرهمندترجمه

 

ها در کشورهای مختلف در سراسر دنیا رخ  ای و شورشای از اعتراضات تودهزنجیره  2010از اواخر سال  

های فراوانی میان  ها و همانندیها و جوامع مختلف، توازیی تمایزات بین جنبشرغم همهداده است. به

ها،  دارد. هریک از این جنبشجهانی    ایها وجود دارد که نشان از پدیدهآفرینانِ آنمحتوا، شکل و نقش

از پذیرش اولویتاست. آندمکراسی را به سؤالی عملی بدل ساخته بخشیِ منافع مالی و اقتصادی بر  ها 

های جدید نشانگر گسستی از  کنند. ظهور و عملکرد این نوع جنبشمنافع سیاسی و اجتماعی سرپیچی می

چنین ارتباطات اجتماعی است. در این مقاله استدالل  ماَشکال سابقاً غالب بر امر بسیج و سازماندهی و ه

این در  که  شد  دورانخواهد  در  گسستی  به  مربوط  موضوع  از  جا  جدیدی  اَشکال  است.  تاریخی  های 

آمده پدید  جمعی  ذهنیت  و  اغلبسازماندهی  دیگر  که  دههاند  مانند  عملکردها،  شان  جذبِ  پیشین  های 
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شوند بسیار عمیق و  که از این تحوالت اجتماعی حاصل مید. نتایجیشونها و نهادهای موجود نمیسازمان

 اند. گسترده

 گسست در دوران تاریخی ـ  1

های جدید، تجارب و امیدها در سطحی بسیار وسیع،  ها و ایدههای تاریخی، تکانهدر مقاطع مختلف دوران

ی جامعه را  های اندیشه و سامانهزود( بنیادجا )دیر یا  یکسره سراسر جهان را درنوردیدند و تقریباً در همه

ها  ها و شورشمتحول ساختند. علل تحوالتی از این نوع ــ اگر بخواهیم صرفاً سه نمونه بیاوریم ــ انقالب

های عظیم سیاسی  ی بیستم و جابجاییی نوزدهم، مبارزات و انقالبات کارگری در اوایل سدهدر اواسط سده

ی دوران  بودند. امروز ما دوباره در آستانه  1960ی  های دههاستعماری در سال  و فرهنگی و مبارزات ضد

چنین رد  اش، طرد جهانی و رو به رشدِ دمکراسی لیبرال و همتاریخی مهمی قرار داریم که اجزاء مشخصه

ی و های اجتماعی، سیاسزمان به معنای رد قالبخورده با آن است که هممنطق ]دمکراسی[ نمایندگیِ گره

ی  اند. این عدم پذیرش با خودـسازماندهیِ تودههای گذشته عرضه شدهاقتصادیِ هژمونی است که در دهه

همراه است که بر اساس روش دمکراسی مستقیم، اَشکال اشتراکی نوینی برای    نایافتهاین سازمانازپیش

ای که این  وا، راستا و شکل سیاسیآیی پدید آورده است. همسازی درونی در ابعاد، میدانِ بُرد، محتگردهم

 ناشناخته است.  1960یهای دههکند، حداقل از سالپدیده آشکار می

های  های سالکه جنبشچنین در علوم، مبنی بر اینها، همشده در رسانهاکثر انتقادات شدیدِ اخیراً مطرح 

  [OWS: Ocuppy Wall Street]استریت«  اند، مثالً »جنبش اشغال والگذشته دستاورد زیادی ندشته

به سیاستی نهادینه    نظرانهروی از نگاه تنگ، دنبالهDemirović 2014: 419)تأثیر« باقی مانده است  »بی

سنجد که این  ها را در راستای پارامترهای دمکراسی لیبرال میاست و موفقیت ظاهری یا شکست جنبش

های فهم  تر پیرو نظر گرامشی مبنی بر جابجاییباید بیش  جااند. اما اینآرایی کردهها، علیه آن صفجنبش 

 اند. تر، بسیار عظیمهایی که با نگاهی دقیقمتداولِ عامه بود؛ جابجایی

شوند، عمدتاً  گران نادیده گرفته میها و پژوهششماری که وسیعاً از سوی رسانههای معین بیورای موفقیت

اَشکال سازماندهی و اعتراضیِ تاکنونهای تازها متوجه اثرات جنبشباید نگاه کس  مسلط شود. هیچه بر 

عرضهنمی عملکردهای  از  جنبش  شدهتواند  از  توسط  جدید  ظهور    2010های  زمان  از  بگذرد.  بسادگی 

هایی سنتی مانند سندیکاها ــ در بسیاری نقاط با اَشکال جدید سازماندهی  اعتراضات جدید ــ حتی سازمان

سو هستند. از تمام افراد دخیل در کار بسیج و سازماندهی، از ترکیه تا امریکا،  ها همبشو اعتراضی این جن

اظهار شنیده می  این  اسپانیا،  تا  گِزی  از مصر  را »روِح  آن  ترکیه  در  نیست«.  قبل  مثل  چیز  شود: »هیچ 
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[Geziمی »]جنبشِ پانزدهم وگذار است، و در اسپانیا صحبت از »ژنِگویند: شبحِ گِزی در گشتنامند، می 

 [« است که بر اعتراضات نوین حک شده است. DNA der M15ماه مه ]

کنند، زیرا این منطق همواره  های نوین این است که منطق نمایندگی سیاسی را رد میوجه اشتراک جنبش

توان،  وجه نمیکه به هیچی شخصی، دال بر اینشود. هم در تجربهعنوان امری غیردمکراتیک تجربه میبه

ی مکانیزم نمایندگی سیاسی در  های مهم اثر گذاشت، و هم در تجربهگیریتوان بر تصمیمیا به ندرت می

ها بر[ طرح و  توان در تاثیر سیستمی اخیر را میارتباط با عملکردها و اهداف شخصی؛ ]بیان این تجربه

های  و اجماعی دید. اکثر جنبش  افقی  بدیل، مبتنی بر دمکراسی مستقیم،  گیریهای تصمیمکاربست مکانیزم

کنند؛ از میدان تحریر در قاهره  های عمومی استفاده مینوین، در عمل از اَشکال دمکراسی مستقیم در فضا

آیی شهروندان بوسنی ها در اسپانیا، یونان و ترکیه، در برزیل و در امریکا، یا در گردهمها و پارکتا میدان

کس آن را زیر سؤال  و مشارکتی، اصل اساسیِ ساختارسازی است که هیچ  هرزگوین. دمکراسی مستقیم

از آشکارترین سرشت   یکی  است. ]های جنبشنشان  ـنبرده، و  پراکسیس در  1های جهانی جدید  این   ]

مکان دیگر  و  کار  محل  شهری،  جنبشمناطق  این  که  یافتههایی  رشد  است.  اندها  حاضر   ،

(Sitrin/Azzellini 2014) شکل 1990ی  های دهههای امریکای التین در آغازِ سالی از جنبشبسیار ،

در    زمینها در مکزیک، جنبش ]کارگران کشاورزیِ[ بیو محتوایی دقیقاً همانند داشتند؛ جنبش زاپاتیست

ای  ها و سازماندهی در آرژانتین، سازماندهی توده[، شورشMovimento dos sem terra, MSTبرزیل ]

اند. این نخستین  ها فقط چند نمونههای بومیان از مکزیک تا کلمبیا، بولیوی و اکوادر؛ اینجنبش  در ونزوئال،

بایست  شود و میی اعتراضات فعلی ارزیابی میواسطهعنوان پیشتاز بیموِج »اعتراضات ضدِ نمایندگی«، به

 (.Sitrin/Azzellini 2014: 14ff)عنوان بخشی از زمان طوالنیِ گسست در دوران تاریخی تلقی گردد. به

[2 ] 

جا به شکلی موازی و  خطی ندارند. این تحوالت در همهتحوالت اجتماعی قاعدتاً مسیری سرراست و تک

دارای گرایشهمانند رخ نمی تمامی جنبشدهند و همواره  ترتیب،  به همین  های  های متضادی هستند. 

ار گرفته شوند. اما  کمثابه مدرک و سندی برای گسستی تاریخی بهتوانند بهگذشته در سراسر دنیا نیز نمی

ها  ها بتوان »تعلق« جنبشهای آزمون« نیست که براساس آنای از معیارآوریِ »سیاههمسئله بر سر جمع

جا یکسان نبود(، بلکه موضوع بر سر  « نیز همه1968های جهانی جدید، سنجید )حتی »را نسبت به پدیده

اند  های متفاوتی بروز کردهست که در ترکیبهای تحول و تغییری انشان  ـای از سرشت  تشریح مجموعه



1088 

 

ی آینده  هایی دربارهبینیتوان به پیشگر کیفیتی نوین هستند، که البته براساس آن نمیشان نشانو همگی

 دست زد. 

 ... قطار را متوقف کنـ  2

ت مردم بود و  ی بحران بر دوش اکثری ها در سراسر دنیا، علیه نهادنِ بار غیرقابل تحملِ هزینهآغاز بسیج

داد؛ همراه با تشخیص  ها را بر نجات مردم ترجیح میاعتراض و نارضایتی در برابر سیستمی که نجات بانک

ترین شعارها  یک از تصمیمات سیاسی را ندارند. یکی از معروفاین نکته که مردم امکان اثرگذاری بر هیچ

بود: »آن این  اسپانیا  در  اعتراضات  آغاز  مِندِس  گویند  ها میدر  آنا  نیست«.  این دمکراسی  اما  دمکراسی، 

[Ana Méndezدر مادرید می ]را  گوید: »احساس عمومی این است که برای نهادن نامی بر گردباد، آن

که تو  آنگیرد، بیی زندگی تو تصمیم میدهد و دربارهنامند، اما این بحران به راه خود ادامه میبحران می

 [ 3] ( Sitrin/Azzellini 2014: 40به نقل از: باشی.« )ارکردن آن داشتهگونه کنترلی برای مههیچ

شده  داریِ جهانیی سرمایهو استثمار بوسیلهشدنِ شرایط زندگی  ی یکسانها، نتیجهشباهت جهانی بسیج

داری دیگر  سرمایه  (Harvey 2003; 2004)و »انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیتی« عظیم است.  

ای بر اساس غصب دارایی دیگران  طور فزایندهصرفاً محدود به استثمار نیروی کار نیست. »انباشت ثروت به

افراد، کنترلی موثر بر  صورت می گیرد« و در فرآیندی از تراکم و تمرکز به »گروه محدود و کوچکی از 

. بدون  (Harvey 2014: 2)سازند.«  را میسر می  شود که شکوفاییِ زندگی اجتماعیتمامی منابعی اعطا می

ی  تر از قبل است: مجلهتوماس پیکتی هم آشکار است که تمرکز ثروت و نابرابری بعد از هر بحرانی بزرگ

بیلیون    4،4میلیاردر در سراسر دنیا را رقمی بالغ بر    1125، ثروت خالصِ  2008اقتصادی فوربس در سال  

تعدادشان    2014نفر، دوباره در    793به    2009. پس از افتِ تعداد میلیاردرها در  دالر امریکا اعالم کرده بود

بیلیون دالر امریکا رسید.    4،6میلیاردر با مجموع ثروت خالصی به مبلغ    1645وقفه افزایش یافت و به  بی

(Harvey 2014: 1) 

ن هستند. اما شاید قضیه اساساً  گوید انقالبات، لکوموتیو تاریخ جها زمانی والتر بنیامین نوشت: »مارکس می

 :1991ترمزِ اضطراری برای آدمیانِ مسافر در قطار را دارند« )طور دیگری است. شاید انقالبات، نقش  

کشند. کامالً  را می  ها ترمز اضطراریکنند، آن های نوین نیز عیناً همین نقش را ایفا می(. جنبش1232

، یا شعار  1994ها در  رست مانند شعارِ »بس است!« زاپاتیستها در امریکای التین ــ دمشابه با شورش

چندین دولت را مجبور به استعفا    2001های آرژانتین که در اواخر سال  هنگام شورش»همه باید بروند« به

[ی Syntagmaتاگما ]نبود و در میدان سیکرد ــ در مصر نیز همین شعارِ »بس است!« به صدا درآمده
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کردند؛ در ترکیه:»دیگر بس  ها، »بس است!« را به زبان اسپانیایی اعالم میار زاپاتیستیونان، بنرها، شع

چنین در اسپانیا و روسیه. در  ی ما نیستید«، هماست، جان به لبمان رسیده«، و در برزیل: »شما نماینده

ها باید حکومت  انسانی اروپا )تروئیکا(، جهنمْ آرزو شد و اعالم شد که »ی جامعهپرتغال برای سه نماینده

کنند«. در همین راستا بود شعارِ » دمکراسی، همین حاال« در پرتغال و یا شعار معروف »جنبشِ اشغال«  

[Occupy ما« ]درصد هستیم« در امریکا.  99 

 جای نمایندگی خودسازماندهی بهـ  3

از و ابتکارِ اعتراضات در هیچ  جا مشاهده کرد که آغتوان آنترین بیانِ گسست از گذشته را میاولین و واضح

سازماننقطه سوی  از  اینای  از  بعد  البته  نبود.  سندیکاها(  و  احزاب  )مانند  »سنتی«  سیاسیِ  از  های  که 

این اعتراضات مدتشکوفایی  این سازماننوع  بود،  به جنبش زمانی گذشته  دیرتر  نیز  پیوستند. درحال    ها 

نقاط دیگر، جنبش  مهحاضر شکست سندیکاها واضح و آشکار است: »ه ایاالت متحده و  جا، در اسپانیا، 

رسیدند که سندیکاها از زمان    « به این نتیجهOccupierگران  « و »اشغالIndignad@sگینان  »خشم

بروز بحران، توانایی ایجاد دینامیسمی دائمی در اعتراضات، و انتقادی رادیکال که بتواند اقشار وسیعی از  

را دربرگتوده ایدهاند و هیچیرد، نداشتهی مردم  ی نوین و خالقی برای شعارهای تهییجی در چنته  گونه 

انداز سیاسی، با  وار و تغییر چشمدادن به نومیدی و تسلیمی سُرباند ـ در یک کالم، ناتوان از پایاننداشته

 (. Antentas/Vivas 2014: 81چرخش قلمی.« )

با شدتی همسان و برابر اتفاق نیفتاد. مثالً در ایاالت متحده،    جاهای سنتی در همهگریمقابله و طرد البی

را پیش برده    تر، مبارزات کارگری و تهاجمیکه طی سالیان گذشته سندیکاهای کوچکجایی پُرشماری 

بودند، از همان آغاز برای جنبشِ »اشغال«، همکاری با سندیکاهای متعدد و مبارزات کارگری نقش مهمی  

با سنت تعاونیِ سندیکاها، جایی کداشت، در حالی که خودِ سندیکاها طی سالیان ه در کشورهای اروپایی 

ویژه نیرومند  طور  ها بهگریاند، طرد البیشدن شرایط معیشت و زندگی شرکت فعال داشتهگذشته در وخیم

مایندگیِ سنتی های نهایی، ردِ سازمانوکسریها و کمهای جهانی جدید با تفاوتبود. ویژگیِ هویت جنبش

(Antentas/Vivas 2014: 81و توجه به واقعیت سازمانیابی بود و هست. گلشاه پیل )[ پیلGülşah 

Pilpilکه ابتکار و  نویسد: »ما بسیار خوشحالیم از اینی جوانی در اعتراضات استانبول، میکننده[، شرکت

ها  بودند که جنبش را آغاز کردند. آن  آغاز این جنبش از سوی مردم بود و نه احزاب سیاسی. خودِ مردم 

[. اظهاراتی همانند این نیز از ایاالت متحده، مصر، اسپانیا، پرتغال و  4خواهند در صلح زندگی کنند«]می

ها و بنرهای سندیکاها و احزاب  شود. برای مدتی طوالنی در بسیاری مناطق، حمل پرچمغیره شنیده می 
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ی  بود مانند آتن. مسئلهای از میدان رانده شده که به گوشهسپانیا، یا اینهای اممنوع شده بود، مانند میدان

شد و نه اعضاء و هواداران. برای نمونه این هواداران در اسپانیا، ها میطور هدفمند متوجه سازمانطرد به

ویژه  اه علیه بهیونان و امریکا مورد استقبال قرار گرفتند، البته به این شرط که سخنگوی خودشان باشند. اکر

آمدهای بحران نبود )البته  ها برای واکنش به پیهای حزبی چپ صرفاً متکی بر ناتوانی آشکار آنسازمان

ها نیز مسبب این تقلیل دستمزدها نشده باشند(، بلکه مبتنی بر تجربیات موجودی بود که اعضای  اگر خودِ آن

خود دارند تا به تجمعاتی محلی که در آن شرکت  تری به حزبِ  احزاب در اکثر موارد احساس تعهد بیش

های »همسایگان« در  آییی گردهمماند. تجربهها در ابهام باقی میکنند. بنابراین دستورکار واقعی آنمی

طور مشابه در  های پنهانی »احزاب« چپ برای همکاری شدند، خود را بهآرژانتین که اغلب قربانی تالش

توان از »احزاب« چپ  رد. در اسپانیا، یونان و حتی در امریکایی که به ندرت میجاهای دیگر نیز تکرار ک

های  صحبت کرد، هواداران احزاب مختلف با عملیاتی مخفیانه کوشیدند تجمعات را به نفع استراتژی سازمان

د شان دستکاری کنند. در یونان هواداران حزب کمونیست وارد جلسات »همسایگان« در محالتی شدنحزبی

ی رسمی دارند و اعالم کردند که دیگر به تشکیل جلسات نیازی نیست، زیرا نمایندگان  ها نمایندهکه در آن

 ها هستند. دار منافع آنمجلس از حزب کمونیست، جانب

سنتاً سازمانواسطهبه غیبتِ شرکتِ  تظاهراتیافتهی  در  و سندیکاها  احزاب  تظاهراتی  این  و  ،  جلوه  ها 

  2013چه تا این تاریخ معمول بود، داشتند. توصیف اعتراضات برزیل در سال  تفاوت با آنشکل دیگری، م

تواند دقیقاً به همین شکل برای اسپانیا، ایاالت متحده، یونان و یا شورشِ آرژانتین در  آید، میکه در زیر می

پرچم  2001 »غیبت  باشد:  همهصادق  از  آوازها،  اتومبیطرف  معروف،  سرودهای  و  با  ها  بلندگو  حامل  ل 

شده و مقرر ... آوازها، آوازهای استادیوم بودند که شعرشان  موسیقی، دستفروشان و مسیرهای ازپیش تعیین

بندی  آمدند، قابل طبقهجا سروده شده بود ... تعداد زیادی از افرادی که برای اولین بار به خیابان میهمان

 (. Schavelzon 2013) شوند.« نیستند و اعتراضات، هنوز هم ابداع می

عاریه  شناسند، شعارهای یکدیگر را بهرسمیت میالمللی بههای جهانی نوین، یکدیگر را در سطح بینجنبش 

کنند، در اسپانیا و مصر به ترتیب هربار  گیرند، و در سطح نمادین و واقعی ارتباط برقرار میدهند و میمی

د؛ جنبش پارک گِزی در ترکیه خود را »اشغال ـ گِزی«  شگزارش زنده از میدان تجمعِ آن دیگری پخش  

[Occupy Geziنامید و از طریق شعارها و پالکارد ]زمان با جنبش درحالِ شکوفایی برزیل  های خود هم

ی استفاده از فضاهای عمومی شکل گرفته بود(؛  جا نیز در ارتباط با مسئلهکرد )که در آنارتباط برقرار می

کارخانه اشغالکارگران  ]شدهی  کاوتا  فوالدِ  اشغال  Koutaی  به  تصمیم  که  کارگرانی  برای  مصر،  در   ]
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پیام همبستگی فرستادند Vio.Meی سابق مصالح ساختمانی شیمیایی ویو. مه ] کارخانه [، گرفته بودند، 

(Kouta Steel Factory Workers 2013 .) 

اعتراضی نیز به عامل اصلی در امر بسیج تبدیل شوند.  های سنتی حتی موفق نشدند در حین جنبش  سازمان

شود، از ایاالت متحده، اسپانیا، یونان، پرتغال، ایتالیا و بوسنی و  این موضوع تقریباً شامل تمامی مناطق می

های نوین در برزیل و مکزیک. به همین ترتیب سندیکاها و احزاب،  بخشی از مناطق عربی گرفته تا جنبش

کردن و مشارکت در مبارزات و اعتراضات ــ مثل اکثر موارد در گذشته ــ نداشتند.  ر هماهنگموفقیتی نیز د

های بنیادین و ساختاربخش به جامعه، در جوامع دمکراسیِ نمایندگی را  این مسئله آشکارا شکستِ مکانیزم

یندگی و عدم  ی مردم نسبت به منطق نمای تودهاعتمادی عمیق و گستردهدهد و حاکی از بینشان می

هایی همانندِ عملکردهای ها و پراتیکپذیرش آن است. البته بدیهی است که از منظر تاریخی همواره شکل

داشتهجنبش  نوین وجود  نمونههای جهانی  در  اش »جنبش ضد جهانیاند.  این جنبش  البته  بود.  سازی« 

ازگروه افرادی متشکل  ائتالفِ  ان.جی.او ]ها، سازماناساس،  بود که هرچند بهNGOها و  صورت  [ هایی 

سازمان ندرت  به  بسیار  خود  درون  در  اما  بودند،  یکدیگر  با  مباحثه  درحال  داشتند.  دمکراتیک  افقی  یابی 

تر نقاط پیوندی  کم  ،تر در شمال جهانیبیش  ، البتهها اغلب از باال به پایین بود و جنبش سازماندهی بسیج

بار پراکسیس افقی و دمکراسی مستقیم تبدیل  اکنون برای اولین  با پراتیک سیاسی مشخص روزمره داشت.

پراتیکی غالب در جنبش پایین صورت میبه  از  امر بسیج  پژواکِ  گیرد و مشارکت در جنبشها شده،  ها 

ها مرتبط با مشکالت مشخصِ روزمره هستند. این نیز جدید است  ی اجتماعی یافته است، زیرا آنگسترده

برخالف گذشته، نیروهای سلسهاین جنبش  که  از سوی  نهادینهها  یا  و  بیمراتبی  دوباره  نشدند،  شده  اثر 

های جهانی جدید های جنبشگرییابی و کنششود که چگونه اَشکال سازمانجا مشاهده میبرعکس، همه

های  نبشدهند. جها را تحت تأثیر قرار میهای هوادار آنویژه تودههای سنتی و بهدرخشند و سازمانمی

اعتراضیِ جنبش و  اَشکال سازمانی  آنِ خود میمتعاقب، شعارها،  از  را  نوین  ترتیب،  های  به همین  کنند. 

[ معروف شد، مثال در  Mareasسازماندهیِ چندین موج اعتراضی در اسپانیا شکل گرفت که به سیالب ]

[ مه  ماه  پانزدهم  تصمیم15Mجنبشِ  تمامی  که  تودهگیری[  جلسات  در  به  ی  ها  شد.  اتخاذ  هواداران 

 Nikolai Huke undبندان نیز اضافه شد. )کار اشغال/تصرف و راههای اعتراضی، راهی کنشمجموعه

Olaf Tietjeهای مربوط به بخش بهداری )»سیالب سفید«(، در بخش آموزش و  هایش: جنبش( نمونه

بازنشستگانِ دو سندیکای سنتی پرورش )»سیالب سبز«( و در بسیج فمینیستی جدید )»سیالب بنفش«(. 

CC.OO    و است(  نزدیک  کمونیست  حزب  به  که  اوبِراس،  سراسری  )اتحادیه  UGT)کمیسیونِ  ی 

سوسیال به  نزدیک  شبکهPSOEدمکراتِ  تراباجادورس،  خودسازمان(،  نظام«  یافتهی  علیه  »سالمندان  ی 
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[Yayoflautasشهرها بسیاری  در  اثناء  این  در  که  کردند  تأسیس  را  گروه  [  برخوردارند.  از  هوادار  های 

ها عمدتاً کنند. آنی »سالمندان علیه نظام«، اقدامات مستقیمی را سازماندهی میبازنشستگان در شبکه

توان در ایاالت متحده، ترکیه  هایی همانند را هم میهای بانکی معروف شده بودند. اقدامبخاطر اشغال شعبه

ی  های اضطراری از طریق شبکه« در امر کمکOccupy Sandyندیو یونان دید. کار جنبش »اشغال سا

خودسازمانتأسیس و  و  یافتهشده  نیویورک  در  ساندی  هوریکانِ  طوفان  از  بعد  اشغال«  »جنبش  ی 

کمکقسمت نیوجرسی،  از  ارگان  هایهایی  به  اضطراری  را  رسمی  متحده  های  ایاالت  در  راند.  حاشیه 

تر، با الهام از »جنبش اشغال«، مبارزات کارگری  ختلفِ عمدتاً کوچکشود که سندیکاهای م مشاهده می

سراسر شهر گسترش یافت، مانند نخستین اعتصاب کارگران    راه انداختند که گاه حتی بهای را بهمحلی

فود  مشترک مبارزات کارگران فست    ، که در این فاصله به هماهنگیِ خواست2013فست فود در نیویورکِ  

 ر.ک. کنند. )دالر حداقل دستمزد در ساعت مبارزه می  15ایاالت متحده منجر شده است که برای  در سراسر  

strikefastfood.org 9.32ی حداقل دستمزد از ، افزایشِ پله به پله2014( شورای شهرِ سیاتل در ژوئن  

 دالر را برای تمامی قراردادهای کاری به تصویب رساند.  15به 

]یابی،  اصلِ خودسازمان الکساندروز  است.  یافته  گردهمAlexandrosعمومیت  از  زوگرافو  آییِ محله[  ی 

[Zografou  ِگریگِروپولوس الکس  قتل  علیه  ــ  اعتراضی  تظاهراتی  در  آتن  در  پلیس   15[  توسط  ساله 

دهد، رویدادی که پیشگام کلیدیِ اعتراضات علیه بحران محسوب  ــ گزارش می  2008دسامبر    6یونانی در  

ی خودسازماندهی پرداختیم، اما صرفاً در میان خودمان. ما  های بسیاری به بحث دربارهد: »ما سالشومی

های  گاه از سوی گروههای خود، این خودسازماندهی را عملی کردیم، اما این شیوه هیچها و اشغالدر گروه

کردیم؛  عیت عجیبی احساس میتر اختیار نشد. در جریان خیزشِ دسامبر، بسیاری از ما خود را در موق بزرگ

ایناین در  آدم  محیطهمه  اجتماعی،  فضاهای  دانشگاههمه  کاری،  بههای  را  خود  غیره،  و  افقی  ها  طور 

کم و به تدریج تبدیل به امری غریزی شد؛ تو  ی مردم کمکردند. خودسازماندهی، برای تودهسازماندهی می

میمبارزه آغاز  را  خودـای  قطعاً  که  ما  انسازمکنی  از  بسیاری  برای  دیگری.  چیز  هیچ  نه  و  است  یافته 

ای سیاسی نبود و تبدیل به تجربیات هرروزه در مبارزات  ای ایدئولوژیک یا پروژهخودسازماندهی دیگر رابطه

ی ما شد. وقتی ما شاهد بودیم که چگونه برای افراد این ]خودسازماندهی در عمل[ تقریباً غریزی  روزمره

که چه زمانی انقالبی  ها بر سر چگونگیِ خودسازماندهی، اینهای این سالیم که تمام بحثاست، فکر کرد

چه واقعاً مهم  کند. آنطلبانه است و غیره، دیگر در مبارزات واقعی ما نقشی بازی نمیو چه زمانی اصالح 

آموختند که مهم به ما  نتایج مشترک است. مردم  پروساست، داشتن  نتایج یک  ی جمعی و  هترین چیز، 
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به ما همهمشترک  و  است.  مستقیم  دموکراسی  اینمیانجی  در سینی  را  ] ها  دوباره Syntagmaتاگما   ]

 (Sitrin/Azzellini 2014: 94یافتیم.« )

رویت جنبشقابل  دوبارهبودنِ  بازشناختنِ  و  جدید  انسانهای  از  بسیاری  خودِ  جنبشی  این  در  در  ها  ها، 

گشاید. در اطراف دریای مدیترانه  ها میدازها و امکانات جدیدی را در سایر حوزهانکشورهای دیگر نیز، چشم

ها برای اِعمال کنترل کارگری به  ها سال، دوباره کارخانهو ایاالت متحده در پی بحران، بعد از گذشت ده

بار  و حداقل یکبار در ایتالیا، فرانسه، مصر، و در ترکیه،   2تصرف کارگران درآمده است )به ترتیب، حداقل 

ها مستقیماً معطوف و متکی به تجربیات واقعی در امریکای التین،  در امریکا و یونان(. همگی این کنش

آیی گِزی  ی نساجی کازووای ترکیه در گردهمهای نوین هستند. کارخانهتر در آرژانتین و جنبشالبته بیش

(، همکاری تنگاتنگی با »جنبش  Republic)  سازی ریپابلیکی دروپنجرهشرکت کرد، در شیکاگو کارخانه

کارخانه داشت،  ریاشغال«  خودمختارِ  )ی  فعالیتRi-Maflowمافلو  جهت  میالن،  در  و  (  سیاسی  های 

ی یونانیِ ویو. مه در تسالونیکی، همکاری بسیار  فرهنگی، انجمن »اشغال مافلو« را تأسیس کرد، کارخانه

 (.Azzellini 2015اعتراضات دوران بحران و مراکز اجتماعی دارد )نزدیکی با ساختارهای بدیل برخاسته از  

از »معترضانِ تازهی همگی جنبشی برجستهچنین مشخصههم بود.  ها، در مشارکت تعداد زیادی  وارد« 

جا وجود داشته است. برخالف  ی اعتراضات و سازماندهی جمعی، همهتجارب مهمِ پیشاپیشْ موجود در حوزه

اند. با این وجود، همراه با  کجا اعتراضات از آسمان نازل نشدهشود، در هیچها ادعا میرسانه چه اغلب درآن

ی  های تولید ـ بازتولید و بحران نمایندگی سیاسی(، سوبژکتیویتهبرخی جهاتِ بحران چندجانبه )بحران مدل

 کامالً جدیدی سربرآورده است. 

 دشمولی و روابط اجتماعی جدیـ دمکراسی، همه 4

آیی و  های نوین جهانی، به سوی دمکراسی مستقیم، گردهمگیری جنبشهای تصمیمگیری مکانیسمجهت

خود  ی مختص بهتواند قواعد و معیارهای ویژهاصلِ اجماع است )که همواره براساس مکان و نوع تجمع می

( نیست؛  همگانی«  »توافق  معنی  به  لزوماً  و  باشد  داشته  سر  (Sitrin/Azzellini 2014را  بر  مسئله   .

مثابه فرآیند است. همزمان، تمامی جلسات در مصر، اسپانیا، بوسنی، برزیل، یونان، امریکا و  دمکراسی به

هایی مناسب  افراد و ایجاد مکانیزم  یجاهای دیگر، تحت تاثیر نگرانی بسیار برای مشارکت دمکراتیک همه

 Amadorطور که آمادور فرناندز ساواتا )شارکت، برجسته بودند. همانبرای تشویق و تضمین این نوع م

Fernández Savater15کنندگان در جنبش  (، یکی از شرکت   ( 15ماه مهMدر مادرید، توضیح می )  :دهد

ی چیزی شبیه به این باشد که، فضایی باز برای همه باشد،  »دمکراسی زمانی آغاز خواهد شد که دربردارنده
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هایی که از قدرت اقتصادی و سیاسی برخوردارند، و قطعاً نه فضایی خصوصی  خصوصی برای آن  نه فضایی

که چنین فضایی باز، همیشه  ای ... دمکراسی یعنی تضمینی برای اینبرای سیاستمداران یا کنشگران حرفه

 (..Sitrin/Azzellini 2014: 64fبه روی همه باز باشد.« )

تری از مناسباتِ قدرت مورد انتقاد  عنوان تقدیسِ شکلِ اساساً پیچیده«، بهدرصد هستیم  99وقتی شعار »ما  

و   پیوستگیِ جنبش ی تشخیص بهم(، این انتقاد از عهدهKastner 2012: 67f., 72f., 75گیرد )قرار می

ز  بار در یکی اآید. اگر کسی فقط یکیافته و سرکوب برنمیخودآگاهی نسبت به مناسبات موجودِ انشقاق

محله در ایاالت    1000این جلسات عمومی منظم که بالفاصله پس از »جنبش اشغال وال استریت« در  

درصد، چگونه در سراسر    99تواند به تجربه ببیند که ورای شعار  متحده برگزار شد، شرکت کرده باشد، می

ر بار از نو، این مناسبات  ها، ههای کاری و در بحثهای سخنرانی، گروهها، در تمامی لیستآییاین گردهم

 (. Juris et al. 2012اند. )تر به شایستگی مورد توجه قرار گرفتهقدرتِ اساساً پیچیده

گونه که از  بودن ــ آناند. افقیها سپری یا انکار شدهاین اظهار به این معنی نیست که تضادها و کشمکش

ـ یک وضعیت  کنندگانِ جنبش از آرژانتین و ونزوئال گرفته ت طرف شرکت ا ایاالت متحده و یونان اِعمال شدـ 

ترین  کنند که گستردهست که فضاهایی ایجاد میهاییای از پراتیک]معین از امور[ نیست، بلکه مجموعه

را ممکن میمشارکت )ها  و  Sitrin 2012b; Sitrin/Azzellini 2014سازند  مراقبت  این فضاها،  در   .)

های مسلط  اند با ارزشکند. روابط اجتماعیِ ایجادشده در تقابلن ایفا میمواظبت از دیگران نقشی بنیادی

تبلیغ مشخصاجتماعی  بدیلی  مُعرفِ  و  بهشده،  که  روزمره  اجتماعی  روابط  از  نوع  آن  دربرابر  شکل  اند 

وری  ها ضرآید که برای تداوم این جنبشاند. به این ترتیب اعتمادی اجتماعی پدید میای نظام یافتهسرمایه

بنابراین، به مکانیسم بنیادین است.  اجماع برای ایجاد اعتماد اجتماعی در  های تصمیمو  گیری مبتنی بر 

ها اهمیت  های ]علمی[ مدتکه پژوهش(. درحالیPolletta 2001شود )ای محول میها، نقش ویژهجنبش 

های اجتماعی قائل  شهای احساسی و خودانگیخته و »سیاست خودانگیخته« در جنب چندانی برای کنش

(، اینک این موضوع در  Polletta/Amenta 2002دادند، )ی بسیار اندکی به آن نشان مینبودند و عالقه

سالجنبش  نوین  )های  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  قویاً  اخیر   ,.Hardt/Negri 2010: 192ffهای 

383ff.; Sitrin 2007; 2013a; 2013b: 83f .) 

واالی   اهمیت  توسط شرکتتاکنون  همبسته  و مجمعی  جدید  اجتماعی  روابط  تمامی  ایجاد  در  کنندگان 

)جنبش  لورای  ایزابل  است.  شده  تأیید  ذکرشده  بهIsabel Lorey (2012: 45های  درباره(  ی  درستی 

 کند: های دیگر[ است ــ تصریح میپذیر ]به جنبشــ چیزی که البته تعمیم OWS»جنبش اشغال« 
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گسلد، جنبشی  ها میکشد و از آنهای موجود و رایج دموکراسی را به چالش میشکل  ای که »جنبش سیاسی

پایه بر  گوشکه  و  یکدیگر  با  مباحثه  جمعی،  پراتیکِ  مولفهی  دارای  است،  استوار  یکدیگر  به  ای  دادن 

کم  ا دستهایی است که سنتاً، یکننده، در آن زمینهتعیین  اخص طوربهای  کننده، اگر نگوییم مولفهتعیین

به نظر مفهومی،  دموکراسی طرد شدهاز  از  اَشکال سلطه  آنعنوان  زیرا  بهاند،  یا    ها  کنترل  قابل  سختی 

ی  های خودانگیختهشدند...: همانا اقتصاد جدید و در حال گردش و گسترش کنشناپذیر تلقی میحاکمیت

ای  ها را به شیوهاسپانیا نیز این کنش(  15Mماه مه )  15، بلکه جنبش  "جنبش اشغال"محور. نه تنها  احساس

به  حمایتبنیادین،  یعنی،  ــ  اجتماعی  امر  بنیاد  و  اساس  به  عنوان  ــ  متقابل  احترام  توجه،  متقابل،  های 

 گردانند.« سیاست و اقتصاد بازمی

 ایم، که بمانیم ـ آمده 5

ویژه  کردند؛ بهها را اعالم  ها، شکست آنگیری این جنبش بسیاری از نویسندگان صرفاً چند ماه پس ازشکل

ای  وجه ارزیابیهیچها بهکه ارزیابی موفقیت یا شکست این جنبشدر اسپانیا و ایاالت متحده. عالوه بر این

ها  است که در مورد آن  ها کامالً متفاوت با کسانیکنندگان در این جنبشعینی نیست، و معیارهای شرکت

رسد قبل از هرچیز الزم است به این نکته اشاره شود که فقط به  می  (، به نظرSitrin 2012aنویسند )می

وجه  هیچاست، بهها و مطبوعات محو شدهها دیگر از رسانهاند و اخبار جنبشها تخلیه شده این دلیل که میدان

ای با  طور غیرمنتظرهها »بهشود که جنبشاند. اگر گفته میها متوقف و ناپدید نشدهخودسازماندهی و بسیج

بهحدت و  آغاز،  اعجابوشدت  میطرز  سپری  آنآوری  بدون  پایهشوند،  اپوزیسیونِ  که  یک  برای  هایی 

صورت  (، در اینDemirović 2014: 419اجتماعی در راستای اِعمال سیاستی بلندمدت بوجود آورند« )

های اقتصادی، اجتماعی روژهها و چه تعداد پشود که چه وسعتی از مبارزات، چه سازماندهینادیده گرفته می

ها تقویت شدند. در کشورهایی  ی آنوسیلهها نشأت گرفتند، یا بهای وجود داشتند که از این جنبشو فرهنگی

جنبش  تأثیر  تحت  جامعه  کل  گرفتهکه  قرار  جدید  شبکههای  گستردهاست،  بسیار  خودفرمانی  ی  از  ای 

های  ها و شکل جنبشها، نه تنها پراتیکها و پروژهجنبشگرفت. در تمامی این ابتکارات،  دمکراتیک پای

ای دیگر نیز چند برابر  بودنِ افرادِ برابر و همسان، برای ساختن جامعهجهانی جدید، بلکه ایده و تصورِ باهم

توان در وضعیتی مانند شرایط فعلی،  طور که گرامشی پیشاپیش تشخیص داده بود، نمیشود. اما همانمی

ها و نهادهایی که متعلق به نظام بورژوایی  ی مربوط به موقعیت روند انقالبی، با عطف به سازمانبه مسئله

ی بورژوازی، تکامل فرآیند انقالبی  اند، پاسخ داد: »در شرایط تسلط اقتصادی و سیاسی طبقهو نمایندگی
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داری  یابد که سرمایهتحقق می  های بیکرانیها و در تاریکی آگاهی تودهطور زیرزمینی، در تاریکی کارخانهبه

 (Gramsci 1967: 65ها را مطیع قوانین خود کرده است.« )آن

ای انعکاس  طرز گستردهها بههای عمومی وجهی بود که در آغازِ جنبش در رسانههرچند اشغال فیزیکی فضا

تصرف این  اما  آنداشت،  از  غرض  بلکه  نبود،  جنبش  هدفِ  نقطهها،  ایجاد  برای  ی  ها  متبلوری  کانونیِ 

ترین تبادلِ ممکنِ تمامی آرایی که احزاب  [ گسترده5ها و ایجاد فضایی برای بحث عمومی بود. ]کنکاش

نماینده نمیرا  احساس  رسانهی خود  در  را  بازنمیکنند و خود  راهیابند، میها  اقدامات  بایست  برای  را  ها 

در میادین، مشغولِ بررسیِ جزء به جزء مشکالت روزمره    ها ای از کارگروهتری بگشاید. حتی زنجیرهبیش

(، Zuccottiی پارک زوکوتی )ی اجباری یا مبارزات کارگری شدند. در نیویورک، پیش از تخلیهمانند تخلیه

ی »جنبش اشغال« بوجود آمدند، در مادرید و یونان  های پرشماری از »همسایگان« در حاشیهآییگردهم

گردهم )   «مسایگانه»آیی  تقسیم  سول  دِل  پویرتا  میادین  به  دیگر،  تجمعات  و  Puerta del Solو   )

 (. Sitrin/Azzellini 2014( سازماندهی شده بود. )Syntagmaتاگما )ن سی

های کار و تحصیل، مالزم و به  های شهر، محلها به محلهها، از میدان»جابجایی مجددِ قلمرو« جنبش

ها و ابتکارهای متعدد ادامه یافتند یا دوباره آغاز شدند. گلشاه  کارگروه  موازات نیازهای مادی بود. جلسات،

های دیگری  ی مردم در پارککه پارک گِزی تخلیه شد، تودهگوید: »از زمانیپیل اهل استامبول میپیل 

ایدهبرای گپ بارآوری  و  تجربه  انتقال  را مالقات میوگفت،  یکدیگر  فعالیتهای جدید،  این  دکنند.  ر  ها 

گیرد که توسط دانشگاهیان، دانشجویان و کارگران سازمان  های دانشگاه و در جلساتی صورت میانجمن

 [ 6داده شده بود«. ]

اند.  ها در کشورهای متعددی ظهور کردهها و جنبشطور که قبالً طرح شد، شُمار بسیاری از گروههمان

های متعددی، نقش  ها و زمینهل نیز، در متنحال اشغای اجباری و درعینخودسازماندهی بر علیه تخلیه

برعهده می اموال« ]مهمی  ایاالت متحده در صدها  Anti-Foreclosureگیرد. »جنبش ضد ضبط  در   ]

و حراج اجباری شده است، عالوه بر این، این جنبش به    محله حضور دارد و تاکنون مانع هزاران تخلیه

ها دست یافته است. این ]موفقیت[  ها توسط بانکردن از آنها و صرفنظرکی مجدد در مورد بدهیمذاکره

ی اجباری  شان شامل تخلیههای مسکونیهایی شد که خانهها و حمایت از خانوادهدر ابتدا باعث اشغال خانه

های  ها در امر اشغال خانههایی از محالت شیکاگو، به خانوادهشده بود و در برخی مناطق، مثالً قسمت

یاری اسپانیا    خالی،  در  شد.  پال  گروه  250رسانده  با  مسکن«  محلی  وامداران  »پالتفرم  بنام  تفرمی 

(Plataforma de Afectados por la Hipote =PAHهم که  دارند  وجود  از  (  ممانعت  برای  چنین 
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اشغال  دارند، امر  میها را با اعتراضات دائمی برقرار نگهکنند، فشار ثابت بر بانکی اجباری تالش میتخلیه

اند. در ایتالیا اکثرِ تصرف و  کنند و در سطح کشور با هماهنگی بسیار خوبی سازمان یافتهرا سازماندهی می

های فقیر، مهاجران و دانشجویان عمدتاً در شهرهایی  های آپارتمانی از سوی خانوادهبلوکهای جمعی  اشغال

رُم صورت می و  ناپل  تورین،  میالن،  در شهرمثل  حتی  جنبش گیرد.  هم  آلمان  مختلف  علیه  های  هایی 

 ی اجباری شکل گرفته است. تخلیه

نمونه سانیک  پارک  دیگر،  )ی  در محلهSunsetست  قلمروی  (  است،  امریکا  در  نیویورک،  بروکلینِ  ی 

ها تجلی یافته است. در جریان  مشخص در میان بسیاری قلمروهای دیگر، که »روح جنبش اشغال« در آن

اشغال«   منطقهOWS »جنبش  باالی جمعیت التیندر  نسبت  با  فقیرنشین  و  ای  مرکزی  ]آمریکای  تبار 

ایِ بسیار فعالی را ترتیب دادند که از دل آن اعتصاب مستأجران در یک بلوک  آیی محلهجنوبی[، گردهم

.  شوندهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سازماندهی میجا فعالیتمسکونی شکل گرفت، عالوه بر این، در آن

چهار تعاونی تولیدی و خدماتی تاسیس شده است، از جمله یک سرویس مسافربری. این مجتمع، در ماه  

های متعدد به یکدیگر  اعتصاب سرایداران را با تظاهرات همبستگیِ خود، همراهی کرد. فعالیت  2014مه  

ای  هایی برای ساختن جامعهمثابه مراحل و قدمتری بهو متن اجتماعی بزرگ  پیوندند و مجموعاً در زمینهمی

 شوند. دیگر لحاظ می

مستقیم اقدامات  تجربیاتِ  بیمارستانسایر  پرداخت  مراکز  اشغال  به  مربوطند  یونان،  در  مثالً  توسط  ،  ها 

های محالت برای تضمین درمان مجانی بیماران، یا برای پیشگیری از قطع برق خانوارها. عالوه  آییگردهم

این در آن ایجاد شده است که خودگردانکجا کلینیبر  از طریق کمکهایی همبسته  مالی و  اند و  های 

ی  کنند. در ایاالت متحده، اسپانیا، یونان و ایتالیا شبکهمشارکتی، خدمات بهداشتی رایگان را عرضه می

 کنندگان ـ تولیدکنندگان و صدها تعاونی بوجود آمد.مصرف

شوند، زیرا با الگوی سنتیِ ها و دانشمندان دور مییدِ رسانهسرعت از میدان دهای جهانی جدید بهجنبش 

جنبش ـ  نهادینه  مطالبه  ـ  اعتراض  آنـ  برای  نمایندگی  نهادهای  و  دولت  البته  ندارند.  مطابقت    سازی 

ها اهدافی  طور نیست که جنبششود، این]جنبش[ها نقطه رجوع اولیه نیستند. برخالف آنچه گاه ادعا می

پاسخی به اعتراضی   مثابهمسئله این است که این انتظار وجود ندارد که نمایندگان و نهادها به ندارند، بلکه

های مستقیم است.  ها تلقی شوند. برعکس، تمرکز بر خودسازماندهی و کنشساده برای برخی درخواست

را  ا، امریکا( آنی جنبش »اشغال مزارع« در برکلی )کالیفرنی[ نمایندهGopal Dayaneni]گوپال دایانانی  



1098 

 

درخواست« می بدون  می»اهداف  اضافه  و  مینامد  »من  هیچکند:  بدون  را  اهدافی  نوع  همه  گونه  توانم 

 [ 7(]Sitrin/Azzellini 2014: 181کننده هستند.« )ای تصور کنم که واقعاً متحولخواسته

ی یکی از احزاب کمونیستی ایتالیا  نمایندهکه زمانی  [ کارگر و کسیGigi Malabarbaجیجی ماالباربا ]

[Rifondazione Comunistaبود و اینک در اشغال کارخانه ]  ی ری مافلوی میالن شرکت دارد، توضیح

ی کارخانه را  مالک کارخانه، حق اداره  بودنِهنگامِ فراریهد: »ما مایل به داشتن قوانینی هستیم که بهدمی

از   کند.  تفویض  کارگران  آنبه  از  سیاسی؟  حزبی  از  کنیم؟  درخواست  باید  کسی  پارلمان  چه  در  که  ها 

بایست درخواست کنیم؟ ما باید جنبشی از پایین ایجاد  شان میوزیر رنتزی؟ از کداماند؟ از نخستنشسته

( است.«  این اهداف  به تحمیل  قادر  راهAzzellini/Ressler 2014کنیم که  لتیری  (  را ماسیمو  آن  کار 

[Massimo Lettieriتوصیف می چنین  مافلو  کارگر ری  می[،  در مجلس وضع  »قوانین  ...  کند:  شوند 

کنند که درحالِ وقوع است. ... این باید به امری کامالً بدیهی تبدیل شود ها چیزی را مقرر میمعموالً آن

شود. این امری قانونی میکند و  آید و قانونی وضع میکه کارگران صاحب ابزار تولید بشوند؛ بعد کسی می

 ایم، این، هدف ماست.« ... ما هموارسازی این راه را شروع کرده

عنوان  کنند. بههای مشخصی نیز در سرتاسر جهان وجود دارند که این امر را تأیید میواقعاً هم موفقیت

ممانعت از وصول    های محلی براینامهی اجباری در اسپانیا، بخشها علیه تخلیهی شهرداریمثال مصوبه

های  های مسکونی و کارخانهی مجتمعاتوماتیک مالیات خانه از طریق قبض برق در یونان، ممنوعیتِ تخلیه

اجازه یا عدم  اروپا،  نقاط  از  پلیس در مورد اشغال  ی مداخلهاشغالی مثالً در بسیاری  یا  ی مقامات محلی 

 ناطق خاصی از آتالنتا یا شیکاگو. های مسکونی در برخی از شهرهای امریکا، مانند مخانه

 ـ بازگشت طبقه  ۶

راه است  »ما  ممکن  شعار  با  متحده  ایاالت  در  اشغال«  »جنبش  اصلی  توفیقی    99حل  هستیم«،  درصد 

به    2010کننده در توزیع واقعی ثروت نداشته باشد، اما به این هدف بسیار نزدیک شده است. در سال  تعیین

  27،7درصد ثروت خصوصی، و به چهار درصد بعدی،    35،4یاالت متحده،  یک درصد فوقانیِ ثروتمندان ا

درصدی از جمعیت،    20خصوصی کشور متعلق بود. مجموعاً این گروه فوقانیِ    درصدِ دیگر از کل ثروت

درصدِ »تحتانی«، شاهد کاهش شدید سهم خود از ثروت    80که  درصد کل ثروت بود، در حالی  90مالکِ  

،  2012رسید. در سال    2010درصد در    11درصد به حدود    15از    2007یعنی در سال  در اثر بحران بود؛  

که سال  کردند، درحالیهای غذایی دولتی استفاده میمیلیون امریکایی از کوپن  313میلیون نفر از    46رسماً  

 (Edelmann 2012میلیون نفر بودند. ) 26،3، این تعداد هنوز 2007
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همواره یادآور این مسئله است که همگیِ این افراد مختلف، مشترکاً خواستار  درصد هستیم«،    99شعارِ »ما  

تفاوتجامعه آن،  در  که  هستند  متفاوت  نمیای  قدرت  تقارن  عدم  ایجاد  به  منجر  هیچها  و  گونه  شود 

جاست که این  که در این شعار نهفته است، در اینآید. قدرتیمراتب اجتماعی یا اقتصادی پدید نمیسلسله

میامعهج آشکار  را  امکانی  وجود چنین  اکثریت،  مناسبات  بر  اتکا  با  متفاوت، صرفاً  بر  ی  این شعار،  کند. 

ی گذشته در  ی سیاست چپ در چندین دهههای متعددِ درگیر، که مشخصهمدرن بین گروهانشقاقِ پست

ورهای دیگر نیز  ( جریان امور در کشRehmann 2012: 902fکند. )ایاالت متحده بوده است، غلبه می

های بسیار متفاوت در  ها و واقعیتدادنِ هویتجا، پیوندها در همهی جنبشبه همین سیاق بود. مشخصه

اندرکاران مطابقت  ی دستجستجویی مشترک برای تغییری اجتماعی بود. این نه تنها با شوق و خواسته

داد.  ها را نشان میی بسیجکنندهت قانعکنندگان، ماهیت جاذبه و قدرداشت، بلکه برای بسیاری از شرکت

ها گفته شده: »پارکِ گِزی چیزهای زیادی  ی اجباری پارکدر گزارشی از استانبول، بالفاصله پس از تخلیه

ترک کردها،  ما  برادریم.  و  خواهر  ما  که  آورد  یادمان  به  دوباره  آموخت،  ما  آتئیستبه  مؤمنان،  ها،  ها، 

ایم،  مان را کنار گذاشتههایزدنگرایان و غیره، متحدیم. ما برچسبها و ملیها، سوسیالیستال.جی.بی.تی

 [ 8تواند ما را از هم جدا کند.« ] دانیم که دولت نمیایم و میست که با یکدیگر متحد شدهما مدتی

 لمس  عنوان شعاری قابلِی ایدئولوژیک نبود، اما همیشه بهادرصد هستیم«، هرگز بیانیه  99ی »ما  داعیه

درنظر گرفته شد. این شعار مظهر بازگشتِ سوالی طبقاتی است، پرسشِ مارکسیستیِ ــ کار علیه سرمایه  

در گستره بهاــ که  از چندین دههمراتب عظیمی  و  شود. همانی گذشته، طرح میتر  آنتنتاس  طور که 

درصد در    99بندی » صورتشوند، هرچند  درستی یادآور می( به2014:70f[ )Antentas/Vivasواس ]وی

 درصد«، مفهومی طبقاتی نیست، اما  1برابر  

ای که جهان را تحت کنترل خود  طور ضمنی حاملِ محتوایی طبقاتی است، چرا که با بورژوازی مالی»به

می مخالفت  نشاندارد،  این  بر  عالوه  قطبدهندهورزد.  گفتمان  بندیی  از  که  است  سیاسی  نجات  "ای 

که سندیکاهای امریکای شمالی و بخش وسیعی از لیبرالیسم مترقی را که در قید و بند  ،  "ی متوسططبقه

آورد  ی کارگر سربرمیگسلد. این جنبش، از درونِ چند دهه فروپاشیِ آگاهی طبقاتی طبقهاند، میآن مانده

گشاید که  می ی پایان. این ]جنبش راه را برای[ امکاناتی جدید  ی شروع است، نه نقطه... این یک نقطه

 اند.« هنوز تحقق نیافته

با چه سرعت و گستردگیاین این شعارها  متحده همهکه  ایاالت  در  تنها  نه  نشان  ای  آشکارا  گیر شدند، 

 ی اجتماعی متفاوت و از نوعی دیگر است. ها یک پروژهی انساندهد که مسئلهمی
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گذارد  نِ حیات را در سطح جهانی به نمایش میای دفاع از شرایط بنیادیطور فزایندهسیاسی به  سازماندهیِ

ی نجات در آینده باشد.  ی منافع« یا وعدهتواند در شمال و غرب جهان نیز، »نمایندهو امروزه دیگر نمی

بپردازد، همانا به دنبال پاسخی عملی، که می باید به معضل مادی  از پویایی سالاین جنبش  های  تواند 

یابی و مبارزات مشخص در سرتاسر جهان به موازات موضوعاتی بنیادین  سازمانگذشته قابل استنتاج باشد.  

های بهداشتی و غیره در کنار عدالت اجتماعی و دسترسی به  جریان دارند: مسکن، برق، کار، غذا، مراقبت

های  جنبش  حالگونه تأخیر و تعللی ندارد. درعینها جای هیچاند، و تأمین آنمنابع، تبدیل به مسائل بقا شده

دارانه را رد  افزاییِ سرمایهها منطق ارزشاند. آنداریاجتماعی بطور ضمنی و گاه تاحدی صریحاً ضدسرمایه

دهند، حتی اگر در برخی موارد به صراحتْ آن را  کنند و در مقابل آن روابط اجتماعی دیگری قرار میمی

ننامند. جنبشضدسرمایه راه و رها در گفتمانداری  اقتصادی و سیاسی و  ها و  امور  وش خود، جداسازی 

 [ 9کنند. ] اجتماعی در سپهرهای مختلف را رد می

مثابه بدیلی اجتماعی ـ اقتصادی و  ها فقط بحثِ صِرف یا ترسیمِ نموداری بر تختهْ رسم بهی جنبشمسئله

قتصادِ دیگر، روابط  ی از نوعِ دیگر ]بدیل[، است که آن جامعهسیاسی ـ سازمانی نیست. درحال حاضر مدتی

شوند.  کار بسته مییافته، بهها، میادین، زندگی روزمره و فضاهای تازهْ گشایشآییاجتماعی دیگر، در گردهم

آورند،  ها نه تنها انبوهی از روابط اجتماعی تازه و بدیع بوجود میاند. آنهای جدید بسیار پربار و سازندهجنبش 

هم زنجیبلکه  با  همراهی  در  پروژهرهزمان  از  میای  آموزش  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  بینند.  های 

اینحیطه حلقهپروژه  ی  شامل  گروهها  مبادله،  دورههای  مطالعاتی،  تعاونیهای  تا  آموزشی  های  های 

گیرد  پای می  طریق چیزیشوند. از اینها میهای تولید و اشغال شرکتچنین تعاونیکنندگان، هممصرف

وال )که  نامید.  اکنون«  را »زمانِ  آن  بنیامین  و  Benjamin 1965: 90تر  امکانات  بر  پیشدستی  زمان   :)

پیش قادر است تصویری  آزادی. مجتمع مشخصی که  رهایی و  برای  از  تشدید خطرات  یا خبری  نگرانه 

دگونگی است،  ها و چنیافته در اجتماعِ تفاوتگرفته و سامانی پایطبقه ارائه دهد، آن طبقهای بیجامعه

 سازی. نهاد ]سنتز[ و همگنبجای تصور سنتی از هم

اند، زیرا مناسبات اجتماعی  های جدید شکست خوردهشود این است که جنبشاتهامی که اغلب مطرح می

(، هاپکینز Arrighiتوان همراه با آریگی )کنند؛ به این اتهام، میی قدرت را بالفاصله نهادینه نمیتغییریافته

(Hopkins  :( و والراشتاین )به نقل ازWallerstein   [1989: 97  پاسخ داد: »فقط دو انقالب )] جهانی  

. هردو از نظر تاریخی شکست خوردند. هردو  1968روی داد، دومی در    1848رخ داده است. یکی در سال  

 ( متحول کردند.«  را  تأWallersteinجهان  است که  این  از  زیادی حاکی  معنا چیزهای  این  در  ثیرات  ( 
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ای  ها، تا اندازهی سیاسی ـ اقتصادی جهانی آنهاهای جهانی جدید، با توجه به کیفیت نوین و زمینهجنبش 

 مثابه گسستی تاریخی تعبیر شود. است که باید به

یک از اَشکال سیاسی های جهانی جدید باید کدامکند که جنبشتز گسست تاریخی این پرسش را طرح می

ی اجتماعی با سیاست ریاضیت  کنند، یا انتخاب خواهند کرد، تا قادر باشند این مخالفت گستردهرا انتخاب  

داری را به تغییرات و تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  اقتصادی، نابرابری، فقدان دمکراسی و با سرمایه

ها و  ندهیِ اعتراضگونه پاسخی برای چگونگیِ سازماهای جهانی نوین هیچمبدل سازند. تاکنون جنبش

ی اجتماعیِ بدیل ندارند. برخی نویسندگان پیشنهادِ نه چندان اصیلِ حزب را  دهی در یک پروژهخودسازمان

]رابطهبه »فشردگی  میمثابه  طرح  )ها[«   ;Porcaro 2013;Rehmann 2011; 2013کنند. 

Wainwright 2012ویت، تجدید یا بازسازی  های جدید، نیروهای خود را صرف تق( اما چرا باید جنبش

سامان دهند    ها و مبارزاتی درخور زمانهساختارهایی تاریخاً آشکارا فرسوده کنند که حتی قادر نیستند پاسخ

 ها از خویش است؟ ی مرکزی درکِ این جنبشها، هستهو طرد آن

از نقاط دیگر  ایاالت  ها، مثالً در شیکاگو و یا برخی  که آیا نامزدهای انتخاباتی محلی و مشترک جنبشاین

انتخاباتیِ لیست اِعمال  حلتوانند راه[، می10های بدیل در اسپانیا ]متحده، یا ابتکارات  هایی موقت برای 

 نفوذ نهادین باشند یا نه، پرسشی است که هنوز باید در انتظار پاسخش ماند. 

طول انجامید تا بیان  نیم دهه به، یک یا  1990و    1980ی  از زمان اعتراضات امریکای التین در پایان دهه

هایی چپ یا چپ ـ میانه در راستای تشکیل دولت دست آمد که به تغییر چندین دولتمنسجمی به سیاسی 

منجر شد؛ این تغییرات هرچند وضعیت مادی و تأمین اجتماعی مردم را بهبود بخشیدند، اما در بسیاری از  

پیل از استامبول  ا دگرگون کردند و نه توزیعِ درآمدها را. گلشاه پیلتولید ر   ِلحاظ ساختاری نه مدلموارد، به

دانیم چه اتفاقی خواهد  نویسد: »مردم خواهان دمکراسی مستقیم و مشارکتی هستند، اما ما هنوز نمیمی

توانم تضمین کنم که جستجو برای دمکراسی و  نیاز داریم. اما می  تری برای بحثافتاد. ما به زمان بیش

ی نیازی که به تغییری نهادین در مناسبات  قدرت و تغییرجهت  [ با همه11دی ادامه خواهد یافت.« ]آزا

بی  دارد،  نمیسیاسی وجود  توسعهصبری کمکی  به  تا موفق  است،  زمان  بنیادگذار محتاج  قدرتِ  ی  کند. 

از درواَشکال جدید شود. شکل مناسب سازمان تنها  پراتیک دموکراتیکِ جمعی،  ی خودِ  ن تجربهیابی و 

 کار گذاشته شده است. های اینها، پدید خواهد آمد. پایهی آناندرکاران و از واقعیت ویژهدست
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ی مدیترانه(  ای هم به منطقه هایی مربوط به اروپا و امریکای شمالی )و تا اندازه ل از هرچیز به نمونه ی پیشِ رو قب[ مقاله 1]

های  آید؛ اعتراضات و جنبش ی جهانی جدید به شمار می ها یا پیشتاز چرخه عنوان آغازه پردازد. اما امریکای التین بهمی

وجود  جا لحاظ نشدند. با این ی منطقه، در این العات شخصی درباره ی آفریقای جنوب صحرا و آسیا به دلیل کمبود اطمنطقه

ها و انقالبات  توان از جنبش جهانی سخن گفت. در بازنگری به شورش ها، می شدن ابعاد این تغییرات و جابجایی برای روشن 

ارج از اروپا نه تنها از  شود: بجز انقالب مکزیک، تمامی تجربیات اجتماعی خی بیستم، تصویر مشابهی دیده می آغاز سده 

نگاری و آگاهی چپ  شکسته شدند، بلکه تا همین امروز نیز تا حد زیادی در تاریخ طریق جنگ و سرکوبْ بالفاصله درهم 

 اند. )از کمون شانگهای گرفته تا جمهوری سوسیالیستی شهری در مراکش(. وسیعاً غایب

به تحوالت اجتماعی چیز جدیدی نیست. انقالب هائیتی که    [ از منظر تاریخی نقش پیشتاز امریکای التین در عطف 2]

تر بود )و اولین جمهوری بردگانِ سابق را برپاداشت(. بسیاری  بالفاصله به دنبال انقالب فرانسه اتفاق افتاد، بسیار رادیکال 

لین انقالب پیروزمند  ها قبل از کشورهای اروپای قدیم به جمهوری دست یافته بودند؛ اواز کشورهای امریکای التین مدت

بار در امریکای  ؛ نئولیبرالیسم برای نخستین 1917ی  اتفاق افتاد و نه در روسیه  1910ی بیستم، در مکزیک در سال  سده

برگرداندند. بنابراین، تا این اندازه امریکای التین  ها، از آن روی  بار دولت جا هم برای نخستین التین اِعمال شد و در همان 

 ی اجتماعی نامید. کدهی شاخص آزمون نمونه  توان را می 

 [3  ] Ana Méndez de Andés, Observatorio Metropolitano, Madrilonia, Traficantes 

de Sueños, Madrid, Spanien, Interview von April 2012. 

 .  2013جون   6[ پیام خصوصی در 4]

قدر فضاهای عمومی را خصوصی کرده و با اجبار به  شود: نولیبرالیسم آن می زمانیِ جهانیْ آشکار جا نیز یک هم [ در این 5]

ی عمومی بدون فشار برای مصرف، تسخیر شود. ناگفته نماند  مصرف پیوند زده است، که نخست باید فضایی برای مناظره 

ممنوع کرده است. برای  که حتی مقررات محلی در جهان، اغلب »تجمع« بیش از تعداد معدودی از افراد را در مالء عام  

های عمومی ممنوع است. »جنبش اشغال«،  ها و مکان نفر در پارک  25طور است و تجمع بیش از  نمونه در امریکا هم همین 

 نحوی پایدار به کرسی بنشاند. را نادیده گرفته است و موفق شده است آزادی تجمع را به عامدانه ]این مقررات[  

 . 2013آگوست  16[ پیام خصوصی در 6]

 . 2014ژانویه  31ی مربوط به [ مصاحبه 7]
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 . 2013ژوئن   6[، پیام خصوصی در  Gülşah Pilpilپیل ][ گلشاه پیل 8]

ی بورژوایی را  های سرمایه و جامعه [ جدایی ]این سپهرها از یکدیگر[، عنصری بنیادین و ساختاربخش است که پایه 9]

 کند. جدایی است، سرمایه دائماً آن را بازتولید می که دولت مشغول تنظیم این سازد. درحالی می

(،  Ganemosایم« )، لیست مردمی جدید »ما برنده 2015ها در اواخر ماه می  [ در اسپانیا برای انتخابات شهرداری 10]

( با  Ada Colauآدا کوالئو )  PAHنامزدهایی برای سراسر کشور معرفی کرد، در بارسلون سخنگوی معروف سابق جنبش 

توانیم«(،  (، نامزدیِ خود را برای پست شهردار، اعالم کردند. پودِموس )»ما می Guanyemتای کاتاالنِ خود، گوآنیم )هم

درصد آرا    20تقریباً    2014پرسی اکتبر  درصد آرا و در همه   10بندی انتخاباتی جدید اسپانیا، در انتخابات اروپا، حدودِ  گروه 

 را احراز کرد. 

 . 2013آگوست   16[ پیام خصوصی در 11]
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 ی رزا لوکزامبورگجُرج لوکاچ درباره

 

 2022ژانویه   7

 

 ی: هُلگا پولیت نوشته

 ی: کمال خسروی ترجمه

 

ی بیستم بود. سال  ترین فیلسوفان مارکسیست سده ترین و مهم( در شمار شُهره1885ـ    1971جُرج لوکاچ ) 

ای در مسیر زندگی این اندیشمند بدل شد. از فرزند  کنندهی عطف تعیین، انقالب روسیه، به نقطه1917

گرفته  مدیران بانکیِ بوداپست، با بهترین رتبه و مقام اجتماعی، کمونیستی از آب درآمد که راهِ پیشیکی از  

دانست. او خبر نداشت که گزینش چنین راهی در زندگی، ای امیدبخش میاز سوی روسیه را دارای آینده

همراه خواهد آورد.  ی برایش به ها و شور و سوگها، برانگیختگیها، کامیابیها، تندپیچها، نومیدیچه توفان

ی بورژوایی، به دوران بالندگی  ی پایان به این اندیشه وفادار ماند که بدیل سوسیالیستیِ جامعهاما او تا نقطه

 رسیده است. 
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آنآن تا  که  لوکاچ،  که جرج  به عضویت حزب  گاه  نداشت،  کارگری  جنبش  با  تشکیالتی  ارتباطی  زمان 

گیری حزبی کمونیست، تاریخ آن حزب  فته در مجارستان درآمد، در لهستان، با پاییاکمونیست تازهْ تأسیس

ی رزا لوکزامبورگ بر  دمکراتی به پایان رسید که سالیان دراز، عمدتاً مُهر نفوذ و شخصیت برجستهسوسیال

بر    فرجامیب  یا رزا لوکزامبورگ درحال مجادله  ،تازه  یحزب  یریگیپا  یدر روزها،  و در آلمانآن خورده بود.  

  یالتی و تشک  ییمحتوا  زی تما   انیب  یرا برا ، زیرا این نام  بودبرای این حزب    ست«یالیسوسانتخاب نام »  سر

ها، لوکاچ و  ، هردوی آن1919ی  ی ژانویهاینک، در آستانه  .دانست میبسنده    ی میقد  یدمکراسالیبا سوس

اعتبار   به  سوسیالعضویتلوکزامبورگ،  هرگز  لوکاچ  بودند.  کمونیست  حزب،  در  نبود،  شان  دمکرات 

 دمکرات بود. اش تا آن روز، سوسیاللوکزامبورگ، برعکس، در سراسر زندگی سیاسی

لحاظِ سیاسی  ی نوزدهم، لوکاِچ جوان و بهسده  90ی  های دههدرست مانند رزا لوکزامبورگِ جوان در سال

یککم را  خود  نیز،  میتجربه  جوان  حزبی  در  حزبی  کار  متالطم  رودِ  به  میباره  احساس  که  کرد  افکند 

ای که  ی آثار سراسر قابل مالحظهواسطهمأموریتی ]تاریخی[ دارد. به وجود کسی مانند او نیاز بود، زیرا به

بایست از  میشد که ای تلقی میعنوان نویسندهپایش بهزمان آفریده بود، از دید رفقای همراه و هماو تا آن

ی بورژوایی، که سرانجام باید رو به نیستی و زوال رود، چیزهایی بداند. او این مسئولیت را پذیرفت،  جامعه

ی بورژوایی نبود که  انگیزتر از جامعهچیز در چشم او نفرتهای جنگ جهانی اول هیچزیرا پس از تجربه

را در هولناکیِ جنگ از دست داده باشد. او بعدها  اش  های مشروعیت تاریخیآمد آخرین بازماندهنظر میبه

وتمام سخن گفت که از دل آن، انقالب  ی معصیتِ تاممثابه زمانهی بورژوایی بهبا نگاهی به عقب، از جامعه

 ی مارکسی بیرون آمد و راهش را هموار کرد. پرولتری و فلسفه

بش کارگری وطنش آغاز کرد، خیلی زود دریافت  گاه که رزا لوکزامبورگ در زوریخ فعالیت خود را برای جنآن

دمکراسی آلمان بود کماکان این تصور حاکم  که بر جنبش کارگری اروپای غربی که قویاً زیر نفوذ سوسیال

اندازی دوردست در آینده، هنوز هیچ حریف  کران رژیم تزاری در روسیه، تا چشماست که در برابر قدرت بی

چیز را تابع این هدف  رو، او همهست؛ نه حتی و نه هنوز از سوی پرولتاریا. از اینداخلیِ قَدَری شکل نگرفته ا 

ای مستقل، قادر خواهد بود رژیم  گونهکرد که ثابت کند پرولتاریا در امپراتوری روسیه، با تکیه بر خود و به

سوی استقالل  بی بهیاها و جهتی سنتتزاری را سرنگون کند و به آزادی سیاسی دست یابد. بنابراین همه

های مناسبات اجتماعی در روسیه  شرط قطعی دگرگونیملی لهستان را، که نزد مارکس، و نیز انگلس، پیش

کس در جنبش کارگری اروپای غربی ماهیت انقالبی  کرد. هیچبود، با سرسختی تابع آن عقیده و ایقان می
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گذاری  رزا لوکزامبورگ نفهمید. او در مجمع بنیان  در امپراتوری روسیه روی داده بود بهتر از   1905را که در  

ناپذیر توصیف کرد  را اجزائی جدایی  1917و    1906/1905های  ک. پ. د ]حزب کمونیست آلمان[، انقالب

یابی به آزادی سیاسی از سوی پرولتاریا و برپاساختن که به دوران انقالبی واحدی تعلق دارند. از دید او، دست

 دیگر پیوند و تعلقی بسیار تنگاتنگ داشتند.با یک نظامی سوسیالیستی،

کرد که جنبش کارگری  که برای زمانی دراز جنبش کارگری اروپای غربی بر این نگرش پافشاری میدرحالی

اش به جایی برسد که اروپا وسیعاً به آن رسیده بود، لوکزامبورگ  ماندگیروسیه نخست باید با جبران واپس

برخا هردو،  لوکاچ،  موضعو  از  تجربهسته  از  پس  متفاوت،  بسیار  از  هایی  پس  جهانی،  جنگ  نخستین  ی 

ها در غرب و شرق از  الملل دوم و رویدادهای روسیه، ایمان داشتند که موقعیتکفایتی بینشکست و بی

اندک بسیار  آنتمایزهای  از  میتری  تصور  آنچه  برخوردارند.  پایهشود،  بر  هردو،  پیها  منطقیِ  ی  آمد 

لحاظ سازمانی  شان با بیانی آشکار و بری از هرگونه سوءتفاهم، خواهان آغازی نوین بودند، هم بههایاکاویو

 ها بود. شان به بلشویکشدنی نزدیکای. تمایزشان اما، در شیوهو هم برنامه

2 

ای  دهندهتحت شرایط سیاسی پرماجرایی به گرداب رویدادهای انقالبی تکان  1919جرج لوکاچ در آغاز  

ی مرکزی حزب کمونیست  عنوان عضو کمیتهی مردِ عمل درآمد. او بهکشیده شد و چندصباحی به قواره

ژوئیه( در خط  )ک. پ.( و کمیسر خلق برای آموزش و پرورش در جمهوری شورایی مجارستان )از مارس تا  

ی آغاز انقالبی جهانی  مثابه نقطهکه آن روزها از سوی بسیاری به  قرار گرفته بودی رویدادهایی  اول جبهه

ی انقالب  میان، لنین، که با سرسختی در جستجوی راهی بود که از طریق آن طلیعهشد. از آنتلقی می

 روسیه را به آلمان منتقل کند.

شورایی جمهوری  پایان  از  اندیشهپس  برای  رخصتی  لوکاچ  آشکارش  ،  و  برجسته  بیان  که  یافت  آفرینی 

در برلین منتشر شد، اثری که در شُمار    1923بود که در    تاریخ و آگاهی طبقاتیمجموعه مقاالتی زیر عنوان  

ه  ترین مرحلعنوان مهمی بیستم قرار دارد. او، پس از آن، این دوران را بهمشهورترین آثار مارکسیستی سده

اند  نماهایی برجستهسوی مارکس« توصیف کرد. در این راه، لوکزامبورگ و لنین، نزد او قطبدر »راهش به

شود؛ از دید او، رهبر بالمنازع انقالب  گیرند. او، در پایان این راه، »لنینیست« میکه بارها مورد اشاره قرار می

ناپذیر پوشیهایی چشم یافته و در این راه شالودهی بورژوایی را عمالًروسیه کسی بود که راه خروج از جامعه

یابی آفریده است. در این دوران، برعکس، ]در دید او[ تصویر رزا  دهی و سازمانو معتبر برای امر سازمان

 بازد. عنوان »رهبر بزرگ و فکری پرولتاریا« اندک اندک رنگ میلوکزامبورگ به
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با دقت بیشی مقاز این مجموعه  لوکاچ در سه مقاله پردازد. این مقاالت  تری به لوکزامبورگ میاالت، 

(، »مالحظاتی انتقادی پیرامون اثر رزا لوکزامبورگ  1921عنوان مارکسیست« )عبارتند از »رزا لوکزامبورگ به

روسیهعنوان  زیر   انقالب  )نقد  روش1922«  »نکاتی  و  مسئله(  پیرامون  سازمانشناختی  و  ی  دهی 

تقدیر    سرمایه  انباشت(. او در نخستین مقاله از ]اثر رزا لوکزامبورگ زیر عنوان[  1922یابی« ) سازمان

ی ضعیف و ناکامل ]رزا[ پیرامون  [ را بخاطر انتشار دستنوشتهPaul Leviی دوم، پاوْل لِوی ]کند، در مقالهمی

شود  ی سوم مدعی میر مقالهدهد و نهایتاً د شده در زندان برسالو، مورد انتقاد قرار میانقالب روسیه، تألیف

دمکراسی روسیه«  دهی در سوسیالی »مشاجره بر سر سازمان، در مقاله1903که رزا لوکزامبورگ در سال  

 ها( را گرفته است.« ی راهِ پیشرفت )همانا منشویککنندهجانب »گرایش سد

  ی انباشت سرمایهید لوکاچ،  شود«، از دلحاظ نظری آغاز میها »باززاییِ مارکسیسم بهدو اثری که با آن

دمکرات« سراسر به »علم بورژوایی«  پردازان سوسیاللنین بودند. »نظریه  دولت و انقالبلوکزامبورگ و  

ای عینی و غیرقابل شرح و سربارِ  تعلق داشتند، زیرا نزد آنان، برخالف مارکس، »تاریخِ معضل، دشواری

چیزی است.  معضل«  پروارکردن  خودِ  نوعی  به  نگاه،  این  و  است؛  جالب  متخصصان  برای  حداکثر  که 

یِ تهی از اندیشه« راه برد. لوکزامبورگ، برخالف اینان، در واکاوی خود »تاریخِ امکان و  پرور »متخصص

آمیز  پروا و منطقاً به این نحوِ اغراقداری« را برجسته کرد و نهایتاً صورت مسئله را بیگسترش نظام سرمایه

ناپذیر و ی تولید چیرگییوهبود، این شحدومرز میداری بیی تولید سرمایهطرح کرد که: اگر رشد در شیوه

 بود.ناشدنی میسپری

سرمایه نظام  اقتصادی«  »ناپایداری  از  لوکزامبورگ  مانند  درست  تضادهای  لوکاچ  آن  درون  از  که  داری 

،  ی مقدسخانوادهآورند، اطمینان داشت. و از کتاب  تر سر برمیاجتماعی و سیاسی با حّدت هرچه تمام

کرد که به  ای را نقل میتفهیم و تفاهم بین مارکس و انگلس بود، اندیشه همان اثر آغازینی که محتوایش

می مرحلهنظر  به  را  حکمی  »پرولتاریا  باشد:  او  معاصر  روزگار  درخورِ  میآمد  اجرا  مالکیت  ی  که  گذارد 

های آشکار پیروزی انقالب در روسیه به  ی خود صادر کرده است«. نشانهخصوصی با خلق پرولتاریا درباره

جامعه سریع  محو  برای  انقالب  این  که  اجتماعی  راستایی  و  لنین  جامعهرهبری  بنای  و  کهنه  ای  ی 

سوسیالیستی در پیش گرفته بود، در آن روزها برای لوکاچ گواه و سندی بسنده برای مداخله و فعالیت در  

ضدانقالبِ پیروزمند در  ی ارتجاع از طریق  ی بورژوایی آغاز شده بود. اما ضربهدورانی بود که افول جامعه

ی پیروزی پرولتاریا  ها نسبت به موج گستردهی ایقانکه همهکشور خودِ او برای لوکاچ تأییدی بود بر این

 باید به محکِ آزمونی انتقادی سپرده شوند.
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آن از  بهار  پس  در  آن  1921که  از  شد،  اخراج  کمونیست  حزب  از  لِوی  پاول  آلمان  برابر  در  در  که  رو 

با توجهی بسیار دقیق مورد  ی حزب ایستادگی کردهشدنِ تهدیدکنندهیکیبلشو این جریان را  بود، لوکاچ 

از مهممالحظه قرار داد و اختالفات را در مقاله لِوی«( چنین طرح کرد: یکی  )با عنوان »پاول  ترین  ای 

تاریا در پی جنگ و فروپاشی های انقالب نوامبر در آلمان این است که »فقط بخش بسیار اندکی از پرولآموزه

گرفتنِ ریاست حزب کمونیست، فقط »سیاست قدیمی«  جامعه، انقالبی بود«. اما پاول لوِی پس از برعهده

جا  ی انقالب« قلمداد کند. از آنخواست »کل پرولتاریا را طرفدار ایدهرا پیش برد، یعنی این سیاستی که می

الملل، جناح راست« را  به هر قیمت« بود، »در چارچوب بینشده  که او در صدد »کاربست تاکتیکی کهنه

ای بود که آماده نبود خود را تسلیم آینده کند.  تقویت کرد. بنابراین اخراجش به معنای گسست »از گذشته

 شد«. رو باید از سر راه برداشته میاز این

پیرامون انقالب روسیه را منتشر    ی زندانِ رزا لوکزامبورگلوِی بالفاصله پس از اخراج از حزب، دستنوشته

یابی را در کانون نقد خویش قرار داد.  دهی و سازمانی سازمانکرد. لوکاچ از موقعیت سود جست و مسئله

آمیز رزا لوکزامبورگ« از سوی لِوی به خدمت مبارزه  کند که قرار بود »اقتدار احتراملوکاچ البته اعتراف می

بین دالملل و بخشعلیه  پیرامون مسئلههای آن  اظهاراتش  با  نیز  لوکاچ  اما خودِ  و  ی سازمانرآید،  دهی 

همانا موضع    لِوی را قرار داده بود،گمان رزا لوکزامبورگ را نیز در همان موضعی قرار داد که  یابی بیسازمان

از تاکتیکِ کهنه نیز از همینحمایت  او مقالهشده.  پیرامورو بود که  انتقادی  اثر رزا  اش را »مالحظاتی  ن 

انقالب روسیه  لوکزامبورگ، بنابراین او کمنقد  نامید.  بلکه به مراتب بیش«  انتشار این جزوه،  تر  تر نفس 

اش را مورد انتقاد قرار داد و این محتوا را به لوکزامبورگ منسوب کرد و به این  محتوای اینک آشکارشده

ای کافی، و  نش به میان آورد. برای لوکاچ انگیزهکردتر سخنی از تقلب در آن و آلتِ دستترتیب نهایتاً کم

دهی ی سازمانی رضایت بود که توانسته است تمایز بنیادین بین موضع »قدیمی« و »جدید« در مسئلهمایه

ی اوج  را برجسته کند. )»مسئله بر سر محتوای عینی و جدی جزوه است«(. از دید او رزا لوکزامبورگ نقطه

»قدیمی« است و او ایمان داشت که در دوران بسیار کوتاهی که او پس از آزادی    ی موضع و سراسر برجسته

  بسیار نزدیک شده بود.ها با آن روبرو بودند،  از زندان دراختیار داشت به حل معضلی که آن روز کمونیست

که  در حالی   ای بود برای کشاندن او به جانب خود، به جانب آینده،وسیله  ‹ به رزا لوکزامبورگ› بنابراین نقد  

ی لوکزامبورگ از سوی لِوی، برعکس، تالشی ناکام بود برای کشاندن نامشروع  از دید لوکاچ انتشار نوشته

 رزا لوکزامبورگ به موضع گذشته.
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که ــ از دید لوکاچ ــ لوکزامبورگ در تشخیص »سرشت خالصاً پرولتری« انقالب روسیه دچار  نخست این

ارزیبیش در  برعکس،  و  نفوذ  تخمینی،  و  کارگری  از جنبش  بیرون  عناصر »غیرپرولتری«  نیرومندیِ  ابی 

ی  کنندهی تعیینتخمینی شده بود. این خطا به نقطهایدئولوژی این عناصر در درون جنبش کارگری دچار کم

نادرستش: همانا دست اما اینکم»موضع  نتایج  گونه نگرشگرفتنِ نقش حزب در انقالب« راهبر شد.  ها 

تخمینیِ سرشت ارگانیک تحول تاریخی« بودند. اتهام لوکاچ این است که لوکزامبورگ از  یشمنطقی »ب

تاز و از تصور پیشروانی آگاه که برای رهبری پرولتاریا در انقالب و به سوی سوسیالیسم  پذیرش الگوی پیش

 اند، امتناع کرد. ناپذیر شدهاجتناب

تر« ارجاع دهد، برخطا نبود:  امبورگ را به »زمانی بسیار قدیمنظر بین لنین و لوکز  که اختالفلوکاچ در این

ی  ها بر سر مسئلهها و بلشویک»مشهور است که رزا لوکزامبورگ در زمان نخستینْ مشاجره بین منشویک

بلشویکسازمان علیه  در  دهی  لوکزامبورگ  این،  فقط  نه  گرفت«.  موضع  شرکت    1903ها  از  مانع 

های پادشاهی لهستان ـ لیتوانی[،  دمکرات]سوسیال  SDKPiLلهستان، یعنی    ـ  روسهای  دمکراتسوسیال

یابی  دهی و سازمانی سازماندمکرات روسیه شد که مسئلهی دوم حزب جوان سوسیالدر مجمعی از کنگره

ت  گیری و استقرار. هرچند مناسبکننده، در تالش برای پایای تعیینداد؛ کنگرهرا در کانون بحث قرار می

ی حق تعیین سرنوشت ملی بود که پیشاپیش  ناشدنی بر سر مسئلهی این تصمیم اختالفاتِ رفعواسطهبی

این از  اما  داشت،  از  وجود  لوکزامبورگ  رزا  رهبری  به  لهستان  کارگری  جنبش  در  موجود  گرایش  طریق 

س از این دوره  دمکراسی روسی، در امان ماند. حتی پهای متخاصم موجود در سوسیالی گرایشمشاجره

کمونیست برخالف »بخشنیز  لهستانی  بینهای  دیگرِ  به  های«  تن  مقیاسی  چنین  در  کمونیست،  الملل 

نمی»بلشویکی البته  ندادند.  کمونیستشدن«  که  رسید  نتیجه  این  به  واقعیت  این  از  لهستانی  توان  های 

 تر بودند. چنین نبود.تری داشتند یا موفقاختالفات درونی کم

4 

  ی او پژوهشی پیرامون پیوستار اندیشه  :لنینپژوهش مشروحش پیرامون لنین زیر عنوان    اچ در یگانه لوک

مثابه کسی  های خود قرار داد و از لنین بهیابی را در کانون بررسیدهی و سازمانی سازمان(، مسئله1924)

لحاظ نظریْ محوری، و  های پرداخت که بتقدیر کرد که نخستین فردی بود که »به این معضل از زاویه

بندی  کننده« بود. لوکاچ این نکته را با دقت و روشنی کامل در این عبارت جمعلحاظ عملی، تعیینبنابراین به

یابی، گروهی از انقالبیون را که هدفی روشن دارند  دهی و سازمانی بلشویکی برای سازمانکند: »برنامهمی

کشد و برجسته  ی کل طبقه بیرون میریختهی کمابیش بهمان تودهاند، از میی هرگونه فداکاریو آماده
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وار« است. لوکاچ به این قضیه  کند«. نزد رزا لوکزامبورگ اما »سازمان، محصولی از جنبش انقالبی تودهمی

نگاه می انتقادی  بهبا دیدی  با  واکاویکاربستنِ ظرفیتکرد و  بود که  های  آن  بر  آگاهی طبقاتی،  از  اش 

رغم اکثریت غالب و انکارناپذیر شُمارشان در جامعه، لزوماً در  دارانه بههای استثمارشده در نظام سرمایهتوده

که به کنش انقالبی نائل  یابیْ حتی به آگاهی انقالبی نیستند، چه رسد به اینچنین ابعادی ناگزیر از دست

ی او برای  سویه از اندیشهجذابیت اینمؤید  تاریخ و آگاهی طبقاتیآیند. تاریخِ بازتاب و پذیرش کتاب 

کند، به  اش پیرامون لنین فاش میچنان که در بررسیکه خودِ او، آنهاست. اینچندین نسل از مارکسیست

 آمدی قابل انتظار است. ها قرار گرفته است، پیهمین دلیل صریحاً در جانب بلشویک

اتی دمکراسی را برای پرولتاریا در ابهام و تیرگی  کرد که سرشت طبقها را متهم میدمکراتلوکاچ سوسیال

ی کارگر بخاطر  جا که حاکمیت طبقهاند. )در تز »رشدیابی در سوسیالیسم« ]آمده است[(: »از آنفرو برده

سادگی این توهم شکل  ی منافع اکثریت غالب مردم است، نزد بسیاری از کارگران بهماهیت خویش نماینده

ناب و صوری که در آن رأی همهگیرد که گویی یک دمی دارد، مکراسی  اعتبار همسانی  ی شهروندان 

که در دمکراسی صوری حضور واقعی  بهترین وسیله برای بیان و نمایندگی منافع کل جامعه است.« درحالی

شود و فقط افرادِ صرفاً انتزاعی در  ها در جامعه، منتفی میهای مشخص، ورای جایگاه هرکدام آنانسان

میپیون قرار  یکدیگر  با  جامعهد  »بهگیرند.  بورژوایی  تودهی  به  سیاسی  بدل  لحاظ  پراکنده«  ذرات  از  ای 

یکمی از  آن  یاری  به  که  بگیرد  نظام شورایی  باید  را  دمکراسی صوری  جای  حاکمیت  شود.  قدرت  سو 

توانند از  ه میهای وسیعی از جامعشود و از سوی دیگر الیهلحاظ ساختاری درهم شکسته میبورژوایی به

ی اکثریت/اقلیت  صورت ارگانیک از رابطهتواند بهمقهوریت یوغ بورژوایی رها شوند. نظام شورایی هرگز نمی

تواند نخست »پس از  جا که »انرژی خالق حقیقی پرولتاریا« میدر دمکراسی صوری منشاء بگیرد. از آن

ه به هدف و مبارزه انکارناپذیر است. این است  تازی آگافتح قدرت دولتی بیدار شود«، ضرورت وجودیِ پیش

 نظر لوکاچ. 

کرد. بنا بر  گمان با چنین تقابل زمختی مؤکداً مخالفت میرزا لوکزامبورگِ ]هوادار جنبشِ[ »ارگانیک« بی

ی فرآیندی انقالبی در دیگر کشورهای اروپایی، باید بتواند از  وسیلهرویکرد او، حمایت از انقالب روسیه به

 نیاز باشد.تازی بیپیش  چنین

5 
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ی مهم از فعالیتش را که در آن برای همیشه به جنبش کارگری پیوست، با تزهایی به  جرج لوکاچ این دوره

[ بلوم  تزهای  همانا  غیرقانونی،  جنبش  در  مستعارش  نام  با  که  رساند  )Blum-Thesenپایان  به  1928[   )

الملل پرولتاریا ــ در بین  دمکراتیکی دیکتاتوری  ی تاریخ سپرده شدند و او را ــ بخاطر اندیشهحافظه

الملل قرار داشت، به حاشیه راندند و به ایفای نقشی فرعی  کردنِ بینکمونیست، که کامالً در مسیر بلشویکی

های  یُمن آن به احتمال بسیار قوی، سرش را، و سالناگزیر کردند. و این، بخت بلندی برای او بود که به  

عنوان مهاجر سیاسی  رسیدنِ هیتلر در آلمان بههای پرثمرش را، نجات داد. او پس از به قدرتطوالنی فعالیت

رغم اشتغالش صرفاً به  که او، ]بهجا عمدتاً به مطالعات نظری پرداخت. زمانیبه اتحاد شوروی آمد و در آن

هفته    8اش از زندان پس از  دستگیر شد، مداخالت بسیار اندکی برای آزادی  1941در تابستان    امور نظری[،

ها در جهان«  ترین موج دستگیریبسنده بودند. او سپس در نگاه به این گذشته از »دچارآمدن به بزرگ

 کند. یمثابه لحظات واقعی این موج« دیگر نقشی ایفا نمسخن گفت و نوشت نفسِ دستگیرشدن او »به

ی هفتگی »اشپیگل«  ی خود، در گفتگویی با نشریهی سدهشدهجرج لوکاچ در نگاه به گذشته و به راهِ طی

ی شورایی دفاع کرد ) ]و گفت:[ »نظام شورایی گریزناپذیر است.«(  بارِ دیگر از اندیشه، یک1970در سال  

گوناگون، الیه شرایط  در  که  است  دمکراسی »تالشی  او  تعینزد  در  ینهای  که  ــ  شرایط  این  در  کننده 

یازند.« او  شان به آن دست میی کارگر است ــ به نمایندگی از منافع واقعیسوسیالیسم عبارت از طبقه

دانست،  ی تجربیاتی که اندوخته بود، نظام شورایی میترین بیان را برای این تالش، پس از همهشایسته

کرد. لوکاچ در پژوهشی زیر عنوان  ی در برابر نظام استالینی تلقی میرا صریحاً و مؤکداً بدیل  اما این نظام

ی  بار دیگر به مناقشهاش باقی است، یک(، که البته فقط دستنوشته 1968)  سازیِ امروز و فردادمکراتیک

تأکید کرد که جنبش شورایی »همه او  آن سخن گفت.  از  و  بازگشت  لوکزامبورگ  ـ  بهلنین  ای  گونهجا 

ی  ای بیش از پیش باالتر ارتقاء داده است.« مناقشهته پای گرفته« و خود را »گام به گام به آگاهیخودانگیخ

»به استالین  دوران  در  لوکزامبورگ  ـ  دستکاریگونهلنین  عوامای  و  مورد  شده  و  شده  کژدیسه  فریبانهْ 

ی مقابل  صورت نقطهشده، بهچه کنش آگاهانه نامیده  نحوی که در آن، آنسوءاستفاده« قرار گرفته است، به

طردکننده این  و  برای  لنین  مشروعیت  و  اقتدار  از  راه،  این  در  است.  شده  معرفی  خودانگیختگی  ی 

 سازیِ کاذب و بوروکراتیک سوءاستفاده شده است. کژدیسه

که سوسیالیسم بدون دمکراسی ممکن نیست، اما دمکراسی که ایقان رزا لوکزامبورگ را، مبنی بر اینکسی

تواند لوکاچ  کند، نمیچون چالشی پیچیده برای روزگار ما نیز تلقی مینیز بدون سوسیالیسم امکان ندارد، هم

به فعالیتو  رادیکالِ«  دوران »چپِ  بگیرد.  ویژه  نادیده  است،  نوشتار  این  را، که موضوع محوری  او  های 
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ای بدانیم  دمکراسی، سوسیالیسم را مقولهی سوسیالیسم و  پیوستهگاه که بین مقوالت همزاد و بهمویژه آنبه

 تری را پیشِ پای ما نهاده است. های برزگکه امروزه دشواری

 توان آثار زیر را توصیه کرد: های لوکاچ، لوکزامبورگ و لنین در این زمینه، می تر دیدگاه ی بیش برای مطالعه 

 : جرج لوکاچ

 (.Darmstadt und Neuwied 1970) تاریخ و آگاهی طبقاتیــ 

 (. 1918ــ تاکتیک و اخالق. مقاالت سیاسی. جلد اول )

Hrsg. von Jörg Kammler und Frank Benseler. Darmstadt und Neuwied 1975. 

 (. 1920ـ   1921ــ انقالب و ضدانقالب. مقاالت سیاسی. جلد دوم. ) 

Hrsg. von Jörg Kammler und Frank Benseler. Darmstadt und Neuwied 1976. 

 (. 1921ـ  1924ــ سازمان و توهم. مقاالت سیاسی. جلد سوم )

Hrsg. von Jörg Kammler und Frank Benseler. Darmstadt und Neuwied 1976. 

 (. 1925ـ   1929ــ دیکتاتوری دمکراتیک. مقاالت سیاسی. جلد پنجم ) 

Hrsg. von Frank Benseler. Darmstadt und Neuwied 1979. 

 (.Bielefeld 2005) 18ی آثار، جلد شمار زندگی. مجموعه ها و گفتگوها پیرامون سالـ متن ـ

 (. Budapest 1985) سازیِ امروز و فردا دمکراتیک ــ 

 : رزا لوکزامبورگ 

 . 1970، برلین  422ـ    444، صص  2/ 1دمکراسی روسی. در: مجموعه آثار جلدیابی سوسیال دهی و سازمان ــ مسائل سازمان 

 . 1974. برلین 332ـ   365. در: مجموعه آثار، جلد چهارم، ص ی انقالب روسیهربارهدــ 

 . 1975. در: مجموعه آثار، جلد پنجم، برلین انباشت سرمایه ــ 

 : والدیمیر ایلیچ لنین

 . 1956. برلین 197ـ   430ــ یک گام به پیش، دوگام به پس )بحران در حزب ما(. در: مجموعه آثار، جلد هفتم. ص  
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. برلین  480ـ    491یک گام به پیش، دوگام به پس. پاسخ ن. لنین به رزا لوکزامبورگ در: مجموعه آثار، جلد هفتم، ص    ــ

1956 . 

 

 منبع: 

…Rosa Luxemburg, in: "Georg Lukács über Rosa Luxemburg"Holger Politt;  

 ها از مترجم فارسی است.[ های داخل کروشهی افزودههمه ]

 

 

 2JQ-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Themen/Rosa_Luxemburg/Lukacs-Luxemburg-2011_Politt.pdf
https://wp.me/p9vUft-2JQ
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 ی متحد تی جبههسراهبرد ضدفاشی
 

 2022ژانویه  10

 

 رویو دل سی: مارکو نوشته

 ی: دلشاد عبادی ترجمه

 

 تی در ایتالیاسیالیسوس ی انقالب . »تزهای لیون« و نظریه1

ت به صورت  سبایت ایتالیا میسی ملی حزب کمونیومین کنگرهسی در ایتالیا به نحوی بود که  سیاسوضعیت  

خ به تزهای اقلیتِ  سی تدارک کنگره، با هدفِ پاهسشد. گرامشی در جله برگزار میس مخفی در لیونِ فران

کمیته اکثریت  تزهای  با  بوردیگا  آمادئو  رهبری  به  افراطی«  نم»چپِ  او  خود  که  مرکزی  شان ایندگیی 

شد. او بنابر سیاستی که در  ت پیرامون آن انجام میسبای کرد، به دفاع از کلیاتی پرداخت که بحث میمی

تی  سالملل کمونیی هیئت اجرایی بینتردهسعمومی گ  ی جهانی و پنجمین مجمعخالل پنجمین کنگره

ی » مبارزه با هرگونه انحراف از  لهارائه شده بود، بر اهمیت »بلشویزه کردنِ« حزب تأکید کرد که به منز

 [ 1شد. ]ی طبقاتیِ انقالبی در آموزه و عمل« درک میآموزه و پراکسیس مبارزه
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ای  ها( و کمینترن، بیانیهیه )بلشویکست روسی گرامشی با توجه به وقایع بعدی در حیات حزب کمونیبیانیه

مح  میسخطرناک  اختالفوب  نکات  بیانیه  این  جهت  شد.  میان  حال   ِیسیاسهای  گیریبنیادین  در   

رغم گزندگی  کرد. هدفِ گرامشی، بهیون را برجسته میسهای مورددفاع اپوزی گیریترش و جهتسوگ طسب

واژه »برخی  به  دادن  شکل  کماکان  تازهسهایش،  نظری«  ا نتز  که  چرا  بود،  طریق  ساسای  این  از  اً 

 کرد.کردن« را درک می»بلشویزه

پیرامون  تس عضل اختالفات میان کمونیگرامشی م ایتالیایی را  بنیادین مطرح کرد: »ه نکتهسهای  .  1ی 

. معضل  2اند؛  نام کردهی حزب ثبتی رفقایی که در بدنهروابط میان رهبری مرکزیِ حزب و توده  معضل

طبقه و  مرکزی  رهبری  میان  کارگر؛  روابط  طبقه3ی  میان  روابط  معضل  دیگر  .  و  کارگر  طبقات  ی 

 [ 2داری«. ]رمایهسضد

داری را رهبری  رمایهسی ضدای بدل شود که مبارزهی کارگر به طبقهت طبقهس از نظر گرامشی، »اگر قرار ا

ت به  سی کارگر باشد و اگر حزب قرار ات در این مبارزه راهبر طبقهست قرار اس کند، اگر حزب کمونیمی

حلی برای  یدن به راهسازد«، ر سند کارکرد بنیادینش را عملی  اختاریابی شود که بتواسنحوی  لحاظ درونی به

 [ 3ت«. ]س این معضالت »ضروری ا

رشت طبقاتی آن  سازمانی هستند که پیامدهایی نیز برای ماهیت حزب و  ست معضالت  س دو معضل نخ

ی  بهی آگاهی انقالبیِ کارگران به مثائلهست که به م سدارند. توضیحات گرامشی بار دیگر حاکی از آن ا

ی تشکیل قشر اجتماعی  براین، به مخاطرهکند و عالوهخیزد نگاه میامری که از جایگاه طبقاتی آنان برمی

های  تر، هر چند به شکلکند. این مضمونی بود که پیشنیز اشاره می  است   روشنفکری که مجزا از این طبقه 

 ورل، لوکزامبورگ و لنین متأخر نیز حضور داشت.  سمختلف، در آثار 

ی سیاسطح  ست که هدفش »ارتقاء  سی کارگر« دان گرامشی اصرار داشت که حزب را باید »”جزئی“ از طبقه

ی کارگر باشند«. تأکید او بر وحدت  دهندگانِ طبقهازمانسبراین، »خودِ کارگران باید  ت« و عالوهسهاتوده

دهی آن در محل کار برآمده از همین موضع بود. گرامشی در نقدش، خطایِ  ازمانسی کارگر و  ی طبقهسیاس

تند، سدان ی کارگر« میها حزب را »”ارگانِ“ طبقهت که آنسدان موضع نظریِ »چپ افراطی« را در این می

ها  تمامی آنی حزب و قرار دادن  دهندههای اجتماعی عناصرِ تشکیلتگاه سبت به خاستوجهی ن زیرا با بی

یک   میسدر  نشان  »دغدغهطح،  که  حفظِ  دهند  همینسی  از  و  ندارند«  را  حزب  پرولتریِ  رو،  رشت 

ای قرار  ی و اجتماعی« در جایگاه ویژهسیاسلحاظ  ترین عناصر حزب بهعنوان »پیشرفتهروشنفکران را به

 [ 4دهند. ]می
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داری نیز  رمایهست با تمامی دیگر طبقات ضدی کارگر، در پی وحدبر وحدت طبقهها باید عالوهتسکمونی

 باشند، زیرا  

ب و حفظ کند.  س قدرت را ک   ت که صرفاً با اتکا به نیروی خودْس »پرولتاریا در هیچ کشوری قادر نی

باید   دیگر،  بیان  به  بیابد:  خود  برای  متحدهایی  باید  کهسیاسبنابراین،  کند  دنبال  را  قادر  تی  را    او 

ها را در مبارزه  داری دارند بنشاند و آنرمایهس ازد تا خود را در صدر دیگر طبقاتی که منافع ضدسمی

این م رنگونی جامعهسبرای   بورژوایی هدایت کند.  برای  سی  اهمیت ویژهئله  از  برخوردار  ایتالیا  ای 

لحاظ جغرافیایی  دهد و بهت، یعنی در جایی که پرولتاریا در آن اقلیتی از جمعیت کارگر را شکل میسا

نمیبه که  پراکنده شده  ایننحوی  بدون  کرد  رابطهتوان فرض  دقیقاً همین معضل  قبالً  با  که  اش 

 [ 5ب قدرت پیش ببرد«. ]سای پیروزمندانه را برای ک هی دهقان را حل کرده باشد، بتواند مبارزطبقه

ئله در  سخنی به میان نیاورد، درک او از م سی متحد  یِ جبههسیاسکه گرامشی هرگز آشکارا از فرمول  بااین

ازد تا  ست متحد  سی کارگر را تحت رهبری حزب کمونیت طبقهس خوااین مقطع کامالً روشن بود. او می

اپوزی  تضمین شود. به این منظور، »تجزیه  ی آنجویانهتیزهستقالل و موضع  سا لحاظ  یون بهسو تالشی 

ای[ که  ی ]اجتماعییون را از پایهس، »تا از این طریق بتوان اپوزیی« ضروری بودسیا س  سپساجتماعی و  

ـن امر، همها داشت محروم کرد«. ایدر میان توده هایی  ویژه با رهبری گروهبه  چنین از رهگذر جدلی گزندهـ 

ی »اشرافیت کارگری«  یافتنی بود، جدلی که هدفش مقابله با پدیدهتسکه متکی به کارگران بودند ــ نیز د

[ را نیز در ذهن  6م« ] س رنگونی فاشیسی بنیادینِ ...  ئلهسای متحد از پایین بود و همواره »م و ایجاد جبهه

در   کارگران  بود که همداشت. وحدت میان  رابطهصورتی عملی  با تودهزمان  نیز  برقرار  ای  های دهقانی 

ویژه در  گرفت که بهای نیز با نیروی ارتجاعی واتیکان و روحانیت صورت میشد و تؤامان، رویاروییمی

ت، ضدروحانیت  سگرفت: ضدفاشیها به این ترتیب شکل میای متحد از تودهجنوب کشور نفوذ داشتند. جبهه

 داری.  رمایهسو ضد

ت و هم یک جنبش اجتماعی. طبق نظر گرامشی،  س ی بورژوازی دانم را باید هم یک ارگان مبارزهسفاشی

م  سکه فاشی  حال، هنگامیگرفت. بااینئله را در نظر میست م سی نخ خطای بوردیگا این بود که فقط جنبه

بر وحدتپروژه مبنی  را  به  ی خود  بورژوازی  ارگانیک  نیز مجبور  تساند، کمونیسرانجام رسبخشی  را  ها 

هایِ  یِ قشربندیسی بورژوا« و »بررهای متفاوتِ طبقهاخت که توجه خود را به مواردی نظیر »قشربندیس

تری برای مقابله با آن بیابند، تاکتیکی مبتنی بر این بینش  بسازند تا تاکتیک مناسم« معطوف  سخود فاشی
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م از نو  سازند، درونِ خود همین فاشیسهای دیگری خود را متجلی  ه شیوهتوانند بکه »تضادهایی که نمی

 [ 7آورند«. ]ر برمیس

چنین ربرآورد، این نکته همسحلی برای تضادهای درونیِ بورژوازی  چون راهم همساگر بپذیریم که فاشی

تر از  وار ضعیفنداملحاظ ات که بورژوازی بهسنمای وضعیتِ ایتالیا این واقعیت ارشتسکند که »اثبات می

لط بر دهقانان موفق باشد.  ستواند قدرت را حفظ کند که در کنترل و تت و تنها مادامی میسدیگر کشورها

دادن آن بورژوازی و قرار  نفوذِ  از  برای جدا کردن دهقانان  باید  ی خودش سیاسها ذیل رهبری  پرولتاریا 

 [ 8مبارزه کند«. ] 

دهی آن  ازمانسداد و ظرفیتِ  بت میسابعاد ضعفی که به بورژوازی ایتالیا ن شک گرامشی در رابطه با  بدون

هایی  رعت موفقیتستواند به  ی ضدروحانیت نیز میکرد مبارزهطور که تصور میبه خطا رفته بود، همان

تر او به این  های کنترل بورژوازی داشت. پیشبت به شکلستری نب کند ــ هرچند او رویکرد پیچیدهسک

ائتالفِ فاشیای تمایل داشت که  لیبرالسده  بدیلی دوتواند همکار میمحافظهـم و یک جریان  ویه سچون 

تواند به معنای باز شدن  م میسقوط فاشیساندیشید که  رمایه عمل کند. اینک چنین میسبرای حفظِ قدرتِ  

ت،  س]ارتجاعیِ[ نخ یری از دل »یک وضعیت ارتجاعی« به »یک وضعیت دموکراتیک« باشد. در وضعیت  سم

دهیِ  ازمانسیابد و در وضعیت ]دموکراتیک[ دوم، مبارزه برای ترش میسدهی حزب گازمانسمبارزه برای 

یه را در نظر داشت،  ست که گرامشی چیزی شبیه به فرایند انقالبی رو سقیام. تمامی این نکات حاکی از آن ا

 [ 9ها. ]گیریِ بلشویکقوط تزار گرفته تا قدرتساز 

آمدند  ت ایتالیا از احزابی به شمار میسترِ کمینترنْ گرامشی و حزب کمونی سبار دیگر باید توجه کرد که در ب

های  شدند. مادامی که چرخشِ کمینترن به چپ و احتمالِ جلبِ تودهوب میستر متمایل به چپ محکه بیش

ب اکثریت  ست موفقیت گرامشی را در ک توانیم علگرایانه را در نظر نیاوریم، نمی چپ ِیسیاسحزب به مواضع  

عالوه، خود گرامشی چنین خاطرنشان  وم( درک کنیم. بهسی  کومو تا کنگره  سقاطع درون حزب )از کنفران 

... کماکان همان رهبریسمی ااخت که »رهبریِ حزب  انتخاب  ت که در کنگرهسای  و رم  لیوورنو  های 

نتز نظری«ای که گرامشی در پی آن بود، عناصری از  س[ واقعیتی که حاکی از آن بود که »10شدند«، ]

بهدخالت بوردیگا،  جداییروحیه  ویژههای  رفرمی ی  و  دولت  از  او  سطلبی  که  چیزی  داشت،  خود  در  را  م، 

 ورل نیز به ارث برده بود.  سچنین از هم

ی داشتند در تزهای  داررمایهساندازهای  ت ایتالیا و به احتمال زیاد گرامشی از چشمسدرکی که حزب کمونی 

کمیته کنگرهاکثریتِ  برای  مرکزی  کمونیسی  ی  حزب  میسومِ  وضوح  کامالً  ایتالیا  کنگره  ت  این  یابد، 
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ی جهانیِ کمینترن و پنجمین  یرهایی بود که در پنجمین کنگرهسالمللی و ملهم از تفمعطوف به وضعیت بین

رائه شده بود. درک غالب در آن مقطع این  تی اسالملل کمونی ی هیئت اجرایی بینتردهسمجمع عمومی گ 

ت آورده، شاهد نوعی »ثبات  سرمایه علیه پرولتاریا به دسهایی که حمالت  بود که در چارچوب موفقیت

ویژه در  زوال بهداریِ روبهرمایهسبی« خواهیم بود، هرچند جریان عمومی کماکان همان باور به بحرانِ  سن

ترالیا جبران شده سمتحده و نیز آفریقای جنوبی و ازوال در اروپا با ظهور ایاالتاروپای غربی بود. گرایش به  

این اشاره کرد که در نظم اجتماعیذکر آن دوران میبود. از دیگر نظرات قابل ای که  فرهنگیـتوان به 

 [ 11د. ]]برای تفوق[ برخوردار بو سیی از بهترین شانکا یآمرـیسیجهان انگلرمایه پدید آورده بود، س

ها  لحاظ عینی وضعیتی انقالبی بود. آنهای ایتالیایی، وضعیت اروپا کماکان بهتس از نظر گرامشی و کمونی

یر  سیار نزدیک به تفسیر ب سبی« شده بودند. این تفستر از مفهوم »ثبات ن گرایانهموفق به تلفیق درکی چپ

ت  س یون حزب کمونیس به جمع اپوزی ی ایتالیازینوویِف، دبیرکل کمینترن، بود که در دوران برگزاری کنگره

پیویه )شاخهسرو این تف سی بلشویک(  بود.  رمایه، خروج از بحران فعلی از  سیر مدعی بود که برای  سته 

انتظار میسرهگذر رشد نیروهای مولد ناممکن ا رمایه  سوی  سرفت که در آینده تهاجمی از  ت، درنتیجه 

های  تر بحران و خلق امکانپرولتاریا آغاز شود که پیامد آن تنها به وخامت بیشعلیه وضعیت کار و زندگی  

 انجامد. انقالبی می

بهره با  بازار  که  امکان  این  احتی  پیرامون  از  توسگیری  جمعیتستعماری  دالیل  به  یابد،  )در  عه  شناختی 

شد. بنابراین، با  قی نمیبخشی تلیای شرقی( امکان چندان رضایتسی )در آسیا سآمریکایی جنوبی( و نیز  

کی ظاهراً خطا از آب درآمده  سکار و ارتجاعی در اروپا، واکاوی تروت گیریِ نیروهای محافظهتوجه به قدرت

مرحلهبینی میای که پیشبود، واکاوی از توکرد  آغاز شود که  ی دموکراتیک صلحعهس ای  یال  سوسآمیز 

همه، این موضع  کننده در آن ایفا خواهند کرد. باایننقشی تعیینمتحده  ی و نفوذ روزافزونِ ایاالتسدموکرا

 [  12شده باقی مانده بود. ]ت، هنوز کامالً پذیرفتهسقوت خود باقی اکی که وضعیت انقالبی کماکان بهستروت 

هم تزها،  میاین  اعالم  ایاالتچنین  میان  نبرد  که  انگل کردند  و  بر  سمتحده  جهانیْ  س تان  بازار  کنترلِ  ر 

براین، در این تزها بر اهمیت انقالب چین نیز که  شود. عالوهوب میسم مح سترین تضاد درون امپریالی همم

شدند که هم جنبش کارگران  ؛ تزها متذکر میرعت در حال پیشروی بود تأکید شده بودسدر آن روزگار به  

تحد انقالبی، از کارگران و  ی ماند و در یک »جبههتهسو هم جنبش رهایی ملی در این انقالب به هم پیو

ی متحد که  حال، این جبههت. بااینساخته اسدهقانان گرفته تا بورژوازی میانه و روشنفکران را« متحد  
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گرفت، با پیشروی جنبش انقالبی ماهیت طبقاتی کارگری و دهقانی به خود  »بورژوازی ملی« را در بر نمی

 [ 13گرفت. ] می

چنین وجود  دهقانی در اتحاد جماهیر شوروی و همـند بر اهمیت اتحاد کارگریست که این  س الزم به ذکر ا

بندی  چه به صورتگذارد. بنابراین، در این متن، از منظر آنیک »دولت کارگران و دهقانان« انگشت می

ایتالیا مربوط مینظریه برای  انقالبی  انقالبی دهای  بر نقش  تأکید شدیدی وجود داشت  قانان درون  شد، 

ت  سبای ت و میس توانای که اتحاد جماهیر شوروی میبرندهالمللی و نیز پافشاری بر نقش پیشچارچوب بین

عه  س ت »از رهگذر توسبای در تقویت جنبش کارگری ایفا کند. این هدفی بود که اتحاد جماهیر شوروی می

 [ 14یافت«. ]ت میسی به آن دسیاسلحاظ اقتصادی و و تقویت خود به

دهقانی در اتحاد جماهیر شوروی، نه در تضاد با تقویت  ـبنابراین، از نظر گرامشی، تقویتِ اتحاد کارگری

م ـاتحاد کارگری در  توسدهقانی  از  عهسیر  با  در تضاد  نه  و  داشت  قرار  انقالب چین  انقالب  سی  رگیری 

کمااین اروپا،  در  نمونهپرولتری  اتحاد  که  همین  محوریت  بر  نیز  ایتالیا  در  انقالب  این  ملی  مشخص  ی 

شد،  بندی بوخارین نزدیک میبندی گرامشی به صورتی قرار داشت. از این طریق، صورتسیاساجتماعی و  

تعیین تفاوتی  رو هرچند  رهبر  این[  ]بوخارین،  داشت:  وحود  »ثبات  سکننده  که  داشت  یابی  تمایل 

که  گشت، درحالیداری میرمایهساختاریابیِ تولید  ستر بداند که بر محور باز ای طوالنیداری« را دورهرمایهس

ای گذرا و صرفاً ظاهری در  یابیْ مرحلههای ایتالیایی کماکان باور داشتند که »ثباتتس گرامشی و کمونی

شدند.  ب میوسکننده در وضعیت مح ت«، چراکه ]افق[ جنگ و انقالب هنوز عناصری تعیینسوضعیت فعلی ا

[15 ] 

محور« که آکنده از  های »فاجعهت واکاویسداری هرگز به آن درمایهسبه بحران    بت سن  ی گرامش  دیدگاه

اکونومی س»اکونومی نشد،  نزدیک  بودند  خود میسم«  اصلی  نظری  دشمن  را  آن  گرامشی  که  ت.  سدانمی 

ر گذراند، جایی که  سی را از  ساسای ابازبینی  دفترهای زندانداری در  رمایهسهمه، درک او از بحران  بااین

 ت یابد. سبخشی د تای ثباتست به درکِ ظرفیت عظیم حکمرانیِ طبقاتیِ بورژوازی در راس توان

ت در هر  س توانتوان مشاهده کرد که اصالت ]تفکر[ گرامشی در این قابلیت او نهفته بود که میبنابراین، می

نتزی  سشکلی انتقادی تلفیق و  تر تعارض مشخص را بهسته از یک بسبرخاهای نظریِ  موقعیتی، مشارکت

اقامتش در مسبندی کند. گرامشی از زمان نخ تازه را صورت از  کو قاطعانه خود را وقفِ آگاهستین  شدن 

درون حزب   رفت نظریسهای گروه رهبری بلشویک کرده بود، و فرایند انشعاب ارگانیک و پبندیصورت

حال، او  . هرچند درعینگرفتیم  دهینادیده بود،  سیه )بلشویک( را، که اکنون به اوج خود ر ست روسکمونی
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ی جهانی به معنای  های جناح چپ در پنجمین کنگرهکرد که »پیروزی گرایشتقبال میساز این واقعیت ا

 [ 16ود«. ] ازمانی بسی دموکرات در زمینهیالسوسمِ سپیروزی نیروهای انقالبی علیه بقایای اپورتونی

م به  مربوط  اس تزهای  و  ملی  اتحاد کارگریسائل  اهمیتِ  دیگر  بار  برجـتعماری  را  ته و شرایط  سدهقانی 

جبهه این  میتاریخیِ  آشکار  را  متحد  میانهسی  و  فقیر  »دهقانان  مبارزهاختند:  دوران  خالل  در  ی  حال، 

ی کارگر بدل  از آن، یعنی دیکتاتوری پرولتری، به متحدان طبقه  سداری و دوران پرمایهسپرولتری علیه  

الوی و بالکان تمرکز داشته و ضرورت  س توجهی بر یوگطرز قابلطور عمومی به[ این تزها به17شوند«. ]می

 [ 18کردند. ] ته میسالوی را برجس اتحادی میان طبقات کارگرِ ایتالیا و یوگ 

ایتالسیاستزهای مربوط به وضعیت   را  رمایهست آن[،  سیا و حزب ]کمونیی  داری و بورژوازی این کشور 

تلقی می داشتند که »ضعیف  اذعان  اما  جامعهرمایهسکردند،  در  غالب  اداریْ عنصری  ایتالیایی  و  س ی  ت 

شود. این امرِ بنیادین به این  وب میسکننده محی آن، نیرویی تعیینعهسرنوشت توسچنین، در تعیین  هم

 [  19تی باشد«. ]سیالیسوسکه انقالبی امکان هیچ انقالبی در ایتالیا وجود ندارد، مگر آنت که سمعنا

شدند که همین امر آنان را به  وب میس اربابان صنعت در ایتالیا به دلیل فقدان مواد خام نیرویی ضعیف مح

عظیمی از کارگران   یدارانی که بر تودهداد، زمینوق میسداران بزرگ مت امتیازدهی اقتصادی به زمینس

گران،  ای بزرگ و متنوع وجود داشت که از صنعتبورژوازییطره داشتند. بین این دو قشر حاکم، خردهسفقیر  

داران  ی صنعتی و زمینصاحبان حرفه و کارمندان غیرنظامی تشکیل شده بود. از این امر که اتحاد میان طبقه

جز پرولتاریا  ی اجتماعی دیگری بهشد که هیچ طبقهه میبزرگ مبنایی قلمرومحور داشت، چنین نتیجه گرفت

بورژوازی برای احیاء  رو، تالش خردهاختن کشور را ندارد. از همینسکننده در متحد  توان ایفای نقشی تعیین

می تلقی  متزلزل  و  ناپایدار  تالشی  ایتالیا  دولت  اجتماعیقدرت  شرایط  که  بود  این  نتیجه  تاریخیِ  ـشد. 

کرد، کشوری  تی بدل میسی امپریالیترین پیوند موجود در زنجیرهانضمامی در ایتالیا این کشور را به ضعیف

کارگری اتحاد  اـکه  اهمیتی  از  آن  در  نمونهساسدهقانی  »ایتالیا  بود:  برخوردار  تز  ی  این  اثبات  برای  ای 

آید که  ه در آن کشورهایی پدید نمیشود که بهترین شرایط برای انقالب پرولتری لزوماً همواروب میسمح

ت، بلکه در عوض این شرایط  سیده اسعه رسی توترین درجهگرایی در آنان به عالی داری و صنعترمایهس

اش، کمترین مقاومت را در  اختاریسداری، به دلیلِ ضعفِ  رمایهستواند زمانی مهیا شود که تاروپودِ نظام  می

 [ 20حدانش از خود نشان دهد«. ]ی انقالبی و متبرابر هجومِ طبقه

های پیش ارائه  السای که گرامشی در  بندیتی، بر همان صورتساین تزها در رابطه با واکاویِ رژیم فاشی

ای«  لحانهسچون جنبش ارتجاعی مم همسای که در آن، »فاشیبندیکرده بود از نو تأکید کردند، صورت
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منظور از بین بردن  ی کارگر بهدهی طبقهازمانسازی و تحلیل بردنِ  سشود »که هدفش چندپارهتلقی می

اسب طبقه  این  چارچوب  سیج  در  ترتیب،  این  به  و  طبقهتسیاست،  حاکم  های  نبردِ  سی  و  ایتالیایی  نتی 

 [ 21گیرد«. ]ی کارگر جای میداری علیه طبقهرمایهس

گیرد. نتی، بهره میسداران  ویژه زمین، به نتیسرمنشاء خود از کمک طبقات حاکم  سم در  سبنابراین، فاشی

تایی جدیدی  سبورژوازی شهری و بورژوازی روی خود را در خردهلحاظ اجتماعیْ پایهم بهسهمه، فاشی»بااین

ت«، گروهی که  ستایی در برخی نقاط مشخص بار آمده اسی تحوالت مالکیت رونهد که در نتیجهبنا می

ایدئولوژیک و   کند و از  ب میس ت کسنظامی و حزب فاشیهای شبهاش را در قالب گروهازمانیسوحدت 

نتی شکل دهد ساش را برای فتح دولت علیه قشرهای حاکم  دهد که برنامهم اجازه میسرو، »به فاشیهمین

 [ 22و پیش ببرد«. ]

و مصالحاتِ معسفاشی توافقات  با جایگزین کردن  »پروژهم  با  لیبرال  دولت  به وحدت  تسی دمولِ  یابی 

زمان  ی واحد و تحت کنترل مرکزی واحد که همسیاسم  سوارِ تمامی نیروهای بورژوا در قالب یک ارگانیاندام

بخشی به طبقات حاکم  ای تازه برای وحدتی شیوهمثابه[ به23کند«، ]حزب، کابینه و دولت را رهبری می

ی تدریجی بر  وارِ بورژوازیْ هم نیازمندِ غلبه یابی به وحدت اندامتسهمه، دشود. بااینمیایتالیایی ظاهر  

ونری  سی و ماسیاسهای  بورژوا بود که در قالب چندین ارگانِ مطبوعاتی، گروهـیونِ لیبرالسنیروهای اپوزی 

های دهقانی  تثمارِ تودهس انتی و تشدیدِ  سشده بودند و هم نیازمندِ از جا کندنِ طبقات حاکم    بندیمفصل

 بورژوازی داشتند.جنوب که تمایل به نزدیکی با خرده

وار و  طریقی اندامم برای وحدتِ بورژوازی بهسکردند که فاشیتی بر این نکته اشاره میسها به درتسکمونی

با این وجود،   کند، اما حتیبورژوازی تالش میای از خردهنتی با عناصر تازهسنل دولتی  سجایگزین کردن پر

ها نبودند  تس همه، تنها کمونیت. بااینسها معتقد بودند که بحران رژیم کماکان در حال نزدیک شدن اآن

 ور بودند.تی در این توهم غوطهسرگرم چنین توهمی بودند. تمامی نیروهای ضدفاشی سکه 

شان با آن مواجه بودند، واکاوی  پیشنهادیهای عیانی که این نیروها در تحقق وظایف  با توجه به دشواری

ی نیروهای محرک انقالب ایتالیا پرداختند: »الف(  س ها به برربود. آن  ها از وضعیت نیز حاکی از تناقضآن

ایرِ نقاط ایتالیا«. شرایط  ستایی؛ ب( دهقانان جنوب و جزایر و نیز دهقانان  سی کارگر و پرولتاریای روطبقه

یابی و اراده برای مبارزه  ازمانسی باالیی از  و، پرولتاریا به درجهسشد که از یکیا میبرای انقالب زمانی مه

می از  دست  و  میسیافت،  که  زمانی  دیگر،  دس توانوی  دهقانان  با  اتحادی  به  آنس ت  و  یابد  از  ت  را  ها 

تمامخرده حمایت  که  فاشیبورژوازی،  از  را  بنابراین،سعیاری  کند.  جدا  بود،  کرده  آغاز  ی  ئلهس»م   م 
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باید تا حد زیادی، حتی در دیگر کشورهای اروپای غربی  تن اتحادِ دهقانان با نیروهای مرتجع میسشکدرهم

 [ 24تایی مطرح شود«. ] سهای روهای کاتولیک بر تودهازمانسی از بین بردن نفوذِ مثابهنیز، به

م آغاز  سکرد که از فاشی ارتجاعی را معرفی میای از نیروهای  ت ایتالیا زنجیرهس براین، حزب کمونی عالوه

و ماکسیمالیست    تسهای رفرمیتی ــ نظیر جریانسی ضدفاشیسیاسهای  چنین برخی گروهشد اما هممی

بر میسیالیسوسدرون   در  نیز  را  ــ  ایتالیا  کنفدرام  رهبریِ  به  نهایت  در  و  یون عمومی کارگری  سگرفت 

م  ستند گرایش داشتند که خود را بدیلی برای فاشیسدانل دموکرات میید. نیروهایی که خود را لیبرا سرمی

ای. بنابراین،  ترش جنبش تودهسوگطساختنِ بسها مشروط شده بود به متوقف  معرفی کنند، اما هدف آن

تای  سگرفت، درواقع در رای[ را در بر میسیاستی که تمامی نیروها]ی  سی متحد ضدفاشیت جبههسیاس

 داری بود. رمایهسکرد که هدفش دفاع از نظام حرکت میعملیاتی 

دائمی،   انقالبی  وضعیت  فرضِ  به  توجه  ضدفاشیایتالیا  یها ستیکمون  یبرابا  اهداف  و  سیی  تی 

های ”دموکراتیک  ها باید »دگرگونیِ جنبشتسکردند. هدف کمونیداری ضرورتاً اختالط پیدا میرمایهسضد

ی کارگری باشد« و علت امر نیز این بود که »بدون  تی و طبقهسیالیسوسهای انقالبی  انقالبی“ به جنبش

م به راه بیافتد و ناگزیر به جنگی داخلی بیانجامد، غیرممکن بود که رژیم  سای که علیه فاشیای تودهمبارزه

”دموکراتیک“  ها و تحوالت رادیکالی در جهتی ”لیبرال“ و  م بتواند متحمل محدودیتسط فاشیسبرپاشده تو

 [ 25شود.« ]

آمادهتسدر مقطعی که کمونی  زمان  بودند  معتقد  ا سها  انقالب  برای  تدارک  و  زمانی که  سازی  یعنی  ت، 

وحدت ایدئولوژیک امری گریزناپذیر بود، پذیرشِ مواضع چپ افراطی ممکن نبود، چراکه به جدایی حزب  

ی متحد دموکراتیک نیز عملی با مدافعان جبههچنین، مدارا  هم شد.ها و ایجاد انشعاب منجر میاز توده

توجهی  که کماکان تا حد قابلرغم آنی بهسدموکرایالسوسکرد که »نبود، چراکه چنین موضعی فراموش می

اش مربوط  ی سیاست، تا جایی که به ایدئولوژی و کارکرد  س اش را در پرولتاریا حفظ کرده ای اجتماعیپایه

ی کارگر، بلکه جناح چپِ بورژوازی تلقی شود و باید نزد تِ جنبش طبقهس چون جناح راشود، باید نه هم می

 [ 26ها ذیل همین عنوانْ نقاب از رویش برکشید«. ]توده

دهی را از  ازمانست، باید  سی اسیاسعیار  تقالل تمامسب اسازیِ پرولتاریا برای ک سحزبی که هدف آن آماده

آنکه روشنفکران و دهقانانِ  ازد، البته بیسان  سی کارگر همبا طبقهمنحصراً  ی تولید آغاز کند و خود را  پایه

رو  داریرمایهسضد کارگران  اقشار  بین  جدایی  که  میسرا  پر  را  بتایی  بزند.  کنار  آنسکنند  ورای  چه  ی 

( نشان داد که فقط  1920- 1919ها ) ت، »پراتیکِ جنبش ]اشغال[ کارخانهستحمیالتِ کمینترن مدعی ا 
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های  تواند پیوندی میان اقشار باالیی و پایینیِ تودهازگاری داشته باشد میسازمانی که با محل و نظامِ تولید  س

بخشی پدید آورد  جامس کارگر )کارگران ماهر، کارگران غیرماهر و کارگران یدی( ایجاد کند و پیوندهای ان

 [ 27دارد«. ] ت کارگری“ را از میان برمیهای هرگونه ”اشرافی که پایه

ها در تالش برای پدید آوردن آن  تس داری که کمونیرمایهستی و ضدسی ضدفاشیی متحد“ مبارزه»”جبهه

هایی  ای متشکل بدل شود، یعنی، با اتکا بر بدنهطح فرایند مولد »به جبههستند، باید« دقیقاً از همین  سه

 [ 28گیرند«. ]شوند و شکل میبندی میها گروهپیرامون آنی یک کل مثابهها بهکه توده

« هدف    یمادامبنابراین،  آوردن  حزبْکه  متشکلی    متحد  ی جبهه  پدید  طبقهو  است  یاز  شعارِ  کارگر   ،

های حزب تلقی شود«.  ی فعالیتهای کارگری و دهقانی باید فرمولی ترکیبی برای کلیه]تشکیلِ[ کمیته

[29 ] 

های کارگری  ی متحد انقالبی از تودهکه راهبردی با هدف تشکیل یک جبههبر آنمتحد، عالوهی  جبهه

های اصطالحاً  ی احزاب و گروهنده بود برای »نقاب برداشتن از چهرهسچنین تاکتیکی بشد، هموب میسمح

بر   ئلهسکه متوجه به این اب و باس [ با این ح30ای برخوردار بودند«. ]ای تودهپرولتری و انقالبی که از پایه

ت دشمن سبایت ایتالیا خودْ میسیالیسوسازمانِ حزب  سهای کارگری بود، رهبری و  یِ تودهسیاسر جهتِ  س

 شدند. یکدیگر تلقی می

ت پیرامون شعارِ »دولتِ کارگران و  س بایهای تهییجیِ حزب میی متحد، فعالیتبا توجه به تشکیل جبهه

ی مبارزه برای  ها به حیطههای تودهترین بخشماندهشد تا ابزاری باشد برای جلب عقبمیدهقانان« انجام  

ی  ت و به همان اندازهس همه، تأکید شده بود که این شعار »شعاری تهییجی ادیکتاتوریِ پرولتاریا. بااین

 [31] ی واقعی از تکامل تاریخی تطابق دارد ...«.های بینابینیْ فقط با یک مرحلهحلراه

حوزهجبهه در  متحد  کارخانهی  اتحادیهی  و  کارخانه  ها  یعنی  تولید،  محلِ  خودِ  »به  باید  کارگری،  های 

  1920-1919وی جنبش کارگری تورین در  سها که از  های داخلی« کارخانهیونسی »کمیبد«. تجربهسبچ

ا ممکن  هرجا  باید  که  داد  نشان  دیگر  بار  گرفتند،  اجازهسشکل  شرایط  و  کمیسیونیم  ت  این  ها  دهد، 

م برای  سهایی که فاشیهمه، با توجه به دشواریبااین ربرآورند.سجایگزین نهادهای موجود شوند و از نو  

مازمانس اتحادیهسدهی  میتقل  فراهم  کمیتهای  همآورد،  باید  تهییجی  برای  هایی  ابزاری  اختن سچون 

ها  شوند. این کمیتههای کارگری و دهقانی محقق میکمیتهای که در  ازمان یابند، جبههسای متحد  جبهه

تند، چراکه  سها ه لحاظ ماهوی مشابه آنهای داخلی تفاوت دارند، بهیونسلحاظ شکلی با کمیاگرچه »به
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یج در  سهای کار و نیز برای ب ی کارگریِ محلهایی برای تجمیع و نمایندگیِ کلیتِ تودهها نیز ارگانآن

وب  س تر محتردهسازی مبارزاتِ هرچه گسط و آمادهسیابی به اهداف بالواتسبا هدف د   ی طبقات وحیطه

 [ 32شوند«. ]می

دهقانی« هردو از منطقی  ـی متحد و محتوای شعارِ دولت »کارگرییِ جبههسیاسبندی  بنابراین، درک فرمول

گیریِ  بود. تغییراتی که در جهتریزی شده  الملل پایهی جهانی بینکرد که در پنجمین کنگرهتبعیت می

ی متحد »از باال« را  یِ کمینترن صورت گرفته بود و عالئم آن، که تأکیدی دوباره بر راهبرد جبههسیاس

بندی[ مورد مالحظه قرار نگرفته  شد، دیگر ]در این فرمولدربرداشت، از چند ماه پیش از آن مشاهده می

تر به حزب ماکسیمالیست و  کنگره تنها حاکی از جلب توجهی بیش  دِروز درهای ]ژولز[ اومبرـبود. مداخله

 خنانش مخاطب چندانی جلب نکرد. سامکان نوعی نزدیکی دوباره بود، اما 

تازه متشکل شده بود از   ی مرکزی  ط کمیتهسشده تودرصد اکثریتی که از تزهای ارائه  90رهبری ملیِ 

مورد دفاعِ »چپ افراطی«    درصد اقلیتی که از تزهای   10ی، و  ت« قدیمسحمایت کرده بودند، از جمله »را

کو، راوِرا و  وچیامارو، گریهسی شامل گرامشی، تولیاتی، تِراچینی،  سیاسی اجرایی  کردند. کمیتهحمایت می

ی مرکزی  راتی و مالفی در کمیتهسِهای مهم نظیر بوردیگا، لئونِتی،  که دیگر نامشد، درحالیراواتزولی می

یه  ست روس ی بلشویکی حزب کمونیی که شاخهساس ماندند. تصمیم بر آن شد که با توجه به وضعیت حباقی  

ی  ه با کمیتهست ایتالیا در جلس رو بود، نمایندگی حزب کمونیدر فرایند جدایی از رهبری این حزب با آن روبه

چنین بوردیگا نیز  د، اما همته، برعهده داشته باشس تی را تولیاتی، این رهبر برج سالملل کمونیاجرایی بین

 رفت.کو میست به م سبایمی

ی  شدن« را تأیید کرد و کمیتهفرایند »بلشویکی  ، یار مثبت بود. حزبسارزیابیِ گرامشی از نتایج کنگره ب

ازمانی و نظریِ جدیدی  سنتزِ  سای که تمایل به  یس یاسگیریِ  مرکزی جدیدی تشکیل داد که از میان جهت

ت  س بای ی تمرکز و وحدت دموکراتیک از آن لحظه به بعد میئلهسگرفت. مرا دربرمی  یبزرگ  ت یاکثرداشت  

وی »چپ افراطی«  سشد، برخالف مقاومتی که از  ای مرتبط به اخالقیات انقالبی تلقی میئلهسچون مهم

ای در دفاع از برخی تزها  خنرانیس گرفت،    صورتکا  سی آنجلو تاافتادهخنرانی کمابیش تکسرفته و  تحلیل

 [ تلقی شد.33گرایانه« ]تسکه »را

ئله ــ  سچاپ کرد ــ با تصدیق ماهیت نظریِ م  اونیتادر متنی که گرامشی برای ارزیابی نتایج کنگره در  

ترین  پیشرفتهی میان  سیا سباتِ رهبریِ  سای بود مربوط به »منائلهسی متحد م کند که جبههچنین بیان می

بات میان  سای مربوط به منائلهسچنین، م[ و هم34ی آن« ]تر پیشرفتههای کمایر جناح سبخش پرولتاریا و  
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ویژه دهقانان. در رابطه با این موضوع  داری بودند، بهرمایهسلحاظ عینی ضدپرولتاریا و دیگر طبقاتی که به

ویژه با توجه به »وقایع اخیر در  ای بود که دهقانان، بهگونهی او به نیاز مبرم برای عمل بهمشخص، اشاره

د ایتالیا«،  به  سحیات  مستیابی  نزدیکی  سازمانی  موجب  »که  بدانند  عملی  را  خود  برای    جمعیِتقل 

 [ 35ت«. ] سم شده اسبورژوازی جنوب به فاشیخرده
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 1919ی قیام ژانویه
 

 2022ژانویه  15
 

 یر بروئهی: پی نوشته 
 ی: حسن مرتضویترجمه 

 

ستم و استبداد و    هی و عل   ی راه آزاد  در بزرگداشت مبارزان رزمنده :  «»نقد  ح یتوض

و همراهان دالور آنها    قانیرف  یو همه   بکنشت،یاستثمار، رزا لوکزامبورگ و کارل ل

  یه یژانو 15کارل و رُزا در   یآلمان، و در سالروز قتل بزدالنه   1918-19در انقالب 

نوشته 1919 ب  ش ی پ  ی،  که  را  رو   هانه یزم  هرو    1919  یه یژانو  امیق  ی دادهایو 

م منتش   پردازد،یم امیکنی ر  فصل    نی.  کتاب    12متن   The Germanاز 

Revolution, 1917-1923    اثر معروف و مشروحPierre Broué    است

. با سپاس از مترجم  میهست  کینزد  یانده یکامل آن در آ  یکه در انتظار انتشار ترجمه 

 « نهاده است. نقد»  اری مناسبت در اخت نیانتشار به ا  یفصل را برا  نی کتاب که ا

* 
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فرول از نگاریزندگیدر   یشپاول  م  اش  لوکزامبورگ  نم  او  دیگویرزا  اجازه  خود  نگرانیبه  در  و  یداد  ها 

»رزا فقط اظهار کرد که نوزاد همیشه ابتدا  باشد:    میسه  ی تأسیسپس از کنگره  یوگیشلئو    یهای نیبدب

راه درست را    یشهمه خطاها  رغمبهسرانجام    دیحزب جد  کهخود را  او اعتقاد راسخ  ...  زندجیغ و فریاد می

 [ 1برگرفته بود.«]آلمان را در  یا یپرولتار یهسته نیبهتر  رای ، زبیان کرد خواهد کرد دایپ

  ی متناقض  یهاجنبه  تی وضع  موجه بود.  قشیرف  ینیبخوش  ی اندازه  به همان  یوگیش   ینیدر واقع، بدب

 ند، همانقیعم ار یبس ی انیدر شوراها، جر ونیو با وجود شکست انقالب دیحزب جد یها رغم ضعفبه. داشت

و    کالیرا راد نیکردند، کارگران مبارز برلیم  انیخود ب  سیاقاسپارتاکوس به    یاتحادیهدر    ان یگراچپ  آنچه

  ی دولت ابرت از زمان برگزار   تی که وضع  دیرسی، به نظر مزیاز هر چ  شید. بکرزائل میتوهمات نوامبر را  

روزبه در  متزلزلروز  کنگره شوراها  ارتش  است.  از    بود  هیتجز   حالتر شده  ، شدخارج میافسران    مهارو 

را مجبور به    هامستقل  یو حت  انگیخت،برمیآنها    ه یعل  ها راتوده  شانْآشکار  یاقدامات ضدانقالبافسرانی که  

  شحفظ  یتمام تالش خود را برا   آن زمان   خوب تا  هایمیانجینوان  عبه  آنان  کرد کهمی  یائتالف  گسست از

 کرد. یانقالب کار م  به نفعکرده بودند. زمان 

 دسامبر: ماهی سرشار از ناآرامی 

به اظهارنظر   «کرده است طغیانشروع به   [2»آخرون]معروف خود  یدر مقاله لوکزامبورگ در آغاز دسامبرْ

  و تا آن زمان کامالً  ، کیکارگران نقاب دموکرات  ی جنبش اقتصاد  [ 3]  .پرداخت  یجنبش اعتصاب  یبارهدر

که حداقل    مطرح کرد  یی هاودهت   در چارچوب طبقاتی نزدرا  عضالت مبرم  و م   درید،انقالب نوامبر را    یِ،اسیس

فریتس تیسن، اشتینس   دسامبرْ  8ر  هنگامی که شورای کارگران و سربازان مولهایم د.  آگاهی را داشتند

(Stinnesجوان و چند سرمایه )[ 4] ی واضحی را دیدند.ستگیر کردند، بسیاری نشانهدی دیگر را  دار برجسته   

  ی ، نشانهگرید  یسربازان از سو  یو شوراها  یی دولت و ستاد کل از سو  نیب  جداییارتش،  ی  هی تجز

دولت    یسنت  یهاسوال برد و دستگاه  ری خلق را ز  هایسری کم  ی بود که اقتدار شورا  شدن الکیاز راد یگرید

 طبع خود محروم ساخت. باباز سالح را و طبقات حاکم 

.  در اول دسامبر تجربه کرد ( Emsامس ) خود را در ارتش در  یاسیشکست س  نخستین  سرفرماندهی

ارتش  موافقت    دوار یام  و داده    لیمقدم تشکسربازان خط  ی از شوراها  ی اکنگره ستاد کل  را  آنبود  با  ها 

برقراری مجدد    ؛؛ لغو قدرت شوراهامؤسسانمجلس    عی سر  یجلب کند: فراخوان ی عال  یفرماندهسر  ی برنامه

ا  انیرنظامیغسالح  خلعو    ؛افسران  اقتدار با  افسران.  کنترل  بههمهنیتحت  بارت  غ،  در    یامنتظرهریطور 

  نزد شورایرا    هیئتیگرفتند    میتصم  ندگانیرا برعکس کرد. نما  وضعیت  یو تا حد   یافتکنگره حضور  
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  احترام  هایخواهان حذف نشانهکردند که    بی را تصوای  براندازانه  یهابفرستند، و قطعنامه  نیدر برل  ییاجرا

 [ 5بودند. ]سربازان  ی شوراهای انتخاب دوبارهخارج از خدمت و  در   ــ سالمادای  نظامی ــ

سربازان از کنترل آن    ینشان داد که شوراها  امس کنگره در    میتصم  را یمضطرب شد ز  یفرماندهسر

  ی عامل  شاندسامبر شد که خود  6  اقدامات در اردوگاه ضدانقالب منجر به    ندهیشوند. اضطراب فزا یخارج م

پادگان    ی از سربازانگروه  .بوددولت ابرت    ازآنها    گرداندن  یو رو   نیها در برلتوده  کردنکالیقدرتمند در راد

و    کاخ صدارت عظمی رژه رفت  سمت   دسامبر به  5در   ولس بودند،تحت فرمان  که روی کاغذ تحت    نیبرل

، اعالم کرد که سربازان به ابرت اعتقاد دارند  ( Suppeزوپه )دار،  افسر درجه  .احترام گذاشتابرت    بهدر آنجا  

  [ 6]  از آنها تشکر کرد.   ولتدخواهند کرد. ابرت به نام    ت یحما  «سم ی ترور»و    »ارتجاع«و از او در مبارزه با  

حوال بعد،  ظهر،    یروز  از  بعد  چهار  سرپرست  یمسلح   گروه ساعت  به  سربازان  فدرجهافسر    یاز    شر یدار 

(Fischer )  ، از    گروه دیگریکردند.    ریآن را دستگ  یشوراها را اشغال و اعضا  ییاجرا  های هیئتساختمان

و اعالم کرد قصد دارد    ت رف  ی به کاخ صدارت عظم  ( Spieroدار اشپیرو )سربازان به رهبری افسر درجه

ت  ، سربازان پادگان با مسلسل به تظاهرا در شامگاه،  سرانجام  [7]   کند.  معرفیجمهور    سیابرت را به عنوان رئ

   [8] .تیراندازی کردند  سربازان سرخ  یاتحادیه

از آنچه    رینداشت. سربازان درگ  یخاص  تیخود اهمیخودک بهشینشده بود و ب  تیهدا  یخوبهب  اتیعمل 

  عملیات نشانگان   نیاما ا   ها را سردرگم کند.کافی بود تا آن  یسخنران  کیبود مطمئن نبودند و    انیدر جر

  لدنبا]»پرچم سرخ«[   دی روته فانه   در دفتر   تش بکنیل  ی ریبود. روز بعد با دستگمعین    یحالت روح  کی

  ی روزها  یط  ،به آنشده  های انجامواکنش  اسیود را در مقکه خو نگرانی    التهاب  گواهی بود برو    [9]شد

[  10]   ند.زد  دست به اقدامات تنبیهیو کارگران  هزار نفر تظاهرات کردند  100،  دسامبر  8بعد نشان داد. در  

پیرامون  افراد    داد: سوءظن متوجه  ش یرا افزا  التهاب و نگرانی  یش هاافتهیرا آغاز کرد که    یقاتیتحق  آیشهورن 

 با حمایت ، که  ( Count Wolff-Metternich)  خی مترنـ    رسد که نه تنها کنت ولفیبه نظر م  .ابرت بود

  ن یکه در ا ز یود، بلکه خود کولین رُس نگرفته بخلق قرار   یی ایدر ی روین شکر س لأ چند روز قبل در ر  ولس

  ی اکثریت هادموکرات  الیسوس  [ 11]   .رسوا شدندابرت،    ی خصوص  یمنش(،  Moser)  استعفا داد و موزر   مقطع

 .شدند همدستی با خائنانبه مشکوک در دولت، که تا آن زمان به ضعف متهم شده بودند، اکنون 

ارتش قرار داشت. آنها صبر خود را از دست   یروسااز سوی   یادیدر آن زمان خاص تحت فشار زابرت 

این  کردن  پنهان  ی تمام تالش خود را برا  ،آنها تن داد  ی هااز خواسته  یبه برخکه    یدادند، و او در حالیم

  به تاریخ یادر نامه ( Hindenburg) ندنبورگیه ی فور  یپس از مداخله لیدل  نیانجام داد. به هم تیواقع

  [12]  شوند.   وارد  تخت یپابه    شان کنترل قاطع افسرانو تحت  بهه دسامبر موافقت کرد که ده لشکر از ج  8



1132 

 

نبرد را ترس  ،آنها  یفرمانده(،  General Lequis)  س یژنرال لکو سالح  را خلع  انیرنظامیکرد: غ  میطرح 

انجام    اولیای امور را  کارکردهای  یرقانونیغ»را که    ی هر کسفوراَ  و    دیرا جستجو کن  نامطمئن، مناطق  دیکن

هایی را در برلین برانگیزاند که  اما ابرت با هر طرحی مخالفت کرد که تنش  [ 13« ].دیاعدام کن  دهدمی

غیرقابل باشد.  پیشپیامدشان  شال بینی  فون  بنیابینیMajor von Schleicher)  رش یسرگرد  را    ( طرح 

آن سربازان    نیتدو اساس  بر  انتظار میکرد که  اقدامی که  بروند،  رژه  در شهر  نظمی خوب  با  رود  فعالً 

به ابرت    سربازان  باتشریفاتِورود    [14]   موکول شود.  زمانی بعد  سالح بهو خلعوانی« ایجاد کند،  ر  »شوکی

[ ، حمایتی  15]دشمن شکست نخورده است  ازکه ارتش آلمان    اظهار کند  یسخنرانبا ایراد یک    فرصت داد تا

خود  ی  نقشه  عیسر  یلیها خاما ژنرال  اند.«زده  به آلمان خنجراز پشت  »انقالبیون  افسانه که  این    قدرتمند از

سربازان آنقدر  »داد:    حی توض  ها بعد  گرونر  رال. ژنشدندخارج میاز کنترل آنها    روها ین  رایرا کنار گذاشتند، ز

از    نیبرل  یپاکساز  یکرد. برنامه  یکار  شدینمهم    ده لشکر  نیخود بروند که با ا   یآرزو داشتند به خانه

 [ 16« ] بود.  ر یپذناامکانسالح  اجرای دستور خلعو   یکیعناصر بلشو 

در شرایطی که عاطل و باطل بود، در فضای  توانست  میگشته بود، اما نازاز جبهه ب  یارتش با نظم خوب

  غات یتأثیر تبل»اعتراف کرد که    یژنرال لِکویس حت  جبهه، آن هم در برلین، انسجام خود را حفظ کند.  پشت

به محض  »:  سدینویم (  Benoist-Méchin[ بنوئا ـ مکن )17« ] .بارز بودها  ستیکاسپارتا  ی العادهخارق

ارتش این  پای  برلین رسیدآنکه  به  بیماری  بهها، یکهنگ.  دندیپاش  و فرو  تکه شدندتکه  ها  این  به  یک 

  هاابانیجنگ در خ  یتوان از ارتش برایروشن بود که نم  [18رفتند.« ]انقالب  سمت  و به    مسری مبتال شدند

 . کردندرا پیدا می یگر ید ابزار  دیاستفاده کرد. با

 پیکارها پیرامون ارتش 

از جنبهشوراها  یکنگره ابرت  تحت  های دیگر ، که  اتخاذ کرد که  درباره  هایی تصمیم،  بودتأثیر  ارتش  ی 

  ها توده  یوقت  ی. حتابراز کردندآن را    یفقط تا حد  ندگانیو نما بود  کارگران    وسیع  یهاتوده  اتاحساسبیانگر  

که به نظر    ی افسران نبودندمایل به پیروی از او در همکاری با رستهکردند،  یم  تی ابرت حما  استیاز س

 که دموکراتیک باشد.  خواستندیم سمیالیسوس شکلی ازکه آنها  یدر حال بود، ک یضددموکرات ییرویآنها ن

به    [ 19]،ان شدآن  یباخ سخنگو که دورن  ،نیشوراها تحت فشار تظاهرات سربازان پادگان برل  یکنگره

  ینکتههفت  ».  پیشنهاد کرده بوداز هامبورگ  دموکرات    ( سوسیالl’Lampای رأی داد که المپلِ )قطعنامه

، لغو نظم ات ردهدرجبودند: لغو    میارتش قد  یواقع  حکم مرگِ  آنهاشد.    صویبابرت تنظر  رغم  به  «هامبورگ

، انتخاب افسران توسط سربازان و انتقال  نظامیلباس فرم خارج از خدمت، لغو احترام    دنیو انضباط و پوش

 Majorاز طریق ناظر خود سرگرد فون هاربو )  ندنبورگیه  [ 20به شوراهای سربازان. ]   ارتش  یفرمانده
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von Harbouارتش آلمان موافقت نخواهد کرد    « ترور» و به ابرت اطالع داد که با    ( از قطعنامه مطلع شد

  [21. ]منظور ارسال کرد نیرا به ا یا بخشنامه یورزد. و یکنگره امتناع م میتصم یو از اجرا

ه  20در   از  فرستاده  دو  فون  ندنبورگیدسامبر،  سرگرد  و  گرونر  ژنرال   Major von)  ریش شالا، 

Schleicher )  کردند و کوشیدند   داری خلق د  یهارسی، با ابرت و النتسبرک و سپس با کمکاملفرم  ، با لباس 

  ماتیتصمآنان تأکید کردند که ترک خدمت نباید به تأخیر بیفتد و    [22]  را متقاعد کنند.  یمرکز  یشورا

د  مؤسسانبه مجلس    دیبا  یینها بار  در    ،دسامبر  28در    گریسپرده شود.    یمشترک شورا   یجلسههازه 

در    [ 23]   کنگره اعتراض کرد.  ماتیتصم  اجرای ابرت و عدم    شدنتسلیمبه    ی مرکز  ی و شورا  سرها یکم

شنیده    ینظام  یکودتا  تدارکبر    یمبن  یعاتیشا  و  بود  ش یدر حال افزا  نیها در برلمدت، تنش  نیاخالل  

 .شدمی

  ک ی  [24]   .رخ دادشده بودند،    لیتبد  خلق  ییایدر   یروینلشکر  از ملوانان که به    یبر سر گروه  یریدرگ

به    سربازان  نی. اوستیآمده بود پ  لیماه نوامبر از ک  یکه از ابتدا   یگروه  نی هاون به اولکس از کو  قشون

فرمانده  ترتیب توست  یتحت  را    خیمترنـ    ، کنت ولف( Otto Tost)  اتو  )و سپس فریتس   Fritzتکه 

Radtke )  تال،  شرا در مار  این نیرو. او  کرداستفاده می   سیپل  ی رویبه عنوان نها  از آن  سقرار داشتند و ول

بود، به آن    ناپذیرها«کنترل»  هدایترا که تحتکاخ    به دست گرفتن کنترلمستقر کرد و    ،کاخ   هایاصطبل

   [25] سپرد.

وخ دسامبر  ماه  در  سابق  میروابط  ستوان  تأثیر  احتماالً تحت  ملوانان،  شد.  نزد  باخ دورنتر  به    کیکه 

سربازان    یاتحادیهها و  ستیدسامبر به تظاهرات اسپارتاک  21لشکر در    نیشدند و ا  کالیبود، راد  بکنشتیل

  هیکرد و خواستار تخل  لشکر اعتراض  نیاافزایش تعداد سربازان  پروس به    ییدارا   ریوز  [26]  .وستیسرخ پ

نفر شدند، اما    600به    3000از    افراد آنخلق خواستار کاهش تعداد    یسرهایکم  [27]  تال شد.شو مار  کاخ 

خواستار   که  ملوانان  اضافشدند  نرا    یافراد  ]دفاع  ی روهایدر  کنند.  ادغام  جمهوری  برای    [28ی  ولس 

  اخت آنها پردمواجب  نظر نرسد  دکه تعداد آنها به رقم مور  یهشدار داد که تا زماندادن به موضوع  خاتمه

 [ 30. ]قدرت لشکر شدند  شیخواستار افزا  تخت یسربازان پادگان پا یشوراها [92] شود.ینم

  دیراتکه را تهد  ها یعنیآنرهبر    ولسملوانان،    یرفت. به گفته  شیپ  یمتشنج  اریمذاکرات در جو بس

دسامبر    21سرانجام توافق در    [31]  آنها استفاده کند.  هیلِکویس عل  یروهایکرده بود که ممکن است از ن

مسئولیت  پس دهند، و او    سول  را به  دهایکنند و کل  یرا خال  هاساختمانحاصل شد: ملوانان توافق کردند که  

  دها یکردند و کل  ه یدسامبر کاخ را تخل  23ملوانان در    [ 32پرداخت مواجبی را که طلبکار بودند برعهده بگیرد. ]

او را به ابرت ارجاع    ولسو    نزد ولس رفت  انپرداخت پول به ملوان  برای  بارت  [33]  را به بارت پس دادند.
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  شدت خشمگین شدند؛ آنان به  ؛نکردند  دایرفتند، اما ابرت را در آنجا پ  صدارت عظمی  کاخ   داد. ملوانان به

 [ 34. ]رفتند  به ستاد فرماندهیرا بستند، مراکز تلفن را مسدود کردند و برای طلب پول خود  ادره

؛ یک ماشین زرهی که تحت فرمان ولس بود آنها را  قرار گرفتند  حملهمورد هنگام بازگشت از کاخ آنها 

اند،  آنها را به دام انداختهداشتند    نانیاطمکه    انشدند. ملوان  یزخم  یاریو بس  کشتهنفر  سه    به مسلسل بست.

باخ موفق شد آنها را متقاعد  دورن.  حبس کردندو در مارشتال    گرفتندو دو نفر از همکارانش را گروگان    سول

درخواست کمک    یعال  یفرماندهاز  حال    ناابرت در هم  اماکنند.    هیرا تخل  کاخ صدرات اعظمی  دیسازد که با

با دستورها  یروهاین  ؛بودکرده   از هم گس  یبرقرار  یبرا  صریح  یلِکویس  و  نیروی  لشکر    ختنیآرامش 

درگیری مسلحانه    [35]  را اشغال کردند.  روز کاخ صدارت عظمیو عصر آن    به آنجا اعزام شدند  ییایدر

 پذیرفتند، ملوانان  انی. در پا شدندملوانان و سربازان    میانجیسپس ابرت  رسید، اما بارت و  نظر میمحتمل به

  . آزاد کردند  سه جز ولخود را ب  ی هاساعت سه صبح گروگان  [36نشینی کنند.]مارشتال عقبکه دوباره به  

نظام دستور داده شده بود تا به مارشتال حمله  سوارهگارد از لشکر    ( Captain Pabst)  پابست   سرواناما به  

باران  گلوله  .کردنددر محاصره  باران مارشتال  ساعت هفت صبح شروع به گلولهآنها  ها را آزاد کند.  گروگان  و

  [ 37. ]دو ساعت ادامه داشت 

  و به سمت مرکز  گرد هم آمدنددر مناطق خود  متوجه خطر کرد؛ آنان    را   نیکارگران برل   ی راندازیت  ی صدا

  ست یاست، به ملوانان ب  یروزیپ  یپابست، که معتقد بود در آستانه  سروانکه  همان زمانی  در  شهر رفتند.  

باره    نیدر ا  ـ مِکن   بنوئا.  از پشت گرفتنداو را    تی بگذارند، جمعزمین  فرصت داد تا اسلحه خود را    قهیدق

 : دیگویم

دفاع    یبرا  سیکه ژنرال لِکورساند    یکرد تا خود را به سد سربازان  یشرو یپ  چون موجیهم  تیجمع»

مردم هدف    هیکنند با افسران عل یشرم نم  دندیکرده بود. از سربازان پرسمستقر    ضربت  یروها یاز ن

  ی هاتفنگ یاده. عمورد هجوم مردم قرار گرفتندو به سرعت   تردید کردند؟ سربازان دارند یمشترک

چشم به هم زدن    کی. در  کردندسالح  تظاهرکنندگان خلعرا    گر ید  یاانداختند و عدهزمین  خود را  

تال مستقر شده بود شنظام که در مقابل مارسوارهگارد    پشت  به  ادیبا فر  تیشد و جمع  شکسته  مانع

 [ 38« ]هجوم بردند.

نجات    شدناز مثلهآنها را  فقط به دشواری توانستند    و نیروهای آیشهورنبود    ای برای افسرانفاجعه  نیا

عقب    نیاز برل  زیلِکویس را ن  لشکرپرداخت کند، بلکه    ان راملوان مواجب  . دولت نه تنها مجبور شد  دهند

 [ 39. ] او را گرفت  یجا شریپادگان را ترک کرد و آنتون ف یفرمانده س. ول نشاند
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ها  مستقلوزیران  دانستند.  یاو را همدست ارتش م  نیماجرا ابرت بود. کارگران برل  نیبزرگ ا   یبازنده

خواستند تا با ایشان می  طرفدارانشان قرار گرفتند که ازآنها تحت فشار  خود    در هیئت دولت تمرد کردند. 

دستور   یشدند. چه کس  حیخواستار توض  کمدستو    « قطع رابطه کنندمروجان ضدانقالب »و    «خائنان»

  جهادرا که در شرق در    ( Winnig)  گ ینیو  اقداماتها  دموکرات  ال یسوس  ایآ  مارشتال را صادر کرد؟  حمله به 

م  کیبالت  یدر کشورها  یکیضدبلشو تأیید  یشرکت  آمیکرد،  و همکارانش قصد    ایکردند؟  اعمال  ابرت 

  حات یتوض ها و مستقل [ 40]مطرح شد ی مرکز یاالت در شورا ؤس ن یند؟ اررا دا « هامبورگی نکتههفت »

از    یناکاف  شده را ارائه آنها    24  یدادهایرو  ی برا  تی اکثر  نمایندگانکه    یتیمسئول  شدن درسهیمدانستند. 

  . دگرفتند که هازه، بارت و دیتمان استعفا دهن  میدسامبر تصم  29کردند و در    یخوددار  رفتندیدسامبر پذ

   [42] کار را کردند.  نیهم ز یدر دولت پروس ن آنها یرفقا  [41]

دولت  از    ه بودخواست  هازهدو هفته قبل از    را داشت کهلوکزامبورگ    موردنظر  تأثیرواکنش همان    نیا

سرعت    در  یبود، عامل  نیبرل  یهاشدن تودهکالیاز راد  یمستقل، که ناش  یسرهایکم  یخارج شود. استعفا

 .دادارتش سوق    یشتر به روسایب  یبه سمت وابستگرا    تی اکثر  نیبود. اما همچن  فرایند نیز  نیبه ا  دنیبخش

 سوی جنگ داخلی به

  29که در    یتید. جمعکرحروم  کم در برلین از حمایتی ارزشمند مرا دستابرت    ،و همکارانش  ههاز  خروج 

ما ابرت،  »کردند:  یحمل م  یبردند، پرچم بزرگیبه قبرستان م  را  سمسی کر  مقتول در  دسامبر اجساد ملوانان

حزب سوسیال دموکرات    اما در همان روز  [43« ]. میکنیمتهم م  ان را به قتل ملوان  دمانایالنتسبرک و ش

[ و شعارشان  44]،جمعیت بیشتری در آن شرکت کرده بودند  که ظاهراً  کرد  برگزاریک ضدتظاهرات    آلمان

  یجنگ داخل  یدو طرف خود را برا   هر   [45اسپارتاکیست!« بود.]ی  »مرگ بر دیکتاتوری خونین اتحادیه

 کردند.یآماده م

ویژه متناقض بود. انقالب نوامبر بدون نبردی واقعی پیروز  شدن کارگران برلین عمیق، اما بهروند رادیکال

سهل و    ی وحدت را تقویت کرده و این توهم را جا انداخته بود که همه چیزشده بود؛ این انقالب افسانه

های خویش، آگاه  هنگام از ضعفهای خویش، و همساده است. کارگران پایتخت در خالل دو ماه از قوت

شان رفت که  ای از دستشده بودند. فتوحاتی که گمان کرده بودند امن و مطمئن است، درست در لحظه

تأث آموختن  به  شروع  دسامبر  شش  در  هستند.  قدرتمند  چقدر  فتوحات  این  شوقفهمیدند  برانگیز  یر 

قدر پرتعداد بودند  دسامبر آن  16ها کردند. اگر در  ها و صدها هزار انسان در خیابانی هم دادن دهشانهبهشانه

اسپارتاکیست فراخوان  به  کنگرهکه  از  بیرون  تظاهرات  برای  خود  ها  تعجب  در  و  ــ  شوراها  ی 

قدرتسازماندهندگان که  دلیل  این  به  بدهند،  پاسخ  ــ  مبهمی  شان  نحو  به  اینک  بودند،  آزموده  را  شان 
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کردند، بدون اینکه قادر  نشینی تلقی میکوشیدند از آن استفاده کنند تا مانع چیزی شوند که آن را عقبمی

بود.    1917ی  باشند آن را جز در حکم »خیانت« توضیح دهند. این وضعیت شبیه به ژوییه پتروگراد  در 

»کارگران و سربازان پیش از آنکه بتوانند راهی برای تغییر ترکیب افراد  کرد:   همانطور که تروتسکی مطرح 

 [ 46ی خود بکنند.« ]ها را به روش عمل مستقیم تابع ارادهها پیدا کنند، کوشیدند سوویتسوویت

دی روته  های  ی حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان و حتی درخواستها ، درخواستتیوضع  نیدر ا

که خمپاره،   رسیدنظر میی بهمبارزه با دشمن  یبرا  ضحک م  یروش  یانتخابات  کارزارهایشرکت در    یبرا  فانه

نارنجک و  اما  داشت  دراختیار  مسلسل  م  کارگران ،  دشمن  دانستند  یاکنون  نبردهااین  ی  ابانیخ  ی در 

  ی آلمان جهش رو به توجه به بقیهبدون    سمسیکر   یپس از روزها  نیرل. کارگران بناپذیر نیستشکست

تنها سالح    ی مستقیمشدند که خشونت انقالبیم  تی مبهم هدا  یآگاهاین  انجام دادند. آنها با   ی خود را جلو

توافق کردند: انقالب   نکته  نیدر ا ستیاست. آنها با رهبران اسپارتاک ینقالباموثر آنها در برابر خشونت ضد

 . جنگیدندباید میو آنها  است در خطر 

  ک ی یرو  توانستنمی انود. شورش کارگراقی مانده باکثر آنها مبهم ب ینبرد برا نیاوسایل ها و راه اما

اسپارتاکباز کنحساب    متشکل   ی نظام  ی روین ارد  گ  لیسربازان سرخ خواستار تشک  یهیها و اتحادستید. 

سربازان    یهی . اتحادتأمین کنند  آن راپرسنل  کنند و نه    یتوانستند آن را رهبریشدند، هرچند آنها نه م  سرخ 

  نفوذ   پانداو، که تحت شبود. پادگان ا برخوردار  خود    یتیامن  ی روهایناز    آیشهورنو  یی داشت،  سرخ واحدها

لو را  بود  یسکیف فون  نظر گرفت  یانقالب  التیتشک  کی، خود  نظر گرفته شد  در  در  دورنو  با  .  باخ، که 

خلق برخوردار بود، هرچند آنها   ییایرد یرو یملوانان لشکر ن یچون و چرایمرتبط بود، از اقتدار ب تشبکنیل

واحدها پراکنده بودند    ن ی، اهرحالبه  [47]  .دانستندآن نمیهوادار    یحت  ا ی  «ست ی اسپارتاکخود را »   وجههیچبه

سهیچ  و   هم  نداشتند  یاسیتوافق  آنها  پرسنل.  رابطه  یعموم  فاقد  هم  و  نزدیکی  بودند  کارگران  ی  با 

و    هازهی با انگبود    یتینبود. جمع   یقطعاً ارتش پرولتر   نیمسلح برل  یا یبزرگ نداشتند. پرولتار  ی هاکارخانه

  نید. از ا معتقد بودنفعال    ی هاتیاقلعمل    تأثیر  بهآن    مستقل  هایدستهکه    یدر حال   ،تیجمع  کی  اقیاشت

انکار    میتوانیشده است. ما نم  یاد یز  یها به بحث  منجر پیش«[  ]»به فورورتسیاپی  پ  هایاشغال،  دگاهید

  ح یرا توض  زیهمه چ  نی ، اما ااندایفا کردهکننده نقش  کیعوامل تحر  یحت  ای   ناپذیر«عناصر کنترل»که    میکن

ها را به  توجه  قرار یب  یت یجمع  ان یدر م  ژهیو مطلوب و بهوضعیتی  در  مداخالتی از این دست فقط  دهد.  ینم

احساسات    را یز   اثر گذاردقلب تظاهرکنندگان  بر  تواند  یم  ی مبتدی انقالب  کی  گفتارکند که  یخود جلب م

 . دهدیآنها را بازتاب م
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پاش  از ائتالف و    یدگیهم  با خودکش  یاسطوره  شدنزائلدولت  ی  شوراها در کنگره  یوحدت، همراه 

  یراه درمان چ یهکه  یالوقوع بیخطر قر  دیو احساس شد های خودشانسالح را با   نی، کارگران برلخودشان

گذاشت.    یاسیس تنها  نبودند،  متصور  آن  دسامبر  کالیراد  یها تودهبرای  در  برل  1918شده  مانند  نیدر   ،

ژوئ در  ساده1917  هیپتروگراد  مسلحانه  مبارزات  در  میرا  میانبری    نیتر،  کهمشاهده    کور گره    کردند 

  چ یهنه   نْی. اما در برلکردباز می  دکنن  ریدرگخود را در آن  خواستند  ینم  گریکه درا    اییاسیس  یهااستدالل

بلشو چشم  یکیحزب  بتواند  که  داشت  مبارزوجود  دهد،را    یاسیس  ی هانداز  نه    نشان  از  آنکه  و  پس 

را به    ند، آنانشو  ینیبشیپ  یبه راحت  ندتوانستیآن که م  تبعاتتظاهرات مسلحانه و    هایِ نخستینشکست

 الزم سوق دهد.  ینینشعقب

،  را محکوم کردند  ورورتسفاشغال    یانقالب  ندگانیوجود داشت. نما  یرهبران انقالب  انیدر م  ینوسانات

رهبر    دیکه با   یلوی و لوکزامبورگ را رد کرد. کسان  لیتحل  زینی حزب کمونیست آلمان )س(  اما کنگره

شان  هایتفاوتدادند و  یم  یمتناقض  عالئم  گشتند،می  ویشریپ  ی برا  یکه به دنبال راه  یبه کسان  بودند،می

  ی شرویها را به پتوده  لی بود که تما  یعامل  نیا  ،خاطرنشان کرد  ید. همانطور که تروتسکوش  دهید  توانستمی

کند.  یها را فرسوده ماعصاب توده نْرهبرا  یِفیبالتکل ی زیاز هر چ شیتأثیر قرار داد: »بتحت طور جدی به 

ی  به غلبه   ای  ،شودیآنها باز نم  یکه به رو  بر دری بکوبند  شتریب  یکند با اصرار یآنها را وادار م  مرثیانتظار ب

 [ 48انجامد.« ]می  یدینومواقعی 

بودند، فاقد آن    ونی که انقالب  افتدست ی  یزیهمان چ به    قاً یلحظه ضدانقالب دق  ن یحال، در ا  ن یبا ا

و منضبط.    ده یدآموزش  یی روین  یعنی  بزار یک او    روهاین  ی رابطهتجزیه و تحلیل  قادر به    ی رهبریعنی یک  

حزب او بود،   ی از اعضا  یکی  رهبر.  به چالش گرفته شددسامبر    ی هاتوفانابرت نبود که در    گر یرهبر د

نوسکه سال  الیسوس  ینماینده  (،Gustav Noske)  گوستاو  که  اعتماد  دموکرات  از  ان  افسر  یرستهها 

  نیتا جانش  وستیبه دولت په  ل لوباوو پ  ( Rudolf Wissell)  سلی رودولف و  با  همراه   اینکبرخوردار بود. او  

  ی فهیوظ  دیاز ما بانفر    ک»ی:  گفته بودبود.    آدم قاطعی  نوسکه   [49. ]د که استعفا داده بودندنشو  هاییمستقل

 [ 50«]جالد را انجام دهد. 

وجود  عمالً   سویلک رتش از بعد از بدبیاری  . ا تکیه کردنظم   ی برقرار  ی برا   یارتش سنت  شد به نمی  گرید

  ینجات برخ  یبراشان  ذهن ،  دپاشب  کردند ارتش فرویم  ینیبشیکه پ  یاز افسران  یحال، برخ  نینداشت. با ا

فون    هکستیژنرال س  ستاددسامبر در    شش  در  یکنفرانس  از پی.  درگیر بودفاجعه    ینا  زبده از  یاز واحدها

  ان از داوطلبمتشکل  سپاهیان آزاد  »خود    گانی، ژنرال مرکر در  ( General Sixte von Arnim)  میآرن

برا  یمانند کسانه  «، نظام سبکاده یپ در شرق  بلشو   ی که  با  بودندسازماندهی    سم یمبارزه    ل یتشک  ،شده 
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،  افتهیسازمان    هدف  نیا  یراآنها ببود؛  در نظر گرفته شده    یجنگ داخل  یمرکر برا   التیتشک  [51]داد.

آموزش دشده  مسلح   داوطلبانایجاد کردندرا    این تشکیالتکه    یبودند. مردان  دهیو  بودند که حقوق    ی، 

می  یا ژهیو برا  کردنددریافت  م  یخاص  وظایف  یو  ا »شدند:  یآماده  و  ستگاهیاشغال  حساسها  ،  مناطق 

ها و  ابانیخ  ی، پاکسازهای دولتی ساختمان، دفاع از  کنترل بنادرو مهمات،  تسلیحات    یحفاظت از انبارها

تا  ،  وستندیپ  این افراد به سپاهیان آزاد که    یهنگام  [ 52« ]مله. با حها  ساختمان  تسخیر و    سرگشوده   یفضاها 

  « ابرت صدراعظم  دولت موقت  »به    یاژهیو  یسوگند وفادار ،  سسانؤمجلس متوسط    ی« دولت قطعتشکیل »

داوطلب    4000آغاز شد، ژنرال مرکر    نیدسامبر در برل  24در    مارشتالدر    یریکه درگ  یهنگام  [53خوردند. ]

اما با  مستقر    نیبرل  یکیداشت. آنها در نزد   اختیاردر   ند  در زوسن بود  یاردوگاهنفرات خود که در  بودند، 

شده   ویس لک  نیگزیکه جا  ( General von Lüttwitz)  تسیو. ژنرال فون لوتی زیادی داشتندفاصله

نیروها را بررسی کنند؛ آن دو از دیدن این افراد تعجب کرد چرا که    ن یتا ا  د کردعوت  را    ه ابرت و نوسک  ،بود

چرخ  حاال خواهی دید نگران نباش!  »نوسکه به سمت ابرت خم شد و گفت:  آنان »سربازان واقعی« بودند. 

 [ 54به حرکت خواهد افتاد!« ]

  داشت.  نیبرل  پیرامونخود    یتحت فرمانده  را  نفرهزار    80از    شیبمقطع    نی در ا   تسیوژنرال فون لوت

شاید زمان به نفع انقالب    [56]  .داشتند  تختیاز آنها در پای استفاده  درباره  شان تردیدهایی افسران  [55]

 ،تندکار را داش  ن یانجام اوسایل    در ضمن  ضربه بزنند،بود که قاطعانه    ن یا  انقالب   دشمنان آگاه   یبود؛ مسئله

 .پیش از موعد عمل کنند خواستندنمیو 

 ماجرای آیشهورن 

.  به آن چنگ زدندقدرت را فراهم کرد و هر دو طرف    ونآزم  دستاویزچیزی بود که    آن  آیشهورنماجرای  

حزب    انگذارانیاز بن  ی ومیقد  کال ی، رادیمیدموکرات قد  الیفعال سوس  کیدر انقالب نوامبر    سیپل  سییر

آلمان مستقل  دموکرات  به    سوسیال  اغلب  را  او  )57»کوسیدر]  1848انقالب    ادی بود.   ]Caussidière ) 

اکثریتها دموکرات  الیسوس  از نظرو    ،دندینامیم  ی«آلمان افراد  یکی  ی  ب  یاز  به زیر کشیده  بود که  اید 

بدون  را    او  خلعقدرت    رایتحمل کرده بودند ز  سیپل  ستاد مرکزیدر  را    ش. آنها تا آن زمان حضورشدمی

از این نظر باز  دست آنها را  های مستقل  دموکرات  سوسیال  ینداشتند. اما استعفا  یبردن دولت ائتالفنیازب

منصوب کنند.    ییاجرا  هایمقامدولت همگن مصمم بودند که افراد خود را به    ک یعنوان    بهگذاشت. آنها  

را تحمل کنند    فردی  سیپل  ستاد مرکزیتوانستند در  یسرکوب گرفته بودند، نم  یبراخود را    میآنها که تصم

 معروف بود.  ونیبا انقالب اشلیکه همد
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با   آنتون ف  محتاطانه   ی این اوصافهمهآنها  معتمد    یندهینما  (،Anton Fischer)  شر یعمل کردند. 

را بر اساس    ایشدهیرمزگذار   شنهاداتیاز همکاران آیشهورن تماس گرفت و پ  یدسامبر با برخ  29آنها، در  

  فورورتس  سسپ  [58]  آنها داد.  هرا داشت، ب  شانیتمسئول  اوکه    ییبه واحدها  وستنیپ  یبرا  شانتوافق

  ت اف یاو را به در   روزنامه   حمله به آیشهورن را در کارزاری که فقط افترازنی بود آغاز کرد.  ه یژانو  اولدر  

  تصاحب اسلحه و    یرقانونیغ  دی، خر( Rosta)  روستا  آژانس خبرگزاری  به عنوان کارمند  « هیروس  یطال»

پست  این  در    آیشهورندموکرات اعالم کرد که حضور    الیسوس  یمتهم کرد. روزنامه  یسرقت  ییمواد غذا

از سوی    وبه وزارت کشور پروس احضار    هی ژانو  سومدر  آیشهورن    [59] است.  ی«عموم   تیامن  یبرا  یخطر»

  اعمال ن یدترکشور بود، به بدموکرات  ال یسوس ریوز( که Hirschهیرش )همکار (، مشاور و  Doyéدویه )

  م یتصم  رشیه  شنهادیبه پ  هیژانو  چهارم پروس در    هیئت دولت   متهم شد.   تا سرقت مسلحانه  یاز کالهبردار 

آیشهورن حاضر    اما  [60] دموکرات گرفت.  الیسوس(  Ernst)  او با ارنستِ  ینیگزیو جا آیشهورن    یبه برکنار 

حما  [ 61]نشد،  گیری کنارهبه   از  برل  ی هاسازمان  ت یو  در  از  نیچپ  مستقل دموکراتسوسیال  ،  تا    های 

 . ی، برخوردار بودانقالب ندگانیها و نماستیاسپارتاک و های انترناسیونال آلمانکمونیست

توضیح  از کنار گذاشتن پست خود را    یکرده است تا نگرش آیشهورن و امتناع و  یسع  رگآرتور روزنب

  مزاجِ« آیشهورنکه گویایِ »رفتار دمدمی  داد  حیتوضبه لحاظ منطقی  توان آن را  یگرفت که نم  جهیو نت  دهد

می  آیشهورن  یاستعفا  روزنبرگ،نظر    بهاست.   طببایست  مستقل  طور  استعفای  یعیبه  دنبال    یا وزر  به 

بماند    یباق  ی در دست مرد  ستتوانیم  یتیاهم  نیبا چن  جایگاهیکه  پذیر نیست  تصور  ؛ شدانجام میمستقل  

ها  مستقل نی. و همچنزبانزد بود   ونیبا انقالب اشلیو همد  های اکثریتدموکرات الیبا سوس شکه خصومت

خواستار    دینوع استدالل هرگز نبا  نیتأکید کنند. آنها با ا   یدیکل  جایگاه   نیا  ت یحق نداشتند بر اهم  هیچ

 [ 62شدند. ]میخود  رانی وزی  استعفا

  آیشهورن که    ی. هنگاممطرح نبود  دهدقرار میکه روزنبرگ آن را    یدر سطح حقوق  مسئله  نی، اقتیدر حق

کارگران  از نظر   رایداد، زپاسخ می  نی، به احساسات کارگران برلخودداری کردارنست  از تسلیم مقام خود به 

  ن یاز آخر  یکیشده بودند،    ت یتقو  عتماداتوسط فعاالن قابل  ریاخ  یها ، که در هفتهشیروهایاو و ن  برلینْ

  ی . خبر برکنارگرمی داشتکم به دولت پشتای ضدانقالبی بود که دستنقشهآنها در برابر    یهانیتضم

 [ 63مودار ساخت.]ها و تظاهرات نها، اعتصابقطعنامهکه خود را در   ختیاز خشم را برانگ  یانفجار یو

با هم توافق داشتند:   یهمگ هم شده بار کی یکردند و برا  دارید هیژانو چهارمعصر  یانقالب ندگانینما

  ی زیهمان چ  قاً یدق  نی. ا استآن الزم    تغییر   ی برا  ی و اقدام  به درازا کشیده بود   ی به اندازه کاف  ینینشعقب

  ی دادند که فراخوان اعتصاب عموم  شنهاد یکرد، و پیفکر م  حزب کمونیست آلمان )س(  مرکزیت بود که  
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لوکزامبورگ  شودصادر   فرارفتن  که    تأکید کرد.  بر سر  اعتراض  ک یاز  موضوع  و  نیست  ساده    ی اعتصاب 

مناطق    ر یکارگران سااینکه  است و هم    رویی پیشهم بدانند که ابرت تا چه حد آماده  دیآنها بازمان  هم

حضور داشت،    جلسه  که در آن  یستی، کمونیک سال و نیم بعد  [ 64]  نشان خواهند داد.  یآلمان چه واکنش

 گفت: 

عصر  » )س(  ،  هیژانو   چهارمدر  آلمان  کمونیست  حزب    هیعل  اقدام که    یتیوضع  یدربارهمرکزیت 

وجود داشت.    تی وضع  یابیارز  ی چگونگ  یبارهدر  یکرده بود، بحث کرد. توافق کامل  جادیا   آیشهورن 

که توسط    یخواهد بود: دولت  یمعنیدولت ب  تسخیر  یکردند که تالش برایم  فکرهمه افراد حاضر  

توافق    گیهم  مرکزیت  ی، اعضا جهیدر نت  [65]   آورد.یاز دو هفته دوام نم  شیشود ب  یبانیپشت  ایپرولتار

با که  معنا  ناگزیرکه    یشعار هر  از    د یکردند  ب  یسرنگون  ی به  زمان  آن  کنند.  اشد دولت  اجتناب   ،

ضدانقالب    یروهایسالح ن. خلعآیشهورن اخراج    فسخ حکم:  شود  میتنظ  ر یز  شرح به    دیما با  یشعارها

دولت    نیکه ا   یط یدر شرا   شعارها   ن یاز ا  کی   چ ی. هدی؛ و کارگران را مسلح کنگاردهای زوپه و غیره( )

پشتهم از  پشتیبانی    استبرخوردار    ایپرولتار   یبانیچنان  این  چشمو  معنا   ،ستین  یپوشقابل    یبه 

با    د ی. بامیتوافق کرد  باره   ن یما در ا  ی همه  . ایکردن پرولتارمسلحشعار    ی حت  ،نیست  دولت   یسرنگون

ضروری    یجهینتبایست  دفاع می  و این  دفاع کرد  ی حداقلشعارها  نی ممکن از ا  یانرژ  نیشتریب

ارادهکنش   برا این    درباشد...    یانقالب  ی قدرتمند  را  خود  فراخوان  ما  که  عملی  تظاهرات    یمعنا 

 [ 66.« ]میکرد

.  ه بودنددرک نشد  یبود، اگرچه ابراز نشدند و احتماالً هنوز حت  یاختالفات همچنان باق  ی، برخقتیدر حق

است، درست است،    رممکنی دولت ما هنوز غ»کرد:    درددل  رفقایشاز    یکیدر خارج از جلسه به    تشبکنیل

این نظر را داشت،  لوکزامبورگ    [ 67« ]است.  ریپذاکنون امکان  ی انقالب  ندگانینما   ی پایهبور بر  هاما دولت لد

برل  سرنگونیاگر    یحتکه  ،  دیرسیبه نظر م   یکه منطق  نظری در  ابرت  باشدقابل  نیدولت   ن ی، چنتصور 

  نیاواحوال  اوضاع.  دارند این حرکت را دنبال کنندگی نآماد  هاشهرستان  رایخواهد بود، ز  یمعنیب  یاقدام

 را تشدید کرد.  ییواگرا

حزب سوسیال    ،هیژانو  پنجم نبود. صبح    یکار سختدر لحظه    ی انقالب  هاییتوافق در رهبر رسیدن به  

خواستار    یمشترک  یاعالمیهبا پخش    ستیو حزب کمون  یانقالب  ندگانی، نمانیدر برل  دموکرات مستقل آلمان

شما    ی ندهیشما در خطر است! آ  ی آزاد»شدند:   ( Siegesallee)  له آسبولوار زیگِ  تظاهرات در ساعت دو در 

  نیسازمان برل  [68« ]!یالملل ینب  یانقالب  سمیالیباد سوسدر خطر است! سرنوشت انقالب در خطر است! زنده

بود که    نیا فقط  آنها اشاره شده بود، هدف    یاعالمیه. همانطور که در  چیه  گریخواستار تظاهرات بود و د
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که مطمئناً در حال    ینبرد  یبراو   [ ،69«]نوامبر خاموش نشده است   یروزها   یانقالب   ییهنشان دهد روح»

تظاهرات  ها به فراخوان  توده  واکنش  .ستیامروز ن  یاما هنوز برا نبردی که  ،  بگیرند  موضع  شدن است  کینزد

   [70.]کرد د یداد چه بایبود که نشان م

صدها    با  تختیکه خود برگزارکنندگان را متعجب کرد. قلب پا  افتیگسترش    یاسیاعتراض در مق  ن یاما ا

(،  Alexanderplatz)   تا الکساندرپالتز سالههای بولوار زیگهاشغال شده بود، تمام خیابان  هزار تظاهرکننده

قدرت کارگران گردآمده   سیپل  ستاد مرکزیاز بالکن  یبکنشت، دویمیش و خود آیشهورن  بور، لدر آنجا لدهکه  

من کارم را از انقالب  » گفت:    آیشهورن  شان درود گفتند.عزم  یگسترده  شینما  نیارا تصدیق کردند و به  

 [ 71دهم.« ]تحویل میگرفتم و آن را فقط به انقالب  تحویل 

 آورد: قول کردیم، این تظاهرات را به یاد میکمونیستی که قبالً از او نقلیک سال بعد، همان رهبر 

  باورباشد.    خ یدر طول تار  ی پرولتر  یا توده  کنش  ن یبزرگتر  دیشا  میدید  ن یآنچه ما ]آن روز[ در برل»

تظاهرات  میندار ا  یکه  روس  اسیمق  ن یدر  شده  هیدر  پرولت باشد  انجام  تا    دروالن  یاز مجسمه  اره. 

همسالزیگه سر  پشت  م  ه  در   تظاهرکنندگانیرفتند.  یرژه  آنها    ضورح  تیرگارتن  دورتر  داشتند. 

انجام هر   یآماده کارگران خود را به همراه داشتند. های سرخ پرچمخود را آورده بودند و  هایسالح 

از    یحت  یکار ابودند  خود  یزندگگذشتن  را    200  ارتش  نی.  نفری  ندهزار  هرگز    ده یلودندورف 

   [72.«]بود

  یدیعامل جدهمانا  مبارزه    ی آنها برا  ی تعداد تظاهرکنندگان، عزم و اراده  نظر برگزارکنندگان تظاهراتْ  به

ب  یانقالب  ی یهبود. روح از  نبود. گسترده  ن ینوامبر  آنقدر زنده  بلکه هرگز  بود،    ن یبرل  ی هاتوده  نیترنرفته 

 باشد. ندهیبدون آ اقدامیکه تظاهرات آنها  دادندیخواستند بجنگند. آنها اجازه نمیم

 گامی در مسیر قیام مسلحانه 

 دهد:شاهد کمونیست ما به روایت خود ادامه می

، در سرما و مه  صبح  زود، از ساعت نه   یلیها خ رخ داد. توده  ای العادهآن زمان بود که اتفاق خارق»

ها هنوز منتظر  شد و توده  دترید. مه شدکردنمیو مشورت    داشتندجلسه   ییآنجا بودند. رهبران در جا

. و رهبران  آوردهمراه    ا خود بهو سرما را ب  ی، گرسنگشد  ظهرکردند.  میبودند. اما رهبران مشورت  

  ان یهذکه    یزی خواستند، چیم  عملند. آنها  گفتیم  انیهذ  جانیهشدت  از    هاکردند. تودهمیمشورت  

شد و با آن    ترظیکردند. مه غلمی. رهبران مشورت  چیز   دانست چهیکس نم  چی. هرا رفع کند  آنها

 چ یو ه  ستندخوایرا م  یبزرگرویداد  به خانه برگشتند. آنها    با غم و غصهها  . تودهفرا رسیدغروب  

ستاد  در    ، سپسمشورت کرده بودند  مارشتال  کردند. آنها درمینکرده بودند. و رهبران مشورت    یکار
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در دست و    ییهاو هنوز در حال مشورت بودند. کارگران با اسلحه  کردندمیمشورت    سیپل  مرکزی 

بودستادی ای  خال  سالکساندرپالت   رونیبخود    نی سبک و سنگ  ی هامسلسل در داخل رهبران    و  نده 

در  میمشورت   مرکزی کردند.  گوشه  گیری شده ها هدفاسلحه  سیپل  ستاد  هر  ان  ملوان  ی ابودند، 

  ان و کارگر   ان، ملوانانسرباز ی  برآشفته  یاه، تودهابانیمشرف به خ  یهااقو در تمام ات  حضور داشتند

. در داخل رهبران نشسته بودند و مشغول مشورت بودند. آنها تمام عصر نشستند و  ندشدیم  دهید

نشسته بودند و هنوز در  هنگام طلوع آفتاب  صبح روز بعد    تاتمام شب نشستند و مشورت کردند. و  

بازگشتند و رهبران هنوز نشسته و در حال  ساله  بولوار زیگهها دوباره به  حال مشورت بودند. گروه

 [ 73.« ]کردند مشورت و   مشورتو   مشورتودند. آنها  مشورت ب

، یشمیبور، دوهلد  حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان یعنی  نِیبرل  یرهبرکردند،  آنان که مشورت می

مرکزیت حزب کمونیست یعنی  و دو عضو    گرانی، شولتسه و دیانقالب  ندگانی، نمامعاون آیشهورن  چیویلیگر

ای پیچیده  ای که موردبحث قرار داده بود، در واقع مسئلهمسئله [74] بودند. کیپ لهلمیو و  بکنشتیکارل ل

  ن یبرل  کارگران   یبرا   آیشهورن  یدر ماجرا  آنهااز جانب    ینینشکردند که عقبمیهمه آنها احساس    بود.

و از دست دادن    یدرک نخواهد شد و بدون شک به دلسرد  و چنین سیاستیکننده خواهد بود  دیناام  اریبس

آنها همچنانجامدمی  روهاین م  نی.  نمیفکر  نیکردند  اقدامات  با  نبرد  ،بجنگند  کارهمهیتوانند  اگر  در    یو 

شکل دفاع حمله است.    نیکردند که بهتر یآنها فکر م  میان   یار یکننده خواهد بود. بسنییتع  جنگی،  بگیرد

ستاد به آنها دستور داد تا    شری که ف  ی، و هنگامدهندمینشان    دینظم تردحافظ   یروهایگفتند که نیمردم م

 .سرپیچی کردندرا تصرف کنند، از اطاعت  سیپل مرکزی 

اخراج    دیتوانند و بایکه م  ندکه به اتفاق آرا فکر کرده بود  بعدازظهر روز قبلاز    مرکزیت حزب کمونیست

ای برگزار  جلسه  ود،مسلح ش  ایپرولتار  یند و حتوضدانقالب خلع سالح ش  یروهایکنند، ن  لغورا    آیشهورن 

موجب تحریک نبرد برای سرنگونی دولت  که    ییشعارها   طرح کردند که  یآنها فکر م  ی. همهنکرده بود

و    ت شبکنیل  منطقاً   و   ه بود برگزار شد  یتظاهرات بزرگبه بعد  بود. اما از آن زمان  خواهد  اشتباه  ابرت شود  

 کرده است.  شرفتیپ وضعیت توانستند فکر کنند که یم کیپ

قدرت    یتوانند به راحتیکردند میتصور م[ ، بسیاری  75در آن جلسه]برجسته    یهاچهره  سایر  انیدر م

به اندازه   ونیانقالب ایپرداختند. آیبه آن م روهاین ینظام  یرابطهکه فقط از نظر    ایمسئله، تصاحب کنندرا 

  ن یباشد؟ ا  دهکنننیینبرد تع  تواندکنند که فقط میشرکت    ینبردهستند که بتوانند در    افته یسازمان  یکاف

داشت، و  مارشتال  بر ملوانان لشکر مستقر در    یادی با استعداد بود و نفوذ ز  آشوبگر  کیباخ بود. او نظر دورن

مبارزه کنند.    ابرتسقوط دولت    یهستند تا در کنار کارگران برا  اشاره  کیملوانان فقط منتظر  کرد  اعالم  
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سخن خود    ی . وهمین حال و هوا را دارند  زین  نیبرل  گانپاد  بخش   نیبزرگترنا به اطالعاتش  که بافزود    یو

  20مسلسل و    هزار  2داند که چند هزار نفر که با  یمعتبر م  یمنبعاین موضوع به پایان رساند که از  با  را  

بروند.  پیش    دیآنها با :  هستند  تختیبه سمت پا  ییمایراهپ  یند، آمادهانداو اردو زدهشپدر ا  توپ صحرایی

اعتراض به    گریکردند که دمی. هر دو فکر  میان کشیداعتبار خود را به  پای    بکنشتیلبور متقاعد شد و  هلد

از آنجا که ا ستین  ی کاف  آیشهورن  ی برکنار بلکه  با  نی،  قدرت مبارزه  تصاحب    ی برا  دیامکان وجود دارد 

 [ 76]کنند.

سربازان،    ی نده ی نما (،  Albrecht)   بود. جلسه هشدار آلبرشت   کننده تعیین   ت ش بکن ی بور و ل ه لد   رمعمول ی اتحاد غ 

او را به    اعتماد و اطمینان   ن ی چن پادگان، بلکه هم   ذهنی   ت ی باخ از وضع دورن   ی اب ی نه تنها ارز   را در نظر نگرفت. او 

ها  توده   کرد ی م   فکر   ت ش بکن ی ، مانند ل که رییس جلسه بود ریشارت مولر،    [77]   . برخورد ملوانان زیر سوال برد 

برای پیشاهنگی فرا رسیده که از بقیه    زمان آغاز حمله در برلین که  با این ، اما  اند مسیر انقالبی در پیش گرفته 

   [78]  انجامید. می   تخت ی پا فقط  در    ی روز ی پ به  حالت    ن ی در بهتر   ای که کشور جدا افتاده مخالفت کرد، حمله 

کمون    کیچند روز در    ی برافقط  قدرت  موضوع بر سر تصاحب  کرد و گفت که    تیاز او حما  یشمیدو

در    یشمیبار ریشارت مولر و دو   نیاست. اما ا  یمل  اسیدر مق  یقطع  یروزیبلکه پ   ،ستین  نیزودگذر برل

احتمال  که  گرفت    میمبه اتفاق آرا تص   باًی، جلسه تقرنیبنابرا  [79. ]آوردند  یبودند. آنها فقط شش رأ   تیاقل

ی  متشکل از پنجاه و دو عضو برا  ی«انقالب  ایتهی کم»منظور    ن یا  یکند. برا   شیدولت را آزما   ینگونسر

انتخاب مجدد ارتقا بخشد و منتظر   یدولت موقت انقالب کیخود را به  که هر چه زودترکرد تعیین  رهبری

و پاول شولتسه    بکنشتیلبور ،  هلد  یعنی  حقوق برابر   ا ب  سیباشد. در راس آن سه رئ  دیشوراها و کنگره جد

داشتند. بساین    [ 80]   قرار  به  و  بود    ینیسنگ  اریساختار  دوسترونیمحکوم  ماجراجو یمیش  .  را  یی  دوباره 

 آن سالن را ترک کرد.  ی برایتیمسئولپذیرش هر از   و با خودداری  نکوهش کرد،

ی آن روشن  بیشتری را باید دربارهنکات  بود، اما    کنندهتعیین  تبعاتشرخ داد که    یا، حادثهزماندر همان  

  را اشغال کردند.   فورورتسساختمان    گریبار د،  کردندیعمل م  مستقالًاز کارگران مسلح که    ی. گروهکرد

خود دفتر  و    یانتشارات  ی اصل  ی هاشب شرکت  خالل   در  تشدید تنش   د یاحتماالً به ام  گر ید  های گروه  [81]

  گونهنیتوانند با ایافراد فکر کرده باشند که م  نیرسد که ا یبه نظر م  دیبع  [82. ]روزنامه را اشغال کردند

سرما  تیمالکسلب  معضل  کماندویی   اتیعمل لد  ی دارهیمطبوعات  کنند.  حل  بعدهرا    ن یای  بارهدر  هابور 

، او خودش  حالاما در همان    [83« ] کرد.  مواجه  شدهکار انجامما را با    ایتودهاقدام    نیا» گفت:    قداماتا

 کرد.تر داشت، مواجه میشده که اثری گستردهکارگران برلین را با کاری انجام بایدمی
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 مبارزه برای سرنگونی دولت

انقالبی ناشی و ناپخته دست    یتهیبود، کم  گسترش در حال    تخت یپا  یهاابانیحوادث در خ   نیکه ا   یدر حال

  ی تظاهراتی آن کارها دعوت به نتیجهوجود دارد و  انجام داداز آنچه   ی. شواهد کمبه کارهای مقدماتی زد

مستلزم دعوت  کارگران    یستردهحضور گ   [ 84]  .ودصبح ب  یازدهدر ساعت    هیژانو  شش   دوشنبه  یبرا  جدید

ــ    ایبیانیه. سپس  بود  یعموم  یاعتصاببه   تانوشته شد  با  آن مرحله  بود  که  ــ    پیدر  لحظهبنا    ی در 

 صادر شود:   تصاحب قدرت

از کارگران و سربازان    یندگیبه نما  یانقالب  یتهی. کمناپذیر شده استتحمل  دمان ایش  ـ  دولت ابرت»

مرکب از امضاکنندگان زیر اعالم  (  ست ی)حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان و حزب کمون  ی انقالب

دولت    فی موقتاً وظا  ریز   امضاکنندگانی مرکب از  انقالب  تهی. کمکندکند که این دولت را خلع میمی

! ی تشکیل دهیدانقالب   یهتیکم  ماتیتصمصفوف خود را پیرامون    !ان. رفقا! کارگرردیگیرا بر عهده م

 [ 85بور، شولتسه.« ]کنندگان: لیبکنشت، لدهامضا

  . ملوانانلغزنده شده بود  انقالبی  تهیکم  یپا  ریز  نی. زمرنگ روز به خود ندیدهرگز    درخواست  نیاما ا

در آن دخالت داده  خود    خواستاعالم کردند که برخالف  علیه اقدام تهورآمیزی  اعتراض خود را    مارشتال

ی انقالبی  کمیته  [87]  بود. آنها را درگیر کرده  بدون مشورت  که  و به دورنباخ حمله کردند    [86]،شده بودند

از جمله    خود را انیزندان[ و  88شان بود ترک کند،]ری جلسهرا مجبور کردند که مارشتال را که محل برگزا 

  ی نفره به رهبر  300  یگروه   [89ند آزاد کردند. ]بود  کرده   ریصبح زود دستگ  اطیاحت را که محض    شریآنتون ف

  کشور  ریاشغال وزارت جنگ رفتند. معاون وز  یبرا  یانقالب  ی تهی، به دستور کم( Lemmgen)ملوان لمگن  

رگرداندن حکم  قبل از بلگمن  .  برای تهیه آن نزد کمیته برگشتشد و رهبر گروه    یکتب  حکمیخواستار  

توهمات    هی ژانو  ششم  عی وقا  [ 90]  شدند.  پراکندهخسته شده بودند،    کشیدنافرادش که از انتظار  ؛زد  یچرت

به دست گرفتن قدرت نبودند.    یها آمادهتوده  نی... ا»ما نوشت:    تسیبرد. شاهد کمون  نیروز قبل را از ب

  د یباشان یاقدام انقالب نخستیندادند و یقرار مجنبش س أ در ر را  شان باید خودتاز ابتکارا نظر آنان صرف

 [ 91« ]بود.می سیپلستاد مرکزی به مشورت رهبران در دادن پایان

  ی روهاین  نهایهزار مرد مصمم به جنگ بودند. ا  10کننده، در مجموع کمتر از  با وجود صدها هزار اعتصاب

و  گان  کننداشغال  یهاگروه  و  آیشهورن  روزنامه  که    فورورتس  وچاپخانه  دفاتر  و    هاستیکمونبودند 

برا هنیلو  اویگن،  هامستقل اوتو  را  آنکلن  ینو  تهیکم  سی، رئ( Haberland)  و هابرلند  س، ورنر مولر،  ها 

و کنترل می ]تقویت  برل  هایهتود  [92کردند.  اما    یآماده   ن یکارگر  بودند،  به  اعتصاب و تظاهرات  حاضر 

 نبودند. مسلحانه ی مبارزه دخالت در



1145 

 

توانند یتصور که م  ن یاست و ا  ینینشکه جنبش در حال عقب  توانستند ببینندمی  یار یبس  هی ژانو  6  عصر

هر دو    نیآن در برل  ییاجرا  هیئت شوراها و    ی مرکز  یتهیبود. کم  یجد  یاشتباهتصاحب کنند،  قدرت را  

و ضدحمله خود را    مستقر شدآزاد    یانسپاهمرکزی    ستادنوسکه در    [93]  را تأیید کردند.  آیشهورن  یبرکنار

بود  حزب کمونیست  مرکزیت.  دیدتدارک می شده  بحران  لوکزامبورگ هنگام  دچار  اصرار  با  رادک، که   .

توصیه کرد    قویاًپیام فرستاد و    مرکزیت حزببه  (  Duncker)نکر  ومخفی شده بود، از طریق دشروع عمل  

شوراهای  کارزاری برای انتخاب مجدد  فوراًو  شود کنندگان به محل کار خود که خواستار بازگشت اعتصاب

 [ 94کارگران آغاز کند.]

صدادرآوردن  با به  دی ها نباستیو کمون  تسلیم شوند  اندآمادهها  مستقللوکزامبورگ به او پاسخ داد که  

  [ 95]  بود.  ی نیزضرور   او  باوربه  هر چند  که    یرا آسان کنند، اقدام  هاآنکار    ی نینشعقببرای  زنگ خطر  

به بعد بدون    هی ژانو  5که از عصر  را    کیو پ  تشبکنیلیوگیش از مرکزیت خواست تا مسئولیت و حمایت از  

در این اقدام که باید درست    مرکزیتاما    نپذیرد،  عمل کرده بودند،  یانضباط حزب  تمام  خالفو    هیچ اختیاری

دچار تفرقه  کمتر  ها نیز  مستقل  [96تردید کرد. ]داشت،  دربرتفاهم را  ءو خطر سو شد  در وسط نبرد اعالم می

  ژه یها و به وینیتا برل  اعزام کردندرا  س  تزی  هزییو لون  کار کوهها اُسنشده بودند. هیئت اجرایی ملی آن

رای مخالف    10به  موافق    یرأ   51با    یانقالب  یتهیسرانجام کم   ومذاکره کنند    دی که با   دبور را متقاعد کننهلد

 [ 97. ]کرد با این امر موافقت 

بودند که در  ها خواستار آتشمستقلآغاز شد.    هی ژانو  7ـ    6مذاکرات در طول شب   بند آن   کیبس 

انقالباشغال  یهاساختمان  ی هیتخل توسط  بودشد  ینیبشی پ  ونیشده  تخله  دولت  را  دیق  بی  یهی.  وشرط 

در    سردرگمی و    رگشت نیروهاب وضعیت دولت ساعت به ساعت با    [98]  شرط هرگونه توافق قرار داد. شیپ

هیئت  ،  هیژانو   6ـ  5در شب    .افتییبهبود م  و افزایش اعتماد به نفس در طرف دیگر  کارگران  شتازیصفوف پ

که  منتشر کرد    ی فورورتسالعادهفوق  با عنوانرا    یا هیاعالم  اجرایی حزب سوسیال دموکرات آلمان

م  شاهداف روشن  اکریرا  و    وانگانید»را    «اسپارتاکوس  یاتحادیهمسلح    های»دارودسته  عالمیهد. 

  د یتهد  ی« ومرج و قحطهرج ،  یداخل  نیقتل، جنگ خون»   ا را ب  ی کرد که کارگران آلمان  ف یصتو  ی« تکارانیجنا

زمینه را برای  ،  داده بود  تسیو را به ژنرال فون لوت  سیپل  اراتی، نوسکه که اخت  هی ژانو  6در    [99]  کردند.می

که ابرت    برگزار شدکاخ صدارت عظمی  در مقابل    یک گردهمایی  [100]  کرد.  فراهمآزاد    یانسپاه  یمداخله

ش آن    دمان ایو  برا  ی سخنراندر  و تالش  لوکزامبورگ   ت شبکنیل  ی کتاتورید»  ییبرپا  ی کردند  رزا  را    «و 

 [ 101] ند.کردکمک  درخواستو از همه شهروندان  محکوم کردند
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، دو  هیژانو  8شد. در    مستقر  تاگسش یدر ساختمان را  «دموکرات   الیسوسواحد ارتشی »چند ساعت بعد،  

از شش   یک    گروهان هنگ  راهر  کوشستاگی در  با  همراه   ،( روزنامهKuttnerتنر  و    فورورتس نگار  ( 

در همان روز ، وزرا    [102]  .، سازماندهی شدنداز وزارت جنگ  ( Colonel Gramthow)  سرهنگ گرامتو

به که  انجام دادند. نوسکه،  نبرد    یبرارا  و اقدامات الزم    دندمالقات کرــ  خود    یهاخارج از وزارتخانه  ــ

فرمانده شد  ی عنوان  منصوب  قوا  بودکل  تصمه  سپاه  می،  منطقه  یانگرفت  در  را    خترفلد ی ل  یآزاد 

(Lichterfeld  )با    نیاز طرف  کیهر  ضمن آنکه    ،قطع شد  هی ژانو  8مذاکرات در عصر   [ 103. ]متمرکز کند

 . کردنددفاع میمواضع خود از    قاطعیت

با خشونت و    آمیزی خشونتمبارزه  یقصد خود را برا صادر و    ن یمردم برل  را به   یسپس دولت فراخوان

از  ضمن بازدید  شتبکنی، لیانقالب ی نیروهایدر جبهه  [104]  اعالم کرد.   «مرجواز ظلم و هرج  یریجلوگ»

نیز حضور داشت ــ فرار    لهلمیآنها پسرش و   انیدر مــ که    ه بودندرا اشغال کرد  فورورتس  که  یمردان

و سه    حزب کمونیست آلمان )س(  ندگانی، نمایانقالب  ندگانینما  [ 105]   را محکوم کرد.  هارهبران مستقل

با فراخوان  دولت    یبیانیهبه    هیژانو   9در  اعضای هیئت اجرایی حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان  نفر از  

 »با اعتصاب عمومی بپا خیزید! مسلح شوید!« پاسخ دادند:

  دمان ای، در خطر است. شیی کارگر، کل انقالب اجتماعطبقه  ینده ی... کل آ  است   روشن  تیوضع»

انتخابی در  ...    خوانندیشما کارگران فرا م  هی را به مبارزه عل  یو ابرت علناً طرفداران خود و بورژواز 

نیست بجنگ  دیباما  !  کار  آخر  برا میتا  عموم  ی!  خیزید  یاعتصاب  برایینها   یمبارزه  ی برا  !بپا    ی ، 

   [106« ]!دییایب اابانهیبه خ ی،روزیپ

 [ 107ها تجمع کنند. ] ی سربازان سرخ نیز خواهان آن شد که کارگران مسلح برای مبارزه در خیاباناتحادیه

دو   نی ب   یجنگ داخل   د یی تأی  آماده   یحت بودند و نه  شرکت در جنگ    ی ه آماد نه    نی کارگران برل   یتاکثر

 ها آیی گردهم هستند.    ستی ال ی کردند سوس ی اندازه ادعا م   کی هر دو به    زیرا  شرف آغازشدن بود، اردوگاه که در  

 های»نزاع تمام نبردها و  به    ی فوردادن  با دفاع از پایان همه    باً ی ها برگزار شد و تقر در کارخانه   یو مجالس 

همه   ی« برادرکش  اتحاد  را    ییها ان ی جر  ی خواستار  خود  که  روز  نامیدند می   ست یال ی سوس شدند  صبح   نهم. 

آ ِا ِگ   و(  Schwartzkopf) ف  ُکس کارگران شوارتحضور  با    ( Humboldthain)  نی در هومبولدتا  یا جلسه 

 (AEG )   [108] . برگزار شد  ها« کم باالی سر آن ، دست با رهبران نه  اگر  متحد شوید،  کارگران  » با شعار و   

اضطراب آنها پژواک  خود ماکس کوهن    و در آنجا   رفتند   ی مرکز  یتظاهرکنندگان به شورا   نی از ا   ی ئت ی ه 

های مستقل   [109]  شد.   سکوتبه  (، دعوت  Leinert)  نرتی ، ال شورا   سی رئ   از سوی بالفاصله    جهی ، و در نت شد 

 انیماجراجو میل برای محکوم کردن    ن ی مختلف، از ا   ل ی ، به دال ی اکثریت هادموکرات   ال ی و سوس   راستی دست 
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 ی بود که مذاکرات جنبش    ن ی . تحت فشار ا ود خودجوش ب  عمدتًاجنبش    ن ی اما ا  بردند. نهایت استفاده را    ی افراط 

با   ازدهم این مذاکرات تا روز ی از سر گرفته شد.    ه ی ژانو  نهمشده بودند از عصر روز    ش خواستار  هامستقل که  

 [ 110] یافت. هرمان مولر ادامه  ریاست دولت به   هیئت نمایندگی از سوی  ک ی 

به عمل قاطع    ی اقدام   ی مت ی گرفته بود به هر ق   می کرد که تصم ی فاصله، زمان به نفع دولت کار م   ن ی در ا 

هن را که از روز گذشته آ راه   ی و ساختمان ادار(  Anhalt) آنهالت    ستگاه یآن ا   ی روهای، ن ه یژانو  هشتم . در  آورد 

در   کردند.  اشغال  دوباره  بود،  شده  آنها  ه ی ژانو  نهماشغال  انتشاراتیمؤسسه ،  و   را  شیرا   ی رسم  ی  اشغال 

به افسر   ( Brutus Molkenbuhr)   بوربرتوس مولکن   را محاصره کردند. در آنجا،   فورورتسی  چاپخانه 

عمل  او    د یی تأ  ات ی مسئول  دستورات  که  بازپس به کرد  است. رفتن  گ واقع  زور  با  ، ه ی ژانو  دهمدر    [ 111]  آن 

رفت شمار می ی نیروهای سرکوبگر تهدیدی به که دژ شورش بود و برای عقبه پنداو  ش ا   به گارد    ی هاهنگ 

( Max von Lojevskiی ) کشته شد، و ماکس فون لوژسک   ی ری کارگران در درگ   ی شورا   س ی حمله کردند. رئ 

همراه با و   ری ، دستگ تونگ ی ا تس فولکس  گر ی پز ی ال سابق   ر ی سردب  و   سربازان   ی شورا س ی رئ  اسپارتاکیست، 

 [ 112] . رسیدقتل  کسانی که با او زندانی شده بودند به 

کنندگان، گئورگ از مذاکره   ی ک یبود،    ان ی که مذاکرات در جر  ی ، در حال ه یژانو   یازدهم تا   دهم در طول شب  

تحت   ی روهای ، ن ه یژانو   یازدهمصبح    [113]   . ند شد   ری دستگ   ریه ارنست م ،  ست ی رهبر اسپارتاک   با  بور همراهه لد 

  کردند.  فورورتسبمباران ساختمان  شروع به  (  Major von Stephani)   ی تفانش سرگرد فون ا   یفرمانده 

افراد محاصره   [114] از دو ساعت،  اعزام کردند   ی ئت ی را به اهتزاز درآوردند و ه  ی دی پرچم سف   شده پس   ؛را 

 نی . چند ند ی ای ب   رون یو شرط ب   د ی به اشغالگران فرصت داد تا بدون ق   قهی شدند. افسر ده دق   ری آن دستگ   ی اعضا 

 همان روز عصر    سپس ،  دند ی درجا به قتل رس   ( Fernbach)   از جمله ورنر مولر و روزنامه نگار فرنباخ   یزندان 

. سرانجام، در پس گرفتند باز را   ساختمان انتشاراتی  نی و آخر ( Wolff)ولف   ی خبر  ژانس سربازان ساختمان آ

کردند. شورشی مقاومت می   300دوازدهم ژانویه، به حمله به ستاد مرکزی پلیس مبادرت کردند که هنوز در آن  

  [ 115]  ( کمونیست همراه با تعدادی از رفقایش از پای درآمدند.Justus Braunها، یوستوس براوِن )رهبر آن 

بود تا   ی کاف   ی دادن به جنگ برادرکش خاتمه   ی ها برامردان نوسکه و فشار کارخانه ی  وحشیگری حمله 

به   ه یژانو   نهم   شان جلسه   ن یآخر   که ظاهرًا  ی انقالب   ی ته عمولی کمی م  ی رهبر بریزد. بود  مرکزیت حزب   هم 

. ند نداشت   ی ارتباط   تش بکنی با ل بود. چند روز بود که  ریخته  آشفته و بهم کاماًل    زی ن (  KPD(s)کمونیست آلمان ) 

دانستند ی . آنها م ی رادک دیدار داشتند گذراند. لوی و رادک در خانه ی وقت خود را با رهبران مستقل م   لیبکنشت 

 یطرح   ه یژانو   نهمشد ناتوان است. آنها در  ی به وضوح گرفته م   د ی که با  ی مات ی و در مقابل تصم شده  فلج    یرهبر

اماکن   یه یو تخل   ی ن ی نشعقب   شنهاد ی پ ی  ارائه   جهتکارگران  های  دهمایی گر مشترک در    ی مداخله   یرا برا 
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هنگامی که بود. اما    ز یدآم ی کردن سرکوب تهد راه متوقف   یگانه که به نظر آنها  طرحی  کردند،    ه ی ته   ی اشغال 

 طرح همانند  که    طرح   نی از افهمیدند که دیگر خیلی دیر شده، چرا که نیروهای نظامی به راه افتاده بودند،  

بنا بود   نوشت که   ای به مرکزیت نامه   هی ژانو   نهم رادک در    [116]  فردی بود، دست برداشتند.   ک ی و پ   ت شبکن ی ل 

 :لوی آن را به آنها برساند 

جزوه »شما   درباره   ی در  م   یاتحادیه ،  تان برنامه   ی خود  چه  اعالم ،  خواهد؟ ی اسپارتاکوس 

به دست بگ   دی خواه ی م   یدر صورت   فقطکه    د ی کن ی م  اکثر   دی ر ی قدرت را  کارگر پشت   ی طبقه   ت یکه 

ا دباش تان  سر  ا   دگاه ی د   نی .  بر  حما   ساده   ت یواقع   نی کاماًل درست  بدون  است که  سازمان   تی استوار 

که در نظر گرفته   ی اتوده   ی هاداد. امروزه تنها تشکل   ل ی تشک   ی توان دولت کارگری نم   ا یپرولتار   ی اتوده 

حزب مبارزه، نه  ،  بنابراین دارند.  قدرت  کاغذ  فقط روی  کارگران و سربازان    ی شوراها  شوند یعنی می 

 نی چن  در .کنند که آنها را رهبری می  هستند  هامستقل   ای پرستان وطن  الی بلکه سوس  ،ست یحزب کمون 

وجود ندارد.   را تصاحب کند قدرت  ی این رؤیا که پرولتاریا احتمااًل  مطلقًا هیچ نوع بحثی درباره   وضعیتی 

و شد  قطع می ها  استان با  شما  ی  رابطه ،  افتاد می دولت به دست شما    ی شورش ناگهانی جه ی اگر در نت 

  [117]« ند.د بر ی م   ن یچند ساعت شما را از ب طی  

 کرد که اقدامی که با تصویب نمایندگان حزب رخ داده بود، اشتباهی جدی بود:بنابراین، رادک فکر می 

دولت   یبه حمله   یروز شنبه به عنوان پاسخ   یانقالب   ندگانی که نما   ی اقدام تصمیم به  ،  وضعیت   نی در ا » 

مرکزی به  پرستان  وطن ـ    سوسیال  داشتند   سی پل   ستاد  نظر  ی فقط  بایست  می ،  در  عمل   کخصلت 

پ را می   یاعتراض  از س ی پرولتر   اهنگ شی داشت.  که  آمده   است ی ،  به ستوه   ت یو تحت هدا   بود   دولت 

به   شی در را   روهایآنها را قادر به درک روابط ن   شانی سیاسی تجربه ی قرار نداشت و  انقالب   ندگانی نما 

 ن یا بدل کرد.  قدرت    ی ا به مبارزه برار  ی حرکت اعتراض   خوْد  در شور و شوق ،  نکرده بود کل    ک ی عنوان  

در تواند جنبش را ی وارد کنند که م  نی به جنبش در برل  یادهد ضربه ی اجازه م  دمانای امر به ابرت و ش 

  [118]  « کند. ف یتضع   کل 

از    ستی رهبران کمون   تا اصرار داشت    قاطعانه استفاده کرد. او    1917  ی ه یها در ژوئ ک ی بلشو   ینمونه رادک 

 ین ی نش از دعوت مردم به عقب   پیش ابتکار عمل  به دست گرفتن    ی به معنا  که   رندی خود را بپذ  ی ها ت ی مسئول 

 بود:

. شما دی هست   ، ست یحزب کمون   ،فاجعه است، شما   نی از ا  یر یکه قادر به توقف و جلوگ   ییرو ی ن   »یگانه

اند که من گفته نکر به  دو شما لوی و    ی است. اعضا  نومیدانهمبارزه    ن ی ا  دی تا بدان   د ی دار  ی کاف   رت ی بص 

تر ی وق   ی رویتر از ن ف ی ضع نیروی    ی ن ی نش تواند مانع عقب ی کس نم چ ی ... ه دی دان ی را م   موضوع   ن ی شما ا
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، و م ی ها شدمانع توده خود  و با تمام توان    م ی از امروز قدرتمندتر بود  ت ینها ی ، ما ب 1917  ه یشود. در ژوئ 

نشد   یهنگام  موفق  تالش می که  با   دانهی م ون   یمبارزه   کی از    ی ن ی نش عقب   به  العادهفوق   ی ، 

 [ 119]پرداختیم.« 

کارگران  ان ی در م گسترده   ی زمان بود با احساسات رادک هم   تجزیه و تحلیل که   تردید کند تواند  ی کس نم   چ ی ه 

 استی س   ل ی مصمم بودند، اما به دل بسیار    ی دفاع از خود در برابر اقدامات ضدانقالب   ی برا، کارگرانی که  ن ی برل 

که   وزهمان ر  سرگردان شده بودند.   یاحزاب مختلف کارگر   نی ب   یو جنگ داخل   ی رهبران انقالب  منسجمنا 

در   گر ی د   ی کارخانه   ن یکف و چند س ، شوارتآ ِا ِگکارگر    هزار   40فرستاد،  مرکزیت  خود را به    ی رادک نامه 

کم   داری د   ن یهومبولدتا  عضو    ی ون یس یو  هشت  از  ن ــ  متشکل  از  نفر  دو  و  حزب  هر  از  عضو   ندگانی مادو 

رهبران ی را پیرامون شعارهایی که پذیرفته بودند سازمان دهند:  کارزار تا    ــ را انتخاب کردند  [ 120]ی انقالب 

، همه د ی ، ستاد کل ارتش را منحل کن د ی کن   ن ی گزی جا   « ری ناپذسازش »   رهبران  و آنها را با  کنار بگذارید را    ی کنون 

 [ 121] مرخص کنید. و ارتش را   دی را سرکوب کن ها رده 

 ی سطوح در همه   هاته ی کم تشکیل  خلق،    ی سرهایکم   ی خواستار استعفا  اشپنداو   کارگر در   هزار   15روز بعد،  

 انتخاب مجدد شوراهای و    ــ   ست ی، مستقل و کمون ت یاکثر   ــ سه حزب    ندگان ی نمادر تعداد    ی بر اساس برابر 

ی همه   جریان داشت و   منظور   نی به هم   هاقطعنامه  ی ازل ی بعد س   یدر روزها   [122]  شدند. کارگران و سربازان  

، انتصاب یک مستقل دیگر به سمت رییس پلیس و تشکیل دولتی از دمن ای ابرت و ش   ی خواستار برکنار  آنها 

 شنهادهایپ  نی دموکرات از ا  ال ی سوس بسیاری از فعاالن که  تی واقع   نی ا   [ 123]   سه حزب کارگری شده بودند. 

با آنچه که آن را نزاع   نی کارگر برل   ی و خصومت طبقه   حدتبه و   ل ی عمق تما   یدهنده ، نشان کردند   تی حما 

 ست یامکان را به حزب کمون   ن ی کرد، ای م   ب یرادک را تصو   ی شنهادهایپ   مرکزیت بود. اگر    دانستی م   ی برادرکش 

 نمایندگان   و  هامستقل کند،    اجتنابجنگ    یادامه   ی برا  م ی رمستق ی غ   ای   می داد که از سرزنش مستق ی م   آلمان )س( 

خواستار در حزب سوسیال دموکرات آلمان  که  را    یالزم بکشاند و کسان   ی ن ی نش به عقب   ا سردرگم ر  یانقالب 

 ، را به انزوا بکشاند.متحدان آگاه ستاد کل ارتش یعنی  ، ی بودند سرکوب چپ افراط 

اسپارتاک  رهبران  لوکزامبورگ    ــ  ست ی اما  آنها می   ی اب ی ارز  ی متفاوت نحو  به را    ت یوضع   ــ از جمله  کردند. 

 بیترت   نی و بد   ادامه دهند،  فورورتس  اشغالبه  و  داشته باشند  مقاومت    آمیزافتخار  ی نقطه   کی   خواستندمی 

با   هامستقل   اجازه دادند که . آنها  بلند شوند چپ    های مستقل و    یانقالب   ندگانی نما  در جناح چپ روی دست 

های اکثریت بودند که به تنهایی دموکرات   برداری از اشتیاق مردم متنفع شوند، اما در پایان این سوسیال بهره 

 ن ی اتحاد کارگران در ا  لی تشک   مخالف ها  ست یکمون فقط  که    انند باور ب مردم  به  آنها موفق شدند    را ی ز سود بردند،  

احوال  ن   ک ی   انجام به    پایبندی با  ها  کمونیست بودند.    اوضاع و  را در  کاره، مه ی شورش  ابرت  حزب   مخالفان 
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راه  آلمان در زمانی که هیچ  به نظر نمی سوسیال دموکرات  باشد، در مقابل حل دیگری  رسید در دسترس 

 [ 124]. کردند سالح خلع   سیاست سرکوب

آن شد که   فراتر رفت و خواستار   یوگیش دنبال شد، از نظر رادک دفاع کرد.    مرکزیت که در    یلوی در بحث 

شریک احساسات او  در  اگرچه لوکزامبورگ    مخالفت شود.   دی روته فانه با عمل لیبکنشت و پیک علنًا در  

 نی ا   ــ  [125]کار کرد لیبکنشت  با    ندهی توان در آ ی نم   گرید   لوکزامبورگ گفته بود گفته پاول لوی،    بنا به   بود ــ 

، مرکزیت حزب کمونیست آلمان )س( ، به نام  ک یپ   لهلم ی ، و ه یژانو   دهم نشد. در  براز  هرگز ا  علنی   مخالفت 

خود را از   ندگانی اعالم کرد که حزب نمای عمل نوشت و  ته ی و کم   یانقالب   ندگان ی خطاب به نما   ی راا نامه 

»دخالت   نی و همچن   شان«قطعیت و تزلزل عدم »   برای   یانقالب   ندگانی نامه نما   نی . در ا آوردبیرون می   تهی کم 

که   داد تلقی را می  ن ی ا  و بدینسان   مورد انتقاد قرار گرفتند  کننده« و فلج  کننده کننده، مختل تضعیف مباحث  در 

با ا   [126]   . ابدی ادامه    د ی مبارزه  از  لوکزامبورگ    ن یاحتمااًل پس  بود که  به   دی روته فانه در  بحث  دست 

 :ها زدمستقل به   گسترده  ای حمله 

ه ز کرده است. ها   یضدانقالب را بازی نگهبان نقش فرشته  حزب سوسیال دموکرات آلمان گری بار د» 

را که در دولت انجام   ی است ی همان س   ابانی از دولت ابرت استعفا داده باشند، اما در خ   دی شا   نا تم ی و د 

 نده ی آ   ی هاهفته از همه،    ش یکنند... ب   یعمل م   هادمان ای ش   همچون پوشش . آنها  برندپیش می دادند،  می 

 اشه یتجز اختصاص داد که  ،  ده ی جسد پوس   ن ی، ا حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان   به انحالل   د ی با  را

  [127]  « کند.ی انقالب را مسموم م 

 لوکزامبورگ در هشتم ژانویه نوشت:

و  م ی ما نسبت به سازمان متعصب هست  نجا ی سازمان بوده است. در ا  ک ی کالس  ن ی آلمان تاکنون سرزم » 

 یی، اهداف ما و توانا عقل سلیم شود:    « سازمان»   ی فدا   د ی با   ز ی . همه چ کشیم آن را به رخ دیگران می 

 یه استعداد سازماند   نی ساز انقالب، ا در لحظات سرنوشت   م؟ ی ن ی ب ی . امروز چه م کردنعمل   یجنبش برا 

 [ 128] .« رود ی م   نی از ب   نحو  نی زتر ی انگ به رقت اند،  ی آن بسیار داد سخن سر داده که درباره 

 در یازدهم ژانویه نوشت:

 آرمان. اگر  ابد یتواند ادامه  ی ، نم ن ی ی کارگر برل طبقه   یسازمانده   یبرا  ی مرکز  نبود،  ی رهبر   »فقدان 

 د ی با   ینباشد، کارگران انقالب   ا ؤیر  فقط یک  سمیال ی سوس و    ای پرولتار  یروزیاست، اگر پ   شرفتی انقالب پ 

  [129]هدایت کند و از آن بهره ببرد.«  را   ها وده ت   ی جنگ   یکنند که بتوانند انرژ   جاد یا   رهبری  ی هاسازمان 

 یحزب انقالب   برداشتی از به    ْیمبارزات انقالب   ی روزها   ن ی رسد لوکزامبورگ تحت تأثیر ا ی ، به نظر م بدینسان 

 یاترازنامه   اش کوشید مقاله   نی در آخر   [130] کرده است. ت می که تا آن زمان با آن مخالف  است  شده   ک ی نزد 
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قاطع انقالب   ی روزی پ » انتظار    د ی ترد ی ب لوکزامبورگ تکرار کرد که    [131]. کند   م ی ترس   « اسپارتاکوس  ی هفته » از  

 نی است. علت ا   رممکنی غ   ی«ست ی ال یسوس   ی کتاتوری د  »برقراریو    دمانای ش   ـ  ، سقوط دولت ابرت ی« پرولتر

به   ید ی اقدام مشترک ابعاد کاماًل جد ــ »  یمراکز انقالب   ن ی ب   ی هماهنگ   نبود عدم بلوغ انقالب،  باید در  امر را  

تازه آغاز شده بود.   ی که مبارزات اقتصادیافت    ت ی واقع  نی و ا « ــ  داد ی م   نی برل   یای پرولتار  واکنشحمالت و  

باور   را ی کرد، زی فکر نم چنین  بوده است؟ او    »خطا« هفته قبل    ا ی که آ   ند از خود بپرس   د ی ، آنها باط ی شرا  ن یدر ا 

 :کرده بودند  ک یتحررا  که کارگران  داشت 

ناگزیر شدند دست به اسلحه   ،شایدمان   ـ ابرت    ز ی آم خشونت   ک یتحر در مواجهه با    ی کارگران انقالب » 

مایه .  ببرند  به  این  را  بود که حمله  انقالب  افتخار  مبادا ی  تا  تمام قدرت خود دفع کرد  با  و  فوریت 

ای به جلو بردارد و صفوف پرولتاریای انقالبی و اعتبار انقالب آلمان ضدانقالب ترغیب شود گام تازه 

  [132] دار نشود.« الملل خدشه درون بین 

و شود  گرفته می   ای که برعهده فه ی وظ   ن یب   »تضاد با    د ی شکست با  با مبارزه    ظاهری  ان ی به نظر لوکزامبورگ، پا 

در    ی هاشرط ش ی پ   نبوِد آن  تار  ح یتوض   « انقالباز  مرحله  آن  تحقق  اما  شود.  که  ی م   خ ی داده  راه » آموزد 

 گرفتن از آنها هستنددرس که قادر به    یکسان   یها برا هموار شده است، و شکست   ها«با شکست   سمی ال ی سوس 

 :انجامد می  ی روزی به پ 

...   .ها بازآفرینی شود ها و از میان توده توسط توده   د ی و با   د توان ی م رهبری  . اما  شکست خورد   ی رهبر» 

 ی خ یتار   ی هاشکست   یدر رشته   یارا به حلقه   «شکست»   نی . آنها ا را برعهده گرفتند   فهی وظ   اینها  توده 

. به همین دلیل است که پیروزی آینده است   المللیی غرور و قدرت سوسیالیسم بین مایه کردند که    لبد 

 [ 133] »شکست« شکوفا خواهد شد.« از این 

وضعیت را ،  »نظم در برلین حاکم است«  یعنی   داد   اشکه لوکزامبورگ به مقاله   یعنوان   نامه، اعتقاد  ن ی ا  رغمبه 

 یجنبش   شدن نتوانسته بود از خرد   آلمان )س(   ستیحزب کمون   یرهبر   بندی کرد.جمع   اش با تمام ددمنشی 

شدن آن یاری رسانده بود و هیچ اقدامی برای جلوگیری یا توقف آن به عمل خود به شروع   کند که  ی ری جلوگ 

ها با ژنرال ی طبقاتی علیه رهبرانی از دست برود که  شک اجازه داد تا امکان مبارزه برای ایجاد جبهه بی .  نیاورد

بدون   یانقالب   ندگانی نما  ت یو اکثر   بکنشتی ل بهای سنگینی برای اقدامی افراطی بود که    نی متحد بودند. ا

کاف  ــ  یتأمل  بودند  داده  افراد   انجام  اسپارتاک   یهمان  قبل  روز  چند  براست ی که  را   کی تاکت »  یها 

 گرفته بودند.انتقاد   به باد   شان شورشگرانه« 
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 ترور مضاعف

. ندبود   ی رهبران انقالب   ی در جستجو  نهد و فعاال ن به سر ضربه بزن   ندگرفته بود   می آزاد تصم   یانسپاه در واقع  

 بکنشت ی اما لوکزامبورگ و ل   [134] خارج شوند،   تخت یو پاول شولتسه موفق شدند از پا  آیشهورن   ل ی باخ، ام دورن 

آنجا ماندند. لوکزامبورگ هنوز در تحر  ن   بود مشغول کار    دی روته فانه  ی ه ی ری در  نوسکه به   ی روها یکه 

به دشواری توانست او را قانع کند که زندگیش در خطر است و   ی حمله کردند و لو   فورورتسساختمان  

از خود نشان داد و همان لحظات تأکید داشت که را  هشیاری  عدم   نی لیبکنشت هم وظیفه دارد پنهان شود.  

هر ،  سرانجام .  سخن بگویند و او به نام حزب    گلوکزامبور فراهم شود تا    یعموم   گردهمایی  کیمقدمات  باید  

زیر ضرب شدید خود   کارگران را  که سرکوْب  ی هنگام از ترک برلین  ، اما  رضایت دادند که پنهان شوند دو  

کلن و سپس به آپارتمان ی ابتدا به نو  ه ی ژانودوازدهم تا سیزدهم  آنها در    [ 135]  کردند.   ی، خوددار گرفته بود 

که لیبکنشت   افتیدر   فورورتسجا بود که لوکزامبورگ با خواندن  ن ی پناه بردند. ا  دورف س لمر ی هوادار در و  ک ی 

 یبرنامه   نی کارل، ا » گفت:    لیبکنشت به    لوکزامبورگ  [136]   را امضا کرده است.  یانقالب   یته ی سند بدنام کم 

 سکوت بین آنها برقرار شد.  [ 137] « ماست؟

آورده   ی اوراق جعل   شانی ، که براک ی پ   لهلم ی آنها همراه با و   ه یژانو   پانزدهم   روز   آپارتمان بود که عصر   ن ی در ا

انتقال شده بودند،    مستقر گارد در آن    لشکرکه کارکنان    یبه هتل ادن، مرکز   را  شدند. هر سه نفر   ری بود، دستگ 

آن   ( Captain Pabst)   پابست   سروان و    دادند  بازجویی کرد از  ابها  و سپس   تش بکنی ل   تدا . در طول شب، 

با   مو   محافظان لوکزامبورگ  در  تا  کردند  ترک  را  شانزدهم  شوند.    ( حبس Moabit)   ت ی با هتل  ، ه یژانو در 

را اعالم کرد.   ست ی دو رهبر کمون   ی ری دستگ خبر  صبح خود    ی بود که در نسخه   ایتنها روزنامه   فورورتس

 یندگ نظم، ز »دانستند چگونه از  ی که م   خاطر »بخشندگی« پیروزمندان تبریک گفت به خود    به   ی ادداشت ی در  

 [ 138] . دفاع کنند   «و قانون در برابر زور ی انسان 

و لوکزامبورگ را اعالم   تش بکنی ل   گمر   خبر بزرگ    ین ی در عناو ها  روزنامه ظهر    یها وجود، نسخه   ن ی با ا

 زجرکش کردند  ناشناس   ی افراد  را   لوکزامبورگ و    از پا درآمد که قصد فرار داشت    ی در حال   لیبکنشت   ند؛ کرد 

 یا ه ی در اطالع لشکر گارد  ند.  ه بود متوقف کرد   تی ب ا به مو  انتقال ی نظامی حامل او را برای  ی نقلیه وسیله که  

ناشناس به   یکه فرد   تش بکنی . ل آمدشمار می به منبع اطالعات    یگانه  آن زمانکه در    را اعالم کرد  یات ی جزئ 

 و کوشیده استفاده کرد ءسو  نی ماش  ی شد. او از خراب  ی ، هنگام خروج از هتل ادن زخم ای زده بود ضربه سرش  

به  )   بود  از    بگریزد،  ( Tiergartenتیرگارتن  اما   یمعمول   اخطارهای و پس  قرار گرفت.  گلوله  اصابت  مورد 

زدند، سربازان او را در حالی که بیهوش بود سوار خودرویی نظامی   را  کزامبورگلو جمعیتی بیرون از هتل ادن  
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در   ت شبکنی . جسد ل ند را تمام کرد   شو کار   بیرون کشیدندنگهبانان  دست  را از  در راه او    ایاما عده ،  کردند 

 [ 139] پیدا نشده بود. سردخانه بود، اما جسد لوکزامبورگ  

شدت به آنها    با  یی سربازان بودند که پس از آنکه ظاهرًا در هنگام بازجو  ن ی شد. ا  دار ی ذره ذره پد   تیواقع 

ا ب   ( Runge)   نگه و آمد، سرباز ر  رونیب ابتدا  ، که  ت ش بکنی خود را کشته بودند. ل   ان ی کرده بودند، زندان   ی بدرفتار

 تیرگارتن   ه ب و  انداخت    ی لی داخل اتومب کرده بود    ی زی خونر او را که  زد و    ایضربه   گردنش   قنداق تفنگ به پشت 

-von Pflugk)   یی فون فلوگ ـ هارتونگ ا ی در  ی رو ی او را تمام کرد. ستوان ن نگهبانی کار  در آنجا    و   انتقال داد 

Hartung ) به پاسگاه  « ناشناس ک یجسد » بعدًا به عنوان  لیبکنشت را کرد. جسد  ی م  ت یرا هدا   ات ی کل عمل

مورد اصابت   وهیبه همان ش   ،داشت   ی بد  اریبس   ت ی . لوکزامبورگ که قباًل وضعتحویل دادند باغ وحش  پلیس  

 نی سنگ را با سنگ    ش . بدنندو کشت در خودرو نظامی انداختند    هوشی را ب او  قرار گرفت،  قنداق تفنگ رونگه  

ستوان فوگل   را   ات ی عمل   ن ی داد. اتحویل  را    او چند ماه بعد    فقط که    انداختند و سپس به داخل کانال  کردند  

 [ 140] . هدایت کرد

 حبس  م ی وگل را به دو سال و ن ف نگه را به دو سال و  و ، ریدادگاه نظام   ک ی ،  1919  ی ماه بعد، در م چند  

فوگل با همدستی یکی از قضات خود، ناوسروان   [ 141]  تبرئه شد.   هارتونگـ    ون فلوگ ف محکوم کرد و  

 .بگریزدو موفق شد به خارج از کشور  فرار کرد    [ 142] کاناریس 

عظیمی ، که تالش ی و لو  یش وگ ی   ی ها رغم تالش به ، یقینًا.  حدواندازه بود بی قتل مضاعف  ن یا  پیامدهای

 ت ی . اما مسئول نشد دموکرات    الی سوس   انرهبریک از    چی ه   ی متوجهم ی مستق   تی مسئول   چی ، ه کردند   قیتحق   یبرا

کرده بود که چیزی کمتر از منتشر    را  مطلبی  فورورتس ،  پیش از این قتل . دو روز  اندازه بود بی آنها    ی اخالق 

ترورها [  143]  نبود.   «شدگان کشته   ان ی نفر در م   ک ی کشته، نه    ک ی کارل، رزا و شرکا، نه  » قتل  درخواست برای  

قرار دموکرات    ال ی سوس   ینوسکه و وزرا کار مردانی بود که گرد آمده و مسلح شده و سرانجام مورد حمایت  

بودند. م گفت: »   دمانای ش   گرفته  گرفته گریبان خودشان    یست یترور   ک ی تاکت چگونه  که    دی ن ی ب ی شما  را  شان 

 ی هاست یها و کمون دموکرات   الی سوس   ن یو لوکزامبورگ ب   بکنشتی خون ل   شهی پس از آن، هم  [ 144] « !است 

 .جاری بود آلمان  

خود محروم شد.   ی سخنگو  ن یو معتبرتر   ی اس ی رهبر س  ن یاز بهتر   هنگام آلمان هم جوان    ست یحزب کمون 

ل  و  آلمان   ی برا  بکنشت ی لوکزامبورگ  کارگر  جا  ی هر  از  و  بودند  جنبش   سراسردر    یی واال   گاهی شناخته شده 

فقط آنان بودند که آوازه و اعتباری داشتند ،  ه ی خارج از روس   ی ستها یکمون   میان ز  ابرخوردار بودند.    یالملل ن ی ب 

به قرار بود  که    المللبین در  ها  آن   اقتدار و در برابر    ند کن گفتگو    کی با رهبران بلشوهمچون افرادی برابر    که 

و   رونگه ، اظهارات  ن یبرا . عالوه آمدندبه حساب می   یوزن پاد،  ود ش   تأسیس   یزود  به   سرواناظهارات    ژهی و 
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باعث شد تا یک ها  ظن ؤس   ن ی د. اکشته نش قاتالن    از سوی که    کرد   ک ی پ شدیدی را متوجه  ظن  سوء پابست  

  [145] شود. بحث می   یش ها ی ری گ جه ینت ی  هنوز درباره که  تحقیق حزبی ضرورت یابد، تحقیقی  

 ون ی و انقالب   ی اکثریت هادموکرات   ال ی سوس   ن ی ب   ناشدنی ترمیم   ی شکاف   جاد یقتل مضاعف نه تنها باعث ا  ن ی ا 

رحمانه ی ب   ی ماه تجربه   ن ی را متقاعد کرد که تنها اشتباه آنها تعلل بوده است. چند   ون ی انقالب   نی همچن   بلکه   شد 

 از نوع دیگری بوده است. شانتباهات د که اش شون تقاعد  م آلمان    ی هاست ی کمون   یمنزو  ی هاالزم بود تا گروه 
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ی خود را بر  دهی به این عمل نیاز است تا اراده کرد که در رأس انقالب به یک نهاد برای هدایت و جهت احساس می 
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 ( شرح داد: JP Nettlروسی ولفشتاین نظری را که در اینجا ذکر شد به جی پی نتل ) 
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 ها شد. بعدها به عنوان دریاساالر در رایش سوم رئیس سرویس جاسوسی نظامی نازی 

[ 431 ]. Vorwärts, 13 January 1919; facsimile of the poem ‘Das Leichenhaus’ (‘The 
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 شده علیه پیک به این مناسبت، در زمان محاکمات مسکو پرداخت کرده است:آوری اطالعات جمع 
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 شناختیی جامعهمارکس و مقوالت بنیادین نظریه

 تئودور و. آدورنو  19۶2هایی از تِرم تابستانی یادداشت 

 

 2022ژانویه  18

 گئورگ بَکهاوس  -ی: هانسنوشته

 ی: کمال خسروی ترجمه

 

آدورنو ُنه سال پس از پایان دوران تبعید در آمریکا و بازگشت به آلمان، بار  : تئودور  توضیح مترجم

در سال   احراز کرد. درس   1957دیگر  فرانکفورت  دانشگاه  در  را  استادی  ترمکرسی  در  او  های  های 

های اصیلی در  ی اندیشه شناسی« دربردارنده بعد، با عنوان »فلسفه و جامعه به   1960تابستانی از سال  

  – هانس های  ها و یادداشت اند. متن زیر، حاصل تندنویسی مکتب فرانکفورت   ی انتقادیِ نظریه   قلمرو

است. بکهاوس این    1962، یکی از شاگردان آن زمان آدورنو، از درسی در سال  گئورگ بکهاوس

( منتشر  1997« ) دیالکتیک شکل ارزشی کتاب مهم و اثرگذارش »عنوان ضمیمه ها را به یادداشت

گمان از استحکام و انسجامی همانند  های آدورنو در این متن، بی های بکهاوس و گفته رداشت کرد. ب

های آنان در عین اختصار و  یک از این دو اندیشمند برخوردار نیستند، اما بیان اندیشه متون تالیفی هیچ 

شان دارد و درجای  سادگی، و از این رو، نابسندگی، زبان و بیانی گویاتر از نوشتارها و جستارهای دیگر

 ی تامل است. خود شایسته 
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*** 

»نامدرباره مقولهی  او  نزد  پوپر:  اجتماعیِ«  میگرایی  نهاده  برابر  تأییدآمیز  سکوتی  در  قانون  با  ی  شود 

ی قانون، ثبت روالی معین در ساختار  که[ در حقیقت غرض از مقولهمندیِ رویدادهای مکرر. ]درحالیقاعده

طریق،  ی علوم و از این[، منجمد و متجسدکردنِ تقسیم حوزهPositivismusگروی ]آن است. برای تحصل

کند که علمِ تاریخ  که پوپر استدالل میی قانون نیز، امری است بنیادین؛ و اینانکار تعریف اخیر از مقوله

شود. مارکس به  جا علم تاریخ منزوی میروست. اینی قانون را ندارد، دقیقاً از همینتوانایی سنجش مقوله

شود. آدورنو: پیوستارهایی فکری وجود دارند که خود را چنان قائم  »اقتصادگرایی« ]اکونومیسم[ متهم می

میبه مالحظهذات  بدون  اگر  که  علتکنند  به  فقط  دیگر  جوانب  از  ی  شوند،  داده  تقلیل  اقتصادی  های 

ی ما هم همین است ــ  ست ــ وظیفهتر بر سر این اسازند. مسئله بیش[ می1»مارکس« یک »مورکس«] 

ذاتْ شدنی راه  شدنِ پیوستارهای فکری شرایطی را عرضه کنیم که به چنین قائم بهذاتکه برای قائم به

[ اجتماعی مشتق کرد. پوپر، مارکس را  Dynamikرا باید از جنبش پویای ]   شدنذاتخودِ قائم به  برند.می

گرایان  ی نامخواست در زمرهزد و خود میگر زنده بود پوزخندی میکند. مارکس اگرایی« متهم میبه »ذات

حال مایلم بگویم که مادام که نزد  خواست هگل را از سر، روی پا قرار دهد.( با اینباشد )زیرا او بود که می

ها چندین چهرگیِ جامعه قابل اندیشیدن نیست، قائم  دسته از مقوالت ساختاری که بدون آنمارکس آن

ستیز است. در آن لحظه که از قائم  دانیم پوپر در اساس نظریهکه میاند، حق با پوپر است، درحالیذاتبه

انکار شده است. بهبودگیِ مقوالت چشمذاتبه گاه این خواسته  جای نظریه، آنپوشی شود، امکان نظریه 

یافته فراهم آورد که  امالً سازمانهایی کعنوان آژانس خبریِ جامعه باید دادهشناسی بهنشیند که جامعهمی

 آیند. کار پراکسیسِ حاکم میی خود بهنوبههریک به

جامعه برای  پوپر  درخواست  مقولهخاستگاهِ  نیز  این  باز کجاست؟  بهای  عام که  آید خود نظر میای است 

نیندیشیده وارد  ای عام و  سری، مقولهجا، با خامشده. در اینچون تیری است ناخواسته و ناگاه شلیکهم

 ای است عام. های منفرد، خود مقولهشود. »انسانیت« در قیاس با انسانبحث می

نامدرباره معضل  بهی  عامِ  مقوالت  روشنگری،  اجتماعی:  آنبیشمراتبگراییِ  از  ساختهتری  ما  ایم،  چه 

ایم، برمال کند: انسان  تهبودگیِ مقوالتی را که ما ساخذاتخواهد فرانمود قائم بهشناسد. روشنگری میمی

ذات باشند؛ این کارْ  خود قائم بهخودیِرسد بهکند که به نظر میی آن چیزهایی را تولید میاست که همه

وارگیِ مقوالت  [ پوپر، مارکس و هگل را به پاسداری از بتPhysei[ .]2[ است، نه گزارش ]Theseiاطالق ]
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ای وجود ندارد که به میانجیِ آگاهی وساطت نشده  درآمدهآگاهیهکه هیچ امر واقعِ بکند، درحالیمتهم می

 باشد.

یافتگی از جانب بیگانه را، ملغا  کنند و باور دارند که با این کار، تعینگفتن از مقوالت عام را منع میسخن

میکرده تقلیل  واقع  اموری  به  جامعه  تصویر  واقاند.  امور  مقام  در  تفکربودن  قابل  برای  که  باید  یابد  ع، 

هایی  ها در اتحادها و مجتمعتوان کرد که انسانکه انکار نمیهای منفرد باشند، درحالیمحصوالت انسان

نحوی که این امور واقع، که ظاهراً  روند، بهتک افراد، از کنش مشخص فراتر میاند که از تکگردهم آمده

میانجی  ها باید خود را چنان بیاند. از قرار، آنباید امر نخستین ]و مقدم[ باشند، در حقیقت خودْ وساطت شده

پارچه  ها تمامیتی یکراستی در درون آنکه بهترین چیزهایند، حال آنبه ما بنمایانند که گویی نخستین

[ein Ganzesنهفته است که بی ]ی تجربیِ  ترین مخالفتی با مطالعهمیانجی نیست. پوپر، حتی کوچک

سازی از مقوالت  را به اسطوره[ سخن بگویم، او آنWesenت. اما اگر من از ذات ]داش]امپریک[ نهادها نمی

از ساختار جامعهمحکوم می اگر من  بگویم، آنTotalitätی ما در مقام کلیتِ ]کند.  گاه  [ فراگیر سخن 

. من  ای پلورالیستی است ی ما جامعهداری وجود ندارد، جامعهی سرمایهگروان خواهند گفت: جامعهتحصل

اینک می بهاما  آیا  مفهومْ فقط چاشنیپرسم:  چنین است که  ماده ای است که سوژهراستی  بر  ی شناسا 

 چون مفهوم در خودِ ابژه که سروکار ما با آن است؟افزاید، یا چیزکی هم وجود دارد هممی

فرانکفورتِ    ی معضل مرکزی و محوری صحبت کنم. پاسخ ما به این پرسش، مکتبخواهم دربارهاینک می

از همه را  گرایشما  در جامعهی  دیگر  متمایز میهای  است.  شناسی  فرآیند تجرید  مبادله خودْ یک  کند. 

های مصرفی گوناگون را به ارزشِ  شوند و ارزشی مبادله میکه وارد رابطهها بدانند یا ندانند، همینانسان

اند. این، عینیت  ا، واقعاً و اجتماعاً، متحقق کردهکنند، عملکردی مفهومی ردهند و تحویل میکار تقلیل می

شود که مفهومیت نه فقط در مغز فیلسوفان، بلکه در واقعیتِ  جا آشکار میمفهوم در پراکسیس است. این

گوییم، دقیقاً همان چیزی را توصیف  گاه که از ذات سخن مینحوی که ما، آنخودِ امر واقع نهفته است، به

گاه خودِ  که بداند، داراست. اگر ما به امور واقع متکی بمانیم، آنآندر خویشتنِ خود، بیکنیم که جامعه  می

ها، به  جای قراردادن این مقوله تحت شمول نظامِ مفهومی ما، ناگزیر خواهیم بود بهما با برخورد به مقوله

شود:  این لحظه بسیار نزدیک میگوید، به  که پوپر از بیگانگی، از تجرید سخن میخودِ آن ارجاع دهیم. زمانی

شدن نیست، بلکه همواره در دیالکتیک با امور  وارهاند. مفهوم، قابل بتها، به نوعی انتزاعیروابط بین انسان

 واقع نهفته است. ساختار مفهومی، خودْ امری واقع است.
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بودند که به آن انتزاعات  یها نمهایی دارد که از آگاهی برخوردار نیستند. اگر این سوژهعلوم طبیعی ابژه

بودند، مفهومیتِ عینی  های اندیشنده نیز نمیها، سوژهها در مقام سوژهپوشاندند، یعنی آنی عمل میجامه

چه برای انتزاع  ها چیزی سوبژکتیو، در معنای آنها نیستند، اما در ابژهمیانجی سوژهها، بیآمد. ابژهپدید نمی

ای نیست؛ این ]حکم[ را، فقط نباید مطلق کرد، زیرا  چیزِ خودبسندهابژه هیچضروری است، نهفته است. در 

سو گراینده است که خود را در برابر ما به چیزی به  وجهی وجودی از طبیعتی ثانوی وجود دارد که به این

آید  ظر مینکند. ابرقدرتیِ امر اجتماعی چنان نیرومند است که جامعه چنین بهناپذیر بدل  جانیِ بصیرتسخت

گروی چنان نسبت به جامعه نابیناست که طبیعتِ ثانوی  که گویی چیزی است از طبیعتِ نخستین. تحصل

داند.  های علوم طبیعی همتراز و یکسان میهای جامعه را با دادهگیرد و دادهرا بجای طبیعتِ نخستین می

 شناختی در جهان است. های جامعهی گرایشها، مکتب ما معارضِ همهدر عطف به این پرسش

گوییم یک وجه وجودی از مفهومیت در خودِ چیز نهفته است، نباید به این معنا تعبیر شود  که ما میزمانی

رابطه به  است.  استوار  مفهومی  امرِ  بر  جامعه  نمیکه  مبادله  بیی  رسید،  از  آنتوان  وجودی  وجهی  که 

کند.  ترازی معطوف میهمترازش بهراز را با همتمفهومیت لحاظ شود. این کنشِ تجرید است که امر هم

ترازیِ محاسباتی است که تمایز  شد. همین وجه وجودی هماگر چنین نبود، ناعقالنیت بر جامعه حکمروا می

ی  ی بورژوایی و فئودالیسم را بنیاد نهاده است. حتی اگر فقط یک انسانِ تنها، به فکر این مبادلهبین جامعه

طور عینی موجود  تراز، کنش تجرید بهحال در تقلیل و تحویل عینی به ]محک[ همبا این  افتاد، مطلق نمی

ها به آن بیندیشند یا  که انسانسان بود با عینیت وجه وجودیِ مفهومی، فارغ از آنبود، کنشی که هممی

از سوی    تر وجهی باشد اندیشیدهنیندیشند. برعکس، قهر و قدرت این وجه وجودیِ مفهومی، هرچه کم

رو، مفهومْ خودِ چیز است،  تر است. از اینتر وجهی باشد نهفته در خودِ چیز، بسا بزرگها و هرچه بیشانسان

 نه وحدت سوبژکتیو خصایصی که چیز مورد نظر تحت آن تعریف شده است. 

شناختی سطورهگراییِ مفهومیِ ااین نوع از عینیتِ مفهوم چیزی است کامالً متفاوت با نوع عینیتی که واقع

ی مبادله، خود نوعی گرایی گنجیده شده است. مفهومیت در رابطهمدهد؛ در این نوع عینیت، کلِ ناتعلیم می

 [ است. Faktizitätبودگی ]از واقع

ی  گرایانه بر انگیزهی نامعنوان تقدم ابژه بر مفهوم، و همانند با آن، تقدم انگیزهالبته چیزی وجود دارد به

اند، منظورمان این نیست که هردو  گوییم مفهوم و امر واقع، هردو، وجوهی وجودیگرایانه. وقتی ما میواقع

بودنِ امر نفوذناپذیر، در مقایسه امور دیگر، پابرجاست. به این ترتیب دچار  مرتبهمنزلت یکسانی دارند؛ سنگین

 شویم. شناسی نمینوعی اسطوره
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ها و کارکردها، را به سوژه بدل کرده است.  ه او محمول، یعنی فعالیتکند کمارکس، هگل را متهم می

 گرایی ناب بود، اما بنا به ساختار عینیِ ]مورد نظر[اش، هرگز. مارکس، بنا به تصور خویش، نام

ی واقعی تاریخاً مقدم است. جامعه نخست در مقام دولت  گوید مفهوم دولت بر مفهوم جامعهالبته، هگل می

گر  ، راهی است در پیدایش و پویش، نشانی حقفلسفهشود. اما از سوی دیگر، راه در  روبرو میبا انسان  

 راند، یعنی، دولت محصول جامعه است.سوی دولت میاین است که جامعه بنا بر دیالکتیک خود ضرورتاً به

 ,anti-anthropologischشناختی )[ روانشناختی، ضد ]تبارشناسیِ[ انسانمارکس شدیداً ضد ]تبارشناسیِ

anti-psychologischزدایی  اش معطوف بود به نهادهایی که از انسان، انسانی واقعی( بود. توجه و عالقه

 بود. نگری میکند؛ چنین کاری، در برابر گوهر تاریخی، سطحیها را واکاوی نمیکنند. او انسانمی

های چپ دوباره  رکسِ بالیده دقیقاً در برابر هگلیبرانگیز است، اما مادریافت مارکس از هگل بسیار مناقشه

 به عینیت مفهوم بازگشت. 

فی زندهانسانْ  موجود  خودبازتولیدکنندهنفسه،  میی  انسان  خویش،  میانجی  به  انسان  است.  به  ای  شود، 

  ی های کار اجتماعی است که انسان به مقولهمیانجی کار اجتماعی؛ نخست به میانجی و یا عبور از مرحله

 ی[ انسان واقعی، آزاد. رسد، یعنی به ]مقولهانسان می

ی مادیِ هستندگی جداست. نزد  دهد که از سویهی[ روح به هگل نسبت میمارکس مفهومی از ]مقوله

روی چنان اصل ذهنیِ  هیچهای کار بهشود؛ اما تعینمثابه کلیت توصیف میگونه است که روح بههگل این

اندیشد، اما صرفاً به این نحو  تر به کشاکش انسان با طبیعت میمورد هگل بیشینای نیستند؛ در ا جداشده 

چنین وجوه وجودیِ  شود. اما وجوه وجودی در کار، هممثابه جنبش یک روح تأویل میکه کل جنبش به

ی  های یک روح منزوی. بنده، یک روشنفکر نیست. امر روحانی فقط در رابطهاند و نه مثالً فعالیتمادی

[ در معنایی معین،  Gegenständlichkeitعامی نهفته است که بین خدایگان و بنده برقرار است. شیئیت ]

نایافته  ای اضمحاللماندهتری دارد تا نزد مارکس، زیرا ]همیشه[ پسیافتهنزد هگل معنا و اهمیت تمامیت

 ماند. ای آزاد، باقی میاز امر نهادین، در قیاس با جامعه

ین بخش مربوط است به درس مرکزی و نظری او در این سمینار(: معنای نقد اقتصاد سیاسی نزد  آدورنو )ا

( نقد خودِ اقتصاد. پس، هم نقد ادراک لیبرالیسم از  2ی کالسیک لیبرالیسم، ( نقد نظریه1مارکس چیست؟ 

ودِ لیبرالیسم. هدف  (، و هم نقد خهایی پیرامون ارزش اضافی نظریهویژه در جلد چهارم، یعنی در  خویش )به

ای  ماندگار به لیبرالیسم است. در شرق ]یعنی در شوروی و اروپای شرقی[، مارکس بهانهمارکس نقدی درون
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در دست مناسبات حاکم است؛ این مارکس ]مورد نظر،[ متعلق است به ادبیات ضاله. در غرب مارکس متهم  

 سوبژکتیو ـ پرولتری است. منظور ما دقیقاً این  اش آگاهی طبقاتیِی عزیمت نظریهکه نقطهشود به اینمی

گیرد. »شما  ی لیبرال با ادعاهای خود، رو در رو قرار میمارکس نیست. در عطف به کنش مبادله، نظریه

تان را جدی  دهد، من حرفی آزاد و عادالنه روی میشوند، مبادلهارزها با یکدیگر مبادله میگویید هممی

ماندگار است. این نکته را که انسان  شود.« این، نقدِ دروناهیم ببینیم نتیجه چه میخو گیرم، اینک میمی

شده را، با نواختن آهنگ  وارهتر دیده بودند. مارکس: »روابط سنگشود، دیگران هم پیشبه کاال بدل می

ی  جامعهی حق هگل[(.  ]نقد فلسفه  381[ جلد اول، ص  MEWها، به رقصْ درآوردن.« )]ویراست  خودِ آن

ای از نوعی دیگر رو در رو قرار ندهیم، بلکه بپرسیم، آیا این جامعه با قواعد بازیِ  داری را با جامعهسرمایه

بنا بر قوانینی که خود مدعی آن آیا  هاست، جریان دارد. اینک، مارکس به سادگی  خویش سازگار است، 

گیرد و صرفاً و به سادگی با مقوالت دیالکتیک  طور نیست؛ بلکه او دیالکتیک را جدی میگوید: خیر، ایننمی

هنگام نابرابر است؛ همه چیز بنا بر قاعده پیش  کند. در مبادله، چیزی با چیز دیگر برابر و هممغازله نمی

هممی و  نمیرود  پیش  نظریههنگام  دقیقاً  رود.  و  است،  سازگار  خود  از  لیبرالیسم  ادراک  با  لیبرالیسم  ی 

ی روابط  واسطهی مبادله پیشاپیش بهکند. رابطهزگاری، ادراک خویش از خود را نقض میی این سا واسطهبه

ی  اند، هستهای نابرابر به تصرف و اختیار درآمدهگونهکه وسائل تولید بهطبقاتی شکل پذیرفته است: این

شود. نقد،  نمی  گاه طرح های امروزه پیرامون مارکس تقریباً هیچمرکزی نظریه است. این تشخیص در بحث

های  کند و از مجرای این تناقض، گرایشرا با امر واقع رو در رو میها  آزماید که آنادعاها را به این شیوه می

گفت: این روش هنوز بیش از  باره میسازد. مارکسِ پسین، احتماالً در اینرویش و پویش را مستدل می

 اندازه انتزاعی است. 

گونه که نزد هگل نیز  شوند. هماناند، مستدل میبه مراحلی که کیفیتاً گوناگونمثامراحل تطور و تحول به

[، به وارونه، قائل به ساختارهای بنیادینِ کیفیتاً گوناگون  Rostowهای تحول. روستو ]گاهچنین است. گره

د ندارند. تر، تمایزهایی کیفی وجوتر است، دیگری کمی گوناگون، یکی بیشنیست. نزد او، از دو مرحله

تاریخ مند ]هردو[ وساطت  نگارِ اقتصاد نیست، بلکه نزد او وجوه وجودیِ تاریخی و دستگاهمارکس صرفاً 

مثابه گذار از یک ساختار به ساختاری دیگر ادراک  مثابه فرآیند منطقی، بهاند، فرآیند تاریخی خودْ بهشده 

نگاران صِرف که فقط مراحل  چنین از تاریخو همهای ایستا  داند از آموزهشود. مارکس خود را جدا میمی

آلیستی  لحاظ شکل، ایدهیابد. ]نزد اینان[ فرآیند، بهکنند. مفهومْ سراسر تاریخیت میگوناگون را توصیف می

های تولید است. مخالفتی موکد و مضاعف:  است، خودانکشافیِ مفهوم است؛ نزد مارکس، ]فرآیندْ[ شکل 

 گر. گرویِ توصیفناپذیر، هم علیه تحصلآلیسم ایستا و دگرسانی]مارکس[ هم علیه ایده
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ریز کاالست، دقیقاً نیاز نیست. ارزش  چه شالودهشود. آناش تعیین میسرشت کاال به میانجی ارزش مبادله

فقط  ها البته نیاز دخیل است، اما  شود، بلکه از شرایط عینی تولید، که در آنکاال از نیاز استنتاج و مشتق نمی

ی  نمای نظریهشدن از دستِ چیزِ تولیدشده. سرشتدر جایگاه نهایی، یعنی به وساطت عالقه به خالص

کند، از روابط واقعی قدرت، از روابط تصرف و  عینی این است که نه از نیازها، بلکه از نهادها عزیمت می

می سخن  این  از  همیشه  »شما  با  اقتدار.  باید  را  اقتصاد  ]علم[  که  اما  گویید  کرد،  تبیین  نیازها  بر  تکیه 

های تولید در نخستین گام در خدمت نیازها نیستند؛ نیازها صرفاً با تحمل قربانیانی عظیم و همراه  دندهچرخ 

شود:  شوند.« ]در استدالل شما[ نیاز فقط یدک کشیده میخراشِ سیستم، ارضاء میبا غژغژِ هولناک و گوش

ست از نیازها عزیمت کند، زیرا هر آینه جهان به فرمان نیازهای ما نیست.  رو ]علم[ اقتصاد مجاز نیاز همین

 اثرند. این ]نیاز[ها، صرفاً متأثرانی بی

کننده، قدرقدرتیِ دستگاه تولید بر فراز نیازهاست. این نکته را باید در برابر ادعای مخالفی نهاد  عامل تعیین

 توان به لحاظ سوبژکتیو نیز بازنمایی کرد. کند، میمیکه بر آن است پدیدارهایی را که مارکس توصیف 

هایی بسیار گسترده و دقیق مرتفع  که انتزاعات، بعدتر از طریق مرزگذاریروش مارکس عبارت است از این

که  جا این مسئله را طرح کنم که آیا این روش با دیالکتیک سازگار است؟ یا اینشوند. من مایلم در اینمی

 جا اصول دیالکتیک را شدیداً نقض نکرده است؟ اینآیا مارکس در 

کند، وحدت و واحد زمان کار مجردِ اجتماعاً الزم است. کار مجرد، زیرا از  پذیر میچه کاالها را مبادلهآن

 های مصرفی و از نیازها انتزاع شده است. طریق تقلیل و تحویل به امر واحد، از ارزش

ها کاال تولید شده  کار به شرایطی ارجاع دهد که تحت آنتواند در اینمیکند، نداری محاسبه میوقتی بنگاه

آید، بلکه او بر اساس زمان کار محاسبه  تواند به این جنبه ارجاع دهد که کاال به چه کار میاست و نمی

مع  جکند، بر مبنای سود و مواد. کاال، مرکب از این عناصر است، اما به میانجی این عناصر، به حاصلمی

بدل می زندهوسخت، شئشود، سفتچیزی  عناصر  از  انتزاعی،  کار  زمان  میانجی  به  انتزاع  وار.  متنافر  ی 

که بنا بر فرانمودش، چیزی است درخود.  شود، چیزیسازد که مبادله میشود. این انتزاع، آن چیزی را میمی

وار  های شئای از خصلتمجموعه شود که گوییی اجتماعی است، چنین پدیدار میچه ]در اصل[ رابطهآن

وارگیِ کاالیی هیچ چیز دیگری نیست جز همین روند ضروری تجرید. از این راه  خودِ ابژه است. مفهوم بت

می صورت  تجریدی  بهکه  دیگر  کاال  رابطهگیرد،  نمیمثابه  پدیدار  اجتماعی  پدیدار ای  چنان  بلکه  شود، 

 نفسه. شود که گویی ارزشْ شیئی است فیمی
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نشان مبادله  چه سرشتنماست که آنمبادله کماکان ]کلید[ فهم جامعه است. برای اقتصاد کاالیی سرشت

نمایاند که گویی  شود و خود را چنان میها ــ ناپدید میای است بین انسانکه همانا رابطهاست ــ این

چه در  نیست، بلکه کاالست. آنشود، مبادله  واره میچه بتنفسه، است. آنشونده، فیخصلت اشیاء مبادله

شود که گویی کیفیتی است طبیعی،  ای است، چنین پذیرفته میشدهی اجتماعیِ لختهدرون کاالها رابطه

گیرد. فرانمودِ جریان مبادله، در  نفسگیِ خودِ اشیاء است. مبادله، فرانمود نیست، چراکه واقعاً صورت میفی

 ی ارزش اضافی نهفته است. مقوله

بتتصورا انسانهوارت  که  مادام  زیرا  نیستند،  فرانمود  فقط  نیز  عینیتشده  این  به  وابسته  واقعاً  های  ها 

هنگام  اند، همای کاذب، بلکه مادام که این کاالها واقعاً از انسان بیگانهاند، چیزگونی نه فقط آگاهیناشفاف

سو فرانمود است، از سوی  ی کاالیی از یکوارگایم. بتواقعیت نیز هست. ما واقعاً به جهان کاالها وابسته

ـ و این نشان ـ آشکارترین واقعیت. بنابراین، مقوالت  گر ابرقدرتیِ کاالی چیزگوندیگرـ  شده بر انسان استـ 

 فرانمود، درواقع مقوالت واقعیت نیز هستند؛ دیالکتیک همین است. 

ها را صرفاً به مقوالتی  شوند که آنفهم میطریق قابل  ی کاالها، فقط از اینوارهمقوالتی مانند سرشت بت

ها بر انسان  جا تأثیری نیست که از جانب کاالی موجود در فروشگاهسوبژکتیو بدل نکنیم. منظور در این

شناختیِ این یا آن کاال نیست، بلکه بر سر ساختار  کردنِ روانوارهشود. مسئله بر سر بتامروزین اِعمال می

شدگی  وارهایْ اصلِ حاکم است، این بتای که در آن ارزش مبادلهست. در جامعهعینی اقتصاد کاالیی ا

ی شود، همهی اجتماعی ناپدید  مثابه رابطهی بنیادین این است که کاال بهشود. نکتهضرورتاً متحقق می

 اند.شده، چیزهایی ثانویهای دیگرِ آگاهیِ چیزگونواکنش

سادگی آگاهی کاذب نیست، بلکه  ایدئولوژی است، اما کاال خودْ بهدرست است که کاال شکلِ سرآغازینِ  

ی کلیدی  یافتنِ آگاهی از سوی هستی است. نکتهآمد ساختار اقتصاد سیاسی است. دلیل حقیقی، تعینپی

اقتصادیْ فی عینی شکلِ  است که خودِ ساختار  عینی وارهنفسه مسبب بتاین  فرآیند  این،  است.  شدگی 

ی ایدئولوژی فقط در این  شان. جدیت نظریههایمستقل از آگاهی تک تک افراد و اراده  ایدئولوژی است؛

شود که ای ضروری از فرآیندی عینی پدیدار میمثابه پیکرهدهد خودِ آگاهی کاذب بهاست که نشان می

جاست  دهد. اینپذیری خودْ به میانجی ایدئولوژی روی میدارد. جامعهبسته نگاه میوبست جامعه را بهمچفت

کنیم، که ما فرانمود را آشکار میشود. حتی زمانیکه معضل ایدئولوژی به موضوعی کامالً جدی بدل می

داری که در کار محاسبه است، باید به  کند: هر تاجر و بنگاهی کاال هیچ چیز تغییر نمیوارهدر سرشت بت

 شود. رشکست میواره رفتار کند. اگر چنین محاسبه نکند، و فرمان این بت
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که روندهای متعلق به قلمرو مالی،  شده و نه شیئی درخود، چنانپول نیز فقط نمادی است برای کارِ لخته

 روندهایی اولیه و مقدم نیستند؛ برعکس، روابط پولی باید از اقتصاد سیاسی استنتاج و مشتق شوند. 

مثابه یک  آوردنِ آن بهوانم در صدد بدستتذات شده است، من نیز میای قائم بهگاه که ارزش مبادلهآن

]یا    ´G-W-Gای، همان معنایی است که در فرمول  شدنِ ارزش مبادلهذاتشئ باشم و منظور از این قائم به

 شود. تر[ بیان میپول ـ کاال ـ پولِ بیش

از کجا سرچشمه می ارزش اضافی  ثانوی است؛ در  پرسش مرکزی و محوری:  این  گیرد؟ سپهر گردش، 

ای که پیشاپیش  داران بر سر ارزش اضافیسپهر، ارزش اضافی پیشاپیش نهفته است، در این سپهر، بنگاه

 تولید شده است، در جدال با یکدیگرند. 

ی  ای است. نکتههنگام ارزش مصرفی و ارزش مبادلهی ارزش اضافی است، زیرا همنیروی کار سرچشمه

ی ]کار و کسب[ به  جا آزاد است که بتواند از این شاخهر فقط تا آنکننده و برجسته همین است. کارگ تعیین

 ای دیگر برود. شاخه

توانند ارزش تولید  ی خود نمیها به نوبهرو ماشینشود، از اینمثابه کار اجتماعی تعریف میارزشْ خود، به

شوند.  ی انسان تولید میوسیلههها نیز بدهند، دال بر کار است، زیرا خودِ آنها انجام میچه ماشینکنند. آن

هایی شریراند. مارکس، درست  رو که انساناند، اما نه از آنداران در جستجوی ارزش اضافی مطلقبنگاه

 دور است. شناسی بسیار بهمانند هگل، از روان

نزد  ی ایفای نقشْ گنجیده است. تفاوت در این است که  نما«، مقولهی مارکسیِ »صورتک سرشتدر نظریه

از شرایط عینی مشتق می این مقوله  میانجی ساختار به سوژه منسوب و محول  مارکس  به  شود؛ نقش، 

گیرد،  ی ایفای نقشْ دوباره موضوع تفکر و تأمل قرار نمیگردد. امروزه ــ مثالً نزد پارسون ــ خودِ مقولهمی

کنم  ی ایفای نقش با تردید نگاه میکه چرا من به مقولهبلکه جایگاهی مطلق یافته است. دلیل واقعی این

شود، بلکه در  مثابه وجه وجودیِ ضروری در درون یک فرآیند فهمیده نمیاین است که امروز این مقوله به

 شود. ای منزوی و مجزا ]از فرآیند[ دستچین و برجسته میمقام مقوله

سرمایههسته است:  این  دیالکتیک  انباشت ی  برای  تالش  در  مجبورند  برای    داران  باشند.  اضافی  ارزش 

هایی بسازند و کار زنده را با کار  شوند که ماشینسو رانده میها به ناگزیر به اینیابی به این هدف، آندست

جا، یک وجه وجودی از سپهر  مرده جایگزین کنند. اگر نکنند، در جنگ رقابت مغلوب خواهند شد. در این

داران ناگزیر از ]انباشت  جا که سرمایهگذارد. اما از آنت، اثر میگردش، بر سپهر تولید، که مقدم بر آن اس
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آورند که در قید و بندهای اقتصاد  طریق شرایطی برای نیروهای بارآور فراهم میسرمایه[ هستند، از این

ند،  کها عمل میآورند که علیه خودِ آنای پدید میچنین پویاییطریق، همگنجند. از ایندارانه نمیسرمایه

ی خودِ نظام  شود و به این ترتیب شرایط بحران و تهدید دائماً فزایندهتری زائد میبیش از پیش کار بیش

که بتواند خود را حفظ کند، مجبور است دقیقاً چنان شرایطی را پدید آورد که  آیند. نظام برای آنفراهم می

میبگونه خالی  را  نظام  خودِ  امکانات  پای  زیر  فزاینده  فایدهکنای  و  معنا  خودانگیختگی  ند.  ی 

[Spontanitätاین است که مهار این فرآیند کور دیالکتیکی را که به ]  سوی فروپاشی تمامیت ]نظام[ فرا

رود، چنان دراختیار بگیریم که بتوانیم تمامیت ]نظام[ را الغا کنیم و به شکلی واالتر ارتقاء دهیم. هرچند،  می

به مادامخودیدیالکتیک  می  خود،  نیز  را  دیگر  کارِ  آن  شرایط  است،  کور  دیالکتیکی  وجه  که  اگر  آفریند. 

گاه همه چیز  ی این روند کور نهاده شود، آنوجودیِ آزادی بر آن افزوده نشود، یعنی اگر هرچیز به عهده

 ویران خواهد شد. 

واپس آرزوی  از دالیل  تزلزل همیشگی یکی  و  به مناسهمین تردید  بازگشت  برای  بر  نگرانه  مبتنی  بات 

مندپنداری، کاری است  اش همین است. اما وجه دیگر این شکوهکشاورزی و افزارمندی است. وجه صادقانه

 گیری دوباره ندارند.عبث: چنان مناسباتی دیگر قابلیت پای

که برای تولید نیروی کار  ی ارزش اضافی باید دو زمان را با یکدیگر مقایسه کرد: زمانیبرای فهم مقوله

ی عزیمت قرار  کند نقطهکند. نباید کاالیی را که کارگر تولید میکه کارگر صرف کار میالزم است و زمانی

اِزایش همجا موضوع بر سر یک روند مبادله است: او زمان کارش را میداد، بلکه این ارزی  فروشد و در 

ی بازتولید نیروی کارش الزم است، دوچیزِ  که براگذارد با زمانیکه او دراختیار میکند. اما زمانیدریافت می

دهد و  شود: کارگر زمان کارش را میارزها مبادله میی همی مبادلهسو بر اساس قاعدهاند. از یکمتفاوت

ی ارزش اضافی،  کند. سرچشمهچه را که برای بازتولید نیروی کارش الزم است، دریافت میدر اِزای آن، آن

تراز  تراز با ناهمهنگام همتراز، و همتراز با همجاست. همی تولیدشده، همینبدون ضرورت توجه به کاال 

رو که کارگر هیچ ندارد جز  ی طبقاتی پنهان است. فقط از آنشود. پسِ پشتِ این روند، کلِ رابطهمبادله می

ب و غریب،  ی عجیرو، ناگزیر است چنین شرایطی را بپذیرد. پشت این مبادلهنیروی کارش، فقط از همین

 ی طبقاتی نهفته است. پرسش رابطه

ی سوبژکتیو قادر نیست کل سازوکار اقتصاد را با عزیمت از  گفتیم نظریهبود اگر میاحتماالً نادرست می

[یی فرمالیستی برای روندهای  Shemaنما ]نیازها تبیین کند. اگر کسی فقط به این بسنده کند که دیسه

تواند این کار را با مقوالت سوبژکتیو هم انجام دهد. اما با این کار از وجه  میاقتصادی طراحی نماید، قطعاً 
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کند. چنین نیست که گویی نخست امروز است که مصرف  وجودی قدرت و درماندگی اجتماعی انتزاع می

تازهکنترل می امروز فقط کیفیت  این کنترل  به کرسی  شود؛  امر راهبری مصرف  در  را  دارد که خود  ای 

ها کلید اقتصاد نیست، زیرا امکانات مصرف در خودِ این جامعه  اند. اما در این جامعه مصرفِ سوژهنشمی

ی  قدر مصرف کند که جایگاه و مرتبهتواند همان( به کل نظام اقتصادی در تمامیت آن؛ فرد می1اند:  وابسته

 ( به کل موقعیت اقتصادی در هر مورد معین. 2دهد؛  اش اجازه میاجتماعی

یک از این دو راستا با جلوه و جالی  برانگیز حقیقی این نیست که جریان اقتصاد در کدامی مناقشهکتهن

ها  بهتری قابل نمایش است، بلکه این است که کدام نظریه واقعیتی را که در آن مناسبات اقتصادی انسان

کنندگان به کل نظام  تگی مصرفکند. رویکردی که در آن وابستر بیان میای شایستهگونهدهند، بهروی می

توان اثبات کرد که تغییر در عرف مصرف قابل  ی واقعیت نیست. میشود، رویکردی شایستهبازنمایی نمی

رو  ارجاع به سوژه نیست، بلکه مسئله بر سر فرآیندهایی عینی است که در ساختار جامعه ریشه دارند. از همین

ی صاحبان  جا این است: سلطهکند و منظور از تولید در اینمی  مارکس نه از مصرف، بلکه از تولید عزیمت

 تر برای واقعیت. اختیار ]بر شرایط تولید[. این، راستایی است شایسته

بی بررسی  به موضوع مورد  بهتر است که در آن  گزینش دستگاه مختصات نسبت  نظامی  نیست.  تفاوت 

جویانه ]یا آنتاگونیست[ هستند )یعنی، نظام طبقاتی(،  تیزهشوند. اگر روابطْ ستر پدیدار میمناسبات واقعی بیش

 گاه باید تخاصمات در نظریه نیز بیان شوند. آن

بازار است که در آناقتصاد سوبژکتیو در حقیقت واکاوی از روندهای  بازار  ها مناسبات استقراریافتهای  ی 

کند: مسئله این بود  لمانی استناد میی آریگِ فلسفهدرستی بر مردهشوند. انگلس بهفرض گرفته میپیش

نما درآوَرَد، هایی خوشکوشد روندهای نقداً موجود را به قالب فرمولی سوبژکتیو میکه آموزهکه درحالی

گیرد،  ی آن، ارزش اضافی شکل میواسطهریزی باشیم که از طریق و بهدر جستجوی وجوه وجودیِ شالوده

 شود. ها، نظام پدیدار و مستقر میی آنواسطهی، که از طریق و بهماندگاردر جستجوی آن شرایط درون

ی ]مبتنی بر[ بازار نیست، بلکه طرح پرسش، پیرامون  ی مارکس، برخالف آن آموزه، توصیف جامعهمسئله

تری است؛ رویکردی که  عوامل بنیادگذار تجربه و نقد مقوالت این سازوکار اقتصاد است. این، رویکردِ ژرف

کند. مسئله بر سر  ی ساخت و بافت ]جامعه[ عزیمت میتر بیان شود، از مسئلهسازد واقعیتْ بیشیمیسر م

که  ریزانِ کلیت بتوانند به اِدراک درآیند. درجا زدن در قلمرو امور ظاهری، بسته به ایناین است که شالوده

ساخت و بافت ]جامعه[ نهفته    دهد، پیشاپیش در پرسش ناظر بر انتراعْ چه بُرشی در واقعیت را نشان می
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ی ساخت  ی قیمت، در مقایسه با مسئلهگری است: واکاویِ مسئلهی سوبژکتیو در اساس توجیهاست. آموزه

 ی خودْ علت نیست. نوبهو بافت ]جامعه[، صرفاً بررسیِ معلولی است که به

ای  خود، بیگانگی مقولهخودیبه توان بسنده کرد؛ی پدیدارهای بیگانگی نمیپیرامون نقد: ]به بحث[ درباره

توان در  ی قدرت نیز نمیی مسئلهشود. دربارهآلیستی است؛ اما از دل سرشت کاالیی اقتصاد زاده میایده

ها خود را اِعمال  ]قالب[ انتزاعات سخن گفت، بلکه قدرت به میانجی عوامل بازتولید زندگی مادی انسان

ای برای  بودند، مارکس حرف تازهبه بیگانگی و قدرت محدود میکند. اگر معضالت به مسائل مربوط  می

نمی ما  به  آنگفتن  در  فقط یک هگلداشت؛  مارکس  از  برجای میصورت  مارکس  گرایی چپ  اما  ماند. 

 ی مشخص چه وضعیتی دارند. خواست به نقد این موضوع بپردازد که قدرت و بیگانگی در جامعهمی

ـ آنغازین است. آنی فالکت نسبی، هزلی سرآمقوله گونه  گاه که هیچ کارگری دیگر نداند که کارگر استـ 

گرفتنِ آن وجود خواهد  ی طبقه و پیگاه چه امکانی برای پیوند با مقولهکه شِلسکی مدعی است ــ آن

 داشت؟

که موضع او  آنسیمون گرفته شده است، بیی تکنیک نزد مارکس روشن نیست. این مقوله از سنمقوله

اند، از سوی  سو به بندکشنده و بازدارندهبت به مناسبات تولید درنظر گرفته شود. مناسبات تولید از یکنس

 ها معضالت آن مقوله ]ی تکنیک[اند. شوند. اینها به نیروهای مولد بدل میدیگر دائماً در تغییر؛ و آن

ی  شوند. بارِ دنبالچهها پدیدار مییترین دشوارچون بزرگماندگار سیستم همهای درونبینیم که دشواریمی

از این است که  کند. اوضاع غمدوش مارکس سنگینی میها بر  دامنْ درازِ پرسش بارِ موقعیت ما عبارت 

گیرد، بلکه بدون رو در رو قراردادنِ نظریه با معضالت  پیرامون این موضوعات کار و پژوهشی صورت نمی

شود؛ از سوی دیگر سو ـ در غرب ـ بدنام میگیرد. از یکد انتقاد قرار میماندگارِ آن، فقط از بیرون موردرون

چون  ناپذیر است، در غرب، پرداختن به آن، هم شود. در شرق ]، نظریه[ تابویی خدشهواره میـ در شرق ـ بت

انیم این  تو که آیا میی جامعه وابسته است به اینورزی دربارهی اندیشهارتکاب گناهی کبیره است. آینده 

معضل را حل کنیم یا نه. نبوغ مارکس همانا در این است که او دقیقاً آن چیزِ پیچیده در اشمئزازی را بررسی 

 کرده است که از آن مشمئز بود؛ اقتصاد را. 

گاه که  برد، باید گفت نخست آنخوانی که مدعی است سوسیالیسم به گستاخی راه میدر برابرِ این مخالف

 مقهور مناسبات مبادله نباشند، این گستاخی ناپدید خواهد شد. ها دیگرانسان
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 یی فراتر از استثناگرا ،لبنان
 

 2022ژانویه  21

 ش یر ابو  ادیز ی: نوشته

 ی: مژگان بدیعی ترجمه

 

در   ژه ی وبوده است، به   بی غاوضوح  به   اغلب  قا ی و شمال آفر  انهیخاورم   ی اسه یمقا   ی اس یاقتصاد س   آثار لبنان در  

لبنان   انگاشتن یی استثنا  ا ی   این کنارگذاری. یاجتماع  ج یو بس   یاقتصاد   ی ، توسعه سازیدولت ی  مطالعات حوزه 

 ی پسااستعمار   یتوسعه  ری مس ویژگی نخست،   .رد ی گ ی کشور نشأت م   نی ا  ی اس ی اقتصاد س   یِ خ یتار   یژگ ی از دو و 

و مدل مبتنی بر خدمات است. این مسیر در تضاد   ( Laissez-faireِلِسه ِفر ) حول }رویکرد اقتصادی{    لبنان 

یا   کردندی دولت را دنبال م   ی رهبر  بهتوسعه  شان یا  های پسااستعماری بود که اقتصاد سیاسی با اغلب دولت 

سازمان یافته بودند. دوم، در تمام   ای ای بودند که بر اساس کاالهای اولیه یا تولید کارخانه اقتصادهای بسته 

ی خارج   انی نظام   درپی پی همراه با مداخالت    گرا خشونت اِنی نظام شبه   جیبس های جنگ داخلی در لبنان،  سال 

بیند تری می ویژه شدید بوده است. مطالعات دانشگاهی عمومًا جنگ داخلی لبنان را در بستر تاریخی وسیع به 

به   برم   یا فرقه   یها خشونت که  نوزدهم  ه 2011از سال    [1]د. گرد ی قرن  ابعاد  داخل   یجانبه مه ،  و   ی جنگ 

)و  منی   ا ی هی ، سوری ب ی عراق، ل یمطالعه  عنوان شاخص، موضوع تحقیق و نیز چارچوب تحلیلییی به گرا فرقه 
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ان را از تبدیل شده است، اما نباید این واقعیت را کتمان کرد که پژوهشگران، لبن   ( منطقه   ی ق ی مطالعات تطب نیز  

ها، به باور آن   [ 2] دانند. گرایی و نیز دارای خشونتی استثنایی می فرد در فرقه نظر تاریخی، کشوری منحصربه 

کند و ها ایجاد مشکل می شود یا در }عملکرد{ آن گیری نهادهای موثر دولتی می گرایی یا مانع شکل فرقه 

 [3]شود. منجر به سقوط اقتدار دولت می 

، این مشکل را تشدید لبنان   ی اس ی اقتصاد س های غیرانتقادی از  ی روایت پژوهشگران با ارائه بخشی از  

کند که دولت لبنان محصول نوعی سازش برای تقسیم قدرت بین بزرگان ها ادعا می یکی از جریان  اند.کرده 

تبع، در گیرد و به باالتر از جامعه قرار    د ی آن هرگز نبا   ی نهادها  ن ی و بنابرا   های مختلف است، ها و گروه فرقه 

و   یادار  های چارچوب   جادی لبنان را در ا ی دولت   ی نقش نهادها  ، گروه دوم  [ 4]تواند مداخله کند. اقتصاد نیز نمی 

سرما  حرکت   ی آزادساز  ی برا  ی قانون  و  م ی جد  ه ی کاال  م   داند، ی تر  ادعا  محصول   یب ی ترت   ن ی چن کند  ی اما 

 [5]ه است. بود   ی و اقتصاد ی اس ی از نخبگان س  ی اشبکه   یر یگ م ی تصم   ری ناپذ اجتناب 

رغم نبود ی ــ به اسی شناسان و دانشمندان علوم س شناسان، جامعه ، مردم نگاران تاریخ از    پرنفوذی   بخش

ی تعریف اقتصاد سیاسی، }یافتن{ موثرترین رویکرد تئوریک، یا نتایجی که از این هرگونه اجماعی درباره 

 ی،برخ اند  کار برده ی لبنان به شود ــ چارچوب اقتصاد سیاسی انتقادی را برای مطالعه گیری حاصل می جهت 

س  اقتصاد  مطالعه    ی اس ی خود  موضوع  پراکسیس   . دانند می را  یا  تاریخی  تغییرات  توضیح  برای  دیگر  برخی 

حوزه اس ی س   – ی اجتماع  کرده ی،  انتخاب  را  سیاسی  اقتصاد  آن ی  مجموع،  در  پژوهش اند.  سنتی ها  را   های 

سازی هایی اساسی برای مفهوم اند و سازه ه را رد کرد گرایی  استثنا مبتنی بر    ی هاچارچوب اند،  زیرسوال برده 

 ، ارائه دادند. منطقه و جهان   خ یارتباط آن با تار نیز    اند و ساخته را    یکه لبنان کنون   یی هان ی سرزم تاریخ    ی دوباره 

در لبنان ارائه   طبقه   ل ی دولت مدرن، بازار و تشک خواهم خوانشی جایگزین از  آثار می   نی ا   با انتخاب   من 

ی مشارکت واسطه گیری طبقات به دولت، بازار و شکل   فرض اساس یافته است. نخست،که بر سه پیش   دهم 

 نه آید. مبارزات طبقاتی و قدرت دولت در لبنان برای ساخت اقتصاد این کشور ذاتی بود،  با یکدیگر پدید می 

های زمانی متفاوت، همزمانی تغییرات بندی تاریخی باید عملکرد مقیاس دوم، دوره   رتباط با آن.ای جدا و نه ب 

احتماالت ها را در نظر بگیرد. هرچند میراث تاریخی بسیار مهم است اما تحوالت ساختاری و  و تداوم در آن 

دولت، بازار و طبقات در لبنان، نه فقط جدا از گیری  ی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. سرانجام، شکل اس ی س 

های جهانی و ها نیز بوده است. مسئله تأثیرات پویش ای و جهانی نبوده، که در مرکز آن های منطقه پویش 

این چگونه  گیری طبقات در لبنان نیست، بلکه باید بفهمیم  یافته بر دولت، بازار و شکل شکل ای از پیش منطقه 

اقتصاد   ری مس کوشد  این مقاله می   .ند سهیم بود   ی، و برعکس، و جهان   ی امنطقه   های در پویش   در لبناْنها  پویش 
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مند گرایانه و جبرگرایانه، تاریخ های فرهنگ ، ضمن اجتناب از هرگونه تحلیل لبنان را   ی پسااستعمار   ی اس ی س 

را معاصر    و   یخ ی تار  لبناِنکه چگونه اقتصاد سیاسی، مقاطع کلیدی  چنین تأکید مقاله بر آن است  کند. هم 

 .بخشد منطقه ارتقا    یاس ی درک ما را از اقتصاد س تواند  می دهد که چگونه لبنان ی و نشان م کند  تبیین می 

 (1914- 1831امپراتوری عثمانی، پیش از جنگ جهانی اول ) 

اداره   استانبولًا از سوی  م ی مستق   ی که استان ری ز)   [*]  متصّرفای است از  قلمرو کنونی جمهوری لبنان آمیزه 

های عادی( )زیراستان   [**] های  )استان( بیروت و سنجاق   والیتی، و بخشی از  جبل لبناِن عثمان   شد( می 

 نی ا در    ابتدا در قرن گذشته  ، مرتبط با آن های  پویش و    یاس ی مدرن اقتصاد س . اشکال  حوران   ، دمشق وَحما 

های مرسوم که قلمرو لبنان تجسم پویش این   با توجه به   شد.  دار ی پد  ی امپراتوری عثمانی ها ن ی سرزم بخش از  

 آن  ی اس ی اقتصاد س بود، پرداختن به    ستم یقرن ب   ل ی اواخر قرن نوزدهم و اوا در    قا ی و شمال آفر  انه ی سراسر خاورم 

 حذف لبنان از مطالعاتکشد که موجب  ای را به چالش می یانه استثناگرا های  روایت   اول،   ی از جنگ جهان   پیش 

 .است شده    ی اس ی اقتصاد س  قی تطبی 

لبنان را در نظام   که   بود   انی ها و مردمین ادغام سرزم   ی ربنایز   در خالل قرن نوزدهم، دو فرآیند فراگیر، 

ی روزمره   ی در زندگ مداخله    ی که به دولت اجازه   ی حکمران   های نخست، ابداع تکنیک   . بنا نهاد   ی جهان مدرن  

از نظر   ندی هر دو فرآ   [ 7]پایه به تولید مبتنی بر بازار بود. دومین فرآیند، گذار از اقتصاد زیست   [6]داد. را می   افراد

  ، ی اس ی س   ی ، وابستگ ی فرهنگ  ت یهو   نامتجانس ی آن الگوهای  ، که در نتیجه بودند ناموزون    ی و مکان   ی زمان 

 یعثمان   می رژ   ر ییتغ   ی اصل  راتی از تأث   ی ک ی  [ 8وجود آمد.]به   کار نیروی  و روابط    ه یانباشت سرما   ن، ی زم   ت یمالک 

( لغو tax farmingی مالیات ) داری و مقاطعه برده   بود:  ی اجتماع مقوالت    فی تعر باز،  یی کاال  دی به تول   گذارو  

 شکل  کم کم   ی و شهر  ییروستا  ر یبگ و طبقات حقوق   ، یی روستا  ی دار ن ی زم  ، ی شهر د ی جد  های کار و کسب شد؛ 

از حقوق   یا مجموعه   ی واسطه به   ندهی فزا به شکلی    ، سلطانهم با  خود و    با   ی، هم اتباع عثمان  یو رابطه   گرفت؛

 .شد   فی تعر   ــ  هرچند نابرابر   ــ شده مذاکره   یها ت ی و مسئول 

به ی بیش از پیش  و شهر   یی روستا  نداری نخبگان زم   و نیز   ی ــمحل ی جمعیت  بخش عمده   ــدهقانان  

در این تحول، بیش از هر چیز، ظهور و سقوط اقتصاد   آوردند.می   یرو   یجهان داری  یه بازار سرما  ی برا  دی تول 

ـدارنوغان   بود:   یاصل   تی دو فعال ،  شمی ابر  دی تول اساس    [ 9] مبتنی بر ابریشم مطالعه شده است.  کاشت درخت   یـ 

 ی الزمها ت رساخ یز   ری و سا  ساختن کارگاه ــ و تابانیدن ابریشم، شامل    شمی ابر  ی هاکرم   ی تغذیه   یتوت برا 

ابر   یبرا ابریشم در   ری گسترش چشمگ ی عامل  و محل   ی فرانسو  گذارانه ی سرما  . شمیپردازش  پرورش کرم 

 نداشت.   اقتصاد منطقه جایگاه مهمی در    شم ی ابر  د ی تول   ن، ی از ا   ش ی پ بودند.    1880  تا   1840  ی ها دهه   ی فاصله 
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 ، موجب افت 1896ـ1873  هایی سال رکود طوالن عالوه  و به   ی، به بازار جهان   ی و ژاپن   ی ن ی چ   شمیورود ابر   اما

داران و دهقانان به کشت محصوالت درنتیجه، شمار زیادی از زمین   شد.  شم یابر مبتنی بر    ی اقتصاد محل   د ی شد 

 ویژه تنباکو روی آوردند.جدید، به 

قالب وام،    اروپاییان در   گذاری سرمایه ، هجوم  اول   ی از جنگ جهان   ی پیش دوره در    ی د ی عنصر کل   ن ی دوم 

  ستم ی س   چون ی هم امکانات شهر برخی  ها، بنادر، تلگراف و  آهن، تراموا، جاده راه   ی توسعه   [ 10] بود. و انحصار    از ی امت 

  یی ها شرکت   خود   خودی ها به آن به بازار کاالهای نوظهور گره خورده بود. هرچند    و برق   یی ، روشنا آشامیدنی   آب 

  و   ی گذار ه ی از سرما تر  هایی را به الگویی گسترده و زیربنا تاریخ چنین سرزمین   این شالوده   [ 11] . سودآور بودند 

 . زد تر گره  بیش   اروپا در منطقه   ی اس ی س   ی مداخله 

بسیاری از ساکنان جبل لبنان و نواحی مجاور  ،ی و رکود جهان   شمی ابرمبتنی بر  به افول اقتصاد    واکنش در  

  [ 12] است.  اول   یاز جنگ جهان   پیش   تحوالت  ی دی عنصر کل   نی سوم این  که    آن به امریکا مهاجرت کردند، 

از  زیادی  تعداد  هرچند    شتاب گرفت.   1915  تا   1890  ی ها سال ی  در فاصله   آغاز شد و   1880  ی روند در دهه   ن ی ا 

و    ی مهاجرت بازگشت روند    ، نقل و ارتباطات و حمل   د ی جد   ی ها رساخت ی ز   [ 13] ند. بازگشت به کشور  مهاجران    ن ی ا 

انی  مهاجر  . کرد  ل ی تسه   ار ی بس  { اسپورا ی د } جوامع دور از وطن  بین جوامع محلی و  را  ه ی اطالعات و سرما  ان ی جر 

بازمی  تحول  که  عامل  خود  شهرها گشتند،  و  بودند ی روستاها  خود  آن   ، شان  با    ن ی زم آوردند،  می   ه ی سرما ها 

تعریف  را    ی د ی جد   ی جنس ی  هنجارها روابط و  دادند و  می ساختند، فرزندان خود را آموزش  می خانه  ند،  د ی خر می 

ی ر یمس   شد، تبدیل    امروزی   لبنان به  که    یی هان سرزمی   در متوسط    ی ظهور طبقه به این ترتیب،    [ 14] کردند. می 

 [ 15] . دنبال کرد  انه ی مناطق خاورم   گر ی متفاوت از د تا حدی  

عنوان شهر بندری مهم و ی بیروت به ، توسعه اول   یدر تحوالت قبل از جنگ جهان   ید ی عنصر کل   ن ی آخر 

 وند یرا به هم پ   ییربنای ز  یها ی گذاره ی مدرن، بازار کاال و سرما، حکمرانی  توسعه این    مرکز استان بود.  1888از  

با تالش دولت مرکزی و مردم محلی به بندری مهم   1840و    1830های  بیروت فقط در دهه   [ 16] .داد ی م 

نیست، بلکه به   ها ی لبنان   ساالری کار ی ذاتی  یه روح ی بس تکراری  محرک آن هم، افسانه   [ 17] تبدیل شد.

 انه ی در سراسر خاورم   نوظهور  یو مراکز استان   بنادر   ر یسا   گیری شکل باعث    دلیل همان فرآیندهایی است که

 [ 18] ه بود.شد 
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 (1920– 1914پس از جنگ ) های حساب تسویه اول و   ی جنگ جهان

لبناْن    اول   ی جنگ جهان    ی ها بحران ساز بروز  آورد که زمینه   ی اجبار   سربازی   و خدمت   ی مار ی ب   ، ی قحط برای 

بر شرق  ی نیروهای متفقین  کننده ی فلج محاصره ی  در نتیجه   شد.   ی اس ی و س   ی اقتصاد ی ـ  اجتماع   ، ی ت ی جمع 

  ی مال   ی ها است ی س   [ 19] ی حاکم شد. قحط احتکار و پس از آن    ها و مت ی ق   ش ی افزا   ، یی کمبود مواد غذا   ترانهْ ی مد 

انسانی را  تلفات    در زمان جنگْ   ی عثمان   ی دولت اجبار   ی کرد. سرباز تشدید  بحران را    غالتْ   د ی و خر   ی عثمان 

ْی با احتکار و سوداگری گندم و  و خارج   یی روستا   ، ی شهر   ی محل عالوه بر این، برخی از قدرتمندان    کرد. تر  بیش 

برآوردها متفاوت است، اما  هرچند    انباشتند.   ی ثروت هنگفت به این محاصره دامن زدند و    دیگر مواد خوراکی، 

ساکنان  درصد    50حدود  شد و    متحمل ها را  آسیب   ن ی تر بیش لبنان    جبل که  بر این توافق دارند  مورخان    تر بیش 

  نیز   جنگ از سوی دیگر،    [ 20] . بهتر بود   ی فقط اندک   روت، ی مناطق اطراف، از جمله ب   اوضاع در .  جان باختند آن  

ها را  که ارتش عثمانْی درختان توت و دیگر درخت ویژه این به   د، ی بخش   سرعت را    شم ی ابر مبتنی بر  اقتصاد    زوال 

که    تنباکو شد   ی تقاضا برا   جهش چشمگیر زمان جنگ باعث  در    محاصره   کرد. می ی الوار مصادره  برای تهیه 

 [ 21] طبیعتًا کشت آن را نیز افزایش داد. 

در  ی عثمانی را که دیگر  امپراتور نشین  عرب   ی ها استان   تر بیش در پایان جنگ جهانی اول  و فرانسه    ا ی تان ی بر 

}نوزدهم{  قرن  پایان  باز« که در    ی درها   است ی »س   ی ر ی گ ی با پ در همان زمان،    اشغال کردند. ،  بود   ی حال فروپاش 

 systemهای تجاری امپراتوری ) دادن به سیستم اولویت دولت ایاالت متحده به دنبال پایان   ، شکل گرفته بود 

of imperial trading preferences  یی کا ی آمر   ی ها شرکت   ی برا   من ی ا   ی دسترس ( پیش از جنگ جهانی و  

  . محقق نشد کدام  چ ی ه   بودند که داده  اعطای استقالل    ا ی   ی بر خودمختار   ی مبن بسیاری    ی ها وعده   متفقین   . بود 

های  ی ملل گرفته بود، از میان این خاکسترها و مشق ی که مشروعیت خود را از جامعه استعمار شبه نظام قیمومت  

هایی را اشغال کند که بعدها  توافق شد که بریتانیا سرزمین   رمو سان   ، در کنفرانس 1920نظامی سربرآورد. آوریل  

نیز به    دهد ی م   ل ی امروز را تشک   ه ی که لبنان و سور   یی ها ن ی سرزم شدند، و    ن ی عراق، اردن و فلسط کشورهای  

{  فرانسه بر لبنان   مومت ی ق تشکیل کشور لبنان بزرگ }یا    1920ها در اول سپتامبر  اشغال فرانسه درآمد. فرانسوی 

ی اعالمیه   [ 22] . گرفت ی جبل لبنان را در بر م   ر مجاو   ی عه ی و ش   نشین ی مناطق عمدتًا سن که    عالم کردند را ا 

تصویب شد که لبنان را کشوری متمایز از سوریه اعالم کرد و نام کشور را به   1926قانون اساسی لبنان در  

 جمهوری لبنان تغییر داد.
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 (1943- 1920استعمار ) ان  دور 

استعمار ی پیش از  هادر سراسر دوره   پنهان   ی ها و گسست ها  ی، پیوستگی اس ی به اقتصاد س  ه توجبا این همه،  

ی ادغام لبنان و مناطق پیرامون آن در نظام جهانی مدرن تشدید شد که مشخصه   کند.ی و استعمار را آشکار م 

بر عالوه   ی بررسی است. داوم شایسته ها، جمعیت و منابع بود. عناصر دیگر تغییر و ت آن اشغال برخی سرزمین 

داران، شیوخ یی شامل اشراف، تجار، زمین و روستا   ی شهر  ِینخبگان محل ی اجباری،  ارتش فرانسه و بوروکراس 

 [ 23] بودند.   فرانسه  یحکومت استعمار خدمت    مثابه ستون سوم در قبایل، دهداران و رهبران مذهبی نیز به 

روش  به  را  اتحادها  این  نیز  استعماری  مستحکم دولت  مختلفی  جمله  می   های  از  مانند   ع یتوز کرد،  منابع 

اعتبار   ن ی تأم ی،  عثمان   ی امپراتور  سابق   ی اراض   ، تفویض ه ی ری و موسسات خ   ی به مدارس مذهب   تخصیص یارانه 

که به دنبال مهار مخالفان حاکمی    یو نیز حمایت و تقویت خشونت طبقه   زات ی به تجه امکان دستیابی  و  

 »سرکش« بود.

ترتیب،   این  اقتصاد   ی اس ینخبگان س   یری گ فرانسه به شکل   یهااست ی س به  بعدها کمک کرد که    یو 

آ   یطبقه  شدند   نده ی حاکم  ترک   لبنان  فرقه   ی امنطقه   ،قومی   بی و  کشور    یا و  سازمانده این  تغذ   یرا   هی و 

ی دوره اواخر    در را  ی خود  و اقتصاد   ی اس ی س   تی وضع نیز همان    دی در دولت جد طوایف،    ی برخ   [ 24] .کردند 

حال، جنگ و استعمار   نیدر ع   اما برخی دیگر بسیاری از آن امتیازها را از دست دادند.  حفظ کردند.  ی عثمان 

 ی دی جد   یاس ی و س   یمنابع مال به  تا  به وجود آورد  متوسط  ی  تر از طبقه پایین   ایطبقات متوسط    یبرا  ییها فرصت 

 .یابند دست  

لبنان   رانیز  و    ، ی و خصوص   ی عموم   ، یو خارج   محلی   ، فرد و جمع  ن ی روابط ب جمهوری   مردم و دولت 

کرد  عالوه هم   . بازپیکربندی  ایجاد چنین،  لبنان   د ی جد  بندی دسته   سازی نمونه و    بر  های گروه   «، ی »شهروند 

های جماعت و    استمدارانی س   کرد.   می تنظ   یو طبقات   یت ی جنس   ، ی ابر اساس خطوط فرقه   زی را ن   ی شهروندمختلف  

به وجود   ( Confessionalism)   ی ا ه ی سهم   ا ی   ی ا فرقه   نوعی نظام پارلمانی   ، ی فرانسو  امتیاز صاحب   های ی مارون 

 National)  یمل   بلوک   ، شد:ب ی حال رق   نی غالب و در ع   یدو ائتالف پارلمان گیری  که موجب شکل   آورند

Bloc)    مشروطه  و بلوک(Constitutional Bloc)    بود   اتحاد با رهبران سابق حاصل    یاد یتا حد ز که .

و نخبگان (  French High Commission)   فرانسه   ی عال   ون ی س یکم   ی اعضااز سوی    مشارکت در انتخابات 

بود. یافت، هرچند فقط    گسترش   ی محل  مرد  به شهروندان  اساس   منحصر   ی،نهاد   بات ی ترت   ر ی و سا   ی قانون 

به این ترتیب، وضعیت   [ 25]. کردی م   ن ی ازدواج، طالق و ارث تضم   ی حیطه را در    ی مقامات مذهب استقالل  

و  نی مع   ی فرقه   ک یزنان و مردان در  نی هم ب یک جنسیتی بدل شد؛ یعنی فک ی دیگری از ت شخصی به الیه 
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 زیبرانگ متنوع و مناقشه   ی ها جنبش   ی ری گ شکل   ، ی شهروند  ت ی جنس   ن ی ا  ها. فرقه   ان ی زنان در م   ن ی ب   ن ی چن هم 

 [26] .کرد   ل ی زنان را تسه   داخلی 

 یبردارنقشه مبتنی بر    نی زم   داری اجاره   د ی جد   م ی رژ   ، یی و روستا  ی شهر  ی اتحاد فرانسه با نخبگان محل

 یحقوق یـ   اس ی س   د ی جد   ستم یس این  را در    ی طبقات   ی هاتفاوت   ی، ثبت زمین و قوانین مربوط به زمین، همگی ثبت 

رد   گر ی د   یکه برخ   ی در حال   ند،شناخته شد   تی به رسم   یاز نظر قانون   ها ت شرک  برخی  منافع   کردند.می   تی تثب 

کرد   ب یتصو   ی د ی جد   نی قوان   ؛ اما را حفظ کرد   ی عثمان   نی قوان   ، فرانسه   ی عال   ون ی سیکم برای مثال،    .ه بودند شد 

 نی از جمله قوان   ، شناخت ی م   تی به رسم   یجمع چه  و    یفرد ی  چه در حوزه   را  ی و محل   یخارج   یکه منافع تجار 

(، قراردادها 1926)   ی خارج   یهاشرکت فعالیت    (،1924(، ثبت اختراعات )1910)  ی بازرگان   یها حاکم بر اتاق 

 کار تابع قانون  با این حال، به دلیل فقدان قانون کار، تمامی مناسبات   (. 1942)   ی و معامالت تجار  (، 1932) 

بود.  وکتاب حساب تنظیم و کنترل روابط کاری بسیار گسترده و بی بود که برای ( 1909) ی عثمان  های اتحادیه 

قانون پیشین عثمانی وضع شده بود انجمن   1934قانون   را ملزم می که بر اساس  کرد که های محل کار 

نامشهود   ی جمع نفع    ک یکار  در نتیجه،    . را در یک سازمان گرد آورد و مالکان    ران ی کارگران، کارمندان، مد

افزایش چشمگیری   طور خاص به   یو کارگران شهر  یطور کل به صفوف مزدبگیران    کهاین   با   ی حقوقی بود، حت 

 ج یرا بس   ی صفوف روزافزون کارگران، جنبش کارگرهنگام  چنین رشد هم نامشهودبودن و هم   [ 27]یافته بود. 

زنان،   جنبش   درست مانند [  28]به هم پیوسته بودند. قانون کار جامع    ک ی تدوین ی خواسته حول  که  کرد  

 ی هاو جنبش   استمداران ی س   ، ی دولت   ی منجر به سازش، مذاکره و اتحاد با بوروکراس   یدر جنبش کارگر   ها شکاف 

 شد.  گر ی د 

لبنان    یاقتصاد   های است ی س   ی اصل   یربنا ی دو ز ثبات   ، در طول دوره استعمار )و نیز سوریه(  فرانسه در 

 یثبات ی ب به    حال   ن ی در ع   و   استعمار بود خواهان تعدیل ضرب    فرانسه  مومت ی ق   [ 29] یی بود. و خودکفا   یاقتصاد 

های صرف هزینه   یمحل   یاما درآمدها داد  پاسخ می   بالفاصله پس از جنگ  ی دوره   یو اقتصاد   یپول   ،ی مال 

در   ی حت را    های خودهزینه اساسًا باید تمامی    ،ی نظام   ی جز تداوم یارانه به دولت تحت قیمومت،    . شد ی می دولت 

 .کرد پرداخت می   دوم   ی و جنگ جهان   1930دهه    یدوران رکود اقتصاد 

  ی و گمرک   ی پول   های نخست، نظام   شد.   ی خاص   ی نهاد   بات ی ترت   گیری های کلی موجب شکل این سیاست 

ایجاد    اقتصاد   ی د ی کل   ی ها جنبه   ی بر کنترل متمرکز ها  از ی نحصارها و امت دوم، ا   [ 30] یکپارچه شدند.   و لبنان   ه ی سور 

 یبودجه   [32]. شد   ی سازمانده باز   ها ادغام و    یی به خودکفا  بخشیت یاولو  برای ساختار بودجه  سوم،    [ 31] کردند. 
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 مومتی جانبه لبنان مستعمره )فرانسه، ق سه   کی سازمان بوروکرات   که  شد ی م   ن ی تأم   منبع اصلیاز سه  قیمومت  

 داد.را بازتاب می و لبنان(  

سرکوب   ، 1920  ی در دهه   روابط قدرت.   ی ی ا ی تحول و پو   ی بود از اندازچشم   ، استعمار   ی دوره از سوی دیگر،  

شاهدیم که   ، 1930  ی حال، در دهه   ن یبا ا   بود.   ی از ارکان حکومت استعمار  ی دولت   پروری نعمت ولی و    ی نظام 

دوران   ی دی تحوالت کل   . د دن ی کش می چالش    را به   ی، این ارکان و اجتماع   ی اس ی خواستار حقوق س   ی ها جنبش 

ی ی را دگرگون کرد که در نتیجه مردم   یهاو گروه   یفرانسه، نخبگان محل   یعال   ونی س یکم   انی رکود، روابط م 

استعمار آن، د  آمد.ولت رفاه  به وجود  زمان،    [33] ی  دامنه   ابعاد در همان   یاستعمار   ی ولت د   ی بوروکراس   ی و 

 .افتی سترش کاماًل گ   ی فرانسه و محل 

 ی هاگروه   . بود  قدرت   یمراتب محل در سلسله   رییتغ   چنین و هم   دی بازتول عامل    ی استعمار  ی اس ی س   می رژ 

هرگونه اعتراضی   ی اس ی س   می رژ . به موازات آن،  ادغام شدند   ستمیو در س زمان تضعیف  هم   ینخبگان و مردم 

تحوالت   نی ا   کرد. ی م   هدایت   د ی جد  ی به بوروکراس تبدیل شود،    قیام شورش و  که اجازه دهد به  را بدون این 

، دوم   ی جنگ جهان   ی در آستانه   . بدل کرد روزمره مردم    ی هاوه یملت در ش ـ    دولت   ای از ایجاد نمونه لبنان را به  

توزیع با  ، ادغام شده بود. هرچند  ت یو هو   ی عنوان بوروکراس به   ملت لبنان -دولت طور کامل در  جمعیت تقریبًا به 

مخالفت با   دی با تشد   . همراه بود  ی مختلفها ها و فرقه ت یجنس در مناطق، طبقات،  ها  از یحقوق و امت ناموزون  

و    تی حاکم  تمایالت  فرانسه  و    ،خواهی استقالل افزایش  سیاسی  نمایندگی  برای   یاقتصاد   ازاتی امت تقاضا 

بیش از پیش به مخاطرات نفوذ بر   ، ملت ـ    بردن لبنان به عنوان دولتسوال ر ی ز   یجامردم به   .افت ی   شی افزا

 .شده بودندلبنان آگاه  

ظهور   دنبال آن،  به   را سرنگون و   ی ش یو  ی، دولت استعمار 1941در    ه یبه لبنان و سور   نی هاجم متفق ت 

ی و جهان   ی امنطقه   ، ی توازن قدرت محل موجب بازسازی  کرد که    ل ی را تسه   د ی جد   ی نهاد  باتی اتحادها و ترت 

و سور   ا یتان ی بر   یها پادگان   . شد  لبنان  نهادها   ه یدر  نیروهای ضمیمه   را  این  یعنی  غالب جنگ،  نیروهای  ی 

با دولت ویشی،   فرانسه   ی از مقامات استعمار  یار یبس   ی همدرد انگلیسی و آمریکایی، کردند. در عین حال،  

کاالها،   یی جابجا }فرانسه و لبنان{ شده بود. به این ترتیب،  قدرت فرانسه در هر دو کشور    موجب تضعیف 

ی این اقتصاد   تیر ی مد   [34] شد.  ( MESC)   انهی خاورم   ن یم أ ت   یی کای آنگلوآمر   جمعیت، دیگر تابع مرکز و    ه یسرما 

در ، مثاًل [ 35] تغییر داد   انه ی تفاوت در سراسر خاورم ای م شیوه  دولت را به ی نهاد یها ت ی و ظرف   بات ی رت مرکز، ت

 .ی تبدیل کرد و توسعه داد ارا به مرکز تجارت منطقه  روت یلبنان، بندر ب 
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 ،ی سن   استمداران ی و با س  ؛ گرفت در پیش    ی ضد فرانسوای  مرور رویه به بلوک مشروطه  در چنین فضایی،  

ای جامعه، ائتالف های توده شده بودند و نیز بخش   ی سیاسی کنار گذاشته ی که تقریبًا از صحنه و دروز   عه ی ش 

 ها و اولویت هر کدام  که  کردند    ی گذاره یلبنان سرما   ی متحده در امور محل   االت ی و ا  ای تان ی بر  یهادولت   کرد.

های فعالیت   ،ی محل   های ج یبس ،  1943در    و بازرگانان داشتند.  استمداران ی س   ان ی خود را در روابط م منافع خاص  

برا  یها و ضرورت   نخبگان ی  مکارانه  لبنان و سور   ی زمان جنگ  ثبات  نهایت  ه یحفظ  در  باعث شکست ، 

 ی رسم   ی اس ی متحده از استقالل س   االت ی و ا  ا ی تان ی بر   تیحما مشروطه شد؛ که  بلوک  از    ی بلوک مل   ی انتخابات 

دوم   ی جنگ جهان را به دنبال داشت. به این ترتیب،    1946در سال    ی خارج   ی روها ی تمام ن   ی ه یتخل نیز  لبنان و  

دولت، بازار و طبقات ی مناسب را برای تشکیل  زمینه   کرد و  لی به استقالل را تسه   یانتقال از حکومت استعمار

 [36] فراهم کرد. 

 (1975- 1943پس از استقالل )ان  دور 

واحد  ی دوره   ک ی را   1975تا   1943های سال   ی برخ   کرد؟   ی بنددوره   دی را چگونه با   لبنان ی پسااستعمار  خ ی ارت 

یی گرا یا به غایت   [ 37] گیرد در نظر نمی دوره    ن ی ا چندانی را برای    ی اساس   راتییتغ یا    کرد ی رو  ن ی ا   ؛ دانند ی م 

 1948در سال    ی ن ی هجوم آوارگان فلسط   ی که خارج   ی هااز شوک   ی امجموعه این دوران با    کند: سقوط می 

 یبرخ   [ 38] ی بود. جنگ داخل شاهد بروز و   د ی به اوج رس  1973پس از   یرونق نفت   ی دوره  و با   آن بود،  آغازسر 

بینی آن به گرایش تحلیلی و جهان   )که اصطالح مناسب   را   1958سه ماهه    ی جنگ داخل   ا ی شورش    گر ی د 

 [ 39] . کند ی م جدا    ی استقالل از جنگ داخل   ی که دوره گیرند فرض می   یمحور چون  سیاسی وابسته است( هم 

، جمهور فؤاد شهاب  س یانتخاب رئ ی قیمومت را تضعیف کرد و موجب  اواخر دوره  یاس ی نخبگان س قیام،  نی ا 

( 1970ـ 1964)   شهاب   جمهوریاست ی ری  ، سنتًا دوره محققان  گیری تشکیالت سیاسی طرفدار او شد. و شکل 

موقت هرچند    ی راامنطقه   یروندها   ، که لبنان   شناسند ی می ا( را دوره 1970ـ1964) او شارل حلو   ن ی و جانش 

 کرد.پیاده می دولت    ی تحت رهبر  یاقتصاد  ی توسعه ، برای رموثر ی و غ 

 هی سور یگمرک  ی ه یانحالل اتحاد ی، برخ   . دهد ی ارائه م ی دیگری  ها ی بند دوره اما  یاس ی اقتصاد س   دگاه ی د 

از کنند،  ی را برجسته م   ی مقررات مال  در   ریی تغ   گری د   ی برخ   [ 40] دانند. عطف می ی  را نقطه   1950در    }و لبنان{ 

اما تأکید بر این است   [ 41] . 1964در سال    ی بانک مرکز  س ی و تأس   1948فرانسه و لبنان در    ی پول   مان ی پ جمله  

اقتصاد   ، مانند شد   نهی نهاد  1955لبنان تا سال   ی پسااستعمار  یاس ی با اقتصاد س  در ارتباط   غالب  یها ی ژگ یکه و 

( 1946قانون کار )  موجب تصویبزنان، که   جی کار و بس   یرو ی ن ، در کنار بازسازی  بر خدمات  ی مبتن  و  باز، آزاد 

 [42] .( شد1953زنان ) أی و حق ر 
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در مقایسه با   1958پس از    یهااست ی س   استمرار و تداوم   ،ی بنددوره هرگونه  نظر از  صرف با این حال،  

 ی بخش کشاورز  توانمندکردن   ، ی خدمات عموم ی  ساز ی مل   ، ی اصالحات بانک   های قبل چشمگیر است. دوره 

ی برخ   . ریشه دارد  1958پیش از    های سال   و مبارزات   کوشش   دری، همه  اجتماع   نی م أت   ستم ی توسط دولت و س 

( 1931کردن برق )ی مل  یمانند فراخوان برا گر، ی د  ی برخآغاز شده بود و  1955ـ 1943های ی سال فاصله در  

 جمهوری ی ریاست مرتبط با دوره   ی هااست ی از س   ی اری بس بنابراین،  .  گرددی بازم   مومت ی ( به دوران ق 1936و آب ) 

 هاآن   داد.  ل ی تقل   یا منطقه   یاز روندها  دی تقل   ا یخاص    دولت  کی   کی دئولوژی ا  هایاولویت توان به  ی را نم شهاب  

 دولت و بازار بودند.  ی ری گ شکل   ایبر  ی محل   جی ها و بس بحث   های پرفرازونشیبِ سال از   یبخش   فقط

 نی تر مهم  . اهمیت دارد  ها{}سیاست   از تداوم و گسست  گرید ُبعد  چهار    ، پس از استقالل لبنان   ان در دور 

 تیماه   ن ی چن دولت و هم   تأثیر و  ه  دامن   ری گسترش چشمگ بود، مانند    [ 43] ت  دول   ی نهاد  باتی ترت   ها، دگرگونی آن 

زندگ   ی مداخله  اواخر دوره   سه ی ها در مقا وزارتخانه تعداد    ، 1975تا    1943از    . مردم   ی روزمره   ی آن در   یبا 

به   ره یل   ون یل ی م   52از    بودجه   مخارج عادی   ، 1970و    1946  ی هاسال   ن ی ب   [ 44] .سه برابر شد   بًای استعمار تقر

 [ 45] .افت ی   ش یافزا  ره یل   ونی ل ی م   628حدود  

محدوده، در  نیز    ی ف یک   ی ریی تغ ؛ بلکه  نبود   و بودجه   ی ادار  یمحدود به حیطه   فقط   یدولت   ی نهادها  ی دگرگون 

ظرف  کارا  ت یدامنه،  داشت. دولت   ی بوروکراس   یی و  پی  در  با   ی م ی مستق   ی وندهای پ   یلبنان   ی هابوروکرات   ی 

لبنان و   ی ا یرا در سراسر جغراف   ی دولت   ی نفوذ نهادها  ی و دامنه   ،به وجود آوردند   از مردمی  تر بیش   ی ها بخش 

زندگ   ترق ی عم  دادند   یبه  گسترش  همه   [ 46] . شهروندان  این اما  نظارتها  ی  سخت مستلزم  بر تر  گیرانه ی 

در  ها برنامه  درسی  به آموزش خصوصی  آغاز  ی،  عموم عالوه  آموزش  دانشگاه   یو گسترش  و   ،ی متوسطه 

 تیر ی کار تحت مدکمیت  ا نظام ح   ی توسعه   ، ی عمدتًا خارج   ازات ی کشور از امت   ی مهم هارساخت گرفتن زی پس باز 

ابود   ی اجتماع   خدمات   ستم یس ی و ایجاد  دولت  در   ی دولت مرکز  ِیگسترش نهاد   ی تحوالت بر چگونگ   ن ی . 

نیاز بی که اغلب   داری، تجارت و بانکی، مانند اقتصاد  یهابخش ، از جمله کند ی م دی تأک  1975ـ1943  ی دوره 

استاندارد را به چالش   ت یروا   ن ی ا   ی تحوالت نهاد   گونه ن ی ا بنابراین،    [ 47] شود. فرض می دولت    ی مداخله از  

که  ی م  به کشد  نداشت عنوان  لبنان  وجود  واحد  این،  و    ه کشور  از  فرقه پیش  خارج از  عوامل  و  طبقات   ی ها، 

 شده بود.  ل ی تشک گوناگونی 

 نی ا در    روابط آن با اقتصاد منطقه و جهان است.  ر ییپس از استقالل، تغ   های در سال   دوم لبنان  ویژگی 

در و    ی اس ی س   یثبات ی ابتدا در واکنش به ب   هی ورهستیم. س  هی کشور همسا  نی از چند   هی فرار سرما ها، شاهد  سال 

 از   ه یفرار سرما  ،به همان اندازه مهم   [ 48] مثالی شاخص است. اقتدارگرا،   یست ی پوپول  می ظهور رژ  بعد های سال 
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از   ی برخ هرچند    [49] بود.   1948در سال    هات سی ون یصه سلب مالکیت از سوی  و    هی تخل   دنبالبه    ن ی فلسط 

 نی با ا   .ه بودند کرد   یگذار ه ی در لبنان سرما{  1948مه    14  }  ها قبل از روز نکبت ی ن ی فلسط نیز  ها و  ی سور 

 ی رویمهاجرت ن   د ی جد   موج از سوی دیگر،  اساسًا متفاوت بود.  حجم سرمایه  از نظر    ه یسرما   یحال، هجوم بعد 

دو   [ 50] . همراه بود  ه ی هجوم سرما   ن ی با ا  ز ی ن   ، ها ی و سور   ها ی ن ی به لبنان، عمدتًا فلسط   یی و روستا   ی کار شهر

  نفِت  حاصل از نفت و ثروت    از ی حق امت نخست، دارندگان    . است  دار ی به همان اندازه معن   فرعی دیگر نیز عامل  

می سپرده   لبنان   یها بانک در  عربستان    ره یجز شبه  کشور  گذاری  این  در  نیز  بخشی   یگذار ه ی سرماکردند، 

شرق   ی کشورها   ن ی چن عربستان و هم   ره ی جز به شبه   ی کار لبنان   ی رویمهاجرت ن   د یجد   ی الگوهاکردند. دوم،  می 

 1950دهه  خاللدر ، ری اخ   تحول دو   نی ا   [ 51] ارسال وجوه به وجود آورد. یها ان ی از جر  ی دی منابع جد   قا، یآفر 

 شدت گرفت.  1970اول دهه   ی مه ی آغاز شد و در ن 

 اقتصاد لبنان پس از استقالل است.   ( sectoral compositionتغییر در ترکیب بخشی )   ، عنصر سوم 

 ن ی لبنان ب   یخالص مل   دی تول   [ 52] ه بود. معاصر فاصله گرفت   یا منطقه   یروندها   ن یچن خود و هم   خ ی لبنان از تار 

نسبتًا ثابت   د ی تول ،  افت یکاهش    درصد   6/11به    19/ 7از    ی که کشاورز   دهد ی نشان م   1965و    1950  ی هاسال 

و   ی باق  از  د ی رس   درصد   13/ 1به    13/ 5  از تقریبًا    ماند  تجارت    [53] .افت ی   شی افزا   درصد   6/30به    8/28  و 

ناخالص   دی تول   ین ی گز ی جا  لی به دل نخست  قبل دشوارتر است،    یها با سال   1970  یدهه   یآمارها  یسه یمقا 

 ی از آن است که سهم بخش کشاورز  یحاک   یکل   یروندها هرچند   .ی خالص مل  د ی تول   یجا( به GDP)   ی داخل 

 تجارت  یرمجموعه ی زآن را    دی اگر سهم تول   دهد، ی کاهش و رشد مستمر را نشان م   ی الگو  بیو تجارت به ترت 

خاص در صادرات، واردات و  یکاالها  برخی  در سهم  ر یی تغ   داشته است.چشمگیری رشد نیز در نظر بگیریم،  

برای مثال،   . مهم است   مورد معامله   ی به همان اندازه در نوع تجارت و کاالهانیز  خاص    ی تجار   ی سهم شرکا

درصد در   27/74  به  1951درصد در سال    46/ 24از    یصادرات   یکاالهابخشی از  عنوان  به   ی دی تول   ی کاالها

 سهینفت در مقا   ی دکننده ی تول   ی عرب   ی حال، سهم صادرات به کشورها  ن ی در ع   [ 54] . افتی   ش ی افزا   1973سال  

 6/ 40و    33/50  به   1973درصد و در سال    28/41و    43/7تقریبًا به    1951در سال    ی عرب   ی کشورها  ر یبا سا 

 39/5  به   44/25از    ی زمان   ی متحده در همان بازه   االت ی صادرشده از لبنان به ا  ی سهم کاالها   [55] . دی درصد رس 

 ای   خود را حفظ کرد   ی نسب   ت یموقع   1965تا سال  کم  دست   این واقعیت که تولید   [56]. افتی درصد کاهش  

عرب خود   ان ی همتا  دیگر   از توانستند    1960در اواخر دهه    فقط نفت    ی دکننده یتول   ی عرب   ی کشورها  که ن ی ا 

در   کشد.ی لبنان را به چالش م ی  یانه ستثناگرا ی ا ی توسعه باره انگارانه در و ساده   یخط   ی ادعاها  ی بگیرند،ش ی پ 

لبنان   ی توسعه   ر یمس   که  کند یی کمک می ها یی ا ی از پو   ی ترده ی چ ی و پ   تر ق یبه درک دق  ، عوامل   ن ی نظر گرفتن ا

 . را ترسیم کرد   پس از استقالل
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  ی کشورها   ر ی همانند سا   ز ی لبنان ن در    در اقتصاد پس از استقالل است.   ر یی صر تغ آخرین عن   یْ طبقات   ب ی ترک   ر یی تغ 

آن    ی نه ی زم پیش زمان و    برای فهم این شتاب، درک   . حاکم بود مهاجرت از روستا به شهر    ع ی تسر   ی منطقه، الگو 

باشد.   ه ی عامل فشار اول  ، 1950ی  در اواسط دهه   یی اقتصاد روستا   ی فروپاش  که  رسد ی به نظر م   مهم است. بسیار 

لبنان،    ی به مناطق مرز   ه حمل طور خاص  به   و   ل ی اسرائ   ی نظام   پی در پی حمالت    مجموعه توان  و پس از آن، می 

الگوهای مهاجرت ناشی از این وضعیت یکی از عناصر در   . ی دانست ل ی عامل تکم را    1967پس از سال   ژه ی و به 

  ی توسعه   مهاجرت بر   ن ی ا   ی امدها ی پ   ، محقق   ن ی چند است؛ البته    تر از همه مطالعه شده این دوره است که کم 

 [57] اند. ی را بررسی کرده شهر   است ی و س   ی کارگر   ی ها ت ی فعال   ، ی شهر 

ی پدید آمد شهر  ی کارگر  هایجنبش   نی تر یانه جو زه یو ست   نی دارتر ی از پا  ی برخ   1970و    1960  یهادهه در  

  [ 58] ، ایجاد کرده بود. جنوب   ژهی وبه   ، یی مناطق روستا  ای گسترده در که حزب کمونیست لبنان پایه ضمن آن 

ی انجام شده؛ اما جنگ داخل بروز  در  ی  کارگرنیروهای    نقش   حی توض ی  های بسیاری درباره تاکنون تحقیق 

 ی ها و چارچوب   ، سازمانی   های پایگاه الگوها،  ی تطبیقی  مطالعه   مغفول ــ   ــ اما   ه همان اندازه مهم ی ب سویه 

نظر عمومی بر این   .است   دوران پس از استقالل   لی در دوران استعمار و اوا   ی کارگر  ج ی بس   ها باآن   یگفتمان 

به نفع تجارت   یسرکوب صنعت و کشاورز  ری ناپذ اجتناب   یجه ی نت   ی،بعد های  کارگری در دوره   جنبشاست که  

فته ا ی  ی تالق   ز ین   د ی و گسترش تول   ی بخش کشاورز  ی با فروپاش های کارگری در این دوران،  جنبش اما    بود. 

 .است

 1990ـ 1975 ، ی جنگ داخل

جنگ   غالب بر آن است که  شی گرا  . دارد  لبنان   پژوهی دردانش بر  ناپذیر  ای خدشه ، سیطره لبنان   ی جنگ داخل 

 ی اما برخ   . می ر ی در نظر بگ   فقط شرحی بر آنرا    پیشین (  یو دوره)ها   م ی لبنان بدان   خی اوج تار  یرا نقطه   ی داخل 

 فی ضع   یاقتصاد   ی و توسعه   یدولت   ی نهادها  ، ی مل   تیاز هو شاهدی  را    ی والن ط   ی پانزده ساله   ی جنگ داخل 

این   ی، نخست جنگ داخل ی  ی برجسته گیرند. مشخصه در نظر می منطقه    ی کشورها  ریبا سا   سهیلبنان در مقا 

و  ها شکل همراه با    ،ر ی ناپذ ی آشت   ک ی دئولوژی و ا  یافرقه   یهاتفاوت   زی آم خشونت   ی تجلتوان آن را  است که می 

از  و دوم    ی دانست؛خارج  ی منابع متعدد مداخله  با آن شبکه   یکامل اقتدار مل   یفروپاش نمادی   یو همراه 

 تداومو    گیری شکل   ح یتوض   ی گرایش دارند، برای اسی اقتصاد س پژوهشگرانی که به  است.    ی دولت   ی نهادها

را بر فرقه   ، ان ی نظام خشونت شبه  یاطبقه  نابرابری ضمن آن   هاآن بخشند.  ایدئولوژی اولویت می   ها  های که 

 داشتند.  ش یگرا   ی نیزبه جبر طبقات دادند،  اجتماعی را که به درگیرهای داخلی دامن زد نمایش می 
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 یمحصول عوامل ساختارها  واقع، این جنگ در نبود.    ر یناپذ اجتناب   یجنگ داخل   یِ طوالن   ت یوقوع و ماه 

ن تصادفی  و   تصم   ها استراتژی   ز ی و  داخل   بود.   ی خ یتار   گران ی باز   مات ی و  جنگ  ما  م   ی آنچه   م،ی نام ی لبنان 

است ا مجموعه  جنگ   ی  به  یی  ها از  م که  داشتند؛   یهم دالیل  از مجموعه هرچند    همپوشانی  گسترده  ای 

بازیگران ا یجغراف  و محاسباتی تی نارضا  ،ها،  منابع  نمایش می   ها،  به  توازن   ی ماد  طی شرا   . گذارندرا  متفاوت، 

گسترده و الگوهایی  ها  جنگ   ن ی ا   آمد. به وجود    دوره   ن ی در سراسر لبنان در طول ا  ک ی قدرت، و منطق استراتژ 

 .ند داشت   ایفزاینده   ری تأث 

ی شده نه ی نهاد   ان ی نظام شبه   باشد.   ی نظام دوره، ظهور اقتصاد شبه   ن ی ا  ی دراقتصاد   شرفت یپ   ن ی تر مهم   د ی شا 

این فرآیند به نحو ناموزونی [  59] .انحصار درآوردند   ی خویش به ات ی منابع و خشونت را در حوزه عمل عظیمی که  

مسلح    ان ی شبه نظام   ، 1983تا    1976از  نخست،    [ 60] . افتی  یدر دو فاز گسترده تجل   در طول زمان و مکان، 

تحول    (. 1976ـ 1975)   به همزیستی رسیدند (  1976ـ 1975دوساله )   ی پس از جنگ   ی مل   ی دولت نهادهای  و    ی محل 

  تر استخراج منابع بود. به اشکال معمول   سرقت مسلحانه از    ر ی مس   ر یی و تغ   ان ی نظام تسلط روزافزون شبه   ی اما د ی کل 

  ی ه ر ی شدند و ل  ی مسلح متالش  ی روها ی ن ؛ رفتند  ن ی از ب   ی تقریباً مل  ی ، نهادها 1990تا    1983دوم، از سال  فاز در 

کرد.   سقوط  نتیجه،  لبنان  ب م ی مستق   ای رابطه در  ساکن   ان ی نظام شبه   ن ی تر  آن   ان و  قلمرو  گرفت؛    ها در  شکل 

  ی نه ی و از ساکنان هز   کردند ی م   ه ی را ته   ی کاالها و خدمات اساس   پرداختند، ی را م   پیکارجوها حقوق    ان ی نظام شبه 

 . گرفتند ی م تأمین امنیت  

 یمتعدد و الگوها   یرا از تمرکز بر نبردها  تیروا ممکن است    ل،ی در تحل   انی نظام گنجاندن اقتصاد شبه 

 انی نظام تالش شبه   یی زمان و چرا   ، ی چگونگ   است( به از هرج و مرج    ی تابع   که صرفًا)یعنی از این   و ائتالف   اتحاد 

 دهدی نیز توضیح م   را   ی شدت خشونت  یتا حد   ، ن ی چن هم   دهد.   ریی منابع تغ دستیابی به  و انحصار  گسترش    ی برا

ها ن آورد و از آ   د ی پد را  که جنگ    ی ماد  ی ساختارها  همراه بود.  ها رساخت ی ز   ر ی که با کشمکش بر سر بنادر و سا 

و   ی تجارت انتخاب   کند. ی ها را روشن مآن   ی سلطه ی تحت هان ی و سرزم   ان ی نظام شبه   نی کرد، روابط ب می   ه یتغذ 

و صادرات مواد  د ی کار در تول  م ی تقس   ، یی مواد غذا  ن یم أت  ی برا متعارض  ان ی نظام شبه   ن ی ب   ی اشکال همکار ر ی سا 

از  مخدر و حفظ   به    [ 61] .بود   ی اتی ح   ار ی بس   ی بانک   ی هاشبکه مختصری  این حال، توجه   نی ب   ی هاتفاوت با 

است:   ار ی بس نیز    ان ینظام شبه  استراتژ   ی سازمان   ، یی ای جغراف   یها تفاوت   مهم  هم   ک،یو  در   ن ی چن و  تنوع 

 یی واگرا  جادیعوامل باعث ا   نی از ا   کی هر    . ها ی آن خارج  حامیانمنابع، و    یها گاه ی پا   ،ی سازمان   ی هات یظرف 

 شد.  ی دولت   ی نهادها  ی ای بقا  نی چن با مردم و هم   انی نظام در روابط شبه 
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آثار مهم   راث ی م  و   استمداران ی از س   ی مهم   پس از جنگ، بخش   است. بر دوران معاصر داشته    ی جنگ 

و از بر عهده بگیرند جنگ را  انی نظام اقتصاد شبه   مدیریت   ت یا موفق موفق شدند ب بازرگانان برجسته در لبنان 

و نیز پلکانی بود برای صعود   گذشته  های اختالف خطوط گسِلبازتابی بود از    ی، جنگ داخل   [62]ببرند. آن بهره  

 االت ی و ا   ران یا   ، ی عربستان سعود   ه، ی سور  با   رابطه   برقراری لبنان پس از جنگ و    ی اس ی و س   ی طبقات تجار 

  . متحده

 لبنان پس از جنگ  ی اسی اقتصاد س مسیر  :  ی ر یگ جه ی ت ن 

نخست،   [63] .دوران پس از جنگ اشاره کنم   ی د یکل   ی های ژگ ی از و  یبه برخ اختصار  خواهم به پایان می در  

را در   قدرت   ی، نظام رهبران شبه  داخل   خود  تبد   ک ی استراتژمسندهای  به    یجنگ  از جنگ   لی در نظم پس 

ی در آن نقش محور   یدولت   ی که نهادها  ی رابه اقتصاد   ی نظام گذار از اقتصاد شبه سکاِن  ها  ن آ  [ 64] .کردند 

  هفصل پس از جنگ انجام شد ک و حل  ی قانون   های منابع در چارچوب  ی له کنترل و مباد   .در دست گرفتند   دارد، 

  ی ها گسترده بود و گروه وضوح  به فساد    . آن سهم داشتند مانده در  ی باق   ان ی نظام شبه   تمامی   باً ی تقر   ندگان ی نما 

بر    ی ان ی دوران پس از جنگ پا   ها، ی این همه   با گرفتند.  طور گزینشی خشونت را به کار می چنان به هم   ی ردولت ی غ 

پس از    خود را به نظِم  ی و اقتصاد   ی اس ی س   ی قدرت نسب   ان ی نظام که شبه   ی زمان   ی حت   بود،   ان ی نظام اقتصاد شبه 

 کردند.   واگذار جنگ  

 ،بودند   ینظام شبه   هایگروه   ها رهبران سابقاز آن   یاری که بس   ، و بازرگانان برجسته   استمداران ی دوم، س 

اقتصاد   ی [ بازساز65] داشتند.  مواضع خود   ت یتقو گاهی نیز  حفظ و  منظور  به   ت ی و تثب   یبازساز   یی برای هابرنامه 

 1998ـ1992)   ی اوری وز در دوران نخست   [66] . نمونه استترین  مشخص   ی، ری حر   قی رف   از سوی   لبنان  ی اس ی س 

ها و ات ی مال کاهش   برال، ی ل   ی پول   است ی س بر اساس اجرای  پس از جنگ    یو توسعه  ی بازساز (، 2004ـ 2000و  

دوره شاهد   ن ی در ا   . اجرا شد   ی دولت   ی ها شرکت   ی سازی بر ارزش افزوده( و خصوص   ات یها )از جمله مال تعرفه 

پسماند،   ت یر یبرق، مد   دی تلفن، تول پست و  خدمات    ی مانندبه بخش خصوص   ی دولت  ف یوظا   واسپاری فروش،  

نگهدارو ساخت  و  توز ها راه   ی ساز  و  نفت  عی،  و  نما  نه ی کاب   ی دی کل   یاعضا   . هستیم   گاز  از   ندگانی و  مجلس 

ها را آن ، ها قرارداد   ط یو شرا  ها در مناقصه  ی بردند و با دستکارمی سود  ی سازی و خصوص  ی بازساز  ی هابرنامه 

 یو توسعه   ی بازساز  ی برا  ی حق انحصارها  نمونه ترین  یکی از اصلی .  دادند شان تغییر می متحدان خود و  به نفع  

امالک و مستغالت به نام   ی به شرکت خصوص   ی ریحر است که از سوی    ( BCD)   روت یب   ی منطقه مرکز

Solidere    یی ــ قضا   ی اب ی ارز   ق یاز طر   ــ سهام  انتشار  تمام اموال به شرکت،    واگذاری شامل  اعطا شد، که 

ی برجسته   استمدار ی س که به    ی ری حر  . ها بودبرای صاحبان اصلی این اموال و مالکیت شرکت بر اراضی گورستان 
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نش پیمانا نه فقط خودش بلکه اطرافیان و هم   ، شود شناخته می   پس از جنگ  ی و توسعه   یبازساز  یهابرنامه 

از نظم پس از جنگ سود   ز یو بازرگانان ن   استمداران ی س   ر ی سا  . فسادهایی نقشی پررنگ داشتند   نیز در چنین 

با و    جای گرفتند  د ی انداز جد چشم در این    تی بودند که با موفق   ینظام شبه   های گروه   رهبرانها اغلب  . آن بردند 

شان را پیشین قدرت و ثروت    ، شان متحدان ی، چه برای خود و چه  دولت   یقراردادها دراختیارگرفتن انحصار  

 کردند.  تربیش 

بالعوض و   یها ، کمک ی مختلف ها وام اعطای  است.    هی انباشت سرما  ی ها وه ی ش دهی  تغییرجهت   ، سوم 

منابع   ، نخستینو قطر   ی امارات متحده عرب   ت، یکو   ، ی حاکم عربستان سعود  ی هاخانواده   ی های گذاره یسرما 

 ی مانند بانک جهان  ی الملل ن ی ب   یموسسات مال   عالوه بر این، بودند.    م ی مستق   ی گذاره یو سرما   ی خارج   ی هاکمک 

مجدد   یر یگ جهت   نی مهم در ا   یها قطب یکی دیگر از    ،ران یا   یاسالم   یجمهور   ی مثل خارج   یهاو قدرت 

 .شدمحسوب می 

لبنان از   اشغال جنوب ان ی ند از پا ا عبارت   اقتصاد لبنان  یبرا   ی ات ی تحوالت ح   ری سا  ، پس از جنگدوران    در 

 ییهای ، و هجوم سور2006در    ل ی ، جنگ اسرائ 2005در    ه یسور   ین ی نش ، عقب 2000در سال    لی اسرائ   سوی 

و  ل ی اسرائ  ی های ن ی نش عقب به این ترتیب،    .ختند یگر به لبنان   ی رژیم اسدران ی از سرکوب و و 2011که پس از  

 .فارس، فراهم کرد   ج یخل ی  سوی کشورهای حوزه از  ی خارج   ت یاز حما  ی تربیش حجم  و   د ی منابع جد   ، ه یسور 

. یمپس از جنگ بود   ی بازساز  یها قطر در قالب کمک   ی ه ی سرما  ی سابقه ی ورود ب شاهد    2006پس از    ی دوره 

نم  سوربلند   ری ث أ ت  می توان ی هنوز  به را    هی مدت جنگ  لبنان  اقتصاد  درک  بر  کامل  دولت م ی کن طور  مقامات   ،ی . 

و   یکار ی ب   شی افزا  ها،رساخت ی ز  ی را عامل تخریبسور  انی جو چنان پناه هم لبنانی  و بازرگانان    استمدارانی س 

یی ها کمک   انیو جر   هی سرماطور دقیق میزان  ای به مطالعه   چ ی ه که هنوز  کنند؛ در حالی ی معرفی می مال   ی ثبات ی ب 

 اتی اقتصاد عمل . عالوه بر این،  نکرده است  ل ی تحل لبنان شد،  ی نصیب  سور  ان آوارگ   ی گسیل که در نتیجه 

شده ی کمترمطالعه چنان سویه ، نیز هم ه یو چه داخل سور   یچه در مناطق مرز  ، اهلل و ارتش لبنان حزب   ینظام 

 .است

 یکشورها  ری سا   یکه مشخصه کرد  یی تبعیت می از همان الگوها  یار ی بس   ازقتصاد لبنان پس از جنگ  ا 

دهه  در  س   ی ب یترک   یعنی   ؛بود   2000و    1990  ی هامنطقه  لیبرال هااست ی از  تجارت؛ ی  قوانین  سازی 

ی جه ینت   . یاجتماع قطع برخی از خدمات مربوط به تأمین    وها و خدمات دولتی؛  ، شرکت اموال سازی  خصوصی 

ب   ش یافزا   هااین سیاست  نقش   بود.   ی مردم عاد  ی برا  دی قدرت خر   رانگری کاهش ونیز  و فقر و    ی کاری نرخ 
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تواند ی م   ی ل ی تحل   د ی سه کل   . اهمیت دارد   ار ی فارس بس   ج ی خل سوی کشورهای  از    ی خارج  م ی مستق   ی گذاره یسرما 

 .کمک کند ی در لبنان برالی نول   یبازساز   فرد ی منحصربه ها ی ژگ یبه ما در درک و 

تفاوت    یی واگرا   نخست،  جهان   لبنانِ   ی توسعه   ر ی مس و  جنگ  از  به  دوم  یپس   یکشورها   ر ی سا   نسبت 

  است.   ی نیز مشهود پس از جنگ داخل   ی بازساز  یبرال ی نئول   یست که در کنار آن زمینه قا ی و شمال آفر   انهیخاورم 

ی ف ی از نظر ک   یدار ه یمعاصر روابط سرما ، سازماندهی  1990پس از سال    ه یانباشت سرما   ی محل   ی هاوه یش در اثر  

با  است  اول   متمایز  از  ی  ه یدوره  آن که مشخصه   استقالل پس  مبتن   ی  و  آزاد  باز،    .بود  بر خدمات  یتوسعه 

زمینی مناسب آن را به    دولت،  یتحت رهبر   یاقتصاد   یتوسعه   یو جهان   یالبنان از روند منطقه   گیری کناره 

 ی نقش اصل   یکه در آن بخش خصوص   کندیل می تبد   یی اقتصادها  یِ خ ی تار  رات یی تغ   ی بررس مطالعه و    ی برا

 .به عهده دارد ثروت را    د ی تول 

ساختار د ی تجد  ی امنطقه ترین مراکز  مهم   ــ  ه ی در لبنان با مصر، مراکش، تونس و ترک  سمیبرال ی نئول دوم،  

هنگام نسبتًا کوچک    د یبخش تول   اند از: عبارت   آن   زی متما  یهای ژگ یو   متفاوت است.   ــ   ی ل ی تحم   یبرال ی نئول 

چنین هم   و   ؛( افتی کاهش    ی)هرچند در اثر جنگ داخل   روت ی ب   ی شگام یپ   یخ ی نقش تاری؛  برال ی نئول   شروع اقدامات

فراتر از   اریو بس   بوده   معمول   پیش از جنگ جهانی دوم ها  مدت از  که  ارسال وجوه    یها ان ی جر  مهاجرت و 

 دوم است.  ی اعراب پس از جنگ جهان  ی مهاجرت کارگر  یالگوها 

 ی بازساز   یمشخصه  ی،بار بده   قی وام و تعم سازی مشروط  است.جالب   زی در لبنان ن   دولت  یبده  تی ماه 

 ی ها ی بده   نی تر از بزرگ  ی ک ، ی (GDP)ی  ناخالص داخل   دی لبنان نسبت به تول   ی عموم  یبده  است.  یبرال ی نئول 

است  )و جهان(  به   یبده   نی ا   [67] .منطقه  انحصارابتدا  متکی )محدود(    ی داخل   گاهی پا  ک یبه  فقط    یطور 

 یهاو بانک   شود مربوط می   ی محل   بانکداری بخش  ی به  ناخالص عموم   ی درصد بده   50از    شی ب   [68]. بود 

 [69] . دارند یکل بخش بانک  ن ی انگ ی نسبت به م   ی تربیش   عمومی   ی بده است، ی مرتبط با س   یاصل 

بخش  در واقع،    [ 70] .چند جانبه است   ا ی دو    ی هابه وام   ی مربوط خارج   عمومی   ی از بده   ی زی بخش ناچ 

اسناد خزانه و اوراق قرضه   : یعنیاست  یعموم یلبنان به شکل اوراق بده یناخالص عموم یبده چشمگیر

فراهم کرد تا   یمحل   ی هابانک   یامکان را برا   ن یا   ی دولت  یها ی بر بده ه  بهر   باالی   نرخ   . ( Eurobonds)   ورو ی 

بگیرند،  دارمدت   ی ها سپرده برای  را    یی باال   نسبتًا  ی بهره   ی هانرخ  نظر  حال    در  عین  در  از هم که  چنان 

ی نیز موجب شد تا بانک  رازداریقانون  ، بهره  یهانرخ  عالوه بر این[  71]بردند. می سود  نیز   ی دولت  یها ی بده 

ی این به این ترتیب، همه   . شود ذب  لبنانی، ج   ی اسپورای و هم د   یمردم محل   سوی   هم از   ی عظیمی یه سرما 
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ها تفاوت   ن ی ا  ا یآ  اما  . کرده است  ل ی تبد   سم یبرال ی نئول  رات یی کاوش تغ   ی برابستری مناسب  لبنان را به   ، ها تفاوت 

 رسند؟ی م  سم ی برال ی از نئول  ی متفاوت   یف ی دارند و به اشکال ک   یل ی تحل  ت یاهم 

 تی ری بخش مد   [72].است   یل ی تحل   دی کل   ن ی، سوم 2015لبنان از سال  های  رساخت ی ز  توجهفروپاشی قابل 

و   و  زباله  افتاده  کار  از   فروریزی  ن ی ا  .اند شده   بحراندچار    ز ی ن   ــآب    ژه یو به   ــ   گر ی د   ی هابخش صنعت 

پس   ی اس ی در اقتصاد س  یاحتمال   یها ی به دگرگون   نگاهی نیز ، نیم آن  ی ناشی از اس ی س   ی هاو بحران   یرساخت ی ز 

 یی تنهابه   ، خوداما فساد   . دانند می ها  رساخت ی زاضمحالل  عامل  را  فساد  گران،  ی تحلیل برخ   از جنگ لبنان دارد. 

موجب خود    یخود از نظم پس از جنگ بوده و لزومًا به   یهاست که جزئ مدت فساد    رای ز   ست،ین   یمؤثر  ح یتوض 

 یاس ی موجود از نخبگان س   ی هاکرده است که شبکه   ر ییتغ چگونه  لبنان  اما    [ 73] . شود ی نم   هارساخت ی ز  ی فروپاش 

اقتصاد  فروپاش   یو  پا   سابقه ی ب   ی رساخت ی ز  ی به  زمان  داخل   ان یاز  به   ی برخ   ؟اند زده   دامن تاکنون    یجنگ 

 ک ی از    یمتحده و عربستان سعود   االتیا   نی ب   ک یژئواستراتژ  یها حول رقابت   یاس ی س فضای  شدن  ی دوقطب 

 تر ق یعم پژوهشی  مستلزم    ی اس ی اقتصاد س   یانتقاد   کردی رو   . کنندمی اشاره    گری د   یاز سو  رانی و ا  ه یسو و روس 

درآمد و در   یمنابع خارج   شی فرسا چون  هایی هم های دیگری را نیز بررسی کند، جنبه تا بتواند جنبه   است

منابع داخل   یر یدرگ   دی تشد   ،جه ی نت  نیز بر سر  با سا   وند ی پ   ی چگونگ   ی؛ و  لبنان  و   یمل   یاقتصادها   ری اقتصاد 

 .ی امنطقه 

بانک   روت، یبندر ب که    دارد   یا منطقه   ی مدرن کارکردان  لبنان در دور   یاقتصاد   یمشخصه  و   ،ی بخش 

مبارزات و   ، د ی جد مباحث    م ی توان ی ما نم از این رو،  آن هستند.  شاخص    ی ها ه بخش امالک و مستغالت نمون 

بدون درک را    ــ  2020ـ 2019  ی مردم   ام ی و ق   ر یاخ   ی از جمله بحران اقتصاد  ــ لبنان    ی اس ی اقتصاد س   یالگوها 

تغ   تی ماه  با سا   ی وندها ی پ   ر ییدر حال  کنیماقتصادها    ر یآن  تحل درک  از  لبنان  و   ی اسه یمقا   ی ها ل ی . حذف 

دانستن   بنابراین، مرتبط کرده است.    ت یطبقات را تقو   لی دولت، بازار و تشک   ی دهنده ل ی درک تقل   ، ی امنطقه 

س   ی محل   ی های ژگ وی  اقتصاد  جهان   ی امنطقه   ی اس ی با  موثرتر  و  بسیار  بر  ی،  اصرار  ی از   اکنارگذاشتن 

 لبنان است.  پنداشتنیی ا استثن 
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 1918-1919آلمان:   های انقالب نوامبر ها و ناشناختهشناخته
 

 2022ژانویه  21

 

 ی: کالوس گیتینگر نوشته

 ی: مریم فرهمندترجمه

 

نوامبر   تا  1918انقالب  نه    ج هرچند  اما  پارلمانی شد،  به دمکراسی  را فروپاشید و منجر  و تخت سلطنت 

چنین نه امر  همشکست، نه ادارات و مدیریت را دموکراتیزه کرد، و  ساختارهای نظامی امپراتوری را درهم

سال پس از    14های صنعت متحقق کرد. نه بهارِ قرن بیستم، بلکه  یک از شاخهسازی را در هیچاجتماعی

 آن، فاشیسم فرا رسید.

ی قهر  ( گستردگی بیش از اندازه2( شکاف در جنبش کارگری؛  1دو علت اصلی برای شکست وجود دارد:  

 [.SPDآلمان ] دمکراترهبری حزب سوسیال ضدانقالبی، همراه با تأیید یا اِعمال نفوذ

می عوامل  این  اینهردوی  با  شوند،  بررسی  ارتباط  بایستی  این  در  است.  دوم  علت  بر  اصلی  تأکید  حال 

نظامی و  های شبهدمکرات با فرماندهی نظامی سابق و »گروههایی از همکاری رهبری حزب سوسیالجنبه
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آشکار خواهد شد که تاکنون به ندرت یا بسیار محدود یا از منظری    ( Freikorpsمزدوران داوطلب ارتش« )

 اند. غلط بررسی شده

با   دمکراتکسیون حزب سوسیالانشعاب اول. علت انشعاب اصلی در جنبش کارگری موافقت رهبری و فرا 

 بود.  1914جنگ امپریالیستی در اوت 

،  شددمکراسی متورم میی زیرین سوسیالها پیش در الیهانشعاب دوم. البته انشعاب دومی هم که از مدت

ای بود؛ اعتصاب عمومی علیه بورژوازی و علیه جنگ؟  پرسش بر سر اعتصاب سراسریِ توده  .وجود داشت

گیری نسبت به جنگ، به حزب سوسیال  ین دومین شکاف، یعنی شکاف سراسری در موضعآری یا نه. ا

( هم سرایت کرد: بهترین مثال ادوارد برنشتاین و کائوتسکی، نیاهای حزب، که  USPDدمکرات مستقل )

ها یا  به حزب سوسیال دمکرات مستقل ملحق شدند، اما پیش از هرچیز، در شُمار رویزیونیست  1917در  

 ای بودند.ها و از دشمنان اعتصابات سراسری تودهیستسانتر

این سؤال نیز در سراسر کشور به سؤال قبلی اضافه شد: قدرت شورایی، آری یا    1918حداکثر در دسامبر  

 نه؟

وارِ اسپارتاکوس، همراه با کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ که  تر فرقهانشعاب سوم. گروه کوچک و بیش

تر  ای جنبش کارگری داشت، اما تأثیرات بیرونی تبلیغاتش بزرگهای تودهباً اندکی در پایههرچند نفوذ تقری

جزو حزب سوسیال دمکرات مستقل بود. از    1919و    1918ی بین  بود. این گروه نیز در انشعاب، در فاصله

 شود.می ندرت نامی بردهتوانند در این رابطه طرح شوند، بههای رادیکال برِمِن که میگروه چپ

از   تمامی صنایع، مستقل  از طرف  کارگران  انتخابی  معتمدان  ]یا  انقالبی  معتمد  نمایندگان  گروه چهارم، 

سندیکاها[ بودند که با حزب سوسیال دمکرات مستقل رابطه داشتند و طی جنگ شکل گرفته بودند. این  

های  کردند و از پایهمستقل عمل میبودند، اما    گروه هرچند هوادار جناح چپ حزب سوسیال دمکرات مستقل

عالوه بر این با گروه اسپارتاکوس همکاری داشتند، اما بعضاً در رقابت  ها  ای وسیعی برخوردار بودند. آنتوده

کردند. درست قبل از آغاز  واروهای انقالبی« میها هم بودند و گروه اسپارتاکوس را متهم به »پشتکبا آن

ها توسط پلیس متالشی شده و جاسوسان  ها پرهیز کردند، زیرا اسپارتاکیستبا آن  انقالب نوامبر از ارتباط 

این گروه، در عینپلیس در آن بودند.  نفوذ کرده  کنگرهها  به  بهحال  و  نمایندهی ]شوراها[  ها  ی آنویژه 

 پایان بود. های بیی بحثریشارت مولر امیدهای زیادی داشتند که شیفته
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[ وجود داشتند  Ruhrی »رور« ] های دیگر سندیکالیستی و مستقل از حزب، در منطقهنبشها، جدر مقابل آن

 ها صورت نگرفته است. ی آنکه اساساً تحقیقی درباره

  چپ   به این ترتیب حداقل سه گسست در درون جنبش کارگری ایجاد شد، اما اقدامی مشترک توسط جناح

دلیل  ایِ عظیم ]کارگران[ بهشدن تودهرغم رادیکالیزهبه  دمکراسی و وابستگانش، در برابر رهبری سوسیال

 دمکرات، به سختی ممکن بود. های ضد کارگریِ دولت سوسیالسیاست

 دمکراتشدن حزب سوسیالبورژوایی

کردن بوروکراسیِ کارگری و رهبریِ این حزب قرار  بر بورژوایی  دمکراتتمرکز جناح راست حزب سوسیال

مان، گوستاو نوسکه، ولفگانگ هاینه، اُتو  دگان این نظر فریدریش اِبرت، فیلیپ شایدداشت. در رأس نماین

زوده آلبرت  هایلمن،  ارنست  براون،  اُتو  لندزبرگ،  اُتو  داوید،  ادوارد  همولز،  ارنست،  اُیگِن  چنین کوم، 

قرار داشتند. از زمان  یِن، و مُبلغ حزبی، گِئورگ اشتامپفر  هایی مانند گوستاو باوئر و کارل لگیسندیکالیست

های مخالف جنگ از  دمکرات، یعنی سیاست برکناریِ سوسیال1916ی[ »به پیش« در  کودتا در ]نشریه

های حزبی، بلکه بر تمامی  ، نه تنها این سیاست بر تمامی ارگاندمکراتی مرکزی حزب سوسیالروزنامه

وبیش در برابر فتیشِ ناسیونالیسم  نگ، کمها به هنگام جدمکراتیک نیز مسلط شد. آنمطبوعات سوسیال

گرایی و استعمارگرایی مشغول بودند، های امپریالیسم، الحاقزدن با سیاستسر تعظیم فرود آورند، به الس

داران  هایی با سرمایهها طی جنگ شبکههای قومی و نژادپرستانه داشتند. آن ها گرایشو حتی بخشی از آن

 ( و فرماندهی عملیاتی ارتش ساختند.1916بزرگ )قانون خدمات کمکی 

 ]شهر[ کیل، آغازگِر انقالب و ضدانقالب 

[  2]  ( Ralf Hoffroggeروگه )[، رالف هُف1]  ( Ottokar Lubanتحقیقات اخیر کسانی مانند اُتوکار لوبان )

وجود،  کرد. با اینمثابه آغازگرانِ انقالب آشکار و دیگران، به درستی نقش نمایندگان کارگری انقالبی را به

هم  شورش بود.  انقالب  آغازگر  ساحلی،  شهرهای  و  »کیل«  میملوانان  همه  نوسکه  چنین  که  دانستند 

(Noskeبه ) کیل« فرستاده شده است. او هرچند نتوانست مانع گسترش قیام  شهر عنوان ترمز انقالب به«

تر شناخته شده، این است چه کمآن  های انقالبی را خاموش کند.شود، اما به سرعت موفق شد آتش شعله

ی  افسرهای عرشه ]کشتی[ )به اصطالح »بریگاد آهنین«( اجازه  هنگام نه تنها به بریگادکه نوسکه در این

اعتبار )در بریگاد نیروی دریایی ارهارت یا  زمان دست افسران بیسازماندهی بر ضد قیام را داد، بلکه هم
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لووِن دریایی  نیروی  مهاجم  فِلدبریگاد  و  برآشفته  بسیار  و  داوطلب  نظامیان  شبه  سازماندهیِ  برای  را   )

 بازگذاشت. 

 همراهی با وزیر جنگ 

دمکرات در برلین دیگر نتوانست جمعیت عظیم مردم را از  نوامبر، رهبری حزب سوسیال 9که در  پس از آن

و تا آخرین لحظه تالش  ها دور کند، صدارت اعظم را در دست گرفت، کوشید سلطنت را نجات دهد  خیابان

امری این  انقالب شود.  ناشناخته  ست شناختهکرد مانع  اما سراسر  نامزد مقام   است که  ماندهشده.  اِبِرت، 

  بحال چه تادست بگیرد. آنصدارت اعظم امپراطوری، فوراً تالش کرد اختیار »قوای ارتش« در پایتخت را به

ش[ ارنست هاینریش اشمیت ــ از قلم افتاده این است که  نگار ارتدر تحقیقات تاریخی ــ جز نزد ]تاریخ

اِبرت در    Heinrichش ]نوامبر از ژنرال پروسیِ وزیر جنگ ]امپراطوریِ رایش[، هاینریش شُی  9وِلز و 

Schëuch  .[، درخواستِ حمایت نظامی از سیاستِ ترمز ]انقالب[ را کردند و از سوی او حمایت هم شدند

ی نظامی جدید شهر را مسئول  طریق در اختیار وِلز قرار گرفتند، او فرماندهکه از اینای  های امنیتیبا تیم

های قطار را به اشغال ]نیروهای امنیتی[ درآورد. حتی های منتهی به پایتخت کرد و ایستگاهکنترل جاده

اب، یعنی حتی در [ با این حس3نوامبر، داوطلبانه به گروهان نظامی او پیوستند: ]  10افسران جوان نیز در  

ش لباس نظامی  دومین روز انقالب در برلین، ارتش شبه نظامیان داوطلب ]ضدانقالب[ حضور داشتند. شُی

(  1919که دیرتر )در مارس    خود را بدرآورد و در لباس شخصی به فعالیت خود ادامه داد، ــ برخالف نوسکه

ـ این نظامی میانهمنصوب به فرمانده حتی مانع تیراندازی هواپیماها    1918ر اوایل نوامبر  رو دی کل قوا شدـ 

زمان اما  طور که ژنرال الکساندر فون لینزینگ درنظر داشت. همبه قطارهای حامل ملوانان انقالبی شد، آن

ی مخابرات وزیر جنگ در خدمت  ش و شبکه، خودروهای نظامیِ شُی 1918نوامبر    9در اولین روز انقالب در  

 [ 4ها« قرار گرفته بودند. ]ی سربازان علیه »چپتبلیغاتی« در میان توده ولز برای »کارزار

مورد  ی داخلی ــ در این، ولز مانع تیراندازی سربازان جبهه1918نوامبر  9شده است که در این امر شناخته

شد  یعامی مکه بدون شک منجر به قتل[، کاری5ی مردم شد]تیراندازان ناومبورگ«، به تودهمعین، »تک

می پی  در  را  شدیدی  انقالبی  خشونت  شناختهکم  اما  داشت.که  حمایت  تر  فوراً  ولز،  که  است  شده 

دمکراسی جلب کرد. نیروهای گروهان رزمی  سود خود و رهبری سوسیال  تیراندازان ناومبورگ« را به»تک

نظام بودند، گارد پیاده[ ــ که جزو  Füsilierدوزک« ــ هنگ گارد فوسیلیر ]سلطنتیِ دیگری با نام »کفش

اولین  6در   برای  تودهدسامبر  علیه  بر  آشکار  خشونتی  به  دست  بیبار  و  زدند  مردم  سوی  ی  به  هدف 
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تظاهرکنندگان شلیک کردند و از جمله باعث کشتار مسافرانِ قطار شهری شدند. این نیز تحت فرماندهی  

 ولز رخ داد. 

 روز دوم 

تراژدی »]قیام[ ملو در  وُلف  انقالب، مهمفریدریش  داد که دومین روزِ یک  ترین روز  انان کاتارو« نشان 

دمکرات و رهبری سندیکا، در طول شب نهم  بود. رهبری حزب سوسیال  1918نوامبر    10است. دومین روز،  

ذره فعال کرده    به بعد، ذره  1916ها را که هشیارانه از  های کارخانهی اعضاء و هستهبه دهم نوامبر، توده

این  بودند، در  کردند.  بهسازماندهی  وحدت،  به  دعوت  میجا  عمل  فتیش  موضوعی  مثابه  هم  این  کرد. 

شده نیست: از جانب رهبری  گیرد. تقریباً اصالً شناختهتوجهی قرار میشده است، اما اغلب مورد بیشناخته 

آنان بودند(، در    دمکرات، برای تهییج و آگاهی شورای کارگران و سربازان )افسران هم جزوحزب سوسیال

گونه که صدر اعظم بعدی  بود. همان( »تمرینی نهایی« ترتیب داده شدهBuschساختمانِ سیرک بوش )

[ ]در این سیرک[  6داد، هیچ چیز را نباید به »تصادف« واگذار کرد. ]توضیح    1928دمکرات در  حزب سوسیال

ی ما را  ها قصد غافلگیری ناجوانمردانهکردند که چپمیزمزمه    تجربهلحاظ سیاسی بیدر گوش افرادِ به

اند.  ها در خوابترین چیز باید اتحاد و فراخوان مجمع ملی ]یا مجلس مؤسسان[ باشد. اما چپدارند، و مهم

شان را  زدن به عمل، توسط شورای سربازان ـ که شبانه وادارشان کرده بودند، تصمیم سیاسیبجای دست

 حث و گفتگو بودند. بگیرند، مشغول ب 

 در شدند. آیی در ساختمانِ سیرک بوش، لیبکنشت و »نمایندگان کارگری انقالبی« از میدان بههمدر گرد

و شورای اجرایی در این هنگام، حتی برای    SPD/USPDحال ممانعت از تشکیل دولتی مرکب از  با این

ـ مدت کو تاهی در مقام »صدراعظم جدید امپراطوری  ابرت و همکارانش هم ممکن نبود. به این دلیل ابرتـ 

، برای امور ملی  USPDو    SPDی دولت جدید، مرکب از نیروهای برابر  عنوان نمایندهرایش« و بعد از آن به

ــ در ابتدای کار به وزارت جنگ پناه برد. ابرت و ولز با عمل خود ثابت کردند که از همان آغاز روی ارتش  

روی جنگ، که مسلماً در این مقام ابقا شد، ا در این وزارت ابتدا با وزیر میانههکردند. آنقدیمی حساب می

 همکاری کردند. 

 ها: لیبکنشت، شرکت در دولت و شورای اجرایی را تحت فشار گروه اسپارتاکوس، رد کرد. یک اشتباه چپ

شب دهم به یازدهم  میان فریدریش ابرت و ویلهلم گرونِر )رئیس فرماندهی ارتش( در    که   شده استشناخته 

پیمان مشترکی بسته شد. هدف آن و سازماننوامبر  از بسیج  نه فقط جلوگیری  با  ها  بلکه »مبارزه  یابی، 
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واقع توسط شورای سربازان سازماندهی  ی ممانعت از بسیج سراسری بهکه مسئله[ این7بلشویسم« بود. ]

ها، قابل تصور  عنوان فردی منزجر از تودهای او بهعبارتی بر شده بود، برای ابرت ناشناخته باقی ماند، یا به

، که در اتحاد بین ابرت  دمکراتنگارانِ وابسته به حزب سوسیالبودنِ این ادعای تاریخچنین دروغنبود. هم

شود که:  طریق آشکار می[، از این8شد ]و گرونِر، موضوع صرفاً مربوط به ممانعت از تظاهرات سراسری می

ی میهنی از طریق صدور فرمانی در نهم  گرفتن اختیار ارتش پایتخت و جبههدستبرای به  ( تالش ابرت1

(  2دمکرات مستقل افتد.  ویژه حزب سوسیالدست دیگران، بهنوامبر، به این دلیل بود که مبادا اختیارش به

راف، خودروها و  ی ولز از سازوکار، مخابرات، تلگ( استفاده3همکاری با وزیر جنگ و طلب حمایت از او.  

استراتژیک.   مناطق  اشغال  و  انقالب  سدکردن  برای  جنگ  وزارت  هم4افسران  تشکیل  بریگاد  (  زمان 

 ضدانقالبی نیروی دریایی در شهر »کیل« توسط نوسکه. 

ی ابرت و گرونِر مطلع  دمکرات مستقل در دولت، از رابطهداند که حزب سوسیالچنین به ندرت کسی میهم

نوامبر با تأیید    18ی قدرتِ صدورِ فرمان به افسران در  گونه، تفویض دوبارهافقت کرد. اینبود و با آن مو

دانسته  تر دمکرات مستقل، صورت گرفت. در این مورد نیز، بنا بر تحقیقات جدید، باز هم کمحزب سوسیال

( ــ با  1918دسامبر    10ی نیروهای نظامی صحرایی ارتش )در  رئیس فرماندهی ارتش، با رژه  است که

اطالع ابرت ــ کوشید تا علیه شوراهای کارگران و سربازان کودتا کند. ابرت، تدارک ]ارتش[ برای کودتا را  

طور بدیهی ـ از  گیری آن قرار داشت، از همکاران خود در هیئت دولت و ـ بهکه کامالً در جریان شکل

نگار آلمان شرقی، اروین  که تاریخافتد ــ درحالیشوراها مخفی نگاه داشت. و این نکته نیز همواره از قلم می

شِر«  چنین به سرگُرد »کورت فون اشالیکشف کرده بود ــ که ابرت، هم  1968را در سال    مَن حتی آنکُنه

سخنرانی خوش متن  داد  کند.]آمدگوییاجازه  دیکته  را  همین9اش  سخنرانی[  در  ابرت  چرخش  اش  طور 

شِر«  ناپذیرانِ میدان جنگ«، متعلق به قلمِ »اشالیعنوانِ »شکسته وطن، با  خطاب به سربازان بازگشته ب 

شد و  به این ترتیب ابرت    1933/1932که رکابدار هیتلر، صدراعظم بعدی امپراطوری رایش در  بود، کسی

با    زمان، رئیس فرماندهی ارتش، ابرت را به ایجاد اختالفچون یکی از بانیان خیانت جلوه داد. همرا هم

کرد. کودتا شکست خورد و نتوانست  دمکرات مستقل ترغیب مینمایندگان منتخب مردم در حزب سوسیال

ی شوراهای رایش شود. اما در همین دوران رئیس فرماندهی ارتش و ابرت، تصمیم به  مانع تشکیل کنگره

 [ گرفتند. Freikorpsنظامی و مزدوران داوطلب ارتش« ]های شبهبازسازی »گروه
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 شده ی شوراها ـ مصوباتِ نقضکنگره

دسامبر، تشکیل مجمع ملی ]یا مجلس موسسان[ را به تصویب رساند. ابرت    19ـ    16ی شوراها از  کنگره

طریق راه، بر دمکراسی شورایی سد شد[ بسیار خوشحال بود و این مصوبه را با ابراز تشکر پذیرفت. ]از این

موضوعی شناختهاین  چندان  ست  اما  تاریخشناختهشده.  جونز،  مارک  و  ــ  نیست:  این  شده  ایرلندی  نگار 

ی »نکات هامبورگ« ]از سوی شورای  گیری درباره[ ــ تصمیم10سپارد ]مسئله را کامالً به فراموشی می

که چگونه این نکات توانست در کنگره،  کارگران و سربازان به منظور رفرم دمکراتیک در ارتش[، و این

ی شورای انقالبی سربازان با نمایندگیِ هاینریش دورِن باخ )از لشکر نیروی دریایی خلقی(  صرفاً با مداخله

انتخابی فقط  این »نکات«  برسد. هدف  بلکه  به تصویب  نبود،  نظامی  درجات  کنارنهادن  و  افسران  بودن 

با آرای شوراهای  ویژه  گری آلمانی بود. و این، با اکثریت قریب به اتفاق، و بهشکستن نظامیوضوح درهمبه

دمکرات به تصویب رسید. ابرت در وحدت و قاطعیتی تمام، همراه با سپهبد گرونِر )که با  حزب سوسیال

مدال و  درجه  و  نظامی  کامالً  »نکات  لباس  اجرای  مانع  یافت(،  حضور  رایش  صدارت  دفتر  در  هایش 

اشتباه کم این  شدهتر شناختههامبورگ« شدند.  انقالبیون  از  دیگری  منتخب حزب  ی  نمایندگان  بود که 

دمکرات مستقل در این نشست شکست خوردند و توسط ابرت و گرونِر، با ارجاع به لنین و تروتسکی  سوسیال

سازیِ ارتش به زمانی موهوم و مجهول، موکول شد. اشتباه فاحش دیگری که  مرعوب، شدند. دموکراتیزه

سوسیالشناخته  حزب  است:  همکشده  از  مستقل  جانشین  دمکرات  ارگان  یعنی  مرکزی،  شورای  با  اری 

 کمیسیون اجرایی، سر باز زد.

 مبارزات در کریسمس 

  دمکرات [ رهبران حزب سوسیال11شده است. ]شناخته  1918جزئیات بسیاری از مبارزات کریسمس سال  

ناشناخته   خواستند از شّرِ لشکر نیروی دریایی خلقی خالص شوند.ها، میو ولز، به نمایندگی از طرف آن

سوی  [ هم بهUniversität: ملوانانی که قصد مذاکره با ولز را داشتند، از جمله از سمت دانشگاه ]مانده

( که  GKSDنظام ـ هنگ تیراندازان« )این تحریکی بود از طرف »افسران گارد ـ سواره شد؛  آنان تیراندازی 

 [ 12. ]داشتندزمان عمالً تحت فرماندهی سروان والدِمار پابست قرار در آن

های  ی تودهچنان متعلق به نظام امپراطوری بودند، از حملهبه دستور ابرت، سربازانی که هم  دانسته است که

بار در کشور آلمان  جا برای نخستینشده است که در اینتر شناختهجلوگیری کردند. اما کم  مردمی به کاخ 



1206 

 

نارنجک ]از  استفاده شد.  ]برای سرکوب[  این13های گازی  و  رایزنی[  این  که  داشت که  نیز وجود  هایی 

 کار برند. ی غیرنظامی هم بهها را بر علیه تودهنارنجک

نظامی و مزدوران  های شبهی »گروهرای آنان شد تا سازماندهی گستردهشکست اخیر ضدانقالبیون، درسی ب

مورد، باز هم با همکاری رئیس فرماندهی ارتش و رهبری حزب  داوطلب ارتش« را تدارک ببینند. در این

 . دمکراتسوسیال

؛ به  از دولت استعفا کرد. اشتباهی دیگر  1918دمکرات مستقل در کریسمس  از قرار معلوم حزب سوسیال

 های دولتی از دست رفت. بر ارگان این ترتیب، تمامی امکان تأثیرگذاری

 قیام ژانویه 

(  Georg Ledebourبور ) ]تحت هدایت و رهبری گِئورگ لِده  کمیسیون انقالبدر طول قیام ژانویه نه تنها  

مهوری  و کارل لیبکنشت، به منظور ممانعت از انتخابات مجلس موسسان و برای تشکیل ج  USPDعضو  

های  ی »لشکر نیروی دریایی خلقی«، برخالف وعدهعالوهو نیروهای مسلح ارتش به  ،ناکام ماند  شوراها[

چنین لوکزامبورگ، نیز( سردرگم بودند، بلکه ابرت نیز  و لیبکنشت )و هم  ،دورِن باخ، خود را کنار کشیدند

تاکتیک با  شد  ماهرانهموفق  مذاکرههای  در  حزب   ای  نمایندگان  مستقل  سوسیال  با  دمکرات 

مسلح برای  کافی  زمان  تسایتز(،  »گروه)برنشتاین/کائوتسکی/لوئیزه  شبهکردن  مزدوران  های  و  نظامی 

 . شده استشناخته اودست آورد. شعار معروف داوطلب ارتش« توسط نوسکه به

بود تا  نامحدودی شدهمطلقاً    ینامه، مجهز به اختیار1918ژانویه    6شده است که نوسکه در  تر شناختهکم

ترین افسر خود، یعنی  های فعالاِعمال کند. او از امکانات و سالح   شکستنِ قیامبرای درهم  را  هرگونه اقدامی

تانک کرد:  استفاده  مسلح  قوای  دیگر  و  پابست  توپسروان  آتشها،  به  مسلح  هواپیماها،  و  ها،  بار 

نارنجکاندازها، مسلسلخمپاره و  اینها  گازی.  بیهای  رویدادی  برای نخستینهم  بود.  بود که  سابقه  بار 

شد. و نوسکه  کار گرفته میچنین ابزار تخریبیِ مدرنی در کشور آلمان علیه مردم غیرنظامیِ خودی بهاین

تمامی سالح  با  را  سربازان  دست  ــ  نوامبر  ماه  اوایل  در  جنگ  وزیر  برخالف  در  ــ  سرکوب[  ]برای  ها 

عام را آغاز کردند. در  قراوالن فاشیستْ قتلد گذاشت. ارتش شبه نظامیان و پیششهری پرجمعیت آزاکالن

العاده وحشیانه توسط سربازان دولتی به اجرا درآمد؛ قاتالن  های غیرقانونی فوققیام ژانویه، نخستین اعدام

 بدون مجازات ماندند. 
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روزنامهتر شناختهکم اشتامپفر  پادگان دراگونا در  دمکرات ک نگارِ سوسیالشده است که  ی  ژانویه  11ه در 

اِشتاین  1918 هیلده  اعدام  از  مانع  ممانعت  در  بود،  شده  گرفته  اشتباه  لوکزامبورگ  رزا  با  که  شد  برینک 

ی[ »به پیش« هیچ اقدامی نکرد، و حتی بعدها تکذیب کرد که از  ی نمایندگان ]نشریههای وحشیانهاعدام

شده است، اما حتی  [ در این اثناء شناخته14ها را مسئول آن دانست. ]ستها اطالع داشته و اسپارتاکیاعدام

منکر آن است: لوکزامبورگ و لیبکنشت، به فرمان »والدِمار پابست« با    دمکراتهنوز هم حزب سوسیال

ـ سواره گارد  توسط »افسران  نوسکه  تأیید ضمنیِ  و  تیراندازان« ]سکوت  ـ هنگ  قتل  GKSDنظام  به   ]

مداران حقیقی بودند،  تلینی که تحت حمایت دولت و ارتش شبه نظامیان و مزدورانی که قدرترسیدند، قا

های خود شدند. قاتلین  نظام ـ هنگ تیراندازان«، قاضی و دادگاه جرمقرار داشتند. »افسران گارد ـ سواره

ها،  دمکراتت غالب سوسیالآزاد شدند و پول فراوانی دراختیارشان قرار گرفت. و دولت ائتالفی وایمار با اکثری

تر مورد  چنان کمهم  [15پردازشان بودند. نوسکه به اعتبار دالیلی روشن، مانع تحقیقات بعدی شد. ]رشوه

داشت    شدت دلسردکنندهشکستن قیام ژانویه با خشونتی وحشیانه، تأثیری بهشده که: درهمتوجه قرار گرفته

 ارد آورد. ی روحی شدیدی بر جنبش کارگری وو ضربه

 ی آلمان بقیه

ی  میان اعتصابات موازی در منطقه  1919گونه هماهنگی مؤثری در اوایل  یک اشتباه بزرگ دیگر: عمالً هیچ

نداشت. مهمRuhr»رور« ] برلین، وجود  نهایتاً  و  تورینگِن، زاکسن  ایاالت  اعتصابات  [،  این  ترین اهداف 

نظامی شکستن  درهم  از:  بود  همانعبارت  کنگرهگونگری،  در  که  رسید؛ ه  تصویب  به  شوراها  ی 

جنایتاجتماعی و  تبهکاران  مجازات  شوراها؛  حفظ  فوری؛  قاتلین سازیِ  مجازات  و  جهانی؛  جنگ  کاران 

زمانی طوالنی مورد توجه قرار نگرفت، اما اخیراً توجه  ای که مدتلوکزامبورگ، لیبکنشت و دیگران. مسئله

  است که اساساً مستقل از احزاب، شوراها و ساختارهایی سندیکالیستیتری را جلب کرده، این واقعیت بیش

می میشکل  فشار  تحت  را  کارگری  احزاب  که همگیْ  اینگرفتند  بیش  گذاشتند.  در  مشکل  هرجا  از  تر 

 ی صنعتی »رور« وجود داشت. منطقه

،  دمکراتسوسیال    زمان با پیشنهادهای سازش و توافق دروغین کارل سورینگ کمیسار حزبچنین و همهم

که در شهر برِمِن،  شده: با اینتر شناختهچه کمشد )ژنرال واتِر(. آنمیکار گرفتهگیرانه قدرت نظامی نیز بهپی

طرز کامالً  شوراها انتخابات مدنی، تحویل و تسلیم سالح و مذاکره را پیشنهاد کرده بودند، اِعمال سرکوب به

بسِ برِمِن با یافت. قرارداد آتشیروهای ارتش شبه نظامیِ او ادامه میناپذیری، توسط نوسکه و نمصالحه

های حزب  ( منعقد شده بود، از سوی نوسکه و مهرهVerdenکه در شهر فِردِن )ارتش »فرای کورپس«  
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ها قدرتْ وعده داده شده بود ــ نقض شد. سرانجام  که در شهر برِمِن به آنــ کسانی  دمکراتِ اوسوسیال

 ه مارس در برلین حاکمیت مطلق ترور دولتی افزایش یافت. در ما

خوبی به بررسی فرآیند اعتصابات و مبارزات ماه مارس، یعنی  [ به16 جدیدتری ] ِدر این حین تحقیقات دقیق

ی سرکوب را که توسط همکاری  سابقهدومین انقالب، پرداخته است. اما همگیِ این تحقیقات، ماشین بی

میان   مارس  مشترک  در  نوسکه/پابست،  مستقیمِ  همکاری  و  دست  1919اِبرت/گرونِر  گرفت،  کم  شکل 

نظام ـ هنگ  گیرند. فرمان شلیک از سوی نوسکه/پابست که توسط اخبار دروغ »افسران گارد ـ سوارهمی

ی رسوخ ترور به درون سیاست  دهنده شد، نشان[ و دیگرانی از این قبیل تقویت میGKSDتیراندازان« ]

سابقه در آلمان بود.  گناهان، حتی کودکان، روندی بیاخلی آلمان بود. کشتار زندانیان، دستگیرشدگان و بید

ی  گیرند: این فرمان شلیک، حتی در حوزه ی دیگری که کارهای تحقیقیِ جدید نادیده میچنین نکته هم

عام  صرفاً مُعرف فرمان قتل  کار گیرد. اینهم قرار نمی  1851ی پروس در  شمول ]قوانین[ دوران محاصره

فوق اساس حقوق وضعیت  بر  تیرباران  به  ربطی  و  دوران محاصرهاست  در  امر حتی  این  ندارد.  ی  العاده 

دقت تنظیم شده بود؛ حضور وکیل مدافع، چندین قاضی و مراجع باالی استیناف ضرورت داشت  پروس، به

چنین ناشناخته است که نوسکه حتی فرمان  . همساختساعت، ممکن می 24و اتخاذ تصمیم را تازه بعد از 

را که سخت از سوی »پابست«  قتل  اگر کسی ساکن  گیرانهفردیِ  فرمان[  این  تأیید کرد؛ ]طبق  بود،  تر 

اسلحهخانه آن  در  که  بود  به »سرخ   ای  نوعی  به  فقط  اگر کسی  یا  بود،  شده  بود،  پیدا  بودن« مشکوک 

ن اتفاقات برای هیئت دولت مشهود شد، از نوسکه درخواست شد، در  که ایتوانست تیرباران شود. وقتیمی

  تری به[ همین و بس. دولت شایدمان اعتراض بیش18هایی از این قبیل را قبالً کنترل کند. ]آینده فرمان

 دهندگانش نداشت. رایوقمع قلع

ماه مارس ضمانت داد که او    شده، این است که نوسکه به افسران خود بعد از نبردتر شناختهچه حتی کمآن

طور که  [، نخواهد داد )همان19گیری و مجازات عمل تیربارانی را که »کامالً هم موجه نبود« ] ی پیاجازه

گرد و مجازات قضایی قاتلین لوکزامبورگ/لیبکنشت را غیرممکن کرده بود(. این ضمانت، افسران را  او پی

انگاشتند که فرمان آتش، هرچند نوسکه آن را قبالً در ماه مارس  ها کامالً بدیهی میکرد و آنتر میگستاخ 

ی »رور« اعتبار خود را حفظ  در منطقه  1920در مونیخ، و هم در    1919مه    ماه  پس گرفته بود، هم در 1919

ی ]این تفسیر[، هزاران  از فرمان قتل را تأیید کردند. نتیجه  حال نوسکه یا دولت این تفسیراینکرده است. با  

بی کامالً  اعدامقربانی  این  دیگر:  یکبارِ  بود.  غیرقانونی  هم  مبارزین  اعدام  که  است  بدیهی  بود.  ها،  گناه 

گرد قانونیِ قاتلین، العاده نبودند، بلکه قتل بودند. در این موارد نیز، تعقیب و پیبراساس قوانین وضعیت فوق
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شده و فرماندار هانوفر بود( با اهمال صورت    اکثراً بخاطر شهادت شخصِ نوسکه )که در این فاصله برکنار

ی تبهکاران شد. تمامی این اعمال، همراه با استقبال و تشویقِ دولت سوسیال  گرفت و منجر به تبرئهمی

دمکرات ائتالفی وایمار و فراکسیون حزب سوسیال دمکرات در مجلس ]رایشتاگ[ و در پروس، تأیید شد.  

، و سرکوب سومین انقالب،  1920ی »رور« در مارس  ، و منطقه1919مه  عام مونیخ در ماه  چنین، قتل هم

 عواقبی نداشت. 

قتل میاین  آشکارا  را  نوسکه/پابست،  سوی  از  آتش  فرمان  و  نامید.  عام  فاشیسم  راه  هموارساختن  توان 

اینکمااین از  توانست  مونیخ  جنبشکه  برای  مرکزی  به  آن  طریق  در  و  شود  بدل  دولت  فاشیستی  جا، 

سوسیالسترا حزب  ناموفق  گرای  ]کودتای  کاپ  کودتای  جریان  در  هوفمَن،  ی  ساعته  100دمکراتِ 

چنین اعمال اساساً غیرقانونی  شده است که نوسکه با اینتر شناختهضدانقالبیون[ با موفقیت ساقط شد. کم

بالفاصله و  مستقیم  تیرباران  دستور  سال  )یعنی  در  که  مسلح(،  شورشیان  رهب  1907ی  نظامی  در  ری 

تبدیل شده بود، قبالً در مجلس   امپراطوری مخفیانه مورد بحث قرار گرفته و نهایتاً به فرمانی محرمانه 

، دقیقاً همین دستور را به  1919/1920های  [ اما در سال20، به شدت مخالفت کرده بود، ]1911رایش در  

[  22[ و یوآخیم کِپنِر ]21لفگانگ نیس ]چنین وشده است )و همتر شناختهاجرا گذاشت. عالوه بر این، کم

عام مارس، این »اقدام« نظامی  کنند( که ابرت بعد از قتلبرانگیزشان ذکر نمیاین نکته را در کتاب مناقشه

دست آید، تر این موفقیت بهتر و رادیکالطور مستقیم و صریح تأیید کرد: »این امر را که هرچه سریعرا به

جا، کلمه  [ ابرت در این23رود، تجربیات دیگر به ما آموخته است.« ]تری میزی کمانتظار مقاومت و خونری

[ را  Hindenburgبرانگیزِ اِعمال دیکتاتوری دولتیِ سپهبد به کلمه استراتژیِ هیندِنبورگ ]سیاست مناقشه

نوبه استادیوم ورزشی برلین، در شعارِ »جنگ  1943ی خود در  تکرار کرد که گوبِلز هم به  عیار،  تمام  در 

فرماندکوتاه از  برخی  بود.  کرده  تکرار  را  آن  است«،  جنگ  مزدترین  و  داوطلبان  »ارتش  وران  هان 

های مستقل  دمکراتهای ایالتیِ تحت حکومت سوسیال  شکستن شوراها و دولتنظامی«،که برای درهمشبه

ورزیدند )مانند  عام اجتناب میما از قتلکردند، اآمیز عمل میای نژادپرستانه و خشونتچنان به شیوهالبته هم

بر سینه    چنان صلیب شکسته، از جمله هِرمَن اِرهاردت )که همسرلشکر مِرکِر(، از سوی فرماندهان فاشیست

خواستند به فرمان »اقدام  [: زیرا این فرماندهان نمی24گرفتند ] خود بر سر داشتند(، لقب سازشکار میو کاله

 عام نداشت ــ گردن بگذارند.غیر از قتلـ که هیچ معنای دیگری قاطعانه«ی اِبرت، ـ

 ی اعدامی محرمانهنامهآئین
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قانون    48هایی مخفی برای پاراگراف  نویسچنین تقریباً ناشناخته مانده: در دولت ائتالفی وایمار پیش هم

با اصرار نوسکه در آن ثبت    بایست فاشیستی، میاساسی وایمار تهیه شده بود که این عمل غیرانسانی و پیشا

اعدام  ی  هایی دربارهشد. بعدها این پاراگراف الگوی هیتلر برای »فرمان کمیسارها« ]دستورالعملو تأیید می

سیاسی  فوری ]  [کمیسرهای  بارباروسا  »فرمانِ  مهرهBarbarossaو  نوسکه،  شد.  تماما[«  عیار  ی 

جهت  قراول نازیسم به حساب آورد. بیتوان او را پیشن میچنیکه به پشتیبانی اِبرت همپیشافاشیستی بود،  

 [ 25دمکرات« نامید. ]های سوسیال، او را »درختی تنومند در میان این علف1933نبود که هیتلر در  

ی متفقین  شود که اگر مداخلهکامالً ناشناخته مانده و عمالً این واقعیت در تحقیقات نادیده گرفته و انکار می

ونمی همه  بود  انجمنممنوعیت  اِی  مسلح  موقت  داوطلب  نمیهای  میعمال  آلمان  در  شد،  توانست 

نظامیِ امنیتی ]معروف به  با یک میلیون افراد مسلح، پلیس شبه  ای سراسر نظامی، به جامعه1919/1920

پادگان  انجمنپلیس  محلی،  سربازان  ارتش  برای[ [،  مسلح  نیروهای  ]ارتش  مسلح،  موقت  داوطلب    های 

[، تحت حمایت و پرچمِ سوسیال  26مدت(]ی کوتاهرسانی تکنیکی ضروری، دهقانان نظامی )با وظیفهکمک

گونه که ارتش درصدد  به این ترتیب »ارتش سیاه رایش« که بعداً شکل گرفت، آن  دمکراسی بدل شود.

و قدرتمند نبود.    سازی اجتماعی با تأیید و همکاری حزب سوسیال دمکرات بود، هنوز آنقدر بزرگنظامی

ضعیف بسیار  کارگری  جنبش  است.  متفقین  بزرگ  شایستگی  وضع،  این  از  بهجلوگیری  یا  عبارتی  تر 

بتواند بعد از جنگ جهانی اول به میلیتاریسم و به رهبری راستشاخهشاخه گرایِ حزب  تر از آن بود که 

 سوسیال دمکرات، کارت قرمز نشان دهد. 

 : بندیجمع

 ر و هماهنگی در میان کارگران، ـ کمبود توافق نظ •

 . ـ کوبندگی اندک مبارزین چپ •

شان با ضدانقالبیون در  دمکرات که غلبه بر پیمانفاشیستی در رهبری حزب سوسیالـ عناصر پیشا •

 ، دیگر ممکن نبود.1919ماه مارس 

مدت از راه  دنبال بهاری کوتاهبه، دیگر تابستانی وجود نداشت، بلکه صرفاً پائیزی که 1918درواقع در سال  

واحوال هم انتظار داشت، هرچند حتی بعد از  شد حتی در همین اوضاعرسید. ظهور زمستانِ فاشیسم را می

 ناپذیر نبود. ها نیز، هنوز لزوماً اجتنابعاماین قتل
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سپتامبر  *   در  مقاله  شماره   2018این  مارکسیستی » یمجله   115ی  در  ]نوسازی   »Marxistische 

Erneuerung:منتشر شده است ] 

http://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de/article/3359.bekanntes-und-

unbekanntes-aus-der-novemberrevolution-1918-19.html 

 ها:یادداشت

  «Freikorps های سبک و سنگین، مرکب از  «: سربازان بازگشته از جنگ جهانی اول مسلح به سالح

نظامیان  داران و شبههای سربازان، درجههزار عضو که خود را تحت اسامی مختلف در گروه  400حداقل   

تش  ها تحت فرماندهی ارهای زیادی از آنهای کشور آلمان متشکل ساختند و به مرور، گروهتمامی ایالت

ی خدمات اجتماعی مشغول به خدمت شدند. تعداد  هایی که در حوزهرسمی رایش قرار گرفتند، بجز گروه

کوچکشبه در  گروهنظامیان  این  بر  ترینِ  بالغ  می10تا    2000ها،  نفر  گروه  هزار  ـ  شد.  گارد  »افسران 

های »فرای  ترین گروهرگهزار عضو، متعلق به یکی از بز40با    [GKSDنظام ـ هنگ تیراندازان« ]سواره

تحت نظارت وزارت داخلی[ زیر عنوان به  ]کورپس« بودند. برخی از اعضای گروهی از »فرای کورپس«ها 

سال اول کارشان در دوران جمهوری وایمار، برای    5«، در  رسانی تکنیکی ضروریکمکارتش »   اصطالح 

های »فرای کورپس«  هرچند برخی از گروهشدند.  های مهم و صنعتی اعزام میسرکوب اعتصابات به کارخانه

ی مختص  گیری و توسعهکه تاریخ شکلنظامیان با اینتر این شبهبه نیروهای انقالبی پیوستند، اما بیش

های ناسیونالیستی، نژادپرستانه و ضدانقالبی بودند. این  خود را داشتند و یکدست نبودند، دارای گرایشبه

اری و مماشات سوسیال دمکراسی با فرماندهان ارتش امپراطوری رایش، از  ی همکنظامیان، در نتیجهشبه

در آلمان،    1919دادند. در: سرکوب قیام ژانویه  کننده، نیروهای سرکوب را تشکیل میجمله در اتفاقاتی تعیین

  ، 1919قتل لوکزامبورگ و لیبکنشت، علیه ارتش روسیه شوروی با حمایت انگلستان درکشورهای بالتیک در  

، شرکت  1920، سرکوب قیام ماه مارس در  1919(  Bayernسرکوب خونین جمهوری شوراها در بایرن )

برگر  مداران از جمله وزیر اقتصاد ماتیاس اِرتس، ترور چندین تن از سیاست1920(  Kappدر کودتای کاپ )

تعداد زیادی از این    . 1922خواه والتر راتِناو در  ی آلمان عضو حزب جمهوریو وزیر امور خارجه  1921در  

های  های حفاظت از ارگانهای نظامی و حوزهنظامیان که جذب ارتش زمینی، هوایی، دریایی، پادگانشبه

  5000تر شدند، بخشی که شامل  های کوچکای و گروهنظامیان مسلح و حرفهداخلی نشدند، تقسیم به شبه

عضو  1933تا    1918از    نژادپرست و فاشیستیسازمانی    [ Organisation Consul  (O. C.)نفر بودند در ]

آلمان ) های  ( درآمدند و بعدها اعضای پلیسNSDAPبودند، یا بخشی دیگر به عضویت حزب فاشیست 

 اس را تشکیل دادند ـ م. نظامی اس

http://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de/article/3359.bekanntes-und-unbekanntes-aus-der-novemberrevolution-1918-19.html
http://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.de/article/3359.bekanntes-und-unbekanntes-aus-der-novemberrevolution-1918-19.html
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 اهمیت کنونی گرامشی و جامعیت او
 

 2022ژانویه    21

 

 ی: کارلوس نلسون کوتینو نوشته 

 ی: حسن مرتضوی ترجمه 

 

موضوعیت  اهمیت و او هنوز  ا ی آ  م ی است بپرس   ی منطق  ن، ی بنابرا   در گذشت.  1937گرامشی هفتاد سال پیش در  

  ی شمار ی ب   ل ی معاصر دور. من معتقدم دال   معضالت و از    ک« ی است »کالس   ی برعکس، او فقط متفکر   دارد، یا 

  ک« ی »کالس متفکری  عنوان  او به   جایگاه را بدون انکار    ی گرامش   ی فعل   اهمیت و موضوعیت   م ی وجود دارد که بتوان 

  افت ی   ی ــ تا فلسفه و نقد ادب   ی از علوم انسان   ــ   ی اجتماع   ی شه ی را در اند   ی ا حوزه   توان ی م   ی . به سخت م ی کن   د یی تأ 

  های مایه درون و    گسترش یافت ها  نه ی زم   ن ی ا   ی او به همه   ی شه ی نداشته باشد. اند   ی اد ی در آن سهم ز   ی که گرامش 

و    ق ی تحق   ی را را ب   ی د ی جد   ی رها ی مس داد و    ی م ی قد   های مایه درون به    ی د ی جد   ی ها کرد، پاسخ   مطرح را    ی د ی جد 

مهم بود.   ز ی ن   ست ی مارکس ر ی متفکران غ   ی کننده بود، اما برا ن یی ها تع ست ی مارکس  ی نشان داد. سهم او برا  واکاوی 

در    کان ی سرکوب وات   رغم که به   ــ روند مهم    ن ی ا   داند ی م   بشناسد، را    بخش آزادی   االهیات   خ ی که تار   ی هر کس 

 [ 1.] ست ی بوده است. نمونه کم ن   ی گرامش تأمالت    ر ی تأث تحت   قاً ی عم   ــ   بوده است مهم    ار ی بس   ن ی الت   ی کا ی آمر 
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با توجه به هژمون   [ 2] .« ست ی ن   ک ی هر متفکر کالس »اهمیِت«  صرفًا    ی گرامش اهمیِت     ی برال ی نئول   ی مسلمًا، 

او را    خواهند ی ها م آن   . کنند   یی ا ی را موم   گرامشی بخواهند  حتی در جناج چپ هم کم نیستند افرادی که    ، ی فعل 

که هر متفکر    یی اما فقط تا جا   د، باش   اهمیت داشته   تواند ی م   گرامشی دهند:    ل ی تقل   ک« ی »کالس   ی متفکر   فقط به 

را خوانده باشد    اتان ی لو   ا ی   شهریار که    ی : هرکس اهمیت دارند   ز ی و هابز ن   ی اول ی ماک   یقیناً .  اهمیت دارد   ی ک ی کالس 

از این    ی گرامش   اهمیت است. اما    مطرح امروز    ی ا ی دن   ی ها هنوز برا کتاب   ن ی ا   ی ها نش ی از ب   ی ار ی که بس   داند ی م 

  ی دفترها   ی سنده ی نو   ی فعل   اهمیت است،    ک« ی »کالس   ک ی راتانا  ج   ی موردنظر به معنا   نقداً : اگرچه او  ست ی ن   قسم 

که امروز اساسًا  است    ی شود که او مفسر جهان ی م   ی ناش   ت ی واقع   ن ی از ا   ــ و هابز    ی اول ی برخالف ماک   ــ   زندان 

 مانده.   ی باق   یکسان 

بحران   ستم ی ب   ی سده   ی دار ه ی سرما   ، ی گرامش   ی اصل   های درونمایه از    ی ک ی  تضادها بود:  ن   یش ها،    ز ی و 

گرامشی در ارتباط  که    ی ایجاد کرد؛ معضالتی اجتماع   بندی صورت   ن ی ا   که   ای ی و اجتماع   ی اس ی س   ی شناس خت ی ر 

صورت  این  درباره با  بحث  به  آن بندی  پرداخت ی  دار   ها  وجود  حت ن هنوز  بس   ی د،  در  تحت    ی ار ی اگر  موارد، 

بر جامعه  نحو مؤثری تالش کردند به که    یی ها جنبش  بررسی نخستین   ی حضور داشته باشد. د ی د ج   ی ها پوشش 

  ی از کار او به تالش برا   ی بخش بزرگ   م، ی د ی طور که د او بودند. همان   ی اصل   ق ی د، از عال غلبه کنن   ی دار ه ی سرما 

که    ل ی دل   ن ی ، اختصاص دارد. به هم  او خوِد  ی گفته در »غرب«، به    ی ست ی ال ی انقالب سوس  ی رها ی مس  ی ساز مفهوم 

مانده    ی معاصر باق   ی اس ی در دستور کار س   ی موضوع اصل   سم ی ال ی د، سوس ن هنوز وجود دار   یش و تضادها   ی دار ه ی سرما 

  ا ی  ی اول ی او با ماک همیت و موضوعیت ا   ، ن ی ست: بنابرا ما   ی ه زمان مفسر   ی است که گرامش   ل ی دل  ن ی است. به هم 

  ی ب ی صرف است، فر   ک« ی به »کالس   گرامشی   ل ی که هدفش تبد   ی ز ی آم ش ی . جنبش ظاهرًا ستا ست ی ن   ی ک ی هابز  

  ، طلبانه( فرصت   ل ی جدا شوند )معمواًل به دال   ی خواهند از گرامش ی است که نم   ی جنبش کسان   ن ی کند: ا ی را پنهان م 

 کنند.    ت ی ما ردصالح   ی ه زمان   ی اس ی ممتاز در بحث س   مخاطبی حال قصد دارند او را به عنوان  ن ی اما در ع 

 گر ی د   ی ست ی ال ی . مدل سوس 1

نهفته است. البته،    سم ی ال ی سوس   ی باره او در   ی در افکار اصل   ی گرامش   اهمیت و موضوعیت   ی اصل   ل ی از دال   ی ک ی 

او    اهمیت و موضوعیت دهد و نه  ی را نشان م   اش ی ماندگ او عقب   سم ی ال ی پاسخ دهد که سوس  مکن است م  ی کس 

موجود« روبرو    اً واقع   سم ی ال ی ما نه صرفًا با بحران، بلکه با شکست آشکار به اصطالح »سوس   ه را. در واقع، امروز 

زود منجر به ترک آن توسط تمام    ی ل ی آغاز شد و خ   ن ی برل   وار ی د   فروریختن با    1989آن در سال    ی . فروپاش م ی هست 

ی  طور که برخ همان   «، ی خ ی تار   سم ی شد. »کمون   ی شورو   ر ی خود اتحاد جماه   ت ی و در نها   ی رق ش   ی اروپا   ی کشورها 

  و  آغاز شد   1917در   ه ی ها در روس ک ی بلشو   ی روز ی پ که با    ی جنبش   ی عن ی   ــ   اند چنین نامیده آن را    نحو نامناسبی به 

شود و پس از    شمول جهان در سراسر جهان    ی ک ی مرتبط با مدل بلشو   ی ست ی احزاب کمون   جاد ی تالش کرد تا با ا 
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دند،  کر ی م   ی رو ی پ   ی که از مدل شورو   یی کشورها   توسط   ی« ست ی ال ی سوس   »اردوگاهی   جاد ی دوم، با ا   ی جنگ جهان 

 رسد. ی به نظر م   ناپذیر عالج ممکن    ی ه ی که از هر زاو   شد   ی وارد بحران   ــ   افت ی گسترش  

به    1917مرتبط بود. او قباًل در    « ی خ ی تار   سم ی با »کمون   ــ   ی ک ی ارگان   نحو و به    ک ی از نزد   ــ   نًای ق ی   ی گرامش 

  ا ی تال ی ا   ست ی حزب کمون   انگذاران ی از بن   ی ک ی ،  1921در    ن، ی عالوه بر ا   ؛ ه بود دفاع کرد   ی ک ی شدت از انقالب بلشو 

زندان    ی ها در تمام سال   گرامشی .  کرد   ر ی ستگ د او را    ست ی که دولت فاش   ی کرد، سال   ی رهبر   آن را   1926  تا بود که  

حال،    ن ی . با ا د ی بخش   ق ی ها را تعم خود را حفظ کرد و آن   ی ک ی دئولوژ ی ا ی ـ  اس ی س   د ی ، عقا 1937و تا زمان مرگش در  

  ی ها که به او اجازه داد به ارزش   ی ز ی چ   ــ مرتبط بود    « ی خ ی تار   سم ی با جنبش »کمون   که ن ی با وجود ا   ی گرامش 

  ی جنبش پاسخ انتقاد   ی ها ب ی به فراز و نش   شه ی نبود. او هم   ی هرگز جزم   ــ وفادار بماند    سم ی ال ی سوس   بخش ی آزاد 

طور  است که همان   ل ی دل   ن ی . به هم کرد ی آن مخالفت م   ی ها ش ی و گرا   ها ی ر ی گ از جهت   ی ار ی و اغلب با بس   داد ی م 

از مدل    صریح و    ق ی دق   ی ل ی تحل تجزیه و    ی زندان ها دفتر در    ی گرامش   م، ی د ی د این کتاب  که در فصل پنجم  

  مشی بود که او آشکارا با خط   زیادی انجام داد. در واقع، لحظات    ی شورو   ر ی آن زمان اتحاد جماه   ی ست ی ال ی سوس 

 [ 3] ( مخالفت کرد. ش حزب خود   جه ی )و در نت   ی ست ی جنبش کمون از سوی  اتخاذشده  

  ال ی سوس   ی که گرامش   سوق دهد ادعا    ن ی را به ا   ی کس   د ی نبا   یی نظرها انتقادات و اختالف   ن ی چن   ، وجود   ن ی ا   با 

برعکس،    [ 4] : باشد   « ساالری بازار« و »چند   م ی طرفدار »تنظ   رفرمیست،   ی برال ی ل که  رسد به این دموکرات بود، چه  

  ،واقعیت   ن ی و ا   ؛ ، بود و باقی ماند ست ی کمون  ، ی انقالب  ی ست ی ال ی سوس  ، ها آن  دلیل و به   ش انتقادات ی  با وجود همه او 

که خود را    ی برخ   ی حت ــ  از روشنفکران    ی ار ی که بس   ی ا در لحظه آن هم    سازد، ی م رتبط  چپ م   ا او را ب   ، نًای ق ی 

  ی برال ی شده توسط موج نئول جاد ی ا   ی ها ی داور ش ی پ   مواجهه با در    ، و عمل   نظریه در  ــ    نامند ی م   « ی گرامش طرفدار  » 

ا اند ده ی فروپاش  با  ا   موضوعیت حال،    ن ی .  در  اند   ت ی قع وا   ن ی او عمدتًا  که    ی وسوسه   چ ی او ه   ی شه ی نهفته است 

و    ی انتقاد   ی ست ی او کمون   د، ی د   م ی طور که خواه کند: همان ی نم   ت ی تقو باوری  بازگشت به جزم   ی برا را    ی نابهنگام 

ی«  خ ی تار   سم ی کمون » شده توسط  جاد ی ا  ی نظر  ی ها بست از بن   ی ار ی بود که به او اجازه داد تا از بس  گذار بدعت 

است که قباًل در فصل    حزب کمونیست اتحاد شوروی   به   ی معروف گرامش   ی نامه   ها، مونه از ن   ی ک ی .  اجتناب کند 

اختالفات    در   انه ی اقتدارگرا ـ    ک ی بوروکرات   ی ها روش استفاده از  با    ماً ی سوم مورد بحث قرار گرفت و در آن او مستق 

 مخالفت کرد.   ی اس ی س 

  ی ام که در آن گرامش پرداخته   ی معروف   ادداشت ی از    ی ا گسترده   ی به بررس کتاب حاضر  من قباًل در فصل پنجم  

  ی شورو   ر ی که اتحاد جماه   پرستی دولت مدل    ه ی کند، و آشکارا عل ی بحث م   ( statolatry)   « پرستی دولت »   ی درباره 

و    ی برخالف جنبش نظر   ی عن ی کند،  ی از آن برده نشده باشد( صحبت م   ی نام   مًای اگر مستق   ی د )حت کر ی دنبال م 

است و   »حکومت کارگزاران« ی و  قهر   ی ابزارها  «، ی اس ی س  ی با »جامعه  فقط ولت  همسانی د   ش هدف  که   ی عمل 
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  ادداشت ی   ن ی در ا   ی . گرامش گذارد را کنار می   « گردانی »خود و    « ی مدنی »جامعه   ی ژه ی و   کِ ی هژمون ـ    عنصر اجماع 

د با »حکومت  توان ی است، نم   کرده   شنهاد ی طور که او پ همان   سم، ی ال ی نگذاشت: سوس   ی باق   ی د ی ترد   چ ی ه   فشرده 

است که   درتمندی ق   ی مدن   ی جامعه  ن ساخت   ، بلکه مستلزِمگرفته شود  ی ک ی   ی، کارگزاران«، با حکومت بوروکراس 

از  خود را  که    ی . گرامش افته ی کاماًل تحقق   ِیدموکراس   ی عن ی کند،    ن ی شهروندانش را تضم   ی بتواند امکان خودگردان 

بلشو   مخالِف  موکراِتد   ال ی سوس   ی ها ست ی مارکس  اتحاد جماه   ی ک ی انقالب  پلخانف،    ، ی )کائوتسک   ی شورو   ر ی و 

است، و    ی که انقالب ضرور   کرد ی مانند رزا لوکزامبورگ استدالل م   ، کرد متمایز می (  گر ی د   ی ار ی و بس   ن ی برنشت 

حال،    ن ی . با ا داد می انقالب نشان  های این نخستین گام نسبت به    ، ی انتقاد  به نحوی  خود را، هرچند   ی همبستگ 

جدا    کرد، ی دنبال م   1930  ی در دهه   ی شورو   ر ی که اتحاد جماه   یی رها ی از مس   را در همان زمان، او به وضوح خود  

»دولت   سان و بدین ، ساخت   « دائمی شد و خود را »   بدل   « ی به »تعصب نظر  پرستی دولت که   ی زمان یعنی کرد، 

  یاستبداد   نداْنهرو ش   ی ت خودگردان و امکانا   ی مدن   ی جامعه   ضمن سرکوب که    حکیم بخشید کارگزاران« را ت 

.  نداشت   ی ست ی مارکس  سم ی ال ی سوس  لیبرتارین بخش و یی رها  ی ها به آرمان  ی ربط   چ ی کرد که ه  جاد ی ا  ک ی بوروکرات 

 . خلق شد «  پرست »دولت به وضوح    ای جامعه   مسدود و   سم ی ال ی گذار به سوس   ، سان بدین 

  گر ی د   ی ها از بخش   ی ار ی )و در بس   « پرستی »دولت   ی درباره   ای فشرده کوتاه اما    ادداشت ی در    ی گرامش   ن، ی بنابرا 

دولت بلکه    ت ی در تقو نه    د ی که در آن مرکز نظم جد   ی کرد، مدل   شنهاد ی را پ   سم ی ال ی از سوس   ی د ی ش( مدل جد اثر 

که    یی با ی ز  ر ی تعب  ــ   « شده م ی ظ تن   ی جامعه » نوشت که در   ی . گرامش گیرد ی« قرار می مدن  ی جامعه » در گسترش  

شده  م ی تنظ   ی جامعه   چشمگیر و هرچه آشکارتر که عناصر    »هنگامی   ــ   برد می به کار    سم ی کمون   ی نامگذار   ی برا 

طور  . همان [ 5.«] رود ی م   ن ی از ب   ج ی دولت به تدر   ی عنصر اجبار   شوند، ظاهر می (  ی مدن   ی جامعه   ا ی   ی دولت اخالق   ا ی ) 

  ل ی را تشک   ی هژمون   « ی خصوص   ی ا ه مناسب هستند، »دستگاه   ی مدن   ی جامعه   ی برا   که   یی نهادها   م، ی د ی که د 

رضا   دهند ی م  با  فرد  پا   ت ی که  آن  دق   ؛ است   بند ی به  طر   ت ی تبع   ن ی هم   قاً ی و  آن   ق ی از  که  است  از  اجماع  را  ها 

  ز ی متما ،  ند ن ک ی اجرا م   ن یی خود را از باال به پا   مات ی از »دولت کارگزاران« که با اجبار تصم   ، ی دولت   ی ها دستگاه 

  یحوزه   ی ج ی گسترش تدر   ی به معنا   ی مدن   ی آشکارتر« جامعه   چشمگیر و هر چه   »عناصر   د یی تأ   ن، ی . بنابرا کند ی م 

  ی اجتماع   های کنش برهم که    شود ی باعث م   سان بدین ساخته است، و  بر   ی ناذهن ی ب   ی عموم   سپهر   ی عن ی اجماع،    ر ی تأث 

  ی گانگ ی ب   ان ی پا   ی به معنا   ــ مارکس    نیز نزد و    ــ   ی گرامش   سوسیالیسم نزد خود را از دست بدهند.    ی اجبار   ت ی ماه 

  د ی آ ی ها به وجود م انسان   ی امکان برا   ن ی ا   ، ی گانگ ی خود است. به محض غلبه بر ب   ی جمع   های آفریده از    ت ی بشر 

  ی را کنترل کنند، که برا  شان ی اجتماع  مناسبات  ی را بسازند و به طور جمع   یش خو  خ ی تار خودسامان که به طور  

  شده« م ی تنظ   ی قاطعانه انکار کرد که »جامعه   ی همان زمان، گرامش   ر بود. د   خ« ی تار یشا »پ   ان ی پا   ی مارکس به معنا 

  ک« ی ارگان   ی »آغاز دوران آزاد   مثابه باید به که آن را    و تأکید داشت   شود   ده ی د   د« ی جد   سم ی برال ی »ل   در حکم   تواند ی م 
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دولت،  رابطه با  در  حقیقی  افراد    ی آزاد یعنی    ، نیست   « ی که صرفًا »منف   ای ی آزاد   گر، ی به عبارت د   [ 6] د: ر برجسته ک 

»مثبت«    ز ی ن   ک ی که در سنت دموکرات   ای ی آزاد   خورد؛ بلکه ی به چشم می از آزاد   ی برال ی ل برداشت  در    که   که چنان 

جمع   سامان ساخت خود بر در    یافته تجلی   ی آزاد   ی عن ی است،   مقررات   ن ی قوان   یِ و    ی زندگ   ی عموم   سپهر که    ی و 

 . دهند ی خود قرار می را الگو   ی اجتماع 

به نظر من مناسب است که    سم، ی ال ی از سوس   ی گرامش   ف ی تعر   یِ کنون   اهمیت و موضوعیت   ت ی هدف تقو   با 

از روشنفکران    ی برخ   ان ی چنان در م که هم   ی شمند ی اند   م، ی کن   سه ی هابرماس مقا   ورگن ی مواضع او را با مواضع  

است   چپ  اسطوره   چرا ،  پرآوازه  با  ارزش   سم ی برال نئولی و    سم ی مدرن پست   ی که  نام  بخش سنت  یی رها   ی ها به 

  کنش برهم دو نوع    توان ی که م   م ی بگو   توانم ی م   هابرماس   ی شه ی اند   ی ساز ساده   ی . برا کند ی مبارزه می روشنگر 

ـ    دولت   ا ی   نامد، ی ها را »قدرت« و »پول« م آن   او   که   مند های دستگاه کنش یکی برهم :  افت ی را در آن    ی اجتماع 

دیگری  و    ؛ هنجار است  یْ ابزار  تِ ی عقالن   و در آن  کنند ی م  ل ی و بازار که خود را با اجبار به افراد تحم  ی بوروکراس 

بر اجماع    و   حاکم است   ت ی از عقالن   ی گر ی که در آن نوع د   «، جهان ـ زیست در »   ژه ی به و   ، ی کنش ارتباط برهم 

صورت    ن ی توان به ا ی هابرماس را م   شنهاد ی (، پ وار دیسه   ن ی چن )و هم   ی اس ی . از نظر س متکی است   آزاد   ی االذهان ن ی ب 

با   خالصه کرد:    ن ی ا   را ی « نشود، ز مستعمره »   مند های دستگاه کنش برهم با  جهان  ـ زیست تا    م ی مبارزه کن   د ی ما 

  یاالذهان ن ی به صورت ب   شه ی که هم   انجامد ی م   ی بر عقل ارتباط   ی و قهر شیءواره    ت ی عقالن   ی استعمار به غلبه 

همرنگی    تْ ی نها و در    ی در آن تسلیم و رضا اگر کم   ی بلندپروازانه است، حت   ی شنهاد ی پ این    ناً ی ق ی   [ 7] شود. ی ساخته م 

و    ــ   م ی کامل آن اجتناب کن   شیءوارگی و    « جهان زیست »   از استعماِر  م وی اگر ما موفق ش   ی : حت وجود داشته باشد 

است ــ    نانه ی ب رواقع ی و غ   ی شهر آرمان   من کامالً کند به نظر  ی م   شنهاد ی هدف پ   ن ی ا   ی که هابرماس برا   ی ل ی وسا 

از ما خواسته م  به حضور ضرور   شود ی هنوز  از آن که    ی به شرط   م، ی شو   م ی »قدرت« و »پول« تسل   ی که    ها 

  یی ها ت ی هابرماس »قدرت« و »پول« را واقع   ؛ »استعمارگر« نشوند   جه ی نکنند و در نت   خطی خاص خود ت   ی ها حوزه 

 . د کر ها غلبه  بر آن توان  نمی او ممکن است محدود شوند، اما    ی که به گفته   یی ها ت ی واقع   داند، ی م   ته ی خاص مدرن 

  عناصر او از »   ــ   ی مترق   ساختاری را    شده« م ی تنظ   ی است: او »جامعه   تر کال ی مطمئنًا راد   ی گرامش   شنهاد ی پ 

که    کرد خودگردانی درک می   و   بر اجماع   ی مبتن   ی جهان   ی نظم اجتماع و    ــ   گفت سخن می «  آشکارتر   هر چه 

بازار را تابع و    و   ی دولت قهر   ی عن ی ( »قدرت« و »پول«،  « ی مدنی )»جامعه   یْ االذهان ن ی ب   ی عموم   سپهر   در آنْ 

اجماع    ی روز ی که پ   داند ی : او م رسد ی گرا به نظر م از هابرماس واقع   تر ش ی ب   ی گرامش   ن، ی کند. عالوه بر ا ی جذب م 

به قول خود    شده«، م ی تنظ   ای »جامعه   ا ی از اجبار،    ی عام عار   ی ارتباط   یی به قول هابرماس، ساختن فضا   ــ بر اجبار  

منجر    ی ا جامعه   ی ج ی تواند به حذف تدر ی که م بستگی دارد    ی مبارزات اجتماع   ی ده ی چ ی پ   ند ی به فرآ   ــ   ی گرامش 

تقس  متخاصم  طبقات  به  که  است،    م ی شود  اصل یعنی  شده  برا   ی مانع  مؤثر    که ن ی ا   ی انسان  طور  به  بتواند 
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از »جامعه خوب« که    ی ر ی کند. به نظر من، تصو   م ی تنظ   ی توافق   ی ا وه ی خود را به ش   ی اجتماع   های کنش برهم 

که هابرماس ارائه    رسد ی به نظر می ر ی از تصو   تر گرایانه واقع و   تر کال ی راد  هنگام کرد، هم   شنهاد ی پ   ی گرامش 

 کرد. 

 ی از دموکراس   کال ی راد   ی برداشت   . 2

  ی از دموکراس   ی د ی جد   دگاه ی متضمن د   سم ی ال ی سوس   د ی مدل جد   ن ی ا   ی گرامش   ه نظر ، ب مطرح کردم که    طور همان 

  د ی جد   ز ی ن   ی برال ی سنت ل   ارتباط با در    ویژه ــ به و  ــ  بلکه    ، ی ست ی که نه تنها از نظر سنت مارکس   ی دگاه ی است، د 

فراتر از    ی ز ی چ   ی وجود داشت که در آن دموکراس   ی موارد کم   «، ی خ ی تار   سم ی ، در چارچوب »کمون یی است. از سو 

  ؛ کرد ی م   ف ی کارگران تعر   دگاه ی از د   « ی بورژواز   ی شکل سلطه   ن ی آن را »بهتر   ن ی شود. به عنوان مثال، لن   ی ابزار تلق 

که  ، اصرار داشت  گفت ی م سخن    ی مثبت به نحو  شورا(    ا ی بر توده    ی )مبتن   ا« ی پرولتار   ی که از »دموکراس   ی هنگام   ا ی 

  ی کرد که وقت ی م   طرح را م   ی ز ی تما   ن ی کند، بنابرا   سه ی ( مقا ی پارلمان   ، گی ند ی )نما   « یی بورژوا   ی آن را با »دموکراس 

به مبارزات    کافیست )فقط   کارگران است  دستاورِد  ی اد ی تا حد ز   ز ی ن   « دموکراسی نمایندگی آن »   آوریم می   اد ی به  

  ی شه ی ند که ا   ی هنگام  گر، ی د  ی شود. از سو ی ساز م مشکل  ار ی بس  ، ( بیندیشم   ی همگان   ی حق را  ی طبقه کارگر برا 

  بخش اعظم با آن در   ح ی صر  ی )پس از مبارزه   رفت ی مثبت پذ   ی ا وه ی را به ش  ی دموکراس   ی سرانجام کلمه   ی برال ی ل 

که به    ، ی« احترام صرف به »قواعد باز   ی عن ی کرد،    ف ی تعر   ی هجدهم و نوزدهم(، آن را به صورت حداقل های  سده 

  ی تنها کاف   جا، ن ی سوال نبرند. در ا  ر ی را ز   ی ماع نظم اجت  ی اساس   ی ها ه ی پا  ن، ی باشند و بنابرا  ی حداقل   د ی نوبه خود با 

تعر  دموکراس   ی معمول   ف ی است  متفکر   ی از  که  شومپ   برال ی ل   ی را  ی است  کرده  ارائه    تر ی مانند  که    م ی آور   اد به 

 [ 8] . ست ی انتخابات مکرر ن   ق ی انتخاب نخبگان از طر   ی برا   ی جز روش   ی ز ی او چ   ی برا   ی دموکراس 

بلکه    ، « ی خ ی تار   سم ی مرتبط است و نه با »کمون   ی برال ی ل   ی شه ی نه با اند   ی از دموکراس   ی گرامش   ی اب ی ارز ـ باز   پس 

که  کنم  ی گردد. من معتقدم اشتباه نم ی برم   ، روسو و هگل   ژه ی به و   ، ی اس ی س   ی فلسفه   ی ها ک ی به کالس   ماً ی مستق 

(  ی الک   ا ی )   برال ی ل   ی نه در نسخه   ند، بازگردا   ی ست ی مارکس   ی ه ش ی را به اند   یی قراردادگرا   ی مسئله   ی گرامش   م ی گو ی م 

  ی سهم گرامش   [ 9] . ه بود کرد   شنهاد ی طور که روسو پ آن، همان   کال ی و راد   ک ی دموکرات   ی در نسخه   قًای آن، بلکه دق 

  ی ارتباط اصل   ی مفهوم، نقطه   ن ی . هم ابد ی ی م   ی خود را در مفهوم هژمون   ان ی ب   ن ی تر مهم   ی دموکراس   ی ه ی در نظر 

است   ی مسائل  ژه ی و مدرن، به  ی اس ی مسائل در فلسفه س  ی ها ه مجموع   ن ی تر از مهم   ی و برخ  ی تأمالت گرامش  ن ی ب 

با    ی است که من قصد انکار ارتباط آشکار گرامش   ی ه ی و قرارداد وجود دارد. بد   ی عموم   ی اراده   م ی که در مفاه 

  ی اول ی با ماک   ا ی   ن، ی خود، نه تنها با مارکس و لن   ی هژمون   ی یه را ندارم، اما معتقدم که او در ساختن نظر   سم ی ارکس م 

، وارد  روسو و هگل   ژه ی مدرن، به و   ی اس ی س   ی بزرگ فلسفه   ی ها ت ی شخص   گر ی د بلکه با  انجام داد،    صراحت که به  

 وگو شد. گفت 
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که    ی اس ی س   س ی پراکس   ی ست ی ال ی ماتر ی ـ  خ ی تار   دگاه ی د   ی اد ی عد بن اجازه داد تا به ُب  ی گو به گرامش و گفت   ن ی ا 

ممتاز    سپهری به عنوان    است ی نشده بود بازگردد: درک س   ان ی مارکس و انگلس به صراحت ب از سوی    شه ی هم 

  م ی به طور مستق   ی امش اگر روسو بارها و بارها در آثار گر   ی . حت ی االذهان ن ی ب   ی و احتمال کنش اجماعی و  برهم   ی برا 

م  باشد،  به وجود مضام   م ی توان ی ذکر نشده  آن  با موضوعات مطرح   ار ی بس   ن ی در  نو مشابه  توسط    ی سنده ی شده 

  یمفهوم   ی در گرامش  م ی توان ی کنم که ما م ی فکر م   ت ی واقع   ن ی به ا   ژه ی . من به و م ی اشاره کن   ی قرارداد اجتماع 

  ی اراده » مفهوم    ی عن ی است،    حوری م   ار ی ژنو بس اهل    ی سنده ی که در کار نو   م ی کن   دا ی پ   ی« عموم   ی اراده » مشابه با  

  تر ش ی که ب است  ی سندگان ی از نو   ی ک ی ذکر شده است. در مورد هگل، او   یی ا ی تال ی که بارها توسط متفکر ا   ی« جمع 

ی  مفهوم خاص خود از »جامعه   جاد ی ا   ی نه تنها ابتکار عمل برا   گرامشی د، و  کر اشاره    او به    ی از همه گرامش 

  برداشت   م، ی د ی طور که د همان   اخذ کرد، که از او    ز ی را ن   « ی بلکه مفهوم »دولت اخالق   [ 10] فت، گر بر را از او    « مدنی 

 داند. را با آن همسان می   ی ست ی کمون   ا ی   « شده م ی تنظ »   ی خود از جامعه 

  ی اراده   شه ی هم   ک، ی هژمون   ی ا ادعا بود که در رابطه   ن ی ا   ی گرامش   ی مفهوم هژمون   ی اصل   ی ها ی ژگ ی از و   ی ک ی 

  ن ی دارد. ا   ت ی اولو   ی خصوص   ا ی   ی بر منفعت فرد   ی عموم   ا ی منافع مشترک    ا ی خاص،    ا ی   تکین   ی بر اراده   ی عموم 

مداری  »خود   ا ی )   « ای یـ  رسته اقتصاد »   وجه ر از  ا متضمن گذ   ی هژمون   د ی گو ی م   ی شود که گرامش ی روشن م   ی زمان 

که    کنم ی نم   ی پافشار   ت ی واقع   ن ی بر ا   جا ن ی ( است. من در ا کلی   ا ی )   ی اس ی س ی ـ  اخالق   وجه انه«( به  مند شور ـ  

ذات    ــ   ی ضرور   « ی »قواعد باز   ف ی فراتر از تعر   ــ   « ی عمومی »اراده   ی غلبه   ا ی   ، ی بر خصوص   ی عموم   ت ی اولو 

کننده  ن یی خوب تع   ارسطو از حکومتِ   ف ی تعر   در   تر پیش که    ی ت ی اولو   ن ی است. چن   ی خواه ی و جمهور   ی دموکراس 

 ی مدرن دارد. ی قدرتمندی در اندیشه ظهور دوباره است،  

بلکه    ست، ی زمان حال ن   ی برا   ای فه ی و وظ   ی اصل   ی فقط موضوع   ی ت ی اولو   ن ی روسو، چن   ی عنوان مثال، برا   به 

که در آثار    ست ی ن   ی است. پس تصادف   ی اس ی س ی ـ  هر نظم اجتماع   ت ی مشروع   ی اب ی ارز   ی کننده برا ن یی تع   ی ار ی مع 

  ی ضرور   ی دموکراس   ی ه ی نظر   ی که برا   م ی کن می   دا ی را پ (  volonté générale)   عمومی داوطلب  او مفهوم  

  ی مفهوم »اراده   م، ی کن   دا ی پ   م ی توان ی که م   ی ز ی چ   ن ی سنت بهتر   ن ی وجود ندارد. در ا   ی برال ی در سنت ل   ا است، ام 

. بار  شود ی خاص شناخته م   ا ی   ی از منافع خصوص   ی ار ی عنوان مجموع بس به « است که به قول خود روسو،  گان هم 

  ی گاه ی جا  کلی  ا ی عمومی ی مفهوم اراده   ، ی برال ی خارج از سنت ل   گر ی د  ی هگل، متفکر  ی اس ی س  ی در فلسفه  گر ی د 

  ؛ شود ی م   ی بر خصوص   ی ، عموم تکین بر امر    ی امر کل   ت ی دفاع هگل از اولو   بنیاد   و بدینسان   کند، ی اشغال م   ی مرکز 

ا  مقا   ن ی با  در  ب   سه ی حال،  توجه  با  را  خود  هگل  روسو،  بُ   تر ش ی با  دن   بودگی عد خاص به    ی عن ی مدرن،    ی ا ی در 

 کرد.   ز ی متما   ی فرد   ا ی   تکین   ی ها راده و ا ی کلی  اراده   ن ی برقرارشده ب   ی ها ی انج ی م 
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مشروع   ی نظم اجتماع   بنیاد تمام به عنوان    عمومی   ی اراده  ت ی اولو  د یی بزرگ روسو در تأ   ی ستگ ی اگر شا   حال، 

  ی ز ی چ   عمومی   ی اراده   ن ی فرض نهفته است که ا   ن ی ( باشد، نقطه ضعف در تأمل او در ا ک ی دموکرات   ا ی   ی )جمهور 

»مجبور    د ی با  ها انسان کند ) ی م  وب ها را سرک آن  ت ی خاص مخالف است و در نها  ی ها است که به شدت با اراده 

  ق ی تعم   ا ی   ی توانمندساز   همانا   ی عمومی (. از نظر روسو، اراده عمل کنند   ی عمومی اراده شوند تا مطابق    « ی به آزاد 

  جا ی در این را به صورت استعار   د ی از فرو   ی مفهوم   خواهم می بلکه درست برعکس. اجازه    ست، ی خاص ن   ی ها اراده 

خاص که به  ی  شود، و اراده ی « که به عنوان »ابرمن« درک م مومی ع   ی »اراده   ن ی رابطه ب   یی به کار ببرم: گو 

اگرچه روسو، مانند هر    ن، ی است. بنابرا   ی توسط اول   ی شود، سرکوب دوم ی « سرکش درک م عنوان »ناخودآگاهِ 

اما در ضمن دوباره    کند، ی م  د ی ( تأک مدار ( بر »بورژوا« )خود کلی »شهروند« )   ت ی بر اولو  د ی دموکرات خوب، با تأک 

طور که مارکس  . و همان کند بیان می   غلبه کرد باید بر آن  که هنوز    ای راهه دو حد دو   ن ی ب را  انسان    شدن پاره پاره 

باشد،    « سرکوب شده » که   ی ز ی است که هر چ  ی ع ی اشاره کرده بود، طب   هود ی مسئله ی  درباره جوان قباًل در 

ـ مدن   ی تر، منافع خاص جامعه ق ی دق   ان ی به ب   ا ی گردد،  ی باز م  کلیت شهروند  بر  سرانجام به پیروزی    یی بورژوا   ی 

 شود.  ی م منجر  

روسو وجود دارد، اما    ی شه ی اند   ی ها ت ی محدود   ن ی غلبه بر ا   ی برا   ی من معتقدم که در آثار هگل تالش آشکار 

  یی روسو   خواه ی خود جمهور   ی شود. هگل در جوان ی م   خته ی متفکر ژنو آم   ی نظر مهم    ی از دستاوردها   ی ار ی با رد بس 

پارادایمش  مدل روسو و    ــ   ک ی کالس   ونان ی   ف خال ت که جهان مدرن، بر اذعان داش   که بالیده شد هنگامی بود، اما  

] با ظهور »جامعه   تر ق ی دق   ا ی ،  بودگی خاص   ی مرکز   جایگاه با    ــ      [« bürgerliche Gesellschaftی مدنی 

  ی ه خواهان ی را با اصل جمهور   بودگی خاص   د یی تأ   ن ی تا ا   د ی کوش   برال ی . هگل برخالف متفکران ل شود تعریف می 

ناب   حال، و با مخالفت با روسو، کاماًل آگاه بود که سرکوبِ  ن ی در ع  ما کند. ا  ان ی ب  ی بر خصوص  ی عموم   ت ی اولو 

و    ی خصوص   ن ی ب   یی که تضادها   د ی د   ز ی با روح عصر مدرن ناسازگار است. پس هگل ن   بودگی ی خاص و ساده 

  ی غلبه بلکه    ست، ی ن   ی د ی تضادها »سرکوب« فرو   ن ی وجود دارد، اما فکر کرد که راه حل ا   عام خاص و    ، ی عموم 

 . است   « ی »دولت   ا ی   ی عمومی به اراده   « ی مدن   ی ـ »اجتماع امر    ل ی تبد   ا ی   ، خاص   مر ا   ی ک ی الکت ی د 

را    ی اجتماع   سپهر   ا ی   ، « ی اخالق   ی »زندگ   ا ی «  ّیت مفهوم »اخالق   ، ی ک ی الکت ی د   ی غلبه   ن ی ا   برد برای پیش هگل  

و    ، عینی خلق کرد   ی اجتماع   کنش میان از ورود افراد به    رد، ی گ ی سرچشمه م   عام   ا ی   ی جمع   ی ها که در آن ارزش 

را که در کار روسو    ی عموم   ی قصد داشت مفهوم اراده   کار   ن ی او با ا   . ها آن   سوبژکتیو اخالق  اصول     از نه صرفًا

  عمومی   ی هگل، اراده   نزد   ن، ی . بنابرا مشخص به آن بدهد   ی ُبعد   ا ی ،  کند   متعّین ،  مانده بود   ی باق   ی و رسم   ی ع انتزا 

به روسو    نزد   که چنان   ست، ی ن   تکین   « مند لت ی »فض   ی ها اراده   ی جه ی نت  می چنین  واقع   ، آمد شمار    ی ت ی بلکه 

اراده   مقدم است که    ی اجتماع ی ـ  شناخت ی هست    تِ ی ن ی . ع کند ی م   ن ّیتع م را    ها آن و  های تکین است  بر خود 
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  ین ی ع   ز ی ن  رد ی گ ی دو سطح اراده صورت م  ن ی که ب  هایی میانجی شود که ی م  ی ناش  ت ی واقع   ن ی از ا   ی عموم  ی اراده 

ی مدنی  در سطح جامعه   هگل آن را که    ی جمع   ی یعنی سوژه ها«،  رسته کنش »   ی واسطه به هستند: هگل عمدتًا  

  « ی ها »اتم   تکین   ی اراده   ن ی ب   ی درون   ی تا رابطه   کوشید مدرن(،    ی ها ه ی از اتحاد   ی ار ی بس شبیه    ار ی بس )   قرار داد 

 کند. ی م   دا ی در دولت پ اش را  تجلی او،    ی به گفته   ، کند که   ن یی را تع   عمومی   ی ی مدنی و اراده جامعه 

  وجوه رو به جلو نسبت به روسو باشد،    ی گام   ی عموم   ی مشخص اراده   ن یی تع   ی تالش برا   ن ی حال، اگر ا   ن ی ا   با 

دارد که در آن هگل    ی گر ی د  منظر نظر   ــ وجود  نو   سه ی در مقا   ــ   ک ی دموکرات   ی ا ه ی از    قرارداد   ی سنده ی با 

هگل    ی اس ی س   ی در فلسفه   « منسوخ »   آشکارا مواضع    مقصودم به عقب برداشته است.    ی آشکارا گام   ، ی اجتماع 

  ت ی حاکم   ت ی محکوم   ا ی   ، اشراف   شده از سوی تشکیل   ی مجلس عال   ، ی او از سلطنت موروث   ت ی حما   نظیر ،  نیست 

کنم که  ی فکر م   ت ی واقع   ن ی به ا   تر ش ی . ب ی« را   ک ی ،  نفر   ک »ی   ی ده ی بر اساس ا   ی اس ی س   ی ندگ ی و نما   ی مردم 

،  غلبه کند روسو    ی عموم   ی موجود در مفهوم اراده   ی انتزاع   یی گرا بر اخالق   کوشید   ی طور که هگل به درست ن ا هم 

  ک ی دموکرات   شنهاد ی ( سوق داده شد که در قلب پ ی االذهان ن ی ب   ی ـ توافق   ا ی )   انه ی عد قراردادگرا به سمت کنارگذاشتن ُب

همان   روسو  دارد:  نو قرار  است،  معروف  که  فلسفه   ی سنده ی طور  بس   حق   ی عناصر  انواع    جدی   ار ی منتقد 

به    ابژکتیویسمی به    ت ی روسو حمله کرد، در نها   سم ی و ی که هگل به سوبژکت   ی زمان   ن، ی بود. بنابرا   یی قراردادگرا 

  ا ی   ی ضمن   ت ی عقالن همانا    ی ن ی [ ع ی ]عموم   ی رفت که گفت: »اراده   ش ی جا پ . او تا آن رسید   سویه ک سان ی همان 

  ا ی   ها برای آن باشد ی آن تمایل عامدانه ، خواه  دهند یا ندهند   ص ی تشخ آن را  ، خواه افراد  است   در تصور عقالنیت  

 تضعیف کرد. ی را  اس ی س   س ی پراکس   ژه ی و به و   ی انسان   س ی پراکس   و خالِق  ی االذهان ن ی ب عد  بُ   [، و بدینسان 11] نه« 

گرامش  آثار  هژمون   ژه ی و به   ، ی در  مفهوم  شفاف   ن ی معتبرتر   سازی همگون   توان ی م   ، ی در    ی ها جنبه   ن ی تر و 

سودمندی در خصوِص راه    ی ها ه توان به نشان ی م  هنگام هم اما   ؛ روسو و هگل را مشاهده کرد  ی ها ی بند صورت 

از    عتًای از هگل )و طب   ی گرامش  ، یی و ه کرد. از س بزرگ اشار  لسوفان ی ف   ن ی ها و ابهامات در آثار ا ت ی غلبه بر محدود 

ها از قبل در سطح منافع  که اراده   برگرفت را    ده ی ا   ن ی بود( ا   ده ی مارکس، که به نوبه خود قباًل از چاه هگل نوش 

اقتصاد   ی ماد  ا   ن ی چن هم   ؛ شوند ی م   ن یی تع   ی و  او  ا بر را    د یی تأ   ن ی از  به طور ع اراده   ن ی گرفت که    ند ی فرآ   ی ن ی ها 

می کلیت  سر  از  را  شکل   گذرانند یابی  به  به    « های رسته )»   انجامد می   ی جمع   ی ها سوژه   ی ر ی گ که  هگل 

  د آور ی تر به حرکت در م کلی   ی ا اراده   را ها  سوژه   ن ی شدند(. ا   ل ی تبد   ی گرامش   ی هژمون   « ی »خصوص   های سازوبرگ 

ـ    ی »اخالق   ی کنند و دوباره به آگاه ی غلبه م   « ای رسته   ی ها بر منافع صرفًا »اقتصاد آن   ، ی گرامش   ر ی به تعب   ا ی ) 

  ی ز ی همان چ   قاً ی نامد، دق ی م   « پاالیش آن را »   ی ، که گرامش کردن جنبش غلبه   ن ی (. ا کنند گیری می جهت   « ی اس ی س 

به    ی بند ی جا که پا تا آن   ــ   ی که گرامش   افت ی در   توان ی م   گر، ی د   ی اما از سو سازد.  می را    ی هژمون   ی است که رابطه 

ها  آن   ا ی   جای داد   « یافته بسط خود دولت »   ون ها را در و آن کرد    ف ی را اجماع تعر   « ی هژمون   ی ها »دستگاه   ن ی چن 
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  ی عموم   سپهر روشن را در قلب    ی قرارداد عد  بُ   ک ی   داد ــ قرار    نده ی آ ی  « شده م ی تنظ   ی جامعه »   ی هسته در  را  

از هگل    ی گرامش   ن، ی بود. بنابرا کنار گذاشته  که هگل  بازگشت  از روسو    مفهومی به    سان و بدین کرد    ی معرف 

حال از    ن ی ( و در ع شود ی ظاهر م   « ی اس ی س ی ـ  »اخالق  ا ی   « ی »هژمون   ی ها »اخالق« )که در آثارش با نام   مفهومِ 

)که در آثار او به عنوان    « ی عموم   ی »اراده   ی االذهان ن ی ب ، برساختی  قرارداد   ک ی عنوان  به   است ی س   برداشتی از روسو  

 ، را برگرفت. ( شود می ظاهر    « ی مردم ی ـ  مل   ی جمع   ی »اراده 

طور که او  آن   شده«، م ی [ تنظ ی ست ی ]کمون   ی در »جامعه   فقط   ی قرارداد   تحقق ُبعدِ   ، ی نظر گرامش   به مسلمًا  

شود. با  می جامعه به طبقات متضاد قطعًا غلبه    م ی تقس بر  که    ی زمان   ی عن ی   رد، ی گ ی طور کامل صورت م به   د، ی نام می 

کرد، که متضمن  ی م   ت ی حما   سم ی ال ی سوس   ی در مبارزه برا   « ی »جنگ موضع   ی استراتژ   از   طور که او حال، همان   ن ی ا 

  قبل از استقرار کامِل  ی حت   ی توافق   ی ها سپهر د گسترش  فراین کرد که    ان ی توان ب ی م   ، فضاها بود   ی ج ی تدر   ر ی تسخ 

  مشخص  د ی جد   ی ساخت هژمون بر است که    ند ی فرآ   این   ق ی از طر   قًای افتد، و دق ی شده« اتفاق م م ی تنظ   ی »جامعه 

د شود. همان ی م  که  تدر   ی ز ی چ   سم ی کمون   ساختِ بر   خوِد  ، ها ر دفت   مؤلف   ی برا   م، ی د ی طور  به  که  رخ    ج ی است 

دولت    ا ی )   شده م ی تنظ آشکارتر جامعه  هر چه  عناصر  »   ــ   م ی اور ی سخنان او را به خاطر ب   ــ «  هنگامی که »   ، دهد می 

ظاهر  ی مدن   ی جامعه   ا ی   ی اخالق  همان شوند« می (  فرو .  که  جایگزینی   خودمان   د ی با ما  گفت    د ی طور  وقف    را 

خواه از طرف دولت    ، اجبار را   د ی با   ما   د ی گو ی به ما م   ی سد گرامش ر ی به نظر م   م، کنی ب (  ego) «  من » با    گاه« »ناخودآ 

  های کنش میان   ی االذهان ن ی کنترل ب اجماع و    تر ش ی ب هر چه    ی ها سپهر »پول«، با    از   ا ی بازار، از »قدرت«  طرف  از    ا ی 

  ی کمتر اجبار هر چه  و    ی قرارداد   تر هر چه بیش که    م ی ز بسا   ی اجتماع   ی نظم   د ی با   ی عن ی   ی جایگزین کنیم، اجتماع 

 باشد. 

  سمی ال ی از سوس   ی که از برداشت گرامش   جا آن ،  گرفتیم   که در بخش اول   ی ج ی که نتا   ست ی ن   ی کنم تصادف ی فکر م 

.  شوند ، مطرح می م ی کن ی او را خالصه م   ی دموکراس   ه ی است که اکنون که نظر   ی ج ی مشابه نتا   م، ی صحبت کرد 

پ   ی از دموکراس   ی اساس   ی مفهوم   گرامشی که    هنگامی    اولویت   ِیانه خواه ی جمهور   د یی بر تأ   که   کرد   شنهاد ی را 

خود از    برداشت را با    ی دموکراس از  مفهوم    ن ی و ا   ، ی متمرکز بود خصوص امر  بر    ی عموم امر  !(  ک ی )هژمون   توافقی 

در    سم ی برال ی ل سنت  و    « ی خ ی تار   سم ی »کمون   بر هر دو سنتِ   ، کرد همسان    ی ست ی کمون   ا ی   شده« م ی »تنظ   ی جامعه 

کامل    ی وجود ندارد، و دموکراس   سم ی ال ی سوس   ی ، به ما آموخت که بدون دموکراس ش غلبه کرد متعدد   ی ها پوشش 

از   ی ک ی   یقیناً  دموکراسی و   سم ی ال ی سوس   ن ی ب   ی ناگسستن  وند ی پ   ن ی درک از ا   ن ی وجود ندارد. ا  ز ی ن  سم ی ال ی بدون سوس 

 است.   ی گرامش موضوعیت  تداوم    ی اصل   ل ی دال 
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 ی فراتر از گرامش   ، ی . با گرامش 3

دو جنبه دارد:    همگانیت   ن ی اوست. ا   ی شه ی اند   عام   قاً ی عم   ت ی ماه   جه ی نت   ی گرامش   ی کنون   اهمیت و موضوعیت 

  ت ی واقع   ن ی ا   جه، ی در نت   ثانیًا، دارد.  در بر کامل    ی خ ی تار   ی دوره   ک ی   ی برا   ی گرامش   ی شه ی است که اند   ی ، ارزش اوالً 

سراسر جهان مورد بحث و    در و در سراسر اروپا، بلکه    ا ی تال ی امروزه نه تنها در ا   ی گرامش   ی ها ده ی وجود دارد که ا 

 . رد ی گ ی استفاده قرار م 

  شود تصدیق می بالفاصله  نه    ی گرامش   ی ها ی بند صورت   همگانیت و    ی توجه داشت که تازگ   د ی حال، با   ن ی ا   با 

هموطنان او بودند،    ها« ی »گرامش   ن نخستی کند،    ی ن ی ب ش ی پ   توانست ی م   ی هر کس   که چنان .  ی و نه به صورت خط 

  راه »   دار طلیعه ما را صرفًا    مؤلف که    ــ   گرفت ی در بر م نیز  آن هموطنان را    ی حت که  ــ    گرایشی وجود داشت 

  ــ   سم« ی ن ی »استال   ی نام مستعار هوشمندانه   ــ   سم ی ن ی لن ـ    سم ی که مارکس   ی بدانند. در زمان   سم« ی ال ی سوس   یی ا ی تال ی ا 

  به   ل ی ، تما شوند   ان ی ب   « ی مل   های سم ی به عنوان »کمون   یش ها بدعت   تا کار را کرد(    ن ی که ا   ی زمان   اجازه داد ) فقط  

که در    ی کسان   ی حت   گر، ی د   ی . از سو ست ی آور ن کشورش تعجب   های ک ی پروبلمات   ون در   ی محدودکردن گرامش 

  ی« ک ی تاکت »   ل ی به دال   ا ی بود،    ی ات ی مورد خود تول   ن ی و ا   ــ کردند  می عمل    ی گرامش   ی نظر   احیای عمل در چارچوب  

،  ها دفتر   ی سنده ی نو همگانیت  و    نوآوری   ن ی ا   ف ی به تضع   ل ی تما با    اش ــ ی داربودن عادات ذهن شه ی ر   ل ی به دل   ا ی 

  ی بود که در رابطه   وجهی تنها    و نگهداری   حفظ   وجه .  کردند می   ی کامل معرف   ست ی ن ی لن   ک ی او را به عنوان  

زمانی  را کنار گذاشت.    به سطح باالتر   ارتقا و    غلبه قرار گرفت و    د ی مورد تاک   ن ی با لن   ی گرامش   ی ک ی الکت ی د 

  ی بود، به اندازه کاف   ده ی سوم به ارث رس   الملل بین که از    ی ست ی ن ی تال اس   ی م ی قد   د ی تا روند انقراض عقا   گذشت باید می 

  ست ی متفکر مارکس  ن ی تر بلکه به عنوان مهم   ا«، ی تال ی ا  ست ی ن ی لن  ن ی نه به عنوان »بزرگتر   ی کند تا گرامش  شرفت ی پ 

کند،  ی نم   ه ی مخالف را توج   ی جانبه   ک ی امر آشکارا موضع    ن ی ا   اذعان به . ) رد ی قرار گ   ل ی مورد تجل   ستم ی قرن ب 

   ند.( ن ک ی را انکار م   ن ی و لن   ی گرامش   ن ی داوم/حفظ ب وجه ت از مفسران، که    ی برخ   ی مخصوصًا برا 

آثار او  توان در  ی م   یم که تصور کن   یست معنا ن   ین وجه به ا   یچ به ه   ی گرامش   به همگانیت   اذعان حال،    ین با ا 

  یجاد ها ا یست مارکس   ی امروز برا   یت که واقع بیابیم    ی و عمل   ی نظر   ی ها چالش   ی همه   ی برا را    ای آماده   ی ها پاسخ 

»جنگ    ی  ِ باره در  ی گرامش  ژی نشان دهم که چگونه استرات این کتاب ام در فصل ششم کرده  ی کند. من سع ی م 

  خواه« ترقی   ی دموکراس » مفهوم   یاتی با طرح . تول بخشی بود فاقد انضمامیت  ی به هژمون   یابی دست   ی برا   « ی موضع 

 [ 12.] را آغاز کرد   بخشی انضمامیت   یند فرآ   ین بود که ا   ی کس   نخستین   یالیسم گذار به سوس   ی برا   ی ا یله به عنوان وس 

  ، « ی ا توده   ی »دموکراس   ی باره در  ینگرائو ا  یترو به تأمل پ  ید ختم نشد: فقط با  یاتی روند به تول  ین حال، ا  ین ا   با 

فکر    سوسیالیستی   جامعه   ساخت   در و    یالیسم سوس   ی در مبارزه برا   یی گرا و کثرت   ی هژمون   یان به ب   یاز ن   ی باره در 

بخشی به  برای انضمامیت   ی گرامش   ی ها ه ید ا   « یری کارگ موارد صرفًا مربوط به »به این    ین، عالوه بر ا   [ 13] کرد. 
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یعنی حفظ و غلبه بر    یاسی، س ـ    ی در سطح نظر بسط مواضع اصلی مولف دفترها  بلکه    یست، ن   ی ملّ   های یت واقع 

 . هاست آن 

  ی از »جامعه   ی گرامش   های برداشت دادن آن به  بدون ربط   ینگرائو ا   « ی ا توده   ی درک مفهوم »دموکراس   مسلماً 

»هژمون   « ی مدن  اما    یرممکن غ   « ی و  نکنیم است،  درک  که  است  اشتباه  هم    با   همراه   ی هژمون   ی یده ا   این 

  یک صرفًا    ی ( در آثار گرامش کند می داللت    یندگی و نما   یم مستق   ی دموکراس   تبیین که از جمله بر  )   یی گرا کثرت 

باعث    ی گرامش همگانیت    ین، بنابرا   [ 14] . بسط نبود در آن زمان قابل  حتی    ید و شا بسط نیافته  کاماًل  و  است،  نطفه  

تا  نمی  مارکس شود  گرفته   یی ها یست آن  الهام  او  از  از  که  شوند م   ی اساس   کار دو  انجام  اند  اول،  عاف   :

به یت انضمام  و   ی کل   ی نظر   های بندی صورت   بخشیدن  آن کاربرد »   او،  تار «  زمان  در  واقع   یخی ها    ی مل   یت و 

ادامه   ؛ خودشان  دوم،  سوس   یم مفاه   ی نظر   بسط   ی و  انقالب  و    های ی بند صورت   کردن ی غن   یالیستی، دولت 

 گرامشی هستند. پس از مرگ    یت تحول واقع   که ناشی از   یدی جد   های ّین با تع   ی گرامش 

  ــ   ینگرائو ا   یترو و پ   یاتی تول   یرو پالم   های ی بند صورت   ی برخ   به   مختصر   اشارات   یق از طر ــ    ام  کرده   ی سع   من 

حال،    ین دو جهت حرکت کنند. با ا   ین تالش کردند در ا   یتالیایی ا   های یست از کمون   ی نشان دهم که چگونه برخ 

نبودند که    ی کسان   یگانه ها  ایتالیایی نکته مهم است که    ین ا   یادآوری   ی، گرامش   همگانیت بر    یق دق   ید تأک   ی برا 

  یکوس به کار ن   کافیست کردند. فقط    یافت در   « بازسازی / ظ »حف   یالکتیکی د   یند فرآ   یق را از طر   ی گرامش   یراث م 

  تأمالت   ین تر از شفاف   یکی   تجلی   که   اشاره کرد ــ که به نحو سوگبار و زودهنگامی قطع شد ــ  پوالنزاس  

ما   یستی مارکس   یاسی س  می   دوران  شمار  دوره آید به  از  پس  پوالنزاس  عم   ای .    یسم فرمال   یر تأث تحت   یقًاکه 

بازگشت    ین بازگشت. ا خود    وار ی گرامش   های آثارش به خاستگاه   ین آلتوسر قرار گرفت، در آخر   ی یانه ساختارگرا 

ی دولت  یده د پ از    وار نمونه   یفی تعر داری  های درخشانش از دولت سرمایه با ترکیبی از تحلیل به او اجازه داد تا  

 : ارائه دهد 

این رابطه  که    ی ا است، به گونه   ی طبقات   های جناح طبقات و    ین ب   یروهای ن   ی رابطه   ی تراکم ماد   »دولت 

 [ 15«] شود. ی م   یان به طور خاص در خود دولت ب   یشه هم 

 : ید گو ی الهام گرفته است که م   ی گرامش بندی را از  پوالنزاس به وضوح این صورت 

  ین( ب ی )در سطح حقوق   یدار ناپا   ی ها تعادل   ینی و جانش   یری گ مستمر از شکل   یندی مثابه فرآ دولت به   حیات 

ـ ی تابع تصور م   ی ها و گروه   یادی منافع گروه بن    ، که در آن منافع گروه مسلط غالب است   یی ها تعادل   شودـ 

 [ 16شود.] ای متوقف می ی رسته اقتصاد دقیقًا  منافع  که در سرحد  جایی   یعنی خاص،    ی نقطه   یک اما فقط تا  

  رد«، ی گ ی »به کار م   سم ی ال ی گذار به سوس   استراتژی خود را درباره دولت در   ی نظریه پوالنزاس  ی حال، وقت  ن ی با ا 

  ی هژمون   ی مبارزه برا   ی که گرامش   ی : در حال غلبه کرده است   ی بر گرامش   ی ک ی الکت ی از نظر د که    کند ی ثابت م 
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  ی خصوص   های سازوبرگ رخ داده است )در »   ی مدن   ی که درون جامعه   دانست ی م   ی ز ی را چ   ها جایگاه   ر ی و تسخ 

فراتر  « ی هژمون  پوالنزاس  نبرد   رود می (،  از  خود    ی و  درون  معنا   ، ی دولت   ی ها سازوبرگ مشابه  محدود    ی به 

 : د ی گو ی . پوالنزاس م د گوی ی م   سخن (  ی گرامش   بیان به    «، ی اس ی س   ی )»جامعه 

مس قدرت   ی طوالن   »فرایند  در  تقو   سم ی ال ی سوس به    ک ی دموکرات   ی ر ی گرفتن  توسعه،  شامل    ت، ی اساسًا 

هدا   ی هماهنگ  پراکنده   ت ی و  مقاومت  شبکه توده   ی مراکز  داخل  در  توسعه    جاد ی ا   ، ی دولت   ی ها ها،  و 

مراکز    دولت ــ به   ک ی استراتژ   ی حوزه در  ــ  مراکز ممکن است    ن ی که ا   ی است، به طور   های دیگر شبکه 

  ست، ی ن   ی و جنگ موضع   مانوری جنگ    ن ی ب   ی محض انتخاب   ن ی ا   ن، ی ... بنابرا   ی بدل شوند قدرت واقع   ی قع وا 

 [ 17«] است.   دولت   دژ محاصره    شه ی هم   ، ی گرامش   نظر از    ، ی دوم   را ی ز 

 ند، ی فرآ   ن ی که ا   د ی افزا   ی م   پوالنزاس 

و اوج آن به اجبار رخ    ــ   اشاره دارد که اوج آن    ی واقع   ی ها از گسست   ی ا ره ی زنج واقع به    در » 

  ک ی استراتژ ی  حوزه   ون در   ی مردم   ی ها به نفع توده   روها ی ن   مناسبات کردن  وارونه   عبارتست از   ــ خواهد داد  

 [ 18«] دولت. 

است«. پوالنزاس، اما، بدون    افته ی ارتقا    ی »به سطح باالتر   ی که فرمول گرامش   م ی ن ی بب   م ی توان ی م   جا ن ی در ا   مطمئنًا

»بسط  دولت،    ی گرامش   « ی افته ی مفهوم  نظر   ا ی از  موضع   ی ه ی بدون  استراتژ ی نم ،  او   « یِ »جنگ    ی توانست 

 خود را توسعه دهد.   ک ی دمکرات   ی ـ ست ی ال ی سوس 

  ی شروع   فقط او    ی نظر   ک ی نهفته است که پروبلمات   ت ی واقع   ن ی در ا   ی گرامش   همگانیت   ان ی ب   ن ی مهمتر   ن، ی بنابرا 

را  آن   ی برا است    ی ضرور  آن  میان چه من    ی اس ی س   ی ه ی نظر   احیای   ی برا   ر ی اخ   ی ها تالش   ن ی معنادارتر   در 

مشهود است که    تر ش ی ب هرچه  دارد:    ز ی ن   یی ا ی جغراف عد  بُ   ک ی او    همگانیت   گر، ی د   ی دانم. از سو ی م   ی ست ی مارکس 

گرایش  روزافزون آن(    ی دگ ی چ ی و پ   ی مدن   ی جامعه   جاد ی ا   مدد   دولت به   ی )»توسعه«   « شدن ی »غرب   ی ندها ی فرآ 

و    دهند،   م ی تعم   ، هم در »شمال« و هم در »جنوب« جهان   ، یی ا ی خود را نسبت به مناطق مختلف جغراف دارند که  

از    ی ا نده ی در تعداد فزا   ها ست ی ال ی سوس   ی برا   مشخص در چارچوب ملی به چیزی  را    ی گرامش   همگانیت 

 [ 19] . بدل سازند کشورها  
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 است. 
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  ی ک ی   ، فعال   ی اس ی س   ت ی فعال   ی طوالن   ی با سابقه   رو ی ودوژان ی در دانشگاه فدرال ر   ی اس ی س   ی استاد فلسفه   و، ی ن ی کارلوس نلسون کوت   ** 

  ن زبا یی ا ی و اسپان   یی ا ی تال ی ا   ات ی در انواع نشر   ن ی چن او هم   ی اس ی س   ی ها و نوشته   ی است. آثار علم   ل ی روشنفکران چپ برز   ن ی تر از برجسته 

اش،  ی و نظر   ی کار انتقاد   ل ی نه تنها به دل   ، ی محققان گرامش   ان ی شناخته شده است. او در م   ی به خوب   ن ی الت   ی کا ی منتشر و در آمر 

  زندان   ی دفترها او از    د ی جد   ی جلد شش   ی انتقاد   ویراست آشناست.    ی نام   نه، ی زم   ن ی اش در ا ی فلسف   ی ها مشارکت   ل ی بلکه به دل 

  ی ها سال   ن ی نوگوئرا( که ب   و ی و مارکو اورل   کس ی هنر   و ی سرج   ز ی ها با کمک لوئ )همه آن   های زندان نامه   ی دوجلد   ی و نسخه 

 .  پردازد ی می متون گرامش   ق ی دق   ی مطالعه   به است که    ی هر کس   ی برا   ی ، منبع ارزشمند اند منتشر شده   2005و    1999

 

 : ها یادداشت 

و فرانچسکو    ی گ ی ر   زا ی لوئ   ا ی کنم که جان ام. کامت با کمک مار ی م   ه ی را توص   ی گرامش   نظیر بی   ن ی آنال   ی شناس  من کتاب   . [ 1] 

  ر ی غ   یی ها از آنها به زبان   ی م ی ن   است؛   ما   ی سنده ی نو   ی درباره اثر    هزار 15شامل حدود    کرده است و   ی و سازمانده   ی گردآور   ی اس ی ج 

که    ی را شناس کتاب   ن ی ا   نوشته شده است.   متفاوت   ک ی دئولوژ ی و ا   ی نظر   ی ها ش ی ها و گرا نه ی ش ی با پ   ی مندان توسط دانش   ، یی ا ی تال ی از ا 

   سایت زیر یافت:   توان در ی شود، م ی به طور منظم به روز م 

http://www.fondazionegramsci.org   
 . Gerratana 1997, p. 11  « . است ک“  ها اهمیت و موضوعیت دارد ”کالسی که در همه زمان   »مفسر زمان خود   [. 2] 

[3]. See on this Spriano 1977; Fiori 1991 and Vacca 1994. 

[  ی کند: »]گرامش ی دفاع م  رقابل ی کاماًل غ   کرده   ان ی ب  یی ا ی تال ی روشنفکر ا  ک ی  راً ی را که اخ  ر ی اظهارات ز  ی سخنان خود گرامش  [. 4] 

کند  ی م   انقالب  ــ    سازمان ه ــ  طبق لنین یعنی    ی واره به کنار گذاشتن طرح   از ی و ن   خ ی تار   بنیادی   های سوژه شروع به درک جهش  

  یت موضوع   ل ی بلکه به دل   شود، ی با آن مواجه م   ت ی که انقالب در نها   ی مشکالت   ی آن را بالموضوع کرده است، نه ن جها   ت ی که واقع 

و    ی در نواح   یی شکل کاال   ی شاعه نفوذ و ا   ی ها وه ی ش   ا ی دولت اقتصاد بازار    عضل اکنون با م   ما   بودن(.   ربط ی ب   و شاید )   نداشتن 

و    ی ر ی گ شکل   ی برا   ی کارکرد   سم ی ارگان   ک ی   “ مدرن   ”شهریار و نه مطمئنًا غلبه/ ابطال آن ...    م ی مواجه هست   دتر ی جد   ی قلمروها 

 Montanariمواضع دوباره در    ن ی من(. هم   د ی ؛ تأک Montanari, 1997, pp. 11, 37چندمساله است )   ای رشد جامعه 

2001, pp. 119–20  در   ی دار ه ی ( سرما سالی کهن   ا ی مرحله )  ن ی به عنوان آخر  ی کنون  آل ده ی ا   ن ی »بنابرا شود: از نو ظاهر می

است(    ده ی فا ی ب   ی حت   د ی و شا   ی مرحله ناکاف   ن ی که در ا   ی )اصطالح   “ انقالب ” از    ی د ی جد   دگاه ی در عوض، د   ...  کند ی غلبه م   ی مش گرا 

بر اساس منطق    “ سم ی ال ی گذار به سوس ” از    ی ا ده ی . هر ا شود مطرح می   د ی جد   ی سوبژکتیویته   ک ی دهنده  ل ی تشک   ند ی به عنوان فرآ 

بدون    ی انتقال   چ ی به ه   توان ی و من معتقدم که نم “ ــ  سم ی ال ی به سوس   ذار گ ”   ی برا   ی گرامش   بدیل   « کند. ی قبل و بعد از آن غلبه م 

رشد مصرف و گسترش    ده ی بر ا   ی مبتن   ی اقتصاد ی ـ  اس ی س   ی استراتژ   ک ی به عنوان    یی کاگرا ی آمر   ــ »قبل و بعد« فکر کرد  

  ن ی وجود دارد که منجر به چن   ــ     ا ی تال ی نه فقط در ا   ی ــ از گرامش    “ خوانش ” از چند    ش ی . متأسفانه، امروزه ب ی بود دموکراس 

 شود. ی م   ی مضحک   ی ها ی ر ی گ جه ی نت 

[5]. Gramsci 1975, p. 764; 1971b, p. 273. 

[6]. Ibid. 

[7]. See particularly Habermas 1981. 

http://www.fondazionegramsci.org/
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[8]. Schumpeter 1979. 

   Losurdo 1993  بنگرید به:   سم، ی برال ی در ل   ی ( مفهوم دموکراس ی و عمل   ی در مورد ابطال )نظر 

کتاب حاضر   مه ی ضم  «، ی در روسو، هگل و گرامش  ی و دموکراس   ی را که به طور گسترده در »اراده عموم  ی ن ی مضام  ر ی در ز   [. 9] 

  ی از منطق درون   که ن ی ا   ی برا   این تکرار   طلبم، اما ی صه خواهم کرد. از هرگونه تکرار پوزش م اند، خال مورد بحث قرار گرفته 

 الزم است.   م، ی و استدالل هر فصل غافل نش 

  ی تأمالت   یی ا ی تال ی که در آن متفکر ا  بنگرید (  57- 56، صفحات  1975  ی )گرامش  « مجامع »هگل و    ادداشت ی مثال، به   ی برا  . [ 10] 

 سوق داد.   « ی مدن   ی را آغاز کرد که او را به مفهوم »جامعه 

 . 399.  ص   ، 258  § ،  1986هگل    . [ 11] 

  ی م ی قد   ی ها کتاب که  ،  Aucielo 1974و    Vacca 1974به  از جمله بنگرید    ، ی ات ی و تول   ی رابطه گرامش   ل ی تحل   ی برا   . [ 12] 

  ست ی ن ی استال   ک ی را به    ی ات ی تول   «، ی طلب دنظر ی با الهام از به اصطالح »تجد   نه، ی زم   ن ی در ا   د ی آثار جد   تر ش ی . ب ی هستند اما هنوز معتبر 

حال، دو استثنا مهم وجود    ن ی ندارند. با ا   ی نگار خ ی تار   ا ی   ی ارزش نظر   چ ی ه   ن ی و بنابرا   کنند، ی م   ل ی تبد   ی گرامش   با   ناسازگار و جفاگر 

 . Vacca 1999و    Pistillo 1996دارد:  

 ارائه شده است.   1982و    Ingrao 1978در    تر ش ی ب   اینگرائو . مواضع  [ 13] 

  م ی مستق   ی دموکراس   ن ی ب   ی بند ل ص مف  ی ه د ی نباشد، ا   مند نظام اگر به شکل کاماًل    ی اشاره دارد که، حت   ت ی واقع   ن ی به ا   د« ی شا »   . [ 14] 

شده    مطرح   1920ی  دهه در    سم ی مارکس   ش ی اتر   ی اصل   سندگان ی نو   آثار   شوراها و پارلمان ها، قباًل در   ن ی ب   ، ی ندگ ی نما   ی و دموکراس 

 . Adler 1970بنگرید به      ژه وی   به .  بود 

[15]. Poulantzas 1978, p. 147. 
 Poulantzas 1980, pp. 109–83  ای که پس از مرگش منتشر شد: مجموعه   او در   ی ا ه به مصاحبه   بنگرید   ن ی چن هم   

[16]. Gramsci 1975, p. 1584; 1971b, p. 182. 
 روابط قدرت« آمده است.   ها. ت ی موقع   ل ی تحت عنوان »تحل   ی گرامش   ی بند صورت   ن ی ا   ل، ی بدون دل 

[17]. Poulantzas 1978, pp. 296-7  . 

ا دولت   دژ   ی را صرفًا »محاصره   موضعی جنگ    ی گرامش   کنم ی فکر نم  اما  در خوانش    ی اشتباه احتمال   ن ی « تصور کرده باشد. 

 کند. ی او را انکار نم   ی بند صورت   ی پوالنزاس، تازگ 

[18]. Poulantzas 1978, p. 342. 

  ی شه ی را در اند   ی گرامش   ر ی تالش خواهم کرد تأث   ل«، ی در برز   ی و »گرامش   برال« ی حاضر، »عصر نئول   اثر   مه ی در دو ضم   . [ 19] 

 نشان دهم.   ل ی در برز   ژه ی به و   ، ی جنوب   ی کا ی آمر   ی اجتماع 
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 سازی دفترهای پژوهشی مارکس و جهانی

 سازی و نقد اقتصاد سیاسی: نقدوبررسی کتاب لوسیا پرادال، جهانی  

 های مارکسهای جدید از نوشتهدریافت  

 

 2022فوریه   2

 

 ی: فرد موزلی نوشته

 بهزادی ی: کاووس ترجمه

 

های اخیر برای  کند که در سالهای پژوهشی مارکس را واکاوی میلوسیا پرادال در این کتاب پیشتازانه دفتر

ریزی  مجلد برنامه  110ی عظیم آثار مارکسـ  انگلس )مگا( منتشر شدند )در مجموع  بار در مجموعهنخستین

گفتاوردها،  »پژوهشی مارکس بخش چهارم مگا )اند(. دفترهای  ها منتشر شدهمجلد از آن  69شده که تاکنون  

ریزی شده که تاکنون ده مجلد آن  مجلد برنامه  32( است که برای  « هایینویسیها و حاشیهبرداریگزیده

هستند )مجلدهای    1853تا    1843های  مربوط به سال  11تا    2منتشر شده است. مرکز توجه پرادال مجلدهای  

بورگ در  ها را در آکادمی علوم و علوم انسانی برلین ـ براندناند اما پرادال آننشدههنوز منتشر    11،  10،  5
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شوند(. او  گیرند و برای چاپ آماده میها مورد بازبینی قرار میبرلین مطالعه کرده است، در محلی که آن

هستند و    1853و    1850های  کند که مربوط به سالاین بخش مگا تاکید می  11و    7ویژه بر مجلدهای  به

شده  معروف  لندن  دفترهای  پرادال  اند.  به  انگل  فیتوص  نخستینکتاب  زبان  محتو  یسی به    نیا  اتیاز 

  ی دهه  لیو اوا   1840  ی در دههرا  مارکس    یرشد اندیشه  ترقی عم  یاست و امکان مطالعه  هیاول  یهادفترچه

 . آوردفراهم می 1850

دهیم. در کنار بخش چهارم مگا که حاوی دفترهای  گا میزمینه مدر ابتدا توضیح مختصری پیرامون پس

های اقتصادی؛  نوشته. دست2ها؛  نویس. آثار، مقاالت و پیش1مارکس است، سه بخش دیگر وجود دارند:  

نامه3و    .( دوم  بخش  به  23ها.  پیشمجلد(  تمامی  شامل  و  مهم  بسیار  است:    سرمایههای  نویسویژه 

اقتصاد سیاسیپیرا(،  8ـ    1857)   گروندریسه نقد  ،  1863ـ    1861اقتصادی    ینوشتهدست(،  1859)  مون 

طور  )این بخش به  سرمایهی جلد یک  های نهایی منتشرشدهو نسخه  1865ـ    1864اقتصادی    ینوشتهدست

آثار مارکس ـ انگلس )مجلد مجموعه  110مجلد از    50کامل منتشر شده است(. حدود   ( به  MECWی 

متحده ایاالت  در  و  ویشارت  و  الرنس  توسط  انگلستان  در  و  ترجمه  ناشران  انگلیسی  توسط  آمریکا  ی 

ـ    1861  ینوشتهدستترین مطالب جدید به زبان انگلیسی عبارتند از کل  اند. مهمالمللی منتشر شدهبین

،  ی آن( از میانه  نوشتهدست  که قبالً منتشر شده بودند )حدود دو سوم کل  های ارزش اضافینظریه،  1863

( و  نخستین  30، جلد  MECWها )نوشتهدر ابتدای دست  سرمایهنویس مجلد نخست  چنین دومین پیش و هم

 (. 33، جلد MECW[ تا پایان  )سرمایههایی از مجلد سوم ]نویس بخشپیش

بسیار مهمی در بخش  ی مجلدهای  متأسفانه مجموعه آثار مارکس ـ انگلس به زبان انگلیسی دربرگیرنده

که فریدریش انگلس     II/4.2))مجلد    سرمایهی اصلی برای مجلد سوم  نوشتهدوم نیست، ازجمله دست

، آن را بسیار تغییر داد. خوشبختانه این مجلد مدتی  سرمایهمجلد سوم   دانیم جهت انتشارطور که میهمان

یک از  [ متأسفانه هیچ1بریل منتشر شد.]توسط انتشارات    و   به زبان انگلیسی ترجمه  MECWپیش جدا از  

 اند. گنجانده نشده MECWی دفترهای مارکس در مجلدهای بخش چهارم مگا درباره

افکنند. مارکس  فرسای او میدفترهای مارکس در بخش چهارم پرتو نوینی بر فرآیند پژوهش ژرف و توان

بزرگ زندگی  تمام  گزیدهسالیدر  گفتاوردهای  برداریاش  و  کتابگستردهها  تمام  از  چه  را  های  ای 

آوری کرده بود  دوره جمعهای تاریخ اقتصاد و وضعیت اقتصادی آنخواند، چه از کتابکه می  «ای نظری»

پیرامون بحرانبرداریویژه گزیده)به اقتصادی  ها و گفتاوردهای متأخرتر  )این کار  1867و    1857های   ،)

تر کند(.  هایی را سهلتوانست چنین پژوهشجام گرفت که طبیعتاً میکپی ان   ها قبل از اختراع دستگاهمدت
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که از طریق کتاب پرادال از آن اطالع پیدا کردم این است که مارکس از    توجهیی برجسته و قابلنمونه

شده از آلمان(  از کتاب پنج جلدی تاریخ اقتصادی جهان با عنوان )ترجمه  1847تا دسامبر    1846سپتامبر  

  1945تا    1830های  که بین سال  ترین کشورهای تجاریاریخی تجارت، صنعت و کشاورزی مهمتوصیف ت

ای و نه چندان مشهور منتشر شده بود،  نویس غیرحرفهدار آلمانی و تاریختوسط گوستاو فون گولیخ، سرمایه

منتشر    IV/6  های مارکس در مگا مجلدها و یادداشتنویسی پرداخت. گزیدهبرداری و یادداشتبه گزیده

توسط    ایدئولوژی آلمانیصفحه هستند! این دفترها مدت کوتاهی پس از نگارش    900اند که بالغ بر  شده 

ی مادی جامعه و تاریخ تبیین شان را از ماتریالیسم تاریخی و شالودهبینیمارکس و انگلس که در آن جهان

شدن هر چه  فرسای مارکس برای نائلگر کار و تالش جدی و توانکردند، نوشته شدند. این مجلد نشان

 ترین سطح تاریخ اقتصادی جهان است.  تر به تازهسریع

)نقدوبررسی اقتصاد سیاسی   « سازی: بین اقتصاد و سیاستجهانی»(  1امل شش فصل است: )رادال شکتاب پ

)با تاکید بر درک اروپامحور    «هگل، امپریالیسم و تاریخ جهان »(  2سازی(؛ )کالسیک پیرامون موضوع جهانی

فترهای  د»(  4(، )1840ی  )دفترهای دهه  «نقد مارکس از دولت تا اقتصاد سیاسی»(  3هگل از تاریخ(؛ )

گیری. فصل چهارم  ( نتیجه6(؛ و )سرمایهتا    گروندریسه)از    «سوی سرمایهبه» (  5، )«1850ـ1853لندن،  

نظرم  ی این خواننده قرار گرفته و از آن مطالب زیادی یاد گرفتم، بهی دفترهای لندن که مورد عالقهدرباره

کتاب  مهم این  است.  کتاب  این  فصل  پیوستا  چنینهمترین  شامل حاوی  است  مفید  و  جالب  بسیار  ری 

برداری  ها گزیدهترین آثار و دیگر منابعی که مارکس مطالعه و از آنفهرست دقیق دفترهای لندن و مهم

 شناسی گسترده است. ای جامع و کتابچنین حاوی نمایهکتاب همکرد. این 

ی مارکس استوار است. او با  نظریهالمللی  رادال در بررسی این دفترها بر خصلت جهانی و بینمرکز توجه پ

ی مارکس با اقتصاد  ها نظریه[که برمبنای آن2کند ]عطف به این دفترها برعلیه آن نظریاتی استدالل می

اش )در سه  المللی را در پایان نظریهشود و فقط بعدها مناسبات بینملی )یعنی اقتصاد انگلستان( آغاز می

کند که این دفترها  رادال استدالل میپ( مدنظر گرفته است.  مارکس کتاب    6ی  ی اولیهکتاب آخر در برنامه

داری در سطح جهانی بسط  اش را پیرامون سرمایهنظریه  ،کنند که مارکس از همان آغازشواهدی ارائه می

ی کمّیت پول در  ابتدای دفترهای  های او این است که نقد مارکس از نظریهترین استداللداد. یکی از مهم

نظریهل بسط  در  مهم  گامی  بهندن  او  ارزش  نظریهی  یک  میعنوان  استدالل  او  بود.  جهانی  که  ی  کند 

ی  ی ارزش او نباید پول )مانند نظریهی به این نتیجه رسید که آغازگاه نظریهی کمّمارکس از این نقد نظریه

پول را از گردش    سرمایه و در    نپیرامو [ مارکس بعدها در  3کمّیت( بلکه کاال و سپهر انتزاعی گردش باشد.]
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بود که آشکارا     پول جهانیکاالها استنتاج کرد و یکی از کارکردهای پول که موردبحث قرار گرفت همانا  

 .دهدی ارزش و پول مارکس را نشان میالمللی نظریهابعاد بین

ود به آن تبدیل  گیری نرخ میانگین سمحض شکلهای تولید )که ارزش کاالها بهادال قیمتچنین پرهم

کند که مارکس  کند. او استدالل میشوند( را بر حسب توزیع ارزش اضافی در اقتصاد جهانی تفسیر میمی

داری گرایش  هایی( در تمام کشورهای با اقتصاد سرمایهاز این فرض حرکت کرد که نرخ سود )با محدودیت

از کشورهایی با میانگین ترکیب    ارزش اضافیانتقال  ی ارزش کار،  ترازی دارد که منطبق با نظریهبه هم

نازلسرمایه سرمایهی  ترکیب  میانگین  با  کشورهایی  به  پیرامونی(  کشورهای  )مثالً  )مثالً  تر  باالتر  ی 

او استدالل می4دهد.]کشورهای مرکز( رخ می به  [  از کشورهای فقیر  اضافی  ارزش  انتقال  این  کند که 

 نیافتگی است. کشورهای ثروتمند دلیل اصلی توسعه

دهند که مارکس عناصر مهمی از اقتصاد جهانی  کند که این دفترها نشان میچنین استدالل میرادال همپ 

نظریه در  دربارهرا  خود  سرمایهی  خارجی،  تجارت  شامل  بحران،  و  سرمایه  انباشت  و  ی  خارجی  گذاری 

المللی  ونه تجارت بینویژه به واکاوی این مساله پرداخت که چگگسترش استعمارگرایانه گنجاند. مارکس به

تواند بر مشکل سرریز تولید  تر بر نرخ سود تأثیر بگذارد و چگونه میتواند از طریق تأمین مواد خام ارزانمی

ی مازاد در  تواند منفذی برای  سرمایهگذاری جهانی میاز طریق گشایش بازارها غلبه کند و چگونه سرمایه

ویژه در هند و چین مطالعه کرد و  های ضداستعماری را بهشچنین جنبکشورهای مرکز باشد. مارکس هم

تر کنند و امکان  توانند بحران در کشورهای مرکز را وخیمها میاز این مطالعات نتیجه گرفت که این جنبش

 ( را در این کشورها افزایش دهند.  )و انقالب بروز بحران

های ضداستعماری در  ارکس پیرامون استعمار و جنبشی مکند که مطالعهرادال استدالل میپعالوه بر این،  

، نظرات مارکس پیرامون انقالب  1840ی  دفترهای لندن، نظرات او را پیرامون انقالب تغییر داد. در دهه

دهند و  رخ می «رفته پیش»داری در کشورهای های ضدسرمایهمعنا که انقالبنسبتاً اروپامحور بود ــ بدین

کنند، یا اساساً هیچ نقشی در این زمینه ایفاء  تری در انقالب ایفاء مییافته نقش کمتر توسعهکشورهای کم

نظرات اروپامحورش را پیرامون    1850ی  کنند. کوین اندرسون استدالل کرد که مارکس تا اواخر دههنمی

ی مطالعاتش  جهدر نتی  1840ی  کند که مارکس در اوائل دهه[ اما پرادال استدالل می5انقالب تغییر نداد.]

تغییردادن   به  شروع  لندن  دفترهای  خوددر  به  نظرات  بیشکرد.  که  کرد  مارکس کشف  مناطق  ویژه  تر 

اند. این  یابی شدهطلبی و دمکراسی سازمانروستایی هند به صورت جماعات روستایی با سنت قوی برابری

 شد. امون انقالب ورزی او پیر ی زمانی کوتاهی منجر به تغییر اندیشهکشفیات در بازه



1234 

 

به نظریهمن به پول مارکس عالقهویژه  آن  مند هستم، موضوعی که بهی  به  لندن  دفترهای  تفصیل در 

پرداخته شده و مورد تاکید پرادال قرار گرفته است. تقریباً دو مجلد از پنج مجلد دفترهای لندن به مسائل  

نرخ  رایج،  پول  اعتبار،  بانکداری،  )پول،  تسعیر  پولی  غیره( میهای  از  پردازند.  و  مارکس  نقد  به  قبالً  من 

ابتداینظریه در  پول  کمیت  دربرگیرنده  ی  که  کردم  اشاره  مسالهدفترها  پیرامون  مطالعاتی  ی  ی 

ی کمیت را عمومیت بخشید(، توماس توک  برانگیز شمش )که در جریان آن دیوید ریکاردو نظریهمناقشه

و سایر موضوعات مرتبط است.    1844ی پولی ریکاردو(، قانون بانک  و جان فوالرتون )منتقدان اصلی نظریه

ها  های متعددی را پیرامون بانکداری مطالعه کرد. مارکس آشکارا در اوان این سالچنین کتابمارکس هم

را پیرامون پول    ی خودیس کار کرد تا نظریهطور جدی برای تسلط و آگاهی از جزئیات نظام بانکی انگلبه

 ند.تبیین ک

عنوان  جان گری را به  «پولِ کار »ها طرح  توجه این است که مارکس در این سالی قابلچنین نکتههم 

هایی  داری مطالعه کرد که چند سال قبل از آن در سخنرانیکردن تناقضات سرمایهکاری برای برطرفراه

توسط آلفرد    ( طرح مشابهی1856چند سال بعد )( منتشر شده بود.  1848پیرامون ماهیت و استفاده از پول )

بخش مارکس  ( که الهام1867هنگام با بحران یرـ ژوزف پرودون ارائه شد )همداریمون، یکی از پیروان پی

 . بود گروندریسه برای نوشتن 

را    رقابتو    طور عام سرمایه بهکنم او سطوح تجرید  انتقاد اصلی من به کتاب پرادال این است که فکر می

ما در نظریه اشتباه تفسیر میی  به  نکتهرکس  امر  این  این سطوح  کند.  اما  نیست،  پرادال  برای  ی مهمی 

ها  هستند و درنتیجه مهم است که آن  سرمایهی مارکس در سه مجلد  ی نظریهپایهتجریدْ ساختارِ منطقی بُن

طور عام و  هام که سطوح تجرید سرمایه بدرستی درک کنیم. من در مقاالت متعددی استدالل کردهرا به

طور عام در مجلدات یک و  )سرمایه به  اضافی  تولید ارزشی  ی مارکس متناظر با نظریهرقابت در نظریه

ی این  کنندهی تعیینفرض کمّ[ پیش6ارزش اضافی )رقابت در مجلد سوم( است.]  توزیعی  دو( و نظریه

بدواً در سطح تجرید سرمایه    تولیدشده در کل اقتصاد  کل مقدار ارزش اضافیروش منطقی این است که  

)سود میانگین،   های مجزا بخششود و تعیّن منطقی قبل از تقسیم کل ارزش اضافی به  طور عام تعیین میبه

 گیرد.  سود تجاری، بهره و رانت( در سطح تجرید رقابت انجام می

نظر  است زیرا به  ی مارکس موافقی کلیدی در نظریهفرض کمّکنم پرادال با این تفسیر از پیشفکر می

ی منطقی بین تولید و توزیع ارزش اضافی را در بحث پیرامون انتقال ارزش اضافی  رسد که این رابطهمی

)تولیدکننده  پیرامونی  به کشورهای مرکز )تصاحباز کشورهای  ی ارزش اضافی(  کننده ی ارزش اضافی( 
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باال به آن اشاره شد(. اما او بینپذیرد )همانمی این درک از تولید و توزیع ارزش اضافی با    طور که در 

سرمایه   مفهومکند که کند. بلکه استدالل میطور عام و رقابت پیوندی برقرار نمیسطوح تجرید سرمایه به

درجهبه در  عام  میطور  تبیین  رقابت  از  منفک  نخست  بنابراین  ی  و  معنای  »شود  ]بدون  تهی  کلیتی 

مفهوم سرمایه    1863ـ    1861ی  نوشتهد( که مارکس بعدها در دستکناست. اما )او استدالل می  «مشخص[ 

 [ 7طور عام را بسط داد تا  رقابت را در بر بگیرد.]به

از پرادال  منظور  نیستم که  به»  من مطمئن  را  دربربگیرد مفهوم سرمایه  را  رقابت  تا  داد  بسط  عام    «طور 

طور عام بسط یافت تا رقابت را در بربگیرد،   چیست، اما اگر منظور او این است که سطح تجرید سرمایه به

دیگر منفک شوند، چرا که  طور عام و رقابت بایستی از یکبا نظر او کامالً مخالفم. سطوح تجرید سرمایه به

کلیتی  »  گروندریسه طور عام در  پردازی شود. سرمایه بهتولید ارزش اضافی بایستی قبل از توزیع آن نظریه

ای است بسیار اساسی پیرامون تولید ارزش اضافی که  بلکه نظریه  ،نیست  «مشخص[تهی ]بدون معنای  

ی  ارزش اضافی در مرحله ی بعدی پیرامون توزیعی مارکس برای نظریهی ضروری نظریهنخستین مرحله

 دوم است. 

مون  ی مارکس پیرانویس دوم نظریهطور عام )پیشبا سطح تجرید سرمایه به  1863ـ    1861ی  نوشتهدست

آغاز می پا بهشود، اما بهتولید ارزش اضافی(  تاحدودی تصادفی(  ی موضوعات متعلق به  عرصهتدریج )و 

اش را پیرامون توزیع  بار نظریهگذارد و برای نخستینرقابت )سود میانگین، رانت، بهره، سود تجاری( می

به    1863ـ    1861ی  نوشتهن دستی مارکس در پایا[ بنابراین تغییر برنامه8دهد.]ارزش اضافی بسط می

ی  تا دربرگیرنده  هدطور عام  بسط داین دلیل نبود که او تصمیم گرفت مفهوم موردنظر خود را از سرمایه به

اش پیرامون توزیع تا آن  نوشته در نظریهتر او در این دستهای[ رقابت باشد، بلکه بیشاین عناصر ]سازه

واقع که  بود  کرده  پیشرفت  نظریهبیناحد  از  بخش  این  که  گرفت  تصمیم  سوم  نه  مجلد  در  را  اش 

ی بعدی شود )که شاید هرگز عملی نشود(.  که منتظر مجلد جداگانهجای آناش بگنجاند، بهشدهریزیبرنامه

را سریعساختار منطقی نظریه پیرامون رقابت  او فقط بخش  نکرد؛  تغییری  از آنی مارکس  انتظار  تر  چه 

مورد    ، را و رقابت  ، طور عامبه  از سرمایه  این امیدوارم که پرادال تفسیرش تحریر درآورد. بنابر ی  رشتهداشت به

داری پیوند  اد جهانی سرمایهبازاندیشی قرار دهد و آن را با درک خود از تولید و توزیع ارزش اضافی در اقتص

 دهد.

بهمی عجالتاً  جمعتوانیم  بگوئیمعنوان  ا   بندی  بسیار  کتاب  این  بیکه  و  است  مشوق  رزشمند  گمان 

تری پیرامون دفترهای یادداشت مارکس در بخش چهارم مگا خواهد بود. من از خواندن  های بیشپژوهش
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گران مارکسیست  این کتاب چیزهای زیادی یاد گرفتم و مطمئن هستم که این امر در مورد سایر پژوهش

باید از اولویت مبرم    ،اشت بسیار جالب و مهمی برخی از این دفترهای یاددنیز صادق خواهد بود. ترجمه

 های انگلیسی زبان باشد.مارکسیست
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 های گرامشی انقالب

 انقالب منفعل و انقالب مداوم
 

 2022فوریه   6

 

 ی: پیتر دی. توماس نوشته

 ی: تارا بهروزیان ترجمه

 

اغلب    «مفهوم »انقالب منفعلِ  چکیده: تاریخی متمایز، یک    یمثابهبهآنتونیو گرامشی  روایت  یک 

کنم که ]*[ پیشنهاد می شده است. اما من در این مقاله  گیری دولت درکی شکل یا نظریهمفهوم سیاسی،  

  دفترهای زندان[ درون »ساختار معماری واژگانی«  1گرایانه«]کاوش فرمولی»  یمثابهبهاین مفهوم را  

زمان تحلیلِ  برمبنای  من،  کنیم.  ]درک  ]diachronicسپار  بافتارباورِ  و   ]contextualist  ،فرمول این   ]
عنصری انتقادی در چارچوب تکامل    یمثابهبهمنفعل    ی انقالبِکنم که پژوهش گرامشی دربارهاستدالل می

[ شعار »انقالب  actualizationبخشی« ][ و »فعلیّتsublationیز او از مفهوم » فراروی« ]درک متما
دهد که ابعاد سیاسی و استراتژیک انقالب  ی دیالکتیکی امکان میدر تداوم« پدید آمد. توجه به این رابطه

وعیت معاصر  یی تحلیلی و موضایزای  منفعل برجسته شود و مسیرهای پژوهشی جدیدی برای بحث درباره
 این مفهوم ارائه شود. 

* 
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های اخیر مورد توجه روزافزون قرار گرفته است،  مفهوم متمایز »انقالب منفعل« آنتونیو گرامشی در سال
ای که از این  در خصوص انسجام درونی آن، و هم از حیث مطالعات تجربی  هم از حیث مطالعات نظری

وم ابتدا به شکلی مردد ی این مفه گیرند. طرح اولیهمفهوم برای واکاوی فرایندهای سیاسی معاصر بهره می
هایی  نوشته شده( در نوشته  1935و اوایل  1930های اواخر  ی سالهایی در فاصلهیادداشت )که با وقفه  27در  

شهرت یافت مطرح شده است. تمرکز گرامشی بر نقش روشنفکران در    دفترهای زندانکه بعدها به  

های زندانِ او  ی موضوعی نوشتهشار نسخهسازماندهی فرهنگْ موضوع بحثی بود که بالفاصله پس از انت 
که مفهوم »هژمونی« ــ با توجه به اقبالی که بعدها به آن شد، به طرز  درگرفت، درحالی  1940ی  در دهه

تر در پی انتشار  و بیش  1970ی  [ اما تنها در دهه2] به شهرت رسید.  1956ای ــ تنها پس از  غیرمنتظره

  1975آید( در  ی عطف مهمی به حساب میوالنتینو جراتانا )که نقطه  دفترهای زندانویراست انتقادی  

[ از آن زمان به بعد، توجه به اهمیت و  3] منفعل معطوف شد.  تری به مفهوم انقالبِبود که توجه بیش
و »فعلیّت« آن در شرایط سیاسی متفاوت، رو   های انقالب،قیاس با دیگر نظریهمتمایزبودن این مفهوم در 
سال    25از آن در خالل    بندی پرابهامش و غفلت نسبیمنفعل، از زمان صورت  به فزونی گذاشت. انقالبِ

های سرخ مورد استفاده در مطالعات  ترین رشتهاول شهرتِ پساجنگ گرامشی، به تدریج به یکی از مهم

 [ 4]  گشود. دفترهای زندان هزارتوی  شناسی بدل شد که راه خود را ازمتن

تنها برای مطالعات گرامشی یا تاریخ مارکسیسم اهمیت نیافت. این مفهوم اینک    انقالب منفعلحال،    ن یا  با
  یپژوهدانشتر  ی وسیعهای مختلف مارکسیستی در گسترهیکی از تأثیرگذارترین مفاهیمی است که از سنت

گیری دولت و  های شکلمفهوم به طرزی بارآور برای واکاوی لحظهگیرد. این  تاریخی و معاصر نشأت می
دوره دولت  مدرنیزاسیون  تضادهای  مانند  متنوعی  موارد  در  مردمی  ویلهلمشورش  دولت  5] ی  آلمان،   ]

استعماری )و پسااستعماری( هند، مکزیک انقالبی و پیامدهای آن، »موج صورتی« در آمریکای التین و  
گرایی در ترکیه، آفریقای پساآپارتاید، انقالب مصر و خیزش  در برزیل(، ظهور اسالم  پیشینیان آن )به ویژه 

پژوهی متأخر  توان در دانشکم چهار دریافت از معنای انقالب منفعل را می[ دست6] رود. می  کاربهعربی  
می تصور  نخست،  کرد.  بیانشناسایی  مفهوم  این  بازصورتشود  جاافتادهگر  مفهوم  »بندی  انقالب  ترِ 

های  شود که در آن نخبگان سیاسی موجودْ دورهفرایندی درک می  یمثابهبه)بورژوایی( از باال« است، که  
مدیریت می و  را تحریک  اجتماعی  و دگرگونی  منفعل  7] کنند.طغیان  انقالب  دوم،  یا    ی مثابهبه[  رقیب 

، مدرنیزاسیون و استعمارزدایی تصور  گیری دولتشناختیِ کالن تاریخیِ شکلهای جامعهمکملِ دیگر نظریه

بنگریم، انقالب منفعل    ترنسفورمیسموی سنت ایتالیایی  که از دریچه[ سوم، به ویژه هنگامی8] شود.می

نظریه  یمثابهبه با  پیوند  در  گاهی  و  کشورداری،  فن  و  ویژه  سیاسی  استراتژی  ی  دارحکومتهای  یک 
میمفهوم و  9] شود.پردازی  سرشت  واکاوی  برای  مفید  نظرگاهی  ایجاد  برای  منفعل  انقالب  چهارم،   ]

سرمایه قرار  دگردیسی  بحث  مورد  دیگر(  چیز  خواه  بنامیم  »نئولیبرالیسم«  را  آن  )خواه  معاصر  داری 
 [ 10] گیرد.می
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کننده های گوناگون در آن بسیار تعییندر طی تاریخِ پذیرش مفهوم انقالب منفعل که سیاست از جنبه
 portmanteauبوده است، این مفهوم عمالً به چیزی بدل شد که آدام مورتون آن را »مفهوم آمیخته« ]

concept] [11می ]دی کنیم، »پیوستاری« از تفسیرهای  بنی دیگری صورتنامد، یا اگر بخواهیم به شیوه
با هم دارند.ای از مفاهیم که گاه ضعیفواقع مجموعه: درمختلف است [  12] ترین شباهت خانوادگی را 

اند که گرامشی تحت آن  مایه )باز(ساخته شدههریک از این مفاهیم از طریق تاکید بر یک یا چند درون
پرداخته است، تا بتواند تفسیری جامع ارائه دهند که انقالب  ها  در یک یا چند یادداشت به بسط آن  ،سرفصل

رغم  ها، بهاین خوانش[ اکثر  13] ی مفهومی« آن در کجا قرار دارد. منفعل »واقعاً« به چه معناست یا »هسته
فرض ضمنیِ تفسیری اشتراک دارند که هر کدام را  گیری، کمابیش در سه پیشدر رویکرد یا نتیجه تفاوت

 ی معاصر مربوط ساخت: شناختی مهمی در تاریخ اندیشههای روشبه گرایشتوان می

«  ترین روش برای درک مفهوم انقالب منفعل »روایی کردنها معتقدند که منسجمنخست، این خوانش
رسد  شمارانه از »قرن طوالنی نوزدهم« که به نظر میوجودآوردن یک روایت متوالی گاهآن است، یعنی به

یادداشت از  در  مختلفی  زندان های  شیوه  دفترهای  است.به  شده  پراکنده  غیرخطی  این  14] ای   ]

کُد« برای ایجاد  – مثابه نوعی »فرافرضْ همان چیزی است که هایدن وایت گرایش به تلقی روایت بهپیش
اعمال  دیگر  از یک  های گسستهکند، شکلی که در آن نظمی منطقی بر پدیدهمعنا و انسجام توصیف می

 [ 15] شود.می

ای برای آشکارکردن »معنای مورد نظر«  این است که این روایتْ وسیله  بر   هادوم، فرض این خوانش
خواه    باشد،  شناختی( ی مطالعات متنگرامشی است که هدف این خوانش، خواه به منظور بازسازی )در حوزه

[  16] ی یک برساخت پیشینی یا مفروض. ی مطالعات تجربی( بر مبنابه منظور کاربست تحلیلی )در حوزه
توان به تأمالت کوانتین اسکینر مرتبط دانست که معتقد است برای بازسازی »معنای«  فرض را میاین پیش
  ی روینی مفروض در بافتار تاریخی آن، باید هم قصدِ )درونیِ( مؤلف را مد نظر قرار داد و هم »هر گزاره

 [18] تعارف«( آن را. [ بیان )بیرونی، »م17] کنشی«- گفت

گر این روایت و معنای  که انقالب منفعل »مفهومی« است که بیان  ها برای این باورندسوم، این خوانش
مقدم است به این معنی    ؛شانکنندهروایت و معنای آن است یا کامل  زیرا یا مقدم بر اینمورد نظر است،  

یابی  ی واقعیتمثابهگر منطق امر عامی است که بر هر تجلی خاصِ این اصطالح که بهکه این مفهوم بیان
بخش  ی« وحدتی آن است به این معنی که یک »چکیدهکنندهکامل  شود حاکم است؛یک قصد درک می

می اختیارمان  در  ناسازگار  بالقوه  معانیِ  انواع  تبیینگذارد  از  روایت  این  روند  در  این  19] اند.شده  که   ]
درک کرد که مفهومِ »ناب«    توان بر اساس تاکید راینهارت کوسلکت بر وحدت چندظرفیتیفرض را میپیش

 [ 20] کند.ی محض متمایز میرا از واژه
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در  های روشنی برای درک نقش انقالب منفعل  فرضِ تفسیریْ دستورالعملدر مجموع، این سه پیش

یک روند »بازسازی«    یمثابهبهمند بودن مشهور است(  )که به پراکندگی و غیرنظام  دفترهای زندان

شمارانه ارائه نشده است، بازسازی معنای مدنظر  گاه  طوربهکنند: بازسازی یک روایت تلویحی که  فراهم می
کجا به وضوح تعریف و  چبخش که هیگرامشی که صراحتاً بیان نشده است، و بازسازی یک مفهوم آگاهی

ی انقالب منفعل اساساً  شده  شود که اهمیت مفهوم بازسازیتعیین نشده است. از این رو، اغلب تصور می
ی( دولت مدرن، چه  خوردهگیری و دگرگونی )نافرجام یا شکستدر طرح یک مفهوم متمایز از فرایند شکل

استخراج    توان نتایجی استراتژیک یا سیاسیدیدگاه می  [ از این21] کلی، نهفته است.   طور بهدر ایتالیا چه  
روایت   این  اما  است؛  او گرفته شده  بعدی  توسط خوانندگان  توسط گرامشی و هم  نتایجی که هم  کرد، 

 گیری دولت است که »معنای مورد نظر« و اصلی گرامشی تلقی شده است. تاریخی و مفهوم تاریخی شکل

، درک دیگری از مفهوم مهم  دفترهای زنداند دیگری به خوانش من در این مقاله بر مبنای رویکر

های  گرفتن معنایی واحد از انقالب منفعل در سراسر متنجای مفروضدهم. من بهارائه می  انقالب منفعل
های اخیر در  کردن گرایشنوشته شده است، بر دنبال  1935و    1929های  متفاوت گرامشی که بین سال

سپار و بافتارباورِ کاربرد مفهومِ  کنم که بر تحلیلِ زمانشناختی گرامشی تاکید میمتنپژوهشی  ی دانشحوزه

لحظه در  منفعل  تدوین  انقالب  از  خاصی  زندانهای  می  دفترهای  برخالف  22] کنند.پافشاری  اما،   ]

ن یک  یافتوبیش واحد را )براساس مدل مبتنی بر فعلیّتهایی که تاریخ تکاملی یک »مفهومِ« کمخوانش
کنند، من از خوانشی  تر »جنینی«( مطرح میامر بالقوه، آشکارشدن یک امر تلویحی، یا »بلوغ« یک امر پیش

که وحدت آغازین  نکند، بدون آمندیِ هر مورد از کاربرد توجه میبودگی و زمانکنم که به خاصدفاع می
 فرض بگیرد. در یک مفهوم را پیش ها یا نهایی آن

یک روایت تاریخی متمایز، مفهومی    یمثابهبهجای تالش برای بازسازی انقالب منفعل  هاز این رو، من ب 
رایانه«  گکاوش کنم که این مفهوم را »فرمولیگیری دولت، پیشنهاد میای برای شکل سیاسی، یا نظریه

کارگیری این انگاره تأکید بر طریقی است که در آنْ فرمول انقالب منفعل ــ به  تلقی کنیم. هدف من از به
دهنده در فرایند پژوهش مداوم  انداز سازمانیک چشم  یمثابهبههای متفاوت ــ  طرق متفاوت و در زمان

ابراین،  بن ی بدیع باشد.گر یک روایت، یک مفهوم، یا یک نظریهای که بیانکند، نه گسترهگرامشی عمل می
قبولی  پردازد که تفسیر »معنایی« انقالب منفعل به طرز قابلتر به واکاوی این موضوع میی حاضر کممقاله

پردازد  تر به نقشی میکند، بلکه بیشچیست، یا »مقصود« ما از انقالب منفعل بر چه رخدادهایی داللت می 

[ هدف  23] کند.نامم ایفا میمی  زندان  دفترهایچه من »معماری واژگانی«  که این فرمول در درون آن

ــ یعنی شکل ادبی متمایز   دفترهای زندانمن این است که خوانشی ارائه دهم که نشان دهد »روایت«  

 کند«. های زندان گرامشی ــ با و از طریقِ فرمول انقالب منفعل »چه مینوشته و فرایند ترکیبی
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کنم که فرمول انقالب منفعل نقشی مهم در هدایت  یسپار، استدالل مخوانش زمان  نیا   اساس  بر  من
دارد، اما این کارکرد را    1935و    1930های  ی معینی بین سالکنندههای تعیینپژوهش گرامشی در لحظه
ی نخست  در وهله  ،تری بزرگتر گرامشی در زندان درک کرد. این پروژهی بزرگباید در زمینه و بستر پروژه

تر گرامشی  ی بنیادیگیری دولت مدرن نبود. بلکه پروژهی شکلی بدیع دربارهنظریهعبارت از تکوین یک  

شامل پژوهشی برای رسیدن به یک استراتژی سیاسی بود که بتواند شکل »بالفعل«ِ    دفترهای زنداندر  

درباره گرامشی  پژوهش  باشد.  مداوم«  بیش»انقالب  بسیار  منفعل،  انقالب  آنی  از  تصور تر  عموماً    چه 
المللی کمونیستی در  ی او در مباحث جنبش بینهای موشکافانهشود، در خالل شرح و تفصیل نوشتهمی
عنوان »معیاری«  ه[ انقالب منفعل ب24] ی معنای مفهوم »انقالب مداوم« شکل گرفت. درباره  1920ی  دهه

مالً محصول فرعی  ی تکوین دولت مدرن در خالل قرن طوالنی نوزدهم، عبرای پژوهشی تاریخی درباره
شدن  ی خود، به شفافتر است؛ شرح و بسط »دقیق و مشروح« انقالب منفعل، به نوبهی بنیادیاین پروژه

کند. از این منظر  ی انقالبی الزم برای مبارزه با فاشیسم کمک میدرک خاص گرامشی از »تداوم« لحظه
هایی درک کرد  چالش  نماییِ سرشت  یمثابهبهی انقالب منفعل را  گرایانهتوان ماهیت کاوشاست که می

های بین جنگ با آن  ی سالبرای بازسازی شعار »انقالب مداوم« در شرایط سیاسی تغییریافته  که تالش
 رو بود. روبه

واکاوی شکل به  این مقاله  اواخر  در بخش نخست  انقالب منفعل در    ی مثابهبه  1930گیری فرمول 
پژوهش مجدد  میسازماندهی  گرامشی  پیشین  تاریخی  های  اهمیت  از  متمایز  ارزیابی  به  که  پردازم 

کنم، اختصاص داشت. سپس کاربرد انقالب  صیفش میچه برداشتی از »متاژاکوبنیسم« تو ژاکوبنیسم، یا آن
در سه    1933و    1930های  ی انقالب مداوم بین سالمنفعل توسط گرامشی را در ارتباط با تأمالت او درباره

کنم. به ویژه بر  فرازِ به هم مرتبط که بر سه شخصیت کروچه، ماکیاولی و مارکس متمرکز بود دنبال می
درحال تغییرش از »پیشگفتار«    ی انقالب منفعل با ارزیابیِپژوهش خود درباره اهمیت تلفیق گرامشی میان

 کنم.  مارکس تاکید می 1859

دهم به چه  کنم، و نشان میدر بخش دوم، تکوین درک متمایز گرامشی از انقالب مداوم را واکاوی می
شود و آن را تعیین  ه همراه میی انقالب منفعل در هر مرحلروشی مفهوم انقالب مداوم با پژوهش او درباره

تر  بندی معروفکنم که برداشت گرامشی از »انقالب در تداوم« را باید از صورتکند. من پیشنهاد میمی
ی مارکس و انگلس درک کرد.  تروتسکی متمایز کرد، و آن را در ارتباط با سنت تفسیری بدیل از اندیشه

پردازی  پشت ادعای مکرر گرامشی را روشن سازم که نظریه خواهم ارجاع تاریخی تلویحیِ پسِبه ویژه می
شده« از مفهوم »انقالب در تداوم« است  و پراتیک لنین در خصوص هژمونیْ شکلی »بالفعل« و »فرارروی

 نشأت گرفته است.  1848ی انقالب که از تجربه

هشی جدیدی را برای  پردازم که این خوانش مسیرهای پژوگیری، به این نکته میدر نهایت، در نتیجه
دربارهبحث معاصر  میهای  منفعل  انقالب  گرچه  ی  تاریخیِ  زایندگیِگشاید.  مطالعات  برای  فرمول  این   
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های سیاسی جاری اینک شناخته شده است، الزم است به سرشت کاربست  دگرگونی دولت یا تحلیل پویش
تری شود. بر مبنای  راتژیک توجه بیششکلی از تأمل سیاسی و است  یمثابهبهانقالب منفعل توسط گرامشی  

خوانش دیالکتیک بین انقالب منفعل و انقالب مداوم که در این مقاله بسط یافته است، اهمیت انقالب  
  ی مثابهمنزلت آن به  شود، صرفاً یا حتی اساساً عبارت ازاش در نظر گرفته میی تاریخیمنفعل که در زمینه

ها، نقش انقالب  ی این جنبهتر از همهی دولت مدرن نیست. مهمهی توسعیک روایت، مفهوم یا نظریه
های اصلی  و بنابراین سهم بدیع آن در بحث  تداوم«،  در  »انقالب شدن درک گرامشی از  منفعل در روشن

ی سیاسی سنت مارکسیستی زمان اوست. از این منظر است که معنای تاریخی انقالب  استراتژیک و نظریه
 ی معاصر آن باید امروزه ارزیابی شود.لقوهمنفعل و اهمیت با 

 انقالب منفعل در دفترهای زندان 

زندان گستره  دفترهای  در  تأثیرگذار  نظری  بنیادی  مرجع  یک  دانشبه  از  وسیعی  های  رشتهی 

  - ها، اسناد »نیمهحال در زمان تدوین اولیه آنشده است. با این  تبدیل  آکادمیک در علوم اجتماعی و انسانی 
زندانی یک حزب کمونیست مخفی به شمار می رهبر  پیچدهخصوصی«  با  آمد که در شرایط  ی نظارتی 

المللی های بنیادین در جنبش بینی دگرگونیدسترسی محدود به منابع و متون علمی اولیه، و در بحبوحه
ی گرامشی در  ژهی ماهیت چندوجهی پروکنندهانداز مهم سیاسیْ تعیینکمونیستی خلق شده بود. دو چشم

کرد که ماهیت نیروی مقومِ رژیم فاشیستی را، هم از حیث  اند: از یک سو، او تالش میدفترهای زندان بوده
تاریخیبنیان دیگر میهای  از سوی  و  کند؛  تحلیل  معاصرش،  کارکرد  حیث  از  هم  و  موضع  اش  کوشید 

بین جنبش  قبال  در  خود  پیشین  بانتقادی  بر  را  کمونیستی  و  المللی  استراتژی  با  اختالف  تعمیق  ستر 
به تفصیل تشریح    1930و اوایل    1920ی  ی ضدفاشیستی اواخر دههالملل در مبارزههای رسمی بینتاکتیک

زمینه و  بستر  این  منفعل  کند.  انقالب  فرمول  سودمندی  کشف  به  شروع  گرامشی  آن  در  که  است  ای 
 [ 25] کرد.

خوانش از  ملهمبسیاری  منفعل،  انقالب  »روایت  های  در  گرامشی  معمول  روش  تأمالت  از  گری«ِ 
رسد به شکل  اند که به نظر میاش، بر بازسازی روایت تاریخی قرن طوالنی نوزدهم تمرکز کردهنظری

[ این تلقی وجود دارد که انقالب منفعل  26] اند.ارائه شده  او  های متفاوتپراکنده و گاه متناقض در یادداشت
انداز است، چرا که گرامشی واکاوی  و تدریجی یک چشم  روندهاریخی واجد بسط پیشیک روایت ت  ی مثابهبه

به اروپا در دوران اوج امپریالیسم، به شرایط جهانی معاصر خودش    را ریزورجیمنتو  خود از ایتالیا در دوران  

که در این  دهد. اما خوانشی  ی فاشیسم و »آمریکاگرایی« تعریف و تعیین شده است، بسط میکه به واسطه
گرایانه  یک فرمول کاوش  ی مثابهبهکارگیری انقالب منفعل  های مجزای بهشود بر لحظهمقاله پیشنهاد می

متمرکز است. این کاربردها }ی انقالب منفعل{ »گسترش بیش از حد« یا    دفترهای زندان در درون  

هنگام« یک  ی منسجم و »بهئهوقوس دادن« به یک پاردایمِ در اصل ملی نیستند، بلکه از طریق ارا»کش
 تشخیص است. شوند که نقداً از همان آغازِ پژوهشِ گرامشی قابلتعریف می المللیگیری اساساً بینجهت
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  1930رسد نخستین یادداشتی که در آن به انقالب منفعل اشاره شده در فوریه یا مارس  به نظر می
،  کواکو  نچنتسویونویسد او این مفهوم را از صه میطور خال طور که گرامشی به آن [27] نوشته شده است.

کارگیری و بسط  رسد نوآوری گرامشی به، وام گرفته است. به نظر می1799دان انقالب ناکام ناپلئونی  تاریخ

متأخر ایتالیا را    ریزورجیمنتوهای متمایز دوران  انقالب منفعل به فراتر از دوران ناپلئونی است تا ویژگی

گیرد،  ز تأمالت در بافتار ملی ایتالیا نشأت میرسد انقالب منفعل هم ا[ بنابراین به نظر می28] واکاوی کند. 
های این  که این اصطالح در نخستین بخشدهد؛ در واقع با توجه به اینو هم این تامالت را سازمان می

تز بنیادین    ی مثابهبهتوان منطقاً  ی ریزورجیمنتو آمده است، انقالب منفعل را مییادداشت طوالنی درباره

  زندان  یدفترهاکرد. در واقع این »نخستین« ظهور اصطالح انقالب منفعل در    این یادداشت خاص درک

در زمان نگارش ابتدایی این یادداشت، به    ریزورجیمنتو[  29] ای است متأخر و با عطف به گذشته.افزوده

که با »انقالب منفعل« مشخص شود خیلی ساده »انقالب بدون انقالب« توصیف شده است، یا  جای آن
 که کمی بعد در این یادداشت آمده یک »فتح سلطنتی«.  گونهآن

که در آن گرامشی به انقالب منفعل    1930شمارانه(، به تاریخ نوامبر  ترتیب گاه  به)بنا    ادداشتی  نینخست
جای شروع  [ گرامشی به30] برد. کار مییگر در معنایی گسترده و جهانی بهکند، این اصطالح را داشاره می

رغم  ه بهدهد کــ تعریفی که بعدها از آن فاصله گرفت ــ از همان ابتدا نشان میکواکوبحث از تعریف  
 خواهد معنای متمایزی به آن ببخشد. وام گرفته است اما می کواکو که این فرمول را از آن

به   که  هم  دیگری  کشورهای  برای  بلکه  ایتالیا  برای  تنها  نه  منفعل  انقالب  مفهوم  من  نظر  »به 
نوع رادیکال  های ملی، بدون عبور از یک انقالب سیاسی از  ای از اصالحات یا جنگی مجموعهوسیله

 [ 31] زنند اصطالح دقیقی است.« سازی دولت میژاکوبنی، دست به مدرن

[ نه چندان استثنایی به سوی  32]   سوندروِگجا انقالب منفعل برای توصیف نوعی  بنابراین، در این

طی  ی ژاکوبنی« بودند  های اروپایی که فاقد »لحظهملتمدرنیته است که نه تنها ایتالیا بلکه دیگر دولت
 تر تلقی شده است. ی تاریخی کلیای از این تجربهمورد ویژه یمثابهبهاند. مورد ایتالیا از همان آغاز کرده

های ژانوسی و تشریح جزییات این  های بعدی گرامشی از فرمول انقالب منفعل از تعیین ویژگیاستفاده
ی ریزورجیمنتوی ایتالیایی  خود دربارهنظرگاه اولیه حکایت دارد. از یک سو، گرامشی به آغازگاه پژوهش  

ای، به بازنگری  فرد، و ظاهرا حاشیهمنحصربه  یگردد و در یک یادداشت افزوده( باز می44 بند  اول،  دفتر)در  
ی برخورد خوانندگان بعدی او با این یادداشت است. از سوی  ی شیوهدهنده پردازد که اساساً شکلآن می

کار  بهندان  دفترهای ز هنگام« در سراسر  یک ریتم »به  عنوانبهدیگر، انقالب منفعل به لحاظ موضوعی  

آن شکلمی از طریق  پهلوی یکرود که  به  پهلو  استراتژیک  تأمالت  و  تاریخی  روایت  برای  های  دیگر 
 روند. رسیدن به یک جایگاه برتر نظری پیش می
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 (1930مارس  -»ژاکوبنیسم )محتوایی(« )فوریه  -

(  44 بند  اول،  دفتر)در    ریزورجیمنتواگر به عقب برگردیم، الصاق فرمول انقالب منفعل در آغاز بحث  

  دفترهای زندان،ای بر چگونگی تفسیر انقالب منفعل، در این یادداشت خاص و در خود  کنندهتأثیر تعیین

ی گرامشی هنگام مرور این بحث، نه تنها  های بعدی داشته است. یادداشت افزودهو بازسازی آن در بحث
المللی دهد که معتقدند انقالب منفعل از سطح ملی به سطح بینمی  هایی را پذیرفتنی جلوهآن دست خوانش

[ بلکه  33]  ظاهر اولیه است،بازتاب یافته است، به این معنا که صرفاً »امتداد« و »بسط« یک دیدگاه به
هایی اعتبار  خوانشی خود به  است که به نوبه  44 بند  اول،  دفترچنین شامل بازنویسی موثر یادداشت  هم
ی درک متمایز گرامشی از ژاکوبنیسم بدانند، آن را اساساً که این یادداشت را چکیدهجای آنکه به  بخشدمی

 کنند.  ی پیدایش« انقالب منفعل تلقی می»ریشه

اولیه نگارش  یادداشت  در  فوریه    44 بند  اول،  دفتر ی  بلکه  1930مارس    –در  منفعل،  انقالب  نه   ،
نویس  کار گرفته شده است. تاکید پیشی اصلی خوانش ریزورجیمنتو بهیچهدر  عنوان بهژاکوبنیسم است که  

ای  طور منسجم بر جریان فکری( به1930های پیش از نوامبر  زودهی این یادداشت )یعنی پیش از افاولیه
روستا در تاریخ   -اول بسط داده است، یعنی سرشت مناسبات شهر استوار است که گرامشی در سراسر دفتر

هایی  جنبهی پیش از زندان گرامشی در  بازسازی پروژه  یمثابهبهها را باید  ایتالیا. بنابراین این یادداشت
شود که کل دفتر  ی لنز »ژاکوبنی« درک میشناسایی کرد، گرچه اینک از دریچهی جنوب  از مسئله

ی ریزورجیمنتو در چارچوب یک  با بحث درباره  اول،  دفتر  44 بند[ یادداشت  34] کرده است.   یکم را متأثر 
بند  شود، که بر فقدان »ژاکوبنیسم« در ریزورجیمنتو تاکید دارد؛ ترجیعالمللی تطبیقی آغاز میدیدگاه بین
با تأمالت مبهمی  ی این یادداشت عدم ظهور یک نیروی ژاکوبنیِ بسنده است؛ این یادداشت  تکرارشونده

 رسد.ی شعار »ژاکوبنیِ« »انقالب در تداوم« به پایان میدرباره

می اعتبار  آن  به  گرامشی  که  »ژاکوبنیسمی«  شکلی  اما  به  اغلب  که  نیست  ژاکوبنیسمی  بخشد 
[ مورد لعن  35]  کودتاگرایی  عنوانبهشود یا  گرایی به تصویر کشیده مینوعی نخبه  یمثابهبهکاریکاتورگونه  

قاطعانه اعالم   1917طوری که در  ها مصون نبود، بهو نفرین است. خود گرامشی جوان از تأثیر این خوانش
[ او خیلی زود این دیدگاه را تحت تاثیر ماتیه، که گرامشی  36]  کرد که »انقالبیون روسی ژاکوبن نیستند.«

  1920در سال  [Le Bolchévisme et le Jacobinisme] بلشویسم و ژاکوبنیسماثر او را با عنوان  

نشریه گذاشت.37] ن ینو  نظمی  برای  کنار  بود،  کرده  ترجمه  می38] [  نظر  به  بدیع  [  پیشنهاد  رسد 

ی ستایش عمیق گرامشی از سنت روسی ژاکوبنیسم، باالتر  ماکیاولی به اندازه  »ژاکوبنیسمِ پیش از موعد«ِ

اندیشه همه  لنیناز  و39]  ی  سراسر  به  [،  در  فزاینده  است. دفترهای زندانطور  داشته  اهمیت   ، [40  ]

 [ 41] بخشی« ژاکوبنیسم است. ی این خودانتقادی موثرْ خوانشی بدیع از اهمیت تاریخی و فعلیّتنتیجه
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از فقدان آنهژاکوبنیسمی که مورد عالق  بود، و  ابراز تأسف    منتویزورجیردر    ی گرامشی  ایتالیایی 

»خرافهمی نه  پرکرد،  است،جنبپرستی  انقالبی  فضیلت  نه  42] وجوش«  و  برای  قراولپیش[  ی 
گرامشی در  [ در عوض، 43] تر بوده است.های قرن بیستم که پیوسته در مرکز تأمالت انتقادیاقتدارگرایی

ی هژمونی به معنای مناسبات سیاسی پردازی بلشویکی دربارههای نظریهخوانشی که آشکارا هم حامل نشانه
ها  ی نخست بر ژاکوبنبین شهر و روستا است، و هم تاکید ماکیاولیایی بر ضروت میلیشیای »ملی«، در وهله

[ از  44]  شود.جنگیدند« متمرکز میروستا میکسانی که »قویاً برای تضمین پیوند میان شهر و    یمثابهبه
[  45] پژوهشی تاریخی به ندرت شاهد آن هستیم،این رو دستاورد اصلی ژاکوبنی، با تاکیدی که در دانش

ی تحقق آن، یعنی بسیج دهقانان تحت  نه فقط از حیث ایجاد وحدت ملی، بلکه از حیث مکانیسم ویژه
 [ 46] شود.تصویر کشیده میرهبری جنبش سیاسی شهری مسلط، به 

  1930های تاریخی ژاکوبنیسم را برجسته کرده است. در همان اوایل  چنین محدودیتاما گرامشی هم
 کند که: او استدالل می

اش را در رژیم پارلمانی  »رشد ژاکوبنیسم )محتوایی( ]در فرانسه در اوایل قرن نوزدهم[ کمال صوری
ی شهری را  های »خصوصی« در جامعه، هژمونی طبقهانرژی  ترین وفوری بزرگیافت که در دوره

وجود آورد ]...[. »حد و  ی دائمی بهیافتهبر کل جمعیت در شکل هگلی حکومت با توافق سازمان
و از    شد  برداشته  از سر راه   ها با قانون شاپلیه )یا بیشینه( با آن مواجه شده بودند مرزی« که ژاکوبن

تئو  پیچیده،  فرایندی  )حقوقی  –ریک  طریق   ، [allargato] شد  شلاقتصادی(    -سیاسی  -عملی 
ی اقتصادی از طریق رشد  دست آمد )هژمونی حفظ شد(، و پایهرایندی که به مدد توافق سیاسی بهف

 [47] صنعتی و تجاری تا عصر امپریالیسم و جنگ جهانی بسط یافت و تقویت شد.«

آن گرامشی  که  بنابراین  را  تاریخی«    یمثابهبهچه  »ژاکوبنیسم  او،  خود  زبان  به  یا  موجود«،  »واقعاً 
[ از یک سو، سرشت طبقاتی محدود جنبش ژاکوبنی در 48] داند.ای متناقض میشود پدیده توصیف می

ی تحت تاثیر ماتیه  )گرامش  1917خالل انقالب فرانسه به خوبی آشکار شده بود، چرا که قانون شاپلیه در  
ژاکوبن که  داد  نشان  بیشنیه«(  »یا  کرد:  اضافه  حاشیه  در  برای  بعدها  تالش  طریق  از  بورژوا،  های 

شان، به متحدان پیشین خود درمیان طبقات  های سازماندهی و فعالیت سیاسی مستقلمحدودساختن شکل
ی پارلمانی بورژوایی از اوایل قرن  ها مردمی روی آوردند. از سوی دیگر، سیر تکامل متناقض و مردد رژیم

[ و ادعاهای ژاکوبنیسم برای وحدت  superato]  کرد  ها فراروی جوامع مدنی مکمل آن  از  نوزدهم به بعد و 
 . « کرد تکمیل صوری   شکل»ملی ـ مردمی را به 

به  این  در  گرامشی  استدالل  رسدمی  نظر  به تُسِل  آندره  آنچه  و  تاریخی«  میان »ژاکوبنیسم  طرز  جا 

دگردیسی متناقض ژاکوبنیسم    دفترهای زندان[  49]  خواند تمایز قائل است.مفیدی »متاژاکوبنیسم« می

کند، اما  ی وضع موجود واکاوی میتاریخی را از چالش رادیکال با وضع موجود به یکی از حامیان اولیه



1247 

 

به تالش برای تشخیص روش  »متاژاکوبنیسم«  بههایی که »روح« خاص ژاکوبگرامشی  ی  واسطهنیسم 
دهد. بنابراین یادداشت  شود ــ ارجاع میکند ــ یعنی هم لغو و هم ابقا میتاریخ سیاسی پسین فراروی می

بار دیگر به شکل »شبحی«    1848ها که در  شود به »حد و مرزهای« ژاکوبنموفق می  44دفتر اول، بند  
به سبب فقدان تمرکز بورژوایی شکست    1848  تهدیدکننده پدیدار شده بود توجه کند: »در آلمان، انقالب

[  50] آلمان فراهم کرد: »انقالب مداوم«(.«   1848خورد )نوع ژاکوبنی شعار را مارکس در خالل انقالب  می
ها  کند که بلشویکشود. گرامشی استدالل میتر آشکار میگیری این یادداشت بیشمتاژاکوبنیسم در نتیجه

مطابق با    اش،هاستفاده نکردند، اما »آن را در شکل تاریخی انضمامی و زند  اگرچه شعار ژاکوبنی مارکس را 
چون  ای که باید دگرگون شود همچیزی که از تمام خلل و فرج جامعه  یمثابهبهکار بردند،  زمان و مکان به

 [ 51] ی شهری بیرون زده بود.«اتحاد دو طبقه با هژمونی طبقه

  در اصل به بررسی نقاط قدرت   44  بند  اول،  دفتراز این رو، نخستین دفتر گرامشی و یادداشت مبسوط  
ماندگار، نقاط قوت را در برابر نقاط  سنت ژاکوبنی اختصاص دارد، و در چارچوب یک نقد درون  و ضعف

رود، عمالً در  ر میکاطور متناوب در دفترهای بعدی بهکه بههنگامی  دهد. انقالب منفعلضعف قرار می
تاریخی درک می شود، که حضوری  معنای سازمانیابی این »حد و مرز« و »تکمیل صوری« ژاکوبنیسم 

 گر غیبت »متاژاکوبنیسم« است. وار دارد که نشانشبح

 (1932می   –ی کروچه و »غیاب ابتکار مردمی« )ژانویه دیالکتیک نظرورزانه -
 شده  رفته کار گ به  هنگام«منفعل در دفترهای بعدی با ریتمی »بهبینیم که انقالب  اگر جلوتر برویم می

دوره با  ریتمی  دربارهاست،  فشرده  تأمالت  لحظههای  آن  پی  در  و  مفهوم  این  احتمالی  اهمیت  های  ی 
به موقع است که تأمالت گرامشی    ،اعتنایی کامل یا نسبی در خصوص آن. اما این ریتم به این معنابی

ی انقالب مداوم،  مایهی بازگشت به درونمستمر به واسطه  طور بهحتمالی انقالب منفعل  ی اهمیت ادرباره
شده است«، سه مرحله از این سیرتحول را  هنگام  ی مقابل دیالکتیکی انقالب منفعل، »بهنقطه  یمثابهبه

بحثمی از  یکی  با  گرامشی  درگیری  مبنای  بر  کدام  هر  که  کرد،  متمایز  از هم  اصتوان  در  لیهای  اش 

 شوند.متعین می  دفترهای زندان

کارگیری این فرمول  بهاما پیش از آغاز این سیر تحول، فرمول انقالب منفعل یک سال پس از اولین  
می ناپدید  گرامشی  لغات  فرهنگ  از  خالل  عمالً  در  جزئیات    1931شود.  بسط  صرف  گرامشی  انرژی 

ی پراکسیس« انجامید.  بندی بدیع مارکسیسم با عنوان »فلسفهفرمولای شد که بعدها به  های فلسفیدیدگاه
های  یافت که در آن داللت  نگارانههای فلسفی ترجمانی تاریخبود که این پژوهش  1932تنها در اوایل  

ی نقد گرامشی  ی نخست این سیر تکاملی در سایهمورد بررسی قرار گرفت. مرحله  بدو امر  انقالب منفعل در
به ویژه در سایهاز کروچ رابطهه، و  بود که  ی  این مرحله  در  ریزورجیمنتو، طی شد.  میراث  با  ی کروچه 

درون از  بسیاری  کلی  خطوط  بحثمایهگرامشی  فرمولها،  و  اکنون  بندیها  که  را  گسترده    طور بههایی 
[ بنابراین  52] شود مشخص ساخت.ی اصلی«ِ مفهوم انقالب منفعل شناخته می »عناصر مولفه  یمثابهبه
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ترمیم«    –، در دفتر هشتم، گرامشی انقالب منفعل را در معنای فرمول »انقالب  1932در ژانویه و فوریه  
دهد. در همین یادداشت، های مترقی« توضیح می)که از ادگار کینه وام گرفته است( و در مفهوم »بازسازی

دهد، »غیاب ابتکار مردمی« را ارائه می  ی مثابهبهگرامشی توضیح معروف خود از خصوصیات انقالب منفعل  
[ یادداشت  53] شدن نسبی }و نه کامل{ و الجرم کژدیسگی مطالبات مردمی استوار است.که بر محقق

[ در دولت transformismگرایی« ]دیگری در این بازه وجود دارد که انقالب منفعل را با سنت »تحول
می مقایسه  ایتالیا  محدودیتکند،  پساریزورجیمنتوی  به  دقیق  نقدی  در  بالفاصله،  گرامشی  های  اما 

[ گرامشی در همین دوره  54] پردازد.ابتکار« می  - کاری  گرایی کروچه، به بررسی فرمول »محافظهتاریخ
»هژمونی« تعریف    یمثابهبهدهد، و »فراروی« آن را  ی خود به سنت »انقالب مداوم« را ادامه میعالقه

 [ 55] موضعی« است.  کند که همانا »جنگمی

برجسته است، گرچه توجه گرامشی اینک    1932های{ آوریل و مه  انقالب منفعل در سراسر }یادداشت
های مختلفی  و سیاق  سبکهای معاصر تغییر جهت داده است. در این زمان،  مایهنتری به درو با نیروی بیش

تر این فرمول کاربردی تفسیری در  ه پیشکتوان تشخیص داد؛ در حالیکارگیری این فرمول میرا در به
کار  فی برای استراتژی یا فن سیاسی بهتوصی  یمثابهبهرسد  تحلیل تاریخی داشت، اما اینک به نظر می

مختص قرن بیستم    "انقالب منفعل "پرسد که آیا فاشیسم ممکن است »شکلی از  رود. گرامشی میمی

[ او تصریح  56] مختص قرن نوزدهم بود؟«  "انقالب منفعل"  طور که لیبرالیسم شکلی ازباشد، درست همان
 توان به شکل پاسخ مثبت داد:کند که به این پرسش میمی

ی« ساختار اقتصادی از اقتصادی فردگرایانه  طلبانه»انقالب منفعل مبتنی است بر واقعیت تحول »اصالح 
برنامه بر  مبتنی  اقتصادی  مدیریتبه  )اقتصاد  ]ریزی   economia secondo un pianoشده( 

(economia diretta)ی ناب  [ و ظهور یک »اقتصاد بینابینی«، یعنی اقتصادی مابین اقتصاد فردگرایانه
تر را  های سیاسی و فرهنگی پیشرفتهشده در معنای دقیقه کلمه، که گذار به شکلریزیو اقتصاد برنامه

ممک رادیکال  و  نابودکننده  ویرانگر  تحوالت  میبدون  »کورپراتیویسم«ن  توسعه57]  سازد.  با  خود  [  ی 
 [ 58] ی »منفعل« باشد یا بشود.« تواند این نظام اقتصادی بینابینی با خصیصهمی

کورپراتیویسم،   یمثابهبهمفهوم )یعنی درک انقالب منفعل  اینکند که گرامشی در ادامه استدالل می

، »جنگ  متحرکچه در سیاست، در تقابل با جنگ  د با آنتواننفسه( »میانقالب منفعل فی  یمثابهبهنه  
 شود در ارتباط باشد.« موضعی« خوانده می

ی مقدماتی او در بخش نخست دفتر  را در چکیده  1932ی پژوهش گرامشی در آوریل ـ می  اما هسته
د آشکار شدند بعهای بعد و سال هایی را که در ماهمایهتوان یافت. این چکیدهْ خطوط اصلی دروندهم می

دهد که از طریق آن  کند. گرامشی فرایندی را مورد توجه قرار میبه روشی ترکیبی مشخص و برجسته می

برای   »فرمولی  به  تاریخی  تأمالت  از  کواکو  می  «"عمل"فرمول  تاریخی  تبدیل  »دیالکتیک  یک  شود، 
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»دیالکتیک  "نظرورزانه" است،  مقایسه  قابل  پرودون  با  که  و    "روشنفکرانی"«  تزها  تجسد  را  خود  که 
[ گرامشی درست با همین میزان از تاکید این پرسش  59] دانند.«تزها در نتیجه پدیدآورندگان سنتز میآنتی 

ای را با اتحاد جماهیر شوروی داشته باشد که آلمان  کند که آیا ایتالیا ممکن است همان رابطهرا مطرح می
ی  [ انقالب منفعل در این مرحله خصیصه60] و ناپلئونی داشت؟  ی روبسپیریدورانِ کانت و هگل با فرانسه

سازی که گرامشی  گیرد، یک شکل کنشگر از خنثی خود میرا بهتاریخ و فرای آن    ی تأمالت نظرورزانه درباره
ار  ی کروچه برای آغاز تاریخ خود از اروپا و ایتالیا پس از واقعه تاثیرگذ شناسانهمعتقد است در استراتژی تاریخ

 [ 61]  است.

دربارهبررس  به  زمانهم  هاماه  نیهم  در  یگرامش خود  میی  ادامه  مداوم  انقالب  دیگر  ی  بار  و  دهد 
ای است که او  مایه[ این درون62]  یابد.ی هژمونی فعلیت میکند که انقالب مداوم در انگارهاستدالل می
است، در  نوشته و بازنگری کرده  1933و    1932ی دوم  ای از پنج یادداشت فشرده که در نیمهدر مجموعه

تری به  مدرن اختصاص دارد، با عمق تاریخی بیش  شهریاری سیزدهم که به ماکیاولی و  دفتر »ویژه«

( پژوهش  1933و اوایل    1932ت که در این دوران )اواخر  [ این نکته حائز اهمیت اس63]  پردازد.ها میآن
ی ماکیاولی به آن  شود، زیرا انقالب مداوم که از دریچهی انقالب منفعل عمالً متوقف میگرامشی درباره

 شود. شود، به مرکز توجه او تبدیل مینگریسته می

»مارکس  تا  یاولیماک  از -   تا  مارس)  1859  شگفتار«یپ»  «ِیضرور   یانتقاد  پیامد: 

 ( 1933 هیژوئ
اند،  هایی که همگی زیر عنوان »ماکیاولی« آمدهبنابراین شاید اتفاقی نیست که در مجموعه یادداشت

اند، گرامشی بار دیگر به بررسی »حد و مرزهای«  نوشته شده  1933هایی که بین مارس و مه  یعنی یادداشت
از این نظر سرفصل   [64]  گردد.یک روند تاریخی و یک مفهومی نظری، باز می  یمثابهبهانقالب منفعل،  

هم   دربارهنقطه  عنوانبه»ماکیاولی«  پژوهش  تالقی خطوط  عمل  ی  مداوم  انقالب  و  منفعل  انقالب  ی 
، مفهوم جنگ موضعی  1933آوریل    - ها. گرامشی در مارسی گذار بین آنلحظه  ی مثابهبهکند، و هم  می

پرسد، آیا ممکن است که »همانندی کاملی بین کند. او میتر ترسیم کرده بود دوباره بازبینی میشرا که پی
ی کامل تاریخی وجود دارد یا  کم آیا یک دورهجنگ موضعی و انقالب منفعل وجود داشته باشد؟ یا دست

  متحرکضعی به جنگ  تواند وجود داشته باشد که در آن این دو مفهوم یکی شوند، تا زمانی که جنگ مو می

ایتالیایی را مورد    ریزورجیمنتوی  های خود در ارتباط با توسعهجا فرضیه[ گرامشی در این65] بدل شود؟«

کند و  ... به تدریج ترکیب نیروها را تعدیل می  های ملکولیدهد که در آن »جرح و تعدیلبررسی قرار می
اما خیلی زود پس   [66]  شود.«های جدید تبدیل مییلو تعد  و بنابراین به ماتریسی از جرح دهد  تغییر می

  1859  »پیشگفتار«، پیوند ماکیاولی، انقالب منفعل و تأمالت بدیع مارکس در  1933از آن در آوریل ـ مه  

در نظر    نگارانهانجامد. انقالب منفعل دیگر صرفاً در معنای تاریخبرای این مسئله می  رویکردی جدیدبه  
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)یا نبودن( کنش    بودنِهای ممکنروشی برای اندیشیدن به شکل  عنوانبهکه در عوض  شود، بلگرفته نمی
 گیرد. سیاسی در شرایط معاصر گرامشی مد نظر قرار می

[ او  67] ترجمه کرده بود.  1930مارکس را احتماالً در مه    1859  »پیشگفتار«گرامشی فرازهایی از  

تکوین   طول  زنداندر  فرمول  طوربه،  دفترهای  زایاترین  از  برخی  را    «»پیشگفتارهای  بندیمرتب 

آنیادآوری می به  و  تقریباً  کند،  برای پژوهش درباره  یمثابهبهها  تاریخ سیاسی قرن  اصول موضوعه  ی 
[ هر دوی این خطوط  68] پردازد. ی انسجام درونی برداشت ماتریالیستی از تاریخ مینوزدهم و نیز درباره

یا یک تفاوت تعیین  1933و تابستان  پژوهشی در بهار   کننده: اینک گرامشی به جایگاه  ادامه یافتند، اما 

»اصل عالقهپیشگفتارموضوعی  کم«  میی  نشان  بیشتری  و  عالقهدهد  نتایجی  به  که  تر  است  مند 

از دو   بایست با دقت زیادکند که »مفهوم انقالب منفعل را میتوان از آن استخراج کرد. او استدالل میمی
 اصل موضوعه علوم سیاسی استنباط کرد،« یعنی: 

ای  که نیروهای تولیدیتا زمانی  ،روداز بین نمیای  بندی اجتماعیاین اصل که هیچ صورت  -( 1
تر داشته  ی بیشروندهچنان جایی برای حرکت پیشهم  ،کنندکه در چارچوب آن تکامل پیدا می

که شرایط الزم برای  کند مگر آنبرای خود تعیین نمی  این اصل که جامعه وظایفی را   -( 2باشند؛  
 [ 69] ها از قبل مهیا شده باشد.حل و فصل شدن آن

کند، مفهوم انقالب منفعل را تنها در صورتی  طور که او بالفاصله در همین یادداشت تصریح میهمان
گرایی و فاشیسم را  ر مکانیکیتوان از این اصول »استنباط کرد« که ابتدا از این اصول »هرگونه رد و اثمی

»برنامه«،    ی مثابهبهوتعدیل و غنی شده است«، نه  کامل جرح   طور بهبندی کواکو »بزداییم«. از این رو فرمول
»معیاری برای    یمثابهبه، بلکه کندروشن می 1933طور که گرامشی بعدتر در یادداشتی به تاریخ ژوئیه  آن

تواند معنایی سیاسی داشته باشد،  تفسیر« در غیاب دیگر عناصر دخیل فعال. این کاربرد انقالب منفعل می
تزی قوی فرض کنیم، یا در صورت لزوم مسلم بپنداریم،« که به صورت  مشروط به اینکه صرفاً آن را »آنتی

 [ 70] دارد.میی نیروهای خود را به حرکت وا همه ناپذیرآشتیمستقل یا 

قاطعانه به    1933ی انقالب منفعل در بهار و تابستان  توان دید که تأمالت گرامشی دربارهبنابراین می
ارادهنقطه عطفی  میی  میگرایانه  نظر  به  در  رسد.  که  ابژکتیوی  جبرگرایی  به  گرایش  با  تقابل  در  رسد 

«ی انقالب  القوه برداشت »تقدیرگرایانهب  طور بهتجسد یافته است، به همان میزان    1859»پیشگفتار«  

شود، تا به طرز متناقضی الویت و برتری نیروی سوبژکتیو را تایید کند. اما این خوانش،  منفعل برجسته می
، در پیش گرفت نادیده  62، بند  گیری دفتر پانزدهم، در نتیجه1933تحول مهمی را که گرامشی در تابستان  

کند،  استنباط نمی  1859  پیشگفتار«ی »انقالب منفعل را از اصول موضوعهجا او دیگر  گیرد. در آنمی

را   منفعل  انقالب  عوض  در  یا    ی مثابهبهبلکه  ضروری«،  انتقادی  از  نتیجه  یمثابهبه»پیامد  که  ای 
[ این تمرکز به  71] کند.شود، بازتعریف میمی  های آن در شکل جرح و تعدیل انتقادی حاصلفرضپیش
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ی  ، پیش از پژوهش درباره1930تر در اکتبر  گردد که گرامشی آن را پیشود به چیزی باز میی خنوبه
متن   از  بنیادین  اصل  دو  دیالکتیکی«  »وساطت  منفعل،  مفهوم    1859انقالب  یعنی  بود:  کرده  توصیف 

 [ 72] »انقالب مداوم«. 

 انقالب مداوم در دفترهای زندان 
به بعد    1905ی مواضعی است که تروتسکی از  کنندهتداعی  امروزه مفهوم انقالب مداوم اغلب همیشه

ی »سوسیالیسم در  در مخالفت با نظریه  1920ی های دههمطرح کرد، یعنی دگرگونی این مواضع در بحث
این نظرات در طی دهه و بسط  با نظریه  1930ی  یک کشور«،  ارتباط  و مرکب  ی توسعهدر  ناموزن  ی 

سنت  73]  تروتسکی. این  برای  درجه[  در  مداوم  انقالب  نشاننظری،  نخست  فرایند دهندهی  تداوم  ی 

هر دوی این    دفترهای زندان[ زمانی است. گرامشی در  74گراییِ ]ی مرحلهانقالبی، و نقد عمیق انگاره

نحو متمایزی نقد کرده است.  به  ،را  رداشت خودها از انقالب مداوم، هم برداشت تروتسکی و هم ببرداشت
یادداشت در مجموعه  در عین حال،  او  گاه  اما  و  مبهم،  و  متناقض  از خوانندگان  بسیاری  برای  هایی که 

میگیج نظر  به  اشتباه،  و  مداوم  کننده  انقالب  به  نظریه  یمثابهبهآیند،  برای  اعتبار  بنیانی  هژمونی  ی 
 [ 75] بخشد. می

اند که چگونه  های ظاهری اغلب بر توضیح این امر تمرکز کردهاین تناقض  ی های انتقادی دربارهبحث
دچار    مباحث  خلطهای اشتباه و  دادنای از نسبتی مجموعهارزیابی کلی گرامشی از تروتسکی به واسطه

  دفترهای زندان [ شکی نیست که برخوردِ اغلب تحقیرآمیز گرامشی با تروتسکی در  76]  لطمه شده است.

گیری با ستایش انتقادی پیشین او از نقاط قوت و ضعف تروتسکی، به ویژه بالفاصله پس  ی چشمناپیوستگ
رسد گرامشی قویاً تحت تأثیر شرایط  [ به نظر می77] ، دارد. 1923-1922از اقامت موقت او در روسیه در  

تروتسکی(   رهای اکتبدرس)در پی انتشار  1924ای بود که از اواخر اصطالح »بحث کالمی«عمومی به

رسد  چنین به نظر می[ هم78] باره بود.ویژه تحت تأثیر آثار متمایز بوخارین در اینآغاز شده بود، و احتماالً به
های  گیریگرامشی این خطر را پذیرفت که مواضع و جهت  1920ی  در بیش از یک مورد در طول دهه

ای  های دقیق زمینهرویکردی، از طریق واکاوی این تعین[ چنین  79] را به تروتسکی منتسب کند.  بوردیگا

ی گرامشی و تروتسکی، از  های بالقوه میان اندیشهتر قرابتکوشد راهی برای بازنگری اساسیو جدلی، می 
 [ 80] ی انقالب مداوم، بگشاید.های این دو دربارهجمله از منظر نظریه

  از   ی تروتسک  درک  از  یگرامش  یانتقادها  که  ن است کند ایمی  پنهان  رویکرد  این  چهآن  حال  این  با
  مداوم  انقالب   ی معنا  ی از زی متما  درک   با  شده،فیتحر ی جدلی  از جنبه  و خواه   مشروع   خواه  ،مداوم  انقالب 

ساختن این معنا  همراه است. روشن  1840  دهه   اواخر  در   انگلس  و  مارکس  توسطشده  ارائه  یِ بندفرمول  با
چه برای  ی اصلی گرامشی بود، و نقد او از تروتسکی عمدتاً تابعی از این دغدغه بود. آندر واقع دغدغه
تری برخوردار است توجه به ماهیت درک متمایز گرامشی از انقالب  ی حاضر از اهمیت بیشاهداف مطالعه
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ی دیالکتیکی آن با کاربرد س و انگلس، و رابطهبودن ادعای پیروی او از میراث شعار مارکمداوم، پذیرفتنی

است، و نه دفاع از تروتسکی در برابر نقدهای گرامشی یا تمرکز    دفترهای زندانانقالب منفعل در سراسر  

 های جدلی این نقدها. بر دالیل احتمالی تحریف

 ( 1930 مارس تا  هیفور)ی« شهر طبقه  یهژمون با  طبقه دو اتحاد» -

ی  که گرامشی در آن دربارهدفترهای زندان  تر تاکید کردم، نخستین یادداشتی از  طور که پیشهمان

ی  کند، با بحثی دربارهپردازد، و بعدها به آن مفهوم انقالب منفعل را اضافه میمفهوم هژمونی به بحث می
از انقالب مداوم است، به پایان  نشتاین[  وی تروتسکی ]برچه از نظر گرامشی نسخهانقالب مداوم و نقد آن

 کند: استدالل می 1930مارس  -رسد. او در فوریه می
ی  مطرح کرد، باید سرنوشت پیچیده  1848-1849ی شعار »ژاکوبنی« که مارکس در آلمان  »در زمینه

( اسم  Bronstein]»برونشتاین« )نشتاین  وبر  - دست گروه پارووس آن بررسی شود. این شعار که به
ی عقالنی  مند شد و شرح و بسط یافت و جنبهتجدید حیات یافت، نظامم[  –روتسکی است.  مستعار ت 

ای بود انتزاعی که به آزمایشگاه علمی  اثر و ناکارآمد شد: آموزهو پس از آن بی   1905پیدا کرد، در  
  ه »عمداً« از آنکتعلق داشت. اما گرایشی که با آن در این شکل عقالنی مخالفت کرد، بدون آن

کار برد.  مطابق با زمان و مکان، بهاش،  واقع آن را در شکل تاریخی، انضمامی و زندهاستفاده کند، در
چون اتحاد دو طبقه با  شد، همای که باید دگرگون میچیزی که از تمام خلل و فرج جامعه  یمثابهبه

 ی شهری، بیرون زده بود.  هژمونی طبقه
محتوای سیاسی مناسب که مصداق آن کریسپی بود؛    در یک مورد خلق و خوی ژاکوبنی بدون

بودن به  جای وفادارید بهگام با مناسبات تاریخی جدوخو و محتوای ژاکوبنی همدر دومین مورد، خلق
 [ 81] اش.« برچسب عقالنی

ی تاریخی  در این فراز، گرامشی درک تروتسکی از ارجاع مارکس و انگلس به انقالب مداوم در زمینه
برد، و معتقد است که فقط در صورت درک کامل این مفهوم امکان  را زیر سوال می  1840ی  آن در دهه

تر از آن، گرامشی تفسیری از این شعار  یافتن« منسجم این شعار آنان وجود خواهد داشت. حتی مهم»فعلیّت
با استعارهدهد که نمیارائه می انقالب مداوم  ای تطبیق داد که مفههای زمانیتوان به سادگی آن را  وم 

چون  های استعاری زمانی هماستفاده از معادل  جایگرامشی به  شود.پردازی میها مفهوممعموالً از طریق آن
»بی »تکوینِ  »فشرده«،  فرووقفه«،  هم  »پیوسته«رفت در  یا  جنبش  82] ه«  »تداوم«  که  است  معتقد   ،]

ی  : هم از حیث پدیداری، یا تحقق یک بُعد نهفتهانقالبی را باید با واژگان نظری کامالً متفاوتی درک کرد
خلل تمامی  از  که  )»چیزی  جامعهپیشین  میوفرج  دگرگون  باید  که  حیث  ای  از  هم  و  زد«(،  بیرون  شد 

منطقی)باز(مفصل دگرگونی  یا  با هژمونی  بندی،  دو طبقه  )»اتحاد  بود  پیش موجود  از  آن  عناصر  ای که 
جالبطبقه آنی شهری«(.  از همه  اینتر  که  است  مدعی  گرامشی  جنبهکه  که »شکل ها  هایی هستند 
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دهند، تقریباً گویی این تفسیری است بدیهی از  تاریخی، انضمامی و زنده«ی انقالب مداوم را تشکیل می
 . 1840ی  ژاکوبنی« مارکس در اواخر دههشعار »

 ( 1850-1848ضمیمه: »انقالب مداوم« از نظر مارکس و انگلس ) -
ی مارکس و انگلس  رسد گرامشی به درکی سنتی از نقش انقالب مداوم در اندیشهجا به نظر میاین

دموکراسی روسی    های سوسیالکند که متمایز از تاکید زمانی این مفهوم است که در خالل بحثاستناد می
رابطه با انقالب مداوم را  آمد و از آن زمان تاکنون پارادایم تفسیری مسلط در  وجود  بهدر اوایل قرن بیستم  

ی خاص مارکس و انگلس از این فرمول  چنین این رویکرد در رابطه با استفاده[ هم83] شکل داده است.
ی یک فرایند انقالبی  ریخت از انقالب مداوم را به منزله)و اشکال متنوع آن( گرایش دارد که معنایی یک

اهمیت  چه این دیدگاه کم[ آن84]  فرض بگیرد.آن، پیشو چه پس از  1848وقفه و پیوسته، چه قبل از بی
، و به ویژه در پی 1840ی  های مارکس در سراسر دههدهد چندظرفیتی بودن این فرمول در متنجلوه می

در   انقالبی  نیروهای  نوشته  1849- 1848شکست  در  مداوم«  »انقالب  معنایی  است،  در  اغلب  آنان  های 
 [ 85] رود.می  کاربهگرایی« بورژوایی، های زمانی »سیاستودیتنقدی بر محد ی مثابهبهمنفی، 

در   حال،  این  »خطابه1850با  در  انگلس  و  مارکس  کمیته،  مارس  ماه  اتحادیهی  به  مرکزی  ی  ی 
جای  ها به[ آن86] ی خود به شدت نهادی استکنند که در هستهها« دیدگاهی را تشریح میکمونیست

گونه  داری، آنی تولید سرمایهکردن مداوم شیوهمبنی بر انقالبی  مانیفست کمونیستی  مایهبسط درون

  کاربه[ را در معنایی  die Revolution in Permanenzشود، »انقالب در تداوم« ]که اغلب تصور می
شان، کنشی خودانتقادی به  ب سابقی( رقی ی استفاده از شعار )و احتماالً برنامهبرند که عمالً، به واسطهمی

تر  ، رقیب و مخالف مارکس در جنبش کارگری کُلن بود که پیشگوتشالک  اسی آندرآید. زیرا این  حساب می
عدم    و  ی انقالب  ی واقع  تعهد  فقدان مارکس را به سبب    گوتشالک این شعار را ــ از قضا در متنی که در آن  

[ به این معنا، در  87] نکوهش کرده بود ــ پیشنهاد داده بود.  ( یی بورژوا)  یدموکراس  از  بسنده  کالیراد  نقد
»تداوم«   مفهوم  مداوم«  است،    کاربه[  self-determination]  »خودتعینّی«  یمثابهبه»انقالب  رفته 

  واژگانفرهنگ    در   چنانهموجود داشت و    1790ی  مفهومی که به ویژه در روند انقالب فرانسه در دهه
[  88]  وجود دارد.  ،یغرب  ی اروپا  ی هازبان  از  ی برخکم در  ی دستسی انگل  در   نه  اگراساسی،    قانون - یحقوق  یفن

تا اعالم  ی سوم،  طبقهدر رد انحالل مجمع    1789در    زمین تنیسدر روند انقالب فرانسه، از سوگند  

منطقه پاریسیمجامع  در    ها،ای  ویژه  آن1793به  که  هم،  ]ها  »تداوم«  وضعیت  در   enچنان 

permanence]  نشان برای  عبارت  این  داشتند،  باقیقرار  به  گرایش  بدنه  عنوانبهماندن  دادن  ی  یک 
[ نوآوری  89رفت. ]می کاربهعمومی فعال سیاسی و فروکاسته نشدن به یک وضعیت شهروندی »منفعل« 

های  در خصوص »تداوم« در انقالب، که در پرتو این سنت و در بافتار بحث  1850مارکس و انگس در مارس  
، بلکه به خودمختاری  وقفهقتاً بیشد، نه به یک فرایند موی شکست نیروهای انقالبی درک میگرایانهفرقه
نیرویی آشکارا سیاسی )و نه صرفاً اجتماعی( اشاره    ی مثابهبهی سازمانی و خودسازی جنبش کارگران  بالقوه
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  کارگر«   یطبقه  جنبش  ینهاد  و  یاسیستواند به »خودمختاری  دارد. بنابراین استفاده از »انقالب مداوم« می
 . شود ترجمه

 در  نیلنکرد.  را درک می  1850ی مارس  «، »خطابه1905که بعدها لنین ، در    تحت این شرایط بود
  ی زمان   از اصطالحات   ، یزیانگشگفت  طرز  به  ، گرا«»مرحله  ایهوارطرح   به  پلخانف  حیصر   استناد  به  پاسخ
  شامل [  «خطابه»  در]   مارکس   ده یا»  که   داشت   اظهار  او   عوض،   در .  کندینماستفاده    شاستداللدر    مشابه 
 : است  ریز  موارد

  شکست  انقالب   اول   ی دوره  در   ،هستیم  افتهینسازمان  ، 1850  یآلمان  ی ها دمکرات  ال یسوس  ما،»
  ی طیشرا  هر   تحت  و  مطلقاً   مستقل ــ  طور به  دیبا  ما   ؛میافتاد  دام  به  ی بورژواز  توسط کامالً  و  میخورد

 [ 90]  «...  میکن یسازمانده ــ  مستقل  طور به

  1848سازماندهی سیاسی مستقل بود که بعدها گرامشی استدالل کرد که پس از  بر    تاکید  همین  نهایت  در
زیرا ظرفیت    ، در نظریه و عمل هژمونی فراروی کرده بود.1870های شدیدتری پس از  و حتی در شکل

تر از همه  ی کارگر برای به دست گرفتن رهبریِ )یعنی هژمونیِ( دیگر اقشار اجتماعی )و مهمجنبش طبقه
گیرد. دقیقاً از  فرض میی کارگر را پیش( دستاوردهای پیشین استقالل سیاسی و سازمانی طبقهدهقانان

تر از آن،  ها پیش، و مهمکند که سیاست هژمونیکی که بلشویکاین منظر است که گرامشی استدالل می
 یابی« شعار »انقالب مداوم« درک کرد. »فعلیت  یمثابهبهتوان  اش بودند را میدر پی  1917پس از انقالب  

 ( 1930 اکتبر)»وساطت دیالکتیکی«  -
، در  1930یابی« انقالب مداوم، پس از اولین پدیداری این مفهوم در اوایل برداشت گرامشی از »فعلیت

با وقل را »قطع میعف ی انقالب منو تامالت او درباره  حضور دارددفترهای زندان  تمامی   فه  کند« یا 

های گرامشی  یادداشت  ی مهم اولیه در این فرایند تکوین در نخسین مجموعهسازد. یک لحظهرو میروبه
اواخر  درباره در  فلسفه  می  1930ی  رخ  چهارم  دفتر  آن در  »وساطت  دهد،  را  مداوم  انقالب  او  که  جا 

بنیاد   1930اشت در اکتبر  [ این یادد91]  داند.می  1859  پیشگفتارن مارکس در  یدیالکتیکی« دو اصل 

[  92] ( 1930نوشته شده است ــ یعنی یک ماه قبل از اولین ارجاع به فرمول کواکو از انقالب منفعل )نوامبر  
(  1933ی  ژوئیه  - که او انقالب منفعل را »پیامد انتقادی« متن مارکس )ژوئنو تقریباً سه ماه پیش از این

ای  های اصلیمایهی درونوابط ساختار و روبناها«، طرح اولیه[ این یادداشت طوالنی، با تیتر »ر93] بداند.

تری بسط داد، از جمله  گسترده  طوربهها را  آندفترهای زندان  دهد که او بعدها در سراسر  را شکل می

 شناختی«ِ اذعان و تاکید مارکس بر روبناها. »معرفت  از روابط نیرو،  و ارزشواکاوی بنیادین سه لحظه  

توان از  کند که میحرکت می  شناسی تاریخی«این یادداشت از مشاهداتی در ارتباط با »قوانین روش

اصل«   جامعه  پیشگفتار»دو  اصل که »هیچ  دو  این  یعنی  کرد،  خود وضع  استخراج  برای  وظایفی  ای 
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ای  افی برای حل و فصل شدن آن از قبل موجود باشد« و »هیچ جامعهکه شرایط الزم و ککند مگر آننمی
[  94] های زندگی نهفته در مناسبات آن تکامل یافته باشند.« که نخست تمامی شکلرود مگر آناز بین نمی

شود؛ امر »مداوم«  گرامشی در هر ساختار اجتماعی مفروض میان امر »مداوم« و »گهگاهی« تمایز قائل می
که امر »گهگاهی«، که گرامشی  آورد، در حالیوجود میگرگونی )یا ابقای( اجتماعی را بهم امکان دشرایط عا

که نشان دهند که »شرایط  های اجتماعی متفاوت است برای اینی خاصی به آن دارد، تالش گروهعالقه
مطالعه موردی    یک  عنوانبهوجود دارد. میراث انقالب فرانسه    نکیاضروری« حل مسائل تاریخاً معین  

ی سیاسی بین  های نوسانی توسعهی موج مشخص مورد استناد قرار گرفته است؛ گرامشی از طریق مطالعه
تر مناسبات میان ساختار و روبنا، و نیز عناصر مداوم  کند که امکان تعیین دقیقاستدالل می  1870و   1789

های  کافی برای دگرگونی )گهگاهی( و شکلشود. میانجی بین شرایط الزم و  و گهگاهی ساختار، فراهم می
[ این یادداشت اهمیت  95] ضمنی حیات سازماندهی اجتماعی موجود )مداوم(، »مفهوم انقالب مداوم« است.

ای  انداز تاریخیتری از چشمکند، اما گرامشی در این مرحله جزئیات بیشنظری انقالب مداوم را ثبت می
 دهد. ارد ارائه نمیگذگذاری تاثیر میکه بر این ارزش

 ( 1932مه  –فوریه )یابی« »فراروی« و »فعلیت -
های اصلی گرامشی دیده  در میان دغدغه  1930رسد انقالب منفعل در طی سال  جا که به نظر میاز آن

گردد، در مسیری موازی  }به کار نظری گرامشی{ باز نمی  1932شود، و انقالب مداوم نیز تا اوایل سال  نمی
با  یادداشت  همگام  )به معنای زمانی(  از آن  آن بسیاری  دارد که در  امروزه  ویژگی  هایی جریان  هایی که 

آید توضیح داده شده است. گرامشی در این فصل جدید  های »کالسیک« انقالب منفعل به شمار میویژگی
وقفه، بلکه به معنای  نای فرایندی بیعهای زمانی انقالب مداوم، نه به م چنان به تعریف جنبهمطالعاتی، هم

، او با تاکید بر  1932ی نخست در فوریه سد که در لحظهردهد. به نظر می»پیوستگی ناپیوسته«، ادامه می
شد در مقایسه با  مشخص می  1840ی  کارگیری این شعار در دهههمان شرایط سیاسی متفاوتی که با به

»بیان علمی    ی مثابهبهدهد. انقالب مداوم  شرایط اوایل قرن بیستم، انقالب مداوم را به عصر قبل نسبت می
دوره در  آن حزبژاکوبنیسم  در  که  اتحادیهای  و  اقتصادی عمده هنوز شکل های سیاسی  کارگری  های 

که  « است، در حالیمتحرکجا معادل با »جنگ  [ انقالب مداوم در این96] شود.اند« توصیف مینگرفته
و استحکامات دائمی«    ‘سنگرها’پاسخی به ایجاد »  یمثابهبهشود،  « تعریف میموضعیهژمونی به »جنگ  

چنین در همین [ اما گرامشی هم97] شود.های بزرگ مردمی سیاست مدرن نمایندگی میسازمان  که با
دیگر صرفاً با مفهوم سیاسی هژمونی    1848کند که »مفهوم سیاسی« انقالب مداوم از  یادداشت استدالل می

ی جنگ  توان نفی متضاد ساده گونه که جنگ موضعی را به سختی میجایگزین نشده است، درست همان
بندی شد و  ، انقالب مداوم به معنای »هژمونی شهری« »فرمول1848دانست. در عوض پس از    متحرک

 [composto e superato[ ]98فراروی کرد.« ]
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هژمونی   آن  ی مثابهبهمفهوم  مداوم  انقالب  بیش»فراروی«ِ  اهمیت  میجا  در  تری  گرامشی  که  یابد 
دارد، یعنی ها به سوی تعمیم نظری و کاربست معاصر انقالب منفعل برمینخستین گام  1932مه  -آوریل
ماه متوجه  در  متعاقباً  او  این حرکت    مفیدبودنهایی که  ویژه،  به  فاشیسم شد.  واکاوی  برای  فرمول  این 

گیرد، یعنی دگرگونی و ابقای  خود میرا به  انقالب منفعل  ییابی فراروندهمفهوم فعلیتیْ شکل  دیالکتیک
»بزرگ است  معتقد  فاشیسم  واکاوی  برای  او  دگرگونی.  طریق  از  آن  ابقای  حتی،  یا  آن،  ترین  همزمان 

 ی پراکسیس« ]یعنی لنین[، پرداز مدرن فلسفهنظریه

های  از واژگانی سیاسی ــ در تقابل با گرایش  اسی و با استفادهو سازماندهی سی  ی مبارزه»در عرصه
ی فرهنگی را مورد ارزیابی مجدد قرار داد و دکترین هژمونی را  ی مبارزهگوناگون ــ جبهه  ‘اکونومیستی’

وهشتم }سال  شکل واقعی دکترین چهل  ی مثابهبه، و  نیرو -مثابهبه-دولتی  مکمل نظریه  ی مثابهبه

 [ 99] بنا کرد.«  ‘الب مداومانق ’ { 1848

 ( 1933نوامبر  -1932ماکیاولی و بسط امر سیاسی )مه  -
تر در یک  برداری از پنج یادداشت قدیمیمشغول رونوشت  1933و    1932های  گرامشی در مابقی سال

ها  یادداشتی این  [ همه100] کرد.ها اشاره به انقالب مداوم نقش مهمی ایفا میدفتر جدید بود که در آن
که  هایی هستند که درست چند ماه قبل نوشته شده بودند، هنگامی ی یادداشتگسترده  کمابیش بازنگری

تازه دید  با  به واسطهگرامشی  بودای که  به رویش گشوده شده    به  شروع  ی شخصیت »شهریار جدید« 
انقالب مداوم  ها به طرز جالبی بر  [ این یادداشت101]  هایش کرد.بازسازماندهی پژوهش اهمیت مفهوم 

کنند: »قرن طوالنی  شود تاکید میی »کالسیک« انقالب منفعل تلقی میبرای درک آنچه معموالً حوزه
از   نیرومثابهبه،  1870تا    1789نوزدهم«  به  واکنشی  پیشری  فرانسه.و های  انقالب  اگر  102] ان   ]

کرد قرن نوزدهم را عصر کاهش  رجسته میانقالب منفعل را ب  1932های گرامشی که در بهار  یادداشت
»رضایتمندی    تدریجی تحکیم  و  پارلمانی  رژیم  )»کمال«  فرودست  طبقات  سیاسی  فعالیت  فضای 
ی انقالب مداوم فقط چند  ها دربارهدانست، در عوض این یادداشتیافته پارلمانی« از بُعد هگلی( میسازمان

بعد، همان دوره به ویژه دورانماه  تاریخی،  از    ی  را  1848پس  ی سیاسی درک  بسط عرصه  یمثابهبه، 
اند. گرامشی معتقد است که  مند شده تر و به لحاظ نهادی میانجیهایی که اینک پیچیده کند، یادداشتمی

 و فراروی شعار ژاکوبنی در فرمول جدید هژمونی شد: وتفصیلشرح این فرایند بود که باعث 

  یرابطه.  کردند  ر ییتغ  عناصر  نیا  ی همه  اروپا،   ی استعمار  گسترش   با،  1870  از   پس  دوران   »در
گستردهپیچیده  دولت   یالمللنیب  و  یداخل  یسازمان و  میتر  چهلتر  فرمول  و  }سال  شود،  وهشتم 
ر علوم سیاسی در فرمول »هژمونی شهری« فراروی  { »انقالب مداوم« شرح و بسط یافت و د1848
 [ 103] [.elaborata e superataکرد ]
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اند، یعنی در همان دورانی که  ها و جزئیات دفتر سیزدهم نیز وارد شدهاین تحوالت در دیگر بازنگری

، در دفتر  1933ژوئن    –)از آوریل    1859  پیشگفتاری  ی تأمالتش دربارهگرامشی انقالب مداوم را برپایه

است که در آن    ز دفتر سیزدهما   37ها، یادداشت بند  ترین این یادداشتتوجهکرد. شاید جالب( تبیین می15
بلوغ   آن  ضینق  عکس شاهد  و  تاریخی«  اوایل  »ژاکوبنیسم  از  گرامشی  »متاژاکوبنیسم«  من    1930چه 

تواند ارزیابی خود از ژاکوبنیسم تاریخی را  ، گرامشی می1933یا    1932ام هستیم. در اواخر  توصیف کرده
»تحقق    1790ی  ی فعال انقالب فرانسه« در دههتر مشخص کند. فرمول انقالب مداوم که »در مرحلهبیش
ی انقالب مداوم که در سنت »متاژاکوبنیسم« پس از  شده[« به وضوح از شکل »فرارویattuataیابد ]می

 [ 104]  شوند، متمایز است.آید، و موضوعاتی که در فرمول جدید هژمونی مطرح میبه وجود می 1848

 ( 1935-1934دیالکتیک بدون سنتز ) -

توسط گرامشی دوباره به موضوع    دفترهای زندان های پایانی تدوین فعال  انقالب منفعل در سال

به دلیل افت سالمتی گرامشی به پایان رسید(. این بازگشت    1935در    دفترهای زندانشود )غالب بدل می

وردیسم« در  ی معاصر »آمریکاگرایی و فای مردد از این فرمول برای واکاوی پدیدهشامل تدوین ضمیمه
[ کاربرد این فرمول، چه از حیث روش قیاسی و چه از  405] است.  1934ی دوم  یک تک یادداشت در نیمه

[  106]  برای واکاوی فاشیسم است.  1932صوری شبیه پیشنهاد قبلی گرامشی در بهار    طوربهحیث تجربی،  
برداری و بازنگری یادداشت  ه رونوشت، در دفتر نوزدهم، گرامشی دوباره ب 1935یا اوایل    1934اما در اواخر  
درباره  44 بند  اول،  دفتر»بنیادین«   تأمل  به  او نخست  آن  یادداشتی که در  انقالب مداوم و  پرداخت،  ی 

های ارجاعات  شاهد تعیین ویژگی دفترهای زندان [ ما در مسیر  107]  سپس انقالب منفعل پرداخته بود.

ها}انقالب مداوم و انقالب منفعل{ هستیم. اما این  این فرمول های تاریخی در پیوند با هر یک از و روایت
ها وضوحی نظری بخشیده است به  ی ضرورتاً دیالکتیکی آنها به رابطهنکته که تغییر کاربست این فرمول

از این فرمول سازد که از خالل آن  ای میها دریچهبندیهمین میزان مهم است، به این ترتیب هریک 
به    انقالب منفعل  1935آید که در اوایل  اهمیت استراتژیک فرمول دیگر را درک کرد. به نظر میتوان  می

رود که جنبش می  کاربههایی  های تاریخی چالشکردن خصوصیات ریشهتری برای مشخصشکل دقیق
دهه اوایل  در  روبه  1930ی  ضدفاشیستی  آن  حالیبا  در  بود،  دقیقرو  معنای  در  مداوم  انقالب  تری  که 

وفرج  چه از تمامی خلل«ی آنشود: »شکل تاریخی انضمامی و زندهتز مستقیم آن درک میآنتی یمثابهبه
 [ 108] زند«، یعنی »هژمونی«.ای که باید دگرگون شود »بیرون میجامعه

 گیری نتیجه
  ی مثابهبه  های تفسیری رایج، معتقدم که انقالب منفعل را نباید تنها و حتی اساساًمن، برخالف سنت

ی نخست،  مفهومی بنیادین برای روایت تاریخیِ تکوین و دگرگونی دولت درک کرد. در عوض، در وهله

فهمید. تمرکز بر  دفترهای زندان  اش در ساختار معماری واژگانی  گرایانهباید آن را از نظر نقش کاوش

قادر میاین نقش کاوش را  با وضوح بیشگرایانه، ما  های اساساً استراتژیکی را که  غدغهتری دسازد که 
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حاکی از کاربست متفاوت این فرمول از سوی گرامشی است ببینیم. انقالب منفعل در پژوهش گرامشی  
،  1930ی المللی کمونیستی در دههعنصری برای یک استراتژی سیاسی بسنده برای جنبش بین یمثابهبه

گرفته شده است.    کاربهی فعلیت انقالب مداوم  مل دربارهبنیادی او برای تأ  یی نزدیک با پروژهدر رابطه

پروژه  دفترهای زندانانقالب منفعل در سراسر   این  براساسِ کارکرد  و  و  ی بزرگاز طریقِ  تر متعین 

 تعریف شده است. 

دهد تا راهی برای  هایش به گرامشی امکان میترین کاربستفرمول انقالب منفعل در یکی از مهم
ی  ی تاریخی ژاکوبنیسم در روند انقالبی فرانسه و »متاژاکوبینسم«، به منزلههن میان تجربشدتمایز قائل

چنین او را  و پس از آن، بیابد. این فرمول هم  1848ی  آن در شرایط تغییریافته  میراثی انتقادی از نقاط قوت
  1848سازد که شرایطی را توضیح دهد که تحت آن شعار »انقالب در تداوم«ِ »متاژاکوبنیسم« از  قادر می

زمان و معاصر  مشابه، اولویت بررسی هم  طور بهبه نظریه و عمل هژمونی دگرگون شود ــ »فراروی کند«.  
  عنوان بهتشخیص دهد، نه    را   ب منفعلدهد که مفیدبودن مفهوم انقال انقالب مداوم به گرامشی اجازه می

هایی که برای  روی تالشهای پیشروشی برای تشخیص چالش  ی مثابهبهنفسه، بلکه  فی  هدفی نظریْ 
 با فاشیسم در جریان است.  ی مبارزهبازسازی انقالب مداوم در شرایط سیاسی تغییریافته

گیری دولت و  های شکلز باال«، نظریهی انقالب منفعل به معنای »انقالب اهای معاصر دربارهبحث
قابل توجهی  داری، و واکاوی پویهداری و حکومتمدرنیزاسیون، فنون دولت های سیاسی جاری به طرز 

دفترهای  ی آن در  بودن این فرمول را به فراتر از کاربردهای اولیهداشتن و مربوطهای موضوعیتزمینه
ناند. توجه بیشگسترش داده  زندان  ی  ای که انقالب منفعل در چارچوب پروژهگرایانهقش کاوشتر به 

ی دیالکتیکی آن با انقالب مداوم که کاربست گرامشی از این فرمول  کند، و رابطهی گرامشی ایفا میاولیه
ی  تری از معانی زایا و مرتبط با آن را در زمینهدهد که طیف کاملکند، نه تنها به ما امکان میرا تعریف می

های  سهمی در بحث  یمثابهبهسازد که انقالب مداوم را اساساً  اش درک کنیم، بلکه ما را قادر میریخیتا
استراتژیک اصلی سنت مارکسیستی زمان گرامشی درک کنیم و از این رو به نقشی که کاربردهای انقالب  

ر داشته باشد توجه  منفعل ممکن است در تالش مشابه برای » فراروی«ِ انقالب مداوم در شرایط معاص
آن قطعاً برای    یبندی اولیهکنیم. امروز معنا و اهمیت انقالب منفعل با پذیرش شرایط و خصوصیات فرمول

 ای پیشما به اتمام نرسیده است؛ بلکه چنین ارزیابی

ی آن،  کنندهیابی« معاصر آن، یعنی میراث متحولشرط ضروری برای ایجاد شکلی معنادار از »فعلیت
 ت. اس

 ای است از: * این مقاله ترجمه 

Gramsci’s Revolutions: Passive and Permanent, by Peter D. Thoma, Modern 

Intellectual History,  
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FirstView, 2018, https://doi.org/10.1017/S1479244318000306) 

 

 :اهادداشت ی
ها و سیمنارهایی در دانشگاه هنرهای زیبای میمار سینان استانبول، دپارتمان  های پیشین این مقاله در کنفرانس نسخه  ]*[.

ی ها به سبب مداخله کنندگان این کنفرانسر دانشگاه آکسفورد ارائه شده است. از شرکتاقتصاد سیاسی دانشگاه سیدنی، و د
ی ناشناس، و  چنین مایلم از فرانچسکا آنتونینی، آرجریک دیویدسون، چهار خوانندههایم سپاسگزارم. هم انتقادی در بحث 

 ( برای نقدها و اظهارنظرهای مفیدشان قدردانی کنم.  Modern Intellectual Historyویراستاران این نشریه ) 
[1 .]  heuristic ای،  کننده، یابنده، وابسته به یادگیری از راه آزمون و خطا، مکاشفه ، مبتنی بر کاوش و رهیافت آنی، کشف

پیشرفت، با تکیه بر  های اکتشافی سعی و خطا در حل مسئله که در طی یک روند از طریق ارزیابی روند  کاربرد روش 
 کنند ـ م. های آنی و یا میانبرها، به سمت نتیجه و پاسخ حرکت می رهیافت 

 نک.  1950ی ی برخورد با مفهوم هژمونی در اوایل دهه برای آشنایی با تاریخچه  [. 2]

Francesca Chiarotto, “I primi dieci anni (1948–1958). Note sulla ricezione del 

Gramsci teorico politico: la fortuna dell’egemonia,” in Angelo D’Orsi, ed., 

Egemonie (Naples, 2008) and Francesca Chiarotto Operazione Gramsci: alla 

conquista degli intellettuali nell'Italia del dopoguerra (Milano, 2011).  

 برای فصول مختلف مطالعات گرامشی نک. 
Guido Liguori, Gramsci conteso. Interpretazioni, dibattiti e polemiche 1922–

2012 (Rome, 2012)  

 نک. 1970ی های دهه برای تمرکز بر انقالب منفعل در بحث  [. 3]
Fabio Frosini, “Beyond the Crisis of Marxism: Thirty Years Contesting Gramsci’s 

Legacy,” in Jacques Bidet and Stathis Kouvelakis, eds., Critical Companion to 

Contemporary Marxism (Leiden, 2007). 

 های آثار اولیه شامل موارد زیر است: نطفه
Franco De Felice, “Una chiave di lettura in ‘Americanismo e fordismo’,” 

Rinascita – Il Contemporaneo, 29/42 (27 October 1972), 33–5; and Franco De 

Felice, “Rivoluzione passiva, fascismo, americanismo in Gramsci,” in Franco 

Ferri, ed., Politica e storia in Gramsci, Volume 1 (Rome, 1977) 161–220 

 پردازی انتقادی این مقاالت نک. برای مفهوم
Franco De Felice, Il presente come storia, eds. Gregorio Sorgonà and Ermanno 

Taviani (Rome, 2017). 

  Risorgimento[ در  rivoluzione agraria mancataانقالب ارضی ناکام« ]»شاید تحت تأثیر بحثی با عنوان  
فلیچه، گرایش به تاکید بر خاص  ی دی های پیش از مداخله مطرح شد، بحث   1950ی  که توسط روزاریو رومئو در دهه 

 فعل نداشتند، و این مفهوم اصال مورد توجه قرار نگرفت. نک. بودن انقالب من 
Rosario Romeo, Risorgimento e capitalismo (Bari, 1959), 

 و مقایسه کنید با: 

https://doi.org/10.1017/S1479244318000306
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Renato Zangheri, “La mancata rivoluzione agraria nel risorgimento e i problemi 

economici dell’unità,” Studi gramsciani. Atti del convegno tenuto a Roma nei 

giorni 11–13 genaio 1958 (Rome, 1958). 

 نک.  Risorgimentoبر مطالعات  rivoluzione mancataبرای آشنایی با تاثیر مفهوم  
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[42]. Q1, §44, 44 . 

 برای نمونه نک.  [. 43]
Clarence Crane Brinton, The Jacobins: an Essay in the New History (New York, 

1930); François Furet, “Jacobinism,” in François Furet and Mona Ozouf, eds., 

Arthur Goldhammer, trans., A Critical Dictionary of the French Revolution 

(Cambridge, Mass., 1989); Patrice Higonnet, Goodness beyond Virtue. Jacobins 

during the French Revolution (Cambridge/Mass, 1998). 
[44 .]  Q1 §44, 42  .گیری  همین است. »هر گونه شکل   زودرس  دلیل پیوند ماکیاولیایی گرامشی به یک سنت ژاکوبنی

های کشاورز دهقان به زندگی سیاسی غیرممکن است. این همان  ورود همزمان توده ای ملی بدون  ی جمعی توده اراده
ها در انقالب فرانسه انجام  کرد، این همان کاری است که ژاکوبن چیزی است که ماکیاولی از اصالحات نظامی طلب می 

 –Q8, §21, 951گیرد« ) کل می جا شی بارور درک او از انقالب ملی، از این [ ماکیاولی، نطفه زودرسدادند، ژاکوبنیسم ]

ی درباره   گفتارهای ماکیاولی یا   شهریارویژه در قرن بیستم، بر  های ماکیاولی، به(. در حالی که بسیاری از پژوهش 2

خوانش خود    هنر جنگاند، گرامشی در عمل از طریق تمرکز بر پیامدهای سیاسی  ده بومتمرکز    هنر جنگنادیده گرفتن  

 در »فلسفه سیاسی« ماکیاولی، نک.   هنر جنگ اکوبنیزه کرد«. برای توجه به محوریت از متون یادشده را »ژ

Filippo Del Lucchese, The Political Philosophy of Niccolò Machiavelli 

(Edinburgh, 2015), 105–13, 120–2. 
کنند، از  های روستایی تاکید می ی ژاکوبنیسم وجود دارد که بر اهمیت سیاست ها درباره استثناهایی در پژوهش  [. 45]

 جمله: 
Anatoli Ado,  Paysans en révolution: terre, pouvoir et jacquerie, 1789-1794 

(Paris, 1996); Jill Maciak, “Learning to Love theRepublic: Jacobin Propaganda 

and the Peasantry of the Haute-Garonne,” European Review of History/ 

Revueeuropéenne d’histoire, 6/2 (1999), 165–79; Henry Heller, The Bourgeois 

Revolution in France (New York, 2006). 
 برای آشنایی با اهمیت بسیج دهقانی در برداشت گرامشی از ژاکوبنیسم، نک.  [. 46]



1266 

 

Walter L. Adamson,  Hegemony and Revolution. A Study of Antonio Gramsci’s 

Political and Cultural Theory (Berkeley/London, 1980). 
مختصر مورد ارزیابی قرار داده   طوربهین بُعد از سیاست ژاکوبنی را الهام گرفته باشد که ا  متیهگرامشی ممکن است از 

 است. نک. 
Albert Mathiez, 1920, Le Bolchévisme et le Jacobinisme (Paris, 1920). 

[47 .] Q1, §48, 58چنین نک.  ؛ همQ1, §44, 51–2ی . واژهSuperare  جا » در اینto sublate »  به معنای
  ارتقا و    ابقاهگل است، یا وحدت دیالکتیکی    aufhebenبرای    دترجمه شده است، که معادل ایتالیایی استاندار   ابقا و ارتقا

بندی  ی این فرمول های قبلی این فراز گرایش به فروکاهی پژواک هگلی آن داشت. هور و نوول اسمیت برای ترجمه ترجمه 
( معادل  Q13, §37, 1636  :superato e respinto più lontano progressivamente)   Cدر متن  

 اند. نک. را برگزیده »فرارفتن و لغوکردن« 
Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, edited and translated 

Quintin Hoare and Geoffrey Nowell-Smith (New York, 1971) 
 اند؛ نک.  لبه کردن و سست شدن« ترجمه کرده را به »غ superato e allargatoو کاالری   بودجج در عوض 

Antonio Gramsci, Prison Notebooks, Volume 1, ed. Joseph A. Buttigieg, trans. 

Joseph A. Buttigieg and A. Callari (New York, 1992). 
طریق رژیم پارلمانی بر    کننده هستند. استدالل گرامشی در این یادداشت این نیست که ازاز نظر من هر دو ترجمه گمراه
یا »فراتررفتن از آن ممکن شد« )به این معنا که نفی شد یا دیگر موثر نبود(.   « ها »غلبه شد»محدودیت طبقاتی« ژاکوبن 

سابقه و  چنان در اوایل قرن نوزدهم به قوت خود باقی ماند، بلکه حتی، در اشکال بی برعکس، این محدودیت نه تنها هم 
ی  ی بورژوا برای ادغام طبقات اجتماعی متخاصم در درون پروژهتر شد، از این رو ظرفیت طبقه ، قوی مندبه شدت میانجی 

 سیاسی خود، در چارچوب و بر اساس حد و مرزها و منافع طبقاتی خود، را افزایش داد. 
نک.   [. 48] Q8, §35, 961 و نیز     Q11, §66, 1498. 

[49]. André Tosel, “Gramsci et la Révolution française,” Modernité de Gramsci?, 

ed. André Tosel (Paris, 1992), 99. 
[50]. Q1, §44, 53. 

[51]. Q1 §44, 54. 
 برای نمونه بنگرید به تعاریف ترکیبی که در آثار زیر ارائه شده است:  [. 52]

Buci-Glucksmann, Gramsci and the State, 310–17; Morton, Unravelling 

Gramsci, 63–73; De Smet, Gramsci on Tahir, 37–71; Roccu, “Passive Revolution 

revisited,” 544–46. 
[53]. Q8, §25, 957. 
[54]. Q8, §36, 962; Q8, §39, 966. 

[55]. Q8, §52, 973, February 1932. 
[56]. Q8, §236, 1089 

}رسته   [. 57] کورپراتیسم  یا  کورپراتیویسم  یا  ایتالیایی:  Corporativism  ،Corporatismباوری  به   ،
Corporativismo اقتصادی سیستم  شد.  {،  گذاشته  بنیان  ایتالیا  در  موسولینی  فاشیستی  رژیم  توسط  که  است  ای 

های اروپایی، از جمله هیتلر در آلمان و رژیم اسپانیا در  های دیگری از این سیستم اقتصادی در دیگر دیکتاتوری شکل 
های« تابع دولت است. براساس  امعه به »شرکت گرفته شد. کورپراتیویسم نظریه و عمل سازماندهی ج   کار بهدوران فرانکو،  

کورپراتیست نظریه  در شرکت این  کارفرمایان  و  کارگران  حرفهها،  و  می های صنعتی  سازماندهی  که  ای    عنوان به شوند 
افراد و فعالیت های نمایندگی سیاسی خدمت می ارگان  تا حد زیادی  های مربوط به حوزه قضایی خود را کنترل  کنند و 
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ایتالیا  کنندمی کورپوراتیستی«  »دولت  نظامی   طوربه. هدف  نفع  به  کاهش مصرف  سال کلی  در  و  بود  بین  سازی  های 
های اقتصادی، خواست دیکتاتور این کشور، بنیتو موسولینی  شده گروههای جهانی اول و دوم به جای منافع تعدیل جنگ 

چنان  نترل نامحدود دولت بر زندگی اقتصادی بود، اما هم کرد. اگرچه نظام کورپراتیسم ایتالیا مبتنی بر کرا منعکس می 
انجمن صنفی یا انجمن کارمندان و کارفرمایان    22و سال های بعد،    1926داری را حفظ کرد. قانون سال  چارچوب سرمایه 

و عموماً    ها نمایندگی داشتند های مختلف اقتصاد ملی بنیان گذاشت. این اصناف در شورای ملی شرکت را برای اداره بخش 
های کارگری متمایل به سوسیالیسم  شدند و سعی در جذب جنبش اتحادیه دهی می توسط دولت به نفع طبقات ثروتمند جهت 

امروز مانند سوئد و اتریش نیز  های  دموکراسی چنین برای برخی  و سندیکالیسم داشتند. با این حال این اصطالح امروزه هم 
دولت است که در کنار نهادهای  یافته در سطح  سازمان های  ای نمایندگی اصناف و گروه رود، که در واقع گونهمی   کاربه

سیاسی یک جامعه به  -یافتن اجتماعینمایندگی مرسوم یعنی پارلمان و احزاب جریان دارد. کورپوراتیسم در واقع سازمان 
وکار، قومی، کاری، نظامی، حمایتی  زی، کسب های کشاورهای شرکتی نظیر وابستگی عمده یا گروه نفع  ذی های  وسیله گروه 

 ـ م.  منافع مشترک استعلمی بر مبنای  یا  

[58 .]  Q8, §236, 1089  چنین در همین بازه زمانی نک.  همQ10I, §9, 1226–9 ها این  ، که در این یادداشت
ر تاریخ اخیر ایتالیا، با تاکید خاص بر  های امپریالیستی و مبارزه طبقاتی داخلی دها از نظر تالقی استعمار، رقابت مایه درون 

بوروژازی شهری و روستایی مورد تصریح قرار گفته  ی و خرده نتثبیت مناسبات میان طبقات مسلط سنقش فاشیسم در ت
 است.

[59]. Q10I, “Summary”, 6°, 1208, April–May 1932; see Q10I, §6, 1219-22, 

April–May 1932; Q9, §97, 1160–1, May  1932; Q10II, §41xiv, 1324–7, August-

December 1932. 
[60]. Q10I,’Summary’, 9°, 1209; see also Q10II, §61, 1358–62, February–May 

1933. 
[61]. Q8, §240, 1091, May 1932. 
[62]. Q10I, §12, 1234–5, April-May 1932. 

 ها نک.  برای آشنایی با یک تحلیل از این یادداشت [. 63]
infra “Machiavelli and the Expansion of the Political (May 1932–November  
1933).” 
[64]. Q15, §11, 1766, March–April 1933; Q15, §15, 1772, April–May 1933; Q15, 

§17, 1774, April–May 1933; Q15, §25, 1781, May 1933. 
[65]. Q15, §11, 1766–7. This line of research is continued between April and July 

1933 in Q15, §15, 1772; Q15, §25,1781; Q15, §56, 1818–19; Q15, §59, 1822–4 

(the “Piedmont function”: “dictatorship without hegemony”), culminating in Q15, 

§62, 1827. 

[66]. Q15, §11, 1767. 
 رجمه نک.برای تاریخ این ت [. 67]

Gianni Francioni, “Nota al testo,” in Antonio Gramsci, Quaderni del carcere,  I, 
Quaderni di traduzione (1929-1932), eds. Giuseppe Cospito and Gianni Francioni 

(Rome, 2007), 870–90. 
 برای نمونه نک.   [. 68]

Q4, §38, 455–65, October 1930; Q7, §4, 855, November 1930; Q7, §20, 869, 

November 1930–February 1931; Q8, §195, 1057–8, February 1932; Q10II, §6, 
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1244–5, May 1932; Q11, §22, 1422–6, July–August  1932; Q13, §17, 1578–89, 

May 1932–November 1933; Q13, §18, 1589–97, May 1932–November 1933. 
[69]. Q15, §17, 1774, April–May 1933. 
[70]. Q15, §62, 1827, June–July 1933. 
[71]. Q15, §62, 1827. 
[72]. Q4, §38, 456–7. 

 ی شرحی بر تکوین این دیدگاه نک. برای مطالعه  [.73]
Michael Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development: The Theory 

of Permanent Revolution (London, 1981). 
[74 .]  Stagism ای سیاسی در سنت مارکسیستی که معتقد است جوامع باید مراحل مشخص طبقاتی را طی کنند ، نظریه  

 ـ م. 
 برای نمونه نک.  [. 75]

Neil Davidson, How Revolutionary were the Bourgeois Revolutions? (Chicago, 

2012), 279;  Emanuele Saccarelli, Gramsci and Trotsky in the Shadow of 

Stalinism. The Political Theory and Practice of  Opposition (New York, 2007). 
 ها نک. برای مطالعه یک ارزیابی جامع از این محدودیت  [. 76]

Frank Rosengarten, “The Gramsci-Trotsky Question (1922–1932),” Social Text, 

11 (1984–5), 65–95. 
درباره   [. 77] پژوهشی  با  آشنایی  و  برای  روسیه  در حزب  تروتسکی  مواضع  در خصوص  گرامشی  قضاوت  دگرگونی  ی 

 الملل کمونیستی نک. بین
Irina V. Grigoreva, “Gramsci e le lotte all’interno del PCUS (1923-1926),” 

Gramsci e il Novecento, Volume 1 (Rome, 1999). 
 نک.  1920ی ی دهه ی گرامشی با مواضع بوخارین طی اوایل و میانهی رابطه درباره [. 78]

Leonardo Paggi, Le strategie del potere in Gramsci. Tra fascismo e socialismo 
in un solo paese 1923–26 (Rome, 1984) . 

 دخالت بوخارین در بحث کالمی در زیر قابل دسترس است: 
Frederick C. Corney, ed., Trotsky’s Challenge. The ‘Literary Discussion’ of 

1924 and the Fight for the Bolshevik Revolution (Leiden, 2016), 147–62, 514–

54, 555–69. 
( مداوم«  انقالب  که  1924دسامبر    28»نظریه  بود  تأثیرگذار  متنی  خود  نوع  در  بین   طوربه (  جنبش  در  المللی  گسترده 

توان  را مسلماً می   1848کمونیستی ترجمه و مورد بحث قرار گرفت. پژواک برداشت این متن از معنای انقالب دائمی در  
 گرامشی یافت. در تأمالت بعدی  

دریچه انگاره   [. 79] ای بود که گرامشی مبارزات  ی قرابت )اگر نگوییم یکسانی( میان دیدگاه تروتسکی و بوردیگا عمالً 
 کرد. برای نمونه نک.  را از خالل آن درک و دریافت می   1925و   1924های جناحی پدیدآمده در حزب روسیه طی سال 

Antonio Gramsci, La costruzione del Partito comunista 1923-1926 (Turin, 1971), 

459–62. 
 برای واکاوی این مجموعه شرایط نک.  

Giovanni Somai, “Sul rapporto tra Trockij, Gramsci e Bordiga (1922–1926),” 

Storia contemporanea,  1 (1982), 73–98; Silvio Pons, “Il gruppo dirigente del PCI 
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e la ‘questione russa’ (1924-26),” Gramsci nel suo tempo, Volume 1, ed. 

Francesco Giasi (Rome, 2008). 
 های متفاوتی در این باره در آثار زیر آمده است: خوانش  [. 80]

Bianchi, O laboratório de Gramsci, 199–252; De Smet, Gramsci on Tahrir; Dal 

Maso, El marxismo de Gramsci . 
 ام:تروتسکی در این حوزه را در اثر زیر بررسی کرده  -ی گرامشی تر رابطه من پیش 

Peter D. Thomas, “Uneven Developments, Combined: The First World War and 

Marxist Theories of Revolution,” Cataclysm 1914: The First World War in the 

Making of Modern World Politics, ed. Alex Anievas (Leiden, 2015). 
[81]. Q1, §44, 54. 

 permanentnayaکنند که دو اصطالح »انقالب مداوم« ]پس و هم دِی و گایدو بر این نکته تاکید می هم کنای   [. 82]

revolyutsiya بی »انقالب  و   ][ دموکراسی  niepreryvnaya revolyutsiyaوقفه«  سوسیال  مباحثات  در   ]
 رفتند. نک.  می  کاربه دیگر معنا با یک گیرد، همایل قرن بیستم که فرمول تروتسکی از آن نشأت می روسی در او

Baruch Knei-Paz, The Socialand Political Thought of Leon Trotsky (Oxford, 

1979), 152; Richard Day and Daniel Gaido (eds.), Witnesses to  Permanent 

Revolution: The Documentary Record (Leiden, 2009), 449–50. 
 الرسون معتقد است که این اصطالح به مفهوم تکوین »فشرده« داللت دارد: 

Reidar Larsson, Theories of Revolution: From Marx to the First Russian  
Revolution (Stockholm, 1970), 31 . 

  Vormärz[ در خصوص ارزیابی انگلس از آلمان در دوران  telescopingاما دریپر از اصطالح »در هم فرو رفتن« ] 
 کند: استفاده می 

Hal Draper, Karl Marx’s Theory of Revolution, Volume II: The Politics of Social 

Classes (New York, 1978), 175 
گرا« از انقالب  گرایانه« و هم برداشت »تداومکند که متن مارکس و انگلس هم حاوی برداشت »مرحله لووی تصدیق می 

وقفه« و پیوسته است که نوآوری مهم آنان به  مداوم است، اما معتقد است که در نهایت این مفهوم »انقالب ترکیبی، بی 
 آید: حساب می 

Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development, 3, 9. 
 نک. [. 83]

Day and Gaido (eds.), Witnesses to Permanent Revolution; Lars Lih, Lars 

“Democratic Revolution in  Permanenz,” Science & Society, 76/4 (2012), 433–62. 
 برای نمونه نک.  [. 84]

Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development; Stathis Kouvelakis, 

“Marx’s Critique  of the Political. From the Revolutions of 1848 to the Paris 

Commune,” Situations, 2/2 (2007), 81; Fabio Frosini, Da  Gramsci a Marx (Rome, 

2009), 32; Erik van Ree, “Marxism as Permanent Revolution,” History of 

Political Thought,  XXXIV/3 (2013), 540–63. 
 برای مثال نک.  [. 85]

See, for instance, Marx’s critique of the Jacobins in On the Jewish Question, or 

his related critique of Napoleon in  The Holy Family: Karl Marx and Friedrich 

Engels, Collected Works (London, 1975-2005), Volume 3, 155–6; Volume  4, 123. 
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[84]. Marx and Engels, Collected Works, Volume 10, 281–7. For a similar usage 

in the same period, in The Class Struggle  in France, see Marx and Engels, 

Collected Works, Volume 10, 127: 

پرولتاریا   ... اعالم انقالب مداوم است، دیکتاتوری طبقاتی  گذرگاه ضروری به محو تمایز طبقاتی    یمثابهبه»کمونیسم 
 کلی...«  طوربه
 بندی کالسیک این بحث نک.  برای آشنایی با فرمول  [. 86]

Löwy, The Politics of Combined and Uneven Development . 
از انقالب مداوم فقط به صورت گذشته برای این   نگر و تفسیری، »در شکاف میان اسناد  استدالل که مفهومی متمایز 

 در دسترس قرار گرفت، شکل گرفته است نک.  1848تاریخی و سیاسی مانیفست« که پس از 
[87]. Emanuele  Saccarelli, “The Permanent Revolution in and around the 

Manifesto,” The Cambridge Companion to The Communist  Manifesto, eds. 

Terrell Carver and James Farr (Cambridge, 2015), 110. 
“An Herrn Karl Marx, Redakteur der Neuen Rheinischen Zeitung,” Freiheit, 

Arbeit, No. 13 (Cologne, 25 February 1849), reprinted in Freiheit, Arbeit. Organ 

des Kölner Arbeitervereins (Glashüttem im Taunus, 1972). 

( شعار گوتشالک از سوی مارکس و انگلس  1849کارگیری همزمان )در  های به ی داللت هایی دربارهبرای آشنایی با دیدگاه 
 ی کارگر مستقل نک. یندگی سیاسی طبقهی نما و برنامه

Jonathan Sperber, Karl Marx: A Nineteenth-Century Life (New York, 2013), 

251–2, and Lars Lih, “What did Marx mean by ‘Revolution in Permanenz’?” 

Historical Materialism, forthcoming. 
کند )که اکنون  تر را مطرح می گیرد و در نتیجه این برداشت قدیمی گرایانه را نادیده می زمینههای استدمن جونز این تعین 

ندارد( که خطابه  آن وجود  برای  زیرا شواهد متنی  اعتبار است  فاقد  انحراف  دهنده نشان   1850ی مارس  دیگر  ی نوعی 
آن  از  پیش  است،  مارکس دو»بالنکیستی«  مفهوم »مراحکه  به  قاطعانه  تصور می   ل« باره  ی شود مشخصه بازگردد که 

 است. نک.  مانیفست
Gareth Stedman Jones and Gregory Claeys  (Cambridge, 2011), 556–600, at 581; 

Gareth Stedman Jones, Karl Marx. Greatness and Illusion (London, 2016). 
 « به انگلیسی نک. Die Revolution in Permanenzی فرمول » های ترجمهی دشواری درباره [. 88]

Draper, Karl  Marx’s Theory of Revolution, Volume II: The Politics of Social 

Classes, 169–263, 591–5, 599–612 
« خیلی ساده معادل آلمانی عبارت  in Permanenzی مارکس و انگلس )و نیز گوتشالک( از این عبارت، »در استفاده 

ی بدون  قانون اساسی فرانسه این اصطالح به جلسه   – « است. در اصطالحات حقوقی  en permanenceی »فرانسو
ی زمانی یک انجمن )یعنی، تداوم، به معنای پایداری زمانی( اشاره ندارد، بلکه به قدرت حقوقی آن انجمن برای  وقفه

  تعیین مدت و چگونگی جلساتش، بدون دخالت خارجی )به ویژه از نوع اجرایی( داللت دارد. در خصوص معنای این اصطالح 
 در حقوق قانون اساسی فرانسه، نک.

Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, tome IV (Paris, 1924), 234–5. 
های صادر شده توسط مجامع  ، به ویژه اعالمیه 1790ی های مبنی بر »تداوم« در اوایل دههبرای آگاهی از اعالمیه  [. 89]

 ای نک. منطقه
Albert Soboul,  The French Revolution 1787–1799, translated by Alan Forrest and 

Colin Jones (London, 1974), 382–3; Albert Soboul,  The Sans-Culottes, trans. 
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Rémy Inglis Hall (Princeton, 1980), 118–27; Micah Alpaug, Non-Violence and 

the French  Revolution: Political Demonstrations in Paris 1787–1795 

(Cambridge, 2015), 83. 
 تر با موضوع مقاومت در برابر تحمیل شهروندی منفعل، نک. برای آشنایی بیش 

William Sewell, “Le Citoyen/la Citoyenne: Activity, Passivity, and the 

Revolutionary Concept  of Citizenship,” The Political Culture of the French 

Revolution, ed. Colin Lucas (Oxford, 1988). 
[90]. Lenin, “Plekhanov’s Reference to History,” Lenin Collected Works, Volume 

8 (Moscow, 1962), 463–73, at 470. 
[91]. Q4, §38, 456-7, October 1930. 
[92]. Q4, §57, 504, November 1930. 

[93]. Q15, §62, 1827, June–July 1933. 
آن   [. 94] این از  در  گرامشی  که  »گزاره جا  ترتیب  در  جا  مارکس  بررسی    »پیشگفتار«های«  به  نیاز  بر  تاکید  برای  را 

ی او از متن  شدن ترجمه کند، این یادداشت به احتمال زیاد پیش از نهایی ها، معکوس می بندی دقیق« این اصل »فرمول 
–C  :Q13, §17, 1579, May 1932ها در متن  بندی این گزاره مارکس نوشته شده است. بنگرید به ترتیب و واژه

November 1933 
[95]. Q4, §38, 456–7. 
[96]. Q8, §52, 972–3, February 1932. 

[97]. Q8, §52, 973. 

[98 .]  Q8, §52, 973  . ی  ی واژهیک بار دیگر، به نظر من ترجمهsuperato    تاکید کافی بر ابعاد هگلی و دیالکتیکی
 دهند. نک. بحث گرامشی را نشان نمی 

Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (Hoare andNowell Smith), 243: 

“transcended”; Gramsci, Prison Notebooks (Buttigieg), 267: “superseded.” 

[99]. Q10I, §12, 1235, mid April–mid May 1932; see Q13, §18, 1595–6, May 

1932–November 1933. 

[100]. Q13, §7, 1565–7; Q13, §17, 1578–89; Q13, §18, 1589–97; Q13, §27, 1619–

22; Q13, §37, 1635–50; all from May 1932–November 1933. 
،  1932ی پژوهش گرامشی در  کننده بازسازماندهی تعیین   یمثابهبه ی پدیدار شدن شخصیت شهریار مدرن  درباره  [. 101]

 نک.
Fabio Frosini, “Luigi Russo e Georges Sorel: sulla genesi del ‘moderno Principe’ 

nei Quaderni del carcere di  Antonio Gramsci,” Studi storici, 54 (2013), 545–89, 

and Peter D. Thomas, “The Modern Prince: Gramsci’s Reading  of Machiavelli,” 

History of Political Thought, XXXVIII/3 (2017), 523–44. 
در    شود، اما مشابه، واکاوی گرامشی از »سزاریسم« نیز اگرچه اغلب با انقالب منعفالنه همبسته تلقی می   طوربه  [. 102]

 پردازد. نک. ها که تمرکزشان بر انقالب مداوم است به شرح »سزاریسم« می حقیقت او در این یادداشت 
Q9, §133, 1194–5, November 1932; Q13, §27, 1619–22, May 1932–  November 

1933. 
[103]. Q13, § 7, 1566, May 1932–November 1933. See the A text: Q8, §52, 973, 

February 1932. 
توان در  را می  1932یافته در اواخر های نگارش افزایش پیچیدگی واکاوی تاریخی گرامشی از قرن نوزدهم در یادداشت 

 یادداشت زیر نیز دید: 
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Q9, §133, 1195, November 1932. 
[104 .]  Q13, §37, 1636  .در یک مفهوم ادغام و    را  ی تاریخی متمایز های دو دوره مالکوم بال که در نهایت روایت

 یکی کرده است، به این تمایز توجه نکرده است. 
Malcolm Bull, “Levelling Out,” New Left Review II/70 (July–August 2011), 5–

24 at 21. 
[105]. Q22, §1, 2140. 

[106]. Q8, §236, 1089. 
[107]. Q19, §24, 2010–34, July–August 1934–February 1935. 

و یادداشت    Q1, §44, 54تر که بین یادداشت  مقایسه کنید با استحکام این استعاره در طی پنج سال یا بیش   [. 108]

Q19, §24, 2034 فاصله است . 
 
 

 2NH-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2NH
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 شورا: شکل در مقام محتوا

 یابی شورایی ی وجودِ سازمانپیرامون شیوه 

 

 2022فوریه   10

 ی: کمال خسروی نوشته

 

یابی اجتماعی و سیاسی، همواره با این بدگمانی همراه است  مثابه شکلی از سازماننوشتن پیرامون شورا، به

یابی اجتماعی و  های دیگر سازمانیابی در رقابت یا در تعارض با شیوهی سازمانکه »دفاع« از این شیوه

های  نشانکندوکاو پیرامون سرشتسیاسی، مانند اتحادیه یا حزب سیاسی است. اما هدف جُستار پیشِ رو  

یا سازمان یاری مقولهشورا  به  تاریخی آن است،  اجتماعی و  ی وجود« و  ی »شیوهیابیِ شورایی و نقش 

یابی  های دیگر سازمانکردن وجوه تمایز بنیادینش با شکلبرای روشن  نخست دستگاه مفهومی مارکسی؛  

های  برای تأکید بر این امر، که تقابل  دوم، و  داریسرمایهدی طبقاتیِ ضو اهمیت آن در ژرفای پویایِ مبارزه

یابی اجتماعی و سیاسی، خواسته  های دیگر سازمانیابی شورایی و شکلبین سازمان  [1]  مصنوعی و نابهنجار

گرفتن شرایط  برد و با نادیدهکم در ابهام فرو میکند یا دستها را پنهان مینشانیا ناخواسته، همین سرشت

 شود.ی طبقاتی است، به مانعی در برابر مبارزه بدل میماعی و تاریخی مشخصی که ظرف مبارزهاجت
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 درآمد

ها  ی کارگران برای احقاق و تأمین حقوق خود و دفاع از آنعنوان دستاوردی از مبارزهشورای کارگری به

داری ــ از کمون  ان و سرمایهدار در برابر معارضان، همانا نیروهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه

ی کارگران در انقالب روسیه، انقالب آلمان، اسپانیا، پرتغال یا امریکای جنوبی ــ  پاریس گرفته تا مبارزه

شدنِ آن. از این  یافتگیِ این مبارزه یا نهادینشکلی است برای این محتوا، یعنی شکلی است برای سازمان

ها نیز دستاوردهای بسیار مهم دیگری از همین  حزب سیاسی، که آن  منظر، شورا با اتحادیه )سندیکا( یا

یابی  ها و وجوه تمایز بنیادین شورا یا سازماننشاناند، تفاوتی ندارد. برای شناخت سرشتی طبقاتیمبارزه

در سازوکار شیوه اندکی  باید  سرمایهشورایی، نخست  تولید  و سازمانی  بر  داری  اجتماعی  مناسبات  یابی 

 ی تولید تأمل کرد. س ملزومات این شیوهاسا

تولید و تحقق ارزش است. خصلت اجتماعی کار، همداری شیوهی تولید سرمایهشیوه بر  چون  ای استوار 

  ای تازهی عینیت اجتماعی  امری مجرد، با انتزاع از تمایزهای کیفی کارها و محصوالت مشخص، شالوده

داری، چه در  ی تولید سرمایه. شیوهارزش نام  ی بها شالوده  سازد؛کار انسان، همانا کاال، می  برای محصول 

بازتولید مداوم خود، عبارت از هم پیدایش، چه در روند پویش و چه  (  1هنگامیِ چهار فرآیند است:  روند 

( تبدیل نیروی کار مولدین  3مثابه ارزش؛  ( استقرار این شرایط به2جدایی مولدین از شرایط عینی تولید؛  

ی کاالهای دیگر واجد ارزش و ارزش مصرفی است؛  ها که خودْ همانند همهم به کاالیی متعلق به آنمستقی

مثابه شخص و شهروند از برابری و آزادی حقوقی، از جمله در گزینش  ( برخورداری مولدین مستقیم به4و  

 کار و فروش نیروی کار به خریدار دلخواه. 

بودنِ  بودنِ شرایط عینی تولید و ارزشائمی این چهار فرآیند است. ارزشداری بازتولید دی تولید سرمایهشیوه

ی این بازتولید است، واجد دو مثابه سازوکاری که شرط، عامل، ضامن و چرِخ گردانندهکاالی نیروی کار، به

قل  یا عینیتی است اجتماعی که مست  عینی مثابه انتزاعی پیکریافته، امری است  ( به1ویژگیِ سرشتی است:  

پشتِ روابط اجتماعی ایفا  ی خود را پسِکننده ی عاملین و مناسبات تولید، نقش گرداننده و تنظیماز اراده

القاء می2کند؛  می تولید  مناسبات  به عاملین  آن(  مناسبات، محصولِ قصد  این  با  هاست و آنکند که  ها 

 اند. ی آزاد در آن دخیل آگاهی و اراده

افزایی،  یابی و ارزش( با اتکا به ضرورت ارزش1جا »کور« و مستقل،  نی، و از آنمثابه عاملی عیارزش، به

( با اتکا به ضرورت  2است؛    تولیدی  کننده جا سود، انگیزه و راهبر و تنظیمهمانا تولید ارزش اضافی، و از آن
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ابت و متغیر،  ی ثجا تخصیص و بازتخصیص عوامل بازتولید سرمایه، اعم از سرمایهتحقق ارزش، و از آن

ی تقسیم »درآمد«ها،  است و از همین طریق وظیفه  توزیعی  کننده، راهبر و تنظیمبه میانجی مبادله

جا  گری مبادله در اینکننده این است که میانجیی تعیینگیرد. نکتههمانا سود، مزد و رانت را برعهده می

می ایفا  مهم  نقش  تعییندو  اوالً،  تقسیم  کنندهکند:  خواه  منابع،  بازتخصیص  و  خواه تخصیص  توزیع،  ی 

[  formalی برابری و آزادی صوری ]ارزها، اعطاکنندهی همی اتکا به مبادلهواسطه، به»درآمد«هاست و ثانیاً

(، با اتکا به ضرورت تحقق  3و    [ 2]  هاست؛ ی برخورداری از این برابری و آزادی و آگاهی به آنو القاءکننده

 است.   مصرفگذار اغواگرِ کننده و سیاستارزش مصرفی، راهبر و تنظیم

 ا نشان شورسرشت

یابی شورایی، در ماهیت خویش، نه فقط نفی و انکار این سازوکار در هرسه قلمرو تولید،  شورا یا سازمان

و آشکارِ عاملین   آگاهانه،  آزادانهبا تصمیم    اختن این سازوکار عینی و پنهانس توزیع و مصرف و جایگزین

سازیِ نقش مبادله است.  ویژه دگرگونها، بهی ساختار آنشکنندهدرگیر در این سه قلمرو است، بلکه درهم

ی در دست گرفتنِ عاملیت هر  یابی شورایی با داعیهشوراست. سازمان نشانسرشتاین، در یک کالم، 

سه سپهر تولید، توزیع و مصرف، و رو به افق سازماندهی جامعه در راستایی که نقش راهبر مبادله را حذف  

میانجیمی به »برنامهکند و  را  آگاهانه و بیریزیگری  آزاد،  یا تصمیمی  البته و  واسطه واگذار می«  کند، 

ی کارگری است،  های اجتماعی، از جمله جنبش و مبارزهیابی جنبشهای سازماناز شکل شکلیکماکان 

ی تولید  ای دیگر و نوین است. در شیوهیابی جامعه به شیوهبرای سازمان  محتواییاما دقیقاً به دالیل فوق،  

بدل میسرمایه کمّی  اصلی  به  کیفی  تمایزهای  با حذف  ارزش  انتزاعی  داری،  مبادله،  میانجی  به  و  شود 

دهد که واضع »آزادی« و »برابری« صوری و  ای( قرار می)یا »ابژکتیویته«  عینیتیپیکریافته را در جایگاه  

ی، جایگاه عنصر راهبر  ای است که با بازیابی تمایزهای کیفراهبر مناسبات اجتماعی است. شورا حامل نطفه

)به »سوبژکتیویته« به عاملیتی  است.  کند که زمینهای( واگذار میرا  برابری حقیقی  و  آزادی  بازیابی  ساز 

شود که  یابیِ شورایی است، موجب مینشان شورا و سازمانسازی بنیادی که سرشتهمین قابلیت دگرگون

یابیِ کل جامعه قرار گیرد. شورا  محتوای سازمان  مقام  ی اجتماعی بتواند در یابیِ مبارزهاین شکل سازمان

یابی  ی دیگری از سازمانرود و نطفه و ظرفیت شیوهی بورژوایی فراتر میمثابه شکلی که از افق جامعهبه

 . شکلی است در مقام محتواکند، کلِ جامعه را نمایندگی می
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تمایز این،   و سازمان  وجه  مقایسهیابیِ شورایی است بنیادینِ شورا  در  یابیِ شورایی و سنت  ی سازمان. 

ی دستاوردهای مهم  ی کارگری با همهخوبی دید. اتحادیهتوان این وجه تمایز را بههای کارگری میاتحایه

یابی،  ی کارگران برای احقاق و تأمین منافع خود، بنا بر ماهیت این شکل از سازمانمندش در مبارزهو قدرت

یک از دو بُعد آن نقض  را در هیچ  ی مبادلهراهبرانهگرِ  رود و نه نقش میانجیاتر مینه از قلمرو توزیع فر 

کردن ساعت  های بسیار ضروری و مهمی را در قلمرو کوتاههای کارگری مبارزهگمان اتحادیهکند. بیمی

ریق، هم در بُعد  طبرند و از ایناند و پیش می کار، یا بهبود شرایط کار و نیز افزایش دستمزدها پیش برده

ـ و هم در بُعد توزیع »درآمد«ها   ـ شرایط بهتر برای کارگران در قلمرو تولیدـ  تخصیص و بازتخصیص منابعـ 

ارزها و نقش راهبرش  ی همکنند، اما منطق مبادلهسود کارگران عمل میــ مزد باالتر ــ در سپهر توزیع به

ی  یابیِ جنبش و مبارزهمثابه شکلی از سازمانها بهتحادیهگذارند. از این منظر، ا نخورده باقی میرا دست

با شورا و سازمان این سازمانیابیِ شورایی بهکارگری  از  اما نمایندهمثابه شکلی دیگر  ی  یابی، همانندند؛ 

سازمان برای  شیوهمحتواییْ  به  جامعه  کل  و  یابیِ  مدرن  کارگری  سندیکاهای  هرچند  نیستند.  دیگر  ای 

اند و بنا بر ماهیت خود ناقض منطق بنیادین سرمایه نیستند، اما  داریی تولید سرمایهشیوه  زادِگسترده، هم

هیچ به  تمایز  معناین  به  چروی  به  وجودشان  ضرورت  محدودبودن  سرمایهای  عدم  ارچوب  و  داری، 

ه قلمرو توزیع  ها برو که اتحادیهداری نیست. برعکس، دقیقاً از آنای مابعدسرمایهشان در جامعهضرورت

ای آرمانی نرسیده است که در آن تنش بین قلمروهای تولید،  مانند، مادام که جامعه به مرتبهمحدود می

توانند مدافع حقوق کارگران در برابر نهادهایی باشند  توزیع و مصرف کامالً از میان رفته باشد، کماکان می

ه دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی تقسیم که سازوکار جدیدِ توزیع ــ تخصیص منابع ــ را برعهد 

ی  شود( به حوزهدارانه »مزد« نامیده میچه در شرایط سرمایه»درآمد«ها معنایی ندارد و سهم کارگران )یا آن

 تخصیص منابع تعلق خواهد داشت. 

ی سیاسیِ  های شورا و حزب سیاسی نیز دید. در مقایسه با حزبتوان در مقایسههمین وجه تمایز را می

اند و حاکمیت ارزش بر هر سه سپهر مناسبات تولید دارانهبورژوایی که بانی و حافظ مناسبات تولید سرمایه

دانند، تمایزِ نقش و کارکرد شورا آشکارتر از آن است که نیاز به  و بازتولید اجتماعی را ضروری و مشروع می

دمکرات که ماهیتاً  های سوسیالکرد شورا با حزبچنین، تمایز نقش و کارتری داشته باشد. همتأمل بیش

میانجی ندارند و  از قلمرو توزیع  بیرون  مبادله را در معرض پرسش و تردید قرار  گریِ راهبرانهچالشی  ی 

آننمی از  و  توزیع »درآمد«ها،  در  بهتر  برقراری عدالت  را  و رسالت خود  بیشدهند  رفاه  تودهجا  های  تر 

هایی نیز قرار دارند که خود  دانند، بدیهی است. اما شوراها رو در روی حزبعه میتری از اعضای جام وسیع

ی  نامند که هرچند داعیهی سوسیالیسم یا کمونیسمی میی کارگر و تنها نمایندهی طبقهنماینده  یگانهرا  
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ریزی  اصل را به برنامهی سپهر تولید را دارند، اما این  کنندهفراتررفتن از سپهر توزیع و تغییر اصل تنظیم

کنند که اگر اساساً موفق به تغییر عینیت انتزاعی ارزش شود، بازیافت عاملیتی  مرکزی و متمرکزی واگذار می

 ای( مبتنی بر آزادی و برابری واقعی نیست. )»سوبژکتیویته«

زاویه رابطهاز  اتحادیهی شکل و محتوای طبقاتی، حزبی  اینهای سیاسی و  به  ( شکل  1که:  ها، بسته 

ها محول شده است؛  ی طبقاتی به آن( چه نقشی در مبارزه2اند؛  ی طبقاتییابیِ کدام طبقه در مبارزهسازمان

ی  ها در مبارزهانداز آن( افق و چشم4کنند؛ و نهایتاً  ( در چه شرایط اجتماعی و تاریخی معینی عمل می3

شکل چیست،  سازمانطبقاتی  از  رابیابیهایی  که  محتوایاند  با  شیوهطه  با  مناسبات شان،  هستندگی  ی 

یابی )اجتماعی یا سیاسیِ(  که شکلی از سازمانمعارض نیست؛ حتی زمانی  لزوماًدارانه  اجتماعی تولید سرمایه

چه  ی طبقاتی، بنا بر آنی کارگر در مبارزهیابیِ شوراییِ جنبش طبقهی کارگر باشند. اما سازمانجنبش طبقه

ی هستندگی معارض است. با استفاده از تمثیل  کنیم، ماهیتاً با این شیوهن شورا تعریف مینشاما سرشت

در   میگروندریسهمارکس  رابطه،  اتحادیهتوان  محتوای  و  شکل  حزبی  و  با ها  را  سیاسی  های 

ند  یابیِ شوراییِ را مانی شکل و محتوای سازمانی چوب و میز دانست و رابطهشان مانند رابطهمحتوای

و درخت.رابطه رابطهرابطه[  3]  ی چوب  )زیرا  است  آن  از »ارگانیک«بودن  ناشی  نه  اخیر  و  ی  ی شکل 

ی  مندی« )چراکه رابطهها نیز به همین اندازه »ارگانیک« است( و نه ناشی از اصل »غایتمحتوای اتحادیه

ها را در بحث  شد(. این تفاوتمند« باتواند به همین اندازه »غایتهای سیاسی نیز می شکل و محتوای حزب

یابیِ شورایی  ی شکل و محتوای سازمانرابطه  [ 4]ام.ی وجود« به تشریح طرح کردهی »شیوهپیرامون مقوله

دارانه است و بنا بر سرشت خود  ی تولید سرمایهای که ماهیتاً معارض با شیوهی هستندگیی شیوهاز زاویه

 دهد. ود، شکلش را در مقام محتوا قرار میری تولید فراتر میاز افق این شیوه

ی بورژوایی نامیده  چه جدایی سپهر سیاست از سپهر اقتصاد و استقالل نسبی سپهر سیاست در جامعهآن

ترین ستون ایدئولوژی بورژوایی در  عنوان اصلیرو ممکن است که بتوارگی کاالیی بهشود، فقط از آنمی

های ایدئولوژیکِ دولت با استفاده از عناصر  ه شده است. هرچند دستگاهتولید تنید  خودِ مناسبات اجتماعیِ

ها در حال تقویت و  ی نهادها و رسانههای دیگر )سنتی و مدرن( روز و شب و از هر بام و دریچهایدئولوژی

از    تحکیم و بازسازی مداوم این ستونِ اصلی هستند، اما نیازی ندارند ملزومات ایدئولوژیک سپهر اقتصاد را 

یابیِ شورایی با امکان نقد و رفع سازوکار  تأمین کنند، زیرا، بتوارگی کاالیی در آن تنیده است. سازمان  بیرون

ی اتخاذ تصمیم و اجرا، ماهیتاً نافی این  واسطهانتراعاً عینی ارزش و با اتکا به سازوکارهای اجتماعی و بی

یابیِ کمون پاریس را  ی سازمان«، شیوهفرانسهجنگ داخلی در که مارکس در »جدایی مصنوعی است. این
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اش به شکل نوین سازوکار سیاسیِ حیات جامعه نامد، فقط اشاره»شکل سیاسی سرانجامْ مکشوف« می

»دولت«   با  متناظری  نهاد  سیاسی«،  »شکل  این  که  مادام  بلکه  بازخواهم گشت(،  نکته  این  )به  نیست 

یابیِ شورایی، دیگر »دولت« نیست و  نشان سازمانهمین سرشت طور اعم است، بنا بربورژوایی یا دولت به

ی  ی بورژوایی، احالهی مدنی« در جامعه»نا ـ دولت« است. جدایی سپهر سیاست از سپهر اقتصاد و »جامعه

کند؛ همانا به  ی امر همگان معرفی میای است که خود را نمایندهامر سیاسی همگان به انتزاع پیکریافته

سیاس عامسپهر  در  یا  سازمانی،  دولت.  به  معنا  فراهمترین  شورایی  تبدیل  آورندهیابیِ  برای  شرایطی  ی 

امر همگان، همانا شالوده به  این چشمسیاست  با  است.  این جداییِ صوری  نقد و رفع  شدن  انداز، بدلی 

 کند. سیاست به امر همگان موضوعیتِ جایگاهِ متمایز سپهر سیاست را سلب می

 د شورا ی وجوشیوه

هایِ رویدادهای تاریخیِ پیدایش، مبارزه و سرنوشت شوراها و نیز ارزیابی و واکاوی  ی گزارشتقریباً همه

اند و تالزم تقریباً  ی »انکارناپذیر« شوراها اشاره کردهخصیصه سهشناختی و نظریِ این رویدادها به جامعه

نشان«های شورا یا  را کمابیش به »سرشتها  همیشگی این سه خصیصه با گزارش و واکاوی شوراها، آن

ی  در شیوه  خودانگیختگی:  نخستیابیِ شورایی بدل کرده است. این سه خصیصه عبارتند از  سازمان

، جنگ و گسیختگی و آشفتگیِ  بحرانهای : ظهور شوراها در دورهدومها؛  گیری و اجرای تصمیمتصمیم

 . وگانهقدرت د: سوم «؛ و نظام حاکم سیاسی و اجتماعی در »

ی طبقاتی، چه در  ویژه از منظر مبارزهتوانند، بهگمان بسیار متفاوتند و میرویکردها به این سه خصیصه بی

ی نخست،  عنوان نمونه، خصیصههای سیاسی و چه مواضع ایدئولوژیک، کامالً متضاد باشند. بهبندیجناح 

ی هواخواهان پر و پا قرص جنبش شورایی، با  ویژه از سوها، بههمانا خودانگیختگی، در بسیاری از واکاوی

خلوص   خالقیت،  مقام  در  »خودانگیختگی«  منظر،  این  از  است.  بوده  همراه  مثبت  داوری  و  ارزیابی 

های سیاسی و ایدئولوژیک تعبیر شده و  ها و عایقی پراتیک، شور زندگی واقعی و حذف واسطهواسطهبی

ویژه از سوی هواخواهان  های دیگر، بههمین خصیصه در واکاوی  کهمورد استقبال قرار گرفته است. در حالی

ی  دمکراسی، در حاشیههای منضبط و مرکزگرا و نیز ایدئولوژی سوسیالگرایی و حزبپر و پا قرص حزب

به  پردازیعبارت »خودانگیختگی«  منظر  این  از  است.  شده  تقبیح  اساس  در  ایدئولوژیک،  تعارفات  و  ها 

 بخودی« نابخردانه و از این قبیل تأویل شده است. وار، جنبش »خودهای گلهکنش آشفتگی، هرج و مرج، 
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های بحران اقتصادی، اعتالی انقالبی، جنگ داخلی و در یک  واقعیت انکارناپذیرِ ظهور شوراها در دوران

ی  « زندگی جامعه، سبب شده است که این اوضاع و احوالِ اجتماععادیی »ریختگیِ سامانههمکالم به

ی  عبارت دیگر، خصیصهپیدایش و مبارزه و فعالیت شوراها تأویل شوند. به  شرایط عینی ضروریِمثابه  به

 یابیِ شورایی ارتقاء یافته است. الزم، و در تحلیل نهایی، به علت وجودی شوراها و سازمان شرطدوم، به 

به خصیصه نگاه  بهدر  قدرت  تلقی  دوگانه«،  یعنی »قدرت  سوم،  از  ی  یا شکلی  سیاسی«،  »قدرت  مثابه 

  سیاسی توان کرد که حتی مارکس نیز کمون را شکل حاکمیت و »دولت«، نگرشِ قالب است. انکار نمی

م نوعی حاکمیت  یابیِ شورایی در مقا که رویکرد مارکس را تلقی سازماننامد و بر کسیسرانجام مکشوف می

ی  توان خُرده گرفت. در مورد رویکرد لنین به شوراهای کارگران و سربازان و مقولهگمان نمیتعبیر کند، بی

ی معروف  ی آلمانی نوشتهتر و آشکارتر است. حتی عنوان ترجمه»قدرت دوگانه«، این نگاه به مراتب بدیهی

« dual powerترتیب به »ی انگلیسی و فرانسوی بهها لنین، که در فارسی به »قدرت دوگانه« و در زبان

است، »dualité du pouvoirو » است.  Doppelherrschaftدوگانه« »  حاکمیت« ترجمه شده   »

  شکلی از حکومت   را قدرت سیاسی و قدرت سیاسی را قدرت    کردن این رویکرد به او که منسوببنابراین  

 رسد. نظر میکامالً معقول و مشروع به کند،تلقی می

تردید رویکردها متقابل و متضادند. روشن است که نیروهای انقالبیْ قدرتِ  در ارزیابی این خصیصه نیز بی

شوراها و نهادهای شورایی را قدرتِ سیاسیِ رقیب و بدیلِ قدرتِ سیاسی حاکم بدانند و از آن استقبال کنند؛  

 ود بکوشد. رو، در سرکوب و نابودی رقیب خو قدرت حاکم، دقیقاً از همین

این بهبا  و  این خصیصهحال  همراهی  انکارناپذیرِ  تاریخی  گواهان  و سازمانرغم  با ظهور شوراها  یابیِ  ها 

چه  ماند. آیا آنبرجای می  با شوراها   ها خصیصهاین    یرابطهی  ها و تردیدها دربارهشورایی، برخی پرسش

کردهای سیاسی و ایدئولوژیک متقابل است،  شود و موضوع تمجید و تقبیح روی»خودانگیختگی« نامیده می

نشانِ بنیادین دیگری نیست؟ آیا تلقی شرایط اجتماعی و تاریخی  سرشت  شکل پدیداریِیا    بیانخودْ  

ی شوراها، به این معنا  پیدایش و فعالیت و مبارزه  شرایط عینیِمثابه  بحران، جنگ و اوضاع انقالبی به

هستند و به محض تغییر و فقدان این شرایط عینی، ناپدید خواهند    گذراهایی  ها پدیدهنیست که بنابراین آن

شان  های صادقانه و غیرصادقانهافشانیرغم دستها، بهدمکراتشد؟ آیا غیر از این است که نگاه سوسیال

مثابه قدرتی  برای شوراها، بر همین نگرش استوار است؟ آیا تلقی »قدرت« شوراها در »قدرت دوگانه« به

های پدیداری آن نیست؟ آیا  سی و بدیل دولت حاکم، تقلیل سرشت بنیادین شوراها به یکی از شکلسیا
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طور اعم بدل  این نگرش، نهادی را که در ماهیت خویش »نا ـ دولت« است، به همتایی برای دولت به

،  ه همان معناب ی طبقاتی بورژوازی و دولت کارگری،  که مثالً دولت بورژوایی ابزار سلطهکند، چناننمی

سلطه آیا حزبابزار  شود؟  تلقی  پرولتاریا  طبقاتی  و  ی  ساختار  و  سیاسی  بافت  و  ساخت  با  سیاسی،  های 

 تری برای قدرت سیاسی، در این معنا، نیستند؟شان، بدیل مناسببندی تشکیالتیاستخوان

ها و حل معضل  سشتواند در پاسخ به این پر ی وجود« در دستگاه مفهومی مارکسی میی »شیوهمقوله

 سیاسی و نظری راهگشا باشد.

بنیادینِ )یا باصطالح »ذاتِ«( شورا یا سازمان یابی  یابی شورایی را بدیلی برای اصل سازماناگر سرشت 

به که  بدانیم  هماجتماعی  همانا  پراتیکی،  سازوکاری  میمثابه  عاملیت،  از  برخوردار  و  عینی  تواند  هنگام 

 گاه:تنیدگی قدرت و بتوارگی کاالیی شود، آننی، همانا سازوکار ارزش و درهمجایگزین اصل انتزاعاً عی

تبیین شکلیک واقعیت:  و  پدیداری  تاریخیِ های  فعالیت شوراهاهم  های  و  پیدایش  با  و مالزم    ،هنگام 

 شود؛ممکن می

 آید. دست می: امکان نقد فرانمودها بهدو

 های پدیداری: ؛ شکلیکپیرامون 

ی  واسطهیابیِ شورایی استوار است بر پراتیک بیی »خودانگیختگی«(: سازمانـ )در عطف به خصیصهالف  

های معضالت  جوییها و چارهجوییاندیشی و همکاری برای همزیستی اجتماعی و رهاعضای شورا در هم

سلطه و استثمار. ابتنای    ای رها ازآن، بر اساس تصمیم آزادانه و آگاهانه و در راستای تحقق زندگی در جامعه

بیسازمان پراتیکِ  بر  شورایی  بهیابیِ  پراتیک،  ماهیت  دلیل  به  دربرگیرندهواسطه،  و  مستلزم  ی  ناگزیر 

ها و  انگاشتها، پیشبینیپراتیک نیز هست. خودزایندگی پراتیک همواره چهارچوب پیش  خودزایندگی

، قرار  نقد مثبتی عزیمت شناخت، همانا  ید«، نقطهای نوپدعنوان »افزودهشکند و به»برنامه«ها را می

شود، نه برابرایستای داوری  ی »خودانگیختگی« شوراها نامیده میچه خصیصهگیرد. به این ترتیب آنمی

ناپذیرِ سرشت مثابه شکل پدیداری اجتنابخود »خوب« یا »بد« است، بلکه به»اخالقی« است، نه بخودیِ

های  ( موضوع کشاکش1تواند:  ی نوپدید« میهای وجود آن است. این »افزودههبنیادین شورا، یکی از شیو

دوگانه به  و  گیرد  قرار  تقابلایدئولوژیک  به  و  مذکور  یا  های  خودبخودی«  »آگاهی«/»جنبش  های 
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شود؛   بدل  »بالنکیسم«/»آنارشیسم«  یا  قلمرو  2»اراده«/»عمل«  در  مثبت(  آگاهی    نقد  برابرایستای 

 بی باشد. انتقادی و انقال

ی »شرایط بحرانی«(: شرایط بحرانی، جنگ داخلی و شرایط انقالبی، همانا  )در عطف به خصیصه  ـ ب  

تزلزلگسست و  شیوهها  در  سازمانها  جامعهی  بنیابیِ  نهایتاً  و  موجود  و  ی  سیاسی  اقتصادی،  بست 

اجتماعی،   تداوم زندگی  از سازمانشیوه  ضرورتایدئولوژیک  دیگری  آشکار یابی زندی  را  اجتماعی  گی 

  شکلِ سرانجام ی بدیل است. این  این شیوه  امکان عینیی  یابیِ شورایی، آشکارکننده کند؛ سازمانمی

عینی   امکان ام(  جا و عجالتاً، عامدانه صفت »سیاسی« را در این عبارت حذف کردهمکشوف )و من در این

اند، امکانی که پس از درآمدن به آگاهی  ردهرا آشکار ک  ضرورتشبدیلی است که آن شرایط عینی مذکور،  

ی  ی زیستی، ضرورتش را برای همیشه حفظ خواهد کرد. فراموش نباید کرد که در تجربهو پس از تجربه

ی تازه و سرکوب شوراها  تاریخی واقعی نیز، شوراها در اساس فقط در اثر بازگشت نظم حاکم در جامعه

ایران،    57پس از انقالب، انقالب اسپانیا و شوراهای پس از انقالب    های روسیهاند. تجربهدچار فترت شده

ها تعلق ندارد، بلکه  کردن شوراها، نه فقط به سرشت بنیادین آنهایی گویایند. به این ترتیب گذرا تلقینمونه

  ی ها نیز نیست و روایتی ایدئولوژیک است که به قلمرو فرانمودهای این شیوهی پدیداری آنحتی شیوه 

 وجود تعلق دارد. 

ی اعصار به  هایی که در طول تاریخ در همهی »قدرت دوگانه«(: برای انسانـ )در عطف به خصیصهج  

جویی و استثمار  اند، که در اساس به میانجی سلطه و ستم و بهرهای، خو کرده و نیاز داشتهکننده نهاد تنظیم

می بهعمل  اصل،  این  حذف  اجتنابگونهکند،  سرانجامْ    ناپذیرای  شکلِ  این  و  است؛  جایگزینی  مستلزم 

سرانجامْ مکشوف هم پدیدار شود، هرچند سرشت بنیادین    سیاسیِ مثابه شکل  ناگزیر، باید بهمکشوف، به

طور عمده به  آور نیست که »قدرت دوگانه«، بهطور اعم است. به این ترتیب شگفتآن، امحای آن نهاد، به

که قدرت این  »دولتی« تازه به موازات دولت کهنه تعبیر شود، در حالیدوگانه«، همانا    سیاسی »قدرت  

 « است. سیاسی »گانه«ی دوم، در ماهیت خویش نفی و زوال »قدرت« در معنای »قدرت 

تر یادآور شدم، تردیدی نیست که نزد مارکس، در ارزیابی کمون پاریس، و نزد لنین، در گونه که پیشهمان

أویل قدرت به قدرت سیاسی و شکلی از حکومت، تأویلی غالب است و شوراها  ارزیابی »سوویت«ها، این ت

حال در رویکرد هردوی  ی وجود شوراهاست. با اینمثابه بدیل قدرت سیاسی، شیوهیابیِ شورایی بهو سازمان

لب  که نیروهای سیاسی غاتوان رد پای توجه به سرشت بنیادین شوراها را نیز دید. مارکس، با آنها میآن
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در کمون، پیروان پرودُن و بالنکی، مخالفان دیدگاه و نگرش او هستند، در ستایش از کمون ابهامی برجای  

  [ 5]  ی وجود[ کارای« ترین »اقدام اجتماعی کمون نفس هستندگی ]یا شیوهگذارد، زیرا از دید او بزرگنمی

ی قدرت )یا  شهور زیر عنوان »دربارهآن است. لنین نیز، چه در تزهای آوریل و چه در همان متن کوتاه و م

آن با  دوگانه«،  او، منشویکحاکمیت(  دیدگاه  در دست مخالفان سیاسی  رهبری سیاسی شوراها  و  که  ها 

کند. او امیدوار است که پراتیک شوراها  اس.آر، هاست، با اصرار از ضرورت تحویل قدرت به شوراها دفاع می

 [ 6]از این خطاها رها کند.« میانجی تجربه به ها را و خودزایندگی این پراتیک »توده

 ؛ فرانمودها: دوپیرامون 

یابی شورایی،  های سازمانهای صوری، نابهنجار و غیرضروری بین شکلی تقابلهمه  فرانمود نخست:(  الف

را نافی و ناقض دیگری وانمود میای و حزبی، چناناتحادیه کنند، به قلمرو فرانمودهای  که وجود یکی 

ی دولتِ رفاه/بوروکراسیِ  ی این فرانمودها دوگانهترین نمونهی هستی شوراها تعلق دارند. فریفتارانهشیوه

یابی  جا که سازماندمکراسی است. از این منظر، از آنی ایدئولوژی سوسیالحزبی است که عمدتاً آفریده

لید، توزیع و مصرف ضرورتاً نیازمند  یابی تولید و بازتولید اجتماعی در سپهرهای توویژه سازمانجامعه و به

و مرکزی    درونیها و عاملین تولید است، حذف عامل »عینیِ« ی انسانعاملی »عینی« و مستقل از اراده

ناگزیر باید  ی بورژوایی استوار است، بهارزش و سازوکار بازار که بر آزادی و برابری حقوقی شهروند جامعه

ساالریِ حزبی بدهد و ناتوانی ذاتی شورا  و متمرکز در قالب دیوان  ونی بیر جای خود را به عاملی »عینی«،  

داری باقی  حزبی در جوامع مابعدسرمایهساالرانه و نظام تکای جز استقرار استبداد دیواناز این لحاظ، چاره

 گذارد. نمی

  ی گوناگون   لیدال  توانیم  نیشیپ  یشوراها در دو سده  یخی تار  یتجربه  یناکام  یابیدر ارز :  فرانمود دوم(  ب

ضد    یگرا واپس  یروهاین  یشوراها از سو  نینخست، سرکوب خون  ی( در وهله1:  انیشمرد؛ از آن مرا بر

ضربه2انقالب؛   حت  کیدئولوژیا  ،یاسیس  یها (  ن  1918انقالب    ی )نمونه  ینظام  یو    ی روهایآلمان( 

ها  آن  یناکاف  یو آگاه  ییشورا  فعاالن جنبش  یگتجرب ( کم3ها؛  جناح راست آن  ژهیوو به  دمکراتالیسوس

  یاسیس  یروها ین  یکی و تاکت  یاسیس  ، ینظر  ی( خطاها4 ؛یابی شکل از سازمان نیا یسرشت  ی هاتی به ظرف

  ی شوراها، فرانمود  یبا ناکام  یدارهیمناسبات سرما  یا یاح  ایتداوم    یکردن رابطه. اما وارونهرهیو غ  یانقالب

  ی دار هیمناسبات سرما  اتیح  یکردن و ادامهتازه  مهم نفس   لیاز دال  یکیاست که    یهی . بدستین  شیب

  ی مثابه ناتوانبودن شوراها بهگذرا  یهاست. اما تلقاشور   یو فروپاش  ی ناکام  ،یدارهیضدسرما  یپس از انقالب
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ارزآن  یذات و  بودگ  ن یا  ی ابیها  سرما  ات یح  یادامه  لیدال  ز ا  یک یمثابه  به  «ی »گذرا    ، یدارهیمناسبات 

 . کندیپنهان م کیدئولوژ یا یْ نمودافروارونگیِ نشان شوراها را پشت سرشت

. گفتیم که سرشت  یابیِ شوراییشوراها و سازمانبینانه و غیرانتقادی به  رویکرد خوش  ( فرانمود سوم: ج

بودن این  میانجیمیانجی، آزادانه و آگاهانه است؛ اما بییابی اجتماعی در پراتیکی بیبنیادین شورا سازمان

ها وساطت شود و »آزادی« و  روی مانع از آن نیست که خود پراتیک به میانجی ایدئولوژیپراتیک به هیچ

میانجی بدون  های بیر نگردد. برعکس، نه آن پراتیکها واگذا»آگاهی« مذکور، خود به تأویل ایدئولوژی

رو،  های ایدئولوژی باقی بمانند. از اینتوانند ورای تأویلاند و نه این آزادی و آگاهی میها ممکنایدئولوژی

»افزودههمان که  پراتیکگونه  نوپدیدِ«  قالبی  شورا،  بالفصل  پیشهای  پیشانگاشتهای  و  بینیها،  ها 

ها  شده در تشکل، نهادینشدهنهادینی انتقادی و انقالبیِ  ی نظریهشکند، وظیفها را دائماً می«ه»برنامه

ها، نقد  گاهها و پژوهشها، دانشگاهها، انجمنهای سیاسی و نهادهای دیگرِ اجتماعی، مانند رسانهو حزب

 هاست. این ایدئولوژیی همههراس بی

 

 : هایادداشت 

های اجتماعی و  ترین آزادی بدیهی  حکومت رژیمی سرکوبگر مانند جمهوری اسالمی که دشمنِ در شرایط حاکمیت و[ 1]

های مختلف صنعت و تجارت و  ی جمعی را، چه نزد کارگران و کارکنان حوزه یافتهسیاسی است و هرگونه کار سازمان 

یابی  مشاجره بر سر اولویت سازمان  دهد،آموزش و بهداشت و نهادهای دیگر اجتماعی با زندان و شکنجه و قتل پاسخ می 

ای است از این نابهنجاری و نابهنگامی که نه تنها موضوعیتی ندارد، بلکه  ای یا شوراییِ جنبش کارگری، نمونهاتحادیه 

جامعه  در  نیروهاست.  اتالف  و  رفتن  هرز  مبارزه ای که ساده موجب  برای سازماندهیِ  موقت  قرارهای  و  قول  های  ترین 

های پایدار باید ارجمند و  های مبارزه و تشکل شدن شکل گیری و نهادین مت است و هر گامی در راه شکل اجتماعی غنی 

زدن به چنان  ای برای دامن مایه و بهانه یابیِ شورایی، دست های سازمان نشانمغتنم باشد، جُستار پیشِ رو پیرامون سرشت 

 های غیرضروری و نابهنگام نیست. ها و مشاجره کشاکش

اقتصاد»  [2] ناب، همانا وجه  مبادله[رابطه  یمادام که شکل  است  ]س  نظر  مد  برجسته    یسه وجه وجودفقط    ...، 

  ن ی گران، متعیّن صرفاً به ا، همانا مبادله رابطه   یها›نخست‹ سوژه .  زندی متما  گریکدی با    یلحاظ صورکه به   شوند یم

کداً  ؤسنگ و برابرند، بلکه مکه نه تنها هم   یی ارزهاهم   ،یا مبادله   ی ها، ارزش شانمبادله  یستاهای›دوم‹ برابراتعیّن؛  

 یای انج یم یعن ی، سرانجام خودِ کنشِ مبادلهاند؛ و سنگ و برابر مقرر شدهچون همسنگ و برابر باشند و همهم  دیبا

  ده سنگ نهاارزها، برابر و هم چون هم هم   شان، یهاابژه   یگران، برابران، و همتا ها همانا چون مبادله آن، سوژه  قی که از طر
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را قائلند که در    ی قدر و ارج   همان  خودْ  یبرا  ، یعن ی  اند؛یگر ید   ی برا  نیمع  یسوژه   ن یخودِ ا   ی ابیت یئیارزها، ش. هم شوند یم

ها در مبادله، تنها  . سوژه کنندی احراز م  گر یکدیبرابر    قدران، در چون هم هم  تفاوت ی سنگان، و بمثابه هم کنش مبادله، به 

که به    ی ئ یمتقابل ش  یی را تنها از راه جابجا   ی برابر دارند و شأنِ برابر  یکه اعتبار  ارزهاستهم   یواسطهو به   گر ی کدی  یبرا

د در چشم  م  یگری نوبت  بنابراکنندی دارند، کسب  آن   ن،ی.  به ها  چون  هم تنها  به مثابه  دارنده قدران،  و  هم   یمثابه  ارزها 

  ی فرد  ی زهایتما  تفاوتند؛ ی ب  یقدر دربرابر همسان هم   چون هم   شناسند،ی را م   گر یکدیدر مبادله    یارزهم   ن یاعتباربخشنده به ا

ی  ، ترجمه گروندریسه« )مارکس؛  .تفاوتند ی ب  ی گرید  یها ی ژگ یو   یبرابر همه   ها در ندارد؛ آن   ی ربط  ی گریبه د   گرشان ید

 (. 177، ص 1399کمال خسروی و حسن مرتضوی، نشر الهیتا، تهران 

  چراکه   درخت،  یقواره   در  پذیردمی   معین  شکلی   چوب)  آورد می   دستبه  درخت  چون هم  را  شکلش  درخت،  مثالً »...  [  3]

  ماندگارِ درون   شکل  نه  اتفاقی،  و   حادث  است  امری  چوب،  برای  میز  شکلِ  کهآن   حال  چوب؛  آنِ   از  است  شکلی  قواره،   این

 (. 276الذکر، ص ، فوق گروندریسه)مارکس؛  (...« اشمایه بُن

  ا ی رابطه  داد، یرو  ز،یچ تیحضور و موجود  زِ یّح ا ی  ،ی نحوه، چگونگ ،" یهستندگ  یوه یش"  ای  " وجود یوه یش"منظور از  [ »4]

شکلِ    ،زیو نشالوده، ذات، مبنا    ه،یپا  شه،یها را به رکه بتوان آن   یوجوه   یشامل همه   یعن یآن است؛    تِیدر تمام  ت،یواقع

  ا یــ راست    یها[ در تعامل با آگاه   فرانمودآن ]از جمله    یهاجلوه   یمه ه  نیچنهم شدن، حضور و  شکلِ واقع  ،ی داری پد

 « .ــ نسبت داد ی شناختناراست، از لحاظ معرفت
ابزار" وجود  یوه یش"  یمقوله» اخت  ی مفهوم   ی،  م  ار یدر  به   گذارد ی ما  از    ی اریکه  رو   سوک یآن،  عمدتاً    ی کردیبا 

مارکس و در    کردیرا در رو   یدارشناختیو نقش مهم عنصر پد   تیاهم  آنکهی ب  م،یریفاصله بگ  ی دارشناختیپد / یشناختمعرفت
  ر یناگز  آنکهی ب  م،یحرکت کن  یاجتماع   یِهست   یِشناسی هست  ی طرف نوعبه  گر ی د  ی و از سو  میانکار کن  یاس ینقد اقتصاد س

   .«میشو  میتسل "ی فلسف"و باصطالح  یخ یفراتار یِشناسی هست  یهابه دستگاه  میباش
 ( «یتازه در نقد مارکس ی گام»  ی)به نقل از مقاله 

[5] Marx; „Der Bürgerkrieg in Frankreich“, in: MEW 17, S. 347. 

[6] Lenin; „Über Doppelherrschaft“ in: Sämtliche Werke, Band 20, S. 128. 

 

 

 2Om-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://naghd.com/2020/04/26/%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%db%8c/
https://wp.me/p9vUft-2Om
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 ای در باب هژمونی  مقدمه

 آن دستیابی به  هایالزام و 

 

 2022فوریه   14

 

 محسنی  شمتحی: نوشته

 

با این  را در مبارزه    های اجتماعیتواند استقالل جنبشچگونه می  (1)بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم

ستم   از  شکل  آن  مذهبی... عنوان  بهیا  طبقاتی،  ستم  جنسی،  ستم  بشناسد،به  نمونه  جهت    رسمیت  در 

اهداف مشترک مبارزه کند    در راستای  ها،آنها، نه از فراز سر  زمان با آنها بکوشد و هممندسازی آنتوان

مبارزه علیه  استبداد سیاسی و  را فراهم سازد. مبارزه برای دموکراسی علیه  و زمینه گذار به سوسیالیسم 

آهنگ کُند و بطئی، تا حد معینی امری پذیرفته  استبداد سرمایه به طور موازی و همزمان اگرچه با ضرب

ران در نسبت و رابطه این دو سنخ مبارزه و تشریح الزامات نظری و عملی  شده است، اما معمای انقالب ای

آن نهفته است کاری که جنبش چپ سخت به آن نیاز دارد و به یک معنا هویت مشخص آن را در جامعه  

  سوسیالیست یک نیروی    عنوانبهسیاسی ما  ی  بنیادین در عرصهپرسش  ،  سازد. به سخن دیگرمیما روشن  

  های سیاسی مشخص مداخله کنیم بدون اینکه جنبشمبارزات  در    ،توانیم از یک سوونه میچگاین است که  

درک جزمی    به  سو،  از دیگر  و  ؛تسلیم هژمونی ایدئولوژی بورژوازی شویمو    در کادر وضع موجود بیتوته کنیم
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و اسباب هژمونی جنبش کارگری را فراهم کنیم و گذار به سوسیالیسم    ؟در نغلطیم  گراییفرقهو    اصول  از

کوشد منطق و الزامات دستیابی به هژمونی  را از متن پیکار برای دموکراسی سازمان دهیم؟ نوشتار حاضر می

نبرد  برای    را  برشمارد، و طرحی  در شرایط مشخص ما  آن راهای دستیابی به  الزامرا مورد تاکید قرار دهد،  

 ارائه کند.  ژمونیک با مخالفان سیاسی ماه

 منطق هژمونی و الزامات دستیابی به آن 

  و در بادی امر، مشخص کردن یک   ی تغییر، یا به سخن دیگرهژمونی مقدمتا بحثی است ناظر بر سوژه

ن  نیرو، با مختصات و کمیت و کیفت درونی آن. هژمونی اما در بنیاد خود بحثی است در پیوند با دیگر عامال

ی اتحاد، هر اتحادی  تغییر اجتماعی. به تعبیر پری اندرسون»معنای آن به طور ضمنی گره خورده با اندیشه

که اعضایش در اساس با هم برابر باشند، و یکی را برتری دهند تا همه را برای رسیدن به هدفی واحد  

گوید:  جا که مییفست جستجو کرد آنتوان در مانی هژمونی را البته میرد پای ایده  تبار و( 2)هدایت کند.«

طبقه مقام  به  را  خود  آورد،  کف  به  را  سیاسی  قدرت  ابتدا  باید  هدایت»پرولتاریا  ملی]طبقه  ی  کنندهی 

اگرچه  -ی یک ملت شکل بگیرد، پس هنوز خصلت ملی داردمثابه([ ارتقا دهد و خود به1888- ملت)انگلس

بورژوایی آن«.به هیچ به معنای  نه  رابطهبه طور مشخص هژمونی درونمایه(  3)وجه  با  ی  ی طبقه کارگر 

 سازد. حقوقی را نمودار می -های اجتماعی، نسبت مبارزه علیه استثمار با مبارزه علیه ستم سیاسیجنبش 

های اجتماعی دست یافتنی هژمونی بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم از رهگذر دفاع از منافع جنبش

ها سخنی از فرادستی گفتمان سوسیالیستی در بین نیروهای  فع واقعی این جنبشاست، بدون دفاع از منا 

شود صرف نظر از  هر جا ظلم و ستمی بر نیرویی روا میتواند در میان باشد.  سرنوشت با این بلوک، نمیهم

مدافع نظم    خواهان ها باشند یا جمهوریها، ناسیونالیستها باشند و یا لیبرالاین که نیروی مورد ستم بهایی

مستقر،  بلوک طبقاتی پرولتاریا باید در آنجا حاضر باشد و به آن اعتراض کند و علیه آن دست به نبرد زند. 

اند، فراموش  پندارند و به کار »اصلی« خود مشغولنهند و آن را بی اهمیت میکسانی که این عرصه را وا می

مقام طبقه در قلمروی ملی از رهگذر مداخله و دفاع از  کنند که آموزش سیاسی پرولتاریا و ارتقاء آن به  می

یافتنی است. کسانی که مشارکت بلوک طبقاتی در این  تحول اجتماعی در کل و تامین منافع عمومی دست

ی پرولتاریا بر دیگران را فراهم  کنند بلکه مسیر سلطهکنند راه هژمونی آن را مفروش نمیقلمرو را انکار می

 لبته با مفهوم هژمونی فرق دارد.  کنند که صد امی

رود،  شمار میهای اجتماعی اگرچه شرط ضروری تامین هژمونی این بلوک بهدفاع از منافع سایر جنبش

ناپذیر است. پرسش مرکزی این است  الوصف بدون ارائه بدیل در قبال بحران مناسبات اجتماعی تحققمع
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در پیشگاه مردم    رای ستم ملی، جنسی و جنسیتی، مذهبی...که پرولتاریا در مقام پرولتاریا چه راه حلی ب

های اجتماعی به طور موثر  حل برای معضالت جنبشی فعال خود در طرح راهیا با مداخله  دهدارائه می

کند  ابی به هژمونی را فراهم نمیچه به تنهایی مسیر دستی. ارائه بدیل سنجیده و راهگشا اگرکندمشارکت می

 ی گرامشی:  این امر ناممکن است. به تعبیر هوشمندانهمعهذا بدون آن  

تصور نیست، به بیانی  در جوامع ”غربی“، تصرف قدرت، بدون این که از قبل هژمونی کسب شده باشد، قابل

تنها قادر به دفاع از منافع مشترک    دیگر، بدون تأیید یک نقش مسلط/رهبری در درون بلوکی تاریخی که نه 

از این رو،    (4)«لکه پاسخی کلی به کل بحران مناسبات اجتماعی دهد، متصور نیست.طبقات خاص باشد، ب

های اجتماعی یکی از لوازم تامین هژمونی است، اما اگر این دفاع در میدان مبارزه به  دفاع از منافع جنبش

گر  یجهای عمومی بسصورت مبارزات پراکنده، جدا از هم و موردی بدون پیوند جنبش کارگری با خواست

ها صورت گیرد محال است هژمونی بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم شکل بگیرد چه رسد  سایر جنبش

 نهادی شود. که به این

رود. بدین  عروج گفتمان سوسیالیستی و تامین الزامات هژمونی ابدا به صورت خطی و مستقیم پیش نمی 

های اجتماعی دیگر یکی  رد، آنگاه جنبشگیمتشکل با افق روشن شکل می  ییمعنا که نخست پرولتاریا

کنند. این فرآیند  گیرند و تکاپوی نیروهای سوسیالیست را در میدان عمل مشاهده میپس از دیگری پا می

تواند به  های این امر میتواند بسی پیچیده و غیرقابل انتظار شکل بگیرد. و نادیده گرفتن خودویژگیمی

 ای خود. ی فرقههوم هژمونی پا دهد یا دخیل بستن به آموزههای اقتدارگرایانه از مفدریافت

ی مشکالت و همچون نیرویی  تواند با درک رایج و مالوف همچون حالل همههژمونی طبقه کارگر نمی

ها تکوین یابد. امر رهایی نیروهای اجتماعی غیرپرولتری از باب نمونه جنبش زنان  بخش سایر جنبشرهایی

بخش  پذیر است. تردیدی نیست که پرولتاریا یک نیروی رهاییها امکانود این جنبش تنها بدست توانایی خ

حل کند. اما این انتظار  و تصور که    ت است که مساله استثمار را از ریشه و اساس است و دارای این ظرفی 

باشد در  ی اشکال ستم  ها پیشگام مبارزه علیه همهتواند به جای فعالیت مستقل این جنبشپرولتاریا می

ها مباینت دارد، بلکه در سطح  های اجتماعی برای خودرهانی و حقوق خود آنسطح نظری با مبارزه جنبش

 تجربه نیز تاکنون از بوته آزمون موفق در نیامده است.    

های اجتماعی را نباید با سیاست ائتالفی یکسان پنداشت. ائتالف طبقاتی  هژمونی طبقه کارگر در بین جنبش 

دو نیروی متفاوت اگر نگویم مخالف بر سر مسایل مشترک است، در حالی که هژمونی از برتری   همکاری 

بین متحدان سخن می–فکری   در  نیرو  از جنس اخالقی یک  ابدا  برتری  این  نیست که  گوید. تردیدی 
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ی  تر، درایت سیاسی و پیگیری عملی در امر مبارزهحقوقی نیست، بلکه تنها به مدد فداکاری بیش  -سیاسی

 آید.  مشترک بدست می

عدی چه در عرصه سیاسی، یا اقتصادی  تکوین هژمونی بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم از مبارزه یک بُ

نبرد به  هنگام این عرصهشود، بلکه برعکس، فرآورده و محصول مبارزات همیا نظری حاصل نمی های 

ی  های جامعه را به حال خود وانهد. از حوزهای از عرصهتواند عرصهرود. دستیابی به هژمونی نمیشمار می

هنر... باید جوالنگاه فعالیت بلوک طبقاتی معطوف به سوسیالیسم  اقتصاد تا سیاست و از آموزش تا قلمروی  

 باشد. 

الزاماتی دارد و مولفه های آن در این یا آن کشور معین  تکوین هژمونی، دوام و نهادی شدن آن اگرچه 

گذرد و مُهر و نشان  گیری آن از مسیر خاصی میهای عام و مشترک است، معهذا راه شکلدارای خصلت

ای  معین را در بر دارد. به سخن دیگر، عروج یک نیروی هژمون بدون تامین برخی عناصر پایهآن جامعه  

ی یک کشور معین هم ناشدنی است.  هنگام بدون پاسخ به مسایل خودویژهبنیادی ناممکن است، اما هم

تواند  گذرد که میعبارت دیگر تکوین هژمونی یک نیرو در دو کشور از مسیر خاص هر کشور معین میبه

توان گفت آغاز تکوین هژمونی در این یا آن کشور  دیگر نداشته باشد. فراتر از آن میشباهت چندانی به یک

ی مقدم« آن سخت  بند شرایط مشخص آن کشور است، به تعبیری »حلقهمعین در این یا آن عرصه، تخت

ید فراموش کرد این است که  که نبارا  چه  الوصف آنهای محلی آن جامعه گره خورده است؛ معبه ویژگی

شود. البته باید  های دیگر در نیمه راه متوقف میاز یک عرصه به عرصه  بدون فراروی  فرایند کسب هژمونی 

از میزان هژمونی یک نیرو در جامعه تصور روشنی داشت و با نفوذ مطلق در جامعه اشتباه گرفته نشود که  

 امری ناممکن است.  

مداوم و بنیادی در جامعه مدنی دست نیافتنی است. وانگهی بنیاد هژمونی در   هژمونی بدون کار صبورانه،

ی  های دیگر از جمله در مبارزهشود به حوزهای که در آن نهادی میدرجهشود و بهجامعه مدنی پی ریخته می

مان چپ در  گرانه و فقدان چیرگی گفتاعتنایی به کار سامانسازد. بیگر میاقتصادی و سیاسی خود را جلوه

سازد. هژمونی صرفا از  کند و به چیزی میان تهی بدل میمعنا میجامعه مدنی امر هژمونی یک نیرو را بی

شود، بلکه عالوه بر آن بر مداخله فعال این طبقه در حل  ای در بین طبقه کارگری حاصل نمیکار توده

عمومی و از رهگذر  -اهی سیاسیهای اجتماعی دیگر از رهگذر همفکری و مشارکت در آگمعضالت الیه

هایی که منافع یک نیروی  آید.  هژمونی صرفا با سیاستای« به دست میتوده- ی ملیآن در تکوین »اراده

روست که  محصور بماند اصال دست یافتنی نیست. از همین  همان چارچوب  فقط در  و  خاص را تامین کند
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جنبه و خصلت سیاسی بدهیم هرگز قادر نخواهیم    ،اتیگوید: »هرچه هم که ما بکوشیم به تضاد طبقلنین می

ی کارگر با تائید صرف بر تضاد و درگیری ایجاد کنیم. از این رو که این  بود که آگاهی سیاسی را در طبقه

ی کارگر، باید سوسیال  چارچوب بسیار تنگ و باریک و محدود است. برای ایجاد آگاهی سیاسی میان طبقه

 ( 5)پردازان و مبلغان به میان طبقات اجتماعی بروند«.آنها همانند نظریهها و فعاالن دموکرات

کسب قدرت از سوی یک نیروی طبقاتی اگر بدون هژمونی آن نیرو در جامعه پیش از دستیابی به قدرت  

پیماید. این نوع  مسیر بوروکراتیزه شدن را می  اما به احتمال بسیار زیاد  صورت گیرد اگر نه به طور مطلق،

های قابل توجه مردم به آن نیروی  اعتمادی بخشها بیترین آنسب قدرت پیامدهایی دربردارد که از مهمک

تواند گامی مهم  سازد و میی مساعدی برای عروج دشمنان آن فراهم میطبقاتی است. و فراتر از آن زمینه

 رود. برای شکست قطعی آن به شمار 

شود بگذریم  له در مبارزه سایر فرودستان قطعا با شکست مواجه میگفتیم که هژمونی پرولتاریا بدون مداخ

های ناهمگون و همکاری در مبارزه مشترک ابدا  تواند پا بگیرد. ترکیب خواستاز اینکه اساسا بدون آن نمی

های مردم نیست و نباید باشد. پرولتاریا یک نیروی بنیادی  به معنای همسان کردن پرولتاریا با سایر بخش

رود.  شمار میارز کردن این نیرو با دیگران، یک خطای بنیادی در مبارزه بهساختار سرمایه است و همدر  

الزاما برای محو بهره کشی طبقاتی مبارزه  وانگهی کسانی که در این یا  آن جنبه تحت ستم قرار دارند 

کند و تا حد معینی  شی را لغو نمیکها... بنیاد مناسبات بهرهکنند. برابری بین زن و مرد، نژادها، ملیتنمی

ناممکن    سرمایه  -تواند همزیستی داشته باشد. در حالی که برابری اقتصادی کار  کشی میبا وجود نظام بهره

ی مبارزات زنان برابری با  مایهاست و نفی این نابرابری با انحالل این مناسبات بستگی دارد. وانگهی درون

خواهند با ملت  های تحت ستم نمیان برابری با سفیدپوستان اند، و ملیتپوستان خواهمردان است، رنگین

ی پرولتاریا نه برابری با  حقوقی تمایزی داشته باشند. در حالی که مضمون مبارزه-غالب از حیث سیاسی

کشی طبقه مسلط و چیرگی گفتمان آن است.  از این رو، این پرولتاریا و  سرمایه، بلکه براندازی سلطه بهره

پردازد. محوری بودن نقش پرولتاریا، البته به معنای  انحصارا پرولتاریا است که در این عرصه به نبرد می

ای که پرولتاریا به اصل برابری  درجههای تحت هژمونی پرولتاریا نیست. بهبرقراری روابط نابرابر با نیروی

 شود.یرد و استوار میگوفادار بماند هژمونی آن دموکراتیک و بر بنیاد محکمی قرار می

ای  آید. در دورههای عمومی که صدای عمومی فرودستان باشد به دست نمییا رسانه هژمونی بدون رسانه

های صوتی و تصویری را در اختیار دارد، یک نیروی فرودست بدون  که جریان غالب بخش اعظم رسانه

دی جامعه، ترویج ادبیات سازش و مخالفت با  رقابت با صداهایی که فلسفه وجودیشان مخالفت با تغییر بنیا
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ی بدیل اما در دنیایی که هر  تواند به هژمونی نایل آید. سبک کار رسانهانقالبی است نمی- روحیه انتقادی

نویسد،  ای مقاله میبه جای تدارک واقعی، و »خوردن دود چراغ« برای تبیین مساله با اندک توشه  انسانی

تواند بر بنیاد کمیت، و  خواهد به سلبریتی بدل شود، نمی توش و توان خود میی  کند، با همهمصاحبه می

نمی باشد.  استوار  انبوه  به  تولید  اساسا  را  فعالیت خود  واقعه "تواند  تفسیر    "پسا  به  و  وقایع  "محدود کند 

نمی  "اتفاقیه بهمنحصر کند.  دوباره  را  آن  برگیرد و  بیرونی واقعیت  از سطح  را  واقعیت    تواند مالت خود 

تحویل دهد، و در یک فرم و شکل تکراری با مضامین ضدرژیمی به خورد مخاطب دهد. رسانه بدیل، باید 

های گذار از این شرایط را  های تحول را در متن همین شرایط نشان دهد، آن را برجسته کند، و راهظرفیت

ای که نتواند به مسیر راهپیمایی  رسانه  را بر پیشانی خود حک کند.  "دنیایی دیگر"ترسیم کند، و مُهر و نشان  

ی بدیل. رسانه نورافکنی است در خدمت  ماند به جز رسانهمیدان نبرد روشنایی بخشد به هر چیزی می

بدینسوژه از رهگذر آن چشمی تحول در مبارزه، و  ابزاری است که  نبرد مشخص میسان  شود و  انداز 

یابد که مدافعان نظم  . رسانه بدیل گاهی چنان اهمیتی میشودگذاری میهای رسیدن به هدف نشانهراه

ی  اش مناظرهموجود حاضرند پلیس ضد شورش را تحویل شما دهند اما رسانه ملی را نه. تیموتی گارتون

کند که توجه به آن شاید خالی  یکی از رهبران سولیدارینوش لهستان با یکی از مقامات حزب را  نقل می

یکی    ...   "دولتی"باشد نه    "ملی"]یکی از رهبران همبستگی[ گفت، تلویزیون باید  از لطف نباشد.»کورون

زومو)پلیس ضدشورش( را به شما  "مطرح کرده بود:    "میزگرد "]کمونیست[ در گفتگوی    از مقامات حزب

 (6) خواهیم«.تر تلویزیون را میو بعد کورون گفت حق با او بود، ما هم بیش "دهیم، اما تلویزیون را نه. می

ی مشخص  عطف توجه به منطق و الزامات دستیابی به هژمونی یک چیز است و برخورداری از یک پروژه

با مسایل   ما  نیروی هژمونیک چیزی دیگر. در سطح اول  به یک  نایل شدن  برای  در یک جامعه معین 

های  رهگاهانتزاعی و در سطح دوم ما با مصالح و مواد مشخص، به سخن دیگر با معضالت، نیروها و گ

وجه به منطق عام  مشخص سروکار داریم. اولی الزم است اما به هیچ رو کافی نیست، و دومی بدون ت

انداز یا »فانوس دریایی« است. در اینجا بحث ابدا بر سر خاص بودن هژمونی در این  هژمونی فاقد چشم

های عینی گذاری بر واقعیتی جدید و تاثیرکشور یا آن کشور نیست، بلکه درافکندن طرحی جدید، پروژه

به تعبیر گویای  در جهت تغییر آن مدنظر است. بنیاد این امر نوآوری، خالقیت و ساختن امر اجتماعی یا  

های عینی موجود فروکاست. از سوی  توان آن را به دادهگرامشی »ابتکار تاریخی« است که به هیچ رو نمی

ابدا نمیدیگر   برای تکوین هژمونی  هژمونی  یابد.  تقلیل  پروژه  به یک  به سادگی    ه یک ب  ما صرفاتواند 

فرایند    شرایط و لوازم دیگری در   عالوه بر آن به   (7)به قول سوتیریسنیاز نداریم، بلکه  ی سیاسی  پروژه

ابداع  مقاومت طبقات فرودست،    وهای جمعی مبارزات  ، فرایندی که در شیوهاحتیاج داریمتر  تاریخی گسترده
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نبوغ جمعی آن اینکه یک  و  برای  دارد.  ریشه  از طبقات    "پروژه هژمونیک"ها  تاریخی  ابتکار  یک  واقعاً 

  وجودیتضاد دیالکتیکی شرایط    در   ها و های جمعی مبارزات آنفرودست باشد، باید عمیقاً ریشه در شیوه

پروژه   چون امری فنی و مدیریتی بااز این رو، به تعبیر او باید بین درک پروژه هم  فرودستان داشته باشد. 

بینی، سازماندهی و کنترل واقعی یک فرآیند سیاسی ی توانایی یک سوژه جمعی برای ارزیابی، پیشمثابهبه

 تمایز قایل شد. 

 های دستیابی به هژمونی در شرایط مشخص ماالزام

ها برقرار  ناسبات معینی بین آن گاه اشکال متنوعی از سلطه است که مگاه انواع ستم و تالقیکشور ما تجلی

جنسیتی، ستم ملی،    -کشی اقتصادی، بلکه عالوه بر آن با ستم جنسی  است. ما نه با ستم طبقاتی یا بهره

یم. خطا است هر آینه تصور کنیم که هر یک از این اشکال  مواجه  …طبیعتو  بوم  مذهبی، و ستم بر زیست

با   پیوند  بی  مستقل  قلمروی  در  حذفشکل ستم  و  فرودستان  محرومان،  بر  ستم  دیگر  روا  های  شدگان 

شود. تالقی این  های تحت سلطه اعمال میشود. این اشکال ستم تودرتو، در سطوح مختلف بر سوژهمی

بر سوژهستم  اشکال ستم  این  نیست که  به معنای آن  البته  اِعمال  ها  به یکسان  های تحت ستم جامعه 

رود معهذا خطای  شمار میحقوقی اگرچه جوهر ستم بر زنان به  - ابرابری سیاسیعنوان نمونه نشود. بهمی

  و  شود، یا دچار این خبط شویمفاحشی است که بپنداریم همین ستم بر کل زنان به نحو »برابر« اجرا می

ی بخشی بر بخش دیگر  های فرودست زنان را انکار کنیم و حتی سلطهویژه الیهستم طبقاتی بر زنان به

 نان را نادیده بینگاریم.  ز

منبع اصلی تکوین و  مذهبی،  -ی سیاسیو مناسبات استوار بر سلطهکشی اقتصادی  حضور بدترکیب بهره

گیرند، ارکان رژیم سیاسی مستقر را  های زمانی معینی پا میهای اعتراضی است که در دورهعروج جنبش

ای بزرگ اعتراضی هنوز به  شینند. حرکات تودهنگسیخته عقب میآورند و با سرکوب لجامبه لرزه در می

های  و دوام و قوام چندانی ندارند. با این وصف تکاپو و تالش  جتماعی فرانرویدههای امرحله تثبیت جنبش

یک تصویر کلی    .ناپذیر استگرانه رژیم اسالمی انکارهای سرکوبها در مقابل سیاست روزانه و صبورانه آن

آرایش  و  سیاسی  صحنه  می  از  نشان  که نیروها  فزاینده  دهد  رشد  با  اکنون  هم  اعتراضی  ما  حرکات  ی 

ها با  این حرکتهای وسیعی از مردم روبرو هستیم که از حیث شکل آن دارای مختصات زیر است:  بخش

شتابان میرادیکال  آهنگی  حرکتتر  حتی  میشوند،  شروع  صنفی  مضمون  با  کامال  که  به  هایی  شوند 

کنند، این اعتراضات در یک بازه زمانی بسیار نزدیک  ژیم اسالمی ابعاد سیاسی پیدا میی برخورد رواسطه

سازند. وانگهی این اعتراضات  گر میگیری را جلوهدهند و از جنبه کمی افزایش چشمو با فاصله کم رخ می
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گیرند.  برمیتری از مردم را درهای هرچه وسیعی آن بخششوند و دامنهی خاصی محدود نمیبه یک الیه

این اعتراضات از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق کشور ما را درنوردیده است. این اعتراضات از حیث  

ضات معلمان یا بازنشستگان یا  ااعتر  سازند. کافیست در این بارهمی  سازمانیابی نیز رشد محسوسی را نمودار 

اگرچه  قرار دهیم.  نفتگران را مورد مشاهده  با    شورای سازماندهی  ابعاد سازمانیابی حرکات مردمی  هنوز 

آن اعتراضی  مبارزه  بیتکاپوی  انبوه  و  سو  یک  از  درخواستها  جا پایان  همین  تا  اما  نیست  متناسب  ها 

شدن  گام اشباع  خالصه  طور  به  است.  شده  برداشته  کلیدی  حلقه  این  تامین  راستای  در  بزرگی  های 

است اشکال سازماندهی از سطح  ی خاص باعث شده  حلههایی اعتراضی در سطح واحد تولیدی یا م حرکت

سنگرهای    همزمانی اعتراضات در مقیاس بزرگ در دستور کار جنبش قرار بگیرد و   واحد و محله فراتر برود و 

از مبارزات مردمی از حیث مطالبات، اشکال مبارزه و سطح سازمانیابی    ر جدیدی گشوده شود. این تصوی

که جامعه ما جامعه    تشناسی مردم سخنی بگوییم. تردیدی نیس وانرم از  یانکامل نیست هر آینه اگر نتو

بر   استوار  رژیم  یک  حاکمیت  اثر  بر  است.  تودرتو  و  الیه  هزار  بر  نظام  یبعیضتپیچیده،  تعرض  و  یافته 

انسانیابتدایی حقوق  خشونت،با    ، ترین  آدم  ناامنی،  سرقتقتل،  عنف،  به  تجاوز  مسلحانه،  های  ربایی، 

. اما در کنار این روندهای منفی  کرده است پیدا    ابعاد هولناکی  ،های اجتماعیناهنجاری  ،، اعتیادچاقوکشی

صاحب   های گی انسانسوژ نمایانگرشوند که معطوف به احقاق حقوق انسانی است و هایی دیده میحرکت

  دهد.ی بهتر را نوید میبه فردای امید  که از مبارزات مردم است   ؛ و پدیداری همین جنبهحق

های جاری را  اکنون موجود جنبش از این رو هر کوششی برای نایل شدن به هژمونی باید مختصات هم  

ی آن را شناسایی کند و از حالت بالقوه به منصه ظهور  های شکوفا نشدهدر نظر گیرد و از دل آن ظرفیت

تری ضرورتی انکارناپذیر دارد، و  در سطح  مشخصها  برساند. در نتیجه ارائه تصویر عینی از این جنبش

طور بسیار فشرده شمایی از این  بدون این ارزیابی پایمان بر روی زمینی سفت قرار ندارد. پس بگذارید به

 ها ارائه کنیم:  جنبش 

موجود و حتی   ز وضعاین جنبش که بنا به سرشت طبقاتی خود از ظرفیت فراتررفتن ا  :جنبش کارگری

چنگ    با   ا مبرد. این جنبش اداری برخوردار است هم اکنون در شرایط بس دشواری به سر مینظام سرمایه

اکنون  و  جوید؛  از طومارنویسی، تحصن، اعتصاب تا راهبندان... سود می  -و دندان از همه اشکال مبارزه

از شرایط تدافعی که در آن به سر    مدتی است که چه از حیث سازمانیابی و چه به لحاظ طرح مطالبات،

هایی  ای به ویژه در رشتهای و فراکارخانهکارخانه  اعتراضات افزایش تعداد  نهد.  میگامی فراتر    دارد  بردمی

های کارگری، رشد چشمگیر  نظیر نفت و پتروشیمی، افزایش حرکات حمایتی و به میدان آوردن خانواده
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های ارتباطی متناسب با توازن قوا و خنثی کردن  تی، سازماندهی شبکهاعتصابات نسبت با سایر اشکال مبارزا

جای اینکه  چپ بسازد.  اقدامات پلیس سیاسی پیشرفت جنبش کارگری را در چند سال گذشته نمودار می

انداختن از مسیر مبارزه   باید به کار اصلی خود یعنی روشنایی  بپردازد  صرفا به ستایش حرکات کارگری 

رافکند. من در نوشته قبلی  رفت از این وضعیت دو، دقیق و منطبق با شرایط آن برای برونپیشارو طرحی ن

 (8)اشاره کردم. ،تواند به سهم خود به این امر حیاتی مدد رساندکه می هایی به شماری از طرح 

نشینی در  هایی بوده است که منطق پیشروی و عقبتا این جا یکی از هوشمندترین جنبش  :جنبش زنان

است. این جنبش در استفاده از امکانات    کار بستهبهجذب کرده و در عمل    هضم و  شرایط تسلط ارتجاع را

تجربیات    زاها و منفذهای قانونی به خوبی بهره برده است. به عالوه این جنبش در استفاده  موجود، از شکاف

رسد نشان داده است. اما به نظر میای  ها از خود مهارت ارزندهکردن آنجنبش زنان سایر کشورها و بومی

های محدودی از زنان اقشار متوسط محصور  های قابل توجهی از این جنبش در میان الیهکه فعالیت بخش

تواند  کند. این جنبش بدون پیوند با زنان اعماق جامعه نمیآلیزه میمانده، و مبارزه در کادر قانونی را ایده

که به قلمروهای جدیدی پیشروی کند. پیوند    به این  هادی سازد، چه رسدهیچ یک از دستاوردهای خود را ن

های عام برای همه زنان،  ی زنان کارگر و زحمتکش با خواستهای ویژهیابی برای خواستمبارزه و سازمان

در    د.کنی کنونی خود خارج  کارانهتواند جنبش زنان را از محدوده محافظهی کلیدی است که میآن حلقه

توانند نقش کلیدی در تحقق این امر ایفا کنند. زنان کارگر هم از استثمار نظم  میان زنان کارگر می  این

ها فراهم  ی مضاعفی در آنان برای نابودی این ستمانگیزه  ،سرمایه در عذاب اند و هم از پدرساالری. این دو

 سازد.  می

ملیتمبارزه ایران ی  اتنیکهای ساکن  مبارزه  ای:  ساکن  جنبش  رانهای  از  از    یهاییکی  که  است 

بدون   اسالمی  جمهوری  سرنگونی  براستی  است.  برخوردار  مرکزی  قدرت  تضعیف  در  موثری  ظرفیت 

رسد. رژیم اسالمی به  سخت دشوار به نظر می  ،اگر نگوییم ناممکن  ،های ساکن ایرانهای ملیتجنبش 

ملیسبب سیاست ارتجاعی تضعیف هویت  به غایت  از ستمآمیزهکه    -های  فرهنگی،    -های مذهبیای 

های ساکن ایران  جنبش ملیت  -سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را بر مردمان نواحی ملی تحمیل کرده است 

را بر پرتگاه یک دو راهی قرار داده است. در فقدان یک جنبش مردمی و مترقی سراسری که پرچم دفاع  

سرزمینی، خطر درگیری    -در شرایط عروج ناسیونالیسم قومی از حق تعیین سرنوشت را در اهتزار نگه دارد و  

تواند به یک خطر بالفعل تبدیل گردد. راه دیگر کمک  جنگ داخلی نه تنها امری بالقوه، بلکه هر آن میو  

پایه بر  ملی  بر حفظ،  به فراروییدن هویت  با عنایت  بر حقوق شهروندی کامل  استوار  برابری سیاسی  ی 
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ارتقاء هویت  و  است  گسترش  داوطلبانه  اتحاد  یک  برپایی  و  هویتی فرهنگی  ملیت  ،  بین  تمایز  را  که  ها 

ورزد.  ها تاکید میبر همبستگی بین ملیت  فرهنگی  – کند، بلکه در عین حفظ هویت ملی  نمایندگی نمی

م  ها، دفاع از توازن منطقی تمرکز و عدبنابراین چپ باید با دفاع قاطع و کامل از حق تعیین سرنوشت ملیت

تمرکز قدرت، فدرالیسم متناسب با ساختار چندملیتی ایران، حق آموزش به زبان مادری و البته در جهت  

بندی  و درکی جدید از مفهوم ملت)ملت مدنی( را صورت  تضعیف گرایش ناسیونالیسم قومی تالش ورزد. 

 د.  های عملی آن را برشمارکند و منطق پیشروی جنبشهای ملی آتی را تشریح کند و گام

تواند بنیاد نظام سیاسی و اجتماعی مستقر را درهم  اگر جنبش کارگری می  جنبش تهیدستان شهری:

ملیت اگر جنبش  و  است،  شکند  برخوردار  قدرت مرکزی  در تضعیف  موثری  نیروی  از  ایران  های ساکن 

انق  مقطع  در  اگر  کرد.  قلمداد  ایران  انقالب  در  نیروی ضربت  باید  را  شهری  تهیدستان    57الب  جنبش 

دهه از    چهاردادند با گذشت بیش از  شده از روستاها تشکیل مینشینان کندهتهیدستان شهری را حاشیه

سرمایه نظام  سیاستتسلط  اثر  در  مرکزنشین  شهرنشینان  از  بزرگی  بخش  ایران  در  اسالمی  های  داری 

های اطراف شهرهای بزرگ  شهرکبار از مرکز به حاشیه رانده شده و در    فالکتبار اقتصادی و اجتماعی این

  1399تا مهر ماهِ  1397حد فاصل فروردین ماهِ  اند. کافیست به گزارش زیر که به بازه زمانی اسکان گزیده

  (9)«هزار خانوار از تهران به شهرهای اقماری  200مهاجرت تدریجی حدود   تحت عنوان  

  این نیرو   گیرد.هزار نفر را دربرمی  660معادل  جمعیتی    3/ 3با احتساب بُعد خانوار    ردازد توجه کنیم کهپمی

های ارتجاع مذهبی حاکم قرارگرفته و  در تقابل با سیاست  تواندمیبا از دست دادن موقعیت اجتماعی خود  

 دهد.  ماده انفجاری تحوالت آینده را تشکیل 

گرایانه و  این جنبش در حال حاضر به طور روزانه و تن به تن در برابر فرهنگ واپس  جنبش جوانان:

پردازد. جمهوری اسالمی نسبت  اندیشانه رژیم اسالمی به نبرد مدنی برای دفاع از زندگی عرفی میتاریک

ناگزیر  به سبک زندگی این جوانان برخالف رژیم شاه بی تفاوت نیست، بلکه به سبب خصلت توتالیتر خود 

اش سازمان دهد. از این رو به طور مستمر به حریم جوانان  ها را بر مدار ایدئولوژیی زندگی آناست شیوه

شوراند. خطاست اگر این جنبش را به عنصر و خصلت فرهنگی آن ها را علیه خود میبرد و آنیورش می

اقتصادی  محدود کنیم، و سویه   جوانان   از  توجهی  قابل  بخش.  یمبگیر  نادیده  را  نبرد  این  اجتماعی  –ی 

بار  اند. همین شرایط وخامت  روشن  اندازچشم  بدون  و  آیندهبی  بیکار،  اما  عالی  تحصیالت  دارای  کشورمان

تواند دستمایه مناسبی برای پیوند این بخش از جوانان با جنبش کارگری فراهم سازد و ظرفیت  است که می

ی  خود را غنی سازد. چپ باید با این جنبش درآمیزد و با برنامهآن را افزایش دهد و از نیروی نهفته آن  
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های معطوف به آزادی و دموکراسی پیگیر  رایج و عمومی لیبرالی درون آن به چالش برخیزد و برتری افق

 ها نشان دهد. تی را در برابر گفتمان آنسسوسیالی

  های دیگریجنبش  ها مواجه نیست، بلکهی این جنبشصرفا با تکاپوی اولیه  در شرایط کنونی  جامعه ایران

د نقش مهم و موثری  ن تواند و میندرخشها نظیر معلمان که در صحنه مبارزه میخانواده با همین جنبشهم

د یا بخش بازنشستگان که ساختارهای ارتباطی قابل توجهی دارند یا  نها ایفا کنبندی این جنبشدر مفصل

های  مایهنظیر دفاع از محیط زیست، دانشجویی...  با درون  ایی، جنینی،اجتماعی ولو در سطح ابتد  هایجنبش 

که رشد و گسترش یابند و یا با    ارنداند و از این ظرفیت برخورد شغولخاص خود در ابعاد معینی به فعالیت م

ز  معینی برخوردار است که آن را ا   مختصات ها از گوهر و ها درهم آمیزند. هر یک از این جنبشاین جنبش

 سازد. کند و مرزهای هویت آن را مشخص میدیگری جدا می

  های اجتماعی در ایران، نه از طریق توسل به کرامات رژیم اسالمی و تداوم فعالیت جنبش، قوام گیرییپا

که ضربتی و    در آسمان بی ابر  ی سعد"رخداد"شود، و نه با منتظر ماندن برای  محقق می  یا اصالح آن 

ه  انهای اجتماعی بیانجامد. تنها در پرتو کار صبورانه، پیگیر و در عین حال خالقناگهانی به زایش جنبش

های اجتماعی در کشور ما یاری رساند، و بقا و دوام آن را تضمین کرد.  توان به تکوین جنبش است که می

ها فعاالن این جنبش  ههای باالیی را بن، هزینهگرانه در ایراهای خاص فعالیت سازمانگرفتن ویژگینادیده

های مبارزه با یک رژیم  مندیسازد.از این رو کشف قانونها را ناممکن میکاری آنکند، و ادامهتحمیل می

تجربه پرتو  در  مذهبی،  توتالیتر  عامشبه  بهره  های  رژیم  از  گیریو  سایر  در  مردم  مبارزاتی  های  خزانه 

اساسی است که    ای های اجتماعی آن وظیفهها در محل کار و زیست سوژهخالقانه آناستبدادی، و انطباق  

توانند و باید به پیش ببرند.  ای مشارکتی میها در تعامل با روشنفکران چپ به گونهگران این جنبشسازمان

نباید    خط مشی سیاسی منطبق بر اوضاع کنونی  بستبندر نتیجه انسداد ظاهری شرایط جاری، به معنای  

ندارد که نتوانتلقی شود. یا به سخن دیگر در هیچ شرایط سیاسی، بن   منطق  بست سیاسی ذاتی وجود 

 فعالیت منطبق با آن را کشف کرد و به کار بست.  

تواند بدون درک و  پرسش کلیدی بحث حاضر اما این است که هژمونی طبقه کارگر براستی چگونه می

ی سیاسی ی اشکال ستم و سلطهکشی و استثمار از یکسو، و نبرد با همهدریافت درست از مبارزه علیه بهره

 از دیگر سو محقق شود؟  
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رزه برای دموکراسی با پیکار برای سوسیالیسم  رابطه مبا - پاسخ به این پرسش بدون دریافتی روشن از الف 

ی مشخص برای دستیابی به هژمونی ناممکن است. پس بگذارید  ها و پروژهبندی میان جنبشمفصل -ب

 از محور نخست شروع کنیم: 

ای نباید تعطیل شود، اما  مبارزه برای سوسیالیسم تحت هیچ شرایطی و تحت هیج سفسطه و بهانه- الف

های غیرطبقاتی را  جلوگیری از کژدیسکی سوسیالیسم و گسست از نوعی سوسیالیسم که نابرابریبرای  

ی  انگارد راهی جز مبارزه برای دموکراسی وجود ندارد. اهمیت پیکار برای دموکراسی هم از رابطهناچیز می

برمیجدایی سوسیالیسم  با  آن  سوسیالیناپذیر  به  گذار  که  مسیری  حیث  از  هم  و  مفروش  خیزد،  را  سم 

   (10)کند.می

فشارد و  اند مارکسیسم صرفا بر تضاد طبقاتی پای میها که مدعیمارکسیستبرخالف تصور  پست  -ب

نسبت به سایر اشکال سلطه اهمیتی قایل نیست، مارکسیسم در مبارزه علیه نابرابری و ستم صرفا از تضاد  

بندی اقتصادی اجتماعی عالوه بر آن مختصات شکلکند، بلکه  ی تولید حرکت نمیسرمایه از دل شیوه-کار

مسلط نیست، بلکه افزون بر    ی تولیدِشیوهبر  گیرد. به دیگر سخن، تمرکز چپ صرفا  جامعه را در نظر می

بندی اجتماعی مورد توجه قرار داده  ی تولید مسلط در کلیت شکلهای دیگر را در کنار شیوهآن خرده نظام

طور  م همچون مانعی در راستای تامین منافع مردم به طور عام و طبقه کارگر بهای که هر کدا و به درجه

ایفا می انقالب شمرده و در دستور کار خود قرار میویژه نقش  از وظایف  مارتا  کند جزیی  به قول  دهد. 

ر  شود« و داطالق می  "آل ایده"هارنکر »شیوه تولید به موضوعی انتزاعی، به یک کلیت اجتماعی خالص و  

ی مشخص را نمودار سازد. افزون براین،  تواند کل تضادهای درون یک جامعهاین سطح از تحلیل هنوز نمی

به سختی می واقعیت  عالم  جامعهدر  آن توان  و فرهنگی  سیاسی  اقتصادی،  کرد که سطوح  را تصور  ای 

نگام امری شناخته  های نابهدست، از یک جنس و در انطباق کامل با یکدیگر باشند. همزمانی پدیدهیک

ها طفره برود.  ها و پیچیدگیتواند از درنظر گرفتن این ظرافتشده است و تنها اذهان ساده و عامیانه می

ها و مناسبات تودرتو است که فروکاستن آن گیگیر از تالقی تضادها، پیچیدی چشمجامعه ایران یک نمونه

نده یک رهیافت سنجیده و منطبق با شرایط مشخص  کنبه یک مولفه ولو بنیادی و از حیث سیاسی تعیین

 ما نیست. 

آسیب   ، نه تنهااز این رو، مبارزه برای سوسیالیسم از پیکار برای دموکراسی علیه همه اشکال ستم  -ج 

 ،شود. خطای فاحشی است که بپنداریم دموکراسیتر شکوفا میبیند بلکه تحت شرایط آن هرچه بیشنمی

ت بر قضا هرچه مطالبات دموکراتیک در یک جامعه معین از دستور کار آن  رقیب سوسیالیسم است، دس
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شود. در کشور ما به دلیل تر و آشکارتر میتر، مستقیمواسطهجامعه خارج شود مبارزه برای سوسیالیسم بی

های  کند، از این رو، خواستویژگی اسالمی رژیم همچون مانع سیاسی جلوی پای پیشروی جنبش عمل می

های سیاسی در خدمت مبارزه برای  ین دموکراسی از جمله جدایی دین از دولت، جمهوری یا آزادیبنیاد

کند. وانگهی به دست گرفتن پرچم این نوع مبارزه صرفا علیه رژیم اسالمی نیست،  سوسیالیسم عمل می 

اهدین را خالی  طلبان یا مجتواند به سهم خود زیر پای رقیب سیاسی ما نظیر سلطنتبلکه عالوه بر آن می

ی آن دو درک شود.  کند. در نتیجه، از حیث مفهومی تمایز بین این دو نبرد، ابدا نباید به معنای انکار رابطه

 انجامد.   آورد،  هر راهی دیگری به جهنم میپیکار برای سوسیالیسم از متن پیکار برای دموکراسی سر بر می

ست  اپرسش کلیدی این  شخص برای دستیابی به هژمونی  ی م ها و پروژهبندی میان جنبشدر  باب مفصل

توان  ای میپروژهحول چه    و  تواند در راستای تحقق این هدف بکوشدمی  دهندهی پیوندحلقهکدام نیرو و  

ادعای مقاله حاضر این است که یکی از این نیروها که جایگاه استراتژیک در ساختار  .  به آن دست یافت

بندی این مبارزات برخوردار است و  ه کارگر است که از توان و ظرفیت مفصلجامعه ما دارد جنبش طبق 

ی قرار  واسطهی این وظیفه بنیادین برآید. این طبقه بهتواند و باید برای نایل شدن به هژمونی از عهدهمی

ر انداختن  ی جمعی خود، و ظرفیت از کای مسلط، به مدد جایگاه تولیدکنندهگرفتن زیر استثمار مستقیم طبقه

اما بین واقعیت  (  11)محوری دارد.  نقش قول دانیل سینگر  ی تولید بدیل بهی تولید؛ و درافکندن شیوهچرخه

بالقوه  یکنون تجلی  و  طبقه  جمله  گیموجود  از  دارد.  وجود  فاصله چشمگیری  آن  جنبش های  درون  در 

نابرابری سیاسیکارگری  می  -های  عمل  معینی  خفرهنگی  به سهم  که  پایود  کند    ایطبقه  گیریِمانع 

به یک جنبش    یکارگر  جنبش  رو برای این کهایناز  . شودمیدست و همگن با منافع طبقاتی مشترک  یک

عام بدل شود، باید بر سلسله مراتب درونی خود فایق آید. و دقیقا همین مطالبات    یو به یک طبقهطبقاتی  

با سایر جنبش نابرابری در درون طبقه است که امکان اتصال جنبش کارگری  های  معین و مبارزه علیه 

 کند.    فراهم می  را اجتماعی

طبقاتی هویت  با  تنها  کارگران  که  باشیم  داشته  توجه  نمباید  تعین  با  یشان  آن  بر  عالوه  بلکه  یابند، 

شوند. بی  های دیگری از این دست نیز مشخص میهای دیگری از جمله جنسیت، ملیت و هویتهویت

ها به سازماندهی طبقه کمکی  ها و عدم اتخاذ تدابیر سنجیده در قبال آناعتنایی به سرکوب این هویت

چون محملی در خدمت سوداهای دیگری قرار  تواند همها به سهم خود میکند، برعکس، این شکافنمی

ی خود  نوبهکند و بهی دیگر را تقویت میمعین، اعمال ستم در حوزه  عالوه، اعمال ستم در قلمرویبه  گیرد.

رساند و این دومی ستم جنسی را  می مددتر، ستم جنسی به ستم ملی طور مشخصکند. بهاز آن تغذیه می
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تیجه رهایی از یک شکل ستم بدون رهایی از همه اشکال ستم چیزی ابتر  سازد. در نتر میو سخت  محکم

تواند یک رهایی فراگیر و کامل نباشد. بر بنیاد این امر، تکوین  و ناقص است. رهایی به طور واقعی نمی

دست طبقه  عام  منافع  انتزاعی  طرح  مسیر  از  طبقه  واحد  منافع  اراده  تامین  مسیر  از  بلکه  نیست،  یافتنی 

گیرد.  ها نه با انکارشان شکل میهای درون طبقه بدست آمدنی است. این اراده واحد با تامین منافع آنالیه

های آن هم به تنهایی به این هدف نایل آمد. بنابراین سیاست  ی الیهتوان با تامین منافع ویژههر چند نمی

تبعیض استثمار جداییالغای  الغای  از سیاست  ی کارگر یکپارچه  و تصور طبقه  ناپذیر است های گوناگون 

 ها ندارد.  ی واقعی آنی زیستهای که از هیچ تفرقه و منفذی برخوردار نیست دخلی به تجربههمچون صخره

توانند حلقه  کشی دارند اما میهای مشخصی علیه نظام بهرهنمونه، زنان کارگر اگر چه خواست  عنوانبه

با سایر زنانی که در نفی   نظام تبعیض جنسیتی منافع مشترک دارند. زنان  پیوندی باشند  ستم جنسی و 

مردساالری ندارند، چون همین نظام است که کامال در  - کارگر هیچ نفعی در بقا و دوام نظام پدرساالری

اقتصادی سرمایهخدمت بهره نظام  را حتی در عرصه  بر زنان کارگر  دارد و ستم  دارانه تشدید  کشی قرار 

های ساکن کشورمان صادق است. زنان و مردان کارگر کرد،  ل برای کارگران ملیتکند. همین استدالمی

آلود  حقوقی، از نابرابری در زمینه آموزش، از تقسیم تبعیض-آذری، بلوچ، ترکمن، عرب از نابرابری سیاسی

تر  ها در معرض هر چه بیشبرند، بلکه برعکس از خالل این نابرابریامکانات اقتصادی کشور نفعی نمی

عالوه، زنان و  روند. بهشمار میترین الیه طبقه کارگر بهحقوقگیرند و بخشی از بیاستثمار طبقاتی قرار می

ها ساکن  ذابند. آنماعی دیگر در عی اجتمردان فرودست طبقه کارگر از تخریب طبیعت بیش از هر الیه

از آب غیربهداشتی می اند،  فقیرنشین  بیمارمحالت  آلوده  ینوشند، در معرض  از هوای  اند،  های مسری 

تر از تخریب  و از همه بیش  (12)شوند«کنند، فاقد فاضالب استاندارد اند و »کودکان در آن غرق میتنفس می

ای در حفظ زیست بوم ما و یک رابطه  واسطهها منافع بیبینند. از این منظر آنمحیط زیست آسیب می

 دوستانه با طبیعت دارند.   

کهمان کردیم  گونه  مالحظه  باال  در  باالهاگروهبندی  ی همهه  رهگذر   ی  سیاسی،   از  مناسبات  سلطه 

یک    »درد مشترک« و  ، مذهبی حاکم بر جامعه-ی سیاسیفرهنگی، اقتصادی استوار بر استثمار و سلطه

یزی  رتالش برای پی  ها یاری رساند. بندی آنتواند به مفصلدارند که می  جمعیرشته مطالبات عام و منافع  

توانند بر سر آن توافق کنند زیرا بدون  ها میای دموکراسی آن حلقه مشترکی است که این جنبش مبانی پایه

ها در چه  شود. این که این جنبشها نهادینه نمیهای مشخص این جنبشیک از خواستدموکراسی هیچ

کنند در    ریزیوانند آن را پیتنهادی، در چه مرحله از توازن قوای سیاسی در شرایط استبدادی ایران می
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به سخن دیگر منطق دستیابی به هژمونی را باید از مراحل عملی    (13)  شود.میدان عمل سیاسی مشخص می

یافتنی است.  اولی از جنس نظری است و دومی در میدان نبرد دست   رسیدن به آن از یکدیگر متمایز کرد.

ی اجتماعی معینی  ها پایهی این جنبشروشن است این است که آن نیرویی که در همه  اکنونهمآنچه از  

ی اتصال بین آنها عمل کند طبقه کارگر است. افزون بر این، جنبش کارگری  تواند همچون حلقهدارد و می

ها حمایت کند به استحکام و پیشروی آن یاری رساند  به هژمونی باید از مبارزات این جنبش  برای دستیابی

و حول پالتفرم مورد توافق و مشترک این نیروها تالش کند. و از دل همین مبارزه برای دموکراسی است  

شود.  وفا میتر شککند و نبرد برای سوسیالیسم هرچه بیشکه گذار به سوسیالیسم بستر مساعدی پیدا می

ی مستحکمی برخوردار  ای که نیروهای مدافع سوسیالیسم تقویت شوند دموکراسی از پشتوانهو به درجه

ها احترام گذاشته شود و همزمان  یابد مگر اینکه به استقالل این جنبشخواهد شد. این امر حیاتی تحقق نمی

های محدودکننده منافع  ها و گرایشدرکها خارج شود با  بدون اینکه رژیم اسالمی از تیررس این جنبش

ها مرزبندی روشنی صورت گیرد. تنظیم این دو عرصه در پیکار واقعی یکی از  واقعی درونی همین جنبش

 هایی است که فرمول آسانی برای حل آن وجود ندارد. ترین چالشسخت

 نبرد هژمونیک با مخالفان سیاسی ما 

مفصل استراتژی  که  این  جنبشبرای  تودهبندی  درهم  های  برای  اسالمی  رژیم  سیاسی  محاصره  و  ای 

بهره نظام  و  سیاسی  استبداد  ساختارهای  استراتژیشکستن  با  باید  چپ  شود،  موفق  مسلط  های  کشی 

مبارزه و مقابله کند. وظیفه اصلی در مبارزه با رژیم،    زمانضددموکراتیک نیروهای مخالف رژیم اسالمی هم

منطق و الزامات خاصی دارد که    کدام و وظیفه عمده در پیکار با دشمن هر  وظیفه بنیادی برای خود چپ  

 جای خود با آن مواجه شد.در باید 

که علیه   است  وظیفه اساسی چپ کمک به سازماندهی استثمارشدگان، فرودستان و همکاری با کسانی -1

 کنند.ستم جنسی، ملی، و تخریب محیط زیست... مبارزه می

 .از نظر سیاسی کمک به مبارزه هم اکنون موجود که آماج اصلی آن را باید نظام مستقر تشکیل دهد  -2

روایت -3 با  و  دهند  قرار  خود  کار  سرلوحه  را  جدید  چپ  یک  سیمای  بازسازی  نظری  حیث  های  از 

 غیردموکراتیک از سوسیالیسم مرزبندی قاطع داشته باشد.

  و   ترین مسایل مردم مهم  با   کردندست و پنجه نرم    هه ومواج  چپ بدون  جدیدی از   ی بازسازی چهره -4

ناممکن است. چپ نیاز دارد برای مسایلی نظیر اقتصاد، سیاست، بهداشت، آموزش، فرهنگ  ،  ارائه بدیل

 ای که تدوین کرده است. نسبت به اهداف برنامه  ،ارائه کند  یتردستورکارهای عملیو  تر  مشخص  هایطرح 
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ها  جود بدون نبرد بر سر هژمونی با رویکردهای ارتجاعی که به نحوی از آنمبارزه با نظام سیاسی مو -5

در مواقعی آب به آسیاب    یلیتی است ابتر و بدون آینده و حتدهند فعابازسازی نظم موجود را هدف قرار می

های ارتجاعی امری  ریزد. از این رو تدوین برنامه مشخص مبارزاتی برای جریانرویکردهای ارتجاعی می

 بسیار حیاتی است. 

د. از این رو ما به  وتواند به یک مولفه محدود ش جانبه باشد و نمیمبارزه با سلطنت باید یک مبارزه همه -6

 یک سیاستی نیاز داریم که 

ها و رفتار هم  به نقد سیاسی و عملی جریان سلطنت به عملکردها، افشای درونمایه اصلی پالتفرم  -الف  

سلطنت   موجود  رفتار  اکنون  باال،  از  رژیم  تغییر  نئولیبرالیسم،  از  سلطنت  جریان  دفاع  باشد.  معطوف 

ها با مخالفان سیاسی خود و مصادره کردن مبارزات مردم بنام خود، فیگور بناپارتیستی  غیردموکراتیک آن

  یه و تغذ  ،تواند خاک در چشم مخالفان خود بپاشدکه می  به مدد مانور بین جمهوری و سلطنت  نیم پهلوی

سیاست همه   از رهگذر  مبارزه با رژیم  مقدم بودن  به مددمردم    انهمبارزات متحد  واقعی  از نیاز  و سوءاستفاده

 .کندهای مناسبی برای افشای ذات جریان سلطنت فراهم می... دستمایهمخالفان با هم

 ر گیرد.  در کنار آن روشنگری از بیالن پنجاه ساله سلطنت باید محور دیگر فعالیت چپ قرا -ب 

سرانجام از فضیلت جمهوری در قبال سلطنت دفاع کند و غیردموکراتیک بودن این نهاد را برمال کند.   - ج 

  تواند طرفدار جمهوری نباشدهر طرفدار جمهوری لزوما کمونیست و چپ نیست، اما هیچ کمونیستی نمی

کند اکتفا  دموکراتیک  خواست  یک  به  صرفا  نباید  شرایطی  هیچ  تحت  اینکه  مبارزات    ترویج.  گو 

،  خواهانه در انقالبات پیشین علیه سلطنت وظیفه مهمی است که نباید نادیده گرفته شود از این روجمهوری

صرف از گذشته از مردم به امری واقعی تبدیل شده با افشاگری    یهایدر شرایطی که نوستالژی در بخش

برتری معنوی ونمی از طریق  تنها  این جریان موفق شد،  با  نبرد  در  اجتماعی در دل   توان  اعتبار  کسب 

وانگهی نقد    ها را مسدود کرد.های نفوذ فکری آنتوان زمینههای یادشده میجاری در عرصه  هایپیکار

 ه درونمایه و محتوای سیاسی اجتماعیِتواند بر خود شکل سلطنت متمرکز شود بلکه اساسا باید باصلی نمی

رود معطوف شود. به تعبیر مارکس »دموکراسی، کل و محتوا  شمار مینظامی که سلطنت روپوش آن به

 (14)کند«.است. سلطنت، قرار است فقط یک شکل باشد و البته شکلی که محتوا را تحریف می

جریانات ارتجاعی دیگر نیز بکار بسته شود تا به یک  محورهای مبارزه علیه سلطنت باید در قبال سایر  -د

گردد. تبدیل  موفق  در  به  سیاست  اخیر  دور  در  که  مقاومت  محور  جریان  ارتجاعی  ماهیت  افشای  ویژه 

اند به امری مبرم تبدیل شده است.  ها، در برخی از واحدهای کارگری و در میان معلمان فعال شدهدانشگاه

ای  های مبارزه جایگاه ویژهعی دنباله مبارزه با نظم مستقر است و در تنظیم اولویتمبارزه با این جریان به نو
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های اسالمی در ایران و منطقه، روشنگری  های مبارزه ارتجاعی ضدامپریالیستی جریاندارد. افشای سفسطه

ری در این میان  داخواهانه اردوی چپ و مدافع دموکراسی با سرمایهدر باب مرزهای تمایز آن با مبارزه ترقی

ناپذیر است معهذا بدون  ناپذیر. اگرچه این سطح از فعالیت امری ضروری و تعطیلای است تخطیوظیفه

توده سازمانیابی  در  تشکیالتی  عملی،  برجای  کار  مشخصی  مادی  تاثیر  همواره  فرودستان  میان  در  ای 

گیریم تا افشای مخالفان ما. اما  نیرو میگذارد. نباید فراموش کرد که ما اساسا به مدد کار اثباتی خود  نمی

بر سر هژمونی ناممکن است و پیوند    رولتاریا بدون نبرد با مخالفان تردیدی نیست که مبارزه برای هژمونی پ 

 وثیقی با آن دارد.   

که حاکمیت از    بریمبسر میدر شرایطی  سازی قرار گرفته است ما  جامعه ما در آستانه تحوالت سرنوشت

کند.  را تخریب می  سیستمم کارکرد عادی  ودامی  ن آفرینظام انباشت سرمایه ناتوان است و با بحرانبازتولید  

از دیگر سو،   ی مالی آندر صدور نفت همچون منبع تغذیه  از یک سو، و اختالل  های کمرشکنو تحریم

های  زوبرگانگهی گسترش فساد در ساده است. و کر اختالل جدی    دچار   نیزشرایط زیست محیطی نظام را  

ها  ها خاندان الریجانیاین نظام و پیاده کردن مداوم موتلفان آن از ریل قطار »انقالب اسالمی« )آخرین آن

تر الغر کرده است. اصفهان اگر نگوییم  های رژیم را هر چه بیشکاران سنتی( پایههایی از محافظهو بخش

رفت. نقش اصفهان در انقالب ایران بسان  شمار میها به  ترین آنکم جزء اصلیترین پایگاه رژیم دستمهم

نقشی است که پتروگراد در انقالب اکتبر ایفا کرده بود. و درست همین شهر حاال دست به شورش زده است  

خود نظام محسوب    قابل توجهی از پایگاهمشروعیت ایدئولوژیک در میان بخش  که بیانگر از دست دادن  

بسیار هم قدرتمند و    اگرچه یگانه ابزاری که حاکمیت در اختیار دارد ابزار سرکوب است که    اکنون.  شودمی

که    یهنگام  تواند دور از انتظار باشد.، معهذا دیر یا زود مشاهده ریزش در ارکان آن نمینسبتاً کارآمد است

موش کور تاریخ در اعماق    (15)ها »مثل برف آب خواهند شد«.لبخند برخیزد آنی بیدر ابعاد میلیونی توده

ماند  کند، توفان بزرگ در راه است. میدارد بسوی همایندی عوامل ساختاری یا ابر بحران بزرگ حرکت می

تواند بر اثر یک حادثه غیرمترقبه نظیر برگزاری ده شب شعر در انستیتو  عوامل تصادفی و پیشایندی که می

در ایران یا در سایر کشورها از جمله بیمارشدن یانوش    56گوته یا توهین رشیدی مطلق به خمینی در سال  

 آتش به خرمن جمهوری اسالمی بیفکند.   (16) ی مجارستان،کادار در نمونه

تصور روشنى از منطق پیکار  نیز باید    چپ   سخن آخر اینکه برای کمک به دستیابی طبقه کارگر به هژمونی،

باشد دموکراسی داشته  برای  استبداد دینی و  الزام  علیه  به  به  و  و  پاسخى در خور دهد.  مبارزه  این  هاى 

هنگام با  هم  وپاگیری جنبشى فراگیر و نیرومند در مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسالمى یاری رساند  
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ای طبقه در نبرد طبقاتی  های عملی خود به تشریح منطق سازمانیابی تودهتمام نیرو و توان فکری و امکان

منا علیه  کار  بهرهاردوی  مسلط  وظیفهبکوشکشی  سبات  سرشت  د،  سبب  به  شرایطی  هیچ  تحت  که  ای 

نباید تحت گیرد.  طبقاتی چپ،  قرار  آن  دیگر  از سوسیالیسم    وانگهیالشعاع وظایف  کامل  براى گسست 

دار محیط زیست  دارى، فمینیست و طرفیک چپ عمیقا دموکراتیک، ضد سرمایهسیمای  روسى، و بازسازى  

در نبرد    ی جدیدی از چپ انقالبی و پیکارگر راه سوسیالیسم ارائه کند. تردیدی نیستچهره  و تالش کند.  

های دیگر در مبارزه علیه سایر  کند و جنبشایفا می  همتایی بیداری جنبش کارگری نقش  علیه نظام سرمایه

  با این پیوند    و برای ایجاد  رای نایل شدن به هژمونی اما ب  ای دارند.اشکال ستم و سلطه انگیزه و منافع ویژه

ها باید برابر و  نباید آرا و استراتژی خود را بر دیگری تحمیل کند. رابطه این جنبش نیرویی  ها هیچ  جنبش 

آرا و منطق    یمبادلهکارهای مبارزه استوار باشد، و فرهنگ جدیدی از  ها، و راهبر مبنای تنظیم مشترک طرح 

  برای نایل شدن به این هدف خودِ چپ باید بیش از هر چیز و پیش از هر چیز  به نمایش بگذارد. را  مباحثه

بنیان آرایش  تجدید  از حزب  به  جدیدی  خوانش  نظری  حیث  از  و  بزند،  دست  خود  فکری  سیاسی  های 

  ، ودو به لحاظ عملی برای تحقق آن بکوش ارائه کند (71) هژمونیک یا به قول میشل لووی حزب نوع جدید

با احزابی که تشنه دستیابی به قدرت سیاسی اند و با گرایشاتی که سیاست منهای حزب را    مرزهای خود را 

 کنند ترسیم کند. تئوریزه می

گردد باید از یک سو، در این امر مشارکت  تا آنجایی که به وظایف چپ در تکوین هژمونی طبقه کارگر برمی

و همفکری کند، و از دیگر سو،  سودای رهبری را یکسر در این باره در رویکرد خود تغییر دهد. چپ نه  

دیدگان باید به دست خود تمچنین توانی دارد و نه این که از حیث اصولی باید به چنین کاری دست زند. س

بندی  ی وجودی چپ نیز جز کمک به این هدف چیزی دیگری نیست. اتحاد و مفصلرها شوند و فلسفه

پذیر است و نیازی به حزب سیاسی خاصی ندارد.  ها امکانها از کانال رهبران عملی خود جنبش بین جنبش 

نفوذ   بتواند در میان طبقه کارگر  اما دیگر  قابل مالحظهیک حزب سیاسی چپ شاید  آورد،  ای به دست 

عنوان »مرکز هماهنگی« یا نماینده خود بپذیرند؟ نقش حزب  های اجتماعی از چه رو باید آن را بهجنبش 

ها تصور روشنی ارائه  از مسیر راهپیمایی جنبش  کوشدسوسیالیسم تهیه آتش است و میچپ معطوف به  

ای است سترگ، از این رو  ها سهمی ادا نماید. این وظیفهکند و به سهم خود در حرکت آگاهانه جنبش

انداز  رسد در چشمحکم کیمیا دارد و بعید به نظر می  در شرایط حاضرطلبد که  درایت و توانایی خاصی می

های شدید ناشی از اعدام بهترین فرزندان این آب و خاک از سوی دو رژیم  کوتاه مدت بر اثر خونریزی

شده در این رابطه بتواند سهمی  گرایی مزمن و نهادینشعابات پی در پی و بیماری فرقهپهلوی و اسالمی و ا

های اجتماعی  ادا کند. اگر چپ نتواند پیش از »طوفان بزرگ« تمهیدات این امر را فراهم سازد و اگر جنبش 
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ای را برپا سازند  های دست زنند و نهادهای اقتدار تودنتوانند پیش از سرنگونی این رژیم به سنگربندی توده

کند و شرایط  رهبری را حل می خود امر تهی و این خیال واهی را بپذیرند که انقالب و اگر این خرافه میان

کشند و هویت  کند، نقدا دارند از وظیفه خود دست میسیاسی و زمینه عینی عروج گفتمان چپ را مهیا می

 سازند. معنا میخود را بی

 

 :هایادداشت 

بورژوازی  از بلوک طبقاتی شامل کارگران، بخش اعظم کارکنان آموزش، بهداشت، کشاورزان فقیر، الیه پایین خرده مراد  [  1]
ها  کشی با پرولتاریا منافع مشترکی دارند. ترسیم مرزهای تمایز این الیهنشینان که به نحوی از انحاء در الغای بهره و حاشیه 

از منظر جامعه  اینکه  از اهمیت خاص خود  های اجتماعی هر یک چگونه تعین می ندیبشناسی این گروه و  یابند اگرچه 
برخوردار است در این بحث ضرورت ندارد. نقطه عزیمت این متن پرداخت موضوع از حیث سیاسی است و از این زاویه به  

 شود. مساله نزدیک می 

 . 13ه. مثل هژمونی، پری اندرسون، شاپور اعتماد، ص [ 2]

 .  33مانیفست حزب کمونیست، کارل مارکس و فردریک انگلس، شهاب برهان، ص [ 3]

 معادالت و تناقضات آنتونیو گرامشی، پری اندرسون، شاپور اعتماد، نشر طرح نو. [ 4]

 . 48ی بهزاد باغی دوسا، کاوه عباسی، ص هژمونی، روبرت بوکوک، ترجمه[ 5]

احسان محمد حسنی مدیرعامل  .  28اش، ترجمه فرزانه سالمی، ص  رتون به روایت عینی، تیموتی گا  1989های  انقالب [  6]
نویسد: »اگر من و  می در ایران نیز   بر سر کنترل رسانه »ملی«ها ین باالیی نزاع ب ی اهمیت این قوه در باره درموسسه اوج  

وند رسیدن دانشمندان ایران  تو زبانم الل در اتاقِ جنگ دشمن قرار داشتیم، نفوذ و اثرگذاری در سازمان انرژی اتمی و ر

 ... ای انقالب در نبرد افکار و یاتر بود، یا نفوذ به یگانه قلب عظیم رسانهتر و راهبردی به اورانیوم غنی شده برایمان مهم

ای؟ علی رسولی،  خامنه  مجتبی   پنهان  حکومت  برای  جدید  پیروزی  یک  ــهای بیت رهبری  نزاع در داالن »باالتر«؟«.  
 زمانه. رادیو 

 ی بهرنگ نجمی، نقد اقتصاد سیاسی. ، پ. سوتیریس، ترجمهبُردیچون مفهومی راه بلوک تاریخی هم[ 7]

 ، از همین قلم.بحران سیاسی جاری و استراتژی برون رفت از آن[ 8]

 «، میالد محبی، سایت میدان. هزار خانوار از تهران به شهرهای اقماری  200مهاجرت تدریجی حدود »[ 9]

بر روی نکات با ارزشی    « ای در جنبش کارگریراههپوپولیسم؛ بی » ای ذیل عنواندر مقاله   امیرحسین محمدی فرد [  10]
کردن  کند و هر نوع مخدوش  تاکید کرده است. او به درستی مبارزه برای سوسیالیسم را از ظرفیت طبقه کارگر استنتاج می 

کند. به سخن دیگر در روایت او پوپولیسم  بورژوازی را مردود اعالم می ه خرده ژمرز این طبقه با سیر اقشار جامعه به وی
اساسا چیزی جز تسری ظرفیت پرولتاریا به طبقات دیگر نیست و یک جریان مدافع سوسیالیسم تحت هیچ شرایطی نباید  

http://www.azadi-b.com/?cat=663
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های  بندیهای چپ پوپولیست در بسته راهه تی را با کارهای عمومی نظیر »بی مبارزه طبقاتی، لغو کار مزدی و سلطه طبقا
های حقوق بشری«، مخدوش سازد و انرژی خود را  بورژوایی »دمکراسی« و استقالل و »دخالت بشر دوستانه« و کمپین 

ص جنبش کارگری را در  پردازد و ظرفیت اخ تا آنجا که امیر حسین به تعریف پوپولیسم می   ها به هرز برد.در این عرصه 
توان با آن موافق نبود و تاکیداتی است که مدافعان سوسیالیسم همیشه باید بر  شمارد نمی پیکار برای سوسیالیسم برمی 

کردن وظیفه جنبش کارگری به مساله با اهمیت اما خاص جنبش کارگری حرف صائبی  اکید کنند. اما منحصر روی آن ت 
های دست راستی دخالت بشردوستانه سخن دقیقی نیست. البته  برای دموکراسی با پروژه  نیست. هم ردیف قرار دادن پیکار

حرفش قابل فهم و درست است    ی کند که تا حدودهای بورژوایی دموکراسی حمله می بندیدر اینجا امیر حسین به بسته
آن همسانی بین این دو و بی توجهی    از   های بدتر اما تقلیل دادن مبارزه برای دموکراسی به روایت بورژوایی و در روایت

نوشته جایی برای    این   به اهمیت مبارزه برای دموکراسی در یک کشور استبدادی و انکار آن قابل فهم نیست و متاسفانه در 
نظر گر در  به طور مشخص آن  است.  نشده  برابری سیاسی حقوقی  فته  مرد،  و  زن  برابری  برای  ما مبارزه  در کشور  تر 

های ساکن ایران، جدایی دین و هرنوع ایدئولوژی از دولت که بنا به ذات خود هیچ ربطی به سوسیالیسم ندارند و  ملیت
ندارد؟ به خاطر این که از جنس  دخلی  ش کارگری  به جنب  آیادر یک جامعه نرمال بورژوایی متحقق شوند    ی توانند حتمی

 مبارزه طبقاتی نیستند؟  

 . 397تا   396بیگی، صفحاتهزاره کدام کس، دانیل سینگر، مترجم علی اکبر معصوم [ 11]

 از فیس بوک اعظم بهرامی. [ 12]

کند که  درستی اشاره می بهشود و  حامد سعیدی از زاویه مکان مبارزه در تکوین هژمونی طبقاتی به مساله نزدیک می [  13]
تقاطع وسیع » قلمرو  اقلیتخیابان  زنان، معلمان،  اتنیکی و ملی، کودکان کار و  ترین خواست و مطالبات کارگران،  های 

های پیشرو و رادیکال است؛ جایی که  اکثریت مردم تنگدست است؛ نقطه تالقیِ تحرکات اجتماعی و کنشگری جنبش 

ورزیِ رادیکال  خیابان، ساحت سیاست  .«کِشدزند و قد می یابد، جوانه می ای تجلی می توده سازماندهی، اتحاد و همبستگی  
 ، حامد سعیدی. و کسب هژمونیِ طبقاتی

 نقد فلسفه حق هگل،  کارل مارکس، مترجمان محمود عبادیان، حسین قاضی مرادی.  [14]

 مذاکرات فرماندهان ارتش، مثل برف آب خواهیم شد، نشر نی. [ 15]

او در کنفرانس حزب به بیماری رهبر حزب و جانشینی کارولی گ[  16] اش همچون  زعم تیموتی گارتون روس به جای 
 بود.   1989ی ها«قالب عالمت راهنما در »ان

 ی آزاده ریاحی، نقد اقتصاد سیاسی. [ حزب نوع جدید، میشل لووی، ترجمه 17]

 

 2OC-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2OC
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 انبوهه سازنده و برگری، قدرت  ن آنتونیو
 

 2022فوریه    18

 

 سعید نیل بن ا د ی:  نوشته 

 ی: علی باش ترجمه 

 

»سخن می   سازنده بر قدرت  [  ی ]مقاله سطرهای  نخستین  در  گری  ن  قدرت  نویسد:  از  سازنده،  بر گفتن 

گیرد از حقیقت  کار می مندی خاصی را به »آزادی برسازنده« تا وقتی زمان   ( 1) « . است   دموکراسی گفتن از  سخن 

بخشد و این تداوِم وحدتِ  رود. قدرت برسازنده خود را در »انقالب مداوم« تحقق می زودگذر رویداد فراتر می 

 کند. بندی می متضاِد رویداد و تاریخ، برسازنده و برساخته را مفهوم 

 ناسازنمای دمکراتیک 

یعنی سخن سخن  برسازنده،  قدرت  از  نیز  گفتن  و  انقالب؛  از  بازنموِد  بر گفتن  حقیقْت  در  قدرت  این  عکس. 

« است به جای تحمل آن. نگری به اسپینوزا به عنوان نخستین  »گسترش ظرفیت انسان برای ساختن تاریخ 
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تقلیل به اعمالِ  غیرقابل  ( potentiaبگوییم[ این »قدرت« ) است  کسی که به این قدرت نامحدود، یا بهتر ] 

کند که خدای اسپینوزا »در فهم خود  شود. دلوز تصریح می (، حتی روشنگرانه، متوسل می potestasقدرت ) 

هم ندارد، بلکه    ی ندان چ قدرت  ها را محقق کند«: در نتیجه  ی خویش آن شود که با اراده امکاناتی را متصور نمی 

گیرند،  علت رویدادهایی است که از ذات او نشأت می ن قدرت، خدا  آ اس  . بر اس دارد تنها قدرتی همانند ذات خود  

ورزی  »علت خودش« و »علت وجودی است که ذاتش آن را در بر گرفته«. پس تمام قدرت همانا »کنش، کنش 

 ( 2بودن« است.«) و در کنش 

از قدرْت همیشه در  ی قدرت برسازنده نیز صادق است. قدرت برسازنده همانند هر شکلی  همین امر درباره 

اسپینوزا،    ( 2ـ 1)   کوناتوس ، بلکه به سیاق  آید می به فعلّیت در چون احتمالی که  کنش است. این امر نه هم 

شود. قدرت  پایان« درک می چون تالش و تمایل ذات به ماندن در وجود و دربرگرفتن »یک مدت بی هم 

ْی در بازگشت قدرِت عمل خود را حفظ و تشدید  آور است. و این شاد ی آن نوعی شور شادی یابنده گسترش 

 کند. می 

ای است  « بود، نمونه  او به قول مارکس، کمون پاریس که »اقدام اجتماعی سترگ« آن »همین وجوِد خوِد

کامل از قدرت برسازنده. ِاعماِل این قدرِت نامحدود به لحاظ منطقی نیروی رانشگِر دموکراتیک را تا زوال  

شود(  ی اقتصادی که به مثابه طبیعت ثانوی شناخته می ی سیاسی جداگانه )و متقاباًل، پیکره کره دولت به مثابه پی 

  یکی نباید با محو سیاست    را، که در تضاد با جامعه است،   ی خاص دهد. انقراض این دستگاه حکومت سوق می 

ازنمایی  را ب   «عقالنیت ابزاری های  ترین چهره »کامل   لیبرال و آنارشیستْی  های گرفت. از نظر نگری اندیشه 

سان نفِی انتزاعْی قدرت  کنند. در هر دو نمونه »جامعه به سیاست نیازی ندارد«: »دست ناپیدای بازار به می 

ها از جامعه چه بر فردگرایی و حاکمیِت سود استوار باشند، چه بر آنارشی  کند. این برداشت برسازنده را نفی می 

  ی ضرور   ی همتا   ت ی غا   ن ی و ا هر دو مورد موضوع بر سر جداسازی امر اجتماعی است،  باوری، در  و حاکمیِت جمع 

( هر 3«) . از آن بیزار است   گر ی د   ی و از سو شود  می استناد    به آن سو    ک ی است که از    ی اس ی امر س   فراروی از

 . شود های مبتنی بر جدایی« تلقی می ی سیاست را زیرورو کند، »بسان هشدار مرگ نظریه بحرانی که عرصه 

سازی امر  نگری در تفکیک واهی سیاست از جامعه، مخالف دیالکتیکِ اقتدار و قدرت، فراینِد مضاعِف سیاسی 

اجتماعی  و  برسازنده« اجتماعی  »آزادِی  است.  سیاست  به سازی  واگذار ،  امری    اقتداِر مقاومت  ناپذیر،  سان 

ی برسازنده«  ی نگری، »ایجاد سوژه . به گفته دهد ی نهاد نشان م   ی را در برابر استحکام متحجرانه   ریز شالوده 

ی نوظهور در آن جا در  ( قرار گرفته است. سوژه 1795و    1793،  1789ی حقوق بشر ) در کانون سه اعالمیه 

ه برای دربرگرفتن و شود، حکومتی ک جدال دائمی با مالکیت خصوصی و دلیل ]وجودی[ حکومت برساخته می 
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شده(، از  شمولی اعالم ملت بر جهان   ـ ی انقالب از لحاظ ملی )پیروزی دولت کوشد. اختتام لحظه مهار آن می 

کردن زنان(،  زانو درآوردن بافندگان و محروم لحاظ اجتماعی )سرکوب جنبش مردمی(، و از لحاظ جنسی )به 

کند. و این تا زمانی است  های تاریخ محکوم می ا به گورستآن های انقالبی ر زند و توطئه ُمهر شکست بر آن می 

 شوند. آغاز می   1848و    1830های جدید  که خیزش 

شود؟ نزد روسو  شود. اما از چه چیزی برساخته می سان »قدرت برسازنده« تعریف می بنابراین، آزادی سیاسی به 

کند  کنند، جایی که امر نامتعارف بروز می می   های خاص را توصیف العاده« وضعیت انگیز« و »خارق امر »شگفت 

داری مدرن که این مفهوم  ی سرمایه گوید: »به این ترتیب، قدرت برسازنده شود. نگری می و تازگی پدیدار می 

( از این پس »هیچ تعریفی از سیاست وجود ندارد مگر از  4ای از آن است.) رساند« نمونه اش می را به بالیدگی 

( زیرا قدرت برسازنده پس از سیاست  5شود.) درت برسازنده« که با آن ماهیت و ذاتش تعریف می خالل مفهوم ق 

شود« و خود را  نخواهد آمد. قدرت برسازنده نتیجه و حاصل سیاست نیست. قدرت برسازنده »ابتدا مطرح می 

را به قدرتی  کند. سرکوب این قدرت برسازنده، سیاست  چون »یک تعریف حتی به سیاست« تحمیل می هم 

تر ریاکارانه، در لوای  های آشکار استبداد، بلکه بیش دهد، ]البته[ نه الزاماً با تعاریف و ویژگی مستبدانه تقلیل می 

که ژاک رانسیر در قالب »پلیس« و آلن بدیو در قالب »حکومت ضدسیاسی« ترسیم    استبدادی مبتذل و روزمره 

  ک ی تواند با  ی ، م باشد شده    ده ی کش   ی اد ی ، که تا حد ز برسازنده قدرت    ک ی دموکرات   کمان پس از آن،  کنند.  می 

 ( 6) انکار رها کند. رقابل ی غ   ته ی و ی سوبژکت   ک ی و    قت ی حق   ک ی   متضاد   د یی متناقض، خود را در تأ   ی واژگون 

کنند،  ای که تحمیل می های کاال و بندگی غیرارادی در برابر قدرت مستقر و استبدادی سرمایه، در برابر بتواره 

ِی معاصِر قدرْت همانا  کند، شکل برسازنده اندوزد و مطیع خود می برابر پیروزی کار ُمرده که کار زنده را می   در 

از    شه ی که هم   ی جنبش دارد«،  کمونیسم به مثابه »جنبش واقعی خواهد بود که نظم موجود را از میان برمی 

، مسیر این قدرت را در  سرمایه شود. مارکس در کتاب  از نو آغاز می   خوردگان شکست   ی وقفه ی سرکوب ب 

سلطه، با جدایی صوری تولیدکنندگان از وسائل تولید  کند که، از منظر افراد تحت تضاد طبقاتی مدرن دنبال می 

در  و    ی انقالب   ی ها ن ا که در بحر آمیزِی امر اجتماعی و امر سیاسی،  نظر نگری گرایش درهم   در تضاد است. به 

ی نقش حزب و شوراها در ِاعمال مشخص  تردیدهای لنین را درباره   شود، ی شکستن سلطه مشاهده م درهم 

قدرت    ن ی ب   دار ی حزب، سازش ناپا   رهبری و    ی ا توده   کنش   ن ی بار ب فاجعه   کند. تصادم قدرت برسازنده آشکار می 

 . شود ی م   ی ناش   ی سردرگم   ن ی حزب، عمدتًا از ا   ی واقع   ی شوراها و رهبر   ی مجاز 

که از نظر لنین وضعیت انقالبی  ــ  کننده و راهبردی »قدرت دوگانه«  تفسیر مفهوم تعیین   گری به ن گرایش  اما  

ی  از تضاد برسازنده   گریز نه به عنوان حقیقتی ساختاری، بلکه به عنوان حقیقتی برسازنده،    ــ   کند را توصیف می 
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  ــ  است   انه ی و اقتدارگرا   ناپذیر نکار ا   یکسان به که    ــ   یی نها   ی قت ی نه به نفع حق . این گریز  است دموکراسی سیاسی  

 انجامد. شود، می می   دستاورد خود   ی قربان که    ی دموکراس   ی رانگر ی خودو به    و، ی بلکه، مانند بد 

 ه  شهر قدرت برسازند آرمان ـ پاد 

 ( »هنر«  تقابِل  ماکیاولی،  از  تبعیت  به  ) vertuنگری  »بخت«  و   )fortune  عبارت به  را  تنش  شالوده (  ریز 

ی نهادها بدل  کارانه دیالکتیکی میان برسازنده و برساخته، میان اصل پویای براندازی و َلختی و سکون محافظه 

سازد. او در آْن قالِب روابط متناقض اراده و نتایج آن، جوانی و پیری، شادی شورانگیز رفتن و خستگیِ  می 

ترتیب، حتی »بخت« ماکیاولی نیز مانند »نهایت نکبت« َلختی و سکون  بیند. به این  ها را می ن ا سنگین پای 

 شود. پدیدار می 

 تواند در برابر آن پایداری کند؟ »این پرسش همیشه بنیانی است.« چگونه هنر می 

(  vertu) هنر  دار با  شود: فساد، ثروت، انباشت سرمایه در بازگشت مکرر ترمیدورها »دشمن بار دیگر پیروز می 

(، قدرت برسازنده، امید بزرگ دموکراسی رادیکال،  vertuراند. اما هنر ) خیزد و آن را بیرون می خالفت برمی به م 

سازی خود در قالب  ( قدرت برسازنده در برابر نهادینه 7داشته است«.) وجود  سان امید  سان یک اصل و به به 

می  مقاومت  کنایه حاکمیت  به  بنا  فقط  نه  دموکراسی،  متضاد  زیرا،  عامیانه   ی کند.  دموکراتیک،  زبان  ی 

توتالیتاریسم، است بلکه اقتدار نیز است. در واقع، همه چیز با »قدرت سازنده و حاکمیت« مخالف است. گویی  

اختیار  صاحب   شه ی روسو که مردم »هم   ی ده ی ا   ن ی ا این دو مفهوم در »تضاد مطلق« با هم هستند. در راستای  

برسازنده  بودن مسلمِ قدرت مطلق  ْتی حاکم انقالبِی  انکاِر مانند، ی م  ی ها« باق آن  ن ی بهتر   ی حت تغییرِ قوانین خود، 

 . کند ی م طور خالصه بیان  را به 

کننده  دهد که آن را تضعیف شهر قرار می نگری به شکلی بسیار غیرمنتظره، قدرت برسازنده را در مقابل آرمان 

ای از امید  تواند شیوه شهر می انگیز. در واقع آرمان کند، یعنی شوری غم اش درک می تحقق کارایی   چون و هم 

ای که ما تا حدودی به  شده یا آینده ی چیزی سپری تلقی شود، امیدی که اسپینوزا آن را »شادی ناپایدار، زاده 

که با ترس همراه است: نه ترس   ی آن شک داریم« تعریف کرده است. بنابراین، شادی تردیدآمیزی نتیجه 

شهر، »اما بدون توهم یا، به  آرمان   ی خوِدبدون امید و نه امید بدون ترس. فعالیتی سرشار و انبوه، به گستره 

شود. این امر با این ( ارائه می 7ـ 1چون »خرابات«) سان قدرت برسازنده هم بیان دیگر، سرشار از مادیت«، بدین 

شهری،  های افول و تنزل آرمان های شدید برسازنده، همانا دوره های فعالیت د که دوره شو واقعیت مهم تأیید می 

 و متقاباًل برعکس، است. 
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قدرت سازنده است.    »مقاومت در مقابل سرکوب«، چه شکل نافرمانی به خود بگیرد چه شکل شورش، ذاتِی

: »قانون به عنوان اصل عملی  1793ی  ها در قانون اساس ی منطقی گنجاندن آن از اینجاست سرمنشاء ناسازه 

شود.« این دستاورد قدرت سازنده در قانون شکاف را در طبقات  برخاسته از تکوین قدرت برسازنده ساخته می 

اند. پرولتاریا در مواجهه با  دهد که به نحو اسرارآمیزی در جشن وحدت با هم متحد شده متخاصمی نشان می 

گذارد، خود را  شود به نمایش می شمولی که بالفاصله نقض می زیر نقاب جهان ، که خود را  نظم نوین سرمایه 

 کند. ی فعال و کوشا مطرح می ه به عنوان نیروی نوین حامل این قدرت سازند 

 قدرت برسازنده و انقالب مداوم 

ت حزب  مانیفس کند ــ و در  که میانجی امر سیاسی و اجتماعی را ایجاد می انقالب کبیر فرانسه تا جایی 

چون قالِب مبارزه طبقاتی  ی آن است ــ برای مارکس هم شده حزب شکل نهایی سرانجام کشف   کمونیست 

ی پیشرفت صبورانه و ارجمنِد قانون اساسی  رسد. اگر قدرت برسازنده سوژه باشد، دیگر سوژه مدرن به نظر می 

 مقاومت. نخواهد بود، بلکه »متضاد مداوم« آن است، یعنی مترادف با قدرت  

دهد: »کتابی که اکنون قرار است بخوانیم تحت  ی خود هشدار می به خواننده   دموکراسی آمریکا توکویل در  

ی ها همه ناپذیری که قرن ی دیدگاه انقالب مقاومت ای وحشت مذهبی در روح نویسنده ]و[ به واسطه تأثیر گونه 

ها بوده  ساز آن هایی که خود سبب د است، بر ویرانه موانع را پشت سر گذاشته و هم چنان که امروزه نیز مشهو 

نگری همان قدرت   تونی  برای  دقیقًا  مبهم،  غالبًا  و  این مسیر سخت  است.«  تاخته، شکل گرفته  پیش  به 

توان از آن بیگانه شد. این قدرت برسازنده در آستانه  توان آن را واگذار کرد و نه می برسازنده است که نه می 

برسازنده همانا »مفهوم بحران« است.    گذارد. قدرت ناگاه پدیدارشده خود را به نمایش می   باریک یک بحران 

ی میان قدرت برسازنده و مفهوم بحران، بر دیالکتیک میان استقامت در حال تکوین  نگری به کرات بر رابطه 

کند،  ت که انفجار ایجاد می یم قدرت برسازنده همان نیرویی اس ا کند: »پاراد و هیجان ناشی از رویداد تأکید می 

 دارد.« از پیش موجود و تمام احتمال تداوم را از میان بر می   کند، تمام توازِنوقفه ایجاد می 

ای از یک  دهی«، »برهه انگیز برای شتاب به این ترتیب، گویی قدرت سازنده موقتی است: »ظرفیتی شگفت 

ها،  شود، »زمانی که نواخت که امر خاص به امر عام بدل می یابد«، زمانی  گی به عامیت دست می ین رویداد که تک 

یابد. این شتاب، این ازدحام، این بارش رویدادها،  ی خود دست می ها« به کنش برسازنده ها و فرمآن تقطیع 

شود  بندی انقالبی که سوال تکراری انقالب از کجا آغاز می بندی طبیعی انقالب کبیر فرانسه است. زمان زمان 

ای خطرناک که  دهد. زمان و مکان خاص رویداد انقالبی، در لحظه یابد را در پیش رو قرار می خاتمه می   و کجا 

چون »مغاِک دموکراسی«  کند، هم ی نمایش راززدایی می بودن برساختی و نیروی مخرب آن از صحنه رادیکال 
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چون »انقالبی متفاوت«  برسازنده، هم   ی افراطی قدرت ی این تجربه شود. انقالب کبیر فرانسه به واسطه بارز می 

بندی سرکش این قدرت برسازنده با نظم ترمیدوری محدودتر  شود. هر چه زمان و »طلوعی برین« پدیدار می 

هر چه  آید.«  سان جنبش رهایی اجتماعیْ در صدِد شکستن این قیدوبندها برمی تر به شود، »هر چه بیش می 

عمق    ی د ی جد   ی ها زه ی با انگ   ی را اجتماع   ی روها ی ن   رد، ی گ می قرار    ی و نهاد   ی اس ی در برابر ضدانقالب س   تر ش ی ب 

 تر تصدیق خواهد کرد. بخشد و خود را به عنوان »انقالب مداوم« بیش می 

ر«  های ناگهانی و چشمگی »با شتاب   ، ها سازی های ناگهانی، موانع و وارونه ی طبقاتی به توقف بنابراین، مبارزه 

می  ایده پاسخ  شتاب گوید.  همین  از  زمان«  »قدرت  می ی  نشئت  و  8گیرد.) ها  همیشگی  قدرت  مردم  اگر   )

بندی باز و »پیوسته انقالبی« در حکم » نخستین  اساسی خود را داشته باشند، زمان ناپذیرِ اصالح قانون تقلیل 

  ی ی ها دوگآن   ی معنا   ْت برسازنده شود. منشاء شود تا قدر باعث می   زمان   شود. ی سوبژکتیویته« کشف می شالوده 

اغلب از زمان بابوف و  که    از همین جاست، معنایی   شده   منضم انقالب«    به   دادن   ان ی »پا   ی که به اراده برا 

شود؛ و  ای غیرقابل دسترس می شود: اگر آن را تا به انتهای خود برسانیم برای عده جار زده می   ها ی دور ی ترم 

 بار برای همیشه پایان دادن به آن است. ای دیگر یک برای عده 

خواهند »انقالب پایان یابد« زیرا انقالب کاری انجام نداده یا بد انجام داده؛ اصل کارها  بابوف و مانند او می 

خواستند نقطه پایانی بر آن بگذارند. انقالب  انده است. بنژامین کنستانت یا فرانسوا فوره از سوی دیگر می م باقی 

اش، برعکس، انقالب ناتمام،  به لحاظ سیر رویدادها بر سکوی ترمیدور خاتمه یافت. در مفهوم تداوم برسازنده 

برد:  های ناگهانی راه می مسیرهای ناپیدا به طغیآن ماند. قدرت زیرزمینی آن از  ناپذیر باقی می منقطع و پایان 

: »پایان انقالب فرانسه یعنی گشایش عصر انقالب مداوم و انقالب  1968، مه  1936، کمون، ژوئن  1848ژوئن  

 ( 9کمونیستی؛ بسته شدن این مسیر یعنی لیبرالیسم و از آن بدتر ارتجاع.«) 

دارند. در اصالحات، یکنواختی زماِن همگن و توخالی،  بندی خاص خود را  اصالحات و انقالب هر یک زمان 

های یک زمان در هم  سازی و حکایت است. در انقالب ، سکسکه زمان تاریخی بدون رویداد، محکوم به شبیه 

تردید نخستین فردی بود که رابطه میان  شکسته است. ادموند بورک که مصمم به دفع خطر انقالبی بود، بی 

بندی ُکند آن را توضیح داد: »اقدام آرام و حتی نامحسوس«، سپس »فرایند ُکند و  زمان اصالحات احتیاطی و 

ی یک »نیروی همیشه تجدیدشونده«. از ترس بیدارشدن غول رویدادهای خفته باید روی نوک پنجه  پیوسته« 

یکی علت و معلول  ی مکان ای ساده در زنجیره آید، دیگر حلقه راه رفت. زیرا دوگانگی قدرتی که ناگزیر پدید می 

 نیست، بلکه واقعیتی است برسازنده که قوانین خود را به همراه دارد. 
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ای که زیر  کننده توان به کارکرد تضعیف توان به این تداوم ناسازنمای رویدادها اندیشید؟ چگونه می چگونه می 

توان به این صبر اندیشید؟ چگونه می سطح آرام چیزها جاری است و تحت پوشش منظم هنجارها تداوم دارد،  

گونه که وفاداری عمل  گوید همان ودرزهاست فکر کرد؟ بدیو می ها و ترک و شکیبایی که مشغول تعریض ورطه 

کند. معموالً تأهل یا احساسات عاشقانه، این وفاداری به رویداد و دیدارهای گذشته، عطر و بوی دلبستگی  می 

بخشد« ای که »خود را به عنوان انقالب مداوم تحقق می نگری، برعکس، قدرت برسازنده را دارد. نزد    به خاطره 

ماندگاری که به رهایی  گیرد«، به قرار مالقات و به قول درون یا »شکل قدرت یک انقالب مداوم را به خود می 

 داده است، وفادار است. 

را فیضی دنیوی و بی ی عمومی« که ژاکوبن »اراده  آن  با  ن اعالم  زما ها  بیگانه  از حاکمیت عقل و  کردند، 

دوره  تاریخی سرچشمه می دیالکتیک  فراهم  های  را  امکان  این  برسازنده«  مفهوم »قدرت  برعکس،  گرفت. 

ماندگار بدل سازیم: »دیگر نباید  ی نمایشی انقالب بکاهیم و آن را به یک امر رادیکال درون کند که از جنبه می 

ی  ناپذیر، که به واسطه ناپذیر، پراتیکی مستمر و کنترل ونی زمان، میلی پایدار و تسلیم چیزی جز میل به دگرگ 

وقفه این قدرت برای نگری همانا تازگی  (. آیا تأیید بی 10عشق به این دوران سرگشوده شده، برجای بماند«) 

ی او، تاریخ در  گفته دهد، آن هم زمانی که به  ی نوزدهم را تشکیل می عظیم سیاسی و چارچوب تاریخِی سده 

 شود؟ لحظه گم می   مدرِنناپایداری پسا 

 ی عالی امپریالیسم؟ امپراتوری، مرحله 

مدرنیته همانا »انتقال سرمایه در تاریخ معاصر« را مایکل هارت و تونی نگری در گذار از مدرنیته به پست   

نشینی که به شدت مخالف منطق  بینند: پیدایش یک آزادی و فرصت یک سیاست اختالط نژادی و کوچ می 

است.)  مدرنیته  سرزمینی  و  آن 11دوگانگی  در  (  عمومی  نهاد  نقِد  بسط  با  برسازنده ها  زوال  قدرت  به   ،

کنند: در حالی که امپریالیسم کالسیک به  هاِی دولتی و ملی به نفع یک امپراتور نامحدود توجه می حاکمیت 

ها وجود دارد نه  ملت ی امپراتوری نه دولت رود، در مرحله می معنای گسترش دولت ـ ملت از مرزهایش فراتر  

نامیده    امپریالیسم.  امپراتوری  که  است  سراسری  و  جهانی  »فراملی،  نوین  ]حکومتی[  دستگاه  بنابراین، 

 داری« است. ( امپراتوری نه آمریکایی، بلکه »صرفًا سرمایه 12شود.«) می 

املی در پایان جنگ سرد و حمالت نظامی در خلیج فارس یا در  های فر این امپراتوری که از تمرکز سرمایه 

مکان که  گذارد، نوعی قدرت پاسکالی بی بالکان شکل گرفته است، »شکل جدیدی از قدرت« را به نمایش می 

ملت به  ـ تواند همه جا و هیچ جا باشد. بنابراین، جهش »از امپریالیسم به امپراتوری و از دولت کانون آن می 
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سیاسی بازار جهانی« در گذر سیاره از تبعیت صوری به تبعیت واقعی روابط تولید و بازتولید توسط سرمایه    تنظیم 

 رسد. از آن پس امپراتوری با لغو هر گونه تقسیم داخلی و خارجی پدیدار خواهد شد. به پایان می 

سازد. این وضعیت صرفًا یک ی های تاکتیکی »مکتب انقالبی کهنه« را منسوخ م سابقْه دغدغه این وضعیت بی 

از میل درونی ضدجهانی  ناشی  را در دستور کار خود خواهد گذاشت که  به رهایی است. »امروزه  شدن  اش 

خواهی« پیش از هر چیز مبتنی بر »مبارزه در داخل امپراتوری در بافتارهای مرکب و پرنوسان علیه  جمهوری 

 آن است.« 

شکل  ی صنعتی هم قدرت و مدیریت اقتصادی با تمرکز حکومتی سرمایه   های تسخیر همان گونه که استراتژی 

اش، به شدت با »روح تازه« و »پرنوسان و مرکب«  رغم ادعای تازگی بود، این گفتمان براندازی پسامدرن، به 

کند،  شناس مارکسیست آرژانتینی، اتیلیو بورون، اشاره می ماند. همان گونه که جامعه شکل می داری هم سرمایه 

شده و انحالل  ها در فضای جهانی ـ ملت ی محوشدن دولت هیچ چیزی اساسًا ناسازگار با لفاظی مسلط درباره 

 تکه کردن پسامدرنِی انبوهه وجود ندارد.  مردم و طبقات در تکه 

ی  ی سلطه ، با نگاه از باال )از »کانون« اروپایی ـ آمریکایی(، به ویژه در نقد سازوکار تازه امپراتوری   کتاب 

های معاصر از امپریالیسم توجه چندانی ندارد. تقریبًا هیچ تحلیل  سلطه، به تحلیل های تحت تولید در سرزمین 

های مسلط واقعی، از دیالکتیک  های چندملیتی و حکومت مستندی از تمرکز موثر سرمایه، از روابط میان شرکت 

انجام داد( و   ی بیستم طوالنی سده ی آریگی در کتاب  قلمروزدایی و قلمروسازی )تحلیلی که از جمله جوان 

گذاری چندجانبه، اجماع واشینگتن و  ی پیمان سرمایه نهادهای »حکومت جهانی« )و تقریبًا هیچ چیز درباره 

ای سرمایه در عصر  تر و نیز مرکب که خصوصیت انباشت سیاره ها در رشد همچنان ناموزون غیره( و نقش آن 

 وجود ندارد. امپریالیسم است،  

داند. درست است که یک نوع  ای فوری می گرایی« را وظیفه سوم نگری به لحاظ عملْی »گسست از جهان 

داری در سطح جهانی، از توهمات  مند سرمایه ی وحدت نظام گرایِی خاص، ناتوان از اندیشیدن درباره سوم جهان 

رود. او به صراحت ها خیلی فراتر می گری از این حرف ( اما ن 13کند.) تغذیه می   سپال هایی« مانند  گرا »توسعه 

ها وجود  گوید، »هیچ شکافی میان شمال و جنوب وجود ندارد، زیرا هیچ تفاوت جغرافیایی میان دولتـ  ملت می 

کرد که ما همگی متقاباًل به  شرمانه ادعا می تر هنری کیسینجر بی ( این همان چیزی است که پیش 14ندارد.«) 

های آمریکایی نیاز دارد، ایاالت متحده هم به موزهای  طور که هندوراس به رایانه وابسته هستیم، زیرا همان هم  

 هندوراس نیاز دارد! 
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یک بازار جهانی همگن    دلوزی ی هموارِ«  شدْن سلسله مراتِب سلطه و وابستگی در »حوزه بنابراین، با جهانی 

شود:  ی اینک به گسست از سنت ضدامپریالیستی تبدیل می شود. دعوت به گسستن از توهمات جهان سوم می 

یک پیشرفت    های تولید پیشین داری را در رابطه با مناسبات اجتماعی و شیوه »همان گونه که مارکس سرمایه 

 دانست، امپراتوری نمایشگر یک پیشرفت است«. می 

انگیز  ر به نگرشی نه چندان شگفت این ارزیابی از نقش مترقی امپراتوری نسبت به امپریالیسم قدیمی منج 

اعالم    2001شود، اما با این همه، در مواجهه با وضعیت جنگ نامحدودی که جورج دبلیو بوش در سپتامبر  می 

متقابل،    ی واکنش   ، ی ست ی ال ی امپر   ش ی در رابطه با گرا   یی قهقرا   ی »چرخش   یی کا ی واکنش آمر   ن ی ا کرد منطقی است:  

ن  قد   سم، ی ال ی امپر   ی رو ی بازگشت  ساختار  با  روش   ی م ی مرتبط  و    ی امپراتور   ه ی عل   ، ی رهبر   ی م ی قد   ی ها قدرت 

با  15«) است.  تصور  قابل  »اتحادهای  باید  جنگ  با  مبارزه  برای  نتیجه،  در  اصالح (  طلب  اشرافیت 

 ( عجب!16ها فکر کنیم.«) ی این « را مورد بررسی قرار داد. ُخب! »پس باید در مورد همه امپراتوری 

شان به سرزمین دالرها مبارزه  ترتیب، انگار به جای این که پرولتاریای آرژانتینی با الحاق سرزمین پس به این  

وطنی امپریالیستی بشتابد؟ با این حال حمایتگری »امپراتوری«  کند، باید با آغوش باز به استقبال این جهان 

کند. چند هزار  لیحات خوب عمل می آمریکایی و اروپایی در رابطه با محصوالت کشاورزی، آهن و فوالد و تس 

میرند و چند صد مراکشی یا از اهالی  های متمادی در مرز بین آمریکا و مکزیک می مکزیکی در طول سال 

 شوند. الطارق غرق می های جبل مالی در آب 

دارد که    ی ستگ ی شا   ن ی ا   ی امپراتور  اندیشیدن را  انتقاد پست کوشد  می زمانه    ی تازگ   ی باره در   با  از  مد از  رن 

کنند که بازار  ی م   د ی گذشته تأک   ی ها انقالب   ی بردن به اسطوره پناه   ی آن به جا   سندگان ی بهره ببرد. نو   ی روشنگر 

گسترش    ی امدها ی پ ی  درباره خواهند  ی ها م آن   . خواهد داشت وجود ن   ی فرامل   ی نظم حقوق   ک ی بدون ظهور    ی جهان 

خود را در معرض    ی ها ه ی فرض   ی کنند، اما به سخت   ی بررس   ی اجتماع   د ی بازتول   ی ها حوزه   ی روابط بازار به همه 

و    ی فرامل  ی ها شرکت  ن ی ب  وند ی پ   ، ی نظام  ی ها ی و استراتژ  ک ی ت ی ل و ژئوپ  ه، ی تمرکز سرما  ی ن ی ع  ی ها ت ی آزمون واقع 

 دهند. ی قرار م   ی دولت   ی ها دستگاه 

م   ن ی ا   م ی تسل ی  زمان   ها آن ،  ویژه به  مدرن ی توهم  که  پس   ته ی شوند  نه  اند ی متوال   ی ها دوره بازنمود    ته ی مدرن ا و   ،

. تبلور قدرت  گر ی د   ی شدن از سو تکه ، تکه یی : تمرکز از سو ه ی انباشت سرما   مکمل و متضاِد  ی فرهنگ   ی ها منطق 

زمان، توهم  خالل دوقلو در    ی ها ش ی گرا  ن ی ا  یی بازار. جدا  دش گر  ت ی ال ی ها و س بتواره تحجر  ؛ ی و انحالل عموم 

 .  دهد ی جلوه م   « ی و »پسامل   « ی را »پسامدرن«، »پسااستعمار   ی امپراتور   ْدی : نظم جد کند ی م   ت ی « را تقو ا »پس 
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  شتر ی ب   ی دارد. امپراتور   ی همپوشان   برد بلکه با آن از بین نمی را    میان کشورها سلطه    ی م ی نظم قد   ر ی پ   سم ی ال ی امپر اما  

  ی ها سازمانده ملت   ن ی را ب ها  ت ی ها و تبع از سلطه   ی مراتب سلسله   اما   ، یی کا ی تا منحصرًا آمر   است   سر ند و چ   ی چند قطب 

مسلط    ی ها دولت   ی و تجار  ی پول   ، ی چنان بر قدرت نظام شوند هم ی م  ی که فرامل   یی ها و شرکت  ه ی کند. سرما ی م 

مثابه مرحله   ی »امپراتور   ی باره در   ی نگر   بندی صورت کنند.  ی م   ه ی تک  امپریالیسم«،  به  نت ی عالی    ی ر ی گ جه ی با 

  ی به عنوان »مرحله   سم ی ال ی امپر   ی باره در   ن ی لن   بندی خطر صورت همان    با   تناقض، م   ی ها ش ی از گرا   غیرقطبی 

  ل ی تبد   ی ان ی پا   ی به مرحله   « مرحله ترین  عالی آن »   ی که برا   ز ی آم فاجعه   ی ر ی : تفس مواجه است   « ی دار ه ی سرما   ی عال 

 . ای نتیجه   چ ی شود، بدون ه ی م 

 اش  امپراتوری و ُنفوس 

این جا، مفهوم کانونی »انبوهه« به عنوان معکوس و پیامد امپراتوری  ( نوین برای امپراتوری نویْن.  16ـ 1ُنفوس) 

شود، پیامدی که بنیادهایش به واسطه نفوس پسامدرن تهدید خواهد شد. این اصطالح با پژواک پدیدار می 

تردید حاصل  داری مواجه شده است. موفقیت آن بی سازی سرمایه های مقاومت در جهانی خاصی در جنبش 

های  ها و وابستگی ها، بحران هویت [ توصیفی آن است. در واقع، گویی فزونی و حتی تنوع مقاومت ]مفهوم 

های خونی« ترسیم کرده بود( آن را توجیه  ی »عدم پیوند تر پدیده اجتماعی )آنچه روبرت کاستل به طور کلی 

ثباتی  ها، تمایل شدید و پایدار بی زمان گسترش مزدهای کار فکری، افزایش محرومیت توان هم کند. گویا می می 

 را منعکس کرد. 

آمدِن جمعیت رنگارنگ آرژانتینی، کارمندان، اهالی محالت، مادران  توان گردهم به این ترتیب، به خوبی می 

شده به واسطه تنزل ارزش پزو و دیده از بحران دانشگاه، قشرهای متوسط ویران میدان مه، دانشجویان آسیب 

این حال مفهوم انبوه به  توانند همزمان به عنوان »مردم« یا »انبوهه« بدانند درک کرد. با  را می   غیره، که خود 

شناسْی مفهومی ناسازگار، به لحاظ فلسفْی مفهومی مشکوک،  لحاظ نظرْی مفهومی مغشوش، به لحاظ جامعه 

   و به لحاظ استراتژیْک مفهومی تهی است. 

 مغشوش . به لحاظ نظری، مفهومی  1
ناخواسته شکنندگی مفهومی) کوشد »تعریفی هستی نگری که می  ارائه دهد،  انبوهه«  از  را  17شناختی  آن   )

کند که »انبوهه مفهومی است از طبقه«، با این همه با مفهوم طبقه کارگر تفاوت  سازد. او تأیید می آشکار می 

تر از مارکس بلکه به  ه )نه تنها بازگشت به عقب توانیم از خودمان بپرسیم نوآوری اصطالحی ک دارد. آنگاه می 

ی هفدهم است(، بیش از همه هدفی جز تصحیح نگرش  ی اسپینوزایی سده پیش از هگل یعنی به انبوهه 

رایج بود(، یعنی نگرشی    1970ی  ی کارگر ندارد )که به ویژه در سنت کارگرگرایی دهه ی طبقه کننده محدود 
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ی کارگر صنعتی  شناختی به طبقه کرد و به لحاظ جامعه مستقیمًا تولیدی تعریف می   که پرولتاریا را صرفًا با کار 

داد. در این صورت، انبوهه فقط نام مستعار یا تمهید جعلی پرولتاریایی است که با تعمیم مناسبات  تقلیل می 

قطعیت را ین عدم ، در دانشگاه رومی السپینزا ا 2001بازار بزرگ شده است. نگری در یک سخنرانی در اکتبر  

م آیا  ی کنم هنوز ابتدایی است و باید ببین اذعان کرد: »از دیدگاه علمی، بدون شک این مفهوم که من اعالم می 

ی  ها زنیم، منظور فزونِی سوژه کاربردی است یا خیر. وقتی برای توصیف پرولتاریای نوین از انبوهه حرف می 

 ( 18کنند.«) ی ها همکاری م جنبشی است که در آن تکینگی 

دهد. ورود انبوهه به صحنه نشان از »گذر از مدرنیته  با این همه، نگری به این انبوهه معنایی حماسی نسبت می 

ی مبارزات کارگران خواهد بود.  واسطه به پسامدرنیته« و نهایت انحالل »اشکال انضباط اجتماعی مدرنیته« به 

یا سیاسی انبوهه بر کاربرد انتقادی این مفهوم تأکید دارند.    شاگردان فرانسوی نگری به جای محتوای اجتماعی 

ی  فرضیه   توسل به   ای مبنی بر »دفع هر وسوسه شود تا  باعث می شود،  می گذاشته  ها  ه تأکیدی که بر کثرت انبوه 

مولیه  . اما یان  شود ممکن  «  خدا، مردم، پرولتاریا، طبقه   نظیر های بزرگ  ی تاریخی، سوژه سوژه با یک  واحد  

در  کمی تغییر    افتد که تغییر کلمْهاین اتفاق می   [ 19] ای است«. کشد: »تغییر کلمات هنر پیچیده آه می   بوتان 

 . دهد شیء می 

این مفهوم   چه . اگر است اجتماعی    های سوژه تأکید بر کثرت و ناهمگونی    انبوهه بنابراین، کارکرد اصلی مفهوم  

سرکوب یا پنهان شده است، اما این  بزرگ  پرولتاریای    ی اسطوره   ی بازنمایی یکپارچه ی  واسطه به مدتهاست که  

حرفه  نامتجانس  شرایط  اساس  بر  طبقاتی  منافع  اتحاد  نیست.  جدید  کاماًل  مختلف،  جایگاه ای،  تنوع  های 

  جنبش کارگری، که وحدت  .  ایجاد کرده است   معضل رفتارهای فرهنگی متنوع، همواره برای جنبش کارگری  

ر با  دائمًا   به چالش کشیده  منطق  کار  بازار  متناوب شود می قابتی  و  ناموزون  به طور  نظیر متبلور می   ،    شود، 

و غیره. از سوی دیگر،  فلزکاران  آهن،  کاران، کارگران راه معدن   مانند های مرجع  و بخش   گذار شالوده تجربیات  

  اند، یعنی گرایش ه آشنا بود   ن با آ   شناسان تاریخی است که از زمان ماکس وبر جامعه   ی شود، گرایش آنچه تأیید می 

 جوامع مدرن.   ی و پیچیدگی فزاینده   فکیک به ت 

فرایند  ناپذیر است. شدن آن جدایی از اجتماعی خود تقسیم کار مرتبط است که  ی آشکارا با توسعه  گرایش این 

در  ، کارگر اتحادیه  تراجنسی مرد یا زن، یا    کردن این پیچیدگی توسط خود افراد است. مِندرونی   همانا   جدیدتر 

م، کمونیست علیه بورژوازی، یهودی علیه ضد یهود، ضدصهیونیست علیه صهیونیست، سفاردی  ا یس ی ر   مقابل 

  ای انبوهه   تنهایی   به   من   که این   خالصه   … علیه اشکنازی، شهروند فرانسوی متولد اکسیتانیا و غیره هستم 
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ضاد غالبی  ت   و   مشخص   های موقعیت   به   توجه   با   ها آن   شدت .  شوند می   رکیب ت   هم   ها با تعّین   این   همه .  هستم 

   تکه بدل شود؟ تواند به فردی تکه کند. اما چگونه این فرد چندگانه نمی کند تغییر می ها را مشخص می که آن 

های  سندیکاها و جنبش ی ها نه اهمیت دارند و نه دوام یکسانی. آن گونه که از جایگاه ویژه ی این معرفه همه 

گیری افراد در  شویم، مناسبات طبقاتی و جنسیتی در شکل های اجتماعی متوجه می ی جنبش زنان در مجموعه 

های اجتماعی، سوال  ی کثرت و تنوع سوژه ی ساده کنند. فراتر از مشاهده ای را ایفا می جوامع ما نقش برجسته 

این موضوعات پیرامون طرح مشترکی به عنوان بدیل استبداد  ی  آوردن همه مطرح این است که آیا گردهم 

همه سرمایه  از  باید  یا  است،  مناسب  و  ممکن  این داری  به  جاه   ی  و  بپوشیم  چشم  بدیل  طرح  برای  طلبی 

 موقع و پیوندهای رنگارنگ )از نوع رنگین کمان( پیرامون موضوعات خاص قناعت کنیم؟ های به ائتالف 

کند همانا خودِ سرمایه است؛ این تعمیم مناسبات بازار، حضور  دت مقاومت را ممکن می آن چه همگرایی و وح 

ی غیرشخصی در تمامی منافذ زندگی اجتماعی است. ستم پدرساالرانه  ی قانون ارزش، نفوذ سلطه جانبه همه 

متناسب با آن خود را    داری منطبق و شود، بلکه خود را با شرایط تقسیم کار سرمایه داری متولد نمی با سرمایه 

ی بازار )از طریق زمان کار مجرد( جدا کرد،  توان از بحران سنجه محیطی را نمی دهد. بحران زیست تغییر می 

ی ماهیت بازتولیدی خود، به طور فزاینده درمانده و ناتوان از تنظیم روابط جوامع انسانی  بحرانی که به واسطه 

ی مالکیت ارضی و تولید فضای مسکونی و غیره جدا کرد.  توان از مسئله است. مسئله شهر و مسکن را نمی 

محیطی  های سندیکایی، فمینیستی، زیست بنابراین تصادفی نیست که بر اساس نارضایتی خاص خوْد جنبش 

اند در سیاتل، پورتو آلگره، جنوا یا هر جای دیگر گرد هم آیند و حول یک موضوع و فرهنگی گوناگون توانسته 

 بخِش »دنیا برای فروش نیست!« جمع شوند. وحدت 

 شناختی، مفهومی ناسازگار . به لحاظ جامعه 2
ی کار غیرمادی و فکری را توضیح دهد؛ به این ترتیب،  ی دوم، مفهوم انبوهه قرار است قدرت فزاینده در مرحله 

واقعیت که دیگر بحث بر سر کارگری نیست  شدگان از سیاست اقتصادی ارزش« را بگیرد، یا این  »انتقام حذف 

فروشد، بلکه باید شخصیت خود را  که فقط نیروی کار خود را )استفاده از این نیروی کار برای مدتی معین( می 

 پذیری با حذف تقسیم زمان بین زمان کار و »زمان خودش« بفروشد.  به مدد انعطاف 
 

این  نیست که روند توسعه با  به سمت  کشورهای سرمایه ترین  یافته که شکی  اخیر  بیست سال  این  در  داری 

مزدی صنعتی و افزایش نفوذ کار فکری در سپهر تولید است، ارزیابی این روند نزد نگری و هارت  کاهش کار  

 27یا   26درصد به    35بسیار تقریبی است. در فرانسه سهم کارگران صنعتی در نیروی کار طی همین دوره از 

وجه به معنای ناپدیدشدن نیست.  هیچ کرده است. این ]خود[ یک سقوط چشمگیر است. اما به درصد کاهش پیدا  
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  ر ی مونتبل ی  گیری ارزیابی مهم خود از منطقه شناس، در نتیجه همان گونه که استفان بوو و میشل پیالِو جامعه 

 اند. تر، آن را نامریی کرده ی کارگر از میان نرفته، بلکه نامریی شده است. دقیق اند طبقه گفته 
   

ی  و اقتصاد نو بود، شرایط طبقه   پسران طالیی های سرخوشی نئولیبرالیسم، زمانی که دور، دور  طی سال 

نشینان  ها معطوف به حاشیه ی شکست اجتماعی تبدیل شده بود. گرایش علوم انسانی دانشگاه کارگر به نشانه 

نوعی    به   ها نیز تسلیم و مطرودین جامعه بود و نه کارگران مرد )یا زن( در محل کار. خود رهبران اتحادیه 

عالقگی سیاسی معاصر شده بودند، و نه از کارگران، زحمتکشان و کارمندان بلکه از »مردم«، نوعی سحابی  بی 

گفتند. این وضعیت پس از اعتصابات  اد بدون ویژگی خاص سخن می شناور اجتماعی و غبار متشکل از افر 

 ، هم در تحقیقات اجتماعی و هم در گفتمان اجتماعی و سیاسی تغییر چشمگیری کرد. 1995

ی کار«  شده ، مطبوعات جریان اصلی ناگهان »دنیای فراموش 2002پس از شکست چپ در انتخابات آوریل  

وزیر یر موروی، نخست ی آن را زیر سوال بردند. پی شده اجتماعی انباشته   های را به یاد آوردند و سرخوردگی 

ی  ی »کارگر« چیزی نیست که مایه سابق سوسیالیست، مجبور شد به رهبری حزب خود یادآور شود که کلمه 

(  فریبانه و به لحاظ اجتماعی تحقیرآمیز وزیر، به روش خود )عوام یر رافارن، نخست شرمندگی باشد. ژان پی 

 دلسوزانه به این تغییر رویکرد »فرانسه از پایین« واکنش نشان داد. 

  ی ربنا ی ز   ی دارد که گاه   از ی ن   ی ست ی ون ی امپرس   ی ها شه ی از کل   ش ی ب   ی ز ی به چ   ی اجتماع   ی ا ی در دن   ی جار   ی ها ی س ی دگرد 

  گروندریسه ی کار فکری در کار مولد )گرایشی که مارکس در  ادغام بیش از پیش فزاینده   است.   انبوهه مفهوم  

ی  شدن فزاینده دهد، تعارض میان اجتماعی به آن پرداخته است( تضادهای ذاتی قانون ارزش را افزایش می 

 کند.  کار و تصاحب شخصی، میان پیشرفت کار مشخص شخصی و کاهش کار مجرد را تشدید می 

درصد از کل    2/ 4ی فناوری اطالعاتی هنوز فقط  وزارت کار ایاالت متحده برآورد کرده بود که مشاغل حوزه 

دهد )این برآورد پیش از بحرانی است که این صنعت را نابود کرد.(  به خود اختصاص می   2010مشاغل را در  

کردن  ِی فکری و از سوی دیگر تیلوریزه ی کار مزد ها در کار است: از سویی توسعه سازی در واقعیت، روند دوگانه 

دونالد  درک است که یک پیک موتوری پیتزا و پیشخدمت شاغل در مک ی کار خدماتی. کاماًل قابل گسترده 

یکی گرفته    1960ی  توانند با فلزکار قهرمان سینمای ایتالیای دهه ثباتی دارند، نمی که به لحاظ شغلی کار بی 

فراد از مالکیت ابزار تولید، با توجه به جایگاهی که در تقسیم کار اجتماعی دارند، با  شوند. با توجه به طرد این ا 

دوزان، خیاطان  سازان، پینه قدر پرولتر هستند که مبل ها از نظر مارکس همان توجه به شکل مزد و درآمدشان، آن 

 . ها پیش از پیدایش صنایع بزرگ نوین، پرولتر بودند های پاریسی، مدت کارگاه 
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  بخِش مادی، خصلت رهایی غیر ها از جایگاه بالفعل کار فکری  رغم ارزیابی تقریبی آن گفتمان هارت و نگری، به 

ی  مادی« فروشنده غیر توان ادعا کرد که »کار  کند. با این حال به هیچ وجه نمی خاصی را به آن اطالق می 

ند، آزادتر از کارگرانی است که به صورت جمعی  ک ای که در خانه کار می ی موقت و فروشنده دهنده تلفنی، آگهی 

تر  پذیری بیش شدن کار دستمزدی و انعطاف ( در حال حاضر فردی 20اند.) در محلی خاص سازماندهی شده 

ها و تضعیف سازماندهی جمعی نیروی کار ]در جریان[ است.  پاشیدگی همبستگی ساعت کار در خدمت از هم 

هایی مانند مداف  ضد اجتماعی« سازمآن   اصالحات ضدلیبرال و »نوسازی   این در واقع همان چیزی است که 

 (Medef .در فرانسه به دنبال آن هستند ) 

های اجتماعی مختلف  میان سوژه  مراتبی استراتژیک هارت و نگری پس از پافشاری بر این واقعیت که سلسله 

کاران« بحث خود  ثبات الق نقشی ممتاز به »بی تواند وجود داشته باشد، با اط دهند نمی که انبوهه را شکل می 

ی  دهند. به قول هارت و نگری، در پسامدرنیته، »مقهورشدگان مطیع«، »استثمارشدگان و انبوهه را خاتمه می 

ی »ناهمگون،  ی انبوهه ( در انگاره 21) کنند.« بلعند و سرانجام هضم می کنند و »پرولتاریا را می فقرا« را جذب می 

ی  سویه ی فشرده، پیوسته و تک سر« به مخالفت با توده پیچیده«، که با »پیکربندی نامتمرکز و بی   پراکنده و 

مدرن  جاگستر یا ریزومی را که از انهدام پسا ی همه کاران به تعبیری سوژه ثبات خیزد، بی مزدبگیران سنتی برمی 

کاری  ثبات عْی نخستین بازنمایی کامل بی ی جنوا از نظر اجتما ( »انبوهه 22دهند.) رود تشکیل می انتظار می 

( این انبوهه »درون این کار فکری  23ی انقالب پسافوردی شکل گرفت.«) واسطه جدید کار اجتماعی بود که به 

 شود.  های رهایی بیش از هر وقت دیگری در آن حضور دارند، از بینوایی جدید آگاه« می مادی، که نشانه غیر و  

خواهد  ، می ورزد می که به درستی بر لزوم اتحاد بین کارگران کارخانه و کارگران طردشده اصرار  نگری پس از این 

( از سوی چه کسی 24.«) شناخته شوند   به رسمیت فکری تولید    اجتماعی و نیروهای   کاران ثبات بی »نقش غالب  

های  مراتب میان سوژه لسله ی س به رسمیت شناخته شوند؟ بر اساس چه معیاری؟ آیا این خود برقرارِی خودسرانه 

بخش طردشدگان،  قباًل پتانسیل رهایی   پیشین   ی مقاله اجتماعی نیست که در جای دیگری آن را رد کرده بود؟  

  رخوردار از وار کارگران ب برده   دواندن ریشه »تبعیدشدگان نظام« را در مقابل    ی همه   کاران و ثبات بی نشینان،  کوچ 

 نظام مرتبط است. بازتولید  با  از سرمایه مستقیمًا    شان بعیت که ت   پایدار قرار داده بود   شغلی 

ای پیشین سوسیالیسم  های رسته خواهد از کسانی فاصله بگیریم که »بر پایان توافق به این ترتیب، نگری می 

آغشته  گریند، و به یاد دوران خوش گذشته و در فکر نوستالوژی رفرمیسم اجتماعی  های کارگری می و اتحادیه 

 (  25شهر هستند.«) به خشم استثمارشدگان و رشک غالبًا جوشیده از آرمان 
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مردم    های ی که سرخوردگ   خواهی سهم و  حسادت    پست   ِزی غرا ی  باره در   ی ارتجاع   ی ها شه ی از کل   تغزلی پرواز    ن ی ا 

با دفاع از قرارداد    یی ا ی تال ی کارگران ا   ا ی آ   . ست ی دور ن انگیزاند،  برمی   ی ستگ ی ا ش   و پاداش   ت ی در مواجهه با موفق را  

،  1995آهن فرانسه در زمستان  مبارزات کارگران راه   ا ی دهند؟ آ ی را نشان م   ی شرکت   ی ژ و نوستال   ی جمع کار دسته 

عموم   های جنبش  خدمات  و  اشتغال  از  بخش ی  کاهنده   اس ی مق   ی برا ه  مبارز   ، ی دفاع    ک ی از    هایی مزدها، 

  اعتنایی بی   ی کار به معنا ـ    ه ی دولت رفاه و مشارکت سرما   ی اره ب توهمات مبارزه در   ا ی ؟ آ اند انه توز نه ی ک   گرایی رسته 

  سم ی ونال ی مبارزه با ناس   ا ی ؟ آ بود به دست آمده    ی جنگ جهان   ن ی است که از آخر   ی فتوحات اجتماع   ی نده ی به آ 

با اروپا   باعث شود که   د ی با   ( 25ـ 1)   شوئنمان   ی خودسرانه  از   ی ا انه نش   خْتی ماستر   برال ی ل   ی هرگونه مخالفت 

که در حال انجام است شاهد    یی اروپا   برساخت در    ا ی شود؟ و آ   تعبیر   ی مل   ت ی حاکم   ی برا   ی ارتجاع   ی نوستالژ 

 (  26) شده است؟   حک شدن  ی مثبت جهان   پویش که در    هستیم   ی شرفت ی پ 

بخش  یی رها   مهاجر   و   ب داوطل   ی شده د ی نامطمئن( به تبع   ا ی   یی فقر، اشتغال جز   ، ی کار ی ب   ق ی )از طر   طردشده   ل ی تبد 

 ؟ ی چه افق   سمت است. اما پرواز به    ی بازتاب »خطوط فرار« دلوز 

 . به لحاظ فلسفی، مفهومی مشکوک 3
است که    ی فلسف   ی ر ی سوگ متکی بر نوعی   ْه انبوه   ریتوریِک  ی شناخت جامعه   ی ها ی و ناسازگار   ی نظر   برآوردهای 

  یی« رها   ی وجود به سو   ی دائم فشار  »   ی حت   ا ی   ( 27ی«) زندگ   همانا »نفس   ه انبوه   ن، ی بحث است. بنابرا قابل   ار ی بس 

  ن ی دهد. ا ی قرار م   رزه مبا   ک ی الکت ی را در مقابل د   ه انبوه   ی شناس ی هست   حًای صر   ی نگر   ی تون   ، ن ی خواهد بود. بنابرا 

  ی رو ی ن  یگانه طبقه کارگر به  ل ی بود با تبد  ی که مدع بخشد تطویل می را  گرایی کارگر  ی« ک ی انقالب کوپرن »  امر 

  ه ی سرما   در مقابل را    ا ی پرولتار   ی اش، فرودست مصادره شده   ی انرژ   ی تبلور واکنش به  نهادها(    ا ی )   ه ی خالق و سرما 

امپراتور ساز   وارونه  نوع   ی د.  به  آن  از  امر  جه ی نت   ی پس  مازاد،  ) عمل ی  ایستا  ـ    ت ی فعال   ( pratico- inerteی 

 شود. ی م   ل بد ه  انبوه   آسای سیل 
 

ی خود به یک  ی مفرد تجزیه کند، انبوهه به نوبه »پرولتاریا« را به صیغه اما در حالی که قرار بود مفهوم انبوهه،  

شده نه  ی بیگانه شود: آیا در بطن انبوهه هیچ تضادی وجود ندارد؟ نه انبوهه بدل می   ای بزرگ اسطوره   ی سوژه 

 ی متعصب؟ انبوهه 

در ادعای تأکید بر این قدرت  شود.  کند که انبوهه به »قدرت ایجابی نهایی« بدل می ژاک رانسیر تأکید می 

  اب ی در غ   هراس،   ن ی ا شود« وجود دارد.  ایجابی، »هراس از امر منفی، هراس از سیاستی که علیه آن تعریف می 

را زیرجلکی باز  ( بازنامیده شده  « ی تصادف  ی شناس ت ی »غا که )  « ماندگار ن درو   ی شناس ت ی »غا همان  ، یی نها  پیکار 
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تواند این پروبلماتیک را  دشواری می به    واژه   ر یی ، تغ ظاهری   ی شود. با وجود نوآور   نفی قرار بود  گرداند که  می 

  ست ی ب   طی   دگان ی استثمارشدگان و ستمد   ی و اجتماع   ی اس ی س   ی ها شکست   واکاوی   ی . به جا جرح و تعدیل کند 

  ی جستجو   ی به جا   ، ی اجتماع   ی ها ی همبستگ   ی دگ ی پاش هم ، رقابت همه با همه، از فردباوری   ، ی برال ی سال ارتجاع ل 

  قهرمان   ی ه انبوه   ک ی   ل ی فضا   ی رو کنیم که  به این اکتفا می ،  نیروها   ی رابطه   ی بازساز   ی برای اس ی س   ی ها راه 

 رفته را بگیرد. بندی کنیم که قرار است جای قهرمان پرولتری از دست شرط 

را آزار    ی جمع   بزرگ جنبش    ی همه   و نیز   ی طبقات   های ج ی که بس ضادهایی  حل ت   ی برا   ه انبوه پرستی  بتواره   ن ی ا 

را دارد،    آن مخالفت با    ی مردم که ادعا   ی مفهوم به همان اندازه   انبوهه کند. مفهوم  ی نم   ی چندان   کمک دهد،  ی م 

  ی اس ی س   ی ها ژه سو   ی شه ی که اند   هایی یل بد گزند  از    ه انبوه   ی شه ی و »اند   ؛ است   سازی همان معضِل این در معرض  

 ( 28در امان نیست.«) شود  ی عمومًا با آن مواجه م 

 . به لحاظ استراتژیک، مفهومی تهی 4

مقابل انبوه که    یی ها فرمول  در  را  ارضانشدنی  مردم،    ه  مقابل   ل ی م فوران  جر   تصاحب   در    ی ها یان قدرت، 

دهند،  قرار می   ی اقتصاد   د ی تول   را در مقابل   ت اس ی س ست ی ز   د ی مرزها، بازتول   بندی شبکه   را در مقابل شده    یی زدا قلمرو 

ای  »پدیده   ، ی اب ی که بازار   دانند ی م   ی به خوب   ی . هارت و نگر ند ست ی ن   ی کاف بیگانگی  و    سازی کاالیی دفع آثار    ی برا 

پسامدرن«،  مفهوم  طرح  از  قبل  برا   ل ی تبد   ی برا   تواند ی م   پسامدرن  فرصت«  به  تفاوت    ا ی مصرف،    ی »هر 

پرشور    توسل که    دانند ی م   ن ی چن ها هم کند. آن   ی گذار ه ی کثرت سرما   بر پرسود،    ات ی عمل   ک ی   در تنوع«    ت ی ر ی »مد 

.  باشد   قدرت خود    در برابِر  ی ناتوان بازتاب    تواند ی م   ی به خوب   «روزمره »   ی ها و کنش   ی محل   ی ها قدرت ـ پاد   به 

بدون پرداخت    توان نمی و    ستند« ی بخش ن یی رها   نفسه فی و تفاوت    بسیج   ، پیوندگری که »   دانند ی ها م سرانجام، آن 

 . رد ک   ی پوش چشم   قت ی حق   از هدف   اد، ی ز   ی نه ی هز 

شدن و همسانی گرایش  ای، »ایجاد سنتزی برای حاکمیت«، که به همگن بنابراین مخالفت با »مردمِ« اسطوره 

بندی روی انبوهه که  ناپذیر« کافی نیستند. این شرط های تقلیل ای متشکل از افراد و چندگانگی دارد، »انبوهه 

های پوپولیسمی را با  دهد، نشانه را را به »بنیاد انبوهه« و »نیز پایه و اساس تمامی امکانات انسانی« قرار می فق 

 کند که خیلی هم بدیع نیست. خود حمل می 

کردن خالء استراتژیک بزرگی سهم دارد.  تعّین مفهومی پایدار پیرامون مفهوم انبوهه، در پنهان سرانجام، عدم 

را در مقابل امپراتوری )یا بهتر است بگوییم واکنش امپراتوری به »فشار دائمی    انبوهه ها که  در نمایش سایه 
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های  ها و تمامی شکل ها، بلکه احزاب، اتحادیه ملت های سیاسی ــ نه تنها دولت دهد، میانجی وجود«( قرار می 

 روند.  ی سیاسی ــ از بین می متشکل مبارزه 

رغم »اضمحالل سپهرهای  شود. سیاست به در حکم جنبش انبوهه تعریف می امر سیاسی برای هارت و نگری  

برخالف ترس شوند«،  سازی می تر خصوصی سنتی مقاومت«، و با وجودی که »فضاهای عمومی هر چه بیش 

تا با  کند. سیاست تنها استقالل موهوم خود را از دست می هانا آرنت، دیگر تهدید به ناپدیدشدن نمی  دهد 

دهند، اکنون مستقیماً  های اجتماعی که امر سیاسی را شکل می ی اجتماعی ادغام شود: »آن کشمکش مبارزه 

چه    ی گر ی انج ی است، پس از حذف م   ی گر ی انج ی هنر م   است ی اگر س کنند.«  بدون هیچ نوع میانجی عمل می 

  که ن ی ا   به   نوید کند.  ی بور م بدون حل آن ع   این معضل از    ی و اجتماع   ی اس ی س   ی امر   امتزاج   ماند؟ ی م   ی باق   ی ز ی چ 

  م ی را ترس   ی انداز را ابداع کند، چشم   « ی د ی جد   ی برسازنده قدرت    ک ی دموکرات   های شکل »   د ی با   ه جنبش انبوه 

 مبهم است.   ار ی زمانه بس   ی ها که در مواجهه با چالش   کند ی م 

کنند: فناورانه )تأثیرات  های تاریخی از جبرباوری مضاعفی پیروی می رسد که دگردیسی نظر می به این ترتیب، به 

ناپذیر انبوهه که به سوی سرنوشت محتوم  شناختی )فشار مقاومت فناوری نوین بر محتوا و سازمان کار( و جامعه 

های اجتماعی و  رود(. بنابراین، در درک وضعیت کنونی و تضادهایش هیچ کندوکاوی از شکست خود پیش می 

ی تأثیرات  شود. هیچ پرسشی درباره نمی   1980ی  ات لیبرالِی دهه سیاسی پرولتاریا در مواجهه با ضداصالح 

این شکست  یا موقت  درباره ها مطرح نمی پایدار  از هرگونه اظهارنظری  بنابراین، نگری  های ی نظریه شود. 

زه،  ی تا رود تا طرح کلی خود را از خالل یک سوژه پیشین خود، اعم از کارگر انبوه یا کارگر اجتماعی، طفره می 

 انبوهه، که از بسیاری جهات مانند خواهر دوقلوی آن است، تکرار کند.  

آوردهای عملی بحث با  برای اجتناب از افتادن در یک نزاع صرفًا َمدرسی میان »طبقه یا انبوهه«، باید دست 

 تأثیر استراتژیک مقوالت موردنظر سنجیده شود.  

های  اش و توانمندی کنند که نظم نوین امپراتوری »در را به روی امکان واقعی سرنگونی هارت و نگری تأیید می 

یش از  برد، تضادهایش ب ی خود را تحلیل می (: از آنجا که سرمایه فضای توسعه 29گشایند«) جدید انقالبی می 

ی نهایی جلوی  ی فاجعه ها در مقابل هر گونه پیشگویی درباره ماند. با این اوصاف، آن پیش الینحل باقی می 

 توانند »سیاسی شوند.« های انبوهه می پرسند که مقاومت و کنش گیرند و از خود در مورد روشی می خود را می 

؟« امروزه هارت و نگری پاسخ  باید آغاز کرد   پرسید: »از کجا ی نوین می تر در آستانه یک دوره لنین پیش 

کشیم برساخت یک سازمان قدرتمند انقالبی است«، اما  دهند که »تنها رویدادی که ما انتظارش را می می 
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قدر هم انتظار نداریم. اما برای  (. یک الگو؟ این 30»هیچ الگویی نداریم که برای این رویداد پیشنهاد کنیم«) 

سیاسی در ظرف زمان، چیزی بیش از »انتظار برای یک رویداد« الزم است، رویدادی  ی  کردن مبارزه محاط 

 که تا همین جا هم تأخیر کرده است. 

ی انبوهه  کنند که »وظیفه ها تصدیق می سیاسی این دو همکار به لحاظ مفهومی روشن است، آن   گرچه طرح 

باقی می  بخشد؟ پاسخ: »در حال حاضر  جان می ماند.« چه پراتیک مشخصی به این طرح سیاسی  انتزاعی 

 ( معمایی رازآمیز. 31توانیم بگوییم.«) نمی 

(  32باید به انتظار فرا رسیدن یک البی اجتماعی انبوهه قناعت کنیم تا در »جناح چپ دولت فرجی بشود.«) 

وجه  ، مت 2001های گسترده علیه دولت برلوسکونی، پس از تظاهرات جنوا در ژوئیه  نگری در مقابل حرکت 

ی این مقاله مشاهده  ( اما با مطالعه 33ی این نام در دستور کار قرار دارد.«) شود که »بازسازی چِپ شایسته می 

چنان به شدت عقیم و خالی از هر بازیگر واقعی است. نه از بازسازی انداز این بازسازی هم کنیم که چشم می 

(. این ابهامْ  CGDLو نه حتی کنفدراسیون عمومی کار )  [ 33ـ 1آید، نه از ُالیوو ] کمونیسم سخنی به میان می 

های اجتماعی همراه با یک سیاست نمایندگی و فشار  ی جنبش امکان کنارهم قراردادن لفاظی رادیکال درباره 

های آن، از جمله انتخابات، فراهم  ی زمینه کشیدن همه نسبتًا سنتی بر چِپ »واقعًا موجود« را، بدون به چالش 

که چپ   ی نهفته است برال ی ل   ال ی سوس   ی ها ی در استراتژ   ی کمتر ساز باز در واقع، مانع    ، ی نظر نگر   زد. به سا می 

سندیکایی منسوب به کارگرگرایی است و با این  جنبش    « ی فرهنگ   مبود »ک در    تر بلکه بیش ،  اتخاذ کرده   ی سنت 

  تواند ی م   نوز کارگر ه   ی که طبقه   ی م ی قد تصور    ن ی بر ا   تکی دولت م   ز ی آم توهم   ی »پروژه مرتبط است با    همه 

چپ بر مردم    ی بازساز تاثیر »   همانا   مسئله   بدینسان   « باشد.   وارش ی گرامش   ی به معنا   ک ی هژمون   ی ها حامل ارزش 

 ؟ توانیم تغییر دهیم مردم را تغییر دهیم را نمی   چپ اگر  خواهد بود.    « د ی جد 

ی  از انقالب کمونیستی، این دیگر »یک برنامه تر  ی پیشرفته ی تازه« برای مرحله در خصوص پیشنهاد »برنامه 

که این دموکراسی مطلق با یک  دانیم. جز آن تری راجع به آن نمی ( است. چیز بیش 34دموکراتیک مطلق«) 

شود، زیرا »جایگزین دیگر،  ی انتخاباتی و نهادی آغاز می فراخوان ــ و البته عاقالنه ــ برای رهانکردن عرصه 

های رای و به سرزمین  ه شهروندان« خواهد بود. پس از این طرد، بازگشت به صندوق طرد منفی و مأیوسان 

موعود همراه است. با این حال مشخص نشد که قرار است در چه شرایطی، بر مبنای چه پیشنهاداتی، با چه  

توانند با  ند«، می کن درصدی که از طریق تحریم با سازوکار انتخاباتی رقابت می   20انداز ائتالفی، » ابزار و چشم 

ی مضامین مشارکتی که  العاده های مشارکت و شهروندی« به حرکت درآیند. توسل به اهمیت فوق »پویش 

ی پورتو آلگری ــ رهایی  بینانه است! در پرتو تجربه کوته   ی »متضمن بازسازی مفهوم سیاست است« دیدگاه 
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اسطوره  عجیب از  محدودیت ی  و  تضادها  از  ــ  می   هایش، وغریبش  تا  متوجه  مشارکت،  مضمون  که  شویم 

به ضرورت خودرهایی آن  پایه جایی که  برای  دارد،  اشاره  استراتژی سیاسی کافی  دوباره   ریزی سازی  ی یک 

 نیست.  

شوند )به   ل ی تبد  ی اس ی س  ی ه به انبوه  ی اجتماع  ی ها آن انبوه مقاومت  ق ی که از طر   ی راه  متصورشدن در   ی ناتوان 

پرولتار   ر ی تعب  از  که  »طبقه   ا ی مارکس  عنوان  م   « ی اس ی س   ای به  که  (،  کند ی صحبت  شده    مطالبه سه  باعث 

  ی ان ی برنامه در بخش پا   در مقام (که  د ی تول   د ی ابزار جد   ص ی تخص باز و    ی حداقل درآمد جهان   ، جهانی   ی شهروند ) 

دارند   ی امپراتور  راد   ی خأل رسم   ن ی ب »   جای  باشند.«)   ممکن نا شدن  کال ی و  نوسان  ا   کی . هر  ( 35در    ن ی از 

 شود.   ی م   ل بد   دم دو   ی ر ی شمش   توازن قدرت موجود، به   در تضاد با   ن ی مضام 

کنفرانس    ن ی است. هانا آرنت در هفتم   ی اس ی س   ی در فضا   ی گنجاندن حقوق جهان   ی به معنا   ی جهان   ی شهروند ــ    

  ی و حقوق  تکالیف  ها، ت ی معناست که ما مسئول  ن ی به ا از جمله شهروند بودن، » : د یگو ی قضاوت م  ی خود درباره 

  ی حقوق بشر زمان  ( 36«) قلمرو باشند.  ک ی  ز ا  ی که بخش  کنند ی م  دا ی معنا پ  ی که فقط زمان  یی زها ی : همه چ م ی دار 

در    ی به مانع   بیش از پیش   ملت ـ شود. اگر دولت ی م   ل ی شود به انتزاع تبد ی جدا م   ی اس ی س   ی شهروند   ن ی که از ا 

. اما  ابد ی گسترش    ، ی جهان   ا ی   ی ا قاره   گر، ی د   ی اس ی در مق   د ی با   ی شود، شهروند   ل ی حقوق تبد   ن ی ا   ی توسعه   برابر 

شهروندی  مستقر وجود داشته باشد.    ی حقوق ی ـ  اس ی و نظم س   برسازنده قدرت    ن ی ب   ک ی الکت ی تواند خارج از د ی نم 

  ی بشردوستانه   ی حقوق بشر و مداخله   ی برال ی ل   روایت شود تا به  ی در بازار منحل م   ی انداز، به زود چشم   ن ی بدون ا 

 . وندد ی بپ   « بدون مرز » 

به    ن ی ها، ا آن   نظر ه . ب شود تضمین می   ش برال ی پردازان و طرفداران ل ه ی نظر   ی درآمد ساالنه   ب، ی ترت   ن ی به هم ــ  

در    مزد و شکستن مانع دست   اس ی مق   کاهش که امکان    ابد ی ی کاهش م   ی اجتماع   یکمینه   ا ی از درآمد بقا    ی نوع 

  یبا کمینه برابر    کم که دست   « ی همگانی همبستگ   مقرری سازد. » ی ممکن م را    ی دستمزد قانون   ی کمینه   برابر 

به    الزم .  کند داللت می   کار   ی ها دستمزدها در برابر وقفه   عمومی   شدن ی اجتماع   ر ب است،  شده  ن ی دستمزد تضم 

دفاع    که در اکثر کشورها زماِن   در حالی ،  است العاده مطلوب  فوق   ی توازن قدرت این امر مستلزم  که    ست ی گفتن ن 

امن  از ز   ، ی اجتماع   ی مزایای کمینه   ، ی ع اجتما   ت ی از  بردن    ر ی امتناع  برابر حمالت    ی کمینه سوال  دستمزد در 

مبهم هستند که به   ی که به اندازه کاف  یی با ادعاها  ی باز است،  ی فرا رسیده اکتساب  ی همبستگ   ه ی عل  ان ی کارفرما 

 خطرناک است.   ملموس   بافتار   ن ی در ا   دهند، راه می مخالف    ی ها ر ی تفس 

  ش ی آزما   ا ی   د ی تول   د ی جد   وسایل توان آن را به  ی کننده است، نم ن یی تع   در واقع که    ی، تصاحب اجتماع باز در مورد    - 

؛ چنین  گذاشت   ی نخورده باق ارتباطات و مبادالت را دست   د، ی تول   ی ابزار اصل بر    ت ی لفت محدود کرد و مالک ی کپ 
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  ی برا   ر ی ناپذ سازش   ی زه به طور مشخص، با مبار   بازتصاحب اجتماعی   ن، ی . بنابرا ست ی ناسازگار ن نظام  با  روندی  

مختلف    ی ها اروپا و دولت   ون ی س ی که کم   ی ساز ی خصوص   د ی در برابر موج جد   ی خدمات عموم   ی دفاع و دگرگون 

 . شود ی آغاز م   اند کرده 

 میان مقاومت و جا خالی کردن 

چنان  پایان و »خروج« موهوم داشته باشد، هم اندازی جز مقاومت بی ، بدون آن که چشم امپراتوری کتاب  

ی فاسد یک نظام گیر کرده است. در  بار و دایره ی فروپاشیِ فاجعه های آسیاب وسوسه یک نظریه میان سنگ 

گیرد. نگری  مضمون شاعرانه خروج جای »خط فرار«ی استراتژیک را می های تونی نگری  حقیقت، در مصاحبه 

ها« در  هایی »جنبش جنبش ه چه کارت ، به این پرسش ک مانیفستو در    2002سپتامبر    14ای در  در مصاحبه 

کردنِ  اختیار دارد پاسخ گفت: »دو کارت در اختیار دارد: خروج و مقاومت. خروج، به عبارت دیگر، همانا خالی 

توان در خروج نیز  ی بازی، امتناع و حضور در جناحی دیگر غیر از جناح فعلی است ]...[. جنبش را می صحنه 

دهد. قدرت  آمیز را به تو نمی ی انتخاب خروج صلح بنا کرد، اما در ضمن باید مقاومت هم کرد. زیرا قدرت اجازه 

توانیم از شور  بازید ]...[. چگونه می شود یا می جنگنده می جو و  کند. در نتیجه یا خروجْی ستیزه وقفه حمله می بی 

های واقعی استفاده کنیم؟ چه عملکردی را به اجرا در آوریم؟ در مورد  ی توده مردم در روابط قدرت خالقانه 

این همه  فکر  ی  باید  این 37کرد.«) ها  است  آن  شر  از  خالصی  مدعی  نگری  که  دیالکتیکی  قالب  (  در  جا 

 گردد. »دیالکتیک منفیِ« امتناع و مقاومت با قدرت باز می 

، در دانشگاه ساپینزا، دعوت خود را به ترک دانش )محل تحصیل( در حکم  2001نگری در کنفرانس اکتبر  

عیار« و تقابل »هنر ترک با هنر جنگ« بسط داد. او سپس ترک یا خروج را به  دعوت ارتش، »به ترک تمام 

وار ابزار کار دیگر  انبوهه در جهانی معرفی کرد که در آن خرابکاری سنتی یا طرد لودیت ی  عنوان کلیدواژه 

زندگی را    شود که خوِدسیاسی بدل می ی زیست غیرممکن است، دیگر کار به »یک بافت اجتماعی« و سلطه 

توانند  چگونه می کنند،  نیز تحت کنترل خویش آورده است: »امروزه کارگران ابزار خود را در سر خویش حمل می 

آن را خراب یا کار را طرد کنند؟« بنا بر این پاسخ در خروج، مهاجرت و فرار است. زندگی در جای دیگری  

 است. اما کجا؟ 

آمیز فردی از طریق مشارکت و ارتقاء موقعیت اجتماعی وجود دارد. فردی ــ فکر  مواردی از خروج موفقیت 

کند.  ن کرد که هیچ کسی به صورت انبوه از شرایط پرولتاریایی فرار نمی کنم ِالِن میکسینز وود ــ خاطرنشا می 

کند. باید به آن حمله کنید، آن را در هم بشکنید و تغییرش دهید.  انسان به صورت گروهی نظام را ترک نمی 

گاهی طرد خود    اند، اند و از یافتن شغلی دیگر ناامید شده ها بیکار بوده های بیکاران، برخی که مدت در جنبش 
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اند. »از ها از کار گریزان شوند. از نظر ذهنی آن کنند و ]سرانجام[ مدعی ترک خودخواسته کار می را تبیین می 

ی ارتش  ها هم چنان بخشی از بیکاران، یعنی پیاده نظام ذخیره نظر عینی«، از نقطه نظر نظام و منطق، آن 

 اند. نوسازی صنعتی 

لرزانند. این کتاب  نهند، دیوارهای ناپیدای امپراتوری را نمی رار از خدمت را سر می هزاران شیپوری که ندای ف 

های  وچراست: »امروزه پس از پیروزی چون رسد که شبیه یک دستور بی جویانه به پایان می با مسئولیتی مبارزه 

میان رفته، و پس از آن که خشونت  ها از  ها در سرخوردگی که امیدهای سوسیالیست داران، پس از آن سرمایه 

اولترالیبرالیسم متبلور شده، چگونه است که مبارزه سرمایه  چنان وجود  جویی هم داری علیه کار تحت عنوان 

ای« جویی معاصر«، »شورش را به طرح ذهنی عاشقانه دارد؟« ادعای هارت و نگری این است که »مبارزه 

گرفته است. جای تعجب ندارد کسی که ندای  ان را به خود  تبدیل کرده، طرحی که شدت یک اصول ایم 

(  François d’Assiseجویی کمونیستی« را سر دهد همانا فرانسوا آسیز ) سازی زندگی آتی مبارزه »روشن 

کند: »در پسامدرنیته ما خود را در موقعیت فرانسیس  داری نوپا مقاومت می باشد، قدرتی که در مقابل سرمایه 

کند. این انقالبی است که هیچ قدرتی  یابیم که از طریق شاد زیستن با فالکِت قدرت مخالفت می قدیس می 

قدرت و کمونیسم ــ با تمام عشق، سادگی و معصومیت کنار هم  تواند آن را کنترل کند ــ زیرا زیست نمی 

گونه  وید به قول بدیو این گ (. نگری می 37بودن چنین است«) مانند. شفافیت و شادی مهارناپذیر کمونیست می 

ی پل قدیس. در هر دو مورد سیاست انقالبیِ  شادی فزاینده فرانسوای قدیس واکنشی است به زهد سختگیرانه 

 کند. نشدنی به عرفانی رازآلود و بدون تعالی تغییر می یافت 

   ESSF  2006سایت  ،  2002اول نوامبر  

 

ترجمه *   مقاله  از این   Daniel  اثر   Antonio Negri, pouvoir constituant et multitudes  ای است 

Bensaïd  شود: که در لینک زیر یافته می 

https://danielbensaid.org/Antonio-Negri-pouvoir-constituant-et-

multitudes?lang=fr  
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  ا ی  استبداد   ی در مقابل خودسر   یی قدرت استثنا   ک ی به عنوان   ، ی کتاتور ی کند که د ی م   ی ادآور ی رابطه   ن ی در ا   ت ی کارل اشم   [. 4] 
از د خودکامگی  تا آنجا که حالت قانون ی م   ی »معجزه« تلق   رباز ی ،  آورد، همانطور که معجزه  ی در م   ق ی را به حالت تعل   ی شود، 
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به معنای    « خرابات » استفاده شده است.    « خرابات » ( است از واژه  Utopieکه مخالف )   ( dystopieاین جا به جای )   [. 7ـ 1] 

 ـ م.   است )فرهنگ عمید( در این متن نیز این معنای آخر منظور است   « ویرانه » میخانه، میکده و اصل آن در عربی به معنای  
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 ی تجرید تعینِ شکلی و دامنه

 ( 3) سه یگروندر یمطالعه  یه یدر حاش ی نکات

 (1)« سرمایه: »فصل  سوم یجلسه 

 

 2022فوریه  21

 ی: کمال خسروی نوشته

 

ی  گیریم که در مبحث پول داشتیم، یعنی ارائهمیما در معرفی مبحث سرمایه هم همان روشی را پیش  

گذاری  شدن به این متن را هموار کند. این نشانهشده یا دستگاه مختصاتی که راه نزدیکگذاریفضایی نشانه

کنیم و این سؤال را در تمامی این  در مبحث سرمایه را نیز با طرح یک سؤال مرکزی و محوری آغاز می

 مبحث دنبال خواهیم کرد. 

ست«، چیست؟ او به چه  ی اجتماعیگوید »سرمایه، یک رابطهکه میسؤال مرکزی: منظور مارکس از این

کم در سه مورد مشخص این سؤال را طرح کرده و  کند؟ مارکس دستای این جمله را مستدل میشیوه

؛ بار دوم در  یسهگروندرسال قبل از    10،  کارمزدی و سرمایهبطور دقیقی به آن پاسخ داده است: یکبار در  
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رسیم؛ اما پاسخش را باید به انتهای مبحث  )که در انتهای بحث امروز به طرح این سؤال می  گروندریسه 

 . کاپیتال سرمایه موکول کنیم(؛ و بار سوم در جلد سوم 

اگر در بررسی این سه جواب، وجوه اشتراک و تمایز استدالل مارکس را دنبال کنیم، شاید بتوانیم به این  

جه برسیم که اگرچه هر سه جواب، روندهای استداللی متفاوتی دارند، اما درواقع جواب واحدی هستند.  نتی

های مارکس نه تنها حداقل  ی زمانی بین این جواببودن این نتیجه به این خاطر است که فاصلهجالب

 اند. وتی هم طرح شدههایی متفاوت، و ترتیب و توالی موضوعیِ متفا سال است، بلکه در متن  15چیزی حدود  

جایی که در مقایسه با دیگر  ( از آن2شناختی حائز اهمیت است؛  های روش( از جنبه1شروع مبحث سرمایه  

(   3کند و  تری از درک مارکس ایجاد میتر و کشدارتر است، امکان آشنایی و تأمل بیشآثار مارکس، مفصل

 کند. اری را طرح مید ی تولید سرمایههای اجتماعی/تاریخیِ شیوهزمینه

ی که بین  اای به رابطهجا امکانی در اختیار داریم که ببینیم مارکس از چه زاویهبه زبانی دیگر، ما در این

از مقوالت اقتصادی مانند مبادله، پول، سرمایه دارد؟ این    ایکند. چه ارزیابیکند، نگاه میمقوالت طرح می

سی و چه جایگاهی برای نقد اقتصاد سیاسی دارند؟ حتی از مجرای  مقوالت چه جایگاهی برای اقتصاد سیا

 تر نزدیک شد.توان به نظر خودِ مارکس بیشهایی مانند پرودون، میانتقاد به سوسیالیست

ی تولید  ( بحث مارکس عمدتاً این است که وقتی ما در بررسی مقوالتی در شیوهاولی  در یک جمله: نکته

پردازیم، باید در نظر داشته باشیم، فرآیندهایی  ی تولید مینی به تبیین این شیوهداری، با روش معیسرمایه

اجتماعی/تاریخی معینی را پدید آورده زمانند و باهم خود هم  تاریخیو    واقعیاند، در وجه  که شرایط 

ی تولیدی مربوط به شرایط  بندی شیوهافتند. اگر ما تقدم و تأخری برای طرح مسائل یا مقولهاتفاق می

»علمی« ــ منظور   یارائهو   پژوهش روش کار مربوط به شویم، ایناجتماعی/تاریخی معینی قائل می

وجود دارند،    کاپیتال، و یا در  گروندریسهه در  نقد اقتصاد سیاسی ــ ما است. در نتیجه، تقدم و تأخری ک

وتأخرات تاریخی هم  اند، و تقدم و تأخری تاریخی نیستند، هرچند ممکن است بر برخی تقدماساساً منطقی

( هرچند این  دیگر ی  مورد که در تاریخ هم، حرکت از ساده به مرکب است. نکته  منطبق باشند. مثالً این

منطقیترتیب ایناند،  وتوالی  با  براساساما  پایهوشالودهوجود  آن  که  استوارند  جایگاهای  در  واساس،  شان، 

 15داری است. مارکس در مورد این نوع مسائل سعی کرده در  ی تولید سرمایهی بورژوایی یا شیوهجامعه

های مختلفی را طرح کند. او  و مثال  (، نکات176ـ    191ای که موضوع صحبت امروز ماست )ص  صفحه

های پرداختن  داری یا شرطی تولید سرمایهگیری شیوهفرآیند شکل  هایجا حداقل به دو شرط از شرطدر این
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کنیم، منظور یک کند. باید یادآوری کنم که وقتی ما راجع به شرط صحبت میی سرمایه اشاره میبه مقوله

بلکه   نیست،  زمانی/تاریخی  پروسهتقدم/تأخر  چهار  شیوشکل  یآن  سرمایههگیری  تولید  که  ی  داریست 

جا به دو مورد شوند، شرایط اجتماعی/تاریخی معینی شکل بگیرد. پس مارکس در اینزمان موجب میهم

 تر پرداخته است. ها بطور مفصلاز آن

 کاپیتالشده در خودِ  های برداشتهشود، عمالً با قدمجا به مبحث سرمایه نزدیک میروشی که مارکس در این

تکلیف با پول،  آید و  بعد از تعیینهم بعد از بحث کاال یا ارزش، مبحث پول می  کاپیتالدارد. در  فرقی ن

کننده و اصلی، یعنی چگونگیِ تبدیل پول به سرمایه برسد؛  ی تعیینمبحث روند مبادله، تا بعداً به آن نقطه

»تبدیل پول به سرمایه«(  های اول فصل دوم )»روند مبادله«( و بخش دوم ) مارکس در همان پاراگراف

ی اول در مبحث  صفحه  15های این  تر بحثنحوی خالصه و فشرده و شاید ساده، بهجلد یکم  کاپیتال

ست: برای توضیح  که مارکس طی کرده در هردو یکیرا توضیح داده است. روالی  گروندریسهسرمایه در  

ی پول  سرمایه اول باید مبحث پول و بعد مبحث مبادله را توضیح داده باشیم، تا قدم مهم بعدی که مبادله

جاست  یندر ا گروندریسهبا نیروی کار است، برداشته شود، تا اساساً وارد مبحث سرمایه شویم. تنها فرق با  

  گروندریسه که دیدیم  که مبحث پول، از مبحث ارزش نتیجه شده و ارزش، قبل از پول، مستدل شده، در حالی

 شود.از مبحث پول آغاز می

پردازیم:  عنوان مقدماتِ پرداختن به سرمایه برجسته کرده، میجا بهای که مارکس در ایننکته  دوپس ما به  

تر، اما  . مبحث پول نسبتاً کممبادلهـ مبحث 2داری وجود دارد و  سرمایهی گونه که در جامعهآن پولـ  1

شود، هرچند در فصل قبلی پول، تکلیف کمابیش روشنی دارد.  تر طرح میتر و مشروح در صفحات بعد دقیق

ی پول، باز مکثی هم بر سر این  با این وجود مارکس در ابتدای این مبحث، همراه با تکرار مختصری درباره

عنوان  که چرا مارکس مبحث پول را بهکنیم برای توضیح اینجا، مکثی کوتاه میقوله دارد. ما هم در اینم

 گردیم. ی بحث به این موضوع برمیکند، و بعد در ادامهمقدمه طرح می

فرض  به عناصر سرمایه تبدیل شود. ما فعالً    بتواندکه پول بتواند به سرمایه تبدیل شود، باید  ـ برای این  1

سری وسائل تولید، اعم از مواد  گذاریم که سرمایه عبارتست از یکرا بر قبولِ این تعریف و تصویر اولیه می

ی  ی کاری که باید روی وسائل تولید صورت بگیرد تا پروسهآالت و ابزار کار و غیره، به عالوهخام و ماشین

سرمایه ا   دارانهتولیدِ  به  راجع  فعالً  ما  بحث  شود.  نکتهآغاز  بر  تأکید  منظور،  بلکه  نیست،  تعریف  ی  ین 

پذیری داشته باشد. اگر  که باید به عناصر سرمایه تبدیل شود، باید خاصیت تبدیلدیگریست. پول یا چیزی

تاریخی به آخرین مرحله کارکرد پول نرسیده باشد،  سرمایه بازتولید عملی  دار در فرآیندهای  کار تولید و 
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ایننخواهد شد ارزشمثابه سنجهنظور نقش پول بهجا م. در  بلکه  ها و وسیلهی مقدار  ی گردش نیست، 

بهتواند ارزشست که میعنوان چیزیبه را  یا کاالها  اشیاء  به آنهای  قیمت،  یعنی  مثابه  ها اطالق کند. 

وعیت  ارز عام، هم پذیرفته شده باشد، هم اعتبار و مشر مثابه معادل یا همجامعیت سراسری پول باید به

کردنش به قطعات و  پذیری داشته باشد، یعنی امکان تفکیکداشته باشد، و هم از نظر فنی، قابلیت تبدیل

دار بتواند  بایست فراهم باشد تا یک سرمایهها میی این پروسهتر ممکن باشد. همهیا مقدارهای کوچک

د وجود داشته باشد. اگر بخواهیم مثالی  پول را به عناصر سرمایه تبدیل کند و اساساً امکان تولید و بازتولی

تواند هواپیما یا کشتی را با عناصر  کند، نمی داری که کشتی یا هواپیما تولید میآمیز بزنیم، سرمایهاغراق

برای    عوضتولید   تولید  وسائل  اجزای  با  مبادله  قابل  ارزش،  لحاظ  به  هواپیما  و  کشتی  اجزاء  یا  کند، 

تواند بجای دستمزد به کارگران کشتی یا هواپیما  دارانِ دیگر نیست. یا برای خرید نیروی کار، نمیسرمایه

به شکل سراسری، قابل  ای است که برای او بالواسطه و بالفاصله،  دار محتاج به وسیلهبدهد، بلکه سرمایه

ی  که شیوههای اصلی برای اینتبدیل به لوازم معاش و چیزهایی از این قبیل باشد. در نتیجه یکی از شرط

داری باقی بماند، این است که پول باید در آخرین تعین نابش ــ یعنی در باالترین تعین و  تولید سرمایه

را ایفا کند و در نتیجه این امکان    پول به مثابه پولد نقشِ  ترین کارکرد خود وجود داشته باشد تا بتوانناب

ای تاریخی الزم است تا  کردن شرایط و پروسهکه مسلماً طیبینیم اینپذیری را داشته باشد. پس میتبدیل

مثابه پول ایفای نقش کند، حتی به لحاظ تاریخی مقدم بر این وضع است، اما منظور مارکس در  پول به

بودن، شرط پیدایش پول به این معنی نیست، بلکه کارایی پول، یعنی وجود  بودن یا شرطین مقدمجا از ااین

که این پول و این  پذیری آن است. اینمثابه پول، مشروعیت و امکان تبدیلی اقتصادی معینِ پول بهمقوله

ی بسیار خوبی  ی بدانیم، نمونهدو را یکاش مقایسه کنیم و اینهای تاریخیکارکرد را نباید  با پول در گذشته

کاربستنِ روش انتزاع  برای آشنایی با نقد مارکس به رویکرد  اقتصاد سیاسی )یا اقتصاد بورژوایی(، هنگامِ به

داری است.  مارکس در همین چند صفحه دقیقاً به همین نکته  ی سرمایهدر تبیین و تعریف مقوالت جامعه

 پردازد. می

 ، یعنی پول بود.اولی اه بر نکتهجا، مکثی کوتپس تا این

شود.  تر بر بحث مبادله است. این بحث با یک جمله یا یک اصطالح شروع میتر و مهمـ مکث طوالنی 2

جا بحث  (. این177گوید: »مادام که شکل ناب همانا وجه اقتصادی رابطه مدنظر است ...« )ص  مارکس می

مقوله سر  »بر  مهمِ  »تعینتعینِ شکلیی  یا  مکث  «  مفهوم  این  سر  بر  مایلم  است.  شکلی«  یافتگیِ 

 شکلی« صرفاً مختص به   ِتری داشته باشم و با مثالی آن را توضیح دهم، چراکه این مفهومِ »تعینبیش
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سیاسی    اقتصادنقد  مقوالت  یا اساساً در    کاپیتال، چه در  گروندریسهشود، بلکه ما چه در  بحث امروز نمی

ی  های مهم استداللیِ مارکس مواجه هستیم. »تعین شکلی« ترجمهعنوان یکی از پایهمکرراً با این مقوله به

»واژه آلمانی  »Formbestimmungی  انگلیسی  در  و   »formdeterminationواژه این  است.  ی  « 

اسمِ   دو  از  مرکب  است  ترکیبی  و  Formو    Bestimmungاسمی   ،Bestimmung    ِفعل اسم 

bestimmen    ِاست. فعلbestimmen،  دادن  کردن، تعین پیداکردن، تعینکردن، تعیینبه معنی تعریف

یافتگیِ شکلی« که مارکس در موارد زیادی از این مفهوم  ی »تعین« هم که یعنی شکل. و مقولهFormو »

« to be form-determinated« و انگلیسی»Formbestimmtheitکند به آلمانی »هم استفاده می

یافتگیِ شکلی یعنی ممتازکردن  است. تعین  ی شکلواسطهیافتن بهتعیناست؛ بهرحال بحث بر سر  

کردنش از یک  کردن و متمایزکردن، برجستهوجه وجودیِ یک پدیده، فرآیند یا هر شرایطی، برای مشخص

یریم که محتوایش  گعامیت، که آن عامیت به محتوا معطوف است. یعنی یک پدیده یا فرآیند را در نظر می

از این عامیتی   را،   شکلمعین از آن فرآیند یا پدیده یا مقوله، این    شکلِ   تر است، ولی با توجه به اینعام

های مارکس در  های زیادی در بحثکنیم. در مثالکه درواقع به محتوا مربوط است، ممتاز یا متمایز می

جا  ـ شکل پولیِ ارزش و شکلِ کاالییِ ارزش؛ در این  شود: مثالًمقوالت اقتصاد سیاسی این مفهوم طرح می

توانیم بگوئیم  دهد، و میهای مختلف نشان میتر است و خود را در شکلمحتوا که عبارتست از ارزش، عام

جا یعنی تعین شکلیِ ارزش در شکل پول یا در شکل کاال؛ محتوا، یعنی ارزش، عام است و شکل در این

کند. یا در همین بحث مبادله  دهد، آن را مشخص، یا شاخص میا یک امتیاز میپول و کاال، به آن محتو 

باعث میمی تعین شکلی  که  بیشبینیم  عامیت  که  فرد  شود؛  به شخص  تبدیل  فرد،  به  شود  دارد،  تری 

انواع و  شود. یا نمونهی محدودتری دارد، تبدیل میتری، اما حوزهشخص که تعین بیش ی دیگر، مانند 

جا محتوا سرمایه است و عامیت  های وجودِ سرمایه مانند کاال ـ سرمایه، پول ـ سرمایه: در اینیوهاقسام ش

دهند.  های شکلیِ سرمایه را تشکیل میسرمایه، تعین  پولیِسرمایه و شکل    کاالییِکه شکلِ  دارد، درحالی

ان محتوا عبارتست از چیزی  ی اعتباری، کماکی صنعتی، سرمایهی تجاری، سرمایهطور در سرمایهیا همین

 های معین، خاص شده است. عام که در شکل

وجوه  ( تأکید بر  1جا، این است که قصد مارکس در بحث راجع به تعینِ شکلی، معموالً  ی مهم در ایننکته

ترِ خود در  این وجوه از خویشاوندهای عام  جداسازی(  2یک مقوله است و    اجتماعی و تاریخی معین

است. اما باید    های کارِ مارکس در تمامی حوزهدائماً پروسهست؛ این،  تر تاریخیالنیهای طودامنه

های اجتماعی و تاریخی معین و محدود  گوییم در تعین شکلی، تأکید بر ویژگیتوجه داشت که وقتی ما می
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یک مقوله، یا پدیده یا فرآیند است، به این معنی نیست که محتوایش لزوماً فراتاریخی است؛ یعنی خودِ آن  

ی  تر است. خودِ مارکس در تقدم پول به سرمایه از مقایسهمحتوا، تعین اجتماعی و تاریخی ندارد؛ فقط عام

تر است، ولی شکلِ ست که پول عامکند. در این مقایسه درواقع منظور این امیمون و انسان استفاده می

ی مهم  صورت سرمایه درآمده. توضیح طوالنی این نکتهداری مثالً بهی تولید سرمایهاش در شیوهیافتهتعین

طور که  ست، چراکه همانتری به درک مارکس ضروریی تعینِ شکلی برای دریافت و لمس نزدیکدرباره

ست. های سرمایه و نقد اقتصاد سیاسیمارکسی در تمام حوزه  های مهم استداللگفتیم این یکی از پایه

،  تری باشد. ما مثالً بین صندلیباره که محتوا لزوماً فراتاریخی نیست، کمک بیشتر در اینشاید مثالی ساده

اشیاء نسبت به محتوای چوب، تعین شکلی دارند. یعنی محتوا،    تخت و میز، این فرق را قائل هستیم که این

ترند و تعینی ویژه دارند.  اند، مشخصهایی که این اشیاء بخود گرفتهتر است، درحالی شکلاست و عام  چوب

وجود بیاید که چوب، مستقل از این اشکال است و به این اعتبار کامالً فراتاریخی  تواند این احساس بهمی

های مختلفی را درنظر بگیریم،  است. اما بحث مارکس در ارتباط با تعینِ شکلی این نیست. اگر ما صندلی

ست، یعنی خودِ صندلی یک تعین تاریخی دارد. زمانی  شان صندلییتوانیم بگوئیم که این اشیاء، محتوامی

وجود آورده، در نتیجه فراتاریخی نیست و مربوط به  ی تاریخی بهنیازِ معین انسان، صندلی را در یک مرحله

ها نتیجه بگیریم  ر بگیریم منظور ما اینست که ما از طریق شکلِ صندلیسراسر تاریخ نیست. اما بیاییم درنظ

که این صندلیِ صدارت است، یا صندلی مدرسه یا صندلی یک استادکار است. این شکل درواقع یک وجه  

، از نظر اجتماعی یا سیاسی جایگاهِ آن شکلکند که اطالق یا اهمیتش در  اجتماعی/تاریخی را روشن می

 تر است. است، ولی محتوای آن، صندلی است و عامت معین تاریخییا یک موقعی 

 مبادله: شکل و محتوا 

( از   1کند:  بندی میی مبادله را تقسیمکند و وجوه مختلف پدیدهبه مبادله نگاه می  دو وجه مارکس، از  

از زاویه2، یا شکل ناب، و مستقل از محتوا و  تعینِ شکلیوجه   ؛  حتوامی  ( تعیین وجوه مختلف آن 

داری هم صورت  تر است. مبادله قبل از سرمایهتر و گستردهی تاریخی، عاممحتوای مبادله از نظر دامنه

جا  هایی که در اینکند. تمام بحثی مبادله را ازهم جدا میگرفته، به این خاطر مارکس وجوه مختلف پدیده

های واحدی برای توصیف  والت یا نامکردن این نکته است که وقتی ما از مقگیرد برای روشنصورت می

کنیم، درست است که از همان اسامی موجود داری صحبت میی تولید سرمایهیا تبیین یا نقد مناسبات شیوه 

های  لحاظ تاریخی مصداقی شمول این مفاهیم حتی بهکنیم، درست است که کمابیش حوزهاستفاده می
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پدیده به  راجع  ما  اما  هستند،  ش  مشابهی  اجتماعی/تاریخییا  سرمایه  رایط  اسم  به  صحبت  معینی  داری 

 کنیم.می

وجه وجودی )لحظه یا    سهکند و یا صوری بررسی می تعین شکلی جا مبادله را از لحاظ مارکس در این

Momentها صرفاً متعین به این  رابطه است، ولی این سوژه  های سوژه  (یکیرا از هم جدا کند.  ( آن

السویه  گران علیگر اهمیت دارد، محتوای این مبادلهعنوان مبادلهتعین؛ یعنی فقط و فقط تعین شکلی به

ی قبلی  طور که در جلسهشود ــ همانچه مبادله می(، یعنی آنObjekt)  برابرایستا یا ابژه   (دوماست.  

دست  به، اغلب ارزش است ــ، یعنی کاالیی که جابجا و دستگروندریسهمبادله در    گفتیم منظور از ارزش 

. مارکس  خودِ نفس مبادله،  ( سوم بودنِ آن، و  اش، بلکه از وجه ارزششود، نه از وجه ارزش مصرفیمی

  هایسوژه  ‹نخست . ›متمایزند  یکدیگر  با   صوری  لحاظبه  که  شوندمی  برجسته   وجودی  وجه  سه  گوید: »...می

  ای،مبادله  های ارزش  شان،مبادله  برابرایستاهای   ‹دوم ›  تعیّن؛  این  به  صرفاً   متعیّن  گران، مبادله  همانا  رابطه،

  و   همسنگ   چونهم  و  باشند  برابر  و   همسنگ  باید  موکداً  بلکه  برابرند،  و  همسنگ  تنها  نه  که  ...ارزهایی هم

  چون   همانا   ها سوژه  آن،   طریق   از   که  ای میانجی  یعنی  مبادله،  کنشِ  خودِ   سرانجام  و   اند؛شده  مقرر   برابر 

(  177« )ص  .شوندمی  نهاده  سنگهم  و  برابر  ارزها،هم  چونهم  شان،هایابژه  همتای  و  برابران،  گران،مبادله

گران  ( از این مبادلهمیککند.  ی مهم اشاره میمارکس در بحث پیرامون این سه وجه وجودی، به چند نکته

بیند؛ به این دلیل ی تعین شکلی میها را در حوزهبرد، چراکه مارکس درواقع سوژهها نام میعنوان سوژهبه

عامکه سوژه انسانی که خود، محتوای  فرد  معینی صورت میشدن  است، تحت شرایط  تاریخی  گیرد.  تر 

بهاین سوژه،  مفهوم  از  مارکس  منظور  مناسبات    دهنماین عنوان  جا  یا  اقتصادی  مقوالت  پیکریافتگیِ  یا 

میاقتصادی روشن  بهتر  این سوژهبودن،  یعنی  رابطهشود.  جایگاه یک  فقط  یا  ها  معرفی  را  اقتصادی  ی 

یا وقتی مارکس درجایی مینمایندگی می تولید سرمایهی شیوهگوید سوژهکنند.  داری، سرمایه است،  ی 

ای است که عناصری واقعی، مثل »فرد« انسانی، در جایگاه  تعین شکلیجا یعنی آن  مفهوم سوژه در این

جا، بجای دو وجه با سه وجه مواجهیم؛ و این  ( در ایندومشوند. ی این جایگاه میمعین اجتماعی، نماینده

که  یکنندگان و چیزتر ندارد: مبادلهاهمیتی نیست. چراکه معموالً روند مبادله، دو وجه بیشی کماصال مسئله

عنوان یک وجه سوم  مبادله را هم به  پراتیکجا، وجه سوم یعنی نفسِ  شود. ولی مارکس در اینمبادله می

کنندگان را  کند که وجه اول، یعنی مبادلهای عمل میکند. چراکه این وجه سوم به عنوان  میانجیوارد می

تبدیل   فرد به سوژه  اینمیاز  است. میدله میکه مباجاست: آن چیزیکند. مسئله  دانیم که  شود ارزش 

ارزش، درواقع خصلت اجتماعی محصول کار تحت یک شرایط اجتماعی/تاریخی معین است، وقتی این  
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، ــ درواقع آن کسانی  واسطهبایستی یک میانجی یا واسطه داشته باشد و این  شود، میارزش جابجا می

ها  کند، به آنله هستند ــ تازه آن افراد را متعین میکنند عاملین یا فاعلین انجام این مبادرا که فکر می

که بحث راجع به  بینیم با اینجا میکند. در ایندهد، یعنی فرد انسانی را تبدیل به شخص میشخصیت می

این سه عینیت، عینیت فیزیکی ـ فردی ـ  تعین شکلی با سه عینیت روبرو هستیم، اما  ست، ما کماکان 

اند  مثابه شخص، عینیتکنندگان بهاند. هم مبادلههایی اجتماعیرسه عینیت، عینیتطبیعی نیستند، بلکه ه

مثابه ارزش، و هم آن مناسبات و نفس عملِ مبادله  ست بهشود یک عینیت اجتماعیچه مبادله میو، هم آن

که عینیت  عنوان یک عینیت طبیعی. چرامثابه یک عینیت اجتماعی، و نه بهیک عینیت است، اما بازهم به

دهیم.  اش توضیح میگیرد و ما بعداً دربارهچه در محتواست و عام است، جای دیگری صورت میطبیعیِ آن

عناصرِ دخیل در کنش مبادله مربوط است ــ شرایط و    شکلاین وضعیت ــ یعنی وضعیتی که فقط به  

پذیری به این شیوه را ممکن  کلآورد که خودْ ملزومات مناسباتی هستند که این شوجود میملزوماتی را به

جا بحث بر سر  ها. باید دقت کرد که در اینکرده است؛ یکی از این ملزومات عبارتست از برابری این سوژه

سوژه برابری  سر  بر  بلکه  نیست،  فردها  شخصیتبرابری  برابری  مناسبات  ها،  نمایندگان  و  حقوقی  های 

میاقتصادی مارکس  مبادله،  ست.  امر  نفس  آنگوید  مبادلهجاییاز  همکه  ارزشی  یا  این  ارزها  هاست، 

کند، اما این برابری، برابری  کنندگان را نیز به موجودات برابر تبدیل میآورد که مبادلهوجود میوضعیت را به

کنندگان نیست، بلکه برابری صوری برخاسته از برابری  فردی یا حتی برابری موقعیت اجتماعی این مبادله

چیزی که دست  طور که گفتیم ماهیت آنشوند. به این دلیل، همانست که با یکدیگر مبادله مییهایارزش

لحاظ حقوقی،  کنندگان را هم به موجوداتی برابر، بهها، مبادلهبودنِ این ارزشارزشود، ماهیتِ همبه دست می

تر است،  که عامیم، ــ محتوا، با اینای را که گفتتوانیم آن نکتهجا میکند. در اینعنوان شخص تبدیل میبه

طور که مارکس مبادله بین شاه و  تری ببینیم. در مبادله، همانولی لزوماً فراتاریخی نیست ــ با دقت بیش

کنندگان  ، جایگاه اجتماعی متفاوت مبادلهگر باهم برابرند. در مبادلهدو به لحاظ مبادلهگدا را مثال زده، این

گیرد. اگر  دهد. چراکه اگر برابر نباشند، نفس مبادله صورت نمیبری حقوقی این افراد نمیتغییری در امر برا

ای که مبتنی گاه جامعهای بر اساس زور و جایگاه اجتماعی افراد صورت بگیرد، آنمناسبات اجتماعی جامعه

بودن، یک  ن و یا خودِ رعیتبودتواند شکل بگیرد. اما خودِ شاهداریست، اساساً نمیبر مناسبات تولید سرمایه

های اولیه تا امروز نیست. ما آن محتوای  طور عام از انسانی انسان بهتعین تاریخی است؛ یعنی بحث درباره

گذاریم، تا تشخصی ایجاد کنیم. این  ی مشخص است را کنار میتر از شکل معین این جامعهموجود که عام

ارزها،  شدن محصول کار به ارزش، و برابری همکه تبدیل  جایگاهیتشخصِ مورد نظر مارکس، یعنی آن  
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کنندگان از نظر حقوقی )یا به لحاظ  از این ملزومات برابربودن مبادله زند، ملزوماتی دارد که یکیرا رقم می

 شان به شخص یا شخصیت حقوقی است.  کردنصوری(، یا تبدیل

توان  نِ شکلی دیدیم، واضح است که در محتوا هم میی تعیبندی یا آن سه وجهی را که در زمینهاین تقسیم

که چگونه آن عامیت در محتوا در این سه تعین  بینیم و اینهای آن سه وجه را میدید. در محتوا، ما تفاوت

گوید  اند. مارکس میی معین از زندگی اجتماعی محدود شدهو به یک شیوه  شکلی، مشخص و متمایز شده

امری از عینیتمحتوای مبادله،  اقتصاد سیاسی. چراکه در محتوا دیگر صحبت  از بحث  بیرون  های  ست 

عینیت از  بلکه  نیست،  ایناجتماعی  است.  طبیعی  عینیتهای  این  میکه  طبیعی  چه  های  موضوع  توانند 

ای باشند، بحثی جداگانه است و موضوع بحث ما نیست. باید درنظر داشت که برای  بررسی یا چه حوزه

یافتگیِ شکلی دارای  ، همیشه تعینگروندریسه، چه در  کاپیتالچه در    اقتصاد سیاسینقد  حث  ب مارکس در  

را از این عامیتِ محتوا سوا کند. چراکه این  کند آنگیرد و سعی میاهمیت است و مورد تأکید او قرار می

 ی دیگری متعلق است.  محتوا به حوزه

  هایخاصیتها و  تر کیفیتاشیاء یا دقیق  کیفیت( وجه  میکبینیم:  همان سه وجه را در محتوا هم می

با یگدیگر مبادله میفاوت اشیائیمت لحاظ طبیعی، نفس جوابگویی به  شرط مبادله بهشوند. پیشست که 

  یکی صورت دلیلی برای مبادله وجود ندارد. پس  نیازهای متفاوت معاش و وسائل معیشت است، در غیراین

عی متفاوت باشند و های طبیلحاظ خصلتاز این سه وجه در محتوا این است که اشیاء در این مبادله به

جا ارزش بود و در محتوا، برابرایستا،  ی متناظری داریم با وجه تعین شکلی؛ برابرایستا در آنبنابراین نقطه

کنندگان گران وجود دارد. وجودِ مبادلهکنندگان یا مبادله( در محتوا نیاز به مبادلهدومارزش مصرفی آن است.  

ایی وجود نداشته باشند که نیازهای متفاوتی داشته باشند، بازهم مبادله  هیعنی وجود تنوع نیازها: اگر انسان

دو موضوع است: یعنی تعین  بینیم که در تمامی موارد، بحث مارکس راجع به اینکند. ما میمعنایی پیدا نمی

د/افراد  ها و در مورد دوم از فرشکلی، و محتوای مادی و عینی و طبیعی. و دائماً در مورد اول از شخص/سوژه

پذیرفتن مبادله، این آگاهی ( برای صورتسومکند. در وجه تر، از انسان استفاده میگاه از مفهوم عامیا گه

الزم است که انسان متوجه شده باشد که انسان برای تأمین نیازهایش همزمان باید، هم وسیله باشد و هم 

شرط  بودن، بازهم پیشنیِ وسیله و هدفهدف )وجه سوم در تعین شکلی، نفس مبادله بود( و این همزما

تر و  ی تاریخی وسیعبلکه با دامنه  اش،دارانهنه در تعین شکلیِ سرمایهشرط مبادله  مبادله است، اما پیش

ی پایاپای هم یک نوع مبادله  دارانه باشد، مبادلهی سرمایهترش، چراکه مبادله لزوماً نباید مبادلهگسترده

ـ شرط  1ی پایاپای  بادله هم، هرسه عنصر از لحاظ محتوایی موجود است: در مبادلهاست. در این نوع از م
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ـ    3گران باید دارای نیازهای مختلفی باشند و  ـ مبادله  2مبادله، خواص مختلف اشیاء مورد مبادله است؛  

ی این  نندهککردن این نیاز، وسیله قراردادنِ فردِ عرضهآگاهی به هدفِ ارضاء نیاز فردی، و برای برطرف

بیند تا بتواند هدف خود را تأمین کند، در  عنوان وسیله میگر هم دیگری را بهنیاز. اما طرف دیگر مبادله

شرط  داشتن برای خود، و برای دیگری، پیشگرفت. درواقع این هستیای صورت نمیصورت مبادلهغیراین

طور واقعی و نه فقط در شکل  تری، بهعی تاریخی وسیشرایطی است که مبادله در محتوا، در یک دامنه

 شکلی دیدیم. چه در وجه سومِ تعینتر نسبت به آنست عامحقوقی صورت گرفته است. و این وضعیتی

  یکند. حوزهناپذیر میشکلی[، برابربودنِ صوریِ عاملین مبادله را اجتناب  تعین]اول  ی  حوزهگوید  مارکس می

مبادله اضافه می  دوم، به وضعیت  تعین جدید  تعینِ  ]شرط محتوایی[ یک  آن،  البته    آزادیکند و  است. 

  جا آزادی در معنای معمولش که در اینبرانگیز است، بخاطر اینجا به نوعی اغتشاشی آزادی در اینواژه

که گفتیم از  شناختن حق تملک طرف دیگر مبادله است؛ همان چیزیمنظور نیست، بلکه منظور به رسمیت

قراردادن دوجانبه، پذیرفتنِ حق تملک    شود، یعنی وضعیتِ هدف و وسیلهعنصر سومِ وجه محتوا ناشی می

ذارد، نباید با آزادی صوری  گکند. اسم این وضع را که مارکس آزادی مینسبت به موضوعِ مبادله را ملزم می

اسم این وضعیت را    هادستنوشتهی مبادله است، اشتباه گرفت. مارکس در  که در وجه تعین شکلی الزمه

می ناآزادی  آزادی همهعمالً  درواقع  آزادی  این  انسانگذارد، چراکه  انسانی  آزادی  بلکه  نیست،  های  ها 

کنند.  ها را حذف میدارانی که بردهکنند، مانند کل بردهها را حذف میمعینی است که بخش عظیمی از انسان

شود  که برابری و آزادی صوری تعریف میچیزی  گوید در تعین شکلی، وقتی آنبه همین دلیل مارکس می

و    یبرابر کند. »ست، حاکم شد، اتفاقاً آن برابری و آزادی باستانی را نقض میی برابریو مستلزم رابطه

که    ییهااند، دوراندر عهد باستان  یو برابر   یمقابل آزاد  ینقطه  قاًیدق  یهنه از گستردگپ  نیدر ا  یآزاد

« )ص  رفتند.  یبود که رو به نابود  یانبود و با تحول و تکامل ارزش مبادله  یا شان ارزش مبادلهشالوده

امعه بود، این  ( منظور مارکس این است که در دوران باستان، آزادی فقط محدود به بخش معینی از ج180

اکنون در شکل صوری وجود دارد، در آن ای که همی اعضای جامعه نبود، و این برابریآزادیِ حقوقی همه

 دار و برده وجود نداشت. دوران هم بین برده

( وجه محتوا را تعریف کردیم؛ بعد در  2( وجه تعین شکلی و  1: در مبادله دو وجه  طور خالصه بهپس  

تعریف و از هم جدا کردیم که وجودشان برابریِ   تعین شکلی، سه وجه وجودی را  وجه اول، یعنی وجه 

ی  رابطه  محتوای چه،  کنند. این سه وجه در تعین شکلی متناظرند با آنکننده را ملزم میعناصر مبادله
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( یا سه وجه وجودی  Momentتر است. وجه محتوا هم واجد همین سه لحظه )مبادله است که دیدیم عام

 است. 

نکته   یا همرا که عامل ارزشاین  برابر  گران بهشود، مبادلهارزبودن موجب میبودن  با هم  لحاظ صوری 

  ، یسهرگروندکند. اما در  ه میدر سه یا چهار جمله خالص جلد اول    کاپیتالشوند، مارکس در فصل مبادله در 

گیرد و به  تری در اختیار ما قرار میپردازد، مواد و مصالح بیشتر به این مباحث میجایی که مفصلاز آن

گوید که  می  کاپیتالشود. مارکس در فصل دوم  اش ایجاد میتری هم دربارهاین ترتیب مجال تفکر بیش

ها را به بازار ببرد، در نتیجه باید راجع  د به بازار بروند و باید یکی آنتوانند به پای خوکاالها پا ندارند و نمی

ها، فقط نمایندگان کاال و فقط  گران، فقط شخصگوید مبادلهگران هم فکر کنیم، اما بالفاصله میبه مبادله

هستند. »صورتک کاال  فقط شخصیتدارندگان  اشخاص  اقتصادی  اقتصادیهای  روابطِ  اییابیِ  که  ن  اند 

 گیرند.« عنوان حاملین این روابط رو در روی همدیگر قرار میاشخاص به

ها اشاره کنیم: یکی مستقیماً به این  ست که الزم است به آندر بحث مربوط به مبادله فقط دو نکته باقی

 توان در این رابطه به آن توجه کرد. ست که میی جالبیبحث مربوط است و دیگری استنتاج یا نکته

. این وجه  یعنی نفسِ عمل مبادله را دیدیم  ،ما در بخش محتوای مبادله، آن وجه وجودی سومی اول: نکته

و وسیله پذیرفتن هدف  از  عبارتست  براحتی بودنِ همرا که  تعین شکلی هم  یا  در بخش صوری،  زمان، 

دهد؛ یعنی هرکدام از دو سر  میکنیم: این وجه خود را در مبادله، در اکسپرسیون ارزشی نشان  مشاهده می

می بیان  »ب«  کاالی  مصرف  ارزش  در  »الف«،  کاالی  ارزش  دارند.  مشابهی  موقعیت  و  مبادله  شود، 

جا  کند. اینی مبادله را ممکن میست که اساساً پدیدهارزیطور برعکس. بدیهی است که این امرِ همهمین

رابطه اکسپرسیواین  در  در شکل صوری  که  متقابلی  ارزشی میی  رابطهن  در  واقعی  در شکل  ی  بینیم، 

 تر تاریخی هم وجود دارد. پذیرفتنِ جایگاه هدف و وسیله در محتوای عام

ی  در جاهای دیگری نوشتم که چگونه ارتباط بین مقوالت نقد اقتصاد سیاسی و مبارزه  قبالً  من.  ی دومنکته

آن  یا  ــ  عِلّی  مصنوعی،  ارتباطی  گذطبقاتی،  در  که  بهطور  گفتهشته  معمول  ارتباطی  میطور  شد، 

شود.  زیربنایی/روبنایی ــ نیست، بلکه این ارتباط، فقط تنیده در خودِ تعریفِ جایگاه این مقوله، برقرار می

دانیم که ارزش اضافی،  ی طبقاتی با بحث ارزش اضافی نسبی بود؛ مییک نمونه، ارتباط ارگانیکِ مبارزه

ی ارزش نیروی کار، در یک کاال گنجیده است. اگر دائماً ارزش نیروی کار از  ست که ورا آن مقدار ارزشی

شود، و اسم این  تری تولید میطریق باالبردن بارآوری کار، کم شود، واضح است که ارزش اضافی بیش

گونه تعریف کردیم که مساوی  پدیده را ارزش اضافی نسبی گذاشتیم. مقدار ارزش نیروی کار را هم این



1339 

 

ا مقدار ارزش کاالهایی که تمامی نیازهای مادی و معنوی کارگر در یک شرایط اجتماعی/تاریخی  است ب

توان پرسید: چه کسی میزان و کمیت و کیفیت این نیازهای کارگر را  کنند. اینک میمعین را تأمین می

امکانات تفریحی،  کند؟ برای تأمین نیازهای کارگر مانند پوشاک، مسکن، خوراک، تحصیل، درمان،  تعیین می

ها مفت و مجانی هم در اختیار  فرهنگی و غیره، واضح است که تعریف و میزان مشخصی وجود ندارد و این

کند؛ در نتیجه نفس امر  ی طبقاتی تعیین میگیرند. حدود این امکانات را فقط مبارزهکس قرار نمیهیچ

ی اجتماعی، خودِ مفهوم  ی است؛ در این رابطهی طبقاتی، تنیده و نهفته در مفهوم ارزش اضافی نسبمبارزه

 ی طبقاتی نهفته است. یکی علت نیست و دیگری معلول. مبارزه

ی  بحث دمکراسی، برابری صوری و حقوقی افراد در ارتباط با مبادله گروندریسهمثالی دیگر در این مبحث 

گیریم. این حرف به این  را هم نتیجه میارزها، الزاماتش  ی همی بین مبادلهجا از رابطهارزهاست. در اینهم

جاست که ما به یک شرایط اجتماعی و تاریخی  شود. مسئله اینمعنی نیست که یکی موجب دیگری می

گرفتن این وضعیت  مستلزم آن است که در  معینی نیاز داریم که این وضعیت بتواند شکل بگیرد و شکل

 کنندگان وجود داشته باشد.دی صوری برای مبادلهشرایط حقوقی جامعه، یک جور برابری صوری و آزا

 ی تجرید دامنه

ی مناسبات اجتماعی/اقتصادیِ این شرایط  کنندهجا این است که ما از مقوالتی که بیانموضوع اصلی در این

ای داریم؛ بحث  داری، یا هر شرایط معین دیگری، هستند چه ارزیابیمعین اجتماعی/تاریخی یعنی سرمایه

های مارکس  مواجه شویم؟ مثال  پردازی چگونه سازی/مفهومی مفهومجاست که با این مقوالت از زاویهاین

تری  مورد، یکی مثال مبادله بود که مفصالً تشریح شد، و مثال بعدی پول است که با اختصار بیشدر این

شدن این  است. مارکس برای روشن  روش  کردن نقش تجرید درروشنپردازیم، اما هدفْ به آن می

هایی مانند  داری و سوسیالیستکالسیک/سرمایههای اقتصاددانان  نکته، به همین دلیل، انتقادی به درک

سازیم. اما  کردن از شرایط ویژه، یک مفهوم عام میجاست که ما با انتزاعکند. مسئله اینپرودون طرح می

ی تاریخی داشته باشد و قبالً ساخته شده باشد. سوال  تواند یک پیشینهاین مفهوم عامی که ساخته شده، می 

تری که موجود هم هست، ما چگونه تشخص  شدهتر و شناختهی عامر بردن مقولهکا جاست که با بهاین

مورد نظر خود را حفظ کنیم؟ روشن است که اگر موفق به حفظ این تشخص نباشیم، این مقوله هیچ ارزش  

  سطح   در  درجازدن   ها،درایت  گونه این  ی همه  علتگوید: »شناختی برای ما نخواهد داشت. مارکس میروش

  اما  اند،ناب  انتزاعاتی  شوند،   نگریسته  تنهایی  به  و  خود  خودیبه  اگر  که  است،  اقتصادی  روابط  ترینساده 

  از ›  وجه یک  نمایانگر  تنها و  شوندمی میانجی تضادها ترینژرف ی واسطهبه عمدتاً واقعیت در  که  انتزاعاتی
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( برای مثال،  182/183.« )صکندمی  پنهان  دیده  از   هستند،  آن   بیان  که  را  دیگر  وجه  که  وجهی  اند،‹ واقعیت

ی کاالها یا محصوالت با یکدیگر را درنظر بگیریم. مسلماً از  ی مبادلهی کار یا ارزش، یا سنجهما مقوله

های گوناگونی  ظهور  های تاریخی مختلف در شکلهای اجتماعی در جوامع و در دورهجایی که پراتیکآن

ها و واقعیات اجتماعی و تاریخی هستند، نیز وجود دارند. به ی که دال بر این شکلاند، طبیعتاً مقوالتکرده

جاست که وجه تمایز مقوالت  کنیم. ولی سوال اینهمین دلیل ما کماکان از همان مقوالت استفاده می

نیم ما  ی تعینِ شکلی گفتیم، باید ببیپیشین با مقوالت ما در چیست؟ بنا بر آنچه در مبحث مبادله درباره

از این عامیتِ محتوا، تعینی شکلی در نظر بگیریم که ویژگیِ معینی را برای ما روشن چگونه می توانیم 

درواقع شناختمی از  کند؟  را  آن  تمایز  امکان  زمانی ممکن است که  معین، فقط  از یک وضعیت  داشتن 

، یا تعیین و تعریف  جداکنندههای دیگر دراختیار داشته باشیم؛ یعنی شناختِ وجوه متمایز، وجوه  وضعیت

های مشترک صورت  ها یا مقوالتی مشابه یکدیگر و ویژگیهایی که هرچند با استفاده از واژهنشانسرشت

ویژگیمی براساس  باشد  قرار  اگر  اما  متمایزند.  اما  کاربستگیرند،  استنتاجات  ها،  به  نتایج مشترک،  یا  ها 

ایم و در تعریف آن شناخت یا وجه تمایز، موفق  اشتباه شده  صورت دچارنظری یکسانی هم برسیم، در آن

ی کار یا ارزش  ی مقولههای زیادی در این زمینه وجود دارد ولی ما در جلسات بعدی دربارهایم. مثالنبوده

ی تولید  اش در شیوهرا، از تعین شکلی  ی محتواییدهیم تا ببینیم چگونه باید آن زمینهاین روش را ادامه می

 داری جدا کنیم. سرمایه

مقایسه و  بهره  و  مزد  مورد  در  مارکس  مثال  به  روش،  این  بهترِ  فهم  برای  عجالتاً  آناما  سود،  ی  با  ها 

گوید کسب سود به ریسکِ ورشکستگی و غیره مربوط است و عاملی ثابت و مطمئن  پردازیم. مارکس میمی

تلفی مربوط است. اما بهره وضعیتی ثابت دارد،  و قطعی نیست و تحقق سود همواره به عوامل و شرایط مخ

ست،  تریشود و سر موعد هم باید نزول پول که مبلغ بیشچراکه پول با نرخ معین بهره، قرض داده می

دهنده ورشکست شود یا دچار مشکالت دیگری بشود، به نفس امر بهره ربطی  که وامپرداخت شود. این

تری دارد و سود این  بودن، بهره ثبات بیشبودن و مطمئنیار نامطمئنندارد. به این ترتیب در رابطه با مع

ی ثبات و تزلزل در رابطه با مزد هم وجود دارد؛  توانیم بگوئیم رابطهگوید ما میثبات را ندارد. مارکس می

از  کند، فارغ  دار بتواند سودش را متحقق کند، اما کارگر مزدش را دریافت میچراکه معلوم نیست سرمایه

 کارش سود یا زیان ببرد. که صاحباین

ی ثبات و تزلزل انتزاع شده، و به این دلیل نتیجه بگیریم  ی عامی بسازیم که از مقولهجا مقولهاگر ما در این

دو مقوله استنتاج نظری  ی اینی بهره با هم برابر است، و دربارهی مزد و مقولهکه جایگاه اقتصادی مقوله



1341 

 

طرف نه تنها غلط است، و شناختی هم ارائه  عمل انتزاع از یک  دهیم، واضح است که اینیکسانی هم ارائه  

 سازد. بلکه از طرف دیگر تضادهایی را که در واقعیت وجود دارد، پنهان میکند، نمی

ای از پژوهش، برای امر شناخت دست به کار تجرید و انتزاع  واضح است که اساساً هر علمی در هر شاخه

این نه ویژگی مارکس است و نه ویژگی سرمایه، و نه اساساً ویژگیِ علم در دوران جدید. حتی در  زند.  می

ست که  ی حرف مارکس ایناند. همههای صوری ساخته شدهمنطق ارسطو هم صرفاً توسط انتزاعات، قالب

ه بهره و مزد(  نادرستند.  انگاشتن جایگاانتزاعاتی مانند مثال باال )یعنی انتزاع معیار تزلزل و ثبات و یگانه

کنند؛ چراکه تضادها اساساً در این  را توجیه مینظر من انتزاعاتی هستند که بجای تبیین و نقد واقعیت، آنبه

هاست،  شوند و بنابراین تالش برای براندازی شرایطی که بستر آننوع از انتزاع صوری و نادرست طرح نمی

شود، مثابه واقعیت تلقی میچیزی که بهر نتوان تشخیص داد که آندهد. چراکه اگ موضوعیتش را ازدست می

صرفاً فرانمودِ یک مناسبات پدیداری است که خودِ آن مناسباتِ پدیداری مبتنی بر یک روابط درونی هستند، 

وقت قدم بعدی ــ یعنی تغییر این واقعیت، از طریق تغییر مناسبات درونی هم ــ نه ممکن است و نه  آن

ی ایدئولوژیِ وضعِ موجوداند. به این  کنندهی واقعیت و بیانکننده. به این دلیل، این انتزاعات توجیهضروری

ی باال، مثال  کردن این تضادهاست مانند تضاد کار و سرمایه، یا در نمونهشان، پنهاندلیل »غلط« بودن

انتزاع مقوله  در مزد و بهره که هردو به غلط  گرفتن و مغلطهی یکسانمارکس درباره ی »درآمد«  تحت 

 کند.ی تضادهای واقعی را پنهان و به این ترتیب توجیه میشود. این انتزاعِ »درآمد«، درواقع همهتعریف می

پاافتاده است و هیچ اقتصاددانی یا بدتر هیچ سوسیالیستی  جا پیشنظر بیاید که انتقاد مارکس در اینشاید به  

که بنیاد اقتصاد سیاسی/بورژوایی مبتنی بر چنین انتزاعاتی  شود. درحالیی نمیدچار چنین انتزاعاتِ اشتباه 

می گرفته  نتیجه  محتوایی  عام  وجه  از  که  انتزاعاتی  که  است؛  شکلی  تعینی  درنظرگرفتن  بدون  شود، 

نشان وضعیت مشخص اجتماعی/تاریخی آن مقوله باشد. بهترین نمونه همین مثال بهره و مزد و  سرشت

ها بنا به  که انسانست بر ایناقتصاد بورژوایی مبتنی  جلد سوم است.  کاپیتالآن در    ها و منابعبحث درآمد

گیرد، چراکه کارگر  طور که کارگر مزد میهاست، همانی زندگی آنمالکیت، درآمد مشروعی دارند که پایه

که صاحب این پول  گیرد، به دلیل اینی پولش را میدار یا پولداری که بهرهمالک کار خود است، سرمایه

طوری  که از این پول، بهره ببرد و این بهره به او متعلق است. مبنای این استدالل، همان  است، مشروع است

ی  لحاظ جایگاهش در سازوکار شیوهکه بهره را بهبینیم انتزاع واحدی است. و این انتزاع واحد ــ اینکه می

ی بهره و مزد دچار  فهم مقولهشود که نه تنها  داری، مساوی و برابر با مزد بگیریم ــ باعث میتولید سرمایه

شناختی  کند. پس این انتقادهای روشی بورژوایی را پنهان  اغتشاش شود، بلکه درواقع تضاد اصلی جامعه



1342 

 

های این افراد، جایگاهی  دهد که چگونه دیدگاهها نشان میمارکس به اقتصاددانان کالسیک و سوسیالیست

مثابه ایدئولوژی، وضعیت موجود را توجیه  تر بهدار نیستند و بیشکننده ندارند و از خاصیت علمی برخورتبیین

که  است. و این  انتزاعجایگاه  های  ویژگیکردن  جا  روشنکنند. هدف تمام اشارات مارکس در اینمی

ویژگی این  میآیا  توضیح  را  میها یک وضعیت مشخص  نقد  یا  ایندهند  در  باشد  قرار  اگر  به  کنند.  جا 

ها برای این است که روشن  ی این حرفتوانیم بگوییم که همهدستی کنیم، می پیش  های آیندهصحبت

است؛ درست است که این واژه قبالً وجود داشت، درست است    تازه ای  ، دال بر مقولهسرمایهی  کنیم واژه

ذشته یا  ی سرمایه چه در گی ربایی و سوداگرانه را داشتیم، درست است که واژهکه اشکال باستانیِ سرمایه

خواه وقتی  های عدالتشود، درست است که سوسیالیستشد و میامروز برای اطالق به دارایی استفاده می 

رغم اطالق  فهمند، و علیدو را نمیکنند و فرق اینکنند، درواقع با دارایی مبارزه میبا سرمایه مبارزه می

وجود در ارجاع به سرمایه،  معین در گذشته، با این  این اصطالح و وجود این مقوله در ارتباط با روابط اجتماعی

 کنیم. صحبت می  ی تازهمقولههمواره راجع به یک 

جایی که این تصور وجود دارد که در گذشته  گردد. از آنی کار برمیها به مقولهانتقاد مارکس به سوسیالیست

نحوی متعهد به معیاری  کار بهگرفته، و طبیعی است که محصوالت  هم برای تولید محصول، کار صورت می

ی کار با مفهوم کار مجرد تحت شرایط تاریخی/اجتماعی معین  اند، پس تمایزی بین مقولهبرای مبادله بوده

کار مجرد ــ که    ، یعنیانتزاع کار به معنای مارکسی آنداری وجود ندارد. به این ترتیب، فرق بین  سرمایه

ن جابجایی نیروی کار، امکان آزادی صوری برای انتخاب نوع  گیرد مانند امکاای صورت میطی پروسه

اش  ی کافی ادبیات دربارهاشتغال، امکان جابجایی موضوعی، مکانی و جغرافیایی و عوامل زیادی که به اندازه

ی کار و از  انتزاعی از مقوله  ی مارکسی »کار مجرد«  شود. مقولهبا انتزاعِ عامِ کار ناپدید میوجود دارد ــ  

 ی طوالنی تاریخی نیست. کل این دامنه

گذاریم این  کنیم و بجایش گواهی ساعت کار میگفت پول را حذف میانتقاد مارکس به پرودون که می

ـ با توجه به این فهمد  ی ارزش را نمیداری و اساساً مقولهکه مناسبات تولید سرمایهاست که چنین خیاالتیـ 

اند، و شه محصوالت انسانی، محصول کار، و محصول کار معینی بودهجا ناشی است که چون همیــ از آن

اند، پس به این ترتیب ما بجای پول، گواهی ساعات کار را  شدههمیشه بنا به معیاری با همدیگر مبادله می

داری ــ که  ی تولید سرمایهبگذاریم. این از آن مواردی است که این نوع افراد تعین شکلیِ کار را در شیوه

رسند. این عبارت را یکبار دیگر  بینند و به نتایج غلطی میگذارد ــ نمیمارکس اسم کار مجرد بر آن می

ی  یک مقولهاست، راجع به    سرمایهی  کنیم که وقتی به جایی رسیدیم که صحبت از مقولهتکرار می
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بالً از آن استفاده شده یا  کنیم که قای استفاده میکه از همان واژه و مقولهکنیم، با اینصحبت می  تازه

 طور واقعی وجود داشتند.حتی دال بر چیزهایی بوده که به

ی پول است. پول هم همین وضعیت را دارد. مارکس  طور که گفتیم، مقولهیکی دیگر از این مقوالت، همان

  را به عناصر تولید  که بتوانیم پولداری داشته باشیم، برای اینکه بتوانیم مناسبات سرمایهگوید برای اینمی

ی پول، مشروعیت و عامیت پول را داشته باشیم. پس به این  ای از استفادهتبدیل کنیم، باید شرایط پیشرفته

جا این است که این پول را، که با توجه به  ی عزیمت است. اشتباه در اینترتیب، پول، در این زمینه نقطه

ی رجوع و بازگشت هم هست،  ت و در تحلیل نهایی نقطهی عزیمت اسداری، نقطهمناسبات تولید سرمایه

لحاظ تاریخی هم منظور نظر است.  بودن، بهی عزیمترا با این انتزاع اشتباه بگیریم که این نقطه  این نقطه

حالی دربارهدر  بحث  در  بدانیم  باید  سرمایهکه  روابط  مناسبات  ی  بازتولید  و  تولید  سر  بر  مسئله  داری، 

کند، شرایط تولید و بازتولید  طوری که سرمایه ارزش و ارزش اضافی تولید میست، یعنی همانداری اسرمایه

شود، های سرمایه هم، که از پول آغاز میکند. به این دلیل در دورپیماییطریق تولید میخود را هم از این

و قابلیت تبدیل به عناصر    مثابه پول ـ سرمایه بوجود آمده باشد، تا این انعطاف، تسعیرپذیری پول باید به

تولید، تبدیل شود. به این ترتیب ما از پول شروع    شرایطتولید را داشته باشد تا قادر باشد به انواع و اقسام  

نقطهمی دوباره  تولید،  از  بعد  و  مشخصهکنیم  وجه  هنوز  این  اما،  است،  پول  هم  بازگشت  تولید ی  ی 

 . ست اتفاق دیگریکند، که سرمایه را تعیین میچیزیداری نیست و آن سرمایه

یگر هم نیاز داریم که در همین بخش به این دو  ی ددیگر، ما به دو مقدمه  اتفاقِشدن این  برای روشن

 مقدمه اشاره شده است. 

این بتوانیم از مقوالتی که به ما کمک میبرای  ی تاریخی یک وضعیت معین را  کنند وجه مشخصهکه 

گوید در بحث  تعریف کنیم، باید توجه داشته باشیم که ویژگی آن وجه مشخصه، دقیقاً چیست. مارکس می

ی تاریخی  تر از سرمایه است؛ پول مفهومی است که در یک دامنهباید بدانیم که پول، عامی پول  درباره

تر از  شود پول، عامتری وجود داشته است. آن عامیتی که به محتوا مربوط است باعث مینسبتاً طوالنی

جاست که  اینتر است. اما بحث  تری دارد و به این ترتیب از پول خاصسرمایه باشد. سرمایه تعینات بیش

ی پول و سرمایه را برعکس توضیح دهیم و درواقع برای توضیح سرمایه از پول  به اشتباه بخواهیم رابطه

آناتومی انسان و میمون اشاره می کند.  شروع کنیم. مارکس در بخش »روش اقتصاد سیاسی« به بحث 

تر،  گوید از وجه تاریخیِ مشخصیوجود مارکس متر است، با اینهرچند آناتومی میمون نسبت به انسان عام

کنیم. پس منظور مارکس در اشاره به آناتومی میمون و  یعنی انسان، برای فهم آناتومی میمون حرکت می



1344 

 

ی پول،  وسیلهخواهد بگوید ما بعداً سرمایه را نه بهداری چیست؟ او میانسان در رابطه با مناسبات سرمایه

ی اجتماعی/تاریخی خود،  دهیم. چراکه اگر سرمایه، در وجه ویژهمیبلکه پول را از طریق سرمایه توضیح  

داری تشخص نداشته نباشد، درواقع اگر ارزش متحقق نشود و ارزش اضافی را  ی تولید سرمایهیعنی شیوه

داری ممکن نیست؛  ی تولید سرمایهی شیوهصورت اساساً ادامهمتحقق نکند، انباشت صورت نگیرد، در آن

شود مفهوم پولـ  سرمایه، اساساً شکل بگیرد، ی تحقق ارزش است که موجب مییب امکان ادامهبه این ترت

دهیم؛ توضیح پول، از طریق سرمایه و  پس ما به این دلیل، پول ـ سرمایه را بعداً در این جایگاه توضیح می

س قصد بیانِ تشخص  ست که گفتیم: مارک ی این بحث همان چیزیکنم، زمینهنه برعکس. باز هم تکرار می

توانیم از قبل بگوئیم  که به مبحث سرمایه برسیم میتاریخیِ مقوالت نقد اقتصاد سیاسی را دارد. ما برای این

گیرد که بتواند با کاالی  خواهد به این نقطه برسد که سرمایه فقط زمانی شکل میکه نهایتاً مارکس می

ی  ، یا دو حلقهچنان به دو مقدمهطور خاص همنقطه، ما بهنیروی کار مبادله شود. اما برای رسیدن به این  

 واسط استداللی دیگر نیاز داریم. 

گیری  های استداللیِ واسط عبارتست از گردش. یعنی برای رسیدن به چگونگی شکلاز این حلقه  یکی

البته به شکل سلبی ــ که چرا گردش نمی نیز پاسخ بگوئیم ــ  باید به این مسئله  اند موجب  توسرمایه 

  که  نیز،  گردشکنیم »گوید وقتی راجع به گردش صحبت میپیدایی و آفرینش سرمایه شود؟ مارکس می

  تا  فقط  شود،می  پدیدار  موجود،  میانجیْبی  و  همیشه  چیزی  چونهم  بورژوایی  یجامعه  ظاهری  یرویه  بر

.  اندشده گرفته فرضپیش که است حدهایی میانجی خود، خودیبه. باشد شده میانجی که دارد وجود جاآن

ی گردش میانجی  چه بواسطه( یعنی آن188« )صفحه  . نیست  حدها  این  ‹یآفریننده  و›  مقررکننده  گردش

میانجیمی درواقع  ارزششود،  تولید شده هاییشدنِ  قبالً  میانجیِ تحقق  ست که  یعنی گردش، صرفاً  اند، 

ی گردش اگر بخواهیم بحث  ها نیست. به این ترتیب در حرکت از مقولهارزشی این  ارزش است و آفریننده

سوی فعالیت  قول مارکس »اینک گردش به عقب بهگردیم به آن حدهایی که بهرا پی بگیریم، دوباره برمی

( به این ترتیب  188گردد«. )ص  جا ارزش است[ بازمیای ]منظور اینهای مبادلهی ارزشتولیدی مقررکننده

تحقق  حلقه گردش، محمل  اگرچه  که  بدانیم  که  اینست  بحث سرمایه،  به  رسیدن  برای  بعدی  پیوند  ی 

ی سرمایه، تولید ارزش  کننده برای فهم مقولهی تعیینی آن نیست و مسئلهوجودآورندههاست، اما بهارزش

 گیری سرمایه است. و مبنا قراردادن آن برای شکل

]ب  بعدیِی  حلقه استدالل  مبادلهواسطِ  که  است  این  گردش،  در  هم[  نمیاز  هم  برابرها  موجد ی  تواند 

ی  وجودآورندهارزها استوار است، اما بهی همدانیم که گردش فقط بر مبادلهگیری سرمایه شود. میشکل 
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  ی نقطه  ای مبادله  ارزش  آن،  طریق   از  کهشکلی  البته   تعریف،   این   در گوید: »ارزها نیست. مارکس میهم

  ایمبادله ارزش   برخالف سرمایه، به عطف در که)  محتوا با  رابطه  اما  است، شده ملحوظ دارد، قرار  عزیمت 

اشاره190/  191« )ص  .است   شده  گرفته   نادیده(  نیست  اهمیتبی  ساده اولین  عنوان  ی مارکس به( این 

شود؛ سرمایه منجر میگیری  ای معین و خاص است که به شکلی ضرورت مبادلهدربارهی رابط بحث  حلقه

اهمیت است، این امر را  شوند، محتوای اشیای مورد مبادله بیارز با یکدیگر مبادله میمعموالً وقتی دو هم

در تعین شکلی دیدیم، اما در برداشتن قدم بعدی ناگزیر خواهیم بود که در یک مورد معین به محتوا توجه  

گیری  کند که موجب شکلی خاص در این مبادله ایفا میکنیم. و آن محتوای یک کاالی ویژه است که نقش

جا  دانیم که آن کاالی ویژه، کاالی نیروی کار است. به همین دلیل مارکس در اینشود و میسرمایه می

نویسد »در عطف به سرمایه  گوید در بحث راجع به ارزش مبادله، رابطه با محتوا ــ که در پرانتز میمی

ی بعدی  و حلقه  هم مقدمهاهمیت نیست« ــ نادیده گرفته شده است. اینی ساده بیا برخالف ارزش مبادله

 برای تشکیل سرمایه. 

رسد که درواقع تعریفی که ما به عنوان سؤال در آغاز بحث گفتیم، از طرف  ای میجا به نقطهبحث ما در این

شود...«، یا  فرض گرفته مییششود: »به این ترتیب برای تعریف سرمایه، خودِ سرمایه پمارکس طرح می

رابطه رابطه  »سرمایه یک  نیست، یک  »سرمایه یک شئ  و  است...«،  فرآیند  یک  بلکه  نیست،  ساده  ی 

 (191است...« )ص 

این از  از کار شیئیتکه میمنظور مارکس  ابزاری  گوید سرمایه صرفاً عبارت  از  یافته، یعنی صرفاً عبارت 

به تولید  برای  که  مینیست  ساختهروکار  خود  هم،  تولید  ابزار  این  چیست؟  کارِ  ند،  و  انسان  دست  ی 

اگر بخواهیم سرمایه را صرفاً محدود به کارِ شیئیتیافتهشیئیت نادیده میاند.  گیریم که هر  یافته بدانیم، 

جا  های خودِ انسان محصول کار انسان است. در نتیجه در اینچیزی محصول کار انسان است، حتی توانایی

کردن مفهوم سرمایه، در درک و تبیین این مفهوم اغتشاش  معنیصورت با بیبخشیدن، و در اینعامیتبا  

بینیم که مارکس با تأکید و  جا میکنیم. در همینمبدل می  را به مفهومی فراتاریخیشود و آنایجاد می

در    ،سرمایهکه  . اینای ساده هم نیست، بلکه یک فرآیند است گوید سرمایه حتی رابطهلحن دیگری می

ست که شروع  ، موضوعیماندی لحظات گوناگون وجودیِ این فرآیند، سرمایه باقی میهمه

 ی بعدی با آن خواهد بود. بحث جلسه

 

   2Ps-https://wp.me/p9vUft«: لینک کوتاه شده در سایت »نقد

https://wp.me/p9vUft-2Ps
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 اسرائیل اتحاد آمریکا و 
 

  2022فوریه  25

 

 ی: جوئل بنین نوشته

 ی: تارا بهروزیان ترجمه

 

صهیونیستی  جریان جنبش  در  مسلط  بر  ازهای  مقدم  فرهنگ،    زمان  با  تاکنون  اسرائیل  کشور  تاسیس 

ی اسرائیلی  اند. شیوههای انتخاباتی و اقتصاد سیاسی ایاالت متحده آمریکا هماهنگی نزدیکی یافتهسیاست

شیوه یک  از  سرمایه  توسعهانباشت  دولتی  دموکراتیک  مولفهی سوسیال  با  به  محور  نیرومند جمعی  ی 

های  رغم تنشی همزیستی با ایاالت متحده بهر جهت داده است. اما رابطهداری نئولیبرال فردگرا تغییسرمایه

 ای مهم ثابت مانده است. دوره

های ایاالت متحده و اسرائیل را حمایت االهیاتی از بازگشت یهودیان به سرزمین  ی صهیونسترابطه

رای بازماندگان هولوکاست، قدرت سیاسی  قبال  در  تعهد  حامیمقدس، حس  و  یهودیِ  دهندگان  مالی  ان 

رسد اما پس از آن نیز ادامه یافت، شکل اش به جنگ سرد میحزب دموکرات و اتحاد استراتژیکی که ریشه
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تر و به اتحادی چندوجهی تبدیل شد که نخستین  [ عمیق1] 1967داده است. این رابطه پس از جنگ ژوئن  

پرسنلیمهجبار رئیس امور  را اعالم کرد.  آن  تولید بخشور رونالد ریگان  امور مالی، و  های  ، تکنولوژی، 

بیش از پیش در هم تنیده شدند.   1980ی  این دو کشور از دهه  شرفتهیپ  یفناورصنعتی امنیتی/نظامی و  

ی اطالعاتی،  هاهور جورج دابلیو بوش علیه تروریسم باعث افزایش همکاری در زمینهمججنگ جهانی رئیس

دوران اوباما و پس از آن نیز ادامه یافت. گفتمان سیاسی این دو    نظامی و نیروی پلیس داخلی شد که در 

ی این مناسبات چندگانه در بسیاری موضوعات به هم شبیه شده  ی مسائل خاورمیانه به واسطهکشور درباره

نشانده و سرسپرده نبوده است، چرا که در بسیاری از مسائل  است. با این وجود، اسرائیل هرگز دولتی دست

های اشغالی فلسطین اختالفات  ی ایران، و سرزمینه ضروریات امنیتی موردِ تصور اسرائیل، مسئلهاز جمل

 کشور وجود دارد.   پررنگی میان این دو

ی استعمار »در فرهنگ آمریکایی رواج  از اوایل دوره  به صهیونهای پروتستانی بازگشت یهودیان  انگاره

[، پدر روحانی  3] سمیون یصه  یجهان  سازمانگذاری  ، شش سال پیش از بنیان1891در   [2داشته است«.] 

جمهور بنجامین فرانکلین هریسون عرضه و از او درخواست کرد  [ طوماری را به رئیس4] ویلیام بلکستون 

آزار و اذیت بیاید و از اسکان آنان در فلسطین حمایت کند. بلکستون باور    که به یاری یهودیان روسی تحت

پیش فلسطین  در  یهودیان  حاکمیت  احیای  که  اغلب  داشت  اگرچه  است.  مسیح  عیسی  دوم  شرط ظهور 

دهند، اما درخواست  باور روی خوش نشان نمیی هزارههای تقدیرگرایانهها به این دست معادباوریپروتستان

چندان عجیب نبود. بیش از چهارصد نفر از صاحبان صنایع برجسته، شهرداران شهرهای بزرگ،    بلکستون

باال، و رئیس دادگاه عالی این  های اصلی، روحانیون مسیحی ردهرهبران کنگره، ویراستاران و ناشران نشریه

ان متحد برای  مسیحیشود امضا کردند. امروزه انجمن  طومار را که به »یادبود بلکستون« شناخته می

 کنند.ای از الهیات سیاسی یاد میاز این مورد به عنوان نمونه اسرائیل 

اند که به وضوح در میان  یهودیان آمریکایی به جماعتی ثروتمند و پرنفوذ به لحاظ سیاسی تبدیل شده

وال رسانهمتخصصان،  یهودیان  استریت،  دارند.  چشمگیر  حضوری  روشنفکر  قشر  و  هالیوود  ها، 

ی بهتری  اند. اما حامیان اسرائیل از سازماندهی و بودجههیونیست و منتقد اسرائیل همواره غالب بودهغیرص

جمهور ترامپ عمدتاً به سبب فشار  ی سیاسی تاثیرگذارترند. رئیسبرخوردارند و در فرهنگ عمومی و عرصه

ان از سوی حزب دموکرات و  ی یهودیشدهمالی تضمین گران صهیونیست و با توجه به تامیناز سوی البی

را    1948مه    14شده در  رای باالی یهودیان در نیویورک و دیگر شهرهای کلیدی، دولت اسرائیلِ تشکیل

 [ 5] به رسمیت شناخت.
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پیوندهای فرهنگی و نفوذ انتخاباتی و مالی البی اسرائیل عناصری اساسی در مناسبات ایاالت متحده  

های مادی و استراتژیک در این اتحاد  از حد بر این عوامل به تنهایی مولفه  و اسرائیل هستند. اما تاکید بیش

 کند.ی ستون امپراطوری آمریکا در خاورمیانه پنهان و مبهم میو کارکرد آن را به مثابه

 

 آغاز روابط استراتژیک 

نهادینهگام نخستین  رئیس  های  توسط  متحده  ایاالت  و  اسرائیل  استراتژیک  روابط  سازمان  سازی 

های مخفی  مسئولیت روابط با سرویس  1951[ برداشته شد. او از  6] ضدجاسوسی سیا، جیمز جیزس آنگلتون

دار شد و بر پایگاه این سازمان در  اسرائیل را برعهده گرفت، ریاست میز اسرائیل در سازمان سیا را عهده

آنگلتون هنگامی که  اسرائیل نظارت می   ی انهیمخف  ی سخنران  کامل   متن   لیاسرائ  یاطالعات  عواملکرد. 

 اتحاد جماهیر شوروی را در محکومیت جنایات استالین   ستی کمون  حزب  ستمیب  ی کنگره  در  خروشچف  تایکین

ی  ی خود دربارههای اولیه، سوءظندادند  لیتحو   گرفت به اوکه برای نخستین بار در اختیار غرب قرار می

های سوسیالیست را کنار گذاشت. متعاقباً آنگلتون با تعصب و  صهیونیستدوستی برخی از تمایالت شوروی

[ ، رئیس  7]  ی مئیر آمیتای که به گفتهجدیت بسیار درصدد همکاری اطالعاتی با اسرائیل برآمد، به گونه

 [ 8] ترین صهیونیست « تبدیل شد.موساد، »به بزرگ

از   اسرائیل  که  را  احتمال  این  آنگلتون  نتیجه،  از    1978تا    1957در  با    330بیش  اورانیوم  کیلوگرم 

صهغنی از  گروهی  که  پنسیلوانیا  در  شرکتی  از  را  باال  مخلصونیستیسازی  مدیریت    ،های  و  تاسیس 

[ ــ به این کشور منتقل کرده است )یعنی به  NUMECای ]کردند ــ شرکت مواد و تجهیزات هستهمی

مورد   جدیت  با  چندان  است(  برده  نداد.سرقت  قرار  همکاری  9] بررسی  تداوم  که  بود  معتقد  او  ظاهراً   ]

ای بود.  ی هستهتر از تقویت سیاست رسمی ایاالت متحده در مخالفت با اشاعهاطالعاتی با اسرائیل مهم

های مزمن در مناسبات ایاالت متحده و اسرائیل را برجسته کرد و در عین حال  تنش   NUMECماجرای  

 و تداوم بخشید. تر کرد آن را عمیق

تأیید واش بدون  بدانند،  اسرائیل ضروری و ممکن  رهبران  منافع  یهرگاه  با  یا حتی در مخالفت  نگتن 

[ در جنگ  10] اس لیبرتیترین نمونه از این رویکرد، حمله به ناو یواسکنند. بدنامایاالت متحده عمل می

نفر را زخمی    171نفر از خدمه را کشتند و    34بود که در آن نیروهای هوایی و دریایی اسرائیل    1967ژوئن  

سازی اسرائیل  ی شهرکنگتن علناً منتقد پروژهیجمهوری دونالد ترامپ، مقامات واشکردند. تا زمان ریاست

های  المقدس، و اقدامات این کشور برای الحاق این اراضی و نیز بلندیی باختری و شرق بیتدر کرانه

س، وزیر دفاع سابق، و دیوید پترائوس، رئیس سابق سیا، اعالم کردند ناکامی  جوالن سوریه بودند. جیمز ماتی
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ها از سوی اسرائیل در دورانی که به عنوان فرماندهان ستاد مرکزی فرماندهی  در رعایت حقوق فلسطینی

 [11] خود به گردن دارند.  ی مسئولیتکردند دِیْنی است که در حوزهآمریکا خدمت می

  با   اتحاد صادق است    ،یسعود  عربستان  کا،یآمر  یامنطقه  یاصل  متحد   گری د  خصوص  در  که  طورهمان

چنان به قوت خود باقی مانده و تشدید شده است که  این مسئله به این سبب هم  .دارد ییهانهیهز  لیاسرائ

در دوم    ارتش،  مشترک   ستاد  س یرئ  مولن،  کیما  دریادار قوا، دارایی استراتژیکی است.  اسرائیل در توازن  

  ت یامن  ی برا  و دارد    ی«االعادهفوق  ارزش »   لیاسرائ  با   اتحاد  که  داد  شهادت   کنگره  برابر   در،    2011مارس  

 . بود موافق او  با زی ن دفاع ریوز تس،یگ  رابرت  [12] .است  ی«اتیح  کامالً »  متحده االتیا یمل

 

 کمک نظامی هدیه به اسرائیل نیست؛

 برای صنایع نظامی آمریکا است  وردهآباد  یثروت 

با ایاالت متحده  به دنبال برقراری روابط امنیتی علناً رسمی    اشهای تاسیساسرائیل از نخستین سال

ای  ی هستهی برنامهاش دربارهآغاز شد؛ دولت کندی با وجود نگرانی  1962[ این روابط از  13]  بوده است.

  1966مجهز خواهد کرد. در    هاوکهوای  بههای دفاعی زمینشکاسرائیل اعالم کرد که اسرائیل را به مو

پاتون و    200جمهور وقت، فروش  جانسون، رئیس هاوک به اسرائیل را  افکن اسکایجت بمب  48تانک 

افزایش قابل به معنای  قاطع  تایید کرد که  پیروزی  از  اما فقط پس  بود.  این کشور  توجه ظرفیت دفاعی 

 ادوات نظامی وارد این کشور شدند.این  1967اسرائیل در جنگ  

بزرگ دریافتاسرائیل  در  کنندهترین  ــ  است  دوم  جهانی  زمان جنگ  از  متحده  ایاالت  از  ی کمک 

ثابت    2020میلیارد دالر در سال   228/ 7مجموع   [ سال MOU[ یادداشت تفاهمِ ]14] (. 2017)به دالر 

را تضمین کرد.    2028تا    2019ئیل از سال مالی  میلیارد دالر کمک نظامی آمریکا به اسرا 38، مبلغ  2016

میلیون   400اش را در داخل صرف کند و  های نظامیدرصد از کمک 3/26تواند  تا آن زمان، اسرائیل می

گان کمک آمریکا  کنند دالر ساالنه برای خرید سوخت جت هزینه کند، امری که در میان دیگر دریافت

گام حذف خواهند  بههای داخلی اسرائیل به تدریج و گامنامه، هزینهفرد است. در طول این تفاهممنحصربه

میلیارد   10/ 2های سوخت متوقف خواهد شد. این به معنای افزایش بالقوه  هزینه  2019شد. در سال مالی  

 [ 15] ی ایاالت متحده است.دالری در فروش تولیدکنندگان اسلحه

گیرد، این  تجهیزات نظامی یک کشور خارجی را برعهده میهنگامی که دولت ایاالت متحده تأمین  

فروش    یخرد و سپس آن را به عنوان کمک یا از طریق برنامهاقالم را از تولیدکنندگان آمریکایی می

از مزیت[ تحویل می16]   نظامی خارجی تمامی کمکدهد. یکی  و فروشهای جانبی  نظامی  ها  های 
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تولیدکنند برای  که  است  این  میخارجی  فراهم  سفارش  کافی  میزان  به  آمریکایی  تسلیحات  تا  گان  کند 

ی نیروهای نظامی ایاالت  کنندهخطوط تولیدشان برقرار بماند، چرا که اگر این تولیدکنندگان فقط تامین

ی اشتغال  متحده باشند قادر به حفظ سودآوری خود نخواهند بود. بنابراین، کمک نظامی درواقع یک برنامه

نیز سود  به  و  عالوه،  به  میزان  هست.  اسرائیل  توسط  آمریکا  نظامی  تجهیزات  منظم  و  مداوم  کارگیری 

می آزمایش  را  جنگی  شرایط  در  تجهیزات  این  دیگر  اثربخشی  به  آتی  فروش  مشوق  و  مروج  و  کند 

 کشورهاست. 

یگان  ی همسا[ اسرائیل در برابر همه17] چنان سیاست »برتری کیفی نظامی«اگرچه ایاالت متحده هم

اطمینانی  داشتن توان نظامی قابل  کند، کشورهای عرب منطقه نیز به دنبالِعرب این کشور را حفظ می

  کمک مالی کرده استمیلیارد دالر به اسرائیل   3/33مبلغ    2015تا    2006هستند. ایاالت متحده از سال  

ی پژوهشی معتبر  موسسه  ، معیاری که توسط 1990)بنا به شاخص روند ارزش دالر آمریکا به قیمت ثابت  

میلیارد دالر به   3/16، تسلیحاتی به ارزش  شود(. آمریکا در همین بازهالملل استکهلم استفاده میصلح بین

میلیارد   6از    چنین بیش . و همفروخته استت متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، قطر و عمان  ا امار

میلیارد دالر   110میلیارد دالر از   25تنها نزدیک به  [  18] دالر به مصر و عراق کمک نظامی کرده است. 

به این کشور اعالم شد،    2017فروش اسلحه به عربستان سعودی، که توسط ترامپ در سفرش در ماه مه  

جدیدِنشان قراردادهای  توافق  گر  این  از  بسیاری  است؛  انجام  دست  شده  در  حاصل  اوباما  دوران  در  ها 

توجه هستند. فروش نظامی به کشورهای  نیز قابل  افته یکاهشهای  این رقم[ با این وجود، حتی  19] بود.

ها را  شود، کسری تراز پرداختخیزِ ثروتمند سبب بازگشت دالرهای نفتی به اقتصاد ایاالت متحده مینفت

 کند.دهد، و برای هزاران مربی، تکنسین و کارگران بخش نگهداری شغل ایجاد میکاهش می

 

 ی یک دارایی ارزشمند در جنگ سرد مثابهاسرائیل به 

  قابلیترخ داد که اسرائیل    نخستین پیشروی کیفی روابط نظامی ایاالت متحده و اسرائیل پس از آن

کرد که جنبش ضدجنگْ  واقع اذعان میدر  نیکسون  1969نشان داد. دکترین    1967نظامی خود را در جنگ  

کم تا زمانی که  لحاظ سیاسی غیرممکن کرده است )دست  مداخالت نظامی خارجی با الگوی ویتنام را به

سینجر،  ی ور ایاالت متحده، و کمهجدولت جورج دبلیو بوش به نتایج دیگری رسید(. در نتیجه نیکسون رئیس

ای« به منظور حفظ وضعیت موجودِ طرفدار  وزیر امور خارجه، در پی تسلیح و آموزش »قدرتمندان منطقه

مشی اصلی )عربستان سعودی و ایران( بیانگر استراتژی جدیدی  ی خلیج، دو خطآمریکا بودند. در منطقه

 بودند.
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ای اسرائیل به نمایش  ، نقش منطقه1970ها در سپتامبر  ها و اردنیدر خالل جنگ داخلی فلسطینی

ه  گذاشته شد: اسرائیل به سوریه هشدار داد مداخله نکند. در پی آن، دولت نیکسون به این نتیجه رسید ک

[ کمک نظامی آمریکا به اسرائیل سر به  20] اسرائیل »کلید مبارزه با نفوذ شوروی در جهان عرب« است.

. اسرائیل در پی 1973ـ1971دالر در    میلیارد  5/1به    1970- 1968دالر در    میلیون 360فلک کشید، از  

یارد دالر دریافت  میل 2/ 6، کمک نظامی اضافی به مبلغ  1973پیروزی بر مصر و سوریه در جنگ اکتبر  

 [ 20] کرد.

اعالم کرد که اسرائیل »تنها دارایی استراتژیک    1980اش در  رونالد ریگان در خالل کمپین انتخاباتی

از دست    1979ایران را پس از انقالب    ،توانیم به آن اعتماد کنیم« )آمریکامانده در منطقه است که میباقی

را    لیاسرائ  با  یتیامن  یهمکار   یبرا  یادداشت تفاهم  کی  گان یر  دولت  ،1981  نوامبر   30  در [  22]  داده بود(.

  یهایبلند  الحاق   لیدل  به  را  لیاسرائ  تا  درآورد  قی تعل  حالت  به  دسامبر  18  در  را   آن  اما  ،به تصویب رساند

  روت ی ب  در  کایآمر  ییایدر   تفنگداران  پادگان  و   کایآمر  سفارت   بمباران  حال،   نیا  با.  کند  مجازات  هیسور  جوالنِ

باعث شد که آمریکا نتواند از اسرائیل    لبنان، از  ییکایآمر  ی روهاین  متعاقب  خروج  و   1983  اکتبر   و   ل یآور  در

 [ 23به اجرا درآمد. ] این یادداشت تفاهم  مفاد اغلبِ 1983 نوامبر در . نظر کندصرف

های جوالن، اسرائیل پا را از گلیم خود درازتر کرد و به این دلیل مورد سرزنش بود )تا  الحاق بلندیبا  

بلندی اما، ارزش استراتژیک اسرائیل بر  آن که دولت ترامپ الحاق  های جوالن را به رسمیت شناخت(. 

یاالت متحده ساخت  ، ا1984تر شد. در  رنجش دولت ریگان چربید، و همکاری نظامی به لحاظ کیفی عمیق

توانست »اجاره کند« را آغاز کرد. ارزش این  ای که اسرائیل میتاسیساتی برای استقرار تجهیزات نظامی

به بندر    [ حیفا24]  افزایش یافت.  2014میلیارد دالر در   8/1میلیون دالر به   100ی  تاسیسات از مبلغ اولیه

ناوگان ششم  در مسیر کشتیاصلی شرق مدیترانه   دولت ریگان    1987ایاالت متحده تبدیل شد. در  رانی 

ی دسترسی به تسلیحات ایاالت متحده را  اسرائیل را با عنوان متحد اصلی خود معرفی کرد، و امتیاز ویژه

در   داد؛  کشور  این  »مهم1989به  به  مقام  این  شد،  تبدیل  قانون  به  عنوان  این  که  سالی  متحد  ،  ترین 

آغاز شد.   1984یافت. مانورهای مشترک نظامی اسرائیل و ایاالت متحده از    غیرناتویی« ایاالت متحده ارتقا

سال   در  مانورها  عنوان    2001این  دوسالبا  کبراهرزمایش  جونیپر  نظم25] ی  یافت.    [  رسمیت  و 

 [ 26]  ی احتمالی ایران تمرکز داشت.ی موشکبر پاسخ به حمله 2018ی جونیپر کبرا در مارس دوره

  توسط   که  را  یشورو  ینظام  زاتیتجه  معمول  طور  به  متحده  االتیا  مقامات  سرد،  جنگ  طول  در

هواپیمای میگ    کی  و   ی عراق  21هواپیمای میگ   کی ژهیو   به  ،تحت نظر داشتند  بود،  شده  تصرف   لیاسرائ

منتقل    لیاسرائ  به  1989  و  1966  یهاسال  در  ب یترت  به  هاآن  یِ فرار  خلبانان  توسط  که  ی سور  23
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و    برد  نیب  از  را  لبنان  درسیا    پایگاه  1983  سال  روت دریب  در  متحده  االتیا  سفارت   بمباران[  27] .شدند

خود    1987-1985  یها   سال  در   کنترا-ران یا  یماجرا، که در  شد  لیاسرائ  اطالعات  به   اتکا  شیافزا   به   منجر

 را نشان داد. 

 

 است یس و ه، یسرما دولت،

ی بزرگ تسلیحات بدل شد، که این  تولیدکننده و صادرکنندهبه    1980و  1970های  اسرائیل در دهه

قادر می را  از  کشور  فراتر  به  بود،  گرفته  ریگان شکل  دوران  در  را که  استراتژیک خود  ساخت همکاری 

ترین کارخانجات  مرزهای خاورمیانه گسترش دهد، گرچه این اقدام چندان خالی از تنش هم نبود. بزرگ

های دفاعی  [، سیستم28] [IAIدولتی اسرائیل ]  ی هوافضاصنایع    شامل  یلصنعتی اسرائ ـ بخش نظامی 

، شوندمی(  [ 30]  سابق   )صنایع تسلیحات اسرائیل  [IMIآی ]امهای آی[، و سیستم29] ی رافائل پیشرفته

[  31] شرکت خصوصی البیت  2011خصوصی شدند. در سال    2005که در ابتدا در مالکیت عام بودند اما در  

در   سیکه  دارد،  تخصص  الکترونیکی  صنایع   جنگ  سهام  از  اسرائیل  یهوافضا درصد  گروه    دولتی  از 

آی را خرید، که اسرائیل را به  امهای آینیز شرکت سیستم  2018[ را خریداری کرد، و در سال  32] الیسرا

تولیدکنندهبزرگ سیستمترین  کرد.ی  تبدیل  زمینی  نظامی  دارا33] های  مجموع  در  اسرائیل    700ی  [ 

 [ 34] شود.درصد تولید این کارخانجات صادر می 80ی نظامی ـ صنعتی است. نزدیک به کارخانه

ـ  نظام  بخش  ،1980  یدهه  اواسط  در   سال  تا  تعداد  نیا .  داشت  کارمندهزار   65  لی اسرائ  یصنعتی 

از حدی بود که با   ترکاهش بیش نیا  اما.  افتی کاهشنفر  هزار 50 حدود به بودجه کاهش لیدل به 2002

  شرفته یپ  یفناور  بخش  در  نفرهزار   307  از  شیب  ،2019  سال  در.  شود  جبران  شرفته یپ  یفناور  بخش  رشد

 با  لیاسرائ  شرفتهیپ  یفناور  از  یتوجهقابل  اریبس  بخش  [35] . کار  یروین  از  درصد  7/8ی  عنی  ،کردندکار می

  ی سازیخصوص  به  شی گرا.  مرتبط است  متحده  االتیا   و  لیاسرائ  یداخل  ت یامن  ی/ نظارت  و  ینظام  ی هابخش

  شرفته یپ  یفناور  یخصوص  بخش  با  آن  کینزد  یرابطه  و  لیاسرائ  یصنعتیـ   نظام  بخشدر    انحصارایجاد    و

  از   که  ،است  یجهان  برالینئول  یاسیس  اقتصاد  در  لی اسرائ  کامل  مشارکت   از   یانمونه  ،یداخل  تیامنی/ نظارت  و

 . شودیم جیترو اهوینتان نیامیبن ری وز  نخست یها دولت توسط  یتهاجم طور به 2009 سال

  ،[36] ( متکل  رتی سا)  لیاسرائ  یدفاع  ی روهای ن  کل   ستادی  ویژه  ییشناسا  واحد   سابق   افسر   ،تبن  ینفتال

  و   شرفته یپ  یفناور  ،یگر ینظام  ادغام  ی شاخصچهره  اهو،ینتان  ستاد  سیرئ  و   افزارنرم  یساالر حوزهکار

  گرا راست  احزاب   از  ایسلسله  تا   کرد  ترک  را  کودی لحزب    2012  سال   بنت در .  است   راست   جناح   استیس

 .ردیبگ برعهده اهوینتان یرهبر  به یائتالف   یهادولت در را  وزارتخانه  نیچند و کند  یرهبر را
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 حات یتسل ی جهان تاجر ی  مثابه به ل یاسرائ

کشورهای آفریقایی    یداخل  ینظام  و   یتیامن  یروها ین  آموزش از طریق    1960  یدهه  خالل  در  لیاسرائ

  بااسرائیل    روابط  [37] .بود  خود  کیپلماتید  یانزوا  بر  غلبه  یپ  در  قایآفر  سراسر  به  حاتیتسل  ارسال  و

  [ 38] سکو سسه  موبوتو.  شد  آغاز   1964- 1963  یها سال  در (  ر یزئبعدها  )  کنگو   کیدموکرات  ی جمهور

  وقفه   کی  از  پس.  یافت  لیاسرائکلید نجات و بقای خود را در  (  1997–1965) این کشور    ینظام  کتاتورید

  کیدموکرات  یجمهور  حاتیتسل  یعمده  کنندگاننیتام  از   یکی  به  1983  در  لی اسرائ  ،این دو کشور  روابط  در

 .شد لیتبد کنگو

  با   1980  و  1970  هایدهه  اواسط  در .  کرد  تی حما  پرتغال  از  قایآفر  یاستعمار  ی ها  جنگ  در  لیاسرائ

اتحاد ملی برای استقالل کامل    و[  FNLA]  آنگوال  یمل  بخش یآزاد  جبهه  ،یجنوب  ی قایآفر   وسیا    یهمکار

  و لیاسرائ. کرد مسلح  و  داد آموزش  استقالل از  پس آنگوال یداخل جنگ  در را [UNITAیونیتا ]-آنگوال 

  شواهد.  کردند  یهمکار  گریدکی  با  یا هستههای  سالح   و  متعارف  حاتیتسل  یتوسعه  در  یجنوب  یقایآفر

  انوسیاق  در  را   ی اهسته  دستگاه  کی  مشترک  طور  بهاین دو کشور    که  دنکنیم  دییتأ  را  ظن  ن یا  یتوجهقابل

 [ 39] .کردند منفجر 1979 سپتامبر  22  در یجنوب اطلس

  قطع   لیاسرائ  با  را  خود  روابط  ییقایآفر  کشور  نیچند  ،1973  سال  در  لیاسرائ   و  اعراب  جنگ  از  پس

  از  پس  یاندک.  شد  لیتبد  این کشور  ینظام  صادرات  یبرا  یاصل  بازار  به  نیالت  یکایآمر  جهینت  در.  کردند

  ،را روشن کرد  یداخل  جنگ  ی جرقه  که   1972  سال در    السالوادور   ی جمهور  است یرآمیز  تقلب  انتخابات 

کرد  رایب  یا گسترده  ی«کیچر  ضد  یتیامن  یهاکمک»  لیاسرائ فراهم  کشور    نیاول  جمله  از  ،این 

جنگ  اسرائیل آموزش و تجهیز نیروهای آرژانتین در دوران  [40] ی. مرکز یکا یآمر در جت  یهاجنگنده 

 ( را برعهده داشت. 1990-1973( و شیلی تحت حاکمیت سیا )1983-1973ها )ژنرال کثیف

  کاراگوئهین  کتاتورید [41]  سوموسا  ویآناستاس  ی برا  حات یتسل  نیتام  به  شروع  1974  سال   در   لیاسرائ

  یهاسال  در  ستاینیساند  یکیچر   جنبش  در برابر  سوموسادر زمان آخرین ایستادگی    ینظام  تی حمااین  .  کرد

پایتخت    گالپا،یتگوس  در   موساد  معاونان   از  یکی  ، استینیساند  یروز یپ  از   پس.  افت ی  شیافزا   1978-1979

  یانقالب  دولت  یسرنگون  دنبال  به  که  را،  کنتراهاموساد به    آموزش  و  حیتسل  تیر یمدمستقر شد تا    هندوراس،

  با .  کردمنع    کنتراها  به  کمک  از  را  متحده  االتیا [ 43] بولند  یالیحه [42] .هدایت کند  بودند،ستا  نیساندی

  تا   تنها   آن  کامل  ابعاد  که  کرد  لیتسه  را توسط اسرائیل    کنتراها   حاتیتسل  تامین  گانیر  دولت   وجود  نیا

 [ 44] .شد افشا  کنترا-ران یا  یماجرا  در یحد
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  جان،ی آذربا:  داد  ادامه کثیف    مخاصمات  در  ر یدرگ  یکشورها   ح یتسل  به   ل یاسرائ  سرد،   جنگ  از   پس

به  که  رواندا  ،یجنوب  سودان به    که  انماریم  راً یاخ  و  ،زد  1994  سال  در  ها یست تو  یکشنسل  دست  اقدام 

 ن یهماسرائیل د  2019- 2012های  ی سالدر بازه  [45] . کرده است  اینگیروه  مسلمانانی  قوم  یپاکساز

[ در  46] .بود   دالر  اردیلیم 7  به   ک ینزد  ساالنه   فروش  نیانگیم  با  جهان   در   حاتی تسل  بزرگ   یصادرکننده

 [47] این بازه، آسیا به نخستین بازار اسرائیل بدل شد، هند، آذربایجان و ویتنام در این زمینه پیشتاز هستند.

دوره حساسیتدر  کارتر،  هایی  است.  داشته  وجود  اسرائیل  نظامی  صادرات  خصوص  در  هایی 

به همراه آفریقای جنوبی یک    1979جمهور ایاالت متحده معتقد بود که اسرائیل احتماالً در سال  رئیس

های  سالح ی  آرزویش این بود که اسرائیل دست به توسعه  قطعاً  باًیتقرای انجام داده است و  آزمایش هسته

ای برای سیاستِ »درگیری  [ اما همکاری نظامی اسرائیل و آفریقای جنوبی پشتوانه48]  ایش نزند.هسته

[ بود که  BDS[ ]49]  میتحر  و  یگذارهیسرما  عدم  کوت،یبای دولت ریگان در تقابل با سیاست  سازنده«

 المللی ضدآپارتاید خواستار آن بود. جنبش بین 

  ن یا  بزرگ  یکننده نیتام  نیدوم  هیروس  از  پس  و  فروشدیم  حاتیتسل  نیچ  به  1981  سال  از  لیاسرائ

از سوی اسرائیل معترض    ن یچ  به  کایآمر   ساخت  یحات یتسل  قطعات  ی به عرضه  متحده  االت یا.  است  کشور 

  ی بحران 2005 سال در. کرد ممانعت 1995 سال در  نوفالک  یرادار یمایهواپفروند   کی فروشاز  و است

  ا ی  لیاسرائ  و  کایآمر  روابط  بر  یبلندمدت  امدیپ  چیه   هااصطکاک  نیا[ اما  50] . شد  آغاز  پهپاد  فروش  سر  بر

 . است نداشته نیچ با لیاسرائ شکوفاییبهرو ی تجار و  ینظام روابط

 

 ی مشترک تسلیحات توسعه

  ابتکار  قات یتحق  در   لیاسرائ  مشارکت  برای  1986محرمانه    توافق   زمان  از   متحده   االت یا  و   لیاسرائ

  ی هاستمیسی  دست به توسعه  مشترک  طور  به  ،( ستارگان   جنگ)  گانیر   جمهورسیرئ  کی استراتژ   دفاع

  توسعه   و ق یتحق ینهیهز کمک دالر اردیلیمیک   حدود لیاسرائ  ،2002 تا  1988  سال از . اندزده ی حاتیتسل

[R&D]  زوبین  ضدموشک  موشک  یبرا [Arrow]    لیاسرائ  یهوافضا  عی صنا  و  نگیبوئساخت شرکت  

[IAI  ][  51] ناتیلوسی  باال  ی انرژ  با  یکیتاکت  زریل  مشترک  دیتول  لیاسرائ  ، 1996  سال   در.  کرد  افتیدر

  صرف  از   پس  ،2005  سال  در  اما.  کرد  آغاز  یاصل  مانکاریپ  عنوان  به[  52] گرومن  نورثروپ شرکت    با  را

 [ 53] . شد متوقف متوسط عملکرد و  باال ی نهیهز لیدل به ناتیلوس دیتول دالر، ون یلیم 300
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.  است   فروش  حجم  نظر  از   جهان  در  اسلحه  یدکنندهیتول  نیتربزرگ[  54] [LMT]  نیمارت  دیالکه

دارد،  بئرشبع و ویآوتل در یدفاترشرکت  نیا. شد  سیتأس 2014 سال در لیاسرائ ی شعبه نِیمارت دیالکه

 . است  محور ینظام یشرفتهیپ یفناور   ییهتوسع  جی ترو حال در لیاسرائ  دولتها در آن مناطقی که

- اف   یجنگنده  ی هاجت.  را برعهده دارد  لییاسرا امر تأمین تسلیحات در    1971  سال   از   نیمارت  دیالکه

  ک ی  2004  سال  در  لیاسرائ.  است   بوده  اسرائیل  ییهوا  یروین  یاصل  ستون  1980  سال  از  این شرکت  16

  دیالکه  سال همان    در.  کرد  یدار یخر  را [  55] سوفا  نام  بهاین جنگنده    یسفارش  و  شدهروزبه  ینسخه

  در  یلیاسرائ  شرکت  چهل  حدود  با  را  دالر  اردیلیم 45/1  ارزش   به   یصنعت  یهمکار قرارداد    کی  نیمارت

 ، به انجام رساند. توسعه و ق یتحق و خطرپذیر، ی گذارهیسرما شرفته،یپ ی فناور ،ینظام یهابخش

[ به عنوان  56] ای اِیو بریتیش بی  گرومن  نورثروپ پیمانکار اصلی طرف قرارداد با    ن یمارت  دیالکه

بری  [ است که به دلیل بودجه57] شوندهشناساگر پنهان 35-ی اف های جنگندهشرکای ثانویه، برای جت

کم  دستاسرائیل نقش مهمی در این پروژه داشته است و   شان بسیار بدنام هستند.باال و عملکرد ضعیف

اف  50به   یافت.  58] آدیرآی 35- فروند  خواهد  دست  اسرائیل  سفارشی  خودکار  تجهیزات  همراه  به   ]

به ارزشی بیش   35-های اسرائیلی برای قطعات افبا شرکت  نیمارت  دیالکهقراردادهای همکاری مشترک  

دیدی برای تولید بیش  خط تولید ج  لیاسرائ  یهوافضا  ع یصنا  2014میلیارد دالر رسیده است. در سال   4از  

بالِ اف  800از   از  میلیارد دالر راه 2/ 5به ارزش    35-جفت روکش  اندازی کرد. شرکت سایکلون، یکی 

سازد. الیسرا قطعات جنگ الکترونیک آن را  را می  35- های البیت، ساختارهای هواپیمایی افزیرمجموعه

و    35-کند. هواپیماهای اف را تولید می  35-ی اف های پیشرفتهکند. رافائل سنسورها و سالح تأمین می

کاله    یرو   بر  شدهنصبمشترک    شگرینمابسیاری از دیگر هواپیماهای نظامی ایاالت متحده از سیستم  

[ توسعه  60]  کولینزهای البیت و راکولدیجیتالی که توسط شرکت  یچشم  ؛کنند[ استفاده می59] خلبان

ی نیروی  در امور نیازهای مشتریان که ژنرال بازنشسته  نیمارت  دیالکه[ گری نورث، معاون  61] یافته است.

شود یک بخش  ای که ساخته می  35- هوایی ایاالت متحده است، اعالم کرد که »در هر هواپیمای اف

حده  ، اسرائیل به نخستین کشور خارج از ایاالت مت2017در دسامبر   [62] ساخت اسرائیل وجود دارد.« 

مورد  ی  را به شکل عملیاتی به کار گرفت، که خبر تبلیغاتی خوبی برای این جنگنده  35- تبدیل شد که اف

 آمد. به شمار می انتقاد

مارتین  هالک .  است  یلیاسرائ  موسسات   با  خود  توسعه  و  ق یتحق  یهایهمکار   گسترش  حال  درید 

  ی روهاین  اطالعات  یفناور  سیپرد[ به ساخت  63] نت دیتا ارتباطات بای  این شرکت  مشترک  یگذارهیسرما

انجامید. در   خواهد[ 65] است،  معروف 9/ 5 پروژه به که  را  نگب یصحرا [ در 64] [IDF] لیاسرائ یدفاع
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ی دانشگاه  های تابعه[، یکی از شرکت66] ی تحقیقات یسومید مارتین و شرکت توسعههالک  2014سال  

ی اطالعات کوانتومی و علوم مواد اسپانسر  مشترکاً برای پژوهش در زمینهتوافق کردند که    عبری اورشلیم،

[  67]  ید مارتین از امتیاز خرید مجوز انحصاری محصوالت ناشی از این همکاری برخوردار است.هشوند. الک

 در تحقیقات امنیت سایبری شریک است.  گوریون بن [ و دانشگاه68] اسماای ید مارتین با دلهالک

  اساس   بر  جهان  حاتیتسل  بزرگ  دکنندهیتول  نیدوم  نگ،یبوئ  با  یاگسترده  روابط  چنینهم  لیاسرائ

  لیاسرائ  نقل  و  حمل  یمل  شرکت .  دارد  ویآو  تل  در   ی دفتر  1969  سال  از   نگیبوئ.  دارد  2015  سال  درآمد

[El Al] ،  ی دهه  از  لیاسرائ  ییهوا  یروین  و  شودیم  دارها   نگیبوئ  ناوگانبه تمامی با    1960  یدهه  از  

  سال  در.  است  کرده  استفاده  سابقش  یها شرکت  و  نگیبوئ  ساخت  یکوپترهایهل  و  ماهایهواپ  از1970

  س یرئ  متحده،  االتیا  در  سابق   ریسف  و   ارتش  یی هوا  یرو ین  سابق  فرمانده  ،[69]  یور آی  دیوید  ، 2003

 [ 70] .شد لیاسرائ نگِیبوئ

  سال  در  لیاسرائ  توسط  ابتدا  در  که  نهیدوسرنش  ین یزم  یتهاجم  یمایهواپ  ،آی15-اف   نگیبوئ  یمایهواپ

:  شد  دیتول  یلیاسرائ  یها شرکتهمکاری    با  که  بود  متحده  االتیا  ینظام  جت  نیاول  شد،  یداریخر  1998

  مجموعه)دولتی اسرائیل    یهوافضا صنایع    ،( امن  یوهایراد)  [71]  لتااِ  ،( کیالکترون   جنگ  قطعات)  سرایال

  گرید  قطعاتاز    یاریبس   یلیاسرائ  یهاشرکت(.  یخارج  سوخت  مخازن)  کلونای س  و  ،( ی ساختار  یفرع  یها

  787  و  777  ، 737  یماها یهواپ  و   بو،النگ  یآپاچ  کوپتریهل  جمله   از   نگ، یبوئ  ی نظام  و  یتجار   محصوالت 

  یمایهواپ  کیالکترون  یبانیپشت  ستمیس  که  را  لتااِشرکت    2002  سال  نگ دریبوئ.  کنندیمولید و تأمین  ت  را

 . کرد انتخاب  خود سالِ یکنندهنیتام عنوان  به کند،یم دیتول را نگیبوئ[ 72]  نمرود ییا یدر مراقبت

  یروهاین  و  یداخل  یتیامن  یها آژانس  از  ی اریبس  و   متحده  االتیا   ارتش   مشترک،  دیتول  و  توسعه  بر   عالوه 

  مسلسل   ،1990  تا  1960  ی دهه  از.  کنندیم  استفاده  لیاسرائ  ساخت  و  شدهیطراح  زاتیتجه  از  یمحل  سیپل

  ار یبستولید خود را    لی اسرائ.  بود  متحده   االت یا  یمخف   س یسرو  رایج   سالح  آیامشرکت آی  به   متعلق  ی وزی

داده   ابتدایی  گرم  یها سالح   این  دیتول  از   فراتر پیشرفته  تسلیحات  در  اکنون   و   است   توسعه    ، فناوری 

 . دارد تخصص  پهپاد و ،تی جمع کنترل یها ستمیس ،ینظام افزارنرم زر، یل ،الکترونیک هوابرد

 ی جنگ  ی خودرو  سازنده   ،[73] کسینامیدا  جنرال  با   یهمکار   به   شروع   رافائلشرکت    1994  سال  در

  جنرال  محصوالت  در  استفاده  یبرا  را  خود[  75] واکنشی انفجاری   الحاقیزره    قطعات  تا  کرد[  74] یبردل

خود تغییری    یدالر  ون یلیم  8/37  قرارداد  در  کسینامیدا جنرال  2005  سال  در .  دهد  توسعه  کسینامیدا

  در   مستقر یزره ینفربرها  و   یبردل  ی جنگ  خودروهای  رای ب   را  رافائل شرکت    الحاقی  یها زرهایجاد کرد تا 

 [76] سازی کند.مناسب عراق
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[  77]   180-استاراسکای  از  استفاده  به  شروع  افغانستان  در  متحده  االتیا   یروها ین  2011  سال  در

  سال  در  غزه  به  لیاسرائ   یحمله  در  را  خودقابلیت    که  یهوانورد  ییشناسا  ستم یس  کی  کردند،  لیاسرائ

  سال  از .  کرد  دییتا   بعد  سال   در  د یخر  ی برا  را   180- استاراسکای  متحده   االتیا  ارتش.  داد  نشان   2014

کار  به  افغانستان  در  طالبان  ضد  اتیعمل  در  را   لیاسرائ  ساخت  پهپادهای  ناتو  کشور  پنج  ،2010

 [ 78]  اند.گرفته

  یبرا  دالر  ونیلیم  73/ 4  ارزش  به  یقرارداد  متحده   االتیا  ییای در  تفنگدارانواحد    ،2015  مارس  در

  فعال  حفاظت  ستمیس  از   متحده  االتیا   ارتش[  79] .کرد  منعقد  تی البشرکت    اب  دیجد  ی زریل  یهاستمیس

آهنین مشت  سبک  شرکت    توسط  که   متوسط  و   سبک  یزره  خودروهای  یبرا [  80] پیکربندی 

  ی تیساوب  ،[82] کتابخانه مجازی یهودسایت  [ وب81].کندیم  استفاده  شده  دیتول  و  یطراحآی  امآی

  ستمیس  نیدوجیک    از   شیب  ،کندمبالغه می  یموضوعات  نیچن  مورد  در  احتماالً  که  لیاسرائ  یالب  با   همسو

  متحده   االت یا  یداخل  تیامن  ی روهاین  و   ارتش   که  است  کرده  فهرست   را   لیاسرائ  ساخت   گر ید  ی حاتیتسل

 [83] .کنندمی استفاده  هااز آن

 

 سپتامبر  11 از  پس دوران  در  یداخل  ت یامن و سمیترور ضد

القاعده در یازده سپتامبر  ی  رخ داد؛ حمله  2000ی دوم که در پایان سال  تالقی انتفاضه تروریستی 

 یتیامن  و  ینظام  یهمکار  2003ی ایاالت متحده به عراق در سال  نگتن؛ و حملهیبه نیویورک و واش  2001

  سال   در  . داد  ارتقا   یدیجد  سطح   به   ران ی ا  و   مسلمان  کال یراد  ی هاگروه  بر   تمرکز  با  را  لیاسرائ  و   کایآمر

  سال   در   روتیب  سفارت  ی گذاربمب  مسئول شود  گفته می  که  ه«یمغن  عماد»  ترور   در   موساد  و سیا    2008

[  84] . کردند  یمکاردیگر هبا یک  ،حمالت بسیار دیگری به اهداف نظامی و غیرنظامی بوده است  و  1983

  لیاسرائ  با  « ی رمعمولی غ  تنگاتنگ   ی همکار»  ک«یالمپ  ی هایباز   عملیات »  در   متحده  االتی ا  ، 2010  سال   در

  ران ی ا  ی اهسته  وژیفیسانتر   هزار  حدود  که اندازی کرد  را راه  نتاستاکس  ی اانهیرا  کرمِ  که داشت، عملیاتی  

  بمب   سازندگان   ای ازبه هسته  لیاسرائ  یبریساعامالن    2017  سال  در [  85]  .انداخت   کار  از  نطنز  در   را

  تاپ لپ  یها انهیرا  یباتر   هیشب  ی امنفجره  مواد  توانندیمآنان    که  دریافتند  و  کردند  نفوذ  ه یسور   در  داعش

  را   اطالعات  نیاقابل شناسایی نیستند. اسرائیل    لی اسرائ  فرودگاه  یغربالگر  یهادستگاه  توسط  که  بسازند

  در   یدست  یهاچمدان  در  تاپلپداشتن    که باعث شد از آن پس  گذاشت،  اشتراک   به  متحده  االت یا  با

 [ 86]  .شود ممنوع   مسلمان تیاکثر  با کشور  هشت یپروازها 
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  بر  نظارت  ت،یجمع  کنترل  ــ  کرد  رشد  سپتامبر  11  از  پس  که  د«یجد  ینظام  نشینیشهر»  در  لیاسرائ

  در   خود  ی گسترده  یتجربه  با تبلیغ   کشور  نیا[  87] . در جهان پیشتاز است  ــ  سمی ترور  با   مبارزه   و   مرزها 

  ی روهاین  در میان  را  خود  زاتیتجه  و  هاکیتکنکوشد  ، می1967  از  پس  نی فلسط  یاشغال  هایسرزمین

  ت یامن  بخش.  ترویج کند  ی کشورها داخل  ت یامن  پررونق  بازار  در   و   ،شده  ینظام  یا ندهیفزا  طور   به   که  ،سیپل

ی  در حوزه  عمدتاً  ،یآموزش  خدماتکاال و    هاآن  از  شرکت  300  که   است   شرکت   600  شامل  لیاسرائ  یداخل

 [88] . است  دالر  اردیل یم 3  ی آنساالنه  ارزشکنند، صادراتی که  صادر می  ،مراقبتی ـ نظارتی  یهایفناور

.  است  یتیامن  یهاآژانس  و  سیپل  مسلح،  یروهاین  یبرا   پهپاد  یجهان  یکنندهنیتام  ن یشروتریپ  لیاسرائ

از  زیرمجموعهکایآمر  شرکت  یکی  البیت  ی یی    ارتش   یکیتاکت  یپهپادها  یاصل  یکنندهنیتام  ،شرکت 

  در   تیامن  سال   10  از  ش یب»  و   « شدهاثبات  تیامن  شده،اثبات  ی فناور»  یغاتیتبل   ی ویدیو  کدر ی  ل،یاسرائ

ی بوئینگ،  [ البیت، به عنوان پیمانکار زیرمجموعه89] .کندیم  غیتبل  را  «جهان  یمرزها  نیزتر یبرانگچالش

دولت جورج دبلیو بوش تأمین کرد. در    طرح مرز استراتژیکهای راداری را برای  ها و سیستمدوربین

ی البیت در فورت ورس تگزاس، دو پهپاد  های تابعه[، از شرکتEFWدابلیو ]افشرکت ای  2014سال  

با    450هرمس همراه    اداره  به  ،یبانیپشت  پرسنل  و   ی اتیعمل  یخدمه  ،ینیزم  کنترل  یا هستگاهیارا 

مرزی  برای    کای آمر   متحده   االتیا  یمرز   حفاظت   و  گمرک کنترل  اجاره    زونای آرطرح 

ی امنیت داخلی  ادارهمیلیون دالر با    145شرکت البیت قراردادی به مبلغ    2014در سال   [ 90] داد.

  مرز   امتداد  در(  ترامپ   از   شیپ)  حصار   یبرا   یکیالکترون  سنجش   ی فناور  نی تامایاالت متحده برای  

 [ 91]  منعقد کرد. کیمکز و متحده  االتیا

را در کمپدوره  [IWI US] ایاالت متحده  لیاسرائ  اسلحه  عی صناشرکت   و  هایی  هایی در تگزاس 

زمینه در  اسلحهپنسیلوانیا  از  استفاده  گرم،  ی  تن  ماگا  کراو ی  ارائه  92]  تن( به)نبرد  اسلحه  تعمیر  و   ،]

  یاضطرار   تیریمدی  اسرائیل با کالج متروپولیتن نیویورک در رشته اسلحه  عی صنا شرکت   [ 93] دهد.می

  لیاسرائ  به  روزه  ده   سفر  ک ی  شامل آن    ی درس  برنامه  2000ی  ی دهههمکاری داشته است. در میانه  ا یبال  و

  و   شرفتهیپ  تیامن  آموزش  یبرا  یآکادم  کی  آیامهای آیشرکت سیستم  1999  سال  در [94] .شدمی

  ی تجار  انی مشتر  و  یدولت   یها آژانس  ، [95]  قانون  یان مجر  ، »ارتش  به  را  یخدمات  که   تاسیس کرد  ضدترور 

 [ 96] کند.یم ارائه  «جهان  سراسر در

ایالت جورجیا و سازمان1992در   از بازی، دانشگاه  های  های مجری قانون ایالتی به منظور حمایت 

[ را GILEE] جورجیا  دانشجویی مجریان قانون  تبادلالمللی و  بینبورسیه  در آتالنتا    1996المپیک سال  

لویت  و[ ا 97] داد.اهی میگذاشتند، که از همکارهای پلیسی آینده در دوران پس از یازدهم سپتامبر گو  بنیان
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  یها آژانس  میان  یسازماننیب  ی همکار  شی افزااین نهاد عبارت است از »  تی مأمور  یهیانیبنخست سند  

هیأت    180برنامه و    330اسپانسر    GILEE«.  لی اسرائ  کشور   سیپل  یروین  و  ایجورج  التی ا  قانون  مجری 

رابرت فریدمن، مدیر این نهاد، در دانشگاه ایالت  کننده بوده است.  شرکت  24000اعزامی به اسرائیل شامل  

 های جناح راست نزدیک است. جورجیا کرسی افتخاری دارد و به صهیونیست

  گمرک،  و   مهاجرت  ی اداره  ، یمرز  گشت   مورانأم  و  کالنتر   س،یپل  افسر   هزاران   به بعد   سپتامبر  11  از

  آموزش   لیاسرائ  سی پل  و  ارتش   یروها ین  همراه با   کایآمر  فدرال  قاتیتحق  دفتر  و  نقل  و  حمل  ت یامن  ی اداره

  2012  سال  در  [ 98]  . دارد  ورک یوین  و   آنجلسلس  سیپل  ادارات   با  ی کینزد  روابطبه ویژه    لیاسرائ  .انددهید

.  کرد افتتاح [ 99] سابا  کفار در شارون یمنطقه در لیاسرائ سیپل مقر  در را یدفتر  ورکیوین سیپل یاداره

 ل، یاسرائ  ینظام  یسیپل  یها کیتکن  جیترو  بر  عالوه  ،لیاسرائ  گونه سفرها به ی اینهزینهتامین    [100]

  «همیشگی   نیمظنون» سطح    که از   کندیم  جاد یا ی برای این کشورتیحما  کی استراتژ یاجتماع  گاه یپایک  

 .رودفراتر می لیاسرائ یالبدر 

که از    سمی ضدترور  یاهفته  کملی ی  ناریسم  در  ییکا یآمر  قانون  یمجر  ارشد  کارشناس  200  از  شیب

  [ ADL[ ]101ی ضدافترا ]در اسرائیل شروع به کار کرده است ــ و حمایت مالی آن را اتحادیه  2004سال  

  ی ضدافترا اتحادیه  یشرفتهیپ  آموزش  یمدرسه  سیتأس  زمان  از  [102]  .اندکرده  شرکت برعهده دارد ــ  

  1100  از  شیب  ،یس ید نگتنیواش  در   مسی ترور  و  گرایی افراط  داتیتهدی  حوزه  در  2003در سال  

هزار   130  از   شیب.  اندشدهالتحصیل  سازمان مختلف از این مدرسه فارغ  250  از   فرمانده  و قانون    ی مجر

  ی ضدافترااتحادیه  قانون  ی اجرا  و   جامعه  یآموزش  یها برنامه  در   1999  سال  از   قانون  ی مجر  متخصص 

 . اندکرده  شرکت کایآمر بزرگ  شهر نیچند در

]مل   ت یامن  امور  ی هودی  ادیبن ]JINSAی    ژنرال،  پنجاه   از  شی ب  شامل  آن   مشاوران   ئتیه  که [  103[ 

مالی    تیحما  ییهاآموزش  و  سفرها  از  نیز  است،  ی هودیریغ  عمدتاً  یبازنشسته  سیپل  یروسا  و  اساالریدر

  و  هاژنرال  یساالنه  سفر   جمله  از  کنند،یم  جیترو  را  سمیترور  با  مبارزه  و  ی نظام  ی همکار  که  کندیم

  یجوخه  فرماندهان  یمشورت   ملی   ئتیه  اعضای  2009  سال   در [ این بنیاد  104] .ان بازنشسته اساالریدر

  و   سمیترور  ضد  کارشناسان  ،این بنیاد  قانون  یمجر  یروهاین  تبادل  یبرنامه.  فرستاد  لیاسرائ  به  را  بمب

  ت یامن  امور  یهودی  ادیبن.  آوردیم  متحده  االتیا  به  قانون  یمجر  افسران  آموزش  یبرا  را  یلیاسرائ  اطالعات

  ارتش  افسران   [ را برگزار کرد تاIDF] لیاسرائ  یدفاع  یروها ین  ی رهبر  یآموزش  یبرنامهیک    نیچنهم  یمل

  گران بیال  به   ها آن  تا  آموزش دهد  ی خارج  گذاریسیاست  ندیفرآ  و   ییکا یآمر  فرهنگی  زمینه  در   را  لیاسرائ

 .شوند لیتبد لی اسرائ  منافع یبرا  ی مؤثرتر
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  فتح  هنگام  را  یل یاسرائ  ی روهاین  یهاکیتاکت  کینزد  از  2002  سال  در  متحده   االتی ا  ارتش  افسران 

  ک »ی  که   داد  گزارش  زمنی وا  الیا.  تحت نظر داشتند  دوم  انتفاضه   سرکوب   انیجر   در   یباختر  ی کرانه  مجدد

  نبرد افسران  مراحل  ن یآخر  در   که  گفت   من   به   بود   کرده  شرکت  نیجنشهر    نبرد   در   که  یلیاسرائ  چترباز

  حضور  پناهندگان  اردوگاه  آوار  میان   در  یتماشاچ  عنوان   به(  لیاسرائ  ارتش   لباس  با )  ییکایآمر

دکترین    در  یراتییتغ»  تااز اسرائیل دیدن کردند    2002 [ هیأتی مشترک از فرماندهان در مه 105] .«داشتند

 [ 106] .باشد کاربردی هایلیاسرائبرای  که  به وجود بیاورند( ییای در) تفنگداران یشهر جنگ

پایگاه    در  متحده  االتیا   یژهیو  یروها ین  به  لیاسرائ  ی اطالعات  یروهاین   و  کماندوها  2003  سال  در

تهاجمی    یهاکیتاکتاز    عراق   در   بتوانند  تا  دادند  آموزش ی  شمال  ی نایکارول  [ 107]  برگ فورت نظامی  

ایجاد  »  جمله  از   ،بود«  ی اشغال  ی هانیسرزم  در  لی اسرائ  اتیعمل  ی ازبازتاب  که»   کنند  استفاده  یضدشورش

  ب یتخر  و خاردار    میس  با   مقاومت   مراکز ی  محاصره»و    « های چریکی گروه  رهبران  ه یعل  ترور  یهاجوخه

آن  یی کایآمر  ی روهاین  هیعل  حمالت  که  ییهاساختمان   ی نظام  مشاوران[  108] .« دوشیم  انجام ها  از 

  ارتش  ترور   ضد  یمدرسه  در   کایآمر  ارتش   یهاگانی  ها،گزارش  طبق.  کردند  دن ید  عراق  از  زین  لیاسرائ

به طور علنی مورد تایید    دیبازد  [ این109] .بازگشتند  عراق   به   سپس  و  گرفتند  قرار   آموزش   تحت  لیاسرائ

نگرفت   ستاددر    یاستراتژ   و  م یمفاه  ن،یدکتر  امور  معاون   [،110]  نیو  کلی ما   سپهبد  اما .  قرار 

  سفر  لیاسرائ به راًیاخ ما: »کرد اذعان  [111] متحده االت یا ارتش نیدکتر  و آموزش یفرمانده 

ژنرال  .«  اند بهره بگیریمآموخته  ی شهر  مناطق   در  یستی ضدترور  ات یعمل  از  یی که آنانهادرساز    تا   میکرد

  یشهر   یها شورش  با  کردندمی  تالش  ییکایآمر  ی روهاین  که  یزمان« را »...در  لیاسرائ  ی تجربه»این    نیو

 [ 112] دانست. موثر« اریبس کنند، مقابله  عراق یشهرها  یهاابانیخ در گسترش حال در

  آغاز   غزه  نوار  شرق  در  خود  [113] تزیلیم  گاهیپا  در  را  هیبلد  ساخت  لی اسرائ  ارتش  ،2005  سال  در

  خانه   به  خانه   نبرد  خاص  ی هاتیمامور  ی برا  را   آن  توان یم  که   هایی اتاقک  با  یعرب   سبک  به   ی شهر  -  کرد

بازدید خود،   انیجر  در  یمل  گارد  دفتر  سیرئ  ،[114] بلوم   ونیاست  اچ  ژنرال  ،2006  دسامبر.  کرد  یکربندیپ

  یتیامن  یروهاین  متحده،  االتیا  ییایدر   تفنگداران.  ستود  ی«جهان  سطح  در  »سایتی  عنوان  اب  را   یهبلد

 [ 115]  .اندکرده استفاده  ساتیتاس  نیا  از یخارج ان ینظام ری سا و ملل سازمان

  اطالعات دیگر    و  ی ا ماهواره  ریتصاو  انه،یخاورم  در  متحده  االتیا  ینظام  ییماجراجو  آخرین  دراسرائیل  

 [ 116] . کرد  ارائه  عراق در  یاسالم دولت  هیعل 2014 سال  ییهوا ات یعمل از  تیحما  یبرا را
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 ولی و فراتر از آن سیلیکون

.  دارند  گر یدکی  با   ی کینزد  ارتباط   متحده   االتیا  و  لیاسرائ  پرسنل  و  ی،فناور   ،یتجار   ی هاشرکت

  هزار  50  نیب[  117] . است   بوده  انهیخاورم  در  متحده  االتیا  یتجار  کیشر  نیبزرگتر   2000  سال  ل از یاسرائ

آمار    تنها[  118] .اندسکنی گزیده  یول  کونیلیس  در  یلیاسرائ  شرکت  100  از   شی ب  و   یلیاسرائ  هزار 200  تا

بیش  این   در  نیچ اسرائیل  از  استزمینه    یفناور   شرکت   هادهی  توسعه  و  قی تحق  ساتیتأس [  119] . تر 

دارد  لیاسرائ  در  آمریکایی  ی هشرفتیپ  لیاسرائ  در  یتوجه  قابل   زانیم  به  شرویپ  یهاشرکت.  قرار 

 . کنندیم ی داریخر را  یمحل ی هاآپ استارت پیوسته و  کنندیم یگذارهیسرما

  از  شیب  که  است  کرده   ی گذارهیسرما  لیاسرائ  در   دالر  اردیلیم 17  تاکنون  1974  سال   از   نتلیاشرکت  

  درصد 60  که کرده است   استخدام  را نفر  هزار  10  از ش یباین شرکت . است  ی گرید یی کایآمر شرکت  هر

 اردیلیم 5  یگذارهیسرمایک    یبرا   یز یربرنامه  حال  در  نتلیا.  هستندفعال    توسعه  و  قی حقبخش ت  در  هاآن

  یآلیموباشرکت  نتلیا 2017  سال در .است[ 120] گتاتیکر  خود در دیتول  ساتیتاس در گرید یدالر

 دالر   اردیلیم  3/15  متیق  به  کند،یم  دیتول  راننده  بدون  هینقل  لیوسا  یهانیدورب  و  حسگرها  که  را[  121]

 [ 122] .باشد لیاسرائ خی تار  در یخارج دیخر نیبزرگتر دیشا که کرد ی داریخر

ای از یک شرکت آمریکایی  به عنوان زیرمجموعه  1998[ در سال  123] لی اسرائ  پاکارد  ولتیهشرکت  

در سال   دو شرکت    2015تاسیس شد که    اینکورپوریت  پی-اچو شرکت    اینترپرایز  پی -اچبه 

ت دفاع و پلیس  ی اسرائیلی است که برای وزار [ یک شرکت تابعهEDS] اسدی[ تقسیم شد. ای124]

بیومتریککارت ها استفاده  ی غربی برای تأیید هویت فلسطینیکند که در سراسر کرانهتولید می  هایی 

ی انحصاری کامپیوترها و تجهیزات جانبی ارتش  کنندهتأمین  اینکورپوریت  پی-شود )سیستم بازل(. اچمی

  که تا آن  بود  ارتش اسرائیل  ی برا  رروِسِ  یدهندهارائه  تنها  2017  سال  تا  اینترپرایز  پی-اسرائیل است. اچ

 [ 125. ]شد برنده 2017در سال  را قرارداد  این سکویس

  مرکز  ن یاول  که   کرد  سیتأس  لیاسرائ  در   توسعه  و   ق یتحق  مرکز   ک ی  موتوروالشرکت    1964  سال   در

شرکت   سولوشنزبود  متحده  االتیا   از  خارج   دراین  موتوروال    ارزش  به  ییقراردادها[  126] اسرائیل . 

مناطق  نظارت  ستمیس  نیم أت   یبرا  دالر  ون یلیم 193   هوشمند  یهایگوش  و   [127] عیوس  بر 

  توسعه   و  قی تحق  مرکز  ک ی  1991  سال  در  کروسافت یما[  128] .دارد  دفاع   وزارت   رای ب  شدهیرمزگذار

  2017 و  2014 یهاسال نیب. داد توسعه گیریطرز چشم  به را آن 2006 سال  در و کرد سیتأس یلیاسرائ

 [ 129]  .کرد ی داریخر دالر ونیلیم 550 حداقل  مت یق به  را یلیاسرائ آپ استارت  پنج کروسافتیما
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  و  کرد  یداریخر  دالر  ونیلیم 169  مبلغ  به  را[ 131] فراد ساینس  شرکت  2008  سال  در  [130] پالپی

شرکت    پال یپ  2015  سال  در .  کرد  جادی ا  و یآو  تل   در  سک یر  و  برداریکاله  صی تشخ  مرکز  ک حول آن ی

  اسرائیل  یبریسا  تیامن  مرکز   گاهیپا  شرکت به  نی ا.  دیخر   دالر  ونیلیم 60  متیق  به  را [  132] اکتیوسای

 [ 133] . شد بدل بئرشبع یکینزد در

 ی لیاسرائ  پوشاک  یدکنندهیتول.  است  گسترده  زین  یسنت  ع یصنا  در  یحت  یشرکت  یوندهایپ

، هوگوباس،  گریلفیهی ویکتوریا سیرکت، کلوین کلین، تامی،  برندها  یاصل  یکنندهنیتام  [134] لیگال دلتا

 [ 135]  هاست.والمارت و تارگت و دیگر شرکت مانند ییهایفروشخردهنایکی و 

 

 اسرائیل در سیاست ایاالت متحده 

[،  137]فوروارد  ی  سابق نشریه  ریسردب[ و  136] وقت جی.جی گدلبرگ، سردبیر پاره  2016در سال  

ی کمک  اهداکننده  527[ از  138] مرکز سیاست پاسخگو  شده توسط  فهرست ارائهاظهار داشت که  

ام بلند [ باعث شد »دود از کله139]  های اقدام سیاسی بزرگمالی )نهادهای مستقل انتخاباتی( و کمیته

نهاد دموکرات    14خواه این فهرست یهودی بودند و از میان  نهاد جمهوری  36[ »هشت نهاد از  140] شود.«

نبود.« یهودی  یکی  تنها  فهرست  کمیته  ،[142] وک ی شر  یاستفان  ،زمینه  ین هم  در[  141]  این    ی مدیر 

کنند طرفدار حزب دموکراتی که برای مناسب انتخاباتی رقابت می  زنان به    که  ،[143] یلیام  فهرست 

پیوند    هم   به  دموکرات   حزب  در   لیاسرائ  از  یطرفدار   و  پول   چگونه   که  داد  حیتوض  ،کندکمک مالی ارائه می

 : اندخورده

قصد دارم    و  ...ماهکرد  شروعکار خود را    یمال  یتریمد  کسی هستم که از پست  من»}فرض کنیم{  

  یمرزها  چیزی از ورای  که  هستم  ساله  بیست   یبچه  شبیه یک  من  ،برای کنگره شرکت کنم  در رقابت

کردن پولی که برای برنده  در این فکر هستی که برای فراهم  .کشور  از  خارج   به  رسد  چه  ،دانمی نمیالتیا

انجمن انتخابات  سراغ    روی،نزد کارگران می  شدن یک رقابت به آن نیاز داری به کجا باید رجوع کنی.

  ی تهیکم  مسئول  با  ،یبرو   یانهودی   جامعه  سراغ  کهنیا  از  قبل  اما.  ان یهودی  ینیز سراغ جامعه  و  روی،می

تو    صراحت   به  آنان  و   کنیمی  گوو گفت  تخود  الت یا  در[  AIPAC]  لیاسرائو    کا یآمر  یعموم  روابط به 

 قبالً  که  خود  دوستان  یهمه  با  تو  نیبنابرا  و.  نددار   ازین  لیاسرائ  یبارهدر  یا مقاله  بهخواهند گفت که  

نوشته و طراحی   لیاسرائ کا یآمر ی عموم روابط  یتهیکم به تدبیر  که  -  نداهداشت لیاسرائ ی درباره یا مقاله

 کنیم... فراهم می  تو ی برا رااین مقاله   ما  و  گیریمی تماس - شده
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بفرمایید  [: »مویگیم]  من  و  آیدنزد من می  یگذار استیس  ریمد  ای  انتخاباتی،  نیکمپپول  بی  ریمدیک  

  رایزفرستیم می کشور   سرتاسر به رااین مقاله   ما.« ماست  است یس نیا.  لیاسرائ ی بارهدر شما ی مقاله نیا

  در   ،هستند  تاجر  ای  مدرسه  معلم  کشاورز،  که  نامزدها  نیا  ...میکنیم  یآورجمع  پولاست که    قی طر  نیا   از

 [ 144کنند.« ]پیدا می یلیاسرائ موضع باشند، داشته ی کس با  یمهم یگو و گفت کهنیا  بدون تینها

  گفتیم  قبل  صفحات  در  مطالبی که  یهمه  که  است   یمعن  نیا   به  مشابه  یها داستان  وداستان    نیا  ایآ

  نه  رد؟ یگیم شکل ستیونیصه  یهودی یاسیس توسط حامیان مالی لیاسرائ و  کایآمر یرابطه  و  ،هبود زائد

   .قاًیدق

ی  است  اهداکنندگان  و  یاسیس  فعاالن  ان یم  در  انیهودحضور  شده  توزیع  نامتناسبی    کی.  به شکل 

است  نیتخم  مطالعه ی 2016  انتخابات  یچرخه  در  که  زده    پول   کل  از  درصد 50  حدود  انیهود، 

  اهدارا    خواهیجمهور  حزب  توسطشده  آوریپول جمع  درصد 25  و  دموکرات  حزب  توسط  شدهیآورجمع

  حامیان مالی اصلی  ،یهمه نه و  ، یاریبس. است توجهقابل  اما دأییترقابلیغ قیدق [ مبلغ145]. کرده بودند

 .کنندیم استفاده لیاسرائ  یمدافع جبهه استمدارانیس حفظ  یبرا خود چشمگیر نفوذ از یهودی

  2016  و   2012  هایانتخابات  در   خواه یجمهور  حزب  گذارهیسرما  نیتربزرگ[  146]  ادلسون   شلدون

  در  در میان هر دو حزب   بزرگ  یکنندهکمک  نی دوم  به  را  او  دالر  ونیلیم 5/82کمک او به مبلغ    .بود

  حزب،   یهودی   بزرگ  یکنندهکمک  نیدوم  ،[148]  نگریس  پل[  147]  .کرد  لیتبد   2016 انتخابات  یچرخه

  به   خواهیجمهور   یداهایکاند.  هستند  لیاسرائ  طرفدار  ،نگریس  و  ادلسون.  کرداهدا    کمک  دالر  ونیلیم 26

  کامل   طور   به   را   لیاسرائقبال    در   حزب   نیا   استیس  ها نیا  اما.  شدند  سرزنش  ی دریافتیهاکمک  خاطر

 . دهدینم حیتوض

تیپروتستان و  اوانجلیست  تزلزلهای  طرز  به  اغلب  پارتی  )که  خودشان  مدنظر  معنای  در  ناپذیری 

هستند.  یهودی اسرائیل  مدافع  است(  اسرائیل  انجمن ستیزانه  برای  متحد  تاکنون    مسیحیان 

در سال  بزرگ است، که مدعی است  بوده  اسرائیل  داشته    8،  2020ترین سازمان طرفدار  میلیون عضو 

آن149]  است. از  بسیاری  جمهوری[  فعاالن  و  ها  دموکرات  حزب  اجتماعی  پایگاه  هستند.  خواه 

عصر آیزنهاور را تغییر داده و به استقبالی پرشور از اسرائیل    خونسردیکار آن،  های نئومحافظهایدئولوگ

ای نخستین بار در  راستی که تقریباً از زمانی که بنیامین نتانیاهو برتبدیل کرده است، به ویژه عناصر دست

  اند. این باند ترکیبی سمی است از تقدیرگرایی نخست وزیر شد تاکنون دست باال را در سیاست داشته  1996

  ،یهراساسالم  و   طلبجنگ  سم ی ضدترور  جهان،  در   کا یآمر  ی تهاجم  ی نظام  موضع   از  ت یحما  ، باورهزاره

 . ران یا  با ت یضد  ژهیوبه
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ی  ترین عنصر البی اسرائیل است که پایگاه آن جامعهبزرگ لیاسرائو   کای آمر ی عموم روابط  یتهیکم

به لحاظ تاریخی دو حزبی }هم دموکرات    لیاسرائو    کایآمر  ی عموم  روابط   یتهیکمکه  یهودیان است. با این

با ایران و حمایت    2015ای  خواه{ بوده است، اقدامات پرحرارت برای شکست توافق هستهو هم جمهوری

خواه همسو ساخت.  تر با حزب جمهوریاین نهاد را هرچه بیش  ،2018خروج ترامپ از این توافق در سال 

چنان  [ هم150] شومر  چاکها، مانند سناتور  میان دموکراتبا این وجود، طرفداران سرسخت اسرائیل در  

  لیاسرائو  کایآمر یعموم روابط   یتهیکم هستند. ل یاسرائو   کایآمر یعموم روابط  یتهیکمهواخواه پرشور 

از   بیش  بودجه 100مدعی است که  و  دارد، که   70ای در حدود  ی ساالنههزار عضو    5/3میلیون دالر 

های سیاسی اقدام  دهی به کمیتهشود. نفوذ سیاسی این کمیته از جهتگری میصرف البیمیلیون دالر آن  

های  ش برای تمرکز کمکهای مالی برای کارزارهای سیاسی متحدکنندگان کمکآوریمشترک و جمع

 شود.مالی به کاندیداهای تأییدشده ناشی می

  گانیر  رونالد   ای/و   بوش  ویدبل  جرج  ی هادولت  در  که  یانیهودی  جمله  از  کار،نومحافظه  روشنفکران 

.  داشتند  لیاسرائ  سمت  به  خواه یجمهور  حزب  مجدد  ی ر یگجهت  در   یادیزتاثیر    کردند، یم  خدمت

  پل   و  ،[153] آبرامز   وتیال  ،[152] ثی ف  داگالس  ، [151]  ستولیکر  ام یلیو  هاآن  نیتر برجسته

  که نیا   ی برا  حال،  نی ا  با.  هستند  2003  سال   در  عراق  به   حمله ی  پرده  پشت   « ی مغزها»  [،154] تز یولفوو

باشید  د،یباش  لیاسرائ  طرفدار  ستیتاریلیم  کی یهودی  حتماً  نیست    ک یپاتر   بولتون،  جان.  نیازی 

نیز  157] نیفل  کلیما  و[  156]  بائر  یگر   ،[155] یگافن   را  خود  یهودی   همکاران  نظراتهمان    عمدتاً[ 

 . دارند

  یدرباره)  در گردش هستند  متحده  االتیا  و  لی اسرائ  میان  کارنومحافظه  یاسیس  انِور کنش  و  هادیدگاه

است  برالیل  یها ستی ونیصه  و   ها دموکرات نکته صادق  این    گان یر  دولت  در[  158] پرل   چاردیر (.  هم 

  ئت یه  یمشورت  تهیکم  ئیسر  داد  استعفا  2003  سال  در  یمال  ییرسوا  لیدل  به  که  یزمان  تا   و  کرد  خدمت

  مؤسسه   ،یلیاسرائ  یشکدهیاند  ک ی  سفارش   به  را   یمطالعات   گروه  ک ی  یرهبر   او.  [ بود 159] یدفاع  استیس

:  »یک گسست کامل  بدنام  گزارش  که   داشت  برعهده   [، 160]   شرفتهیپ  ی و استراتژیکاسیس  مطالعات 

 سال  در  اهوینتان  نیامیبن  یانتخابات  نیکمپ  به  [ را161] «قلمرو  تیامن   نیتام  یبرا  دیجد  یاستراتژ 

داد  1996   ی هااستیس  گرید  و  ی لیاسرائ-ینیفلسط  صلح«  ندیفرا »   گذاشتن  کنار  از  پرل  گزارش.  ارائه 

  گذار هی سرما  ن یتربزرگ  ادلسون   شلدون.  کرد یم  تی حما  قدرت،  از  نیحس  صدام  ی برکنار  جمله  از   ،یتهاجم

این    هاگزارش  اساس  بر)  [162] ( امروز  لیاسرائ)  وم یه  لیاسرائ  ،یلیاسرائ   یروزنامه  پرتیراژترین

این    یسردبیر  استیس .  است  آن  ناشر  ادلسون،  امیری م  همسرش،و  (  است  دالر  ونیلیم 50گذاری  سرمایه
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  گزارش .  کردحمایت می  ترامپجمهورشدن   از رئیس  واست    اهوینتان  شیستالویت قراردادن  ودر ا  نشریه 

  یپروژه  یجهان   زبان  فرهنگ واژگان »با عنوان    خواه،یجمهور  یاسیس مشاور ،[163] نتزال  فرانک 

مورد    یی آنکایآمر  انیحام  توسط  هم  و  لیاسرائ  دولت  توسط  هم[،  164] «2009  سال  در  لیاسرائ

  به   تا  ی داشت مالقات  [165] خواهیجمهور   فرمانداران   انجمن  با  نیچنهم  نتزال.  فته استراستفاده قرار گ

[  167]  نینکلشتایف  آرتور [  166]  .دهد  مشاوره   تی استر  وال   اشغال   جنبش  با  مقابله  ی نحوه  خصوص   در  هاآن

  نیچنهم  و  میاورشل  شهردار [  168]  برکات  رین  برمن ویل  گدور یآو  شارون،  لی آر   اهو،ینتان  نیامیبن  فقید به

 . دادمشاوره می  خواهانیجمهور از  یتعداد

.  است  یجهان  راستجناح    مشترک   یهبرنام  لی دل  به  عمدتاً  لیاسرائ  از  خواهیجمهور  حزب  حمایت گرم

  یاجتماع  گاهیپا  از  یبخش  لیودی ندوران    از  انیهودی.  است   تردهیچیپ  لیاسرائ  با  دموکرات  حزب  یرابطه  اما

  ان یهودی  یآرا   از  درصد 69و    درصد 78،  2012و    2008های  به ترتیب در سال  اوباما  باراک.  انداسرائیل بوده

آمار باالتری در همسویی    تبارییقای آفر  یهاییکای آمر  فقط  به این سو،  1960  یدهه  از.  از آن خود کرد  را

 اند. ها داشتهبا دموکرات

  ان یقربان  یاخالق  دارراثیم  و  هولوکاست  به  واکنش  را  لیاسرائ  دولت  عمدتاً  کایآمر   یعموم  فرهنگ

  یهودی  بازماندگان  یبرا  یپناهگاه  جادی ا  دوم،  یجهان  جنگ  از  پس.  کندتلقی می  ها یناز  عامقتل  یهودی

  ور مهجرئیس  تیحما.  تمرکز داشتچپ    یاسیس  ف یطبر    که  بود  بشردوستانه  و  یستیضدفاش  هدف  کی

  یننمادهای  شخصیت  یبرا حمایت    نیا  اما.  بود  ی ابزار  یادیز   حد  تا   1948  سال   در   لیاسرائ  از   ترومن 

  تر،یرو  والتر  بور،ین  نهولدیرا  ن،یراست  اردیبا  روزولت،  النور:  بود  صادقانه  ی اعتقاد  او   دوران  برال یل-چپ  اردوگاه 

  تر، قدیمی  یها دموکرات  یبرا .  خواه ایاالت متحدهترقی  حزب  و  ،[169] واالس  یهنر   ،یهمفر  هوبرت

ی   ران   منندز،  باب  ن،یکارد  بن   ن،ینشتایفا   ان یدا  شومر،  چاک   دن،یبا   جو  -   ی،هود یر یغچه    و   ی هودچه 

  تی اذ  و   آزار   تحت   انیهودی  گاهپناه  عنوان   به  لیاسرائ  یتلق  - [ 170]  ریهو  یاستن  و   ،یپلوس  ینانس  دن،یوا

  کا یآمر  یعموم  روابط   یتهیکمروی پرشور از مشارکت در کارزارهای انتخاباتی تحت هدایت  دنباله  به معنای

  بوکر،   یکور   سناتورها  مانند   ی دارند،باالتر  مال و آرزوهایآ  که   تر جوان  یها دموکرات.  است   لیاسرائو  

  ک یار  و  و یبالز  ید  لیب  آنجلس،لس  و   ورکی وین  شهرداران  و  [171ی]مرکل  جف  و  س،یهر  کاماال

ابزاری  ، [172] یگارست شکل  به    نکبت   ها گروه  از  کی چیه.  هستند  ل«یاسرائ  طرفدار»تری  احتماال 

 .شناسندینم تیرسم  به را  [ 173]  نیفلسط

  در  ورک یوین  در  سنا  برای   ی و  ی انتخابات  کارزار  به  ل یاسرائ  از   نتونیکل  یالر ی ه  ریناپذتزلزل  ی طرفدار

  2016  و  2008  یها  سال  در  او  یانتخابات  مبارزات  به  لیاسرائ  طرفدار  انیهودی.  گرددیبازم  2000  سال
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  با   هاآن.  هستند  هانتونیکل  ینهیرید  دوستان  از  [174] سبان  لیشر  و  حییم.  کردند  یادیز  یهاکمک

  2016  سال  در  کرات ودم  حزب   ی انتخابات  مبارزات   در  بزرگ   یهکنندمشارکت  ن ینهم  دالر  ون یلیم 3/16

  ی مسئلهتنها    و  هستم بُعدیتک  مرد  کی  من»  کند:بی هیچ خجالتی اذعان می  سابان  مییح  [175] .بودند

  جنبش  نیکمپ  یندهیفزا  نفوذ  نگران  او   همفکر  اهداکنندگان  و  سابان[  176] « .است   لیاسرائ  من

  نوشتن  با  نتونیکل.  بودند  لیاسرائ  هیعل  [BDS] لی اسرائ  می تحر   و  یگذارهیسرما  عدم  کوت،یبا

خود   2016 سال یانتخابات  کارزار تیاولو در را BDS با مقابله» بود داده وعده آن در که سابان به یانامه

 [ 177] .ها بودساختن آن آرام دنبال به دهد«می قرار

 

 جان! گیری: این امپراطوری است، احمقنتیجه

  منابع  و  انهیخاورم  کنترل  که  است  معتقد  نگتنیواش  در  متعارف  خرد  امروز،  به  تا  1940  ی دهه  از

  منطقه   در  یگرید  کشور  چیه.  است  یاتیح  کایآمر  یجهان  یررسمیغ  یامپراتور  حفظ  یبرا  آن  یدروکربنیه

  ، یشخص  روابط  از  یا شبکه  ی؛نظام  و  یاطالعات  ، یفن  یها تیظرف  از  یبیترک  باهمانند اسرائیل    تواندینم

  . کند  تی حما  هدف  نی ا  از   ؛انهیخاورم  در  کایآمر  ی هژمون  یبرا   ر یناپذتزلزل  اقیاشت  و   ؛ ینهاد  و   یتجار 

فاصله  یسعود  عربستان زیاد  با    ی عموم  افکار  نفوذ  با  ییهابخش  ن،یا  بر  عالوه.  است  کشور  نیدومی 

 . کنندیم جی ترو  را  لیاسرائ و  کایآمر اتحاد  فعاالنه ،یداخل

  و   لیاسرائ  توسط غزه   نوار   و  ی باختر  ی کرانه  اشغال  اوباما،  تا   کسونین  از تمامی روسای جمهور آمریکا،  

  از   لیاسرائ  خروج   و  یساز شهرک  توقف  از  رو،  نیا   از.  نددانستی م  کنندهثباتیب   را  انینیفلسط  حقوق  نقض

نداشتالب  یاسیس  نفوذاگر  .  کردندمی  تیحما  نی فلسط  یاشغال  یهانیسرزم وجود  اسرائیل    یرؤسا  ،ی 

  ارزش   اما.  دادندتری قرار میتحت فشار بیش  هاینیفلسط  با  سازش  یبرا  را  لی اسرائآمریکا احتماالً    جمهور

  اوباما،   تداوم این سیاست در دوران  و  سم یترور  هیعل   یجهان  جنگ   و  سرد  جنگ  طول   در  لیاسرائ  ک یاستراتژ

  که شد    یصلح  یتوافقنامه  هرگونه  رشیپذ  یبرا فشار  برابر  در  اسرائیل  توجه  قابل  تیمصونباعث تضمین  

 دانستند. آن را غیرعاقالنه می اسرائیل  انرهبر

  [178] امز یلیو  اپلمن  امیلیو  چه آن  به  کامالًساختن نقش اتحاد ایاالت متحده و اسرائیل  با برجسته  اوباما 
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 آوری و دولت انحصارگران بزرگ فن
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 یک ی بل   سی گر 

 یان ی : شهرام ک یترجمه 

 

مورد توجه بسیاری قرار گرفت:   زیر گیری کرونا اقتصاد جهانی را ویران کرده است، واقعیت  که همه در حالی 

بوک مایکروسافت، اپل، آمازون و فیس   ــ ایاالت متحده    آوری فن ، ارزش چهار شرکت بزرگ  2020  ه در ماه م 

شرکت بزرگ در   500از  که متشکل  [  Standard & Poors] پورز«    و استاندارد  »یک پنجم از فهرست  ــ  

[ این امر به لحاظ تاریخی حاکی از تمرکز باالیی در بازار 1ایاالت متحده است را به خود اختصاص دادند. ]

با اهداف بلندپروازانه برای تغییر بخش   ،آپ استارت   هاییی پیش تنها شرکت هایی که چند دهه است. بنگاه 

می   آوریفن  اکنون در  بودند،  تنها نوظهور  این مسئله  دارند. و  قرار  انحصارگران در جهان  قدرتمندترین  ان 

شرکت بزرگ در ایاالت متحده نیمی از درآمد تمام   100،  1975نیست. در سال    آوری فن بخش    به مختص  
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به   2015بورس این کشور را به خود اختصاص داده بودند. این حجم از درآمد در سال    های فعال درشرکت 

 [2ش یافت. ]درصد افزای  84

دهد که توضیح می   سرمایهآور نیست. خود مارکس در جلد نخست  ها تعجب این موضوع برای مارکسیست   

[ مارکس به 3تر از قدرت انفصال رقابت است.]داری به تمرکز در درازمدت قوی چگونه گرایش ذاتی سرمایه 

 کند:سازوکارهایی اشاره کرده است که این گرایش را اثبات می 

توانند از های بزرگ می که بنگاه یابد، به طوری کار با گسترش تولید در بنگاه افزایش می   بارآوری  نخست،

ی مزیت مقیاس است که در اقتصاد نئوکالسیک مطرح های کوچک پیشی بگیرند. این استداللی درباره بنگاه 

 شود.می 

برای سرمایه  تقاضا  اداره دوم،  برای  فردْی که  توسعه ی کسب و کار ضروری  ی  با  تولید ی شیوه است،  ی 

یافت.]سرمایه  خواهد  افزایش  سرمایه 4داری  کوچک [  سرمایه داران  فاقد  اولیه تِر  به   ،بزرگ   یی  زمانی 

شده نیستند، بازیگرانی که در نتیجه با قدرت روند که قادر به رقابت با بازیگران تثبیت های جدید می بخش 

های بزرگ قادر هستند تا درآمد خود را افزایش دهند و مانند. بنابراین، بنگاه تری در بازار باقی می حتی بیش 

را تقویت کنند و موقعیت انحصاری خود را تثبیت   بارآوریگذاری کنند،  سرمایه بازقدرتمندتر از رقبای خود  

 کنند.

کند. و تمرکز سرمایه را تقویت می   تراکم رْی  ی بازار سهام و نظاِم اعتبادهد که چگونه توسعه مارکس نشان می 

ی خود را افزایش دهند، نسبت هایی که به آن اندازه بزرگ هستند که بتوانند از طریق بازار سهاْم سرمایه بنگاه 

کنند. موسسات مالی که خود انحصاری هستند گذاری می تر سرمایه به رقبایی که در بورس حضور ندارند راحت 

های بزرگ شان بر این است که به بنگاه کنند، ترجیح گذاری را متمرکز می دهی و سرمایه وام به این معنا که  

ها و بازار سهام رفتار مؤسسات مالی بر روابط بین بنگاه   ی نحوه که  شده وام دهند. با توجه به این و تثبیت 

 ، این دو عامل اخیر ارتباط نزدیکی با هم دارند.گذار است تأثیر

 نظر. به  وجود داردمختلفی    هایشکل   به   ود داشته باشد، اما این رقابتتواند وج دون رقابت نمی داری ب سرمایه 

شود، بلکه منجر به الملل نمی وجه منجر به ثبات در بازارهای جهانی و سیاست بین به هیچ   تمرکزمارکس،  

که این توسعه را  وکارهایی ساز [  5شود.] تر می امان و بدبختی، ظلم، بردگی، انحطاط و استثمار بیش رقابت بی 

 شود.داری ناشی می های سرمایه ، بازار و دولت انحصارات ی بین ی پیچیده کنند از رابطه هدایت می 
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گیرد، زیرا بر این باور است را به عنوان انحصارگر در نظر نمی انه  های بزرگ فناوراقتصاد نئوکالسیک بنگاه 

که بتوان کنند. زمانی روْش فراتر از قیمت بازار سوءاستفاده نمی ها از موقعیت خود برای افزایش قیمت ف که آن 

ها بسیار دشوار خواهد بود. خدمات را با هزینه نهایی نزدیک به صفر تولید کرد، فروش با سود باال برای آن 

سیستم سرعت به  به عنوان مثال، اگر گوگل شروع به دریافت هزینه برای هر جستجوی وب کند، کاربران به  

تواند بازار را تصاحب کند. بنابراین، بسیاری از خدمات کنند که به راحتی می جستجوی دیگری مراجعه می 

 شوند.همگرا می  ، ی تولید ها حول هزینه دیجیتالْ رایگان یا بسیار ارزان هستند، زیرا قیمت 

ما در عین حال تمایل به شود، انهایی کم یا بدون هزینه منجر به کاهش قیمت می   ی بنابراین تولید با هزینه 

هایی را برای افزایش سود با تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی کند و فرصت ایجاد می را  گیری انحصار  شکل 

 یمبتنی بر ارائه   ،زیرا الگوی کسب و کار   ، پذیر است. این امر امکان آورد پدید می )»رانت جویی« و غیره(  

ها از های تولیدشده توسط کاربر است. بنگاه و فروش داده   آوری خدمات رایگان نیست، بلکه مبتنی بر جمع 

دوم را به دست ی  زنجیره کنند تا کنترل  می   ارزش استفاده   اول   ی خود در زنجیره موقعیت منحصر به فرد  

ها آن   و تبدیل های کاربران  داده   آوری با جمع   آوری فن های  [ غول 6ها.] کنندگان و دولت آورند: کاربران، تبلیغ 

درآمدی که از کنترل یک منبع محدود به   کنند، ایجاد می برای ایجاد درآمِد بهره    را  روش جدیدی   ، به کاال 

عنوان انحصارگرایان نرخ بهره یا انحصارگرایان توان به را می   آوریفن های [ بنابراین، شرکت 7آید.]دست می 

 برند.عی در بازار سود می ها در موقعیتی هستند که به عنوان تنها خریدار واق توصیف کرد، زیرا آن 

برداری از اثرات شبکه برای به دست وکار مبتنی بر انحصار یک »فضا« در اینترنت، و بهره این الگوهای کسب 

توانند از قدرت انحصاری برای استثمار نیروی کار، فشار ها می آوردن تسلط کامل بر بازار هستند. بنابراین، آن 

کنندگان و اجتناب از مالیات استفاده کنند، و از قدرت انحصاری برای به دست آوردن اطالعات کاربر بر تامین 

رسد قیمت خدمات . به نظر می سود ببرندبه صورت رایگان، اغلب بدون حفاظت کافی از حریم خصوصی  

ئله اشاره ندارند که در های تولید است و اقتصاددانان نئوکالسیک به این مس دیجیتال پایین و مطابق با هزینه 

کنندگان، بار را بر کارگران، تامین این بین وضعیتی انحصاری وجود دارد. با این وجود، این روند همان تاثیر زیان 

 کنندگان دارد.دهندگان و مصرف مالیات 

 و صنعت مالی  آوریفن های  شرکت 

به منابع مالی کافی برای تسلط کامل بر بازار دسترسی داشته باشد.   بایدشدن به انحصارگر  بنگاه برای تبدیل 

 آوری فن های  تر از همیشه شده است. شرکت ، سهل آوری فن در قرن بیست و یکم، این امر به ویژه در بخش  

تر کردند. گذاری را آسان جذب سرمایه ظهور و    ،غالِب امروزی در زمان کاهش سود و بازارهای مالی ناپایدار 
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در ابتدا پول بسیار کمی به دست آوردند یا حتی مقادیری پول از دست دادند، زیرا هنوز به   هاآن بسیاری از  

اجازه استفاده از اثرات شبکه را بدهد، همان چیزی که در نهایت پایه و   هاآن ای نرسیده بودند که به  اندازه 

ی کسب برای ادامه   چشمگیریی  ی اولیه نیازمند سرمایه   ها آن ایجاد کرد. بنابراین،  اساس قدرت انحصاری را  

 و کار و ارتقاء سطح برای رسیدن به موقعیت غالبی بودند که بدان نیاز داشتند.

ها پس از بحرانی است که سودآوری را کاهش زمان مطلوب برای به دست آوردن منابع مالی الزم برای آن 

 آوریفن های  گذاران ناامیدانه به دنبال »اتفاق بزرگ بعدی« باشند. برای غول شود سرمایه می دهد و باعث  می 

به وجود آمد، زمانی که گوگل   2000کام در حدود سال  ها تنها پس از ترکیدن حباِب دات امروزی، این فرصت 

هایی از این دست پس از بحران بوک و توییتر و بنگاه چنین برای فیس در لیست بورس قرار گرفت، و هم 

ها و هم ی بحران ها، اقتصاد جهانی هم در نتیجه [ در این دوره 8این فرصت ایجاد شد.] 2008مالی در سال 

پیشرو   آوریفن های  ارزان بود. شرایط برای شرکت   ی از سرمایه   های پولی نامتعارف، مملوی سیاست در نتیجه 

 شناسیم، عالی بود.شدن به هیوالهایی که امروز می برای تبدیل 

آمازون  بنگاه  و  آلفابت  مانند  بزرگی  با   بایدهای  ارتباط  مدیریت  برای  تخصصی  مالی  موسسات  دارای 

استراتژی سرمایه  باشند.  خود  قیمت گذاران  با های  سرمایه نک گذاری  سهام  های  برای  ، آوری فن گذاری 

های قابل [ یکی از نمونه 9ها را به عنوان واسطه دور بزنند.] را برانگیخته است تا بانک   آوری فن های  شرکت 

ها به شرکت ها بدهکار است و بانک است. شرکت به بانک   WeWorkتوجه در این مورد، لیست ناموفق  

 [10ایی در این میان است.] بدهکار هستند و حقیقت احتمااًل ج 

سرفصل هنگامی  ایجاد  باعث  تضادهایی  چنین  متن که  و  می ها  بین ها  نزدیکی  بسیار  روابط  اغلب  شود، 

ای مانند گلدمن ساکس، جی گذاری های سرمایه بوک و مایکروسافت و بانک هایی مانند آلفابت، فیس شرکت 

به شدت   آوری فن های  گذاری بر غول سه بانک سرمایه   افتد. تسلط اینپی مورگان و مورگان استنلی اتفاق می 

بندی در شوند، مزایایی از جمله فهرست [ وقتی تضادها تا این حد شدید می 11مورد انتقاد قرار گرفته است.]

کشیدن شود. مزایا به حد کافی برای معایِب دست اقتصادی که در آن کسب سرمایه بسیار آسان است، کمتر می 

گذاران های بزرگ و سرمایه ه عنوان شرکت سهامی خاص بزرگ نیستند، و تعامل بین شرکت از کنترل شما ب 

 مؤسسات مالی است.  زیادخصوصی حاکی از نقش  

ای بزرگ شده کننده بوک امروز به طرز خیره هایی مانند آلفابت یا فیس برای رقابت با غول   الزم  یسرمایه 

یت انحصاری خود را حفظ کنند، حتی در شرایطی که بسیارْی توانند موقع به دلیل حجم خود می  هاآن است. 

های بازاری بزرگتر از تولید ناخالص ها با ارزش . این غول شوند می نارضایتی    باعث ها  ی آن شده از خدمات ارائه 
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ها سود غیرمعمول باال، شوند. پس از سال قدر سرمایه دارند که به چالش کشیده نمی ، آن دولت داخلی یک  

خواهند دوباره در نوآوری یا توانند یا نمی های رشد اقتصادی پایین، ذخایر زیادی دارند که یا نمی دوره   حتی در

انداز شرکتی مازاد پس   ــ شود  گذاری کنند. این منجر به انباشته شدن پول در دفاتر حسابداری می تولید سرمایه 

 [12کند. ]سیاستمداران دردسر ایجاد می چنین  پردازان اقتصادی و هم چه برای نظریه آن   ــ 

رابطه  انباشت  بنگاه این  بین  می ی  وارونه  را  مالی  موسسات  و  مالی ها  تسریع  باعث  و  غول کند  های شدن 

خود را از   ی کنند تا سرمایه شود. در حالی که موسسات مالی به طور معمول به بنگاه کمک می می   آوری فن 

انداز خود در بازار مالی کمک گذاری پس ها در سرمایه ، اکنون اغلب به بنگاه گذاراِن محتاط دریافت کند سرمایه 

ی های انحصاری بزرگ اوراق قرضه و بسیاری دیگر از بنگاه   آوری فن های  کنند. نتیجه این است که غول می 

های با بانک   چنین از ارتباطات خوبی ها هم [ در بسیاری از موارد، آن 13اند.]شرکتی و دولتی را خریداری کرده 

شرکتی در سراسر جهان با   ی گذاری پول در اوراق قرضه برای سرمایه   فقط گذاری برای دریافت وام،  سرمایه 

شود: می   آوریفن اند. این منجر به اصطکاک روابط بین بخش بانکی و بخش  استفاده کرده   ،بازده و ریسک باال 

بانک   آوری فن های  شرکت  به  استقبال قرار ها کمتر تحت نظکه هم نسبت  ارت هستند و هم کمتر مورد 

 اند.عهده گرفته تنها مشتری بودند بر گیرند، نقش بخِش پیشرو را در جایی که قباًل  می 

سرمایه  غول راهبردهای  نمی   آوریفن های  گذارِی  پدیده را  آن توان  گرفت.  نظر  در  خنثی  ساختار ای  از  ها 

ی ارزش انحصارگران بزرگ کنند. زنجیره آن را تقویت می گیرند و  امپریالیستی اقتصاد جهانی سرچشمه می 

شود، در بازده ایجاد می های کم هزینه در حاشیه، سود در فعالیت در سراسر جهان وجود دارد. در کشورهای کم 

[ به عنوان مثال اپل را در 14شود.]هایی با بازده باال به مرکز جهانی بازگردانده می حالی که سود با فعالیت 

توان آورد و بنابراین تنها در گیومه می ی اول سود خود را از تولید کاال به دست می بگیرید که در وهله نظر  

جا رابطه بین مرکز و پیرامون روشن است. کارگران به شدت معرفی کرد. در این  آوریفن آن را یک شرکت 

آیفون  در چین،  فلزی کمیابی می استثمارشده در فاکس کان  آفریقای سازند که تهای  فقیر  کارگران  وسط 

که کارشان تا حد رغم این به جنوبی استخراج شده است، در حالی که کارکنان مرکز مدیریت در ایاالت متحده  

 توانند از دستمزدهای باال بهره ببرند. مولد است می زیادی نا 

جا تبلیغات را در آن   شود کهبوک عمدتًا از کشورهای ثروتمندتری اخذ می از سوی دیگر، سود گوگل و فیس 

مراتب را در بازار چنان سلسله ها هم گذاری آن تر فروخت، اما راهبردهای حسابداری و سرمایه توان گران می 

تِر درآمد حاصل از تبلیغات برای کاالهایی است که بر اساس منطق امپریالیستی کند. بیش جهانی تقویت می 

مالیاتی در جنوب جهانی   های کشورهایی با مالیات پایین در شمال جهانی یا بهشت شوند. درآمدها به  تولید می 
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[ این 15کند.]گذاری خارجی وابسته می را به سرمایه   هاآن ثبات و  شود که اقتصاد این کشورها را بی منتقل می 

ان با ریسک باالتر استفاده هایی در جه توانند از سود حاصله برای خرید اوراق بهاداِر پربازده از مکان ها می بنگاه 

هایی که جدید امپریالیسم، از نظام پیرامونی جهان مانند شرکت   هایشکل با اتخاذ    هاآن کنند. به این ترتیب،  

 کنند.برداری می کنند، بهره در واقع در پیرامون تولید می 

 سیاست دولت  یگیری انحصار در نتیجه شکل 

داری وجود تواند بسیاری از روندهای بحرانی را که در حال حاضر در اقتصادهای سرمایه سرمایه می   تمرکز  

کنندگان آوردن دستمزدها، اجتناب از مالیات و تحت فشار قراردادن تامین ن انحصارگران با پایی دارد، تشدید کند.  

[ در عین حال، 16کنند.]رآمد را تشدید می تر، نابرابرِی ثروت و د سود بیش برای  پایان  بی و تالش    ، برای قیمت 

گذاری سرمایه باز گذاری کنند تا در تولید  بازی سرمایه دهند بازدهی خود را در سفته انحصارگران ترجیح می 

بازده، می ، جایی کنند  نتیجه  در  تقاضا، و  تفاوت که  این ترتیب، تواند توسط  به  اجتماعی محدود شود.  های 

گذاری را افزایش دهد و در ی موجود برای سرمایه یزان سود و در نتیجه کل سرمایه تواند م گذاری می سرمایه 

گذاری و کاهش بازده عین حال تقاضا و بازده را در اقتصاد واقعی تضعیف کند. عدم تطابق بین نیاز به سرمایه 

نند گردش مالی یا شود که حتی با روندهایی ما ی سرمایه معمولی می دیر یا زود منجر به اختالالتی در چرخه 

ای به سمت بحران اقتصادی ی قوی جا ما تمایالت فزاینده تواند جبران شود. در این سرعت باالتر کار نیز نمی 

 شود.بازی در بازارهای مالی تقویت می کنیم که با سفته را مشاهده می 

وچک اغلب در طول وکارهای ک شوند. کسب رسد، بازارها حتی متمرکزتر می وقتی سرانجام بحران فرا می 

کارهای بزرگی و کنند، کسب وکارهای بزرگ با بحران دست و پنجه نرم می تر از کسب رکود اقتصادی، بیش 

برداری از روابط نزدیک با اند یا با بهره آورده   دست  توانند از طریق بحران در منابع مالی که قباًل به که می 

های [ شرکت 17بدهند، با بحران کنار بیایند.]  هاآن ای بقاء را به  بر   الزمتوانند اعتبار  ای که می مؤسسات مالی 

کسانی هستند که در زمان رکود   نخستین تر، اغلب  کوچِک فاقد چنین ارتباطاتی، با سود کمتر و بدهی بیش 

ها از خود در پشت سر چه را که آن تر آن خورند، رقبای بزرگ ها شکست می که آن روند، و هنگامی از بین می 

ارزان  جای می   بر  زیاد نزد . همان خرند می گذارند  طور که مارکس نوشت، »سرمایه در جایی و به مقداری 

 [18یابد، زیرا در جایی دیگر از کف بسیاری رفته است.«] مالکی افزونی می 

ی انحصاری قرار دارد؟ شود، پس دولت کجای این چرخه اگر تمرکز به بحران و بحران منجر به تمرکز می 

ی دولت را برای اصالح این »شکسِت تری از مداخله ی بیش اقتصاددان رایج نئوکالسیک ممکن است درجه 

داری وقتی وارد بازار های سرمایه طرفانه نیست. دولت ی دولت هرگز بی بازار« متصور شده باشد. اما مداخله 
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که باید هم سرمایه و هم ری، زمانی دا تر سرمایه کنند. دولت، با تمرکز بیش شوند به نفع سرمایه عمل می می 

رسد. منافعی متضاد به نظر می   کانون  سانای به باشد، به طور فزاینده   بازارهای آزاد و کارآمد را در نظر داشته

دولت بیش  می تر  مقابله  تمرکزگرایی  با  که  واقعی  رقابت  با  بازارهایی  ایجاد  برای  تالش  جای  به  کند، ها 

 کند.کنند که به طور فعال تمرکز بازار را تسهیل می هایی را دنبال می سیاست 

تر و دهد تا رقبای کوچک های بزرگ اجازه می کند، به شرکت قانونی که از حقوق مالکیت معنوی حمایت می 

ی ها، حتی گاهی اوقات بدون توسعه نوآورتر را صرفًا برای به دست گرفتن کنترل بر اختراعات و ابداعات آن 

های تجاری معروف و های بزرگ با نام [ قوانین حسابداری به شرکت 19خریداری کنند.]  شده ثبت   آوریفن 

ها امکان دسترسی به وام   ها آن « استفاده کنند که به  یدهد از»حسن نیت گذاران اجازه می روابط بهتر با سرمایه 

برنامه 20دهد. ]را می  بزرگترریزی فضایی در برخی دولت [ قوانین  پیمانکاران  به  با   ها  ارتباطات نزدیک  با 

های بزرگی را به امید دریافت مجوز ساخت خریداری دهد تا زمین موسسات مالی و مقامات محلی اجازه می 

سازی عمومی اغلب به صراحت به نفع کنند و در نتیجه از افزایش ارزش ناشی از این انتظار سود ببرند. فراهم 

[ برخی از 21توانند با دولت قرارداد ببندند.] معین می   وسعتی ا  هایی ب بازیگران بزرگتر است، زیرا تنها شرکت 

های عمومی تخصص دارند تا به پیمانکاران فرعی اجازه انجام شدن در مناقصه های بزرگ در برنده شرکت 

 کار را بدهند.

شرکت    ازطرفداری  بزرگ  تا   های  سیاست  رابطه این  از  ناشی  و   ی حدی  دولتی  بازیگران  بین  نزدیک 

شود متمرکز می   محدودیداری، قدرت در دستان کمتر و  تر سرمایه ای چند ملیتی است. با تمرکز بیش ه شرکت 

چنین بیانگر منطق تمرکِز ذاتی [ اما طرفداری هم 22کند.]تر می و کار این افراد را برای منافع مشترک آسان 

های کوچک دارند ی دارند و ریسک کمتری نسبت به شرکت تربیش های بزرگ سود  داری است. بنگاه سرمایه 

 کند.تر می آسان   ها آن ها را در  گذاری دولت و بانک و این امر سرمایه 

هایی که اقتصاد جهانی را به سطح تمرکز امروزی ها و ادغام ها امروز بیش از موِج قدرتمنِد اکتساب دولت 

که گاهی اوقات به شدت از نقض قوانین رقابت با وجود این   رسانیده، نگران نظارت بر رقابت هستند. اما حتی 

گر های اخیر بسیار کمتر مداخله افتد: نخست، قانون رقابت در سال شود، دو نکته مهم اتفاق می جلوگیری می 

دولت   دوم:  و  است؛  شرکت   تربیش شده  می علیه  مداخله  خارجی  شرکت های  تا  از کند  گذار  داخلی.  های 

نیز باعث شد اساِس قانون رقابت را تغییر دهیم، از  1980ی ت اقتصادی نئولیبرال در دهه کینزیسم به سیاس

[ تمرکز در 23تر بر»کارایی در بازار« تغییر جهت دهیم.]توجه به »منافع جامعه« به سمت تمرکز یک طرفه 

قیمت  بر  بازار  تمرکز  تأثیر  فقط  تا  رقابت محدود شد  انتخاب قانون  و  شود ها  زمان، ها مشاهده  در همان   .
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بازار« به »شکست نظارت«  از »شکست  را  به   اقتصاددانان تمرکز خود  دادند،  اثبات و تغییر  باِر  طوری که 

 پیامدهایی که برای توانایی اجرای قوانین در پی داشت، به عهده مقامات گذاشته شد.

های داخلی به بهای ضرر ت ها به عنوان ابزاری سیاسی برای تقویت شرکاجرای قانون رقابت از سوی دولت 

ها در ترین پرونده های خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال، بسیاری از پرمخاطب شرکت 

بوک و گوگل بوده است. های چندملیتی ایاالت متحده نظیر فیس دیوان دادگستری اروپا، مربوط به شرکت 

چنین های آمریکایی در اروپا هستند، اما هم قدرِت بازاِر شرکت   [ رهبران اتحادیه اروپا در تالش برای کنترلِ 24] 

افزایش نفوذ شرکت  بنابراین، آن نسبت به  بازارهای اروپایی بدبین هستند.  نیاز به های دولتی چینی در  ها 

به   ها را قادرتر بازار، آن اند، زیرا تمرکز قوی های اروپایی را در نظر گرفته گسترش قانون رقابت برای شرکت 

های بزرگ ی به خریدهای خارجی شرکت تر بیش [ اخیرًا توجه  25کند. ] رقابت با چین و ایاالت متحده می 

شود. در های مهم استراتژیک مانند انرژی و تولید تسلیحات می ویژه وقتی صحبت از بخش شده است، به 

 [26جی است. ] بریتانیا، دولت در حال حاضر در حال بررسی قوانین جدیدی علیه خریدهای خار 

اخیر پدیدار شده های به اصطالح زامبی که در سال شرکت  بازار کمک های  ابتدا به کاهش تمرکز  اند، در 

کنند تا هایشان درآمدی ندارند و کمک می از پرداخت سود وام   تربیش هایی هستند که  ها شرکت کردند. این 

ها به افزایش تمرکز  این امر تغییر کرده است و آن تر باقی بمانند. اما اخیراً وکارهای فاقد حق حیات بیش کسب 

« )که سیاست مالی در ایاالت متحده را از سقوط در سال The Greenspan putکنند. از زمان » کمک می 

اند بر این انتظار تکیه کنند که دولت گذاران توانسته کند(، سرمایه تا بحران مالی و غیره توصیف می   1987

های اخیر پس از ارائه تسهیالت کّمی )ایجاد نرخ بهره را کاهش دهد. این انتظار در سال   پس از سقوِط بازار،

بانک   تربیش پول   اعتبار  افزایش  طریق  قوی از  غیره(  و  مرکزی  بانک  نزد  آن ها  است،  شده  باعث تر  چه 

ای بهره پایین، خرید ه [ نرخ 27ها شده است.]ترشدِن یافتِن منابع مالی مورد نیاز برای بسیاری از شرکت ارزان 

تر های بزرگ آسان تر، یا بازخرید سهام خود و پرداخت سود سهام باال را برای شرکت های کوچک ارزان شرکت 

گذاران شده است. اما رکودی که به دنبال ها برای سرمایه آن   تر بیش کرده است و این امر باعث جذابیت  

را تا مرز سقوط  ها آن پذیر ضربه سختی زد و بسیاری از  های زامبی آسیب گیری کرونا رخ داد، به شرکت همه 

ها از که آن توانند چیزی های بزرگ می ، شرکت شوند هایی ورشکست می [ وقتی چنین شرکت 28پیش برد. ] 

اند را به ُمفت بخرند. زیرا بانک مرکزی اعتبار مورد نیاز برای این کار را بسیار خود در پشت سر برجای گذاشته 

 ارزان کرده است.
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 ریزی دموکراتیکداری یا برنامه ریزی سرمایه برنامه 

تمرکز   مهم سرمایه   تربیش و    تر بیش با  ما،  قرن  در  کمتر داری  و  کمتر  نئوکالسیک  اقتصاد  دکترین  ترین 

ادعای   کند. امروزه متقاعدکننده شده است: این که رقابت کارآمدترین استفاده را از منابع کمیاب جامعه ارائه می 

رسد. در ی بهینه از این منابع، اقتصاد را به وضعیت تعادلی رسانده بیهوده به نظر می که رقابت با استفاده این 

های ها، تحوالت و رشِد نازِل مداوم است که تهدیدی برای زوال پایه داری مدرن مملو از بحران عوض، سرمایه 

دهد، دولت تنها چیزی است که میان ناگهانی رخ می ایدئولوژیک و مادی نظام است. وقتی چنین تحوالتی  

کند تا زیان سرمایه را محدود کند و روند انباشت که دولت تالش می ایستد، و زمانی داری و بحران می سرمایه 

 رود.از بین می  تر بیش پس از بحران را از سر بگیرد، رقابت در بازار  

اند، درست گیری کرونا واکنش نشان داده العاده به همه ق ها با اقدامات سیاست مالیاتی و اقتصادی فودولت 

عمل کردند. اما اکنون این اقدامات تمام بخش   2008طور که در طول بحران مالی و پس از آن در سال  همان 

شده های تضمین ها، اعم از بزرگ و کوچک، وام خصوصی داخلی را هدف قرار داده است. تقریبًا به همه شرکت 

های تعدیل نیرو که وابستگی کارگران به کارفرمایان و شود و دستمزدها از طریق طرح ائه می توسط دولت ار 

شود. عالوه بر این، سیاست پولی کند، به صورت یارانه پرداخت می العاده را حفظ می های حمایتی فوق طرح 

های خرید رنامه های مرکزی ب شوند، بانک های بهره به صفر نزدیک می تر از همیشه شده است: نرخ سست 

اند، و فدرال رزرو آمریکا پس از بحران دوباره ابداع و گسترش داده   ی )برنامه خرید اموال( را از دوره   تمدیدشده 

ی سوآپ کنند )شبکه ای که نقدینگی را به دالر تامین می های مرکزی سیستم مبادالت ارزی را با سایر بانک 

العاده در دفاع از انباشت سرمایه، کل های دولتی فوق کمک   [ بدون این 29و غیره( بازگشایی کرده است ]

 گرفتند.اقتصادها در آستانه فروپاشی قرار می 

ریزی کند، بلکه خودشان برنامه  ها آن توانند به دولت اجازه دهند برای  داری نه تنها می های سرمایه البته بنگاه 

ا شرکت به مثابه »جعبه سیاه« خرسند هستند و بنابراین کنند. اقتصاددانان اغلب از برخورد بریزی می نیز برنامه 

ی اخیر نیز کنند. اما حتی این دسته پردازان سازمانی واگذار می مدیریت و استراتژی خود شرکت را به نظریه 

بندی ای صورت گیرند که بزرگترین انحصارگران جهاْن ساختار خود را به گونه معمواًل این واقعیت را نادیده می 

طور که میکال کند، همان ریزی اقتصادی پشتیبانی می های سوسیالیستی برای برنامه نند که از استدالل ک می 

های بزرگی که سعی [ شرکت 30کنند. ]بیان می جمهوری خلق والمارت  روزورسکی و لی فیلیپس در کتاب  

اند از »بازارهای داخلی« برای تعیین توزیع سرمایه بین خطوط تولید و عملکردهای مختلف استفاده کنند کرده 

گفته  خرده )به  زنجیره  مانند  فیلیپس  و  روزورسکی  که ی  رقبایی  با  رقابت  برای  سیرز(،  آمریکایی  فروشی 
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ریزی مرکزی، به عنوان مثال در آمازون و اند. در واقع، برنامه کنند، تالش کرده تخصیص منابع را متمرکز می 

آوری مشتریان خود جمع   یباره ها در هایی که آن های اخیر حتی کارآمدتر شده است، زیرا داده والمارت، در سال 

رسکی و کند. روزوتر برای تقاضای آینده را فراهم می ریزی دقیق بینی و در نتیجه برنامه کنند، امکان پیش می 

اند، ها برای تخصیص منابع داخلی توسعه داده ای که این شرکت آوری فن دهند که چگونه  فیلیپس نشان می 

شده دموکراتیک را ریزی هایی که قرار است اقتصاد برنامه تواند برای اهداف جدید از سوی سوسیالیست می 

 هماهنگ کنند، مورد استفاده قرار گیرد.

داری به عنوان یک نظام و حمایت از کسانی زدایی از سرمایه تواند به مشروعیت می  داری ریزی سرمایه برنامه 

ی دولت در بازار طور که مداخله سوسیالیستی هستند کمک کند. همان  بدیلکه در تالش برای ساختن یک 

ی ز مداخله است. ایدئولوژی بازار که هدف آن دفاع اتر و آشکارتر شده است، توجیه آن نیز دشوارتر شده  رایج 

کند، تواند قدرت کارگران را تقویت کند ممنوع می ای را که می ا مداخله دولت به نفع منافع سرمایه است، ام 

دولت   ــ  اعتبار شده است. اساس این ایدئولوژی تمایز شدید بین سیاست و اقتصاد  بیش از پیش ناسازگار و بی 

های قدر به سیاست عتبار خود را حفظ کند، مردم باید آن که این ایدئولوژی ا [ برای این 31است.]   ــ و بازار  

شده عادت کنند که طبیعی جلوه کند و آثار توزیعی آن نامرئی شود تا پیامدهای اجتماعی به اقتصادی دنبال 

ناپذیر نیروهای بازار ظاهر شود. این ایده که یک سطح »طبیعی« از بیکاری و یک سطح عنوان مظاهر اجتناب 

های مرکزی شود، به بانک های بهره وجود دارد که توسط عرضه و تقاضا برای پول تعیین می نرخ »طبیعی« از  

[ اما حفظ 32مشروعیت بخشید. ]   1970ی  مستقل و تعییِن تکنوکراتیِک سیاسِت پولی پس از بحران دهه 

ی که مداخله مانی کدام منطق خاص خود را دارند، در زمجزا که هر   یدولت و بازار به عنوان دو حوزه   ی ایده 

داران ضروری است، بسیار دشوارتر شده دولت برای اطمینان از ادامه عملکرد بازارها در راستای منافع سرمایه 

 است.

دولت   ی که باید از مداخله این   ی رود، بحث درباره های خصوصی تا آنجا پیش می وقتی دولت در نجات شرکت 

کند. زمانی که دولت از بازار را مختل می   سازوکارهایشود، زیرا  می به نفع جامعه اجتناب شود، بسیار دشوارتر  

مخالفت با اقدامات هماهنگ برای مقابله با فقر، نابرابری   ، کند گر عمل می ورز و مداخله پیش به عنوان سیاست 

شود. در عین حال، سازماندهی کارگران زمانی که نیروی کار جهانی در و بحران اقلیمی بسیار دشوارتر می 

تر و کارآمدتر خواهد بود. سازماندهی عمودی در شود، آسان های انحصاری کوچکتر و بزرگتر جمع می شرکت 

 آوری فن هایی مانند ائتالف کارگران  ی تولید همیشه مشکل بوده است. با این حال، سازمان سراسر زنجیره 

 (TWC چندین اقدام همبستگی موفق بین کارکنان شرکت )  ها آن بزرگ را برای مراجعه به    آوریفن های 
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هایی ف نیز نشانه های مختل[ سازماندهی افقی بین کارگران با شرایط کاری مشابه در شرکت 33اند. ] انجام داده 

اعتصابات در آمازون، اینستاکارت و تارگت در ایاالت   خاللاز موفقیت را نشان داده است، به عنوان مثال در  

های معدود و بزرگ متمرکز شده است به این معنی متحده آمریکا. این واقعیت که فعالیت اقتصادی در شرکت 

شدن آمازون تنها برای یک روز عواقب بزرگی شد. فلج تواند بسیار مؤثر با است که اعتصاب در نهایت می 

 خواهد داشت.

سرمایه ضعف  مادی  و  ایدئولوژیک  بحران های  پیامدهای  و  احتمالی  تمرکز  افزایش  با  جهانی  های داری 

پذیرتر و واقع، در شرایطی که َاشکال دلبستگی در زندگِی کاری آسیب در تشدید خواهد شد.   تر بیش اقتصادْی 

[ اگر انحصارگران سود را 34شدن کرده است. ] شده است، نیروی کار جهانی شروع به کوچک   ترغیررسمی 

گذاری مجدد خودداری کنند، کاهش اشتغال ادامه خواهد داشت. سودهای باالیی که احتکار کنند و از سرمایه 

می  به دست  مالی انحصارگران  بازارهای  به سمت  می آورند  هدایت  از سوی یک بخش ای  که  مالی   شود 

که ای به دنبال افزایش بازده هستند بدون این گذاران به طور فزاینده که سرمایه شود، جایی نابسامان تشویق می 

های پولی سست و مخارج عمومی به ریسک )»دستیابی به بازده« و غیره( فکر کنند. اگر ترکیب سیاست 

یابد، در حالی ها در بخش مالی افزایش می ت های مالی سختگیرانه و غیره( ادامه یابد، قیممقتصدانه )سیاست 

کند. کاهش داری فعلی را تشدید می یابد و این روند، بحران در سرمایه که تقاضا در اقتصاد واقعی کاهش می 

تقاضا به دلیل افزایش نابرابری و کاهش مصرف عمومی، همراه با رکود مداوم و افزایش رقابت ژئواکونومیک، 

ثباتی سیاسی در جایی که بروز کند، کند و ممکن است منجر به بی ایی را دشوارتر می ه خروج از چنین بحران 

ها های برخی دولت شود، با حمایت از تالش طلبی برای قدرت که اغلب در چنین شرایطی غالب می شود. جاه 

پیشی  آسیب برای  اساسی  مشکالت  رقبا،  از  می گرفتن  تشدید  را  اقتصادی  بهپذیری  رو  قدرِت  رشد   کند. 

یافته قرار داری توسعه های سرمایه در مقابل مشروعیت رو به زوال بسیاری از دولت   آوری فن انحصارطلبان  

 خواهد گرفت.

داری وران سرمایه تر از همیشه است که به توزیع غیرمنطقی سرمایه در د ها آسان اکنون برای سوسیالیست 

جا . در این آن  گیری موجود زده و همه ی اقلیمی شتاب جعه ویژه پس از بحران مالی و در پرتو فا اشاره کنند، به 

آید: نظام عقالنی و دموکراتیک تولید و کار می تضاد به ریزی دموکراتیک ناشی از  بخش برنامه پتانسیل رهایی 

 ریزی دموکراتیک به چیزی بیش از ارتقای حال، برنامه توزیع در تقابل با آنارشی و الیگارشی بازار آزاد. با این 

های مفید توانست اولین گام گذاری دولتی نیاز دارد. این دو عنصر می های سرمایه مقررات اقتصاد و ایجاد بانک 

ریزی دموکراتیک فراتر های مترقی باشد. اما برنامه برای بهبود شرایط زندگی و ایجاد اتحادهای الزم با لیبرال 
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شدن انحصارات عبارت دیگر، نیازمند ملی رود. به ابزار تولید و سازوکارهای توزیع سرمایه نمی   شدنِ از اجتماعی 

 [35شدن بخش مالی است.] عمده و اجتماعی 
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 ( 1 ـ 22 یپاره)  18۶1 ـ 18۶3 هایدستنوشته( اول جلد) اضافی ارزش هاینظریه

 مارکس  کارل: ینوشته

 خسروی  کمال : یترجمه 

 : نقد  سایت  در لینک

https://naghdcom.files.wordpress.com/2022/01/gesamt-mehrwert-theorie-1-
22-1.pd 

  

https://wp.me/p9vUft-1K1
https://wp.me/p9vUft-1MT
https://naghdcom.files.wordpress.com/2022/01/gesamt-mehrwert-theorie-1-22-1.pd
https://naghdcom.files.wordpress.com/2022/01/gesamt-mehrwert-theorie-1-22-1.pd


1394 

 

 

 

 ( 3بخش )
 

 

 )به ترتیب الفبا(:  3بخش  پدیدآورندگان 

 

 ،  براونال  شارلوت،  بدیو  آلن،  بختیاری  فرنگیس،  اُرسینی  مایکل ،  ارتگا  فرانسیسکو ،  اُدِل  لیندسِی،  آلن.  دی  کنت
  ،چروتو  آریگو ،  تیلور  سانورا ،  داریتیشه  همایون،  پیشرو  ناصر ،  پسندبه  ایمان ،  بواتسی  دوال   اتین،  بوکرمان  پاول

،  سعادت  امیرحسین،  رُزکْویست  برتیلسدُتر   هانا،  راد  داریوش ،  دِرامو  مارکو ،  خویی  یگانه،  طاهرحاتمی  مهتاب
،  فراهانی  بهروز،  عسگرپور  شکیبا،  نیاعلی   مینو،  نیاصدقی   ساسان،  شجاعی  مهرزاد،  سوتیرس  پاناگیوتیس

،  ناصری  امین  آراز،  ملکشا  رضا.  م ،  مصباحی  امیر ،  مُسیو  علی،  مشیری  البرز ،  لیوتار  فرانسوا  ژان،  فیضی  مهدی
 . یزدانی فاطمه،  همصدایی افسون، هاگسبیرگ کریستین، وی سیمون،  راهانیف  واشقانی  رضاحمید 
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 چپ  سنتی «نبایدهای و باید»  ایدئولوژی
 

 2021مارس  10

 بختیاری  فرنگیسی:  نوشته

  

(  گراها محفل  صفت  با)  دیروز  چپ  مبارزه   ماتریالیزم   بر  تمرکز   با  اخیر  مقاالت  و  بحث

  چپ   گذشته  نقد   ضرورت  دیگر  بار  « انقالبی  چپ »  استقالل  و   امروز   چپ  مبارزه  و

  فرعی  بخش.  نیست  کوتاه  متن  این  در  آن  جای  البته  که  است  کرده  مطرح   را  ایران

  که  کرده  ایجاد  چرکین  دملی  و  مانده  نادیده  بیشتر  ،نانوشته  فقط  نه   که  نقد  این  از

 .است  آمده  در  چپ  سنتی  ی «نبایدها   و  بایدها»  ایدئولوژی  صورت  به  زمان  مرور  به

 ما تاریخ  آینه  در روشنفکر 

  و   تطهیر   را  هژمون   جدید  نمایندگانِ   اسالمی،   جمهوری  مقامات  با   هامناظره  در  رفرمیسم   چپِ   قبل،  دهه 4

  بقایش ،«ضدامپریالیستی »  مبارزهِ سایه زیر خون، از  بستری در سازش با پارلمانی، دموکراسی سرشتبه بنا

  تبارش به  حاکم،   از  مشروعیت  سلبِ   پروسه   در  سپس،[  1]  . کرد  تضمین   سلطه  حاکمان  مقابل  نه  و  کنار  در   را

  مردم   باورهای  با  همراهی  انقالب،  ضد  خارجی  و  داخلی  سیاست  جداکردن  با  و  ماند  وفادار  باد  حزبِ  نام  به
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  گرداب  از   یافته نجات چپ  مقابل  در . کرد خود « گریانقالبی» بخش زینت ،«خواهیعدالت»  مبارزه مددبه را

  حامیان  و   انقالب   غاصبان  با   ضدیت   و(  کشور  خارج   و  داخل)  گونه محفل  انزوایی  در   اکثراً  ،60  دهه  خون

  هم   ذهنی  که  فیزیکی  فقط  نه   پراتیک  قلمرو  از   و  پرداخت  مردم   باورهای (  نقد  نه  و )  مدام  نفی  به  شرقیش،

  هنوز   گذارد،  پا(  ایرسانه  بیشتر)  عمل  میدان  به  باورها  آن  ریزش   به  تکیه  با  90  دهه  در  وقتی  لذا.  شد  دور

  این  پراتیک  مد  و  جزر  در[  2]  .نبود  جدید  سیاسی  فعاالن  درک  و  هضم  به  قادر  خود،  باورهای  اسارت  در

  خود  برای   سیاسی  فعال   یک  سنجش   برای  که  الزاماتی  برخی  و   برداشت  ترک  آنها  باورهای   برخی  دهه،

  و  هستند  « آگاه  روشنفکر»   آنها   اینکه   داد   ادامه  خود  زیست به  باور   یک  همچنان  اما .  تغییرکرد  بودند  ساخته

  کاربست  جهت  یا!!  دهند  فرمان   همه   به   و  کارگران  به   « ناآگاه  روشنفکر »  به   «انقالبی   تئوری »  با   توانندمی

  تالش .  کنند  صادر  رهنمود  و  بیانیه  و  بسازند  گروه  یا   محفل  مخفی،  هسته   پراتیک،   در   خود  هایفرمان

  پیوند   نیت  و  هدف  با  چند  هر  آنها،  بازماندگان  تجربه  انتقال  حتی  دیروز،  سیاسی فعاالن ایثارگرانه و  صادقانه

  ادامه  خود  زیست   به  عمل   و  تئوری  جدایی   ایدئولوژیک  مبانی  بر   ناخواسته   اما  است،  بوده  عمل   و  تئوری 

(  پراتیک  در  شدهبندیمفصل  هایایدئولوژی  نقد)  مردم  بین  یافتهعینیت  انتزاعات  نقد   جای  به   زیرا  است،داده

  کرده  تیز   را  سازشکاران  و  طبقاتی  دشمن  نفی  و  طرد  خشم  داس  کرد،  نباید  چه  و   بایدکردچه  فرامین  صدور  با

 پیوسته  انقالبی،  و  رفرمیست  چپ  االکلنگ  در  و  ایران   در  چپ  تفکر  ساله  100  حضور  در  که   امری.  است

 .بیانجامد انتقادی آکاهی شدننهادین به آنکه بدون . است  بوده رفرم مقابل  در  شورانقالب بازتولیدکننده

  تا  خمینی  هواداری  از  مردم  مثل  و  بودند  داده  رای  بودند،  رفرم  فرزندان  انفاقاً  نیز،  نسل  این  روشنفکران

  های تشکل  وارد  تدریج  به  بعد  به  80  دهه  از  اصالحات  از  عبور  با  آنها.  بودند  سرگذاشته  پشت  را  اصالحات

  سیاسی  امر  به   ورود.  شدند  فعال   خود  اجتماعی  جایگاه  در   چپ،  پرچم   گرفتن  دست  در  بدون   و   شدند  کارگری

  انقالب   پیشا   برخالف   امروز  روشنفکران   اکثریت   ویژگی  مخفی،   کمتر  و  علنی  عموماً  خود،  اجتماعی  جایگاه   در

  تا  چپ  انواع  از  که  بودند  مواجه  ایهمسایه  و  همکالس  و  همکار  با  پیوسته  جایگاه،   این  در  آنها.  بود  57

  تدریج   به   اما .  بودند  حاکمیت  مدافع  اقلیتی  و   مخالف   طلب،  سلطنت   یا  و   خواه جمهوری  سکوالر   طلب،  اصالح

  دوران   این  سیاسی  فعاالن.  کنند  جدل  و   مناظره  بحث،  و  تحمل  را   همدیگر   اندآموخته  دهه  4  این  تجربه  به  و

  در   وارماهی  و  محدود،  را   گراییمحفل  بودند  مجبور  حاکم،  دهشتناک  اختناق  گونهِبربریت  زیست  کورانِ  در

  روی   از  دادند،  هزینه  پراتیک،   در  فعال  حضور  با  ایستادند،  خود  اجتماعی  جایگاه  در.  کنند  رشد  مردم  اقیانوس

  مستمر  فعالیت  سال  20  غنی  بسیار  پیشینه  با  و  شدند  آبدیده  گذشتند،  دیروز  انقالبیون   الزامات  از  بسیاری

  نه   و  است  ایستاده  خود  پاهای  روی  برخاسته  یافته،  استقالل  که  مانَند  را  فرزندی  ،90دهه  پایان  در  علنی

  کارگر  یک  بازنشسته،  یک   معلم،  یک  دانشجو،  یک  اجتماعی  جایگاه  در  بلکه  چپ  رسمی  لباس  در  هنوز
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  رفرم   و   انقالب   االکلنگ  همان  در  نیز   آنها.  استقرارگرفته  هژمون  نمایندگان  هواداران   مقابل   صنعتی،

  پراتیک  فشار  با  که   تئوری  تدوین   با   نه  90  دهه  در  تغییر   ضرورت   به   80  دهه  رفرم  از  گذار   منتها .  اندنشسته

  اجتماعی  جایگاه  از  سیاسی  امر  به  علنی  ورود  و  گروهی  و  سازمانی  وابستگی  عدم  علت  به  آنها.  گرفت  صورت

  انقالب  جبهه   وارد  مردم،  طلبانهاصالح   باورهای  شکست  با  و  نهادند  گردن  پراتیک  الزامات  به  عمدتاً  خود،

  های جنبش  تقویت   و  مدنی  یجامعه  را   سیاسی  گریکنش  اتکای   نقطه  متاسفانه  و  هم  هنوز  اما.  شدند

  انقالب   جبهه  در  کجا  تا   آنها  اینکه .  دانندمی  موجود  سیاسی  قدرت   از  گذار  راستای  در  پرهیز خشونت  اجتماعی

  شدننهادین  گرو  در  برسند،  سیاسی  قدرت  از  دیگر  نوعی  به  سیاسی  قدرت  این  از  گذار  ضرورت  به  و  بمانند

  ( .است پراتیک در شدهبندیمفصل هایایدئولوژی  نقد) انتقادی آگاهی

  را  امروز  علنی  سیاسی  فعاالن  و  60  دهه  چپ  بازماندگان  دیروز،  مخفی  سیاسی  فعاالن  نگارنده،  نظر  از

  ، است  کسی  "روشنفکر": »که   تعریف   این  با.  داد  جا  روشنفکران  گروه   در   کارگران  عموم  نسبت  به  توانمی

  برکنار  سره یک  جوییستیزه  از  اش کنش  و   فعال   حضور   ورزی، اندیشه  که   باشد،  کسی   رودمی  انتظار  یا

  از   دفاع  در  بلکه  معینی،  و  موجود  اجتماعی  هستی  در   موجود  وضعی  علیه  نه  که  گاهآن   حتی  نباشد،/نیست

  کسی  یا است چنان  و چنین  که بنامد  کسی   را  "روشنفکر"» چه» لذا   و «…یابدمی  هویت   آن  دوام   و   حفظ

  در   است  "روشنفکر"»  کردار   و  اندیشه   بسیارجانبگیِ  کم دست  یا  جانبگیهمه  باشد،  چنان  و   چنین  باید  که

  کردار   و  اندیشه  بر  تمرکز  با  لذا.«  اجتماعی  زندگیِ  گوناگونِ  سپهرهای  با  تنش  یا  رامِش  پیوند،  عطف،

  حرکت   تضادهای  به  ها،ایدئولوژی  طریق  از  هاانسان  که   ـ   مارکس  پراکسیس  زاویه   از   و  «روشنفکر »

  برخی   به  اندازیممی  گذرا   نگاهی  و  گردیممی  بر  گذشته  به  -شوندمی  آگاه  خود  تاریخی  -اجتماعی

  بایدها »این  تمامی  در  جالب  نکته.  بودیم  خبر  بی  آنها  از  خود  و  بودند  کشانده  اسارت  به  را  ما  که  هاییایدئولوژی

.  است   57  انقالب   پیشا  دینی  و   چپ  مبارزین   در  آنها  حامالن  تشابه گاه  و  نزدیکی  ایدئولوژیک، ی« هانباید  و

 .نشانیممی هم  ایران امروز  ظرف  در بقا، یا  شدن سپری زاویه از   را  هاایدئولوژی  این ما

 چپ« » نام به یی«ما» بخشِ هویت هایِ«نباید  و باید»  ایدئولوژی

 ضدامپریالیستی« » مبارزه ایدئولوژی زائیده سیاسی کنش  الزامات -1

  در  شوروی  نوع  کشورهای  اردوگاه  پیرامون  در  نیافته  توسعه  کشورهای  بخشرهایی  مبارزات  بیستم،  قرن  در

  از  منفک توانستنمی پیرامونی  مبارزات شالوده جهت همین به. گرفت نزج  غربی کشورهای  اردوگاه  مقابل

 اجتماعی   رابطه  ستالین،ا   باالخص  لنین  بازماندگان  باور  سایه  در  قرن،  این   20  دهه  اواخر   در  وقتی.  باشد  مرکز

https://wp.me/p9vUft-14r
https://wp.me/p9vUft-14r
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  بروز   شکل  از  هم   امپریالیسم.  شد  مدفون   غربی  کشورهایی   اردوگاه   «امپریال »دیوار   پشت   سرمایه   نام  به

  مالی،   نظامی،  تجهیزات  از  هزاردست  هیوالیی  صورت  به  «سرمایه»  فنی  مکانیزم  و  خارج   رابطه  این  عینی

  مبارزه [  3. ]شد  دولت  مارکسی  ماهیت  جایگزین  غرب  اردوگاه  به  «وابسته  حاکمیت»  یک  مهمتر  و  کاالیی

  از  انقالبیون   مبارزات   کلیه   داربست   یک  مثل  «ضدامپریالیستی  مبارزه »  ایدئولوژی   صورت   به   هیوال   این   با

  اصطالح  به   اردوگاه   اطراف  امپریالیستی   ضد  هایجنبش  در  را   هاچریک  تا  متعدد  های دموکرات  سوسیال

  و  هیوال  این  متوجه  عموماً   نوستالژیک  و   پراگماتیک  ایستا،  صورت   به   را   طبقاتی  نبرد  و   کرد  جمع  شرق

  واکنش در خلق فداییان که زمانی حتی جهت همین به. نمود وابسته دولت نام به سرکوبی ماشین مکانیزم

  دنبال   ایثارگرانه  و  صادقانه  خود،  زمانه  رادیکالیزم  با  را  چریکی  مبارزه  حاکم،  اختناق  و  توده  حزب  خیانت  به

  ضدیت  آن  طبع  به.  یافتمی  مادیت  «امریکا   زنجیری  سگ  شاه»  شکل  در  نیز  آنها  برای  هیوال  این  کردند،می

  رقابت   در  «سگان»  این  مختلف  اشکال  با  موردی  های سازش  وارد  که  توده  حزب  مثل  هاییگروه  به  نسبت

  از  ایگسترده  طیف  چندانکه.  شد  شمسی  50  دهه  در  انقالبی  مبارزین  سازهویت  شدند،  امریکا  و  شوروی

  این  از  برخاسته  «نباید»  ترینعمومی  و  قویترین.  بودند  همگون  هویت  این  در1332  کودتای  از  پس  چپ

  مباحثه   و  مذاکره   تا  مجلس  به  ورود  از  اعم  هایشنوچه  و  توده  حزب  موردی  هایسازش  تکرار  نباید  هویت،

  طرفداران   و  حامیان  با  مواجهه  و  بحث  گونه  هر  عدم  و  هاتاکتیک  این  کامل  طرد  آن  طبع  به  و  مناظره  و

  تا  1349  از)  سال   6  ظرف  و   متاسفانه   که   تقابلی.  بود   المللیبین  و  داخلی  هایرسانه  و   « سگان»  آن  متوهم

  هایایدئولوژی  نقد  و  سلطه   نظام   نقد  دولت،  مارکسی  نقد  غیاب  در  و   مسئله،صورت  کردن  پاک  با (   1355

  فدائیان   دل   در   ،1355  سال   در  اشرف  حمید  گروه  شدن  کشته   با .  ساخت  خود  درونِ  در   را   خود   ضدِ  سازشکار،

  خور میراث  فدایی،  نام  به  که  کردند  رشد  جدیدی  سازشکار  هایگروه  شده،شوک  بازماندگان  و  واردتازه

  رادیکالترین   دل  از  استالینی،  «ضدامپریالیستی   مبارزه»  ایدئولوژی  کهطوریبه.  شدند  جوستیزه ِفدائیان

  روی   زدنخیمه  و  شاه  با   سازش  عدم  در  که   رهبری.  بود  شده  منطقه  در  خود  رهبر   زایش   آماده  انقالبیون،

  که  کند،  پهن  شوروی  نوع  کشورهای  برای  قرمز   فرش  توانست   می  ،«غرب   امپریالیسم  با  مبارزه »  ایدئولوژی

 .کرد

  سال   40  که   بود  امپریالیستی  ضد  هایجنبش  پایانی  میعادگاه  و  ایدئولوژی   این  خلف  فرزند  بهمن،   انقالب 

  تا  خلق مجاهدین از. گردد هاجنبش این سران داربالماسکه و  آرایش را خود ایدئولوژی همین  با شد، موفق 

  علی  طرفدار  ستیزظلم  جوانان   از  امپریالیسم، ضد  کمونیستی هایگروه سایر  و   55  پسا   فدائیان   تا   توده   حزب

  حول   نانوشته  وحدتی  در  دیگر،   خدایی  سایه  نیازمند  اما   شاه  از   شده  بریده  روستازاده  نشینانِحاشیه  تا  شریعتی

 شاه   وقتی  بنابراین  آمدند،هم  گرد  وقت،  شاهِ  به  خمینی  شتری  کینه  گرد  و   ،«امپریالیسم  با  مبارزه»   ایدئولوژی
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  چهاردست  «علیمرتضی  گربه»  مثل  ها رفرمیست  و  مذهبیون   و  نشست  امریکا  قامت  در  ایدئولوژی  این.  رفت 

  اصطالح   به  حاکمان  مظلومیت  از  که  ساخت  می  باورهایی  را  داربستش  که  ایخمیه.  زدند  خیمه  آن  روی  پا  و

  هنوز  حرم  مدافعان  و  هژمون   نمایندگان   هایگفتمان  در  ایران،   نشدنایسوریه  تا   « خلق»  مدافع  و  ضدامریکا 

  خارج  یا   ماندند، می  خیمه  این  در   یا  کردندمی  روشن  را  خود  تکلیف   باید   نیز  چپ   های گروه.  دارد  ادامه 

.  هم   هنوز  ماندند  خیمه در  ایدئولوژی   همان   چهارچوب  در  بود،  مشخص  شوروی طرفداران  تکلیف.  شدندمی

  و   سازشکاران   مستمر   بازتولید  در   مارکسی تئوریک های بنیان  بازشناسی  جهت   برخی  شدند،  خارج  که  آنها   از

  قلمرو   در   جهانی  معضل  این  یابیریشه  حوصله  که  بقیه.  پرداختند  تحقیق  و  تفحص  به  20  قرن  در   انقالبیون 

  در  و  جنس  همان  از  دیگر  نانوشته  وحدتی  در  هم  باز  ،57  وحدت  علل  تکلیف  ینیتع  بدون  نداشتند  را  چپ

  و  ایستا  تاکتیک  همان  با  و  گرفتند  موضع  خیمه  این  مقابل  «انقالبی  چپ»  نام  به !  ایدئولوژی  همان  محدوده

  هویت   ،«سازشکاران »   با  مراوده  نبایدِ  مباحثه،  و  مصاحبه   نبایدِ  مناظره،  نبایدِ  مذاکره،   نبایدِ  همیشگی  دگم

  محفل  و  کشور  خارج   تجمعات   و  متعدد  هایکانال  و  بوک  فیس  در  «هاچپ  ما»  نام  به  انتزاعی  در  را  خود

  در  قضاوت  لباس  نفره،  چند  هایمحفل  و  60  و  50  دهه  میراث  ادعای  با  و  ساختند  تدریج  به  خانگی  های

  حتی  نه  و  مشترک   فرهنگ  نه  و  دارند   مشترکی  پیشینه  نه   دهه،  چند  از   پس  که   پوشیدند  را  فعاالنی  مورد

  را  خود  و  گذارندمی  مقاله  و  الیک  همه  نفر  یک  چَت  با  که  همبسته  ی« ما»  این.  را  آنها  پراتیک  در  حضور

  ، «دولت  نقشه »  حرم،   مدافعان !  شوروی  به  وابستگان  را  نما چپ  نشینان خیمه  داند،می  واقعی  ضدامپریالیسم

  مبارزه »    به   خود  اعتقاد  چیستی  با   را   خود  تکلیف  هنوز   اما.  داندمی  گرانسرکوب  توطئه   و   برنامه 

  قرن   یک  « ضدامپریالیستی»  ایدئولوژی  هنوز.  استنکرده  مشخص  خود   امروز  و  دیروز   «ضدامپریالیستی

  گفتمان   و   گسترده   ی «ما »  این  حوزه   در  را[  4]  ایدئولوژی  خود  نقد   هنوز  اساساً  است،نکرده  نقد  را   گذشته

.  اند گرفته  جبهه   سخت،  ستیزی  در  ،«ضدامپریالیست»   نشینانخیمه  مقابل  در  آنها .  است   نکرده  محور  خود،

  هنوز .  هستند  نماچپ  نشینانِخیمه  توطئه  نگران  و  سازندمی  سرخ   هایهسته  کنند،می  نکوهش  را  کاریعلنی 

 کند،می  انتخاب  را  طرد  پیرامونش،  فرودستان  و  نشینخیمه  چپ  آن  دیگری،  آن  مقابل  در  60  دهه  مانند  هم

  آینه   در   اندنتوانسته  هنوز  و  گیرندمی  نادیده  را(  هوادارنش  و   «ضدامپریالیستی»   ایدئولوژی)  مسئله   صورت 

  با   ترتیب  این   به.  بینند  را  ساله  صد(  انقالب   و   رفرم  یا)  انقالبی   ـ  خائن  آالکلنگ  و  خود  پیشینه   خیمه،  این

  بسیجی   ای،توده  و  نشینحرم  طلب،اصالح   با  مراوده  نوع  هر  طرد  ایدئولوژی،  این  حامل  گروه  و  شخص  طرد

  این  دامنه  70  و  60  دهه  در.  کنندمی   حمل  خود  با   ایستا  بزرگ  «باید »  یک  صورت   به   را  رژیم  هوادار   و

  بغض   از   آنها  اکثر   که  مردمی  شدمی  مردم   شامل  هم  باز  80  دهه  در  شد،می  مردم  اکثریت   شامل   ،«نباید»

  فعاالن   و  روشنفکران  گریبانگیر   و  محدود  طرد  این  شمول  90  دهه  در.  بودند  شده  انتخابات  وارد  معاویه
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  هر   که  شودمی  گسترده  چنان  «ضدامپریالیست   عدالتخواهان»  ایدئولوژی  حامالن  طرد  سیاست.  شد  سیاسی

[  5]  گرددمی  «شدنخراب»  قضاوت  مشمول  و  «ناخالص»  صراحتاً  شودمی  وارد  آن  محدوده  به  روشنفکری

  بیان  استبدادِ و اختناق به نسبت خشم و کاریعلنی  و رفرم اشاولیه زادگاه که  دوره این روشنفکر مقابل در

  دامنه  و  است بیزار  اندیشه استبداد و  « دیگری آن طرد »   از شناسد، می  خوب را  خود دیروز همزادان  و  است

  نشدن،   ایسوریه  کاذب  امنیت  کردنسپری  با   امروز  روشنفکر.  گستراندمی  مخالفش  با  مراوده  با  را   دموکراسی

  آگاه   فرودستان  بر  هزارسر  مار  این  تاثیر  از  کندمی  حس  وجودش   تمام   با   را  ضدامپریالیستی  مبارزه  غرود

  این  در  «دیگری  آن»  طرد   تفریط.  سازد  خنثی  را  آن  تا  شودمی  وارد(  افراط  به ًگاه)  قلمرویی  هر  به  لذا  است،

  هایایدئولوژی  حالت،  دو   هر  در.  است   انجامیده  «دیگری  آن»  کردنخنثی   و  جذب  افراط   به  دوران

  ایدئولوژی   وقتی.  دهند  می  ادامه  خود  بقای   به  و  شوندمی  گرفته  نادیده  پراتیک   در  شدهبندیمفصل

  های «نباید »  ایدئولوژی  نشود،  عریان  مارکسی  نقد  با!  گری  سلطه  با  مبارزه  مدعی  «ضدامپریالیستی»

  نخواهد   پایان  نیز  رژیم  این  رفتن  با  و  داد  خواهد  ادامه  جدید  هایلباس  در  خود  بقای   به  نیز  آن  تاکتیکی

.  است   جامه  هزار  ایدئولوژی: » که   ندارد  این  جز  معنایی  مردم  توسط  توده  حزب  نامیدن  «باد  حزب. »گرفت

  جذب  خود   در  را   بینی  جهان  چند  یا   یک   گاه.  مذهب  برای   شودمی  ای جامه  گاه  و   پوشد،  می  مذهب   جامه   گاه

 [ 6]  . «شود  می بدل بینی جهان یک مقوم عنصر به گاه و کند می

 سنتی و  دینی فرهنگی، نبایدهای و باید  ایدئولوژی -2

  فرهنگی،   زیست   از   تام  تبعیت  با   را  فرودستان  از   حمایت  و  فقر  علیه   خود  خشم  ایران   انقالبیون   50  دهه  در

  حتی  و   زنان  آرایش  عدم  ساده،  بسیار  هایلباس.  دادندمی  بروز  جهان   نقاط  سایر  چپ  سنن  و  خود  سنتی

 :داشت نمود زیر اشکال  به ...  و  مرد و  زن  ارتباط  عدم فقیر،  زنان  سنتی روسری پوشش

  دوره  آن  چپ  در  داشت  مردساالری  و  شیعه  مذهب   الزامات   در  ریشه  که  ایران  فرهنگی  سنن  از   تبعیت  2-1

  و   کوتاه  «آزادی  و  رهایی  نماد  سپیده»  نام  به  یاداشتی  در  ترکمن  آذر   را  پوششی  ایدئولوژی  این.  بود  محرز

  نیاز   قلیان  سپیده  نام  به  سمبلی  و  آن  با  زنان  مبارزه مذهب،  ستیززن اقتدار  شدن عریان.  استداده  نشان  رسا

 .گذشتیم کمابیش و  بگذریم آن از تا بود

  شلوارهای   و   کتان   هایپیراهن  کوبایی،   های کاپشن  در   کمونیستی  هایجنبش  مبارزان   سنن  از  تبعیت  2-2

  بایدی   ها،فروشیکتاب  روپیاده  در  و  تهران  دانشگاه  مقابل  50  دهه  اواخر  در  مائویی  غربی  ضد  ایپارچه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/246733
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  تاریخ   به   پراتیک   الزامات   فشار  با  خود   زمان  از   ناشی  بایدهای   همه   مثل   که   گذاشتمی نمایش  به  را  نانوشته

 .پیوست

  با   که )  مردم   در   نفوذ   برای  دینداری   به   اعضایش   تظاهر  حتی  و   توده   حزب   سازشکاری  با   تقابل  در  3-2

  به  40  دهه   های کمونیست  ،!( خواندندمی  هم  نماز   مردم   با   «شو   جماعت  همرنگ  رسوا   نشوی   خواهی»شعار

.  دانستندمی  مردم  با  خود   صادقانه  برخورد   دلیل  را  آن  علیه   افشاگری  و  دین  نداشتن  به  اقرار  ایران،   بعد

 بودن،  دینبی  چندانکه.  دادمی  اشاعه  را  گفتمان  این  «نیست   خدا  یعنی  کمونیست»  اشاعه  با  هم  بورژوازی

  « بایدِ»  ،گردیدمی  بازتولید  چپ  اجتماعی  هایپراتیک  در  که  شدهمنتزع  صهمشخ   این  و.  شد  بودن  چپ  نشانه

  عمیقاً   و  دیندار  اکثریت   که  شدمی  مردمی  با  چپ  نیروهای  روان   و  راحت  ارتباط   مانع  که  ساخت   ایدئولوژیکی

  مردم  سو  یک   از   آن،   به  واکنش   در  عقیده   و  بیان  آزادی  از   دفاع   و  ایران،  در   مذهب  استبداد.  بودند  مذهبی

  علیه  مبارزه   «بایدِ»  دیگر  سوی  از  کشاندمی  دیگری  آن  دین  به   احترام   و  دین  کردن خصوصی  به  را  مذهبی

  شعارهای  با   مسلمان   یک  و   زرتشتی  یک  چپ،  یک  خیابانی   اعتراضات  در  امروز .  کندمی  تضعیف  را   مذهب

  بین   و  اعتراض   خیابان  کف   در   نداشتن  یا  خداداشتن  و   کنندمی  حرکت   هم  کنار   سرمایه   استثمار   علیه   واحدی

  میان  در   « نیست  خدا  یعنی   کمونیست»  ایدئولوژی   گرچه .  نیست  بحث   مورد  موضوع  امروز  روشنفکران 

  هایچپ  ضدآخوند  هایافشاگری  در  دین  با  ضدیت  که  آنجا  تا.  کندمی  تازیترک  همچنان  دیروز  روشنفکران

 .شودمی دیده هنوز نشیناپ

 کاری   علنی و  کاریمخفی «نباید و »باید  -3

  ایده   با  تمایز  در   و  کلمه   دقیق  معنای  در  را   آن  توانمی  اینک  که  انتقادی،   آگاهیِ»

  ایدئولوژی  یک  نامید،  تئوری  کلی،  طوربه  اندیشه  و   «ایدئولوژی»   و  برنامه  و  نقشه  و

  آگاهیِ   مثابهبه  تئوری،.  نیست  پراتیک  در  شدهبندیمفصل  هایایدئولوژی  کنار  در

.  کندمی  آشکار   و  وضع  هاایدئولوژی  این   نقد  در   دقیقاً   را  سرشتش  و   هویت   انتقادی،

  گاه گره  معضل  این   و  روبروست  تاریخی  و  اجتماعی  معضلی   با   تئوری  حال این  با

  آگاهیِ .  است  کارگران  و  روشنفکران   صطالح با  یا  پراتیک  و  تئوری  یرابطه  اصلی

  و   شدهنهادین  نحوی به  که  برآید  خود  وضعِ   یعهده  از تواند می زمانی فقط انتقادی

».باشد  یافتهسازمان    -   «کردار   و  اندیشه   دیالکتیک  –  کارگران  و  روشنفکران« 

 خسروی  کمال

https://wp.me/p9vUft-14r
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  و  روشنفکران  یرابطه  به  وی  نگرش  در  ریشه  گذشته،  سال  100  در  چپ  کاریعلنی  و  کاریمخفی  مقوله

  تئوری یشدهنهادین  انتقادیِ دیالکتیکِ: »آن محک سنگ. دارد قرار   پراتیک و  تئوری  یرابطه یا کارگران

  سپهر  و  اندیشه  سپهر  پیوستگیِ  و  گُسست   دیالکتیکِ  سازمانیِ  و  سیاسی  پیکریافتگیِ  که  است  پراتیک  و

  تناسب  بر  تفریط   و  افراط  بعد  دو  در  گیرندمی  نادیده  را   دیالکتیک  این   که  هاییایدئولوژی«.  است  کردار

  بازتولید   را  کاریمخفی  هاینباید  و  بایدها  ایدئولوژی  و  گذاشته  اثر  یاعلنی  مخفی  صورت  به  سیاسی  فعالیت

 .کندمی

  این  بر  تاکید  با  و  دهدمی  قرار   خود  حرکت   مبنای   را «بود  عمل   آغاز  در»وار گوته سنتی  چپ  از  بخشی 3-1

  این .  گذاردمی  ردنگ  عمل  از   محض   تبعیت  به   است،  جنبش  یک   بلکه  نیست  آئین  کمونیسم  که   واقعیت 

  این که  سپهرهایی   و   سطوح » از  نادرست   درکی  اما   است   معترف   کارگران  و روشنفکران  جداییبه  ایدئولوژی

  و   40  دهه   در   چپ،  این زایش  و.  دارد  «رابطه   این   برقراریِ   ی شیوه  و   چگونگی  و   شوندمی  معطوف   هم به  دو

  بین  بورژوای  روشنفکرانِ   اندیشه   نفوذبه  نسبت   دائمی   سوءظن   با  توده،   حزب  خیانت  و   شکست   از   پس

  و   بحث   و   مراوده   هرگونه  عدم  سازشکاران،  و   هارفرمیست  طرد.  یافت  ادامه  چنان هم  و   شروع   کارگران 

  این   انقالبیون   حتی.  است  سوءظن  همین  بازتاب   ،« نقشه  و   توطئه هایتئوری»متعدد   ظروف   در   آنها  نشاندن

 پرداختند   خود  روشنفکرانه  مستقل[  7]  جایگاه  و  نقش  گرفتننادیده  به  روشنفکری  چپ  با  ضدیت  در  دوران

  از   خود  کردنمحروم  با   آنها.  کردند  پر  لنینی  «ایحرفه  انقالبی»  شدهمنتزع  جایگاه  با  را  نقش  این  خال  و

  را   مذهبی  و   رفرمیست   روشنفکر  چپ   هایایدئولوژی  با   هه مواج  تئوریک  امکانات  فقط   نه  خود،  واقعی  نقش

  « ایحرفه  انقالبی»   یک  ایدئولوژیک   جایگاه  و   هویت   انطباق   در   سرکوب،   ساطور   زیر  بلکه .  کردند  سلب   خود  از 

  از   ایگستردهمارپیچ  در  شدند  مجبور  آن،  طبع  به  و  مواجه  عدیده  مشکالت  با  مردم،  متداول  زیست  با

 .هاستمارپیچ این  از  انباشته شمسی 60  و 50دهه . شوند وارد کاریمخفی

  شیوه  وارونه  کاریعلنی   و  ایتوده  هایخیزش  مقاطع  در  چپ  روشنفکرانه  نقش  گرفتننادیده  دیگر  رویه

  به  پراتیک  بر  تمرکز  با  شود،می  «کارگرزده»  اصطالح  به  رادیکال  چپ   مقاطع  این  در  باالست،  عمل

  وارد   صنفی  هایتشکل  و  شوراها  یا(  کارخانه  یهااتحادیه  سندیکاها،)  کارگری  نمایندگیِ  رسمیِ  هایسازمان

  ایدئولوژیک   جدایی  نقد  جای به  چندانکه  شود،می  عمل  شیفته  خودیخودبه  جنبش  از  تی تبع  با  و  شودمی

.  گیردمی  نادیده  کالً   را   جدایی  این   وجودی   واقعیت   دیگری،  در  یکی   سرشتی  حضور   اثبات  و  کارگر  و  روشنفکر

  چنین  در.  گردندمی  ایدئولوژی  نداشتن  مدعی  حتی  یا  غافل  هژمون  نیروی  مقابل  در   چپ  سازمان  ایجاد  از

  و   هایایدئولوژی  تابع  ناگزیر   و  بمانند  پایدار  ایدئولوژینا  خالء  در  توانندنمی  کارگری  هایتشکل  وضعیتی،
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  باال،  در   تغییربه  امید  از  روشنفکران  عبور   از   پس  و  بعد   به   80  دهه   از .  شوندمی  بورژوازی   سیاسی  نهادهای

 شدند،می  چپ  هایگفتمان  مجذوب  خود،  اجتماعی  جایگاه  و  نقش  بین  تمایز  به  وقوف   با  که  جوانان  از  بخشی

  دهه  در .  شدند  گراییتشکل  جنبش  تابع   ایدئولوژی،  نداشتن  ادعای   با   و  طلب اصالح   روشنفکرانِ   با  ضدیت   در

  کارگران   نوستالژی  مفتون  چنان  قدیم   چپ  خصوصبه  چپ   از   بخشی  نیز،  دی   جنبش  از   پس   الخصاب  و   اخیر

  کارگران   به  را   روشنفکران   نقش(  مارکسی  نقد  نه  و )  خود  به   ایرادگیری  و  غرولند  با   که  شد   مبارز  و  شجاع

   !شد کارگران میان  از موعود رهبری منتظر و محول 

  با   ضدیت  در   را  خود  روشنفکرانه   نقش  چپ  دارد،  کاری مخفی  و  کاری علنی  بازنمود  که  رویه   دو  هر   در 

  روشنفکرانه   نقش  از  انقالبی  زمانیکه .  است  گرفته  نادیده  یا   کرده  انکار  کارگران،  به  شیفتگی  با   یا  روشنفکران 

  دهدمی  دست  از  هاایدئولوژی  با  مواجهه  برای  را  جایگاه  این  از  استفاده  امکانات  شود،نمی  پراتیک  وارد  خود

  یا  «انقالبی  کارگر»  نام  به  یا  و  منزوی  «چپ  انقالبی»  نام  به  و  مخفی  خودساخته  ایدئولوژیک  جایگاه  در  یا

  دیگر،   سوی  از.  گرددمی  بورژوازی  هایایدئولوژی  رهبری  تابع  ایتوده  علنی  جنبش   در  «کارگری   فعال »

  دهد می  پرورش  خود  در  را   سازفرمان  روشنفکرِ  همان  یا   خود  ضد   تدریجاً   ، «چپ  انقالبی»   ایدئولوژیک   جایگاه

  به .  گردندمی  کارگران  « سازمان»  و   « حزب »  مدعی  مخفی  های هسته  در   نخبگان  از   ایدئولوژیکی  گروه  و

  و   شودمی  منجر  ایدئولوژیک  تشکیالت  به  نهایتاً   و  ایدئولوژیک  جایگاه   به  ایدئولوژیک  نقش  ترتیب،  این

  ایدئولوژیک  استقالل  همین.  گرددمی!  «مستقل »  کارگران  از  منفک  و  بسته  ای جزیره  در  «انقالبی   چپ»

  آماده  فدایی  هوادار  هزاران  علیرغم  57 سال  در   که بود  خود  روشنگرانه  نقش  از شدنمنفک  در   خلق  فدائیان

  اجتماع  و  کار  محل  در آنها  گریکنش  مانع  نفت،  در  خصوص  به  صنعتی  مسائل حول  ایشبکه  دهیسازمان

  نظارت   و   هماهنگی  کمیته  تشکیل  و  قُلب  را   چپ   هایتاکتیک  داد،  امکان   بازرگان  مثل  هاییلیبرال  به   و  شد

  آن  اجرای  دستور  و  تاکتیک  این  تصرف  با  نیز  خمینی.  دهند  رهنمود  خمینی  به  را   نفت  کارگران  اعتصابات  بر

 .گردید سوار اعتصابات بر

  گرفتننادیده  اصل  در  زندمی  دامن  را  را   چپ   ایجزیره  استقالل   از   دفاع   شبهه  فرآیند  این   کل   در   آنچه

 عمل   شیوه  در  آن  بازنمود  نشود  توجه  دیالکتیک  این به  وقتی است،  کارگران   و  روشنفکران  رابطه  دیالکتیک

  .گرددمی سازشکاری  یا  کاذب گری انقالبی مبنای

  به   شمسی  30  و   20  دهه   در   و  آغاز  مشروطیت  از   که   سندیکالیستی،  یا   روشنفکری   چپِ   ایدئولوژیِ  3-2 

  مدافع   است،  نزدیک  بورژوایی  ایدئولوژیِ  به  تربیش  کارگران  جایگاه  تعیین  در   یافت،  گسترش  ایران  در

  تئوری  و  است  بردن  فرمان  و  دادن  فرمان  یا  مرادی  و  مرید  رابطه  چهارچوب  در  عمل  در  اندیشه   «کاربست »
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  نیز  تئوری.  نشاندمی  خود  سیاسی  سازمان  اجرایی  و  سیاسی  ایدئولوژیک،  رهبری  نقش  در  میانجی  بی  را

  هاگفتمان[  8]   «کاربست»   در  شوروی  نوع  کشورهای  ایدئولوژی  از  تبعیت  به  را  کارگران  با  پیوند!  «تحقق »

  قدرت،   با   زدنالس  به  کردمی  ایجاب   موقعیت  حفظ  نیز   جا  هر .  دانست می  لنین  پسا  کمینترنِ  هایفرمان  و

 استاد  مقام  در   چپ  روشنفکرانه   نقش   بر   تاکید  ایدئولوژی  این   ویژگی.  پرداختمی  گرفتنامتیاز  و   امتیازدادن

  از   استفاده  در   ویژگی  این   با .  است   کارگران  و   روشنفکران  جدایی  تثبیت  و  شاگرد  مقام   در   کارگران  نقش  و

  حوزه   گسترش  طالب  و  خبره  پارلمانی  دموکراسی  در  شرکت  یا  کارگران  بین  حضور  و  خود  اجتماعی  جایگاه

  بود،  شده  منفور  کارگران  بین  و نداشت  را  پارلمان  از   استفاده امکانات که 50  و  40 دهه  در.  است   کاریعلنی 

  آب  در   اعتراضات  گسترش   با   و   50  دهه   اواخر   از .  نشست  کمین  به   خود  اجتماعی  جایگاه   در   جبهه   پشت  در

  مسجد   به  حتی.  شد  فعال  و  زنده   « امپریالیستی  ضد»   مبارزه   ایدئولوژی  بالمنازع  حکومت  یعنی  خود،  حیات

  هم  کارگری  شوراهای  در  کارگری،  اجتماعی  جایگاه  قُلب  و  کارخانجات  به  رفتن  با  و  خواند  نماز  و  رفت

  در   حضور  برای  و  شد  همراه  غاصبان  با   بالفاصله  انقالب، ضد  توسط انقالب  غصب  با.  گردید فعال  کمابیش

  اصالحات،  با  پیوست،  کارگری  و  محالت  اسالمی  شوراهای   به.  کرد  خیانت   هم  باز   زرد  های تشکل  و  سیاست

  ساله   40  علنی  حضور  مددبه  و  پوشید  «عدالتخواهی »  لباس  مردمی  خیزشهای  شروع  با  و  شد  طلب  اصالح 

  و  هاسایت  در  رادیکال،  کارگری  هایتشکل  به  زرد  هایتشکل  از  ،«انقالبی   چپ »  غیاب  در  و  اجتماع  در

  از  گرشورش  چپ  شدنغافل  با   روشنفکر  چپ  ایدئولوژی.  کرد  مکان  نقل  سیاسی  و  کارگری   فعاالن  کنار

 .داشت  مستمر   حضوری  میدان  در   ضدامپریالیست  اسب  بر  سوار  هاسال  این  تمامی  در   خود،  روشنفکرانه  نقش

  کاری علنی یا کاریمخفی  تفریط  و افراط قالب در  مبارزه شکل «نبایدهای و بایدها» 2 و  1 هایایدئولوژی

  کاری علنی  تا   و  50  و  40  دهه  کاری مخفی  تا   20  دهه  در   توده  حزب   کاریعلنی  دیگر،  عبارت  به.  هستند

  استقالل.  ندنروشنفکرا و  کارگران  رابطه  به  نگرش  قلمرو   در  هاایدئولوژی  این  فرعی  آثار  و بازتاب  روزها  این

  هائیستایدئولوژی  نقد  و  شناخت  در  بلکه.  نیست  «نبایدها  وبایدها»  این  اعمال  عدم  یا  اعمال  در  انقالبی  چپ

 پیوند   و   جدایی   بین  تضاد  مبنای   ، خسروی  « کردار  و   اندیشه   دیالکتیک»  مقاله  در.  هستند  آنها  زاینده   که

  ویژگیِ  آنچه: »است  شده  نیتبی  شکل  ترینشفاف  و  تریندقیق  به  تضاد  این  رفع   راه  و   کارگر  و  روشنفکر

  گُسستگی   این  بین  واقعی  تضاد  است،  کردار  و  اندیشه  سپهرهای  مثبتِ  نقد/منفی  نقد  دیالکتیک  نشانِـسرشت

.  است  تضاد  همین  رفع   در   مبارزه   نیز   بخش رهایی  و   نقاد  ی نظریه  ی وظیفه  و   نقش   است؛   واقعی  پیوستگیِ  و

  بر   آنها  پیوستگیِ  کهآن  حال   دارد،  ایدئولوژیک  مبنایی  کردار  سپهر  و   اندیشه  سپهر  بین   گُسستگی

  و   سلطه   از  رها  ایجامعه  در  تضاد  این  حل.  است  استوار   انسان   تاریخیِ   و  اجتماعی  هستیِ  شناسیِهستی
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  سرشت   بازیافتِ  معنای  به  ها،انسان  ی آگاهانه  و  آزادانه  کنش  و   اندیشه  بر  مبتنی  زندگیِ  وضعیت  در   و  استثمار

  «.است  آن ایدئولوژیک  وجه الغای و اجتماعی شناختیِهستی

  را  امکان  این   روشنفکر  عنصر   به   که   دارد  وجود  پراتیکی  و   عینی  عظیمِ   هایظرفیت  ما   کنونی   جنبش  در

  آگاهانه  آزادانه، راهبری خود، اجتماعی  جایگاه در و کند  حرکت خود روشنفکرانه ماهیت و  نقش از دهد،می

  و   تئوری  جدایی  از  که  راهبری  این.  کند  تجربه  را   اجتماعی  زندگی  فرآیندهای  از  یکی  در  دمکراتیک  و

  نقد »  بر  تمرکز  با  فقط  بورژوازی   به   ایدئولوژیک  شدن وابسته  از   خود   حفاظت  برای   کندمی  حرکت   پراتیک

  پروسه   بردپیش  به  قادر  «اخص  طوربه  کاالیی  بتوارگیِ  و  بورژوایی  ایدئولوژیِ  نقد  و   اعم  طور به  ایدئولوژی

  چپ  های سازمان  یا  انتقادی  آگاهی  شدننهادین  برای   آغازی  و  روشنفکران  و   کارگران  یگانگیِ  بازیافت

  ضروری  و گریزناپذیر  امری  اجتماعی زندگی  فرآیندهای  در   اعم  طور به  روشنفکر  راهبُردی  نقش.  بود  خواهد

  تابع   و   سلطه  رابطه   بندمفصل خود  نباشد،  همراه   اخص  بطور   نقاد  ی نظریه  با   آگاهانه  نقش   این   اگر   اما .  است

  در   گذشته  سال  صد  مثل  و  شد  خواهد  آن  سیاسی  نهادهای   و بورژوایی  ایدئولوژی  گسترده  و  گیرهمه  حضور

  ایدئولوژی   درون  در  خزنده  و  بطئی  شدنِجذب  با  یا  و  خورد،می  خونین  شکست  یا  رفرم  و  انقالب  االکلنگ

 .کرد خواهد بازتولید را رفرمیست   و سازشکاری آن، ایرسانه و آکادمیک گفتمانی و  بورژوایی

 امروز  کردار سپهر در  روشنفکران

  مسئله   نه،  یا  دارد  خوانایی  انسانی(  یورز)  اندیشه  با  عینی  حقیقت  آیا  که  پرسش  این

  حقیقت   باید  انسان  که   است  پراتیک  در.  است   پراتیکی  پرسشی  بلکه   نیست،  تئوری

(  بودنناسوتی  یا)  بودنجهانیاین  را،  قدرت  و  واقعیت  دیگر،  عبارتبه  و  را،

  واقعیت  عدم  یا  واقعیت  سر  بر  مشاجره.  کند  ثابت   را(  اشورزی)اندیشه

 پرسش   یک  تنها  ـ  شده  منفک  پراتیک  از  ایکه( ورزی)اندیشه  ـ(  ورزی)اندیشه

 (. 1845  مارکس) ، «فوئرباخ   یدرباره»  دوم تز.« است ناب اسکوالستیک

  دیروز   روشنفکر   الزامات   به   نسبت  شکنتابو  یک  و  « گرمداخله  ی سوژه»  کنشگر،  عنصری  امروز،  روشنفکر

 سیاسی   کنش   این  فضا،  این  در.  استکرده  رشد  طبقاتی  نبرد  علنی  فضای  در  هزینه  پر   رویپیش  با   که  است

  سنتی  زوائد  بار  هر  کندمی  مجبور   را  فعاالن  که  است  دانشجویان   و  زنان  اقوام،  کارگران،  معلمان،   فرودستان،

  از   شدنش  رها  و  چپ  بلوغ.  روند  پیش  عینیت  از  برآمده   هایشیوه  و  هاروش  با  و  کرده  رها  را  دیروز  چپ

  صندوق   پشت   مردم  حضور  به  احترام  در   خودزا،  عینیت  همین  در   دیروز،   ی «نبایدها   و   بایدها »  ایدئولوژی

  و   نمایندگان  با  مذاکره  سرمایه،  مجلس  به  کارگران  رفتن  در  قدرت،  مقامات  با  معلمان   مذاکرات  در  انتخاب،
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  های گروه  و  چپ  نیروهای  بین  دانشگاهی  مستمر  هایمناظره  در   ،( تپه هفت)  آنها  از  مستمر  هایناامیدشدن

  بر   گذاردن   دست  و   اجتماعی  عدالت   گفتمان   اشاعه  در   حاکمیت،  بدنه   از  آنها   جداکردن  و   اصالحات   هوادار 

  خطا  و   آزمون   لها سا  در و   اصالحات   از   ناامید  دانشجویان   و   کارگران  معلمان،  جذب  برای  صنفی هایخواسته

  مخالفان   با  مباحثه  و  مراوده   به  دهد،می  تشخیص  که   است  عینیت  در  تنیده  بلوع  همین.  است  تحقق  حال  در

  کند،   ترجمه  نقش  این  تسلیح  برای  و  کند  تکیه  خود  روشنفکرانه  نقش  به  دهدمی  تشخیص  بپردازد،  خود

 ها سال)  خود  خاص  بسیار و  خاص  دوره  نسل  آنها  …و   کند  جستجو  مقاالت  برای  را هاسایت  بخواند،  کتاب

  طبع  به   که   هستند(  زیستیجهان  و   ارتباطی  نوع   ترینگسترده  برگشتن،  و   رفتن  خوردن،   دیوار   به  و  دادن  رای 

  در   که  است  کنشگری  همین  با.  دارند  را  خود  زمان  و  مکان  با  متناسب  کنشگری  و  سوژگی  فاعلیت،  آن،

  سازمان  در  حتی  و   جامعه   در  را   قدرت  مراتب   سلسله  یابدمی  توانایی   و   شودمی  معترض   مردساالری   خانواده

  تعریف   بازتعریف  را  سیاسی  کنش  مختلف  ابعاد  که  هاست آن  مشخص  تاریخیت.  کشد   چالش  به  خود  حزب  و

  گذشته اجتماعی  هایشنرم  از   بسیاری روی  از  شگرفش تاثیرگذاری  قدرت   و فاعلیت  با  نسل این.  کند می

  تظاهرات   از -   بکنیم  دنیا  نقاط  اقصی   در   گذشته  سالهای  اجتماعی  جنبشهای  به   کوتاه  مروری   است  کافی.  است

  و   عراق   تا   آمریکا   تا   متجاوزی  تو   آشکار   فریاد  از   زردها، جلیقه  و   شیلی  در  هاتانک  مقابل  رقصان  پوشانسرخ 

  چپ  پرچم امروز  که روشنفکری.  است  پساانقالب نسل متفاوت بسیار گریمداخله  و کنشگری بیان  -ایران

  و  اجتماعا  هایپراتیک  محصول  او  نیست،  انتزاعی  و  تاریخی  فرا  منفرد،  انسانی  کنند،می  حمل  ایران  در  را

 وقتی  که  ماندمی  مادربزرگی  و  پدر  به  واقعا  دیروز  روشنفکر  مقابل،  در.   است  سال   40  همین  معین  تاریخاً

  دانند می  باتجربه  پیران  اما.  خوردمی  افسوس  و  کندمی  نصیحت  و  اندنبجمی  سر  کندمی  دراز  پا  جلوش  اشنوه

  و   گیرندمی دست  به  تبلت  دوند،می هانوه  با  روند،می  فراتر   تر عاقل  پیران  است، خودش  دست  بزرگتر   احترام

  تاریخیت   معیار  خود،  فکری  دیوارهای  پشت  جوانان  کردن  متوقف  و  «منکرات   نهی»  جای  به  و  آموزندمی

  روشنفکران   به نیستیم  محق ما  معیار، این با. دهندمی  قرار  مبنا انسان  اجتماعی زندگی  اشکال  تحلیل در  را

  ما .  دهیم  هشدار  یا  کنیم  نصیحت  دهیم،  فرمان  را  خود  سنتی  «نبایدهای   و  بایدها»  امروز  مبارز  کارگران  و

 داشته  اطمینان  و  کنیم  ارائه  آنها  به  کاالیی،  بتوارگی  ایدئولوژی  نقد  صورت  به  را  مارکسیسم  اساس  توانیممی

  متفاوت   نگاهی  پذیردمی  نقادانه  نظریه  یک  مثابه  به  را  مارکسیسم  که   مبارزی  کارگر  یا  روشنفکر  جوان  باشیم،

  از گذار  در  او  راهنمای  نظریه، این  و  داشت خواهد دارد،  قرار  آن در که مناسباتی از و خود جایگاه  و نقش  از

 ندهیم   ماهی   آنها   به   ها،چینی  قول   به .  بود  خواهد  اشروزه  هر  پراتیک  مسیر   در   بورژوازی   ایدئولوژی   های دام

  برای   و   است   خودش   زانوی  روی   دستش  همیشه  بیاموزد،  مارکسی   نقد   که  کسی.  وزیممبیا  ماهیگیری   آنها  به
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  به   با  کجا  و  چگونه  تآموخ  خواهد.  ندارد  نیاز  نکن  و  بکن  و هشدار  به  ندارد،  نیاز  گاهیتکیه  هیچ  به  ایستادن

 .آورد چنگ به را آگاهی ماهی  خود و منزوی را   آنها سازشکار، و  رفرمیست  هایگفتمان انداختندام

 

 :هایادداشت 

  حمایت   را  اسالمی   جمهوری   تماماً   ای،منطقه   هایسیاست  در   و  دانستمی   چپ  علناً   را  خود  که  رفرمیسمی   ایدئولوژی [1]

  که  ایدئولوژی  این.  استداده  ادامه  خود  بقایبه   مختلف  اشکال  در  رهبرانش،  و   تشکیالتی  پایه  سرکوب   علیرغم  کرد،می

 است  دوستانسان   و  گریسلطه  با  مبارزه  مدعی  چنان  نئولیبرالیسم،  با  ضدیت  و  خواهیعدالت  در   بود،   گرانسلطه   ضامن

  بین   در   اکنونهم .  بودند  دانشجو   جوانان  محبوب   مرگدم  تا   حتی (  دانارئیس   فریبرز   آقای)   کنندگانشحمل   از  برخی   که

  « عدالت»  از  ماندند،   مصون  تصفیه   از  ایدئولوژی   این   سایه  در  که  فعال  و  مسن  چپ  کارگران  نیستند  کم  کشور،  کارگران

  فرزند   امروز،   متداول   «ساختهدولت چپ »  اصطالح .  هستند   کارگری  جنبش  شده   شناخته   هایچهره   از  امروز  و   نوشتند  و   گفتند

 .است شده بازتولید  نظام توسط وارکمدی  نظام، مشروعیت رفتنبین از با  که است ایدئولوژی  همین 

  به   دست  روز  آن  چپ  هایرسانه  در  آنها  «خیانت»  مثال  دلیل   خاتمی  با  سیاسی   فعاالن   سایر  و  ستوده  نسرین  عکس [2]

  طرد  امضایش   میلیون   یک  کمپین  و  شد نمی   شمرده   انقالبی  بود  طلب   اصالح  روزی   چون   محمدی   نرگس .  شدمی   دست

  و  ماند   نادیده   هاسال   و  محسوب  رژیم  با  مماشات   ، 80  دهه   در   آنها  علنی   مبارزات  و  شدندنمی   شمرده  کارگر   معلمان.  شدمی

  حضور   مردم  پراتیک   در   وقتی   روشنفکر .  کردندمی   دنبال  را   راهشان   و   بودند   فعاالن   این   شیفته  مردم   حال   همان  در   …

  وقتی .  شنودنمی   را  مردم  صدای  خود  دیروز  «نبایدهای  وبایدها »اسیر  و  شناسدنمی   را  آنها  باورهای  و  احساسات  باشد  نداشته

  محبوب  فعاالن را،  دادن رای   نهی، و امر با و بود  نخواهد نقد آنها  و درک به قادر نبیند، هاستایدئولوژی  پایه که را  باورها

 .شمارد  می  مطرود کنند می شرکت آن در   مردم که  را سیاسی  هرامر  و را  مردم

  این   هایرگه   توان می   امپریالیسم  تعریف   در   ست،بورژوازی   های ایدئولوژی   دهندهگسترش   که  فارسی   پدیایویکی   [ در 3]

  خواهد می   سیاسی   یا  اقتصادی  مقاصد  دلیل به  : که  شودمی   گفته  نظامی   به   امپریالیسم: »دید روشنی  به   را  هیوالمانند   پیکر 

  مرام  که  سیاستی .  درآورد  خود  یسلطه   زیر  را   دیگر  اقوام  و   ملتها  و  هاسرزمین   و  کند   تجاوز  خود   قومی  و  ملی   مرزهای  از

  از   کشوری   کنترل   معنای   به   امروزی   مفهوم   در   واژه  این .  است  دیگر   کشورهای   بر   خویش   کشور   قدرت   و   نفوذ   بسط   وی

  خاورمیانه  کشورهای  در آمریکا   مداخله مثالً. دیگر  کشور بر  کشوری یاراده  تحمیل فرایند رود؛می  بکار  دیگر  کشور سوی

 و ...« . شود می  شناخته آمریکایی امپریالیسم  عنوان به که

  به  1398  سال  در  که  کتاب  این .  است  آمده  «ایدئولوژی  نقد»  کتاب  در   ایدئولوژی  خود  مارکسی  نقد   و  تبین  [ توصیف،4]

 .ایرانیست مارکسیست  دان نظریه  خسروی،  کمال  آن   نویسنده و  منتشر اختران نشر توسط . رسید   چهارم چاپ
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  در  ایمقاله   در   سپس   خود،   بوک فیس   صفحه   در  مرتضوی حسن   که  هستند   عباراتی  «ناخالص»  چپ   یا   « شدن   [»خراب 5]

 .است برده کار به دانشجویی، صنفی  شورای دبیر  زاده،حسین  ی لیالمناظره به انتقاد  در  روز  اخبار  سایت

 .است شده  انتخاب ( 4 یشماره  یادداشت) «ایدئولوژی  نقد » کتاب  درآمدِ سوم صفحه از  جمله [ این 6]

  پارادکس »  عنوان  زیر(  4  منبع)  « ایدئولوژِی  نقد»  کتاب  فصل   آخرین  محوری  موضوع  نیز  «جایگاه   و  نقش»  [ مبحث7]

 .است « انقالبی ایدئولوژی

  دیالکتیک   –  کارگران  و  روشنفکران»  رابطه  مورد  در  وی  مهم  نظریه  و  خسروی   به  «کاربست»  واژه  از  دقیقی   تبین  [ برای8]

  ، .{کندمی   تلقی   اندیشه   کاربست   را کردار  نهایی   تحلیل   در که  گرایشی }رویکرد  این   در : » کنیممی   رجوع «  کردار  و   اندیشه

  عنوانبه  اندیشه  هراندازه و  باشد  عاملش  هوشمندیِ  نیازمندِ  یا  هوشمندانه  بنددمی   کاربه  را اندیشه  که  ی«عمل»   هراندازه

  « اندیشه» یاحاله . کشدمی  «کاربست» را،  کردار  و  اندیشه بین  جدایی  مرز  شود،  شناخته رسمیت به « ورزیاندیشه  عملِ »

  عینی   امر   به  « کردار»  واگذاریِ  و  سویک   از (  سوبژکتیو  نه است،   ذهنی   دقیقاً  اینجا  در  منظور  و)  ذهنی درون  یا ذهنی امر  به

. ...  هستند دیگر   سوی از  آن،   یگیرانهپی  و  منطقی  ینتیجه و  سویک  از  جدایی  این  عزیمت  نقاط  دیگر،   سوی  از  بیرونی  یا 

  بدون   و  دیگران  با  ارتباط  بدون  امکان  سرحد  تا  فعالیتی  به  یا  ناب  عملِ  به  اجرا  اجرا،  از  تخصص  و  طراحی  واقعیِ  جداشدن  با

  فرآیند   یزنده   و  مرده  عناصر  دیگر  با  آگاهانه  ارتباط   فاقد  موجودی  یعنی  ــ  ماشین  آهنگِضرب   تابع  و  پیرو  صرفاً  و  فکر

  کار   انتزاع   برای   اجتماعی  روابط   بندیِ مفصل   نمودِ   و   نماد   آشکارترین   که   فرآیندی   همان.  یابدمی   تقلیل   ــ  اراده   فاقد   و   تولید 

 « .است ارزش  به  انسانی کار  محصول  تبدیل و مشخص  کار  از مجرد

 

 23N-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://www.akhbar-rooz.com/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%aa/
https://wp.me/p9vUft-14r
https://wp.me/p9vUft-14r
https://wp.me/p9vUft-23N
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 مطالعات انتقادی اوتیسم:

 [1]کشندهای معرفتی که فهم غالب از اوتیسم را به چالش میکاوشی در مباحثات و تقاطع

 

 2021آوریل  2

 [ ،  3]  [، هانا برتیلسدُتر رُزکْویست2]  : لیندسِی اُدِلینوشته

 [ 6] [، مایکل اُرسینی5[، شارلوت براونال] 4]  فرانسیسکو ارتگا

 رضا واشقانی فراهانی [: حمید7]  برگردان

 ویراستار: فاطمه یزدانی 

 

بررسی میچکیده این مقاله  به برآمدن دانشکنیم که چگونه زمینه: در  های متفاوتی  های فرهنگی ما 

می اوتیسم  صورتدربارۀ  نحوه  و  دانشانجامند  این  شدن  بدل  و  یافتن  رواج  شدن،  مبنای  بندی  به  ها 

پیشِ روی  های کلیدی  های سیاسی را خواهیم آزمود. همچنین مناقشهها، اقدامات و جنبش گذاریسیاست

المللی و انتقادی در مطالعات توانایی، برشمرده خواهند  بسط مطالعات انتقادی اوتیسم، به مثابۀ رویکردی بین

شمول و یکدست  شد. هدف ما ارائه دیدگاهی بینِ فرهنگی دربارۀ اوتیسم یا مفروض دانستن تصوری جهان

مثابۀ طبقه به  اوتیسم،  باز  نیست.  تشخیصی  واقعیتی  یا  ایدۀ »اجتماعات  لکه میبندی  مبنای  بر  خواهیم 
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های فرهنگی مختلف ارائه  های بسط درک و تجربه اوتیسم در بسترها و زمینهمعرفتی«، تصویری از شیوه

جایی  های دانشِ مربوط به اوتیسم را، از جمله مفاهیمی مانند »تنوع عصبی« و نحوۀ جابهنماییم تا چرخش

های فرهنگی بررسی کنیم. این مقاله دو مناقشه معرفتی کلیدی را نیز  واین دانش و مفاهیم را میان قلمر

معنای انسان  [، و  9]های مسلط شخصیّتو برساخت  [8]»فرهنگ عصب]شناسانه[« کند: چیرگی  بررسی می

 .بودن

 اوتیسم، مطالعات انتقادی اوتیسم، تنوع عصبی، اجتماعات معرفتی  ها:کلید واژه

 نکات قابل توجه: 

شود و یعنی دانشمندان سعی دارند اوتیسم  درمانی فهم می-اوتیسم معموالً به مثابۀ مشکلی پزشکی •

 را از اساس از حیث نحوۀ کار مغز افراد درک کنند.

تواند پُراشکال باشد و تنها شیوۀ اندیشیدن و  بحث مقالۀ ما این است که این شیوۀ فهم اوتیسم می •

 پژوهش دربارۀ اوتیسم نیست. 

داند، بررسی های افراد اوتیستیک را ارزشمند میای متفاوت در فهم اوتیسم را، که تواناییشیوه •

 خواهیم کرد. 

 شود.های متفاوتی درک میدهیم که در نقاط مختلف دنیا، اوتیسم به شیوهما نشان می •

 های حمایت از افراد اوتیستیک در جاهای مختلف دنیا متفاوت است. بحث ما این است که شیوه •

 مقدمه: موقعیت مطالعات انتقادی اوتیسم 

شمریم. این کار را به میانجی  در این مقاله رئوس حوزۀ رو به گسترش مطالعات انتقادی اوتیسم را بر می

ها در شیوۀ فهم، مواجهه و  های آنها و تفاوتزمینه و بستر ملی متفاوت و برشمردن شباهت  5بررسی  

پردازی  هایی است که ما دربارۀ چگونگی فهم و مفهوممقاله حاصل بحثدهیم. این  تجربۀ اوتیسم انجام می

ایم.  ایم )استرالیا، برزیل، کانادا، سوئد و انگلستان( داشتههای مختلف دنیا که در آن کار کردهاوتیسم در بخش

  دهند که در یک دهۀ گذشته، گفتاری عمومی ایم نشان میتر تجربه کردههای مختلفی که پیشموقعیت

رویت اوتیسم  کردهحول  کار  که  جاهایی  در  موضوع  این  اما  است.  شده  متفاوتی  پذیرتر  اشکال  به  ایم 

روانبندی میصورت بر  تمرکز  برزیل  در  مثال  روانشود،  و  حالیکاوی  در  است،  به  پزشکی  در سوئد  که 

[ که در درجۀ اول  10پزشکینه«]روانهای عصبتر »معلولیتمثابۀ بخشی از گروه مرزی بزرگاوتیسم به  
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(، اوتیسم و نشانگان  ADD[ )12توجهی] (، اختالل کمADHD[ )11فعالی] بیش-توجهیشامل اختالل کم

 شود. [ است و زندگی مستقل و اشتغال افراد اوتیستیک توجه می13توره]

ها  این برساختای مشترک داریم زیرا  های غالب از اوتیسم دغدغهما نویسندگان این مقاله در مورد برساخت

های  اند. ما در پی آن هستیم تا فهمشناختی واقع شدهزیست-غالباً )البته نه منحصراً( در چارچوبی عصب 

شناختی را به چالش بکشیم و در عوض، بر اوتیسم به مثابۀ هویتی  غالب از اوتیسم به مثابۀ نقصانی عصب

 شود، تمرکز کنیم.عی خاصی ایجاد میاجتما- [ در بسترهای فرهنگی14که از لحاظ گفتاری و مادی]

بندی  ای بر مطالعات انتقادی اوتیسم و عناصر محوری نظری که موضع این مطالعات را صورتمقاله با مقدمه

کنیم که  [ را نیز معرفی می16[ و اجتماعات معرفتی]15ای] شود. دو مفهوم دانشِ بینازمینهکنند، آغاز میمی

های مختلف، محوری هستند و به جای فرض گرفتن  ربارۀ اوتیسم در فرهنگپردازی ما د هر دو در نظریه

بینافرهنگی اوتیسم، برای صورت این میدان از چارچوب تحلیلی اجتماعات معرفتی  تحلیل  بندی و بسط 

کند تا برساخته شدن اوتیسم را در بسترهای فرهنگی  بریم. مفهوم اجتماعات معرفتی ما را قادر میبهره می

ها و نظرات  جایی ایدهدهد نحوۀ جابهای« نیز به ما امکان میپردازی کنیم. مفهوم »بینازمینهریهخاص نظ

هایی که تعامالت و دستورکارهای مختلفی در تولید دانش دربارۀ  ها و گروهمربوط به اوتیسم را میان زمینه

آزماییم:  دو مناقشه معرفتی را نیز می  اوتیسم دارند، بررسی کنیم. در بسط دستورِ کار مطالعات انتقادی اوتیسم 

انسان و  پژوهشی مطالعات  فرهنگ عصب]شناسانه[  کار  دربارۀ دستور  ما  با مالحظات  مقاله  این  بودگی. 

 رسد.  انتقادی اوتیسم به پایان می

 مطالعات انتقادی اوتیسم 

کانادا، که بعداً منتهی  [ پس از کارگاهی در  17ترکیب »مطالعات انتقادی اوتیسم« را دیویدسون و ارسینی]

های اوتیسم: از این سو تا آن سوی طیفِ  جهانها با عنوان  ای به کوشش مشترک آنبه انتشار مجموعه

( شد، رواج دادند. در آن زمان، مرزهای عینی  Davidson and Orsini 2013[ ) 18]شناختیتفاوت عصب

کم سه عنصر  ها دستابل توجهی داشت، اما آنبینیم فاصلۀ قچه امروز میبه گسترش از آن  این میدان رو

 اند: رهیافتی را که این مقاله بر آنها متکی است، شناسایی کرده

 دهند؛ توجه جدی به این که روابط قدرت چگونه به حوزۀ اوتیسم شکل می -1

دست  -2 روایتدغدغه  به  برساختیابی  که  اوتیسم  از  جدید  محور] هایی  )نقصان  غالب  و  19های   ]

 کشند؛ و ها و فرهنگ عمومی را به چالش می[( موثر بر افکار عمومی، سیاست20تحقیرآمیز] 
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چارچوب -3 بسط  به  رهیافتتعهد  از  استفاده  با  تحلیلی  روشهای  و  نظری  و  های  فراگیر  شناختی 

بینارشتهغیرتقلیل پژوهش  اوتیسم.  ماهیت  و  فرهنگ  مطالعۀ  برای  ضروری   گرا  و  نیاز  مورد  ای 

[ نسبی و  22[ نظم/اختاللِ]21انی و اجتماعی( باید به پیچیدگی بسیار متنوع])مشخصاً در علوم انس 

؛ تاکید از متن  Davidson and Orsini 2013به شدت فردی شده ]در این حوزه[ حساس باشد. )

 اصلی(

از این رو مطالعات انتقادی اوتیسم در عناصر محوری خود نظیر کانون توجه پژوهش و چارچوب نظری و  

بهره می  سیاسی، هم معلولیت  انتقادی  به  از مطالعات  مثال ن.ک  عنوان  )به  است  آن  مکمل  برد و هم 

Goodley 2013; Meekosha and Shuttleworth 2009; Pothier and Devlin 2006  البته .)

تر معلولیت، بر موضوعات مختص اوتیسم متمرکز خواهد بود. مطالعات  پژوهش به جای برساخت گسترده

اوت اوتیسم  انتقادی  برساخت  واکاوی  میانجی  به  عنوان عارضه-یسم  به  تفاوت که  از  مثابۀ طیفی  ای  به 

پیکربندی شده )نا(توانایی] -اجتماعی و شناختی  [ است. از این جهت،  23، موی دماغ برداشت مرسوم از 

 رچوبدادن آن در چا  گرچه این مطالعات انتقادی مکمل مطالعات انتقادی معلولیت است، ممکن است جای

سازی اوتیسم  شناختی دردسر نباشد. مطالعات انتقادی اوتیسم به موضوع عصب)نا(توانایی و )نا(معلولیت کم

  پردازد و همین موضوع است که دیگران غیراوتیستیک ای و غیرتخصصی میهای دانشگاهی، حرفهدر گفتار

شود( و افراد اوتیستیک را، بسته  ی{ گفته مNT[ }24ها غیراوتیستیک یا از نظر عصبی همگون])که به آن

کند. در فهم رایج، مفروض دانستن »هنجارِ« غیراوتیستیک بودن طبیعی  مند میبه شرایط و زمینه، موقعیت

این رو، چنین اصطالحاتی در کار ما عامدانه به شکلی  شود و مورد پرسش قرار نمیقلمداد می از  گیرد. 

(  Davis 1995[ به امر »هنجاری/عادی« یا »معمولی« )25ساز]مَرَضی  اند که دالّ بر رد ارجاعاستفاده شده 

بینی غیراوتیستیک به مثابۀ نقطه مرجع اصلی ]یا هنجاری[ را به پرسش  باشند و مفروض دانستن جهان

 بکشند. 

تابع مجموعه معیارهایی سفت وسخت و  البته پژوهش انتقادی اوتیسم مجبور نیستند که  گران مطالعات 

غیرقابل تغییر باشند تا مسجل شود که رویکردی انتقادی دارند. مقصود از عناصری که دیویدسون و ارسینی  

های جدیدی از  ریانهای پژوهش انتقادی در حوزه اوتیسم، بلکه گشودن جشمرند نه بستن امکانبر می

گران علوم اجتماعی و انسانی را به  گران و پژوهشهایی که مدافعهپرسش است، خصوصاً برای پژوهش

کنند. یکی از  شناختی به فهم اوتیسم وارد میزیست-های عصب ها و مجادالت سازنده با رهیافتوگوگفت

ک اجتناب از بازتولید روابط سلسله مراتبی گران انتقادی اوتیسم تعهد به مسالۀ آکادمیهای پژوهشچالش

با جمعیتحاکم بر پژوهش انجام میهای موسوم به »آسیبهایی است که درباره و  این به  پذیر«  شوند. 
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هایی که مربوط به خودشان است،  معنی، تعهد به درگیرکردن موثر و معنادار افراد اوتیستیک در پژوهش

های سیاست هویت و مسائل مربوط به سالمت )مانند از زمینهطور که پژوهش در بسیاری  درست همان

 (LGBT[QI]گرا، ترنس، کوئیر ]و بیناجنسی[ )های فمینیستی یا مربوط به افراد لزبین، گی، دوجنسپژوهش

و یا درباره اچ.آی.وی/ایدز( مبتنی بر اصول مشارکتی و درگیری موثر و معنادار است. واضح است که در  

انتقادی  پژوهش  رهیافت  میان  پایداری  دوگانگی  هیچ  اوتیسم  اوتیسم  به  دربارۀ  که  غیراوتیستیک  گران 

زمان، اگر قرار باشد که فراخوان طرح مسالۀ  گران اوتیستیک وجود ندارد. همکنند و پژوهشمی  پژوهش

ولید شده، های دشوار دانشی را نیز که توسط و برای افراد اوتیستیک ت انتقادی را جدی بگیریم، باید پرسش

ها، ممکن  تر از اینمطرح کنیم. این نیز روشن است که همۀ افراد اوتیستیک یک صدا ندارند. هرچیزی کم

و دانش متکثری که در میدان اوتیسم تجمیع   آمیز و برای خود افراد اوتیستیک و تجربهاست اساساً توهین

 اند، مخرب باشد.و بسیج کرده

اند و آن نوع  گرفته[ در بسیاری از کشورها شکل26گر اوتیسم]ودمدافعههای خبیرون از دانشگاه، جنبش

هایی که به جای  گری برای اوتیسم را که معموالً یا توسط افرادی خارج از طیف اوتیسم یا توسط آنمدافعه

های رفاهی دارند، دنبال درمان اوتیسم هستند،  همراهی با افرادی که نیاز به خدمات اجتماعی و حمایت

های فرهنگیْ متفاوت  ها بسته به زمینهیابیاند. نقش و اهداف این سازمانشود، به چالش کشیدههدایت می

یافته که تقریباً در قامت  تر سازمانگران کمگری از خودمدافعهاست و باید حواسمان باشد که پیوستار مدافعه

[  27گری اوتیسم]ای مانند شبکه خودمدافعهیافتهتر سازمانکنند تا نهادهای بیشفعاالنی منفرد عمل می

گری در ایاالت متحده،  [، متغیر است. در مقایسه با خودمدافعه28اِمان] در ایاالت متحده، به رهبری آری نِ

[ در زمینۀ  30دهی رادیکال][، سازمان فرانسوی افراد اوتیستیک، از سازمان29کانادا و انگلستان، ساتدی] 

های آموزشی و اطالعات برای افراد اوتیستیک تاکید دارد و همچنان  بر نقش فعالیترود و  معلولیت طفره می

 Chamakاست )  -های خود افراد اوتیستیکدر معنایی مخالف با انجمن-های والدین  تحت تاثیر انجمن

(. مشابه با شرایط فرانسه،  Chamak 2014; Chamak and Bonniau 2013؛ همچنین ن.ک به  2008

های  تر معلولیتهایی که جامعه مدنی شکل داده است، دربارۀ اوتیسم و به صورت کلییز سازماندر برزیل ن

ها شامل طیفی از نهادهای خیریه تا  کنند. این سازمانشناختی، اطالعات و خدماتی برای والدین فراهم می

ایت گرفته تا خدمات  خدماتی از اطالعات و حم  های حمایتی هستند و مجموعهگری والدین و گروهمدافعه

ای  گری تثبیت شده(. در سوئد جنبش خودمدافعهRios and Costa 2015کنند )درمانی و آموزشی ارائه می

[ و همچنین 31های والدمحور] وجود دارد که هم به صورت مستقل و هم در همکاری تنگاتنگی  با انجمن

( است  داشته  فعالیت  سالمت  حوزه  مختصصان  میان  در   ,Bertilsdotter Rosqvistمتحدانش 
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Brownlow, and O’Dell 2015های  ها وجود دارد؛ از سازمان(. در کانادا نیز ترکیبی از انواع سازمان

های  [ که از سازمان32گوید]های فعال در ایاالت متحده، مانند سازمان اوتیسم سخن میمنشعب از گروه

های مربوط به اوتیسم به مثابۀ  بندی مراقبترتتری که بر صوهای کوچکجریان اصلی است تا سازمان

 (. Orsini and Smith 2010حقی همگانی در نظام بیمه سالمت کانادا تمرکز دارند ) 

[ و دیدگاهی انتقادی  34بودگی شناختی][، هنجارین33ای اوتیسم]های بینازمینهدانش

 دربارۀ توانایی 

ملیت افراد اوتیستیک و تالش برای نشان دادن این است  ها و عا مند دانستن مهارتنقطه آغاز کار ما ارزش

های افراد اوتیستیک  ها و هویتها، تواناییکه مفروضات غالب ]دربارۀ اوتیسم[ از در نظر داشتن کامل مهارت

محور دربارۀ اوتیسم برای چارچوب انتقادی مربوط به توانایی  مانند. فاصله گرفتن از دریافت نقصانباز می

های شخصیت  ای که به پیچیدگیکه این کار به بازتعریف سوژۀ اوتیستیک به گونهدارد. نخست آن  دو داللت

بندی  که این فاصله گرفتن دعوتی است به بازصورتکند. دیگر آنافرادِ روی طیف بها داده شود، کمک می

صالحیت  معیارهای  انگاشتن  بدیهی  مانند  »توانایی«  دربارۀ  هنجاری  مفروضات  و    انتقادی  رسمی 

گران انتقادی مطالعات اوتیسم، فهم  غیررسمی/اجتماعی دربارۀ اشتغال و محیط کار. ما به عنوان پژوهش

های  آید و همچنین  مفاهیم جفت و دوگانهعرفی و مرسوم دربارۀ این که چه چیزی دانش به شمار می

گوید، ما  ( می2014لِی )چه گودکشیم. مبنی بر آنارزش را به چالش می- مخرب از جمله جفت واقعیت

نا/توانایی] دوبخشی  اصطالح  واسطۀ  به  را  می35اوتیسم  تاکید  او  داشت.  خواهیم  نظر  در  که  [  کند 

زمان و در نسبت  [ هم39[ و نامعلولیت )توانایی(] 38[، معلولیت )ناتوانایی(] 37ساالری][، توانا36انگاری]ناتوان

 نویسد: ه میدیگر به کار گرفته شوند و در این باربا یک

ای است که در آن مفاهیم در تقابلِ های پیچیدهگر شیوهاین ترکیب دوبخشی و با خط مورب نشان

می معنا  هم  ناتوانبا  نا/توانایی  مطالعات   ]...[ و  یابند.  )ناتوانایی(  معلولیت  تواناساالری،  انگاری، 

دیگرشان را  ته شدنِ وابسته به یکدهد تا اتکا و برساخنامعلولیت )توانایی( را  درکنار هم قرار می

 ( Goodley 2014, xiiiبررسی کند. )

مثابۀ نقصان، که فردی به  اوتیسم  از  انتقادی  ساز و مرضیبر خالف برساخت غالب  است، چارچوب  ساز 

دهد چگونه  شمارد، بلکه نشان میدربارۀ توانایی، نه تنها شخصیت پیچیده افراد اوتیستیک را محترم می



1415 

 

بینشهای  هویت واجد  ایدهاوتیستیک  در  بازاندیشی  و  بسط  نحوۀ  دربارۀ  پراهمیتی  به  های  مربوط  های 

 »عادی بودن« )یا »تواناییِ«( شناختی و تفاوت هستند.  

ما نگارندگان این مقاله، که به عنوان اعضای یک گروه، مواضع نظری، مفهومی و سیاسی متنوعی داریم،  

پردازیم. این  شود، می مند واقع میمند و مکانای زماناقی که در زمینهبه موضوع خلق اوتیسم به عنوان اتف

بیانها شامل روایتها و موقعیتمکان اوتیستیک،  افراد  مانند هنر،  گریها/ماجراهای خود  های فرهنگی 

خودزندگی سالمت،  راهنماهای  علمی،  متون  حقوقی،  متون  و  روزنامهنوشتنامهادبیات  مجالت،  ها،  ها، 

ای  شود. تمام این موارد در بسترهای فرهنگی متفاوت به شیوهها و نظایر آن میگری سیاسی، مصاحبهکنش

جا  یابند و میان این بسترها جابهها بسط میبخشند، اما گاهی این شیوهخاص موقعیت اوتیسم را تعین می

بندی مفهوم  ش چگونگی صورتای برای سنجشوند. از این رو در این مقاله، ما از رهیافتی بینازمینهمی

جایی گفتارها در میان  یابی و جابهیابی، مشروعیتهای متفاوت و بررسی چگونگی قدرت»اوتیسم« در زمینه

ای به دنبال پیشنهاد یا فرض کردن دیدگاهی کنیم. ما به میانجی مفهوم بینازمینهاین بسترها استفاده می

فرهنگی«]  ن40»بینِ  پیشنهاد هم  نیستیم،  اوتیسم حقیقت تشخیصی/تجربی جهانمی[  شمولی  کنیم که 

نظرات متفاوت  شود. بلکه نقطههای فرهنگی مختلف فهم میاست که به صورتی مشابه در بسترها و زمینه

برساخت »اوتیسم« را به مثابۀ امری که به    آورد که در آنما بسترهای فرهنگی متفاوتی را گرد هم می

 آزماییم. (، میHacking 2002ی مادی تولید شده )صورتی گفتاری و با اثرات

 کاوش در اجتماعات معرفتی دانش درباره اوتیسم 

ما شاخصنقطه متفاوت  برای فهم شباهتنظرات  تعارضهایی  و  رهیافتها  میان  به  های  های گوناگون 

 ;DeShong 2012; Goodley 2014مسائلی مانند فهم اوتیسم در نسبت با نا/توانایی )نا/معلولیت( )

Goodley, Lawthom, and Runswick-Cole 2014  این در  اوتیسم  شدن/نشدن  برگرفته  در  و   )

ها( و  ها در حمایت از شهروندان )مانند دولت رفاه یا دیگر نظاممجموعه پیچیده درباره نا/توانایی، تفاوت

دیدگاه میهمچنین  فراهم  موضوع  دربارۀ  جهانی  جنوب  و  شمال  رهای  تولید  آورد.  که  است  وشن 

فهم   برآمدن  به  که  است  محدود  خاصی  جغرافیایی  بسترهای  به  اوتیسم  دربارۀ  دانش  دانشگاهی/علمی 

شود. در مرور ادبیات  شمول برخورد میانجامد و با این فهم به مثابۀ »واقعیتی« جهانخاصی از اوتیسم می

گران در  ها توسط پژوهشه اغلب پژوهش(، معلوم شد کCurran 2014اخیرِ تولید دانش دربارۀ اوتیسم )

ایاالت متحده منتشر شده است و البته انگلستان، کانادا و سوئد نیز دیگر تولیدکنندگان عمدۀ دانش در این  
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باره هستند. با این مرور روشن شد که انگلستان در حال تولید بیش از پیش پژوهش دربارۀ اوتیسم است  

 که از جنوب جهانی منتشر شده باشند، تقریبا خالی است. هایی درحالی که جای تولید پژوهش

می استدالل  معرفی«  »اجتماعات  مفهوم  اساس  بر  رسانهما  اجتماعات  در  که  سیاستکنیم  گذاری،  ای، 

خورند و در فضاهای  شود که با هم پیوند میگری و پژوهشی، گفتارهایی دربارۀ اوتیسم تولید میمدافعه

جا فرهنگی  و  میبهاجتماعی  مقالهجا  از  استفاده  با  را  مفهوم  این  )شوند.  والن  از  (  Whelan 2007ای 

[، به واسطۀ  41کند که از طریق آن، زنان دارای آندومتریوز]هایی را بررسی میایم. این مقاله شیوهپرورانده

از    [42پردازی نلسون]سازند. والن مفهومهایی جمعی میتجربه مشترک از وضعیت سالمتی خود، هویت

اقتباس میاجتماعات معرفت را  اجتماع معرفتشناختی  مثابۀ »گروهیکند؛  به  و    شناختی  بدنۀ دانش  که 

( دارد«  دانش  توسعه  و  سنجش  برای  مشترکی  کردارهای  و  استدانداردها  از    1993مجموعه  نقل  به 

Whelan 2007, 958عای دانستن  مشروع و مد  که چه چیزی دانش معتبر، تجربۀ(. اجتماع معرفتی این

می را صورتفهم  میشود  )بندی  نلسون  نقل    1993کند.  اجتماعات  Whelan 2007زابه  است  معتقد   )

بخشند: زبان و مفاهیم مشترک، »تمهیدات  شناختی به میانجی این موارد به دانش قوام و ساختار میمعرفت

ها،  کنند، و مجموعه نظریهقابل فهم میتجربه را ساختارمند و    های عمومیِ« جمعی که روایتوارهو طرح 

دیدگاه متفاوت  فرهنگی  بسترهای  از  که  است  معلوم  مشروع.  و  مشخص  استانداردهای  و  های  مفاهیم 

بخشی به  خیزند و منتهی به تولید و مشروعیتمختلفی دربارۀ اوتیسم و هنجارین بودگی شناختی بر می

نیز مشخص  های متفاوتی میدانش اما این  تبیینشوند.  اَشکالی خاص از دانش، مشخصا  های  است که 

اند. ما کار یان هاکینگ، فیلسوف ]کانادایی[ و  رجحان و مشروعیت یافته  [ 43پزشکینه و »مغز مبنا«] روان

هایی  بندیها و دستهبندیگر آن است که طبقهدهیم. این ایده بیانجا بسط می[ او را در این44ایده دَوَران]

ها، بلکه جمعیتی که به میانجی این  بندیروند، نه فقط خود این دسته ها به کار میجمعیت که برای تعریف

[ نه تنها  45(. اثرات دَوَرانی] Hacking 1995, 2002کنند )شوند را دگرگون میها تعریف میبندیدسته 

مچنین تصویر  گری و ههای مدافعهدربرگیرندۀ تحوالت علمی و تشخیصی است، بلکه شامل والدین، گروه

ها و سایر منابع اینترنتی نیز  ها، بالگهای تلویزیونی، اظهارات شخصی، رمانها، برنامهکلی اوتیسم در فیلم

شناختی و ژنتیک  زیست- های عصبها و بسترهای اجتماعی، تطور نظریهشود. به خاطر تغییرات در زمینهمی

[ این عنوان در میان متخصصان،  46ول معانی]و همچنین جریان مداوم اظهار و تذکر در خالل بحث ح

هایی شده است. و بدین گونه این  والدین و خود افراد اوتیستیک، خودِ برچسب اوتیسم دستخوش دگرگونی

 برچسب در اجتماعات معرفتی گوناگون اخذ و به اشکال متفاوتی رواج یافته است.  
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های »راهنمای تشخیصی و آماری  یراستاین موضوع در تغییرات تشخیص »اختالل طیف اوتیسم« در و

[ ، خصوصاً ویراست پنجم آن، که »واقعیت« تشخیصی اوتیسم را عوض کرد،  47(]DSMاختالالت روانی )

اش را  است و/یا خانواده  پزشکینه اوتیسمْ فردی که بر او برچسب اوتیسم خوردهمشهود است. برچسب روان

برچسب اوتیسم هم از طریق تفسیرها از رفتار آنان و هویتشان  دهد و احتماالً معنای  تحت تاثیر قرار می

کند. روشن است که حذف نشانگان آسپرگر از ویراست پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت  تغییر می

روانی و ادغام آن با اختالل طیف اوتیسم در تشخیصی واحد پیامدهایی جدی برای بسیاری از افراد در  

ای مانند انگلستان و سوئد که این کتاب راهنما قدرت انضباطی باالیی دارد، ی فرهنگیها و بسترهازمینه

[ 48گر مانند جین میردینگ]به همراه داشته است. این تغییر با خواسته بسیاری از افراد اوتیستیک خودمدافعه

کننده«  بسیار گمراههای مختلف در طیف اوتیسم  »بندی افراد ذیل دستهمنطبق است. او اعتقاد دارد طبقه

ای که بسیاری از ما  [. »در زمانه49دهد که خود را »اوتیستیک« ببیند »و بس«]بوده است و ترجیح می

شدیم که افراد بدی هستیم، ایرادی داریم و معیوبیم، نه یگانه    ]افراد آسپرگر[ با این تصور از خودمان بزرگ

، افرادی هم ادغام آسپرگر در اوتیسم را نوعی واکنش  کشی مغزمان متفاوت است«و افرادی که صرفاً سیم

طور که در دادخواست آنالین سازمان همکاری جهانی و  که هماندانند. ضمن آنطردکنندۀ تاریخی می

اند، تاکید شده است بسیاری از  هزار نفر آن را امضا کرده  8[، که بیش از  50ای نشانگان آسپرگر] منطقه

ها،  ها که دارای نشانگان آسپرگر هستند، تشخیص رسمی و »حمایتخصاً آنساالن، مش کودکان و بزرگ

 [.  52و   51دهند ]های حقوق حیاتی« را از دست میخدمات و معاضدت

ای  های بینارشتههای بعدی این مقاله باورهای متضاد/متناقض و متقاطع دربارۀ اوتیسم در دیدگاهدر بخش

ا اجتماعات معرفتی دانش دربارۀ »اختالل« را به میانجی دو تنش معرفتی،  کنیم تای را بررسی میو بینازمینه

 [ بیازماییم. 53] بودنمعنای انسان، و  فرهنگ اعصاب و شخصیتیعنی 

 شناسانه« و اوتیسم »فرهنگ عصب

امریکن )که شامل استرالیا و سوئد و سایر کشورهای اروپایی نیز  -های تولید شده در سنت آنگلوپژوهش

دیدگاهشود(  می سلطه  عصبتحت  عصبزیست- های  گفتار  در  است.  شناختی، زیست- شناختی 

روانروان عصبشناسان،  و  عصبپزشکان  اختاللی  اول  وهلۀ  در  را  اوتیسم  و  زیست-شناسان،  شناختی 

کنند )مثالً ن.ک  در تعامل اجتماعی، بیان احساسات، شناخت و ارتباط تعریف و توصیف می  ایناهنجاری

های  برخی نظریه  1980(. در این سنت از دهۀ  Noterdaeme and Hutzelmeyer-Nickels 2010به  

مرکزی] هماهنگی  ضعف  نظیر  )54شناختی   ]Frith & Happe 1994[اجرایی کژکارکردی   ،)55  ]



1418 

 

(Ozonoff, Pennington, and Rogers 1991[»کورذهنی« نظریۀ   ،)56(  ]Baron-Cohen 

( مطرح  Williams et al. 2001[ )57ای شکسته] های آینهنورونشناختی  روان-(، و نظریۀ عصب 1995

یافتهشده  این  سالم]اند.  اجتماعی«  »مغز  مرکزیت  دربارۀ  تفاسیر  از  موجی  مبنای  بوده58ها  علوم  [  اند. 

برند تا مشخص کنند کدام  [ بهره می59شناختی اجتماعی معموالً از تصویربرداری عصبی کارکردی] عصب

با  مغز  از  مییک  نواحی  کار  انساندیگر  تا  پیشکنند  به  را  و  ها  باورها  اساس  بر  دیگران  اعمال  بینی 

)خواست نمایند  قادر  دیگران  عواطف  و  نیات  اهداف،  فهم  و  ذهن«(  )»نظریه   Frith & Frithهایشان 

(. از منظر این حوزۀ پژوهشی ناهمگون، ادعا شده است که بهترین شیوه فهم اوتیسم، درک آن به  2010

[ ژنتیکی و ناهنجاری مغزی،  61شناسی]( با سببCharman 2006[ )60ای«]مثابۀ »اختاللی چندسامانه

پیش کورتکس  اتصاالت  در  آمیگدال]62پیشانی]خصوصاً  و   ]63( است   ]Loveland et al. 2008; 

Mitchell et al. 2009 .) 

هایی متعدد عالئمی  اساس رهیافتهای معاصر بر  شناسی ]اوتیسم[، پژوهشرغم نبود انسجام در سببعلی

های معاصر  شناختی در پژوهشزیست- کنند و این بازتابی از چیرگی توجهی عصبشناختی تعریف میزیست

دارد: جست این مورد سه جریان اصلی وجود  در  برای ویژگیاست.  اوتیستیک«؛ تحقیق  وجو  های »مغز 

(. لرد و  Nadesan 2005[ و تاثیرات محیطی )65][ اوتیسم؛ و بررسی چندابتالیی64های]درباره ژنوتیپ

های تصویربرداری عصبی  ها دربارۀ یافتهبینیکنند که باوجود خوش( اشاره می491 ,2012[ )66جونز]

رهیافت »این  ساختاری،  عصبی  تصویربرداری  و  دادهکارکردی  ندرت  به  ارائه  ها  فردی  سطح  در  هایی 

های مختلف را  ها و مکانپذیری در زماناند یا امکان تکرارشدهتهکنند، همچنان فاقد معیارهای پذیرفمی

[ است  67(]ADSها مختص به اختالل طیف اوتیسم )ندارند ... و به ندرت برای این سوال که آیا این یافته

کند »موقعیت اکنون  ( اشاره میNadesan 2005, 172طور که نِیْدسن )همان .[«68یا نه پاسخی دارند]

بخش و قابل تعمیمی برای سوال علت ایجاد اوتیسم فراهم  تواند هیچ پاسخ صریح، نتیجهنمی  پژوهشی

این دربارۀ  هم  توافقی  بالینی]کند«.  مداخالت  در  باید  روشی  چه  از  ندارد  69که  وجود  کرد  استفاده   ]

(Feinberg and Vacca 2000; Newschaffer and Curran 2003همان اما  کلوئی  (.  که  طور 

یادآوری می155 ,2012[ )70رمن]سیلو های ساختاریِ  گران در یافتن تفاوتکه پژوهشکند »با این( 

واقع در نواحی مشخص ]مغز افراد اوتیستیک[ دچار مشکل هستند، اما اوتیسم به عنوان اختالل ژنتیکی  

 شود«. مغز شناخته می
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مبنا که اوتیسم را کامالً تبیین  -حی مغز عالوه بر این، با وجود دشواری و فقدان اجماع درباره یافتن توضی 

ها همچنان به دنبال چنین توضیحی هستند. محور این مفهوم پردازی از اوتیسم، به مثابۀ  کند، پژوهش

شناختی، دریافتی مشترک از ماهیت اوتیسم به عنوان »کمبود« و »نقصان« است.  زیست-اختاللی عصب 

مند در فهم هویت و شهروندی بدل شده ای بسیار قدرتهشناسی به شیوزیست-های اخیر، عصبدر سال

(Rose & Novas 2005و تا حدی قدرت یافته است که می )  توان ادعا کرد ما در دوران نوعی »فرهنگ

- (. اوتیسم عموماً به عنوان اختاللی عصبOrtega & Vidal 2011کنیم ) ]شناختی[« زندگی میعصب

 سازی« فرهنگ است. شناختی ای از »عصبشانهشود و این ن شناختی تعریف مییستز

پیششناختی»عصب که  اوتیسم،  ایجاد  سازی«  مرسوم  علمی  پژوهشی  کردارهای  میانجی  به  گفتیم  تر 

با  شود، در برخی بسترها و زمینهمی های فرهنگی به چالش کشیده شده است. مثالً، نوعی گفتار رقیب 

ناختی پزشکینه برآمده است. دیدگاه »تنوع عصبی« نیز  شمحور »تنوع عصبی« در واکنش به گفتار عصب

[. در این دیدگاه اوتیسم  71زدایانه]برد، البته با اهدافی مرضیاز اصطالحات علوم اعصاب و مغز مبنا بهره می

ها در عملکرد مغز انسان از جمله عملکردهای  شناختی و به مثابۀ یکی از بسیار تنوعدر چارچوب تنوع عصب

شود. در خطی مشابه این نگرش، دُان و  ( توصیف میBroderick and Ne’eman 2008غز )اجتماعی م

) 72فِنتون] دریافتاستالل می   ( 2013[  در  رفتارهایی که  از  73همگون]عصب  کنند  غیراوتیستیک  یا   ]

برساخته می74جهانْ »غیرعادی«/»ناهمگون«] نامطلوب  و   ]( تکان  Attwood 1998شوند  از جمله   ،)

های بسیار محدود،  ها( و روتینبازیها یا چیدن تکراری اشیاء به صورت ردیفی )مثالً اسبابدستدادن  

 هایی واجد ارزش هستند.برای آن فرد اوتیستیک کارکرد و هدفی دارند و از این رو رفتار

  بودگی شناختی و برنهادن تفسیرهای تواند در خدمت به چالش کشیدن هنجارینمفهوم تنوع عصبی می

بدیل و مثبت دربارۀ اوتیسم و هویت اوتیستیک باشند. گفتار تنوع عصبی چالشی را علیه فهم و دریافت از  

شناختی کند و در عوض به اوتیسم به عنوان تفاوتی عصبشناختی ممکن میاوتیسم به مثابه نقصانی عصب

کند که  روشی فراهم می  گذاری وضعیت غیراوتیستیککند. گفتار تنوع عصبی همچنین برای نامتوجه می

دهند، پرده بر  کنند و طبیعی جلوه میسازی میهمگون را عادیاز ساختارهای قدرتی که جهانی عصب

سال در آن حضور دارند، این گفتار را به  های اجتماعی که اغلبْ افراد اوتیستیک بزرگافکند. جنبشمی

(.  Broderick & Ne’eman 2008اند )هصورتی گسترده در برخی از قلمروهای فرهنگی به کار گرفت

کنش برای  اعصاب  علوم  عنوان  قدرت  به  اوتیسم  به  بخشیدن  مشروعیت  خدمت  در  عصبی  تنوع  گران 

مند برای تامین و حراست از حقوق اجتماعی  گیرد و سازوکاری قدرتوضعیتی مثبت به جای نقصان قرار می
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می فراهم  سیاسی  شدن  شناخته  رسمیت  به  ) و   مبنای  Ortega 2013کند  از  استفاده  حیث،  این  از   .)

انتقادی اوتیسم امکان میعصب با نگرش زیستشناختی اوتیسم به مطالعات  با شیوه دهد تا  ای  شناختی 

 های مبتنی بر توانایی درباره اوتیسم را تقویت کند.گرانه درگیر شود تا روایتغیرتقلیل

تنوع عصبی در کردارهای انگلستان، گفتارهای  -Runswickاند )مختصصان و فهم روزمره جاگرفته  در 

Cole 2014گری افراد اوتیستیک، گفتار تنوع عصبی را مبنا قرار داده  (. در سوئد نیز جنبش خودمدافعه

شده و  سازیهای کاریِ مناسبجا در استدالل برای محیطهای مربوط به تنوع عصبی در آناست و ایده

کار گرفتهدوست به  اوتیسم  زمینهمی  دار  و  بسترها  سایر  به  گفتار  این  برزیل،  شوند.  مانند  فرهنگی  های 

جا شده و در  تر منتقل شده است. از این بابت، مایلیم بدانیم که چگونه این گفتار جابهاسترالیا و کانادا کم

های  محدودیتخواهیم به ظرفیت و  ها و بسترها رواج یافته است و در برخی نه. عالوه بر این، میبرخی زمینه

این نگرش هم به عنوان یک چارچوب نظری و هم به عنوان »موضوعی« که از پیش برای بررسی شدن 

تر  تواند برای بررسی فهمی حساس[ است، بپردازیم. این نگرش به عنوان مفهومی نظری می75»موجود«] 

توانایی و بدیل از اوتیسم که نقدی بر گفتار مسلط پیش روی می رد، به کار گرفته شود و  گذا به مساله 

بودگی شناختی همگون و هنجارینهای مسلط عصبای برای مشخص کردن و کندوکاو در نگرششیوه

 فراهم کند. 

گفتار »مغز  از  استفاده  اوتیسم،  مبنا«یی که می-البته  دربارۀ  دیدگاهی نقصان محور  به جای  آن  توان در 

مبنا کردن اوتیسم، همان طور که در گفتار  -ر نیست. مغز داد، خالی از دردستبیینی مبتنی بر تنوع را جای

آید، اما  شود، به کار تولید اَشکالی از هویت و اجتماعات غیرمرضی شده اوتیسم میتنوع عصبی انجام می

تقلیل هویتِ  سیاست  به  است  جنبهگرایانهممکن  که  شود  منتهی  هم  ]افراد  ای  شخصیّت  از  مهم  هایی 

تواند  عالوه بر این، این گفتار می (.Ortega 2013[ ) 76کند]واره میویت را شیاوتیستیک[ را محدود و ه

گران ایجاد  حاصل میان انواع مختلف مدافعهها«، که مرزهایی بیمند برسازد: »ما و آنهایی ذاتموجودیت

و  -  [. بر خالف این، تمایل ما به بررسی نحوۀ به کار گرفته شدن77(]Runswick-Cole 2014کند )می

ها  بندی مباحثهها و بسترها به مثابه روشی برای بازصورتمفهوم تنوع عصبی در برخی زمینه  - تعدیل شدن

 دربارۀ اوتیسم )به عنوان نمونه در انگلستان( و تغییرات سیاسی )به عنوان نمونه در سوئد( است. 

 بودگی بودگی شناختی و انسانهنجارین

رادیو ملی سوئد دربارۀ مردی که اوتیستیک تشخیص داده شده بود و برای    2013در سوم دسامبر سال  

[ در انفرادی به  78پزشکی قانونی در شهر وکفو]بیش از یک سال در اتاقی کوچک در یک کلینیک روان
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جا داشت از  آنبرد، گزارشی پخش کرد. در تمام این مدت، تنها ارتباطی که این مرد با کارکنان  سر می

دادند تا در حیاط ورزش کند، ]در  ای کوچک روی در بود و گاهی هم به او اجازه خروج میطریق دریچه

[ قاضی فدرال در انجمن ملی  79جا حضور نداشتند. به نظر هانا یَروَد]کدام از کارکنان در آنحالی که[ هیچ

ءرفتار شده بود و چیزی که موسوم به مراقبت  [ واضح بود که با این مرد سو80اوتیسم ]و آسپرگر[ سوئد]

های اوتیسم او را بدتر  شد انتظار داشت که این کار نشانهبود و او دریافت کرده بود غفلت بود و فقط می

کند. در کمال تعجب این گزارش هیچ واکنشی میان عموم یا متخصصان درمانی برنیانگیخت، با این که  

با   با اعالمیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در  آن رفتار با آن مرد نه فقط  قوانین داخلی سوئد بلکه 

 [ 81تعارض بود. ]

فاش کرد که افراد اوتیستیک زیادی در برزیل وجود دارند    2006در جوالی  [82در برزیل، روزنامه اُ گلوبو]

اتاق در  زیرزمینکه محبوس  در  خالی  زندگی  هایی  بسته،  پای  و  با دست  معموالً  و  ریموند  میها،  کنند. 

ها زندگی خود  «. آن"اندکودکان زیرزمین"ها » گوید »متاسفانه، اینپزشک کودک، می[، روان83روزنبرگ] 

ایم  است و ما حتی پسرانی را دیده  طور بودهگذرانند. هم در گذشته و هم امروز اینرا در خفا و حبس می

 (. Aggege, 2006, 18که به زنجیر کشیده شده بودند )به نقل از 

 ,Bertilsdotter Rosqvist, O’Dellها نشانی از شکنندگی حقوق شهروندی افراد اوتیستیک )روایت  این

and Brownlow 2014آن که  است  احتمال  این  و  بدانند.  (  بودن  »انسان«  صالحیت  فاقد  را  ها 

(Bergenmar, Bertilsdotter Rosqvist, and Lönngren 2015; Goodley, Lawthom, and 

Runswick-Cole 2014[لیوینگستون ایرا  توان  ( می1995[ )84(. در ادامه بحث جودیت هالبرستم و 

می را  شدن  شناخته  رسمیت  به  انسان  عنوان  به  یا  شدن  انسان  که  کرد  فرایند  استدالل  مثابۀ  به  توان 

ی هستند )مانند بودگی شناختهایی که در داخل مرزهای  هنجارینیابی نظیر کلنجارهای گروهصالحیت

هایی که از سوئد و برزیل نقل کردیم  (.  نمونهGarland Thomson 1997افراد غیراوتیستیک(، فهمید )

کنند که همچنان نه تنها با افراد اوتیستیک مانند افرادی بدون مهارت و توانایی برخورد  به ما یادآوری می

خواهیم ببینیم چگونه شمارند. می»غیرانسانی« میتر و مشمول رفتار  شود، بلکه آنان را از انسان پستمی

تر  شوند و به طور مشخصهای مختلف محقق میها و زمینهزدا در بسترساز و انسانیتکردارهای انسان

همگون، همگونی  خواهیم ببینیم چگونه در خالل عاقالنه، طبیعی و انسانی پنداشتن رفتارهای عصبمی

در تعارض با اوتیسم، و رفتار اوتیستیک به مثابه یک »ناتوانی/معلولیت«  عصبی به مثابۀ یک »تواناییِ«  

نشان میبرساخته می و »رشد«  دوران کودکی  برساخت فرهنگی  ایدهشوند.  هایی خاص  دهد که چطور 
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مند درباره اشکال »مناسب« رشد [ ذات86[ و تولید حقایق]85درباره انسان بودن در علوم مربوط به رشد]

سالی هنجاری و طبیعی تاثیراتی منفی و گسترده  وند. نظرات مربوط به ماهیت کودکی و بزرگشمتجلی می

 ;Burman 2008هایشان دارند )به عنوان نمونه ن.ک به  ساالن اوتیستیک و خانوادهبر کودکان و بزرگ

O’Dell and Brownlow 2015 .) 

همگون و اوتیستیک  ساخت رفتار عصبدهد که چرا بررسی بررهیافت انتقادی به فهم اوتیسم نشان می

اینبصیرت درباره  بازاندیشی  برای  توجه  قابل  ایدههایی  دربارۀ  چگونه  و  که  »واقعی«  انسان  مانند  هایی 

 ,2005دهد. نِیْدسِن )بودگی شناختی هستند، به دست میشهروند، که مالزم و مشروط با هنجارین-انسان 

اند، نه  گرفتهها و کردارهای فرهنگی جایه اجتماعیْ که در ارزش( معتقد است که »استانداردهای برساخت9

ها برچسب  کردن افرادی که بداندهند، بلکه در تولید و فرایندِ بدلتنها تفسیرهای ما از اوتیسم را شکل می

دارای اختالل بودن خورده است ]به ناانسان[ نقش دارند«. تولید و برساخته شدن نوع خاصی از »مراوده  

)معاشرت87تماعی«]اج اجتماعی[  یا  بودن  پذیری  انسان  دربارۀ  که  است  مفروضاتی  آن  بطن  در  بودگی( 

می انگاشته  با  بدیهی  کنید  )مقایسه   Brownlow, O’Dell, and Bertilsdotter Rosqvistشوند 

2015; Ochs and Solomon 2010معاشرت تفاوت در  بر  (.  اثراتی جدی  بودگی  اجتماعی  یا  پذیری 

اجتماعی و عاطفی »درست«]جای بنابراین کارکرد  دارد.  اجتماعی، فرهنگی و حقوقی فرد  )یعنی  88گاه   ]

 Bourkeغیراوتیستیک( ظاهراً نقشی اساسی در تعریف غربی از انسان دارد )به عنوان نمونه ن.ک به  

2011; Smith 2007 .) 

 ایزمینههای بینابندی: صداها و دریافتجمع

توانند به گسترش  هایی که میری که دیویدسون و ارسینی برای بسط مقوالت و تحلیلبا تامل بر دستورکا

اند، این مقاله را  گیری مطالعات انتقادی اوتیسم ارائه کردهتفکر انتقادی دربارۀ اوتیسم و حوزۀ درحال شکل

زیر باید چارچوب  کنیم. در مورد تفکر انتقادی دربارۀ اوتیسم استدالل ما این است که نکات  بندی میجمع

 رهیافت انتقادی در اوتیسم را شکل دهند:

ای تشخیصی است و هم ]اوتیستیک بودن[  بندیبه رسمیت شناختن این که »اوتیسم« هم دسته  -

 های مختلف متغیر است. ای زیسته که در فرهنگتجربه

گرای(   که در دام رویکرد سنتی )اثبات های مطالعات انتقادی اوتیسم این است که بدون آنیکی از چالش

بندی  ای به تجربۀ زیسته اوتیسم و همچنین دستههای بینازمینهای که دریافتبین فرهنگی بیافتند، شیوه
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وتیسم و وجود اجتماعات معرفتی  ای دربارۀ ا دهند، جدی بگیرد. ما دریافت بینازمینهتشخیصی را شکل می

هایی کلیدی از تکثر اوتیسم و فرصتی برای بازاندیشی در مفروضات نظری خود  مختلف را به مثابۀ نشانه

توان به  های متضاد اوتیسم در گوشه و کنار جهان میبینیم. از بازنماییدربارۀ فرهنگ، دانش و هویت می

بودگی  جاری دربارۀ »انسان بودن«، توانایی و هنجارینعنوان سکوی پرشی برای واکاوی مفروضات هن

ها و بسترهای مختلف را  کند تا زمینهاجتماعی و شناختی استفاده کرد. همچنین این موضوع ما را قادر می

 های موجود دربارۀ اوتیسم شامل چه هستند و از چه غفلت شده است.  بررسی کنیم و دریابیم که دریافت

 فرهنگی مختلف-ها و بسترها اجتماعیولید هویت اوتیستیک در زمینهبازاندیشی دربارۀ ت -

به جای فرض گرفتن  -های چندجانبه  پردازی و فهم تجارب و نگرشتحلیل اجتماعات معرفتی به نظریه

کنند. از  کمک می  - ای واحد استبندیبندی هویتی یا تجربی( تجربه یا دستهاین که اوتیسم )یا هر دسته

شود، نکته  فرهنگی خاصی تولید می-طه عزیمت ما این بود که هر هویتی در بستر اجتماعیجا که نقآن

به   ن.ک  )همچنین  ماست  کلیدی  اولویت  که  Davidson & Orsini 2013باال  است  ضروری   .)

های هویتی را  بندیهای انتقادی در مطالعات اوتیسم به تجربۀ افراد اوتیستیکی که صراحتاً دستهرهیافت

های سیالی که نافی آن  کنند نیز توجه کند؛ هویتای سیال تعریف میکنند یا هویت خود را به گونهرد می

تر در مطالعات معلولیت از پیش مورد قبول واقع  های مرسومهای خشکی هستند که در دریافتبرساخت

م، هویت اوتیستیک  گانه ستم کامالً واقف باشی[ و اشکال چند 89شده است. اگر به ضرورت تحلیل متقاطع]

آن[ تجربۀ خود در طیف اوتیسم را فهم    هایی بدانیم که افراد ]به میانجیتوانیم یکی از انواع شیوهرا می

 کنند. می

 بررسی اثرات مقررات دولتی و اقتصاد حمایتی/رفاهی  -

می امکان  اوتیسم  انتقادی  مطالعات  به  تطبیقی  شیوه رهیافت  تا  که  دهد  کنیم  بررسی  را  آن  هایی  در 

اند و به شکلی  شناختی از اوتیسم )که سراسر بسترهای فرهنگی ما را دربرگرفتهزیست- های عصببرساخت

یابند و از این حیث  های مراقبتی قوام میجهانی در سایر بسترها نیز مشهودند( به اشکال گوناگون در نظام

های متفاوتی ایجاد  فاده، رفتارها و درمانکنند. بسته به تعریف و مدل مرضی مورد استمقرراتی را ایجاد می

هایی که ارائه  (. مثالً در سوئد حمایتBlock and Cavalcante 2014; Cavalcante 2003شوند )می

سازی« هستند و این اصل بر این که »همگان ارزشی برابر و حقوقی برابر  شوند مبتنی بر »اصل عادیمی

( و در عین حال این که چه  National Board of Health and Welfare 2009دارند« تاکید دارد )

تعریف   غیراوتیستیک  دیدگاهی  با  چیست  شامل  عادی/هنجاری  زندگی  و  است  عادی/هنجاری  چیزی 
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ها در حوزه اوتیسم، مانند پشتیبانی در کاریابی، هستند که  ها و برنامهشود. این اصول راهنمای سیاستمی

بالغ و بزرگ این اصول  سال  در آن شهروند  دارد. گرچه  اشتغال  با مشارکت در  تنگاتنگ  ارتباطی  بودن، 

هایی برای برخی دارند، اما مولد بودن و شهروندی را در معنای محدود نئولیبرالی مشارکت در  سودمندی

توان میان رهیافتی دولت رفاهی که  سازند. مثالً، در سوئد چالش این است که چگونه میبازارِ کار بر می

ای است که بر حقوق افراد دارای معلولیت به اشتغال موثر و مشارکت در جامعه  بر اخالق مراقبتی  مبتنی

رشد نئولیبرالی آشتی برقرار کرد که مولد بودن افراد را بر اساس میزان مشارکت  تاکید دارد با رهیافت روبه

از طریق کار کردن تاکید دارد.   سنجد و بر الزام شهروندان برای مشارکت در جامعه ها در نیروی کار میآن

های مالی بر میزان حمایتی که افراد دارای نیاز به حمایت دریافت  ها و محدودیتمعلوم است که دولت

گذارند. به عنوان نمونه در کانادا که شهروندان دارای بیمه همگانی سالمت هستند، اخیراً  کنند، اثر میمی

ب مراقبت  کردن  فراهم  پروندهاحراز شرایط جهت  در  اوتیسم  کودکان روی طیف  مورد  رای  های حقوقی 

(. در بریتانیا، تغییرات نظام »رفاهی«  Orsini 2009; Orsinin and Smith 2010گیرند )بررسی قرار می

ها و خدمات مربوط به افراد دارای معلولیت، از جمله افراد اوتیستیک، را از  به شکل قابل توجهی حمایت

 میان برداشته است. 

 ای های مداخلهبررسی اثرات رهیافت -

چارچوب معرفتاهمیت  وسیع های  و  شناختی  اوتیستیک  افراد  میان  نظر  تبادل  به  دادن  شکل  در  تر 

کاوانه و هم از منظر چارچوب  مختصصان روشن است. مثالً در برزیل به اوتیسم هم از منظر چارچوب روان

نگریسته میروان روانCouto 2012; Nunes 2014شود )شناسانه  ای  پزشکی خدمات ویژه(. خدمات 

شود که  شناختی فهم میکنند اما اوتیسم همچنان به مثابۀ اختاللی روانبرای افراد اوتیستیک فراهم نمی

های  کاوانه به اوتیسم همچنان غالب هستند. در برزیل همچنین دریافتهای رواندر چنین فهمی رهیافت

پریشی یا چه به عنوان معلولیت محوریت دارند و بدل  بندی اوتیسیم چه به عنوان روانهتر دربارۀ دستوسیع

-اند و مداخالت مختلف گرایش به آن دارند که خود را به ]قطب[ مدل بیماری کننده شدهای قطبیبه مساله

 ;Block and Cavalcante 2014; Ortega, Zorzanelli and Rios 2016مبنای رایج متصل کنند )

Rios and Costa 2015 .) 

ها یا حقیقتی  که اوتیسم را به ویژگیای به جای آندر خالل این مقاله استدالل کردیم که رهیافت بینازمینه

های  که شیوهفهمد، ضمن آننهادی می-ها و بسترهای فرهنگیشمول تقلیل دهد، آن را در زمینهجهان

کند.  یک مفهوم را در قلمروهای فرهنگی مختلف بررسی می  جایی اوتیسم به مثابه محصولی گفتاری یاجابه
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ها  ها و دیدگاهگران مطالعات معلولیت به دانشاین توجه فراملی همچنین باید بر توجه روزافزون پژوهش

پرستی هایی که به نقش طوالنی مدت استعمار و نژاددر جنوب جهانی مبتنی باشد، خصوصا بر آن رهیافت

را در  در برساختن معلولی دارند )این بحث  ببینید(.   Meekosha and Shuttleworth 2009ت توجه 

)همان شاتلورث  و  میکوشا  که  اشاره می64 ,2009طور  درستی  به  در  (  گرچه  معلولیت  »مطالعات  کنند 

سازی نیروهای مسلط هستند، اما به کلی از  گرایی و جهانیکند که نژاد، نژادپرستی، ملی جهانی زیست می

دهد که به  های متقاطع به اوتیسم به ما امکان میکند«. رواج رهیافتتن به این نیروها اجتناب میپرداخ

صورتی انتقادی به مدعاهای مربوط به توانایی )و شایستگی( و محصوالت هنجاریِ توانایی که به میانجی  

می ]تولید  ناتوان/معلول  »دیگری«  با  بازنمایی  کنید  )مقایسه  بپردازیم   ;DeShong 2012شوند[، 

Goodley 2014ها )به جای  (. مطالعات انتقادی اوتیسم هم مستلزم توجه به نگرش مربوط به توانایی

گفتارهای ضد تا  است  نقصان(  بر  کند، و هم مستلزم  تمرکز  بررسی  را  اوتیسم  دربارۀ  بدیل  و  هژمونیک 

ربوط به تواناییْ اوتیسم و  نگاهی انتقادی به گفتارهای هژمونیک است که در آن محصوالت هنجاری م

واره  سازند. دیدگاه انتقادی دربارۀ اوتیسم باید از شیرفتارهای اوتیستیک را به مثابه نقصان و فقدان برمی

مبنای تنوع عصبی اجتناب کند و به جای آن، این گفتارها را به مثابۀ  -شناسی و گفتارهای مغزکردن عصب

ای خاص[ بر  دهند و در کنار هم آن را ]به شیوهعصبی( شکل می  عواملی ببیند که به اوتیسم )و همگونی 

صورتمی به  توانایی  دربارۀ  که  است  الزم  نظریهسازند.  مختلفی  رهیافتهای  به  و  کنیم  هایی  پردازی 

دهند در برساختن دانش دربارۀ اوتیسم  های مختلف امکان مییابیم که به افراد اوتیستیک با تواناییدست

 ارکت کنند. همکاری و مش
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 اند، از مترجم است.نشانه ]مولفان[ مشخص شده های توضیحی جز سه موردی که با کلیه پاورقی [ 7]

[8] neuro culture 
[9] personhood 
[10] neuropsychiatric  
[11] Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
[12] Attention Deficit Disorder 

[13  ]Tourette Syndrome    ادا یا  بدن  تکراری  وقوع حرکات  واسطه  به  و جمالت  نشانگانی که  کردن صداها 

 شود. ( موسوم هستند توصیف می Ticتکراری که به تیک )

[14] discursively and materially  
[15] intercontextual knowledge 
[16] epistemic communities 
[17] Davidson and Orsini 
[18] Worlds of Autism: Across the spectrum of neurological difference 
[19] Deficit-focused 

[20  ]Degrading  برساخت برخی  جمله  گرچه  از  معلولیت،  دارای  افراد  از  واال  یا  معصوم  توانا،  تصویر  غالب  های 
تر از  دهند اما این تصویرها نیز همچنان ادامه همان رویکردی هستند که مقام و شأنی نازل های شناختی ارائه می معلولیت 

اند. یک نمونه این تصویرها، عمده کردن افراد دارای معلولیتی است که در جهان  معلولیت قائل دیگران برای افراد دارای  
های  شود معلولیت محدودیت نیست و این افراد که به موفقیت اند. در این تصویر ادعا می هایی داشته ساالر دستاورد سالم

چه در این تصویر جای تامل دارد این است  شوند. آن ی اند به عنوان مثال معرفی میافته  علمی، ورزشی، شغلی و ... دست
اند؟ و آیا همۀ افراد دارای معلولیت از  که اوالً آیا امکاناتی که فرد مذکور از آن برخوردار بوده تاثیری بر آن موقعیت نداشته 

ن افراد دارند که بتوان نوعی  آن امکانات و شرایط یا شانس برخوردارند؟ و آیا همۀ افراد دارای معلولیت، معلولیتی مشابه ای
ها داشت؟ و ثانیاً آیا ارائۀ چنین تصویری، یعنی فرد دارای معلولیت کوشا، خود برسازنده  انتظار واحد، یعنی موفقیت را از آن 

نیافته به خاطر عدم کوشش یا کوشش ناکافی    این تصور نیست که اگر فرد دارای معلولیتی به آن موفقیت فردی دست
ر دیگر، که به ماسک روشن نیز معروف است تصویری معصوم و اخالقی از افراد دارای معلولیت، باالخص  است؟ تصوی 

کند با عمده کردن برخی صفات اخالقی،  دهد. مساله این تصویر در این است که تالش می کودکان دارای معلولیت ارائه می 
اند دلداری بدهد که  خویشانی که داغ ننگی ثانویه خورده   شود سرپوش بگذارد یا به والدین و چه نقصان پنداشته می بر آن 

ای زمینی است« یا این »فرد معلول، دری به بهشت است« یا این »آزمونی الهی«  »اگر کودک شما معلول است، اما فرشته 
اصلی آن   اندرکار نوعی نزاکت ریاکارانه هستند که کارکردرغم ظاهر فریبنده دستاست. روشن است که این تصاویر علی 

ساالری  داری و سالم ساز، طرد مبتنی بر قابلیت مشارکت در بازار و تقسیم کار در نظم سرمایهالپوشانی ساختارهای معلول 
داند، است. بنابراین بر خالف لفاظی رایج در این  گر می عجین با آن دریافت از انسان که انسان را موجود مولد و تولید 

های تحقیرآمیز و تنزل دهنده جایگاه انسانی و حقوق افراد دارای معلولیت  نان در دستۀ نگرش ها را همچها، باید آن نگرش 
 دانست.
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[21  ]Kaleidoscopic   ای غالباً لوله  منسوب به تصویر حاصل از دستگاه کالئیدوسکوپی یا زیبابین. این دستگاه وسیله
دیگر و همچنین با چشم  مقابل هم قرار داشتن، با یک  هایی متعدد تعبیه شده است که ضمن درمانند است که در آن آینه 

ها منجر به ایجاد تصویری با الگوهای بسیار پیچیده و تکرار  بیننده و تصویرآن سوی لوله زاویه دارند. این چینش آینه 
های  عی با رنگ شود که انتهای لوله قرار دارد و معموالً تصویری واقعی از یک منظره یا تصویری انتزاشونده از تصویری می 

 مختلف است.  

[22] (dis)order 
[23] (dis)ability 
[24] neurotypical (NT) 
[25] pathologizing  
[26] autistic self-advocacy movements 
[27] Autism Self Advocacy Network 
[28] Ari N’eman 

[29  ]SATEDI    مخففSpectre autistique, troubles envahissants du développement, 

international 
گرا و جریان اصلی، صفت رادیکال مترادف با  های راست الزم به یادآوری است که بر خالف بمباران تبلیغاتی رسانه [  30]

های  وجوی ریشه روی نیست و بر خالف آن اشاره به رویکردهایی مترقی دارد که در جست گرایی و تند گرایی، واپس بنیاد 
 هاست. ای آن تبعیض، نابرابری و ستم و رفع ریشه

[31  ]parent-dominated   های مربوط به افراد دارای معلولیت یکی از مسائل غامض  ها و کنش والدمحور در انجمن
ساالرِ مرکزگرا، والدین افراد دارای معلولیت  ساالرِ مرد داری سالمسرمایه   است که باید به آن پرداخت. از یک سو در جامعۀ 

های موثر اجتماعی  د دارای معلولیت، بدون حمایتهای تحمیلی مراقبتی( از بدو تولد فر)خصوصاً مادران به واسطه نقش 
های محیطی و اجتماعی با معلولیت را به دوش بکشند، ضمن آن که داغ ننگ ثانوی  مجبورند بار مسائل حاصل از تخاصم

ا  شود که والدین نیز بتوجهی به نیازهای عاطفی، اجتماعی و فرهنگی والدین و ... موجب می شدگی معلولیت، بی و اخالقی 
مشکالت روانی و اجتماعی فراوانی دست و پنجه نرم کنند. اما از سوی دیگر با ترکیب گفتار تقلیل افراد دارای معلولیت  

( و رسوبات ناشی از مفهوم کودک نامتمدنِ اجتماعی نشده و تحت تملک  Overboe 2007به حیات برهنه )ن.ک به  
کان و نوجوانان است(، از افراد دارای معلولیت تصویری به مثابه  والدین/سرپرست )که تحدید کننده عاملیت و سوژگی کود

سازد. در این مفهوم، این والدین و سرپرستان هستند که باید دربارۀ فرد دارای معلولیت  »کودکان ابدی« فاقد عاملیت بر می 
گرچه حضور و مشارکت  سازی در درجۀ اول امری است مربوط به حوزه خصوصی. از این حیث  تصمیم بگیرند و این تصمیم 

های اجتماعی ضرورت دارد و اهمیت و لزوم آن غیر قابل انکار  ها و کنش والدین و خویشان افراد دارای معلولیت در انجمن 
گو و رهبر  کننده، سخن ای »کودکان ابدی« جایگاه این حضور را از مشارکت به ایفای نقش تعییناست، اما گفتار زمینه 

 تغییر داده است. 

Overboe, J., 2007. Disability and genetics: Affirming the bare life (the state of  
exception). The Canadian Review of Sociology, 44(2), p.219-235. doi: 
https://doi.org/10.1111/j.1755-618X.2007.tb01135.x  
[32] Autism Speaks 
[33] intercontextual knowledges of autism 
[34] cognitive normality 

https://doi.org/10.1111/j.1755-618X.2007.tb01135.x
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[35  ]dis/ability    واژۀ معلولیت که در فارسی رایج است امکان بازتاب این دوبخشی بودن را ندارد. بنابراین در این مورد
 از نا/توانایی استفاده شده است. 

[36] disablism 
[37] ablism 
[38] disability 
[39] ability 
[40] cross-cultural 

[41  ]endometriosis   هایی بیرون از رحم نیز تشکیل  نوعی بیماری مزمن که در آن بافت دیواره رحم زنان، در بخش
های خارج از رحم نیز ممکن است بریزد. این وضعیت پریودهای بسیار دردناک و  شود و هنگام پریود، دیوارۀ این بافت می

های مربوط به این  گذارد. درمان ای برجای می رده دارد و بر زندگی اجتماعی این افراد تاثیرات گستبا عوارض باال در پی 
 بیماری نیز به واسطۀ ایجاد تغییر در تعادل هورمونی بدن خود عوارض روانی و روحی برای افراد به همراه دارند.  

[42] Nelson 
[43] brain based 

[44  ]looping   هایی مانند  بندی هاکینگ طبقه   های جمعیتی دارد. به نظر های گروهبندیاشاره به اثر بازخوردی طبقه

 (. Hacking 1995گذارد )ن.ک  بندی اثر می ها بر رفتار اعضای آن طبقهشناختی و معنای آن های روان بندی طبقه

Hacking, I., 1995. The looping effects of human kinds. in D. Sperber, D. Premack 
and AJ Premack (eds.) Causal cognition: A multidisciplinary debate. Clarendon 
Press/Oxford University Press, pp. 351-394. 
[45] the looping effect 

[46 ]negotiations of the meaning  کنندگان در آن از بحث دربارۀ مفاهیم و  وگو که مشارکت روشی در گفت
 کنند تا به درک متقابل و نسبتاً واحدی درباره مفاهیم و تعاریف دست یابند.  شود شروع می معناهایی که از واژگان مراد می 

[47] Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders 
[48] Jane Meyerding 

)به دلیل تغییر آدرس   http://www.planetautism.com/jane/diff.htmlن.ک  ]مولفان[   [49]
 سایت پیوند جدید جایگزین شده است. مترجم( وب

[50] Global and Regional Asperger Syndrome Partnership 
به  ]مولفان[    [51] committee-5-dsm-https://www.causes.com/actions/1593909-ن.ک 

5-dsm-the-in-disorder-rumspect-autism-an-for-criteria-the-reduce-dont    و همچنین
 (Lutz 2013لوتز )

ها به درستی  ها وجود دارد. از سویی برخی از آن کمانی ای کمابیش مشابه نیز در حال حاضر در میان رنگینمساله [  52]
یست و  ند که گرایش جنسی متفاوت از اکثریت، )و البته همین اکثریت هم محل بحث است(، بیماری و اختالل نمعتقد 

خواهان حذف گرایش جنسی متفاوت از راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی به مثابه یک مشکل روانی هستند،  
های نئولیبرالی  کنند که در صورت حذف، در زمانۀ تاخت و تاز سیاست ها نیز به درستی اشاره می اما از سوی دیگر برخی آن 

ها که در مواقع بسیاری به دلیل  کمانیهای اجتماعی، رنگین ان و حمایت سازی بهداشت و درمسازی و کاالیی و خصوصی 
های روحی و همچنین  های جامعه و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموفوب نیازمند کمکفشارها و تبعیض 

نوان آسپرگر از راهنمای  ها و اقدامات محروم خواهند شد. البته باید توجه داشت که عاقدامات جبرانی هستند، از این حمایت 
چنان چالش برانگیز است،  بندی مربوط به آن ذیل اوتیسم قرار گرفته است. اما این موضوع هممذکور حذف شده و طبقه 

http://www.planetautism.com/jane/diff.html
https://www.causes.com/actions/1593909-dsm-5-committee-dont-reduce-the-criteria-for-an-autism-spectrum-disorder-in-the-dsm-5
https://www.causes.com/actions/1593909-dsm-5-committee-dont-reduce-the-criteria-for-an-autism-spectrum-disorder-in-the-dsm-5
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بندی قبلی تشخیص آسپرگر گرفته بودند، ممکن است در مواردی مجبور شوند مراحل  زیرا افرادی که بر اساس طبقه 
های جبرانی خود را بازتعریف  هادهایی که اقدامات جبرانی درنظر گرفته بودند باید سیاست تشخیصی را دوباره طی کنند و ن 

 ربط را دچار سردرگمی خواهد کرد. تا مدتی افراد دارای آسپرگر، فعاالن و نهادهای ذی  ها دست کم کنند و همۀ این 

 هر دو تاکید از مترجم است.[ 53]

[54  ]weak central coherence    برخی عملکردهای مغزی موسوم به »بهنجار« را در افراد اوتیستیک  این نظریه
داند و تمرکز بر جزئیات، تالش برای دانستن همۀ ابعاد یک موضوع کوچک و ناتوانی در پرداختن به تصویر کلی  غایب می 

 روند. های این غیاب به شمار می منسجم از منظر این نظریه، از نشانه

[55 ]executive dysfunction  هایی مانند حل مساله، تنظیم جای اشیا،  این نظریه افراد اوتیستیک را فاقد توانایی
 داند. ریزی و تنظیم زمان و ... می برنامه

 [56  ]mindblindness    در این نظریه اعتقاد بر آن است که فرد »مبتال« دچار نوعی انحراف و کژکارکردی ذهنی
به دیگران منتقل کند یا حاالت دیگران را بفهمد. این نظریه بر آمده از نظریه ذهن  تواند حاالت روانی خود را است و نمی 

(theory of mind  است که بر این باور است که افراد به صورت طبیعی توانایی نمود دادن باورها، عقاید و حاالت )
 خود به دیگران و فهم باورها و حاالت دیگران را دارند. 

[57  ]mirror neuron dysfunction   های  در این نظریه باور بر این است که به دلیل وجود اختالل در نورون
عهده دارند و در فرایند مشاهده و انجام عمل دخیل هستند. برای اطالعات  های اجتماعی را به  ای که کدگذاری محرک آینه 

 ( 1396تر ن.ک به )حافظی و رستمی بیش
. شماره  شناسیرویش روان نرون های آینه ای در اختالالت تحولی )اوتیسم(.  . مروری بر نقش  1396حافظی، ا. رستمی، ر.  

 . قابل بازیابی از: 1- 34)مسلسل(. صص.   19

 http://ensani.ir/file/download/article/1543232882-9974-19-1.pdf 
[58] fully functioning 

[59  ]functioning neuroimaging   هایی از مغز  تصویربرداری عصبی مغزی که با فرض وجود ارتباط میان بخش

می  انجام  روانی  عملکردهای  یا  حاالت  و  )و  اف.ام.آر.آی  و   Functional magnetic resonanceشود 

imaging های آن است. ( یکی از روش 

[60]multi-system disorder 
[61]  aetiology 

[62  ]prefrontal cortex   پیشانی بخشی  شود. ناحیه پیش ترین غشای مغر یا قشر مغز گفته می کورتکس به خارجی
اند که عملکردهای اجرایی و قوای  شناسان معتقد شناسان و روان از کورتکس است که در جلوی مغز قرار دارند و عصب 

 هده این قسمت از مغز است. تشخیصی بر ع

[63  ]amygdala  های  شناسان اعتقاد دارند عملکرد قسمتی از دستگاه لیمبیک )سامانه عصبی احساسی( در مغز که عصب
آن به حافظه و یادگیری و همچنین بروز هیجاناتی مانند ترس، خوشحالی و ... است. هسته آمیگدال نیز به عنوان سامانه  

 شود. کنترل درد شناخته می 

[64] genotype(s)   
[65] co-morbidity   
[66] Lord & Jones 
[67] Autism Disorder Spectrum  

توانند نشان دهند که  شناختی همچنان نمی ها و مطالعات عصب های این تصویربرداری تر این یافته[ به عبارت ساده 68]
 است. هایشان درباره مغز منحصراً مربوط به اوتیسم کدام یافته 

http://ensani.ir/file/download/article/1543232882-9974-19-1.pdf
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[69] clinical interventions 
[70] Chloe Silverman 
[71] depathologising  
[72] Doan & Fenton 
[73] NT [Neuro Typical] 
[74] atypical 
[75] already “out there” to be explored 

[76  ]reify   واره شدن مفهومی مارکسی است و پتروویچ در مدخل شی شی ( وارگیreificationف ) نامه اندیشه  رهنگ
های انسان به خصائص،  کند: »عملِ )یا حاصل عملِ( تبدیل خصائص، روابط و کنش گونه تعریف می مارکسیستی آن را این 

اند(.  رود در اصل مستقل بوده اند )و گمان می ساخته انسان که مستقل از انسان شده های چیزهای دستروابط و کنش 
کنند« )باتامور  ای انسانی، بلکه طبق قوانین جهان چیزها رفتار می هایی که نه به شیوه همچنین تبدیل انسان به چیزواره

1387 ) 
 نگاربیگی. تهران: بازتاب نامه اندیشه مارکسیستی. ترجمه اکبر معصوم (. فرهنگ 1387باتامور، ت. ]ویراستار[ ) 

افراد تحت تبعیض و ستم است. به عنوان    گریهای مربوط به کنش [ این مساله یکی از مسائل بحث برانگیز در بحث 77]
خواهانه ضرورت دارد،  های برابریهای فمینیستی، برخی اعتقاد دارند که گرچه همراهی مردان در جنبش مثال در جنبش 

توان از  طور رهبری شوند و به چه مسائلی بپردازند باید به این توجه داشت که چگونه می ها چه که این جنبش اما در این 
ولید مناسبات قدرت مبتنی بر جنس و جنسیت که در بیرون جنبش هستند، در داخل جنبش اجتناب کرد. عالوه بر این،  بازت

ای از تجارب بالواسطه زنان از تبعیض و ستم جنسی و جنسیتی را ندارند، بنابراین ضمن  مردان امکان تجربۀ بخش عمده 
ای مناسب باشد که بتوانند  ز ضرورت دارد تا فضا برای زنان به گونه که الزم است به مشارکت مردان توجه داشت، این نیآن 

زمینه، بلکه در متن جنبش مورد توجه واقع شود. همچنین موضوع  تجارب زیسته خود را طرح کنند و صدایشان نه در پس 
نیز عملی  همیشه محدود به محتوای سخن گفتن نیست، بلکه کسب اعتماد به نفس فردی و جمعی در سخن گفتن، خود  

رو است، باید به  تر جامعه با محدودیت و سرکوب روبه گری زنان در زمینۀ عمومی گرانه است و در شرایطی که بیان بیان 
گری فردی و جمعی فراهم شود و چه جایی بیشتر از خود  هایی اندیشید و آن را عملی کرد که فرصت بیان ایجاد فرصت 

فرصتی امکانی فراهم کند. البته نگرش این جمله اخیر ممکن است از نظر بعضی    تواند آگاهانه برای چنینجنبش زنان می 
سونگر را در پی داشته باشدکه به واسطۀ زن بودن یا معلولیت داشتن، به حرف زن  خطر ایجاد نوعی سیاست هویتی یک 

می  اصالت  معلولیت  دارای  فرد  نیا  حرفی  معلولیت  دارای  فرد  یا  زن  آن  است  ممکن  گرچه  از  دهد،  یکی  بزند.  ادرست 
تواند در پیشگیری از این موضوع موثر باشد این است که موضوع بحث را از توجه صرف بر افراد مورد  هایی که می راهبرد 

ای برای همه شرایط در این موضوع  توان راهبرد و نسخه آمیز چرخاند. با این حال نمی تبعیض به سمت ساختارهای تبعیض
اند و اگر  ساالرانه بشری، معموالً مردان و نامعلوالن سخن گفته ه داشت که در تاریخ مردانه و سالم ارائه کرد. هم باید توج

از تکرار این تاریخ جلوگیری کند، خواه  نتواند در خود  تاریخ مردانه و  جنبشی  ناخواه همچنان کمابیش بخشی از همین 
ری و اصالت دادن به سخنان افراد مورد تبعیض به صرف  سونگساالرانه خواهند ماند. و هم باید توجه داشت که یک سالم

 های اجتماعی را در پی داشته باشد. مند کردن جنبش های راهبردی و نوعی ذات تواند آسیبمورد تبعیض بودن می 
ها نیز هست. مثال جنبش زنان در  ها و تاریخ و وضعیت جنبش موضوعی دیگر که در این رابطه مهم است، توجه به زمینه 

اقصی نقاط جهان از دل مطالبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متولد شده و از ابتدا کمابیش ماهیتی سیاسی و اجتماعی  
اند  پزشکی بوده ای، پزشکی و روان ت اغلب متکی بر نهادهای خیریه داشته است. بر خالف این، در حوزۀ معلولیت مداخال

اند که حیات افراد دارای معلولیت را به حیاتی  ای فردگرایانه، بیولوژیک، غیرساختاری و غیر سیاسی داشته که ماهیتاً مواجهه 
یه فردی مانند خوراک و پوشاک و  اند و مسائل آنان را صرفاً در قامت نیازهای اولبرهنه و عاری از عاملیت تقلیل داده 
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برساخته  سالم درمان  جامعه  دربرابر  بودگی  اقلیت  و  آن  انواع  تکثر  دلیل  به  معلولیت  همچنین،  است  اند.  ممکن  ساالر، 
هایی بیشتر داشته باشد که افراد غیرمعلول ممکن است نتوانند آن را درک کنند. برای ایجاد میزانی از این درک،  پیچیدگی 

تری به شنیدن صدای افراد دارای معلولیت وجود دارد.  شود نیاز بیش که صدای افراد دارای معلولیت شنیده نمی   در شرایطی 
ها باشد بلکه  تواند موجد درستی گفتهبا این حال در این مورد نیز باید توجه داشت که صرف معلولیت به خودی خود نمی 

ساالری و فرایندهای  تر ابعاد مساله سالمر باشد در شکافته شدن بیش تواند کمکی موثاین مواجهه مادی و عینی است که می 
 ساز. ساز و ناتوان معلول 

[78]Växjö 
[79] Hanna Jarvad 
[80] Swedish National Autism [and Asperger] Society (Autism och Asperger-
förbundet) 

استادیار و مدرس  ادبیات     Ann-Sophie Lonngrenسوفی النیرن )-[ ]مولفان[ این روایت را برای بار اول آن81]
در مرکز مطالعات جنسیت، دانشگاه اوپساالی سوئد( در درخواست پژوهشی مشترکش با جنی برگنمر و هانا برتیلسدتر،  

 مکتوب و منتشر کرد. او متواضعانه به ما اجازه استفاده از این روایت را در این مقاله داده است. 

[82  ]O Globo  های مهم برزیل است.ای گلوبو که از رسانهراژترین روزنامه کاغذی گروه رسانهپرتی 

[83] Raymond Rosenberg 
[84] Judith Halberstam and Ira Livingston   

[85  ]developmental science   روانرشتهمیان   حوزه روان ای  جامعه شناسی،  به  پزشکی،  پزشکی که  و  شناسی 
 پردازد.  به رشد کودکان و نوجوانان می  مطالعه موضوعات مربوط 

های  جا به معنایی فوکویی مد نظر است. به عبارت دیگر منظور از حقیقت نه گزاره[ توجه کنید که حقیقت در این 86]
شوند. مثال در گفتار نژادپرستانه حزب نازی این که  هایی است که در یک گفتار حقیقت پنداشته می درست، بلکه آن گزاره 

 آمد. تر هستند، یک حقیقت به شمار می ها و افراد دارای معلولیت از انسان آریایی پستها، غیر سفید یان، کولی یهود 

[87] doing social  
[88] correct  

[89  ] intersectional  در نظریه تقاطع به جای تاکید و توجه به یک عامل ساختاری موجد تبعیض، مانند طبقه یا

ها در  ها بر اساس جایگاه سوژهشود و در هر بستر موقعیتمعلولیت، به مجموعه این ساختارها توجه می جنسیت یا نژاد یا  

 شود. دیگر فهم می کنش این عوامل ساختاری بر یک تقاطع این عوامل ساختاری و همچنین برهم 
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 ی عریان زن عرب« »چهره

 ی مرگ نوال سعداویبهانه به 

 

 2021آوریل  3

 شکیبا عسگرپور 

 

پیش  آنمتن  از  بیش  کارنامهرو  به  پرداخت  در  نوال  که سعی  درخشان  و  ی  نویسنده  پزشک،  السعداوی، 

ی مصر داشته باشد، خواهان نقد  ی زن و جنسیت در جامعهها بر سر مسئلهفمینیستی قدرتمند در تابوشکنی

ژوئن    30و روزهای پسا کودتای    2011چون و چرای ابعاد سیاسی زندگی سعداوی در بازه بهار عربی  بی

ای به معنای آن  ابله با ارتجاع بود، اما چنین کارنامهاست. سعداوی، صدای رسای فریاد برابری و مق 2013

ی سیاسی رادیکال در فضای مبارزاتی مصر بوده است. در واقعیت امر، با گذار از  نیست که او تنها سوژه

توان با  حاضر در آن، می  های صریح فعاالن سوسیالیستدهمین سال انقالب مصر و با اتکا بر مرور بیانیه

به   بازتری  ناکامیدست  از  های شتابگیریهای سیاسی، جهتبررسی علل  زده و فقدان تحلیلی کارآمد 

زنجیر انقالب  هپیوند  در  آن  نقش  و  کارگر  مردان  و  زنان  اعتصابات  و  اعتراضات  سلسله  مصر    2011وار 

  نشینی نیروهای چپ، آنی علل عقبواسطهی روشنگری، جز با نقد بیبَرندهپرداخت. چرا که اهرم پیش
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بخشِ اتحاد مبارزاتی زنان  ترتیب، ساخت آلترناتیو رهاییهای تاریخیْ میسر نخواهد شد و بدینهم در بزنگاه

 ها محصور نگاه نخواهد داشت. پوشانیای از تمجیدها و چشمفمینیست منطقه را در هاله

ی علیه جان، معیشت  ی تبعات ارتجاع مذهب اثر تالیفی سعداوی، پیرامون دامنه  50اگر کرونولوژی بیش از  

ی ورود به مذهب،  او را در سه گزاره یی فعالیتتوانیم کارنامهریم، میسو بگذاو حق بر بدن زنان را در یک

 جنسیت و سیاستْ مورد بررسی قرار دهیم. 

صورت پیوسته علیه مذهب و آپارتاید جنسیتی علیه زنانْ دست به تالیف  سعداوی در طول حیات خود، به

گوناگ نمیآثار  که  روست  این  از  کرد.  زندگی  روزه  هر  مرگی  با خطر  و  شد  رانده  از کشور  زد،  توان  ون 

ی  سازی اندام جنسی زنان )ختنه کودکان دختر( را تنها در حوزهدادن به مثلههای وی جهت پایانتالش

یک زن  های »زن و سکس« و یا »خاطرات  ها در کتابجنسیت بررسی کرد. شاید تجسد عینی این فعالیت

سازی خود در شش سالگی را از خاطر  د. او که هرگز لبخند بر لب مادر و داغِ مثلهنپزشک« جای گرفته باش

زده علیه کودکان  های جنسیتی قوانین و سنتنبرد، با تجمیع مشاهداتش در قالب پزشک و بررسی سیطره

شدن نام  زهر قرار داشت. درج دختر و زنان، همواره مورد غضب، تهدید و شکایات رسمی نهاد مذهبی اال

شدند هم، مانع از آن نشد  بایست از سوی اسالمگرایان تندرو ترور میکه میسعداوی در فهرست کسانی

که او مبارزه علیه »بنیادگرایی اسالمی« را رها کند. به باور سعداوی، مذهب ابزاری در دست قدرتمندان و  

های روشنفکران در جوامع سنتی بوده اثر ساختن کوششینهادی در خدمت طبقات حاکم برای ممانعت و ب

بشر« در راستای  ی عربی حقوقی همبستگی زنان عرب« و »اتحادیهاست. در این بین تاسیس »اتحادیه

گشت. برای ایجاد مخرج مشترک مطالباتی  بخش فراطبقاتی زنان بازمیاعتقاد وی به ایجاد جنبش رهایی

ی برآمده از آن( و »حجاب اجباری«  زدهی »مذهب« )و قوانین جنسیتو گزارهبا محوریت فراطبقاتی نیز، د 

 پرداخت. اسالمگرایان به بسط آن می یی تهدیدهای روزمرهمورد تاکید سعداوی بود، که زیر سایه

با درهم تنیدگی طبابت، نویسندگی و پایان  زده بهوقفه علیه قوانین جنسیتی بیمبارزه  زندگی سعداوی 

زدایی  ی نخستْ سیاسیی صرف، در مرحلهی کاری او به نویسندهحاصلِ کارنامهرو، تفکیک بی، از اینرسید

ه  است. لغزشی ک  2013ژوئن    30بازگشت دفاع از کودتای  آثار او و در مراحل بعد، تطهیر وی از لغزش بی

 اریخ مبارزاتی مصر دارد. ی آن و پیوند امروزی روشنگری فمینیستی با ترو، سعی در نقد زمینهمتن پیش

داری دولت در دست انور  های بسیاری را در طول زندگی خود تجربه کرد. از زمامسعداوی، استقرار دولت

ی سیاسی/مذهبی االزهر، روسای جمهور  ی تهدیدهای بدنهسادات تا عبدالفتاح سیسی، او همواره زیر سایه

ی اجتماعی حامی او، بارها وی را از  سعداوی و سرمایههای امنیتی آنان قرار داشت. اما شهرت  و گماشته
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و یا ترور نجات داد: »جوانان شب و روز دور و برم هستند؛ هزاران جوان. حکومت    مرگ در انزوای سلول

  کند که به من آسیب برساند.« ترسد و چون جوانان با من هستند حکومت جرئت نمیاز قدرتِ جوانان می

[1 ] 

های او بودند. در  های غرب، میزبان همیشگی سخنرانیوشتن مشغول بود و تریبونسعداوی همواره به ن

بایست بمیرد« را پس از پخش اذان از بلندگوی مسجد محل  که او فریاد »نوال السعداوی میواقع، مادامی

حوزه زنان  های خود در  شنید، با اتکا بر امکان همیشگی خروج از کشور، جلوی توقف فعالیتزندگی خود می

گرفت. ایستادگی علیه نظام پدرساالر و صحبت از »بدن زنان و سکس«، نه فقط در طول  و جنسیت را می

که در فضای فرهنگی امروزین مصر نیز کماکان تابوست. سعداوی همواره کنترل    ، ی سعداویساله  89عمر  

هان عرب و مورد مشخص  ی ج سیاسی ناشی از مذهب و حجاب اجباری را نه فقط در مصر که در سیطره

های یک زن فمینیستِ عرب  داد. او همیشه تقلیل فعالیتجمهوری اسالمی )ایران( مورد بررسی قرار می

ی اجباری کودکان« و »چندهمسری« از سوی خوانش فمینیستی مسلط  ی »حجاب«، »ختنهبه سه گزاره

دید.  تی با ایستادگی علیه ستم طبقاتی میدر غرب را ناشیانه و حاکی از فقدان پیوند مبارزه علیه ستم جنسی

های تاریخی را برجسته  گیریگونه که مسئولیت سیاسی سعداوی در جهتذکر این نکته از یک سو، همان

 ی فعالیتی وی خواهد بود.سازد، از وجهی دیگر نیز سرآغاز نقدی جامع علیه کارنامهمی

ی خشونت، فقر و تبعیض علیه  عرب علیه گستره  هایگیری مبارزات فمینیستی شدتساله  50طی تاریخ  

ی آگاهی  زنان، اسامی بسیاری از فعاالن، هنرمندان، نویسندگان، دانشجویان و زنان کارگر )که به واسطه

طبقاتی، علیه تبعیض و تقسیم کار جنسیتی در منازل و واحدهای تولیدی ایستادند(، همواره در حاشیه و  

زده  های جنسیتاین منظر سعداوی، یگانه مبارز علیه اختناق، ارتجاع و سیاست انزوا، مدفون مانده است. از

سازی بدن زنان و  های ارزشمند پیرامون جنایات ناقصی تالیف کتابعلیه زنان نبوده است. او به واسطه

ای تاثیرگذار در مصر و فیگوری مطرح در قالب »انعکاس صدای زنان عرب« در  ارتجاع مذهبی، به چهره

اروپا و آمریکا بدل شد، موقعیتی که برای بسیاری از فعاالن جوان با عملکردی رادیکال، محقق نشد و چه  

ی زنانی است که  جا صحبت از عملکرد جسورانه و مقاومت هر روزهبسا به آن اعتقادی نیز نداشتند. در این

ی حمایتگر  دلیل فقدان بدنهند و بهشد  مواجهحبس و شکنجه    ی دراز بابا عمری کوتاه در پی ترورها و سالیان

مفرد، باقی ماندند. در واقعیت امر، سعداوی مادامی    داخلی و فراملی، همواره در ساحت فیگورهای معترض و

های غربی به ایراد سخنرانی  از چراییِ تقلیل مطالبات زنان عرب به »حجاب و مذهب« از سوی فمینیست

ی دیگری اتخاذ نکرد. درست در بازه  ن، جز تاکید کالمی، چارهپرداخت که خود نیز جهت عبور از آمی
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بود که حتی سعداوی نیز به    2013ژوئن    30سوارشدن ضدانقالب حاکم در مصر و روزهای پس از کودتای  

تحقق انقالب    سازی وی مطالبات آنان در زمینهخط نهان و پراهمیت حضور کارگران و فرودستان و دامنه

های فمینیستی غرب  زده از سوی تریبونهای جنسیتبِرندسازی مبارزه علیه سیاستتوجهی نکرد و به  

ی  ها فعالیت و مبارزهپاس سالی تقدیرهای برحق و بهاین چرخه  داد و مورد تقدیر قرار گرفت. اما ادامه  

از ارتجاع    هایی که از دل گذار جایی برای دیدن حقیقی فعالیت زنان کارگر، دانشجویان و فمینیست  آیا  وی،

آیا عدم درک انضمامی از  مذهبی به لزوم برپایی رهایی و برابری رسیده بودند هم باقی می گذاشت؟ و 

ی حقیقی کودتاچیان  هایی چون چشم بستن بر چهرهی آن، به لغزشتحقق یک انقالب و نیروهای برسازنده

 شود؟ منجر نمی

شبه  نه یک،  ...  ی در تونس، مصر، سوریه، یمن، عراق وبازگردیم. سلسله اعتراضات بهار عرب  2011فوریه    به

نشینی، بیکاری و  نقض حق آزادی بیان، حاشیه  ها سرکوب سیاسی، تزریق فقر،ی منطقی سالکه نتیجه

های نئولیبرالیستی علیه مزدبگیران بود. اعتراضاتی که در ظاهر امر، همواره با جمعیتی تماما  تحمیل سیاست

جمعی با صدایی  ها و سرودهای دسته ها نقش بست. اما آیا تسخیر میادین، یزلهیزیونمردانه در قاب تلو

انقالب تا پیش از استقرار   سازی و یا تحققدست مردانه و خالی از زنان، به معنای غیبت آنان در زمینهیک

 انقالب بعدی بوده است؟ ضد

ردمی عراق« را بیش از سایر کشورها در  »اعتراضات م چه ها، آنها و انقالبارب خیزشپس از انباشت تج

ی انقالب اکتبر  ی جریاناتی نظیر کمیتهدر صدر نگاه داشت، بازیابی و نقد هرروزه  2020تا    2019بازه سال  

ای هشت ساله،  ی برپایی چادرهای معترضان در میدان التحریر بود. از همین روست که با فاصلهو تجربه

های زنان  مندتر کمیتههای مستقل خود و یا اعالم حضور قدرتتشکل  سازیزنان مبارز عراقی به عیان

این زنان  از رویهپرداختند.  لسانی و فضای  ی همیشگی دست درازیبار  آزارهای خیابانی، تهدیدهای  ها، 

ی مبارزاتی حتی در میادین تحت اشغال معترضین پرده برداشتند. در حقیقت بدون بررسی تمامی  زدهجنسیت

داشتند و بنا بر خوانش  نمیجلویی برنان عراقی هیچ قدم روبه، فعاالن ز2011ارزاتی بهار عربی  وجوه مب

آنکه بتوانند تداوم خط  شدند، بیمعرفی می  شانبرادران و فرزندان  ، سنتی و مسلط بر جامعه، تنها سوگواران

شان را  اعی و اقتصادیمبارزاتی و رسیدن به دادخواهی شهدای انقالب و مجموع مطالبات سیاسی، اجتم

 فریاد زنند. 

مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در روزهای پس از سقوط دولت حسنی مبارک و حدفاصل دولت  

ها و فعاالن حقوق زنان به سیاق  (، دیگر فمینیست2012ژوئن    30انتقالی محمد حسین طنطاوی )پایان  
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ا آخرین روزهای پیش از بازداشت و یا آغاز مقاومت  گیری انقالب به مبارزه مشغول بودند و تروزهای شکل

به آنان  تاثیرگذاری  زندان،  تحصنواسطهدر  تجمعات،  از  گزارشاتی  تشکلی  فعالیتیابیها،  و  های  ها 

انداز سیاسی در  ، سعداوی با فقدان چشم2013ای، برجسته شد. در تمامی روزهای انقالبی تا کودتای  رسانه

قیاسی نسبتی   درها،  خیابانسازی و یا مقاومت در  ضات و یا نقش زنان مبارز در زمینهتحلیل طبقاتی از اعترا 

  عنوان اهرم تایید ماند و شاخص دوری از »اخوان المسلیمن« را بهمحصور یا »سیسی«   مابین »مبارک« و

سازی  د برجستهی سعداوی در نقاز یک دیکتاتور به کودتاچی آتی تقلیل داد. استاندارد دوگانه  بخش و رهایی

شود  تر میی ایستادگی علیه »مذهب و حجاب« توسط فمینیسم غرب، زمانی عیانو برندسازی دو مطالبه

پذیری مبارزاتی زنان در خالل و روزهای پسا کودتا را از اساس نادیده گرفت.  که خود او نیز تکثر و بخش

های تاثیرگذار سعداوی در این باب  عالیتهای هر روزه علیه زنان و فدر حقیقت برشماری مواردی از ستم

شناسی زنان  های »آسیبسازی زنان و چند همسری(، بدل به لکچرهای دانشگاهی و یا ترم)نظیر مثله

ی این پیوست اعتراضی را  آنکه سعداوی بتواند، زنجیرهماند، بی  به این حوزه  محدود   شد و  جوامع عرب«

 برجسته و یا با آن همراهی کند.

بردن از »زینب المهدی« دانشجوی دانشگاه االزهر مصر باشد. دانشجویی که  ترین مثال، نامینیشاید ع

المسلمین  های اخوانی ارتجاع مذهبی حاکم بر مصر و سیاستی حمایتگر، علیه گسترهبدون کمترین بدنه

د. المهدی با گذار از  تبیف ای از وحشت یک ارتجاع فراگیر به دامان کودتایی ویرانگر  آنکه لحظهایستاد، بی

های اجرایی این سازمان و نقد صریح مذهب در دستان آنان، در پی فشارهای روانی و تهدیدهای  سیاست

در سال   برداشتن حجاب خود  از  ناشی  زد. کسی  2014کالمی  به خودکشی  از مرگ،  دست  پیش  تا  که 

یا بهپرونده د را مورد بررسی قرار داده بود. این  قتل رسیده بودنی دختران بسیاری که ربوده، شکنجه و 

ها آمده  حجاب که مطابق اسلوب تحمیلی حجاب و عفت اسالمی به خیاباندخترانِ تحت خشونت، نه بی

ی آزار و اذیت در خیابان و محل  درصد از زنان مصری، تجربه  99/4های رسمی،  بودند. طبق آخرین داده

از میان را تجربه کردند که  برای سعداوی که    72،  آنان  کار خود  بودند.  با پوشش کامل اسالمی  درصد 

دانست، نقش  های اصلی مبارزه علیه ارتجاع مذهبی میسوژگی زنان در برابر حجاب اجباری را یکی از رانه

بدیل اعتراضی زنان فرودست، همواره  و اهمیت زنان کارگر محجبه، مادران حاضر در میادین و قدرت بی

 کمرنگ بود. 

های پیاپی حاکم در مصر در تقابل با آن است. صحبت از  پرداخت به ترم جنسیت و نگاه دولت  حال، نوبت

مثابه فاز دوم  سیالیت جنبش مبارزاتی زنان مصر علیه ارتجاع مذهبی و »حق دفاع از آزادی جنسی«، به
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دگرباشان جنس ده سال گذشته،  است. طی  آن  از  ناشی  نقض حقوق  و  تبعیض جنسیتی  علیه  ی،  مبارزه 

جنسیت  LGBTی عظیم  جامعه در همان فضای  حداکثری  با سرکوب  این حوزه  فعاالن  مبارزه  و  به  زده 

نقض این  بردن از »ساره حجازی« سوسیالیست، فمینیست و کنشگر دگرباش مصری، مثال بیمشغولند. نام

موسیقی مشروع    کمانی در کنسرت گروهامر است. ساره حجازی که ابتدا به دلیل برافراشتن پرچم رنگین

ی جسمی و آزارهای جنسی و روانی با تودیع  ها شکنجهبازداشت شد، پس از تحمل ماه  2017لیلی در سال  

سازی  ها و امنیتی. در حقیقت وضعیت دهشتناک سرکوبد شد و پس از مدتی نیز خودکشی کردقرار وثیقه آزا

و تهدید جانی این فعالین    سیار سنگینب  های سیاسیپرداخت به »ترم جنسیت« در مصر، زایشگر هزینه

»جنسیت و    زکی«، تنها به دلیل فمینیست بودن و تحصیالت آکادمیکِاست. مردانی چون »پاتریک جورج 

محض ورود در فرودگاه قاهره، توسط  مطالعات زنان« تحت رصد دستگاه امنیتی سیسی قرار داشتند. او به

های نسل جوان، خط مبارزاتی سعداوی در  ها، فمینیستالماموران امنیتی بازداشت شد. طی تمام این س

های سیاسی این امر، پویایی جنبش جان خریدن هزینهایستادگی علیه ستم جنسیتی را ارتقا دادند و با به

ایستادگی علیه نقض حقوق زنان را حفظ کردند، اما عمر کوتاه و یا شدت حداکثری سرکوب پساکودتای  

زده و  گیری شتاباره مانع از انعکاس رساتر صدای آنان شد. در این میان، جهتمصر در دولت سیسی، همو

 : تواند مورد بررسی قرار گیرده میاز همین نقط 2013انسداد سیاسی سعداوی در روزهای پسا کودتای 

 برد انقالب و ( عدم تحلیل تاریخی از وجود و قدرت سیاسی محرومان در پیش1

 ی مبارزاتی جوانان معترض و همراهی ضمنی وی با کودتا. ه( انفصال وی از شریان زند 2

المسلمین را کم کند، اما مبارک نه، حتی قبل  »سیسی خیلی با مبارک فرق دارد. سیسی توانست شرِّ اخوان

 [2]  از او سادات هم نتوانست.«

کرد که استقرار  ها، اعالم  ها و سخنرانیکودتا در مصاحبه  یدربارهسعداوی پس از این اظهارنظر صریح  

گیرند که سیسی، به درد سیاسی و پذیرش عبدالفتاح سیسی هم در دستان مردم است و آنها تصمیم می

ها زندگی در یک دولت برآمده از کودتا به این نتیجه رسیده  خورد یا نه. سعداوی پس از سالمملکت می

 بود که اگر سیسی مثل مبارک باشد، او هم رفتنی است. 

از    فقط ،  2011سازی عملکرد مبارزاتی فعاالن زنان و طیف عظیم کارگران در انقالب  برجسته  اما آیا عدم 

یابی و تحلیل پیوسته، گریبان نیروهای سیاسی  چشمان سعداوی به دور مانده بود؟ و یا این فقدان تشکل

 چپ حاضر در مصر را نیز خواهد گرفت؟ 
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های  تعداد اعتراضات، اعتصابات کارگری و تحصنترین  داری حسنی مبارک در مصر، بیشدر زمان زمام

کارگر زن و مرد مشغول به   3000، بیش از  2006. در دسامبر سال  ناشی از کمبود دستمزد صورت پذیرفت

بافندگی و دوزندگی در محله الکبری مصر، کارگاهکار در کارخانجات عظیم  را در  ی  این مجموعه  های 

که هزاران کارگر در میدانی نزدیک جمع شده حالی  رک کردند. در اعتراض به عدم پرداخت پاداش خود ت

آن  70  بودند، ماندند و  از کارگران در کارخانه  تا ضمن متوقفنفر  تولید،  جا را تسخیر کردند  روند  سازی 

نتیجه آتی متصل کنند.  به روزهای  را  اعتصابی، عقباعتصاب  سازی  نشینی دولت در خصوصیی چنین 

های  خت پاداش و تمام مزایای کارگران بود. پس از مبارک، مرسیِ نئولیبرالِ حامی سیاستکارخانه و پردا

تر  تر، دست به تصویب قوانینی زد که به خالیالمللی پول نیز برای دریافت منابع مالی بیشصندوق بین

زاتی خود  ی کارگران و فقر جمعی مزدبگیران مصر منجر شد. کارگران مصر که در تاریخ مبارشدن سفره

( را در کارنامه دارند، همواره از اعتراض علیه قطع  1977ژانویه    18کشته در    800»انتفاضه نان« )با بیش از  

 های حاکم را از سر گذراندند. های دولتی برای تامین کاالهای اساسی تا اعتراض علیه فساد دولتیارانه

ترین  بازنگری تاریخ، علل شکست و نقد اصلیدر دهمین سالگرد انقالب مصر، جوانان سوسیالیست مصر به  

 شعار انقالب مصر پرداختند: »عیش الحریۀ، عدالت اجتماعیه«. 

توانند گامی رو به جلو بردارند و هرگز  ، نمی2011آنها اعالم کردند که بدون درک علل شکست انقالب  

 سو، عبور کنند: به این 2013قادر نخواهند بود از کابوس کودتای 

عنوان  گرایانه باقی ماندند: )نان، آزادی، عدالت اجتماعی(. بههمه، شعارهای انقالبْ مبهم و آرمان»اول از  

دموکراسی   آیا  بودیم؟  رهایی  و کدام  دموکراسی  نوع  ما خواهان چه  آزادی چیست؟  از  ما  مثال، مقصود 

ق آن آزادی حقیقی برای  ی دموکراسی که از طری واسطهپارلمانی مورد نظر ماست و یا ساختار رادیکال و بی

شود؟ آیا هدف ما پاکسازی و اصالح  های مذهبی( حاصل میهای تحت ستم )نظیر زنان و اقلیتهمه گروه

شدن به سرویس امنیت دولتی یا دریافت برخی  های دولتی از قوه قضائیه و پلیس بود؟ و یا بدلسازمان

منظور قضا،  از  و  بود؟  ما  آنان، مقصود  از  این عدالت    امتیازات خاص  آیا  اجتماعی چیست؟  از عدالت  ما 

افزایش   با  دستمزد  حداقل  تعیین  ساختاری،  فساد  کاهش  نظیر  مواردی  بر  متکی  صرفا  اجتماعیْ 

که بتواند  داران است؟ یا عدالتی اجتماعی بدون آنی سرمایهها و بدنهمالیات برای شرکت "یگرایانهواقع"

های  شدن شرکتخطر بیندازد؟ آیا منظور ما از عدالت اجتماعی، ملیبههای نئولیبرالیستی را  ت سیاستماهی

آن قراردادن  و  رویهانحصاری  یک  تحت  اعمال  ها  خواستار  فقط  ما  اگر  است؟  دموکراتیک  کنترل  ی 
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نئولیبرالیسم بر معیشت فقرا و طبقه متوسط     و   ضرورت  پس  هستیم،اصالحاتی خُرد برای مهار تاثیرات 

 چیست؟  باره  این  در انقالبی جایگاه

ها از معنای آزادی و عدالت اجتماعی، نه فقط بین نیروهای سیاسی مختلف، بلکه  برداشت  2011در انقالب  

رغم نقش بزرگی که »اعتصابات کارگری« در سرنگونی  در صفوف هریک از این نیروها هم متفاوت بود. علی

ایفا کرد و علی ها و میادین و جنبش پویای ی حاضر خیابان رغم تاثیر متقابل جنبش سیاسدولت مبارک 

صورت تقریبی، جنبش جا به. در اینندها، این دو جنبش از یکدیگر مجزا ماندها و شرکتکارگری در کارخانه

ی  گری اقتصادیْ باقی ماند و به یک بازیگر تاثیرگذار در صحنهکارگری در حد مبارزات صنفی و مطالبه

ب این  نشد.  تبدیل  غیر دان  سیاسی  تجاربِ  در  حتی  که  دیکتاتوریمعناست  از  انتقال  به  انقالبیِ  ها 

کردند و چه  های کارگری بودند که نقش سیاسی مرکزی را بازی میهای پارلمانی، این جنبشدموکراسی

بسا بدون حضور آنان، چنین گذاری ممکن نبود )برزیل، کره جنوبی و آفریقای جنوبی مواردی از این دست  

رو، درک دالیل عینی و ذهنیِ نقش سیاسی ضعیفِ جنبش کارگری در انقالب ژانویه و  اینهستند(. از  

 [  3. ] های آینده باشد«تواند یکی از اصلی ترین وظایف چپ در سالتالش جهتِ غلبه بر این ضعف، می

رت  تری از ضروای ده ساله از انقالب مصر، فعاالن سیاسی حاضر در مصر به درک عمیقحاال با فاصله

پذیری سیاسی آنان در  در تفهیم و تثبیت مطالبات خود و فقدان نقش ی کارگر زنی طبقهاوی توان چانهواک

ها،  ی متشکل فعاالن زنان، نگاه خود را در پیوند با تجارب انقالبتجارب پیشین دارند. از سوی دیگر، بدنه

های  های خود، ذیل »گروهن را در بیانیهکه آنابیند، جاییهای معیشتی منطقه میجنبش  ها و سرکوبخیزش

نفری    6000تحت ستم« جای ندهند و به عاملیت قدرتمندشان ایمان بیاورند. در مصرِ حاضر با جمعیت  

و تروریسم«  با  »همکاری  اتهام  دو  کماکان  سیاسی،  زندانیان  از  رسانه  متشکل  در  »عضویت  های  یا 

زند. این فضا، مصر را به یکی از  ه دولت سیسی دامن میهای پیشگیران سوسیالیستی« به افزایش بازداشت

توان گفت که آنچه نوال  های خبرنگاران و فعاالن سیاسی بدل کرده است. در حقیقت میبزرگترین زندان

زده انجام داد، حال فعاالن  ی فعالیتی علیه ارتجاع و قوانین جنسیتدهه کارنامه  7سعداوی در طول بیش از  

دانشجویان  به  زنان،  که  کارگری هستند  زنان  پیوستهو  جمله   صورت  بهاین    از  را  مبارزاتی  پیش  خطوط 

را در مقام    2013تا کودتای    2011برند. بسیاری از جریانات رادیکال سوسیالیستی، حدفاصل دو سال  می

شاخصی جهت بررسی عملکرد احزاب سیاسی، فعاالن شاخص فمینیست و سندیکاهای کارگری قرار دادند.  

ت پسا کودتای حاکم، منجر به  ی عرفت از حصار موقسعداوی جهت برونانداز سیاسی  این رو، فقدان چشم از

فعالی پیشکسوت« شد. از طرفی، روی دیگر  /عنوان »نویسندهگذاشتن وی بهبرخورد سلبی با او و یا کنار 
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سازی اندام زنان،  لیه مثلهناپذیر او عها تالش خستگیآمیز مجموعه تالیفات و سالسکه نیز پرداخت تحسین

امر آن است که  سکسیسم و ایستادگی علیه ارتجاع مذهبی در سطح رسانه ای گسترده بود. اما واقعیت 

از سوی    ی که چهاجز با نگاه به گذشته و جاده  ،های حاضر در مصر نیزسوسیال فمینیست  فعاالن سیاسی و

انداز و  به چشمهنوز هم  سعداوی، هموار شده است،    ی مبارز و چه فریاد رسای نوال چهرهمطرودان بی

 ضرورت ایستادگی علیه ارتجاعْ نرسیدند. 

های همیشه »شرور« خود را از  توان این گزاره را در نظر نگرفت که جهان عرب، یکی از فمینیستنمی

ی و مجموع  زستیت ملیِ متکی بر نابرابری، زنی امنیگر که شاکلهبرنده و اخاللدست داد. شَرّی پیش

 آورد. زده را به تکان درمیقوانین جنسیت

از منظر روشنگری فمینیستی و خط نهان مبارزاتی زنان حاضر در منطقه، مجموع قوانین نابربر، »مشروع«  

شود. در  و نهادینه در سنت، جز با خواهرانگی و ضرورت ایستایی علیه هر نوع خوانشی از ارتجاعْ میسر نمی

ساله در برخی روستاهای هرمزگان، خوزستان، کردستان و لرستان    6الی    3سازی کودکان دختر  مثلهایران،  

ی  ی زنان را غیرقانونی اعالم کرد، اما ریشه، دولت وقت مصر، ختنه2008به قوت خود باقی است. در سال  

اسالم، تنظیم    ای پابرجاست. تعریف حقوقی زن در صورت منطقهسازی بدن کودک بهفرهنگی این ناقص

آزارهای خیابانی، خشونت خانگی تا    یهمنشعب از آن، خشونت گسترده علیه زنان )از مجموع  مفاد قانونیِ

شدن تقسیم کار جنسیتی نابرابر در خانه، عدم برابری در دستمزد و ممنوعیت  ها(، نهادینهکشیی زنرویه

شده علیه زنان  عمالهای جنسیتی اِستمحق سقط جنین قانونی و امن، همگی مواردی از مخرج مشترک  

های  هاست که دیگر مابین جمعیتشان، سالکه صدای اعتراضحاضر در کشورهای منطقه است. کسانی

که هر روزشان،  اند، کسانیشود و خط اول ایستادگی علیه نابرابری، فقر و خشونتحاضر در خیابانْ گم نمی

 ای هر روزه است. تقویم نامرئیِ مبارزه

 : هایادداشت 

[1] https://www.theguardian.com/books/2015/oct/11/nawal-el-saadawi-
interview-do-you-feel-you-are-liberated-not 

 . همان[  2] 

[3] https://revsoc.me/statements/43552/ 

 26G-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://www.theguardian.com/books/2015/oct/11/nawal-el-saadawi-interview-do-you-feel-you-are-liberated-not
https://www.theguardian.com/books/2015/oct/11/nawal-el-saadawi-interview-do-you-feel-you-are-liberated-not
https://www.theguardian.com/books/2015/oct/11/nawal-el-saadawi-interview-do-you-feel-you-are-liberated-not
https://revsoc.me/statements/43552/
https://wp.me/p9vUft-26G
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 ها اجتماع دست

 همسنگران و همباوران  گان،یهمسا یبرا

 

 

 2021آوریل  5

 ی: افسون همصدایی نوشته

 

  یاند. همه. مردم گرگ شدهیکالهت را سفت بچسب  د یاعتماد کرد. با  یبه کس  شود یروزها نم  نیا   ندیگویم

. با  میا زبان آوردهخود به  یو گاه حت  میادهیشن  و ...  جمع خانواده  ،یجمالت را در محل کار، تاکس  نیما ا

ب  آورد،یبه ما هجوم م  یزندگ  یهایسخت  یحال وقتنیا   ک یشر  ایبا همسر    یا وقت ی  یماریب  ،یپولیدر 

  میدهیم  امیپ  ی اهیهمسا  ا یهمکار    ،یخواهر  ،یو به دوست  میداریتلفن را برم  شود،یمان مبحث  مانیزندگ

را با    مان یکه زودتر شاد  میشوق آن را دار   افتدیم   مان یبرا   یاتفاق خوب  ی. وقتمیخواهیکمک م  یحت  ای

پشت سر    گریبا همد  م،ییبگو  یا بهیرا به غر  مانلدرد د  یتاکس  ایدر اتوبوس    دی. شامیشو  کیشر  یکس

  ر یاعتماد کرد، همکارها ز   شودی: به همکار نمدیمان بگو طرف ذهن  کیاگر    یحت  میکن  بتیغ  مانسیرئ

 . زنندیآب هم را م
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که    یی مسائل، مثل غذا  نیترظاهر کوچک: در مورد بهمیگفتیخود را به هم م  یرازها  میها از قدزن  ما

خواب چگونه است  شوهرمان در رختکه  نیا  یحت  ای  میادوخته  ای  دهیمان خربچه  یکه برا  یلباس  م،یاپخته

  دان یدانسته شده و خارج از م  افتادهپاشیها پکه سال  ییها. حرفم یدار  مانییزناشو  یاز زندگ  یتیو چه شکا

 . اندشده فی تعر استیس

وگو  مقاومت، گفت  یها اما از امکان  م،ییگویماست از خشونت م  یجمع  یجستار که حاصل گفتگو  ن یا  در

.  یسرکوب زندگ  یبرا  یجز ابزار   ستین  یزیبه باور ما خشونت چ  رایکرد، ز  می از خواهآغ  یجمع  ستیو ز

 . گر یبا همد بودن کی ها به با هم بودن و با هم کار کردن، مراقبت از هم و شرما انسان  لیسرکوبِ تما

 کند یم  ر یپذمقاومت را امکان گفتگو

  ی زیچ  مان یبه دانش عمل  م،یری بگ  ادی  ی اتازه  زیچ  ا ی  میبه مسائل فکر کن  یگری جور د  کند یکمک م  گفتگو

  یدیابزار جد  ایاصال روش    ای  میکن  میرا تقس  مانیکارها   د یکه مثال با  میبرس  جه ینت  نیاضافه شود، به ا 

 . میرا برگزار کن یجمع یهانییو رسوم و آ میاز هم مراقبت کن  م،یبساز

  میسازیم  ی زیچ  یهنوز وقت  م،یخندیاست. ما با تمام مشکالت هنوز م  یبه زندگ  لیم  ز یاز هر چ  شیب  گفتگو

است،    دکردنیتول  نیهم  شودیم  مانیباعث شاد  ی از همه در زندگ  تر شیکه بیز ی. چمیشویخوشحال م

ست  ا  نیا  ی ها هم براگفتگوها و نقشه  ی. همهمی نیافریب  دوبندها،یآزادانه، فارغ از همه ق  م یکه بتواننیهم

ما را کنترل    یآزادانه  دی و تول  ی که زندگیکسان  هیو عل  میو امکاناتش را بسنج  میکن دایراه را پ  ن یکه موانع ا

  نش یو آفر  یی کردن مواد غذا. آمادهدیریخوردن را در نظر بگو غذا  یآشپز  ی. کار هرروزهمیستیبا  کنندیم

بخش باشد. ممکن است  لذت ار یبس تواندیم میشان دارکه دوستیکسانتازه و بعد خوردن آن با  ی هاطعم

  ی که برا  کار ساده  ن ی. اما غذاخوردن ما، امیبخوان  ترانه  ای  میوپز صحبت کنو موقع پخت  م یغذا را با هم بپز

  تر شیدر ب  ت یمسئول  نی است. ا  یعوامل مختلف  ریدارد، تحت تاث  یجمع  یمعناها  یها مانند هر کار ما انسان

را و چطور    ییخانواده چه غذاها  یاعضا  گریکه د  رندی در نظر بگ  دیها بر دوش زنان است. آنها باخانواده

نم  البته همه  دارند.  نم  زیهمه چ  توانندیدوست  نقش  زیهمه چ  توانندیبخورند چون  تع  یبخرند و   نییدر 

شده که در آن    دیتول  ییهاخانه  ا یها  کارخانه  ایها  در مزرعه  میخور یو م  میخریچه مندارند. آن  هامتیق

ها  . آنکنندیم نییبنا به منافع خود تع انیو دستمزدشان را کارفرما ی کار  طیکه شرا کنندیکار م یکارگران

هم که   ی امحله ایروستا  ا یشهر  یعاد  یبسازند. اهال ی زیچه چ ایکه چه بکارند   رند یبگ میتصم توانندینم

  ی و زندگ  نیاند و معموال زمدر مورد آن نداشته  یریگمیدر تصم  ی شده نقش  اقع کارخانه در آن و   ا یآن مزرعه  

با آن مانوس بودند توسط اکه سال  یا هیو کشت و کار و تغذ از    بی تخر  دیجد  عیصنا  نیها  شده است. 
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.  میزنیلبخند م  میشان دارکه دوستی. ما به کساندی ری را در نظر بگ  هابهیلبخندزدن به غر   م؛یغذاخوردن بگذر

و سر صحبت    میبه او لبخند بزن  میو بخواه  دیایمان بخوش  مشیبشناس  آنکهیب   ی ممکن است از کس  یحت

شما    یفهیوظ  مایدار هواپمهمان  ایرستوران    شخدمتیعنوان پکه لبخندزدن به  دی. حاال فرض کنمیرا باز کن

داد. در واقع عواطف ما    دیخواه  ستکارتان را از د  دینباش  ندیرو و خوشاخوش  ی کاف  یاست. اگر به اندازه

  ی که کسنیاز ما از غذاپختن، از ا  یلیچنان خحال همنی. با اشودیم  تربیشکسب سود    یبرا   یابزار  زین

  ی کننده بگو بخندکه سر کار با مردم مراجعهنیاز ا  م،ینیرا بخورد و لذت را در نگاهش بب  میاکه پخته  ییغذا

  ی. اما شادمیشویشاد م  ابد،ییو او سرانجام بهبود م  میکنیم  ی پرستار  یماریاز ب   ی. وقتمیبریلذت م  میکن

 . اندکرده دیما را به اشکال مختلف محدود و تهد تی و خالق

  ریپذبیآنقدر آس  گریاحساس را به ما بدهد که د  ن یا  دیشا  گران یزدن با دبه لحظه گفتگو. حرف  میبازگرد

 یی هاحرف  م،یکنیگفتگوها را مرور م  نی. بعدها با خودمان اکندیم  یبانیهست که ما را پشت  یکس  ای  میستین

که ماجرا    ی اوهیبود؟« راجع به ش  همنظورش از فالن حرف چ  گفت؟ی. »درست ممیادهیو شن  میا را که زده

  جهینت  ن یبه ا  د ی. شامانیهااختالف  ا ی  میدیکه به آن رس  ی جیراجع به نتا  م،ی کنیفکر م  میکرد  ف یرا تعر 

ندادن    ایدادن  نجامما را قانع به ا  ای  ندیگو یبه ما زور م  یمشترک  یرفتار  یکه در خانواده با الگو  میبرس

  ر یو تصو  ردیخود بگبه  یگریشکل د  میا که بازگو کردهیزیچ  شودیم  عثبا  هانیا   ی. همهکنندیم  یکار

و به    میکن  دایرفته پ  مانیهاصحبتچه بر همبا آن  وندیچه بر ما رفته در پاز آن  ی تریو کل  ترقیتر، دقروشن

 .میابیمناسبات ب  نیخود را در ا گاهیو جا میبرس یجمع یاز آگاه  یبه شکل بیترت نیا

ادامهگفتگو  نیا است  ممکن  شا  ایدار  ها  باشد.  آدمصحبتهم  دیگذرا  هم  بوده  ییهاها  با  روز  هر  که  اند 

  م، یهم بزن  یمشترک باعث شده که بازو به بازو  یخاص زنگ خطر   یادر لحظه  ای  میاشدهیدرچشم مچشم

 . فتدیبعدها دوباره گذارمان به هم ب ای میبه هم برخورده باش ترشیپ آنکهیب

باشد. مثال  داشته    یدر پ  یو امکانات مختلف  امدهایپ  ــاست    ندهیچقدر پا  نکهیبسته به ا   ــ  تواندیم  گفتگو

است.    تربیشها  به آدم  یدسترس  زانیمحله با توجه به تداوم گفتگو و م  ایکار    طیدر مح  یامکان همدست

و از مشکالت    اندستادهی ا  هماتوبوس کنار    ستگاهیدر ا   یکه چند زن همکار بعد از ساعت کار  دیتصور کن

اندیگویم  شان یکار رئ  ان یم  ن ی. در    یها ها خواستهآن  یاز همه  شان سیممکن است متوجه شوند که 

و   میحرف بزن مانیهاشوهر حاضر در سالن از اخالق ی هایو مشتر  شگر ی ممکن است با آرا  ایدارد.  یجنس

 .ردیشکل بگ ینطفه دوست  دیشا م،یریبگ یهم را پ  یماجراها شگاه یبه آرا مانیبعد ی هادر مراجعه
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را   ی. قرار است چند ساعتدیاسوار قطار شده دیتصادف ساده باشد. فرض کن کی گفتگوها حاصل  نیا دیشا

 دیرسیو م  ییتا اهل کجا  دیکنیکردن غذا به هم شروع م. از تعارفدیباش ریمسهم گر ید به یبا چند زن غر

  ییها یژگیمتحرک چه و  ییواگن جادو  نیا  م؟یزنیراحت حرف م  نقدری. چرا ایکردن از زندگتیبه شکا

بر آن اعمال شود.    یفضا باعث شده تا کنترل کمتر نیبودن ایصرف موقت  آورد؟یدارد که ما را به حرف م

برا م  مانیها ترس  یلحظات  ی انگار  کنار  خودِ  میگذار یرا  پم یشویم  مانیواقع  و  از    ی ها فرضشی. کمتر 

شکل گرفته    مانیهابدن  یجوار از هم  ییفضا  نی ن. چمیکنیها استفاده مآدم  ی گذارارزش  یبرا   مانی ذهن

شان را به  دستان  گذارند،یم  رونیقدم از قطار ب  یو وقت   کنندیو گفتگو م  شندی اندیکه م  ییها است. بدن

 .دهندیهم تکان م یبرا یهمدل ی نشانه

زنانه انداخته    شگاهی گذار ما را به آرا  یزیواگن زنانه انداخته است؟ چه چ  نیگذار ما را به ا  یزیچه چ  اما

  ی ها شده؟ به کالسکیتفک  ی هازنانه؟ به اتوبوس  ی هااست؟ ما را به خانه محدود کرده است؟ به پارک

  درس زنانه؟

  ی ها است که بدن  یخی تار  ،یاند. منظورمان از مردساالرشده  یجداساز  یها به حکم مردساالرفضا  نیا  همه

آور باشد، سرکوب کند، رهبر باشد  که قرار است نانی. مردکندیما را در دوگانه بدن مرد و زن محبوس م

و بزرگ    اوردیب  ایدنبچه به  باشد،اش  بر عهده  یو مراقبت  یدیکار بازتول  تیمسئول  یکه قرار است تمامیو زن

شناخته نخواهد شد.   تیرسمنداشته باشد به ییجا ف یتعر ن یکه در ایمراقبت کند. هر بدن  گرانیکند و از د

خودشان را در قالب دو جنس    ا ی  است و   ار یمع  یِجنس  شیمتفاوت با گرا  شانیجنس   شی که گرایمانند کسان

شده  گفته  ی اجتماع  یها تن به نقش  ی هر نحوکه به  یو زنان  نمردا   یحت  ا یکنند و  ینم  ف یمرد و زن تعر

 .دهندینم

  م یرا بساز  مانیهاجمع م،یبا هم گفتگو کن  م،یابیرا ب  گریکدی  میکنی م  یشده سعکیتفک  یفضاها  نیدر ا  ما

اشباع شود از همهمه صداها و    شگاهی خانه، واگن قطار، آرا  ی: آنقدرکه فضامیکن  ری را تسخ  هادگاهیتبع نیو ا

خود را در    یصدا  هابهیو غر  دنرسب  هابه«یو به گوش »غر   رونیشوند به ب  زی ما، و کلمات سرر   یگفتگو

 . مشترک ما  یو برزن بشود فضا  یما باز شناسند و آنگاه کو یصدا

و    ها کردندیتول  ها،کردنتی ها، رواگفتگوکردن  نی ما است. ما از دل ا  یاز همدست  ی ما بخش  ی وگوهاگفت

صاحب کار    یجنس  یهاکه چطور در برابر خواسته  م یریگیم  ادی  مانیهابدن  یجوار هم  نیطور خالصه ابه

چطور به    م،یبرخورد کن  نه در مواجهه با گشت ارشاد چگو  م،یبه خوابگاه برو  رتر ی ها دچطور شب  م،یستیبا

ماجرا را پنهان کند. چطور   دیکه شا میسر هم کن ییهاراه دروغ  نیو در ا میده  ان یمان پاناخواسته ی داربار
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  ی. چطور برامیمان منتقل کنو دوستان  خود را به خواهران  یهاو تجربه  میستیدر مقابل سلطه خانواده با

و    فشار مدرسه، رسانه  ریو چطور ز   میدولت مقاومت کن  موراندر مقابل ما  مانیها و روستاهاحفظ خانه

  دیدانش تول  یجوارهم  نی. ما از دل امینبر  ادیخود را از    خیو تار   مییسخن بگو  مانیها به زبان مادر دولت

سرکوبش کنند. اما    یکنند و حت  رشینشناسند، انکارش کنند، تحق  ت یرسم. هر چند دانش ما را بهمیکنیم

  نه یداشته است، که سها سرپا نگهاست که ما را قرن  یزنده ماندن، دانش  یبرا   ،یزندگ   ی برا  است   ی دانش  نیا

ا   ی . بگذار سعمینقلش کرد  نهیبه س اما   م،یکنیمان را منتشر مکه دانش  مییما   نیکنند سرکوبش کنند. 

باز پس    اند هآن را از ما گرفت  که کنترلِ   ییو فضاها  میساز یخود م  ی برا  یدیجد  ی واسطه آن فضاهابه

 . میریگیم

پشت سرمان    م،یصحبت کن  یاگر با کس  میترسی. مثال م میشویم  گریکدیما خود عامل سلطه بر    یگاه

کند.    ی سر بزنگاه پشتمان را خال  ا یخودمان استفاده کند    ه یعل  میاها گفتهکه به آن  ییزهایحرف بزند؛ از چ

»از ماست که   ای «...  میکه »اگر اتحاد داشت میزنیلب غر م  ری وقت ز. آنافتدیهم واقعا اتفاق م  یخب گاه

.  ست ین  یما شدن  یکند که همدست  ت یسمت هدا  نی ها قرار است ما را به اجمله  ن یا  یبر ماست«. البته همه

!  میمتحد شو  میتوانی: چون نممیدهیرا با خودِ سوال م  م«یمتحد بشو  میتوانیجواب سوال »چرا نم   یعنی

که   میترسی. مثال اگر ممیبازگرد مانیهابه ترس دیبا مینک دایسوال پ نیا  یبرا یگر یکه جواب دنیا  یبرا

ابزار    یعنیما،    یاست که زندگ  نیخاطر ابه  ایمشکل از همکارمان است    ایمان را بزند آآب  ریهمکارمان ز 

که فرزند    یخانواده به زن  ک یمثال در    ای قرار داده شده است؟    مان یکارفرما  اریما، دربست در اخت  شتیمع

  یبرتر   شودیدار نمکه بچه  یزن  ایند  فرزندانش دختر  ی که همه  یا آورده، ممکن است نسبت به زنیدنپسر به

  نیکه از ا  یقدرت مردانه و نفعبه   یکیعروس و مادرشوهر نزد یمردساالرانه رابطه ی در الگو ایداده شود 

  ی کی زیحضور ف  یمرد  د یروابط شا  نی. در اشود  یگر یبر د  یباعث تسلط زن  شود یآنان م  بینص  یکینزد

 . افکنده است  هیزنان سا نیبر روابط ا  ینداشته باشد اما مردساالر

الگوبردار  یاست که رفتارها   نیشان افرودست  ت یکه راه نجات از موقع  پندارندیگاه م  زنان   ی مردانه را 

طر   یعنیکنند.   صدا خاموش  ق یاز  به  یصدا  گرانید  یکردن  و  کنند  بلند  را  تهدخود  و    ر یتحق  د،یزور، 

کرده است به هم   مردکه زن را زن و مرد را   یکه رابطه ستمنیا  یجابه یعنیمتوسل شوند.   یسازیگرید

 . میشو لیتبد  یگریگر دخود به ستم میخواهیم م،یبزن
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 درهم شکستن مقاومت یاست برا یابزار خشونت

بدون دخالت مداوم    تواندیوجود آمده است و نه مخود بهنه خود به  گر یکدیبه    یاعتمادیو ب  یگانگیب  ترس،

ا   دار یپا  سلطه ا  نیبماند.  است. چه  بوده  با خشونت همراه  و سلطه همواره  به  نیکنترل  صورت  خشونت 

تو در    یحاکم که کالف  یها یدئولوژینهادها و ا  قی از طر  میرمستقیعمال شده باشد و چه غبر ما اِ  میمستق

و ساخت    یریگبازپس  ی و ... است. خشونت در مقابل مقاومت ما برا  یمل  ،ی تیجنس  ،یتو از ستم طبقات

  توانندیکنند؟ مگر م  یبدون خشونت حجاب را اجبار   توانندیو م  توانستندیبوده است. مگر م  دیجد  یفضاها 

 هانیکنند؟ زم  یرا پول  یآب، غذا، هوا و محل زندگ  کنند؟  میتنظ  بدون خشونت ساعت ورودمان را به خوابگاه

زبان    ،بدون خشونت  توان یآب ببرند؟ چگونه م  ری خاطر نفت و انتقال آب مصادره کنند و روستاها را زبه  را

  ی هامکتیها پشت نکرد؟ تنها با خشونت ممکن بود که کودکان را ساعت  لیواحد را به همه تحم  یو فرهنگ

و    یکار خانگ  ،یکار مراقبت  ،یرا کشت. تنها با خشونت ممکن بود که فرزندآور   شانلیتخمدرسه نشاند و  

کار قلمداد شود.    ،یآن فقط کار مزد  یزاما شمرده شود و در اِ  «ذات »نباشد و    « کار »ما   ی دیبازتول  یکارها

د و  کر  جدا  عتیخشونت بود که ما را از طب  نینظام سلطه بوده است. ا  ریناپذییخشونت همواره بخش جدا 

ما که مقاومت ما بود را از ما ربود و    ی اش انسان مدرن را خلق کرد. خشونت بود که زندگتکامل  ر یدر مس

 . کرد  خیسلطه گوناگون در طول تار یها نظام یهاما را برده

خشونت است و    یها ابزار  نیتر از مهم  شان یو اطالعات  یدستگاه نظاموو دم  سیها، پلدولت  ی نظام  قدرت 

ابزارها در طول    ن ی. اشودیم  یبانپشتی  … مدرسه، رسانه و    ر یها نظآن  کیدئولوژیا   ی هارگتوسط سازوب 

ها را  زندان  برد،یم  نی را از ب  اه انسان گریو د  عتیطب  کند،یها را روشن مامروز آتش جنگ  نیو تا هم  خیتار

د از رنج و زحمت  بتوان  اندک، یکه گروه  کندیم  ابزارها کمک  نی. اکندیها را سرکوب مو شورش  سازدیم

که از  یاند و هستند. اما زنانخشونت بوده  ن یا  انیقربان  نیتر یو اصل  نید. زنان از نخستمند شوبهره  گرانید

ها  اند، آنکرده  یها که کار کمتراند، آنداشته  یتربیشها که ثروت  آن  ،اندبرخوردار بوده  یار یبس  ازاتیامت

از نژاد، مل   کیناخواسته شر  ایاند که دولت و حکومت را در دست داشته، خواسته  بوده  یمذهب  ای  تیکه 

  تر بیششراکت    نیکه سهم خود را از ا  میاگاه خواسته  یاند. ما زنان حتخشونت شده و از تداوم آن نفع برده

  ی مرد مقتدر دولت  آورد،یدست مشرکتش به  ی برا  ی تربیشکه سود    میموفق باش  ی ری مد  م،یکن  تر بیشو  

پل  ای  میباش نظام  سیبه  دستگاه  همیوندیبپ  یو  اما  نمبه  یسود  چ ی.  بها  دیآیدست  به  از  نیا  یمگر  که 

دست  به  ی اقتدار  چیشود، ه  دهیکش  یتر بیشکار    ــ  گر یمردان و زنان و کودکان د  ــ  ی گرید  یها انسان
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انسان  دیآینم امت  ی تربیش  ی هامگر  شوند.  اقتدار    ازی سرکوب  بهبیشو  امنتر  مسلم  راحت  تیطور    یو 

ها  انسان  دنیکش  یبه بردگ  یکه برا   یازاتیبا امت  م یتوانیاما نم  کندیزنان فراهم م  یبعض  یبرا  یتربیش

 . میاند، رها شوشده دهیگران آفر توسط سلطه

  یاتدیها. تولما انسان  ی هادیها و در دست گرفتن تولکردن بدنرام  یبرا   ستیطور خالصه، خشونت ابزار   به

  ن یهدف ا  میطور مستقبه  خی است در طول تار  دگریاست. بدن زن که خود تول  یما به زندگ  لیم  أکه منش

. در نظام  ستین  یگری د  هیفرد عل  کیفقط خشونت    یروست که خشونت جنس  نیاست. از اخشونت بوده

 ابان یدر خ  یمتلک  یزن  یشده است. مثال وقت  لیقابل تصرف و مصرف تبد  یایمردساالر بدن زنانه به ش

. انگار که آزار  کندیم  دیتهد  ا ی  ری مشابه احساس ترس، تحق  ت یدر موقع  یاز مرد  تر بیشمعموال    شنود،یم

  یشدگکه بر بدن زنان مهر غصب  یی. گوردبر بدن خود ندا  یکه کنترل  شودیم ادآوریبه زن    یکالم  یِجنس

خود  هم به  یگریشکال دخشونت اَ  نیا  میخود دار  یزندگ  کیکه با شر  یایجنس  یخورده است. در رابطه

لذت   نیمرد ا یعنی یگر یکند و د دیلذت را تول دیزن با یعنی  یکیکه  دیگویم  یکار جنس می. تقسردیگیم

  شودیسبب م  ی. کار مراقبتدهدیبدن مردانه قرار م  یمنداصل را بر بهره  یتیکار جنس  میرا مصرف کند. تقس

  یجنس  یکه رابطه  ستی طور ننیدهند. البته ا  تی را بر لذت خود اولو  یگریکه زنان داوطلبانه مراقبت از د

  ست یآن ن  یمعنابه  نیاست، اما ا  نیفر آمراقبت هم لذت  ینداشته باشد. حت  یلذت   چیزنان ه  یضرورتا برا

  جا یکه مراقبت ب میده ص یخودمان بوده. پس قابل درک است که اگر بعدتر تشخ ی خواسته ز یکه همه چ

که  نیکند. بسته به ا  مانیعصبان  تواندیتا چه حد م  « یخواستیجواب که »خودت م  نیا  دنیبوده است، شن

  تر بیش  م،یا ر شدهیخود زنج  یِچقدر به کار مراقبت  یعن یخروج از رابطه بسته است،    ی ما برا  ی وپاچقدر دست

  ی نهاد ازدواج و وابستگ  ها ریزنج ن یا ن یتراز مهم یک یبه ضرر زنان استفاده کنند.  ت یوضع ن یاز ا  توانندیم

 . است  ی اقتصاد

نبدن  یشدگدیتهد  نیا زنان  بدن  به  بدنستیها منحصر  اجتماعکه در سلسله  ی. هر    گاهیدر جا  یمراتب 

مثال    یخشونت است؛ برا  هدفِ  ی نحوبه  است  شده در تضادفیتعر  یو با استانداردها  ردیگیفرودست قرار م

او    یبرا   ییجا  یشهر  یو فضا   ندینشچرخدار می  یصندل   یکه رو  یفرد  ند،یبیکه در مدرسه آزار م   یکودک

  یی هاو بدن  شودیکه رد مرز م  ی مهاجر  خورد،یم یمار یمتفاوت که برچسب ب یجنس  ت یبا هو  یندارد، بدن

 . رندیگیهدف گلوله قرار م  زارها یها و نکه در کوهستان

 دادن به گفتگو ها برای شکلی عمومی و جمعهای حوزهپتانسیل
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  ی که زندگ  یحول محل  ییها. جمعمیبرو  شیخود پ  ی هابه سمت ساختن جمع  دیما با  ها، نیوجود تمام ا  با

  یها تجربه  یدرباره  می توانیکه میی. جاو ...    میخوانیکه درس م  ییفضا  م،یکنیکه کار م  ییفضا  م،یکنیم

  یی ها. جمعمیبزن دیو دست به تول میدانش خلق کن م،یکن یهمدرد م،یمان با هم گفتگو کنمشترک ستیز

  ن یکه به ما ا  ییها. جمعدهدیرا م  ن یشیپ  یفضاها  ی ریگو بازپس  دیجد  یکه به ما امکان خلق فضاها 

امن  م،یامکان را بدهد که فراتر از گفتگو برو را فارغ از    مان یواقع  خودِ  میبتوان  م،یکن  ت یدر آنها احساس 

  دایحل پآنها راه  ی برا  م،یهم مطرح کن  یبرا   ا مان رمشکالت  م،یکن  دایپ  یهمدستان  م،یکن  تی ها رواقضاوت

 . میحل آنها اقدام کن یو با هم برا میکن

زندگ  ی ابانیخ  میفرض کن  دییایب آن  ناامن است. شاشب  میکنیم  ی که در  نانوا  میبتوان  د یها    ،ییدر صف 

پ  ر یها در مسصبح اتفاق  ی روادهیکار، هنگام  برا   ی در پارک و هر  را  قرار    ی گریدر کنار د  یمدت   ی که ما 

 به دوستانِ  م،یدا کنیپ  یها دوستانصحبت  نیاز دل هم  میبتوان  دی. شامیآن صحبت کن  یدرباره  دهدیم

به    دی. شامیناامن محله صحبت کن  یهاو در خصوص شب  میبگذار  یبا هم قرار  م،یشو  یمان معرفدوستان

 میریبگ  میتصم  دی. شامی برو   رونیو با هم ب  میبگذارها، با هم قرار  گرفتن شبپس  یکه برا   میبرس  جهینت  نیا

قدر به هم اعتماد  آن  دیکنند. شا   تربیشرا    ابانیخ  ییروشنا  میو بخواه  میمنطقه برو   یبه شهردار  یجمعدسته 

.  میزنان محل ساخت  گرید  ی برا  یو حلقه امن  میگفت  گر یکدیرا هم به    ترمانیکه مشکالت شخص   میکرد

کن  میتوانست  دیشا برگزار  منظم  شامیجلسات  شو  میتوانست   د ی.  شامیبزرگ  محله،    محله  میتوانست  د ی.  به 

کنار هم است    مانیهابدن  یجوشهم  یز یاز هر چ  شیکه رخ دهد، ب  یدی. هر شامیریمان را پس بگجهان

 . هست  نندهیکه آفر 

. دور  میاحرکت کرده  گریکدیاعتماد کرده و پشت به پشت    گر یکدیکه به    ییهاما لحظه  خ ینبودند در تار  کم

  ن یما را از ب  یهاابزارها بدن  ن یترکه با سبعانه  ییها. لحظهمیاهم جمع شده و با هم به فکر چاره افتاده

زند  ایبرده   چارچوب  کردهاندر  محبوس  برجسته  یکیاند.  ها  سال  نیا  نیتراز  در  گذشته    یهالحظات 

از    یار یبس  یشبه اما در واقع از دل سنت و تجربه  کیظاهر  که به  یبود. اعتراضات  1398اعتراضات آبان  

  ی ستادگیگاه سر به راه نبودند و ا چیکه ه  ییهاآمد. جماعت  رون یمحالت و مناطق کشور در مقابله با دولت ب

آب و    ن،یکرده بودند: در جنگ هرروزه بر سر مسکن، زم  نیتمر   هارا سال  ینظام   یرو یو ن  سیدر برابر پل

و با هم هماهنگ    ابندیب  ی تربیشگسترش    یاجتماع  یها به مدد شبکه  توانستندیاعتراضات م  نی. انیسرزم

 .کند لیسرکوب را تسه نترنتیتالش کند با قطع ا ت یبود که سبب شد حاکم یتوان واقع نیشوند. هم
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  یی هاتر از جماعتبزرگ  یینظرات خود را در فضا  میکه بتوان   دهندیامکان را م  نی به ما ا  یاجتماع  یهاشبکه

 د یروابط جد  م،یکن  دایهمدست پ  م،یرا بسنج  گرانیو نظرات د  میکن  انیب  میکنیکار م  ای  یکه در آن زندگ

وابسته نباشد. به    یو زمان خاص کانبه م  مانیهاارتباطات  نیچن. هممیکن  دایتازه پ  یدشمنان  یو حت میبساز

کرد.    یرا سازمانده  ییهاکنش  توان یم  سازد،یما م  ی برا  ی که شبکه مجاز  یی هاامکان  ن یواسطه تمام ا

 ی اسیشود که اساس کنش و هوش س  یها و ارتباط جسمانبدن  ییگردهما  نیجانش   تواندینم  زیچ  چیه  یول

 . است یجمع

توانست در فاصله    یمجاز  یهادر شبکه  یجنس  یمنتشرشده در خصوص آزارها   یها تیطور مثال روا  به

  یطور کلو به  زدیآزارگران برانگ  هیرا بر عل  ییهاجلب کند و کنش  یها را به مساله آزار جنستوجه  یکوتاه

  ا یندارند    ی مجاز  ی فضا هب   یدسترس  لیکه به هر دلیکسان  ی آزارگران خلق کند. اما جا  ی برا  یناامن  ی فضا

  ن یدر واقع ا  اند کجاست؟انتخاب کرده  تیفعال  دانیعنوان مرا به  ی گرید  یفضا  ایاند و  از آن حذف شده

  ی جمع  ی هاامکان را داده در چارچوب رسانه نیاست که به ما ا  یازاتیامت  ی جهیخود نت  ی ورزشکل از کنش

افراد    یفرهنگ  ه یو سرما  یده از طبقه اجتماعکه برآم  ازات، یامت  ن ی. امیبرسان  یا را به گوش عده  مان یصدا

شود. در  را شامل می  یو اجتماع  یاسیس  یهاتیفعال  نهیشیشبکه روابط و پ  یمثل گستردگ   ی است، موارد

مختص    یکه انگار آزار جنسیمنتشر شد. طور   «ی »فعاالن مجاز  یاز سو  هاتیاکثر روا  ،«تویم»جنبش  

دست  پاک  یرا درباره  هاشهیاز کل  یار یبس  ی گرتی نوع از روا   ن یبوده است. درست است که ا  یبه قشر خاص

  شه یکل  دن یکشرونیو با ب  شکندیفرهنگ بودن« و »متمدن بودن« مرد طبقه متوسط درهم مبودن، »با

  ز یچ کی ان یمنیاما در ا  کندیبه مسئله م لیطبقه تبد  نیزنان ا  یشهر آن را برا هیحاش یها تجاوز از زاغه

باقدست  انچنهم ناد  ی نخورده  علدهیمانده:  خشونت  طرد  و  حاش  هیگرفتن  اهیزنان  انی.  با  نه    ن یبار 

استدالل   نیاست« که با ا  دستانیو ته  چارگانیو مشکل خاص ب  ستیکه »تجاوز مشکل ما ن  یانگارسهل

حال  به  ی فکربعد    میکن  یدگیشکالت خودمان رساول به م   دیبگذار  م،یهست  یکننده که »ما خود قربانمجاب

منافات    گر ید  یرنج گروه  ییبا بازنما   یرنج گروه  ییمعناست که بازنما   نیبد  نی ا  ا یکرد«. آ  میخواه  گرانید

  ییکه تنها صدا صدا دی آیوجود متصور به نیا گر،ی زنان د  یصدا ابیکه در غ  جاستنی. مسئله اریدارد؟ خ

شن که  اآن.  شودیم  دهیاست  گو  ن یگاه  و  تعم  اشندهیصدا  زنان خشونت  میدهیم  میرا  تمام  و    دهیدبه 

ها را فرا  آن  م،یچیپیها هم نسخه مآن  یبرا   م،یآوریوجود مبه  ده« یاز »خواهران آزارد  یساختگ  یاجتماع

ب  وهیبه ش  میخوانیم ب  انیم  ییگفتگو   آنکهیخود    ن یا   میداشته باش  ی تصور  آنکهیما شکل گرفته باشد، 

تاث  ی گرکنش  وهیش  ن یا  . دارد  ی شان چه مختصاتیهستند، زندگ  یخواهران چه کسان   ی بر زندگ  ی ریچه 

گذاشتآن خواهد  اآن  .ها  در  منیها  فکر  چه  م  .کنندیباره  مقاومت  آزار چگونه  مقابل  در   .کنندیاصال 
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  ر یمقاومت و مبارزه تحت تاث  وهیاز ش  م،یبریکه م  یما را از رنج  ف یسواالت تعر   ن یا  به   پاسخ   ی جووجست

 .اندازدیب ییرها  یبرا ار یعتمام  یامبارزه  ریبسا ما را در مس ه و چ دهدیقرار م

با    یوندیکه چندان رشته پ  رندیگر را بپذنام خشونت  ی خطر افشا  توانندیم  یمثال معموال تنها کسان   یبرا

گر گره خورده  به خشونت  کندیم  یکه او در آن زندگ  یجماعت  ایزن و گروه    یاو نداشته باشند، اگر زندگ

ممکن    وندیپ  نیاو جور در نخواهد آمد. مصداق ا  ی شکل از مقابله با خشونت با مختصات زندگ  نیباشد، ا

  یچنان با او ارتباط اقتصادد و همکن  یخانه زندگ  کی با آزارگر در    دهیدباشد که خشونت  نیا  یاست به سادگ

از مخاطبان ناشناس را هدف قرار    یتیکل  یدر نظر داشت که افشاگر   دیبا  یداشته باشد. از طرف  یعاطف  ای

مورد    یهمدل  یبرا  یاتحاد قابل اتکا باشند و نه حت  یبرا   نهاز زنان    یار یبس  یکه ممکن است برا   دهدیم

برا ا  ی اعتماد.  است  روا   ن یمثال ممکن  از  افغانستان  ی برا  یگر تیشکل  و    یزن مهاجر  که همواره خود 

نظر  ناامن به  ینداشته باشد و حت  یتیاند، جذاببوده  ران یا  تیو حاکم  ان یرانیدر معرض خشونت ا   انش یاطراف

مخاطب قراردادن    یجادهد به  حیزنان عرب را بازگو کند ترج  هیخشونت عل  خواهدیکه م  یبزن عر  ای  دیایب

اند، در جماعت خود به  متوسط  یفارس و از طبقه ن،ینشاز آنان مرکز یار یکه بس  یتر ییاز فعاالن تو  یجمع

 .کند لمنتق زی ن گرید یها تجربه را به زنان و جماعت نیکند و ا  ی مسئله را مرئ ادیطور خودبن

ف  یارسانه  کنش مواجهه  گفتگو   یکیزیبدون  به  ،رودررو  یو  را  کنشما    ت ی هدا  یفودفست  یها سمت 

شدن و خوانده  دهیشن  ی برا  د یبا  ماندیو به رسانه محدود م  شودیاز رسانه آغاز م  ی کنش  ی. چرا که وقتکندیم

  تر بیششان  و توجه  ستکوتاه ا  یاجتماع  یهاکند. بازه توجه در شبکه  یرویپ   یجمع  یها از قواعد رسانه

  ی آزار ما درباره  تی. مثال اگر روانندیافریکوتاه جنجال ب  یا که بتوانند در لحظه  شود یم  ییمعطوف به صداها

ما را بازنشر کند    ت یکه روا  مینداشته باش  یپرمخاطب  یاگر آشنا  ای   ستیشده نباشد که چندان شناخته  یکس

حالت از    ن یدر بهتر  ای  م،ینرو  شیها پبدن  ییگردهما  تنخواهد شد. در واقع اگر به سم   دهیما شن  تی روا

  ن یدور خواهد انداخت. ا  یما را مصرف خواهد کرد و بعد از مدت  یرسانه صدا   م،یها آغاز نکنبدن  ییگردهما

  ، یورزو کنش  ی رگذاری تاث  الی: ما را دلخوش کنند به خخواهندیگر ماست که قدرتمندان سلطه  ی زیهمان چ

گر که از  سرکوب  یهاملتـدولت  یبرا   ن یبهتر از ا ی ی. چه کاالگران ید  یبه سرگرم  کنند لیخشم ما را تبد

  اند؟در هراس یعاص یهابدن جیاجتماع و بس

طور کامل منتقل کند.  احساسات کنشگر را به  تواندیکه م  کندیخلق م  یامکانات  یکیزیرودررو و ف  ارتباط

را    یها، خشم، نفرت و عشق است که همدلها، خنده اشک  ،یزبان  یهاحرکات بدن، لغزش  ،یارتباط چشم
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  تی روا  کنندیما کمک م  ه ب  ی مجاز  ی هاکه موثرتر باشد. شبکه  کند یم  تی هدا  یو گفتگو را به سمت  سازدیم

 .باشد مانیها بدن ییبه سمت گردهما دیاما حرکت آن با م،یکن

خشونت    انیسو است. ب  نیاز دهه هفتاد به ا  یستین یفم  یشعارها  نیتراست« از مهم  یاسیس  ی»شخص  شعار

دادن ابعاد  نشان  ی ها براقدم  نیپنهان ستم از اول  یکردن سازوکارها یشکال روزمره سلطه و مرئو زور، اَ

را  ییرها  نی گزیاست که جا  ندیفرا  نی زنان است و در هم  هیخشونت عل  ی و ساختار  یاسیس بخش خود 

 .میابییم

ما را رستگار    ،یدگیدصرف اعتراف به ستم  ایآ  م؟یبرس  میخواهیم  یزیها به چه چحرف  ن یا  انیاز ب  اصال 

اگر    ؟یدگیستمد  نیکننده ادیبازتول  ینابودکردن سازوکارها  یدر پ  ایو    م؟یعدالت  ینه، در پ  ا یخواهد کرد؟  

موجود    ییقضا   «عدالت»ما را از    یزیاجرا شود؟ چه چ  دیبا  یدست چه کسعدالت به  نیا  م،یبه دنبال عدالت

 ایآ م؟یکنش خود را از آن رها کن میاند تا بتوانکدام «عدالت » نیا  یمردانه یها یژگی زده کرده است؟ ودل

به منافع فرد    ایحذف نکند؟    ایمختلف را طرد   یهاکه گروه میکن  فی را تعر  یبخشییمنطق رها میاتوانسته

  ی از کلمه  ی. وقتگرددیبه مدرسه و خانواده برم  هیما با تنب  مواجهه  نیندهد؟ اول  یتربیش  تیاولو  یگروه  ای

گران  مشاهده  کننده،هیتنب  شونده،هیتنب نیب  یچه نسبت  ست؟یهیتنب  گونه منظورمان چ  میکنیاستفاده م  هیتنب

  یهسرکوب به بهان یها دائما برا و نظام زندان سی حاکم، پل ییبرقرار است؟ نظام قضا گریگران دو مداخله

به آن مجاز    یابیدست  یرا برا  ییهاو چه روش ستی چ  تیما از امن نیگزیجا  فی . تعر شوندیمتوسل م  تیامن

 م؟یدانیم

  ،یپشتوانه جمع  ازمندی که ن  یاست. کنش  یاسیس  ی کنشگر  دهیاست و ستمد  یاسیس  یخشونت کنش  انیب

شناختن    یبرا  یعزم  ازمندیاست. ن  گریکدیو گفتگو و رودررو شدن با    دگانیستمد  ییگردهما  یتالش برا

  ییرها  ی . مبارزه براکندیم  ک ینزد  به هم   و  ،که ما را از هم دور  یی هاتی منافع و محروم  ازها،یها، امتتفاوت

جو  وجست  یاجتماع  یها شبکه  یممکن است. آنچه ما در هزارتو   بخشییرها  ییها روش  طریق  تنها از

  یکه راه خود را گم کرده است، آن هم در روزگار  گر یکدیوگو با  ما به گفت  لی جز م  ست ی ن  یزیچ  میکنیم

است که هر روز به    یافتادگفقدان و دور  نیافکنده. اما هم  هیمان سابر روابط  ی ماریکه هراس از مرگ و ب

  ی ازی. نمیازمندین  یجمع  ستی و ز  گریکدی که تا چه اندازه به در کنار هم بودن، مراقبت از    آوردیم  ادمانی

 . پل خواهد زد هایها و جدا افتادگهراس یکه به آن سو یانسان

 



1459 

 

 https://wp.me/p9vUft-271:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک
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 و مبارزه طبقاتی   آوری، تیلور، کینز، فریدمنفن

 )بخش دوم( نئولیبرالیسم و  مالی ـ  پولی   سرمایه برآمد

 

 2021آوریل  8

 بهروز فراهانی ی: نوشته
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چنان» کار  تاکنون  تقسیم  دیدیم  از    عنوانبهکه  یکی 

می ظاهر  تاریخ  اصلی  این    کهطوریه ب  شود،نیروهای  درون  در 

های فعال  ایدئولوگ)صورت متفکران طبقه  طبقه حاکم قسمتی به

درباره ایجاد توهّمات طبقه  را منشا اصلی    یو مدرسی که  خود 

زندگی می درمیگذران  آن سازند(  حال  گرایش  آیند،  دیگران  که 

تر است، چرا  تر و پذیرندهنسبت به این عقاید و توهّمات انفعالی

این واقعی،  زندگی  در  برای  که  و  فعال طبقه هستند  اعضای  ها 

 ( ایدئولوژی آلمانی)  «ی دارند. ترساختن توهّمات و عقاید وقت کم

 

 داری سرمایههای بلند در نظام ها، انباشت و موجبحران -1

طبقه دیگر  ای  بورژوازی  و  کلیسا  حاکمیت  یا  فئودال  طبقه  برخالف  او،  سلطه  است،  دینامیک  و  فعال 

شود.  اعمال نمی  نزور عریاشده و با  نای و اصناف از پیش تعیین  ها و قوانین رستهروحانیون،  توسط نورم

ادی در  ا قهر پنهان اقتصب  و  داریسرمایه  پول  –  کاال   –این سلطه از طریق بازتولید دائمی مناسبات پول  

قرارداد  » با حفاظت از قوانین حمایت از مالکیت خصوصی و    ،شود. دولت حامی آنسپهر جامعه جاری می

  آن  تولید  تجدید  و  سرمایه  انباشت  اجتماعی   –زمینه سیاسی    ،بگیران، کارگران و حقوقدارسرمایهبین    «آزاد

و طرح   داریسرمایه  تکامل  از  دوره  هر  در .  کندمی  تضمین  را نظرات  عرضه  شاهد  نحوه  هاما  بزرگ  ی 

ب این  بورژوازی،  فکری  مختلف  مکاتب  هستیم.  سرمایه  انباشت  و  تولید  مارکس  هسازماندهی  قول 

با اقشار متفاوت بورژوازی طرح   ، بورژوازی  « های فعال ایدئولوگ» های انباشت سرمایه  در رابطه مستقیم 

دوران امپریالیسم، همراه   داری سرمایه. در دهندمیمتفاوت ارائه  های متناسب با منافع این طبقه را در دوره

و اساتید اقتصاد بورژوا نیز دائما رو به افزایش گذاشته و    هابا افزایش نقش دولت در اقتصاد، نقش دانشگاه

های کالن  ای مستقیم در مکانیسمهای بزرگ مداخلهیا کمپانی  هااقتصاددانان بورژوا بمثابه مشاوران دولت

کار گرفته شده است. اما این بار  همستقیم در خدمت طبقه حاکم ب   طوربهجا نیز علم  . اینکنندمیاقتصادی  

 آشکار.  کامال شکل هب

که در    ها آناز  گیرد و یکی  ی مختلف صورت میهاطبیعی است که در این میان رقابت سنگینی بین طرح 

و سلطه    داری سرمایهتضمین ادامه بازتولید مناسبات    معینی هست، ضمن مجموع ترجمان هژمونی قشر

دلخواه و صرفا با توجه    طور بهکند. آیا این امر  دیگر بورژوازی تحمیل میهای  طرح   ه، خود را بکل بورژوازی
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با توازن قوای درون    «انتخاب »گیرد؟ رابطه این  میی متفاوت طبقه حاکم صورت  ها خشبه رقابت و توان ب

چیست؟ گرچه در ظاهر این تغییر    داری سرمایهک طرف و دیگر طبقات متخاصم جامعه  طبقه حاکم از ی

شوند، تناسب  ها در هاله تقدس پیشرفت ناگزیر و الزامات تمدن، سازماندهی تولید و تکنیک عرضه میطرح 

پیشنهادی مکاتب مختلف طبقه    « راه حل»اردوگاه کار و سرمایه در غلبه این یا آن ترفند و  بین دو  قوای  

تعیین  نقش مهم  ،حاکم گاه  ایفا میاکننده و  نکتهی  این  درکند.  که  قرار  ا   ای است  توجه  مورد  مقاله  ین 

 است.  هگرفت

جا وارد بحث بحران و انواع آن  ینا  های کوچک و بزرگ است. ما درلبریز از بحران  داری سرمایهتاریخ  

های  ها بحرانلرزه درآوردند که به آنهی توجه داریم که ارکان نظام را بیهان( و تنها به آن بحرا 1شویم)نمی

 گویند. یافته ساختاری یا سیستمی میتعمیم

را    هاروبرو شد و آن1858-1857در اروپا و بحران جهانی    1950- 1947با دو بحران    مارکس در زمان خود

تر کرد. اقتصاددان فرانسوی  رونق را دقیق  –  بحران  –مورد بررسی قرار داد و درک خود از چرخه رونق  

ساله    10-8بندی  یک مرحله  « گذاری دینامیک سرمایه»، با بررسی  1861( در سالJuglar)  کلمان ژوگالر 

ی بیست میالدی  هاسال(، اقتصاددان انگلیسی، در Kitchinها را بدست داد. ژوزف کیچین )از این بحران

کندراتیف،  ساله رسید.    4-3بندی چرخه کوتاه  یک مرحلههب   ها«شرکتموجودی کاالهای  »با تمرکز روی  

تسویه در  مارکسیست، که  بررسی درخشان  اقتصاددان  با یک  اعدام شد،  استالینی  خونین دهه سی  های 

  10-7یا   4-3ایهای دورهبر بحران، عالوه «داریسرمایههای بلند موج »  وجود پدیدههآماری ب -تاریخی  

  ساله   50-25های  هبا چرخ  را  هارده و آنب  ، پیها سروکار داشتبا آن  ای که مارکس در زمان خودساله

سیمون  .  کردمیمنتسب    داریسرمایهرشد    «های معیندوران». کندراتیف این پدیده را به  بندی کردهدور

( اقتصاددان  Kuznetsکوزنتس  در    ییآمریکا(  تکیه  هاسالهم  با  میالدی  جمعیتی»  بر ی    « تغییرات 

 را تئوریزه کرد.   داریسرمایهساله روند گردش  25تا  15های هچرخ

بویژه  و سپس «  اختراعات و ابداعات بزرگ»نقش هبا اتکا ب وتی طوالنی؛ ابتدا ژوزف شومپیتر،کدنبال سهب 

ط اجتماعی معین و  الت شومپیتر و تکیه بر لزوم وجود شرایبودن استدال)با حرکت از ناکافی  ارنست مندل

دیگر،    ( انقالبات صنعتی  مارکسیست  اقتصاددان  بعدها چند  این  و  و هر یک    تحلیلبه  کندراتیف رجوع، 

  تردید از آنِتوضیح مارکسیستی بی  نتریکاملها و نتایج آن پرداختند.  هبررسی و توضیح ریشهنوعی بهب

ی معاصر  ها مارکسیستی  هاپژوهشهای آنان که اخیرا توسط  بندیهدورهبا نگاهی بارنست مندل است.  
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تا امروز را   1789ی هاسال( ما چهار دوره بزرگ امواج بلند رونق و رکود را از 2تدقیق و تکمیل شده است)

 اند. همنعکس شد 1نمودار که در   دهیمتشخیص می

با چهار  ا  در ما  دوران  روبرو هستیم کهین  رکود  بلند  از  با    هر کدام  موج  بحرانِیکی  یافته،  تعمیم  چهار 

ساختاریِ و  متفکر  هم  داریسرمایهنظام    سراسری  بخش  دارند.  از  بورژوازی خوانی  کدام  هر  ین  ا  در 

،  هاییحله، راو سازماندهی تولید و شکل انباشت  ، برای تغییر تکنیک هاییهای بزرگ بحرانی، پاسختندپیچ

رشد سریع  در آمریکا،  رفت از بحران پیشنهاد کرده است. مثال وقتی  برای برون  ای هریش گاه جزئی و گاه  

پیکر  ی غولهاشرکتیکدیگر، پیدایش هها و اتصال ایاالت مختلف بهآهن، افزایش مکانیزاسیون کارخان هرا

بود که   اعالمرا موجب شده  قیمتتوافقات  ب   هاشده  کنترل  هرا  بحران  مینفع خود  اولین  بروز  با  کردند، 

مصادف با دومین موج رکود بر طبق جدول لوچا( متفکران بورژوازی    - 1873ساختاری اواخر قرن نوزدهم )

ل این  صنعتی نبود، در تشکییافته  و تعمیمبحران را، که چیزی جز اولین بحران اضافه تولید عظیم    «علت »

کردن رقابت آزاد،  ها و مخدوشدیدند. از یک طرف تحت عنوان مبارزه با توافقات بین شرکت  هاتراست

تر از  ، مهمقانون شرمن بود و  شانترینمعروفقوانین ضد تراست و ضد کارتل در آمریکا تصویب شدند که  

ی سهامی بزرگ  هاشرکتایجاد    وقوع پیوست که هب  ها شرکتاز طرف دیگر انقالبی در سازماندهی این    آن،

و اداره امور    اموالبین صاحبان    ییی سهامی نقطه عطفی در جداها شرکتبود. این    نتیجه آن  « هلدینگ»

بورژوا بزرگ  موسسات  حقوق  ییجاری  مدیران  اداره  توسط  از  این شکل  زد.  نشان  را  انه  دارسرمایهبگیر 

اداره مستقیم   میلیاردرها    هاشرکتجایگزین  افرادی که جزو فامیل  به اصطالح  آنچه شد.    بودند،توسط    ا 

 ( 3در قرن بیستم بر آن بنا شد. )  ها شرکتالگوی   و   همعروف شد  « انقالب مدیریت»و  «ها شرکتانقالب  »

 داری چهار موج بلند سرمایه 

 امروز  تا از آغاز 
 فاز نزولی  صعودی فاز 

 

  181۶-1847 1789-181۶ اولین موج بلند 

 1873-189۶ 1848-1873 دومین موج بلند 
  

 1920-1939/ 1945 189۶-1919 سومین موج بلند 
سی شروع   دهه  ساختاری    بحران 

 میالدی در فاز نزولی سوم 

 ند چهارمین موج بل 

 

1945 /1940  

1973 /19۶7 - 

-1973/19۶8 

 پایان نامعلوم؟ 

 بحران ساختاری دهه هشتادشروع  

 میالدی در فاز نزولی چهارم 

 

 1نمودار 

 

 بندی براساس دوره

فرانسوا    محاسبه 

 لوچا 
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همین دوران شاهد تحولی بزرگ در حیطه مالی بود. نهادهای پرقدرت مالی در همین دوره شکل   زمانهم

ی بزرگ،  های دولتهاگذشته از تامین مالی هزینه جنگ  هابانکترین فعالیت  گرفتند. تا پیش ازین، اصلی

بعد  هین با  د. اما ازبو  هامدت به آنهکوتا  اعتبارهایو دادن    هاپرداختدر امور وصول و    هاشرکتهمراهی  

و    ، کارنگیهایی مثل راکفلرهکردند. گرومیهای بزرگ فعالیت صنعتی و مالی را با یکدیگر ترکیب  هگرو

های صنعتی برای حفظ کنترل خود، نهادهای مالی در  گروه  .مورگان شاخص این نهادهای جدید هستند

  از   ادغام شد.  «هلدینگ  –کورپوراسیون  » ر  د  «کارخانه»و در عمل    ها ایجاد کردندشرکت   ایندرون خودِ

را با تامین اعتبار بلندمدت و کنترل    هاشرکت  «همراهی»خود، یعنی  بعد سرمایه بانکی وظیفه پیشین  هین با

 . ترکیب کردند سهامداریاز طریق اعتبار و   هاشرکتمدیریت این 

ب و  در سازماندهی  هدر همان حال  و تحوالت  تغییر  این  ،  داریسرمایهی سهامی جدید  هاشرکتموازات 

تفسیر آن هنگام  هما وارد دوران امپریالیسم و سلطه سرمایه مالی )بنهادهای مالی قدرتی عظیم یافته و  

 شدیم.   پولی(یعنی ترکیب سرمایه صنعتی با سرمایه لنین و هیلفردینگ از این مقوله 

 یی و برآمد کینزگرا 1929بزرگ  رکود و کسادی -2

ام و درینجا  هدوره من در مقاله پیش در بخش تیلوریسم صحبت کردینا  در مورد وضعیت مبارزه طبقاتی در

ادامه   شروع جنگ جهانی دومدومین بحران ساختاری که در اواخر دهه بیست شکل گرفت و تا  همستقیما ب

در تاریخ ثبت    «بزرگ و کسادی  رکود»نام هبود و ب  1929در  پردازم. شوک این بحران که اوج آن  مییافت 

که نتایج کاربست اولیه تیلوریسم و انقالب  سابقه بود. درست موقعیبی  داری سرمایهشد، در زندگی تاکنونی  

اثر رشد نشان میرا  سابقه اضافه ارزش نسبی خود  صنعتی اول در افزایش بی داد و سرمایه هنگفتی در 

ی دهه بیست، در دست هسته مرکزی بورژوازی بزرگ  هاسالقه شش درصدی در تولید طی  سابساالنه بی

وقوع پیوست و سپس  هاز دوران پیشین در آمریکا ب  ترمتراکم شده بود، بحران اضافه تولیدی بسیار بزرگ

کرده و  بینی کس پیشمار که  رکودی   –سرایت کرد. درست طبق زنجیره رونق  داریسرمایههمه جهان هب

کلی جدید؛ بحرانی ساختاری و منطبق  هاما در ابعادی ب  بندی کرده بودهآن را در رده خصایل ذاتی نظام طبق

 بر آغاز یک موج بلند رکود. 

کارل مارکس( و این اولین بحران عظیم ساختاری    سرمایه   زسا)سال انتشار کتاب دوران  1867در فاصله

و    داریسرمایهورژوا بیکار ننشسته بودند. رشد الینقطع مناسبات  ب  ن در قرن بیستم، متفکرا  داریسرمایه

بر لزوم و عقالنیت این نظام بود و    «دلیل  نتریقاطع»تحوالت عظیم همراه آن، برای مدافعان نظام خود  

تمدن خلل ایجادکنند، جلوگیری    روی پیروزمندِتوانست در این پیشمیبایست از دخالت عواملی که  میتنها  
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ها برعهده گرفت. سه متفکر، استانلی نئوکالسیکه  کردن این امر را مکتب موسوم بهظیفه تئوریزکرد. و 

منگرJevons)  جونز کارل  انگلیسی،   )  (Menger( والراس  لئون  و  اتریشی   )Valras  تقریبا فرانسوی،   )

درآوردند که در ادامه بوسیله  نگارش  هیی را در زمینه اقتصاد بهازمان ولی بدون ارتباط با یکدیگر کتابهم

پیدایش سه محفل در لوزان سوئیس، کمبریج انگلستان و وین در اتریش انجامید. علت  هب  نشاشاگردان

چون پدران مکتب کالسیک  نئوکالسیک قبل از همه این است که اینان نیز همه  نامگذاری این گرایش ب

ش خودکار بازار در تخصیص درست منابع موجود کار و  )ریکاردو و آدام اسمیت( به لیبرالیسم اقتصادی و نق

معروف آدام اسمیت. اما در نحوه ارزیابی و تحلیل   «دست نامرئی بازار »سرمایه اعتقاد داشتند یعنی همان  

ب  هاهای تولیدشده، این مکتب از آنارزش جای بررسی عوامل و قوانین ذاتی مناسبات  هفاصله گرفته و 

ب انسانرفت» بررسی  ه  تولیدی  آن  ها«ار  ارزش    هاپرداختند و نظریات  توزیع  تولید و  در توضیح چگونگی 

کلی رد کردند. یعنی درست در مقطعی که مارکس  ها بر   ه و نقش عامل کار در آناضافی و سود سرمای

ادامهب بهمثابه  ریکاردو  و  اسمیت  نظریات  انقالبی  منتقد  انتقاد  هدهنده  و  خود  اضافی  ارزش  نظریه  خلق 

نظرات  هنوعی بهجدا شده و ب  ها دست زد، این متفکرین بورژوا از آن  داریسرمایهجانبه از جایگاه تاریخی  ههم

ه )اقتصاددان فرانسوی اواخر قرن هجده و اوائل قرن نوزدهم( بازگشت کرده و این نکته را  ژان باتیست سِ

فقط کار یا نیروی کار نیست که ارزش   عاریت گرفتند که، برخالف گفته ریکاردو، اسمیت و مارکس، اینهب

کلی  هبخصوص به این فرض، ب   ها زا هستند. آنآفریند بلکه هر سه عامل زمین، سرمایه و کار ارزشمی

آفریند مثل درخت گالبی که  میای کردند: پول، پول  هتوجه ویژ  «تولید ارزش توسط سرمایه»   :نادرست او 

( را به آن افزودند و اعالم کردند که ارزش اضافی  Margin)  «حاشیه »نام  ه( و اصلی ب4دهد! )گالبی می

از   با مصرف به  شود، سودمندیکاالها در حین مصرف آن ایجاد می  «ایهسودمندی حاشی»تنها  ای که 

 کند.  تدریج کاهش پیدا می

نئوکالسیک گروبرای  یا  از طبقات  جامعه  جامعههها یک  بلکه  نشده  تشکیل  اجتماعی  تنها    های همگن 

اجتماعی را تنها در پرتو رفتار    –های اقتصادی  هپدیداست و در نتیجه    «افراد مجزا » دربرگیرنده  

توضیح  همغز افالطون نیست که درک کرد این بازگشت به باید مورد مداقه قرار داد. احتیاجی ب این افراد 

سوسیالیستی بر زمینه    –چالش در حال برآمد جنبش کارگری  همتفکران بورژوازی، واکنشی ب   « غیر طبقاتی»

در اروپا و آمریکا بود که با   داریسرمایهزوال مناسبات تولیدی کهن و گسترش سریع و توفانی مناسبات  

  داریسرمایهظام بودن بحران در نذاتی و ضروریه خود گورکن این نظام را هم آفریده بود. این متفکران ب 

هیچ اعتقادی نداشته و معتقد بودند که اگر عوامل غیراقتصادی در امور دخالت نکنند، تولید و عرضه عمومی  

میزان تقاضای الزم خود را پدید آورده و تعادل اقتصادی خودبخود برقرار خواهد    هکاالها و خدمات ضرورتا ب
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رازمدت و انبوه. کافی است که رقابت در بازار توسط عوامل  شد، نه بحرانی در کار خواهد بود و نه بیکاری د

پیش  هخوبی و خوشی بههای کارگری مختل نشود تا همه چیز بهاتحادی غیراقتصادی مثل اقدامات دولت یا 

نئولیبرال موقهارود! صدای  همان  از  را  امروزی  موقعیمی  ع ی  تا  شنید.  رشد  شد  بدون    داریسرمایهکه 

جز  هآن کافی بود و ب « توضیح»و   داری سرمایهرفت این نظریه دفاع از مناسبات جلو میههای شدید ب تکان

انتقاد رادیکال سوسیالیستی بر اساس تزهای کارل مارکس در جبهه مقابل، هیچ مکتب دیگری در میان  

را نشان    خود  1929بحران و رکود بزرگ در سال    هکاقتصاددانان بورژوا در مقابل آنان قدعلم نکرد تا این

 داد.

اشاره کنیم. در طی این دوران   ،تغییر مهمی که در اقتصاد و جامعه آمریکا اتفاق افتاده بودهباید ب جادر این 

با آشکارشدن کاربست نتایج انقالب صنعتی اول و بویژه افزایش حجم و استفاده گسترده از    عظیم، رشد

  تر یا دقیق ،هاسالسابقه گرفته بود. در همین ی بی، رشد صنعت در این کشور سرعتایهی کارخانهاماشین

  51.3ی کوچک شاغل بودند از  هاکشاورزی و زمین  بخش ، تعداد کسانی که در  1929تا    1880از سال  

تا    1900درصد کاهش پیدا کرد و با افزایش استخدام کارگران در صنعت جدید، از سال    21.6  از  ترکمهب

درصد افزایش    70درصد به    49.5بگیران ثابت از  ل، سهم کل اقشار حقوقسا  29، یعنی تنها در عرض  1929

رشد سریع    در اثر  ،عظیم خرده مالکی و تولیدکنندگان خرد  . در پی این تحوالت، آن محیط( 5پیدا کرد )

  اسحاق  قوله. ب یافت کاهش    شدت هدوره ب  ایندرهم  ،  دوره پیشین  داریسرمایهصنعت جدید و مناسبات  

دنیای  هحال نشانه عبور سریع از دنیای تولیدکنندگان خرد بدر عین  1929( بحران  Issac Joshuaجاشوا )

 (  6. )دوچندان کرد بود،ناشی از بحران را که  و این فقر و فالکت  بگیری بودحقوق

  « قصابی بزرگ»ی امپریالیستی یک جنگ جهانی ویرانگر را که  هادر همین فاصله تضادهای بین قدرت

یک ضرب و برای مدتی قابل  ههای آن روسیه شوروی سربلند کرد که بهنام گرفت موجب شد و از خراب

ب  را  قوا  توازن  ملتهتوجه،  و  کارگران  همها نفع  در  داد.  تغییر  استعماری  ستم  تحت  رادیکالهی  ترین  جا 

دست  هعتراضی را بی اها جنبشهای انقالبی متشکل شده و رهبری  هی جنبش کارگری در اتحادیهابخش

یافته کارگران بسیار مثبت بود. با شکست تعرض  گرفتند. تاثیر این تحوالت در افزایش قدرت بخش سازمان

در وضعیت دفاعی    داریسرمایهی بزرگ  ها امپریالیستی چهارده کشور علیه جمهوری جوان شوروی، دولت

ویران دوباره رونق گرفت و دهه  قرار گرفته بودند و وقتی تولید در اثر تالش برای بازسازی اروپای نیمه

بیست شاهد رشد مثبت مداوم اقتصادی در این کشورها بود، کارگران نیز خود را سازمان داده بودند. در  

اتحادی   آمریکا در تعداد اعضای  تهاین دوره  تاریخ    5ا  های کارگری  پیدا کرده بود که در  افزایش  میلیون 
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بود بیسابقه  اتحادی  . آمریکا  تنها  نه  اروپا  در  بویژه  و  آمریکا  و  هدر  سوسیالیستی  رادیکال  احزاب  بلکه  ها 

  در   کمونیستی  –یک فراکسیون مبارز سوسیالیستی    موفق به ایجاد  و  کمونیستی رشد شایانی کرده بودند

ا بودند.  شده  کارگری  البتهجنبش  فراکسیون  رهبری    ین  فشار  زیر  هم  و  بود  کارفرمایان  زیر ضرب  هم 

کارگران    ترها بود از جمله اینکه بیشهو اشکاالت زیادی که متوجه این اتحادی  نقایص ها.  هرفرمیست اتحادی

نوعی در عمل  ههای کاری سازماندهی شده بودند و بهماهر در آن عضو بودند، بر اساس رستهماهر و نیم 

های کارگران ساده مخلوق  هدادن تودسازمان  هین دوران، توجهی با  در  هااتحادیه کارگران استادکار بودند. آن

،  هاین آنترمهمدر  گرایشات نژادپرستانه    جودپیکر نداشتند. از طرف دیگر وهای غولهتیلوریسم در کارخان 

ناچیز باشد. با این وجود تعداد اعتصابات    هاباعث شده بود که تعداد کارگران رنگین پوست در آن  «آ اف ال»

دشواری تیلوریستی، از جانب    هدائما رو ب   و اعتراضات کارگری که در رابطه با ساعات کار، دستمزد و شرایطِ

اتحادی کارگری سازماندهی میهفعالین  بسیار  های  اعتصابات  حتی  باشد.  توجه  قابل  و  بسیار مهم  شدند، 

می شکل  هم  شرکت  گرفت.  بزرگی  تعمیرکاری  بخش  کارگران  سراسری  و  عظیم  اعتصاب  مثال  برای 

هزار کارگر در آن شرکت کردند. مردم شهرهای کوچک    400که سه ماه طول کشید و    1922آهن در  هرا

از اعتصاب حمایت فعال کردند. در طول اعتصاب کارفرماها و دولت از گارد ملی برای سرکوب آن استفاده  

دسته کارگران اعتصابی را اخراج کرده و  ه، دستشدن ده نفر شد. صاحبان شرکتهشتکردند که منجر به ک 

  به اوج خود  «ها ها و آنارشیستضدسرخ » شکن دست زدند. هیستری  اعتصاب  وسیعا به استخدام داوطلبان

دستور لنین و زینوویف )دبیر وقت  هشما ب»رسید. دادستان کل وقت؛ هاری دوهرتی، به اعتصابیون گفت:  

نفع خود تغییر  هبعد از سه ماه اعتصاب، دولت و کارفرمایان افکار عمومی را ب  «اید! هکمینترن( اعتصاب کرد

  پایان یافت. با کسب چند امتیاز و اعتصاب  ( 7)دادند 

  به ی را  ا همادها در آن، کارفرمایان  هدر اثر این اعتصابات و نقش اتحادی ضدحمله کارفرمایان فوری بود و  

معروف شد. طبق این بند کارگر استخدامی تعهد    «قرارداد سگ زرد »نام  هی کار اضافه کردند که بقراردادها

در    1932ای نشود. این بند در قرارداد تا سال  هکرد که در طول مدت قرارداد خود عضو هیچ اتحادیمی

های  اما اعتصابات و درگیری  .حذف شد  ی کارگرهای  هاتحادیزیر فشار    و تنهاقراردادهای کاری وجود داشت  

در آن نقش مهمی ایفا  و احزاب چپ  هاای ادامه پیدا کرد و سندیکالیستهردگست  میزانهب کارفرما –کارگر  

( Savageدست راستی، امثال فردریک سویج )  مبلغانوقتی بحران بزرگ شروع شد،    کردند. تا آن حد که می

اقشار متوسط علیه   میان کردند و جو هیستریکی درمیرا مسئول بحران معرفی  ها ها و اقدامات آنهاتحادی 

صحنه سیاست  گذاری در  ها در تاثیرهها ایجاد شده بود. اما دیگر قدرت اتحادیهاتحادیگرا و  مبارزان چپ

 آمریکا غیرقابل انکار بود. 
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پنجشنبه سیاه( توفانی در جهان  معروف به  )  1929اکتبر سال    24انفجار بحران در بورس وال استریت در 

  ها ها از بازار نابسامان آلمان و سرازیرشدن آنهبا فرار سرمای  1928ایجاد کرد. این بحران در واقع در سال  

.  ایجاد کرده بودکه جهشی به ارزش سهام آن داده و حباب بزرگی را    ده بوبورس نیویورک شروع شد هب

در بورس،  گیری از حباب  هبرای بهر  هابانک، در اثر سوداگری عظیم  را  بحران بورس با خود بحران بانکی

  . تمام معناهب  بحران اضافه تولید صنعتی  ظهور  مراه آورد که نظام اعتباری را بکلی فلج کرد و بدنبال آنههب

گیر اقتصاد آمریکا در دهه بیست عمدتا بر پایه اعتبار بانکی و بدهکارشدن عظیم  از آنجا که رشد چشم

شکست و رکود    ،داریسرمایهسابقه در تاریخ  را با شدتی بی  هابنا شده بود، این بحران کمر آن  هاشرکت

های صنعتی  ه. در بعضی شاخین کشور نصف شدا  تولید صنعتی در   1933تا    1930بزرگ آغاز شد. در فاصله  

درصد هم رسید. قیمت محصوالت کشاورزی به یک چهارم و گاه نصف خود سقوط کرد.    75این افت به  

،  بگیرانحقوقدرصد    25  یعنی  ،ییچهارده میلیون آمریکادرصد سقوط کرد.    90ارزش سهام وال استریت  

از جمعیت فعال آمریکا ب  «های مردمی سوپ»لطف  هب   تنها  بیکار شدند. یک چهارم  ادامه  زندگی  هخیریه 

 . دادندمی

به سه میلیون کاهش پیدا    پنج ها از  هتعداد اعضای اتحادی  در آمریکا   ، هاشرکتها و  هشدن کارخان هدر اثر بست

مبارزه  هشرایط جدید و اهمیت سازماندهی جنبش بیکاران بهکرد. اما بخش رادیکال جنبش کارگری با توجه ب

دا ادامه  مارس  خود  ماه  در  دیترویت،    1930د.  نیویورک،  شهرهای  در  بیکار  هزار  و    واشنگتنصدها 

در شهرها    «شوراهای بیکاران »  تشکیل  هکردند. حزب کمونیست آمریکا دست ب  پیماییهسانفرانسیسکو را

  1931ی اعتراضی بسیار فعال بودند. برای مثال در سال  هاجنبش و مراکز صنعتی زد که در سازماندهی  

بیکاری  رسید.  550تظاهرات اعتراضی برگزار شد که این تعداد در سال بعد به   400نها در شهر شیکاگو ت

خطر انفجار جنبش بیکاران یک واقعیت    ین معضل طبقه حاکم شده بود.تر انبوه بدل به بزرگ 

های چپ و انقالبی نفوذ  هانکارناپذیر بود. در اروپا وضع جنبش کارگری حتی از آمریکا بهتر بود و اتحادی 

بهترین  هموفق شده بود که جنبش بیکاران را ب  «ت   –ژ    –س  » بسیار باالتری داشتند. در فرانسه اتحادیه  

 های کارگران بیکار در این کشور روزانه بود. ییپیماهنحو سازماندهی کند. را

پای   زیر  زمین  میلیونی،  انبوه  بیکاری  و  ابعاد  این  با  بحرانی  کرد!  تئوریبروز  خالی  را  نئوکالسیک  های 

شان با گوشت و پوست  ییهمتای اروپا  هابیکار و میلیون  ییمیلیون آمریکا  14اعتباری این نظریات را  بی

کردند و از آنجا که دخالت دولت در اقتصاد در آن دوران بسیار ناچیز بود و عمال تنها به  خود احساس می

ها، خودکار نئوکالسیک«  تعادل ذاتی»شد، نظریه  ارگری محدود میو سرکوب اعتراضات ک  « برقراری نظم»
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دخالت    گونههیچاعتبار شد. بحران بدون  ، بکلی بیشودکه قرار بود توسط بازار میان تولید و مصرف برقرار

 دنبال تقریبا یک دهه رشد الینقطع بوقوع پیوسته بود. هو ب  « عوامل غیراقتصادی»

شد نیشخند کارل  راحتی میهدیوار خورده بود و ب ه( با سر ب Laissez-faire)  «رقابت آزاد » حال که تئوری  

ای برای آن بیاندیشند. و  ههایگیت تصور کرد، الزم بود که متفکران بورژوازی چاره  مارکس را در آرامگا

عرضه  چنین بود که تزهای اقتصاددان و سیاستمدار انگلیسی جان مینارد کینز که از چندی پیش تدقیق و  

های اقتصادی خروج از بحران پیدا کردند. کینز که خودش اعتراف  هشده بودند، جایگاه هژمونیکی در برنام

نئوکالسیک  هاسالکند  می تاثیر  آن  هاتحت  تبلیغ و تدریس می  هابوده و نظرات  برا  یک  هکرده، دست 

داری  سرمایهانتقاد مارکسیستی نظام  ای در نظریات حاکم زد. او، البته پس از تف و لعنت به  هبازبینی ریش

لزوم    یپرداخته و نظرات جدیدی را درباره  هانئوکالسیک «  عدم مداخله »ناپذیر  ه، به انتقاد از عنصر خدش( 8)

آدم تاز  «قدرت عمومی » نگرفتن دخالت  هنادید اوهدر اقتصاد، طراحی کرد. کینز  نبود  ی  ها سالدر    کاری 

ی  هاسیاستکار وینستون چرچیل زده بود و با  هی دولت محافظهاسیاستانتقاد شدیدی از  ه  بیست دست ب

  ه انجامید  1926چیان و یک اعتصاب عمومی در سال  ریاضتی او، که به اعتصاب بزرگ معدن  – لیبرالی  

عضو رسمی کمیسیون مک میالن  کاران،  هدنبال شکست محافظهب  1929بود. او در سال  ه  بود، مخالفت کرد

 نقش مشاور اصلی همان کابینه را بازی کرد.  1930ضعیت وخیم اقتصادی بود و در سال برای بررسی و 

شده بود.    هاباید خاطر نشان شد که کینز تنها متفکری نبود که متوجه نادرستی تزهای بنیادین نئوکالسیک

( در آلمان، دمان در بلژیک، اقتصاددانان مکتب استکهلم که  Schachtزمان با او کسانی چون شاخت )هم

ایکس  »برخوردار بودند، پژوهشات تین برگن در هلند، فریش در نروژ و گروه    هادمکراتاز حمایت سوسیال  

پرونیست  «بحران   – به  نزدیک  اقتصاددانان  فرانسه،  اساتید  در  بخصوص  و  آرژانتین  و  مکزیک  در  ها 

روزولت را طراحی کردند، همگی در ارائه پاسخی برای    «دیلـ  نیو  »نیویورک که    های بوستون ودانشگاه

برای مقابله با رکود و بیکاری عظیم همراه آن،   نشاخروج از بحران و رکود بزرگ کوشیدند که پیشنهادات

را    هانه فقط دخالت وسیع دولت در اقتصاد را در هسته مرکزی خود داشت، بلکه حتی مسئله مصادره بانک

بودن، مرد سیاست و مشاور دولت انگلستان هم بود در  هم با خود داشتند. اما کینز که عالوه بر اقتصاددان

تئوری عمومی شغل، سود »  شساز ( و کتاب تاریخ1930)  «یک رساله در مورد پول »این میان با دو اثر خود  

مند ارائه کرد که در واقع پایه اصلی و منسجم تئوریک این نظریات  ( طرحی منسجم و نظام1936)  « و پول 

ای یکتا و  هی هفتاد میالدی نظریه غالب، اما نه نظریهاسالبود. این نظریات پس از جنگ جهانی دوم تا  
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ی بزرگ  هابود و مورد استفاده مشاوران دولت  داریسرمایهفرد، در میان متفکران مدافع نظام  همنحصر ب 

 ، نه فقط روزولت بلکه حتی جان کندی، قرار گرفت. داریسرمایه

پای با تز  باور  بودند که عرضه کلی خودش تقاضای کلی را ایجاد    هاای  نئوکالسیکهکینز  این  )که بر 

که سطح تولید    دهد( مخالفت کرده و در مقابل معتقد بودکند و اجازه بروز بحران و بیکاری انبوه را نمیمی

ب اشتغال  توسط  ه  و  که  موثر  نظر گرفته شد  ها شرکتتقاضای  کادر  هدر  در یک  یعنی  دارند.  بستگی  اند 

)کادری که کینز به آن توجه دارد و خروج از رکود بزرگ را هدف خود قرار داده است(    مدت،ههای کوتاهدور

صاددان  مورد او از تزهای اقتدر این کند. تقاضای موثر و موجود نقش کلیدی و موتور را ایفا می

( ویکسل  کنوت  سال  Knut Wicksellسوئدی  در  که  کتاب    1898(  تعیین»در  و  عوامل  سود  کننده 

بر نقش    «ها قیمت از عوامل موثر در رشد یعنی   «تقاضای عمومی »که  بویژه یکی  اقتصادی و  در رشد 

 کرد. هبود، استفادهگذاری، انگشت گذاشتهسرمای

انداز با سرمایه و نیز نقش و نحوه  کینز در سه محور؛ تحلیل نقش تقاضای موجود برای پول، تفاوت پس 

ارائه داد. او برخالف نظر آنان    هاتعیین نرخ بهره پول، پیشنهادات تئوریکی بکلی متفاوت با نئوکالسیک

بین عرضه و    ید که با وجود تعادلآداری پیش میشرایطی در سرمایهکرد که  میاستدالل  

طوالنی و  انبوه  بیکاری  نتیجتا  و  اشتغال  کمبود  یک  با  ما  عمومی  روبرو  تقاضای  مدت 

او با تکیه بر الگویی که ارائه    عمومی هست.  ویم، کمبودی که ناشی از ضعف تقاضای شمی

ود  شمیتعادل برقرار نحال خود رها کند نه تنها  هگیرد که اگر دولت دخالت نکند و بازار را بمیهد نتیجه  دمی

 بودن تقاضا، ما با یک کمبود اشتغال مزمن و طوالنی روبرو خواهیم شد. دلیل ناکافیه، بهبلک

بر این اساس کینز در سه سطح پیشنهادات معینی برای دخالت دولت در اقتصاد در زمینه تقسیم درآمد ملی؛  

ود؛ )یعنی  شمیضرب باعث کاهش نرخ بهره    یکهمالیات بر ثروتمندان، عرضه وسیع پول در دسترس که ب

های گسترده دولتی در ساخت روبناها و ایجاد اشتغال ازین  گذاریهسرمایه بانکی( و سیاست سرمایهحمله ب

 طریق. 

سرمای اقتصاد،  در  دولت  مداخله  کینز  بدستهبرای  لزوم،  در صورت  حتی  و  دولتی  کنترل  گذاری  گرفتن 

های تولیدی( کلید خروج از بحران بود که موتور تولید صنعتی  هکردن بنگامستقیم واحدهای تولیدی )ملی 

در این شیوه  کاهش بیکاری انبوه، مشکل بزرگ این دوران، خواهد انجامید.  هراه انداخته و بهرا دوباره ب

نگرش، سرمایه تولیدی صنعتی در مرکز توجهات قرار داشته و دولت یک عامل اقتصادی  
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دوران هژمونی سرمایه پولی و نهادهای مالی آن هم بدون هیچ کنترل دولتی    د.آیمیشمار  همهم ب

 سر آمده بود. هب

گوید که اگر چه اجاره باالی زمین ناشی  میکینز در آخر کتاب خود، بعد از مقایسه اجاره زمین و بهره پول   

اقع حساس است که نرخ  خوار پولی تنها با احتکار پول در مو از محدودیت طبیعی آن است، اما یک رانت

سرمایه  بهاندازی کینز بدون هیچ تعارفی  برد. با چنین استراتژی و چشممیبهره، یعنی اجاره پول را باال  

 دهد: میپولی خصوصی اعالم جنگ  

گیرم که وقتی  میدرنظر    یی را تنها بمثابه یک مرحله گذرا  داری سرمایهخواری  هبنابراین من جنبه اجار»

را   اجارکارش  جنبه  رفتن  بین  از  با  خواهد شد.  ناپدید  داد  آن  هانجام  دیگر  بسیاری چیزهای  آن،  خواری 

دریاهم پیشنهاد    ییچون  اوضاع که من  از  روند  این  بزرگ  امتیاز  آن، یک  از  تغییر خواهند کرد. گذشته 

کارکرد، است که  بیعمل و  گذار بیهخوار، این سرمایه( اجارEuthanasiaشده )و حساب کنم قتل آسانمی

امری ناگهانی نخواهد بود بلکه در امتداد تدریجی آن چیزی هست که اخیرا در بریتانیای کبیر مشاهده  

 (  9) « هیچ انقالبی نخواهد بود.هکردیم و احتیاج ب

مالی جدید بعد از خواندن این    -گزاران سرمایه پولی  قیافه طرفداران معاصر انباشت نئولیبرالی و خدمت

 بسیار دیدنی خواهد بود! سطور 

می اینخاطرنشان  در  کینز  که  تنها  کنیم  را  پولی  سرمایه  وجود  گذراهمرحل»   عنوانبهکه  تاریخ    «ای  در 

لحاظ تاریخی بکلی نادرست است و  هگیرد سخت در اشتباه است. این برخورد هم بمیدر نظر   داریسرمایه

پولی یکی از سه شکل حیاتی و ناگزیری است که   سرمایه  . رودمیشمار  ههم یک خطای فاحش تئوریک ب

یک دوره از  هوجه شکلی گذرا و تنها متعلق بگیرد و به هیچمیخود  هسرمایه در چرخه تولید و گردش ب 

جاست که روند مورد اشاره کینز در حقیقت روند تضعیف نقش دست  نیست. نکته این  داری سرمایهتکامل  

  ی سوداگر   با  که  یدوران .  است  داریسرمایهباالی سرمایه پولی خصوصی در این دوران معین از تاریخ  

بحران و    بروز   یمقصر اصل  عنوانبه  ی عموم  افکار  توسط   بانکداران  ورک،یوین  بورس  در

بانک    773همه دیدند که چگونه    .ندآغاز شد، محکوم شده بود  1929که در اکتبر    ی رکود بزرگ

فاصله   در  مالی  موسسه  با    1932و    1930و  معترضان  اروپا  در  چه  و  آمریکا  در  چه  شدند.  ورشکست 

ای علیه نهادهای مالی را  هکردن نقش بخش مالی در ایجاد بحران و حباب بورس، حمله جانانخاطرنشان

ریاست جمهوری  هکردند. انتخاب فرانکلین روزولت بمیرا یادآوری    هااده و لزوم کنترل شدید آن سازمان د
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تولید هآلود و در بحبوحه رکود بزرگ و با قول دخالت دولت برای کمک بدر چنین فضای تب  1933در سال  

غرقاب در  که  تولیدی  سرمایه  گرفت.  صورت  مالی  حیطه  در  کنترل  و  نظم  ایجاد  و  بحران    صنعتی 

گیرد. باید خاطرنشان شد که  میطرف بخش مالی نشانه  هور بود، تمام تیرها را بهتولیدی عظیم غوطهاضاف 

 های بزرگ کارگری نیز فعاالنه و با تمام قوا از این حمله حمایت کردند. هاتحادی 

تقل از خود او،  مشاوران اقتصادی دولت روزولت، در مجموع، با تکیه بر همان نوع تزهای کینزی، اما مس

ای آمرانه  هاجرا کردند. دولت به شیو  1938و    1933را در دو مرحله؛ سال    «دیلـ    نیو»برنامه معروف به  

کردشان  و نحوه عمل  هابانکوارد اقتصاد شد؛ برخی موسسات مالی ملی شدند، مقررات حاکم بر کنترل  

زبان  هصاد آمریکا برای تقویت قوه خرید، باقت  ییهای بزرگ بازسازی ساخت روبنابشدت تقویت شدند، پروژه

عمومی »کینزی؛   بیم به  « تقاضای  ایجاد  برای  قوانین  انواع  شدند.  انداخته  حقوق  هراه  اجتماعی،  های 

و  هاتحادی  اقدامات  این  تمام  با  اما  شدند.  گذاشته  اجرا  به  بکار  سرعت  با  و...  بیکاری  بیمه  کارگری،  ای 

ی دولتی زندگی  هامیلیون نفر بیکار بودند و با کمک  11،  1938تولید، هنوز در سال  افتادن ماشین  هراهب

ان برای  دار سرمایهکالن    «حلهرا»مثابه  هجا بکردند. در اروپا نیز وضع بهتر ازین نبود و فاشیسم دراینمی

جنگ جهانی دوم بود  و فرارسیدن    ییایتالیا  –بحران سر بلند کرده بود. با تهاجم فاشیسم آلمانی    هپاسخ ب

میلیون کشته و خرابی نیروها و وسائل تولید در اروپا در سطحی که تاکنون    60شیوه خود، با  هکه جنگ ب

داد و یا بهتر بگوئیم در واقع آن را    « خاتمه»بحران و رکود بزرگ  ه  در تاریخ بشر مدرن دیده نشده بود، ب

 طلبید. میوارد دورانی دیگر کرد که پاسخی دیگر 

 گیری دولت رفاه  جنگ جهانی دوم و شکل 

تفصیل  ه  ( ب »نقد«منتشره در سایت    طبقاتی لور، کینز، فریدمن و مبارزهآوری، تیفنمقاله )  این  در بخش اول

سابقه جنبش کارگری در فردای جنگ جهانی دوم سخن رفت. در این بخش  در مورد وضعیت و قدرت بی

نشینی طبقه حاکم در برابر کارگران  نفع اردوگاه کار و طرح ناگزیری عقبهبا تکیه به این تغییر توازن قوا ب 

شده پس از پایان جنگ هکار گرفتهی بهاسیاست بررسی  هبگیران دیگر از جانب متفکران بورژوازی، بوقو حق

 . پردازممیگیری اردوگاه شوروی، در اروپا دوم و شکل

حدی  ه، ایتالیا و یا یونان بهدر کشورهای بزرگی چون فرانس  ها شرایط توازن طبقاتی و محبوبیت کمونیست

های  پیروی از سیاسته  گرا در این کشورها ب پیکر چپهای غولهکمونیست و اتحادیبود که اگر احزاب  

جو سیاسی و مماشات    « آرام کردن»کردن کمینترن در جهت  )که بدنبال منحل  ها سازشکارانه استالینیست

روی از سوسیال  هقصد تحکیم مواضع خود در اروپای شرقی بودند( و دنبالهبا بورژوازی بزرگ این کشورها ب

https://naghd.com/2021/02/04/%d9%81%d9%86%e2%80%8c%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%8c-%da%a9%db%8c%d9%86%d8%b2%d8%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%85%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87/
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ن  هادمکرات آنمیدست  ب   هازدند،  قادر  یوگسالوی  و  چین  مثل  قدرت  هنیز  که  میکسب  امری  بودند. 

توانست تاثیری چون پیروزی انقالب اکتبر در جنگ جهانی اول داشته و سرنوشت بشریت را تغییر دهد.  می

جا  هکه در هم ای نداشت جز اینهوازی چارحدی بود که بورژهاما با وجود این، قدرت اردوگاه کار در مجموع ب 

سر کیسه را  »طبقه کارگر بدهد. بورژوازی، با شتاب زیاد، به اصطالح عوام  ه  نشینی کرده و امتیازاتی بعقب

متوسل شد. بورژوازی هزینه سنگینی    هدولت رفا  ییدیل روزولت و برپاـهای کینزی، نیوو به طرح   «شل کرد

از    یی« سه دهه پرافتخار یا طال »را بخرد. رشد معروف به    « صلح اجتماعی» د تا  کرمیباید پرداخت  میرا  

اواخر دهه چهل تا اواخر دهه هفتاد نتیجه این سازش تاریخی بود. نوع انباشت سرمایه و نحوه تقسیم ارزش  

رگران  نفع کا همحسوسی ب  طور بهدوره پیش،  هبگیران، نسبت بان و حقوقدارسرمایهاضافی تولیدشده میان  

کمابیش برای سه دهه کنار   «عدم دخالت عوامل غیراقتصادی »و شعار   «لیبرالیسم اقتصادی» تغییر کرد و 

 گذاشته شد.  

( در آمریکا  10اند، )ههم داد  «مصالحه فوردیستی » نشینی یا مصالحه بورژوازی، که برخی به آن نام  این عقب

ب  اموال بورژوازی در فرانسه،  مصادره یا ملی کردنخود گرفت. مثال حجم  هو اروپا اشکال مختلفی  های 

گر نازی  که بورژوازی یا رسما فاشیست بود )آلمان و ایتالیا( یا با اشغال  هاییآلمان غربی یا ایتالیا، کشور

وجود    هاهمکاری فعال کرد )فرانسه(، با انگلستان یا آمریکا قابل مقایسه نبود، اما خطوط مشترکی در آن

راندن سرمایه پولی خصوصی در همه این کشورها قرار داشت. مدرنیزاسیون  ساسا بر پایه عقبداشت که ا

با مداخله مستقیم   ابزار تولید در همه این کشورها زیر نظر و  نام  های ب«عنصر غیراقتصادی »یا بازسازی 

ونه در کشور  نم  عنوانبهصورت گرفت که کنترل نظام اعتباری و بانکی را در دست گرفته بود.    «دولت »

ی بزرگ صنعتی  هاشرکتهمراه  هفرانسه کل نظام اعتباری، یازده موسسه بزرگ بیمه و چهار بانک اصلی ب

شر  »مثل کارخانه خودروسازی رنو، در طی چند مرحله توسط دولت، ملی یا مصادره شدند. یعنی همان  

گیری از بخش خصوصی  طریق وام  لیبرالیسم اقتصادی فعال مایشا شد. هزینه این اقدامات نیز از  «مطلقه

حاشیه رانده شد و تمام هزینه مالی برنامه بازسازی این کشور  هو اعتبارات دولتی تامین شد. سرمایه پولی ب

 (11سرمایه بانکی خصوصی تامین شد. )هبدون رجوع ب

 توان بدین شکل خالصه کرد: میها را خطوط عمومی این سیاست

لت فعال و آمرانه در حیطه بودجه و سیاست پولی، با هدف تضمین اعتبار  ی دخاهاسیاستدولت با    -  الف

ی صنعتی، اقدام کرد. در بعضی از کشورهای بزرگ  هاشرکتهالزم جهت افزایش منظم تقاضای معطوف ب

ی استراتژیک هم انجامید. دولت عمال  ها شرکتکردن برخی ملیه )فرانسه، ایتالیا، انگلستان( این دخالت ب 
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های دولتی از میزان تولید ناخالص ملی  مثال در فرانسه دارایی  عنوانبهیک کارفرمای بزرگ شد.  هبدل ب

 (  12شدند. ) ترساالنه بیش

های پیاپی، های اجتماعی گسترده بر پایه همبستگی میان طبقات اجتماعی و نسلهیک نظام بیم  –   ب

آموزش و بهداشت تقریبا رایگان برقرار شدند.  سازماندهی شد. حق بازنشستگی، حقوق بیکاری قابل توجه و  

ب اضاف همعنای پس گرفتهاین  ارزش  از  دیگری  به  شدن بخش  حقوق،  بر  ارائه  هتولیدشده، عالوه  صورت 

 د. شمیبرداشت  دارسرمایهطبقه کارگر بود که اساسا از سود ه خدمات عمومی ب

بهر  –  ج باالرفتن  نتایج  کاربسهتقسیم  نتیجه  که  کار  تکنیکوری  و تحوالت  ها ت  نوین سازماندهی  ی 

پایه یک مصالحه میان کار و سرمایه بود، بر  این مصالحه  صورت گرفت  تکنیکی انقالب صنعتی سوم   .

  های تولیدی و در صحن موسسات ههای کارگری در سطح شاخهنتیجه مذاکرات بین کارفرماها و اتحادی

زایش سریع دستمزد کارگران شد. امری که پیش از  بود که باعث اف  تولیدی و خدماتی، با نظارت دولت

زدن توازن قوا  کارگران در بهمیافته  د. قدرت سازمانشمیان پذیرفته ندارسرمایهوجه از جانب  هیچه  جنگ ب

  حضور   دیجد  قدرت  نیا  هم ها  هنیزم  تمام  در  که  چند  هر نشان داد.    را  جا خودمشخصا در این

  .دادیموثر خود را نشان م 

بگیران، همواره در جنبش  های اقتصاد و یا دخالت کارگران و حقوقهکردن برخی شاخی ملیهادرخواست

بلکه   کارگری،  جنبش  مارکسیست  انقالبی  بخش  تنها  نه  بود.  شده  مطرح  سوسیالیستی  و  کارگری 

ی آلمانی هم  ها دمکرات، و سوسیال  انگلستان«، حزب کارگر مستقل در  جامعه فابین »چون    هاییرفرمیست

باید انقالب اکتبر،  میهای هشتاد و نود قرن نوزدهم مطرح کرده بودند. اما  هنظریاتی در این زمینه از ده 

افتاد تا تغییر  میبرانداز جهانی دوم و تشکیل اردوگاه شوروی اتفاق  بحران بزرگ دهه سی، جنگ خانمان

ب قوا  کا هتوازن  طبقه  بنفع  جهانی  ایدهرگر  کامل  بورژوازی  هشکست  و  بیانجامد  اقتصادی  لیبرالیسم  های 

که امروز  نشینی و دادن امتیازات مهمی به اردوگاه کار شود. فراموش نکنیم کسانیعقبهبزرگ مجبور ب

بر   مالیات  درصدی  چند  افزایش  یک  نیستند  حاضر  یک  هاشرکتحتی  نجومی  درآمدهای  یا  بزرگ  ی 

را  درصدی بها  دوم حاضر  در فردای جنگ  مالیاتهبپذیرند،  برخی دهک   هاییپذیرش  در  های  شدند که 

هم نه فقط در اروپا بلکه حتی (، آن13گرفت. )میخود  هرفت و حالت مصادره بمیدرصد باال  94مالیاتی تا 

 در کعبه آمال لیبرالیسم اقتصادی یعنی ایاالت متحده آمریکا!  
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زمان با لزوم بازسازی تخریب عظیم وسائل و نیروهای تولیدی در طی  هه، هماز طرف دیگر طی این سه د

صنعتی انقالب  سومین  تحقق  شاهد  ما  اروپا،  در  جهانی  هسته)  جنگ  انرژی  الکترونیک،  ای،  انقالب 

طور که ما در بخش  ی حسابگر...( و کاربست تدریجی نتایج آن در صنعت و اقتصاد هستیم و همانهاماشین

به آن پرداختیم،  نقش مستقیم دخالت دولت در این زمینه بسیار برجسته بود. دولت ضمن ایفای    اول مقاله

پیکر فراملیتی در عرصه  های غولایت مستمر و فعال از شرکتچی اعظم، به حمنقش کارفرما و کنترل

کرد. این  میتر  های امپریالیستی بر کشورهای پیرامونی را مستحکمپرداخت و سلطه قدرتمی گیتی هم  

نفع رشد و گسترش  هکردن یک زمینه مساعد اقتصادی و اجتماعی با ثبات، بسیار ب فضای جدید با فراهم

تولیدی   بود  –انباشت سرمایه  ایجاد عرضه و  صنعتی  از:  بود  نزد کینز عبارت  اقتصاد حمایتی،  . سیاست 

زد، یعنی افزایش حقوق متناسب با  تقاضای عمومی از طریق باالبردن قدرت خرید کارگران با افزایش م

چنین حجم  رغم تورم، سیاست فوق موجب حفظ قدرت خرید کارگران شد. همافزایش بارآوری کار. و علی

داشتن آمرانه نرخ بهره، هزینه سرمایه ثابت را پائین  هعرضه پول توسط دولت کنترل شد، و با پائین نگ

امکان سرمایهنگ را  گذاری گسترده در  هداشته که  پیادمیتولید  با  بر بستر    ی هاکردن سیاستهداد.  فوق، 

های تیلوری، و با کاربست ابداعات و اختراعات جدید صنعتی ناشی از انقالب صنعتی سوم،  تعمیم مکانیسم

در سی سال بعد از جنگ   داریسرمایهیعنی با تشدید استثمار از طریق افزایش ارزش اضافی نسبی، دنیای 

 مهار کند.  را  هاهای آن سالای بوده و توانست بیکاری انبوه، این کابوس دولتهوقف بیجهانی شاهد رشد 

ابتدا در آمریکا و سپس، با کمک جانبی طرح مارشال در    1948-1945ی  هاسالیک موج بلند رونق از   

اهش یافت  گردش درآمد. بیکاری بشدت کهاروپا، آغاز شد. سرمایه تولیدی دوباره جان گرفت، چرخه تولید ب

ای شکل گرفتند،  هی کالسیک دورهابحرانه در متن این موج بلند رونق، میشو تورم هم مهار شد. مثل ه 

مدت در آمریکا در سال ههای کوچک بودند. مثل رکودهای کوتاها محدود، موضعی و با تکاناما این بحران

یک  هها تبدیل ب کدام از آن. اما هیچ1967-1966ی  هاسالو آلمان غربی در    1965، ژاپن در سال  1960

ندشدن رشد، کند، نشدند. در دهه شصت با وجود کُای که به کشورهای دیگر سرایت  هیافت بحران تعمیم

را از دست   های خودییهنوز تمام توانا بود، مدل جدید انباشت کینزی که سوار بر یک موج بلند رونق شده

 نداده بود.

و متفکران طرفدار  دوران در عیناین   اقتصاددانان  نها »در    داریسرمایهحال دوران فخرفروشی    یی مهار 

بود. پل ساموئلسون، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب معروفش    « یافتن به اشتغال کاملدست»،  «بحران

شکرانه کاربست متناسب  به  نوشت که  ترهرچه بیش  «فروتنی»د، با  شمیها تدریس  شگاهکه در دان  «اقتصاد»
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پرقدرت   ما  هاسیاستو  مختلط  اقتصادی  نظام  پولی،  و  مالی  زیادمیی  از  رکود  رویهتواند  و  رونق  های 

کند که به شکرانه عملکرد  مییابنده سالمی را ارائه دهد. او در جای دیگر اعالم  اجتناب کرده و رشد گسترش

اقتصادی»عالی   تحقیقات  ملی  دور»  «موسسه  نوسانات  اقتصاد،  هدایت  بین هدر  از  عمال  ای 

نخواهیم شد.هرفت مواجه  بزرگی  بحران  با  دیگر  و  کمیته  14)  «اند  سابق  رئیس  هلر،  والتر   )

ی  هاسالبا در نظرگرفتن تجربه  »کرد:  میبینی  چنین پیش  1967کندی، در سال    مشاوران اقتصادی دولت

توانیم با اطمینان در انتظار گسترش تولید بسیار  میتوان انتظار داشت، در آینده ما  میشصت و پیشرفتی که  

  1960- 1949ی از آنچه در فاصله  ترتر از گذشته باشیم. و در این میان افت و خیزهای بسیار کمطوالنی

( عالیجناب روی هارود، از مشاوران ارشد دولت  15) « .داشت می خواه ،رکود  چهار ی عنیشاهد بودیم 

مثابه  هباید ب مییافته را دیگر  اشتغال کامل و کمابیش تعمیمنوشت: »  1969انگلستان، در سال  

گرفت نظر  در  انگلستان  اقتصاد  ساختاری  وجه  که  مینظر  هب   ...  یک  کامل  رسد  اشتغال 

با تکامل آتی آگاهی اجتماعی    ...  یافته دارای یک کیفیت بازتولید خودکار باشد کمابیش تعمیم

  « ی نهادی، اشتغال کامل مطلق را برای همیشه تضمین کرد. هابندیتوان با تغییراتی در برخی صورتمی

آلمانی، مانند پروفسور پی یر بوشه و ویلهلم وبر و ه وبرت وایس هم در این ارکستر  اساتید فرانسوی و 

بحران  »شرکت کردند. اساتید آلمانی رسما اعالم کردند که    «غلبه قطعی بر بحران و بیکاری »خودستایی و  

قاعده  هب و خالف  غیرعادی  پردامنه هم  رکودهای  ندارد. حتی  وجود  دیگر  سبک سابق 

هایشان نه  بینی اقتصاد دادند؛ تمام پیشخود نبود که به امثال ساموئلسون جایزه نوبل  بی   ( 16)  «. هستند

ما  هبنا شده بود. خواننده این سطور حتما ب  داری سرمایهبراساس واقعیت بلکه در دفاع ایدئولوژیک از نظام  

پیشگویمیحق   این  برابر  در  که  نبوغیدهد  دههای  احترام  به  دهه شصت،  بورژوای  اقتصاددانان    ها آمیز 

سکوت  هاند، تنها به ن کشورها که گاه برای همیشه به حاشیه تولید پرتاب شدهمی  « بیکار ساختاری»میلیون  

 تحقیرآمیز اکتفا کنیم و از هر تفسیری بپرهیزیم. 

، مثل  مدتههای کوتاالبته انصافاٌ باید اضافه کرد که این موج بلند رونق پس از جنگ، با وجود بروز کسادی

سری کرد. پل باران و پل تفکران مارکسیست را هم دچار گیجرکود کوتاه اواخر دهه پنجاه، حتی برخی از م

اقتصاد توسط انحصارات و دولت   «تنظیم   » صحبت از نوعی «سرمایه انحصاری »شان سوئیزی نیز در کتاب

قادر شود از رکودهای شدید احتراز کند. اما این دوران کرکری خواندن    داریسرمایهداد تا  میکردند که اجازه  

ب مدالهو  بلندخود  امواج  همه  مثل  نپایید.  دیری  بورژوا  اقتصاددانان  این   دادن  موتور  آن،  از  پیش  رونق 

  1982درجا زد و در سال    1974افتاد و ناگهان در سال    «روغن سوزی »ی هفتاد به  هاسالتحوالت در  
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تشکیل   که  از جنگ،  پس  انباشت  کینزی  مدل  ایستاد.  غولهاشرکتبکلی  فراملیتی  ی  ،  ییآمریکاپیکر 

شدن سرمایه  ای هم در جهانیهکنندهمراه داشت )که بعدا نقش تعیینهو ژاپنی بر جهان سوم را ب  ییاروپا

رشد اقتصادی کند شد و تورم اوج   ایفا کردند(، در اوائل دهه هفتاد از نفس افتاد. بارآوری کار سقوط کرد،

 گرفت. به این برخواهیم گشت. 

- 1974، یعنی بحران  داری جهانیسرمایهیافته ساختاری  اولین بحران تعمیم  ی پس از جنگ تا وقوعهاسال

ی لیبرالیسم اقتصادی در محافل حاکم بورژوازی است. اما برخالف پیش،  های کسوف تئوریهاسال  1975

ان  مزد سرمایه مالی هستند، بیکار ننشسته و از همهواقع اقتصاددانان قلم ببار مدافعان این مکتب، که دراین

 وقفه بود.  ای طوالنی و بیهرفاه کردند. این مبارزهای دولت انتقادات تند از سیاست شروع به  هاسال

راست متفکر  دو  سی  دهه  همان  باز  نزدیک  سیاسی  گرایشات  با  محافظ هگرا  ارتجاعی؛  همحافل  و  کار 

بVon Misesفریدریش فون هایک و لودویگ فون میزس ) ی رفتند. این  جنگ تزهای از نوع کینزه( 

و   17ی تایمز لندن در هاپلمیک نه فقط از طریق رساالت مجزا یا تنها در محافل آکادمیک بلکه در ستون

ش بر این باور بودند که علت  فکرانکینز و همو در برابر چشمان همگان هم انجام گرفت.    1932اکتبر    19

گذاری در تولید است و در نتیجه باید با  هسرمایهای موجود و کمبود  هشدن سرمایاصلی بروز بحران، کم

، و در همان حال با کاهش نرخ  ییهای عمرانی روبناهگذاری وسیع دولتی در برنامهدخالت دولت و سرمای

قصد افزایش قدرت خرید کارگران و اشتغال، اقدام کرد. فون هایک و دوستش درست برعکس  هبهره پول، ب

اثر  کردند که علت بحرمیاستدالل   رویه  ی گل و گشاد و بیهاسیاستان، وفور بیش از حد سرمایه در 

ی شده است.  سعرضه نقدینگی و دخالت دولت در این حیطه است که موجب رکود و کسادی بزرگ دهه  

کردن بخش خصوصی  بردن منابع موجود و محرومهبیراهه  معنای ب هگفتند که کاربست این نظرات ب می  هاآن

کاهش هر چه  هدرست برعکس این بود که برای افزایش اشتغال باید ب   هاحل آنهاست. رااز این سرمایه  

حقوق و مزایای کارگران دست زد تا کارفرماها برای استخدام ترغیب بشوند! یعنی فون هایک علنا    تربیش

سرشکن و  اقتصادی  ریاضت  حقوقدرخواست  سر  بر  بحران  هزینه  توصیه  کردن  را  اممیبگیران  ا  کرد. 

بگیران نرسیم و اشتغال را باال نبریم یا فاشیسم و یا بلشویسم  حقوق دادِکه اگر ما به استدالل کینز این بود

هراس از برآمد جنبش باید دخالت دولت را طلب کرد.    «دموکراسی»پیروز خواهد شد و برای حفظ  

 نفع دومی صادر کرد.هرای را ب  ،کارگری
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 مالی و نئولیبرالیسم   -، برآمد سرمایه پولی 1982 -  1974های بحران -3

در محافل حکومتی   دیلمونی قاطع تزهای کینزی و نیوـشدن سرمایه مالی و هژ «بیکار »رفتن و  هحاشیهب

ب   «بخش فعال متفکرین »کشورهای بزرگ، باعث شد که   سرمایه مالی خود را متشکل کرده و  هوابسته 

آندضدحمله را سازمان دهند. شارل  )ای  اودری  ،  هاییهپروژ  1945از همان سال  »نویسد:  می(  Udryره 

شان متحدکردن مدافعان  موازات هم، در محافل مختلف دانشگاهی و صاحبان سرمایه پدید آمدند که هدفهب

ب  منسجم  ضدحمله  یک  سازماندهی  هدف  با  لیبرالیسم  صالحیت  و  هصاحب  دولت  دخالت  طرفداران 

المللی در ژنو،  : انستیتوی مطالعات عالی بینسازمان یافتسوسیالیسم بود. این مقاومت جدید در سه مرکز  

تدریس در لندن  ه(. فون هایک که در آن موقع ب 17)  « ( و دانشگاه شیکاگو L.S.Eمدرسه اقتصادی لندن )

در سوئیس را تاسیس    «جامعه مون پِلرَن »زس،  با همکاری فون می  1947مشغول بود درماه آوریل سال  

پِلرَن   پارک مون  بانکدار و کارفرمای بزرگ در هتل  با شرکت سی و شش  این گروه  اولین جلسه  کرد. 

ب شروع  که  شد  ریدرز  هتشکیل  و  فورچون  نیوزویک،  مطبوعاتی؛  رسانه  سه  زد.  نشان  را  جامعه  این  کار 

اد. در میان اعضای این جامعه  دمییت این اجالس را نشان  دایجست هم خبرنگار فرستاده بودند که اهم

( اله  آغاز همکاری فعالی  M.Allaisباید از کارل پوپر، میلتون فریدمن و موریس  نام برد که از همان   )

، عمال یک اندیشکده پرقدرت دفاع و ترویج یک ضدحمله نئولیبرالی  هاسالداشتند. این محفل در تمام این  

های کینزی تجدید قوا کرد و در اواسط  حلهموازات آشکارشدن تضادهای درونی راهو ب  تدریجهبود که ب 

انداز افتاد و گرایشات تورمی دوباره آشکار شده بود،  دسته  دهه شصت یعنی موقعی که انباشت کینزی ب

 مبارزه نظری خود شدت داد.هب

نحو محسوسی  هتوازن قوا که بهتوجه ببیحل فون هایک و دوستان برای خروج از بحران،  هجا که رااز آن

برای    تربگیران در جهت حفظ سود بیشنفع کارگران بود، بر پایه حمله به کارگران، کاهش درآمد حقوقهب

هرگونه  دار سرمایه و حذف  گیر »ان  پا  و  دست  آن  « قوانین  که  بود  طبیعی  ارتجاعیههم  هابود،  ترین  جا 

توان با ژنرال  مینداشت،    ییرا تبلیغ کنند. فون هایک را، که از دخالت مستقیم در سیاست ابا  هاسیاست

با اتحاد    ییپاتون آمریکا باید بالفاصله جنگ  آلمان نازی، معتقد بود  پیروزی بر  از  مقایسه کرد که پس 

فاتح اصلی    عنوان بهین توجهی به توازن قوا و محبوبیت عظیم این کشور  ترشوروی را آغاز کرد و کوچک

های بورژوازی بزرگ  نشینی، بعد از اولین عقب1944جنگ علیه فاشیسم نداشت. فون هایک در همان سال  

های رفاه در  دولت  ییدر آمریکا منجر شد و حتی قبل از برپا  2و    1دیل  ـمصالحه و اجرای نیو  -توافقهکه ب

ارگران، بهبود شرایط و ایمنی کار، حق تشکل و جلوگیری  ها که از حقوق و مزایای کهاروپا در حمله به اتحادی
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  « استثمارگران تاریخ  نتری رحمبی»  ین وتررا بزرگ  هاکردند، آنمیاز اخراج خودسرانه کارگران و... دفاع  

 نامید و نوشت: 

صاحب    تر طبقه کارگر توسط برادرانضعیفگونه که اقشار  تر از آنهای بیرحمانهشیوهگاه یک طبقه بهیچ» 

شده بر رقابت، ممکن  وضع  « مقررات»وند، استثمار نشده است، استثماری که توسط  شمیامیتاز  خود استثمار  

با تضمین درآمدهای    ها ها، آسیب زده است: آنو حقوق  ها قیمت  «تثبیت »شعاری به اندازه    تر شده است. کم

کتاب    96صفحه  )   «اند.هثبات و شکننده کردیک بخش ]از کارگران[ وضعیت دیگران را بیش از بیش بی

کنار، گویا فون هایک حتی از  هچیز بههم  (.2002چاپ  ، ، انتشارات پوفهمتن فرانس ،1944  «جاده بندگی»

به کوری مطلق    کایدئولوژی  ر است!؟ نزد او کوریِخبداری سیاهپوستان در آمریکا و اروپا هم بیهدوران برد

 رسید. 

ارتجاعی فون هایک واقعاً قابل تحسین است. او برخالف دیگر اقتصاددانان بورژوا،    ییگوگستاخی و رک 

منافع   از  ب  داریسرمایهدفاع  کنترلی که  با هرگونه  آن  و حقوقهو تضاد  کارگران  در  نفع  را  باشد  بگیران 

پیچاند. جالب است که این روزها، در  میدرآوردی نی منهادانشگاهی و فرمول  «الالتاستد» زرورقی از  

بعد نیز    ها سال(. فون هایک  18زند اما با زبانی دیگر )میرا    هاقرن بیست و یکم؛ بانک جهانی همین حرف

با   1981در حمایت از دیکتاتوری خونریز پینوشه همه، حتی برخی از طرفدارانش، را شوکه کرد. او در سال 

لیبرال    دیکتاتور  یک  شخصاً  من»:  ال مرکوریو گفت  یینظیری در مصاحبه با روزنامه شیلیاصراحت لهجه کم

ایدئولوژی نئولیبرالی از همان آغاز    .«دهمیم  لیبرالیسم ترجیح  فاقد  دموکراتیک  دولت  یکهب   را  ]در اقتصاد[

( و  19ی ریگان، تاچر)هاشده توسط دولتهبا ارتجاع و سرکوب عجین بود و تهاجم ضدکارگری سازمان داد

توانست براساس یک مصالحه طبقاتی  میی مشابه دقیقا ادامه همان سیاست بود. نئولیبرالیسم نهاهمه دولت

گرفتن سهمی از سود که توسط دولت رفاه به  ش ارزش اضافی مطلق و پسافزای   برپا شود، چرا که هدفِ

 خود گذاشته بود.  رویِ  کارگران داده شده بود را پیشِ

مطرح  از  اما  ستادی  شیکاگو  دانشگاه  در  که  فریدمن هست  میلتون  دوره  این  نئولیبرال  اقتصاددان  ترین 

( اصطالح  20معروف شد. )  «مونتاریسم»ه به  کرد کمیاقتصاددانان این مکتب را گرد هم آورده و تربیت  

نظیری که مشخصه  کم  «فروتنی»به شاگردان او اطالق شده است. فریدمن خودش، با  «  پسران شیکاگو»

نظر خودش  ه. که ب«پیروزی رساندمهانقالب تئوری پولی را ب   - از دهه هفتاد، ضد  »گوید که من  میست،  او

گفت بیکاری ولو انبوه، امری  می( او  21)  «کمیت پول عرضه شده است. بر اساس تاکید دوباره روی نقش  »

و عامل فشار بر شاغلین از آن استفاده کرد.    داریسرمایهعنوان یک واقعیت جامعه  هطبیعی است و باید ب
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، موقعی که ماشین   1968؟ او در سال  که به اهداف خود دست بیابد  گفتمیلحاظ تئوری چه  هاما فریدمن ب 

. درین کتاب  « ی پولیها بحران و سیستم»نام  هوارد سراشیب نزولی خود شده بود، کتابی نوشت ب  کینزی

 کند:  میفریدمن سه فرضیه را مطرح 

ود و  شمیی پولی نتیجه  هاسیاستزا است یعنی از یک اقدام آمرانه مسئوالن  عرضه پول عاملی برون  -1

 اندر کار اقتصاد است.  مستقل از عوامل دست

ای  هرضه پول و افزایش نقدینگی فراتر از یک حد الزم برای رشد درآمد واقعی هیچ تاثیر برانگیزندع  -2

ه هست که بر طبق آن پول  گذارد. این همان تز قدیمی والراس و ژان باتیست سِمیروی اشتغال یا رشد نهب

ود. بیکاری  شمیکشیده ها ههیچ عملکردی در دنیای واقعی ندارد و پرده ساتری بیش نیست که روی پدید

  . ای طبیعی و گریزناپذیر در دنیای واقعی است که باید آن را پذیرفت و در محاسبات خود وارد کردههم پدید

چیزی جز کاهش سود و در نتیجه رکود نخواهد داشت. هیچ اقدامی آن را از بین    ،تالش برای کاهش آن

ای جز ایجاد تورم نخواهد داشت. از نظر فریدمن  هنخواهد برد. در نتیجه اقدام در عرضه پول هیچ نتیج 

سته  هیچ عامل دیگری مستقیما واب های است که صرفا به حیطه مالی بستگی دارد و بهمونتاریست، تورم پدید

کند؛ سراب اشتغال، سراب رشد و فقط تورم  مینیست؛ عرضه پول تنها برای مدت کوتاهی سراب تولید  

 کند! میواقعی ایجاد 

غال کامل  یافتن به اشتبر اساس دو اصل قبلی، یک سیاست پولی درست، نباید تالش در جهت دست   -3

ا  ثبات قیمتبایستی در جهت مبمیست، بلکه تنها  باشد، امری که غیرممکن  با تورم و حفظ  در    هاارزه 

 درازمدت باشد.  

بر این اساس فریدمن حکم داد که هر تغییری در حجم پول در گردش باعث تغییری مشابه در همان جهت  

مشاهده   هاکرد که این قانونی هست که در طول قرنمی، تولید و درآمدها شده و اضافه  هادر حیطه قیمت

شوند. بر این  میای است که توسط علوم طبیعی استنتاج  انند قوانین طبیعیو تصدیق شده و در واقع م 

آنکه متناسب با آن  تواند حجم پول در گردش را باال ببرد بیمیکرد که دولت نمیاساس فریدمن استدالل  

ه  در قانون اساسی کشورها وارد شود ک  « قانون»تورم را نیز باال نبرد. فریدمن حتی پیشنهاد کرد که این  

 نرخ رشد درازمدت تولید ملی تغییر کند.  با حجم پول تنها باید با نرخ ثابتی مساوی 

ب بازگشتی سرراست  سِهاین  باتیست  ژان  نوزدهمی  نظرات  قرن  والراس  او؛  ادامه  در  و  قرن هجدهمی  ه 

ون هرگونه  گفتند عملکرد عادی بازار برای ایجاد تعادل خودکار و بدمیاست که  «تعادل در بازار» یهدربار
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نام آخرین تئوری مدرن پولی، خوراک قرن هجدهمی را دوباره  هدخالت بیرونی هست. در واقع فریدمن ب

دفعات مکرر توسط واقعیت اقتصادی  های که خالف آن بارها و باد. تئوریدمیخورد مردم  هگرم کرده و ب

اثبات شده و مارکس نیز در زمان خود، ضمن ارائه مدارک فراوان )و   هادر کشورهای مختلف در طول قرن

 یک اقتصاددان رده دوم( نادرستی آن را گوشزد کرده بود.  عنوانبه « هسِ»برخورد به  

( دست باال را پیدا کرد قبل از هر چیز  22این که فریدمن در بین همه مکاتب مبلغ نئو یا اولترا لیبرالیسم،)

علت دخالت مستقیم او در سیاست و  هله پولی و سیاست پولی دولت و در همان حال باو روی مسئ تمرکز

ان مالی  دار سرمایهین گروه به کالن  تر طیف راست و راست افراطی در سیاست بود که نزدیکه  نزدیکی ب

وجهی  ین ت ترکرد و کوچکمیان حمایت  دار سرمایههستند. فریدمن مستقیما و آشکارا از منافع این بخش از  

مشاور اقتصادی    1964نظر فون هایک بود. او در سال مسئله رعایت توازن قوا نداشت و در این مورد همهب

باشیم هیاد داشتهو کاندیدای ریاست جمهوری بود. ب  ییباری گلدواتر، سیاستمدار دست راستی افراطی آمریکا

پس    «کار جنگ ویتنام را یکسره کند. »تا  که گلدواتر طرفدار یک حمله اتمی به هانوی پایتخت ویتنام بود  

وقت  مشاور اقتصادی رونالد ریگان بود. او هیچ  1980مشاور نیکسون و در سال    1968از آن فریدمن در سال  

هم او و هم فون هایک  ای نداشت.  مرکز هم نزدیکی  –نبود بلکه حتی با راست    هادمکراتنه تنها با  

که شاگردان فریدمن به  این  .شطرنج سیاسی بودندهمواره در جناح راست و راست افراطی  

ست که تماما بر  هاهای آنپینوشه پیوستند نه استثنا بلکه دقیقا انعکاس قاعده و ماهیت ارتجاعی تئوری

 و سریع استوار است.  تر بگیران برای تضمین سود بیشپایه سرکوب حقوق

ی اعتراضات  هاسال(،  1974دهه شصت میالدی و سه سال اول دهه هفتاد )پیش از بروز بحران ساختاری  

و اعتصابات کارگری هست. در شرایطی که بورژوازی بزرگ آرام آرام قدرت خود را بازسازی کرده و بتدریج  

رفاه کرده  های دولت  گرفتن امتیازات پس از جنگ بوده و شروع به افزایش فشار روی مکانیسمدر صدد پس

کردند.  میاز دستاوردهای خود دفاع    داریسرمایهبگیران در همه کشورهای بزرگ  ، کارگران و حقوقبود

، با اشاره  1967برای نمونه در فرانسه وضعیت طوری بود که ژرژ پومپیدو، نخست وزیر وقت فرانسه در سال  

اگر تعداد بیکاران از نیم میلیون نفر  »گفت:    سی  هقدرت جنبش کارگری و یادآوری جنبش بیکاران دههب

در    ییکه ارکان نظام بورژوا  68نه فقط جنبش بزرگ مه    «عبور کند، ما با یک انقالب روبرو خواهیم بود.

تعداد اعتصابیون حتی قابل    1971ویژه در سال  هی بعد و بها سال، بلکه در  ( 23)   فرانسه و ایتالیا را تکان داد

  هایی( در انگلستان نیز پیروزی2شده بود. )نمودار    1949و    1948ی بزرگ  هاجنبش  یها سالمقایسه با  

علیه دولت ادوارد هیث )که در واقع آخرین    1972چیان انگلستان در سال  هزار نفری معدن28چون اعتصاب  
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ابل،  چیان تا زمان روی کار آمدن مارگرت تاچر بود( نصیب کارگران شده بود. در مقپیروزی بزرگ معدن

ها و بویژه جبران  ههای مطالباتی کارگران در همه زمینهحمالت و تبلیغات اقتصاددانان نئولیبرال علیه خواست

اتحادی  مبارزات  و  بر حقوق کارگران  تاثیر تورم  دائمی و بیهتقریبا خودکار  بود. آنهای کارگری    ها امان 

و تورم رو    هاسیستم و بویژه افزایش قیمتهای یافته جنبش کارگری را مسئول تمام کاستیبخش سازمان

ها و احزاب کارگری، این تمام اقتصاددانان  هکردند. البته در مورد حمله به اتحادی میرشد عمومی، معرفی  هب

 دادند. میبورژوا و نه فقط طرفداران نئولیبرالیسم، بودند که ارکستر حمله را تشکیل 

 

ند شد و بیکاری و تورم رشد کردند.  رفاه کُبر اساس مدل کینزی دولت  رشد اقتصادی    70گفتیم که در دهه  

فاصله  هکه ب   بود  1974ن ساختاری پس از جنگ در  اولین بحرا ین اتفاق بروز  تردر این دهه مهم

رغم اضافه  ، علیرشد بیکاریتکمیل شد. در این میان    1982کوتاهی با دومین بحران ساختاری سال  

که برعکس تزهای کینزی اما کامال منطبق بر توضیح  تولید عظیمی که موجب بحران شده بود، )چیزی

های تزهای کینز بود. برای نمونه در فاصله  هف تمام وعدمارکسیستی بحران بود( یک مشکل جدی و خال 

)سال پیش از شروع دومین بحران( متوسط درصد بیکاری در    1981)سال پیش از شروع بحران( و  1973

  10.1، )یعنی در متن بحران( به  1984افزایش یافت که حتی در سال    8.8به    2.6کشور عضو اتحادیه از    15

، در بلژیک  برابر  2در ژاپن  بیکاری    1983تا    1973صد افزایش یافت. در فاصله  در   13.4به    1985و در سال  

 دیده نشده بود.  یی«طال هسه ده »ای در طول هبرابر شد. چنین پدید 10تا   8برابر و در آلمان  5

سازمان  بخش  در  بیکاری  افزایش  این  ریزش  انعکاس  بود؛  ویرانگر  سی،  دهه  برخالف  کارگران،  یافته 

یکه، برای مثال، در  طوربهخود گرفت.  ههای کارگری و نیز احزاب چپ ابعادی بزرگ بهاتحادی عضویت در  

این رقم در   ،ها متشکل بودندهفرانسه که در فردای جنگ دوم نزدیک به سی درصد کارگران در اتحادی
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  10زیر  ( به  شروع بحران بزرگ دوم)  1982درصد و در سال    18)بحران اول( به    1975  -1974ی  هاسال

 (24درصد سقوط کرد. )

وقوع پیوست و آن تغییر ترکیب کارگران و رشد  هها بهاز طرف دیگر پدیده مهمی هم در ترکیب اتحادی 

؛ نتیجه انقالب صنعتی در حال جریان( در برابر  ابگیران بخش خدمات و کادرهحقوق)  اسفیدههاصطالح یقهب

رفت( بود که خود  میکاهش  هبا رشد اتوماسیون در تولید رو ب  ها )کارگران ساده صنعتی که تعدادشانآبیهیق

ها و گرایش  هشدن اتحادی هجویانه کارگران نشان داد. عالوه بر آن، بوروکراتیزهرا در کاهش روحیه مبارز

ای که در جریان حرکت  مذاکره در مقابل اقدام اعتراضی جنبه منفی دیگری بود. آگاهی طبقاتیهروزافزون ب

کند. همه  می کند، در جریان مذاکره و بده بستان اصال وجود خارجی پیدا نمیی صیقل خورده و رشد  اعتصاب

 نشینی جنبش کارگری ایفا کرد.  این عوامل در مجموع نقش مهمی در عقب

ین  ترها کارگر در بزرگرغم شرکت میلیونعلی  68های عظیم ماه مه  ماندن جنبشهکارهپیش از آن نیز نیم

که رفرمیسم    هاییهت کارگری اروپای پس از جنگ در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا تحت رهبری اتحادیاعتصابا

نبود،    هاغلبه کرده بود و دیگر خبری از رزمندگی دهه بیست تا پنجاه در آن  هار اکثریت قریب به اتفاق آنب

همه این تغییرات را در خود منعکس کرده بود. رشد رفرمیسم و سیاست مماشات احزاب بزرگ کمونیست  

گرفتن قطعی از خط مشی انقالبی بودند، هو فاصل   یی«کمونیسم اروپا»که در حال دگردیسی به    ییاروپا

شوری با سابقه تاریخی  ها به دستاوردهای جزئی مطالباتی قناعت کنند حتی در کباعث شد که این جنبش

که در فردای جنگ    «ت   ـ  ژ  ـ  س» ای چون فرانسه. برای نمونه حزب کمونیست و اتحادیه بزرگ  مبارزاتی

بار در جریان اعتصابات ماه مه در فرانسه برعکس،  تهدیدی جدی برای تسخیر قدرت دولتی بودند، این

سیاسی )که به آن    ییپیوند جنبش دانشجو   نقش بازدارنده، محدودکننده و کامال مخربی ایفا کرده، مانع 

افتاده  هراسه  ب   زدند( با جنبش اعتصابی کارگران شده و در اولین فرصت با بورژوازیِ  «آنارشیستی»برچسب  

حقیقت  در  بندی مشاغل و شرایط کار مصالحه کردند.  هحقوق، ردهها مربوط به( بر سر حداقلی از خواست 25)

ارو در  مه  ماه  اعتصابی  درجنبش  هم  عین  پا  کارگری،  جنبش  عظیم  پتانسیل  هم  حال 

پایانی  هدهنده نقطنمایش گذاشت و نشانهواحد ب محدودیت بالفعل رهبری آن را در آنِ

جناح چپ در انتخاباتی که با فاصله    شکست  نفع کارگران متشکل بود.هبر توازن قوای مثبت ب 

یافته کارگری و بورژوازی  عطفی در مناسبات بخش سازمانهکوتاهی به ابتکار ژنرال دوگل برگزار شد، نقط

دانشجو بخش  رهبران  از  بزرگی  بخش  پیوستن  بود.  ب  ییفرانسه  تکیه  با  مه  ماه  آزادی  »شعار  هجنبش 

به    68های عمومی پسا مه  هخواست  محدودکردنبورژوازی و  ه  ب   «هاهوحصر فردی در همه زمینحدبی
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آزادیهاآزادی و  و فرهنگی  به جنبش عمومی ضد  ی مدنی  این    داریسرمایهجنسی ضربه سنگینی  زد. 

  ها نام گرفت، تشکیل دادند. در واقع پست مدرنیست  «پست مدرنیسم »بندی آنچه را که  روشنفکران استخوان

  « آزادی فردی »استفاده عظیم آن از مفهوم  ءصدا با نئولیبرالیسم و سو« همگام و همآزادی فردی »با تبلیغ 

رفاه و یا اردوگاه شوروی، متحد پرارزشی در    –گسیخته در دولت  ی کنترل سرمایه لگامهانیسمدر برابر مکا

در   بندیت  کوهن  دانیل  مثل  افرادی  بودند.  ضدتحزب  و  ضداتحادیه  ضدتشکیالتی،  فردگرایانه،  تبلیغات 

تنها رنگ مویش  «  بودنسرخ که البته از »،  «دَنی سرخ »)معروف به    ییفرانسه، از سخنگویان جنبش دانشجو

کردن یک  هضدسوسیالیستی در فرانسه هستند که با اضافری/را داشت( از نمایندگان این گرایش ضدکارگ 

همراه  سوسیال لیبرال، گستاخانه  «  چپ »ی نئولیبرالی  هاسیاستجا با  پسندانه در همهسُس اکولوژیستی مردم

 صدا بوده و هست. و هم

 

ها، شویم همه شاخص راحتی متوجه می نقل از میشل هوسون( به نمودار باال )به همانطور که از مطالعه  

انباشت، در فاصله دو بحران ساختاری   و  بودند.  ه ب  1982و    1974بویژه سود  شدت سقوط کرده 

یی که کنترل نوع دولت رفاه بر افزایش سود و سهم کالن  هاانعکاس این سقوط باضافه محدودیت 

باعث کاهش ثروت و    مد ملی برقرار کرده بود، از جمله مالیات بر درآمد سنگین،داران از درآسرمایه

آنان شده بود که در نمودار پیکتی در پائین همین صفحه بخوبی    ییشده در دهک باال سرمایه انباشت 

بست کامل رسیده بود. بهترین زمان برای تهاجم سرمایه مالی  منعکس شده است. مدل کینزی به بن 

رفاه فرا رسیده    –شکستن دولت  کردن زمینه تئوریک درهمانان وابسته به آن برای فراهم و اقتصادد 
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ها سقوط  بعد همه شاخص به   1999از سال  که  دهد  بود. ضمنا توجه کنید که نمودار باال نشان می 

 گردیم.که به آن برمی  گیرندجا اوج می کنند جز سود! بدهی، سرمایه مجازی و موهوم از اینمی

بیرون روشنفکران  از  دسته  این  جداکردن  خدمت  بورژوازی،  به  مه  ماه  جنبش  از  آمده 

این گرایش ایدئولوژیک کامال    .های عدالت اجتماعی بود ههای آزادیخواهانه از خواستهخواست

ندارد و تنها    -هایک    –نوع  والراس    ییبا فردگرا  ارگانیک وجود  اینکه جامعه  افراد  »فریدمن مبتنی بر 

غایت  هخوانی و همراهی داشت و نقش ب وند، همشمییکدیگر متصل  هوجود دارند که از طریق بازار ب  «منفرد

کند.  میبگیران ایفا کرده و  مخربی در پیشرفت ایده تشکل و سازماندهی در بین نسل جوان کارگران و حقوق

نئولیبرالیسم در روابط اجتماعی و بخشی از تالش آن برای    پست مدرنیسم ایدئولوژی

 کردن جامعه و درهم کوبیدن آگاهی و همبستگی طبقاتی است. هاتمیز 

،  «7گروه  »در کشورهای عضو    یی ، سوددهی کلی بخش تولید کاال1973تا    1965: در فاصله  خالصه کنیم

، روشن  داریسرمایهآور مبلغین  رغم تبلیغات سرسام( علی26کرده بود.)درصد کاهش پیدا  25.5به میزان  

و بویژه تضعیف جنبش کارگری زمینه مناسبی برای تشدید   1974بود که بحران در راه است. وقوع بحران 

ی دولت رفاه فرا  های ریاضتی یعنی مکاتب نئولیبرال بود. دوران افول تئوریها سیاستحمالت طرفداران  

جدی    طوربهان  دار سرمایهد.  شمیپیاپی داده    ییافتهبایست پاسخی به این دو بحران تعمیممیود.  رسیده ب

 گرفتن امتیازات از دست رفته برآمدند. در صدد پس

بود. دیوید هاروی    ییگیری نها در حال شکل  «لیبرالیسم اقتصادی»درین هنگام هژمونی نظری مدافعان  

کتاب   نئولیبرالیسم »در  از طریق  دمینشان    «تاریخچه مختصر  فقط  نه  دیگر  تهاجم  این  هد که چگونه 

سرمایهاندیشکد صرف  با  بلکه  پلرن،  مون  نوع  از  پیشین  همههای  تبلیغات  برای  کالن  در  ههای  جانبه 

ها؛  هی فردی در همه زمینهااز اهمیت آزادی  «دفاع »های گوناگون در  ههای بازرگانی و رسان، اتاقهاهدانشگا

برای   و  اقتصاد  حیطه  در  جز  این  « اثبات»بویژه  دیگری  راه  هیچ  خفقان»که  فشار  و  برداشتن  دولت  آور 

گرفت. پیروزی  می( صورت  27یعنی همان شعار مارگارت تاچر )  «مقررات دست و پا گیر آن وجود ندارد!

تا متوجه    ماندازیبیت برندگان جایزه نوبل اقتصاد در این دوره نگاهی  فهرسه  کامل بود. کافیست که ب  هاآن

  ها ( آن28این جایزه را از آن خود کردند. )  1976و فریدمن در سال    1974آن بشویم؛ فون هایک در سال  

،  به دستاوردهای طبقه کارگررفاه را دریافت کردند. دوران حمله مستقیم    – دستمزد سه دهه مبارزه با دولت  

 ضرر کارگران فرا رسیده بود. هبا استفاده از توازن قوای منفی ب
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ها و احزاب کارگری را  هاولین آزمایشگاه، شیلی دوران پینوشه بود که یک کودتای نظامی خونین اتحادی 

همان هفته اول پس از  در    «،پسران شیکاگو »دمن، معروف به خفه کرده بود. مریدان فری  خود   در خون

سپتامبر   کفشب  1973کودتای  سنگفرشهاا  بر  خود  مدل  آخرین  براق  بی  آغشته  خون  ههای 

خورده شیلی را  عیار علیه دستاوردهای کارگران شکستگام نهادند تا یک حمله تمام  و های سانتیاگخیابان

نشان شتاب  این  دهند.  این  دهندسازمان  با  کودتا  تدارک  زمان  همان  در  پینوشه  با  توافق  یک  وجود  ه 

ای را سازمان دادند که در آن اختالف طبقاتی  هاز یک دهه، جامع  تردر کم  هااقتصاددانان مرتجع بود. آن

بحران  هبا سرعت ب   «مدل » بود. اما این  ه بگیران شکل داده شدحقوقی کارگران و حقوقعظیمی برپایه بی

که انباشت ثروت عظیمی را در دستان کالن    هاسیاستزیر کشید. این  هافتاد و با خود دیکتاتوری پینوشه را ب

ی  ها سیاستکه    لان شیلی متمرکز کرده بودند، بی سروصدا تعدیل شدند و شیلی، در همان حادار سرمایه

ی فاصله گرفته، وارد دوران جدیدی  فریدمن  «مدل ضربتی»کلی در آن ادامه پیدا کردند از   طوربهنئولیبرالی  

 خوبی به انجام رسانده بودند.  هشان را ب و وظیفه تاریخی «کثیف کار »بخش  «پسران شیکاگو »شد. 

حاشیه رانده شده بود، مقررات شدید دولتی رفتار  هپولی در دوران پس از جنگ ب  -گفتیم که سرمایه بانکی 

آن بودند. پس چگونه است که    «کشتن بی درد» ن در رویای  گرایاها را زیر نظر گرفته بود و کینزبانک

ان از چنان  دارسرمایههفتاد و اوائل دهه هشتاد، این بخش    ه هنگام بروز دو بحران ساختاری اواخر دههب

ها تامین  نه تنها هژمونی نظری خود را در عرضه پاسخ به این بحران  ندکه توانست  ندقدرتی برخوردار بود

پیش  هشیوه نئولیبرالی بهشدن سرمایه را ب د و جهانینقدرت برسانهریگان و تاچر را ب  ندتد بلکه توانسنکن

 د؟نببر

، یک سرمایه مالی  «مقررات دست و پا گیر »طی دهه شصت میالدی، در  نتیجه این    که  واقعیت اینست

را با حذف    «پول  –پول  »بود که روند    هاییکرد و بدنبال فرصتمیجدیدی شکل گرفت که از تولید فرار  

یعنی امتزاج    ،هیلفردینگ  –کرد. این دیگر آن سرمایه مالی با تعریف لنین  میجستجو    « مشکالتش»تولید و  

از    تردنبال انباشت هر چه بیشهخالصی بود که بپولی  –سرمایه بانکی و صنعتی نبود، بلکه سرمایه بانکی 

بانکی و سرمای بازگشتی بهطریق معامالت  بود.  پولی    هگذاری در بورس  از آن؛ سرمایه  تعریف مارکسی 

 کند.میحامل سود که در خارج از تولید عمل 

نوعی ایجاد  مالی،  این سرمایه  تمرکز  و  تراکم  منبع جدید  در  ب  «انداز ی پسها صندوق»اولین  ازنشستگی 

رفاه بر پایه همبستگی    –در کنار نظام بازنشستگی نوع دولت    هاآمریکا و ژاپن اشغالی در دهه پنجاه بود. آن

راه انداختند  هانداز فردی و خصوصی برای تامین درآمد در زمان بازنشستگی را بی پسهاعمومی، صندوق
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بگیران در دستان خود دست زدند و  و حقوق  و ازین طریق به تمرکز عظیمی از بخشی از درآمد کارگران

انداز را  ز آن صندوق پسگردن بخشی از کارگران انداختند تا بعد اهرا ب   یی«زنجیر طال » زبان مارکس  هب

های  هشده وارد بازار بدهی و قرض ( این سرمایه متراکم29بکار برند. )  «سالحی علیه خود آنان»چون  هم

های خصوصی و سهام در بورس شد. بعدها تصویب قانونی در کنگره آمریکا در  دولتی، خرید و فروش برات

اجازه داد تا با ایجاد    هابرای تضمین پرداخت مستمری بازنشستگی، به گردانندگان این صندوق  1974سال  

( جهش بزرگی به این منبع گردآوری بخشی از حقوق  Mutual Funds)  « گذاری مشترکهصندوق سرمای»

 ت کنترل سرمایه خصوصی بدهند. کارگران تح

 

در اروپا، اولین فرصت تاریخی برای این سرمایه مالی با تصمیم نخست وزیر دولت کارگر وقت انگلستان،  

، مرکز مالی  «سیتی»، بر آن شد که با  استفاده از  1965هارولد ویلسون، فراهم شد. این دولت در سال  

پیکر برای تسهیل مبادالت با اتحاد شوروی که به روبل  غولی هاشرکتو  هالندن، یک بازار وام به دولت

معروف شد. این بازار از وضعیت قانونی ویژه    «یورودالر  –   ییدالر اروپا»نام بازار  هبودند، ایجاد کند که ب 

اد و برای  دمیقرار    خارج از مقررات رایج کنترل عملیات بانکی و ارزیبرخوردار شد که آن را  

یک مرکز فعال  هسرعت بهخود گرفت. این بازار بهرا ب  (Off-Shore)  «آف شور  ـمرزی  ـ    فرا»همین  نام  

خواستند مقررات دولتی میقرار گرفت که    هاییهتبدیل شد و مورد استفاده تمام سرمای   « بهشت مالی»و  

سرمایه مالی بود  هریالیستی برای خدمت بحاکم بر حیطه مالی را دور بزنند. این اولین اقدام یک دولت امپ

بعدا توسط دولت پیدا کرد، آنی محافظهها که  ریگان عمومیت  تاچر و  نوع  کار  از  هم توسط یک دولت 

 سوسیال دمکراسی! 
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که در حال کسب سودهای کالن بودند، در نیمه دوم دهه شصت بخش    ییی فراملیتی آمریکا هاشرکت

بودند، برای فرار از مالیات و کنترل، به این بازار  هگذاری نکردهمهمی از سودی را که مجددا در تولید سرمای

  ها تحت کنترل شدیدی قرار داشتند، آن  یی ی آمریکاها بانکیورو دالر سرازیر کردند. یعنی در شرایطی که 

سرمایم از  بخش  این  به  هدیریت  را  اینها بانکها  در  کردند.  منتقل  انگلیسی  مناسبات  ی  قاعده  این  جا 

جای بازگرداندن سرمایه  هدانند، بمیان نرخ سود در عرصه تولید را نازل  دارسرمایهکه وقتی    داریسرمایه

نند. این امر به تراکم شدید سرمایه  کمیاز تولید خارج و وارد حوزه بانکی  را  آن،  شده در دور پیشینانباشت

برد. وقتی در دهه هشتاد میالدی این تراکم  میرا باال    هاانجامد و قدرت مانور آنمیپولی در این حوزه  

ی مالی در درون خودشان دست  ها ی چند ملیتی به ایجاد دپارتمانها شرکتشد، حتی خود    تربازهم بیش

رسید که این    ییجاهسوداگری در بورس شدند. کار این سوداگری ب  گذاری وزده و وارد معامالت ارز، وام

برای باالبردن ارزش خود در بورس با خریدن سهام خودشان یک ارزش مصنوعی برای شرکت    هاشرکت

 (   30کردند. )میدر بازار بورس ایجاد 

  عنوانبهن بورژوا معروف که از نظر اقتصاددانا «شوک نفتی»، همان  1973افزایش ناگهانی قیمت نفت در 

ای در دست  ( درآمد هنگفت و ناگهانی31ود، )شمیخورد مردم داده  هبروز بحران ساختاری ب«  علت و بانی»

آن کرد.  متمرکز  فارس  خلیج  عرب  اضافه  هاشیوخ  این  از  مهمی  بخش  آمریکا  دولت  فشار  درآمد  زیر 

جا که بازار معامالت نفتی در لندن بود، به این  و بخصوص، از آن  ییی آمریکاها بانکنشده را به  بینی پیش

 بازار مالی لندن سرازیر کردند. این تراکم سرمایه دو نتیجه داشت. 

دالرهای نفتی، قدرت    «ت بازیاف»با    چنینهمکمک کرد و    1974از بحران    ترخروج سریعهکه بیکی این 

های بانکی شروع  با تشکیل کنسرسیوم  ها شدت باالرفت. آنهب  گذاری مستقیم بانکداران هگذاری و سرمایوام

ب هب معروف  از سرمایه،  انبوهی  مستقیم خارجی هسرمای ه »صدور حجم  تاکنون  هب  «گذاری  کشورهایی که 

بودند، کردند. تاثیر دوم، با تمرکز عظیم سرمایه پولی در این  هها قرار گرفتهمورد هجوم این سرمای  ترکم

با کشورهای ضعیف یا تحت    «بدهکار   –گذار  وامه » های جدیدی برای تحمیل رابطهپای  «بهشت مالی »

شکل خالص، با قدرت خود را  هجا بدر این  داریسرمایهو ویرانگر    ییسلطه سیاسی ایجاد شد. خصلت ربا

کشورهای آمریکای التین و آسیای جنوب  همیلیاردها دالر وام ب  1979تا    1975نمایش گذاشتد. در فاصله  هب

  داریسرمایه( چنین هجومی در تاریخ  32شرقی، و حتی یوگسالوی، مجارستان و بعد لهستان سرازیر شدند. ) 

  ر داری آمریکا و بازار دالر بود. سرمایه رباخواهمتغیر و وابسته به نرخ پایه خزان  هانظیر بود. نرخ این وامبی

قول جمله معروف والتر ریستون؛ رئیس سیتی بانک، چه  هد را پیدا کرده بود. بطعمه خو  هم قدرت و هم
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( و ما  33)  «توانند مسکن عوض کنند و نه ناپدید شوند!مینه    هاچون دولت»بدهکاری بهتر از یک دولت  

ی  وند! دام وام کشورها شمیشما هم اداره    انکنیم که توسط قشر انگلی بورژوازی محلی کارگزار میاضافه  

 پیرامونی چیده شد.

، مارکس در مورد نقش بدهی دولتی در انباشت سرمایه بدوی  داریسرمایهپیش از آن، در دوران عروج  

هرچه کشوری ثروتمندتر  از این روست که بنا به دکترین مدرن، با انسجام کامل خود،  » چنین گفته بود:  

 ود. با افزایش بدهی ملی، عدمشمیاعتبارات عمومی مرامنامه سرمایه    است.  تر شود بدهی آن بیش

روح  انکار  جایگزین  آن  به  نیست.  میالقدس  اعتماد  کار  در  استغفاری  آن  برای  که  دولتی  شود  بدهی 

از قدرتمندترین اهرمهب اولیه تبدیل  یکی  انباشت  یک ضربه عصای  هب  ییگو   ود.شمیهای 

آنکه نیازی باشد آن را در  کند، بیمیسرمایه بدل    هعطا و آن را بدرت آفرینش اِپول نامولد، قهسحرآمیز، ب

( از تفاوت  34).«گرفتن آن در صنعت یا حتی ربا هست کارهمعرض مشکالت و خطراتی قرار دهد که مالزم ب

ی و  زبان مارکس؛ صدور سرمایه پولهدوران ما که بگذریم، ب «  مدرن»نقش ربا در متن مارکس و رباخواری

های  بدهی»با    «کشورهای سوپر مدرن»گیر پیرامونی به  گذار درین دوره، درحال تبدیل کشورهای واموام

رفت و  میهای تولیدی  کار ایجاد ظرفیتهندرت بهبود! این صدور سرمایه، با گذشت زمان، ب  «سوپرعظیم

بورژوازی محلی کارگزار سرمایه    ه«الزحم پرداخت حق»های جاری دستگاه دولتی و  هبرای هزین  تربیش

 د.  شمیی سرکوب و حفظ نظم آن مصرف هاامپریالیستی و تحکیم ظرفیت

برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، سرمایه مالی، با وجود کنارماندن از بخش مهمی از نظام اعتبار  

ی خود متمرکز  هابانکی ملی در کشورهای بزرگ مرکز، حجم عظیمی از سرمایه حامل سود را در دست

 شود.  میکرده و با تجدید قوا بار دیگر تمام قد وارد صحنه 

 و پیروزی سیاسی نئولیبرالیسم   «1979کودتای » 

بPaul Volker)  انتخاب پل ولکر )ه(  آمریکا  بانک مرکزی  رزروریاست  با خود    1979( در ژوئیه  فدرال 

اولین پیروزی رسمی طرفداران نئو یا اولترا  ی این بانک داشت. این هاسیاستچرخشی عظیم در 

به نخست وزیری    1979دار پیروزی بزرگ بعدی یعنی انتخاب مارگارت تاچر، در ماه مه  هو طالی   لیبرالیسم

به ریاست جمهوری آمریکا رسید و تابلو در جهان    1980بریتانیای کبیر بود.  رونالد ریگان هم در نوامبر  

  هاییگیری نئولیبرالیسم گامهژمونی در حال شکلمایه مالی جدید، تکمیل شد.  سر   ی آنگلو ساکسون، گهواره

انتخاب شده بودند. ریگان با شعار    «ضد دولت»با شعار عوامفریبانه    هاجلو برداشته بود. هر دوی آنهبزرگ ب
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هر    محتوای  « آلترناتیو دیگری وجود ندارد!»و تاچر با شعار   «ست  مشکل ادولت حل مشکل نیست، خودِ»

نظامی دستگاه دولتی    –حال تحکیم قدرت پلیسی  دو شعار، محدودکردن دخالت دولت در اقتصاد و در عین

شکل دیگری سازماندهی شد؛ کاهش ه، دولت کوچک نشده بلکه بهافریبانه آنبود. برخالف تبلیغات عوام

پلیسی که   –دستگاه نظامی    ها و ابعادههای اجتماعی، کاهش مالیات بر ثروتمندان و افزایش هزینههزین

 منجر به کسر بودجه هنگفت شد.   

روی کار آمد و  هب  «فدرال رزرو»   کردن کل سیاستِدگرگون  یعنی  شدهولکر از همان آغاز با هدف اعالم

ترین موسسه مالی دنیا را تغییر  پیش از انتخاب ریگان در عرض چند ماه تمام عملکرد و اهداف پرقدرت

با هدف کاهش تورم   پیدا کرد،  افزایش  برابر  تا چهار  بهره، که سه  پایه  نرخ  ناگهانی  افزایش    13.5داد. 

کودتای  »درصد کاهش پیدا کرد. به این حرکت ناگهانی عنوان    4به    1982درصدی بود که در پایان سال  

  هدرصد ب   2.5ا خود سقوط نرخ رشد تولید ناخالص آمریکا از  اند. اما این سیاست بهرا داد  «مالی پل ولکر

درصد    6اند. بیکاری از  هرا داد  «رکود ولکر »نام    چنیندرصد را هم داشت. رکودی که به آن هم  2.2منهای  

ین اهمیتی  تریک نئولیبرال مومن و معتقد این کوچک  عنوانبهدرصد افزایش پیدا کرد. اما برای ولکر    10تا  

کرد. ولکر،  میرا که هدف اصلی مهار تورم بود که مثل خوره از قدرت خرید سرمایه پولی کم  نداشت چ

فریدمنی، نگهبان سرمایه پولی بود و بیکاری، ولو باال، را امری    –ی اولترا لیبرالیسم هایک  هاطبق دگم

 د.   بایست نرخ آن را تنظیم کنمیانست که به دولت مربوط نبود و تنها بازار دمیطبیعی 

کلی گذشته بود. وقت  هرفاه دیگر ب  –های دولت  دادن به کنترلزمان هراس از واکنش جنبش کارگری و تن

بود. در آمریکا وقتی ریگان با اولین اعتصاب بزرگ کارگران  هجنبش کارگری رسیدهدادن ضرب شست ب نشان

وبرو شد شمشیر را از رو بست و  ر ییشکل اعتصاب سیزده هزارنفری کارکنان کنترل هواهبگیران بو حقوق

کار، بیش از یازده هزار  هیک قانون ضداعتصاب دوران مک کارتیسم، با دادن یک اخطار بازگشت بهبا اتکا ب

دو سوم  نظامی،  پرسنل  از  استفاده  با  دولت  کرد.  محروم  استخدام  از  همیشه  برای  و  اخراج  را  اعتصابی 

معلق بپروازهای  را  پس  هشده  انداخت.  اینراه  در  ریگان  رابرای  بلکه  نبود  مشکل  دولت  برای  هجا  حل 

دادن به اعتصاب! ریگان  هحل خاتم ههای دست راستی تیتر زدند: این است راهشکنی بود! روزنام اعتصاب

ی پنجاه و شصت، زیر فشار جنبش  ها سالتمام قوانین ضدکارگری میراث دوران گذشته را، که در طول  

یافته  بخش سازمانهکار بست. نئولیبرالیسم بهمانده بودند اما لغو نشده بودند، احیا کرد و بکارگری متروک  

ها ضربه شدیدی زده، به  هنفس اتحادیشده کارگران اعالن جنگ داد. این شکست به اعتماد بهو تضعیف

مریکا وارد یک  روتر دامن زد و جنبش اعتصابی کارگران آکار و پیشهی محافظ هااختالفات میان جناح 
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نکت این  شد.  افت  که  هدوران  است  قبول همگان  مورد  ب ای  کارگری  اعتصابات  ریگان  دوران  شدت  هدر 

  کردند،میدیگر تالش  سازماندهی کارگران   بیرون از محل کار خود برای شدند و کارگرانی که  میسرکوب  

رسمیت شناختن هاز ب  و  ها سر باز زدههی شدند. کارفرماها در این دوران از مذاکره با اتحادمیاز کار اخراج  

  . کردندمیخودداری    هابا آنبر طبق قانون  بستن قراردادهای جمعی    نتایج انتخابات نمایندگان کارگران و

دوران ریگان از  .  قاعده کار بود  ، استخدام کارگران دائمی  جایهبر اساس قراردادهای موقت باستخدام  

اعتراضات  تعداد    1990و    1979ی  هاسال  در فاصله  .ستا  تاریخ آمریکاعطفی در  این نظر نقطه

ین  تر ( یعنی کم35. ) مورد کاهش یافت 17به  235از   در آن شرکت کنند،هزار نفر  بیش از ای که کارگری

طول کشید تا جنبش کارگری آمریکا بتواند دوباره سربلند   هاسالتعداد اعتراضات کارگری بعد از جنگ دوم.  

 هد.دمیخوبی این وضعیت در آمریکا را نشان هنمودار زیر ب کند.

             

بزرگ آن    تراما ضربه  و  کرد  وارد  انگلستان  در  تاچر  بزرگ  شکستندرهمرا  کارگری  ترکمر  اتحادیه  ین 

کشور  بگیران این  اد از دستاوردهای کارگران و حقوقچیان بود که در دهه هفتانگلستان یعنی اتحادیه معدن

کارگری بریتانیا با وضع    هایهاتحادیکردن قدرت  تالش مارگارت تاچر برای نابودخوبی دفاع کرده بود.  هب

اهرم    ییها پیش رفت. کارا هاختالفات داخلی اتحادی  ها وهپی در پی قوانین ضدکارگری در میان هلهله رسان

موجب آن، برای انجام هر گونه  هشد که ب شد، قانون جدیدی وضع  هگرفت  هاهاتحادیتدریج از  هاعتصاب ب 

، و کارگران دیگر حق نداشتند ناگهان دست از کار بکشند.  دشمیگیری عمومی انجام  اعتصاب، باید اول رأی

جای دیگر بروند، و اعتصاب  هاز جایی ب  رهبران و فعاالن اعتصابی اجازه نداشتند که در جریان تظاهرات

که در  تر اینهای دیگر ممنوع شد. از همه مهمستگی با کارگران شرکتدر همب  بگیران یک شرکتحقوق
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توانست توقیف شود. شکست اعتصاب کارگران معدن  می  هاهاتحادی های  صورت نقض این قوانین دارایی

سنگ  یلسون و تعطیلی زودرس معادن زغالنامه دوران هارولد ولغو توافق  هکه ب  1985- 1984ی  هاسالدر  

عطفی هبا کمک قوانین جدید، نقط  ههای این اتحادی ییهای سنگین و حتی ضبط داراهشتند، جریماعتراض دا

شکستن اعتصاب استفاده کرد و هروقت  بود. دولت تاچر از تمام این قوانین برای درهم  مبارزه طبقاتی ین  ا  در

بیون استفاده شد. سلطه  اعتصا  ی جاههم الزم بود از نیروهای انتظامی و حتی از پرسنل ارتش برای کار ب

بود.  هپردازی عظیمی را در اختیار تاچر گذاشتهای بزرگ هم اهرم تبلیغاتی و دروغهسالطین مالی بر رسان

چیان را با  جا پیش رفت که خطر وجود آرتور اسکارگیل؛ رهبر مبارز معدنتا آن  « سان »روزنامه معروف  

ین دوران بشدت  ا  در  هاتعداد اعتصابچیان بود و  تاثیر این شکست فراتر از معدنآدولف هیتلر مقایسه کرد.  

های خود را مستحکم کرد. پس  هکوبیدن بخش رزمنده کارگران متشکل پایهمپائین آمد. نئولیبرالیسم با در 

  ها سیاستتونی بلیر نیز در ادامه همین    ری رهبهحزب کارگر بکاران و روی کار آمدن  هاز شکست محافظ

 کدام از قوانین اصلی ضدکارگری دوران تاچر ملغی نشد. تغییری ایجاد نکرد و هیچ

با بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشورهای    «اقتصاد تالطم جهانی»رابرت برنر در کتاب با ارزش خود  

فاصله  سرمایهرفته  پیش این  ها بحراندادن  ، و نشان2005تا    1945داری در  در  بزرگی که  و  ی کوچک 

  « رونق»   یرغم سروصدای زیاد دربارهعلی»گوید:  می فاصله کشورها و مناطق مختلفی را تکان دادند، چنین  

های طوالنی انبساط اقتصادی،  هپایین بود: هر کدام از چرخ  ها ، در واقعیت کارایی آندوران ریگان و کلینتون

از چرخه رونق قبلی بود. با این وجود، اقتصاد آمریکا دچار    تر، کم1997تا    1990بعد از  اول در دهه هشتاد و  

علت  های ب هریش  طور بهتحوالتی شد که نتایج درازمدت مثبتی برای سرمایه داشت. فضای کسب و کار  

  مدت دو دهه، هب  هاصفر افزایش حقوق آنه  تضعیف درازمدت کارگران و رشد نزدیک ب

مدت کاهش عمیق ارزش برابری دالر نسبت به ارزهای کشورهای رقیب و  ستثنائی طوالنییک وضعیت ا

ی دهه بیست در هر زمینه  هاسال، بیش از هر زمانی از  یستی رودربا  بدونسری اقدامات اداری  یک

 (36)  «{ بهبود یافت.ییان }آمریکادارسرمایهنفع هگذاری، بسیاست

با   تاچر،  و  ریگان  انتخاب  سیاستبا  آنوجود  اقتصادی  هزین  ها های  کاهش  های  هدر 

و ثروتمندان    هاشرکتجا که در همان حال مالیات  شهروندان، از آنهی دولتی ب هاکمک

بودج  و  کرده  پیدا  کاهش  بودجه  هبشدت  کسر  یافتند،  افزایش  انتظامی  و  نظامی  های 

این یک تجدید    د.های دولتی تامین شهعظیمی ایجاد شد که با استقراض و فروش قرض

و  دادند    « هایک درصدی»  هثروتمندان بود؛ از فرودستان گرفتند و ب  یینفع دهک باالهتقسیم درآمد ملی ب
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استخوانی آلوده هم برای اقشار میانی  ه. این وسط خردهای آینده پرداخت کردندز جیب نسلتفاوت را امابه

ای کشاندند که بر اعتبار و نه پس انداز، استوار  هف فزاینددر نظر گرفتند و با آن این اقشار را به گرداب مصر

دردسری را در اختیار سرمایه پولی قرار داد. بدهی دولتی، بود. این کسر بودجه منبع درآمد بسیار راحت و بی

  « تیترهای بورس »نوبه خود تبدیل به  ههای دولتی برای تامین مالی کسر بودجه که بهخرید و فروش قرض 

شدن حجم سرمایه در اختیار سالطین مالی  تررید و فروش در بورس شدند سهم مهمی در بزرگو قابل خ

کنترل دولتی بر سوداگری مالی، ایجاد بازارهای فرعی بورس    «مقررات دست و پا گیر »قرار داد. برداشتن  

بورسی و مشتقات آنهبست»و   انفورماتی«های  انقالب  از  استفاده  سابقه  برای دادن سرعت بی  ک، ضمن 

های مجازی و  هاز سرمای  ییجهان، فارغ از هر کنترلی، دریا  هچرخش الکترونیکی سرمایه در چهار گوشهب

شکاف حجم کل سرمایه در گردش با حجم الزم سرمایه برای چرخه  .  موهوم را ایجاد کرد

 (37دائما رو به افزایش گذاشت. ) تولید واقعی

های نئولیبرالی از زمان انتخاب ولکر در  دهنده تاثیر سیاستخوبی نشانهنمودار زیر ب  

بعد مداوم  هست. کاهش بدهی از جنگ دوم ب در آمریکا  انفجار بدهی دولتی و خانوارها

 گیرد.میاوج  1980است و ناگهان از 

 

 

ان به استفاده از وام  و تشویق آن  یی و اروپا  ییهای آمریکاههمان میزان با عرضه گسترده وام به خانوادهب

انباشت    هابرای خرید خانه و کاالهای مصرفی، موجبات بدهی روزافزون آن تامین منبعی جدید برای  و 

سرمایه مالی در آمریکا  »قول جاشوا هنیز فراهم شد. ب   ها بانکها در  سرمایه از طریق تمرکز بهره این بدهی

به صفر نزدیک شد با    ییانداز خانوارهای آمریکاکرد. پس  «مصرف را تصرف و تبدیل به قرضه در بورس 

 (38) تر.کردن برای مصرف بیشکوهی از بدهی ناشی از قرض
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کننده برای افزایش ناگهانی نرخ پایه بهره  محرک اولیه و تعییناین فرضی درست است که  

کنیم که  میخاطرنشان  جا  اما در این  از طرف ولکر، اساسا مهار تورم باال در آمریکا و اروپا بود 

گفتیم با نرخی متغیر    ترکه پیش  یکی از نتایج فرعی آن انفجار بدهی کشورهای مقروض بود 

و نرخ برابری دالر بود. این منبع سرشاری از سود فراوان را به یکباره در اختیار این   وابسته به این نرخ پایه 

و    رگذای وامهاغیررسمی دربرگیرنده دولت؛ کنسرسیوم «باشگاه پاریس »بخش از سالطین مالی گذاشت.  

لندن»  شدنبالهب این بدهیهابانک؛ کنسرسیوم  «باشگاه  پرداخت  بر کنترل  از  ی خصوصی  ها و حفاظت 

مواظب بودند که شرایط کسب وام جدید طوری باشد که بدهکاران    هاکار مشغول شدند. آنهب  ها بانکمنافع  

چنین بود که کشورهای پیرامونی در چنان گردابی از بدهی و بهره  خالصی نیابند و این « دام وام»هرگز از  

، کشورهای پیرامونی، بیش از  2000تا    1980بین  »  آن گرفتار شدند که بر حسب محاسبه اریک توسن:

  تر ، چهار برابر بیش2000بدهکار بودند، بهره پرداخت کردند تا در سال    1980که در سال    شش برابر آنچه را

اولیه در سال   باشند.  1980از بدهی  در سال  39)   «بدهکار  بود که  اولین قربانی مکزیک  اعالم    1982( 

وشت دچار  همین سرنهپرداخت اقساط کرد. چند سال بعد آرژانتین و برزیل هم ب   ییورشکستگی و عدم توانا

ناپذیری برای سرمایه مالی امپریالیستی فراهم کرد که تا امروز هم  شدند. این بدهی منبع سرشار و پایان

را بپردازند که بخش    هایی کشند تا بهره واممیادامه دارد. شیره جان کارگران و زحمتکشان این کشورها را  

 اند.هبه سپرده گذاشته شد رگذا می وا ها بانکمهمی از آن توسط بورژوازی کارگزار در همان 

 

نوبه خود در باتالق بدهی  هی بزرگ مرکز هم ب هاود بلکه دولتشمیکشورهای پیرامونی نهاین امر محدود ب

  ها تنها یک نمونه آن بود. سرمایه مالی گلوی همه دولت 2012اند. بحران بدهی یونان در سال  هگرفتار شد

 هد.  دمیرا گرفت. نمودار باال رشد تصاعدی بدهی دولت فرانسه، ششمین قدرت صنعتی دنیا را نشان  
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ب باید  بحث  ادامه  از  اشاره  هپیش  مالی  سرمایه  جانب  از  قدرت  تسخیر  نقش  یعنی  مهم  بسیار  نکته  یک 

  ،نیروی نامعلومتوسط یک مکانیسم و    ییزدامقررات»گوید:  میدرستی  همجددی بکنیم. فردریک لوردون ب

(  40)«که به آن خصلت یک امر دولتی را داده بود.  ...  جلو رفتهپیش نرفت بلکه توسط یک اراده سیاسی ب

و همه   رفت  پیش  گوناگون  فازهای  با  نیز  قوانین  این  برداشتن  میان  تاچر    « افتخار »از  و  ریگان  به  آن 

ی تونی  هاسیاستبا انتقادی شدید از    « مسرمایه در قرن بیست و یک»گردد. توماس پیکتی در کتاب میبرن

ی او در حمایت از  هاسیاستدهنده وفادار مارگارت تاچر بود و بدون  هدرستی نشان داده که او ادامهبلیر، ب

کننده  گرفت. در آمریکا سه اقدام تعیینمی، اقتدار این گهواره سرمایه مالی هرگز به این اندازه اوج ن«سیتی»

ی مهم  ها که یکی از مکانیسم  «استی گال   –گالس  »قانون    1993تفاق افتاد. در سال  در دوران کلینتون ا

 Mac)  «مک فادن»قانون  1994بود، لغو شد. در سال    1929کنترل نهادهای بانکی پس از بحران بزرگ  

Faddenکار نباشد را  هآوری سپرده به بانکی که در یک ایالت مشخص ثبت و مشغول ب( که اجازه جمع

  – لیچ    –گرام  » با رای قاطع کنگره آمریکا قانون معروف به    1999شد و در سال  هاد از میان برداشتدمین

( تصویب شد که هر مانعی در برابر ادغام نهادهای مالی را از سر  Gramm – Leach – Bliley)  «بلیلی

تازی  هاتوبانی برای یک  بود. این قوانین  «قانون ضد تراست »راه برداشت و در واقع یک قانون ضد هر نوع  

ی مختلف صحنه سیاست درین  ها پیکر ایجاد کرد. دیگر تفاوتی بین جناح نقد غوله  ی بها شرکتو ادغام  

در نزدیکی به این یا آن غول    هاییروشنهکشورها در زمینه خدمت به سرمایه مالی وجود نداشت و تنها سای

 ی تکنولوژی جدید وجود داشت. هاشرکتمالی یا 

افتاد، که توسط سالطین مالی طراحی نشده بود، و آن  در اتفاق بسیار مهم دیگری  ست در همین دوره 

بود که پس از شکست قطعی اپوزیسیون موسوم به    « ی تنگ شیائو پینگهارفرم»  هاصالحات معروف ب

نفره» چهار  سال    « گروه  در  چین  ب   1978در  و  بستهعرضه  بهکار  چرخش  این  نتیجه  در  سوی  هشدند. 

انه بازار، بتدریج اما با سرعت، نیروی کار سیصد  دارسرمایههای  و تکیه به مکانیسم  «سوسیالیسم نوع چینی»

میلیون کارگر ارزان چینی، معدل کل نیروی کار در اروپای غربی، در مدار سرمایه جهانی قرار گرفتند. در  

 شد.  «ن کارخانه جها» طول دهه هشتاد و نود، جمهوری خلق چین تبدیل به  

این هم ادعا کرد که  بتوان  نیست که  در دست  دلیلی  تکوین  زمانی رفرمهیچ  با  پینگ  شیائو  تنگ  های 

واقعیتی  و متحدانه پیش رفته باشد. اما این هم   هاهژمونی نئولیبرالی، با برنامه و نقشه مشترک با نئولیبرال

ارزان چینی، موقعیت کارگران سادا با ورود کاالهای  بازهم    تی در آمریکا و اروپای غربی ه صنعست که 

د، انتقال بخش بزرگی از صنایع سنگین از کشورهای غربی به این کشور، بخش مهمی  تر تضعیف شبیش
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دست سرمایه  های بهاز کارگران ساده را برای همیشه به بیرون از حیطه تولید پرتاب کرد و سالح کوبند

با گشودن فضای عظیم اقتصاد چین و منبع بسیار بزرگ کار    ،ها، این رفرمهاسالمالی جهانی داد. در آن  

فراهم کرد و هم در عمل    1982گذاری سودآور جدید و خروج از بحران سال  هارزان، هم مفری برای سرمای 

پوشی در پیروزی نئولیبرالیسم در روند کسب هژمونی و مبارزه علیه جنبش  یک متحد عینی غیرقابل چشم

 (41اند. )هان جانشینی برای چین پیدا نکرددارسرمایهروپای غربی بود. تا امروز نیز کارگری در آمریکا و ا

قرار بود روند انقالب جهانی    «صدر مائو »زعم  هاین یک شوخی تلخ تاریخ است که روند تحوالت چین که ب 

جهانی  یی پرولتاریا کاتالیزور  عمل  در  کند،  تسهیل  نئولهشیو  هب  داری سرمایهشدنی  را  و  ای  یبرالی 

ی نئولیبرالی در کنار بخش بزرگ دولتی در اقتصاد  هاسیاست شدن خود چین شد که در آن  داریسرمایه

  «قطعا »چین هستند که    «کمونیست »عضو کمیته مرکزی حزب    ( به دالر)کنند و چند میلیاردر  میهمزیستی  

 و استقرار سوسیالیسم خواهند بود!   داریسرمایهمبارزه برای نابودی  ندارااز رهبران و پرچم

ترکیب این عوامل موجب تکوین و تثبیت هژمونی دوم سرمایه مالی شد و دهه هشتاد، بدل به دهه استحکام  

شدن سرمایه، تحت این هژمونی  هدایت جهانی چنینهمو   داریسرمایهنقش سرمایه مالی جدید در جهان 

 ای نئولیبرالی گردید. هبه شیو

ردوگاه شوروی و سرازیرشدن سرمایه به این کشورها نیز موجب ایجاد فضای جدید پراهمیتی در  فروپاشی ا

در مقایسه    تر ، با دستمزد و امکانات بسیار کمطی که در آن کارگران اروپای شرقیقلب اروپا شد. ایجا شرای

آن غارت ارزش اضافی نسبی  دارد، که نتیجه  میرقابت با کارگران غربی واهبا کارگران در اروپای غربی، را ب 

 ان بود. دار سرمایهکه در خدمت کالن  تربازهم بیش

با  بوروکراسی بود  قرار  که  هم  شرقی  اروپای  مسالمت»های  تشنجرقابت  سیاست  و  کمر    « زداییآمیز 

ان  دار سرمایههای جدید کالنهنوبه خود تبدیل به شکارگاهرا بشکنند، پس از چین، در دهه نود، ب  داریسرمایه

های  ییکه در واقع حراج دارا  اهکردنهای جدید از طریق خصوصیگذاریهغربی شدند و مفری برای سرمای

این کشورها    ترچنین کسب مازاد سود کالن ناشی از کارگر ارزانبهای ناچیز و همهمردم اروپای شرقی ب

مونی انباشت نئولیبرالی از اواخر دهه هشتاد بود  بود.  نتیجه تمام این تغییر و تحوالت برقراری بالمنازع هژ

ین  ترای و حتی شروع بزرگه، کشوری یا منطقهای متعدد کوچک و بزرگبحرانرغم که تا به امروز، علی

که مشخصا از همین بخش    2007/2008هانی دوم، یعنی  ج  پس از جنگ  داریسرمایهبحران ساختاری  

 بزرگ و کوچک شروع شد، کماکان ادامه دارد.  سوداگر مالی و ورشکستگی نهادهای مالی
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 هژمونی تفکر نئولیبرالی پس از بحران اخیر -4

که عمدتا بیرون از تولید در چرخه    «حامل بهره»سرمایه پولی  زبان مارکس؛  هبازسازی سرمایه مالی جدید، ب

کند از اواسط دهه پنجاه و دهه شصت، با پیروزی سیاسی اواخر دهه هفتاد و  میاعتباری و بورس حرکت  

کنترل و نظارت دولتی بر نقل    « مقررات دست و پا گیر»اوائل دهه هشتاد تکمیل شد. آغاز حذف گسترده  

  ... توسط ریگان   گذاری توسط نهادهای مالی وهها و اعتبارات و سرمایهو انتقاالت بانکی، کنترل حجم سپرد

ب و  تاچر  آنهو  اروپا  هادنبال  کشورهای  در  انقالب    ییکمابیش  نتایج  آخرین  کاربست  با  توام  ژاپن،  و 

الگوریتم طراحی  و  اطالعاتی  و  وانفورماتیک  مالی  معامالت  ویژه  ریاضی  به    های  که  بودند  عواملی   ...

ر بازارهای  در چهار گوشه دنیا، سوداگری د  لحظهخرید و فروش سهام در یک  ها ــ  معامالت در بورس

ها تنها در حوزه مالی و خرید  هدادند. بخش روزافزونی از این سرمای  ییآساجهش غول  ارزی و مواد اولیه ــ

دولتی،    «مزاحم»وارد نشدند. بدون کنترل    ییو فروش سهام فعالیت کرده و مستقیما در هیچ تولید کاال

« که قرار بود در آینده نزدیک»تند وارد خرید و فروش کنند و بر اساس سودی  ای را که نداشهسرمای هاآن

کامال مجازی و موهومی، با    «عرضه و تقاضای »دست آورند، به خرید و فروش سهام و از طریق این  به

  « گذاریهسرمای »را    های مجازی ایجاد کرده و بالفاصله آنها حمله به سهام این یا آن شرکت واقعی، ارزش

را چندبار خرید و فروش    هاتیتر بورس تبدیل کرده و آنه  های در دست ساختمان را بهکردند. ارزش خانیم

برای  کردند، حسابمی بیالن  در  و   «جلب مشتری »سازی  ترفند  سهام  انواع  به    هایی...  ربطی  هیچ  که 

های فرعی  اد بازار و بورسکار بسته شد. ایجهدر اقتصاد واقعی نداشت ب هاشرکتواقعیت بارآوری و ارزش 

و فروش سهام، عرضه   برای خرید  با    «های مشتقههبست»و مشتقه  سهام  سهام که در آن سهام جذاب 

گرفتند، تفکیک میخود  های بهمخلوط شده و ظاهر فریبند  «سمی»بهره و  بهره یا حتی بی، کممشکوک

های مختلف  انواع و اقسام نهادهای مالی، صندوقهای جدید از دیگران و ایجاد  ی تکنولوژیهاشرکتسهام  

  ییهیچ رابط مستقیمی با تولید کاال  (42) «  فاند   چه » گذاری کوتاه و بلندمدت،  هبازنشستگی، صندوق سرمای

ب نداشت.  واقعی  اقتصاد  در  ترفندهاهو عرضه خدمات  این  و    ،کمک  دالر سرمایه مجازی  میلیارد  هزارها 

زمین را در نوردیدند.  هاز طریق آن در جستجوی سود در طی روز تمام بازارهای کر الکترونیکی ایجاد کردند تا  

بر دانش »تحت عنوان   از سرمای   «نظام کاپیتالیستی جدید متکی  الهویه و کامال  های مجهولهاقیانوسی 

 خود را تحمیل خواهد کرد.   «قانون ارزش » مجازی ایجاد کردند. روشن بود که دیر یا زود 

که، برای نمونه، رشد  سه برابر شده بود در حالی  1987تا    1977ورس نیویورک در فاصله  ارزش سهام ب

  تردرصد بیش  67درصد و در تولید فوالد    46های مختلف صنعتی در تولید اتوموبیل  هاقتصاد واقعی شاخ

مایه  درصدی ارزش سهام را جز با سوداگری و سر   300توان در چنین شرایطی رشد  می( چگونه  43نبود. )
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مجازی توضیح داد؟ در نیمه اول دهه هشتاد، چندین بانک کوچک و متوسط؛ پن اسکوئر، سیاتل فرست  

ین سقوط سهام در  تربزرگ  1987اکتبر    19بانک، کنتینانتال ایلینویز ورشکست شدند. و بعد روز دوشنبه  

زمان سقوط بزرگ   از  افتاد: شاخص  1929طی یک روز،  اتفاق  استریت  وال   DOW)  « جونز  واد»، در 

JONES  )22.6    درصد بود با فاصله زیاد شکسته شد،    -12.6که    1929اکتبر    29درصد سقوط کرد! رکورد

دنبال آن روانه پرتگاه شدند!  هب   -9.6درصد و پاریس با    - 46درصد، هنگ کنگ با    -26بورس لندن با  

اقتصادی» با چنین میپخت رونالد ریگان، که سال آخر ریاست جمهوری خود را  دست  «معجزه  گذراند، 

با تزریق صدها میلیارد  های بهفاجع بود،  نئولیبرالی که جای ولکر را گرفته  آلن گرین اسپن،  پایان رسید. 

 د.  های دیگر جلوگیری کنبخشه  و بورس شتافت تا از سرایت این بحران مالی ب  ها بانککمک  هنقدینگی ب

ی  ها سیاسترا پیدا کردند: سیستم اشکالی نداشت،    «مجرم » سرعت  هگران بزرگ نئولیبرال باساتید و تحلیل

داری آمریکا با اعالم  هریگان و سوداگری در بورس هیچ نقشی نداشت، تنها اشکال در این بود که خزان 

د و دست نامرئی بازار زمان کافی  کرده بو  «غافلگیر» افزایش نرخ بهره درازمدت، بازیگران بورس را   زودرس 

برای ایجاد تعادل نداشت! البته ما تحقیق نکردیم اما هیچ بعید نیست که طراح اصلی این توضیح هم جایزه  

واقع نیز چنین بود و اگر در  هب   «آلترناتیو دیگری وجود ندارد!»نوبل اقتصاد را از آن خود کرده باشد چون  

گیری و انفجار این  ها با دقت علمی علل شکلبا آن مارکسیستسطح جنبش کارگری و محافل مرتبط  

را توضیح دادند، منتقدان نوکینزگرائ نئولیبرالیسم هیچ فضای عمومی برای طرح انتقادات خود    هاحباب

،  «طرف»ناظران بیداری آمریکا بحران فروکش کرد، همۀ  هپیدا نکردند و از آنجا که با مداخله سریع خزان 

اهمیت  ای بی«حادثه»شد، همچون  هداد  «ی جدیدها حباب تکنولوژی»ا، که به آن نام ترکیدن  این بحران ر 

 !  «روز از نو و روزی از نو »به آرشیو سپردند و دوباره  

اولین ورشکستگی یک صندوق   1989های ایدئولوژیک است. در سال  تر از این تالشاما واقعیت سرسخت

، رکود کوچکی دوباره بر اقتصاد  «دوشنبه سیاه »انداز بزرگ اتفاق افتاد. تنها دو سال و نیم پس از این  پس

که در رابطه نزدیک با آمریکا بودند،    هاییهمه کشوره  آمریکا مستولی شد، که دو سال طول کشید و ب

ز بدهی، سوداگری با نرخ  ی ناشی اهابحرانکنیم. اما فهرست مینظر سرایت کرد! که از توضیح آن صرف

ثبات شده بود(، حمله  بی  1973رفتن تبدیل دالر به طال از سال  برابری ارزها )که با اعالم یکجانبه از بین

توان ادامه داد. بعد از بحران شدید بدهی در آمریکای التین )دهه هشتاد و  می... را    به قیمت مواد اولیه و

اولین بحران جدی مستغالت هم زیر  ( که آن1997در ژاپن، بحران در آسیای جنوب شرقی )  نود(، بروز 
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غربی سرایت کرد    داریسرمایهجهان  هوارد بهفشار بدهی روزافزون خود را نشان داد و سپس به روسیه تاز

 هم چه بازگشتی!   وقت دوباره به ایاالت متحده آمریکا بازگشت، آن( و آن1998)

شروع شد که سه سال به طول انجامید. تنها در فاصله مارس    2000های بورس از مارس  کاهش شاخص

درصد ارزش خود    NASDAQ»  57  -نزدک »آوری جدید؛  ی فنهاشرکتشاخص    2001تا مارس  2000

درصد    42این رقم برابر بود با  !  میلیارد دالر ارزش سهام دود شده و به هوا رفت  4200را از دست داد!  

معادل   آمریکا!  ملی  ناخالص  دارایی  12تولید  کل  خانواددرصد  آمریکاههای  !  ییهای 

از تولید ناخالص ملی کشور    تر از چهار برابر تولید ناخالص ملی فرانسه! و بزرگ   تر بیش

لحاظ انهدام  هبه آن دادند، ب  « حباب اینترنتی»در مقایسه با این بحران، که نام    1929( بحران  44)  ژاپن!

ناچیز و قابل   واقعه  از ارزشصرفارزش سهام یک  اقیانوسی  بود!  ی موهوم و مجازی در بورس  هانظر 

دادند.   دست  از  را  خود  کاذب  ارزش  اعظم  بخش  سال  یک  عرض  در  که  بودند  شده  انباشته  نیویورک 

ها  های متعدد و منفجرشدن آناین تشکیل حبابی بعدی نیز نشان دادند،  هابحرانطور که  همان

رفتن کنترل دولتی بر روی  اد نئولیبرالی و نتیجه از بینیکی از خصائل اقتص   دیگر تبدیل به

لحاظ  ههای هشتاد و نود هم بهکه در ده  استپیکری شدهها و سایر نهادهای مالی غولبانک

 کردند. ای  هسابقرشد بی ،لحاظ تعدادهابعاد و هم ب

این    تربیشاما    . اگر نه همه،زای نئولیبرالیسم است دادن واقعیت بحرانها نشانیادآوری این بحران  از  هدف

 اند. هها از سپهر مالی شروع شده و بعد به تولید مادی و خدمات سرازیر شدبحران

و سقوط ارزش سهام    2001-2002  سابقه بحران ناشی از حباب سال خوبی ابعاد بی نمودار زیر به   

 :دهد آوری جدید اطالعاتی را نشان می های فن رکتش
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بحران  »ی داد:  یتذکر بجا  سرمایه جا الزم است. انگلس در یادداشتی برای ویراست سوم  یک تذکر در این

بازرگانی  همرحل   عنوانبه{  سرمایهجلد اول  ای که در متن }پولی از هر بحران عام صنعتی و  ی خاصی 

نامند، متمایز دانست.  مینیز بحران پولی باید آشکارا از نوع خاصی از بحران که آن را  میاست، هتعریف شد

اش بر صنعت و بازرگانی  هاین بحران ممکن است مستقل از بقیه ظاهر شود و تنها با پیامدهای ناخواست

بحران قبیل  این  اصلی  محور  گذارد.  سرمای تاثیر  قالب  در  باید  را  قلمرو  هها  بنابراین  و  یافت،  نقدی  ی 

های دهه هشتاد و نود و ( بحران45« )بانکداری، بازار بورس و بخش مالی است. ها  آن  ی تاثیرِهواسطبی

های پولی نوع دوم بودند و نقش سوداگری سرمایه  ی اول قرن بیست و یکم دقیقا از دسته بحرانهاسال

 اد!دمیخود گالبی نهبکننده بود؛ دیگر درخت گالبی خودتعیین ها پولی در بورس در آن

، یعنی بحران  داریسرمایهیافته جهان  ترین بحران ساختاری و تعمیمبزرگ  در برابر  هاحرانباما همه این   

ی کوچکی هاچون تکانود، همشمیکه عوارض آن هنوز در اقتصاد کشورهای بزرگ دیده    2008-2007

بار وام مسکن در آمریکا شروع شد و در طی  بحران بازهم از حیطه مالی؛ اینبیش نبودند.  

  .یک بحران تمام عیار اضافه تولید شدههمه اقتصاد سرایت کرده و بدل ب ه  ه بچند ما

حد کافی صحبت  هرا در گرفت ب داریسرمایهیافته که سراسر جهان این بحران ساختاری و تعمیم  یدرباره

که اوال باز بحران از سپهر مالی شروع شد و ثانیا  کنیم جز اینمیجا چیزی اضافه ناست و ما در اینه شد

عدم دخالت عناصر غیراقتصادی  »ی نئولیبرالی و اصل مطلق  هاسیاستبرای مقابله با این بحران عظیم، کل  

همه سوسیالیست  »قول وال استریت ژورنال  هشدند و ب هیک ضرب کنار گذاشتهدر اقتصاد ب  « بویژه دولت

  در   ی برالینئول  انباشت  مدل   منفجرشدن   ازاف کنم: از جمله خود من!(  بسیاری )باید اعتر  «شدند!

، از سارکوزی تا کامرون و مرکل، همه اعالم  از جورج بوش تا اوباماسخن راندند. رهبران سیاسی،    پرواز

پایان رسیده است! باید مقررات جدیدی  هکردند که دوران ریخت و پاش و هرج و مرج در اقتصاد و بورس ب

  ها بانکبرای نجات    هااما بعد از دخالت دولت  ...  تر است وکرد، لزوم کنترل دولتی از نان شب واجببرقرار 

روال سابق بازگشت و انگار نه انگار که چنین  هی عمومی بهاسیاستچیز در  هو موسسات مالی، دوباره هم 

تردیدناپذیر و مورد تائید همگانی بود. سوال این  بحرانی وجود داشته و نقش سوداگری سرمایه مالی در آن 

، هیچ  1974-1982و    1929های  است: چرا پس از وقوع چنین بحران عظیم ساختاری، برخالف بحران

دست بدهد، از جانب اقتصاددانان  هآلترناتیوی که پاسخی، ولو جزئی، متفاوت از نظریه نئولیبرالی حاکم ب

های  هیا فریدمن از میان اقتصاددانان بیرون نیامد و چرا دوباره همان خراف بورژوا ارائه نشد؟ چرا یک کینز  
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کارگزاران سرمایه  هو ب  « خط شدههب »دوباره    «سوسیالیست شده بودند»نئولیبرالی غالب و همه آن کسانی که  

 مالی بدل شدند؟  

قوانین ضدکارگری و  جا بود که در همین دوره طبقه کارگر کشورهای بزرگ زیر ضربات شدید  گره کار آن

آسیاب آنضد/تبلیغات عظیم ضدکارگری به  اردوگاه شوروی هم آب   هاسوسیالیستی قرار داشت، سقوط 

را اعالم کردند،    « دمکراسی لیبرالی»و مبلغین بورژوازی پایان تاریخ و پیروزی قطعی   اهریخت و ایدئولوگ

مدرنیست دو پست  و  آزادی  اوج  را  پایان تشکل و حزبیت  دانستند. علیها هم  و  مکراسی  مبارزات  رغم 

ی قابل توجه در دفاع از دستاوردهای بعد از جنگ جهانی، طبقه کارگر در مجموع در تمام این  هاتالش

ها و احزاب چپ رادیکال مشخصه این  هدوران در وضعیت دفاعی قرار داشت. کاهش عضویت در اتحادی

شدن اکثریت  لیم تمام و کمال سوسیال دمکراسی و بدلدوران است که هنوز هم پایان پیدا نکرده است. تس

پای   نئولیبرالیسم زمین زیر  برنامه  پذیرش  لیبرال و  به سوسیال  انترناسیونال دوم  احزاب  اتفاق  به  قریب 

تر کرد. در واقع دیگر نه تنها، برخالف فردای جنگ دوم، بین  رفاه را خالی  –کینزگراها و طرفداران دولت  

های اجتماعی،  هکاهش هزین  « لزوم»کار در زمینه  هسوسیال دمکرات و احزاب محافظ  های احزاب هبرنام

ین تفاوتی وجود ندارد، بلکه عمده  ترهای گسترده و بازگذاشتن دست سرمایه مالی، کوچککردنخصوصی

  4هارتز دولت رفاه در کشورهای اصلی مانند آلمان )دوران گرهارد شرودر سوسیال دمکرات و طرح  هحمالت ب

ها از زمان فرانسوآ میتران رئیس جمهور سوسیالیست شروع شد و در دوران  سازیاو(، فرانسه )خصوصی

نخست وزیری لیونل ژوسپن سوسیالیست به اوج خود رسید(، ایتالیا و کشورهای اسکاندیناوی توسط احزاب  

های کارگری  هاتحادیسوسیالیست و سوسیال دمکرات صورت گرفت. نفوذ این احزاب بر بخش مهمی از  

تفرقه در جنبش کارگری شدیدتر از پیش شد. بخش مهمی    کرد و  ر تموقعیت اردوگاه کار را بازهم ضعیف

های بزرگ حمله  ههای نزدیک به احزاب سوسیال دمکراتِ، سوسیال لیبرال شده حتی در پروژهاز اتحادی

ژوازی لیبرال و دولت قرار گرفتند. حتی عمال در کنار بور   «ضرورت تطبیق »رفاه، تحت عنوان    –دولت  هب

نفوذ قابل توجهی    هاتر بوده و فعالین چپ رادیکال در آنهای کارگری سیاسیهدر فرانسه هم که اتحادی

مبارزه پیگیری زده بود،  هدر مقابل این حمالت دست ب  «ت ـ  ژ    ـ  س» ین اتحادیه یعنی  تردارند و بزرگ

ای چون بازنشستگی، حقوق بیکاری، و حتی  در مسائل اساسی  « تـ  د  ـ  اف    ـ   س »دومین اتحادیه یعنی  

 یافته طبقه کارگر زد.    بخش سازمان هها، در جبهه دولت قرار گرفتند. این ضربه سنگینی بسازیخصوصی

دولت دست  تنها  نه  لیبرالیسم،  سوسیال  به  دمکراسی  سوسیال  دگردیسی  و  منفی  قوای  توازن  های  این 

سیاسی در مقابل    –باز گذاشت، بلکه مقاومت ایدئولوژیک    ترسرمایه مالی را در حمالت بازهم بیشکارگزار  
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چنان گسترش  های ایدئولوژیک دولت آنهبر دستگا  ها آن را بسیار دشوار کرد. در واقع امر سلطه نئولیبرال

پیدا کرد و همان شعار    ی سلطه صدایسابقه بود. تکبی  سوپیدا کرد که از بعد از جنگ جهانی دوم بدین

و نهادهای تربیت کادرهای دولتی و   ها در تمام دانشگاه «آلترناتیو دیگری وجود ندارد! »معروف خانم تاچر؛  

ی نئولیبرالی  هاسیاستی پولی نوع فریدمنی و اساسا خطوط و  هااقتصادی با بوق و کرنا تبلیغ شد. تئوری

  – های هایکی  تئوریهب   «مومن و معتقد» وسط اساتید  های اقتصادی کوچک و بزرگ تهدر تمام دانشکد

چون قوانین طبیعی،  ناپذیر و حقایق مطلقی همهای تخطیصورت دگمهب  هاهای آنفریدمنی یا واریانت

  ها اقتصاددانان نئولیبرال و صادرات آن  «تولید انبوه» غیرقابل شک و تردید تدریس شده و ما عمال با یک  

های بزرگ، بدون استثنا  ههای اقتصادی در رسانتحلیل  « متخصصان»بودیم. تمام    به کشورهای دیگر روبرو

کنند. اعطای جوائز  میتبلیغ    «قانون اقتصاد» حقایق مطلق    عنوانبهرا    هااز تزهای نئولیبرالی دفاع و آن

ب ن دنماینه  نوبل  باقی  هژمونی  این  در  تردیدی  جای  هم  گرایش  این  شاخص  که  گذارد.  میگان  هرچند 

کسانی چون ژوزف استیگلیتز، که دیدی انتقادی به نئولیبرالیسم دارد،    هگداری با اعطای این جایزه بهگا

 هند.دمیظاهری دموکراتیک به آن 

هم، بعد    2007ای روبرو هستیم که حتی بعد از بروز بحران ساختاری  هسابقبی  ییصدا ما عمال با یک تک

برقرار شد. در سال  پاچاز مدتی سراسیمگی و دست نئوکینزگرا    2015گی مجددا  اقتصاددانان  در فرانسه 

(.  46)  آیند اگر همه یک حرف را بزنند؟« اقتصاددانان به چه کاری می»کتابی را منتشر کردند تحت عنوان 

های مختلف از جمله جیمز گالبرایت، استیو کین، لوک بوالنسکی و آندره اورلئان،  در این کتاب شخصیت

اندیشکدهحاکم بر دانشکد  ییصدابه تک  بشدت نویسندگان خاطرنشان  ههای اقتصادی حملهها و  کردند. 

های  استاد اقتصادی که در دانشگاه  209نفر از    22تنها    2011تا    2000های  اند که در فاصله سالهکرد

( بوده و  Hétérédox«  هترودوکس »فرانسه استخدام شدند، دارای گرایشات غیر نئولیبرالی )به اصطالح  

  1930ی  ها سالخاطرنشان کردند که از    هابقیه، یعنی اکثریت قاطع، از مبلغین تزهای نئولیبرالی بودند. آن

ای  هبرقرار نبوده و خواستار ایجاد بخش ویژ هاهرگز چنین سلطه یکجانبه یک گرایش در دانشگاه سوبدین

اش  هبودند که وظیف «  ی فرانسه هاشورای ملی دانشگاه»  برای نظارت دموکراتیک بر استخدام دانشگاهی در

ها خواهند  دانشجویانی باشد که عمدتا اساتید آتی از میان أن –نظارت بر روند کار و استخدام پژوهشگران 

به رهبری ژان تیرول؛ یک نئولیبرال گستاخ و    هابدهکار نبود. نئولیبرال  هابود. اما گوش کسی به این حرف

اقتصاد سال  برن  !«تصادفا» نوبل  از شخصیت2014ده جایزه  دانشگاه،  نفوذ  با  بسیار  با  ها های  ی فرانسه، 

اعتراض کردند و وزیر آموزش    « گراهای افراطی»دیکتاتورمآبانه چپسروصدای بسیار بر علیه این دخالت  

(  47کرد. )  فرانسه، بی سروصدا این نامه اعتراضی و این درخواست را بایگانی  تعالی وقت دولت سوسیالیس 
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دریغ محافل  با حمایت بی  یی صداوجه استثنا نیست و در تمام کشورهای بزرگ این تکیچه  مورد فرانسه به

 هیچ تغییری در آن ایجاد نکرد.  2007شده توسط سرمایه مالی سلطه کامل داشته و بحران تغذیه

   ْه گستاخان  طوربهدر سطح قدرت دولتی جایگاه مستحکم و    اما هژمونی سرمایه مالی قبل از هر جا طبیعتاً

ب نگاهی  دارد.  دولته  آشکاری  اقتصادی  مشاوران  یا  بزرگ  وزیران  کشورهای  چه  داریسرمایههای   ،

لیبرال، جاهخواه، چه محافظدموکرات و چه جمهوری ن   یی کار و چه سوسیال  گذارد.  میبرای تردید باقی 

داری بیل هو موسسات مالی حتی مخفی هم نیست. دو وزیر خزان  ها بانکروابط نزدیک بین وزرا، روسای  

پس از بحران  مانده کنترل بانکی برقرارشده  کلینتون، رابرت روبین و الرنس سامرز، که آخرین قوانین باقی

منصوب شد و   «سیتی گروپ»پیکر ولپس از این خدمت، اولی به معاونت نهاد مالی غ  را لغو کردند، 1929

رسید.    «د.ای.شاو»نام  ههای مالی وال استریت؛ ب هغارتگر از کوس  «فاند   چه»دومی مستقیما به ریاست یک  

سویه نبوده و نیست: ویلیام  شده! این ارتقا مقام البته فقط یکصدالبته با تشکر فراوان برای خدمات انجام

از پست معاونت غول مالی جی.پی.مورگان معروف به کاخ سفید آمد و    دیلی، رئیس کابینه باراک اوباما،

این به  برای  از کاخ سفید  زاگ،  اورس  پیتر  اوباما؛  بودجه  آمد دوستانه تکمیل شود، وزیر  و  این رفت  که 

( که در بحران  Lehman Brothers)  « له من برادرز»فرما شد. در راس موسسه  تشریف  « سیتی گروپ »

اش، گلدمن ساکس، از  ی سالطین مالی شد و با دخالت فعال رقیب اصلیهایه حساب، قربانی تسو2007

صحنه شطرنج مالی حذف شد، چه کسانی قرار داشتند؟ جیمی میسیک، معاون رئیس سازمان سیا، و جان  

تا    2011خواه و فرماندار ایالت اوهایو از  خورده انتخابات مقدماتی حزب جمهوریکسیک، کاندیدای شکست

کریستفر    بود:  ییی آشناها ی خودش پذیرای نام«کمیته مشورتی اروپا» پیکر در  . البته این شرکت غول2019

)معاون سابق کمیسیون اتحادیه اروپا(، کالوس کینکل )معاون هلموت کوهل(، ادموند آلفاندری    توگن دات

)وزیر بودجه سوسیالیست در   و)وزیر اقتصاد دوران نخست وزیری ادوارد بالدور در فرانسه( و فرانکو رویگلی

 ه آماتو( در ایتالیا.  کابین

به اندازه گُلدمن ساکس نبوده است. نفوذی که با استفاده از آن    ییاما نفوذ سیاسی هیچ غول مالی آمریکا

های  از دریافت کمک  2007را در جریان بحران    « له من برادرز »ترین رقبای خود؛  توانست یکی از اصلی

دولتی محروم و آن را به ورشکستگی کامل برساند. فهرست کسانی که در رابطه کاری مستقیم با گلدمن  

چشم  هی روسای بانک مرکزی چندین کشور در آن بها گیر است و نامواقع چشمهاند بهساکس هستند یا بود

(، مدیر کل وزارت  1989(، معاون وزیر اقتصاد ژاپن )2003- 2006ژاپن )  : رئیس بانکهخورد. چند نمونمی

 ( اندونزی  بانک مرکزی  رئیس  ژاپن،  )دبیر کل 1983-1988اقتصاد  اسپانیا  بانک مرکزی  رئیس  نایب   ،)
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- 1989(، کمیسر اتحادیه اروپا مسئول کنترل رقابت سالم )1983- 1984وزارت انرژی و صنعت اسپانیا )

سیا1985 مدیر   ،)( انگلستان  وزیر  نخست  کابینه  )1985-1990سی  پرتغال  بانک  رئیس  نایب   ،)1993 -

(، معاون نخست وزیر جمهوری چک، مدیر کل  1993-1995(، مدیر کل سازمان تجارت جهانی )1990

-1977(، وزیر اقتصاد آلمان ) 1990-1992(، وزیر اقتصاد ملی یونان )1992-1993)   بانک مرکزی یونان

رئی1972 نایب  لهستان(،  مرکزی  بانک  لهستان1989-1991)  س  امور خارجه  وزیر   ،)  (1995 -19939 ،)  

( لهستان  وزیر  ) 2005-2006نخست  سالم  رقابت  اروپا مسئول  اتحادیه  مانوئل  1999-2004(، کمیسر   ،)

باروزو رئیس سابق اتحادیه اروپا و ماریو دراگی رئیس سابق بانک مرکزی اروپا و نخست وزیر فعلی ایتالیا!  

 (48ست. )سابقه اداری واقعا بیسرمایهنین رابطه تنگاتنگ و آشکاری بین سیاستمداران و موسسات مالی  چ

اروپاهغول مالی  دارای    ییای  مثال،  برای  بانک،  دویچه  ننشستند.  بیکار  البته    « های مشاوره هئیت»هم 

داری  ه)وزیر سابق خزان  و)وزیر اقتصاد فرانسه(، جان اسن  متعددی هست که در آن کسانی چون فرانسیس مر 

کاردوزو  فرناندو  نظری  آمریکا(،  از  و  برزیل  وابستگی »پردازان سابق  ه)رئیس جمهور سابق  با    «نظریه  که 

کردن اردوگاه، بدل به کارگزار سرمایه مالی در برزیل شده بود(، پدرو کوزینسکی )نخست وزیر سابق  عوض

گذاشتند و صد البته  میی خود را در اختیار این بانک  بهای دولت( و تجارب گران49پرو( عضویت داشته )

 گرفتند. میهای کالن پاداش

امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی فرانسه از مدیران،    هرسانیم کمیپایان  هاین فهرست را با این یادآوری ب

راستی؛ رئیس  ست. بانکی که کسانی چون ژرژ پمپیدوی دست  رتبه، بانک روچیلد فرانسه ان عالینه چندا

های مختلف سوسیالیست در فرانسه را  جمهور فقید فرانسه و هانری امانوئلی سوسیالیست؛ وزیر در دولت

است. بانکی که عمده ثروت اولیه خود را از طریق تامین مالی  هکرد  «هدیه »دنیای سیاست این کشور  هب

فرانس هاجنگ سوسیالیست  حزب  البته  کرد.  تامین  فرانسه  استعماری  که  ی  هست  افتخار  این  دارای  ه 

)روسای سابق صندوق    چون پاسکال لمی و دومینیک اشتراوس کان«  محترمی» ی سرشناس و  ها نئولیبرال

المللی پول( و پی یر موسکوویسی )کمیسر اولترا لیبرال سابق اتحادیه اروپا( را به جهان سیاست عرضه  بین

 احزاب دست راستی ندارد.  چنینهمر دیگر و کمی از احزاب برادکرده است و ازین لحاظ هیچ دست

قدرت و صالبت هژمونی دوم سرمایه مالی را نشان    ،ای به اندازه مورد بانک مرکزی اروپاهاما شاید هیچ نکت

گذاری شد،  هویژه زیر نظر دولت آلمان پایهبه ابتکار اتحادیه اروپا و ب 1992هد. این بانک که در سال دمین

پیکر،  ن بانک غولستحکم دفاع از هژمونی سرمایه مالی جدید هست. در اساسنامه ایی م ها یکی از ستون

ی عضو وام بدهد  هادولتهکه انتشار یورو در انحصار او هست، ذکر شده که این بانک حق ندارد مستقیما ب 
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ن ترتیب  و تنها از طریق تعیین نرخ پایه بهره و عرضه وام به بازار مالی خصوصی حق مداخله دارد! به ای

نامه بانک مرکزی اروپا  مالی در اساس  –گری سرمایه مالی خصوصی در رابطه با اعتبار بانکی  هحق واسط

دادن  عمومی، برای نشان  طوربههیچ دلیل اقتصادی، هیچ استداللی حتی  تضمین شده است.  

انحصاری وجود  گذاران بانک مرکزی اروپا در توجیه این حق  حقانیت این تصمیم بنیان

در این حکم وجود    «عقالنیت اقتصادی»  هیچ  داری، زبان طرفداران نظام سرمایههندارد. ب 

کُ بیانگر  اروپاها رنش دولتندارد و این تصمیمی است مطلقا سیاسی و  برابر    یی ی  در 

 قدرت و هژمونی سرمایه مالی است.

لی پول و بانک جهانی که کامال زیر سیطره  الملچون صندوق بین  هایینهاده  از طرف دیگر سرمایه مالی ب 

اما دولت دارند  نهادهای    هاتوانند در آنمیهم    هااو قرار  نکرده و  اکتفا  باشند،  برای گفتن داشته  حرفی 

  ها های مالی و اقتصادی دولتییتوانا  « ارزیابی« ه  ب  اند. این نهادها راساً هکنترل مستقل خود را ایجاد کرد

گیرند تاثیر  میکه  می  روی نرخ بهره وار  هند که مستقیما بدمی  « درجه و رتبه اعتماد»  هادست زده، به آن

،  کنند. یعنی سرمایه مالیمیها را ایفا  چینقش این کنترل  «فیچ »گذارد. نهادهایی نظیر استاندارد و پورز،  می

ند، و هم مجری  کمیدهد و نرخ بهره تعیین  میکند، نمره  میها را ارزیابی  ییقاضی است زیرا توانا  هم خود

بانک مرکزی اروپا هم از هیچ اهرمی برای  .  دولت متقاضی هست هحکم اعطا یا عدم اعطای وام ب

ی عضو اتحادیه اروپا برخوردار نیست و فقط و فقط  هانفع دولتهمداخله و تغییر شرایط ب 

      ی خصوصی سرازیر کند.تواند نرخ پایه را تعیین و نقدینگی را به بازار مالمی

یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا   2011-2012   ویژه خود را در بحران بدهیهبار چنین تصمیمی بنتیجه فاجعه

ی خصوصی با  هابانککه نرخ پایه بانک مرکزی اروپا بین یک تا دو درصد بود، یعنی  نشان داد. در حالی

، عمدتا آلمانی و  ییی اروپاها بانککردند، اما همین  میای از این بانک پول و اعتبار دریافت  هچنین بهر

موسسات    ادند چرا که د میدرصدی به یونان    15درصدی به ایتالیا و حتی    7یا    6فرانسوی، وام با بهره  

( این یعنی تضمین یک رانت رباخوارانه  50خصوصی ارزیابی ریسک به این کشورها نمره بد داده بودند. )

خصوصی!   پولی  سرمایه  پولی  برای  دور  –سرمایه  هیچ  در  سرمایههمالی  از  چنین ای  داری 

داری  های سرمایهای بر دولتههای دیگر بورژوازی و چنین سلطبخشهاقتداری نسبت ب

 است. هداشتن
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جنبش اعتراضی کارگران  دهد،  میوضوح نشان  هطور که نمودار زیر، در مورد فرانسه، باز طرف دیگر، همان

کوچک    یرا نداشته، با یکی دو استثنا  82های پیش از بحران  هقدرت و تاثیر ده  هوجیچه  بگیران بهو حقوق

نمونه    عنوان بهبود.  ه  ترین میزان خود رسیدپائینه  ب   2007ای بسیار محدود، و در مقطع بروز بحران  هبا دامن

حقوق حداقل  »، علیه  2006سال  هاعتصابی پیروزمند فرانسه متعلق ب   –آخرین پیروزی جنبش اعتراضی  

رغم  ویلپن را با شکست کامل روبرو کرد. پس از آن علی  –هست که حکومت شیراک    « برای شغل اول

ی نیکال سارکوزی و  ها درت علیه اصالح قوانین بازنشستگی و کار، دولتهای اعتراضی نسبتا پرقجنبش 

های خود را پیش بردند. هر دوی  اعتنا به تظاهرات خیابانی و اعتصابات سراسری طرح فرانسوا اوالند، بی

ود شمیقانون در پارلمان منتخب مردم تصویب  »شعار    هین تفاوتی، با طرح متکبّران تر ، بدون کوچکهاآن

بگیران دیگر نکردند. امروز هم  های کارگر و حقوقهبه اعتراضات تود  ییین اعتناتر، کوچک«ه در خیابان و ن

 رود. میپیش های کامال تاچری بهشیوهبدتر و ب  هادولت مکرون حتی از آن

 

اند  هنئولیبرالیسم زانو زدکه سوسیال دموکراسی و بخش کارگری وابسته به آن در برابر در واقع امر از وقتی

تغییر جامعه بدون  »یی اولترا رفرمیستی نظیر تزهای جان هالووی و  ها، با تئوری«ها پست مدرنیست»و  

قدرت  ایشانتصرف  اتحادی   «،  علیه  قوا  تمام  بمثابه  هبا  مستقل،  تشکیالت  اساسا  و  احزاب،  ها، 

بالقوه بوروکراسی» آهب   «های  ایدئولوژیکمیدان  جنگی  و  هممده  کامال  هم،  و  ایدئولوژی  فاز  با  جهت 

،  داریسرمایهبخصوص تشکالت ضد  «آزادی در همه چیز »استفاده از مفهوم ءفردگرایانه نئولیبرالیسم و سو 

بعلیه بخش سازمان کارگری  بمیپیش  هیافته جنبش  کار و سرمایه،  اردوگاه  میان  قوا  توازن  طور  هبرند، 

استریت »نظیر    هاییاست. جنبشهخورد  مرقان  دار سرمایهنفع  ه  نظیری بکم ، جنبش اشغال  «اشغال وال 

ای  هچون جرقهم  هاییحرکت  ی،پایدار   یاسپانیا، بدون هیچ تشکل یا برنامه  «گینانخشم»میادین و جنبش  
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هیچ تغییری در این  که  ،  اندبوده  کاریهین ادام تراما ناتوان از تضمین کوچک  هستند  موثر در افکار عمومی

جنبش   نکردند.  ایجاد  زردها »وضعیت  بدون    «جلیقه  و  برنامه  بدون  اعتراضات  این  نمونه  آخرین  هم 

 نتیجه مانده است. ست که، بیاکاری  هادام

طرف، ضعف شدید  آکادمیک از یک  ییصداای در محافل دولتی و تکهدر نتیجه چنین سلط

باشند از  میعمال فشار از پائین ناِه قادر به  یافته کارگری و احزاب چپ ک جنبش سازمان

و تعمیم2007رغم عمق بحران  طرف دیگر، علی آن،  ، خصلت ساختاری  یافته جهانی 

برای اولین بار در قرن بیستم به این طرف، هیچ آلترناتیوی از جانب اقتصاددانان بورژوا  

غرولندهای چند اقتصاددان نئوکینزگرا، از نوع توماس پیکتی   .داری پیشنهاد نشدو مدافع سرمایه

، لزوم افزایش کنترل دولتی  «لزوم مهار وال استریت و سیتی»ی نرسید. نتیجه تمام شعارهای  هیچ جایهنیز ب

قول المپدوزا در  هاین شد که ب   ...و چند اقدام سمبولیک    « داد  هسبک سابق ادام هتوان ب میدیگر ن»که  و این

هیچ طرح کالن اقتصادی    « که هیچ تغییری اتفاق نیفتد!چیز را عوض کردند برای اینههم»مان  یوز پلنگ:  رُ

نئولیبرالی پیشنهاد نشد. کمدی آن انباشت  تبدیل شد که کسانیجدی برای جایگزینی  که  جا به تراژدی 

سطح سودهای پیش از  هباره ب از پنج سال دو ترو موسسات مالی، در کم هابانکجرقه بحران را زدند، یعنی 

 تا حباب بعدی و انفجار جدید آن.  .رسیدند ..های مجازی و موهوم بحران با حجم عظیمی از ارزش

بستی جدی در ارائه یک راه خروج ازین سلطه سرمایه  رسد که اقتصاد سیاسی بورژوازی به بنمینظر  هب

ایم؟  هرسید  داریسرمایهبست گسترش  به یک بن  عاً مالی در شکل نئولیبرالی آن رسیده است. اما آیا ما واق 

بلند رونق که   اساس موج «  قاعدتا» آیا عدم ظهور یک موج  از  میهای کندراتیف(  )بر  ی  ها سالبایستی 

پیشرفته،    نقالب صنعتی سوم در سطح اقتصادیهم در متن گسترش نتایج اد، آنشمیشروع    2000  –  1995

زمین سیطره کامل داشته و هیچ منطقه  های دارد که دیگر در سراسر کرداریسرمایهنشان از وضعیت جدید  

 بکری برای آن باقی نمانده است؟ یعنی دینامیسم درونی متحول آن به انتها رسیده است؟  ییجغرافیا

رون نیامده و با توجه به سلطه  هنوز از آخرین موج بلند رکود خود بی  داری سرمایهیک چیز روشن است؛  

کوچکههم قوا  توازن  نیرومند،  کارگری  جنبش  یک  بدون  مالی  سرمایه  بالمنازع  و  تغییری  جانبه  ترین 

بار بایستی برای  ست. این قدرت را اینی در دست طبقه کارگر این کشورهانخواهد کرد. کلید هر تغییر 

  های متفاوت بورژوازی ی قدرت میان بخشیجابجا به ها  کار گرفت و اجازه نداد تا تنهساختن جهانی دیگر ب 

 . منجر شود



1508 

 

 این پرسشی بسیار جدی هست که در مقاله مستقلی به آن خواهیم  پرداخت. 

 

 

 :هایادداشت 

  ه ای ناگزیر و الزمهای دوره بودن بحران ها، ضمن توافق عمومی بر ذاتی خصوص که در میان مارکسیسته ب[ 1]

بحث ما    د دارد که بهو وجهم  حتی اختالف نظرات مهمی    بلکهها  روشن سایه   نه تنها  داری، در تبیین آن سرمایه 

 شود. مربوط نمی 

به [  2] مقاله من  در  موج زودی  مسئله  این  به  مستقل  وای  پرداخت  خواهم  بلند  امروز  به   های    ی ه وضعیت 

  سهی که شومپیتر و مندل  یکنم که در جا صرفا خاطرنشان می جا  ین ا  اشاره خواهم کرد. در تفصیل  به داری  سرمایه 

اتکا به   با تر وبا بررسی دقیق ،پرتغالی مارکسیست اقتصاددان ،موج بلند را تشخیص داده بودند، فرانسیسکو لوچا

   را نیز تدقیق کرده است. های بروز آن هاسال اطالعات موجود امروزی چهار موج بلند را از هم تشخیص داده و 

این تحوالت نگاه کنید به کتاب  برای توضیح جامع و در عین[  3] اقتصاد مارکسیستی  »حال مختصر و مفید 

)  « کاپیتالیسم دومنیل  ژرار  لویو    )  Duménilنوشته  دکوورت     (Lévy)دومینیک  ال   La)انتشارات 

Découverte ) (2003 ) – داری«. سرمایه  قرن  »یک  دوم  بخش 

ها« هم شهرت دارند در دست است. خالصه  ی این مکتب که به »مارژینالیستی متعددی درباره ها[ کتاب 4]

( پیدا کرد  2014« نوشته ژاک والیه به فرانسه )تاریخ مختصر تفکر اقتصادیتوان در »را از جمله می   هانظرات آن 

کند. برای اصطالح  زبان ساده و همه فهمی عرضه می که در ضمن نقد کوتاه بسیار مستدلی ازین نظریات را به 

 .  430ص    –ترجمه حسن مرتضوی   –   سرمایه»درخت گالبی« رجوع کنید به جلد سوم 

  –   فرانسه  به  –  «بحران بزرگ قرن بیست و یکم »  –وا  کتاب ایساک جوش  14و    13صفحات  نگاه کنید به [  5]

های بیست و سی در آمریکا، توصیه  برای درک بهتر تغییرات دهه   (.La Découvert)  دکوورت«   »ال   انتشارات

  پوف  انتشارات  1999  سال  –  « ییآمریکا  عروج  و   1929  بحران »کنم که حتما به کتاب همین نویسنده به نام  می

PUF–  زبانی ساده و با  که یکی از بهترین توضیحات مارکسیستی این بحران بزرگ به  کنید  رجوع  فرانسه،  به

شناخته شده    ترها کم. متاسفانه این کتاب ترجمه نشده و در بین فارسی زبان ارائه انبوهی اطالعات مفید است

 .است

  یدرباره تیلوریسم    عروج  ازدیگر در بخش اول این مقاله    ایمن قبال از جنبه   -17  تا15  صفحات   – جا  همان [  6]

 م.او مهاجر صحبت کرده  ییکارگر ساده و بدون مهارت آمریکا  ها این میلیون کننده تعیین نقش 
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نوشته جی. کالینز در    - « به انگلیسی  1922آهن در  اعتصاب تعمیرکاران راه   –[ نگاه کنید به »تعارض تلخ  7]

ی دیگر  هابخش گیری، تکامل، گسترش و پایان این اعتصاب، رابطه  «. جزئیات شکل تاریخ کارگریمجموعه »

این کتاب آمده  دادن به افکار عمومی مردم در ویژه رابطه تبلیغات کارفرماها و دولت در شکل ه کارگران با آن و ب

 است.

کند کننده نظرات فیلسوف انگلیسی جورج ادوارد مور اشاره می نقش تعیین [ کینز در یکی از نوشتجات خود به  8]

که به او کمک کرد تا از نفوذ »اخالقیات غالب دوران« رها شود و »همه ما را از نفوذ این تفکر استدالل با برهان  

است« محفوظ  نام مارکسیسم معروف شده بنتانیسم که به  یینها( شکل  reductio ad absurdumخلف )

  –  بعد« تفکر اقتصادی از زمان کینز به ( »Beau et Destalerکتاب بو و دستاله ) 37نقل ازصفحه داشت. به 

 . 1993( Seuilانتشارات سوی )

انتشارات    –وعه آثار مجم   -به انگلیسی، جلد هفتم   –...« کینز   تئوری عمومی کتاب »  396نقل از صفحه  [ به9]

. من به ترجمه فارسی این کتاب دسترسی نداشتم و مجبور به ترجمه  2013دانشگاه کمبریج چاپ چهارم سال  

کردن  که در پزشکی به معنای تسهیل   Euthanasiaاین پاراگراف شدم. در این کار، معادل فارسی خوبی برای  

برند، پیدا نکردم. کینز از این واژه، که سه بار رنج می عمدی مرگ کسانی هست که از بیماری دردناک و العالج  

را در نظر داشت. این    ر کند، کامال مفهوم از میان برداشتن کامل، »کشتن« سرمایه بانکی رباخوااز آن استفاده می 

کند. او در یک  روزها توماس پیکتی هم با طرح »مالیات  تصاعدی با ضریب زیاد« همین هدف را دنبال می 

کنندگان که گفت این طرح شما عمال مرگ سرمایه هست اما بدون  تلویزیونی در جواب یکی از شرکت   مباحثه

کنیم که شانس موفقیت او هم درست به اندازه کینز هست  انقالب! پیکتی گفت درست است! البته ما اضافه می 

 یعنی صفر چهارگوش! 

پردازان  های فورد در آمریکا، عمدتا از جانب نظریه خانه [ این نام »فوردیست« با اشاره به سیستم تسمه نقاله کار10]

، به این   (Robert Boyer)ویژه روبر بوایههمکتب رگوالسیون فرانسوی )با گرایشی تقریبا مارکسیستی(، ب

 شکل جدید سازماندهی اقتصاد پس از جنگ دوم داده شده است. 

  – به فرانسه  (Raison d’Agir)( انتشارات »رزون دژیر« 2011« ) های نامشروعبدهی [ نگاه کنید به »11]

زبان با »فرانسوا  های فارسی . متاسفانه مارکسیستFrançois Chesnaisنوشته فرانسوا شُنه    -   31صفحه  

 شُنه« آشنا نیستند. 

از جمله   و  ارنست مندل  از همکاران  دانشگاه،  بازنشسته ممتازه  استاد  برجسته و  اقتصاددان  اساتید  این  معدود 

دانشگاهی است که مبارزه سیاسی و حزبی را هرگز کنار نگذاشت و حتی در کنار دانیل بن سعید، آلن کریوین و  

داری« نقش داشت. او وفادار به دیالکتیک مارکسی و اسلوب  اولیویه بزانسنو، در ایجاد »حزب نوین ضدسرمایه 

از متخصصان کم کاپیتال » ی  هاهای سلطه آن است. مقاالت و کتاب و مکانیسم  نظیر سرمایه مالی معاصر «، 

(،  1996« )مجموعه مقاالت  –شدن مالیه  جهانی (، »1995« )»به روز کردن اقتصاد مارکسمتعددی از جمله  
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مالیه  (، »2003« )شدن و سرمایه جهانی ( »2002)   خیزد!«پا می خلق آرژانتین به(، »1997« )شدن سرمایه جهانی »

نتایجهریشه   – شده  جهانی  ترکیب،  و  اشکال  کوبنده  2004)  « ا،  و  مستدل  نقد  که ضمن طرح  است  نوشته   ،)

از اطالعات مفید در اختیار خواننده قرار    ییمالی، دریا   – شدن و نقش سرمایه بانکی  مارکسیستی پدیده جهانی 

 کنیم. مان، عمری طوالنی آرزو می برای این رفیق سالخورده  ما دهد. می

 . 218- 216متن فرانسه صفحات  – توماس پیکتی   –«  سرمایه در قرن بیست و یکمبه »[ نگاه کنید 12]

. پی یون  2019مارس    21  –( در روزنامه لیبراسیون  Luc Peillon[ نگاه کنید به مقاله لوک پی یون ) 13]

 گوید: می

میلیون دالر درآمد    8.8درصد، از    50هزار دالر به باال    700از درآمد    یی دهنده آمریکا مالیات   1942»در سال  

میلیون    6.9نرخ مالیات تصاعدی به اوج خود رسید و از    1944پرداخت. در سال  درصد مالیات می   88به باال  

های پنجاه، شصت و هفتاد،  گرفت.« این نرخ در طول دههدرصد مالیات به آن تعلق می   94دالر درآمد به باال،  

  ییدهنده مجرد آمریکا رونالد ریگان به کاخ سفید، یک مالیات   که »تا موقع انتخابی طوربهچنان باال بود  هم

ی اولیه پس از جنگ،  هاسال درصد مالیات بپردازد.« آری در    70بایست  هزار دالر می   460برای درآمد باالتر از  

 شنید و آماده هر نوع »فداکاری« بود. های پرولتاریا را پشت گردن خود می بورژوازی صدای نفس 

 . 10تا   8«، ارنست مندل، صفحات 1982- 1974بحران نقل از کتاب »[ به  16] و  [15]  ،[14]

 مکزیکو.  –   1997«، فون هایک پیامبر نئولیبرالیسم –  منشا نئولیبرالیسم[ نگاه کنید به »17]

که این درست همان چیزی است که بانک جهانی پنجاه سال بعد با زبانی »دانشگاهی و محترمانه«  [  در حالی 18]

 کند: ر می تکرا

نفع کسانی که  »وضع مقررات بیش از حد محدودکننده در جهت حفظ امنیت شغل، این خطر را دارد که به  

به و  کند  عمل  هستند  به شاغل  و  حاشیه ضرر  غیررسمی  بخش  کارگران  و  بیکاران،  بخش    چنینهمافتادگان، 

معموال کارگرانی    –مند هستند  ه که از بیمه اجتماعی بهرباشد ... باید ازین ]حقیقت[ ترسید که کسانی   یی روستا

دارند   مناسبی  به   – که شرایط  را  مناسب  بههای دیگر حقوق هزینه بخش   این وضع  آورده بگیران  ...  دست  اند 

ای که دارند، شرایط بهتری در زمینه حقوق و شرایط  ها با حرکت از موقعیت انحصاری تردیدی نیست که اتحادیه 

کنندگان و کارکنان غیرمتشکل و  این به هزینه صاحبان سرمایه، مصرف کنند ولی  کار اعضای خود کسب می 

نیروی کار    –نقل از »گزارش بانک جهانی در مورد رشد و پیشرفت در جهان  آید.« بهبیرون از اتحادیه بدست می 

 . 105-104صفحات  ، 1995در اقتصاد بدون مرز«، 

ژوزف، مشاور اقتصادی او از کسانی بود که مرتبا در  [ مارگارت تاچر از مریدان آشکار فون هایک بود. کیت  19]

می  پلرن شرکت  مون  محفل  خاطرات خودکرد.  جلسات  کتاب  در  دهه    تاچر  اواسط  در  »تنها  که    70گفت:  بود 

کرد  را که او مطرح می   هایی داد قرار گرفتند و من ایده ی هایک در راس مطالعاتی که کنت ژوزف به من می هاکتاب
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کاران )دولتی محدود  ی دولت محبوب محافظهموقع بود که من به استدالالت هایک دربارها در آن درک کردم. تنه

های  که بوروکرات یی بایست از آن احتراز کرد )یک دولت سوسیالیست، جاو تحت کنترل قانون( و نه دولتی که می 

نقل از اریک توسن؛ در    به فرانسه، به   ، جلد دومهای قدرتراه )ترمزبریده حاکم هستند( از دیدگاه او توجه کردم.«  

 .( 63جزوه »نگاهی به آینه عقب« ص 

کرد و در ایجاد  در این دانشگاه تدریس می  1960تا    1951[ البته باید یادآوری کرد که فون هایک هم از سال  20]

و مستقیمی در    کنندهویژه هفتاد نقش تعیین ه و ب  60این قطب نقش داشت، اما این فریدمن بود که در  دو دهه  

 ی نئولیبرالی ایفا کرد. هاسیاستبرد و اجرای طرح، پیش 

رفاه در بین اقتصاددانان مکتب معروف به »لیبرالیسم نئوکالسیک«    -ی ضد کینزی و ضد دولتهاسیاست [ این  21]

ه و در  هم وابستگیری سه گرایش بهشکل ، منجر به 1980-1970ی  هاسال یا همان »نئولیبرالیسم« امروزی، در  

بودن بازار در صورت عدم مداخله  حال متمایز شد. هر سه گرایش نسب به ژان باتیست سِه و تئوری قادر مطلق عین 

بودن بیکاری و اختالف طبقاتی معتقد بودند؛ اولترا  طور طبیعی تعادل خودکار از طریق بازار و همین به  »غیر« در آن،  

های مالتوسی  . البته رگه ییدمن و »تئوری عرضه« آرتور الفر آمریکالیبرالیسم فون هایک اتریشی، مونتاریسم فری

شوند: کمک دولتی، بیمه بیکاری،  آفریند« هم در هر سه گرایش مشاهده می فقرا، فقر می و تز او که »کمک به  

 شوند که بیکاران در بیکاری و فقرا در فقر باقی بمانند. حمایت از نیازمندان، باعث می 

 . 7، متن انگلیسی، ص1970«، انقالب در تئوری پولی-ضد میلتون فریدمن در »[ 22]

(؛ »پانورامای آمار اعتصابات« در فرانسه،  Durand( و میشل دوران ) Harff[ نگاه کنید به مقاله ایوت هارف ) 23]

 . 358تا  356صفحات    1973اعتصابات«، سال   –منتشره در »جامعه شناسی کار  

اند که تماما از آمار  « استخراج شده 1982-1974بحران  قسمت از کتاب ارنست مندل، »  این  های[ همه آمار24]

 اند. های مربوط به آن گرفته شدهرسمی و معتبر اتحادیه اروپا و آژانس

بود، در جیبش یک  مذاکره با اتحادیه س ژ ت دست زده  [ معروف است که ژاک شیراک که از طرف دولت به25]

 دفاع کند!  از خوددر صورت تعرض فیزیکی بتواند سالح کمری داشت تا  

نگاه 26] برنر [  رابرت  به  »  -کنید  جهانی«؛کتاب  تالطم   The Economics of Global)    اقتصاد 

Turbulance  گویا این کتاب به فارسی ترجمه  141-142صفحات  –. متن انگلیسی  2006  –( انتشارات ورسو .

 های ممکن! مه جا ترجمه از خود من هست با تمام کاستی شده ولی من به آن دسترسی نداشتم و در ه

که در آن هاروی    -متن فرانسه    76تا    72فصل »ساختن یک اجماع« در کتاب او. بویژه صفحات  [ نگاه کنید به 27]

نمونه  دادن  مستدلبا  خریداری  ، های  و  سرمایه  صاحبان  و  دخالت  »اساتید  کردن«،  »متقاعد  ببخشید  کردن، 

دهد. برای نمونه مورد یک قاضی به  خوبی نشان می ه ب را ای تحمیل یک »عقل سلیم نئولیبرالی«بر، ها«شخصیت 

که برای خدمت در دیوان عالی دادگستری آمریکا انتخاب شده بود و دخالت فعال او در لزوم  نام لوئیس پاول، کسی 
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ات و طرح »تنها آلترناتیو ممکن«،  ها و مطبوع رفاه در دانشگاه-های دولت جانبه« به ایده تدارک یک »حمله همه 

 بسیار گویا و مثال گویای مشت نمونه خروار است.  

، رابرت  1992، بکر در سال  1988( در سال  Alaisی دیگر موریس آله ) ها[ این فهرست با جایزه نئولیبرال28]

کشورهای بزرگ توسط مریدان این  های اقتصاد  های اصلی دانشکدهتدریج تمام کرسی هتکمیل شد. ب  1995لوکاس  

نواحی مختلف جهان    اساتید و برندگان جایزه نوبل در اقتصاد پر شدند که ارتشی از اقتصاددانان نئولیبرال تربیت و به

 نژاد یکی ازین »محصوالت ساخت فرانسه« از سوربون بود. ل فریدمنی وطنی؛ دکتر غنی اصادر کردند. برای مث

انداز کارگری در »کار،  ی پس هاشرط مارکس با صندوق  و قیدمخالفت صریح و بی نگاه کنید به  –[ مارکس  29]

های  ای(. متاسفانه در ترجمه متن صفحه   96متن کامل به فرانسه )  85ضمیمه ششم در صفحه     -دستمزد و سرمایه«

 ام. را ندیده  هابه امروز، من آن  اند یا حداقل، تامتن اصلی مارکس ترجمه نشدهفارسی، این ضمائم بسیار مهم به

رغم کاربست تزهای کینزی و  در تشخیص مراحل رشد و تمرکز سرمایه مالی علی   ها [ یکی از بهترین تحلیل 30]

(  2011« )های نامشروعبدهی موجود توسط فرانسوا شُنه در کتاب »  رفاه   – های  دیل در چهارچوب انواع دولتـنیو

در    تر چنین، برای اطالعات بیش ( طرح شده است. هم 1994« ) شدن سرمایه جهانی »  طور، با جزئیات، در و همین 

تا    74متن فرانسه صفحات    –«  تاریخ مختصر نئولیبرالیسممورد آمریکا و انگلستان، نگاه کنید به دیوید هاروی »

94 . 

آشنا31] برای  تولید  نظیر مارکسیستی بحران با یک تحلیل کم  یی[  اضافه  به   1982و    1974ی  هاسال های   که 

«  1982  –   1974:  بحران مجموعه مقاالت ارنست مندل در کتاب »های ساختاری تبدیل شدند، نگاه کنید به  بحران 

 .  1982سپتامبر  – انتشارات فالماریون  –

گوید  ، می 1992- ( در جزوه »یوگسالوی، از هم گسیختن شدن یک فدراسیون«  Samary[ کاترین سمری )  32]

داری در این کشور و ایجاد نیروهای  ها یکی از بردارهای اصلی ورود و گسترش نفوذ سرمایه گذاری ه که این سرمای

انپره کور اینترنتی( او خاطرنشان    – متن پی دی اف    6گریز از مرکز در مناطق مختلف یوگسالوی بودند. )صفحه  

مهمی در این صدور نابرابر عامدانه سرمایه  ویژه سرمایه بانکی آلمانی، با پشتیبانی دولت آلمان، نقش  ه کند که بمی

ایفا کرد. فرانسوا شُنه هم نظری مشابه    هاو کروات  های مختلف فدراسیون و ایجاد تشنج میان صرب هابخشبه  

 . 146پاورقی صفحه   -متن فرانسه   –« های نامشروعبدهی دارد؛ نگاه کنید به »

 51صفحه  –جا  همان  – [ به نقل از دیوید هاروی  33] 

 از من(.  ا)تاکیده  .806ص   – ترجمه فارسی حسن مرتضوی  –« جلد اول سرمایه »  –[ مارکس  34]

  تر. برای جزئیات دقیق 2009ژانویه    –نقل از لوموند دیپلوماتیک  به    –  2001سپتامبر    4  –[ وال استریت ژورنال  35]

«؛ متن انگلیسی  اقتصاد تالطم جهانیکتاب »  - وضعیت جنبش کارگری آمریکا، نگاه کنید به رابرت برنر  ترو کامل 

 .  197-196صفحات   –
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کننده شکست  نقش تعیین. )تاکید از من( برنر در چندین مورد به 194- 195صفحات    –جا  [ رابرت برنر، همان 36]

و باالرفتن سود سرمایه    ها و کاهش قدرت خرید واقعی آن   یی بگیران آمریکا ی اعتراضی کارگران و حقوق هاجنبش 

 کند.  درین دوره اشاره می 

ایرانی    –[ ناصر منصوری  37] توضیح  ت، در کتاب پر ارزشش » -ژ -فرانسوی، مشاور س  –گیالنی، اقتصاددان 

سال    ، 2001دهد که در سال  به فرانسه، با محاسبه سرعت گردش پول نشان می شدن برای شهروندان«،  جهانی 

ترکیدن حباب در بورس نیویورک، با در نظر گرفتن حجم تولید مادی سرمایه الزم برای تامین اعتبار چرخش این  

میلیارد دالر بود! نگاه کنید   1200شده که حجم معادالت انجام کاالها حدود بیست میلیارد دالر در روز بود. حال آن 

. به همین منوال بر حسب محاسبات فرانسوا  53ه صفحه  س ژ ت« متن فرانس  – انتشارات »زندگی کارگری    –به

، یعنی سال بحران ساختاری، حجم معامالت بورسی که در رابطه با تامین اعتبار الزم برای  2008شُنه، در سال  

داد، بقیه  درصد کل معامالت را تشکیل می   0.2تجارت کاالها و خدمات در اقتصاد واقعی اختصاص داشت، تنها  

«  های نامشروعبدهی گونه ارتباطی با تولید مادی. »روش انواع اوراق بهادار و تبادل ارز بود، بدون هیچ همه خرید و ف

 .  47ص    –

 .  21صفحه  – متن فرانسه  – « بحران بزرگ قرن بیست و یکم[ اسحاق جاشوا؛ »38]

محاسبات او درصفحات  . متن انگلیسی، نگاه کنید به  2001«  بانک جهانی؛ کودتای بی پایان»  – [ اریک توسن  39]

158-160 

 .19صفحه    –متن فرانسه    –؟«  هاصندوق بازنشستگی، دامی برای احمق »   –  F.Lordon[ فردریک لوردون  40]

داران  سرمایه که بدنبال تظاهرات کارگری، دستمزد کارگران چینی شروع به افزایش کرد، برخی از کالن [ هنگامی 41]

، که تحت عنوان  2006نک گلدمن ساکس در یک بررسی ویژه، به تاریخ اکتبر  بدنبال جانشینی برای چین گشتند. با

تواند مثل چین عمل کند؟« به این پرسش پاسخ منفی داد. نه کشورهای آسیای جنوب شرقی،  »آیا کس دیگری می 

 اند. چنین کاری نبودند و تاکنون هم نشده کدام قادر بهنه آفریقا و نه حتی هند، هیچ 

( که من معادل فارسی دقیقی برای آن پیدا نکردم، برخالف اسمش که معنای  Hedge Fund[ هچ فاند ) 42]

قصد کسب  گذاری با ریسک باال بهشود که تخصص در سرمایه ای گفته می »دادن امنیت« دارد، به نهادهای مالی 

بسیار مهمی در سوداگری  های هنگفتی در اختیار داشته و نقش  سود باال در مدتی کوتاه دارند. این نهادها سرمایه 

 هم نقش مهمی ایفا کردند.   2007/2008یافته مالی دارند و در زدن جرقه بحران ساختاری و تعمیم 

 . 49تا  46فصل دوم، صفحات  –  2012 – اطلس دنیای در حال برآمد« »[ لوموند دیپلوماتیک، 43]

 . 44، انتشارات »الدکوورت«، ص  Plihon  ،2003نوشته دومینیک پلیون    ، «داری نوینسرمایه [ نگاه کنید به »44]

 . 166پاورقی انگلس در صفحه    –ترجمه حسن مرتضوی   –جلد اول   –  سرمایه[ 45]
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 « نوشته اعضای »انجمن فرانسوی اقتصاد سیاسی«.  Les liens qui Libèrent[ انتشارات » 46]

 . 2015مه  12[ به نقل از روزنامه لوموند به تاریخ  47]

«  مالیه خیالینام »( بهGeoffrey Geuensاطالعات را از کتاب تحقیقاتی ارزشمند ژوفره ژوانس ) [ من این  48]

Finance Imaginaire  کرده کتاب  اتخاذ  این  بهصفحه   358ام.  یا  هست؟«  کسی  چه  »کی  یک  قول  ای 

نویسنده با  کنند.  مستند از کسانی است که در عرصه مالی فعالیت می تحقیقاتی    ،?Who’s Whoها:  انگلیسی 

شبکه  درهم موشکافی  بانکی، شخصیت   یتنیده های  سرمایه  را  هاصاحبان  سیاست  مردان  و  زنان  و  اقتصادی  ی 

اقتصادی سرمایه مالی را که این هژمونی    – کند و با دقت قابل تحسینی اختاپوس سیاسی  موشکافانه معرفی می 

 کند.برمال می  ،کندعمال می رقیب را ساخته و اِبی

 «. مالیه خیالی»  180نمودار صفحه     -جا  ی همکاران گلدمن ساکس رجوع کنید به همان هاای »کشف« نام [ بر49]

 . 904و   903پاورقی صفحات   – توماس پیکتی  –«  سرمایه در قرن بیست و یکم[ »50]

 

 

 27e-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-27e


1515 

 

 

 ساختار شورایی 

 بخش دوم  - بدیلسیاسی ساخت  

 

 2021آوریل   20

 ی: ناصرپیشرو نوشته

 

 ها پیش فرض

داری و  دگرگونی بنیادی در مناسبات تولید سرمایهچگونگی  جانبه از ساختار شورایی منوط به  درک همه

بسته  های استثمار و ستم و ایجاد جامعه متکی بر قدرت تولیدکنندگان همتالش برای خودرهایی از سامانه

داری و ایجاد  در ساختار سیاسی دولت سرمایه  ـ  انقالبـ  شرط رهایی اجتماعی اما دگرگونی  آزاد است. پیش

بدی سامانهنوعی ساخت سیاسی  نهادهای  ل است که  آن،  بجای  و  کند  دگرگون  را  بورژوایی  دولت  های 

ی  قرار دهد. نهادهایی که از پایین شکل گرفته و دورنمای آن جامعه  را  خودسامان کارگران و زحمتکشان

 تولیدکنندگان همبسته آزاد است. 

دانست،  می[  1]  اجتماعی«کمون پاریس که مارکس آن را »شکل سیاسی رهایی  از منظر تجربه تاریخی   

تجربه    انقالب اکتبر و حکومت شوراها در روسیه  بدیل دولت بورژوایی بود.نخستین نماد ساخت سیاسی  
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داری را دگرگون نمود، بلکه مناسبات مالکیت و استثمار  دیگری بود که نه تنها ساخت سیاسی دولت سرمایه

ها شکست  انقالبی این  هر دو  این راستا دنبال کرد. متاسفانههایی را در  کارگران را به چالش کشید و تالش

روز دوام آورد، با تهاجم ضد انقالب شکست خورد    که تنها  هفتاد و دواین  خوردند. کمون پاریس با وجود

نظیری از شناخت تجربی ساخت سیاسی بدیل را نمایان ساخت. انقالب اکتبر نیز که با  آورد کماما دست

نیز تالش برای آماج  درهم شکستن   ساخت دولت بورژوایی و ایجاد شوراهای کارگران و زحمتکشان و 

پس از چند سال از مسیر خود منحرف شد و در یک    ،قراردادن مناسبات مالکیت و استثمار آغاز شده بود

گسترش را  روند  شورایی  بدیل  سیاسی  ساخت  و  شد  شوراها  جانشین  بلشویک  حزب  پدیده  یابنده  به 

حزب بدل کرد و سپس در فرآیندی پر کشمکش در اواسط دهه بیست قرن گذشته به دولتی فراسر  /دولت

  سازی اجباری دولتی که در روند صنعتی.  های  انقالب کارگری را رقم زدافق  شکستجامعه بدل شد و  

اش استثمار و سرکوب و نابودی شوراهای خودسامان کارگران و زحمتکشان  ، مشخصهافته بوداستحکام ی

در شرایط امروز است. برای  شان  اهدافساز  زمینهها،  این انقالب  بود. نگاهی به شناخت تجربی/تاریخی 

  نماد شناختهها، بلکه کارکردهای رفرمیسم و  انقالباین  واکاوی ساخت سیاسی بدیل نه تنها بررسی تجربه  

کند. از منظر  داری کمک میسرمایهبدیل  از  ما  سوسیال دموکراسی در جنبش کارگری نیز به درک    ،اششده 

بور »سوسیالیسم  یعنی  چپ  جنبش  از  برآمده  گرایش  دو  »سوسیال    کراتیکوتاریخی  و  استالینیسم(  )یا 

عنوان  شکست سوسیالیسم به  نقش موثری در های از باال مشهور هستند،  که به سوسیالیسمدموکراسی«  

از ساخت  ما  تواند، به شناخت امروزین  می  گرایش  دواشاره به کارکردهای ایناند.  داری داشتهبدیل سرمایه

 [ 2]. کمک کندداری بدیل سرمایه

 «  کراتیکوسوسیالیسم بور»

کرد و بعد از جنگ  کراتیک و یا استالینیستی پس از شکست انقالب اکتبر در روسیه رشد  وبورسوسیالیسم  

و تاثیرات زیادی    المللی به یک قدرت جهانی بدل شدجهانی دوم در اروپای شرقی و در پهنه سیاست بین

از عرصه بسیاری  این گرایش که  در  بجای گذاشت.  و تشکیالتی چپ  نظری  فروریزی  های سیاسی،  با 

ست نخبگان حزبی و احاطه آنها بر  تمرکز قدرت دولتی در د  با   جوامع نوع شوروی دوران آن به پایان رسید

های سیاسی و مدنی و ... برای چند دهه در شرق اروپا و کشورهای  شمول اقتصاد و سیاست، سرکوب آزادی

المللی و بر تحوالت سیاسی جهانی نیز تاثیر بگذارد. این نوع  در توازن قوای بین توانست  و  دیگر حاکم بود

»سوسیالی لوای  تحت  که  سیاسی  سیستم  میاز  حکمرانی  کشورها  از  بسیاری  بر  استثمارگر،سم«    کرد، 

مارکس و انگلس بود. بویژه اینکه    گر، بی ربط به منافع طبقه کارگر و به شدت در ضدیت با افکار سرکوب
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و هر تالشی در این راستا    های سیاسی و مدنی بودهاین گرایش زیر لوای مقابله با »لیبرالیسم« مانع آزادی

 در   پیوسته  اش و نیز چپ سوسیالیستیو متحدین  که طبقه کارگر. در صورتید کرکوب میرا منکوب و سر

آزادی  جوامع مختلف برای بررسی تجربه کمون  کردتالش میهای سیاسی و مدنی  تحقق  . جلوتر و در 

های سیاسی و مدنی نبود، بلکه در  دهیم که سوسیالیسم مارکسی نه تنها مخالف آزادیپاریس نشان می

از  سزمینههنگام  همهای لیبرالی فراتر رفته و  ای از ساختار بدیل بود که از دموکراسیجوی شکل سیاسی جست

نوع شوروی    دادن به استثمار باشد. ساخت سیاسی در جوامع داری و پایاندگرگونی در عرصه تولید سرمایه

ریزی  که با اتکا به سیاست برنامهکراتیک و سرکوبگر بود  و دولتی استثمارگر، به شدت بورـ  برساخته  اما  

کراتیک و از باال و با تامین حداقل نیازهای معیشت افراد، ادعای سوسیالیسم را داشت. این  ومتمرکز اما بور

ای  های ناشی از آن به شدت حاشیهنوع از »سوسیالیسم« پس از فروریزی شوروی شکست خورد و دیدگاه

بیشتر   و  نسینه  رواندنبالهشد  آن  دگردچاک  روند  شوروی،  پرو  کمونیست  احزاب  سوسیال  یظیر  به  سی 

کراتیک« هنوز  وهای»سوسیالیسم بورد. با این حال نباید انکار کرد که  نشانهندموکراسی اروپایی را طی کرد

 کند.بر بینش بخشی از چپ سنگینی می

 رفرمیسم و سوسیالیسم 

ترین سطح فتح دولت و برقراری  ن در عامسوسیال دموکراسی گرایش تاریخی معینی است که استراتژی آ

حضور پررنگ    ها و از طریق پارلمان است. این استراتژی ابتدا باواسطه یک رشته از رفرمهسوسیالیسم ب

گرایش السالیستی )برقراری سوسیالیسم از طریق تحقق خواست حق رای عمومی و فتح دولت بواسطه  

ی  نیهای برنشتاآلمان و سپس تلفیق این دیدگاه با دیدگاه  در جنبش کارگری ایجاد اکثریت در پارلمان(  

  [ 3]   ( دستکاری نظرات مارکس و انگلس بود  که همراه با تحریف و)در حزب سوسیال دموکرات  توانست  

های رادیکال و سنتریستی از این  با جنگ جهانی اول و جدایی جناح   هنگامسپس هم  وفرادستی پیدا کرد  

انقالب   آستانه  در  فراموش)آلمان  1919- 1918حزب  انقالب  به  »جمهوری  شده  که  به  آن  فروکاهی  و 

المللی دیدگاه حاکم بر این حزب از همان آغاز نگرشی بین  [4]  ید.یبه انحطاط گرا  ت( وایمار« مشهور شده اس

پس از جنگ جهانی دوم و در نتیجه  سوسیال دموکراسی  .  شد  یدر جنبش کارگررفرمیسم  و موجب قوام  

نهادهای    های اروپایی وبسیاری از دول و پارلمان  داری توانست درتوازان قوای بین جنبش کارگری و سرمایه

 از موقعیت مستحکمی برخوردار شود.لمللی ااقتصادسیاسی بین

نتو   هرگز  اما  دموکراسی  دولت  سوسیال  سیاسی  ساخت  پارلمانی  دموکراسی  و  رفرم  طریق  از  انست 

دورهسرمایه در  سرمایه  کارکردهای حرکت  با  همراه  برعکس  کند.  دگرگون  را  آن  داری  با  های مختلف 
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های  افول برنامه  ، داریهای نئولیبرالی و بحران سرمایهادغام شد. با رشد سیاست  سیستمهمساز و سپس در  

های  »دولت رفاه«، سوسیال دموکراسی نیز دچار بحران  های المللی، و ریزش سیاستینکینزی در نهادهای ب

ساز و خود به عامل کاربست این  های نئولیبرالی همشدید شد و دست آخر با گزینش »راه سوم« با برنامه

این   نتیجه این رویکرد فروکاستی نقش این احزاب در پارلمان و گسست و شکاف در.  ها تبدیل شدسیاست

گیری احزاب جدید چپ پارلمانتاریستی نیز اغلب نتیجه بحران سوسیال دموکراسی است.  احزاب بود. شکل

کنند که مدتها پیش دوران آن  هایی را دنبال میهر چند که این احزاب نیز در عمل همان برنامه و افق

این گرایش با اتیکت »سوسیال دموکراسی رادیکال«    پس از این کارنامه،جالب است که  )  [5]  پایان یافته بود.

 (کنیم.نوشته دیگری دنبال می  در در ایران بازار گرمی پیدا کرده که نقد و بررسی آن را 

های  ایم که مشخصهداری بودهبا ادعای بدیل سرمایهسوسیالیسم از باال  ما شاهد دو گرایش    ،در قرن گذشته

های  داری در قرن کنونی نیازمند کاربست تمامی  تجربهبدیل سرمایه  باال ذکر شد. مساله در  ها  عام آن

  است. در این نوشتاراین دوگرایش    در  ویژه کارکردهای ناهمساز با سوسیالیسمو بهگذشته  مثبت و منفی  

  نیز ها در مواجهه با شناخت از ساخت بدیلاین تجربه  مهمبه محورهای  -ساختار شورایی - ضمن واکاوی

های آلمان و اسپانیا و بسیاری  های کمون و اکتبر، شوراها در انقالبانقالب  شود. عالوه بر تجربهاشاره می

جنبش خرده  شاز  شیلی،  آرژانتین،  در  شورایی  و  های  ایران،  در  تولید  کنترل  های  تجربهنیز    ...وراهای 

اما  در این نوشتار    اند.سنگ دیگری هستند که در شناخت از جوانب مختلف ساختار شورایی مهمگران

. مساله  دگرگونی در سطح تولید  شویممتمرکز می  -ساختار شورایی  -به ساخت سیاسی بدیل  

های  های مارکسیستی و تالشپژوهش  نیزای است. در این زمینه  های جداگانه، مستلزم نوشتهو اقتصاد

 [ 6] . گر دورنمای سوسیالیستی استای  شده که روشنارزنده

 ی نهادهای اجتماعیو شوراها های شهریهای ساختار شورایی: کمونسامانه

های  های شهری و شوراها در محیط زیست و کار و عرصهساختار شورایی دربرگیرنده ترکیبی از کمون

برگیرنده نهادهای از پائین برای اداره جامعه و بر زمینه  دراین ساختار    [7. ]است  اعیمختلف زندگی اجتم

نیازهای سیاسی و اجتماعی و  در راستای  گیری آحاد جامعه  ریزی دموکراتیک و خودتصمیمبرنامه تامین 

آرای    با  های شهری کمونست.  نیزه داری به سوسیالیسم  ساز گذار از سرمایهزمینههنگام  هماقتصادی که  

شوند. کنگره نمایندگان شوراها بیان اراده مستقیم شوراهای مختلف  مستقیم شهروندان انتخاب میعمومی و  

عزل  همواره قابل    نهاد  هر دودر محیط کار و زیست و همه  نهادهای اداری و اجتماعی است. نمایندگان  

هنگام  کنارگذاشته شده و نهاد شوراها و کمون همنه  جدایی قوای اجرایی و مقن  . در ساختار شوراییهستند
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هستندنقانو آن  مجری  و  سیاستکمیسیون.  گذار  هدایت  کمون  و  شوراها  منتخب  اقتصادی،  های  های 

... را به عهده دارند که اعضای آن هر لحظه قابل فراخوان هستند. بدین    سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و

نهاد قانونوسیله  اهای  و  بدل  گذاری  جامعه  تابع  و  نهادهای خودگردان  به  جامعه  فراسر  ارگان  از  جرایی 

نهادی از پاپین به باال، انتخابی و قابل فراخوان است.   است مستقل حال که در عین قوه قضایی شوند. می

یله  اداری نیز تابع انتخابات مستقیم و از پائین هستند. بدین وس  نهادهای  نهادهای دیگر دولت همانند ارتش،

بدل   جامعه  از  حفاظت  برای  و  اداری  نهادهای  به  و  شده  دگرگون  سرکوب  نیروی  و  بورکراسی  ماهیت 

 شوند. می

ی وجود دارد همانند مجلس ملی و مجلس سنا و یا  رگذا داری دو نهاد برای قانوندر اغلب جوامع سرمایه

نیز  ها مجمع کمون  مجلس ملی و مجالس فدرال و غیره. در ساختار شورایی نیز ی شهری وروستایی و 

نمایندگان شوراها، نهادهایی هستند برای اداره جامعه در عرصه اقتصاد. کمون نهادی    کنگره  سیاست و 

های تولید،  شوراها در که دربرگیرنده شوراها در عرصهو کنگره نمایندگان  شهروندان    عمومی برای همه

و متقابل با    پیوندهای رفت و برگشتی  نهاد  . این دومحیط زیست و کار و کلیه نهادهای اجتماعی است 

از پیش تعیین    ،این دو نهاد  بین  هاگیریتصمیمهای  یکدیگر داشته و در صورت ضرورت، شرایط و حوزه

عمومی یا خصوصی در    در حوزه مالکیتشرایط جامعه قوانینی      شود. برای مثال اگر بر مبنای نیاز ومی

های  کمیسیون  [8]  توانند آن را لغو کنند.نمایندگان شوراها میمجمع عمومی کمون تصویب شود، کنگره  

ها را به عهده دارند و از  خانهشد( نقشی همانند وزراتمختلف )که در روسیه کمیسریای خلق نامیده می

شوند. بدین شکل دولت از ارگانی  فراسر جامعه  به نهادی برای آن  ها و شوراها انتخاب میاعضای کمون

  درجنبش سوسیالیستی   های از تجربه  ی هستندیها نمادهالبته اینا شود. تر میو به نادولت کارگری نزدیک

دیگری پدیدار شوند که  مناسب اشکال   سوسیالیستی/پراکسیس جنبش انقالبیکه در ممکن است  .گذشته

 بازنمایی کنند.  به شکل بهتری  را  ساختار شورایی مختصات 

 ساختار شورایی و انقالب اجتماعی 

پیوند  اجتماعی  - درک از ساختار شورایی با مساله انقالب اجتماعی به معنای دگرگونی در ساخت اقتصادی

های  سدههای انقالب نیست اما بد نیست اشاره شود که در  . اگر چه موضوع این نوشتار بررسی نظریهدارد

فتادگی اها بر عقبظریههای »مرحله انقالب« و اشکال مختلف آن رواج داشت. بیشتر این ن نظریه  متأخر

پیشاسرمایه مناسبات  پررنگ  حضور  و  رااقتصادی  و  بود.  داری  متکی  سیاسی  قدرت  با  آن  رشد بطه    با 

با هر  ــ  ای  مساله انقالب مرحله  در سراسرجهانهای بورژوایی  داری و دولتسرمایه  هگرایی فزایندجهان
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ها چرخش در مدار  شده و بازگشت به آنموضوعی سپریدیگر  ــ ها وجود داشته استنوع درکی که از آن

ساختار شورایی از    (. های زیادی داشتها کاستی)هرچند که در گذشته هم این نظریه  گرایی استگذشته

می اجتماعی  انقالب  ماشین   [ 9]  ،گذاردمنشور  شکستن  درهم  و  سیاسی  ساخت  در  دگرگونی  یعنی 

های شهری و شوراها در محیط  ولت کارگری متکی به کمونگیری دنظامی دولتی و شکل  -  بوروکراتیک

اجتماعیزیست و کار و عرصه اجتماعی«    . ساختار شوراییهای مختلف  رهایی  برای    نیز»نخستین گام 

 ست. ه

 دولت کارگری، دموکراسی از نوع کمون 

ای منسجم از ساختار بدیل  بندی از کمون پاریس نظریهجمع  در  اش و سپسهای پراکندهمارکس در نوشته

آغاز    از نقد هگلدر باره دولت  اش  های اولیهاست. او در نوشتهشورایی  دهد که شالوده ساختار  بدست می

ای که منافع عمومی را نمایندگی  که دولت را مرکز حل تضادهای جامعه مدنی و بورکراسی را طبقه  نمود

تفکیک    جدایی دولت از جامعه و  در دیگر آثارش مساله یهود و ... از  رکس سپسدانست. ما، میکندمی

به    نیز   1848انقالبات    و بررسیومر  رب   در هژده  گوید.»دموکراسی صوری و دموکراسی واقعی« سخن می

نظامی دولت تنها از دستی به دست دیگر    بوروکراتیک دستگاه    ،این نتیجه رسید که در انقالبات گذشته

بندی  بعدها در تکمیل نظراتش در جمع  او [  10]  که مساله درهم شکستن این دستگاه است. در صورتی  افتاده

رهایی اجتماعی «  مقدمه  »  رد و آن راارائه ک   یلمنسجم از ساختار سیاسی بد  اینظریهاز کمون پاریس  

   [ 11] نامید.

داری شیوه تولید معینی  که سرمایهشود با این مضمون  های مارکس به یک نکته بنیادی اشاره میدر نوشته 

داری مالکیت خصوصی  زمینه تولید سرمایهمی آورد. پیش  است که از دل مناسبات تولیدی پیش از آن سربر 

در   است.  کارشان  محصول  و  تولید  وسایل  از  )کارگران(  تولیدکنندگان  جدایی  و  تولید  وسایل  بر 

کارگر در    -نتیجه مبارزه طبقات مختلف است  -  های حقوقی و سیاسی کههای صوری و برابریدموکراسی

تاج  حست و ناچار است که برای تهیه مای نی  مالک هیچ وسایل تولیدی بجز نیروی کارش  زندگی واقعی

 خرد که سودآور باشد. در این دار به شرطی آن را میدار بفروشد و سرمایهزندگی نیروی کارش را به سرمایه

دستچرخه   کارگران  کارکم  معیوب  محیط  هستند.سرمایه  یبرده  ،در  هنگامی    داران  واقعی  دموکراسی 

به رهایی از ستم طبقاتی منجر شود.    های حقوقی و سیاسی فراتر رفته وپذیر است که جامعه از آزادیامکان

به همین خاطر تولیدکنندگان و استثمارشدگان در گام نخست باید که قدرت سیاسی را فراچند گرفته و ستم  

آماج  ،  یعنیاتی را به چالش بگیرند و در نهایت خود آنها نیز به مثابه یک طبقه محو شوند. این نکته  طبق
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شوراهای    و   داری و تالش برای برقراری سوسیالیسم هدف انقالب اکتبرقراردادن مناسبات تولید سرمایه

 کارگری نیز بود. 

 دموکراسی مستقیم و  تجربه کمون پاریس 

یعنی دگرگونی    نظامی نکته اساسی در شناخت از کمون پاریس است.  -  بوروکراتیکدرهم شکستن دستگاه  

بورکراسی، پارلمان،  دولت:  ساختار  نظامی  در  ساختار  و  قضایی  از    دستگاه  مذهب  کامل  جدایی  و 

این مجموعه بهم مارکس  آموزشی و مدنی جامعه است.  نهادهای  را شالوده »هر  ساختارسیاسی،  پیوسته 

 دانست. می انقالب خلقی«

پذیر نیست. در  درک از دموکراسی مستقیم امکان،  نظامی دولت  -   بوروکراتیکبدون دگرگرنی در ساختار   

این روند بیشتر  سوئیس  شوند. در  ها به آرای عمومی گذاشته میهای لیبرالی نیز برخی سیاستدموکراسی

داری از دموکراسی مستقیم دفاع  هستند که در چارچوب سیستم سرمایه  دنبال شده است و گرایشاتی هم

کاره است چرا که  و نیمه  ن درک از درهم شکستن ساختار دولتی فشلوکنند. دموکراسی مستقیم اما بدمی

  های بنیادی دیگر نظیر بورکراسی،شود و بخشنتایج آرای عمومی تنها به حکومت و پارلمان محدود می

انتخابی نیستند به اساسا  مناسبات نمی  ی جامعههاوه خواستعالارتش و بخش قضایی  از محدوده  تواند 

ها نزدیک شوند و  مالکیت در شرکت  توانند اساسا به ساختارجود فراتر رود. مثال کارگران نمیمالکیت مو

یک سیاست را به سیاستی دموکراتیک    »آنچهدرواقع    حتی قوانین یک شرکت را به پرسش بگیرند

 [ 12] گیری است.«یندهای تصمیمکند، قوائد، نهادها و فرآبدل می

 حق رای عمومی و مساله نمایندگی 

چرا که شهروندان از طریق حق رای عمومی    درکعمومی دفاع میهایش بارها از حق رایمارکس در نوشته

واسطه  بی  یسیاست تاثیر  ها برگیریدر تصمیماین مشارکت    [13]  .کنندها مشارکت میگیریدر تصمیم

و اشکال مشارکت و نمایندگی با تجربه کمون شفافیت و افق  واقعی  از دموکراسی  مارکس گذارد. درک  می

هایی که عموم افراد جامعه بواسطه  ها به ضرورت اشکال و میانجیاو برخالف آنارشیست  تری یافت. گسترده

سیاستآن در  )نمایندگان(  تصمیمها  و  مشارگیریگذاری  عمومی  نقش    کنندمیکت  های  اما  بود  واقف 

کشد که  کند و این سئوال را به پیش مینمایندگان را در چارچوب ساختار اقتصادی و اجتماعی بررسی می

بلکه    مردم نیستندقیم   گاندرساختار شورایی نمایند ،کنند یا وکیل«»آیا نمایندگان به صورت قیم عمل می

  در  دموکراتیک  ندیآیر ها را در ف ن توسط آشده  های معینخواستههستند و  کنندگان  تابع تصمیمات انتخاب
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مانده  زهای خودساهای شهری و شوراهای کارگری و در کلیه نهادها و تشکلنهادهای عمومی نظیر کمون

ها دگرگون  کنندگان آند از این منظر در ساختار شورایی مناسبات نمایندگان و انتخابنبرپیش میبه  ،مردمی

شوند.  در هر مقطعی قابل فراخوان بوده و عزل میشوند که  نمایندگان تابعی از خواست جامعه میشود و  می

و در    است  بودن نمایندگان بوده  شورایی از نوع کمون و شوراها متکی به اصل قابل فراخوان  شالوده ساختار

 شوند.   بندی میاین راستا مفصل

 ختار شورایی های سیاسی و دموکراتیک در ساآزادی

آ از این رو نه تنها هدف  »ناشی از مشارکت و مداخله مستقیم جامعه نیاز دارد.    مناسباتزادی به  تحقق 

[  13]یابی به این هدف نیز باید محصول فعالیت آزاد افراد باشد«.  آزادی است بلکه وسایل دست  ،سیاست

  که   داری استر ساختار بدیل سرمایههای سیاسی و دموکراتیک داین دیدگاه مارکسی جوهر رابطه آزادی

جوامع نوع  های  دولت  [ 14]   .ندتحقق آن تالش کردای  های زیادی از عمر خود را برمارکس و انگلس سال

های  آزادیطور مدام  ای ساخته بودند که بهبهانه  شده از دیکتاتوری پرولتاریازیر پوشش مفهوم مسخ  ،شوروی

کنند  سیاسی سرکوب  و  منکوب  آزادی  در  . را  شورایی  سیاسیساختار  بیان،  /های  آزادی  شامل  اجتماعی 

 پیشرفت آگاهی در جامعه است.  بالنده تشکل، اجتماعات و ... اصل بنیادی جامعه و محور 

 ساختار شورایی و حکومت حزبی 

ها که آرای بیشتری  تالفی از آنائ  یا  احزاب و  ،و اغلب  هستندهای لیبرالی متکی به قدرت احزاب  دموکراسی

پس از شکست انقالب    در روسیه   گیرند. عهده میبه  دارند برای یک دوره معین هدایت ساختار حکومتی را 

و سیستم تک حزبی شکل گرفت و  حزب  -پدیده دولت،  کنارزدن شوراها از قدرت سیاسی  اکتبر و همراه با

در بیشتر کشورهای »سوسیالیسم واقعا موجود« رواج    قدرت سیاسی  عنوان الگوینهادینه شد و سپس به

را از نهادهای  و افراد جامعه  و صالح عموم کارگران    بودهپیشرفت آگاهی  هر  مظ. حزبی که به اصطالح  یافت 

آن بهتر  خودسامان  میها  مارکس  کرددرک  د.  حتی  او  بود.  دیدگاهی  چنین  ضد  بر  اساس   یدگاهدر 

منافع پرولتاریا را  عصر او بودند و ادعا داشتند که  های همتی را که بهترین انقالبیکیسبالنگرایانه  جانشین

ساختار شورایی حکومت حزبی نیست   را آماج نقدهای گزنده خود قرار داد. کنندها درک میبهتر از خود آن

ر و نهادهای  های شهری و شوراهای کارگری در محیط زیست و کابلکه متکی به نهادهای خودگردان کمون

توانند در این نهادها و در فضای سیاسی جامعه فعالیت آزادانه داشته باشند و افراد  اجتماعی است. احزاب می
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اما    هژمونی کسب کنند   خود جلب نموده و به روایت گرامشیهای  ها را به پروژههای آنجامعه و یا نهاد

 شوند.خودگردان ساختار شورایی   توانند جانشین نهادهاینمی

 دیکتاتوری پرولتاریا و ساختار شورایی 

نه کاربست روش  و  دیکتاتوری پرولتاریا تالشی است برای درهم شکستن استثمار و مناسبات ناشی از آن  

دیکتاتوری  .  در بلوک شرق ایجاد شد  چههمانند آن  .نام پرولتاریا های سیاسی بهاستبدادی و ایجاد دیکتاتوری

بدیل است    )یا نادولت(  های مختلف برای ماهیت دولت کارگری و دموکراسی شورایی نامپرولتاریا، دولت  

میکه   ا تالش  آکند  بزادیز  با  و  رفته  فراتر  بسیار  بورژوایی  جوامع  در  سیاسی     زیرکشیدن ههای 

  های سیاسی کمک و به شکوفایی آزادی  لغو اجتماعی را    -ها بر نهادهای سیاسیتاثیر آن  ،مارکنندگانثاست

انگلس  کند. و  مارکس  نظر  پرولتاریا    از  دموکراسی شورایی  دیکتاتوری  یا  و  دولت کارگری  دوره  یا  یک 

دولت   تشکیل  و  سیاسی  قدرت  کسب  از  که  کارگری  -گذاراست  نادولت  و    - یا  طبقات  محو  با  و  آغاز 

»سوسیالیسم  توسط  ملکردی که  که بر اثر عهای رایج  رسد. برخالف روایتپایان میشدن دولت بهپژمرده

یافت،واقعا موجود«   پرولتاریا کاربست روش  رواج  آزادیدیکتاتوری  نفی  بلکه  های مستبدانه و  نیست  ها 

سته با مناسبات ها از قید و بندهای پیوو رهایی آنهای سیاسی و حقوقی و فردی و مدنی  آزایشکوفایی  

نوعیت و نفی نظام استثماری برای  دیکتاتوری پرولتاریا یعنی ممدیگر    عبارت. به  مالکیت خصوصی است 

که ساخت سیاسی جامعه بدیل  ساختار شورایی    یابی به رهایی فردی و اجتماعی انسان معاصر است.دست

های صوری« لیبرالی که به روی سر  از دموکراسیاست    ای برای »رهایی اجتماعی«داری و مقدمهسرمایه

. به همین خاطر است  دهدمی« قرار  های واقعی»دموکراسی  ساختار  و بر   آن را دگرگون  ،رفته  ترایستاده، فرا 

 . این یعنی دیکتاتوری پرولتاریا« :»به کمون پاریس نگاه کنید :کندکه انگلس اشاره می

 سامانه سلطه پدر/مردساالر و جایگاه زنان   تار شورایی وساخ

در کمون پاریس زنان در صف    شدنی نیست.اجتماعی انکارو  شور زنان در همه مبارزات سیاسی  حضور پر

و نهادهایی    ویژه زنانو در بسیاری از تحوالت کمون پیشتاز کموناردها بودند. به  نخست مبارزه قرار داشته

که زنان از حق رای  محروم بودند اما توانستند نآاول نیز حضور موثری داشتند. با    المللها  که در بیناز آن

د زنان و مردان« را به تصویب کمون برسانند. با این همه باید تاکید داشت  هایی نظیر»برابری دستمزخواسته

کارگری و سوسیالیستی   در جنبش  پدر/مردساالر  پررنگ سامانه سلطه  به  -که حضور  ویژه طرفداران  و 

   [15] ستا شد.مانع رهایی زنان و پیشروی کمون در این را  -پرودون
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ها  آن  سپس  که از جنگ بیزار بودند آغاز شد و    بی با مبارزه زناندر انقالب فوریه روسیه تحرک جنبش انقال

دهی مبارزات اجتماعی داشتند. بسیاری از رهبران انقالب اکتبر  نقش موثری در ساماننیز در انقالب اکتبر 

کرد عالوه بر حق رای  را آغاز زنان سوسیالیست بودند. انقالب اکتبر نیز تحوالت مهمی برای رهایی زنان  

ونت بر  لغو بسیاری از قوانینی که کنترل و خشآزادی سقط جنین،  گرایان،  جنسزنان، دفاع از حقوق هم

هایی برای رهایی از کارخانگی زنان و ایجاد مراکز نگهداری از کودکان و  بخشید تالشزنان را رسمیت می

ها همسو با  های عمومی و ... را سازمان داد که نقش موثری در پیشرفت زنان داشت. این تالشغذاخوری

های اجتماعی نشان داده  ها و جنبشروند شکست انقالب اکتبر وارونه شد و عقیم ماند. تجربه همه انقالب

 ست. اناپذیر از سلطه و استثمار امکان گسست که بدون حضور موثر زنان امر 

آزادی زنان برابری  جامعه باید  در همه نهادهای    .سامانه ساختار شورایی باید مکانی باشد برای رهایی و 

به امری روتین بدل شود. شعار هیچ  ها  در همه عرصهو لغو سامانه سلطه پدر/مردساالر    ایجاد شده  جنسیتی

امکان امکانخواست    باید به  ،ناپذیر استانقالبی بدون حضور زنان  ناپذیر  سوسیالیسم بدون رهایی زنان 

پیدا   ربط    های مبارزه کنونی نیزهمه لحظهاست تبدیل شود. این نکته امری مربوط به آینده نیست بلکه به  

 [ 16]  کند.را در خود بازنمایی میجنسیتی انه سلطه رهایی از  سام ،کند که آیندهمی

 تقسیم کار و تخصص  دگرگونی در  -  : سپهر اجتماعی و نخبگان سیاسیساختار شورایی  

تقسیم کار    کارکردهای   ،یکی از مباحثات مهم در باره ساختار شورایی و مساله بدیل سیاسی و اقتصادی

را ندارند  کنند که کارگران توانایی اداره جامعه  ادعا می  رژواییپردازان بویهراجتماعی است. بسیاری از نظ

امر این  که  تخصص    چرا  به  آننیاز  که  وداشته  ندارند  عقب  ها  از میجامعه    گردموجب  بسیاری    شوند. 

دیگری طرح میرفرمیست به شیوه  را  ادعا  از  تی  حکنند.  ها هم همین  نیز که  پژوهشبرخی  گران چپ 

اتکا به مساله تقسیم کار نسبت به تالش برای ایجاد جامعه سوسیالیستی   اب  ،اندکارهای با ارزشی داشته

 بدبین هستند.

تالش کرد بورکراسی را  به شیوه خود پاسخ داد. کمون   به این دعاوی،  کمون پاریس یک قرن و نیم پیش

به مردم واگذار کند.  شدت کاهش دهد و سپهر سیابه را  قدرت نخبگان  با دگرگونی در    کمونسی 

شدن سپهر اجتماعی بر سپهر سیاسی شد تا  ساز مقدمزمینه  ،ساختار سیاسی و اداری

قلمداد نشود  ،سیاست کارکردی تخصصی  عین  [17]   .دیگر  به  در  نیاز  که کمون  آنجایی  حال 

های صاحب  است«، گروه  متخصصین معادل یک کارگر ماهرهمانند »درآمد امتیازهایی   تخصص داشت با
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ین  تخصصجایگاه م  شود وساختار شورایی نیز این رویه دنبال می  در   امتیاز را تحت کنترل کمون درآورد. 

میدگرگون    نخبه، قرار  جامعه  نظارت  تحت  و  جامعه سرمایهگیرند.  شده  واسطه    به  هاییگروه،  داری در 

مراتب قدرت در  سلسلهخاصی در    از موقعیت و امتیازهای  ها( ها و بورکراتارت )تکنوکراتو مه  تخصص

در  .  است   داری همسوشوند که با سوخت و سازهای جامعه سرمایهمحیط کار و ساخت سیاسی برخوردار می

رل ساختار  و تقسیم کار و مناسبات ناشی از آن، تحت کنت  شودمناسبات دگرگون می  این   ساختار شورایی اما

می قرار  که  به.  گیردشورایی  درنظرگرفت  باید  سرمای عالوه  رشد  و    داری هبا  آموزشی  ساختار  گسترش  و 

  کارگر هستیم.به سمت طبقه«  طبقه متوسط»هایی از  ما شاهد فروریزی بخش  ،های تکنولوژیکپیشرفت

مواجه  هایی از طبقه  بخش  با   مواجه نیستیم بلکهکارگر  بیرون از طبقه  ای  با گروه و یا طبقهدر اینجا ما دیگر  

 داشته باشند.   ای برای خود« و رهایی از ساختار طبقاتی»طبقهتوانند نقش موثری در راستای  هستیم که می

 انترناسیونالیسم و ساختار شورایی 

»بیرونی«    یک مساله   فقطبرای کمون و شوراها  و  ناپذیر ساختار شورایی است  انترناسیونالیسم بخش جدایی

بلکه ریشه در ساخت اجتماعی بدیل سوسیالیستی دارد. بسیاری از فعالین    ،دیگران نیست  از و جلب حمایت

به پاریس آمده بودند.    ...   نظیر لهستان، اتریش و کمون که در ساختار سیاسی حضور داشتند از دیگر کشورها  

  ها . در انقالب اکتبر نیز انترناسیونالیستاب شدحتی گالیبالدی مبارز ایتالیا به سمت فرمانده گارد ملی انتخ

مربوط به    ست داشتند. حمایت ازجنبش کارگری و مترقی از انقالب و ساختار شورایی امری  ری حضور موث

حمایت انترناسیونالیستی  در پرتو  ها قرار دارد و هر انقالبی  تامروز و سیاستی است که در برابر همه سوسیالیس

 شود. میو به تداوم اهداف آن کمک  شده بارورترنیز 

 های اجتماعی جنبش ساختار شورایی، استراتژی سوسیالیستی و

ای است. ساختار شورایی اما   مرکز  های جداگانهمساله استراتژی سوسیالیستی و واکاوی آن نیازمند نوشته

های اجتماعی را  سوسیالیستی است که هدف و سمت و سوی سوسیالیسم و جنبش اتژی رنمای استو قطب

می سوروشن  انقالب  داکند.  تغییرات  برای  تالش  و  سامانهئسیالیستی  در  ستم  می  استثمار  های  در  و 

استجنبش  کارگران موضوع مرکزی  آن جنبش طبقاتی  مرکز  در  و  اجتماعی  از    سوسیالیستیتژی  راهای 

است امروز  که  چ  همین  اجتماعیو محور  سوژه  را  انقالب  و  است.    ،استراتژی سوسیالیستی  طبقه کارگر 

لبات مربوط به آن  اضمن مداخله دائمی و پیوسته در  مبارزه روزمره و تحقق مط  اتژی سوسیالیستیراست

  به همین دلیل کنشگران سوسیالیست   های آینده نیز باشدساز فرآیندلبات زمینهاکند که این مطتالش می
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و تحقق  ها(  های خودگردان، خودسامان و مستقل )مستقل از احزاب و دولتنهادها و تشکل  برای تحقق 

  علیه ستم ملی  خواهی،آزادی  ، جوییکارگری، زنان، محیط زیست، دانش  هایدر جنبشهای آنان،  خواسته

مبارزه طبقاتی    برد که  ن دانهایی را ماندگار و موثر میتالش  دسته ازحال آنکنند، اما در عینتالش می   ...  و

روشن عبارتی  به  باشند.  سیاستمتکی  در  تاکتیکتر  و  روزمره  لحظهای  موردی،  دورنمای    اتیهای  از 

   استراتژی سوسیالیستی نهفته است.

 الیستی. : ساختار شورایی قطب نمایی است برای انقالب و بدیل سوسیخالصه کنیم

 

 : هایادداشت 

 پردازد. عنوان ساخت سیاسی بدیل می این نوشتار بخش دوم ساخت بدیل است که به ساختار شورایی به  *

 [ مارکس جنگ داخلی در فرانسه.1] 

بدست  های از باال های ادو روایت از سوسیالیسم پیوندی [ هال دریپر در »دو تعریف از سوسیالیسم« تصویر جالبی از هم2]

 زاده در لینک زیر: دوتعریف از سوسیالیسم ترجمه وحید ولی  - دهد در این زمینه نگاه کنید به هال دریپر می

 https://books.google.de/books?id=dd-

7DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=

0#v=onepage&q&f=false 

یک کمدی تراژدیک/  /انگلس  نامه«آخرین »وصیت   [ در باره دستکاری نظرات انگلس توسط برنشتین نگاه کنید به:3]

 . واکاوی سوسیالیستی تارنمای ترجمه حسن آزاد. در  . نویسنده: هال دریپر

پژوهش 4] آلمان  انقالب  باره  در  در  [   ... و  فراموش شده«  »انقالب  هارمن  از جمله کریس  زیادی صورت گرفته  های 

فعالین شوراها در انقالب  وجر نظیر:  ای انجام شده از جمله کارهای رالف هوف رهای ارزنده های اخیر نیز پژوهش سال

بهزادی برگردان: کاووس  روجر/  رالف هوف  نویسنده:   / )اُبلویته(  انقالبی  معتمدان  و  مولر  ریچارد  ـ  واکاوی  نوامبر  در   .

تجدید انتشار سه جلد کتاب ریچارد مولر از فعالین جنبش شورایی در انقالب آلمان و ازاعضای موثر معتمدان    سوسیالیستی.

 November Revolution-Richard Müller  انقالبی

 اند.  داری ادغام شده [ از جمله این احزاب، سیریزا و پودموس هستند که عمال در ساختار سرمایه 5]

 ثار زیر اشاره کرد: آ توان به های زیادی شده است از جمله می [ در باره بدیل اقتصادی در دوره گذار پژوهش 6]

 ریزی اقتصادی نامه پت دوین دموکراسی و بر

https://books.google.de/books?id=dd-7DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=dd-7DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.de/books?id=dd-7DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://h-azad.org/2019/06/16/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af/
https://h-azad.org/2019/06/16/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b5%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%d8%b3-%db%8c%da%a9-%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%98%d8%af/
https://wakavisoc.org/2019/05/17/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%80-%d8%b1%db%8c%da%86%d8%a7%d8%b1/
https://wakavisoc.org/2019/05/17/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d9%80-%d8%b1%db%8c%da%86%d8%a7%d8%b1/
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Pat Devine Democracy and Economic Planning 1988  

 داری مایکل آلبرت پارکن: زندگی بعد ازسرمایه 

Michael Albert Parecon Life After Capitalism 2003  

 های مستقل اصول بنیادی تولید وتوزیع کمونیستی گروه کمونیست

Independent Group of Communists Fundamental Priciples of Communist  
Production and Distribution 1999  

 داریوید شوایکارت بعد از سرمایهدی

David Schweikart After Capitalism 2002  

تشر  کتابی من  60گر آلمانی پس از داغ شدن مباحثات در باره شوراها در جنبش دانشجویی دهه  [ فولکر آرنولد پژوهش 7]

های شورایی در انقالب  های شورایی این کتاب پژوهشی ارزشمند از جنبش و نظریهشورایی و نظریه   کرد به نام جنبش 

 کند که کمون و شورا از یک محتوی واحد برخوردار هستند. بندی می آلمان است. دراین اثر او جمع 

Volker Arnold-Rätebewegung und Rätetheorien in der Novemberrevolution 

نظریه مارکسی  کند. نگاه کنید به:  [ مثال مندل به ضرورت آرای دوسوم برای تغییر مناسبات مربوط به مالکیت اشاره می 8]

 آزاد در سایت نقد اقتصاد سیاسی.  ی حسنمحمت تاباک/ ترجمه -دموکراسی 

شود  شود و ادعا می گره زده می   ها با مساله »سوسیالیسم در یک کشور«انقالب اجتماعی در برخی از دیدگاه   فهومم  [9]

کشور   یک  در  سوسیالیسم  چون  امکان اس  ناممکنکه  نیز  کشور  یک  در  اجتماعی  انقالب  پس  نیست.  ت،  مساله  پذیر 

ها اغلب با استفاده  ها بوده است. رفرمیستیست های مهم بین سوسیال»سوسیالیسم در یک کشور« از دیرباز یکی از جدل 

از گزینش استراتژی سوسیالیستی   ناممکن است  این ادعا که چون سوسیالیسم در یک کشور  از برداشت خاص خود و 

نما همین  دهند. برخی از گرایشات راست اما چپ اجتناب نموده و به اصل سوسیالیسم از طریق پارلمانتاریسم ارجاع می 

دانند برای کنارگذاشتن سوسیالیسم از دستور کار که عمال نتیجه آن بهبود شرایط در چارچوب سیستم  ای می هانهنکته را ب

 داری است.  سرمایه 

از شیوه تولید و طبقات اجتماعی دا با درک خاصی که  ، به این نتیجه استناد  شتندمارکس، لنین، تروتسکی و گرامشی 

سوسیالیسم  می برقراری  که  کموکنند  امکان نیسم  و  کشور  یک  در  تولید  شیوه  یک  عنوان  انقالب  به  اما  نیست  پذیر 

تواند آغاز شده و فرابروید اما ایجاد یک شیوه تولید کمونیستی  دریک کشور می به سوسیالیسم  سوسیالیستی و دوره گذار  

ها پیگیرانه به انقالب  است. آن   رفته صنعتی ویژه در کشورهای پیش ه المللی و بمنوط به انقالبات سوسیالیستی در عرصه بین 

داشتند.  اعتقاد  یک کشور  در  می   سوسیالیستی  ستایش  پاریس  کمون  از  انگلس  و  مارکس  خاطر  لنین،  به همین  کنند. 

تروتسکی و گرامشی با مشارکت و دفاع از انقالب اکتبر در عمل نشان دادند که انقالب سوسیالیستی در یک کشور و  



1528 

 

شدگان به عنوان شکل سیاسی رهایی اجتماعی در  رگران و زحمتکشان و فرودستان و سرکوب ساختار شورایی متکی به کا 

پذیر است و ضروری  آغاز یک دوره گذار در این راستا امکان   داری و برای درهم شکستن سامانه استثمار وجوامع سرمایه 

 گری و سوسیالیستی سازمان داده شود. های کارجنبش انترناسیونالیستی  ای برای جلب حمایت  های فزاینده است که تالش 

بهانه گزاره »سوسیالیسم در یک کشور« استراتژی و انقالب   خواهد اما اگر بهش سرشاری نمی درک این نکته چندان هو 

دسته از گرایشات  داری. حتی آن بودن سرمایه ماند بجز اعتراف به جاودانه سوسیالیستی کنار گذاشته شود چیزی بجا نمی 

به علت  ناروشنایی سوسیالیستی که  از جمله  دارند، های گوناگون  باره چگونگی سوسیالیسم  در  است که    هایی که  بهتر 

ارگران و دیگر  کهای طبقاتی  ر این راستا با جنبش استراتژی سوسیالیستی  و ساختار شورایی را تبلیغ و ترویج کرده و د 

 های اجتماعی پیشرو همسو شوند.  جنبش 

 هژدهم برومر  - س[ مارک 10]

 . جنگ داخلی در فرانسه و نقد برنامه گوتا؛ [ نگاه کنید به مارکس 11]

 . آزاد در سایت نقد اقتصاد سیاسی ی حسنمحمت تاباک/ ترجمه  -نظریه مارکسی دموکراسی  [ نگاه کنید به:12]

 . [ همان منبع13]

های زیادی در باره آزادی بیان دارند،  انگلس نه تنها نوشته [ مارکس مدتها سردبیر راینیشه سایتوگ و ... بود. مارکس و  14]

 های سیاسی برای تحقق آن مشارکت مستقیم داشتند. بلکه در جنبش 

[ برای آشنایی با نظرات ضد زن پرودون نگاه کنید به زنان سوسیالیست در کمون پاریس در سایت حزب کارگران  15]

 در لینک زیر:  SWPسوسیالیست انگلستان 

http://isj.org.uk/genderquake-paris-commune / 

ی مناسبات جنسیتی و نیز نقش زنان در جنبش سوسیالیستی و انقالب  اکتبر آثار زیادی منتشر شده است از  [ در باره 16]

 : RSOجمله می توان به آثار زیر اشاره کرد: از انتشارات 

Geschlechter Verhältnisse bei Marx und Engels  Sozialistischer und Marxistischer 

Feminismus-Maria Pachinger 

 ی دلشاد عبادی/سایت نقد:  [ در این زمینه نگاه کنید به کمون پاریس: بدیل ممکن/نوشته مارجلو موستو/ترجمه 17]

https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=fa&tl=de&u=https%3A%2F%2

Fnaghd.com%2F&anno=2&prev=search 

 

http://isj.org.uk/genderquake-paris-commune/
http://isj.org.uk/genderquake-paris-commune/
http://isj.org.uk/genderquake-paris-commune/
https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=fa&tl=de&u=https%3A%2F%2Fnaghd.com%2F&anno=2&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=fa&tl=de&u=https%3A%2F%2Fnaghd.com%2F&anno=2&prev=search
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 29c-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-29c
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 ی فمینیستیِ سیاه پیرامونِ اندیشه

 میانجی پارادایم تقاطعی تاملی در باب سلطه و مقاومت به 

 
 2021آوریل   23

 
 نیا نویسنده: مینو علی

 طاهربرگردان: مهتاب حاتمی

 

 یافتگی؛ سلطه؛ مقاومت : سیاه؛ فمینیست؛ دانش؛ تقاطعواژگان کلیدی 

 

تجارب روزمره و تاریخی  ی  سه عرصه  در  اندیشگیسطح    ،( Patricia Hill Collins) پاتریشیا هیل کالینز

مقاومت  سرکوب آمریکاییِ  و  معرفت  زنان  تبار،  فمینیستیِآفریقایی   Black Feminist)  سیاه  شناسی 

Epistemology )  نظریه انتقادی  یو  اندیشه  را  اجتماعی  یافتن  بسط  و  بالندگی  است.  بخشیده    ی ارتقا 

سیاه   واسطهفمینیستی  پویا ی  به  آنتعامل  مبارزات    ی  این    زنان سیاه  یروزه هربا  از  اهمیت است،    رو 

، بلکه  انتقادیا/اجتماعی  هایشناسیها و روشسهم آن در نظریهه سبب  فمینیستی سیاه نه تنها ب  یاندیشه

ی فمینیستی  مند شوند. اندیشهتوانند از آن بهرهی میهای عدالت اجتماعجنبشکه  ی است دانش یارائه در

و مبارزات فردی و    لطهس  یساختاری، نمادین و روزمره  سیاه به منظور روشن ساختن پیوندهای میان وجوه
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گیرد.  بهره می  ( Intersectionalی )های تقاطع، از تحلیلاجتماعی  های متفاوت زندگیعرصهجمعی در  

تجربیات   درک  برای  آمریکاییِ  کالینز  میآفریقاییزنان  ارائه  تفسیرگرایانه  رهیافتی  این  دهد.تبار  حال،  با 

 پوستان ه سیا  ( Communities)  هایاجتماعمتحده و  یاالتا   بسیار فراتر از مینیستی سیاهف  یاهمیت اندیشه

 . است  آمریکا

و مقاومت، و  تم  س  نسبت میان،  ( Intersectionality)  یافتگی تقاطعبه مفاهیم کالینز از جمله  این مقاله   

 پردازد. یم ( Politics of Empowerment) سیاست توانمندسازی

 

 ی فمینیستی سیاه تبار؛ بنیان اندیشهآفریقایی ـ  زنان آمریکاییتجارب 

یک بٌعد مهم از این    ( Stratification)  بندییافتگی با قدرت و قشرارتباط میان مطالعات انتقادی تقاطع

سازد، تنها، تاکید آن بر ستم نیست، بلکه تاکید  ی فمینیستی سیاه را متمایز میمطالعات است. آنچه اندیشه

معرفت در  ریشه  که  اندیشه  این  هست.  نیز  توانمندسازی  سیاست  و  کنشگری  مقاومت،  بر  شناسی  آن 

  طرف ی دانش عینی و فضاهای بیسازد و ایدهفمینیستی سیاه دارد نسبت قدرت و دانش را برجسته می

(Neutral Spaces )  یابی  گیری و موقعیتی فمینیستی سیاه قسمی موضعکشد. اندیشهرا به پرسش می

  - 292سازد. )صفحات  خود ما« را ممکن می ( Term)  است که تعریف »واقعیات خود ما با توجه به شرایط

شناسی و موضوع  ی جامعهی فمینیستی سیاه با جان کالم و هسته، تاکید از متن اصلی است(. اندیشه291

رابطه یعنی  آن  اجاصلی  انسان و ساختارهای  عاملیت  یا همان  جامعه  و  فرد  با  ی  و  دارد.  ارتباط  تماعی، 

شرح حال شخصی   ( 1959)میلز    ( Sociological Imaginations)  شناختی«گیری از »تخیالت جامعهبهره

 سازد.  تر مرتبط میرا با روندهای تاریخی گسترده

صدایی که اینک خواستار و جویای آن هستم، صدایی است توامان فردی، جمعی، شخصی و سیاسی که  

بهتقاطع شرح   با معنای کالنحال منحصر  از دورانفرد من  را منعکس میتری  تاریخی من  سازد.  های 

 )پیشگفتار چاپ اول(

های مختلف قدرت  یابی سلطه و عملکرد آن در حوزهی سامانی فمینیستی سیاه به افشای نحوهاندیشه

های مبارزه  ها و دشواریچالشدهد،  پردازد. در همان حال که مسیر مبارزه و توانمندسازی را نشان میمی

ی عامالن اجتماعی های متعدد و چندگانهسازد، زیرا جایگاهتنیده را برجسته مییافته و درهمتقاطع  با ستم 

گری از دیگر سو، نسبت سلطه و مقاومت را به  های متعدد و متقاطع ستمسو، و همزمانی موقعیتاز یک  

، بسته به اینکه در ساختارها و سلسله مراتب اجتماعی چه جایگاه و  هاسازد. افراد و گروهشدت پیچیده می

گر بدل شده و سلطه را  های سرکوبهای نظامدندهتوانند به یکی از چرخ موقعیتی را اشغال کرده باشند می



1532 

 

گر  توانند بطور همزمان در یک شرایط تحت سلطه باشند و در شرایط دیگری سلطهافراد می بازتولید کنند. 

 شند.با

(. نخست، جنسیت،  24  -48ی فمینیستی سیاه را ترسیم کرده است )صص  کالینز پنج ویژگی متمایز اندیشه 

دهد و چارچوب سرکوب زنان آمریکایی  طبقه، نژاد، سکسوالیته و ملیت به ماتریس سلطه در آمریکا شکل می

  ی یک هویت جمعیآمریکایی به منزلهکند. دوم، زنانگی سیاهان  تبار و مبارزات آنان را تعریف میآفریقایی

(Collective Identity )    زنان جمعی  هویت  سوم  است.  گرفته  شکل  مقاومت  و  ستم  دیالکتیک  حول 

پوستی به نحو متفاوتی  ها و اختالفات درونی است زیرا هر زن سیاهی تفاوتآمریکایی دربرگیرنده  -آفریقایی 

ی اجتماعی، گرایش جنسی، تحصیالت، مکان  نظیر طبقههایی  درون ساختارهای اجتماعی و سلسله مراتب

زنان سیاه )برای  است. چهارم،  بهزندگی، سن و مذهب جای گرفته  نوعی  پوست(  ناهمگنی درونی،  رغم 

ی جمعی و تاریخ مشترک و همچنین تجارب مشترک  دانش گروهی و آگاهی وجود دارد که مبتنی بر حافظه

زنان سیاه  یپوست در جامعهی زن سیاهروزمره است.  مبنا قراردادن تجارب و  آمریکا  با  پوست روشنفکر 

پردازی و بسط این دیدگاه و دانش گروهی که تحت عنوان »چرخش  ی زنان سیاه، به نظریهاعمال روزمره

ضد (  Self-Defined)  اند. این دانشِ خودتعریفِ ( توصیف شده است، پرداخته291پارادایمی بنیادین« )ص  

، ساختن هویت  ( Consciousness-raising)  افزایی، برای آگاهی( Counter-Hegemonic)  هژمونیک

ی  و ضرورت تغییر برای اندیشه مقاومت حیاتی است. ویژگی نهایی، حائز اهمیت بودن سازیسیاسی و بسیج

دیشه و  انتقادی است. این تغییر به میانجیِ پیوند دینامیکی ان/ای اجتماعیفمینیستی سیاه به عنوان نظریه

 ی کالینز در متن زیر باید درک شود:  پذیر شده است. اندیشهعمل فمینیستی سیاه امکان

ی  های رسمی دانشگاهی طراحی شده بود تا به من نشان دهند که برای تولید اندیشهبخش اعظم آموزش

حتی خودم بیگانه شوم. به  ام و  دهاها تعلق داشتم، خانونمتقاعدکننده و باورپذیر، باید با اجتماعاتی که به آ

پردازی من خواهند داشت، تالشم را به کار  ام، تاثیری منفی بر نظریهجای این دیدگاه که مشاهدات روزمره

ام برای زنان سیاه از  ای را که مدعی بودهگرفتم که دریابم چگونه اعمال و افکار زنان سیاه مباحث نظری

های تحصیلی، مرخصی و  بدون داشتن بورس و کمک هزینه  دهند. اهمیت زیادی برخوردارند انعکاس می

های  دهد از زندگی روزمره فاصله بگیرند و خطوط و داللتوقت آزاد و سایر مزایایی که به محققان امکان می

ای بودم  های معمولی و روزمرهآن را مورد تعمق قرار دهند، این کتاب را در حالی نوشتم که غرق در فعالیت

 داد. )پیشگفتار چاپ اول(تبار مختلفی قرار میآفریقایی - ارتباط با زنان آمریکایی که من را در 
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 بندی سلطه و مقاومت درون ماتریس سلطه مفصل

 Matrix of)  سلطه  های تقاطعی برای توضیح ماتریسِ گرفتن از پارادایمی فمینیستی سیاه با بهرهاندیشه

Domination )  پردازی  در آمریکا و عاملیت فردی و گروهی زنان سیاه درون این ماتریس، به بازمفهوم

 (. 247رساند )ص  مناسبات اجتماعی سلطه و مقاومت یاری می

و اتخاذ یک رویکرد انتقادی تقاطعی   گرایانهی فمینیستی سیاه با فاصله گرفتن از یک رویکرد کل اندیشه

کند. این رهیافت به پیوندهای ابعاد ساختاری، ایدئولوژیک  پردازی میفهومنسبت سلطه و مقاومت را از نو م

یافته و نمادین این ابعاد در رابطه با مبارزات فردی و جمعی  ی سلطه و خشونت سوبژکتیو، سازمانو روزمره

آفریقایی آمریکاییِ  زنان  توانمندسازیِ  سیاست  بر  تمرکز  با  کالینز  دارد.  توجه  سلطه  ماتریس  تبار،  درون 

گرِ ضدِ هژمونیکِ  سازد و اهمیت و ضرورت دانش خودتعیینی میان قدرت و دانش را برجسته میرابطه

قرار می تاکید  مورد  را  تجربه  بر  جنبهمبتنی  اندیشهادهد.  از  بحث  قابل  و  به  ی مهم  سیاه  فمینیستی  ی 

د و هدف آن آشکارسازی و حذف  ی دانشی ضدِ هژمونیک )دانشی که خارج از گفتمان سلطه قرار دارمنزله

می سامان  قدرت چگونه  که  است  موضوع  این  بر  تمرکز  است(،  سلطه  اعمال  ساختارهای  و چگونه  یابد 

شود و این مناسبات چگونه افراد فاقد  سازی میپذیری حفظ و عادیشود، چگونه مناسبات سلطه و سلطهمی

 دهند.قدرت را به همدستی در بازتولید انقیادِ خود سوق می

سلطه است،    ی ستم و ماتریستنیدهیافته و درهمهای تقاطعبخش نظامساختار قدرت و سلطه که سامان 

سیاسی خاص خود ترسیم و _خاص است، و باید در بافت و بستر اجتماعی  به لحاظ تاریخی و اجتماعی

روابط متقابل    ی قدرت که دارای حال، هر ماتریس خاص سلطه بر محور چهار حوزهاینتعریف شود. با  

می ساختار  حوزههستند  )سلطهیابد:  هژمونیک  انضباطی،  ساختاری،  بینهای  و  حوزهجویانه(  ی  فردی. 

ساختاری، از طریق تنظیم حقوق شهروندی و نهادهایی نظیر مدرسه، نظام حقوقی، بازار کار، رسانه و غیره  

مراتب  ه از طریق قوانین و مقررات، سلسلهبخشی به مناسبات قدرت و سلطبخشد. سامانبه انقیاد سامان می

تفاوت، سربراه، منضبط و فرمانبردار، مربوط به  های نظارتی با هدف تولید جمعیت بیبوروکراتیک و تکنیک

ی کلیدی است، ایدئولوژی، فرهنگ،  رسد یک حوزهی هژمونیک که به نظر میی انضباطی است. حوزهحوزه

توانند  بخشند، میهای هژمونیک که به سرکوب مشروعیت مییدئولوژیگیرد. اآگاهی و دانش را دربرمی

منزله به  و  درونی شده  نظامتوسط مردم  افکار  ی  این  نظر گرفته شوند.  در  فکریِ »عقل سلیمی«  های 

شده، توسط ساختارها و نهادها و همچنین، توسط مردم  شده و بدیهی تلقیدار و غیرمنعطفِ درونیریشه

ها و روابط  فردی از طریق کنشی بینشوند. حوزهشان بازتولید میو روابط متقابل روزمرهعادی در اعمال  

یافته و تکراری و به قدری  هایی که سازمانکند، روابط و کنشدرآمده عمل میروالی بهمتقابل روزمره
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نمی چشم  به  غالبا  که  هستند  )صص  آشنا  حوزه294  - 307آیند  نقشی(.  دلیل  به  هژمونیک  در    ی  که 

ی قدرت و دانش و همچنین  ی فمینیستی سیاه به رابطهکند، در رویکرد اندیشهسازی سلطه ایفا میعادی

 ای برخوردار است. سیاست توانمندسازی، از جایگاه قابل مالحظه

 

 رفت ها، موانع و برونیافته: چالش تقاطع مقاومت در برابر ستم

اند که بر سر دوراهی وفاداری به پیوندهای  کا، همواره احساس کردهشان در آمریزنان سیاه در سرتاسر زندگی

ها، انتخاب یکی  گمان، برای آناند. بیسو و پیوندهای جنسیتی از سوی دیگر قرار داشتهشان ازیکنژادی

  اند:ها تقریبا همیشه نژاد را انتخاب کردهگیری علیه خود بوده است، اما آنبه نفع دیگری به معنای موضع

،  277  - 278،  1992شان به طرفداری از همبستگی نژادی. )مک کی  ی ایثار خویشتن زنانه و انسانیا گونه

 (132، 2009به نقل از کالینز  

یافته  تقاطع های تحت انقیاد در سرتاسر جهان، به ویژه زنان که با ستماین )دوراهی( برای بسیاری از گروه

روبه چندالیه  تجربهو  هستند،  م رو  استعمارگری،  ای  با  مبارزه  حول  که  مقاومت  فرهنگِ  است.  شترک 

نژادپرستی و اشغال خارجی شکل گرفته است اغلب فرهنگی مذکرمحور و پدرساالر بوده است. این فرهنگ  

ی  شان را تهدید و خسرانی برای اتحاد و یگانگیِ اجتماع و مبارزهمردانه، خواست زنان برای کسب حقوق

زنان نیز اشتیاقی به برابری با مردانِ خود، مردانی که همچون خودشان آزاد نیستند بیند. خود  مشترک می

نمی ایدهنشان  چشمدهند.  و  مشترک  دشمن  برابر  در  متحدشدن  بیی  از  داخلی،  عدالتیپوشی  های 

عنوان »زمینهی شکلدهندهنشان کالینز تحت  آن چیزی است که  توصیف  گیری  منسجم«  فرهنگی  ی 

 کند.می

های شخصی  حالنگ که از تجارب و افکار مشترک اعضای گروه یا اجتماع شکل گرفته است به شرح  فره

هایی  ی فرهنگی متداخل دارد برای مثال گروهبخشد. هر شرح حال شخصی ریشه در چندین زمینهمعنا می

های فرهنگی  هشوند. زمینی اجتماعی، سن، جنسیت، دین و گرایش جنسی تعریف میکه از طریق نژاد، طبقه

های تاریخی، جغرافیایی و نهادهای اجتماعی متمایز، مشخص  هایی هستند که با وضعیتبسیار منسجم آن

اند و یا تفکیک نژادی  های مختلف انتقال دادههایی که نسلشوند مانند وضعیت جوامع سنتی با سنتمی

نافع را در سرکوب اختالفات داخلی در طول سالیان متمادی در آمریکا جایی که سیاهان ضرورتا وحدت م

 (304 - 305دیدند. )صص ی سیاه میدرون مقوله

ی  دهند. به گفتهسلطه و مقاومت پیوند تنگاتنگی با هم دارند و درون ماتریس سلطه یکدیگر را شکل می

ص  ی ستمگران همیشگی و قربانیان همیشگی است )تر از یک مدل سادهکالینز، این رابطه بسیار پیچیده
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متقاطع بر آن سایه انداخته    کند در بستری که ستمی فمینیستی سیاه عنوان می(. بر این اساس، اندیشه292

های دیگر قادر به کسب قدرت نیست. مبارزات زنان  هیچ گروه و جنبشی بدون تحت انقیاد درآوردن گروه

مجزا نیست. با این وجود واقعیت  تر عدالت اجتماعی  پوست و یا هر گروه دیگری، از مبارزات گستردهسیاه

اند، تنها  مراتبی مختلف موقعیت یافتههایی که بطور متفاوتی در ساختارهای سلسلهاینست که افراد و گروه

ندارند بلکه تجارب، هویت تعلقات مختلف، دانش و آگاهیدسترسی متفاوت به قدرت و منابع  های  ها و 

از خود( متفاوت، خودپنداره )ادراک  و    ( Perceptions of Self)  های  با سلطه  متفاوت  نسبت  و  متفاوت 

ی قدرت و عدالت اجتماعی به این معناست که هنگامی صحبت از  مقاومت دارند. تحلیل دیالکتیکی رابطه

(.  292کنند )ص  ها، منافع متعارضی دارند که غالبا نزاع و تضاد ایجاد میآید گروهعدالتی به میان میبی

ی دستکاری و  ابژه  به  تواندها میها و احساس تعلقکه تنوع و اختالف در تجارب، هویتمساله در اینست  

های قدرت بدل شود زیرا هر گروهی ستمی را که خود تجربه کرده، اساسی و  برداری از سوی رژیمبهره

سازوکارهای    (. بنابراین شناخت306کند )ص  ها را فاقدِ اهمیت قلمداد میکند و سایر ستم بنیادین تلقی می

ی ستم و مقاومت و پیچیدگی مبارزات از اهمیت اساسی برخوردار است  ی پیچیدهقدرت و سلطه و رابطه

 سازد:  زیرا ما را قادر می

ها اجتناب کنیم و یا یک شکل از  مضاعف به یک شکل از ستم نسبت به دیگر ستم  بخشیدنِاز اهمیت

طور که سلطه پیچیده است،  ن... درست هما  درنظر نگیریم  تر از سایر انواع کنشگریکنشگری را رادیکال

 (308مقاومت با هدف توانمندسازی نیز، باید پیچیدگی مشابهی را نشان دهد. )ص 

گیرد،  ی دیالکتیکی ستم و کنشگری را فرض میکالینز دو رویکرد عمده به قدرت دارد: یک رویکرد، رابطه

بیند و تا زمانی که ستم ادامه یابد میل به تغییر و نیاز به  سان میی عاملیت اناین رویکرد تغییر را نتیجه

ادامه می نیز  افرادی که آن را تجربه می(. ستم در وهله292یابد )ص  کنشگری  کنند یک  ی اول برای 

است که    ( Lived Reality)  نیست بلکه یک »واقعیت زیسته«   ( Intellectual Issue)  »موضوع فکری« 

(. مبارزه و تغییر حاصل از عاملیت انسان  292  -293شود )صص  بیشماری در بدن احساس میبه اشکال  

رود آگاه باشند و از پذیرش تصویر غالب از  زمانی ممکن است که افراد نسبت به ستمی که بر آنان می

را    خودشان سرباز زنند و شروع به پرسش از واقعیت زندگی خود کنند. رویکرد دیگر که مناسبات قدرت

ها در تصرف خود دارند، بلکه به عنوان موجودیتی  کند، قدرت را نه به عنوان چیزی که گروهبرجسته می

در حال گردش است و افراد در مواضع متفاوتی نسبت به آن    که  نامرئی و نامشهود درون ماتریس سلطه

 (. 292ی افراد با قدرت، متفاوت است(. )ص قرار دارند )رابطه
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جنبه  مهیک  آزاد«ی  سلطه، سرکوب »ذهن  از  از    ( Free Mind)  م  یکی  آزاد«  ذهن  »نیروی  و  است 

ی هژمونیک قدرت به توانایی آن در شکل دادن به آگاهی رو، اهمیت حوزهبسترهای مقاومت است از این

ی (. توانمندسازی با دستیاب304ها بستگی دارد. )ص  از طریق دستکاری افکار، تصاویر، نمادها و ایدئولوژی

شود و ظهور ذهن آزاد کلید شکستن بسترهای فرهنگی منسجم است.  به دانش ضد هژمونیک حاصل می

)حوزه بستر  این  در  واکاوی  توانمندسازی  برای  انتقادی  آگاهی  کسب  دارد.  وجه  دو  هژمونیک(  ی 

)ص  ایدئولوژی جدید  دانش  ساخت  ]و[   ... هژمونیک  می305های  نشان  زیر  قول  نقل  تلفیق  (.  دهد 

 تواند توانمندساز باشد:  شناختی میشناسی فمینیستی سیاه با تخیل جامعهرفتمع

دهد: زمانی که  ادامه می  ( Audre Lorde)  »تمام انرژی انباشته و سرشارم را در اختیار دارم«، آدری لورد

میهمه وحدت  به  را  خود  هستی  اجزای  میی  هماهنگ  و  قدرت  رسانم  به  آشکارا،  و  پروا  بی  کنم، 

میمهسرچش مجال  زندگیم  خاص  خویشتنهای  میان  در  آزادانه  محدودیتِدهم  بدون  متمایزم،    های 

 (p. 309) .(121–120 ,1984)تعاریف بیرونی جریان پیدا کند«  یِشدهشده و تحمیلاعمال

 

 سیاست تقاطعی و مبارزه برای عدالت اجتماعی 

درون چارچوب بزرگتری از مبارزات عدالت اجتماعی    تباربا توجه به اینکه مبارزات زنان آمریکاییِ آفریقایی

 کند:قرار دارد، کالینز استدالل می

شود  آمریکایی هرگز در بستری که با ستم و نابرابری اجتماعی مشخص می  -قاییی... توانمندسازی زنان آفر

ست پیدا  تواند به قدرت ددهد. در چنین بستری یک گروه با تحت سلطه قراردادن دیگران میروی نمی

ی زیادی با این نوع توانمندسازی دارد. )پیشگفتار  ی زنان سیاه فاصلهکند اما توانمندسازی مدنظر اندیشه

 چاپ اول(

جداگانهمبارزه سلطهی  مناسبات  با  مبارزه  بزرگتر  جنبش  از  بخشی  عنوان  به  گروهی  هر  و ی  جویی 

ی اشکال سلطه  وابسته است. به این جهت مبارزه با همههای عدالت اجتماعی پذیری، به سایر پروژهسلطه

های مختلف است. اما، به این سبب که  ها و جنبشوگو، همبستگی و ائتالف گروهو انقیاد مستلزم گفت

ها به نحو متفاوتی به قدرت و منابع دسترسی دارند، در  کنند، آنهای متفاوتی را اشغال میها جایگاهگروه

کنند و تجارب و اهداف متفاوتی دارند. کالینز بر این  های متفاوتی ایفا میمقاومت نقشگیری سلطه و  شکل 

های سیاسی باور است که به رسمیت شناختن تواریخ متفاوت گروهی، تجارب متفاوت و اهداف و پروژه

 سازد: ی سیاست تقاطعی« فراهم میمتفاوت »شالوده و بنیان جدیدی برای توسعه
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زن های مشابه به عنوان »کنشگران سیاسی« و یا  آمریکایی و دیگر گروه  -ان آفریقاییدر این چارچوب 

فمینیستی سیاه است، متشکل    ( Message)  که هدفشان ساختن »پیام«  ( Messengers)  آورانی«»پیام

کنندگان »ریشه داشتن« خود را در تواریخ گروهی منحصر  مشارکت باوری شوند. در مفروضات تقاطعمی

وگو با  کشند اما در همان حال به این امر نیز واقف هستند که برای برقراری گفتبا خود یدک میبفردشان  

 (. 265ها، باید از مراکز خود »چرخش« کنند. )ص  نمایندگان گوناگون تفاوت

دهد، مشخص  ی آن شکل میی درخورتوجه را که به سیاست تقاطعی و اثربخشی بالقوهکالینز شش مساله

که به معنای به رسمیت    ( Both/And Thinking)   ی نخست نیاز به »تفکر هم این/هم آن«لهکند. مسا می

ی فردی و گروهی است و همچنین، طرد تفکر ایستا و متصلب یا  های چندگانهها و موقعیتشناختن هویت

یا زن یا    گر یا تحت سلطه،ها را یا به عنوان سلطهکه افراد و گروه  ( Either/Or Thinking)  این/ یا آن

های متنوعی  ها جایگاهکند. افراد و گروهبندی میسیاه، یا مرد و یا عضو یک گروه تحت سلطه، و غیره دسته

ها ستم بورزند و در برخی دیگر مورد ستم ها ممکن است در برخی شرایط و موقعیتآن  -کنند  را اشغال می

ه در آمریکا به عنوان جمعیتی تاریخی در ماتریس  کند زنان سیاقرار بگیرند. برای مثال، کالینز اشاره می

ی دوم عنوان  (. مساله266دهند )صهمزمان از امتیازاتی برخوردار و در مواردی تاوان می  ،جهانی سلطه

تاریخا برساخت میکند که گروهمی با مرزهای  شوند و سیالها  پایدار، تغییرناپذیر و  تر از آن هستند که 

باشند )ص پیوندها و هم265  شفاف و مشخصی  ها و  ها، همانندیگرایی(. در درون مرزهای گروه، هم 

وگوهای  ها وجود دارند. سومین مساله اهمیت گفتها وجود دارد و هم مرزهای درونی و تفاوتهمپوشانی

انتقادیدرون خوداندیشی  و  مساله  ( Critical-Self-Reflection)  گروهی  به  که  یعنی  است،  چهارم  ی 

ها به یکدیگر وابسته هستند زیرا در ارتباط با یکدیگر ایجاد  شود. گروهها منجر میتاریخ گروه  مندینسبت

گیری و حفظ سلطه و  اند. بنابراین هر گروه یا فردی باید از نقش و مسئولیت خود در شکلو تعریف شده

مسالهبی به  اذعان  این  کند.  اعتراف  و  اذعان  بدان  و  باشد  آگاه  اجتماعی  عدم  عدالتی  یعنی  پنجم  ی 

ها  ها به یکدیگر، به معنای برابری گروهشود. وابستگی متقابل گروهمنجر می  ( Non-Equivalency)توازن

به لحاظ قدرت، منابع و تجارب نیست. به سبب پیچیدگی نسبت سلطه و مقاومت، حتی در مواردی که  

ول برخی مسائل ضرورت داشته باشد  ها وجود دارد، ممکن است ائتالف حشکاف بزرگی میان موقعیت گروه

ها است  ی نهایی اینکه، سیاست تقاطعی مستلزم شناخت ماهیت پویای ائتالفی مسائل. مسالهاما نه همه

شوند.  وخیز میاز اولویت و برجستگی مسائل، دچار افت  ک متفاوت اعضای گروهها بر اساس درزیرا ائتالف

ک گروه، نژاد از اولویت بارزی برخوردار باشد، درحالیکه برای  برای مثال در یک کانتکست خاص، برای ی
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  -264گروه دیگری طبقه ارجحیت داشته باشد، برای گروه سوم جنسیت برجسته باشد و از این قبیل )صص  

268 .) 

اند باید از  هایی که به شکلی تاریخی تحت ستم بودههآمریکایی و گرو  -وگوی میان زنان آفریقاییگفت

تنها  وگوها نهسازند، بهره گیرد. این گفتای که مواضع متفاوت گروه را هماهنگ میچندگانه  ییدزوایای د

می را  متحده  ایاالت  در  سیاه  فمینیسم  جاریِ  مسائل  بر  پرتوافکندن  بهنوید  بلکه  بالقوه  دهند،  طور 

 کنند.ای برای سیاست تقاطعی ترسیم میهای تازهدستورالعمل

فردی سلطه و  یافته و پیونددادن آن با ابعاد ساختاری، ایدئولوژیک و بینستم تقاطع  تحلیل دقیق کالینز از

برد، به این مفهوم  کار می  یافتگی را به عنوان چارچوبی تحلیلی بهمقاومت و همچنین روشی که او تقاطع

یافتگی  مفهوم تقاطعدهد. بعالوه،  ی زیادی میگرانهبخشد و به آن تیزبینی تحلیلیافتگی( وضوح می)تقاطع

ساده بدون  فهمرا  نابجا،  میسازی  توانمندسازی،  پذیر  سیاست  کلید  عنوان  به  آزاد  ذهن  بر  تمرکز  سازد. 

گر و ضدِ هژمونیک در سرتاسر کتابِ )کالینز( جریان دارد که خود  مندِ خودتعیینی دانش موقعیتمطالبه

نمونه و  یک  رابطه  بر  تاکید  با  کالینز  است.  بارز  نظیر  ی  مسائلی  مقاومت،  و  ستم  تنگاتنگ  وابستگی 

گفت( Self-Reflexivity)خوداندیشی تفاوت،  و  اختالفات  مورد  در  همبستگی  و  تقاطعی  را  وگوی  ها 

ی فمینیستیِ سیاه، منبعِ دانشی چندوجهی و پیچیده داند. اندیشههای عدالت اجتماعی میی پروژهدغدغه

اندیشه بسیار گستردهمیت سیاسی، روشی تاریخی خاص اهاست. در این دوره تر  شناختی و نظری این 

 پردازد. ی انسانی میاست، زیرا به مسائل اساسی جامعه
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 ی: مارکو دِرامو نوشته

 ی: البرز مشیری ترجمه

 

پیش روی  » اجتماعی  ناآرامی  بود.  بهبودی در کار نخواهد  باید  هیچ  پیش روی ماست.  ماست. خشونت 
گیر. شهروندان دچار زجری شگرف خواهند شد. اجتماعی باشیم: بیکاری چشم  -منتظر پیامدهای اقتصادی 

شناس نیست؛  های یک آخرتها صحبتاین  [ 1« ]میرند، باقی احساس وحشتناکی خواهند داشت.ای میعده
داری  های سرمایهای یکی از قدرتمندترین دودمانهکوب والنبرگ، از تخم و ترکههای جیبلکه صحبت

درصد منقبض شود و بیکاری سر به آسمان  30کند اقتصاد جهانی به میزان بینی میجهانی است که پیش
گیری  ی مربوط به ویروس کرونا. درحالی که فیلسوفان نگران بهرهها و قرنطینهبکشد. همه در نتیجه تعطیلی
رسد خودِ طبقه حاکم عکس این  سیاسی هستند، به نظر می-عمال نظم زیست اِ   حاکمان از اپیدمی در جهت

باید مخاطرات داروهای تاثیرگذار    ...   نگرانی را دارد: »من تا سرحد مرگ از نتایج آن بر اجتماع وحشت دارم
ش  شناخت پزشکی ترامپ واکندار سوئدی مذکور، به پیشبر بیمار را به شدت بسنجیم«. در اینجا سرمایه

واگیر  - کشد. درحالی که فالسفه اقدامات و معیارهای ضدگوید این معالجه بیمار را میدهد و مینشان می
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بستن مرزها و وضعِهم نظامی،  مکانیسم  چون حکومت  مثابه  به  را  تجمعات عمومی  بر  های  محدودیت 
 دن کنترل بیانجامند. شها و قرنطینه به سستترسند که تعطیلیبینند، حاکمان میکنترل بدخواهانه می

، فیلسوفان مورد بحث به صفحات درخشان کتاب مراقبت و تنبیه درباره طاعون  19  -در ارزیابی تاثیر کووید 

گذاری را به سبب شیوع بیماری در اواخر قرن  شکال جدید نظارت و مقرراتکه فوکو اَکنند؛ جاییاستناد می

می توصیف  که صریح  [ 2] کند.هفدهم  موضعمتفکری  قبال همهترین  در  را  ویروس  گیری  جهانی  گیری 

منتشر    «اختراع یک اپیدمی»داشته، جورجو آگامبن است که در سلسله مجادالت قلمی و با مقاله آغازین  

در   تاریخ    il manifestoشده  این قطع  2020فوریه    26به  در  را روشن ساخت.  آگامبن  مواضع خود  ه، 

وار،  دیوانه»کردن شیوع ویروس کرونا را تحت عنوان  شده در ایتالیا برای متوقفمعیارهای اضطراری اجرا

ترس از اپیدمی، دریچه ورود به وحشت است  »نویسد:  کند. او می« توصیف میاساس غیرمنطقی و تماما بی

استثنایی را موجه    کنند و وضعیتپذیریم که آزادی را به شدت محدود میمعیارهایی را می  ، نام امنیتو ما به

گرایش به استفاده از وضعیت استثنایی، به عنوان  » . برای آگامبن، واکنش به ویروس کرونا  دهند«جلوه می

تقریبا به مانند این است که حاال که تروریسم به عنوان علت  »  -دهدرا نشان می  «الگوی عادی دولت 

اتمام رس به  استثنایی مصرف شده و  اپیدمی مطلوبمعیارهای  اختراع یک  برای حفظ  یده،  را  بهانه  ترین 

ها در دو متن دیگر که در میانه ماه  . آگامبن با انتشار این ایده«کند فراتر از هر محدودیتی ارائه می-هاآن

 [ 3] ادعاهای خود تاکید کرد.قرار گرفتند، مجددا بر  Quodlibetسایت انتشارات مارس بر صفحه وب

آگامبن است و هم نیست؛ یا بهتر است بگوییم اصال حق با او نیست و تا حدودی حق با    اکنون، هم حق با

توانند  اند. حتی متفکران بزرگ میهای بنیادین با ادعای او در تناقضکند چرا که واقعیتاوست. او اشتباه می

ئولیت دارند که اگر  و فالسفه مس -از وبا تلف شد 1831هگل در سال  -های واگیردار باشندقربانی بیماری

شان تجدیدنظر کنند: اگر در ماه فوریه، انکارگرایی در ارتباط با ویروس کرونا  شرایط ایجاب کند، در نظرات

گوید  وجود حق با آگامبن است وقتی میاندکی ممکن بود، در اواخر ماه مارس دیگر منطقی نیست. با این

ه خواهند کرد، خصوصا در زمان بحران. بر کسی  شان استفادحاکمان از هر فرصتی برای تحکیم قدرت

قدرتمندساختن زیرساخت از ویروس کرونا در جهت  نیست که  بهرهتوده-های نظارتپوشیده  برداری  ای 

وسیله ردیابی مکان تلفن همراه شهروندان مورد تجزیه و  شود. دولت کره جنوبی شیوع ویروس را بهمی

چند عشقبازی خارج از ازدواج را هم عیان ساخت موجب بلوا شد.    سیاستی که وقتی  -تحلیل قرار داده است 

زمان دولت چین استفاده از  کار خواهد بست، همودی نسخه خود از این ردیاب را بهدر اسرائیل، موساد به ز

به این معنا نیست که    کندتر دنبال میچهره را جدی-های تشخیصنظارت ویدیویی و دستگاه این  )اما 

ای همچون ویروس کرونا برای آغاز تعقیب دیجیتالی ما بودند(.  طالعاتی جهان منتظر بهانههای اآژانس
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های  دیجیتالی دولت-های نظارت گیری هستند که آیا از برنامههای اروپایی درحال تصمیمبسیاری از دولت

س این اقدام را بی چون کره جنوبی و چین تقلید بکنند یا نه. دفتر هیئت اطالعات بریتانیا، در اواخر ماه مار 

کردن اجتماع تحت  و چرا تصدیق نمود. آگامبن اولین نفر نیست که یکی از اهداف سلطه اجتماعی را اتمیزه

کاالیی  -داری شهرهای سرمایهرشد آرماننویسد:  در کتاب جامعه نمایش می  گی دوبورشمارد؛  سلطه برمی

 شود. می «انفصال کامل » منجر به انزوای ما در 

* 

ها ده برابر افزایش خواهد یافت. اما برخالف نظر آگامبن و با وجود  تا پایان این بحران، قدرت نظارتی دولت

واقعی، مرگ بیماری  شیوع  نظارت،  نفعاین  است.  نابودکننده  و  سرویسبار  احتمالی  امبردن  از  های  نیتی 

کند: دولت بوش برای تصویب الیحه  گیری جهانی، خیز به سوی پارانویای تئوری توطئه را توجیه نمیهمه

توانستند ی و رامسفلد میهای دوقلو نداشت؛ چِن( نیازی به نابودکردن برج the Patriot Act)  دوستیمهین

ربایی و شکنجه را قانونی  ن گذاشت، آدمهایی که یازده سپتامبر در اختیارشاگی و به میانجی فرصتبه ساد

 کنند.

در کار آگامبن را    ء کنم این است که دومین خالکه به حمله به مرکز تجارت جهانی اشاره میعلت این

تکنیکآشکار می تمام  او  قیام  سازد،  برابر  در  دولتی  مُدل سرکوب  از  استفاده  با  را  اجتماعی  کنترل  های 

دهد. در اواخر دهه هفتاد میالدی و اوایل دهه هشتاد، چندین کشور اروپایی وضعیتی مسلحانه توضیح می

گرایشی که مستقیما بر نسل    -  ریستی مربوط بودالظاهر به پیکار ترو استثنایی را تحمیل کردند که علی

طور  های استثنایی یکسان نیستند. همانهای آتی تاثیر گذاشت. اما تمام وضعیتآگامبن و همچنین بر نسل

داران گربه نیستند. وضعیت استثنایی دار هستند، تمام پستانها پستانآموزد: اگر تمام گربهکه ارسطو به ما می

بر تفکیک جامعه    برای مهار جذام است: که مشتملشده  اسم تروریسم مشابه سیاست طراحیشده به  تحمیل

شوند.  محروم و مستثنی می  ، قانون- ها از اجتماع افراد سالم/مطیعبه دو گروه مجزا است؛ جذامیان/تروریست

اط با طاعون  در اصل بازتولیدکننده وضعیتی است که فوکو در ارتبدر مقابل اما، وضعیت استثنایی فعلی  

برخالف مُدل مبتنی بر    [4]کرد. وضعیتی مبتنی بر کنترل، عدم تحرک و انزوای تمام جمعیت. تئوریزه می

جذام، این نظام به هیچ تفکیکی بین شهروند بد و خوب قائل نیست. همه بالقوه بد هستند؛ تمام ما باید  

بیمارستان، بلکه بر تمام جامعه احاطه  نه تنها بر زندان و    «سراسربین »  تحت نظارت و سرپرستی باشیم.

 دارد. 
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سابقه از حیث مراقبت و انضباط اجتماعی هستیم.  ای عظیم و بیصحیح است اگر بگوییم که ما شاهد تجربه

شده  های وضعها محدودیتدر حال حاضر به سه میلیارد نفر دستور داده شده که در خانه بمانند و اغلب آن

اند. چهل سال پیش، این اتفاق غیرقابل تصور بود. در  مقاومت فعال اندکی پذیرفتهشان را تنها با  بر آزادی

اصول است، مانند مورد هند که به دستور مودی تمام ساکنان  بسیاری از موارد، پیشروی این تجربه کور و بی

اگزیرند در  رغم حضور صد و بیست میلیون کارگر مهاجر سیال که معموال نکشور باید در خانه بمانند، علی

ترین اقشار ممکن  خیابان زندگی کنند. در بسیاری از نقاط جهان نیز محصورشدن در خانه تنها برای ثروتمند

آورد. هند از مواردی است  بار میگی بهکثریت افراد، بیکاری و گرسنماندن برای ااست؛ درحالی که در خانه

گونه  پیدمی در تمام کشورها مشهود است. همانکه این مسئله در آن مبرم است، اما واکنش طبقاتی به ا

قرنطینه،   این  را توصیف کرد،  آن  تایمز  نیویورک  فرادست و    [5]است.  « سفید-یقه   ی قرنطینه» که  افراد 

کنند،  سرعت حبس میهای پُر و اینترنت پرهایشان و در جوار یخچالبرخوردار از امتیاز خود را درون خانه

کنند. صنعت  های آلوده کار میشانه در محیطبهجا شده و شانهتروهای شلوغ جابهدرحالی که باقی افراد با م

گان داروهای اساسی و  دغذا، بخش انرژی، خدمات حمل و نقل و مراکز مخابراتی باید در کنار تولیدکنن

سیاری  شان ادامه دهند. جدایی مادی از افراد دیگر کاالی لوکسی است که ب تجهیزات بیمارستانی به فعالیت

های بین طبقات  هم در خدمت تعمیق شکاف  «گذاری اجتماعی فاصله»استطاعت آن را ندارند و قوانین  

 هستند.

* 

بُعدی نیست. سلطه تنها کنترل  -تک   ، اندازد بپردازیم: سلطهای که آگامبن از قلم میترین نکتهحال به اصلی

آگامبن    نیز هست  انتفاعو نظارت نیست؛ بلکه استثمار و   برای تحلیل  )مقداری مارکس در کنار اشمیت 

آسیب جدی ندارد(.  آن میضرری  بیم  توضیحای که  وارد سازد،  به سرمایه  اپیدمی  این  اکراه  رود  دهنده 

ها هستند.  ترین مثال)ابتدائا( و ترامپ برجسته  عمال قرنطینه و انزوا است: بوریس جانسونمداران از اِسیاست

خواهند هر چه زودتر پایان آن را  مقاومت کردند و می  ،که توانستندعالم قرنطینه تا زمانیها در برابر اآن

ند سیاست سالمت  اعالم کنند، حتی اگر به قیمت مرگ چند صدهزار نفر باشد. در این مورد، باید آهنگ کُ

رتبط با بودجه،  های مدر اقدام  «مندیسخاوت»عمومی را در برابر شتاب واکنش مالی قرار دهیم. طبیعتا  

ها و تحوالت  زشهای والنبرگ نیز هستند: هدف این اقدامات، اجتناب از خیکننده نگرانیقسمی منعکس

داری  وسیله پرداخت مبالغی به کارگران است تا فعال گذران زندگی کنند. هیچ سرمایهعظیم اجتماعی، به

نبود. اما همامایل به تحمیل طور که رئیس دفتر اوباما، رام امانوئل  نکردن این موقعیت کینزی به خود 



1543 

 

که الحاقیات ناچیزی به قانون  . در حالی«هرگز نباید اجازه داد که یک بحران جدی هدر رود »اظهار داشت:  

دولت شدند،  اضافه  استعالجی  قدمپرداخت  شگفتها  بخشهای  از  پشتیبانی  مسیر  در  مالی  آوری  های 

زدن  صابون» گفت:  داری آمریکا، تیموتی گایتنر میوزیر سابق خزانهگونه که  کشورشان برداشتند، یا همان

تعهد    (OECD)های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. تا به اینجا، دولت«ها به مسیر فرار بانک

 تریلیون دالر کمک مالی به اقتصاد جهان تزریق کنند و این رقم رو به افزایش است.   5اند بیش از کرده

هایی هستند که در  بردن سیاستگیری جهانی در راستای پیشبرداری از همهچنین درحال بهرهمحاکمان ه

قوانین مربوط به آلودگی    شکاندنشد. ترامپ به صنایع آمریکا جواز  شرایط عادی منجر به خشم عمومی می

از دست یکی  اعطا کرده و مکرون  را  را در شرایط اضطراری  کارگری  افزایش  آوردهای اصلی جنبش  با 

های  وجود، کوچکی و حقارت این حقهاما با این  [ 6]ساعت از میان برده است.  60کاری به  حداکثر هفته

تر از آن است که بتواند نظم نئولیبرالی علیل را نجات  به میزانی موضعی و محدود که ناتوان -گذاری قانون

ها هنوز بحران  گیر کرده: آنطبقات حاکم را کامال غافل  ،گیری جهانیدهنده این است که همهنشان  -دهد

کس را درک  وپا کردن نظریات اقتصادی ارتد  کشد و ظرفیتش برای کلهای که انتظار ما را میاقتصادی

کند، حاکمان ما نیز این  تروریسم خوانش می-گونه که آگامبن تمام اضطرارها را ضداند. درست هماننکرده

ای  گونهگیری جهانی بهها به همهاکنش آنبینند: وبه مانند یک بحران مالی محض میبحران سیستمی را  

کنند و درحال  دیگری قرار داریم؛ حاکمان از برنانکی تقلید می  2008است که تو گویی در دوران بحران  

این که  نیستند  متوجه  ارتدوکس،  نظریات  زندانیان  فریدمن هستند.  پولی  انبساط  تقاضا  بار شوک  تجویز 

 شود.موجب اتفاقی بیش از یک بحران نقدینگی ساده می

گر  توانند نظارهها تنها میداران تماما از دست خواهد رفت، درحالی که آنهای برخی سرمایهزودی ثروتبه

های خودرو،  های ساخت و ساز، کارخانهی، شرکتیشان )خطوط هواپیماهای تجاریگذارینابودی سرمایه

تزریق    -  فریدمن  « پول هلیکوپتری»های تولید فیلم( باشند. اما بر این بستر،  شگری و شرکتمدارهای گرد

اقتصاد به  نقدینگی  نجومی  پول  -مقادیر  که  چرا  بود،  خواهد  سرمایه  گسترده  نابودی  تازه  آغازگر  های 

به نابودی  ای مطابقت ندارد. در دوران جنگ، سرمایه مالی و مادی هر دو  شده با هیچ ارزش واقعیچاپ

ها. اما پس از پایان جنگ،  ها و ساختمانها، فرودگاهها، ایستگاهها، پُلها، کارخانهشوند: زیرساختکشیده می

وجود،  شود و همین بازسازی بدل به محرک تجدید حیات اقتصاد خواهد شد. با ایندوران بازسازی آغاز می

ها  ها و کارخانهجاده ها،کشد و ساختمانها را میسانگیری فعلی بیشتر به بمب نوترونی شبیه است، ان همه
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و در نتیجه    - گذارد. پس وقتی اپیدمی پایان یابد، چیزی برای بازسازی وجود نداردنخورده باقی میرا دست

 تجدید حیاتی هم در کار نخواهد بود. 

بحران بازنخواهند  -پیشابعد از رفع قرنطینه، مردم به سادگی به خریدن خودرو و بلیت هواپیما در مقیاس  

کردن خریدار و مشتری در  داد، درحالی که شاغالن برای پیداشان را از دست خواهند  گشت. بسیاری شغل

های هنگفت مربوط به  حساب هزینهزمان، کسی باید صورت)کافی( تقال خواهند کرد. هم  پولاقتصادی بی

گذاران بیانجامد. در  به کاهش اعتماد سرمایهها  الخصوص وقتی انبوه بدهیویروس را پرداخت کند، علی

  -درمانی پس از بحران تواند قابل توجیه باشد: هرگونه شوکاین نقطه ترس والنبرگ از ناآرامی اجتماعی می

قطعا   -شوند  «مندیسخاوت»زمانی که به نام ضرورت اقتصادی، عموم مردم مجبور به پرداخت تاوان این 

را به سوی طغمی افزایش کنترل و نظارت عمودی  تواند مردم  به  اپیدمی حاضر منجر  یان حرکت دهد. 

بازسازی خواهد کرد. اما در    ، ها و شگردهای انضباطیتکنیک  گاهِ خواهد شد؛ و جامعه را در قالب آزمایش

خواهند بر ما نظارت کنند و ما را  هایی که میگرفتن از ببر است: آنمان سواریاین موقعیت، نقش حاکمان

تری این مهم را پیش ببرند. دست آخر اما، لغوکردن قرنطینه  دهند با ابزارهای ارزانرل کنند، ترجیح میکنت

 آغازی اقتصاد است. ـتر، بازغامض ی آسان است. مسئله

 :منبع
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 2cC-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک
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 نژاد و ماتریس سلطه از نگاه پاتریشیا هیل کالینز 

 
 2021مه  15
 

 نویسنده: کنت دی. آلن
 ی: مهتاب حاتمی طاهرترجمه

 
پاتریشیادغدغه به کالینز،   هیل  ی  معطوف  توانمندسازی  نسبت  عمدتا  میان  پیوند  و  مندی 

[Empowermentخودتعیین ،][ گریSelf-definition خودـ{ ]به  اش  و دغدغه{ و دانش است؛  تعریفی

معدود   از  یکی  کالینز  اما  آشناست.  کامال  آنها  با سرکوب  او  است:  سیاه  زنان  به  معطوف  طور مشخص، 

های خود را دارد؛ تا از این رهگذر، ما را با دیدگاه  تجربهای است که توان فراروی از  اندیشمندان اجتماعی

[ به چالش بکشد؛ دیدگاهی که نه تنها امکان  Identity politicsمهمی نسبت به سلطه و سیاست هویت ]

 آورد.  تواند افقی برای تغییری مستمر پدیدتغییر جهان را دارد بلکه می

تواند صرفا بر یک گروه اجتماعی متمرکز باشد. به عبارت  نمیتغییر برای آنکه استمرار و دوام داشته باشد، 

ای که صرفا معطوف به نابرابری نژادی است، به محض آنکه گروه مزبور به برابری  دیگر، جنبش اجتماعی

دهد، نوعی فرارروی  دست یافت نفوذ و تاثیرش را از کف خواهد داد. آنچه پاتریشیا هیل کالینز به ما ارائه می

سیاس گروهیاز  خاص  شناختت  بر  که  }پوستان{]ست  سیاه  فمینیستی   Black Feministشناسی 
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Epistemologyمی کالینز  که  است  مهم  نکته  این  ذکر  اما،  است.  استوار  تجربه[  زنان  خواهد  های 

های خود قرار  ای برای این تجربیات قائل شود، در کانون تحلیلو امتیاز ویژه  تیشأن  آنکهپوست را، بیسیاه

 پوست بسیار بیاموزیم. توانیم از دانش زنان سیاهمی گویدمیکالینز   .( 228، 2000)کالینز،  دهد

پوست  گوید موقعیت زنان سیاهپوست، از حیث نظری، بسیار جالب توجه است. کالینز میجایگاه زنان سیاه

فرد  گر به شدت قدرتمند و رایج قرار دارند منحصربه دو سیستم سرکوب ِاز آن حیث که در نقطه کانونی تالقی

[ Intersectionalityیافتگی« ]ی آنچه او »تقاطع  است: نژاد و جنسیت. توانایی درک این موقعیت به منزله

.  اند ها منافع به هم گره خوردهد که در آنآورنامد، امکان دیدن و درک فضاهای بسیار بیشتری را پدید میمی

جوی فضاهای  وو جستباید ما را وادار سازد، درصدد فهم   به این معنا که درک موقعیت اجتماعی زنان سیاه

 .اند، برآییمهای نابرابری گرد هم آمدهها سیستمدیگری که در آن

امکان   اهمیت  سبب  ربه  کیفیاتی  او  کالینز،  نزد  مستمر  میتغییر  پیشنهاد  اصطالح  ا  گاه  که  کند 

این اندیشه تاکید    کند.می  شناسی فمینیستی سیاه را بر آن اطالقو گاه شناخت  [Alternativeجایگزین]

}پارادایم دانش روشنگری  [  Social scientific Knowledgeاجتماعی ]  علمیکند تمرکز بر دانش  می

مانع ایجاد رفورم اجتماعی بوده است. در این   فمینیسم، غالب است{که در علوم اجتماعی و جریان اصلی  

تواند در خدمت منافعِ گروهی خاص قرار گیرد. در این مورد،  نوع اندیشه، کل دانش، سیاسی است که می

ویژه شکل  به  اجتماعی  ابژهعلوم  با  زیرا  است،  متهم  سوژهObjectifyانگاری]ای  اعتبار  [  تحقیق،  های 

 کند. ی شکلی از معرفت انکار می[ را به منزلهLived Experienceته] ی زیستجربه

 

 شناسی فمینیستی سیاهشناخت

شناسی درنگ و  ی شناختای در باب{ دانش است. اینک، اندکی دربارهی }نظریهشناسی مطالعهشناخت

عامه{ از  [ }فهم  Common Senseکنند؟ تلقی عقل سلیم]تامل کنیم. چرا مردم دانش را مطالعه می

دم  ،دانش تلقی  مییک  که  است  چیزی  دانش،  است:  سرراست  و  یا  دستی  واقعیت  دانش،  دانید؛ 

انسان  [Conditionوضعیت] به  نسبت  آگاهی  داشتن  معنای  به  دانش  داشتن  است.  و  دانستن  اشیا  ها، 

دوست شما  مثال،  برای  میرخدادهاست.  را  جامعهتان  علم  با  دارید؛شناسید؛  آشنایی  می  شناسی  دانید و 

دانیم  گوید که ما یا میکنیم؟ عقل سلیم به ما میشود. بنابراین، چه چیزی را مطالعه میچهار می  2بعالوه2

می  2+2 نمیچهار  یا  و  می دانیم؛شود  جامعهشما  کمابیش  دوستتوانید  یا  اگر  شناسی  بشناسید.  را  تان 

شناسی  ها، شناختشود؟ کدام مسائل و پرسشیی دانش است، چرا و چگونه مطالعه مشناسی مطالعهشناخت

 اند؟ را ایجاد کرده
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می بهتالش  که  دهم  نشان  گیجکنم  و  عجیب  چیزی  سلیمی،  عقل  برداشت  دربارهرغم  ی  کننده 

ی  ایده  ، دارد. در حقیقتکننده به این معنا که ما را به نگاهی موشکافانه وامیشناخت وجود دارد، گیجدانش/

سال به خود مشغول داشته است؛ و تقریبا   2500است که فیلسوفان را برای مدت تقریبا دانش چنان مبهم 

 (.  2002وبستر،  - شناسانه داشته است )مریامهر فیلسوف بزرگی سهمی در تولید ادبیات شناخت

است زیرا مطمئن نیستیم دقیقا چه ماهیتی دارد، خاستگاه آن چیست و چگونه   کنندهنگراندانش بشری  

واسطه از رخدادها  دانیم دانشی بیتوان اعتبار آن را تایید کرد؟ یک احتمال حداقلی اینست که آنچه میمی

ند  تواگوید: انسان دیگر نمی( می1994[ فیلسوف )Ernst Cassirerیا جهان مادی نیست. ارنست کاسیرر]

طور رودررو مشاهده  تواند آن را بهدیگر نمیعبارتواسطه با واقعیت داشته باشد؛ بهای بالفصل و بیمواجهه

بازد. دو  های نمادین انسان، واقعیت مادی او رنگ میبیشتر فعالیتی هرچهرسد با توسعهکند. به نظر می

تجربه یعنی  عمده،  فلسفی  خردمکتب  و  میگرایی  تالش  مواجههکگرایی  }عدم  احتمال  این  به  ی  نند 

ی حسی است؛  گرایان معتقدند، دانش بشری تماما برگرفته از تجربهواسطه با واقعیت{ بپردازند. تجربهبی

ی حسی  کنیم باید از طریق همین تجربهگانه دریافت میهایی که از طریق حواس پنجدانش یعنی دادهو  

تواند خطا و  ی حسی میکنند که تجربهگرایان استدالل می. از سوی دیگر خردمورد سنجش قرار گیرد

 ی اصلی و معتبر دانش ماست.  نادرست باشد و این خرد است که سرچشمه

ی دانش وجود دارد. اما مقصود من اینست که فهم شناخت و دانش  البته سنن فلسفی دیگری نیز درباره

: ما تنها حیوانی هستیم که  ه این شیوه تامل کنیددر مورد دانش ب رسد ساده نیست. گونه که به نظر میآن

شناسی است(. برای مثال سگ من، مگی، دهیم )این همان معرفتقرار میشناخت خود را، موضوع مطالعه  

داند آگاه است )شناخت او معطوف به  کند؛ او فقط به چیزهایی که میسر سوزنی به شناخت خود فکر نمی

 از چیزها ندارد(. اما دانش برای انسان اینگونه آسان نیست.  چیزهاست و درکی از شناخت خود

شناسان معطوف به عوامل  جامعهی  پردازیم. عالقهوکاو  فلسفی دانش نمیشناسان، معموال به کندما جامعه

مارکس   کارل  است.  دانش  اجتماعی  کاربست  چگونگی  همچنین  و  دانش  ساخت  بر  موثر  اجتماعی 

(1859/1978aنخست از  یکی  جامعه(  »ین  پرداخت:  عالیق  این  بیان  به  که  است  آگاهی  شناسانی  این 

  آگاهی  به  ست کههاانساناجتماعی    هستیِکه  سازد، بلمیها را متعین  اجتماعی آن  نیست که هستیِ  هاانسان

ی  ( به طور مشخص، معطوف به شالوده1978a/ 1932مارکس )ی  دغدغه(.  4دهد.« )ص  شکل می   هاآن

ی حاکم  ای، پیوسته همان افکار طبقهگرِ دانش است: »افکار مسلط بر هر دورهسرکوب  طبقاتی و سرشت

  ی فکریِ  رو یبر ن  حال، در همانجامعه حاکم است ِ ی ماد  یِرو یکه بر ن  یا طبقهبوده است، به عبارتی دیگر  

ها( را به منافع مادی گره  مارکس دانش )یا ایده تاکید از متن اصلی است(.  ،172.« )ص  حاکم است  زین نآ
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ای  ها همبسته است. همچنین نخبگان هر جامعهها اساسا با جایگاه طبقاتی آنزند. شناخت و افکار انسانمی

نظر از  اند. بنابراین صرفی حقیقت پذیرفته شدههایی دارند که به منزلهتناسبی بر ایدهکنترل نامتوازن و بی

شناسانه، دانش را تحت نفوذ و در خدمت سیاست  شناسی و دانش، دیدگاه جامعهلسفه به معرفترویکرد ف

 بیند.  طبقاتی می

میهیل    پاتریشیا تحتکالینز  را  دانش  نیز،  جنسیت  و  نژاد  سیاست  میگوید  قرار  مفاهیمِ  تاثیر  در  دهند. 

ما هستند. کالینز برای بحث بیشتر در  [  Social Beingمارکسی، نژاد و جنسیت بخشی از هستی اجتماعی]

به و  باب  اثباتاین  دانش  ابتدا،  سیاه،  فمینیستی  دانش  اروپامدار]گرایانهطورخاص   ,Eurocentricی 

Positivistic Knowledgeدهد.  [ را به عنوان نوعی از دانش که زیربنای علم است مورد توجه قرار می

کته را یادآور شوم که دانش تنها مربوط به اطالعات ِمحض  اما پیش از پرداختن به آن الزم است این ن

[ تنها در متنی وجود دارد که در آن facts[ و واقعیات]Informationها]. بلکه دانش یا همان دادهنیست

دیگر، انسان چگونگی تولید دانش و  عبارتی شناخت و آزمون اعتبار تعریف شده باشد. بههای ویژهروش

قرار میاعتبار مورد کندوکاو   نیز  را  آن  که روشسنجی  است  این  پرسش  بنابراین  و  دهد.  های شناخت 

کند.  ی اروپامدار کدامند؟ کالینز به چهار ویژگی اشاره میگرایانههای اعتباریابی مختص به دانش اثباتروش

و تا جایی که موضوع    شودمییف  [ اجتماعی تعرScienceی علمِ]شناسی به منزلهتوجه داشته باشید جامعه

 کند.یک تحقیق علمی، زیست اجتماعی باشد، از این چهار اصل جانبداری می

ی خود را  شود که محقق فاصلهگرایانه، دانش حقیقی تنها زمانی حاصل مینخست آنکه، در رویکرد اثبات

اید که  ق این ایده را شنیدههای تحقیشک در کالس روشدهد، حفظ کند. بیبا آنچه مورد تحقیق قرار می

بی و  عینی  موضعی  تحقیق،  در  سوگیری  از  اجتناب  منظور  به  باید  آنکه،  محقق  دوم  کند.  اتخاذ  طرفانه 

[ مستلزم کنار نهادن احساسات شخصی است. سوم، اخالق  Pure Knowledgeوجوی دانشِ ناب] جست

 -Value] جتماعی باید فارغ از ارزشبایست در تحقیق دخالت داده شوند. علم اهای شخصی نمیو ارزش

Freeها بر دیگران باشد. و چهارم، دانش از طریق انباشت و آرای مخالف  [ و رها از قضاوت و تحمیل ارزش

 یابد.  توسعه می

گرایی روش خاصی برای ساخت دانش است. در این پارادایم، دانش باید با آزمایش، دانشی  انباشت در اثبات

ی معروف نیوتون  اند و کنارگذاشتن نقایص و حفظ محاسن، توسعه یابد. گزارهما ساختهکه دیگران پیش از  

ام به این سبب است  های دورتر بودهکند: »اگر قادر به دیدن افقاین ساختار انباشتی را چنین توصیف می

ها  شناختی، داده عرفتی م ام.« اما، همانطور که قبال اشاره کردم، در این نحلههای بزرگان ایستادهکه برشانه

ها را بازتاب دهند. از این حیث، دانش علمی معتبر است زیرا از جوانب و زوایای  بایست ارزشها نمیو ایده
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مختلف مورد آزمایش و استدالل قرار گرفته است و اعتقاد بر اینست آنچه باقی بماند حقیقت است. با تکیه  

 شود.  یبه همان بقایا، دانش علمی ابژکتیو ساخته م

های  های جایگزین، روششناسیی شناختکالینز چهار خصیصه  شناسی فمینیستی سیاه:چهار اصل شناخت

یابیم  ها درمیکند. با مرور آنگیرند، ارائه میشناخت و ارزیابی اعتبار دانشی که وضع موجود را به چالش می

 گیرد.  قرار میکه چگونه هر یک از این اصول در تقابل با اصول دانش اثباتی  

شناخت که  اینست  نکته  تجربهشناسی اولین  بر  تکیه  با  جایگزین  شدههای  بنا  زیسته  موقعیت  ی  نه  اند 

کند که محقق برای درک  [. علم اجتماعی}دانش پوزیتیویستی{ استدالل میObjectifiedیافته ]عینیت

وعات مورد تحقیق را حذف کند.  ها و مسائل شخصیِ موضدغدغهی جامعه و زندگی گروهی باید  صادقانه

( مدعی است  2000شناسی جایگزین کالینز)شناخت  شوند.های مطالعه بدل میهها به ابژبه این ترتیب سوژه

توانند موضوعات تحقیق  کنند، میکه فقط زنان و مردانی که پیامدهای هستی اجتماعی خود را تجربه می

روش کنند  و  انتخاب  را  مرتبط  شناخت  .(258)شناسی  »بنابراین،  با  سیاه  فمینیستی    آگاهانشناسی 

شود که تجارب شخصی خویش را مبنای شناخت قرار  [ آغاز میConnected Knowers«ی]پیوندهم

 دهند. می

ی جدلی و آرای مخالف است.  گو به جای مباحثهوشناسی جایگزین کالینز، استفاده از گفتبُعد دوم شناخت

شود. استفاده از  ی جدلی ارزیابی میهمانگونه که دیدیم، در علم اجتماعی، دعاوی دانش از طریق مباحثه

ی یک موجودیت عینی  منزله  کند، یعنی دانش به وگو برای ارزیابی حداقل بر دو موضوع داللت میگفت

تجربه از  نمیجدا  تلقی  زیسته  بهی  دانش  گفتشود؛  طریق  از  پیوسته  میطور  پدیدار  در  وگو  شود. 

گذارعلوم اجتماعی، تمایلِ ما به استفاده از  ساز و فاصلههشناسی جایگزین کالینز، به جای زبان ابژشناخت

است و در متن حضور دارد. در    محوریه در متن  ضمایر شخصی نظیر »من« و »ما« است. نقش نویسند 

میشناخت حفظ  و  بیان  روایی  قالب  در  گزارش  سیاه،  فمینیستی  هم  شناسی  از  تحلیل  و  تجزیه  و  شود 

 .( 258، 2000گسیخته نیست )کالینز،

 Ethics ofدانش بر مدار اخالق مراقبت] اینست کهوگو بیانگر ی زیسته و استفاده از گفتمرکزیت تجربه

Caring کالینز برای تعریف دانش فمینیستی سیاه است. کالینز برخالف    یشود که سومین مولفه[ ساخته می

مدار است و باید با )معیارهایی( مانند  ی فراغت ارزشی معتقد است که دانش ذاتا ارزشگرایانهی اثباتایده

این اصل، شکاف دوگانه او معتقد است  قل و احساس را که دانش  ی ع همدلی و عاطفه سنجیده شود. 

نگر  شناسی جایگزین کالینز کلیکند. بنابراین معرفتمحور تاکنون به آن اعتبار بخشیده است، پر میاروپا

است که به )دو اصل( جدایی محقق از تجربیات و نیازهایش و جدایی افکار از احساسات پایبند نیست.  
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بخشند: »احساس دال بر باور گوینده به  ل اعتبار میکند احساسات به استدال( حتی عنوان می2000کالینز)

 (. 263ص. اعتبار یک استدالل است.« )

[ فردی است. به این  Accountabilityگویی]شناسی فمینیستی سیاه خواستار تعهد و پاسخچهارم، معرفت 

ها و  ارزش  شود، ارزیابی دانش با ارزیابی شخصیت،ی زیسته ساخته میجهت که دانش با تکیه بر تجربه

شود واقعی و  ی تمامی دانش را در باورهایی که فرض میاخالقیات فرد همزمان است. این رویکرد شالوده

های ضمنی این دو  فردی است. به پیامدها و داللتمسئولیت  بیند. و باور بیانگر  [ هستند می Trueحقیقی]

تواند عینی باشد و حقیقت مستقل  ده میها و حقیقت فکر کنید: نخست، دارویکرد متفاوت به شناخت، داده

ها، »حقیقت« و موجودیت خود را درون نظام دانش از پیش موجود ی دادهگر است؛ و دوم، همهاز مشاهده

کند، یابند که باید به آن باور داشت. رویکرد اول)پوزیتیویستی(، مسئولیت شخصی را از دانش جدا میمی

شناخت شناسی  [ جداست. رویکرد دوم }Knowerنی از داننده ]یعنی دانش به عنوان یک موجودیت عی

پرسد کدام نوع از شناخت  گذارد. کالینز از ما میی داننده میگویی را مستقیما بر عهدهپاسخ  جایگزین{،

کند یا  گویی اخالقی را انکار میاحتمال بیشتری دارد به عدالت اجتماعی منجر شود؟ آن دانشی که پاسخ

 کند؟ د اخالقی را طلب میدیگری که تعه

هایی از هم گسیخته، منفک  های شناخت و دانش، کلیتنزد کالینز روش  :فمینیستی سیاه  یاندیشهمفاهیم   

های سیاسی و باورهای  هایی انتزاعی نیستند که از ارزششده و عقیم نیستند، به معنایی دیگر، آنها کلیت

آنچه می باشند.  منفک  میفردی  و چگونه  میدانیم  را  خود  اینکه چگونه  بر  زندگی  دانیم،  بینیم، چگونه 

دست کم به سه طریق  را    هانسبتکالینز این  نیم، و چگونه با دیگران رفتار می کنیم، پیامدهایی دارد.  کمی

 :  داندپوست بسیار مهم میبرای زنان سیاه

ای به این فکر  لحظه .وجود دارد  تفاوت نوعی کشمکشم هایربهمشترک و تج نخست آنکه، میان مسائل

است که این اندیشه }تاکید    نیابه چه معناست؟ پرسش    ه زیست  یجربهت ی  ایده  در مرکز قرار دادن کنید که  

ی افراطی  ا گونهی زیسته، اگر بهمفهوم تجربه  اورد؟یب  شیپ  یممکن است چه مشکلی زیسته{  بر تجربه

تواند با امتیاز دادن به تجربه و دانش فردی، نقطه نظر و دیدگاه جمعی را طرد کند.  در نظر گرفته شود، می

جامعه در  ویژه  به  معنایی  داللت  این  ظهور  ایدهامکان  حول  که  متحده  ایاالت  مانند  فردگرایی  ای  ی 

 تر است.  سازماندهی شده است، محتمل

ی زیسته نزد کالینز با فردگرایی لیبرالی متفاوت  ه مدنظر کالینز باشد. }تجربهاما این همان چیزی نیست ک

ی  های متفاوت به واسطهی کالینز، پاسخدهد. به گفتهالشعاع قرار نمییک، دیگری را تحتاست{ و هیچ

ا در حال حاضر  شوند. این ایده را متعاقبا بررسی خواهیم کرد ام نامد برانگیخته مییافتگی می  آنچه او تقاطع
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خواهیم ببینیم که هر فرد در ماتریس منحصر بفردی از منافع متقاطع قرار گرفته است. این منافع و  می

نظیر نژاد، طبقه، جنسیت، گرایش    هایی اجتماعیی موقعیتانگیزند به واسطههای متفاوتی که برمیپاسخ

 شوند. جنسی، دین، ملیت و غیره تعریف می

تجربه سیاه  یبنابراین  زن  یک  همجنسزیسته  و  مجرد  غیرمذهبی،  درپوست  که  متوسط  طبقه   خواه 

زده در یک شهر  پوست متاهل، کاتولیک و فقرکند بدون شک با زندگی یک زن سیاهآنجلس زندگی میلس

گوید، »مهم است که تاکید کنیم دیدگاه  ( می2000پی، متفاوت است. کالینز )سیسیکوچک در ایالت می

با این حال مسائل و   ، تاکید از متن اصلی است(.28سیاه پوست وجود ندارد« )ص   زنو یکدست منسجم 

توان گفت »زنان  پوست است، چنانکه میمضامینی مرکزی وجود دارند که برخاسته از زندگی زنان سیاه

های  خهای ناشی از پاسهای آن تنشپوست از دیدگاهی جمعی نیز برخوردارند که یکی از مشخصهسیاه

شناسی زنان ، تاکید از متن اصلی است(. به عبارت دیگر، شناخت 28متفاوت به مسائل مشترک است« )

پاسخسیاه به رسمیت میپوست تنش میان مسائل مشترک و  را  بههای متفاوت  ی خود نوبه  شناسد که 

جنسیتی خود قربانی   - کند که زنان سیاه به سبب هویت نژادیرشد به این مساله ایجاد میحساسیتی روبه

پوستی بر اساس  رو، اگرچه هر زن سیاهازهمین .(2000،26شوند. )کالینز، ستیزی و فقر مینژادپرستی، زن

دهد، کماکان مضامین یا مسائلی  ی متفاوت به نحو متفاوتی به مسائل مشترک پاسخ میتنیدهمنافع درهم

 کنند.  های متفاوت خود تلفیق میکرده و با هویت  پوست به آن اذعانی زنان سیاهمرکزی هستند که همه

روبهمعرفت  مفهوم   دیگر با حساسیت  فمینیستی سیاه  تفاوتشناسی  به  نسبت  اشتراکات  رشد  عین  در  ها 

اجتماعی   یفضاهای» فضاهای امن  شود.  این مسائل منجر به ایجاد »فضاهای امن« می  شود: درکآشکار می

(. این فضاهای امن البته  100ص،2000.« )کالینز،دگوینمی  سخنآزادانه    ،تپوسزنان سیاهدر آن  هستند که  

ستم اگر بخواهد  ستم است. اعضای یک گروه تحتهای تحتی تمامی گروهاز رویدادهای مشترک و روزمره

د  ها بتوانبه عنوان یک گروه اجتماعی به حیات خود ادامه دهد باید فضاهایی در اختیار داشته باشد که در آن

 ، خود را بیان کند.  غالبرها از ایدئولوژی هژمونیک و 

ی زنان سیاه شمارد. نخستین فضا، روابط صمیمانهبرمی  پوست سه فضای امن اولیه را کالینز برای زنان سیاه

رسمی و تابع این روابط باشد. مانند روابطی  با یکدیگر است. این روابط ممکن است که متاثر از روابط غیر

تر نظیر  تر و عمومیآید و یا ممکن است درون فضاهای رسمیکه درون خانواده و دوستان به وجود می

به اهمیت   ( 2002پوست شکل بگیرد. در همین زمینه، کالینز )های زنان سیاهسازمان کلیساهای سیاهان و

دانشی که از زندگی    با انتقال  گری،کند؛ این مربیدر محافل زنان سیاه اشاره می  [Mentoringگری]مربی
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آفریقاییی  روزمره بقای  برمی  آمریکایی-زنان  برای  و  ق  هاآنخیزد  سیاه  زنان  به  است،  درت  ضروری 

 (. 102بخشد)می

ی سنت بلوز زنان سیاه و صداهای نویسندگان  دو فضای امن دیگر، فضاهای فرهنگی هستند که بر پایه

به فرهنگی  مظاهر  این  است.  استوار  سیاه  مثابهزن  به  تاریخی  بیطور  کردهی صدای  عمل  اند.  صدایان 

تجارب خود را از طریق شعر و داستان  ها و  اند، ایدهکسانی که از قدرت سیاسی و آکادمیک محروم شده

داستانمی این  مسلط(  )گروه  اکثریت  گروه  که  زمانی  تا  کنند.  بیان  را  توانند  اشعار  و  و    داستانیها 

، به سیاهان مجوز این  رو نشوندبهستم و سرکوب رو  ق یبا حقا   تا زمانی که   و [ پنداشته،  Fictionsواقعی]غیر

نژاد بازارهای  در  فرهنگی  اینتولیدات  با  شد.  خواهد  داده  کتابی  این  داستانحال،  به  ها،  اشعار  و  ها 

دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و حسی از هویت مشترک را خلق  های تحت ستم این مجال را میانسان

 کنند.

دل  های زنان سیاه وجود دارد. بلوز از دالیل زیادی برای اثبات اهمیت بلوز در ایجاد فضاهای امن و هویت

ی رنج و آبستن امید بود. این امید  زارها برخاست. بلوز، توامان، زادهآوازهای بردگان کارگر در مزارع و پنبه

تری در ضربات ریتمیک و موزون آوازها و  شد، بلکه به نحو قدرتمندانهتنها به میانجی کلمات آشکار نمی

شد. به این ترتیب، حتی، به  ت، احساس میکاسباری کار در مزرعه میجمعی که از میزان مشقتکار دسته

شد؛ و رنج فردی را به یک آگاهی  آوردن تجارب سیاهانی که بیسواد بودند از طریق بلوز ممکن میبیان در

ساخت که امیدوارانه و بدون احساس تلخی  شده را قادر میزد و فرد سرکوبمتعالی و واالی جمعی گره می

 . یستادگی کندا

  - شدطور انحصاری توسط خوانندگان زن اجرا میکه تقریبا به  -1920دهه  در  بلوز  موسیقی کالسیک  »

اولیه نوشتار  ثبتنوعی  آوازی  خود  آمریکاست.  سیاهان  شفاهی  فرهنگ  از  اجتماعات  شده  در  ابتدا  در  ها 

عی  شد یعنی در جایی که مرزهای بین خواننده و شنونده، ندا و پاسخ }آوازهای دسته جمکوچک خوانده می

رد کارگران  بین  پاسخ  و  پرسش  میبه صورت  میوبدل  نفوذپذیر  و  سیال  عمل،  و  اندیشه  و  شد.«  شد{ 

 (. 106،ص2000کالینز،)

  گری تعیینو خودـ  ؛کنندفراهم می  گریتعیینمجالی برای خودـها  اهمیت این فضاهای امن این است که آن

اگر گروهی نتواند خود را تعریف کند، دیگران او را در جهت    :توانمندسازی است  بنای و سنگ  اولین قدم

بخشد که  پوست این امکان را میاستثمارش تعریف خواهند کرد. این فضاهای امن همچنین به زنان سیاه

در فرهنگ    ی زنان سیاههایی که دربارهی دیگری« مقاومت و از تصاویر و ایدهانگاری به مثابهدر برابر »ابژه

 (. 101، 2000شود، بگریزند )کالینز، {یافت میبزرگتر }هژمونی سفید
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ها  دهند که( واقعیتسازی: )این فضاهای متکثر نشان میاین فضاهای امن، فضاهای تکثر هستند نه یکسان

قدرتمند    تی اکثر  کیتوسط  همچون گروهی یکدست و همگن  پوست  اهیزنان ساز    یسازابژه  تر ازپیچیده

گیرند. با وجود آنکه این فضاها  طورجدی به چالش میاست. جماعت سیاهان این تصاویر را به  پوستد یسف

می رسمیت  به  را  فضاهایی طردکننده]تکثر  )Exclusionaryشناسند،  با شمول کم هستند  و  اینجا  [  در 

ر این فضاها انحصاری و  (. اگوضوح مشاهده کردبه ه بودکالینز یادآور شدپیش از این که  وان تنشی راتیم

پوست و زن نیستند  [ نیز نخواهند بود: چنین فضاهایی اگر با کسانی که سیاهSafeطردکننده نباشند امن]

ها تولید  به اشتراک گذاشته شوند کمتر ایمن خواهند بود. این فضاها، گرچه طردکننده هستند اما هدف آن

 (. 110ای با شمول بیشتر است )جامعه

-Selfبودن]سازد: مبارزه برای معرف خودـرو میایده ما را با سومین مفهوم تفکر فمینیستی سیاه روبهاین  

identityی ناهمگون گروهی روی  های یک مجموعهوگوی مداوم میان دانش یا دیدگاه و تجربه[ با گفت

 .کندمیسازی مجدد ممفهورا  فاوت متهای پاسخمشترک و   مسائل عارض میاندر اینجا کالینز تدهد. می

. کالینز از ما  استآن  کالینز پیچیدگی  رویکرد  های اصلی  مهم است زیرا یکی از ویژگیامر  توجه به این  

های چندگانه دارند.  خواهد به این امر توجه کنیم که اغلب فرایندها، عوامل و مسائل اجتماعی چهرهمی

هریک از ابعاد به صورت منفرد است. در این حالت    شرط درک درک تعامل میان ابعاد مختلف نابرابری، پیش

و از سوی دیگر بین دیدگاه مشترک  های متفاوت تنش وجود دارد  سو میان مسائل مشترک و پاسخازیک

   .وگو حاکم استفاوت گفتو تجربیات متگروهی 

ر رفتارها ممکن  کند که تحول در اندیشه ممکن است موجب تغییر در رفتارها و تغییر دکالینز استدالل می

متحده به عنوان یک گروه  پوست ایاالتاست منجر به تغییراتی در اندیشه شود. بنابراین برای زنان سیاه

شود  گوی مستمر ممکن میوگر به میانجی گفتآیین و خودتعییناجتماعی، »مبارزه برای یک فمینیسم خود

اندیشه یکدیگر را تقویت می (. برای مثال به سبب  30،  2000)کالینز،    کنند.«که به موجب آن عمل و 

ی سیاهان ظهور کرده  ی فمینیستی سیاه در بطن جامعهجداسازی نژادی سیاهان آمریکایی، عمل و اندیشه

اند.  ها نظیر ناسیونالیسم سیاه به دلیل تفکیک نژادی به وجود آمدهها و پراکتیساست. همچنین سایر ایده

کنند اما از یکدیگر  ی سیاه کامل میگرایی سیاه یکدیگر را در متن جامعهیرو فمینیسم سیاه و ملاین  از

ی فمینیستی و ناسیونالیستی  متمایز نیز هستند. و البته در بستر روابط متقابل و دوجانبه است که اندیشه

 ی جامعه سیاهان اثرگذار هستند.  سیاه بر توسعه

را فرایندی در راستای  ر راستای افزایش آگاهی بداند، آنکه دوگو را بیش از آنچنین این گفتکالینز هم

های  بخشی، متد اصلی در جنبش فمینیستی در خالل دههکند. آگاهی[ تلقی میRearticulationبازگویی ]
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زن بودند و زنان    12کردند، بالغ بر  هر هفته یک بار با هم دیدار می بخشیهای آگاهیبود. گروه  70و    60

ی خود را به اشتراک بگذارند. هدف این جلسات هفتگی نوعی آگاهی  ردند تا تجارب زنانهکرا تشویق می

داد، با این تفاوت که تغییر حول محور جنسیت شکل  طبقاتی مارکسی بود که به تغییر اجتماعی اولویت می

 گرفته بود تا طبقه. 

  ی عموم  یکه غالب اوقات در حوزهای است  ی آگاهیابزاری برای بیان دوباره  بازگویی،ی کالینز  به گفته 

وگو محور دیدگاه کالینز را ببینیم. تلقی کالینز از فمینیسم  توانیم ماهیت گفت. در بازگویی میوجود دارد

ی خاص است که زنان را به سمت جنبش اجتماعی  شدهسیاه، چیزی بیش از یک روش محدود و طراحی

تواند  داند. آنچه فمینیسم سیاه میق دهد، بلکه فمینیسم سیاه را بخشی از گفتمان ملی از پیش موجود میسو

ستیزی و فقر را  های اصلی ستم جنسیتی بر زنان سیاه نظیر نژادپرستی، زنانجام دهد این است که ریشه

این موضوع در گفتمان ملی که  ها پیوند دهد.  ی آنپوست و دانش روزمرهی زنان سیاهی زیستهبا تجربه

شود: »یک رویکرد سودمند، پیش از آنکه آگاهی  دیده می  نیز وگویی دائمی قرار دارند،  افکار و عمل در گفت

ثابت و از پیش داده گومحور و همواره در حال دگردیسی  وشده تلقی کند، آگاهی را امری گفترا امری 

 (. 285، 2000گروهی حیاتی است« )کالینز،   بیند. آگاهیِ پویا، برای عاملیت فردی ومی

ای دارند. روشنفکران  : در این بیان مجدد، روشنفکران فمینیست سیاه جایگاه ویژهروشنفکران سیاهموقعیت  

می را  دانشگاهیان  یا  عملاجتماعی  و  محض  پژوهشگران  کرد:  تقسیم  گسترده  گروه  دو  به  گرا.  توان 

اندیشهاز ارزش جانبداری میشناسی فارغ  پژوهشگران محض از جامعه ی  کنند، که در بخش مربوط به 

ها صرفا معطوف به اکتشاف و توصیف جهان اجتماعی است. در مقابل  ی آناروپامدار به آن پرداختیم؛ عالقه

گر و در صدد تغییر  های سرکوبکاو جریانجویی و کندومند به پیگرا یا انتقادی عالقهپژوهشگران عمل

ی  ها تجربیات زیستهی هستند. روشنفکران فمینیست سیاه متعلق به گروه دوم هستند، آنجهان اجتماع

 کنند.  ی روشنفکرانه و اندیشمندانه تلفیق میشدهزنان سیاه را با دانش بسیار تخصصی

انتقادی نسبت به شرایط سلطه بخشده   بینشی  اندیشمندان فمینیست سیاه  این تابعیت فکری دوگانه به 

کنند و هم به عنوان  ها این تابعیت فکری دوگانه را هم به عنوان یک واقعیت زیسته تجربه میاست. آن

ی  مطالعه جویند. عالوه بر این روشنفکران فمینیست هنگامهای انتقادی خود از آن سود میابزار تحلیل

که این مطالعات پاداشی  ها خردکننده به نظر برسند و چه زمانی  زنان سیاه چه آنگاه که موانع پیش ِرویِ آن

(. همچنین  35،  2000،  ز موضع خود کوتاه بیایند )کالینزها در بر نداشته باشد، کمتر احتمال دارد که ا برای آن

  - های نژادیی نابرابریی بیشتری در این زمینه دارند زیرا حین مطالعهروشنفکران فمینیست سیاه انگیزه

 د. جنسیتی در واقع در حال تعریف خود هستن



1556 

 

کالینز استدالل می نهایت  فمینیست سیاه میدر  توانند گروه مستقلی را شکل دهند که  کند روشنفکران 

ائتالف گروهامکان  با  موثر  سازد.  های  فراهم  را  دیگر  تهای  میان  در    که روشنفکران  کنداکید میکالینز 

ا کسب مدارک دانشگاهی حاصل  زعم او، موقعیت روشنفکرانه بشوند. بههای اجتماعی یافت میی گروههمه

شان در بطن مسائل و تجارب زیسته یشود. بلکه روشنفکران فمینیست سیاه کسانی هستند که دربارهنمی

 اندیشند. تر به شکلی بازاندیشانه و عمومی میهای اجتماعی گستردهاندیشه

مانند گروه سیاه  فمینیست  رو روشنفکران  این  میانجی عمل میاز  ا های  آنز یککنند.  ارتباط  سو  در  ها 

ارتباط با میراث  شان به عنوان گروهی محرومبودگینزدیک با تجارب و خاص شده و از سویی دیگر در 

های  هتر مرتبط با عدالت اجتماعی قرار دارند. اعضای گروهای مختلف و مسائل گستردهروشنفکری، گروه

از جمله مردانِ سیاه، زنانِ آفریقایی،    - عی هستندهای مشابه گسترش عدالت اجتمادیگری که درگیر پروژه

ایاالت متحده-های نژادی ها، زنان ِسفید و اعضای سایر گروهمردانِ سفید، التین از    -اتنیکیِ  با حمایت 

توانند نقاط پیوندی را شناسایی کنند که منجر به  ی آن، میی فمینیستی سیاه، بازاندیشی و اشاعهاندیشه

که ایجاد ائتالف با    کنداذعان میکالینز  اما   (.2000،37عدالت اجتماعی شود )کالینز،های  گسترش پروژه

شود. اعضای گروه برخوردار از امتیاز، باید امتیازاتی    به قیمتی گزاف تمامتواند  ها و روشنفکران میسایر گروه

 سازد، نفی کنند. اهم میها برایشان فر را که جایگاه نژادی، طبقاتی، جنسیتی، سکسوالیته یا شهروندی آن

 

 تقاطع یافتگی و ماتریس سلطه 

شهرت  عمده سبب  کالینز  ی  دربارهندیشهابه  او  سلطه  القیت  یهای  ماتریس   Matrices of]و 

Domination.است یافتگی  [  سیستم تقاطع  در  اجتماعی  جایگاه  درک  برای  خاص  روشی  های  ، 

های نژادی،  کند سیستمیافتگی، تحلیلی است که ادعا میطور خاص، تقاطع  ی ستم است. به  تنیدهدرهم

ویژگی مشترکا،  و  متقابال  و سن،  ملیت  اتنیکی،  جنسی،  تمایالت  یا  نهادهای  جنسیتی، سکسوالیته  های 

ی خود، توسط  نوبهدهند و بهپوست شکل میین نهادها، به تجربیات زنان سیاهدهند. ا اجتماعی را شکل می

 (.  299، ص  2000شوند« )کالینز ، پوست ساخته میزنان سیاه

  ، وبری دغدغه گردد.باز می  آغاز قرن بیستم  در  یپرداز آلمانزیمل، دو نظریهجورج  و   این ایده به ماکس وبر

طبقاتی    تضاد  یدر ایده}قدرت سیاسی{    و قدرت  }پایگاه اجتماعی{  منزلتکه    هایی بودپیچیدگی  فهم

وجود   به  نظریه  آوردمیمارکس  سه}در  قشربندی  نظام  گانهی  بنیان  قدرت،  و  منزلت  مالکیت،  وبر،  ی 

سازند{. از نظر وبر، دستیابی به آگاهی طبقاتی و تغییرات اجتماعی دشوارتر  ای را میقشربندی در هر جامعه

بودن  های دارای پایگاه اجتماعی همسان و برخورداروابستگی به گروهاندیشید.  از آن است که مارکس می
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  شود. گرفتن مباحث و مسائل طبقاتی منجر میکند که به نادیدههایی را ایجاد میاز قدرت متفاوت، دغدغه

تر از طبقه  کنندهی فقرزده اما به لحاظ نژادی متمایز، ممکن است نژاد تعیینبرای مثال، برای دو خانواده

 شود.بقه( کمتر میی طباشد، در چنین مواردی، احتمال تغییر اجتماعی )به واسطه

ای  معطوف به تاثیر زندگی مدرن شهری بر چگونگی ایجاد الگوهای متفاوت دوستی یا رابطه  یمل زی  دغدغه

 بود.  

بودزیم مدعی  محیط  که   ل  روستایی،های کوچکدر  اغلب  اجتماعی    م مرد  تر،  روابط    « ارگانیک»دارای 

 هستند.

انتخابی هم    زیرا   ،این روابط ارگانیک هستند از گروه  در کار باشد، بسیار محدود است. اگر  های  بسیاری 

تاثیر دیگر  تر با یکدیگر اشتراک دارند. بنابراین به شدت تحتتر و باثباتهای کوچکاجتماعی در محیط

  رود های سنتی روستایی، یک فرد معموالً به همان مدرسه میبرای مثال، در محیطاعضای گروه هستند.  

 اند.فتهر  اشاعضای خانواده که

های کاری مانند  همچنین این احتمال وجود دارد که یک گروهِ کاری متمایز مانند کارگران با سایر گروه

های گروهی  وابستگیکارفرما دارای اشتراک شوند، با همدیگر در یک کلیسای مشترک حضور یابند. این  

میطبیعی »و    »مشترک« تولید  باالیی  اجتماعی  همگونی  محیطکند.  «  الگوی  هدر  شهری،  مدرن  ای 

گروهی    هایافراد وابستگیهایی  چنین محیطدر ت.اس حاکم    گروههر  دربرای عضویت    »منطقی و عقالنی«

های اجتماعی در  عالوه، گروههب کنند.های از پیش موجود نظیر خانواده انتخاب میعضویت  خود را جدا از 

 تاثیر قراردادن یکدیگر ندارند. تحت  و   اشتراکات ی به پیگیریشهرهای بزرگ تمایل

 الگوها بر فرد  نشان دهد که چگونه این  ، عضویت در گروه  وی متفاوتتشریح دو الگ  خواهد با میزیمل  

می بهگذارندتأثیر  انسانطور.  گروه،  در  عقالنی  عضویت  شرایط  در  افرادی  کلی،  را  خود  دارند  تمایل  ها 

ان تصور کنند. اما، در طرح زیمل، با افزایش سطح آنومی و  هایش فرد با آزادی بیشتر در انتخابمنحصربه

شود{گرایش به آزادی و  ی از میان رفتن همبستگی ارگانیک حاصل مییافته }که در نتیجهنگرش فردیت

 شوند }عامل ایجاد همبستگی خواهند بود{. فردگرایی است که جایگزین می

کند و در عین حال از هردو فراتر  گروه{ را ترکیب میکالینز این دو رویکرد }دو الگوی متفاوت عضویت در  

ی  مند است. با این تفاوت که مسالهیافتگی بر افراد عالقه  رود. کالینز تحت تاثیر زیمل، به تاثیرات تقاطعمی

های زیسته و واقعیات  یافتگی، انواع متفاوتی از تجربه  مهم برای کالینز، مسیری است که در آن، تقاطع

ی او به ویژه معطوف به چگونگی تعامل این مساله با آنچه موسوم به دانش  کند. توجهرا خلق میاجتماعی  

کند. همچنین  یافتگی را انکار میگرایی چگونه صداهای متفاوت ناشی از تقاطع  عینی است و اینکه علم



1558 

 

  شودتلف نابرابری میمخ   شکالایجاد اَ  خواهد بداند تقاطع یافتگی چگونه موجب کالینز تحت تاثیر وبر، می

تر در  سازد. اما کالینز مفهوم قدرت نزد وبر را به روشی بسیار پیچیدهرا متاثر می  چگونه تغییرات اجتماعی   و

درون یک ماتریس سلطه عمل میتحلیل خود وارد می یافتگی  تقاطع  به نظر کالینز  ماتریس    کند.کند. 

. نخست،  دارد  مشخصه هر ماتریس دو  رد. دا  معه اشاره قدرت در یک جا  ساختار فراگیر و سراسریِ به    سلطه

سان خود همینی سلطه است. بهتنیدههمهای درای از سیستمهر ماتریس خاص دارای نظم و آرایشِ ویژه

های  ، سیستمدومها نیز به لحاظ تاریخی و اجتماعی، خاص است.  ی به هم رسیدن آنها و نحوهسیستم

  ی حوزهاند:  یافته  ختارسا  ی قدرتپیوستههمبهی  چهار حوزه  توسططورخاص  به  گر،ی سرکوبیافتهتقاطع  

 ی بین فردی. ی هژمونیک }سلطه جویانه{ و حوزهی انضباطی، حوزه، حوزهساختاری

، سیاست، مذهب و اقتصاد است. این حوزه،  قانون  از جملهساختاری شامل ساختارهای اجتماعی    یحوزه

کند. برای مثال، سیاهان در ایاالت متحده تا  بخشِ روابط قدرت را تنظیم میپارامترهای ساختاریِ سامان

تبار،  های آفریقاییآمریکاییاگرچه  به لحاظ قانونی، حق رای نداشتند.    1870ی سال  پیش از سوم فوریه

ها تا تقریباً یک قرن بعد به واقعیت  این حق برای بسیاری از آن ی بودند،، دارای حق راطبق قانون اساسی

« رسما به قانون جیم کرو پایان داد.  1965تبدیل نشد، یعنی تا زمانی که تصویب »قانون حق رای در سال  

  مستقر ماتریس سلطه    ونقدرت را در   و فراگیر  سازمان کلیی ساختاری،  ی کالینز این است که حوزهنکته

های  پذیرد و غالبا فقط با ظهور جنبشکُندی و آهستگی تغییر میی ساختاری بهو دیگر اینکه حوزه  کندیم

که به    1960و    1950ی  شود. مانند جنگ داخلی و تحوالت دههپذیر میاجتماعی در مقیاس کالن امکان

 تغییر در آمریکا منجر شد.  

ی  این ایده را از وبر و میشل فوکو وام گرفته است: حوزهبخشد. کالینز ی انضباطی به سلطه نظم میحوزه 

ی آنها کنترل و سازماندهی رفتارهای انسانی از  انضباطی متشکل از نهادهایی بوروکراتیک است که وظیفه

در اینجا ماتریس سلطه از طریق قرارداد سازمانی بیان    .سازی و نظارت استسازی، عقالنیطریق روتین

 سازد. خواهانه پنهان میگرایی را زیر چتر کارایی، عقالنیت و عمل برابریژادگرایی و جنسشود که نتایج نمی

خطوط    های خوبی برای تامل در بابهای تامین مالی تحقیقات نمونهسیستم دانشگاه آمریکایی و روش

کالینز  یاندیشه سیاه  چهرهجنس  .هستند  فمینیستی  هرگز  نژادگرایی  و  ر گرایی  خود  کریه  آشکار  های  ا 

نادیده گرفته  نمی بطور سیستماتیک  عینیت،  و  علم  از  پیروی  نام  با  دانش  از  معینی  اَشکال  اگر  ساختند، 

آمار   یی ادارهگفتهطبق  شود.شدند. این همان الگویی است که در اقتصاد ایاالت متحده نیز دیده مینمی

کار  ماهه  ،  (2005)نیروی  سه  هفت  2005اول    ی در  درآمد  سفیدمیانگین  مردان  زنان  دالر  731گی   ،

دالر بوده است. در کشوری که تبعیض    506دالر و زنان سیاه    579پوست  دالر، مردان سیاه  601سفیدپوست  



1559 

 

درصد کمتر از میانگین درآمد    31قانونی است، هنوز هم میانگین درآمد زنان سیاه حدود  نژادی و جنسی غیر

 یک مرد سفید است. 

کالینز این موضوع را با یک تخم مرغ مقایسه   .شودممکن میطریق مقاومت درونی از    تغییر ،این حوزهدر 

ها و  تر، ترکرسد. اما با بررسی دقیقی دور، صاف و یکپارچه به نظر میکند. سطح تخم مرغ، از فاصلهمی

کار در بوروکراسی که خواستار عدالت اجتماعی هستند  شود. برای آنانی آن آشکار میهای پوستهشکاف

حال، امکان تحول  ها درکار و توسعه است. با اینو یافتن فضاها و شکافها  ترک  یایستادن بر لبهمانند  

 تدریجی و رو به جلو وجود دارد. 

دهی به سلطه و سرکوب است. ماکس وبر از نخستین کسانی بود که  ی هژمونیک در کار مشروعیتحوزه

نتیجه این حوزه، عرصهبه ما آموخت اتوریته  افراد به آن است.  باور  ی فرهنگی نفوذ است که در آن  ی 

های ساختاری، انضباطی و بین فردی را به  ی هژمونیک، حوزهرسند. حوزههم میآگاهی و ایدئولوژی به

کنیم، تصاویری که به آنها واکنش نشان  دهد. این حوزه از زبانی که با آن صحبت مییکدیگر پیوند می

ارزشدهیمی اختیار میم،  ایدههایی که  و  از طریق  هایی که گرامی میکنیم  و  است  شده  داریم، ساخته 

های  های جمعی، فرهنگهای دینی، محتواها و تصاویر رسانههای درسی، آموزههای آموزشی و کتاببرنامه

سنت و  محلی  میاجتماع  تولید  خانواده  خودـهای  اولویت  انتقاشود.  آموزش  و  نزد  تعریفی  بازتابی  و  دی 

ی هژمونیک هستند.  شکنی از حوزهبناهای مستحکمی به منظور واسازی و ساختسیاهان فمینیست، سنگ

گرایی را کنار  گرایی و جنسهای نژادگوید، »اگر افراد باور به ایدئولوژی( می2000همانگونه که کالینز )

   (. 284.« )ص دهندها تاثیر خود را از دست میبگذارند این ایدیولوژی

تأثیر میحوزه روزمره  زندگی  بر  فردی  بین  دربردارندهی  حوزه  این  تعامالت  گذارد.  و  روابط شخصی  ی 

از خود    حوزه کند که تغییر در این  می  عنوان کالینز  دهند. ی ما شکل میمتفاوتی است که به زندگی روزمره

افراد  از خود و تجاربش دارد. به  ؛ به این معنا که فرد، چه پنداشت و درکیشودآغاز می  افراد اینکه  ویژه 

ی بین  شدنِ خود ندارند. اما اولین گام در تغییر حوزههای تحت ستم واقععموما مشکلی در تشخیص روش

کند )کالینز،  سازی دیگری حمایت میفردی، توجه به این امر است که افکار و اعمال ما چگونه از فرودست

 اصلی است(.  ، تاکید از متن287، ص 2000

یابی با  سازی دیگری{ اینست که مردم تمایل به هویتبخشی از گام اول }تقویت و حمایت از فرودست

اند از این رو، دیگر  یابی را با ستمی دارند که خود تجربه کردهیک ستم دارند و به احتمال زیاد این هویت

گیرند. ذهن افراد گرایش به این دارد که  میشده در نظر  ها را دارای اهمیت کمتر نسبت به ستم تجربهستم 

  وضعیتی پارادوکسیکال به    امر منجر این  آن سرکوبی را که خود تجربه کرده، در موقعیتی برتر قرار دهند.  
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خواه سیاه ممکن است علیه  برای مثال، یک زن دگرجنس  .شود  گرستم  دیده، بدل بهستم  در آن  شود کهمی

ای از مسیحیت که  یا یک زن سیاه جنوبی باپتیست یا تعمیددهنده }شاخهیک زن لزبین تبعیض قائل شود  

شود{ معتقد باشد در هر کالس درس باید ده فرمان }ده فرمان موسی{  به پیروان آن تعمیدیون گفته می

آموزش داده شود. »سلطه مملو از چنین تضادهایی است، زیرا رویکردهای ذکرشده در تشخیص این امر  

، ص    2000گر محض دارد.« )کالینز ،  ماتریس سلطه تعداد اندکی قربانی محض یا سرکوبعاجزند که هر  

287 .) 

 

 یافتگی و کنشگری ی فمینیستی سیاه، تقاطع اندیشه

اندیشهActivismای]کنشگری یافتگی و ماتریس  ی فمینیستی سیاه و مفاهیم تقاطع  [ که کالینز از دل 

بیرون می دارای داللتسلطه  ابتدا می  هایکشد،  در  ها و  ترین داللتخواهم به ضروریبیشماری است. 

ی  ی تعامل پیچیدهیافتگی، مقاومت را به منزله  شناسی و تقاطعنکات اشاره کنم: رویکرد کالینز به معرفت

ی  کند. یعنی چهار حوزهسازی میکنند، مفهومی قدرت عمل مینیروهای مختلفی که در سطوح چندگانه

ای تصادفی نیست. به  پیوسته که آنها را پیشتر مرور کردیم. این داللت در تفکر کالینز مسالهقدرت به هم  

وجوی برابری اجتماعی است. در مدرنیته مسیرهای  خاطر داشته باشید که بخشی از هدف مدرنیته، جست

حوزه اولین  به  اجتماعی  تغییرات  ایجاد  اندیشهابتداییِ  در  قدرت  است.ی  مربوط  کالینز  مثال،    ی  برای 

ای حقوق اتباع آمریکایی در  ی ده مادهی آمریکا، قانون اساسی و اعالمیهی استقالل ایاالت متحدهاعالمیه

فراهم میوکنار هم ساز را  تغییر ساختاری  بنیادین  جامعهکارهای  در یک  انتخابات  روند  ی مدنی  سازند: 

شود. ما معموال مورد  حش و روند انقالبی تضمین میی آزادی مطبوعات و آزادی بیان و تغییرات فاواسطهبه

کنیم بلکه آن را حاکی از چگونگیِ آغاز  ی ابزار مشروعیت قانونی تغییر اجتماعی تصور نمیدوم را به منزله

شمریم و اینکه چه مقدار از تغییرات چشمگیرتر حول خواست برابری را ممکن ساخته است.  یک ملت برمی

های حق رای زنان و حقوق شهروندی  ای برای جنبشاز تغییرات اجتماعی که پشتوانه  )برای مثال، آن دسته

 اند(. بوده

ایده از  نشاتیکی  مدرنیته  های  و  مدرنیسم  از پست  اجتماعیِ  گرفته  تغییر  ایجاد  است که  این  متاخر  ی 

امکانهدایت دیگر  منطقی  یا  آنتوشده  لومان،  نیکالس  به فصل  کنید  )نگاه  است  ژان  ناپذیر  و  گیدنز  نی 

کالینز ضمن تصدیق پیچیدگی    .دهدارائه می  هو چندپار  هکالینز برداشت متفاوتی از مسائل پیچیداما   بودریار(.

پیوسته و دارای تاثیر متقابل  همی قدرت را بهیافتگی و سطوح مختلف ماتریس سلطه، چهار حوزهتقاطع  

دهند؛ اما  های ساختاری و انضباطی ذاتا بیشترین مقاومت را در برابر تغییر از خود نشان میداند. حوزهمی
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ی کالینز  املیت فردی و تغییر، گشودگی بیشتری دارند. ایدههای هژمونیک و بین فردی نسبت به عحوزه

ی فمینیستی  های اندیشهکند که در آن اولویتهای قدرت، سیستم پویاتری ایجاد میارزی حوزهمبنی بر هم

 های }تالش برای{ عدالت اجتماعی شود. تواند موجب تقویت انگیزهسیاه و درک تناقضات سلطه می

یافتگی و ماتریس    های ضمنی مهم دیگری نیز در خود دارد. ایده های او درباره تقاطعرویکرد کالینز داللت

پنداشت و  فرضیات  از  بسیاری  میسلطه  پرسش  به  را  ما  سیاسی  معرفتهای  مثال،  برای  شناسی  گیرد. 

کشد.  های خصوصی و عمومی را به چالش میفمینیستی سیاه، فرضیات ما درباره تفکیک و جدایی حوزه

پوست دارد: »تجارب  ی سنتی سیاهان معنایی بسیار متفاوت با معنای مادری در جامعه سفیددری در جامعهما

ی خصوصی مالزم  ی عمومی و تعهدات خانوادگی حوزهپوست هرگز با منطق کارکردن در حوزهزنان سیاه

بندی  نداشت را که طبقهیافتگی همچنین این پ(. تقاطع  228، ص    2000آن مطابقت نداشته است« )کالینز ،  

بر همه دارد، رد میجنسیتی  تاثیری همسان  نژادی، طبقاتی و هویت  ی زنان  از مسائل  متاثر  کند، زنان 

 جنسی نیز هستند.   

کند و فضایی مفهومی  گشایی میهمچنین رویکرد کالینز، از پیوند میان دانش، توانمندسازی و قدرت گره

ی ماتریس سلطه بر  ی درون ماتریس سلطه را شناسایی کرد. ایدهای تازهکند که بتوان پیوندهرا ایجاد می

کند. این ایده  نقاط پیوند و وابستگی متقابل ساختارها بیش از ساختارهای نابرابر مجزا و منفرد تاکید می

یک،  های اجتماعی )نژاد، جنسیت، ملیت، اتنبندیسازد که دستهخود، ما را به این پرسش ترغیب میخودیبه

سازند. برای مثال،  میمذهب، سن، معلولیت و تمایالت جنسی( چگونه به هم مرتبط بوده و یکدیگر را بر

نژاد و گرایش جنسی چه برهمکنشی دارند؟ چنین پرسشی ممکن است منجر به پی بردن به این امر شود  

، در این صورت  خواهی متفاوت استهای نژادی متفاوت نسبت به همجنسکه دیدگاه و واکنش فرهنگ

تجربه زیستهآیا  تجربهخواه سیاهجنس ی یک مرد همی  با  مرد سفیدپوست همپوست  خواه  جنس ی یک 

ی  رو، ممکن است یک گام دیگر پیش رفته و بپرسیم طبقه چگونه بر تفاوت تجربهمتفاوت است؟ ازهمین

مکن است به پرسش دیگری برسیم:  های زیسته متفاوت هستند، مگذارد؟ یا، اگر این تجربهآنها تأثیر می

 وجود دارد؟  تفاوتیم [Masculinity]هایمردانگی، های نژادی یا طبقاتی مختلفدر فرهنگ آیا

بزنید،  حدس  مثال  این  از  است  دوگانه  ممکن  هرگونه  کالینز،  برچسبارویکرد  و  مهمنگاری  یا    ترزنی 

کنشتر  رادیکال یا  ستم  یک  می  یگربر  مذمت  میمثال  }این  کندرا  روشن  تفکر  ها  کالینز  که  سازند 

گری در راستای مبارزه با آن ستم را بر دیگر اشکال ستم  انگاری را که شکل خاصی از ستم و کنشدوگانه

انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم که  کند{. ازدیدگاه کالینز بسیار سادهگری اولویت ببخشد، رد میو کنش

، اگر تصور کنیم یک  به همین ترتیباز امتیاز سفیدپوستی برخوردار است.  پوست فقر زده  یک مرد سفید



1562 

 

های  نگرکالینز درک ایستا و کرانمند ما از مقولهگروه بیش از گروهی دیگر تحت ستم است. رویکرد کلی

گری را که در تعامل با دیگران برساخت  تعییندهد و فرایندهای خوداجتماعی را به درکی سیال تغییر می

مییم برجسته  تقاطع  شود،  مرزبندیسازد.  اجتماعی  مقوالت  که  اینست  از  حاکی  ساکن  یافتگی  و  شده 

نزدیکی  کند با در نظر گرفتن این امر که کدام فرایند برجسته باشد  نیستند. زمانیکه ماتریس سلطه شیفت می

ی نزدیک به شما قرار  لهکند. شما و شخص دیگر که در فاصتغییر می  اجتماعی شما با دیگری  ییا فاصله

های مذهب،  دارد ممکن است هر دو زن باشید؛ اما این نزدیکی اجتماعی ممکن است با توجه به شاخص 

یکدیگر  ها در ارتباط با  همچنین گروههای جنسی، طبقه و غیره تغییر کند.  نژاد، اتنیک، اعمال یا هویت

تواند به  ل ندارد. برای مثال، سفید بودن زمانی میهویتی ماهیتی کامال مستق شوند. هیچ گروه یا  ساخته می

یافتگی به درک    عنوان یک شاخص اجتماعی وجود داشته باشد، که سیاه بودن وجود داشته باشد. تقاطع

ها حاکی از  رساند: این مثالشوند، یاری میی دیگران ساخته میهای ما به وسیلهاین امر که چگونه هویت

ی یک شکل از خشونت سیستماتیک تاکید ته از مواضع اخالقی است که بر تجربهدسفاقد اعتباربودن آن

 (.  247، 2000کند )کالینز، یافته امتناع میکند و از پذیرش مسئولیت سایر اشکال خشونت سازمانمی

مند  ها، رابطهها و نابرابرییکی از آخرین مفاهیم رویکرد کالینز چنین است: به این دلیل که تواریخ گروه

های  ها با برخی گروهیافتگی و ماتریس سلطه به این معنی است که برخی از ائتالف  است مفهوم تقاطع

ها کمابیش  ها همراه است. گروهاجتماعی کمتر ثمربخش بوده و با دشواری بیشتری نسبت به دیگر گروه

»قربانی نظیر  موضوعاتی  سر  جایگاهبر  به  دسترسی  امتیازسازی،  اقتدار،  پیشهای  از  }نظیر دادهات  شده 

مسیحی سفیدپوستی،  دگرجنسامتیازهای  روشبودن،  و   }.... و  توافق  گراهنجاری  به  مقاومت«  های 

ها »با توجه به  سوتر باشند احتمال ائتالف سودمند نیز بیشتر است. ائتالفرسند. هرچه این مسائل هممی

،  2000شوند« )کالینز،  خیز میوی مسائل دچار افتاز اولویت و برجستگ   درک و دریافت متفاوت اعضای گروه

 رسانیم. ها پیچیده و پویا هستند به پایان میها و ستم (. این بخش از کتاب را با این بینش که نابرابری248

 
 
 . است مترجم از کروشه  داخل توضیحات  *
 کتاب زیر:   17ای است از بخشی از فصل این مقاله ترجمه * 

Allan, Kenneth (Douglas). (2013). The social lens: An invitation to social and 

sociological theory. Sage Publications. 
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 ی پسامدرن پیوستی موجز بر مسئله
 

 2021مه  21

 

 ی: ژان فرانسوا لیوتار نوشته

 ی: مهدی فیضی ترجمه

 

که لیوتار نشان داده  توان برانداخت، حال که دیگر، چنانداری را چگونه میسرمایه:  یادداشت مترجم

اش  شناسیکه زیباییتوان برانداخت وقتیداری را چگونه میاست، »سیمایی متافیزیکی« شده است؟ سرمایه

 در پی »امر واال«ست و دیگر به کمتر از یک »شکوه« کیهانی راضی نیست؟ 

ر  آفریند که کارکردش بازتولید خود میل است. مسئله داش را میداری میلِ بدون ابژه است؛ ابژهسرمایه   

توان این میل را از کار انداخت  داری است ـ »میل به نامتناهی«. چگونه میی پشتیبان سرمایهواقع ایده

اختراعی هستیم که میوقتی یا  روز شاهد طرح  انبوهکه هر  تولید  برای  را  برای  کوشد رضایت سرمایه   ،

شناسی است و نه در  از هستیگوید، این میل معضلی در ترکه لیوتار میتسخیر واقعیت، جلب کند؟ چنان

گذاریِ  . میل نامتناهی به تولید )و مصرف( مهار نخواهد شد مگر با ارزشگذاری سرمایهشناسیِ  تراز جامعه

 ی »تولید/آفرینش«: تا کجا باید تولید کنیم، بیافرینیم؟شناختی( بر خود مقوله)هستی
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مدرنیته    مدتنقدِ  گرچه  تولید  است ی  شده  آغاز  که  برای    هاست  جدیدی  انگیزشی  الگوی  هنوز  ولی 

 ی »تولید« خلق نکرده است که دیگر در خدمت شکوهِ خواست و اراده نباشد. مقوله

*** 

 چند تذکر، عاری از دعاوی نظری، و بی هیچ نظم و ترتیب خاصّی. 

اشتباه ی دولت است. ولی این  ی امروز مسئلهی بزرگ جامعهشنویم که مسئلهجا این بحث را میهمه   

افکند  ی دولت معاصر ـ سایه میای که بر تمام مسائل دیگر ـ شامل مسئلهاست، اشتباهی خطیر. مسئله

 ی سرمایه است. مسئله

نامسرمایه    از  یکی  است.  داری  مدرنیته  نامتناه  لیم»  یِگذار هی سرما  یدارهیسرماهای  برا   ی«به    یرا 

مدرن( شناسانده   نینخست  ن،یبسا آگوستدکارت )و چه  یاز سو  شیشاپیکه پ  ردیگیم  فرضشیپ  یمورد

خواست   مورد  است:  رمانت[will]  اراده  یا شده  هنر  یادب  سمیسی.  عل  یو  مبارزه  دار  مغازه  لیتأو  نیا  هیبه 

قادر شده است    یدارهی معتقد بود. اما سرما  ینامتناه  یِسازیغن  یمثابهخواست و اراده به  ازگرا  واقع  یبورژوا

  اریرا به مع  شیـ تابع خود کند و دستاوردها  داردیم ناخت را ـ که علوم را به حرکت وابه ش  ینامتناه  لیم

  انِ یپایب  یِ سازنهیکه مستلزم به]میل به نامتناهی[    یِسازادهیپ  ۀکند: قاعد  می تسل  آوریفناز    خاص خود

»دلتنگی هنوز زنده، به درون فرهنگ    سمِ،یسیمانتر در حالی که  است. و  )خرج/دخل(    دهیفا/نهیهز   نسبتِ

 ، شدیم  افکنده باز (  نیام یبن  ی هاادداشتیبودلر و    رود«یم  ان ی)»جهان رو به پا  [ nostalgia]  برای گذشته« 

  « ی کیزی«، بلکه »متافختیشنانه »جامعه  «،یشد و شده است که نه »اقتصاد  [figure]  ییمایس  یدار هیسرما

بر آن    تینهایتا ب  دیهنوز نامعلوم که خواست و اراده با   یزیچ  یمثابهبه  یتناهعدم  ،یدارهی ااست. در سرم

به    یتناه. عدمداردرا با خود   ی،انرژ یها نام  هان،یک   ی هانام  یْتناه. عدمشودیمطرح م   ،و مسلط شود  رهیچ

  ک ی  یبرا   ی لیاست که به وسا  ر یاگزد، ناست که فتح شو  ری ناگز  ی تناه. عدمدانجامیم  پژوهش و توسعه 

معنا،    نیاست. در ا   یکه خود نامتناه   یشکوهِ خواست و اراده است، شکوه  هدفْ  نیشود، و ا  لیهدف تبد

 ت. اس  یواقع  سمِیسیرمانت هیسرما

خطوط  کم در امتداد  ، دستکندیزده مشگفت  میگردیمتحده به اروپا بازم  االتیآنچه ما را آنگاه که از ا   

]خواست و اراده[    فقرِ   نی از ا  زین  « ستیالیسوس»  یخواست و اراده است. کشورها   یِورشکستگ  این سیما،

م بهبرندیرنج  خواستن  ن.  به  ینامتناه  یرویمثابه  عدمو    تواندی نم  [realization]  »تحقق«  یِتناهمثابه 

که خودش    ییگو  ،تا خود را حفظ کند  کندیکه از خواست و اراده استفاده م  د،ی ایدولت ب  کیاش را در  مثال
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نهادها  تقویتِاست.    ی مندتیغا  کی تنها مستلزم  اراده  را    ی دارهیاست. سرما  یحداقل  ی خواست و  نظم 

 مطابق با یک   یاسیس  ای   یاجتماع  ،یفن  ینشیآفر  یْدار هیسرما   تیدوست ندارد؛ دولت عاشق نظم است. غا

ز  اش یشناسییبایز   ست،ین  قاعده ز   یِشناسییباینه  ز  بایامر  واالست  یِشناسییبایبلکه  بوطامر    شیقای، 

 . کندیبلکه قواعد را ابداع م ست،یبه قواعد ن دیمق دارانه هیسرما نشینبوغ است: آفر ی قایبوط

به    بنیامین  که  زیباییمثابههرچیزی  هاله«،  »فقدان  تجربه،  ی  و  ذوق  تخریب  »غافلگیری«،  شناسیِ 

ارادهکند، نتیجهتوصیف می ها،  ای است که پروای قواعد را کمتر دارد یا اصالً ندارد. سنتی خواست و 

ی مقبول، تصاویر کالسیک  های فردی و جمعی، مشروعیتها، اماکن غنی از یک گذشتهقوانین مصوب، ابژه

شوند: شکوه  شوند، فقط در مقام وسایلی برای یک هدف حفظ میکه حفظ میجهان و بشریت، حتی وقتی

 اراده. 

ن  . او کوشید نشا مانیفستی اراده[ را خیلی خوب فهمیده بود، مخصوصاً در  مارکس تمام این ]مسئله   

او سرمایهرا سرنگون می  داری کجا خوددهد سیمای سرمایه نظام  کند.  بلکه یک  نه یک سیما  را  داری 

تواند منبع گرما، نیروی کارش، را  داری نمی( سرمایه1کرد. و نشان داد که  ترمودینامیک )دَماپویا( تصور می

ان  ( چن3کند؛ و  ( شکافِ میان این منبع و جاذب گرما )افزایش ارزش تولید( را کنترل نمی2کنترل کند؛  

 را ]خیلی زود[ تمام کند. رود که منبع گرمای خودپیش می

ی یک نظام، نه نیروی کار بلکه انرژی  مثابهداری، بهتر، یک سیماست. سرمایهداری، به بیان دقیقسرمایه   

بهبه را  ]یعنی[ فیزیک،  )نظام کنار گذاشته نمیمثابهطور کلی،  دارد  داری  شود(. سرمایهی منبع گرمایَش 

ی میل  مثابهی انسانی بهگیرد. این ]ایده[ در تجربهتناهی میی عدمی یک سیما نیرویش را از ایدهثابهمبه

تواند خیلی زشت به نظر برسد،  شود. و تمام این میبه پول، میل به قدرت، یا میل به نوآوری، ظاهر می

ناراحت ترجمهخیلی  امیال  این  ولی  انسانکننده.  هستنی  چیزی  هستیشناختیِ  حیث  از  که  شناختیْ د 

 تناهی در خواست و اراده است. از عدم [instantiation]  آفرینی«»مثال

شناختیِ  های هستیدهد. طبقات اجتماعی مقولهی اجتماعی روی نمیآفرینی« مطابق با طبقهاین »مثال   

منحصر کند.    بخشد و به خودت و اراده را تجسم  تناهیِ خواس ای وجود ندارد که عدممتناسبی نیستند. طبقه

داری«، مقصودم صاحبان یا مدیران سرمایه نیستند. هزاران مثال وجود دارد که  گویم »سرمایهوقتی من می

را نشان  مقاومت شان ]مقاومت صاحبان و مدیران سرمایه[ در برابر خواستن، حتی خواستن تکنولوژیک، 

چه را که به  این یک توهم استعالیی است که آن  کند.دهد. این موضوع در مورد کارگران نیز صدق می
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شناسی( تعلق دارد  چه که به نظم مفاهیمِ فاهمه )جامعهشناسی( تعلق دارد با آنهای عقل )هستینظم ایده

 ها را تولید کرده است. های بوروکراتیک و هم کل دولتگیرد. این توهم هم خاصه دولتاشتباه می

گویند،  ی فرانسوی سخن میگریزیِ جدید اندیشهآمریکایی( امروزه از عقل  وقتی فیلسوفان آلمانی )یا   

دهد، آنان در خصوص ی پیشرو میی مدرنیته درسِ اندیشهوقتی هابرماس به دریدا و فوکو تحت نام پروژه

نبوده و  جد اشتباه میچه در مدرنیته مورد بحث است بهآن کنند. مورد بحثْ روشنگریِ محض و بسیط 

)زیرا مدرنیته به پایانی نرسیده است(، مورد بحث رسوِخ اراده در عقل بوده و است. کانت از یک    نیست

]انگیزه[،  Drangشناختیْ یک گفت تا از تجربه فراتر رود، و فلسفه را از حیث انسانی عقل سخن میرانه

 .  فهمیدمی ( Streiten)]موارد مبارزه[   differendsی مبارزه، برای خلق  انگیزه

ی »مناسبات«  شناسیِ دیدرو، که به نوکالسیسیسم نظریهی ابهام زیباییو بگذارید اندکی بیشتر درباره   

نوشته پسامدرنیسمِ  و  در  او  در  Salonsهایش   ،Jacques   [ارباب و  قدری  و  قضا  در  اشژاک  و   ]

Neve de Rameau  [راموبرادرزاده میی  تقسیم  شلگل[  کنیم.  فکر  ]اشود،  آن  فریب  را  ها  بهام[ 

]بحث[ هابرماسی(، بلکه    Diskursی  ی وفاق )مسئلهدانستند که مسئله دقیقاً نه مسئلهنخوردند. آن دو می

  ی نمایش یک تعبیرِ مثابهی رخداد بهناپذیرِ ایده، مسئلهبینیی نیروی پیشناپذیر، مسئلهی امر نمایشمسئله

[phrase]  شود چرا که آزموده شده است.  ت و سپس پذیرفته میناشناخته است که در آغاز ناپذیرفتنی اس

 روشنگری دست در دست پیشارمانتیسیسم داشته است. 

تناهیِ اراده به  شود این است که عدمخوانده می  ( Touraine, Bell)ویژگی قاطع آنچه امر پساصنعتی     

بندی برد. توافق بزرگ بیست سال اخیر، اگر به سبک بسیار خشک اقتصاد سیاسی و دورهخود زبان حمله می

گیرد. نخست،  تاریخی سخن بگوییم، تبدیل زبان به یک کاالی تولیدی بوده است. این ]تبدیل[ دو شکل می

بندی(، بازتولید، [ مرتب )بسته2شده، ][ رمزدار، رمزگشوده و مخابره1]شوند که باید  یهایی تلقی متعابیر پیام

)خاطره دسترس  در  و  ]محفوظ  ]و3ها(،  )برآوردها(،  منعقد  و  مختلط  )بازی4[  متضاد  ستیز[  ها، ها، 

ت ـ تأسیس  گیری ـ که یک واحدِ قیمت نیز هس (، بشوند. دوم، واحد اندازه[cybernetics]  هاشناسیفرمان

نتایج رسوِخ سرمایهمی آغازِ کار  شود: اطالعات.  در  به زبان فقط  و    .استداری  بازارها  با ظاهر گسترش 

گذاریِ »میل به نامتناهی« در مواد و مصالح زبان است مطابق  راهبرد صنعتی جدید، قرن آینده قرن سرمایه

 با معیار عملکرد بهینه. 
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ی تضمینی، پرداخت و اعتبار، در  پول فقط یک جنبه از زبان است، جنبهزبان کلِّ پیوند اجتماعی است )   

گذاریِ »میل به نامتناهی« در  های مکان یا زمان(. بنابراین، این سرمایههر صورت سوءاستفاده از تفاوت

ثبات کند. اشتباه است که از  ی خود زندگی اجتماعی را بیهای زندهزبان، سودای آن را دارد که آفرینش

ی طبیعی.  آید و نیز از فلسفهک بیگانگیِ در حال وقوع بترسیم. مفهوم بیگانگی از االهیات مسیحی میی

به طبیعت  و  خدا  عدممثابهولی  سیماهای  بهی  ما  بنشینند.  عقب  که  ناگزیرند  یا  واسطهتناهی  تلفن  ی 

های زبان بیگانه  ی ماشین واسطهشویم. ما بهها( بیگانه نمیی وسایل )رسانهمثابهی تلویزیون بهواسطهبه

دولت به  را  آنها  اراده  که  است  این  خطر  تنها  شد.  دغدغهنخواهیم  تنها  که  کند  واگذار  بقای  هایی  شان 

خودشان است، یعنی نیازی به خلق باور و اعتقاد. ولی این بیگانگی نیست اگر انسان تا تراز یک تجمع  

)بی تصادفیِ  و  پیامپیچیده  مبدِلشمار(  پیام  ( Stourdzé) برنامه    های  بنشیند.  فقط عقب  خودشان  ها 

 های مستعجلِ اطالعات هستند، تابع فجایع. دولت

گویم که  دهم. و در این بافت، میی پسامدرنیته، خودم را در این بافت جای میگفتن از ایدهدر سخن   

عات، و افشای ایهامی گریزناپذیر  عنوان اندیشندگانْ تعمیقِ زبان است، نقدِ مفهوم سطحیِ اطال  نقش ما به

ی متشکل از قلمروهای  الجزایر بسیار پیچیدهدر درون خود زبان. زبان یک »ابزار ارتباط« نیست، یک مجمع

توان تعبیری را از یک رژیم )برای مثال، ]رژیم[  های متفاوتی که نمیتعابیر است، تعابیری از چنان رژیم

  [ Thom]  گذار( ترجمه کرد. در این معناست که توم تجویزی، ارزشتوصیفی( به تعبیری از رژیم دیگر )

های آوانگاردهای علمی، ادبی و هنری  نویسد »یک نظم حاوی هیچ اطالعاتی نیست«. تمام پژوهشمی

 های تعبیرِ مابین آنها. ناپذیری رژیماند: کشف قیاسدر قرن گذشته در این جهت پیش رفته

های زبان. فروید، دوشان،  رسد خط بطالنی باشد بر امکانن معنا، به نظر میمعیار عملکرد بهینه، در ای    

ها تأکید  اند که بر ناسازهها رابله و اِسترن، به این معنا پسامدرن، گرترود استاین، ولی پیش از آن[Bohr]  بور

م. به این ترتیب،  زندهند که من از آن حرف میای گواهی میناپذیریها[ بر قیاسکنند و ]این ناسازهمی

 یابند. تر میآنها خود را به قابلیت و کارکردِ زبان معمولی نزدیک

نحوی از انحا پسامدرن شده  خوانید، اگر بههای اخیر میی فرانسوی سالدر خصوص آنچه شما فلسفه   

ی واسازی  دربارهاش  ها تأکید کرده است، از راه تعمقناپذیریباشد، به این دلیل شده است که بر این قیاس

اش  شناختیی شناختی ناسازهنظمی گفتار )فوکو(، یا دربارهی بیشکنیِ نوشتار )دریدا(، دربارهیا شالوده

)لویناس(، درباره(، درباره[Serres]  )سر اثرگذاری معنا بهی دیگربودگی  ی نومادیک  ی مواجههواسطهی 

 ]/سیّال[ )دلوز(. 
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، و  دیالکتیک منفی،  شناختیی زیبایینظریهـ بر فراز همه متونی چون وقتی اکنون ]آثار[ آدورنو    

بینی از امر پسامدرن  اش عنصر یک پیشخوانیم، در اندیشهمان، میها در ذهنـ را، با این نام  اخالق صغیر 

 اش[ هنوز هم محتاط و ممتنع است. که ]اندیشهکنیم، با اینرا حس می

طور کلی و گذرا  چه من اینجا بهی سیاسی است. زیرا اگر آندهد مسئلهآنچه او را به این امتناع سوق می   

گویم ما را به  شود؟ آیا آنچه من میکنم درست باشد، آنگاه عدالت چه میی پسامدرن توصیف میمثابهبه

یک توهم است. واقعیت در    ن خودکنم. ایکشاند؟ اصالً چنین فکر نمیطرفداری از سیاستِ نولیبرالیسم می

یاسی در خدمت آنها هستند.  ها و طبقات سهای صنعتی، اجتماعی و مالی است که دولتبازداشتِ امپراطوری

ندارند و  ولی از یک طرف، کم کم فاش شده است که این هیوالهای انحصارگرا همواره عملکرد بهینه 

خواندیم(؛ از  کنند )آنچه سابقاً بربریت میکه آنها فقط همچون موانعی برای خواست و اراده عمل میاین

دهمیْ همان چیزی است که باید سرکوب شود، و با  رسد که کار در معنای قرن نوزطرف دیگر، به نظر می

ی[ بیکاری است که باید سرکوب شود. استاندال پیشاپیش در آغاز قرن  ابزارهای دیگری به غیر از ]مقوله

پذیری، سرعت، قابلیت  نوزدهم گفته بود که ایدئالْ دیگر نیروی فیزیکی اقوام باستان نیست؛ ایدئالْ انعطاف

س )شخص  است  میدگردیسی،  مهمانی  به  شب  میر  پا  به  جنگی  نزده  سپیده  و  ایجاز رود،    کند(. 

[Svelteness]های[ ذن و اصطالحی ایتالیایی. این بیش از هر چیز  داری، اصطالحی از ]آموزهزنده، شب

زوریخ(.    کند )اینشتین در برد تا امر نویی را خلق  می  کیفیتی از زبان است، زیرا ]زبان[ انرژی خیلی کمی 

گویند که  کند: آنها به ما میهای زبان گران نیستند. این واقعیت پیشاپیش اقتصاددانان را نومید مینماشی

کنیم، به  ی توسعه را تجربه میهای عظیم را، که ما با آنها سرانجام یک دورهگذاریها ابرسرمایهماشین

ی[ ایجاز مواجه شود:  اید با ]مقولهتناهی بکشند. این قضیه شاید درست باشد. بنابراین، عدمکام خود نمی

. با فشارآوردن در این جهت  کردن، سِیر کردنخیلی کم »کار کردن«، خیلی زیاد آموختن، شناختن، ابداع  

ی  المللی دربارهدر واقع، روزی خواهد رسید که به یک توافق بینگیرد. )است که عدالت در سیاست جای می

 ن از دست دادن قدرت خرید برسیم.(زمانِ کار بدوتقلیلِ هماهنگِ مدت

 : منبع

Jean-François Lyotard, “A Svelte Appendix to the Postmodern Question,” 

Political Writings, trans. B. Readings, UCL Press, 2003, pp. 25-29. 
 

 2e1-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2e1
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 پیامبر و قدرت سیاه

ایاالت متحدهدر    نژاد یو مسئله تروتسکی 

 

 2021ژوئن   9

 

 گسبیرگهای: کریستین نوشته

 ی: م. رضا ملکشا ترجمه

 

  ی قهرمانانه  نقش.  بود  تنیده درهم  روسیه  انقالب  سقوط  و  ظهور  با  در حقیقتتروتسکی    لئون  کار  و  زندگی

به    محکوم  انگیزِتالش غم  سپس  و،  طرفاز یک  چون یک شمشیر داخلی هم   جنگ   و  اکتبر  قیام  طی  او در

  نوظهور است که   استالینیستیِ  ساالری دیوان  برابر   در   انقالبی  مارکسیسم   برای   سپری   عنوان او به  شکست

  اگرچه   و   بود  برجسته   انترناسیونالیست   یک  چنینهمتروتسکی   .کندمی  تثبیت  را  جهان   تاریخ  در  او   جایگاه

  در  انقالبی  یها سوسیالیست  که  را  آنچه  اما،  ننوشت  زیادی  مطالب  کلی  طوربه  آفریقایی  آوارگان  یدرباره

که    نژادپرستی  ــ  شناختندمی  پوستان«سیاه  ی»مسئله  عنوانبه  زمان  آن درسیاهسیستماتیکی   پوستان 

  مبارزه   یدربارهتروتسکی    تحلیل  متأسفانه، به.  توجه قرار داد  بردند ــ موردمتحده از آن رنج می  االتای

  وجوداین    با.  است  تر توجه شدهکم  ،او  زندگی  کارهای  بقیه   با   مقایسه  در   آمریکا  در   پوستانسیاه  آزادی   برای 

  مبارزه  تروتسکی از  تحلیل  یدرباره  نسبی  سکوت  ؛ دارد  خالء نفرت  ترینوجود کوچک  از  حتی  انسانی  ذات
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با    ی ترکمتوافق    کهکسانی  تا   است  شده  باعث ها  ستتروتسکی  میان  در  از جمله  پوستانسیاه  آزادی   برای 

شوند،  دارند  او  هایسیاست این.  دهند  ارائه  نادرست  را  وی  نظرات  موفق  با  پاز مثالً  ـ  کنی  باروخ    که 

(Baruch Knei-Pazنمی )در این مسئله    را  تروتسکی  خواندن نظرات  از  خودی  اولیه  جلوی حیرت   توانست

امر  این    اواما  ،  دادمی  را   «پوستانسیاه  قدرت   معاصر  یک طرفدار  سخنان   خواندن  »احساس  بگیرد که به او 

  برای  پوستانسیاه »ناسیونالیسم از  آشکارا  داد کهربط میتروتسکی   لنینیستی سیاسی« طلبی»فرصت  را به

 [ 1کرده است.]  استفاده انقالبی« سوءتر گسترده  اهداف

  »تروتسکی  که   اندکرده  طرح  این ادعای کامالً متضاد را  اغلب  نیز  تروتسکی   تندروتر   منتقدان ،  حالدر عین

  یمبارزه  محرکِ  نیروی  یک  عنوانتبار بهآفریقایی  یها میان آمریکایی  در  شوروشوق ناسیونالیستی  نیروی  از

شناختی  طبقاتی و  نمی  مقالهاین  در    [ 2نداشت.«]  درک  مسئله  تروتسکی  آیا  که   شودبررسی  ی  »برای 

دو    هر  برابر   در  او   از  شد  خواهد  تنها تالش  جاانقالبی« ارائه کرده است یا خیر. در این  پوستان پاسخیسیاه

ـ   سوی  از   و ناپختگی  دانشیبی  و  ،سویک  از  سیاسی  طلبیفرصتــ    شده است  وارد  او   به   که اتهامی     دیگر ـ

  دفاع   آمریکا   در  پوستانسیاه  آزادی   برای   مبارزه   از  او   تحلیل  تحول و تکاملِ ِتاریخی  هایبررسی  طریق   از 

این.  شود که  استداللجا  در  شد  اجتنابهاکاستی  و ها  محدودیت  نوع   رغمبه  خواهد  بعضی    در  ناپذیری 

برای   مبارزهتر عمیق درک  به شدیدش را اشتیاق و  ذاتی احساس همدلی کلی  طوربهتروتسکی  ،مالحظات

  سنت   در   انقالبیون  بزرگترین  از   ی یکی که مشخصه  پردازیخیال  با   همراه ،  آمریکا  در  پوستانسیاه  آزادی

 . داد نشان مارکسیستی بود، کالسیک

 روسیه  امپراتوری در نایهودی« »یهودیِ

 پرستی نژاد  ی نتیجه  گردد که در برمی  خود او   یتجربه  به   حدی   تا تروتسکی    عمیق  انترناسیونالیسم   ی هاریشه

روسیه    عنوان یک بیگانه دربه  خلقی  و  معنوی،  فرهنگی  از نظر  تزاری،  دولت  یهود با پشتیبانی  علیه مردم

  آدولف ظهور   از  قبل  تزار»،  کندمی ( خاطرنشان Esme Choonaraاسمه چونارا )  که  طوربالیده بود. همان

  واقع   در .  داشت  کشورهای دیگر   همه   نسبت به   ستیزی رایهودی  سطح   ین ترعمیق  آلمان   در ها  نازی  و   هیتلر

  مالکیت   یا  استقرار.  زددامن می  یهودیان  کشتار  و  اوباش  خشونت به    و  کردمی  تشویق  ستیزی رایهودی  ،دولت

  از  سرانجامتروتسکی    خانواده  خاطر   همین  به ،  ممنوع بود  یهودیان  روسیه برای   مناطق  از  بسیاری   در   زمین

  زاده شد و او را لو 1879  در سال  کشاورز یهودی،  ی یک خانواده  پسر  تروتسکی [3.«] سر درآوردند  ایناوکر

منطقه  این   در یهودی  کشاورزان  بیشتر . ( نامیدندLev Davidovich Bronstein) برونشتاین  یچ وداویدو

  یهودیان  تعبیری   به  و،  کردندمی  سیاه زندگی  دریای  ( نزدیکKhersonخرسون )  استپ   ها« در»کولونی  در



1572 

 

  و   بلغارها ها،  صرب  مانند  بیگانه   افراد   سایر   کنار   در)دورافتاده    های بیاباناین    سازی »روسی«کولونی  پیشگام

 [4دوره در امان بودند.]   آن  های ستیزییهودی  بدترین  از  بسیاری  از  و  بودند  زاریسمنمایندگی از ت   بهها(  یونانی

  اولین  ــ نویسی« استنامهکه »تالشی برای خودزندگیــ   زندگی من ، در کتاب1930در  تروتسکی

 آبکنداین کولونی    : »وسطکندتوصیف میگونه  این  را  آلمانی ـ یهودی  »کولونی«  یک  اطراف   دراش  مدرسه

  دو این    تضاد  .آلمانی بود  ی دیگر منطقه  یهودیان و طرف   طرف آن محل استقرار  یک :  عمیقی قرار داشت 

 نی پوشیده  با  بخش دیگر  و  سفال  با  بخشی،  بودند  مرتبها  خانه  آلمانی  بخش  در.  عریان بود  بسیار  بخش

پارهها  سقف،  فرسوده  هاکلبه،  هایهودی  قسمت  در.  چاق و چله   گاوها،  بزرگها  اسب،  بودند  شده   و   تکه 

آزار می  جوان  برونشتاین  اجتماعی  وجدان   ای،عدالتیبی  چنین  «. نحیف  گاوها شاهدی  این    اگرچه،  دادرا 

برخاست که    آلمانی  آموزیدانش  به پشتیبانی از   دبیرستان  در   کهظلمی، چنان  هر نوع   با   او  ضدیت  بر   است

  به دلیل ایجاد دردسر از دبیرستان  موقتاً   باعث شد تا  گرفته بود و   قرار   منفور  معلمان  از   یکی   اذیت   و  آزار   مورد

 [ 5شود.] اخراج 

در  آن  از   پس  تروتسکی را    دویچر  زاک ای طور که  همان  سرانجام   و  انقالبی   مارکسیستی  1898که  او 

  خود   سیاسی  استعداد  وها  توانایی  واقع برای نخستین بارشد، به  نایهودی«  یهودی  توصیف کرده بود »یک

  در. بود، نشان داد ژاپن  با روسیه  امپراتوری  بارفاجعه  جنگ ینتیجه که  1905 های سال طغیان خالل در را

. شد  تشکیل  پترزبورگ  سن  کارگران  نمایندگان  شورای  ،جهان  کارگری  شورای  اولین  1905  اکتبر سال

اهمیت  ،  خود  یزمانه  دیگر   انقالبی  رهبر  هر  از   بیش،  »تروتسکی،  کندمی  خاطرنشان  چوونارا  که   طورهمان

فعالیت  وارد  اشتیاق  با   و  کرد  درک   را   شورا  این   که   کشوری   در   یهودی  جوانی   ،تروتسکی...    شد  ها این 

  سخنران   و  شد  انتخاب  پترزبورگ   سن  شورای   رهبر  عنوانبه  سالگی  26  در  ،در آن رایج بود  ستیزییهود

  ضدانقالبی   مشوق موجی  انقالبْ   به  واکنش  در  تزاری  مخفی  پلیس  «.شد  آن  خبر   صفحه  سردبیر   و  اصلی

تروتسکی   آنچه میان  در . ( بودBlack Hundredsسیاه« ) »صد  توسط گروه  یهودیان خونین کشتار  برای 

  یاد  به  کردند«می  کار  خود   جیب  در  تیرهفت  با  حروفچین  و  نگارروزنامه  که  هراسناکی  چون »روزهایهم

اطمینان    پترزبورگ  سن  در  این شورا  توسط  کارگران  مسلح  هایگروه  سازماندهی  از  کوشید تامی،  آوردمی

 [ 6کرد.]می خنثی شهر در کشتار برای  را اقدامی موفقیت هر گونه با  که یابد

 نیویورک  در روسی  انقالبی 

در اروپا    دیگر  کشوری  به  کشوری   از   روسیه مدام  از  سیاسی  تبعیدی  عنوانبهتروتسکی    ،1917  یژانویه  در

  اجاره   نیویورک  در  آپارتمان  یک  آنجا   در  و  کند  سفر  آمریکا  به   اشخانواده  با   یافت  اجازه  سپس  ،شداخراج می
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  چیزی از  بار  اولین   برای  که  بود  جااین  ،کرده است  یادآوری   من  زندگی کتاب    در  او   که   طور همان.  کرد

 کرد.  درک  متحده را االتایدر  مقاومت و نژادپرستی

  قبضی   هیچ  وی  اما ،  کرد  پرداختپیش  را  او  اجاره  ماه  سه  همسرم.  بود  سیاهپوست  یک  خانه  سرایدار

.  بود  برداشته  هاحساب  بررسی  برای  دفتر سررسید را  قبل  روز  صاحبخانه  زیرا  تحویل نداد  همسرم  به

  چندین   اجاره  با برداشتن  پوستسیاه  که فرد  شدیم  متوجه،  کردیم  مکان  نقل   خانه   به  بعد  روز   دو  وقتی

  ما  این اتفاق کل. نزد او گذاشته بودیم را خود وسایل از  برخی، پول بر عالوه. بود کرده فرار  مستاجر

که    چوبی  جعبه  وقتی  و  کردیم  پیدا  را  خود  اموال  باالخره  اما  بود.  بدی  شروعاین    کرد؛  ناراحت   را

  دقت   با  و  بود  شده  پنهان  آن  درون  که  هایمانپول  یافتن  از،  کردیم  باز  را  وسایل سفالی ما داخلش بود

  دریافت   را  خود  یها قبض  قبالً  که  را   مستاجرهایی  پول   سرایدار.  کردیم  تعجب،  بود  شده  بسته  کاغذ  در

  که   بود  آنقدر بامالحظه  اما   آمدنمی  کند بدش   سرقت  صاحبخانه   از اینکه از  او .  بود  برده ،  بودند  کرده

حساس  آدم  یک.  نکند  دزدی   مستاجرها  از و    تأثیر  تحت  شدت  به   همسرم  و  من.  واقعاً،  ظریف 

  اهمیت  من  برای  کوچک  حادثهاین    .کنیممی  یاد  او  از  افتخار  با  همیشه  و  گرفتیم   قرار  او  کاریمالحظه

  متحده  االت ایدر   پوستان“”سیاه ی مسئله که  ایپرده ازای رسید گوشهمی نظر کرد، به پیدا نمادینی

  [ 7بود.«] کنار رفته کردمی  پنهان را

  اقامت  آمریکا  در  دیگر  ماه  چند  فقط   و  بود  برنگشته  انقالبی  ی روسیه  به   1917  سال   در تروتسکی    اگر

  تفکیک   تنها  مسئله  این  .رفت نیز کنار می  پوستان«سیاه  از مسئله   دیگر ای  »پرده از گوشه  شاید،  داشتمی

  آن  با  باید  آمریکا  در  پوستانسیاه  که  نبود  ( Jim Crow)  کرو   جیم  قوانین  مانندای  شدهنهادینه  نژادپرستانه و

همچنین،  کردندمی  مبارزه طبقهایتعرض    یک  بلکه  عمدی  استراتژی  و  در  دئولوژیک    از   استفاده  حاکم 

 Eastلوئیس )  سنت  ایست   در ،  1917  یژوئیه  اوایل  در .  بود  حکومت کن«   و  »تفرقه بیانداز  برای  نژادپرستی

St Louis )  ، گرفت   پوستانسیاه  جمعیت  علیه  وحشتناکی  یحمله به  39که    محلی صورت  جای  کشته 

توجه و  را  گذاشت  سراسر    عموم  خود  االتایدر  به  کرد  متحده    جیمز   وینستون  که  طورنهما.  جلب 

(Winston James )  کارگران   میان  همیشگی یافتن کار  در رقابت  »کشتار، این  شودمی  نگار متذکرتاریخ  

 : ریشه داشت  نژادپرست«  یک آمریکای در  نهادینه  عرفی، سفید و سیاه

  بسیاری  مانند،  سیاه  کارگران.  دادندرا نمیها  اتحادیه  ی حضور دراجازه  سیاه  کارگران  سفید به  کارگران

از  سفیدِ  کارگران  از ومی  شکنیاعتصاب،  هااتحادیه  خارج  سود    تفرقهاین    از  کارفرمایان   کردند 

  توزی کینه  که  لوییس  سنت  ستای   در شهر   سفیدپوستان  ، 1917  سال   یدوم ژوئیه  در  سپس.  بردندمی

طغیانی  نژادپرستانه  حاد به  دست  بود،  یافته  افزایش  وجودشان  وصفوحشیا  در  و  .  زدند  ناپذیرنه 
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را سر بریدند و زنده    پوستانسیاه  آمیزترین شکلخشونت  و  ینتر وحشیانه  به  شهر  آن  در  هاسفیدپوست

بر زمین    گلوله  شلیک  با،  بودند  فرار  حال  در  که  پوستسیاه  کودکان  و  زنان .  سوزاندند  زنده در آتش

در    اوباش.  شدندانداخته می،  بود  خودشان  یخانه  قبالً  که  داغی  یهاکوره  درون  به  زنده  یا  افتادندمی

   . کردندمی کوبمیخ ی چوبهارا با تختهها پنجره و درها ابتدا منازل  زدن آتش از  قبل  موارد بعضی

، ( Oscar Leonardلئونارد )  اسکار  به  بود،ها  خشونتاین    شاهد  که  روسی ـ یهودی  مهاجر  جوان  یک

»گروه  گفت ،  لوئیس  سنت  یهودیان   ی خیریه  امور   و  آموزشی  انجمن  سرپرست سیاه“  که    روسی  ”صد 

  حداقل این گروه ،  گفت  وی.  بگیرند  عام درس قتل  در  لوئیس  سنت   ایست  سفیدپوستان شهر  از  توانندمی

 [ 8داد«] می فرار  فرصت  به آنها ها را داشتیهودی قصد کشتن  وقتی روسی

 روسیه شوروی  در  کیمک کلود  با مالقات

  حکمرانیگسیخته  عنان  ( Land of the Freeآزادگان« )  »سرزمین  در  استبدادی  چنین  کهاین  به  توجه  با

.  بود  آمریکا  در  پوستانسیاه  بسیاری از   بخشالهام  روسیه   در   اکتبر   انقالب  که  نیست   تعجب  جای ،  کردمی

  انقالبی  از  که  کسانی بود  از  یکی  جامائیکایی  جوان  شاعر  ،( 1948 -1890)  ( Claude McKayکی )مک  کلود

  سال   در   کیمک.  بود  امید  سرشار از  ای را نابود کرده بود،شدهنژادپرست نهادی  که امپراتوری  سوسیالیستی

  در  که  ایوقیحانه  و   آشکار  نژادپرستی  از  او.  رفته بود  متحده   االتای به    و  کرد  کتر را    جزایر کارائیب   1912

کامالً تفاوت داشت،    جامائیکا  آن درتر  نامحسوس  نوع   با  این نوع نژادپرستی  شد؛  شوکه  شد  روبرو  آن  با  آنجا

  :کرد   خاطرنشان  کیمک.  دادندمی  تشکیل  را  شجمعیت  اکثریت   پوستانسیاه  ی بریتانیا کهمستعمره  یکشور 

  احساساتم   و شدم می وبرور  نژادم نسبت به  انکاری غیرقابل و  آشکار نفرت چنین  با که  بود  باری اولین  »این 

به    که  کردم نمی  فکرش را  هرگز  اما بودم  چیزهایی شنیده  آمریکا   مورد تعصب در  در  من ...   بود  ناپذیر وصف

 باشد.«  تلخ شدت این

جنوب  روزمره  هایقتل  در ماهیتچندش  و  ینتر کریه  با  در  سر    با   شمال  در،  آورترین  از  سکوتی 

قتل،  مقدسانهشهرتی خشکهبا حسن  پنهاننیمه  عمیق  نفرت،  ناچاری با  اغلب  گاهکه  گاه  وبیهای 

  روح   کردم؛  وحشت  ابتدا.  بزرگ  ملت  یک  پیکر  در  کریه   و  چرکین  زخم  شود ــ اینمی  ورشعله  اوباش

تنفر در    متوجه  کوتاهی  مدت  از  پس.  برآشفته بود  آور شرم  جهل  ورحمی  همه بیاین  برابر  در  من

ی  مایه  نفرت  زیرا  بکشد  طول  زیاد  توانستنمی  احساساین    ها شدم امامقابل این ظلموجودم در  

 . فالکت است

 شد  جدا خود ( جوانیFabian socialism) از سوسیالیسم فابیانی  تر شد وسیاسی رادیکال از نظر کیمک

. پیوست ( Industrial Workers of the World)  جهان   کارگران صنعتی  مبارز  و  چندنژادی  به سازمان  و



1575 

 

  تشکیل  1919  در  که ( African Blood Brotherhoodانجمن برادران خونی سیاهپوست )  عضویت   او به

بود درآمد،  شده  برادران خونی سیاهپوست، .  نیز   المللبین  با  نزدیکی  روابط ای  فزاینده  طوربه  که  انجمن 

  جهانی  جنگ  از   پس  آمریکا   پوستانسیاه  میان  در  قاومت م   جدیدی از  یروحیه  نماد   ،داشت  جدید  کمونیستی

 مطرح کرد:  1919 سال  در سیاه«، کی، این »بلشویک چنانکه مک. آمدبه حساب می اول 

  برای  را  آن  معنای  را مطالعه کند و  بلشویسم  باید  کند  رهبری  ادعای  بخواهد  که  پوستیسیاه  هر

  است  امروز   جهان  در   رایج  یدهایترین  علمی  و  ترین عالیاین    .دهد  توضیح  پوسترنگین  یهاتوده

  را   بلشویسم ... روسیه.  را بهتر سازد  خود  معنوی  و  مادی  زندگی  تواند عملی کند تامی  پرولتاریا  که

  دیگر  که ساالری نجات داددیوان و کشیش دست از  را  اسالو   دهقان کرده است. منایهودیان  برای

  بلشویسم   .خود را تحکیم بخشند  پوسیده  نهادهای  تحریک کنند تا   یهودیان  قتل  به   را   او   توانستندنمی

امن   سیاهپوستان  برای   را  متحده   االت ایاست  ممکن بر   اگر هدف...    تبدیل کند   به مکانی    روسی 

شود  غرب  جهان   سفید  یهاتوده کنند  نیرویی  با  آنها  و  چیره  قیام    داریسرمایه  دولت  و  متحد 

 شوند!می آزاد خودکار طور به سیاه زحمتکشان آنگاه، کنند سرنگون  را  خود امپریالیستی

Du William Edward Burghardt ویلیام ادوارد بورگهارت دیو بویس ) به ای نامه 1921 در کیمک

Bois )  ،نشریه )رنگین  پیشرفت  ملی  انجمن  سردبیر   Association for the Nationalپوستان 

Advancement of Coloured People )  ،  بحران به نام  (The Crisisنوشت و در آن )   کرد   اعالم  

  انقالب   تا   اید آمده  بیرون  خودتان  ی حوزه  ی خود ازدر سرمقاله  که شما ...    شدم  متاسف   و   »متعجب   که

  مسلم   آمریکایی حقیقت   پوستانسیاه  برای...    بگیرید  سخره  را به  بشریت،  تاریخ  در  واقعه  روسیه، بزرگترین

توجه   و یهودیانکم  تعداد  که   است این    روسیه  انقالب  شایان  نسبت،  شمار    در   پوستانسیاه  تعداد  به   که 

  رژیم   در  خود که  اجتماعی  و  سیاسی  حقوق  یکلیه  انقالب به  طریق  از،  کمتر است  بسیار  آمریکا  جمعیت

 [ 9اند.«]یافتهبود دست  شده سلب آنها از  تزار 

  مورد  در  کمونیستی  المللبین  ی کنگره  دومین  در  لنین  ی قاطعانه  یمداخله  از  پس،  1920  سال  در

  عنوان  را به کیمک آمریکایی، انقالبی نگار(، روزنامهJohn Reedرید ) جان توسط ، پوستانسیاه یمسئله

سیاهپوستنماینده خونی  برادران  انجمن    آزادی   اندازهای چشم  مورد   در  تا   کرد  دعوت  مسکو  به  ی 

  درجه  در  شاعر   یک  عنوان  به  زیرا  بود  کرده   رد  را   رید   پیشنهاد  زمان  آن  در  کیمک.  کند  بحث  پوستانسیاه

  کیمک  که هنگامی،  1922  سال   در   اما   [10در این حد داشته باشد.]  صالحیتی  که  کردنمی  احساس  اول 

 خیلی   فرصت،  کرد  دریافت  را  مسکو  در  کمونیستی  المللبین  یکنگره  چهارمین  در  حضور  نامه برایدعوت

:  کندمی  یادآوری  بعداً .  شد  شوروی  یروسیه  راهی  بالفاصله  و   کرد  شد در برابر آن مقاومت خوبی بود که نمی
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رفتم مردم  »هر وقت به خیابان می  [11«]. هستند  من  زندگی  روزهای  ینترماندنییاد  به   روسیه   روزهای   »آن

ای کامالً متضاد با ... غلیان واقعی احساسات مردم« ــ تجربه  کردنداشتیاق با من احوالپرسی میبا شور و  

یاد می  1923  تا  1922  قحطی«  های »سال  طول   در   اروپا. او   و  آمریکا  اش در تجربه   در  »هرگز :  آوردبه 

اندازه به   زندگی در    کی مک  اگرچه   « .ودمنکرده ب  افتخار  بودن خودپوستبودن، سیاهآفریقایی  خود تا این 

عنوان  داشت و نه به حضور( در کنگره Harlem Renaissanceرلم )هانوزایی  برجسته  هنرمند یک  مقام

، کرد کمک انپوستسیاه ی مسئله مورد در کمینترن یقطعنامه نویس پیش دراما   ،رسمی سیاسی یک مقام

 : کرد صحبتنیز  آن  یدرباره کنگره وشوق درشور با که موضوعی

  وضعیت  از   شدیدتر  و تر  ناخوشایند  بسیار   .است  جدی  خطرات   از   مملو  وحشتناک و  آمریکا   امروز   وضعیت 

  تعداد  که  هولناک است  و  زشت  چنان این مسئلهآن  .تزار   زیر سلطه  در  روسیه  یهودیان  و  دهقانان

  با خجالتها  کمونیست  و ها  سوسیالیست...    هستند   آن   با  رویارویی  به  مایل  آمریکا  مردم  از  معدودی

  آمریکا   یهاکمونیست  وها  سوسیالیست  میان  در  تعصب  بزرگ  عنصر  زیرا  اندکرده  مبارزه  آن  فراوان با

  که   است  مشکلی  ترینبزرگاین    ...  شوند  مواجه  انپوستسیاه  مسئله  با  نیستند  حاضر  آنها.  دارد  وجود

  از تصوراتی  را   خود  باید   ابتدا  آنها  که   این است   واقعیت  کنند؛  غلبه   آن  بر  باید  آمریکا  هایکمونیست

  تبلیغات   نوع   هر ی سیاهپوستان بامسئله  بتوانند به  تا  کنند  رها  در سر دارند  پوستانسیاه  به  نسبت  که

 [ 13]  رادیکال بپردازند.«

  یها بلشویک  با  اما  کند  مالقات(  بود  بیمار  خیلی  که )  لنین  با  نتوانست  بود  مسکو  در  که  زمانی  در  کیمک

  به   حتی  هرگز   استالین.  کرد  مالقات تروتسکی    همه  از  باالتر   و   بوخارین ،  رادک،  زینوویف  مانندای  برجسته

  در  کیمک  که  همانطور،  حالاین    با .  دهد  پاسخ  مالقات  برای  کیمک  درخواست  به  تا  نداد  زحمت  خود

  »وقتی  استالین  با  مالقات  درخواست،  کندخاطرنشان می  1937  در  خانه،  از  بسیار دور  ،خود  ینامهزندگی

 [ 14شد.«] ذهنم محو از جنگ بود آشنا شدم، کمیسر   زمان  آن که در تروتسکی گیرای شخصیت  با

  موقعیت ،  شانگروهی  هایسازمان،  آمریکایی  پوستانسیاه  ی درباره  تندی  و   سؤاالت صریح  تروتسکی

  و  آمریکایی سیاهان بین که این  آخر در  و  آنها اجتماعی آرزوهای  و  ها غصه، مذهب، تحصیل، سیاسی

 اطالعاتی که داشتم به او پاسخ   و  دانش  تمام  من با.  پرسید  دارد  وجود  احساساتی   نوع  چه  آفریقایی

با   که،  کرد  ابراز  پوستانی سیاهدرباره  را  خود  نظرتروتسکی    سپس.  دادم   رهبران   سایر  در مقایسه 

  سریع  پوستانسیاه  به  نسبت  پوستانسفید  تعصب   دالیل  مورد  در   او ...    بود  تر هوشمندانه  روسیه

  درباره تمسخرآمیزی  احساس  هیچ  خوشبختانه و  نکرد استنتاجی  هیچ، واقع در . کردنمی گیری نتیجه

  که   داشت   اصرار   او ...    بود  عملی   بسیار  گفت  آنچه.  نکرد  ابراز  سفیدپوستان  و  پوستانسیاه  برادری 
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  یاداره  در  دارد  دوست  که  گفت  وی...    ببینند  آموزش  کارگری  جنبش  ی زمینه  در  باید  پوستانسیاه

  ارتش   افسران  عنوان  به  را  پوستانسیاه  از  گروهی  آموزش  پیشنهاد  و  کند  ایجاد  عملی  نمونه  یک  خود

 [ 15ارائه داد.] سرخ 

  جهانی  و   »بینشی انسانی  و   کند«می  صحبت  »عاقالنهتروتسکی    کردمی  احساس  کی مک  کلی  طور   به

  «. مانده بودند  عقب  تمدن  یقافله  از  متأسفانه  که  دانستمی  دیگر  مردمان  مانند  را  پوستانسیاه  او.  داشت

،  مکتوب خواست  صورت  به  را  نظراتم از ای  خالصهتروتسکی    ،من  رفتن  از   »قبل  که   آورد می  یاد  به   کیمک

  چاپ   شوروی   جماهیر   اتحاد   مطبوعات   نوشته در   دو  هر   « .نوشت   آن   درباره  تفسیری  او   و   این کار را کردم 

  تفکرات   اندازه  چه  تا  که   داد  نشان  1923  در  کی«مک  رفیق  به  به نام »نامهتروتسکی  ی  [ مقاله16شد.]

  الملل بین  در   تروتسکی   و  که لنین   پوستانسیاه  یمسئله  یها دربارهدیدگاه  در آن زمان با توجه به   تروتسکی

و انجمن برادران خونی    کیچنین تروتسکی مشوق مکهم  است.  گرفته  شکل،  ندبود  کرده  طرح   کمونیستی

:  داشت   اظهارتروتسکی    .داشتند  کمونیستی  المللبین  با   نزدیک  ایرابطه  در آن زمان  بود که  سیاهپوست

ها  انسان  همه  برابری ،  استعماری  مردم کشورهای  سرنوشت  تعیین  یدربارهعمومی    یها قطعنامه  »زمانِ 

ارزش  .  است  رسیده فرا  عملی   و  مستقیم  اقدام   زمان  . است رسیده  پایان  به  رنگ پوست گرفتن  نظر  در  بدون

  میان  در  عملی   کار  برای  گروهی   تشکیل   برای   و  شوند می  جمع  انقالب   پرچم  دور   که   پوستیسیاه  ده  هر

الملل  است که بین  ی تثبیت اصول و مبانیقطعنامه  ها ده  از   بیشتر   صد برابر  ، شوندمی  متحد  پوستانسیاه

می تصویب  سخاوتمندی  با  ی  وظیفه  پوستسیاه  مروجان  »آموزش   که   کرد   اشارهتروتسکی  کرد.«  دوم 

  خودش   مانند  شخصی  نقشی که  کرد  اعتراف  اما  است.«   کنونی  مقطع   در  ضروری  و  بسیار فوری  انقالبی

  نوع سازماندهی  چه  »سخن گفتن از اینکه .  همین حد است  تا  فقط ،  کند  فاای  »آموزش«این    در  تواندمی

  احتماالت   و  شرایط  یدرباره  زیرا،  است  دشوار  من  برای  است  مناسب  آمریکایی  پوستانسیاه  جنبش  برای

 دهیسازمان  هایشکل،  عمل  برای   کافی  ی اراده  وجود   محض   اما به .  ندارم  اطالعات  ی کافی عینی به اندازه

 « .شد خواهد پیدا

ا تروتسکانیم  نیدر  توجه    ی،  عقببا  قدیمیبه  عطف  نقاط  از  عمومی  انشینی  خصوص  در  تحاد  تر 

 در   جنوب  پوپولیستی  جنبش   مثالً در  که  کایدر آمر  یطبقاتراستای خطوط  در    پوستاند یو سف  پوستانهایس

فعالیت و    اهمیت   و  ضرورت  از   ،جهان دیده شده بود  کارگران صنعتیدر سازمان    سپس  و  1890  یدهه

  درهم شکستن  مانند انجمن برادران خونی سیاهپوست برای   هاییسازمان  و   پوستانسازماندهی خود سیاه

  کارگری   یها اتحادیه  بوروکراسی  نژادپرستی در  به  اشاره  باتروتسکی    .کردمی  کارگر دفاع   طبقه  اتحاد  موانع

خطوط  هاجنبه  از  باید  سیاستاین    علیه  »مبارزه  که  نوشت  آمریکا  در   از  یکی  «. شود  انجام  مختلف   و 
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گسترش  با  طبقاتی   اتحاد   برای   ها گام  ترین مهم و  پوست  سیاه  »بردگان  میان   پرولتری«   آگاهی   »رواج 

در   پوستانسیاه  میان  انقالبی«  اعتراض  و  انسانی  کرامت  احساس  »بیدارکردن  با  آمریکا« و  داریسرمایه

 برداشته خواهد شد.، متحده االتای

  پوستان« سیاه  ی»مسئله در  آمریکا   چپ  سیاسی عمومی  ماندگیعقب  به  توجه باتروتسکی    ،وجوداین   با

به این   پوستانسیاه سیاسی مشارکتِ   که کرد  تصریح چپ  در کل به  پوستانسیاه اعتمادی بی آن  متعاقب و

دیده  آموزش  از نظر سیاسی  ثارگر وایپوستان انقالبی  سیاه»تنها به مدد    بینی،ی قابل پیشادهینآ  طریق برای

 [ 17« ].شودانجام می

 پوستان« سیاه ی »مسئله و آمریکایی یهاتروتسکیست

  بسیاری   ازتروتسکی    ،کمونیستی   المللبین  اول  یکنگره  چهار  زمان  در  کیمک  یدرباره  بحثاین    از  جدا

  موکول   دیگران   به   استعماری را   و   مسائل ملی ،  ترکلی  طور به  و  متحده  االتایدر    سیاهان«   ی»مسئله  جهات

  ی مداخله   با   روسیه   انقالب  کههنگامی  جنگ   به عنوان کمیسر  او  یها اولویت  درک است که   قابل.  کرد

  توسط  تروتسکی   وقتی  ،وجوداین    با.  باشد  دیگری  جای  در ،  بود  روبرو   داخلی  جنگ  و   در محاصره  المللیبین

  حفظ  و  دفاع   مسئولیت  تنهایی  به   تقریباً ،  شد  اکتبر  انقالب  سرزمین  از   تبعید  به  بوروکراسی استالینی مجبور

  خود   طرفداران  قلیل  گروه  تبعیدی بهتروتسکی    ،1929  سال   در.  را به دوش داشت   کالسیک  بلشویسم  سنت

  کمونیستی  یاتحادیه  عنوان  به  را  خود  تازه  و  بودند  شده  اخراج   کمونیست  حزب  از  زماندر آن    که  آمریکا  در

»مسئله.  نوشت  ای نامه،  بودند  کرده  بازسازی  [18] ( اپوزیسیون )  آمریکا از  دفاع  اهمیت  بر  ی  تروتسکی 

 نداشتند:  پوستیسیاه عضو صفوف خود در چه آنها اگر  پوستان« تأکید داشتسیاه

  قشرهای   اشرافی  تعصبات  جو  در،  کاذب  بوروکراسی کمونیسم  مانند،  کارگری   بوروکراسی اتحادیه

، درگیر این مسائل شوند  میزان  کمترین  به  حتی  مخالفان  اگر.  کندمی  زندگی  کارگران  باالتر نسبت به

تا آخرین ذره    را  آنها  باید  بلکه  ،کنیم  محکوم   و   رد  را  تعصباتاین    باید  تنها  نه   ما.  بود  خواهد   آورفاجعه

  پیدا  پرولتاریا   یها قشر  ین ترناامید  و   ینترمحروم  به سوی   را   راه   باید   ما.  خود بیرون کنیم  از ذهن

ما    به طردشدگان جامعه کرده است   مبدل  آنها را   داریسرمایه  یجامعه  که  باید سیاهپوستانی،  کنیم

  کار   به این  نسبت  ما  پایبندی  و  انرژی  به  کامالًن  ای  و.  قبول کنند  خود  انقالبی  برادران  را به عنوان

 [ 19دارد.] بستگی

که   جدید وجود نداشت  گروه کوچک   اعضای این  بینتروتسکی    یها گوش شنوایی برای توصیه،  متأسفانه

  ی بسیار مهم اختالف مسئلهاین    یادامه  چگونگی  ی در زمینه  و  بودند  سیاسی  کارهای  سایر   کامالً درگیر 

  آلمان   در  کسب قدرت  آستانه   در  هیتلر  حزب نازی  که  واقعیتاین    رغمبه،  1933  فوریه  اواخر  در.  داشتند  نظر
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 جنبش  ی نماینده  با  تا  کرد  پیدا  وقت این را  او،  بود  تبعید  در  ( Prinkipoپرینکیپو )  جزیره  درتروتسکی    و  بود

  را  آمریکا«   در  پوستانسیاه  »مسئله تا  کند  مالقات،  ( Arne Swabeckسوابک )  آرن،  آمریکا  ستیتروتسکی

این امر  بحث   .توضیح دهد   شعار   ناگهان  کمونیست به   حزب ،  1928  سال   در   که  گرفت   شکل   بر اساس 

  که   متحده  االتاینامعلوم در    منطقه  یک)  سیاه«  کمربند   برای  »تعیین سرنوشت  ــ  کرد  مطرح   را  جدیدی

افراد آن    طور   به  آنها،  کرو  جیم  قانون   بدون  اینکه  و  دهندمی  تشکیل  را  جمعیت   اکثریت  پوستسیاه  در 

ملی    یبر پایه  آمریکا  در  پوستانسیاه  چنانکه   ــ(  داشت  خواهند  اختیار در  را  سیاسی  قدرت از  بخشی  طبیعی

مرد بههمانند  نیز  و    که این  به  توجه   با.  گرفتند  قرار   ستمتحت  نژادپرستی  ی واسطهم کشورهای مستعمره 

  استالین  مسکوی تحت حکومت   بلکه از جانب   آمریکا  در   پوستانسیاه  طرف خود سیاه نه از   کمربند  تقاضای 

  سمت   به   غیرعادی   تغییرجهت  در  شدهاستالینی  کمونیستی  المللبین  ی پیشینه  به   توجه   با   و، مطرح شده بود

هاد  به این پیشن  نسبتاً  کلی  طور  به  ی ستتروتسکی  آمریکایی  جنبش،  سوم«  ی»دوره  در   گرایی افراطیچپ

  اصلی  مسئله  که داشتند اصرار کلی  طور   به، سیاه کمربند برای  انتزاعی  شعار  طرح  جای به آنها. بودند بدبین

آمریکا    در  پوستان«سیاه  برای  اقتصادی  و  سیاسی،  اجتماعی  »برابری  نبرد در جهت  بنابراین  و  نژادی  هنوز

 [ 20].است

  مشترکی   اقدامات   آمریکا   در   که   بود می ای  گونه   به   شرایط   »اگر   بود که   موافق   1933  سال بحث    در تروتسکی  

در  ،  بود   شده   تبدیل  واقعیت  یک  به   طبقاتی پیشتر  داد و برادری پوست رخ می رنگین   و   سفیدپوست   کارگران  بین 

  از   پس   آمریکا   در   سیاهپوستان   1920  دهه   طی   در   اما   « . داشت   مبنایی   ما   رفقای   ی ها استدالل   شاید   آن موقع 

افریقایی در حالت  جامائیکایی و پان   ( Marcus Garveyگاروی )   پیرامون مارکوس ای  توده   جنبش   فروپاشی 

ها  چنین چینی هم   و   پوستان سیاه   با   رابطه   در ...    مرتجع است   به شدت   آمریکایی   »کارگر   که   حالی   در ،  دفاعی بودند 

  که   بفهمانیم   آنها   و به ...  شود   داده   درس   این هیوالهای آمریکایی  به  بود   »الزم  این  بنابر  را دارند.«  حکم جالد 

مادی    های ستم   به   توجه   با تروتسکی    « . باشند   کشور این    نگهبان   که   نیست   الزم   و   نیست   کشور آنها   تنها   آمریکا 

،  سفید   متشکل   کارگر   طبقه   حتی   جمله   از ،  آمریکایی در کل   سفیدپوست   ی جامعه   توسط   پوستان سیاه   جمعیت   به 

  »تعیین   عدم طرح مسئله   و   باشد   انتزاعی   خود   »برابری«   واضح   شعار   که   دارد   وجود   خطر این    که   بود   باور این    بر 

»با    این بنابر   و   آمد شمار می به   آمریکایی«   برای دیدگاه شوینیستی   معین   سیاه«، »امتیازی   سرنوشت برای کمربند 

  سفیدپوستْ   کارگر   آموزِش  پوستاْن تنها با »سیاه :  شد   یادآور   وی   سفیدپوست سازگار« بود.   کارگران   دئولوژی ای 

 [ 21] . بود   دموکراتیک   ای مطالبه   سرنوشت«   »تعیین   و   رشد کنند«   طبقاتی   نظر   از   توانند می 

 و  ( Scottsboro Boysاسکاتسبورو« )  »پسران حقوقی مهم دفاعیات تأثیرتحتتروتسکی  شک بدون

  اجازه  کمونیست حزب به  که  کمونیست بودند قرار گرفته بود. افرادی مسئول حزب  اکنون که افرادی دیگر
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تروتسکی    که   طور هماناین،  برعالوه.  بگستراند  متحده  االتای  پوستانسیاه  جامعه  در  جدیدی   یهاریشه  دادند

در   »تعیین،  کرد  بیان مفهوم   سرنوشت«    ادامه  در   او   و ،  بود  انقالبیعنوان یک شعارْ  بهو    خاص«   »یک 

آمریکا«    در  مداوم  »انقالب  روند  در  اساسی  نقشی  تواندمی  سیاه  انگیزه برای کمربند  چگونه  که  کرد  زنیگمانه

مبارزه.  باشد  داشته مسیر   به   تبدیل  پوستانسیاه  است  ممکن  »آنگاه،  سیاه  کمربند  به  رسیدن  برای  در 

  و   ینتر ماندهآنها را عقب  انقالبی  در گذشته چپ   که، شوند«  آمریکا  کارگر طبقه جنبش  بخش  ینترپیشرفته

،  سرنوشت  تعیین  طریق  از  نیز  پوستانسیاه  که  است  محتمل  »بسیار.  گرفتندجنبش در نظر می  ینترنظمبی

سپس بخش   آنها.  برسند  پرولتاریا  دیکتاتوری  به  بزرگ  قدم  دو  با،  سفیدپوست  کارگران  بزرگ  جبهه  از  پیش

 [  22«].کرد  خواهند پیشتاز را تجهیز

  که   است   آن   ازتر  پیچیده  آمریکا  در  اوضاع   که   داد   نشان  را   واقعیت این    جااین  درتروتسکی    ،کلی  طور  به

  گروه  یک  بر  فشار  کههنگامی.  دارد  و  داشته  وجود  ظلم   ی ازمختلف  اشکال  و  درجات  و،  شوددیده می  ظاهر  در

، شوداعمال می  پوستانسیاه  به  نسبت  االت متحدهایهمانطور که در  رسد،افراطی میستمدیده به سطوح  

 کنند خود دفاع می  شورش   از  دیدگانستم  کههنگامی.  است  زمان مطرح  ی تنها مسئله  انفجار حتمی است و 

.  است  غیرممکن  آن  بینیپیش   البته  که  سازماندهی کنندلی  اشکا  درخود را  دفاع  این احتمال وجود دارد که  

  به   را   خود   دفاع  چنین حق دارند و هم  دارند   را   خود  سرنوشت  تعیین  حق   پوستسیاه  جمعیت این،    بر  عالوه 

  ی هاسوسیالیست نامشروط، گیرم نه غیرانتقادی، حمایت  و، کنندسازماندهی بخواهند که شکلی و شیوه هر

سیاه   کمربند  سرنوشت«  تعیین  »تقاضای  از نظر تروتسکی رد  .انتظار داشته باشند  رونداین    در  را  انقالبی

بود  نکرده  مطرح   را   آن  خود   هنوز  پوستانسیاه  که  دلیل این    به  تنها  پیشاپیش مغرضانه  ،  البته.  بودند؛ 

  بر ،  عینی  کامالً   اصطالحات  با  توان نمی  را   هاملت،  حالاین    با  [ 23نه ملت.«]  هستند  نژاد   پوستان»سیاه

 Benedictاندرسون )  بندیکت  که  بود  چیزی   هماناین    اما،  کرد  تعریف  اقتصادی  واحد  یا  زبان،  قلمرو  اساس 

Anderson ) آفرینش یک  (سیاه ناسیونالیسم جمله  )از  است، و ناسیونالیسم  نامیده خیالی«  »جوامع  را آنها  

 کنندهتعیین  انتزاعی  معیار  یکصرفاً    مسئله این    »در،  گفتتروتسکی    که  طور همان  [ 24].بود  پیچیده  فرهنگی

  تصادفی   طور  به  امراین    اما.  است  کنندهتعیین  بسیار  آنها  یهاانگیزه  و  احساسات،  تاریخی  آگاهی  بلکه،  نیست

  نژادی   موضوعات   ازها  »ملت،  واقع  در  «.شودمی  عمومی مشخص  شرایط  توسط  بیشتر   بلکه  شودنمی  تعیین

 سوق   ملی  و  سیاسی  وحدتی  سمت  به   را  آنها  پوستانسیاه  »سرکوب  و  کنند«می  رشد  معینی  شرایط  تحت 

این    ،باشند  یک ملّت   ملّت تبدیل شوند؛ ولی اگر  یک  کنیم که به نمی  ملزم  را  پوستانسیاه  البته   ما ...    دهدمی

  اگر :  گوییممی  ما.  کنندمی  تالش  چه چیزی  برای  و   خواهندمی  چه   یعنی،  آنهاست  آگاهی  به   مربوط   مسئله
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این    آنها  تا   کنیم  مبارزه  امپریالیسم   با   خون   قطره  آخرین  تا   پس ما باید،  دارندای  خواسته  چنین  پوستانسیاه

 [ 25کنند.«]  جدا  خود برای را سرزمینی بخواهند هرطور  و کجا هر  که کنند کسب را  حق

زمانی که    بود:  مطمئن«  »کامالً   آمریکا  در  دهینآ  انقالبی  مبارزات   از   جنبه  یک   مورد   در   فقط   تروتسکی

  کارگران   از  بهتر  حالت  هر  »در  آمریکا  جامعه  بخش  تریندیدهستم  عنوان  به  پوستانسیاه   جنبش آغاز شود،

  آمریکا   در   انقالبی   یهاسوسیالیست  برای   آنچه   بنابراین  و ،  کرد«  خواهند  مبارزه  رهایی  برای   سفیدپوست

  علیه   بلکه  پوستانسیاه  ملی   یها فرضپیش  علیه  نه   سخت   و  رحمانه ی بیمبارزه  آغاز »یک،  دارد  اهمیت 

  آن  از  که  نبود  پوستانیمسئله سیاه  تنها  نهایت   در  نژادپرستی.  است  سفیدپوست«  کارگران  عمیق  تعصبات

  طبقه   که   بود  بنیادی  مشکلی  بلکه اساساً  دئولوژی؛ ای   یک  عنوان  به  سفیدپوستان  برتری   یعنی   بردندمی  رنج

  متحده   االت ای»در،  بود شده  متذکر  مارکس   کارل  که  همانطور .  بود  روبرو   آن  با  آمریکا   در  سفیدپوست  کارگر 

فلج    مستقل  کارگری  گونه جنبش  هر،  کرددار میلکه  را  جمهوری  از  بخشی  داریبرده  که  زمانی  تا،  آمریکا

در حالیکه در پوست سیاه داغ بردگی خورده  تواند در پوست سفیدْ خود را رهایی بخشد؛  کار نمی.  مانده بود

،  است  حل نشد و هنوز یک مسئله   آمریکا   داخلی  جنگ   انقالبی   شورش   در  داریبرده  اگرچه   [ 26است.«]

  بازی   را  گرستم  نقش  سفیدپوست  کارگر  »وقتی  ،کردمی  یادآوری  خود  هواداران  بهتروتسکی    که  همانطور

پوستان که  رنگین  در کشورهای مستعمره یا  مردم  به   چه برسد  ،کند  آزاد  را  خودش  تواندحتی نمی ،  کندمی

 [ 27«] .تر است بسیار سخت

  مالحظات   تنها  اظهاراتم  در  و  امنکرده  مطالعه  مسئله را این    هرگز  »من  که  اذعان کردتروتسکی    اگرچه

 اساسی   موارد  از  بسیاری  درک  به  قادر   او   که   داد  نشان  1933  ی سالهابحث  در،  گیرم«را در نظر می  عمومی

تروتسکی    ،مذهبی  باورهای  تناقضات   مورد  در،  مثال  عنوان  به.  آمریکاست  در  نژادی  ی عینی سرکوبمسئله

  آمریکایی(  سارق  )بارون   راکفلر   تعمیدغسل  از   متفاوت  کامالً   پوستسیاه  تعمید»غسل  که  کرد  خاطرنشان

به    مربوط  جا این  درتروتسکی    یها بحث  ضعف  نقطه  بارزترین  [ 28«].هستند  متفاوت  مذهب  دو  هااین  .است

کنند« یا  می  صحبت  پوستی خودشانسیاه  زبان  به  جنوبی  االتایدر    پوستاناست که آیا »سیاه  این مسئله

است هنگامی    ممکن   شدن واهمه دارند«، اما خاطر کشتهبه  کردن صحبت  از   طبیعی  طور  نه، چرا که آنها »به 

 Christopherفلپس )  کریستوفر،  حالاین    با.  بگیرد  ایدوباره جان تازه  کنند، این زبان  آزادی  احساس  که

Phelps )  عنوان   به ،  نیست  عجیب چندان  زبان   ی دربارهتروتسکی    زنیگمانه  و   »کنجکاوی  که شده  متذکر  

  ملیت   و  زبان  که  جایی گیرد، یعنی  قرار  مرکزی  اروپای  و  روسیه  در  ملی  یبستر مسئله  در  کههنگامی،  مثال

بودند  هم  در که جورج،  کلی  طور   به  [ 29«] .آمیخته  )  همانطور    مورد  در  ( George Breitmanبریتمن 

  که به نظر او انقالبیون ،  دهد  خود نشان   آمریکایی  رفقای  در این بحث اشاره کرده، »تا به  تروتسکی  دخالت
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  انتقادی   با  را   متعصب  سفیدپوست  کارگران   او،  دهند  نشان  پوستان واکنشسیاهچگونه در برابر ستم به    باید

  که   همانطور  « .کردمی محکوم سفیدپوست،  یا  پوستچه سیاه،  آمریکایی  مارکسیست  هر   از تر  تلخ  شدیدتر و

  نژادپرستانه  باورهای   بندیدرجه  بین  توانستمی،  در توضیح این نکتهتروتسکی،    »خود،  کنداشاره می  فلپس

  مسئله   او این   حداقل  اما ،  سفیدپوستان  کامل  برتری  گرفته تا  تسلیمو    فحاشی  از ،  شود  قائل  بهتری   تفاوت 

 [ 30«] .داده بود  قرار  اولویت  در را

  جدی  »بحث  برای انجام  آمریکا  ستیتروتسکی  جنبش  از  دعوت  با  1933  سال  در  را  خود  بحث  تروتسکی

  پرداز نظریه،  ( Max Shachtmanشاختمن )  ماکس،  اساساین    بر.  رساند  پایان  به  مسئله«این    مورد  در

  پوستان«سیاه  و   با عنوان »کمونیسم  سندی،  آمریکا در آن زمان  ستی تروتسکی  یاولیه  جنبش  ی برجسته

که (  1933) ان  پوستسیاه  مسئله  مورد  در   من  »نظر:  داد  پاسختروتسکی    .فرستادتروتسکی    برای  نوشت 

.  هستم  یادگیری   آماده  همیشه   و   دارم کمی    اطالعات   این مورد  »من در   « .دارد  زانه پرداگمانه  کامالً  ماهیتی

کمونیست    موضع حزب  از  گسترده  انتقاد  با  شاختمن  [31«]. خواند  خواهم  فراوان  یعالقه  با  را  شما  ینوشته

»تعیین خودِ  تلویحاً  اینگونه) سیاه«    کمربند  برای  سرنوشت  یعنی    (،کشید  چالش  به   راتروتسکی    موضع 

و    تمسخرآمیز   ماهیت   شاختمن   اثر  که   حالی  در.  آمریکایی دفاع کند  سم تروتسکی  موضع   از  تصمیم گرفت 

  راهگشای   و  پیشگام  تاریخی  تحلیل  یک  جهات  بسیاری  از  و  افشا کرد  را  سیاه  کمربند  پیشنهادها برای  انتزاعی

  خالی از   اثرش  کندمی  یادآوری   که  است  بود، اما حق با فلپس  آمریکا  در  نژاد   د مسئله در مور  مارکسیستی

  هرگونه   امکان  و،  نبود  بینیپیش  قدرت  پیشرفت دارای  برای  شاختمن  ترسیمی  اندازهایچشم.  نبود  ضعف

به صورت،  کردمی  رد  پوستسیاه  کارگران  انقالبی  اتحاد  طریق  از  جز  را  پیشرفت   ارزش  یترانتقادی  و 

مشاهده    که  همانطور ،  وتسکی ترکه    ای مسئله،  گرفتمی  نادیده  را  پوستانسیاه  مستقل  خودسازماندهی

نشد  هرگز ،  کردیم   اعتبار   انکار  در  »وی ،  کندمی  اشاره  شاختمن  درمورد  فلپس  که  همانطور.  مرتکب 

، پوستانرنگین  که  را نادیده گرفت   ساز سرنوشت  ی استراتژیکمسئلهاین    ،مستقل  پوستیسیاه  های جنبش 

ندارند، باید دست    پوستانسیاه  خاص  ی هاخواسته  از   پشتیبانی  به   تمایلی   سفیدپوست  کارگر  طبقه   کههنگامی

یا    پوستانبرابری سیاه  زمانی که متمایل به مقاومت در مقابل  این،  از  بدتر  حتی  به چه اقدامی بزنند؟؛ یا

خلق،    جبهه  به  الملل کمونیستیبین  چرخش  با   زیرا،  نشد  منتشر   شاختمن  [ اثر32هستند.«] نژادپرستی آشکار  

ی  شعار حزب کمونیست یعنی »تعیین سرنوشت برای کمربند سیاه« کنار گذاشته شد تا به نظرات نژادپرستانه

 آمریکایی   پوستانسیاه خواست خود  بر  مبنی  اندکی شواهد  هنوز  همچنین.  »لیبرال« آمریکایی توهین نشود

 داشت.  وجود سیاه کمربند  برای
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 Socialistسوسیالیست )   کارگران  در قالب حزب   که  ، 1930  دهه   طول   در   آمریکا   ستی تروتسکی  جنبش 

Workers Party (SWP) )   آمریکا   گرایی اتحادیه   انفجاری  رشد   و   بزرگ   رکود   یدوره   در،  شکل یافته بود 

 دارای  در آن زمان   حزب کارگران سوسیالیست   که   واقعیتاین    رغم به ،  حال این    با .  افزایش داد   خود را   اعضای 

 جادایدر   آمریکا   ستی تروتسکی   جنبش   موفقیت   عدم  نگران  شدت   به  هنوزتروتسکی    ، بود   پوستسیاه   عضو   ها ده 

 از 1930  دهه  طول   در   آمریکا کمونیست حزب  که بود  متحده   االت ایپوستان سیاه  جمعیت با ارتباطی نوع هر 

 [33] .بود   شده  آن  انجام  به   موفق   کار  دفاع از   مبارزاِت طریق سلسله 

  (، تاریخدانCLR James( )1901 -1989سی. ال. آر. جیمز )  تا  تیبی دادتر   تروتسکی  1938  سال  در

  محرکه   نیروی  شایدکه  ،  طبقاتی«  آفریقایی طرفدار مبارزات»پان  و  ینیدادیتر پوست  و سیاه  مارکسیست

  متحده  االتایبه    شش ماهه  سخنرانی  تور  برای یک،  بود  1930 دهه  طول  در  انگلیسی   سم تروتسکی  فکری

برای   هنگامتروتسکی    که  همانطور.  بیاید   وآکانیکو  در  پوستانسیاه  مسئله   مورد  در  گفتگو  دیدارشان 

(Coyoacánدر   کارگران  حزب  نگرش،  مسئله  اولین  که  معتقدم  »من،  گفت  جیمز  به  1939  آوریل  ( 

  هیچ   تقریباً  حزب  تاکنون  بفهمیم  که  است  کنندهناراحت  بسیار.  است  پوستانسیاه  به  نسبت  سوسیالیست

  به   قادر تنها  نه  حزب کارگران سوسیالیست  که  داد هشدارتروتسکی    «.است  نداده  انجام  زمینهاین    در  کاری

  پوستانسیاه.  شود  مبارزه   وارد  بیشتری   جدیت   با   کهاین   مگر  ، خواهد بود  زوال«   به »رو بلکه  نیست   »توسعه« 

  قرار   و  بودند  کارگر«  طبقه  اجتماع  »پویاترین،  جمعیت  بخش  ترین«تبعیضو تحت  ینتردیده»ستم  عنوان  به

، کند  برقرار  ارتباط  آنها  با  توانستنمی  حزب کارگران سوسیالیست  اگر.  باشند  کارگر«  طبقه  »پیشتاز  بود

 [ 34بود.«]  خواهد دروغ یک تنها موارد  بقیه ومداوم   انقالب. نیستیم شایسته  اصالً  که ما »پس

 جیمز  سی. ال. آر.  مالقات با

  نویسنده   از قبل به  آمریکا  ستتروتسکی   رهبران،  1939  آوریل  اوایل  در  جیمز  باتروتسکی    مالقات  زمان  در

  آزادی   برای   مبارزه  در  جنبش  اصلی  مسئول  عنوان   به(  1938)   پوستسیاهی  هاژاکوبن  کتاب

  شش   فقط  جیمز  اگرچه.  گذاشتنداحترام می  آمریکایی  پوستانسیاه  فرهنگی  متمایز  یهاسنت   و  پوستانسیاه

  عضو ،  پدمور  ینیداد یعنی جورجتراز    دوران نوجوانیش   دوست   با  انگلستان   در  اما،  بود  متحده  االت ایدر    ماه

  پوستاندر مسائل سیاه  الملل کمونیستیبین  یبرجسته  چهره  1933  سال  که تا  آمریکا  کمونیست  حزب  سابق

 پل   مانند  پوستسیاه   آمریکایی  چندین  با  همچنین  بریتانیا   در   جیمز  کرد.استعماری بود، از نزدیک کار می  و

  در  مختصراً (  1938)  پوستان سیاه  قیام  تاریخ  در کتاب   نیز این    از  پیش  و   بود  کرده   مالقات   روبسون

کتاب   دلیل  به   شایدتروتسکی  .  بود  نوشته   آمریکا   در  پوستانسیاه  مبارزات   تاریخ   مورد از  خود    خوانش 

  سرنوشت   »تعیین  شعار  ضعف  نقاط  با  بهتر  خیلی  1939  سال  در  شاختمن  پوستانسیاه  و  کمونیسم
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  اشتباه   الزامی از آن« را  شعار  یک  ساختن  برای   کمونیستی  »نگرش   و  بود  شده  آشنا  سیاه«  کمربند  برای

گتو )محله   یک  باید کردند: ”شماسیاهپوستان دیکته می به  که  بود سفیدپوستان ی »این مسئله.  دانست می

 پوستان سیاه  طرد  تواندمی  فقط  و  است  اشتباه  و  درایتیبی  “ چنین کاری.کنید  جادای خود    برای  اقلیت نشین( 

 « .را در پی داشته باشد

  ندارد.  وجود  خودِ شعار  خصوص  در  »ارتجاعی«  چیز  هیچ  که  کرد  متقاعد  را  جیمزتروتسکی    اگرچه،

  بحث  از  قبل  که (  1939)  پوستان«سیاه  ی مسئله  ی درباره  مقدماتی  های»یادداشت  در  جیمز   که  همانطور

  اخالقی   بزرگ  بیداری  ینشانه  مستقل  کشور  یک  تحقق   مکان ا  برای   کرد: »مبارزه  پیشنهاد،  بود  شده  منتشر

  موضع   از  جزیی  پس کشیدن  با  ،تروتسکی«  .بود  خواهد  العادهفوق  انقالبی  گام  یکاین    .است  سیاسی  و

گذاری  کنم سرمایهنمی  پیشنهاد،  کند  کنم طرفدارینمی  پیشنهاد  به حزب  »من  کرد:  استدالل  خود  قبلی

را   تعهد  تنها   بلکه،  کند اعالم  تعیین  برای  مبارزه   از  حمایت  برای  خود  البتهمی  سرنوشت    خود   اگر  کنیم 

، رسیدند  توافق   به  دیگر  موارد  بسیاری   و   مورداین    در  جیمز   وتروتسکی    [ 35پوستان آن را بخواهند.«]سیاه

  به  جیمز.  داشت  شک  سیاه  کمربند  یدهایکل    به  ابتدا  از  جیمز،  شاختمن  مانند،  دیدیم  که  همانطور  اگرچه

بیشتر از    پوستانسیاه  سرنوشت  تعیین  به   تمایل  احتمال  کنیدمی  فکر   رسد شمامی  نظر   »به:  گفتتروتسکی  

  طرفی در این زمینه ی شما مبنی بر بیما در خصوص ایده  »اما  «. کنمآن چیزی است که من گمان می

آمریکایی   سیاهپوستان  ی خوددر صورتی که مطالبه  سرنوشت«  تعیین  از »حق  و   داریم«  توافق صد درصدی

 [ 36].کنیممی حمایت، را اظهار بدارند باشد پیش از آنکه این تقاضا 

  حزب کارگران سوسیالیست   حمایت  پوستان«سیاه  ی مسئله  یدرباره  مقدماتی  ی هادر »یادداشت  جیمز

 جنبش  دهی»سازمان  آن  هدف  که  رده استرا به عنوان مثال مطرح ک  پوستان«سیاه  »سازمان  تشکیل  از

[  37].بود  کارگری یها اتحادیه در کامل مشارکت  و سیاسی و مدنی  حقوق برای مبارزه  برای  پوستان«سیاه

یک   چیزی  جیمز   رسدمی  نظر   به شبیه    آفریقایی  خدمات  المللیبین  ی اداره  آمریکایی  یشعبه  بیشتر 

(International African Service Bureau(IASB) را )   در آن    بریتانیا   در   که   است   داشته   ذهن  در

 پوستان سیاه  توسط   مستقل  طور   به   سیاسی رادیکال که   نظر  و از   آفریقایی   پان  سازمانی   مشارکت داشت. 

  از  و  آمریکا  در  ستیتروتسکی  جنبش  از  نمایندگی  به  ماهه  شش  سفر  یک  از  پس  جیمز.  شدمی  سازماندهی

  کرده  برقرار  آمریکا  در  آفریقایی  خدمات  المللیبین  ی نماینده اداره  عنوان  به  که  دیگری  هایتماس  طریق

  االت متحده ایدر  ای  توده  سازمان  خالء یک  زیرا  وجود دارد  سازمانی  چنین  جادای احساس کرد پتانسیل  ،  بود

  با  مقایسه  در  پوستان آنسیاه  جمعیت  که   شد. کشوریبریتانیا وجود داشت احساس می  در  که   ایبه شیوه

چه به صورت فردی و  »   آمریکایی   پوستانسیاه  که  آنجا  از  کرد  تأکید  جیمز  .تر بودکم  بسیار  ایاالت متحده
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عمومی از    الزم،  هستند«  مشکوک  سفیدپوستان  به  نسبت  عمیقاً ...    چه  متشکل  کامالً  سازمانی  است 

  فعالیت   یهاواقعیت  آنها  که  راهی  تنها،  درآورد  حرکت  را »بهها  تودهسعی کند    که  شود  جادیا  پوستانسیاه

 [ 38کنند.«] را درک می داری سرمایه علیه امان بی مبارزه  ضرورت  و آموزندسیاسی را می

  استراتژیست   و  پردازنظریه  عنوان  به  پذیریشانعطاف  نشانگر  جیمز  پیشنهاد  بهتروتسکی    مثبت  واکنش

  نظر   از...   است  مهم   بسیار  گویدمی  ما   به  جیمز(   مستعار  )نام  جانسون  رفیق   اکنون »آنچه: است   مارکسیست 

،  حقیقت  در  « .شود  جادای خاص    شرایط   برای  ویژه   سازمان  یک  باید   که  است  واضح  کامالً   من  نظر   به  تئوریک

  را  آن  لحظه  هر  که  است  شدید  چنان  ستماین    و  انددیدهستم  و  ماندهعقب  پوستانسیاه  وسیع  یها»توده

تا    امکان  این  باید  کنند.می  احساس با یک سازمان این  را فراهم کنیم  را  بیان کنیم.«  احساس    سیاسی 

،  آموزشی  سازمان ،  صنفی  اتحادیه،  حزب  مانند  های مختلفبا فرم  ما  »جنبش:  کرد  خاطرنشانتروتسکی  

  مایل   او  اما  «.نیست   منطبق  سنتی  های شکل   با  که  است  جدیدی  سازمان  شکلِاین    اما،  است  آشنا  تعاونی 

 پشتیبانی   جدیدی  یپروژه  چنین  اجرای  از  و  بشناسد  را  بالقوه  احتماالت،  دوره  خاص آن  شرایط  به  توجه  با  بود

  فراکسیون   عنوان   به  مطمئناً  ما ،  کردمی  سازماندهی  راای  توده  جنبش  چنین  دیگر   حزب  یک  »اگر   .کند

  «. بودمی  غیره  و  فقیر  کشاورزان،  فقیر  بورژوازی  خرده،  کارگران  شامل  کهاین  بر  مشروط،  کردیممی  شرکت

  مشکالتی،  است  پیش  در   بزرگی  مشکالت   که   کرد  خاطرنشان   ،احتیاط  و  هوشیاری  باتروتسکی    وجوداین    با

 .باشند حل غیرقابل واقعاً که ممکن است

  بلکه ،  داشت  قرار  استالینیستی  وحشت  و  اذیت  و  آزار   معرض  در  تنهانه  ستیتروتسکی  المللیبین   جنبش

  ی زمینه  در  کافی موضعش   اندازه  به  هم   هنوز  و  بود  کوچک  بسیار  نیز  آمریکا  حزب کارگران سوسیالیست

  ایکه آ  است   باقی  همچنان  سؤال   »این ،  داشت  اظهار تروتسکی    که  همانطور .  نبود  روشن  پوستانسیاه  مسئله

  شده   متذکر  جیمز  بگیریم؟«  عهده   به  را  پوستانسیاه  مانند سازمان   سازمانی  چنین  تشکیل  ابتکار  نیمتوامی

  اتحاد)  داشت  وجود  ناامیدی  های استالینیسمخیانت  دلیل  به  پوستسیاه  روشنفکران  از  برخی  میان  در  که  بود

  فروخته   موسولینی نفت  اتیوپی، به  مردم  علیه  فاشیست  تالیایایی  وحشیانه  جنگ  زمان   در   شوروی  جماهیر

ای  توده  جنبش  یک  سازماندهی  ایکه آ  است این    مسئله  »واقعیت ،  داد  پاسختروتسکی    که  همانطور  اما (،  بود

 [39خیر.«] یا  است  پذیرامکان

  توافق   تئوری  درتروتسکی    و  جیمز،  ستیتروتسکی  کوچک  مقابل جنبش  در  موجود  مشکالت  به  توجه  با

 یک.  شوند  آماده  تالش کرده و  هاستتروتسکی  حمایت  با  و  دهینآ  در  سازمانی  چنین  آغاز  برای  که  کردند

 چند  باید   سازمان  اندازیراه  از  »قبل  که  نوشت  خصوصیای  نامه  در   جیمز  جلسه،  از   چند هفته بعد  یا  هفته

این    با  «.شوند   انجام  باید  موارداین    همه.  بروم  آفریقا  به  مدتی  باید  احتماالً...    به طور فشرده مطالعه کنم  ماه
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 مطمئناً   »او  « .دارد   حساسیت را  بیشترین  پوستانی سیاه»در مسئلهتروتسکی    که  کرد  خاطرنشان  جیمز  حال

  مورد   در  من  یادداشت  با  او...    عالیست  بسیار  واضح است که سخنوری  و  است  بسیار برجسته  شخصیتی

  اگر  ندارد.  وجود مشکلی هیچ  خاص طور   به، سرنوشت تعیین در مورد . بود موافق  کامالً انپوستسیاه مسئله

  موضع   همیشه  من   نظر  به  که  شویممدعی آن نمی  اما ،  هستیم  آن  طرفدار   ما،  بخواهند  را   پوستان آنسیاه

 : نوشت دوباره جیمز، بعد  روز چند بوده است.« آشکار

  صحبت  بسیار   ( تروتسکی   ال. تی. )لئون  با...    امکرده  فکردر این مدت    انپوستسیاه  مسئله  درمورد

  از   یک  هیچ،  آمریکا  در  کس  هیچ  مطمئنم که  اکنون.  امکرده  فکر  او   یها گفته  تمام   مورد  در   و  کرده

ال.  .  دید  نخواهد  و  ندیده،  آنطوری که باید و شاید  ان راپوستسیاه  عظمت مسئله  هرگز،  حزب  اعضای

،  بیشتری  وضوح  با  روز   هر،  اکنون.  رفتممی  سودر تاریکی به آن  داشتم  من ،  کندمیدرک    را  آن  تی.

 [ 40بینم.«]می را آن

در   1939  ژوئیه  در سوسیالیست  کارگران  حزب  گردهمایی    سازمان   اندازی راه  به  کمک   امکان   مورد  در 

  این گردهمایی   از   جیمز پس.  پذیرفتندرا    جیمز  توسط  شدهتهیه  ی قطعنامه  دو  اما  بحثی نشد،  پوستانسیاه

ی حزب  در روزنامه،  گرفت  قرار   حزب کارگران سوسیالیست  تأسیستازه  پوستانسیاه  ملی  دپارتمان   رأس  در

  جادای پوستان«  سیاه  ی»مسئله  عنوان  با  ستونی را  جذابیت سوسیالیستیکارگران سوسیالیست به نام  

  نظری  ی مجله  1939  دسامبر سال   ی ماه نسخه.  کرد   برگزار   پوستانسیاه  تاریخ  درباره  هاییکالس  و   کرد

  و  ی »انقالبدرباره  از جیمز را  عالی  ای مقاله  که  بود  پوستان«ی سیاهنامهیک »ویژه  جدید  المللبین

  عضو   30  حدود   جذب  به  منجر  جدید  استراتژی ،  1940  مارس   در ماه .  در آن منتشر کرده بود  پوستان«سیاه

ی  درباره خود های کالس کمونیست »در  حزب  که  کرد خاطرنشان  رضایت  با جیمز  و شد پوستاهسی جدید

سیاه بیکار  کارزاری  انجام  مشغول  ”خطپوستان  علیه  درتر  مشیامان    ی مسئله  خصوص   وتسکیستی“ 

بسیار  به  بازگشت   هنگامتروتسکی    «.است  پوستانسیاه وقتی  بود  خشنود  مکزیک    مهمان   یک  از  که 

روز    و  »شب  پوستانسؤال کرده بود این پاسخ را شنیده بود که دپارتمان سیاه  جیمز   کار  ی درباره  آمریکایی

 [ 41مشغول کار است.«]

  ماهیت   سر  بر  آمریکا  ستیتروتسکی  جنبش  در  بعدی  هایتفرقه  و  دوم  جهانی  جنگ  چالش  که  حالی  در

  به  کمک  برای تروتسکی    و  جیمز  یها برنامه  که  بود  معنیاین    به  استالین  یروسیه دوره  طبقات اجتماعی

  را   بازخوانی آن  و   است   توجه قابل  بین آن دو  نظرتبادل  اما،  دوشروع نش  هرگز   پوستیسیاه  سازمان  یک  ایجاد 

تروتسکی   بین »بحث،  شودمی متذکر( Scott McLemeeلمی )مک اسکات  که  همانطور. کندمی ایجاب
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  ماهیت   از  بود« که  اصیل  گفتگوی  یک  بلکه .  نبود  هم   مناظره.  نبود  شاگرد  و  استاد  بین  جیمز، مشابه بحثی  و

 [ 42].گرفت خواه را در بر میجمهوری و دموکرات  احزاب  ارتجاعی  ماهیت تا ( Garveyismگاروییسم )

  مدنی   حقوق  جنبش  در  باید   واقعاً   بودند  شده  پیشنهاد  جلسهاین   در  مبارزاتی که   خاص   یها دهایاز    برخی

  بایدها  رستوران  در  نژادی  تبعیض  »با  که  کرد  پیشنهاد  جیمز  مثال،  عنوان  به.  شداستفاده می  1950  یدهه

  برای ،  روندمی  رستوران  یک  به  هم  با  منطقه  هر  در  پوستانسیاه  از  تعدادی.  جنگید  کارزار  با پیشبرد یک

  خودداری   آمدن  بیرون  از،  نشود  به آنها خدمات ارائه  که   زمانی  تا  و  دهندمی  سفارش   قهوه  مقداری  مثال

این    کردنبیرون  لزوم و  بنشینیم  آنجا  در  با رفتاری منظم  کامل  روز  یک  که  دارد  وجود  امکاناین    .کنندمی

  شخصیت  آن به حتی و،  »بله،  کرد اضافه   و موافق بودتروتسکی   «.را به عهده پلیس بگذاریم  سیاهپوستان

پیشگام    خط  افتد یک توضیح اینکه چه اتفاقی دارد می  و  توجهجلب  برای  توانمی  در بیرون .  بده  نیز   مبارزتری

  االت ایدر    انقالب   و  نژاد  پویایی   از تروتسکی    درک  مسئله مرهون این    [ 43«]. باشد  داشته  وجود  اعتصاب

تروتسکی    همیشه،  شده بود  سم ارتدکس جداتروتسکیاز    کهاین  از  بعد  حتی،  جیمز  است.  1939  سال  در  متحده

 گویی  کنند کهمی  خسته  مرا آنچنان  صحبت  ساعت  چند  از  پس  که  دانستمی  کسانی  معدود  از  »یکی  را

  بسیار  ناپذیر وتزلزل  بسیار  سؤاالت دشوار  به  وی  های پاسخ.  ام گرفته  یک آب چالن لباس قرار  فشار  تحت

  کردم می احساس که طوری  به، کردمی منتقل مرتبط اما دور از انتظار هایحوزه به را موضوع و ،بود دقیق

 [ 44ام.«]گرفته قرار  آزمون تحت که  هستم مناین 

  کل   در  که   کندیادآوری می  1980  سال   در  ( David Widgeryویجری )  دیوید   با ای  مکالمه  در  جیمز

  آغاز  فلسفی،  سیاسی،  المللیتحلیل بینوتجزیه  باتروتسکی    .بود«  گرفته   تروتسکی قرار  تأثیر  »تحت   چقدر

از مفهوم   من.  شدمی  دنبال  همیشه  فعالیت، ،  عمل  اما.  کرد بلشویسم    مکتب   تصویری کلی    پیدا قدیمی 

 [ 45کردم.«]

 امروز به تاتروتسکی   از

  جریان . این  باشد  جریان  یک  شبیه به  بسیار  تواندمیتروتسکی    یها»ایده  که  کرد   اشاره  کلیف  زمانی تونی

  از  فقط  نشده است، خشک این جریان. شودمی ظاهر  دورتر دوباره سپس کیلومترها و شودمی ناپدید دید از

باید یکی    متحده را   االتایدر    پوستانسیاه  آزادی  مورد  درتروتسکی  نظرات    [46«] . شده است  پنهان  ما  چشم

  واقع   و در،  آورد که نادیده گرفته شده است  حساب  به  مارکسیستی  ینظریه  در  او  وردهایآره  مهمترین  از

 بود  پوستانسیاه  قدرت  جنبش  با ظهور  مانده.  باقی  خصوصی  یهابایگانی  قتلش در  از  بعد  سال  27  به مدت

  که  واقعیت این  شد. در عین حال  منتشر آمریکا  هایستتروتسکی  جنبش توسطتروتسکی  مباحث متن  که

  رسمیت  را به  آزادی  برای   مبارزه  در  پوستانسیاه  مستقل  خودسازماندهی  خودکنشگری و  اعتبارتروتسکی  
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مؤثرتری خود    طور  به   توانستند می  جنبش  آن   عناصر  حداقل   داشت چرا که ای  العادهفوق  اهمیت   شناخت،می

برای آن    1950ی  دهه  در  که   مدنی  حقوق   جنبش  را  یک  کننددر  آماده  شد    ی هاچهره  با  و   منفجر 

 [ 47ارتباط برقرار سازند.] ایکس  مالکوم مانند پوستانسیاه ناسیونالیستی

  های آمریکایی  میان  در  سیاسی  بنیادگرایی  رشد روزافزون  موجب  کاترینا  طوفان   مانند  حوادثی  امروزه

  باراک  که  بود  ای توده  بسیج   گواه آن  شده و   آمریکا  داریسرمایه  هیوالی   قلبِ  در   افراد  دیگر  و  پوستسیاه

 پوستانسیاه  یمسئله  مورد   درتروتسکی    یها بحث  ساختار بیشتر.  کرد  در رسیدن به قدرت یاری  را  اوباما

  زمان  تا   کیمک  کلود  با   خود  مالقات  از  ،تروتسکی  .است   سرنوشت«   تعیین  »حق  انتزاعینسبتاً    چارچوب  در

آر جیمز،    با  دیدار   و   سیاسی  یهااستراتژی  نوع   مورد  در  بحث  طریق  از  تا  بود  تالش  در  همیشهسی ال 

.  دهد  ربط  آمریکا  در  نژادپرستی  علیه  عینی  یامبارزه  به  را  سرنوشت«  »تعیین  مانند  انتزاعی  مفاهیم،  سازمانی

  مارکس   خود  حمایت  به  امراین    ستاد.ای انقالبی    مارکسیسم  یهاسنت  پس بهترین  درتروتسکی    ،در این راستا

آنهایی برمی آمریکایی« در طول جنگ    داری سرمایه  پوستسیاه  ها را »بردگان آنتروتسکی    گردد که از 

 نامید.داخلی می

  او   پیروزی  و  باشد  آمریکا  در  »تغییر«  برای  گسترده  تمایل  نماد  است  ممکن  اوباما  باراک  که  حالی  در

فقط    یدهندهنشان  نهایت  در   او  موفقیت  اما،  کند  جادای   آمریکایی   چپ   برای  را   جدیدی  یها فرصت  واقعاً

  االتایدر  پوستانسیاه   آزادی   برای  پیشین  مبارزات  طریق   از  تاکنون  که  است  تاریخی  هایپیشرفت  یکی از

  آزادی   صرفاً از جنبشها  مارکسیست  که  نیست  کافی،  رو  پیش  مبارزات   در  [47].متحده انجام گرفته است 

  ذاتی  هایاما محدودیت.  است  برخوردار  حیاتی   اهمیت  هر چند این مسئله از،  پشتیبانی کنند  پوستانسیاه

  انقالبی   هایسوسیالیست  که  معناستاین    به،  سیاسی  و یا  فرهنگی  شکل  به  چه،  پوستانسیاه  ناسیونالیسم

  ی همبارز  با  هاییجنبش  چنین  که  کنند  حاصل  اطمینان  تا  بپردازند  به سازماندهی  سیاسی  نظر  از  باید  نیز

تروتسکی    خود  که  طورهمان.  هستند  متحد  ستم  اشکال   سایر  و  استثمار  از  انسان  رهایی  برایتر  گسترده

ای  مرحله  به  نهایت بتوانیم   در  که این  از  رضامندی  ،بود  کرده  درک   1917  سال  از   مدت کوتاهی پس  حتماً

ثبت شده است، فقط پس از پیروزی انقالب    نژادپرستی در آن  سمِ  برای دائمی    پادزهر  که   تاریخ وارد شویم   از

 تحقق است.  سوسیالیستی قابل
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 نفی »انتخابات« 

 مبارزه یِ واقع یهاتقویت میدان   یبرا ی ضرور یکوچک ول  یگام 

 

 2021ژوئن  15

 مُسیو علینویسنده: 

 

ی  میدان تبلیغات سیاس  یِآرایصحنهبه  ی  طور داوطلبانه یا استخدامبینانی« که بار دیگر به: »واقعمقدمه

مخالفت با  ی  برای  نه فقط راه موثر  [ 1]  گویند »قهر با انتخابات« اند به ما میمشغولی  اسالمی  جمهور
منطق بازار  ی  سازها بنا بر درونیهاست. آندادن فرصتازدستی  معنحاکم نیست، بلکه بهی  نظام سیاس

درآمد این بینش  ها را؛ و روشن است که پیشفاجعهی ببینند، حتچشم فرصت چیز را بهاند که همهیادگرفته
ها که بنا به جایگاه  بار است. پس اینک آنهرچه بیشتر با شرایط فاجعهی  یا سازگاری  یابراهبردی، وفق

از فرسنگو طبقاتیی  اجتماع تنها  )فاصلهشان  بر سر »دیگران« نظاره  ی  ها دورتر  را  آوار فجایع  ایمن( 
و  ی  که جایگاه طبقاتی  کنند. طبعا بنا به منظر محدوددعوت میی  بینکنند، همان دیگران را به واقعمی

از این »دیگران«  ی  ها قادر به فهم این موضوع نیستند که بسیاردهد، آنشان در اختیارشان قرار میزیستی
ی اری« داشته باشند؛ هرچند حتسازگی  برای  ها »توان نامحدودنیستند که همانند آنی  اصوالً در موقعیت

دهد. این  اند را تغییر نمیها برعهده گرفتهکه آنی  این مساله هم ماهیت وظایف »میسیونری«ا ی  فهم فرض
مانند »انتخابات« هم  ی  خاصیت بیی  آن است که چرا در ایران امروز مسالهی  گویا ی  تنهایموضوع خود به

 باشد.ی تتحکیم ستم طبقای برا ی سیاسی تواند محملمی
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آمیزبودن انتخابات در ایران )در حد  از وهنی رغم آگاهخواهیم نشان دهیم که چرا بهدر این متن کوتاه می
گرفت؛  ی  این رویداد را جدی  سیاسی  گرکنشی  مناسک »انتصابات« حکام(، باید در حوزهی  سازعمومی
ی  مسلط بر ایران ضروری علیه نظم ستمگرانهی تداوم و تقویت مبارزات جار ی فعالِ انتخابات برا ی چرا نف

ی  اارتجاعیی  با رویکردهای  انتخابات چه تمایزاتی  است؛ و سرانجام اینکه رویکرد انقالبی/رادیکال به نف
بینان«  خواهد با آن طیف »واقعکنند. روشن است که این متن نه میدارد که ظاهراً همین راهکار را تبلیغ می

نه پیوستگی  با مجموع کسان  وارد گفتگو شود، و  به  بنا  بامنافعی  که  مراسم    شان  نظم حاکم شرکت در 
امر ی  موسم را  بدتر  و  بد  بین  بتوانیم  ی  متأسفانه حتی  ول[  2.]انگارندمیی  بدیهی  انتخاب  است که  بعید 

استیصال  فراگیر  ی  شویم که در فضای  کشان و ستمدیدگانبا زحمتی  انتقادی  ازطریق این متن وارد گفتگوی
گیرند و  بینان« قرار میساز »واقعمرعوبی امیدبخش، تحت تأثیر پروپاگاندای انداز مبارزات و در غیاب چشم

پا به  اکراه  کسانیمیی  رأ ی  ها صندوقی  به  انبوه  طیف  میان  از  متن  این  مخاطبان  که    روند.  هستند 
بیزار ی  انتقادی  آگاهی  واسطهبه یا  پیشین،  تجارب  نی  به  کلیت  سیاساز  از سر  ی  ظام  یا صرفاً  و  مسلط 

انتخابات پیشِ رو رأ ی  و سرخوردگی  ناامید با دالیل مشابهنمیی  در  چنین ی  دهند )و احتماالً قبالً هم 
کند، اما امید داریم  اضافه نمیی  ندادن( چیزاین طیف )رایی  اند(. متن حاضر مسلماً بر انتخاب نهایکرده

ی  هاآن این کنشی  میانج باشد که بهی  اجتماعی  از گفتمان ی  بتواند بخشکه این متن )در کنار متون مشابه(  
ند  بایانداز سیاسی فعال پیوند  یک چشم  قرار گیرند و با ی  دیگری  در چارچوب معنای  کمابیش انفعالی  فرد

ی  از یک فرآیند مقاومت و مبارزهی  اآگاهانهی  کوچک ولی  هابه گامی  فردی  هاتا از این طریق، این حرکت
از آن  ی  کوچک و گذرایی  حاکمیت تنها لحظهی  که نمایش انتخابات ی  مستمر بدل گردند؛ فرآیندی  عجم

 است.   

 های دیکتاتوری هم به انتخابات نیازمندند؟. چرا نظام1

باور ما این پاسخْ بسیار  نظام مستقر است. اما به [3] ی پاسخ متداول به این پرسش، تأمین مشروعیت سیاس
بهی  کل و  مبهم  گمراهو  میزان  بههمین  است.  وقتکننده  دیکتاتورهای  خصوص  در  که  بگیریم  نظر  ی  در 

ست، و نه حاکمان  بر مشروعیت سیاسیی  اسالمی، دوام حاکمیت نه اساساً متکی  مانند جمهور ی  ادیرینه
ویژه در حوزهخویش میی  ظ مشروعیت سیاسحفی  برا ی  ادر عملْ تالش  انتخابات،  ی  نمایند. مشخصاً 

برا  ابزاری( در امکانی  مستلزم گشایش حداقلی  حفظ مشروعیت سیاسی  تالش  ی  پیشِ رو ی  ها)گیریم 
»محکومان« برآورده شود. در فرآیند  ی  و حداقلی  صور ی  از  مشارکت سیاسی  کنندگان است، تا میزانانتخاب

کاندیداها همچنان در  ی  فقط دایرهایران اما خالف این رویه رخ داده است: نهی  جمهور ریاستانتخابات  
ی  نگهبان با حذف بسیاری  »نخبگان« شورای  ماند، بلکه ارگان حکومتی  نظام باقی  ها«»خودیی  محدوده

انتخاب« را  توانست تصور )یا توهم( »امکان  کاندیداها که میی  همان تنوع ظاهر ی  ها حتاز همین خودی
در  ی  دهد که نظام حاکم )حتنشان میی  تنهایشدت از میان برده است. این رویداد بهایجاد کند نیز را به

ی  هااز استوانهی  ندارد. شکل عریان این مساله در اعتراف یکی  مشروعیت سیاسی  ظاهر( چندان دغدغه
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به مشروعیت  ی  تخابات نیز آسیبمشارکت اندک در انی  نگهبان بدین نحو بیان شده است که حتی  شورا
 زند.  نظام نمی

امان حاکمان  از تالش بیی  حاکی  آمد دیگر رغم این شواهد آشکار، شواهد خالفاما مساله اینجاست که به
و  ی تبلیغی، مذهبی هازرادخانهی هستند. حاکمیت تمامی رأ ی هاصندوقی کشاندن مردم به پای ج. ا. برا

بودن  ی  بر واجب شرعی  مبن ی  ا خامنهی  سابقهبیی  ور بسیج کرده است. از فتوا این منظ ی  خود را برای  تنبیه
ی  شرعی  بستن راه مانورهای  )ظاهراً در پاسخ به یک استفتاء( برا ی  وی  حضور در انتخابات، تا پاسخ بعد

ی  آموز برا و سپس بسیج مداحان دستی  سفید در صندوق رأ ی  بودنِ انداختن برگهبر حرامی  ممکن مبن
هرگونه  ی  انگار در مجرمی  امنیت-انتظامی ی  نیروهای  انتخابات«؛ تا تهدیدات علنی  تر »فریضهتبلیغ وسیع

آنان با »خاطیان«.  ی  عملی  مشارکت در انتخابات و برخوردها  عدمی  برای  و مجازی  ارسانهی  تبلیغ در فضا 
نظام  ی  تخابات همچنان براگر آن هستند که شرکتِ هرچه بیشتر مردم در نمایش انها نشاناینی  همه

عمل پارادوکس  با  ما  بنابراین،  دارد.  اهمیت  دوگانهمسلط  مواجه  ی  کرد  انتخابات  با  رابطه  در  حاکمیت 
 شویم که نیازمند فهم و تحلیل است.  می

حاکمان نبوده و نیست، بلکه  ی  خواسته برادلی  ها، انتخابخودیی  نخست باید درنظر گرفت که بستن دایره
ست  ضرورتیی  ساختار قدرت، که خود در تحلیل نهایی  ساز دستناگزیرِ یکی  ست از روند تاریخپیامدی

و  ی  اجتماعی   حاکمیت )و خصوصا تشدید تضادها ِو خارجیی  داخلی  برآمده از تشدید تضادها و تنگناها
اخیر  ی  اهآن در سالی  عینی  ترین نمودها و گسترش شکاف بین دولت و جامعه، که مهمی  طبقاتی  پیکارها
آمدنِ  کردنِ هرچه بیشتر کاندیداها، احتمال بیروناند(. بنابراین، با غربالبوده  98و آبان    96ی  دی  هاخیزش
های سرکوبِ مالزمِ  با ملزومات روند تمرکز قدرت و سازوکاری  بیشتری  تر«، که همخوان»مطلوبی  کاندیدا

ی  دهندگان از گزینهاز رایی  داند که بسیار تجربه میبه، تضمین گردد. خصوصا که حاکمیت  آن داشته باشد
مهندسی  کذای بنابراین،  کرد.  خواهند  استفاده  بدتر«  و  بد  بین  بر  ی  شورا ی  »انتخاب  معطوف  نگهبان 
است.ی  گیرپیش بوده  مطلوب  کمتر  احتماالتِ  وقوع  شورا این  [4]  از  نخبگان  مشروعیت  ی  که  نگهبان 

ی  راست و دروغی  هاست از گزارهکنند ترکیبیقلمداد میی  رکت انتخاباتحاکمیت را مستقل از نتایج مشا
  ِسیاسی ـ  ی  یک باور شرعی  سو این روایت، بیان صریح و صادقانهنما هستند: از یکها سنخآنی  که هر دو
تمام  [ 5]  مشترک  پایی  نزد  بدان  همواره  عمل  و  نظر  در  که  است  ا.  ج.  بودهحاکمان  ضمناً  بند  و  اند؛ 

مُلک« تنها بهافیاعتر این  ی  مدد دستگاه سرکوب تحقق یافته است؛ و از سوست به آنکه »دوام  دیگر، 
کوشد ثبات و اقتدار نظام حاکم را فراتر  کننده است که میدروغین و مرعوبی  گزاره صرفاً یک ژست سیاس

امکان  ی  را برا ی  نو گفتمای  درعین حال، شرایط ذهنی  نماید؛ ولی  محکومان معرفی  و کنش جمع  از اراده
مسلم آن است که نظامِ حاکم به  سازد. با این اوصاف، وجهفراهم میی  محتمل نرخ پایین مشارکت انتخابات

ی آنکه این نیاز لزوماً برآمده از نیازِ آن به مشروعیت سیاس»معقول« نیازمند است، بیی  مشارکت انتخابات
حاد ی  تواند تهدیدمیی  تنها درصورتی  شروعیت سیاسخطرافتادن ممتعارف آن باشد. چرا که بهی  در معنا

کشیدن  پایینبهی  برای  امکاناتی  و عملی  لحاظ قانونباشد که »شهروندان« بهی  دوام یک نظام سیاسی  برا
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جد تضعیف  یا  نامشروع  جامعهی  هاپایهی  حکومت  باشند.  داشته  اختیار  در  بهی  آن  تکاپوایران  ی  رغم 
را عرضه  ی  محروم است: نه قانون چنین امکانی  تاکنون همچنان از چنین امکانات اش از مشروطه  دیرینه

ها )مثالً توسل به اصل  برآمده از انتخاب مردم هستند تا با اتکا بر آنی  مقننه و قضایی  کند؛ نه نهادهامی
ی  وقفهگرفت. واقعیت آن است که با توجه به روند بیی  را پی  قانونی  پرسی( بتوان تمهیدحق همهی  صور

ی بودنِ بنیان مشروعیت سیاسنهاد قدرت با اکثریت جامعه، حاکمان به سستی  و تعمیق تضادها ی  یابوسعت
دستگاه سرکوب  ی  نیروروزافزونِ برآمده از این شکاف عظیم را تنها بهی  هاخویش واقفند، خصوصا که تنش

ی  حاکمیت برای  وقفهکه تالش بیدهد  اند. همین مساله توضیح میآن مهار کردهی  و کاربست فزآینده
ست  و غیره(، درواقع تالشیی  مستقل )فرهنگی، صنفی، سیاسی  یابشهروندان از هرگونه تشکلی  سازمحروم

ی  را که برا ی  عظیم اتمیزه تا نتوانند ضدقدرتی  داشتن ستمدیدگان در حد یک تودهنگاهباقیی  هدفمند برا 

تر آن است  پس بدین ترتیب، پرسش مهم  [ 6]  شکل دهند.  مسلط الزم است  قدرت نامشروعِبرانداختنِ  

ی  رفتهازدستی  اند و لذا قادر نیست مشروعیت سیاسبودنِ آن واقفی  که همگان به نمایشی  که انتخابات
 سازد؟را از حاکمان برآورده میی حاکمیت را جبران کند، دقیقاً چه نیاز

تضادها و  ی  رغم تمامدوام حاکمیت ج. ا. بهی  سازوکارهااز  ی  ما آن است که بخش مهمی  پاسخ فشرده
جامعه  ی  بر ایجاد یک فرمالیسم است که وضعیت بحرانی  و خارجی، مبتنی  داخلی  آن در سپهرهای  هاتنش

کند. این فرمالیسمِ برساخته قرار است نفس دوام حاکمیت  )و ابدی( تصویر میی  عادی  را همچون وضعیت
ثبات  ی  و خارجی  طریق به مخاطبان داخلکند تا از اینی  ناپذیر بازنمایداده و خدشهپیشی  عنوان واقعیترا به

کم پنج کارکرد  تأمین دستی  برای  مهمی  سیاسی  ها و اقتدار حاکمیت را القاء کند. این دو فاکتور پشتوانه

آنان از   ستمدیدگان و بازداشتنی در جبههی اجتماعی نیروهای روان-تضعیف ذهنی الف( مهم زیر هستند:

جامعه و تجدید آرایش قوا در  ی سیاسی فضای بازسازب( تغییر؛  ی ها و فرآیندهاو ترسیم افقی یابانسجام

حفظ  ج(    ؛[7]  ستمدیدگانی  بعدی  هابا خیزشی  منظور رویاروی بهی  ایجاد آمادگی  حاکم برای  ساختار سیاس

ساختار قدرت و  ی  درونی  هامهار تنشد(  نظام؛  ی  در طیف هواداران و وابستگانِ داخل ی  و تضمین وفادار

ساختار  ی  منظور حفظ انسجام نسببهی  درونی  ستیزهای  انفجاری  گیر ها یا سمتاز تشدید واگراییی  جلوگیر

ی  مقتدر و باثبات و لذا »قابل اطمینان« در منطقه برای  عنوان دولتدادن دولت ایران بهنشان  ه( قدرت؛  

عرصه در  معامالت  بهقی  تداوم  جهانی.  برپایدرت  دیگر،  قابلی  بیان  حد  با  ترجیحاً  انتخابات  )و  قبول 
که ثبات و اقتدار حاکمیت را  ی  حفظ فرمالیسمی  برا ی  ست اساساز مشارکت مردم مجراییی  بیشتر( هرچه

ی  از مشی  آنکه قادر یا مایل باشد قدمدهند که چرا حکومت بیاین توضیحات نشان میی  کند. همهالقاء می
ی  کشاندن مردم به پای  اش( پا پس بکشد، براخویش )فرضاً به نفع ترمیم مشروعیت سیاسیی  استبداد
 [ 8].و فریبکاری ی کند: از تهدید و تطمیع تا دریوزگهمه کار میی رأ ی هاصندوق
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   تواند در خدمت سیاست انقالبی باشد؟می. نفی انتخابات چگونه 2

سپهر سیاست در ایران  ی  نمایانتخابات و عادیی  میت بخشا با برگزار دادیم که چرا دوام حاکتا اینجا نشان
تأمین  ی  آشکار به مسالهی  تفاوتو بی ی  رغم فقدان مشروعیت سیاسبیان دیگر، چرا حاکمیت بهپیوند دارد، به 

نمایش به  مردم  کشاندن  نیازمند  سیاسی، همچنان  نیازانتخاباتیی  هامشروعیت  شاید  تصریح  بهی  ست. 
کرد و لذا ی  تلقی  انتخابات را باید جدی  دهد که چرا نفس پدیده نباشد که این مساله همچنین نشان می

قدرت بین ستمدیدگان و حاکمان  ی  فعال اتخاذ کرد. مساله درواقع به موازنهی  مواجهه با آن کنشی  برا
سازوکارها تداوم  عین  در  حاکمان  است.  نهی  مربوط  میستم  تودهی  وضعیتکوشند  فقط  بر  را  ی  اتمیزه 

ی  بقای  شده در مواقع الزم برااتمیزهی  کوشند از همین تودهستمدیدگان تحمیل کنند، بلکه درعین حال می
شده  ی  که علیه خود ستمدیدگان طراحی  زدن از مشارکت در روند. بنابراین، تندستگاه ستم استفاده نمایند

ستمدیده به ی  وفادار ی  ستمدیده است که همانا الزمهی  فاعلیت فردی  حفظ یا احیای  است، بخش اساس
کنند، در  که در انتخابات شرکت نمیی  از کسانی  بسیار   خویش است. باور ما بر این است که  ِ کرامت انسانی

نمایند. اما مساله اینجاست که  خویش محافظت میی  یا آگاهانه( از ملزومات سوژگی  طور شهودعمل )به
که با یک افق و فرآیند ی  شود، مادامنمیی  ساز تغییر اجتماعخود زمینهی  خوداً و بهلزومی  فردی  حفظ سوژگ

عالوه بر  ی  فردی  حفظ سوژگی  برای  کنیم که این اقدامات انفرادپیوند نیابد. خاطرنشان میی  مترقی  جمع
یابد که  بروز میروزمره هم  ی  خُرد زندگی  هااز زمینهی  چون انتخابات، در بسیاری  خاصی  سیاسی  هابزنگاه
در ساحت زیستِ روزمره هستند. با  ی مقاومتِ فردی  هاگفتن« یا کُنشاز »نهی ها اَشکال متنوعآنی همه
»هر کس باید از خودش  ی مشهورِ لیبرالی  ها، و برخالف آموزهدست کنشرغم وجوه مثبتِ اینحال، بهاین

جبر  جمع  کند«،  کنشی  شروع  فردی  هااین  ب ی  خُرد  اجتماع لزوماً  برآیند  یک  یعندگرگونی  ه  ی  ساز 
مرکز ی  ضدقدرتی  گیرشکل  مسلطِ  قدرت  علیه  نمیی  مؤثر  استبدادمبدل  نظام  برعکس،  حاکم  ی  شود. 

مقاومت را ایزوله کند و از  ی فردی هاشده بر جامعه کنشقادر است با تحمیل یک وضعیت اتمیزهی خوببه
پسِ پشتِ  ی  ها در تغییر معادالت کالن، اخالق فردودن آناثر ببا نمایشِ مکرر بیی  نفس بیاندازد و حت

بپذیرند که در »جنگ همه علیه  ی  خوردگاعتبار جلوه دهد تا همگان از سر استیصال و سرها را نیز بیآن
از خویش است، حتهمه« خردمندانه گیرانه به  »دیگری« یا تهاجم پیشی  با نفی  ترین روش، محافظت 

برپاداشتن »فرمالیسمِ دوام« )که در بخش قبل از آن یاد کردیم(  ی  حاکم برا  نظام»دیگری«. از قضا تالش  
 بر جامعه قرار دارد.  ی شده و استیصالاتمیزهی  خود بخشاً در خدمت تحمیل وضعیت

حاکمان، به یک فرآیند  ی  هابا نمایشی  و مشخصا عدم همراهی  فردی  ها با این اوصاف، باید از دل مقاومت
باال ما را  ی  نظر برسد که روند استداللرشدیابنده رسید. در اینجا ممکن است چنین به  و ی  مقاومت جمع

اتمیزه بر جامعه  ی  کند، چرا که قبالً گفته شد که تحمیل وضعیتمعیوب یا دور باطل میی  گرفتار یک چرخه
ی  تحلیل ما از عرصهانجامد. درواقع، اگر  مقاومت میی  فردی  ها کردن کُنشحاکمیت، خود به ایزولهی  از سو

کند. اما مساله این است  ناپذیر جلوه میجا متوقف بماند، این تصور کامالً اجتنابدینامیسم جامعه تا همین
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بقا یا تضمین منافع خویش تنها  ی  آنان برا ی  معطوف به قدرتِ حاکمان و سازوکارها و ابزارها ی  که اراده
متعارض  ی  نیروها ی  بروز تضادها و رویارویی  ر جامعه را پهنهحیات جامعه نیستند. اگ ی  برسازندهی  فاکتورها 

وضع  ی  برسازندهی  تنها نیروی  هاست، ولغالب در این رویاروییی  بدانیم، قدرت حاکم با اینکه عمدتا نیرو
ی  هادر جریان است که در متن آن مبارزات ستمدیدگان در ابعاد و اَشکال و حوزهی  دایمی  موجود نیست. جنگ

شک میمختلف  بهل  و  عملگیرد  بیرغم  میی  وقفهکردِ  احیا  مدام  سرکوبْ  بهدستگاه  دیگر،  شود.  بیان 
نیز بسیارند. گیریم  ی  جمعی  هامقاومت نیست، بلکه کنشی  فردی  هامقاومت تنها شامل کنشی  عرصه

را مبارزات  ی  جمعی  چندان فراگیر. عجالتا این اشکال مقاومت و مبارزهنهی  پراکنده و نامستمر و در ابعاد
مقاومت  ی  فردی  هاملموسِ کنشی  سو با نابسندگنامیم. بنابراین، از یکمیی  اجتماعی  هاو جنبشی  طبقات

اجتماعی، که  ی  هاو جنبشی  و غیرفراگیربودنِ مبارزات طبقاتی  دیگر با پراکندگی  روبرو هستیم و از سو
ایستاده است که خواه  ی  آنها، نظام قدرتی همهی سازد. روبرو ها را میسر میدستگاه سرکوب بر آنی غلبه

بسیار مسلح و  ی  سرکوب ایدئولوژیک و فرهنگی  و خواه در عرصهی  سرکوبِ مستقیمِ فیزیکی  در عرصه
رو  ست که دوام یافته است و درست از همینمدت مدیدیی  تاریخی  مصمم و کارآزموده است. این تنگنا

از  ی  اخیر بسیاری  هادهد که چرا در سال)و همین توضیح میکرده است    هرچه بیشتر عبورناپذیر جلوه
اند(. با این حال، عبور از  امید بستهی  فرضی یا فرودآمدن هرگونه منجی خارجی ستمدیدگان نیز به مداخله

بتوان عرصهامکانی  تاریخی  این تنگنا ی  جاری  هارا به ساحتی  خرد مقاومت فردی  هاپذیر است، اگر 
  روایت«پیوند زد. این امر خود نیازمند پردازش و تقویت یک »کالنی  اجتماعی  هاجنبش  وی  مبارزات طبقات

ی  انداز باشد و توامانْ چشمی  جمعی  خودباوری  که حامل امید به امکان تغییر و برانگیزانندهی  است؛ روایت  [9]
ر« خود نیازمند  کند. رشد این »روایت تغیی  تحقق آن عرضهی  برا ی  جمعی  تغییر و مسیری  از سازوکارها 

گذرگاهمحمل و  )عرصهمتعددیی  هاها  یکی  ست  تنها  گذرگاهی  انتخابات  این  کارکرد  از  اما  هاست(، 
خُرد و پراکنده است که  ی  هاعاملیتی  تغییر از دل انبوه میلیونی  برا ی  آن پرورش عاملیتِ جمعی  واسطهبی

 مقاومت هستند.  ی فردی  هاناخواه درگیر کنشخواه

ها گرفتار آمده، که  اش بدانکه کلیت حاکمیت در مسیر پویش تاریخیی  گناهاینکه تشدید تآنجان کالم  
توجه  قابلی  اش هم بازتاب یافته است، فرصتآشکارِ روند معمول انتخابات نمایشیی  اینک در محدودساز

ی  بخشدرجهت انسجامی  گشاید تا گام دیگرمیی  کشان و فرودستان اجتماعکارگران و زحمتی  جبههی  برا
مند از مشارکت در چنین انتخابات و امتناعِ هدفی  معنا که نف خویش بردارند. بدینی  به مبارزات پراکنده

موجود، به تکوین  ی  ستمدیدگان به گذار از نظم سیاسی  جمعی  تواند با تصریح و تقویت ارادهمیی  نمایش
ی  ارتقاء یافتهْ محملی  جمعی  یر بیانجامد. این خودباورتغیی  عامالن بالقوهی  جمعی  از خودباور ی  سطح باالتر 

برا ضروری مقاومتی  گذار ی  ست  غالب  فاز  از  مرحلهی  فردی  هافراگیر  به  جمعی  پراکنده  ی  مبارزات 
و مبارزات  ی  اجتماعی  ها انبوه معترضان منفرد با جنبشی  پیوندیابی  اجتماعی  منسجم، که مشخصاً پشتوانه

بیرون آیند. در  ی  سازایزولهی  بستِ دیرینهبن-ن مبارزات بسط و تکثیر یابند و از دامتواند بود، تا ایی  طبقات
ی  با آگاهی  مترقی  هاگفتمانی  امتناع از مشارکت در انتخابات، اگر به پشتوانهی  فردی  ها معنا، کنشاین
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فاعلیت  ی  به بازساز  توانندامتناع« رشد یابند، میی  تلفیق گردند و به سطح »کنشِ جمع ی  و هدفمندی  انتقاد
نخست  ی  که در وهلهی  برسانند؛ فرآیندی  کمک شایانی  انقالبی  یک فرآیند دگرگونی  ریزتغییر و پایهی  جمع

میدان و خیابان است. با این همه،  ی  بازگشت به سنگرهای  برای  مقاومت جمعی  مستلزم گسترش روحیه

  ظاهراً »تحریم انتخابات« دارد که  ی  سایر راهکارهابا  ی  توان پرسید که راهکار فوق اساسا چه تمایزاتمی

 کنند.    فعال انتخابات را تبلیغ میی همین رویکردِ نف

 اندازها . نفی انتخابات: تقابل چشم3

ی در نظام سیاسی با موسم انتخابات حکومتی فعال در رویارویی تا اینجا نشان دادیم که اتخاذ کنش سیاس
تقویت و بسط و تعمیق مبارزات  ی  باشد برای  باید گامتواند و می، بلکه میستضروریی  فقط اقدامایران نه

تکوین عاملیتِ  ی  برا ی  پیش و ضرور بهروی  کوچک ولی  ستمدیدگان و فرودستان؛ گامی  و پراکندهی  جار
درجهت  ی  فرد ی  اعتراضی  هاعبور از کنشی  اساسی اختصار بیان کردیم که مسالهتغییر انقالبی. بهی  جمع

و استیصال  ی  که اگرچه از نارضایتی  ست؛ فرآیندجمعیی  ساختن و تقویت و گسترش فرآیند مقاومت/مبارزه
می آغاز  ستمدیدگان  خشم  کمو  رشد  اما  کیفی  شود،  سازمانی  یابسازمانی  و  مبارزات  برا و  ی  یافته 

خواهیم به  اینجا می  این کلیات، دری  دهد. بر پایهنظم مستقر را هدف قرار میی  هابنیانی  سازدگرگون
باشد تا اساساً قادر گردد  ی  انتخابات باید واجد چه مشخصاتی  نفی  این پرسشِ موجه بپردازیم که کنش مترق

ملموس عاملیتِ جمعی  گام  )پرورشِ  این هدف کالن   تحقق  ستمگرانهی  برای  درجهت  نظم  از  ی  عبور 
راهکار مورد  ی  د دارد که چه مشخصاتموجود( بردارد. این پرسش همچنین و خصوصا با این پرسش پیون

گویند متمایز  که امروزه از »تحریم انتخابات« سخن میی  فعالِ انتخابات را از سایر راهکارهایی  نظر ما در نف
 سازند؟ می

مختلفِ هوادارِ  ی  ست که رویکردهااندازها و سازوکارهاییچشمی  تفاوتِ جدی  اساسی  در نظر ما، مساله
که از عامالن  ی  متعارضی  هاها هستند؛ و همچنین درکآنی  سازیا فعالی  دنبال دستیابتحریم انتخابات به

که امروزه از ضرورت  ی  پرصدایی  ها ها و گفتمانکنند. بر این باوریم که اغلب نحلهعرضه میی  تغییر اجتماع
اساسا ی  اندازهاشمحاکم بر ایران، چی  وضعیت کنونی  گویند، در مقایسه با بنیادهاج. ا. سخن میی  برانداز 
ی  بر ضرورت گذار از ج. ا. لزوماً رویکردها ی  در تاکیدگذاری  گذارند. شباهت ظاهررا پیش نمیی  متفاوت

مدع نمیی  مختلف  خویشاوند/همراه  را  ضرورت  شکافاین  و  چشمی  ها سازد  بین  اندازها/  عظیم 
ی  جمهور ی  بیان دیگر، هر فراخوان به براندازسازد. بهنمینهند را پر  این گذار پیش میی  که برای  سازوکارهای

بخش  رهاییی  یا معطوف به گذار ی  انقالب ی  لزوماً ناظر بر یک براندازی  و گذار از این برزخ تاریخی  اسالم

ی  مدار براقدرتی  سیاسی  هاها و نحلهکرد که جریانی  اهمیت تلقنیست. برعکس، این خطر را نباید کم
ی آنان )یعنی  هاخواستهی  ظاهری  ستمدیده عقب نمانند، خود را با پوستهی  هاپویش تودهاز  ی  اینکه گام

ی  مطالبات و آرزوها ی  اصلی  آنکه لزوماً بتوانند یا مایل باشند به هستهسازند، بیعبور از ج. ا.( همراه می
کوشند که میی  هایقدرتدر جریان است و  ی  دایمی  ها نزدیک شوند. بنابراین، در این عرصه نیز پیکارهایآن
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ی  خالف نیات و منافعِ واقعی  وسویسمتو مهار کنند و بهی  مبارزات مردم ستمدیده را مصادره یا دستکار
لیبرال از  نمایند:  هدایت  داخلقدرتی  هاآنان  خارجی  پناهِ  سلطنتی  و  ارگانو  و  ی  مرز برونی  هاطلبان 

توان  ها و مجاهدین خلق و غیره. میشووینیستسیونالو نای  طلبطلبان تا مدعیان حصرنشینِ اصالح اصالح 
ی  تودهی  یادشده با آمالِ سیاسی  نیروهای  ظاهر ی  دهند همراهاشاره کرد که نشان میی  به موارد متعدد
ها  ترین آنستمدیدگان است؛ اما در این مجال، تنها به مهمی  متناقض و مغایر با منافع واقعی  ستمدیده، امر

»  اقتصادیی  ج. ا. به »مسالهی  گراپردازیم که همانا رویکردِ غالبِ این طیف ناهمگونِ مخالفان راستمی
ی  باور ما، بحران و ستم و تبعیض اقتصادآنان هم هست(. چون بهی  اشتراک بنیاداست )که از قضا وجه  [10]

مهمنه مولفهتنها  کنونیی  ترین  فراگیر  جامعه ِبحران  بر  حاکم  است،  ی  تشدیدکننده  ایران  سایر  ی  بلکه 
ا. رسانده است. برا ی  ست که در کلْ بخش بزرگهاییبحران ی  از ستمدیدگان را به ضرورت عبور از ج. 

 اقتصادی«:  ی  به »مسالهی ریاست جمهوری فعل ی  کنیم به رویکرد کاندیداهامیی  کار، ابتدا نگاهاین

ی  ها به برنامهی  شود، با نگاهمیی  آنها ناشی  بعضاً از تعلقات جناحمرسوم میان کاندیداها که  ی  رغم دعواهابه
کردنِ  اجراییی  آنها برای  شود که همهمان روشن میبرایی  انتخاباتی  هاشان در مناظرهآنها و اظهارات

دارند: »آزادسازیِ« هر چه  ی  نظر حداکثربر سر آن توافقی  اند که جملگواحد به میدان آمدهی  یک برنامه
و بازار. این روند  ی  نفع گسترش و تقویت بخش خصوصسازی« دولت بهتبع آن »کوچکیشتر اقتصاد و بهب

ی  پیشینِ قوهی  گرتصدیی  هادر دورهی  ظاهرا متعارضِ متوالی  هادولتی  همهی  در کارنامهی  خوبکه به
ازجمله در این رویداد  خود را نمایان ساخته است و  ی  مجریه هم مشهود است، این بار با صراحت بیشتر 

مدافع بازارآزاد یا  ی  خود را با نهادهای  تبلیغاتی  هایافت که اکثر کاندیداها نخستین نشستی  نمادین تجل
از منافع سیاست  برندهپیشی  نهادها کاندیداها به  ی  هاآغاز کردند. پس، حملهی  نولیبرالی  ها و برخوردار 

کننده است که  گمراهی  ادولت روحانی، بلکه حملهی اقتصادی  مشخطی  هادولت کنونی، نه حمله به شالوده
ی  اجرایی  هااکثریت جامعه را به شیوهی  ها براتحمیل این سیاستی  اقتصاد-اجتماعیی  کوشد پیامدهامی

ها را بتوان با فراغ  همین سیاستی  اصلی  این دولت احاله کند، تا هستهی  ها»نادرست« و »ناکارآمدی«
گذشته، شاهد آن هستیم که چگونه حمله به دولت مستعجلِ  ی  هادامه داد. همانند دورهای  بال در دولت بعد

ی  کند؛ و چگونه همهظاهراً تند و صریح عمل میی  طرح انتقادهای  برا ی خطرسیبل بیی مثابهمستقر، به
اند. این  کرد دولت مبدل شدهجامعه و عملی  بار دیگر به منتقدانِ آتشین وضعیتِ بحرانی  نخبگان حکومت

ی  نخبگان طبقهی  کوشد توافقات بنیادشده، میحسابی  پرده ولبیی  هاانتقادات و افشاگریی  نمایشِ عموم
را پنهان سازد، و درعوض این امید کاذب را ایجاد  ی  اقتصادی  ها حاکم بر سر »ضرورتِ« تداوم سیاست

یر« کند. ضمن اینکه حمله به این  حاکم بر کشور »تغیی  اقتصادی  بناست مشی  نماید که گویا در دولت بعد 
سخت قدرت تامین  ی  مورد نظر حاکمان را بدون تعرض به هستهی  خطر، »نشاط سیاسیِ« انتخاباتسیبل بی

بر معضل مزمن »فساد اقتصادی« نیز  ی حکومتی ها و رسانهی انتخاباتی  پایان »رقبا«کند. تأکیدات بیمی
بود،  »کیی  ضمانت و بازبریده و بیدمی  هاافشاگریی  تکرار پرهیاهوگنجد. در اینجا  در همین راستا می

تسکین خشم و  ی  برای  مبارزه با فساد، همچون محملی  آتشین برای  هاهمراه وعدهبود؟ من نبودم« بهکی
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مسلط و پیوند وثیق  ی  سیاس -مند فساد در ساختار اقتصادیکنند تا ماهیت نظامفرودستان عمل میی  نارضایت
 پنهان سازند.    و منافع نخبگان حاکم را ی اقتصادی  مشآن با 

ی  واقعی  هادارد و چرا و چگونه قرار است »کوچک«تر شود؟ و داللتی  اقتصادی  چه کارویژهی  اما دولت آت
با  ی  اسالمی  هم پیشاپیش مقید و متعهد به آن است چیست؟ جمهوری  اقتصاد« که دولت بعدی  »آزادساز

ی  ها کند که برنامهرا دنبال میی  استراتژیک همچنان این هدف بنیادی  هاطرح نبیشتر این کال پیشبرد هرچه
اقتصادی با نظم اقتصادکالن  این رهیافت استراتژیک توامان هم  ی  اش را  حاکم بر جهان تطبیق دهد. 

الزام ساختار بازتابی از  بازار جهانی  حاکمانِ نظام اسالمی  ست  در  ادغام  تقسیمی  به  م  کار جهانی؛ و هو 
سرمایه.  ی  جهانی  هابا کانونی  المللو معاهدات بینی  نظم جهانی  آنان به بنیادهای  بندپایی  دهندهنشان

ی  نیست مگر تداوم واگذار ی  سازیِ« دولت، چیزاین اعتبار، تداوم روند »آزادسازیِ« اقتصاد و »کوچکبه
ترین نمایندگان  مهمی  مثابه)بهی  حکومتی  به بنیادهای  کشور و »حق غارتِ« منابع طبیعی  منابع اقتصاد

کار. و بنا  ی  نیرو ی  سازپناهو بیی  ساز و منعطفی  ساز خارجی؛ و نیز ارزانی  هابخش خصوصی( و کنسرن
دهه  به سه  میی  تجربیات  همهگذشته  که  بهاینی  دانیم  از  ی  بهاها  مالکیت  سلب  گسترش  و  تشدید 

رانِ فرودست و تخریب و نابودی  کشان و مزدبگییشترِ زحمتبو استثمار هرچهی  سازفرودستان و محروم
سازیِ« دولت صرفاً کاهش تعهدات  انجام خواهند گرفت. ضمن اینکه »کوچکی  طبیعی  هاعرصهی  یندهافز

شدن ماشین سرکوب عظیم اکثریت شهروندان خواهد بود، نه کوچکی دولت به رفاه و حقوق اولیهی  بنیاد
 آورش.  سرسامی جهشدن از بودآن یا کاسته

وقت مقدمات،  این  رویکردهای  با  و  باورها  دستی  اقتصادی  به  انتخابات  ی  راستمدعیان  تحریم  سیاست 
آنان ا. را مقدمهی  )ازجمله  از ج.  ی  کنند( نظرقلمداد میی  مندو قانونی  گذار به رفاه و آزادی  که  عبور 

ر بنیان متفاوت از وضع موجود باشد در چنته ندارند،  که د ی  ها عمالً هیچ بدیلیابیم که آناندازیم، درمیمی
کنند.  میی  اکثریت جامعه معرفی  العلل دردها بلکه صرفاً »حاکمان ناالیق، مرتجع و نامتعهد و فاسد« را علت

دور از فساد و  مند« و بهدرست و ضابطهی  دهند که »اجراها در بهترین حالت وعده میدر همین راستا، آن
ی  اقتصاد ملی« برای  »توسعهی  هاتواند شالودهمتعارف )نولیبرالی( میی  اقتصادی  هایاستسی  خواررانت

این »اجرا کند؛ درحالیی  ریزرا پیی  مندو قانونی  گذار به رفاه و آزاد مند«  درست و ضابطهی  که خود 
پشتوانه به  سیاسمهندسیی  برپایی  بناست  نظام  یک  یکی  وارِ  گردد؛  محقق  ی  »دموکراس  دموکراتیک 

سیاس نخبگان  ظاهراً  که  دستی  نوبنیان«  متعهد،  و  )سرمایه  فرهیخته  »کارآفرینانِ«  دست  داران(  در 
ی  یابکه در فرآیند سازمانی  ریزی« و اداره خواهند کرد؛ نه یک دموکراسگرا آن را »قالبنهاد و ملیخوش

ی  روشنشود. بنابراین، بهمی  ساخته  هاآنی  جانبهفرودستان و ستمدیدگان و درجهت تضمین منافع همه

دردها  ی  از سیاست دموکراتیک را درمان همهی  صور ی  یادشده صرفاً دورنمایی  یابیم که رویکردهادرمی

نمایند؛ و  دموکراتیک  اقتصاد  ی  یعنی  مغفولِ دموکراسی  به مولفهی  ا اشارهی  آنکه حت کنند، بیقلمداد می

ی مثل ایران را از دستیابی  نشان دهند که ازقضا آنچه جوامعی  یادبنی  به این فاکت تاریخی  آنکه توجهبی
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تضمین  ی  که برا ی  مسلط بر جهان است؛ نظمی  محروم ساخته است، دقیقاً همان نظم اقتصادی  به دموکراس
ی  کانونی  هارا با منافع دولتی  تداوم انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، منافع طبقات حاکم در جوامع پیرامون

انعطافمیی  بندمفصلی  دار سرمایه با  لذا  و  نظامشگفتی  کند  با  همی  دیکتاتوری  ها انگیز  فاسد  ساز  یا 
صرف  ی  به تغییراتی  در جوامع پیرامونی  مسلط است که تحوالت انقالبی  شود. درست متاثر از همین الگومی

 یابند.  جدید سوق میی سمت دیکتاتورشوند و نهایتاً بهحاکمان ختم میی در الیه

میبه ترتیب،  مولفههمین  سایر  در  که  داد  نشان  کنونی  اساسی  هاتوان  مرکبِ  داعیهی  بحران  و نیز  ها 
وعدهچشم و  راستی  ها اندازها  حامطیف  دگرگونی  گرایانِ  یک  ملزومات  با  یا  انتخابات:  ی  تحریم 
هستند که  ی جدی در درون خود واجد تناقضاتنیازها و منافع ستمدیدگان مغایرت دارند؛ و یا ی کنندهتامین

طور فشرده، آنچه رویکرد مورد نظر ما  کند. بهپشتوانه بدل میبیی  هاو وعدهی  توخالی  هاها را به حرفآن
ی  فعال انتخابات در فضا ی  سازد آن است که نفتحریم انتخابات متمایز میی  گرایانهراستی  را از الگوها

نزد ی  سیاسی  و خودباوری  رشد خودآگاهی  برانگیختن پروسهی  است براالشیاز دید ما تی  خفقان سیاس
مستبدان،  ی  نمایش انتخاباتی  تغییر تسریع و تقویت گردد. نفی  ستمدیدگان تا فرایند تکوین عاملیتِ جمع

ی  ها و هدفمند است، نه دعوت به کنشی  جمعی  گر درجهت ایجاد یک مسیر مستمر کنشی  مقطعی  گام
فعالِ انتخابات به تقویت و  ی  نفسه یک هدف باشد. نفکه فیی  مقطعی، یا همچون کنش  گسیخته وی  فرد

مبارزه  ی  واقعی  هامسلط نظر دارد، چرا که میدانی  علیه نظم ستمگرانهی  مبارزات جاری  گسترش و پیوندیاب
آنجا می اعتراضات تأکید دارد. این  ی  یابسازمانی  برای  سازراستا بر ضرورتِ زمینهبیند و در همینرا در 

تدارک تغییر رادیکال باور دارد، نه آنکه آنان  ی  ستمدیده برای  هاتودهی  بالقوهی  ها رویکرد به توان و قابلیت
ی نخبگان سیاسی  یابقدرتی  برا  -شطرنج معادالت سیاست  ی  در صفحه  -پیاده  ی  را همچون سربازان

ستمدیدگان  ی  و طبقاتی  م آنکه نخبگان حاکم را دشمنان سیاسرغآینده بیانگارد. و همچنین، این رویکرد به
و  ی  ها، بلکه در سازوکارهاگیر جامعه را نه در اشخاص و چهرهحاد گریبانی  ها بحرانی  هاداند، ریشهمی

و اجرا  ی  خویش نمایندگی  و منافع طبقاتی  بیند که این اشخاص در تعقیب امتیازات اجتماعمیی  رویکردهای
انجام میدورتر و عمیقی  اش را در جایگذاریهمین دلیل، هدفکنند. بهمی آنجا که ریشهتر  ی  هادهد؛ 

این وضعیت جا تداومِ  و  بهگرفتهی  پیدایش  و  باید همهاند؛  دارد که  باور  اعتبار،  تاکتیکی  این  ی  هااین 
دیکال قرار داد؛  رای  سیاستی  در خدمت خلق و تکثیر عاملیتِ جمع  -رشد  بهروی  در فرآیند  -را  ی  مقطع

 ها ببرد.     که دست به ریشهی سیاست

 بندی . جمع4 

انتخابات که تضادهای  سهم خود کوشیدیم نشان دهیم که فضا در این متن به درون  ی  ایجادشده حول 
ی  تواند محملگذارد، مینمایش میتر بهفرودستان جامعه با حاکمان را برجستهی  حاکمیت و نیز تضاد فزآینده

اتمیزه و پراکنده.  ی  و خشمگین، ولی  ناراضی  ا جامعهی  هآمدن از وضعیت سترون و بازدارندبیرونی  باشد برا
به میو  اعتبار،  محملهمین  برای  تواند  فردسوقی  باشد  اعتراضات  مقطعی  یافتنِ  و  سمت  بهی  پراکنده 
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معطوف  ی  ویت گردد و ارادهستمدیدگان تقی  جمعی  طریق، خودباورو هدفمند؛ تا از اینی  اعتراضات جمع
معطوف  ی  و ارادهی  جمعی  فراگیر در جامعه بیابد. فراگیرشدن این خودباوری  تر و حضورصریحی  به تغییرْ بیان

و  ی  اجتماعی  هاو جنبشی  مبارزات طبقاتی  تهاجمی  گسترش و پیشروی  برای  ضروری  ا به تغییر، پشتوانه
این عرصهی  یابنیز رشد سازمان )بهدر  پهنهها( فراهم میتداوم و تشدید سرکوب  رغمها  که  ی  هایسازد؛ 

ستمگرانهی  واقعی  هامیدان نظم  علیه  مبارزه  و  چنین  ی  مقاومت  وانهادنِ  یا  انکار  با  هستند.  حاکم 
از یکفرصت پیشرو هایی،  انتظار  در  باید  ی  اجتماعی  هاحاکمیت و تضعیف جنبشی  بعدی  تهاجم ی  سو 

وانهاده، توسط  ی  هایا فرصتی  خالی  شاهد آن باشیم که چگونه این فضاهادیگر، باید  ی  باشیم؛ و از سو
شوند. بنابراین، از منظر چپ انقالبی،  شان( اشغال میرنگینی ها )با وعدهی  ارتجاعی  هاها و گفتمانجریان

رویدادها  با ی رویارویی و تعهد بهره گرفت تا بتوان برا ی موجود با هوشمندی باید از مصالح و امکانات ماد 
آینده از همی  و تحوالت  دستاوردها ی  امروز سنگربندنزدیک  از  دفاع  بتوان  تا  را  ی  فعلی  مبارزاتی  کرد؛ 

 مُسیو سرخ علیی  هسته  –   1400خرداد    فتح آینده قرار داد.ی  سنگر به سنگر به سوی  عزیمت پیشروی  نقطه

 

 : هایادداشت 

برای فروکاستنحربه   متضمن  پیشاپیش   ،(انتخابات  با  « قهر»)مضامینی    چنین  در  کلمات  گزینش  [ خود1] زبانی    و  ای 
کنشی    بر   « نفی انتخابات» عبارتی مثل  آنکه  حال .  است  «غیرعقالنی »  لذا   رویکردی عاطفی و   عنوان به   هاخوارشماری آن 

 . دارد  داللت  آگاهانه

  میسیونری را  وظایف  همین خود  بعضا  و  ندارند  «بینانواقع»تلنگرهای  نیازی به  شان، عینی   منافع برای تشخیص  [ آنان 2]
 . کنندمی  ایفا 

ی نماینده   دولت  هامیانجی آن به  که  ستفرایندهایی   و  ی سازوکارهاهمه  بر  ناظر  معنای عام  در «سیاسی  مشروعیت»[  3]
 . گرددمی  قلمداد جامعه  ی اکثریتاراده  و خواست

های  صندوق   دل   رئیسی از   برآمدن  ایران  در   ی اصلی قدرتنهایی هسته   خواست  که  نیست  معنای آن به   لزوماً  تحلیل  [ این 4]
  سان بازنمایی وی به   اثر  در)همتی    سمت   به  وزنه  محتمل  شدن حتی سنگین   کاندیداها   چیشنی از   چنین   عکس،به   رأی است؛

  « بینانواقع»  طیفی از   ای که«گزینه » یعنی  .  گنجاندمی   حکومت  مطلوب  ی امکاناتدایره   در  پیشاپیش  نیز   را(  رئیسی  تزآنتی 
  « شگفتی »  یک  صرفا  کرد،  خواهند  قلمداد  شگفتی   تردید بی   را  اشفرضی   تحقق  و  کنندمی  تبلیغ  آن  نفعبه   حرارت  و  شور  با
 . بودیم روحانی شاهد برآمدن «سازشگفتی »ی مضحکه  در که طورهمان  است، شدهمدیریت  پیش از

  مسئولیتی   و   اسالمی مسند  حکومت  فقیه،   ی والیتنظریه    مشخصاً   و.  ا.  ج  گیری نظام عقیدتی شکل بنیادهای    بر  [ بنا 5]
خاستگاهی الهی    آن  واقعی مشروعیت  بنیان  لذا  و  دارند؛  برعهده  «اسالمی  امت»  شیعی برای هدایت  عالمان  که  ستشرعی 

هایی  آیین   صرفاً  حاکمان  نظر  در  انتخابات  تشریفاتی روبنایی مانند  اساس،  همین   بر.  دارد  «امت»ی سیاسی  اراده   از  مستقل  و
 . اسالمی هستند حاکم  با برای بیعت

  فرآیندی که   داد؛  جمعی شکل   فرایند   طی یک  باید  ضدقدرتی را  چنین   که  است   همین  دقیقاً   هم   متن   ی این[ مساله 6]
 . است  آن   تقویت  گیری یاولی ضروری برای شکل   کوچکگامی    فرمایشی،  انتخابات   در  مشارکت  ار   آگاهانه  جمعی و  امتناع
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  های اخیرِ فضای سیاسی سال   ثابت   موضوعات  یکی از   که  حاکمیت،   مزمن   ناکارآمدی ساختاری و   و   فساد   [ برای مثال،7]
هایی  سیاست   «ضربتی »ای برای اجرای  بهانه  خود   تواندمی   باالیی دارد،  وزن  های انتخاباتی جاری همنمایش   در  و  بوده  ایران
  اقتصادی و  انحصارات   گسترش  قدرت،   نهاد   استحکام   به  درنهایت   ها،آرایش   تجدید   و   هابرخی بازسازی   خالل   که  باشد

 . رسانندیاری می  حاکمیت های کالنمشی خط   بردپیش   تسهیل و سیاسی، 

  علوم   بررسی ساالنه  سایت  برانکاتی از  داون  خانم  قلم  به  « راتیکاقتدارگرایی دمک   تاثیرات  و  ها   ریشه »  به  شود   رجوع     [8]

 collective98@: انتخابات با  ارتباط در   98کلکتیو توسط شده  منتشر متن  2013  دسامبر سیاسی ـ 

  علوم   بررسی ساالنه  سایت  برانکاتی از  داون  خانم  قلم  به  « اقتدارگرایی دمکراتیک  تاثیرات  و  ها   ریشه »  به  شود   رجوع     [9]

 collective98@: انتخابات با  ارتباط در   98کلکتیو توسط شده  منتشر متن  2013  دسامبر سیاسی ـ 

های    روی تمامی جناح به  پرنعمتی را  خوان   های اخیر، سال  در  آن   تسریع   ویژه های نولیبرالی بهسیاست   پیشبرد   [ روند10]
  های ریاضتی تعداد ی سیاستفزآینده   تحمیل  درعوض،.  است  گشوده  حاکم  قدرت  به  نیروهای وابسته  و  هاجریان   و  حاکم
  ساززمینه   که   آن  ضمن  های اقتصادی سیاست   این   تبعات .  است  ی نابودی کشاندهورطه   به   را   کشانستم   بیشتری از هرچه 
ای  توده های  خیزش   آشکاری در   سهم   است،  بوده   های اخیر سال   های اجتماعی در   جنبش   علنی و   ی مبارزات دامنه   رشد 

آگاهی جمعی   رشد گیری وشکل   شاهد  همچنین تاریخی ما  بستر  همین بر.  است  داشته  98  تا  96های سال   در   فرودستان 
  دور  گیری ازفاصله  انتخابات نفی فعال  اگر نتیجه، در. هستیم  مسلط نظام  مدافعین مقابل بندی در صف  ای ازتازه  اشکال و

های اعتراضای  کنش   از   خروج  به   گرایش  همچنین  تواندمی   کند،   تسریع   را   « درون  از  دگرگونی نظام»   به   امیدبستن  باطل
اجتماعی    برای طیف   هماهنگ  و  مشترک  اقدامات  به  نیاز  گمانبی   رهگذر  این   از .  کند  تقویت   هم  را  جداافتاده  فردی و

 . شد خواهد  مهیاتر  یافتهسازمان  مبارزات دهی و سازمان  ابتکارات ی رشد زمینه   و یافت  تری خواهدملموس  تری وجهوسیع

 

 

 

 2jm-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2jm
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 شورا: نهاد دموکراتیک قدرت سیاسی 

 

 2021ژوئن  18

 ی: داریوش راد نوشته 

 

های پیروز شد؛ گروه   57بهمن    22ساله است. انقالب در  تاریخ حیات شوراها در انقالب بهمن تاریخی چند  
ترین ی این انقالب را برای حل معضالت اجتماعی هزارساله که مهم نظامی حکومت اسالمی نیروی بالقوه شبه 
شکلی قهرآمیز سرکوب کردند. بین به   60ی مدنی حداکثری بود، در سال  ها ایجاد دولتی حداقلی و جامعه آن 

 قالب بهمن، شوراهای نوبنیاد زندگی، برای تداوم خود مبارزه کردند.این سه سال، ان

ی انقالب بهمن چه بود؟ چه دستاوردی در این چند سال باعث شد تا این انقالب از چنین اهمیتی در جوهره 
 تاریخ سیاسی ایران برخوردار شود؟ 

عقاید  روی آورند،  صنفی ها ایرانی سازماندهی شوند، به فعالیت سیاسی و  انقالب بهمن موجب شد تا میلیون 
ای بهتر برای خود و جامعه امیدوار های خود را بیان کنند و زنان و مردان کوچه و خیابان به آینده و اندیشه 

ی مدنی به ی مردمی خودجوش و جامعه شوراها  کهآن  ی بود برایی انقالب بهمن همانا تالش شوند. جوهره 
ها را کنترل کنند. ها و احزاب سیاسی چپ سعی کردند تا آن ارگان اقتدار عمومی بدل بشوند، اگر چه سازمان 
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سو، و دستگاه تبلیغاتی حکومت نوبنیاد از سوی دیگر، ها زن و مرد با دریافت خودجوش خود از یک میلیون 
را نهاد واقعی »حکومت  این واقعیت بود که همگی شورا  انعکاس  نامیدند؛ این رویکرد تنها  ی مردمی« می 

محور برای آینده ایران را ترسیم شوراها در حقیقت شکل جنینی نوعی حکومت دموکراتیک و دولت عدالت 
کردند. آنجایی که این شوراها دارای قدرت واقعی حکمرانی بودند، انقالب بهمن از این قدرت برای حل می 

مراتب دولت استبدادی و حکومت روحانیت جتماعی استفاده کرد؛ آنجایی که قدرت در دستان سلسله معضالت ا 
 بود، شوراها سعی کردند قدرت خود را از دست ندهند.

گرا، میان قشرهای مختلف گرا یا اسالمی چپ های دیگری، غالبًا با ماهیت سکوالر چپ پیش از شوراها سازمان 
ی ها تاثیرگذاری بر روشنفکران و همچنین قشرهایی از عامه ی آن ؛ هدف بالفاصله اجتماعی جامعه فعال بودند 

کردن مردم بود. شوراها اما تنها نهاد سازماندهی دموکراتیک مردمی بود؛ هدف آن تالش برای دموکراتیزه 
 ی کهن ایرانی بود.مراتب اجتماعی نظام استبدادی جامعه قدرت و برچیدن سلسله 

ها و قشرهای دگراندیش ی نهاد مردمی یک طبقه اجتماعی در کنار گروه یافته بیان سازمان زمان  شوراها هم 
های هایی اعمال کردند که طبیعتًا با ویژگی در انقالب بودند. شوراها در فرآیند فعالیت برای اعمال قدرْت روش 

چنین معلمان و پرستاران و ها و ادارات دولتی و کارگران کشاورزی و هم طبقات مختلف اجتماعی در کارخانه 
چنین همسانی ها و هم استادان دانشگاه و هنرمندان و نویسندگان و غیره، تناسبی عینی با قدرت رنگارنگ آن 

های ی فعالیت دادن به همه اجتماعی آنها داشت. شوراها در این روند برای اعمال و کسب قدرت بیشتر، و جهت 
ی رویارویی با سران منتخب دولت استبداد دینی، گیری برای نحوه اجتماعی طبقات محروم از جمله تصمیم 

وجه تالشی تاکتیکی نبود بلکه هیچ های مختلف اجتماعی را در یکدیگر ترکیب کردند. این ترکیب به گروه 
های خود را یافت، طبقاتی که فعالیت ی طبیعی وضعیت طبقاِت ناهمگونی بود که آگاهانه توسعه می نتیجه 

ها با منطق اتفاقاِت روزمره برای دادند و این فعالیت ع و دستاوردهای مقطعِی بیشتر گسترش می برای مناف
ی حیات برای شوراها الزامی شده برعهده گرفتن موقعیت پیشرو در یک شرایط مبارزه برای قدرت و ادامه 

 بود.

زدن قدرت لیت سیاسی در برهم ی آحاد مردم بود. نیروی این فعا جانبه سالح اصلی شوراها فعالیت سیاسی همه 
شد، گسترش و دولت استبدادی و حکومت اسالمی نهفته بود. هر چه تاثیرات این فعالیت سیاسی بیشتر می 

ترتیب در شد. آحاد مردمی که بدین پذیرتر می ی مدنی امکان دست آوردن امکانات اجتماعی برای جامعه به 
آوردند. ی دیگر اجتماعی و حتی حکومتی را نیز به حرکت در می آمدند، ساختارها اینجا و آنجا به حرکت در می 

توانستند با توافقی ناگهانی در محل کار و زندگْی هم حکومت و هم های اجتماعی که می لیکن این گروه 
کردند که خود قربانی فرآیندی نشوند که چنان آگاهانه عمل می بایست آن ، می تولید اجتماعی را متوقف کنند 

دهی حکومت بیشتر گذاری این سازمان اجتماعی بر فرآیند جهت وجود آورده بودند. هرچه تاثیر ه ب خودشان  
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کردن توانست نهادهای حکومتی و کارکردهای آن را به دموکراتیک شدن و عمل شد، با اجبار بیشتری می می 
 بر مبنای آن سوق دهد.

مطبوعات آزاد را بنیانگذاری کردند. شوراهای نگاران و نویسندگان یک  شوراهای روزنامه   58از اوایل سال  
ها ها را برای تامین امنیت شهروندان سازماندهی کردند. شوراها کنترل فرودگاه زنی در خیابان محالت گشت 

دست گرفتند. شوراها در ادارات دولتی و های ترابری شهری را کم و بیش به و خطوط راه آهن و سرویس 
دست گرفتند. شوراها سازمان اجرایی ی امور کار و تولید را به در کنار مدیریت اداره ها ها و کارخانه بیمارستان 
ند تا اقتدار دموکراتیک داشتو سعی  کردند  های دولت استبدادی را کم و بیش فلج  رات کها و تکنو بوروکرات 

 خود و جامعه مدنی را به زندگی سیاسی ـ اجتماعی شهروندان وارد کنند.

ی طبقات اجتماعی حک کرد. در این روز نشان داد که قدرت انقالبی خود را در ذهن کلیه بهمن    22شورا در  
وجود ای متفاوت از آنچه دیروز بود به چون نیرویی مادی برای کل کشور آینده تواند هم تنها اوست که می 

ید حکومت اشراف خلع تواند دولت استبداد سلطنتی را به زیر بکشد و از  آورد. در این روز نشان داد که او می 
ـ از همه قشرها  کند و سران مستبد آنرا تحقیر و از کشور اخراج کند. انقالب بهمن و شوراها در سراسر کشورـ 

محور را برای و طبقات اجتماعی ــ نشان دادند که توانایی ایجاد یک نظام اجتماعی دموکراتیک و عدالت 
سیا آینده  ـ  اجتماعی  نظام  یک  و  دارند  ایران  می ی  فقط  دموکراتیک  فعال سی  نیروهای  مبنای  بر  تواند 

دموکراتیک بنا شود. نظر ما در مورد انکشاف و اتفاقات پس از انقالب بهمن هر چه باشد، این یک واقعیت 
است که فقط نهاد شوراها بود که آمادگی خود را برای ایجاد و ترویج و حفظ یک حاکمیت دموکراتیک و 

 محور نشان داد.عدالت 

ها با نظام استبداد سلطنتی بود؛ نخستین پیروزی خستین حرکت انقالب بهمن رویارویی مردم در خیابان ن 
اولین جوانه  اعتصاب سیاسی بدست آمد؛  با  انقالب توسط نهاد شوراهای مردمی  های یک حکومت جدی 

در تاریخ مدرن ایران ی نمایندگان شوراها بود. شورا اولین قدرت دموکراتیک  دموکراتیک مردمی نمایش اراده 
انجمن  از  نهاد خودسازمان تقریبا یک سده پس  است. شورا  انقالب مشروطه  در  غیبی  یافته قشرهای های 

ی همین قشرهای گوناگون است. این یک حقیقت است که شورا دهنده مختلف مردم توسط اجزای تشکیل 
ای است که اعضای کرات و تکنوکرات حرفه نیاز از نظام پارلمانی و بدون بورو یک نهاد دموکراسی کامل و بی 

چنین برکناری آنها در هر زمان که ضروری باشد و جایگزینی آن دارای حق رای برای تعیین مسئوالن و هم 
ای دیگر یا هر عضو دیگری از شورا است. در این چند سال شورا از طریق اعضای منتخب خود، آنها با نماینده 

ی فعالیتش های اجتماعی دایره ی زمینه های اجتماعی را در همه رها و گروه های اجتماعی قشی فعالیت همه 
توانستند در جهت اهداف خود بردارند، از طریق اعالم های بعدی را که اعضای آن می جهت داد؛ شورا قدم 

ای ه دهی به فعالیت »مطالبات« یا »مواضع«، یا حتی »شعارها« برای افکار عمومی تشریح کرد. این هنر جهت 
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شده برای اولین بار در تاریخ ایران در این چند اعضا و عموم مردم بر مبنای مدیریت خودگردان سازماندهی 
 سال به اجرا درآمد.

توانستند بر اقشار مختلف مردم ی دولت استبدادی با ایدئولوژی دینی خود می دهنده های تشکیل اگرچه گروه 
دهی کنند. دولت استبداد ا را برای رفع معضالت اجتماعی جهت فرمانروایی کنند، لیکن هرگز نتوانستند آنه 

زنده  نیروهای خالِق  و علیه  مقابل  از دینی در  عناصری  و  داد  قرار  نظامی  ایدئولوژیک و  موانع  ی شوراها 
نام »بسیج مستضعفین« برای اعمال ستم دولتی بر دیگران ی ناراضی را در قفسی آهنین به جماعت ستمدیده 

دهی بود، جهت   تربیت کرد. تنها قابلیت »مستضعفین« که دولت استبداد دینی سازمان داده   آموزش داد و 
دهی نبود توان نشان داد که این یک جهت گری و تخریب دستاوردهای انقالب بود و حتی می سوی نظامی به 

سرنگونی هواپیمای   و  98و آبان    96و دی    88و    78های  فریبی دینی بود. در اتفاقات سال بلکه دستور با عوام 
دهی ایدئولوژیک به نیروهای بسیج و سپاه حتی از کنترل حاکمیت مسافربری اوکرائینی دیدیم که این جهت 

طلب نظام استبداد دینی هرگز قدرت کافی برای بسیج نظام استبداد دینی خارج شد. رهبران نیروهای اصالح 
اند. رفتار آنها در رویارویی ختلف اجتماعی را نداشته دهی اقشار ممردمی یا حتی ابتکار عمل کافی برای جهت 

جنبش  جنبش با  این  اگر  حتی  مردمی،  اجتماعی  به های  گروه ها  مستقیم  اصالح طور  یاری های  را  طلب 
های انگیز طبیعی مانند سیل و زمین لرزه و یا فوران کوه های شگفت کردند، همانند رویارویی با پدیده می 

چون یک ی انقالب و پس از آن در دوران حیات خود، همیشه هم ی مبارزه ما در صحنه آتشفشانی بود. شورا ا 
از گروه پیوسته و متکی به هم جمع به  تمامًا مستقل  استبداد دینی در صحنه خود و  ی های متمایل به نظام 

استبداد دینی   سیاسی کشور ظاهر شد. شورا یک نهاد جامعه مدنی بود و این منبع قدرت مبارزاتی او علیه نظام 
های ی حیات خود توسط نظام استبداد دینی تضعیف شدند اگرچه از سوی گروه است. شوراها در اولین دوره 

هایی که در مناطق شهری اعتمادی قرار نگرفتند اما محدودیت خصوص کارگران صنعتی مورد بی شهری به 
ماندگی عناصر دهقانی که در عقب   یان وود داشت و برخورد سرد نسبی روستائ برای هماهنگی سراسری وج

ی تر کرد. اما درهرحال موقعیت و اندیشه شدن را آسان کردند فرآیند این تضعیف ی شهرها زندگی می حومه 
 های شهرنشین بسیار قوی باقی ماند.ی اقشار و گروه نهاد شورا در بین کلیه 

طبقه متوسط و معلمین و پرستارها و اگرچه اعضای شوراها نسبت به کل جمعیت جامعه میان طبقه کارگر و 
اعتنایی داشت، اما نهادهای چنین در بخش کشاورزی روستاها نمایندگی قابل دانشجویان در شهرها و هم 

سازی، در جز در بخش طبقه کارگر صنعتی مانند صنعت نفت و صنایع هواپیمایی و اتوموبیل ه اجرایی آن ب
توانست گسترش بنابراین تاثیر سیاسی مستقیم و غیرمستقیم آن نمی ها چندان پرنفوذ نبودند و  دیگر بخش 

سازی و نقاشی ساختمان و خبازها و های کمتر صنعتی مانند کارگران ساختمان وسیعی یابد. البته در بخش 
ی سطوح جامعه به دفاع از وبیش تاثیرگذار بود. شکی نیست که شوراها در همه این قبیل خدمات هم کم 

کردند. تعداد ها با نمایندگان دولت استبدادی نمایندگی می تقابل   ی خاستند و آن را در همه برمی   منافع عمومی 
بحث های خود و به ها فعال بودند و با فعالیت گرا در شوراهای کارخانه های چپ نه چندان زیادی از فعالین گروه 
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از موضوعاتی نظیر چگونگی بهبود تولید، گسترد  شدن هرچه ترشدن شورا و سهیم ه گذاشتن مباحثی فراتر 
افزودند. کارگران بیشتر کارگران در سود کارخانه، روز به روز بر تعداد هواداران گروه خود در بین کارگران می 

شدت حمایت کردند. و کارمندان شرکت نفت در کلیت آن از شوراهای صنعت نفت تا آخرین روز حیات آن به 
انون نویسندگان و هنرمندان و وکالی مستقل بیشتر از دشمنان آن بود. دوستان شوراها در بین روشنفکران ک

از شوراها حمایت کردند و رهبری سیاسی و صنفی شورا در اکثریت دانشجویان همه دانشگاه  های کشور 
ماه  به خواست اعتصابات  را  آنها  تعهد  بهمن  انقالب  پیروزی  به  نزدیک  آرزوهای همه قشرها و های  و  ها 

درآمد دار و دیگر اقشار کم های تحت ستم و زنان خانه تماعی ثابت کرد. معلمان و پرستارها و ملیت های اج گروه 
اجتماعی همگی در کنار شوراها ایستادند. شوراهای صنایع کلیدی با حمایت خود از اعتصابات کارمندان اداری، 

گردها ها و دوره بیکار و دستفروش   ی جوانان دست آوردند. کلیه ه ی حکومتی را بپایه همبستگی کارمندان دون 
های شهرها برای های خیریه و همه افرادی که سعی داشتند تا زندگی بهتری را در حاشیه و اغلب سازمان 

 طور غریزی یا آگاهانه در کنار شوراها ایستادند.، به شان ایجاد کنند خود و خانواده 

معیت شهری را داشتند. دشمنان شورا در حاکمیت اگر شورا در واقع یا بالقوه نمایندگی اکثریت قاطعی از ج   
های شهری استوار بود برخوردار نشین ی حاشیه مانده از حمایت دولت استبدادی که قدرتش بر عناصر عقب 

د. ناتوانی شوراها یک ضعف جوهری نبود، ن توانستند خطری برای شورا بوجود بیاور وجه نمی هیچ نبودند، به 
ی کردن خود با انقالب بهمن بود. شورا در این دوره ی ناموزون و مرکب در هماهنگ ه بلکه ناتوانی یک جامع
ی مدنی و ، یگانه قدرت و نهاِد حاکمیت شهروندان رنگارنگ و جامعه 60تا    57های  چند ساله، میان سال 

 انقالب بهمن بود.

ی بین انگیزه و دالیل و اهدافی های طبقاتی شهروندان و تضاد سیاس توان در تفاوت ویژگی طبقاتی شورا را می 
سوی انقالب سوق داد، مشاهده کرد. این تضاد در چگونگی مبارزه تاریخی طبقات مختلف علیه ها را به که آن 

تاسیس از همان روز پیروزی انقالب، شد. دولت موقت تازه استبداد سلطنتی و سپس استبداد دینی نیز متبلور می 
یت حکومت نوپا که توانایی اجرای نقشی مستقل را نداشتند، آگاهانه سعی در زیر فشار بازار و تجار و روحان 

محدودکردن روند پیشروی انقالب را داشت. پیشروان واقعی انقالب نه دولت موقت بود و نه حکومت نوپا، 
تی ند. شورا نهاد طبقاآوردرا به حرکت در می بلکه این شوراها بودند که برای حل معضالت هزارساله جامعه  

 دست آوردن قدرت سیاسی مبارزه کردند.های اجتماعی بود که در انقالب برای به گروه 

چنین مدیریت اجتماعی برای حل معضالت اجتماعی موجود و پیشرفت و توسعه در مبارزه برای قدرت و هم 
ب و های مختلف هدف مرکزی یک انقالب است. این چند سال حیات شوراها در روزهای نخست انقالزمینه 

ای ی مدنی ایران برای چنین مبارزه ی آن توسط دولت استبدادی دینی نشان داد که جامعه جانبه سرکوب همه 
های بسیاری دارد و حتی در صورت تحقق انقالبی اجتماعی، یک سازمان یت د نه تنها بسیار ضعیف بلکه محدو 

محوری را برای مقابله با دولت استبدادی   تواند بار یک نهاد تنهایی و مجزا از نهادهای دیگر نمی اجتماعی به 
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سرانجام رساندن اهداف انقالب بهمن، یعنی تقسیم و رهبری جامعه در این رویارویی برعهده بگیرد. برای به 
ی مدنی عالوه بر شورا به نهادهای متفاوت و سراسری ی قدرت سیاسی ـ اقتصادی در جامعه، جامعه عادالنه 

، کانون، مجامع و غیره در همه قشرها و مناطق ایران نیاز داشت. شورای صنعت قدرتمند دیگری مانند انجمن
به  بی نفت  قدرت  اعتصابات رغم  چند  هر  بود،  منطقه  یک  و  یک صنعت  در  نهاد  یک  داشت،  که  نظیری 

از انقالب بهمن تاثیری سراسری داشت و در حقیقت نقش رهبری کمرشکن آن در خالل ماه  های پیش 
رغم این بهمن به   22ن استبداد سلطنتی را در کل کشور برعهده داشت. اما این شورا پس از  زانو در آورد به 

کار برد، نتوانست فراتر از حقیقت که هر آنچه در توان داشت برای کنترل و مدیریت شورایی این صنعت به 
یندگان حکومت دستور دولت موقت صنعت نفت را به نماکه روزی فرا رسید که به آن قدمی بردارد تا این 

چون نهادی دموکراتیک در یک صنعت و یک منطقه عمل کرد. سان هم و بدین   ند استبداد دینی واگذار کرد 
کم به صورت ی ضرورت و فوریت تشکیل یک تشکل سراسری، دست تعدادی از فعالین جنبش کارگری درباره 

توانست این اقتدار را داشته می شک  خصوص شوراها که بی ی مدنی و به ی نهادهای جامعه جنینی، از همه 
ی مرکزی، نهادی شبیه به دولت حداقلی، را سازماندهی کند، به بحث پرداختند. اما سرکوب باشد که نهاد 

شوراها و دیگر نهادهای جامعه مدنی در این فرآیند چند ساله امکان تحقق آنرا غیرممکن کرد، هر چند که 
 هنوز در جنبش کارگری زنده مانده است. عنوان میراث تاریخ انقالب این عقیده به 

شرط یک عمل مثابه پیش ی انقالب بهمن و ایجاد شوراها در سراسر کشور، مفهوم شورا به پس از تجربه 
ی دخالت در قدرت اجرایی و ی اجتماعی توسط جامعه مدنی در آگاهی شهروندان حک شد. تجربه پیشروانه 

نیاز به شورا دارد، همان ی مد شدن در آن نشان داد که جامعه سهیم  ی گونه که تجربه نی در هر شرایطی 
انجمن انجمن  چنین  که  داد  نشان  نیز  مشروطه  انقالب  در  غیبی  جامعه های  برای  نه هایی  ایران  تنها ی 

پذیر بلکه بدون شک مطلوب است. معنای عینی نهاد شورا همانا ایجاد شرایطی برای دیگر نهادهای ن امکا
آورند به وجود می ای که به تا قدرت و ساختار دولت استبدادی را با شرایط قدرت دوگانه   ی مدنی استجامعه 

ی مدنی مانعی است مستحکم در مقابل چیرگی دولت استبدادی چالش بکشد. اقتدار شورا در جنبش جامعه 
ی ایل دهه که از بازگشت و حیات یک حکومت غیردموکراتیک و اقتدارگرا جلوگیری کند، حتی اگر همانند او

های میلیونی را بسیج کند. در هرحال شکی نیست که نخستین موج انقالبی در آینده دوباره شصت بتواند توده 
شورا  ایجاد  انجمن به  و  و ها  شوراها  شد.  خواهد  منجر  کشور  سراسر  در  مدنی  جامعه  نهادهای  دیگر  و  ها 

تخب و دموکراتیک آنها برای تحقق تغییرات ی خودجوش هدایت جامعه مدنی را با ایجاد نهادهای من ها انجمن 
دانیم که تاریخ خود را تکرار خوبی می دادن به معضالت هزار ساله کشور برعهده خواهند گرفت. به و خاتمه 

تجربگی خود کند و شورا و انجمن و دیگر نهادهای جامعه مدنی ایران دوباره مجبور نخواهند بود که کم نمی 
ی مدنی در ی عمل کامل، هر چند حداقلی، جامعه وطه تکرار کنند، چرا که برنامه را در انقالب بهمن و مشر 

 ی همه نهادها را پوشش خواهد داد.های گذشته آینده، ضعف 
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تواند ای می ی نزدیک چگونه برنامه ی عمل کامل، هر چند حداقلی، جامعه مدنی در آینده اما جزئیات این برنامه 
 باشد؟ 

رابطه  و برقراری  علنی  کلیه   ی  با  برای همکاری  در جهت پنهان  مدنی  جامعه  موجود  نهادهای  به ی  دهی 
ی علنی و پنهان طبقه کارگر صنعتی براندازی نظام استبداد دینی ـ نظامی حاکم در ایران. برقراری رابطه 

های مستقل اقتصادی برای تامین مایحتاج شهری با طبقه کارگر کشاورزی روستانشین برای ایجاد تعاونی 
فوری جامعه پس از فروپاشی نظام حاکم. تخریب سازمان مادی و ایدئولوژیک و نظامی و مخابراتی نظام 

نظامی، به بیانی دیگر تخریب هر آنچه نظام استبداد مخفی و نیمه استبداد دینیـ  نظامی با ایجاد نهادهای نیمه 
و ایجاد تزلزل در ساختار اداری و بانکی   ها بخشد. تخریب زندان داشته و تداوم می دینی ـ نظامی را سرپا نگه 

نظامی. ایجاد و و مالی دولت و حاکمیت روحانیت. مسلح نمودن جوانان و خلع  سالح نیروهای بسیجی و 
های غیبی جامعه مدنی برای خودمدیریتی در دادن به شوراهای مخفی و انجمن واگذاری اقتدار و حقانیت 

ستایی برای ایجاد تغییرات در نظام مالکیت بر زمین و آب و حفظ های رو شهرها و روستاها. ایجاد انجمن 
محیط زیست. سازماندهی منتخبین جامعه مدنی برای ایجاد مجلس موسسان و واگذاری حق تعیین سرنوشت 

 های محلی در یک جمهوری فدراتیو دموکراتیک ایران.ستم برای ایجاد دولت های تحت برای ملیت 

ی تر است، اما اگر براندازی عملی شود جامعه برنامه حداقلی از تحقق آن بسیار ساده اگرچه نوشتن و بیان این  
ی مدنی ایران و شوراها و ی حداقلی را ندارد. جامعه کردن این برنامه جز عملی ه انداز دیگری بمدنی چشم 

زودی نشان خواهد به   های خود پی ببرند. تاریخ ها و ضعف توانند به توانایی ها فقط در عمل اجتماعی می انجمن 
ی ساز یک جامعه های غیبی در انقالب مشروطه و شوراها در انقالب بهمن زمینه ی انجمن داد که تجربه 

 محور و پیروزی نهایی انقالب آینده ایران خواهد بود.دموکراتیک و عدالت 

 

 2jO-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2jO
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 )بخش نخست(  شورایی در ایران:  اداره

 تاریخی  واقعیت تا  ایده از

 شورایی   خودگردانی گیریشکل تجربه  تاریخی  بررسی 

 شمسی(   50 )دهه  ایران هایکارخانه  در

 

   2021ژوئن  28

 ی: امیرحسین سعادت نوشته

 

و  به  شود می  تقدیم  نوشتار  این مبارز    که   تپه  هفت  سرودخوان  کارگران 

  ی گرایانهمصادره  و  گرایانهتجویز  هایتالش  تمام  به  توجهبی  و  ناپذیرخستگی

طبقاتی خویشگروه آگاهی  تکوین  فرآیند  از  متأثر  سیاسی،    مسیر   در   قدم  های 

 اند. گذاشته رهایی-خود

  کار   نان"  شعار  و  است  افتاده  هازبان  سر  بر  دیگر  بار  "شورایی  خودگردانی"  که شودمی   سالی  چند.  مقدمه

  خیابان  تا  ،و به شکلی محدود  کارگری  های مجتمع  برخی  و  هادانشگاه  از  را  خود  راه  "شورایی   اداره  آزادی،

  بگیریم، پی بشری  اجتماعات  اشکال  اولین تا  را آن یافتگیعینیت نخواهیم  اگر  که ایایده.  است  کرده طی
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  انقالب   در  بعدها   و   پاریس،  کمون   تشکیل  و  فرانسه  انقالب  کارگری در   مبارزات   درخشان   ی تجربهتوانیم  می

   بدانیم.  داریسرمایه ضداجتماعی  منطق  در آن های تحققاولین نمونه   را اکتبر

  شکلی   چنین  تحقق  نبودن  یا  بودنممکن  سر  بر  یپراتیک   و  نظری  هاینزاع  نیز  تاریخ   همین  قدمت  به  درست

دارد.    ادامه   آن  جهانی  ی گستره  در  چه   و  محلی  وسعتی  در  چه   کار،  محیط  مقیاس  در   چه  ورزی، سیاست  از

  که است: در حالی  یهای نظری و پراتیکاز این نزاع  ی برجستهاها در انقالب اکتبر نمونهبلشویک  ضعمو

شوروی )جمهوری    گذار اتحاد جماهیرب اکتبر و پایهانقال   فاتح   "شوراها  دست  به  قدرت  ی همه"  شعار   با  خود

  اصل  بر   تکیه   و   ضدهیرارشی  سازماندهی  شوراگرایی،  قواعد   گذاشتن  زیر پا   اصلی  شدند، متهمین   شوراها(

  چپ نیروهای روزهای   اینهای سیاسی و گفتمانی  کشاکش ، از این منظر .هستند کارگران نیز  رهایی-خود

  های قطبی  دو   یبرسازنده  ایدئولوژیکِ   مجادالت  از  مختلفی  اشکال   به   بدل   کهکارگری ایران نیز    فعالین  و

  دست  این   از   و  شورایی،   خودگردانی   یا  دولت/حزب  لوکزامبورگ،   یا   لنین  سندیکا،  یا  شورا  چونهم  آشنایینام

  است.  پراتیک منطق بر ی شورایی مبتنیموضوع اداره مندیگواه بر تاریخ است، شده

  حیات  مادی  منطق  باتا چه اندازه   هایی دوگانه چنین پدیدآمدنپرسش اساسی این است که در واقعیت امر 

  ای عینی  شرایط   یا   مردم،  یتوده  میان  در  گرا چپ  سیاسی  نیروهای   نفوذ   و   درجه  امروز،   سیاسی-اقتصادی 

  کند؟می  پیدا   موضوعیت  کند،می  سرکوب   را  کارگری  یابی تشکل  از  هرشکلی  سیاسی  نظام  آن  در   که

،  است  بخش نبودهایجابی و مسیری رهایی  یحلی هیچ راهتنها تاکنون برسازنده  نه  هادوگانه  این  گیریشکل 

 . بشودموجود هم  های از پیشها و فعالیتمنجر به نفی تمامیت تالشتواند  میبلکه 

مایه شخصی و خالی  بیاغلب  فرسا مجادالت  بزنیم و با تالشی طاقت  هااین کشاکشاگر سری به میدان  

  بینیم که مواضعی  میای قابل بحث برسیم،  های درگیر را کمی کنار بزنیم تا به هستهاز محتوا میان سوژه

شوند و از این منظر  فعالیت صنفی یا سندیکایی نهایتا درون نظم موجود حل می”که  داعیه  این    مانندجدی  

رهایینمی باشندتوانند  یا  “بخش  این،  بر  دال  دیگر  خصوصی”که  ادعایی  از  سمت  حرکت  به  سازی 

مند از شرایط عینی میدان  ، به خاطر فهم صرفا نظری و غیرتاریخ“سازی، افتادن از چاله به چاه است دولتی

  میان   که   به جایی کشاندهپایان نظرورزانه برای تعریف خود در برابر دیگری، کار را  مبارزه طبقاتی و میل بی

طبقاتی    هایگراییهم  دامن زده شده که امکان   هاییکارگری به چند دستگی  و  دانشجویی  فعال  نیروهای

 است.   مشکل شدهبسیار به کلی منتفی یا  در میدان مبارزه،

الت  دهد چگونه بسیاری از این مجادهایی است که نشان میدر این میان اما آنچه اهمیت دارد استدالل

و عمال بدل به   ندپایه و بالموضوع اهر چه باشد( از اساس بی انشدلیلانگیزه، زمینه و اصطالح نظری ) به
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.  کنندپرتاب می  سوی یکدیگربه    ها را، آننه چندان درگیر در میدان پراتیک  گویندگانِکه    اندمشتی واژه شده

با تمی  هایی وجودمیان سندیکاگرایی و شوراگرایی تفاوت  برای مثال اگرچه ز  دارد و در مواجهه تئوریک 

بودن، یکی را بر دیگری برتری داد، اما رجوع  توان نهایتا از حیث رادیکال، میهاآنهای هریک از  ویژگی

  فعالیتی  فضای  هایپوشانیدهد که همنشان می  ،57  انقالب  بحبوحه  در  گرفتهشکل  شوراهای  تاریخ  به

  نیستنداز هم    تفکیک  قابل  مواقع حتی به لحاظ پژوهشی  از  بسیاری  در  که  است  ای اندازه  تا   شورا  و  سندیکا

عمال  این دو نهاد به عنوان بازوهای اِ  . کرد  جدا  هم  از  تمامی  به  تواننمی  را   هاآن  فعال  هایچهرهحتی    و

اند. به این ترتیب  زین هم شده حتی جایگکنترل کارگری بارها طی فرآیندهایی مختلف مکمل، متمم و  

خود ر است که سیالیت تاریخی معطوف بهنظرگرفتن هر دوی این بازوهای کنترل کارگری در یک پیوستادر

 خواهد داشت.  دنبال بهرا 

ی تأسیس، که در مرحله تثبیت است؛ و نه میان پیامبران روشنفکر خارج  ای اگر هست نه در مرحلهمجادله

که در میان نمایندگان کارگران و نیروهای سیاسی محیط کار؛ و نه در نفی ساختار کالن سیاسی،   از میدان،

که در مسیر رسیدن به مطالباتی مشخص و انضمامی است که نهایتا منجر به حرکتی عظیم در جهت خلع  

نظام سیاسی به  ،شود. چنین است که از نقطه نظر نهاییعمال کنترل بر محیط کار میید نظام سیاسی از اِ

گویی به مطالبات مترقی کارگران نبوده  خاطر تضادهای ذاتی خود قادر به حل و فصل اعتراضات و پاسخ

بودن دوگانه کاذب صنفی/سیاسی  ای است که پوچ درست همان نقطه  جاو در آینده نیز نخواهد بود. ایناست  

به عنوان مثال مطالبه افزایش دستمزد،  که    کس قادر نخواهد بود تعیین کندشود. هیچنیز به ما گوشزد می

سازی شغلی، حق تحصیل رایگان یا اعتراض  ثبات، اعتراض به بیرسازی جنسیتی شرایط کار و دستمزدبراب

های آموزش رایگان ذاتا از جنس صنفی است یا سیاسی. این پرسش از اساس اشتباه  به کاهش فرصت

نه جنس آن، بلکه نسبت آن با   ،گری یا مبارزه راز مطالبههر شکلی ا  شدنِبودن یا سیاسیاست. سیاسی

در برابر    ، کند. زمانی که حق آموزش رایگانساختار کالن اقتصاد سیاسی و مناسبات اجتماعی مشخص می

شود که دیگر تمامی حقوق اجتماعی، از مسکن و بهداشت گرفته تا حق تعیین  نظامی سیاسی تعریف می

ای  مبارزهی از فرودست سلب و در مناسبات بازار آزاد به حراج گذاشته است، قطعا  سرنوشت را به شکلی طبقات 

سیاسی است. به این معنی حتی سخن از ضرورت برانداختن نظامی سیاسی، زمانی که این سخن نسبتی با  

  تحلیل طبقاتی و مطالبات انضمامی کُنشگران صنفی هر میدان نداشته باشد، قطعا شکلی از عوام فریبی و

 طلبی است. فرصت
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، این  مصر استبینی خود  بر واقعتاکید    ، در بر منطقی ایدئولوژیککه با تکیه  فوق  ادعاهای  یک نمونه از   

با  ادعا   به عنوان مهمضوفرم است که  خودگردانی،    یترین عامل شکست تجربهگرفتن عنصر سرکوب 

توان  می  نگریاصطالح واقعبه  در برابر این .  کندآمیز و غیرواقعی معرفی میتوهمرا  ی اداره شورایی  ایده

 :پرسید

سرکوب    گوناگون  اشکالاز  ، دژخیمان شاه  50گیری شوراهای کارگری دهه  مگر در جریان شکل -

 بودند؟ چشمپوشی کرده

،  1358رغم شدیدترین سرکوب از ابتدای فروردین  علی  ، که در ترکمن صحرااست  این   غیر ازمگر   -

 سال دوام آوردند؟ 2ک به  شوراهای مردمی نزدی

  همین   تا  سرکوبی که  ــافتاد    اتفاق  کارگری  سندیکاهای   گسترده  که سرکوب  80  یدهه  در  چرا -

  نگفت؟ چیزی  سندیکایی فعالیت بودن غیرواقعی یا  اتوپیایی  از هم ادامه دارد ــ کسی امروز

  تضادهای  از   سربرآورده  پرشمارِ   ضداجتماعی  های اندیشه  چپ،  گفتمانی   درون   هاینزاع  از  فارغ   دیگر   سوی  از

  نام  به  سرزمینی  جغرافیای  برای  سازیآیندهی  داعیه  یک  هر  سیاسی )که  نظام  روزهای  این  آنتاگونیستیِ

 پرستیطلبی و قومتجزیه  برچسب   با  را  قومی   و   محلی  سطوح  در  خودگردانی  از   شکلی  هر  (،را دارند   ایران

  مقیم  هایملیت  نگوییم  اگر)مختلف    هایقومیت  سرنوشت  تعیین  حق  برابر   در   تمامی  به  و  کنندمی  نفی

  کارِ   نیروی  و  منابع  تا کجا  و  چرا  دهند کهایستند. این دلواپسان اما پاسخ نمیمی(  ایران  سرزمین  جغرافیای

الکچری مرکزنشین شود؟    ویالهای  و  خودروها   یهزینه  باید   سیاسی  جغرافیای  این   یشدهرانده  حاشیه  به

  مرکزِ کجا، چه .  است  افتاده  جا   غلطدرک    یک  نیز  حاشیه/مرکز  یدوگانه  پیش از این باید گفت که اساسا

  کدامین  و   ؟شوندارزیابی می  ای، حاشیه شده  برساخت  های دیگری  در مقابل آن،  نیروهایی که   و چه   چیز،

  تزئینی  هایشیفتگانِ نوستالژی  این  است؟  ساخته  مقدر   را  مناسباتی  چنین  ابدی  بقای  ازلی  و  راستین  حکم

  و   طلبسلطنت  )از   مختلف  اسامی  و   القاب   با  سیاسی،  احزاب   انواع  در قالب  یافتهتشکل  و  دستبه  رسانه   که

  با  را   کار  محیط   در  خودگردانی  از   شکلی  اند، هر کرده  کانالیزه  را   خود  خواه(جمهوری  و  نهادگرا  گرا، تا ملی

  و  نفی  دانند،می  آزاد  به اصطالح بازار   رقابتی  مناسبات  در   اقتصادی  رشد  ضرورت  و   گراییتخصص  آنچه

 کنند.  می سرکوب

که دیگر  اعتبارهم  آن  )  دارندمداری  اخالق  و   خواهیدموکراسی  یداعیه  گروهی     لیبرالیسم   هژمونی  به 

و پس از شکست    ( دموکراسی  و   اخالق  چون  مفاهیمی  از  مادی  مبتنی بر درکی  نه  ، وهابه آن  شدهحُقنه
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  این   توضیح  توان  ،ه استهای رفاهی اسکاندیناویایی شدشان نظامگفتمانی اصالحات، کعبه آمال-عملی

 حیات و ،برقرار کند پیوند تاریخ مادی منطق با باید کجا در صوری اخالق و دموکراسی که را ندارند مسأله

  کدامین  در(  زحمتکش  توده  از  اخالق  و  دموکراسی  شدهسلب  و  گمشده  بال  مثابه  به)  اجتماعی-اقتصادی 

  احزاب  و   طبقه  و   تاریخ  خود را با  نسبت  خواهندکه نمیها در حالیآن!  ؟برسد  آشتی  به  سیاسی  حیات   با  نقطه

ها به صورت مداوم به  مشخص کنند، فعالین کارگری را به واسطه انواع برچسب خودشان با مرتبط سیاسی

مبارزین  باصطالح چرا آغوش خود را برای این    و اصرار دارند این فعالین کارگریکنند  اخالقی متهم میبی

 .گشایندنمیطلبی راستین عدالت

  گیری شکل  امتناع  یا  امکان   سر   بر  بحث   درستیبه  کارگری   فعالین   و  چپ   اندیشمندان  میان   در  اگر   بنابراین

  در  جدی  صورتی  به  چنانهم  جهانی(   مناسبات  و  روز  سیاسی  منطق  درنظرگرفتن  )با  شورایی  خودگردانی

موضوع،  است،  جریان کاذبدیگری  گیریشکل  موجب  نباید  اوال  این    ثانیا   شود؛  پارادایمی-درون  های 

  خودگردانی  هایتجربه  ترینبدیع  و   ترین اصیلزیرا    ،گردد  تلقی   تئوریک   بست بُن  یک   عنوان  به   تواندنمی

  یتوده  طبقاتی  یمبارزه  دل   از  کهبل  پیشتاز!،  نخبگان  و  کل  دانایان  نظری  مجادالت  میان  از  نه  شورایی

  در  گونهمطیع  گرفتنقرار   و   گیری جهت  که   برسازد  را   موقعیتی  تواند نمی  ثالثا  و  است؛   گرفته  شکل   کارگران

منطقی جلوه  خودبخود    را   دموکراتیک  خودگردانی  یا  نیسم نیودیویتر  یا   سانترالیسم   های جایگاه  از  هر یک 

  .دهد

  در   کارگری  شوراهای  گیری شکل  هایزمینه  دادننشان  جهت   در  است   تالشی  سو  یک   از   جستار پیش رو

  را  خود   تمرکز  روایی   شکلی  به   دیگر   سوی   از   و  انقالب شدند،  که درگیر   ایران  صنایع   از   بزرگی  های بخش

  سرکوب   جز   دالیلی  بر   این راستا  در   و   است   داده  قرار  مدت کوتاه  یتجربه  این  شکست   و   افول   دالیل  بر

برقراری  ایم داده  نشان  مقاله  این  در.  گذاردمی  انگشت  حاکمیت   کار،  محیط  در  مستقیم  دموکراسی  که 

  کلی  عنوان   ذیل  پژوهش  سازییکدست  که  دارد  درجاتی   خودگردانی   مختلف  سطوح   دارد و   هایی ویژگی

  شوراهای   ماهیت  توصیف  در  فاحش  غرضی  نقض  که  ستتحلیلی  اشتباهی  "کارگری  شوراهای  یتجربه"

ی شورایی کارگری در ایران، به ویژه از حیث  ی ادارهدر ارتباط با ارزیابی تجربهاز این رو  .  است  کارگری

ی شوراهای کارگری در ایران  ی تاریخی ادارهدو نظرگاه عمده در تحلیل تجربه افول آن،تمرکز بر چرایی  

کشیدن تحلیلی جدید از دل  ی مقابل هم هستند، بازسازی کرده و به مدد آن سعی در بیرونرا که نقطه

ه نمایندگی  . در یکی از این دو رویکرد بها و امکانات هر یک از دو تحلیل فوق کردیمدادن محدودیتنشان

مؤلفه بر  بیات  می  یآصف  تأکید  حاکمیت«  بر  »سرکوب  رهنما،  سعید  نمایندگی  به  دیگری  در  و  شود 
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نروست که هر یک  ی تولیدی«. اهمیت تحلیل این دو رویکرد از آشیوه-ماندگار جنبشیهای درون»ضعف

  باشندسنجش امر واقع که منتج از تر از آنسازند که بیشهایی متضاد را میی خود دوگانهها به نوبهاز  آن

ی »یا شورایی  به دوگانهتاکید دارد  ی سرکوب  بر مؤلفه  ند؛ رویکردی کهبرمیراه  به دو بینش ایدئولوژیک  

  ماندگار« های درونبر »ضعف   شتأکید   رویکردی کهو    ددهشکل میدارانه«  دموکراسی سرمایه-یا سوسیال

 . کندبرجسته می را   نگری عقالنی«ی »یا رادیکالیسمِ رمانتیک یا ریشهدوگانه  است،

ی طبقاتی  ی واحد اقتصادی تابعی از مبارزهی کارگران در ادارهسطح مداخلهلیکن با درنظر گرفتن اینکه  

ی شورایی کارگری در اول انقالب  ی اداره شدن ایدهدرستی طرح   ی، مسأله عبارت از قضاوت دربارهاست

توان  چرا که میی شورایی هم نیست )ی ادارهنیست؛ حتی مسأله بر سر فهم »شرایط امکان« طرح ایده

یافتنِ دیالکتیک  دادن چگونگی جریانصورت پیشینی ردیف کرد(؛ مسأله بر سر نشانفهرستی از عوامل را به

در هیأت و    1357ی بحرانی به نام انقالب در ایران  بقاتی میان کار و سرمایه در هنگامهوجودی تضاد ط

 نمودِ تضاد میان شوراها و حاکمیت است. 

تاریخی پژوهش  ساز زمینه  کوچک  تالش  این  که  امید    های رده  هم  و   موضوع   این  حول   تر جدی  های 

ذکر این    .شود  صحرا، خوزستان، کردستان و فارس( چون تجربه شوراهای ترکمن  آن )هم  ینشدهپرداخت

جای محتوای اصلی، میان تحلیل و  تواند در جایبمقدمه از آن جهت ضروری بود که خواننده با حوصله  

   گزارش تاریخی، پیوندهایی معنادار برقرار کند.

 انقالب  کورانِ در  رانِی در ا یکارگر  یشوراها ل یظهور و تشک یخ یتار یهانهیزم. 1

-با پایان کار رضاشاه و حضور نیروهای متفقین در ایران فعالیت جریان   1320که از ابتدای مهر  با وجود این

در تبریز    1323ای کارگری در آذربایجان رونق دوباره گرفته بود، اما آغاز فعالیت حزب توده از تابستان  ه

گیری  توان از آن به عنوان اولین تبلورِ قدرتی جدیدی را رقم زد که مییابی کارگران دورهبرای تشکل

ی  تاریخ برآمدن شوراهای کارگری در هنگامهـچون پیشمطلق کارگران علیه کارفرمایان یاد کرد و هم

نامیم که »شورای کارگری« در  تاریخ« می-این مرور را از آن جهت »پیش  با آن مواجه شد.  1357انقالب  

مبتنی بر ادبیات نظری شوراها بررسی شده است را ندارد و در واقع یک نوع    ای کهجا آن داللتِ معنایی این

های باال  یابی »سانترالیسم دموکراتیک« که عمدتا متأثر از سیاستگذاریاست مبتنی بر سازمان  [1]  اتحادیه

شورایی«.  ی  ی »ادارهی ایدهکند و نه سازوکارِ دموکراسی مشارکتیِ نهفته در هسته به پایین حزبی عمل می

 توان تحلیل کرد؟ )در نسبت با زمان مورد مطالعه پژوهش( را چگونه می تاریخ- اما ظهور و بروز این پیش
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 ی دموکراسی کربُنی کارگران ایران( تجربه1_1

خصوص   در  میچل  صورتبندی  از  فوق"متأثر  مقادیر  شاغلِ  العادهمیانجی  کارگرانِ  که  کربُنی  انرژی  ی 

ی آن برای  سازی یا قطع جریان عرضهکاری، مختلی کماش از حربهتوانستند به کمکپیرامون آن می

ی سیاسی شدنِ کارگران ایران، حضور در  ، نخستین لحظه"ساخت عاملیت سیاسی خویش استفاده کنند

 مهمترین انرژی کربُنی ابتدای قرن بیستم، یعنی »نفت« بود. 

های صنعتی دیگر نیز پویا بودند.  داد. اما بخشتشکیل می  ی صنعت باکو را»استخراج و صدور نفت پایه

گرفت. ]...[ افزایش  برداری از معادن ذغال سنگ، مس و منگنز انجام میوساز رونق داشت. بهرهساخت

جمعیت تا حد زیادی پیامد مهاجرت به قفقاز، به خصوص در مناطق شهری، بود. حتی نیمی از ساکنان باکو  

هزار    74ها  های ساکن در قفقار به ترتیب شامل: روس ترین ملیتدنیا نیامده بودند. پرجمعیتدر این شهر به

ی کارگر قفقاز  هزار نفر. طبقه  8/ 5هزار نفر، و ایرانیان   34ها هزار نفر، ارمنی  54های بومی  نفر، آذربایجانی

های صنعت  چرخ   1903در سال    بردند.سر میها در باکو بهشدند. نیمی از آنهزار نفر می   100در حدود  

  1902و    1901های  های روس در سالگرداندند. ]...[ سوسیال دموکراتهزار کارگر می  30نفت این شهر را  

ها به نحوی بود که در جریام جشن  های خود را در تفلیس و باکو و باتوم دایر کردند. اثر این فعالیتکمیته

 هزار کارگر در باکو شرکت جستند.  15، 1903روز اول ماه مه )روز کارگر( سال 

هم پیوستند و »کمیته اتحادیه قفقاز«  های سوسیال دموکرات تفلیس، باکو، باتوم بهکمیته 1903در مارس 

شد.  های تکاپوی حزب سوسیال دموکرات شناخته میرا تشکیل دادند. به این اعتبار قفقاز یکی از کانون

ی کارگر مسلمان به آسانی  ی کارگر باکو اثر بنهند، اما تودهبر طبقه  کوشیدندها می]...[ سوسیال دموکرات

در    1902- 1903های  شدند. ]...[ اگر مجموع کارگران نفت را در سالی تبلیغات سوسیالیستی نمیشیفته

کردند که  های حزبی شرکت میها در جلسهدرصد آن  2تر از  بینیم که کمهزار نفر بدانیم، می  25حدود  

ترشان نیز کارگران غیرمسلمان بودند. ]...[ مهاجران ایرانی در سراسر قفقاز پراکنده بودند و تن به انواع  بیش

می همهکارها  »مشقتدادند.  و  بودند  ایرانی  باکو  پل  باربران  تیرهکشی  بیچارهترین،  و  روزترین،  ترین 

ن مهاجر، کسانی که در صنعت نفت باکو  شدند. ]...[ در میان ایرانیاترین کارگران باکو« شمرده میمظلوم

پایهکار می نفت  و استخراج و صدور  اهمیت داشتند. کشف  به دالیل مختلف  را  کردند،  قفقاز  ی صنعت 

ساخت و بخش کلیدی صنایع روسیه بود. قسمت اعظم کارگران صنعتی قفقاز در مراکز نفتی متمرکز  می

هزار    50هزار و هفتصد نفر به    27ران نفت باکو از  ، جمعیت کارگ 1904-1907های  بودند )حد فاصل سال

نفر رسید(. چشم احزاب انقالبی روسیه نیز به این کارگران دوخته شده بود. تقسیم کار در میان کسانی که  
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ی قومیت بنا شده بود. ]...[ کارگران مسلمان اکثریت کارگران  گرداندند، بر پایههای صنعت نفت را می چرخ 

هزار نفر    50هزار نفر از    10گونه کارگران نیز ایرانی بودند.  ترین تعداد این دادند. بیشمی  ناماهر را تشکیل

-ترین دستمزد را دریافت میی نفت ایرانیان بودند. ]...[ کارگران ایرانی ضمن اینکه پایینکارگران حوزه

های مختلف جریمه  دالیل و بهانهها را به  کردند، دچار انواع تحقیرها بودند. مأموران محلی و کارفرمایان آن

میمی کتک  میکردند،  حبس  به  میزدند،  کم  دستمزدشان  از  و  سوسیال  انداختند  فعاالن   ]...[ کردند. 

شدند، از نبود آگاهی طبقاتی در میان زحمتکشانی که در معرض  رو میدموکرات، که با کارگران ایرانی روبه 

بی پاییناستثمار  و  بودند  الرحمانه  مییه ترین  تشکیل  را  منطقه  کارگری  میی  شگفت  به  آمدند.  دادند، 

های کارگری دیگر بودند که برای کسب حقوق مادی و اجتماعی خود ها مانعی بزرگ بر سر راه گروه ایرانی

می میپیکار  معترض  کارگران  جانشین  را  ایرانیان  کارفرمایان   ]...[ آنکردند.  از  و  صورت  کردند  به  ها 

ترین  گرفتند. ]...[ این روند اما به مرور تغییر کرد و کارگران ایرانی به یکی از جدیره می شکن به اعتصاب

 (68- 106: 1391نیروهای مبارزات کارگران قفقاز بدل شدند.« )یزدانی، 

شوند و شروع به سازماندهی خویش در برابر  این کارگران مهاجر، با همین آگاهی وارد سپهر کار ایران می

میصف طبقاتی  مرتبه بندی  اولین  اعتصاب  کنند.  به  ایران  در  کربنی  دموکراسی  تمرین  تجلی    11ی 

ای که از پی دو سال سازماندهی زیرزمینی  گردد؛ لحظه کارگران پاالیشگاه نفت آبادان برمی1308اردیبهشت  

  شود. هی می، اعتصابی فراگیر سازماند»جمعیت کارگران نفت جنوب«به میانجی تشکیالتی تحت عنوان  

ای بولشویکی« بخوانند که  نخستین واکنش مدیران انگلیسی شرکت نفت این بود که اعتصاب را »توطئه

 یهای مخفیانههای کارگران را »سرپوشی بر فعالیتآتش کشاندن خوزستان بود. اینان خواستهدفش به

تصاب سه روز ادامه داشت. پس  «. اعشان بسیار ضعیف است جا آوردنند که »احتمال بهد« خوانبولشویکی 

ی اطالعات ارتش بریتانیا«  از سه روز، اعتصاب »با اقدام شدید دولت ]محلی[ آبادان و کمک فوری اداره

از    103آبادان و اخراج  گران در پاالیشگاه نفت  ی اعتصاببازداشت گسترده  سرکوب شد. فعال کارگری 

،  خیزفرونشاند، اما اعتراض و درگیری به سایر مناطق نفتشهر، درگیری کارگران و مدیران شرکت نفت را 

میدان نفتی مسجد سلیمان، کشانده شد و حتی به دیگر واحدهای صنعتی خوزستان نیز رسید   به  از جمله

 (. 112- 113: 1397)اتابکی، 

نف  که  بازنگریست  واقعیت  این  اعتبار  به  باید  را  نفت  صنعتِ  بطنِ  در  دموکراسی  تمرین  این  ت  اهمیتِ 

کردند، از  ها و بازارهای اروپایی، که بخش بزرگی از آن را مصرف میخاورمیانه برای رسیدن به پاالیشگاه

ها در مسیر مجرای باریک  ی نفتکشهای عراق و خلیج فارس به مدیترانه، و نیز به وسیلهطریق خط لوله
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شدند یا به  منشعب و باریک میجا  شد. این مسیرها و نقاطی که در آندیگری یعنی آبراه سوئز حمل می

 داری بودند. ی انرژی برای جهان سرمایههای سامانه رسیدند، از جمله مهمترین بخشپایان می

 ی کارگری دارِ اداره( آذربایجان، طالیه 1_2

،  1323[ که رسما در روز کارگر سال  2ی کارگران و زحمتکشان ایران ]مرداد شورای متحده   8در  

برای تشکیل شدن طی کرد، اعالم موجودیت کرد،    1320فرودهایی که از شهریور  پس از فراز و  

ریا، شاعر و کمونیست به  در پی آن محمد بی  در تبریز کرد. ی ایالتی اتحادیه مبادرت به ایجاد شاخه

متحده شورای  رئیس  آخوندزادهسِمت  حسین  شد.  برگزیده  آذربایجان  از    ی  یکی  گنجی 

مشهدیکمونیست  و  شوروی،  آذربایجان  مهاجر  معاونان  های  سمت  به  آذربایجانی،  کارگر  مطلب 

ریا در شهر  به شوروی تا حدی بود که هنگامی که محمد بی   رئیس برگزیده شدند. وابستگی اتحادیه 

 کرد، دو سرباز ارتش سرخ همواره در معیت وی بودند. رفت و آمد می 

  5ای را آغاز کرد: در  سابقهریا و پشتیبانی شوروی، مبارزات بیآذربایجان، به رهبری بی  یشورای متحده

را به اشغال خود درآورده، تهدید کردند چنانچه    سازی ایران کارخانهی کبریتکارگران کارخانه  1323مرداد  

عالوه، کارگران خواستار  پاداش تولید تولید اضافی آنان پرداخت نشود، مدیر کارخانه را خواهند کشت. به

پرداخت دستمزد به یکصد کارگری شدند که برای شرکت در تظاهرات سر کار خود نیامده بودند. از آنجایی  

های  که استاندار به صاحب کارخانه گفته بود که از شهربانی انتظار کمک نداشته باشد، وی ناگزیر خواسته

  انی، عضو کردند. احمد اصفهرگران به همین ترتیب رفتار میها نیز کاکارگران را پذیرفت. در سایر کارخانه

ها  ی آذربایجان، کارگران را به کشتن صاحبان کارخانهحزب توده و یکی از مدعیان رهبری شورای متحده

 کرد. مکند« تشویق می»که خون کارگران را می

ور شدند و برادر کوچک  آذربایجان حملهریسی  ی نخدار کارخانهکارگران به خزانه  1323در اواسط مرداد  

سازی ایران را زندانی کردند. سرکنسول انگلستان تردیدی نداشت که مبارزان با  ی کبریتصاحب کارخانه

کنسولگری شوروی تماس دارند و از »تشویق و حمایت« شوروی برخوردارند. استاندار که دریافته بود در  

ته نیست، کارفرمایان را تشویق به شکیبایی کرد و از سرکنسول  ی شوروی کاری از او ساخبرابر مداخله

شوروی خواست که جلوی کارگران را بگیرد. از یک طرف رئیس اتاق صنایع تقاضای مشابهی از مقامات  

وزیر، استمداد خواسته و تهدید  کرد و از طرف دیگر کارفرمایان طی تلگرامی از ساعد، نخستشوروی می

ی خود کردند. کارفرمایان شکایت کردند که در مذاکره با کارگران از ترس جان خویش  هابه تعطیل کارخانه

 توانند مشکالت خود را مطرح کنند. حتی نمی
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درصد   45ی آذربایجان ای تنظیم گردید که بر حسب آن به کارگران شورای متحدههنگامی که موافقتنامه

گیری و زورورزی  ل دریافت کرده بودند داده شود باج ی دستمزد عالوه بر آنچه در اردیبهشت همان سا اضافه

 به پایان رسید. 

با رهبری حزب توده در    1323در این میان به میانجی تظاهرات به نفع امتیاز نفت شمال از اوایل آبان  

ت چراکه نظر به احتیاجات شوروی حین جنگ جهانی دوم، مردم  ی مردمی هم داشآذربایجان )که پشتوانه

از مواهب رونق اقتصادی بسیاری برخوردار شدند اما با پایان جنگ اثر این رونق اشتغال در حال  آن ناحیه  

پنداشتند که با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، آذربایجان از مصیبت اقتصادی  پایان بود و لذا مردم می

ماند( و درگیری این  ای که در شهربانی میان مردم و مأموران درگرفت،  مصون خواهد  مقامات شوروی 

ی آذربایجان را به شورای  پیشامد را دستاویزی برای خلع سالح شهربانی و ارتش محلی ساختند و اداره

ی آذربایجان و حزب توده سپردند. در ادامه مقامات شوروی حتی اعضای هیأت اقتصادی آمریکا را  متحده

 هم از تبریز بیرون کردند. 

جمعی »اعیان« از تبریز گردید؛ کارفرمایان نگران ایمنی جان خود بودند. از این  این وضع به مهاجرت دسته

گفتند که تنها  کردند. میها، مدتی بود که خود را نزدیک به ورشکستگی اعالم میگذشته، صاحبان کارخانه

می کارگران  دستمزد  شدید  کاهش  ایبا  متحده  شورای  اما  کنند.  اجتناب  کامل  ورشکستگی  از  ن  توانند 

ی جنگ جهانی دوم  توانند از قِبَلِ سودهای سرشار دورهپذیرفت و معتقد بود که آنان میاستدالل را نمی

 دستمزدهای مورد مطالبه را بپردازند. 

متحده شورای  هنگام،  همان  افزود.  در  خود  اعضای  شمار  بر  و  داد  گسترش  را  خود  نفوذ  آذربایجان  ی 

از قبیل باربران، به اتحادیه کشانده شدند؛ دستمزدها در سطوح باال  کارگرانی که هرگز متشکل نشده بودند،  

کاران شهری  ی کارگری بر بازار نیز که سنگر محافظهتثبیت گردید، استخدام انحصاری اعضای اتحادیه

مقرر گردید که تمام باربران عضو اتحادیه باشند و بازرگانانی که آنان را    1323بود، تحمیل شد. از بهمن  

کردند موظف بودند که از طریق تنظیم قرارداد با دفتر مرکزی اتحادیه آنان را به خدمت گیرند.  ام میاستخد

شد. کارفرما حق داشت که هر کسی را یک بار از کار  ها نیز اجرا میهمین برنامه در مورد کارگران کارخانه

توانست بدون رضایت  کرد و کارفرما نمیتعیین می  همه، جانشین او را دفتر مرکزی اتحادیهبرکنار کند. با این

، اتحادیه مدعی بود که موفق شده  1324ین مزبور را اخراج کند. تا اردیبهشت  شدفتر مرکزی اتحادیه جان 

 (. 183-198نویسی کند )نک به: الجوردی: است بیش از شش هزار کارگر بیکار را نام
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تا    1323ی کارگری، حد فاصل  ی که در حوزهآن باشد که تحوالت  با این توصیفات در واقع شاید درست

ی شورایی« بنا به تعریف  ی کارگری« )و نه لزوما »ادارهدر آذربایجان اتفاق افتاد را شکلی از »اداره  1325

ی کارگرانِ  ی کار یا برعهده ی مسائل حوزهگیری و اداره از این سازوکار( بنامیم؛ به این معنی که تصمیم

ی  های تحت فرمان حزب توده/فرقه دموکرات )با حمایت شوروی( بود یا با مداخلهاتحادیهیافته در  سازمان

 گیری مشخص به نفع کارگران. مستقیم مقاماتِ حزبی با جهت

 ی شورایی کارگران در ایران  ( قیام کارگران اصفهان و نخستین تأللوی اداره1_3

  یهاابانیخهای میان کارگران با کارفرمایان در اصفهان،  ی تنشی سه ساله، نظر به پیشینه1323در سال  

شهر  س  این  فعاالن  آوردگاهِ  ا  دهیگرد  لیتبد  یاسیبه  س  یاد یبود.  وطنِ  مسلح    یا یشیلیم  ا،یض  د یحزب 

و لشکر اصفهان در    یشهربان   یروها یسردار اعظم و مالکان اصفهان، ن  ییالدوله، چاقوکشان روستاصارم

در سوکردن  ییآراصف  سوکی تود  گر،ید  ید و  فشار    ریاطراف که ز   ی در روستاها  رانی ا  همبارزان حزب 

اوباش و مباشران مالکان، خانه و کاشانه را ترک و به اصفهان آمده بودند و مبارزان حزب در خودِ    رابها،یم

ها نفر  نموده بودند. همه روزه ده  ییآراسو صف  گریکارگران در د  ه یاصفهان و فعاالن جان بر کف اتحاد

از فروردین  بودند.    بیتحت تعق   یحزب و فعاالن کارگر   یروهایو ن  شدندیم  نتقلم  مارستانیمجروح و به ب

اسفند ماه    1323 اتحادیه و چماق  درگیری  1323تا  دستان بههای متعدد و خونینی میان کارگران عضو 

کشته بر سر بستن    2های »شهرضا« و »ریسباف« با  ین کارخانهفرورد  29داران درگرفت )درگیری  کارخانه

داران با این شرط که اتحادیه کارگران باید با حزب توده  درب کارخانه به روی کارگران از سوی کارخانه

ی »پشمباف«/ درگیری تیر ماه در  خرداد در کارخانه 11(/ درگیری 286-287قطع ارتباط کند )الجوردی:  

حزب توده    یالتیا  یتهیکارگران و کم  ی هیکه اتحاد  دیرس  ی شدت برخوردها به حدزاده«(.  می »رحیکارخانه

ها  خود، آن  ان یها و کحفاظت از خانواده  ی از کارگران خواستند برا  1323نشست پُرتنش در اسفند    ک یدر  

  22در    سبافی ر  یکارخانه  میچاقوکشان به حر  یتا مورد تعرض واقع نشوند. با حمله  اورندیها برا به کارخانه

نبرد به نفع کارگران تمام    یجهی. نتشودیدر سطح شهر آغاز م  اریتمام ع  ینبرد مسلحانه  ک ی  ن، یفرورد

ی نیروهای دو طرف در برابر هم  حال همه . افتدیو حزب م   هیشهر عمال در دست اتحاد یو اداره شودیم

اتحادیه از نیروهای    ی کارگران انتشار یافت. در این بیانیهی آتشینِ اتحادیه که بیانیهآرایی کرده بودند،  صف

خانواده و  و کارگران  مردم  اوباش که  و  اشرار  بود که  قرار  مردمی خواسته  آزار  و  ایذاء  مورد  را  آنها  های 

 دهند را سرکوب نموده و نظم و آرامش را به شهر بازگردانند.  می
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یانیه، پاکسازی عناصر اوباش ظرف چند روز انجام و شهر تماما در کنترل کارگران و عناصر  با انتشار این ب

مبارز و فعال حزب توده و متحدان آنها قرار گرفت. در تمام مدت وارد عمل شدن میلیشیای کارگران، امنیت  

ی محرمانه  داران در یک جلسهالدوله، استاندار و کارخانهکامال در شهر برقرار بود. در چنین شرایطی صارم

ی کارگران به شهر،  ن حزب توده و اتحادیهادر باغ نو تصمیم گرفتند با توجه به ورود هزاران نفر از هوادار 

ی اقتصادی و مواد  رو مبارزانِ کارگر را در محاصرهتوزیع نان و آرد در شهر را دچار اخالل نموده و از این 

-ی کارخانه الدوله و اشاره ی بازار به دستور صارمایی و تعطیلی بخش عمدهغذایی قرار دهندو نبودِ مواد غذ

 داران، کارگران و مهاجران روستایی ساکن در شهر را تحت فشار و گرسنگیِ زایدالوصفی قرار داد. 

ی عطف شرافت  اتحادیه در یک بیانیه عزم خود را در دفاع از دستاوردها اعالم نمود. در این بیانیه که نقطه

کارگران اصفهان و اتحادیه بود، نوشته شده بود که کارگران حاضر نیستند دوباره در کارخانه تفتیش بدنی  

شوند، در کارخانه فلک بشوند، در کارخانه مورد اهانتِ چاقوکِشانِ صاحبان کارخانه قرار بگیرند و در کارخانه  

پاسبانوسیلهبه مقابل چشمان  ی  در  اصفهان  لشکر  مأموران  و  قرار  همکارانها  مورد ضرب و شتم  شان 

بگیرند. کارگران در این بیانیه گفته بودند که حاضرند بمیرند ولی دیگر تحقیر نشوند. در این بیانیه اتحادیه  

 از تمام مبارزان سراسر کشور و کارگری خواست به دفاع از آنان برخیزند. 

سنگران خود به دفاع برخاستند موده و از همبه تظاهرات و اعتصاب مبادرت ن  [3]  کارگران در شهرهای آزاد

ها تلفات  ی حزب، دفاع از قیام کارگران اصفهان را با دهی ایران برخالف بقیه و سازمان جوانان حزب توده

 العین خود قرار داد. شمار نصب های بیو رشادت

کارگران هم متقابال مبادرت به شکستن قفل    شده بودنان و آرد به شهر بسته    ود ور  ی جلو  در حالی که 

)و    یسفارت شورو   یهی که از ناح  یحزب بنا به فشار   ت ی مرکز  طی شرا  ن ی. در اکنندیم  ییمواد غذا  ی انبارها

  رج یو ا  زندیم  ازسرب  ام یخائنانه از دفاع از ق  ی، در اقداموجود داشتسفارت انگلستان(    ی هیاز ناح  زیآن ن

مجلس    یاسکندر تقبدر  انبارها  حیبا  قفل  شدن  غذا  یشکسته  واالکارخانه  ییمواد  شأن  باب  در    یها، 

آنچه    ام،یق  یبا سازش حزب توده و افتادن شکاف در بدنه  ب یترت  نی. به اکندیم  قدر اسالم نط   تیمالک

مبارزان    ی ایو بقا  انجامدیبه شکست م  دش ینامکارگران اصفهان«    ی روزه  ست ی »کمون ب  توانیم  اغراق یب

 (. 77- 92: 1393 ،یجان ی)نک به: آذربا گردندیاز ترک شهر و اختفا م ر یناگز ای ضرب و شتم و   ایکشته،  ای

آذربایجان دارای وجوهِ بیشتری از یک »کنترل کارگری« و حدی از »خود با  - مورد اصفهان در قیاس 

ترل کامل کارگران بود و در مواردی )نظیر  روز شهر در کن  20انگیختگی« کارگران بود. دستکم برای مدت  

 های حزبی تخطی کردند. شکستن قفل انبار مواد غذایی( از سیاست
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به محض    چطور   که  کنداز این حیث برجسته می حزب توده را    ینیآفرشقن  تی اصفهان اهمقیام کارگران  

  هایدست دولت یچهیباز ینیالعو به طرفۀ رندیگیدست مساخته زمام امور را بهدولت یهاتشکلآن،  ابیغ

وجود  به  ودهحزب ت  یهاتشکل  فیدولت جهت تضع  تیها که با حمادر داخل آن حتی  و    شوندیو کارفرماها م

 .اندازدیآمده بودند انشعاب درم

های  و اهمیت فعالیت  یابی کارگران شدتوده در تشکلآفرینی حزب  توان منکر نقشباری باوجود آنکه نمی

ی حزب  طور که رهنما هم دیالکتیک این نقش دوگانهآن را در رُشد آگاهی طبقاتی کارگران ندید، اما همان

حضور  کند »بندی مییابی کارگران )به ویژه متأثر از مورد ایران( را به درستی صورت و سازمان برای تشکل

های کارگری نقشی هم مثبت و هم منفی داشت. از این نظر مثبت  ی چپ در سازماننبهجای همهو سلطه

بود که در غیاب آگاهی اجتماعی و سیاسیِ کافی در میان فعالین کارگری، که خود نتیجه سرکوب سیاسی 

کارگران  های  دهی کارگری و تبیین خواستای بود، فعالین چپ به سازمانو نبودِ تجربه سندیکائی و اتحادیه

های حزبی و اختالفات و  کردند. و از آن جهت منفی بود که جنبش کارگری در معرض سیاستکمک می

میدرگیری قرار  آن  درونی  در های  کارگری  جنبش  عملکرد  بر  عمیقی  تأثیر  متناقض  نقش  این  گرفت. 

های گذشته و  رسی کارگر: ددهی طبقهسازمان« )رهنما، ».گذاشتاش باقی میهای کوتاه فعالیتدوره

 «(های آیندهراه

فهم اهمیت هماهنگ شدن منافع طبقاتی در روندی از پائین به باال، در جریان گفتگوی خودِ کارگران با  

از باال )حاال هر چقدر هم دقیق( تضمینی روشنفکری قیمیکدیگر و نه به شیوه ی پایداری  کنندهمآبانه 

گوی  توان به خوبی در صورتبندی سخنن صورت گیرد. این نکته را میست که بناست به دست ایشاتغییراتی

های  در پاسخ به آن دسته از بلشویک ( {Schiwotow}  شیووتوف) های کارخانه« در روسیهکمیته»جنبش  

 :ها« دیدمدافع برچیده شدن بساط »کمیته

کنیم که چگونه  کنیم و تعمق میآیند کار میهایی که از پایین میی کارخانه روی دستورالعملما در کمیته»

های کسانی  ها دستورالعملست که[ اینها را با کل امور صنعت تطبیق داد. ]موضوع بر سر اینشود آنمی

همین فقط  و  کارند،  محیط  در  که  و هستند  اهمیت  از  نیز  اینها  برخوردارند.  میاقعی  نشان  که  ها  دهند 

ها  هایی دارند و بنابراین بایستی در هر بحثی بر سر کنترل کارگری به آنهای کارخانه چه قابلیتکمیته

ی هر کمیته در هر کارخانه  اند که امر کنترل وظیفههای کارخانه بر این عقیدهاولویت داده شود. کمیته

  دست  هماهنگی  به  منطقه  سطح  در  و  …ست با یکدیگر پیوند یابند  هر شهر ضروریهای  است. کمیته

 .( 124: 1999برینتون، ) یابند«
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 . در کوران انقالب  4-1

  را   سازمان  کارگری  گیریسمت  ایران   خلق  فدایی  هایچریک  سازمان  عالی  شورای  ،1354  تابستان  در

  کارگری   جنبش  راستای  در  سازمان  انرژی  درصد  80  که  گرفت  تصمیم  و  داد  قرار  تأیید  مورد  مشخص  طور به

  ینشریه  1354  سال   اواخر   در .«  یابد  انتشار  زحمتکشان  و   کارگران   ویژه  خلق  نبرد»  ی نشریه  و  شود   متمرکز

  منتشر   داشت،  تفاوت  بود  سازمان  ارگان  که   خلق  نبرد  ینشریه  با  که  انکشزحمت  و   کارگران  یویژه  خلق  نبرد

  منتشر   «دانشجو  پیام»  نامبه  را  خود  دانشجویی  ینشریه  خلق  فدایی  هایچریک  سازمان  زمان  همین  در.  شد

  به   خلق   فدایی   هایچریک  سازمان   رهنمود»   در  کارگری،   نیز   و   سیاسی  تازه  رویکرد  راستای   در .  کرد

 :خوانیممی چنین جمله از  دانشجو پیام یشماره نخستین در « ایران  مبارز دانشجویان

  عینی   شرایط  در  تحقیق  یوسیله  بهترین  روستا  و  شهر  در  دانشگاه  تابستانی  تعطیالت  در  کردن  »کارگری

  مفید  سرکارگر  و  متخصص  کارگر  تا  ساده  کارگر  از   مختلف  درجات  در  کردن  کارگری  طبعا.  است   جامعه

  و  است دشوار  بار اول  اند،داشته بورژوایی مرفه زندگی  شرایط که  کسانی  برای ساده کارگری  اگر   ولی است

  به  سپس  و  بیاموزند  هاییتخصص  ابتدا  است  بهتر  کنند،  توجیه  کاراکتر  این  در  را  خود  توانندنمی  هاآن

 « .بروند کارگری

  صورت   در   تا  دهد،می  را  « دانشجویی-کارگری  هایهسته  تشکیل»  پیشنهاد   دانشجویان  به  سپس  « »رهنمود

  دانشجویی-کارگری   هایهسته  تشکیل  و  سیاسی  گیری ارتباط  منظور  به  مستقال  خود  سازمان،  با  ارتباط  عدم

 .بروند کارگران میان به

  در   سیاسی  کار  هدف  با.  . .  کارگری   تیم  تعدادی   1354  سال   اواسط  از»  پورعبدالرحیم  مجید   روایت   به

  را  تیم  این   وظایف   تبریزی  حیدر.  گرفت   شکل  سازمان  در   «فعالیت   برای   مستعد کارگران  جذب  و هاکارخانه

  محیط  شناسایی ،-بود مشکل بسیار  که -  کارگران  با ارتباط  برقراری  کارگری، های گزارش یتهیه  جمله از

  اخبار  دوره  این  در  او،  روایتِ  به.  دانستمی  نظامی  عملیات  احتماال  و   سازمان   هایاعالمیه  پخش  برای   کار

  خلق،   نبرد  نیز  و  سازمان  هایاعالمیه  در  کارگری  یخودانگیخته  هایاعتصاب  و  هااعتراض  از  هاییگزارش  و

  اعتصاب  و   آبادان  تبریز،  تهران،  کارگری   های جوش  و   جنب  و   اخبار.  شودمی  بیشتر  چشمگیری   شکل  به

  در   کارگران   یابیتشکل  و   ها اعتراض  ها،اعتصاب  تحلیلی   شمار گاه»  دارالشفاء، )  مازندران   نساجی  کارگران

 (. 99-98(« : 1285-1397) ایران
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 ( کارگران یا روشنفکران؟ 1-4-1

ها در همین  رسد. اما شمار اعتصاببا ثبت دو اعتصاب کارگری در بخش صنایع به پایان می  1351سال  

  اعتصاب   27به    1354اعتصاب، در سال    24به    1353اعتصاب، در سال    20به    1352بخش صنایع در سال  

های کارگری  رسد. افزایش شمار اعتصاباعتصاب می  35به باالترین شمار، به    1355و سرانجام در سال  

ی  مسلحانه دیگر در میان کنشگران  های فدایی خلق، مبارزهای که به داوری چریکی دوم، دورهدر دوره

های فدایی  کردار سازمان چریکتواند تأییدی بر اثرگذاری  سیاسی مخالف حکومت تثبیت شده است، می

های کارگری در سال  جا قابل ذکر است که شمار اعتصابخلق بر جنبش اعتراضی کارگری باشد. همین

باره به  متحمل شد، به یک  1355های فدایی خلق در تیر  ، یعنی از پی ضرباتی که سازمان چریک1356

 (. 101د کاهش یافت )همان: مور 10به  1357ی نخست ماهه 8اعتصاب، و دست آخر در  15

ی کارگر بسیار  ها در جهت تشکل طبقهاحمد اشرف اما معتقد است که با این همه، موفقیت این سازمان

شمار بود، از سوی دیگر  محدود بود. از یک سو شمار کارگرانی که به جنبش چپ و چریکی پیوستند انگشت

نفر    341ها راه یافته بودند، اندک. به عنوان مثال، از هشمار دانشجویانی که به عنوان کارگر ساده به کارخان

های کارگری دو  درصد. توزیع نشریه  6نفرشان کارگر بودند، یعنی تنها    22شهدای جنبش چریکی، فقط  

رسد که در آن زمان توانایی توزیع آن در میان  نظر میسازمان در داخل کشور بسیار محدود بود و بعید به

های کشور، یا به طور وسیع  طور محدود در دانشگاهها بیشتر یا بهداشت. این نشریهمی  ی کارگر وجودطبقه

می توزیع  کشور  از  خارج  ایرانی  دانشجویان  )مجاهشمیان  سازمان  دو  عینی  تحقیقات  و  یدد.  خلق  ن 

ورد تر می اهمیتی که داشت، بیشی کارگر، با همههای فدایی خلق( از وضعیت و رفتار جمعی طبقهچریک

 (. 1390ی دانشجویان و روشنفکران بود تا خود کارگران )نک به: اشرف،  استفاده

از انقالب«، »دورهدر نظر وی با درنظر گرفتن کم و کیف اعتراضات کارگران در سه دوره ی  ی »پیش 

  طور که نیروهای انقالب« و »پس از انقالب« )به طور خاص سه سال اول( »پرولتاریای صنعتی ایران، آن

ی کارگر در محل تولید بسیار  چپ انتظار داشتند، شور و شوق انقالبی نداشت« و »نسبت تظاهرات طبقه

ی پس از انقالب، که  ی یک سالهی انقالب بود«. در دورهدرصد کل تظاهرات دوره  2تا    1ناچیز و حدود  

ی کارگر چندان  بردند، طبقهمیها رخنه کرده بودند و از آزادی نسبی آن دوره سود  نیروهای چپ به کارخانه

شمار تحلیلی جنب و جوشی از خود نشان نداد و مبارزان چپ را سرخورده و نومید کرد )دارالشفاء، »گاه

 (. 119-121(« :  1285-1397یابی کارگران در ایران ) ها و تشکلها، اعتراضاعتصاب
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شوراها و خودجوش بودن نسبی بسیاری  رد  کاین نکته یعنی نفوذ و تاثیرگذاری محدود نیروهای چپ بر عمل

نیز به انحاء مختلف به آن  از شوراهای کارگری، نکته ای است که تمام مصاحبه شوندگان این پژوهش 

 کنند: اشاره می

  صحبت   هابچه  که  جاهایی  و  دیدم  عینه  به   من  که  چیزی  بودنش  خودجوش  و  کارگران  خود  مورد  در"

  کنیم،  اضافه  حقوق  نکنیم،  کنیم،  اعتصاب  کنیم،  رکا  چه  که  زدندمی  حرف  شدند،می  جمع  کارگران  کردند،

  به   را  آنها  که  نیت  این  به   نه   ولی   بودند،  هم   نفر )از نیروهای چپ(   دو  یکی  حاال،  بود  }...{ممکن   .نکنیم  یا

  تشکیل   دیگر  جاهای  در   یا  هاخانه  در  که  شوراهایی  در  آمدندمی  بودند  همانجا  کارگران  بکشانند،  سمتی

  به   وابسته  خیلی  یعنی  نبود،  باشد }...{ اما سازمانی  یکیشان  است  ممکن  اونها  بین  آگاه،  هایبچه  دادندمی

  حزب   نبودند،  فعال  عمدتا  اینجا  فعلی  هایچپ.....  غیره  و  چپ   یا  مجاهد  سازمان  یا  چریکی  سازمان  فالن

  من  و  بودند  داخل  در  که  عناصری  و  بود  کارخانه( خارج )از    کارش   عمده  نبود،  کارش  این  هم اصال  توده

 ) مصاحبه با پژوهشگر(  "خودشان را داشتند.  هایمحفل  خودشان،  در  و  داشتندمی  نگه  را  خودشان  دیدم،می

 ( بیکارانِ متحد 1-4-2

پروریده  های زندگی جمعی میان فرودستان در ایران، آن را میانجی مهمی در آصف بیات با تمرکز بر سنت 

 داند. ی انقالب میی »شوراها« در میان نیروهای کار ایرانِ در آستانهشدن ایده

های بقا در کوتاه  »در ایران، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مردان اغلب برای اتخاذ استراتژی

بهره دارند.  آمادگی  فعامدت،  و  پدرساالرانه  دوستانه،  خویشاوندی،  روابط  از  اقتصادی  لیتگیری  های 

آسان شیوهغیررسمی،  تکنیکترین  به  مجهز  بودند،  بیکار  پیش  از  که  کسانی  ایران،  در  هستند.  های  ها 

شدند، برای یافتن کار جدید شدند. اما کسانی که به تازگی از کار بیکار میمناسب برای برخورد با شرایط می

 شان متکی بودند.فقط به خویشاوندان

ورزیدند.  حدود بیکاران گاهی اوقات به مبارزه برای پیدا کردن منابع مالی هم مبادرت میاگرچه به شکل م 

شان را از دست نداده  گرفت، که هنوز شغلترین مشارکت معموال از جانب کارگرانی صورت میاما بیش

داد. وام بیکاری    های انقالب بود، در این زمینه پاسخ منفیترین منبع مالی در طی سالبودند. بازار که بزرگ

شد. مادام که بیکاران بر این باور  اگرچه اندک بود، ولی یک نوع تسکین موقت برای بیکاران محسوب می

توانند دستاوردهایی داشته باشند، از محدود کردن خود به اقدامات  های جمعی میبودند که از طریق مقاومت

دستان بیکار از داشتن هرگونه جایگاه  انی که تهیکردند. و تا زمهای بقا خودداری میفردی و استراتژی
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نهادی که بتوانند اقدام مستقیم را در آن تمرین کنند )مثل مشاغل کارگاهی( محروم بودند، ناچار بودند که  

یافته  های تشکلگرا بود، تا حدودی راه را برای فعالیتهای چپبه اعتراض جمعی که مورد تشویق گروه 

 (223: 1391بیکاران باز کرده بود.« )بیات، در میان 

التحصیالنِ جویای کار«، و »بیکاران  بیات با شناسایی سه گروهِ »کارگرانِ بیکار شده و اخراجی«، »فارغ

های  گذشته و کارگران فصلی« در دل قشر »بیکار« امکان هرگونه پیوند سازمانی میان این سه در سال

کند؛ چه اینکه »کارگران بیکار شده عمدتا در گذشته در کارخانجات و  میرا غیرقابل تصور عنوان    56-57

کردند. محیط کار جمعی، به این گروه مبانی مشابهی برای ارتباطات و روابط داده  واحدهای تولیدی کار می

ر  ی دیگر، غالبا جدا جدا و پراکنده بودند و حتی از یک محیط جمعی برای کا بود. در حالی که آن دو دسته

 (222برخوردار نبودند.« )همان: 

هم گره خوردن این سه گروه را به اعتبار منافع  ای، فضای سیاسی آزاد پس از انقالب بهبا چنین پیشینه

امکان به واسطهپذیر میمشترک  و  تازهکند  تمایل حکومتِ  پیشا  ی  احیای نظمِ کارِ  به  انقالبی،  - مستقر 

به  سازمان بیکاران مرحله  مطالبهیابی جمعی  از  نمایندگی به عمل جمعی  مرحله  بر مکانیزم  گری مبتنی 

 نویسد:در این راستا بیات می ساز گرایید. مستقیم و تصمیم

» ... قبل از توسل به تظاهرات، تحصن، غارت و یا شورش، بیکاران به مواضع و گرایشات مقامات جدید 

دادند. این امر، یعنی مذاکره، مستلزم آن بود که  ترجیح میکردند. آنان در ابتدا مذاکره را  کشور تکیه می

طوری که در شهرهای قزوین، تهران، اصفهان، تبریز و کرمانشاه چنین  نمایندگانی انتخاب شوند )همان

شدند که باید نوعی سیستم ارتباطی و شبکه  رسید، آنان مطمئن میوگوها به نتیجه نمی کردند(. اگر گفت

م مبارزه بین خود حفظ کنند. به این منظور، آنان در ابتدا نیاز به محلی داشتند که در آن  را به منظور تداو 

رسمیت شناخته شوند. آنان بر این باور بودند، که چنین شان از سوی مقامات بهجمع شوند و بعد نمایندگان 

های رسمی کارگران  شود. به این گروهها میرسمیت شناختنی، مانع حمالت دلبخواهی و سرخود به آنبه

ها »شورا«، »سندیکا« و  ترین این نامشد. معمول شان، عناوین خاصی داده میبیکار، بسته به درک رهبران 

 »کانون« بودند.  

تر  کردند تا ساختار بادوام رفتند و در عوض تالش میها از صرف انتخاب نماینده فراتر می برخی از این گروه 

شان بدهند. در اصفهان، وقتی که کارگران دریافتند تأمین شغل به آن راحتی نیست  سازمانو پایدارتری به  

ی  »اتحادیهی آن در  کردند، با شرکت دادن کارگران بیکار تمام شهر و حومه که در ابتدا تصورش را می
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و حومه اصفهان  بیکار  تشکیالتکارگران  و  سازمان  تحکیم  به  وق«،  تهران،  در  پرداختند.  تی  شان 

وگوهای مقدماتی با وزارت کار به شکست انجامید، رهبران بیکاران )در چهاردهم اسفند( نشستی را  گفت

تر را بررسی تر و تشکیالتیهای مربوط به ایجاد سازمان منسجم ی کارگر برگزار کردند، تا طرح در خانه

تشکیل شد و  صلی«  شورای کارگران پاره وقت و ف »  1358کنند. به دنبال آن، در دوم فروردین  

ی کارگر به صورت یک نهاد  شان به رسمیت شناختند. خانهی کارگر را رسما به عنوان ستاد دایمیخانه

 (224-223دست درآمد.« )همان: بااهمیت برای کارگران تهی 

 اش که متولد شده بود، دچار مرگ شد: یابیانگیزی سازماناما این جنبش با همان سرعت و شگفت

ی کارگر تهران جمع شدند. هدف  هایی از حدود بیست شهر و بخش در خانه، هیأت1358هشت  سوم اردیب

ها همچنین  ها برای ایجاد یک سازمان ملی بیکاران بود. این هیأتآنان متحد ساختن مواضع و استراتژی

نشست سه  های مختلف کشور مورد بحث قرار دادند. در پایان این  شرایط و وضعیت بیکاران را در بخش

های بیکار سراسر کشور خواسته شد که در راهپیمایی روز  ی تودهای صادر شد و در آن از همهروزه بیانیه 

انگیزی  کارگر )اول ماه مه/ یازدهم اردیبهشت( شرکت کنند و دولت را مخاطب قرار دهند. با وجود شگفت

التی قدرتمندی وجود نداشت و نهاد  یتشک  ای در مدت زمانی بسیار کم از انقالب، ساختاریابیچنین سازمان

ی اوج اما  کرد. پس از این قلهی خاص هماهنگی برای بسیج عمل میمربوطه تنها به صورت یک کمیته

گرا پُشت سر این تحرکات اعتراضی هستند، با خشونت بیشتری  های چپحکومت با این ارزیابی که گروه

، اصفهان، آبادان، اهواز و گچساران زد و خوردهای جدی اتفاق  ور شد. در تهرانبه اجتماعات بیکاران حمله 

- گان چپ جنبش در خصوص عملِ صنفیدافتاد. در کنار بروز برخی اختالفات سیاسی میان سازماندهن

های مالی دولتی  های اشتغالی از سوی حاکمیت و حمایتسیاسی یا فعالیت مستقیم سیاسی، ایجاد ظرفیت

ی مستعد  جنبش را به کلی سالبه به انتفاء موضوع کرد، اما با این تبصره که بدنه   موضوعیت  [،4]  از بیکاران 

ها هم به سبب  انگیزه شد، و باقی ماندهعمل سیاسی ضدحاکمیت جدید، یا عمدتا طرفدارِ آن شد، یا بی

دادند  ی امنیتی یا دستگیر شدند، و یا مخفی و ساکت بودن را ترجیح  پذیری از ناحیهکمی جمعیت و ضربه

 (. 238-228)نک به: همان:  
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 . انقالب بهمن: از بهار تا خزان شوراها2

   های قرن بیستم ایران به عنوان یک استثنای کارگری در انقالب

سال   در  اقتصادی  بحران  تشدید  با  فزاینده  1356همراه  فرسایش  و  و  کارگران  شاه،  سرکوب  قدرت  ی 

بندی مشاغل و مشارکت در سود  جمله افزایش دستمزدها، طبقههای اقتصادی خود از کارمندان بر خواست

ها منتهی  ای در این کارخانهپراکنده  هایبه اعتصاب  1357سهام پای فشردند. این حرکات از اواسط سال  

»کمیته ایجاد  به  موارد  اغلب  در  و  برگزیدندشد  را  »شورا«  نام  سرانجام  که  انجامید  اعتصاب«  .  های 

نیز  کارخانه با فاصلههایی  از انقالب کمیتهی زمانی بیشبودند که  ی اعتصاب تشکیل دادند و تر و قبل 

ی اعتصاب، پس از  هایی بودند که بدون داشتن کمیتهبالفاصله نام شورا را پذیرفتند. گروه سوم آن کارخانه

 .انقالب برای خود شورا تشکیل دادند

های  هایی که به شرکتویژه آنبه – ها از ایران ارخانهدر گرماگرم انقالب بهمن، فرار صاحبان و مدیران ک

هایشان، خودشان مدیریت کارخانه  تا برای از بین نرفتن شغل  واداشت  را   کارگران   –چندملیتی متصل بودند  

دست گرفته و به تولید محصوالت ادامه دهند. در مواردی دیگر، شوراهایی که در بزنگاه مبارزات با  را به  

کم خواهان تقسیم  که دستها اصرار ورزیدند، یا اینی تشکیل شده بودند بر واگذاری کارخانهنظام شاهنشاه

 .های دولتی شدندجدید در شرکت نظام یا مدیریت منصوبِ   قدرت با مالکان خصوصی

  بازتدبیر »  کار   و  سرآمده  اعتصابات  ی دوره  که  داردمی  مقرر  انقالبی -پسا   حکومت  که  ایلحظه  از   درست

  نقش   مبارزه،  دوران   از   پیش  مثل  که  شودمی  خواسته  کارگران  از  و  شود  ازسرگرفته  دیگر  بار   بناست  « جمعیت

  به  که   ای سیاسی  قدرت  قالب  در  که -  کارگری  یبدنه  تمرد   کنند،  ایفا   را   تولید   ساختار   در   خویش   همیشگی

  توان می  که  زد  رقم  را  تنشی  جدید،  حکومت   فرمان   از   -بودند  آمده  نائل  آن  اهمیت  به   تازه  اعتصابات،  میانجی

  از  پس  سال   سه   حدفاصل  در   « صنعتی  دموکراسی»   و   « نمایندگی  بر   مبتنی  دموکراسی»  میان   نبرد   را   آن

 . دانست انقالب 

آصف بیات با تأکید بر استثنا بودن این رویکرد کارگران ایران در قیاس با کارگران دیگر کشورها پس از  

 نویسد: یک انقالب می

های قرن بیستم، انقالب ایران را باید یک استثنا دانست که در آن پس از  »از این حیث در میان انقالب

تر  های به مراتب متکاملای سندیکایی متوقف شده و در عوض سازمانیابی اتحادیه انقالب، رشد و سازمان

پرتقال و  در کشورهای روسیه، شیلی،  یافتند.  انکشاف  به ظهور  ، جنبشاز سندیکاها  منجر  انقالبی  های 
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اتحادیهسازمان سازمانهای  نیز  و  کوبا،  ای  انقالب  پی  در  دیگر،  طرف  از  گردید.  کارگری  کنترل  های 

به  نیکاراگوئه،  و  سازمانموزامبیک  کلی  اتحادیهطور  اتحادیههای  نه  ایران،  در  ولی  یافتند.  رشد  های  ای 

های کار صنعتی سربرآورند. علت  قوی به کنترل از درون محیط  کارگری، بلکه شوراهای کارگری با تمایل

ی ناخوشایند  ای؛ ب( تجربه و خاطرههای مستقل اتحادیه شود به: الف( فقدان سازماناین امر مربوط می

؛ ج( کسب شکل نوینی از آگاهی، یعنی آگاهی کنترل  [5]  کارگران از سندیکاهای دولتی در دوران رژیم شاه

بودن«  کارگری   اختیار  »صاحب  ایدئولوژی  انقالب  اول  کارگری  فضای  تحلیل  در  بیات  آنچه  از  )متأثر 

ما مبارزه  "نامد( که از دستاوردهای انقالب بود، و در عین حال بازگو کننده این خواست کارگران که  می

یات، »کنترل سیاسی  مان را تعیین کنیم.« )بایم. حاال حق داریم تا آیندهایم و گذشته را شکست دادهکرده

 («(1345-55و سازماندهی کارگری در ایران )

ی سوم بیات )کسب  سازی گروه صنعتی بهشهر« بر نکتهی شوراهای »ماشینعلی برومند در بیان تجربه 

 گذارد: آگاهی کنترل کارگری( اینچنین صحه می

ی آنجا نبود. من هم خودم آن  های چپ اصال کس»در زمانی که این ماجرا )اداره شورایی( آغاز شد از بچه 

زمان چپ نبودم و در جریان انقالب سوسیالیست شدم. شوراهای آن موقع طبق قواعدی از پیش تعیین  

ها در ذهن همه انبار شده بود. آن زمان سندیکا هم نداشتیم.« )منجنیق،  شده نبود. مسائلی بود که طی سال

1397 :71) 

ی ایران بوده است.  « گواه بر بداهت طبقاتی نهفته در آن در تجربهی شوراییی »اداره این نگاه به تجربه

شود. دست گرفتن سرنوشت تولید« که ضمن آن امر سیاسی بر آگاهی حادث میشکلی از گرایش به »به

آمده ها به بحران و خالء پیششورا واکنشِ بالواسط کارگران درگیر در بنگاه  در واقع باید توجه داشت که 

قضا به این دلیل که به نظرورزی ایدئولوژیک آلوده نیست و دقیقاً برآمده از همان چیزی است  است که از  

یک شکل سیاسی ای باشد، نه فقط برای تفکر به  شالودهد  توانی کارگران، میکه باید باشد، یعنی تجربه

 .بنا کردن آن ای عینیبه گونه  بلکه آرمانی،

دیگر می بار  بهاینجا  مطالعه ای  گونهتوان  اهمیت  از  تجربهانضمامی  ارزیابی  »اداره ی  در  ی  شورایی«  ی 

واحدهای تولیدی و خدماتی توسط کارگران به این صورت دفاع کرد که حتی اگر یک کارخانه توان چرخشِ  

شود ی »کنترل کارگری« برای مدتی محدود داشته است، سوألی که مطرح میواحدی تولیدی را به شیوه

ی واحدها نباشد که به اعتبار آن مدت زمان بقای این  ست که چرا چنین امکانی برای بقیه عبارت از این ا

 ی مواجهه با سپهر کار بدل به یک رویه شود؟ شیوه
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که   است  سرمایهدرست  مناسبات  وجودِ  شرایط  در  است  این  قرار  محافظِ  سیاسی/حقوقیِ  رژیم  و  دارانه 

مانند محصوالت  هم    محصوالت این بنگاهصحبت کرد، و    از تحقق این شیوه در بنگاه تولیدیمناسبات  

ی شورایی ــ بدون  ی ادارهگیریِ آزادانه و آگاهانه در شیوهتصمیم، اما  هر بنگاه تولیدی دیگر کاال هستند

کاری و از محتوا تهی  کوشند این »آگاهی« و »آزادی« را دستکه مینادیده گرفتنِ تأثیرات ایدئولوژیکی

آورد که، با استفاده از بهترین و باالترین راهکارها و دانش تخصصی، سود  مکان را فراهم میکنند ــ این ا 

تری  تری بین میزان زمان کار الزم و زمان کار اضافی، و میزان شایستهبهتر و دقیق  بنگاه در راستای نسبت

 (1399)خسروی،  برای مزدها و مزایا و حقوق بازنشستگان و غیره، صرف شود

از چندین   موفق به بازدید  [ 1358میالدی ]تابستان    1979های جوالی و آگوست  در ماهکه    گودیکریس  

های گوناگون سیاسی داشتند با کارگران، مبارزان و فعاالنی که گرایش  ه است توانست   شده،کارخانه در ایران  

چه گودی  کند. آن  وگوی شوراهای کارگری که پس از انقالب بهمن شکل گرفته بودند بحث و گفتدرباره

آوری بود که کارگران صنعتی آن را تجربه  طور خاص از خالل این مشاهدات دریافت، ظهور دوران شگفتبه

  و   ثبت   از  –  آن   نوع   ترین همدالنه  حتی   –کردند. با این همه، او اذعان داشت که هر نگاهی از خارج  می

های چندانی  توانست ارزیابی کند، تالشجا که او مینبه این دوران عاجز است. تا آ  مربوط  تجربیات  انتقال

های شوراها  ها یا ایجاد هماهنگی میان فعالیتنبرای نهادینه کردن این تجربیات، کشف قواعد حاکم بر آ

ها اشکال متنوعی ی تعداد کارخانهاندازهرسید که به  های گوناگون صورت نگرفته بود. به نظر میدر کارخانه

 .وجود آمده باشدبه  «کارگری از »کنترل 

ها  ی ایران ناسیونال« و قرار دادن آنی جهان چیت« و »کارخانهی مهم »کارخانهاو با تأکید روی دو نمونه 

نمونه دیگر  کنار  نام  در  لوای  اسالمی و چپ یک طیف تحت  دو سرِ  از  است،  دیده  نزدیک  از  هایی که 

کند و آن فضای  یاد می »قدرت دوگانه« از آن تحت عنوان کند که ی شورایی کارخانه« صحبت می»اداره 

گیری  شکلاست.    گرفته  ی کارخانه شکلرتبهو مدیران عالی  ی کارگرانمیان شورا  ای ست کهسازیتصمیم

های انقالبی است. بنا به تعریف لنین در  های خودمدیریتی در دورانقدرت دوگانه ویژگی بسیاری از تجربه

قدرت ساختارهای    سرنگونی  با  هدوگان وضعیت  جامعه،  در  قدرت  معمولِ  مناسبات  و  پیشین  ساختارهای 

 .شوندقدرت را با یک دولت بورژوایی نوپا شریک می ، پایهشورایی و مردم

پارچهدر کارخانه  ]بهمنکارگران    [6]   بافی جهان چیتی  ماه فوریه  انتخاب  ماه[ کمیتهدر  نفره  ای هفت 

گرای اسالمی  ترین گروه چپدگی کند. اکثریت این کمیته در دست هواداران بزرگها را نماینکردند تا آن

زودی به مخالفت با حاکمیت برخاست؛ در میان آنها دو برادر حضور  بود که به)مجاهدین خلق(  آن زمان  
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تا بهمن   زندان  57داشتند که  از سال  در  بودندبودند و پس  بازگشته  کارخانه  به  لین  او   .ها غیبت دوباره 

منظور کشف و اخراج عوامل حکومتی آغاز شد. همچنین، این  مأموریت شورا با یورش به اسناد ساواک به

ی تولید با  اندازی چرخهبره در کارگاه به توافق رسید و به همین دلیل کارخانه در راهشورا با مدیران فنی خُ

 «(. رانیا  یهادر کارخانه یکارگر  یشوراها )گودی، » مشکل مواجه نشد 

با مدیران فنی خُّبره در نمونه  باید به عنوان اولین و چه بسا  اهمیت به توافق رسیدن  ی جهان چیت را 

های دیگری که پس  در کارخانهی در دستور کار شوراهای کارگری درنظر گرفت، چه اینکه  مهمترین مسأله

و این امر    ها را ترک کردندکه کارخانه  از فرار کارفرما به دست کارگران افتاد، مهندسان اولین گروهی بودند 

اندازه  برمیتا  به موضوع »ضرورت متوازن کردن دستمزدها«  این راستا درباره ی زیادی  در  ی  گشت که 

آن تا  دستمزدهای  از  »کاستن  از  بود  عبارت  داستان  مهندسان  نظیر  متخصصی  کارِ  زمان«.  نیروهای 

حیاتی بود   ی رفتن تخصصاز دست ای چون آنان به معنای ه نبودن این موضوع برای نیروهای خُبرپذیرفتنی

ی تولید و عدم پرداخت دستمزد ی تولید است. در موارد زیادی، این امر موجب توقف چرخهی ادامهکه الزمه

 .نیروهای کار شد

 نویسد:بیات در این ارتباط می

کاهش تفاوت دستمزد بین کار های مستمر و بسیار جدی در جهت  »در این مقطع از حیات شوراها، تالش

ها از یک سو، از طریق افزایش دستمزد رسمی کارگران کم درآمد  یدی و فکری انجام گرفت. این تالش

با توسل به فشار از سوی شوراها و از سوی دیگر، از طریق کاهش درآمدهای کارکنان پُردرآمد، هم از سوی  

می انجام  دولت  توسط  هم  و  وجشوراها  این  با  سطح  گرفت.  از  هنوز  ماهر  متخصصین  و  کارکنان  ود، 

 مند بودند.دستمزدهای بسیار باال بهره 

های مادی برای ایجاد همبستگی بین این دو در  کاهش تفاوت دستمزد بین کار یدی و کار فکری، زمینه

  کند )چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی(. این گرایش را به شکلیبرابر صاحبان کار را فراهم می

هایی مانند »مثال وُرکس« و »فانوس«  شد در میان کارگران و کارکنان مجتمعانکارناپذیر و با وضوح می

آر پالنت« به دلیل ابقای شکاف دستمزدها بین کارکنان و  -هایی مانند »پی دید. در حالی که در مجتمع 

از اقشار کارکنان تداوم    های آرمانی و سیاسی هم بین این دو دستهگسیختگیکارگران این مجتمع، ازهم

 داشت.« )بیات، »کارگران و انقالب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران«(

 نویسد: ی مشاهدات خود از »جهان چیت« میگودی در ادامه
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ونیم برابر افزایش داده است، امری که به گمانم  وری تولید را یکچیت مدعی است که بهرهشورای جهان»

نمیاغراق به نظر  به یکآمیز  نیز  باالترین دستمزدها  سوم  رسد. رقم حداقل دستمزد دوبرابر شده و رقم 

تر تألیفات مجاهدین  ای ایجاد کرده که در آن بیشمیزان قبلی کاهش یافته است. شورا همچنین کتابخانه

 .شدیک لیتر شیر هم داده میشوند. از آن پس، به هر کارگر  های رادیکال اسالمی یافت میو دیگر نوشته

اداره شوند که به  های شورایی برگزار میی کل کارخانه را به عهده دارد. هر ماه نشستشورا مسئولیت 

های اعضای شورا. هنوز  های کاری اختصاص ندارد، بلکه محلی هستند برای طرح سخنرانیگیریتصمیم

توان  ان )استیضاح( خبری نیست، اما در انتخابات اول میاز اساسنامه یا تعریف سازوکار بازخواست از نمایندگ

این رخداد اصیل و واقعی است، اما تضمینی برای دموکراسی در آینده نیست.    -آثاری از آن مشاهده کرد 

که  رغم قدرتیاست، اما به[  autarchy]  «خودفرمانروایی کامل شورایی »چیت تقریباً نوعی از  ی جهاننمونه

نمیدر شورای عمومی   متمرکز شده  آنکارگری    [ self-management]  « خودگرانی»را مصداق  توان 

 .« )همان(گراها دست باال را دارندانست. در این کارخانه چپد

ی »ایران ناسیونال« وجود داشت که شورای کارگری آن را مذهبیونِ مدافع  در سر دیگر طیف اما نمونه 

یکی از کارمندان سابق بخش اداری در دوران  آن  رای کارگری  رئیس شودادند و  اهلل خمینی تشکیل میآیت

هزار    12آن هم از بین    - شدای برگزار میمرحلهانتخابات شورا در یک سطح و به صورت یک د.شاه بو

چیت، این کارخانه هم در  کامالً برخالف الگوی جهانمشاهدات گودی حاکی از آن است که »  .نیروی کار

دارد و هم در پیوند ارگانیک با رژیم جدید است. همچنین مشکلی برای عرضه و  امتداد نظم سابق قرار  

توان در میزان اهمیت  سو می  شود. دلیل این امر را از یکپیداکردن بازار فروش بر سر راهش دیده نمی

انش  که کارکن  [7]   ای«ی بزرگی در هر نوع نظام سیاسی، و از سوی دیگر، در »امتیازات ویژهچنین کارخانه

اند، جستجو کرد. بنابراین، الگوی ایران ناسیونال، مانند الگوی خودفرمانروایی  به برخورداری از آنها خو گرفته

کامل شورایی یا خودگرانی، یک مورد خاص است. اهمیت بررسی این نوع شورای »مهروموم شده« در این  

 « )همان(.ن الگو را در نظر داردشده( تحقق همیشده )دولتیهای ملیاست که رژیم برای تمام شرکت

ی کارگر« می توان  ی »خانهتقابل این دو طیف را بهتر از هر جایی، در دعوا برای دراختیار گرفتن اداره 

 دید:

علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیالت خانه کارگر که در آن زمان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری  »

روایت می بود  در خرداد  اسالمی  ربیعی و حمایت  1358کند که چگونه  علی  و  با کمک حسین کمالی   ،
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گروهآیت از  را  کارگر  خانه  توانستند  انقالب  شورای  عضو  بهشتی،  بگیرنداهلل  چپ  آقای    .های  گفته  به 

 .محجوب، آنها در دو مرحله تالش کردند خانه کارگر را تصرف کنند

گروهی از نمازگزاران    1358ماند. اما بار دیگر در خرداد ماه سال    این تالش ناموفق  1357بار اول، در اسفند  

و هوادار حکومت، پس از نماز جمعه به سمت ساختمان خانه کارگر حرکت کردند و پس از زد و خورد با 

 .نیروهای چپ، ساختمان را به اشغال درآوردند

ت پاالیشگاه  دبیر سابق سندیکای کارگران  یداهلل خسروشاهی،  های  گروه"گوید تالش  هران میهر چند، 

برای تصرف خانه کارگر از اواخر شهریور آغاز شد. اما کارگران موفق شدند در آبان ماه ساختمان   "فشار

  های فشار و کمیته خانه کارگر را مجددا در دست بگیرند. با این حال، به گفته آقای خسروشاهی این گروه

، به خانه کارگر حمله  58پس از نماز جمعه دوم آذر ماه  "بود،    ای که زیر نظر علی ربیعی تشکیل شدهویژه

از    هاستیسرکوب شوراها، آغاز حذف مارکس.« )منتظری، »"و آنجا را از افراد مخالف خود تخلیه کردند

 «(ران ی انقالب ا

رخانه  هایی که به بیان گودی در فضایی بینابین »قدرت دوگانه«ی شورای کارگران و مدیران کااما از نمونه

داشت، می کارگرانِ عضوِ  وجود  از  پیچگاه  علی  اشاره کرد.  تهران«  نفت  مورد مهم »پاالیشگاه  به  توان 

 کند: ای این فضای »قدرت دوگانه« را چنین توصیف میشورای کارگری آن زمان پاالیشگاه در مصاحبه

ا این بحث در شورا مطرح بود  »هنوز شورا آنقدر قدرتمند نشده بود که بتواند مدیریت را برعهده بگیرد ام

دلیل هم در جلسات مدیران شرکت می به همین  و  بگیریم  را  باید مدیریت  دادیم.  کردیم و نظر میکه 

به را  مدیریت  بودیم  نتوانسته  میخودمان  ما  هرچه  اما  بگیریم  میدست  قبول  مدیران  کردند.«  گفتیم 

 (64: 1397)منجنیق، 

پارس )که ر نفت  این »قدرت  در شورای کارگران  دیالکتیکِ درون  بود(  ئیس آن سیروس فرمانفرمائیان 

 شود:دوگانه« طی یک فرآیند خودآگاهی جمعی گام به گام به اِعمال قدرت کارگران منتج می

»شورای کارگران )برای دستیابی به مطالباتی چون حق مسکن، خلع ید از مالکان و پیوستن به شرکت ملی  

ها، فروش محصوالت پاالیشگاه را  ی وارد آوردن فشار به دولت و سایر ارگانگیرد که برا نفت( تصمیم می

ی در دست گرفتن فروش محصوالت در میان  کم زمزمهخود کارگران به عهده بگیرند. به این ترتیب کم

اوج می زمینهکارگران  و  آماده میگیرد  فعال  کارگران  انقالبی  فعالیت  با  امر  این  اجرای  گردد. مجمع  ی 
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تشکیل میعمو توضیح میمی  کارگران  برای  گذشته،  امروز  به  تا  که  را  آنچه  نمایندگان  و  و  شود  دهند 

شوند که فرمانفرمائیان  کنند، همچنین متذکر میکارشکنی دولت را در پیوستن به شرکت نفت مطرح می

ها پرداخت  اول تیر حقوقشود که  د پاالیشگاه را جارو کند و بعد تحویل دولت بدهد. ]...[ قرار میخواهمی

ها، اعضای شورا با مدیران  خرداد پس از دریافت حقوق 25شود و بعد جلوی فروش گرفته شود. چهارشنبه  

دهند تا سازمان پاالیشگاه را برای دست گرفتن فروش تنظیم کنند و هیأتی به نام  تولید تشکیل جلسه می

شورا و دو نفر از کارگران قدیمی با همان اختیارات  ی موقت پاالیشگاه« متشکل از کارگران  »هیأت اداره 

ی شورا مسائل را  خرداد ماه نماینده  31ی امور پاالیشگاه را به دست بگیرد. پنجشنبه  هیأت مدیره، اداره

ی عمومی برگزار، و شعار در دست گرفتن  کند و با پشتیبانی تمامی کارگران جلسه برای کارگران تشریح می

شود و تولید کارخانه  رسد. از همان لحظه جلوی بارگیری برای فروش گرفته میرا میفروش به تصویب شو

تیر کارگران پرچم شرکت نفت را در نقاط مختلف پاالیشگاه نصب    3شود. روز یکشنبه  در محل انبار می

نویسند »شرکت ملی نفت ایران، پاالیشگاه کرج«، همچنین متن  ی بزرگ میکنند و روی یک پارچه می

 (4: 1358ی کار،  شود.« )نشریهها میوزیر و وزارت کار تحویل روزنامهی شورا به نخست امهن

با نشان بیات  بر نقشه آصف  نبودن  بداهت در تشکیل شورا و مبتنی  یا  دادن همین وضعیتِ  تئوریک  ای 

ی  ویژه ا خصلت(، این فرآیندها رEirfoی »ایرفو« )ی کارخانهشده در نمونه ای از پیش طراحیسازماندهی

 کند:»تشکیل شوراها« عنوان می

 ی ایرفو به شرح زیر بودند: »در ابتدای مبارزات، مطالبات کارگران کارخانه 

 پرداخت دستمزدها بدون تأخیر؛

 پرداخت پاداش آخر سال، مربوط به طرح سهیم شدن در سود کارخانه؛ 

 ی فرزند؛پرداخت کمک هزینه

 موقتی با دستمزد عادالنه؛استخدام دائم کارگران 

 داران کارخانه نباشد؛گمارده شدن یک مدیر، که از سهام

 ی مواد خام برای تولید؛عرضه

 منحل شدن شورای فرمایشی و تشکیل یک شورای واقعی از طرف کارگران؛ 
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دند کارگران با اعمال فشار، برای دست یافتن به مطالبات خود، تالش کردند. در پاسخ صاحبان کار کوشی

این کشمکش بیاندازند. در طول  از کار  را  را  شورای خودجوش کارگران  از مدیران  ها، کارگران چند تن 

آن  اساس  بر  این کشمکش شد.  در  پاسداران  دخالت  به  منجر  گرفتند، که  گذشت، مطالبات    چهگروگان 

 کارگران به شرح زیر مورد تجدیدنظر قرار گرفت: 

 مهلت یک ماه؛ پرداخت پاداش آخر سال، با   -1

 ی مواد خام برای تولید، با مهلت ده روز؛ عرضه -2

 هشت ساعت کار برای مدیرعامل در کارخانه و برای مدت حداقل یک سال؛  -3

 داری کارخانه؛ پاسخگو بودن مدیرعامل به شورا در امور مالی و حساب -4

 انجام وظایف مدیرعامل تحت نظارت شورا؛  -5

 حصوالت، با مهر و امضای شورا؛ دربرگرفتن تمامی مدارک و اسناد فروش م  -6

کارخانه حداقل سی  کارگران  توسط  روند  این  کردند.  پیدا  دست  خود  مطالبات  به  با  کارگران  و  دیگر  ی 

های مشابه، تا مدت پنج ماه پس از انقالب ادامه داشت.« )بیات، »کارگران و انقالب  یابی به خواستهدست

 ایران«(  در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در

تفاوت  لحاظ  میروایت  با  رهنما،  و  گودی  بیات،  جمعهای  با  برشماری  توان  خصوص  در  بیات  بندی 

 توسط شوراها به شرح زیر موافقت داشت )همان(:  ی به اجرا گذاشته شدهگانهعملکردهای پنج

 ای اصناف؛ مبارزات اتحادیه  (1

 مبارزه بر علیه خودکامگی صاحبان کار؛  (2

 کنترل بر شرایط استخدامی؛ اعمال   (3

 اعمال کنترل بر امورات مالی و قراردادها؛  (4

 مدیریت و چرخاندن تولید.  (5
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 : کارگری شوراهای بندی . سنخ3

گذاری اول از آنِ  بندی واقعی هم رسید )سه نامتوان درون شوراهای کارگری به یک تیپبر این اساس می

 ماست(: 

ها نشان داد: کنترل کامل، شورا را شاید بتوان با این شاخصترین  موفق   ساز:شوراهای تصمیم -

هایی بودند، که با اعمال کنترل  مستقل و دارای نظرات فراگیر. شوراهای موفق از آن دسته تشکل

ی کامل و چرخاندن محل کار خود )بدون هیچ گونه کنترل مؤثر از جانب مدیریت گمارده شده

ی اول،  گونه شوراها، در درجههای ایدئولوژیکی تشکیل اینگیزهرسمی(، امور را در دست داشتند. ان

انداز فراگیر  گرفتند، بلکه ایدئولوژی مالکیت )با چشمی کارگر نشأت میتنها از منافع عاجل طبقه نه

های بارز چنین شورایی بود.  ی »فانوس« یکی از نمونهی کارخانهآن( را نیز درنظر داشتند. کمیته

نیز چنین    59-58های  از مصاحبه شوندگان ما، شورای کارخانه سایپا حداقل تا سالبه روایت یکی  

شورای آنجا آنقدر قوی بود که مدیران را مواخذه می کرد که چرا اینجور    ":  مشخصاتی داشته است

چرا اونجور}...{ اعضای شورا همه جا بودند، همه چیز را تحت کنترل داشتند }...{ دکتر آوردند، 

 )مصاحبه با پژوهشگر(  "سرآشپز آوردند، بر وضعیت بهداشتی کارخانه نظارت کامل داشتندیک نفر  

نمایش ناموفق  شوراهای تدافعی: - به  خود  از  را  بازتاب مشخصات یک سندیکا  ترین شوراها 

گذاشتند. اینان از یک موضع تدافعی، در بسیاری موارد با صاحبان و یا مدیران صنایع همکاری  می

شد  یزان درجات پایین رزمندگی در میان صفوف کارگری در این شوراها، مانع از آن میکردند. ممی

رونده به خود بگیرند. در نتیجه، شرایط سیاسی در این ها مواضع تهاجمی و پیشتا این گونه تشکل

بارزی  ی  ی »لوند«، نمونهرسد، که شورای کارخانه های کار کمتر ناآرام بودند. به نظر میگونه محل

 از چنین شورایی بوده باشد. 

گری را در شوراهای متشخص  جویی و مداخلهگرایشانی با خصایص ستیزه شوراهای تهاجمی: -

کردند )برای  ی طبقاتی میشد یافت، که خود را درگیر سطوح باالیی از مبارزهپسندی میو توده

شده از طرف دولت، این  استیالی مدیران گماشتهنمونه، »مِتال وُؤکس« و »ایران کارز«(. با وجود  

شوراها   ت–گونه  داشتندیککه  همگانی  ایدئولوژی  و  طبقاتی  منافع  بر  تسلط  هیچ  -ه  به  تن  گاه 

دادندو آنان هر از گاهی، حتی با وارد شدن به حریم امور منحصر به مدیریت، از حساب  مدیریت نمی

 کردند.می داشتند و به کارگران پرداخت شرکت پول برمی
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مشورتی:  - می  شوراهای  عمل  مشاورتی  که  هلم«  شوراهایی  »بلوم  شورای  مانند  کردند 

(Bloom Helmو »کفش ملی«، در دوران دوم، نشان ،)جا،  تری بودند. در اینجویی کمگر ستیزه

مشاهده با  کارخانه  و  مدیریت  وظایف  با  آنان  آمیختن  در  سعی  شوراها،  مشورتی  عملکرد  ی 

جویی سطوح مختلف کارگری در کارخانه  کرد؛ در حالی که روحیات ستیزهخود میعملکردهای  

ی عُقالیی از نقش مشاورتی خود، با اهداف  هنوز پابرجا بود. از طرف دیگر، این شوراها با استفاده

عمل می همکاران خویش،  منافع  چندانی  پیشبرد  دوام  البته  شورا،  مدیریت  از  این شکل  کردند. 

 نیاورد. 

مشارکتی: - هدف    شوراهای  با  که  مکتبی،  مدیریت  و  کارگران  از  بودند  ترکیبی  شوراها  این 

گونه شوراها، کنترل  کردند. در عمل اینکامیابی ملت مسلمان تحت رهبری روحانیت، فعالیت می

می اعمال  مدیریت  مختلف  جوانب  بر  را  هیچ مؤثری  خود  از  شوراها  این  در  کردند.  درنگی  گونه 

ای و یا نامنطبق با اصول و اهداف  زمان دادن کارزاری به منظور اخراج مدیران لیبرال، حرفهسا

جا گذاشتن درکی  دادند. اینان در کوتاه مدت، با بهریزی شده برای محل کار خود نشان نمیبرنامه

ت  ن کارگران، نقش سیاسی پُراهمیتی را در روابط صنعتی، تحت حاکمیت دول اغلط از خود در می

ی این شوراها، افراد غیرمسلمان و مستقل  نامه ی پس از انقالب، بازی کردند. اساسبه قدرت رسیده

 را از داشتن حق عضویت در شورا منع کرده بود. 

بیات تیپ گانه از اوج و فرود شوراهای کارگری  بندی سهرا مبتنی بر یک دوره  بندی فوقبر این اساس 

های  ( بر روی نمونه1361خرداد    - 1360/خرداد    1360تیر    - 1358ر  / شهریو 1358مرداد    - 1357)بهمن  

 دهد: اش در جدول ذیل نشان میمطالعاتی 

 های کارخانه در طی سه دوران: *فرآیند دگرگونی در منش کمیته
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 )منبع: بیات،»کارگران و انقالب در ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران«(

همچنان سازمانکه  اما  احزاب،  نقش  گروهبه  و  در شکلهای چپها  جهتگرا  یا  شوراهای  گیری  گیری 

تأکید می اشاره کردیم، خالف رویکردی که بر وجه »بداهت شوراها«  های دیگری  کند، روایتکارگری 

پُررنگ نمی  با اشاره به  برجستگی این »بداهت« را از قضا چندان  نیروها و  أتدانند. حسین اکبری  ثیرات 
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از انقالب بر چگونگی ترکیب و نوع فعالیت   بندی  های کارگری، از سه دستهتشکلاحزاب سیاسی پس 

   برد:  ی واحد تولیدی نام میسیاسی در رابطه با موضوع نقش کارگران در اداره

یابی  )سازمانثیرگذاری در نام سندیکا  أاین ت   ها،ها و جریاناز این گروه  هریک  یبرابر پیشینه و برنامه »

شورا  کارگری ایران(  توده  حزب  )مطلوب  کارگری  گروهسازمانهای  مطلوب  کارگری  چپ  یابی  های 

غیرتوده و ای( مارکسیستی   ،  ( کارکنان  کارگری  سازمانشوراهای  سایر  یابی  و  سازمان مجاهدین  مطلوب 

قطع پس از پیروزی  . در ممتبلور بود(  "وشاورهم فی االمر "  ی مذهبیقاعده  های مذهبی بر اساسچپ

های مارکسیست وجود داشت که با عنوان  چپ  یها و بقیه ایانقالب یک مبارزه تئوریک همواره بین توده

 ی با پژوهشگر(.« )مصاحبه یافتشورا یا سندیکا هویت می

نه    تولید،های کار و های کارگری در واحدها و بنگاهسازمانگیرد که »بندی چنین نتیجه میاو از این دسته

   .«بود (چپهای سازمانثیر أبه ویژه تحت ت)ها سازمان یثر و تحت برنامهأکامال خودجوش و نه کامال مت

داند  یافته« میی کارگر تشکلاز این، شوراهای کارگری را امری از آنِ »طبقه   اللهی حتی بیش کاظم فرج 

 کند: شکل ارزیابی میی کارگر ایران در آن هنگام را بسیار غیرمت و بالتبع طبقه

ای  شود، شوراها شیوهی کارگر محسوب نمیی مدیریت شورایی شکلی از سازماندهی طبقه»اصوالً شیوه

ی کارگر عینیت و تحقق پیدا کنند  مدیریتی هستند که اگر تحت مدیریت یا تحت کنترل و هژمونی طبقه

این قسمت بسیار مهم  -ی کارگر  شوند. طبقهاند و این شوراها، شوراهای انقالبی محسوب میامری انقالبی

می  -است صورتی  و  در  سازمانها  در  که  ببخشد  عینیت  شوراها  این  بر  را  خود  هژمونی/حاکمیت  تواند 

ی کارگر هنوز  یافته و دارای خودآگاهی باشد. اگر غیر از این باشد یعنی طبقههای ویژه خود سازمانتشکل

ی کارگر هنوز به معنای واقعی خودش متشکل  طبقه  57نکه در سال  کماای-یافته نباشد  متشکل و سازمان

سازمان نبودو  دولت    -یافته  حاکمیت  زمان  آن  در  که  دولتی  حاکمیت  تقویت  با  و  زمان  مرور  به  طبیعتا 

طبقه نفوذ  قدرت  از  تدریج  به  )و هست(،  بود  اسالمی  میجمهوری  کم  شوراها  این  در  کارگر  شود.«  ی 

 ر(ی با پژوهشگ )مصاحبه

«  1357ی کارگری ایران در سال  توان گفت ما با سه نظرگاه در خصوص »ماهیت شوراهابه این ترتیب می

 یم: روبروئ
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ی کارگر به شکلی  ی خالقیت و بداهتِ تودهیابی شوراهای کارگری به مثابهرویکرد ناظر بر تحقق -

»صاحب اختیار بودن« در  ی  شرایط انقالبی بوجود آمده و پیدا شدن ایدهخودجوش در واکنش به  

 میان کارگران. 

یابی شوراهای کارگری همچون سنتزی ناهمگون از خودجوشی طبقاتی و  رویکرد ناظر بر تحقق -

 حزبی بر آن. -تأثیرگذاری روشنفکری سازمانی

تحقق  - بر  ناظر  شیوهرویکرد  عنوان  به  کارگری  شوراهای  واسطه یابی  به  انقالبی  مدیریتی  ی  ی 

 یافته(. )و نه کارگران تشکل ها و احزابسازمان

 

 : هایادداشت 

بانی از همدیگر  یهای مختلف صنعتی برای کار مشترک و پشتصنعتی و یا رشته   از تجمع چند سندیکا در یک رشته [  1]

 .ید آ بوجود می یک اتحادیه 

فرودهایی از شهریور  ، پس از طی فراز و  1323ی کارگران و زحمتکشان ایران که در روز کارگر سال  شورای متحده[  2]

های کارگری در ایران بود  برای تشکیل شدن، رسما اعالم موجودیت کرد، بزرگترین سازمان کارگری تاریخ فعالیت  1320
ی شورای مرکزی آن از اعضای رده باالی حزب توده بودند. اعضای این شورا متشکل از  های برجسته که اکثر شخصیت

- ها  ها، کارکنان کارگاه ها، سینماها و رفتگران شهرداریات مانند کارگران رستوران اتحادیه بود: کارگران بخش خدم  26
تر به ویژه کارمندان دفتری وزارت دادگستری؛  ها؛ کارکنان مرفهتراشان و کارگران نانوایی دورها، سنگیاطان، نجارها، پینهخ

های  ای قطار، کارگران نساجی، کارگران کارگاه هآهن، مکانیکهمچنین کارگران صنعتی مانند معدنچیان، کارگران راه 
کبریتگلیسیرین  کارکنان  سیلوها،  کارگران  کارگران  سازی سازی،  و  ساختمانی  کارگران  آبجوسازی،  کارگران  ها، 

 های سیمان. کارخانه
با تشک335000اتحادیه و در کل    186، شورای متحده مدعی شد که  1325در اواسط سال   یل  ، عضو دارد. این شورا 

هایی داشت و از  کارخانه جدید کشور شعبه   346درصد از نیروی کار صنعتی، تقریبا در همه    75هایی برای حدود  اتحادیه 

ی بیشتر،  های کارگری »تنها سازمان کارگری حقیقی در ایران« شناخته شد )برای مطالعهسوی فدراسیون جهانی اتحادیه 

 (. 427-435  {:16چ}  1389 ان، یآبراهامنک به: 

ی مانند تهران، بهشهر، شاهرود، ساری و مشهد تظاهرات باشکوه به نفع قیام کارگران اصفهان برگزار  ی در شهرها[  3]

 گردید و در تهران رهبریِ تظاهرات را سازمان جوانان حزب توده برعهده داشت. 
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داخت دستمزدهای معوقه، »وام شرافت«  های تعطیل شده، کمک مالی دولت به برخی صنایع جهت پر بازگشایی کارخانه[  4]

های مربوط به نهادهای تازه تأسیس انقالبی نظیر »سپاه«، »جهاد سازندگی«،  های بیکار، انواع و اقسام فعالیتبرای دیپلمه

 سازی و ...(. کاری، معلمی،جاده»نهضت سوادآموزی«، »بنیاد مسکن« )سیگارفروشی، درخت

توان از سه دوره سخن گفت )نک به: دارالشفاء،  نِ پیش از انقالب میا کارگری در ایری سندیکاهای  در خصوص تجربه[  5]
 («(: 1285-1397یابی کارگران در ایران )ها و تشکل ها، اعتراضشمار تحلیلی اعتصاب»گاه

به رهبری    1300 تهران« در مهر   ی کارگر  ی هاه یاتحاد  ی مرکز  ی»شورای پس از استبداد صغیر و تشکیل  دوره -
های کارگری عضو این مجموعه ذیل نام »اتحادیه« تشکیل  ی تشکل سید محمد دهگان. با وجودِ اینکه عمده

های کارگران ذیل »سندیکا« به منصه ظهور  یابیشوند، اما عنوان سندیکا نامأنوس نیست و برخی از تشکلمی
مجموعهمی کلیت  این،  بجز  اتحادی رسند.  مرکزی  »بینهی »شورای  عضو  هم  ها«  سرخ«  سندیکاهای  الملل 
 باشد. می

  است یس،  س«یو انگل  رانی در »شرکت نفت ا  یاعتصابات کارگرافزایش    ، پس از یک دوره1320ی  ی دههدوره -
  « یاس یرسی »غ  ی کارگر  ی هاه یاز اتحاد  ی بانیپشتی، به  کارگر  ی هاه یو شرط با اتحاد  دیقی ب  مخالفت از    انگلستان 

)به منظور عقب راندن »شورای متحده کارگران« به عنوان بزرگترین تشکل کارگری که زیرنظر حزب توده بود(  
  ی در تهران سرپرست   غات یوزارت کار و تبل  1325  ور یدر شهر تغییر یافت. مسئول اجرای این سیاست وزارت کار بود.  

  ی را، که به نام اختصار   رانیکارگران ا  ی کاهایسند  یه یدست را برعهده گرفت و اتحاد  نی طرح از ا  نیترطلبانه جاه
تأس  « ی»اسک شد،  وز  احمد   کرد.   س یمشهور  تشک  ر ی آرامش،  وقت  عهده   « ی»اسک   ل یکار  به    ی مهد  یرا 

در حالی که    بود.   غات ی حل اختالف وزارت کار و تبل  یاداره   س یذاشت که شوهر خواهرش و رئگ  یامامف یشر
مرکز  ی»شورا »فدراس  « یمتحده  اتحاد  ییکای سند  ون ی عضو  شورو  ی جهان  یهاه یجهان«،  به  ،  بود   ی وابسته 
  ی جهان  ی هاه یمقابله با اتحاد  یبرا  کایامرتوسط    1949آزاد جهان« که در    ی کاهای سند   ون ی به »کنفدراس  « ی»اَسک

 بود.  وستهی وجود آمده بود، پبه  یوابسته به شورو

های کارگری،  ی تشکل از چند سال تعطیلی و ممنوعیت فعالیت کلیه   که پس  1332مرداد    28ی پس از کودتای  دوره

ی دوم سال  در نیمه هاو صاحبان کارخانه انی وزارت کار، کارفرما ان یم ی با همکار کا یسند  25حدود رغم ثبت قانونی علی

اتحادیه   1337 نمای  از نشو و  قانون کار جدید(، ترس دولت  اعتبار  مانند    ی»عناصرکه  ای  های کارگری)به  خرابکار« 

کار    ی با رود، باعث شد که این روند ثبت قانونی متوقف شود.  رن یدست خود بگحزب توده کنترل آن را به   ن ی شیپ  ی اعضا

  ی بعد شورا ی و چند دی آماده گرد کاهایو ثبت سند لیتشک ییِ اجرا  یهانامهن ییموضوع آ  گری بار د ، یامام ف یآمد دولت شر

که اما این طرح هم عمری یک ساله داشت. البته ترس دولت چندان هم    کرد  بیها را تصوآن   1339در سال  کار    ی عال

ی همین مجرای قانونی سندیکاهایی شکل گرفتند که کارگران را در پیگیری مطالبات صنفی  راه نبود و به واسطه-بی

ی  کردند. از جملهیکدیگر می   ای با های اتحادیهند و به شکلی نامحسوس مبادرت به همبستگی دکر خویش تحریک می

  ی به رهبر  کیمکان-لزکارسندیکای فآقازاده،    ی ریها به دبرستوران - کافه    ی کارگرانکای سندتوان به  این سندیکاها می

  کارگران قناد   ی کایسند   ،ی سمنان  ن یحس   یکارگران کفاش به رهبر  ی کایسند   ، یری نص  نیو حس   یانفراد  ل ی جل  ، یاحمد کابل

 ی حادثه ها با یکدیگر در جریان  اشاره کرد. همبستگی این تشکل  تهران   ی کارگران شرکت واحد اتوبوسران  ی کای سندو  

ها با  ای از عمل مشترک آن ، و برگزاری مراسم چهلم برای کشته شدگان، نمونه1339در آذر ماه  شمشک  معدن    زش یر
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هایی چون جلیل انفرادی یا اسکندر  تجربه بود که چهرهیکدیگر بود که منجر به دستگیری بسیاری از ایشان شد. از دل این  

 ی فدائیان خلق پیوستند. نژاد به جنبش مسلحانهصادقی

ای زدند که توأم با تیرباران کارگران معترض شد. سه  دست به اعتراض گسترده  1350کارگران این کارخانه در سال  [  6]

یزدی«، رئیس این کارخانه را به تالفی کشتار  خلق، »محمدصادق فاتح های فدایی  سال بعد از این اعتصاب، سازمان چریک 

 کارگران ترور کردند. 

 . مندی از مسکن و بهداشت برخوردار بودندتری برای بهره آنان نسبت به دیگران از امتیاز بیش [ 7]

 

 منابع: 

:  کانادا   ،«ایران   انقالب  در  صنعتی  کارگران  نقش:  انقالب  کالبدشکافی»   ،( 1390. )احمد  اشرف، •

 .4 و  3 شماره ، 26  سال نامه،ایران  فصلنامه

های  ای در برابر تجدد آمرانه: نگاهی به تالش(، تجدد رایزنانه، گزینه1397اتابکی، تورج. ) •

ی مدنی دوران پسامشروطه، تهران: فصلنامه  کنشگران کارگری ایران در توانمندسازی جامعه

 . 120نگاه نو، سال بیست و هشتم، شماره 

:  تهران   فتاحی،  محمدابراهیم:  ترجمه  ،«مدرن   ایران  تاریخ»  ،( 1389  ،4چ. )یرواند  آبراهامیان، •

 .نی انتشارات

) اکبر  آذربایجانی، •   نشر:  آبادان  ،«اصفهان   کارگران  قیام  و  بزرگ  هایقدرت  نبرد»  ،( 1393. 

 .پرسش

  پژوهش   کتاب  محمودی،  جلیل:  ترجمه  ،«کارگری  کنترل  و  هابلشویک»  ،( 1999. )ام   برینتون، •

 .3شماره  کارگری،

)آصف  بیات، • :  تهران   چاشمی،  نبوی  سیداسداهلل:  ترجمه  ،«خیابانی   هایسیاست»  ،( 1391. 

 دانش  پردیس انتشارات

  دوم  دفتر  ،(«1345- 55)  ایران  در  کارگری  سازماندهی  و  سیاسی  کنترل »  ،( بیتا. )آصف  بیات، •

 . «نگاه » اینترنتی ینشریه

)آصف  بیات، •   در  کارگری  کنترل  تجربیات   بازنگری:  ایران   در   انقالب  و  کارگران»  ، ( تابی. 

 کتاب زیر:  هفتم فصل  ، ترجمه PDF نسخه افشار، داریوش : ترجمه  ،«ایران

http://negah1.com/negah/negah2/Negah2-7.pdf
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 Workers and Revolution in Iran: A Third World Experience of 

Workers’ Control (London, 1987).   

   «کرد؟  چه کارگران با  مستضعفان انقالب»  ،( 1397. )روزبه  بوالهری، •

  فریدون  و  فشارکی   حسن :  ترجمه  معاصر،  داریسرمایه  در   طبقه  ،( 1390. )نیکوالس  پوالنزاس،  •

 . نو رخداد انتشارات: تهران  پور، مجلسی

نقد .  شورایی   اداره  جمعی،   مالکیت(  1399)کمال  خسروی،  • سیاسی،  اقتصاد  )نقد  نقد  وبگاه 

 بتوارگی، نقد ایدئولوژی(. 

• ( یداهلل.  کمیته1392خسروشاهی،  نفت،  کارگران  شورای  شفاهی  تاریخ  بنیاد (،  انتشارات  ی 

 )پاک(. آموزشی کارگران  -پژوهشی

یابی کارگران در  ها و تشکل، اعتراضهاشمار تحلیلی اعتصابگاه(، » 1399دارالشفاء، یاشار. ) •

 . (1285-1397ایران )

• ( پارلمانیجنجال دموکراسی شورایی در مق(.  2018رهنما، سعید  نقد ابل دموکراسی  وبگاه   .

 . 1398اردیبهشت  25اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ 

. وبگاه نقد  های آیندههای گذشته و راهدرس(. سازماندهی طبقه کارگر:  2016رهنما، سعید ) •

 .  1398خرداد   4اقتصاد سیاسی. بازیابی شده در تاریخ 

کنترل کارگری از  شارکتی؟ : نقدی بر کتاب »( کنترل کارگری یا شورای م1398رهنما، سعید ) •

«. وبگاه نقد )نقد اقتصاد سیاسی، نقد بتوارگی، نقد ایدئولوژی(. بازیابی شده در تاریخ  کمون تا امروز 

 . 1398اسفند  4

ضوی، از کتاب  (، »گئورگ لوکاچ: فیلسوف لنینیسم«، ترجمه: حسن مرت1383ژیژک، اسالوک )  •

روی و دیالکتیک«، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران:  »در دفاع از »تاریخ و آگاهی طبقاتی« دنباله

 انتشارات آگه. 

   .«، ترجمه: شاهین نصیری ران ی ا یهادر کارخانه ی کارگر یشوراها (، »2019گودی، کریس. ) •

• ( حبیب.  اتحادیه1377الجوردی،  صدقی،  (،  ضیاء  ترجمه:  ایران،  در  خودکامگی  و  کارگری  های 

 .تهران: نشر نو

https://www.radiofarda.com/a/what-happened-to-workers-after-revolution/29791493.html
https://wp.me/p9vUft-1Eq
http://www.naghd.info/iran-workers-strikes-struggles-NAGHD.pdf
https://pecritique.com/2018/01/20/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%88/
https://pecritique.com/2018/01/20/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%88/
https://pecritique.com/2018/01/20/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%88/
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/
https://wp.me/p9vUft-19l
https://wp.me/p9vUft-19l
https://pecritique.com/2019/02/26/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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ی »درآمدی  (، دموکراسی در جوامع مدرن }فصل اول از جلد دوم از مجموعه1388لوییس، پل. ) •

 ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر آگه. ی مدرن«{، بر فهم جامعه

• ( الن.  سینزوود،  سرمایه1386میک  دربرابر  دموکراسی  تهران:  (،  مرتضوی،  حسن  ترجمه:  داری، 

 انتشارات بازتاب نگار. 

 «. ران یز انقالب اا  هاستیسرکوب شوراها، آغاز حذف مارکس(، »1397منتظری، امید. ) •

 )جلد اول(«. 57(، »تاریخ مفقوده شوراها  1397منجنیق ) •

 . 27ی شورای کارگران نفت پارس«، شماره (، »تحمیل اراده1358ی کار )نشریه  •

 شدن سرمایه«، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر اختران (، »شهری1387هاروی، دیوید. ) •

 اجتماعیون عامیون، تهران: نشر نی. (،  1391یزدانی، سهراب. ) •

 

 

 

 2l3-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://www.bbc.com/persian/iran-47075993
https://wp.me/p9vUft-2l3


1647 

 

 

 ( دوم)بخش  شورایی در ایران:  اداره

 تاریخی  واقعیت تا  ایده از

 شورایی   خودگردانی گیریشکل تجربه  تاریخی  بررسی 

 شمسی(   50 )دهه  ایران هایکارخانه  در

 

   2021ژوئیه  6

 ی: امیرحسین سعادت نوشته

 

 ی شورایی کارگری . از سرکوب تا ناممکنی درونی اداره4

ی زمانی مدنظر پژوهش ما تا حدی  هرچند از دایره  1358پرداختن به علل افول شوراها در فضای پس از  

هایی را )از جهت  ماندگارِ شوراهای کارگری که زمینهبرآوردِ مناسباتِ درونبیرون خواهد رفت اما نظر به  

گری( به هنگام  ی کارگری در مطالبهدولت، مناسبات کار، و توش و توان بدنه  ،ایران   در  داریشرایط سرمایه

بودند،   ماهیت شوراهای ش  کنندکمک میسربرآوردن طی کرده  از  آن، بخشی  اعتبار  به  به  کلتا  گرفته 

پدیدار   ما  بر  باشد و چه دیگر دالیل(  اعتبار سرکوب  به  شود. بحرانِ حامل یک  میانجی »بحران« )چه 
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نمایاند و چگونگی بروز و  ی اجتماعی، از آن دست لحظاتی ست که دیالکتیکِ درون آن خود را میپدیده 

 شود.ظهور ذاتی در یک نمود روشن می

  ی شورایی کارگری در ایران، به ویژه از حیث تمرکز بر چرایی افول آن،ی ادارهارزیابی تجربهدر ارتباط با  

ی »سرکوب  که در فرازهایی از قسمت های قبل آمد، دو رویکرد وجود دارد که در یکی بر مؤلفههمچنان

داری ضعیف«. اهمیت  رمایهس-ماندگار جنبشی های درونشود و در دیگری بر »ضعفحاکمیت« تأکید می

تحلیل این دو رویکرد از آنجایی است که در بیشتر مواقع این دو رویکرد از یکدیگر برداشتِ یک دیگری  

برد که در بیانِ  دهند که بیشتر از سنجش امر واقع راه به دو بینش ایدئولوژیک میدست میکامال متضاد به

دارانه«  دموکراسی سرمایه-ی »یا شورایی یا سوسیالبه شکل دوگانهی سرکوب  تأکید گذارنده بر مؤلفه

بر »ضعفجلوه می گذارنده  تأکید  بیانِ  در  و  درونکند  دوگانههای  به شکل  رادیکالیسمِ  ماندگار«  »یا  ی 

 نگری عقالنی«. رمانتیکی یا ریشه

،  ی طبقاتی استی واحد اقتصادی تابعی از مبارزهادارهی کارگران در  سطح مداخلهبا درنظر گرفتن اینکه  

ی شورایی کارگری در اول انقالب نیست؛  ی ادارهی درستی طرح شدن ایدهمسئله عبارت از قضاوت درباره

توان فهرستی از  نیست )زیرا میی شورایی هم  ی ادارهحتی مسأله بر سر فهم »شرایط امکان« طرح ایده

مسأله بر سر   های چپ« را به صورت پیشینی ردیف کرد(؛عواملِ از »فضای باز سیاسی« تا »تبلیغات گروه

ی بحرانی  نشان دادن چگونگی جریان یافتنِ دیالکتیک وجودی تضاد طبقاتی میان کار و سرمایه در هنگامه

 کمیت است. در هیأت و نمودِ تضاد میان شوراها و حا 1357به نام انقالب در ایران  

 ( دیدگاه سرکوب حاکمیت 4_1 

و    و تعطیلی سندیکاها«  ها از خانه کارگربیرون کردن مارکسیست»،  «الیحه مدیریت »تصویب    سه اتفاقِ

گیری  قدرت  ی ساله  یک  ی در واقع پایانی بودند بر تجربه  « تصویب قانون شوراهای اسالمی کارخانجات »

 .شوراها

ها،  )تشکیل نیروی ویژه در کارخانه  قدرت از کارگران، از زمان دولت بازرگان آغاز شدهر چند بازپس گیری  

های  های دولتی، و هشدار به کارکنان علیه فعالیتنامه به ارگانسازی، صدور بخشتشکیل مأموران پاک

ری وقت را اعالم  جمله مشهور نقل شده ازابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوشوراهای کارگری(، اما بسیاری  

 [ 8](1397 ،ی)منتظر ."شورا پورا مالیده جانم، برو کار کن"دانند: نمادین پایان کار شوراهای مستقل می
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ترین مراکزی که دولت بر آن دست گذاشت شورای کارگران صنعت نفت بود که در انقالب  یکی از اصلی

تعیین داشتندنقشی  دبیر  .کننده  یداهلل خسروشاهی،  گفته  تهران،    به  پاالیشگاه  کارگران  سابق سندیکای 

تشکیل حزب جمهوری اسالمی، گماردن مدیران دولتی به جای شوراها از سوی مهدی بازرگان و غیرقانونی  

مراکز اصلی    1360هایی بود که سبب شد تا اواخر سال  زمینه  ،اعالم نمودن شوراها از سوی احمد توکلی

 (.1392سروشاهی، )نک به: خ  شوراهای نفت از بین بروند

  «های بدوی و تجدیدنظر در صنایع و کارخانجات دادگاه»های اسالمی نیز  در این دوران افراد ارشد انجمن

 .را به دست گرفتند و شمار زیادی از کارگران معترض و مارکسیست را تصفیه کردند

 : کند )همان( بندی اوج و فرود شوراها را از این قرار عنوان میبیات دوره

 :1358مرداد  -1357بهمن  .1

طبقه • توسط  انقالبی  مبارزات  پیگیری  و  جنبش ادامه  ساختن  برپا  انقالب،  از  پس  کارگر  ی 

 ی پس از انقالب؛قدرت نشستهمستقل از، و بعضا به شکل مستقیم، در مقابل جریان به

 داری؛ بحران مشروعیت روابط سرمایه •

 رسیده؛ثباتی دولت تازه به قدرت بی •

 پیدایش یک موقعیت مادی و عینی برای کنترل کارگری از طریق سازماندهی شوراها.  •

 :13۶0تیر  -1358شهریور  .2

 ی مدیران از باال به مجتمعات صنعتی؛ ریزی شدهمند و از پیش برنامهبازگشت روش •

 ن کنترل کارگری؛ های مؤثر در امر بنا نهادی تشکلتضعیف تدریجی نهادهای شورایی به مثابه •

هایی تغییر ماهیت خصلت مبارزاتی کارگران از نوع پیش رونده و تهاجمی به مبارزات و جنبش •

 دفاعی برای حفظ دستاوردهای دوران قیام. 

 :13۶1خرداد   -13۶0خرداد  .3

های اسالمی«  تثبیت اعمال قدرت هر دو »مدیریت مکتبی« )جناح راست اسالم گرا( و »انجمن •

 ها. م گرا( در کارخانه)جناح چپ اسال
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 ی کارگران. شدهها و هجوم به دستمزدهای واقعی و از پیش تعیینمیلیتاریزه شدن کارخانه •

 ممنوع کردن تشکیل شوراها، حتی شوراهای طرفدار دولت، تا اطالع ثانوی.  •

 :13۶8مرداد    -13۶1خرداد  .4

قدرت و تبلور این شکاف در قالب تنش میان مدیران  گرایان حاضر در  علنی شدن شکاف راست و چپ اسالم

توان آغار استحاله و مصادره سندیکاها و  های اسالمی را میی انجمنصنایعِ راستِ اسالمی با مجموعه

 دانست.  57گرفته در فرایند انقالب  شوراهای مستقل کارگری شکل

 کند: اول انقالب، روند سرکوب شوراها را چنین روایت می مکانیک در -صادق کار، عضو سندیکای فلزکار 

کردند. ولی سندیکاها را بیشتر از باقی جاها زدند. خب سندیکاها  مقاومت می 1360شوراها تا سال تقریباً »

کردند. بعدا که دیگر خانه کارگر را گرفتند، به این هم بسنده نکردند. آمدند شروع کردند  هم فعالیت می

را که سندیکا بیرون از خانه کارگر بود، یعنی مثال سندیکایی در مرکزی به نام انجمن همبستگی  مراکزی  

شوراها و سندیکاها که در دروازه شمیران بود، سندیکای فلزکار بود که در چهارراه عباسی بود، سندیکای  

مراکز را گرفتند و    خبازها بود که در جنوب شهر و یک سری سندیکای چرم سازان و غیره بود، آمدند این

ها بود. من یادم هست یک  آقای وزیر کار سابق، آقای ربیعی، کارگردان اصلی این سرکوب  .اشغال کردند

شان هم بودند؛ آقای کمالی بار سندیکا را جمع کرد و هشدار داد که من هم دست بر قضا آنجا بودم، همه

گیریم. خب سندیکا  آییم و آنجا را از شما میمیو آقای محجوب. ربیعی گفت اگر خودتان تعطیل نکنید، ما  

 (1397،  .« )بوالهریزیر بار نرفت، خودشان هم آمدند و گرفتند

 کند:ها نیز این روایت را به نحوی دیگر بازگو میعلی مبارکی، فعال کارگری آن سال

تشکل» سال  سرکوب  از  بعد  گرفته  شکل  سال  57های  اوایل  از  سر  59،  این  شد.  از  آغاز  ابتدا  کوب 

شد.   کارخانجات شروع  درون  تشکالت  دیگر  و  نفت  شوراهای  کارگران  و  کارگری  مستقل  سندیکاهای 

مشخصا در آبادان، سندیکای پروژه آبادان که قدرت خوبی برای بسیج و حرکت به جلو داشت، که فعالین  

های  ودند و وقتی که به مناسبتهزار عضو در آن جمع ب  14ای، حدود  کارگری، کارگران بیکار، کارگران پروژه

گرفت؛ از معلمین، کارگران شرکت  کرد، پشت سر سندیکا صف طوالنی شکل میمختلف حرکتی را آغاز می

اهواز فوالد  صنایع  کارگران  حتی  و  بودند  آبادان  در  که  کارخانجاتی  و  صنایع  کارگران   .نفت، 

ای برای سرکوب پیدا نمی کرد. تا اینکه  بهانه  اما  داشتآنها را  سرکوب    قصدهوری اسالمی به رغم آنکه  مج
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جنگ مانند نعمتی به مدد جمهوری اسالمی آمد و دقیقاً شش ماه بعد، با لودر، ساختمانی را که مربوط به  

 « )همان(.شرکت نفت بود، کامالً صاف کردند

نویس قانون  پیش  یبه تهیه  ،ی چهارم روند سرکوب شوراها به روایت بیاتی وقایعِ تا قبل از دورهسلسله

آذر ماه    30شنبه  که در روزنامه کیهان سه  نویسی تهیه کردمنجر شد. وزارت کار پیش  1360کار در سال  

کارگر    ینویس قانون کار« منتشر شد، مبنای رابطهنتشر شد. در این متن که با عنوان »طرح پیشم  1361

و صاحب کار( توافق میان طرفین تعیین شده بود. این قانون  و کارفرما )یا به اصطالح آن متن کارپذیر  

رابطه کارگر و کارفرما را همان رابطه اجیر و موجر می دانست که براساس احکام اولیه فقه اسالمی در  

نویس هر نوع دخالت دولت در روابط  در این پیش  .شودچارچوب قرارداد خصوصی میان طرفین تنظیم می

دانست. حقوق  را به تبعیت از شرایط قانونی، موافق موازین شرع نمی  –یعنی کارفرما    -کار و الزام یک طرف 

این قانون در    نویس با توافق کارفرما و کارگر تعیین شده بود.های کار آنان در این پیشکارگران و ساعت

 وی بود.ای  ی احمد توکلی، وزیر کار دولت وقت و همتایان مؤتلفهواقع ساخته پرداخته

، »شورای عالی کار« در مرداد  1359ی تشکیل »شوراهای اسالمی« در خرداد  نامهبه دنبال انتشار آیین

ترین سند را در مورد شوراها در چهار بخش به تصویب رساند )بیات، »کارگران و انقالب در  جامع  1359

 ایران: بازنگری تجربیات کنترل کارگری در ایران«(: 

روند برای تشکیل عملی شوراها بود: این بخش، راه اعمال کنترل توسط وزارت کار    اولین بخش، (1

ی شوراها و ارزیابی  نامهدر رابطه با فرآیند ساختار شوراها، گماردن هیأت نظارت، تصویب اساس

 صالحیت کاندیداهای نمایندگان شوراها را برای دولت هموار کرد. 

 ی فعالیت نداشتند.ها اجازهود که شوراها در آنبخش دوم، در رابطه با واحدهایی ب (2

 پرداخت. های شوراها میی عمل کردن، وظایف و مسئولیتبخش سوم، به نحوه (3

 در بخش چهارم، روش انتخاب اعضای »هیأت نظارت« گنجانده شده بود.  (4

 ه تقسیم شده بود: های شوراها به چهار ردبیات معتقد است که طبق این مصوبات، حقوق و مسئولیت

)بند »ل«، بخش  »الف: بیش بودند  با مدیریت طراحی شده  بندها در مورد همکاری شوراها  (؛ حل  3تر 

نیت، افزایش بارآوری، به خدت گرفتن نبوغ و ابتکار شخصی، کاهش مخارج با توسل به  اختالفات با حُسن

ریت در قِبال تحویل کار در موعد مقرر،  جویی )بندهای »ب«، »ج«، »د«، »ح«(، همکاری با مدیصرفه
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حل در مواقع ضروری و همفکری به منظور کاهش وابستگی اقتصادی  ی راهمشارکت و همکاری برای ارائه

 و تکنیکی )بند »ی«(؛ 

ای اصناف، به منظور حفاظت از مواد خام و منافع معنوی تمامی  ب: دلیل وجودی حقوق و اختیارات اتحادیه 

مند شدن جمعی در معامالت، نظارت بر تمامی امور رفاهی )مخارج رفت و آمد، خوراک،  و بهره  کارکنان

تعاونی وامورزش،  کالسها،  تشکیل  و  کارکنان  تکنیکی  دانش  ارتقای  بهداشت(،  و  مسکن  های  ها، 

نظامی هستند )بندهای  های اسالمی و آموزش فنون  آوری، مبحث افکار و آموزشسوادآموزی، دانش فن

 »ل«، »ت«، »ح«(؛ 

بایستی با مشورت و ارزیابی، پیشنهادات سودمند ارائه داده شوند:  ریزی، میج: به منظور هر گونه برنامه 

ها  های درونی واحدها )انضباطی(، استخدامنامهها شامل مشاوره، با مدیران در مورد طرح و اجرای آییناین

 (؛ 30شدند )بند مرخصی، غیبت از کار، بیماری و مراحل انضباطی می  ها،و اخراج 

تر از دو هزار نفر باشد، یک عضو از شورا،  آمده است: در واحدهایی که تعداد کارکنان آن کم  22د: در بند   

کادر    توانند به عضویتو در واحدهایی که بیش از دو هزار نفر مشغول به کار باشند، دو عضو از شورا می

تر  مدیریت گمارده شوند؛ منوط به این شرط، که تعداد اعضای »هیأت مدیره« حداقل پنج نفر و یا بیش

توانند یا در مقام اعضای هیأت مدیره و یا به عنوان »عضو رابط« عمل کنند.  باشد. این دو عضو شورا می

 . در مقام »عضو رابط«، نقش آنان محدود به انجام مشاورت خواهد بود

می  دربر  را  واحدها  از  بسیار کمی  تعداد  بند،  این  مفاد  تمامی  که  است  که  پُرواضح  به خصوص  گرفت. 

ها  قانون شوراها، تشکیل آن"ها قرار داده شده بود:  بر سر تشکیل آن  14تری مانند بند  های بیشمحدودیت

.«  "داندی دولت میتأیید از طرف کابینه  را در صنایع بزرگ تحت کنترل دولت )نفت، فوالد و مس( منوط به

 )همان(

سازی« خود را  های پاکبا گذشت بیش از یک سال، دولت برخالف میل باطنی خود مجبور شد »هیأت

ی  های اجتماعی متفاوتی با کابینهی دوم، که دیدگاهنامه توسط کابینهدهی و معرفی کند. این آیینسازمان

الزام به برنامهبازرگان دا بار، کمر به تعهد و  اهلل  های مورد نظر آیتشت، معرفی شد. دولت رجایی، این 

ی واحدهای تولیدی از  دهی یک نظام اجتماعی اسالمی بسته بود. هدف قانون، »تصفیهخمینی در سامان

توطئه پیگیری  عوامل  را  منظور  دو  اما  واقعی  اهداف  بود.  پهلوی«  رژیم  به  وابستگان  و  گر غرب، شرق 
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های خودجوش صفوف مختلف کارگران و شوراهای پیشرو؛  ی اول جلوگیری از فعالیتکردند: در درجهمی

 ی دوم، حذف اخالل کنندگان و کم کاران در تولید )نک به: همان(. و در درجه

، شیلیهای شورایی در کشورهایی چون  تجربهی ایران نیز  ن فراز و فرودها، همزمان با تجربهی ایمهبا ه

هایی بودند که خودمدیریتی  تالش ، ازجمله1970ی آرژانتین دههو تاحدودی  الجزایر ، ونزوئال، یوگسالوی

هایی از این دست با  ی آزمایش گذاشتند. در تجربهها به بوتهو کنترل کارگری را در مقام استراتژی دولت

های  ها، دولتیابیِ موقتِ تودهبوروکراسی قدیم و تقویت سازمان  درهم شکسته شدن سازمان حکومت قدیم،

  های خودمدیریتی را در دست بگیرند. اما استراتژی انقالبی در موقعیتی قرار گرفتند که مسئولیت جنبش

های شورایی در تعارض قرار  گری از پایینِ جنبش های انقالبی در این حوزه اغلب با سرشت خودکنشدولت

تجربهانگرفته این  اغلب  در  سرمایهد.  برداشت  ها  اما  خوردند،  شکست  نظامی  و  سیاسی  لحاظ  از  داران 

 .قوت خود باقی ماندمراتبِ فضای کاری بهداران از سلسلهسرمایه

 ماندگار های دروندیدگاهِ ضعف_2_4

داند و با دست  شوراها نمیسعید رهنما اما برخالف بیات، سرکوب حکومتی را مهمترین عامل پایان عمر  

های ناشی از  های چپ و نیز محدودیتی کارگر، سردرگمی سازمانضعف طبقهگذاشتن بر عواملی چون  

ی شوراها صحبت  ن، از اهمیت توجه به عوامل درونی در ارزیابی تجربهماهیت شورا و ویژگی صنایع ایرا

 کند.می

  یکارخانه و طرح صنعت  110از    شیبا بکه  سازمان گسترش«    عی ناص  یشوراها  ی »تجربهرهنما با تمرکز بر  

ترین اجتماع شوراهای کارگری ذیل یک  ، بزرگهزار نفر کارگر و کارمند 40از    ش یب  زی و ن نیبزرگ و سنگ

اش را مستند گیریبودن نتیجهکوشد تا درستها میشد، مبتنی بر سه دسته از دادهچتر بزرگتر حساب می

 (2016)رهنما، کند 

 های صنایع: دادهالف( 

را کارخانجات و کارگاه  کارخانه:شورائیانِ بی .1 ایران  اتفاق صنایع  به  های سنتی اغلب قریب 

دادند. بدین سان تعداد صنایعی که جمع وسیعی از کارگران  کوچک، با یک یا چند کارگر تشکیل می

 »دژهای کارگری« را بدهند بسیار محدود بود.اصطالح را در خود جای دهند و تشکیل به

https://wp.me/p9vUft-In
https://wp.me/p9vUft-Ym
https://wp.me/p9vUft-PY
https://wp.me/p9vUft-KN
https://wp.me/p9vUft-XK
https://wp.me/p9vUft-XK
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ویژگی دیگر صنایع ایران این بود که اکثر کارخانجات بزرگ متعلق به    داری دولتی:سرمایه .2

ترین شوراها  دولت یا تحت کنترل آن بودند. اکثریت قریب به اتفاق این صنایع، که ضمناً مقر مهم

ی مستقیم و غیرمستقیم دولت اتکا داشتند. بدون  ها ی حیات خود به کمکنیز بودند، برای ادامه

هایی صنایع مزبور باالخص در شرایط بحران اقتصادی پس از انقالب قادر نبودند به  چنین حمایت

 حیات خود ادامه دهند. 

امپریالیسم: .3 به  تولیدی  در    وابستگی  که  بود  این  کشور  بزرگ  اغلب صنایع  دیگر  ویژگی 

برابطه یا غیرمستقیم  وارداتی عمل  ا شرکتی مستقیم  تکنولوژی  امتیاز  و تحت  های چندملیتی 

عمدهمی و  آنکردند  شرکتترین  به  امتیاز  حق  واگذاری  توافق  بر  عالوه  ملیتی، ها  چند  های 

گذاری مشترک نیز با آنان داشتند. بدین ترتیب باتوجه به اتکای شدید به تکنولوژی و مواد سرمایه

های چندملیتی،  های منظور در قراردادهای حق امتیاز شرکتحدودیتوارداتی و اجبار به تبعیت از م 

 توانست محقق شود. هدف اصلی شوراها دایر بر کنترل و توزیع نمی

 آمارهای رهنما در خصوص این سه مؤلفه به شرح زیر است: 

انقالب، دولت   از  با آن  986پس  کنترل داشت.  یا  را در مالکیت  بزرگ  این رقم درواحد صنعتی  صد  که 

گرفت. پس داد اما در واقع تمامی صنایع مهم کشور را در بر میکوچکی از کل صنایع کشور را تشکیل می

درصد کل ارزش تولیدات،    74درصد کل ارزش افزوده،    79از انقالب صنایع تحت مالکیت و کنترل دولت  

ی سال  در بودجه.  دنددانفر کارگر و کارمند را به خود اختصاص می  10درصد کل اشتغال صنایع با    72

میلیارد   2.7میلیارد ریال )معادل    205کمک مالی دولت به صنایع تحت کنترل و مالکیت دولت به    1361

یک از صنایع بزرگ کشور بدون اتکا به دولت قادر به  شد. در چنین شرایطی که تقریباً هیچدالر( بالغ می

کارخان ادامه این  شوراهای  اصلی  شعار  نبودند،  حیات  پایین، ی  از  مدیریت  و  کارگری  کنترل  یعنی  جات، 

منتخب  ای که دولت موقت توانست در بسیاری موارد مدیران  توانست محقق شود. یکی از دالیل عمدهنمی

ها بدون حمایت مالی دولت  یک از این کارخانهند، این واقعیت بود که تقریباً هیچخود را به شوراها بقبوال

 .ودندی تولید نبقادر به ادامه

 های کارگری: دادهب( 
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ی کارگر تنها اقلیت کوچکی از  ی مرکزی طبقهکارگران صنعتی یا هسته  کارگران غیرمولد: .1

 دادند.جمعیت فعال کشور را تشکیل می

کار    طبقه:کارگران بی .2 نیروی  اکثریت  بودند.  شده  تفکیک  و  چندپاره  ایران  کارگران صنعتی 

ها تحت روابط صنفی ماقبل  کردند که تقریباً تمامی آنکارگاه کوچک کار میصنعتی در صدها هزار  

بودند. ویژگی شرایط کاری اینسرمایه از مزد بسیار کم،  داری )استاد ـ شاگردی(  ها عبارت بود 

 ساعات کار طوالنی و نبود مزایا، نبود مرخصی ساالنه و تأمین شغلی و فقدان تشکل.

دادند با این حال تنها  درصد کل نیروی کار کشور را تشکیل می  37زن  کارگران    ی مردان:طبقه .3

ها در صنایع بزرگ مشغول کار بودند و در معرض شرایط کاری بسیار متفاوتی قرار  درصد از آن  6.3

 .داشتند

  12سال بود. برابر قانون کار حداقل سن    15سن بسیاری از کارگران زیر    تجربه:کارگران بی .4

شدند. حتی در صنایع بزرگ  ه بود که البته اکثریت صنایع کشور مشمول قانون نمیسال تعیین شد

 بخش دولتی نیز تعداد کارگرانی که در سن پایین کار خود را شروع کرده بودند کم نبودند.

بر مبنای منشا اجتماعی )شهری و روستایی( و مبنای قومی )فارس، ترک،    ی کارگران:قبیله .5

 شدند. و غیره( تفکیک می کرد، لر، بلوچ، عرب 

های  ی کارگر ایران حفظ رابطه با روستا و ساختویژگی دیگر طبقه  شهرنشینان روستایی: .6

های مستقل  داری بود. حفظ چنین روابطی خود همچون مانعی در راه ایجاد تشکلماقبل سرمایه

 کرد. کارگری عمل می

 اند از: آمارها در این خصوص نیز عبارت

درصد کل جمعیت    19میلیون یا    1.9کل بخش صنعت تنها    1355براساس سرشماری صنایع ایران در سال  

داد که از آن میان تنها بخش کوچکی در صنایع بزرگ )با ده نفر و بیشتر( کار  فعال کشور را تشکیل می

درصد کل جمعیت   4.5 نفر یا  395488کل تعداد کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی    1355کردند. در سال  می

کارگران صنایع بزرگ سنتی بخش خصوصی، که اکثریت کارگران صنایع   .دادندفعال کشور را تشکیل می

که تحت پوشش قانون کار قرار داشتند، سطح دستمزدشان پایین بود و فاقد  شدند، با آنبزرگ را شامل می
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بودند نیز  شغلی  بخ  .تأمین  متوسط  و  بزرگ  صنایع  عادی  کارگران  با  وضع  رابطه  در  که  خصوصی  ش 

گذاری مستقیم خارجی و یا تحت امتیاز خارجی ایجاد شده بودند، تا حدی متفاوت بود. اینان شرایط  سرمایه

دیده بودند، از تأمین  کار و زندگی بهتری را دارا بودند. این دسته از کارگران باالخص آنان که ماهر و آموزش

مبنای دیگر تفکیک کارگری    .مند بودندن کار و تأمین اجتماعی بهرهشغلی بهتر، مزد باالتر و مزایای قانو 

درصد کل نیروی کار کشور را تشکیل    37اعم از کارگران صنایع بزرگ و کوچک جنسیت بود. کارگران زن  

ها در صنایع بزرگ مشغول کار بودند و در معرض شرایط کاری  درصد از آن  6.3دادند با این حال تنها  می

  15وتی قرار داشتند. تفکیک کارگری بر مبنای سن نیز مطرح بود. سن بسیاری از کارگران زیر  بسیار متفا 

ی صنایع وابسته سازمان نوسازی و گسترش  درصد کارگران بررسی شده  60متجاوز از  برای مثال  سال بود.  

که  با آن  .بودندسالگی شروع کرده    12درصد آنان قبل از    40سالگی و    15صنایع ایران کار خود را قبل از  

(،  5درصد از کارگران متولد دهات و اکثریت، باالخص کارگران جوان، متولد شهرها بودند )جدول    40تنها  

بیش از    .ی مستحکم با روستاها بودندبر اثر ضروریات اقتصادی و اجتماعی، کارگران ناچار به حفظ رابطه

درصد    24.75درصد در گروه صنایع قدیمی و    29.9کردند )درصد این کارگران در واقع در ده زندگی می  23

بافی مازندران و  در مورد صنایع جدید(. در صنایعی که در جوار روستاها ایجاد شده بودند، از جمله گونی

ی مستقیم خود را با کشاورزی حفظ کرده بودند. این  سازی اراک، تعداد بسیاری از کارگران رابطهآلمینیوم

کردند، یا زمین  کردند، یا از کارگر خانوادگی استفاده میشان را کشت مید زمیندسته از کارگران یا خو

رصد کارگران  د 48  .کردنددادند و یا برای این کار کارگر کشاورزی استخدام میمزروعی خود را اجاره می

اول بود، حدود  شغل  کارگر صنعتی  و    18شان  قدیمی  کارگران صنایع  درصدِ صنایع جدید،    24.5درصدِ 

از   بیش  داشتند.  روستایی  خرده  34مشاغل  مشاغل  جدید  صنایع  کارگران  پیشهدرصد  ازجمله  وری،  پا 

عنوان کارگر صنعتی به کار اشتغال یافته بودند، گردی و غیره داشتند. حتی زمانی هم که بهداری، دورهمغازه

داری حفظ کرده بودند، به این دلیل که  بل سرمایههای ماق ی خود را با ساختاکثریت این کارگران رابطه

سواد  % از کارگران صنایع قدیم، یا کالً بی51بیش از    .کردعمدتاً دستمزدشان تکافوی مخارج خانواده را نمی

ترین صنایع  ی پیچیدهتوانستند بخوانند و بنویسند. حتی در صنایع جدید، که در زمرهسختی میبودند و یا به

 !بهره سواد بودند و از هرگونه آموزش رسمی بی% کارگران بی27، کشور بودند

 های شوراها:ج( داده

کارمندان:شوراه .1 و  کارگران  حقوقآن  ای  کارمندان  تا  ها  دفتری  کادرهای  از  صنایع  بگیر 

گرفتند. در  کارمندان ارشد، سرپرستان، مهندسان و در مواردی مدیران سطوح میانی را نیز دربر می



1657 

 

شدند. تر، باالخص صنایع بخش خصوصی، شوراها عمدتاً از کارگران تشکیل مینایع کوچکمورد ص

های مختلفِ  دادند و در ارگاندر بسیاری موارد کارمندان، اعضای مؤسس شوراها را تشکیل می

 گیری داشتند. شوراها حضور چشم

شورایی« تشکیل داده    هایحتی در مواردی نیز که تعدادی از شوراها »اتحادیه  شوراهای منفرد: .2

های صنعتی عمل کنند. به این ترتیب فقدان  چون اتحادیهتوانستند همها نمیبودند، این اتحادیه

صنفی بین شوراهای پراکنده، به این معنی بود که شوراها نتوانند از تمامی منابعی که  روابط درون

اقدامات ضددموکراتیک و ضدشورایی  در اختیار داشتند، استفاده کنند و با هماهنگی به مقابله با  

 بپردازند. 

ای دیگر طرفدار  بعضی از آغاز حامی جمهوری اسالمی بودند. عده  میان اسالم و سوسیالیسم: .3

های مختلف چپ بودند. تعداد بسیاری از اعضای شوراها ارتباط  ویژه سازمانهای سیاسی، بهسازمان

ها را اعمال  های این سازمانکردند سیاستمیهای سیاسی داشتند و سعی  مستقیم با این سازمان

 کنند.

مفهومِ شورا برای بسیاری از نیروهای کارگری یا غیراز آن روشن نبود و در    شورا یا پارلمان:  .4

 بسیاری موارد »شورا« عمال کارکرد »پارلمان« را داشت.

به صحبت ارجاع  این خصوص  ادارهدر  فعاالن  از  یکی  در  های  شورایی  سال  ی  آزاد  در    1358دانشگاه 

 تواند حائز توجه باشد:ی شورا در دانشگاه میخصوص تجربه

ی عمل ما یک چیز دوگانه بود. یک چیز التقاطی  ام درک ما و نحوهکنم با نگاه امروزی»من بیشتر فکر می

پارلمان و نمایندگی گرایش پیدا  بود بین پارلمان و دخالتگری مستقیم شورایی که رفته رفته بیشتر به طرف  

کرد به جای دخالت مستقیم. چون مثال به صورت مشخص که بگوییم در همین دانشگاه ما، مجمع  می

شد معضل اساسی شد ولی رفته رفته وقتی عملی میها بود و هر هفته هم تشکیل میهای دانشکدهعمومی

شدند گرایش داشتند که  هایی که انتخاب میند و چه آناین بود که چه کسانی که در مجمع عمومی بود

ی امور  به صورت نمایندگی کارها را پیش ببرند تا اینکه مجمع عمومی به صورت روزمره و مستقیم در همه

 (38:  1397دخالت کند.« )منجنیق، 
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ی  رکی از دو سری دادههای مربوط به شوراها را به نحوی مخرج مشترسد بتوان مجموعه دادهبه نظر می

داد بیش از آنکه  یی را نتیجه میشوراهایابی به نام »شوراها« دانست که در نهایت  دیگر ذیل شکلی سازمان

، بیش از  نامتحد  بسته باشند، شوراهایکارمندان و متخصصان، بیش از آنکه هم  کارگری باشند، شوراهای

ای باشند، شوراهای جمهوری اسالمی یا  طبقهمستقل و درون  هآنکه شورا باشند، پارلمان، و بیش از آنک

سازمان همینشوراهای  از  بودند.  احزاب  و  که  ها  است  آن  بر  رهنما  که  »کنترل  روست  شعار  با  شوراها 

 .کارگری« محکوم به شکست بودند

 ی شمولیت ارزیابی بیات عبارت از این است که )همان(: ایرادات رهنما به دایره

متوسط، که لزوماً    ی هاکارخانه  ی )چهارده( شورا  ی محدودِ معدود  یخود را از بررس  ی هاافتهی  اتیب -

  ی و اداره  جادی داده است، به نقش کارگران در ا  میتعم  ییبه کل جنبش شورا  ستند،ینمونه هم ن

  ییچپ در جنبش شورا  یهاعکس به نقش روشنفکران و سازمانداده و به  یادیز  یشوراها بها 

 .دهدیم  یکم یابه

 کندیالقا م  ینوعکه کارمندان در شوراها داشتند، به  یو نقش مؤثر  عی حضور وس  دییبدون تأ  ات،یب -

 یهمگ  شان،کیدئولوژیا   شیبه گرا  توجهیکه ب  دادندیم  لیرا تشک  یکه مهندسان، گروه همگن

 . گرفتندیرا م  ه یو سرما تی ریجانب مد

شوراها داشتند، اتفاقاً فعاالن    جادیدر ا  یمحدود  اریچپ نقش بس  یهاکه سازمان  اتیبرخالف نظر ب -

مهم نقش    یشوراها   ت یاکثر  جادی در ا  م،ی رمستقی و غ  میمستق  یچپ سکوالر و مذهب  یهاسازمان

  رکنان نقش »محدود« چپ و کا   ات یا آن که بشوراها بودند. ب  یاعضا   نی ترفعال  یداشتند و در زمره

بر کارگران است. ممکن    ییتنها اش اما بهعمده  دیتأک  دهد،یم  صیرا تشخ  د«یسف  قه یاصطالح » به

کرده مصداق داشته باشد، اما شامل    یبررس  یاز شوراها که و یامر در مورد تعداد معدود  نیاست ا 

  اساس که    ییشوراها  یعنیدولت،    تیمالک  ا یبزرگ تحت کنترل و    عیعمده در صنا  ی حال شوراها

 .شودی نم دادند،یم لیرا تشک  ران ی ا ییجنبش شورا

اول انقالب    ی شورایی کارگری ایرانِی ادارهتوان بیات و رهنما را دو تیپ در ارزیابی تجربهاز این منظر می

ی »سرکوب حاکمیت« استوار  ی تأکیدش در ارزیابی چرایی افول شوراها بر مؤلفهدانست که یکی عمده

 یابی شورایی در ایران آن زمان«. های درونی سازماناست و دیگری بر »ضعف
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 ی شوراهای کارگری بندی مواجهه با دو تیپِ بازخوانی تجربهجمع -3-4

سو، و  ی تجربیاتِ گذشته از یکی بداهتی برآمده از دل خاطرهشوراهای کارگری در اول انقالب به مثابه

  از سوی دیگر سربرآوردند. این بداهت در عین   1357های اعتصابیِ منتهی به انقالب  موفقیت سازماندهی

با شکوفایی سوژه ی کارگران  گی سرکوب شدهاینکه در دل خود فضاهایی به شدت دموکراتیک و توأم 

جا مانده از  های شومِ بهی میراثهمراه داشت، اما به واسطهخدماتی را به-های تولیدیی بنگاهبرای اداره

 شد. گذشته محاط می

رسی بداهتِ پایدار در اندکی از شوراهای کارگری )به اعتبار درنظر  به این ترتیب است که ضمن اهمیت بر

ی واحدها( که در کنار عوامل درونی،  گرفتن احتمالِ سیاسی به رویه بدل شدن چنین امکانی برای بقیه

شناسانه  تر در پایان دادن به عمر ایشان داشت، به لحاظ منطق جامعهعامل سرکوب حکومتی نقشی برجسته

های درون شوراهای کارگری،  تر بودن چالشبایست گرایشِ عامی را درنظر بگیریم که به اعتبار برجستهمی

 بار آورد.  پایان عمر این نهادها را به

  بودن کارگران در مقام یک طبقه به   قادر  در نتیجه به اعتبار تیپ ارزیابی آصف بیات، ما به فرض بنیادی

دهیم و عمل در راستای خیر عمومی )به عوض پیگیری منافع فردی( بها می  یکدیگرشان با  منافع  یصتشخ

ی جامعه را به عنوان  دارانهسیاسی شکل سرمایه-های اجتماعیو امکان عینی فراروی کارگران از محدودیت

بیان مارکسی کلمه درنظر میی تعریف جشناسانهخروجی روش گیریم؛ و به اعتبار تیپ ارزیابی  امعه در 

مند شدن کارگران« ایران را از  سیاسی اخالل در فرآیند »طبقه-های اجتماعیتوانیم زمینهسعید رهنما، می

 تا افول شوراهای کارگری پی بگیریم.  1357های منتهی به انقالب ماه

هم شرط همواره  دی منبعث از تیپ ارزیابی بیات، توجه به تعریف جامعه به عنوان  در ارتباط با فرض بنیا

)بنا بر تعریف باسکار(،    ( انسانیعلت ذهنیی عاملیت )ی دائما بازتولید شدهحاضر )علت مادی( و هم نتیجه

دارانه  گی سرمایههشود تا قائل بودن امکان عینی تغییر مفصلبندی روابط اجتماعی از حالت شیءوارباعث می

ماندگار ارزیابی  ، درون"ی نیازش از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه"به حالت کیفیِ  

ی شوراهای کارگری باشد و چنین سوداهایی را به  ای همچون تجربههای شکست خوردهانتقادی از تجربه

هایی چون »توهم تغییر«  یابی و مدت زمانِ کم آن، مشمول صورتبندیهای تحققاعتبار کم بودن نمونه

شان در مقام یک طبقه«، مسأله  نکنیم. همچنین در بحث از فرض »قادر بودن کارگران به تشخیص منافع

نفی جایگاهِ روشنفکرِ غیرکارگر )چه به عنوان فرد یا سازمان( در تسهیل »تشخیص منافع طبقاتی« برای  
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یابی آن در منطق تغییرات اجتماعیِ حول محور تضاد کار و سرمایه است. اسالوی  -ست، بلکه جاکارگران نی

 ( از  ( در صورت1383ژیژک  توالی سه شکل  در  بندی نسبت میان »تاریخ«، »طبقه کارگر« و »حزب«، 

 کند: ازی مینشینی را بازس، سه تیپِ عینی هم[9]  های قیاس صوریِ هگل )کلیت، جزئیت، فردیت(میانجی

ی دانشی که به علم جامعه و تاریخ دارد، پرولتاریا را  پرولتاریا: حزب به واسطه  - حزب  -تاریخ  .1

ی رهایی یافته شود.  کُنشی«اش، دست به کار بنای جامعه-انگیزد تا با اتکای به »خودبرمی

گی هر یک از ایشان را برای  آموزد و بالقوهحزب در اینجا به پرولتاریا دانشی را که دارد، می

 کند. مخاطب ایدئولوژی انقالبی شدن، بالفعل می

حزب: این فقط حزب است که به اعتبار دانشی که به علم جامعه و تاریخ    - پرولتاریا  -تاریخ  .2

دارد، قادر است تا کلیت تاریخ را به سمت رهایی هدایت کند. پرولتاریا در اینجا، صرفا پیش 

 ی آن دانشی ندارد. ای حزب است، چون خود به اندازههی طرح برنده

ای  حزب: حزب به اتکای دانشی که به علم جامعه دارد، کلیت تاریخ را به گونه  - تاریخ  -پرولتاریا  .3

کوشد تا حزب به قدرت برسد و از این به بعد تحت  کند که پرولتاریا به اعتبار آن، میتبیین می

ادام  به زندگی  آن  زیستن در  حاکمیت  زیستن، یعنی  اینکه تحت حاکمیت حزب  ه دهد، چه 

 ی رهایی یافته. همان جامعه

در هر دوی اشکال دوم و سوم، »تصمیم گیرنده«ی نهایی حزب است و تنها تفاوت در این است که در  

شکست  خواهد تاریخ را به سمت رهایی رهنمون شود، مدام با  شکل دوم، از آنجایی که حزب به تنهایی می

می برنمیمواجه  شکستش  توجیه  درصدد  و  این  گردد،  علت  که  بفهمد  نیست  هم  قادر  توأمان  اما  آید، 

گرفتنش  شکست قرار  مداوم،  قیاسهای  این  اول  شکل  در  پرولتاریاست.  و  تاریخ  تعیین  میان  فشار    اما 

ی مشترک  کند، از طریق »تجربهطبقات اعمال میگیری  داری در شکلی تولید سرمایهای که شیوهکننده

تحلیل مخاطب  مستعد  آن  بالتبع  و  فشار،  این  تحت  زیستن  اعتبار  به  کارگر«  شدن،  افراد  انقالبی  های 

ی کیفی  روابط اجتماعی را به گونه  یتواند مفصلبنددهد که می»گرایش به رفتار طبقاتی«ای را شکل می

 ه استعدادش، به هر کس به اندازه نیازش« تغییر دهد. »از هر کس به انداز

توان  ی بحثِ فوق و در ارتباط با فرض بنیادی منبعث از تیپ ارزیابی رهنما، »طبقه کارگر« را میدر ادامه

تواند مدام در حالِ محو و ظهور باشد و یک بار برای همیشه تشکیل یا نابود  امری سیال دانست که می

[  10]مند شدن کارگران«، »طبقه1357های منتهی به انقالب  در حالی که اعتصابات کارگری ماهشود.  نمی
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ناخوشایند کارگران از سندیکاهای  ای، تجربه و خاطرههای مستقل اتحادیهرا به سبب فقدان سازمان ی 

رگری« متبلور کرد، اما  دولتی در دوران رژیم شاه، و کسب آگاهی کنترل کارگری، در هیأت »شوراهای کا 

یی محکم کارگران که بر  به اعتبار عواملی چون محدود بودن تعداد صنایع بزرگ مولد، پیوندهای روستا

زد، و پُررنگی فعالیت احزاب در شوراهای کارگری،  دامن می  آنان رابورژوازی در  های خردهتلصپُررنگی خ

 ل گذاشت. مندی« ذکر شده رفته رفته رو به افو»طبقه

ی شوراهای کارگری اول انقالب  توان این جمعبندی موقت را به اعتبار دو تیپِ ارزیابی تجربهاز این رو می

توانست که دوام و  ترین سطح خود اتفاق افتاد و میمند شدن کارگران ایران در عالیایران داشت که طبقه

محدودیت  ی  گانههای مندرج ذیل عواملِ سهل سرکوب، مؤلفهتری داشته باشد، اما بیش از عامابعاد وسیع

طبقه  ،صنایع ابژکتیو  فرآیندهای  در  کارگراناخالل  و  مندی  تحقق  محدودیت،  های 

 در ساختار شوراها مانع از این امر شدند.   ی کارگرانسوبژکتیویته

از اسناد و  ر پژوهش حاضر تالش شد تا با بهرهد های  های پیشتر موجود و همچنین مصاحبهدادهگیری 

گیری  های فراتحلیل و تحلیل تماتیک، خط سیر شکلها با تکنیکگرفته، پس از تجزیه تحلیل دادهصورت

تواند  صه میصورتی خال روایی نگاشته شود. جداول زیر به  صورتی به  50ا افول شوراهای کارگری دهه  ت

 دست دهد:بندی مناسبی بهصورت

 گانه. بندی ششبندی انواع شوراها بر پایه صورتجدول اول: تقسیم -

 سنخ بندی شوراهای کارگری مبتنی بر چگونگی عملکرد.جدول دوم:  -

تجربه - شکست  و  افول  دالیل  سوم:  دههجدول  کارگری  کنترل  شوراهای  اساس    50ی  ی  بر 

 بندی چهارگانه. صورت

 ایران های شوراهای کارگری در بندیانواع سنخ

بندی شوراهای  سنخ

کارگری مبتنی بر  

 گیری چگونگی شکل 

بندی شوراهای  سنخ

کارگری مبتنی بر  

 عملکرد 

بندی  سنخ

شوارهای  

کارگری  

مبتنی بر  

 فضای تولید 

بندی  سنخ

شوراهای  

کارگری مبتنی  

ی بر بدنه 

 شان کارگری 

بندی  سنخ

شوراهای  

کارگری مبتنی  

بر نوع ارتباط  

 یگر با یکد

بندی  سنخ

شوراهای  

کارگری مبتنی  

 ی عمل بر شیوه 
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همچون بداهت و  

خالقیت توده ی  

 کارگر 

 سازشوراهای تصمیم 

خارج از  

فضای تولید  

)شوراهای  

 بیکاران( 

شوراهای  

 غیرمولدین 

شوراهای  

 منفرد 

شوراهای  

 مآب -پارلمان

همچون سنتز پراتیک  

روشنفکران و  

 کارگران 

 شوراهای تهاجمی 

فضای تولید  

وابسته به 

 دولت 

 شوراهای مردانه
شوراهای  

 متحد 

شوراهای  

 خودگردان 

ی همچون برنامه 

روشنفکران و  

 ها سازمان 

 شوراهای مشورتی 

فضای تولید  

وابسته به 

 امپریالیسم 

شوراهای  

کارگرانِ  

ی باسابقه 

 یافتگی تشکل 

 شوراهای حزبی  

  شوراهای مشارکتی  

شوراهای  

کارگران  

ی  سبقه بی

 یافتگی تشکل 

  

  شوراهای تدافعی  

شوراهای  

کارگران 

وابسته به  بی 

 روستا

  

   

شوراهای  

کارگران در  

 پیوند با روستا 

  

 بندی شوراهای کارگری مبتنی بر چگونگی عملکرد سنخ

  کنترل کامل بر فرایند تولید 

تصمیم   شوراهای 

 ساز 

 

 

 

 

 

 استقالل کامل و دارای نظارت فراگیر 

 نشات گرفته از منافع و مطالبات عاجل کارگران 

  نقش برجسته در مبارزات انقالبی وقت
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بندی   شوراهای تهاجمی  توده ای و ارتباط ارگانیک با خارج از محیط کار  کارگری  سنخ  شوراهای 

 مبتنی بر چگونگی عملکرد 
 کارخانه ها و اقدام علیه آن ها نفی وجود و حضور مدیران در 

  ستیزه جویی کم

شوراهای  

 مشورتی 

 

 تالش مدیریت برای آمیختن نیروهای کارگر  با خود 

 استفاده عقالنی از جایگاه خود جهت پیشبرد مطالبات 

  ترکیبی از کارگران و مدیران مکتبی 

شوراهای  

 مشارکتی 

 

 نقش سیاسی پر اهمیت در میان صنایع دولتی  

 تحت نفوذ اسالم گرایان و رهبری روحانیت 

  همکاری با صاحبان و مدیران صنایع در بسیاری امور 

 مواضع محافظه کارانه و نبود رویکرد مبارزاتی و انقالبی  شوراهای تدافعی 

 مواجهه ی سندیکایی با مطالبات 

 

 شمسی  50ی خودگردانی شورایی دهه دالیل افول تجربه ها و زمینه

 زیر مضمون ها  مضامین اصلی 

 سرکوب حاکمیتی 

 حذف کامل و مستقیم شوراها به وسیله اعمال خشونت مستقیم پس از انقالب 

 نفوذ عوامل سیاسی حاکمیت و استحاله شوراهای کارگری به نفع حکومت مرکزی 

 سازمان های مستقل کارگری پس از پیروزی انقالب جلوگیری از ایجاد شوراها و 

 ایجاد گسست نسلی بین فعالین کارگری به واسطه تحمیل بازنشستگی پیش از موعد 

 دشمنی سازی ایدئولوژِک از نیروهای چپ و جلوگیری از نفوذ آنان در شوراها 
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کارگری پس از  نقش محوری انجمن های اسالمی کار در مصادره و استحاله شوراهای 

 انقالب 

مصادره و استحاله شوراها به واسطه تصویب قانون شوراهای اسالمی کار بالفاصله پس  

 از پیروزی انقالب 

 عملکرد احزاب و سازمان ها 

 رقابت سیاسی احزاب و سازمان ها در نفوذ به شوراهای کارگری 

 نقش و نفوذ اندک نیروهای چپ در میانه ی رقابت سیاسی 

 نبود رویکرد واحد بین نیروهای چپ در ارزیابی سازمان های کارگری 

فاصله شرایط میدانی با مطرح شدن نابهنگام برخی شعارها و مطالبات از جانب نیروهای  

 چپ

 عدم سازمان یافتگی کارگران پیش از برقراری خودگردانی شورایی 

چپ) سندیکا برای حزب توده و  دسته بندی تشکالت کارگری بین سازمان های سیاسی 

 شوراها برای فدائیان( 

 اقتصادی _موانع عینی

 

 جزیره ای و منفرد عمل کردن بنگاه های خودگردان 

 عدم امکان فروش محصوالت در دراز مدت با توجه به شرایط مافیایی بازار 

 موقعیت پارادوکسیکال شوراها در بستر منطق جهانی سرمایه داری

اقتصادی بازار از اعتصابات کارگری و قرارگیری مبارزه طبقاتی در موقعیتی  حمایت 

 متعارض 

 موانع ذهنی کارگران 

 عدم رویکرد و هژمونی انقالبی بسیاری از شوراها و نیروها ی آنان در بدو شکل گیری 

 عدم آگاهی سازمانی اغلب کارگران به دلیل فقدان سازمان یابی پیشینی 

 کامل کارگران از شوراها و یکی نبودن با آن عدم حمایت 

 درون زا نبودن ایده ی خودگردانی شورایی در بسیاری از بنگاه ها

 افزایش فاصله ذهنی کارگران و مردم با نیروها چپ پس از تثبیت حاکمیت جدید 
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 فاصله ذهنی میان کارگران و نیروهای سازمانی به عنوان قهرمان 

 شوراها )به عنوان فلج کننده رژیم شاه و تثبیت کننده حاکمیت جدید( کارکرد دوگانه 

موقعیت متناقض کارگران در تثبیت حاکمیت دینی به جای اولویت گذاری به مطالبات  

تحت تاثیر بودن بسیاری از نیروها شوراها از فرمان رهبری انقالب به جای   _صنفی خود 

 کارگران پس از فرمان رهبری نظام سیاسی( منافع طبقاتی )بازگشت به کار بسیاری از 

 عدم شکل گیری آگاهی طبقاتی موثر به واسطه کوتاه بودن تجربه ی شوراها 

 

 گیری . بحث و نتیجه5

به ویژه در حد     گیری و فعالیت شوراهای کارگری ایرانی شکل در این مقاله بر آن بودیم تا تجربه 

ی شورایی« بسنجیم. به این  ی اداره پردازی »ایده مبتنی بر مفهوم را    13۶0تا    1357های  فاصل سال 

های اصلی پژوهش( که در کلیت کار خود  توان گفت پرسش محوری ما )منتج از پرسش ترتیب می 

»شوراهای   عنوان  ذیل  انقالب  ابتدای  در  که  نهادهایی  که  بود  این  از  عبارت  است  داده  نشان  را 

بازنمایی می   شدند،کارگری« شناخته می  را  و مفهومِ »شورای کارگری«  اندازه معنا  کردند و  تا چه 

ی شورایی« )در سپهر کار( را محقق  ی »اداره یابیِ ایدههمچنین در پیوند با یکدیگر تا چه اندازه تحقق 

 کرده بودند؟ 

ای بپردازیم،  ی کیفیصورتبندی چنین پدیدهای که از آن به  و روایی پایگاهِ نظری  اعتباربه منظور داشتن  

ی گرفته و همواره بازتولیدشوندهی شکلی پدیدهمثابهدارانه( بهی مدرن )سرمایهتوضیح دادیم که جامعه

کارِ مجردِ منطبق با میانگین زمان الزم برای بازتولیدشدن که در هیأت قیمتی قابل بیان است، تجلی روابط  

بایست از مجرای این  شود می»فاکت« و »امر واقع« خوانده می رو آنچهی افراد بشر است. از اینرهءواشی

 ساختار استداللی بگذرد تا حاوی معنا باشد. 

ای خالفِ این صورتبندی، تنها در پرتوِ شعار »از هر  ی تولید، بنای جامعهبه اعتبار این درکِ استوار بر شیوه

جامعه به نحوی  ی نیازش« قابل تصور است. این امر یعنی  ی استعدادش، به هر کس به اندازهازهکس به اند

ی برابرها با یکدیگر نیست  ضرورتا مبادله  شود که در آن مبادلهها میمفصلبند روابط اجتماعی میان انسان

اش  دهد، ماهیتی آزاد دارد و به سبب رهاییمیکند. کاری که فرد انجام  گری نمیو شکل پولی آن را میانجی
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 Homo) اش در معنای موجودی سازندهاز معیار »میانگین زمان کار الزم اجتماعی«، منجر به خودشکوفایی

Faberو به میانجی اوقات    گذاردهشود، اما دست آخر با اتمام آن است که به قلمرو راستین آزادی قدم  ( می

ورزانه«  ی شروع یک »زندگی عملتا آماده  بخشدفراغتِ بیشتر از زمانِ کارش، فردیتِ خویش را ارتقا می

(Vita Activa ) [11] گی انسانیت انسان گرددی محل آشکارهبه مثابه . 

یافته از دل منطق سرمایه در میان آحاد ی رهایییابی کار در جامعهی شورایی به عنوان فُرم سازماناداره

شده در سپهر کار(، با نفی مالکیت خصوصی زمین همچون خاستگاهِ حیات،  ی موجودیتی واقعبشر )به مثابه

با بازدهِ کاری ]یا  دهد که  می  سهمی از محصول  از  کنندگان در تولیدشرکت  حقِ برخورداریبه  جای مزد را  

 . است متناظر  ی[ آنهاشدهمقدار کارِ انجام

یابی چنین  های روستایی کوچک، اولین تالش برای تحققی یا جوامع/کمونتهایِ اولیهفارغ از جوامع قبیله

داری  رغم وجود نظام بردهآتن بود. علی  یابی کار در جامعه و بنای نظمِ سیاسی منتجِ از آن،فرمی از سازمان

و پدرساالری، و همچنین وجود دو گروهِ اربابان و دهقانان، شکلی از دموکراسی در آتن تجربه شد که تا به  

 ها بوده است. امروز مورد لعن و نفرینِ لیبرال

بیش مسأله  این  فکری  مباحثهبازتاب  در  جایی  هر  از  این  تر  پرشور  مدافع  میان  یعنی  ی  دموکراسی، 

»پروتاگوراس« با »افالطون«، یعنی دشمن آن، قابل پیگیری است. برای افالطون )همچنان که بعد از او  

های مادی کار کردن برای گذران زندگی  های اخالقی و سیاسی کسانی که به ضرورتارسطو( کار و توانایی

ی شهروندان پولیس باشند، توانستند در زُمرهوابسته بودند تحقیرآمیز بود. درنظر ارسطو چنین مردمانی نمی

تفاوت تنها  اینکه  بردهچه  با  برای  شان  را  کردن«(  )یعنی »کار  حقیر  و  پست  وظایف  که  بود  این  در  ها 

ی سیاسی بدون  اما جامعه  معتقد بود که  دهند و نه برای »افراد« )ارباب(. پروتاگوراس»جامعه« انجام می

ها از خدایان است، بقا نخواهد داشت،  هایی که تنها توانایی متمایز آنهنرها و مهارتها از  بهره بردن انسان

کند، کیفیتی همگانی باشد؛ که این فضیلت مدنی که مردم را برای شهروندی واجد صالحیت میمگر آن

 (. 229: 1386سینزوود، توان آموخت )نک به: میکباید و میکیفیتی که می

اهمیمیک بحث  سینزوود  قراردادن  توجه  مرکز  در  حیث  )از  آتن  در  دموکراتیک«  »شهروندی  معنای  ت 

 کند:چنین تبیین میرا ی تولید(  شیوه

از آن اجحافات    فارغگان خُرد در حد زیادی  تن به این معنا بود که تولیدکنند»شهروندی دموکراتیک در آ

پی جوامع  در  مستقیم  تولیدکنندگانِ  که  بودند  اقتصادی  گریبان  شاسرمایهفوق  به  دست  آن  با  غالبا  داری 
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گان مستقیم از نیازهای ناب »اقتصادی« رها بودند، مالکیت بنا شده شدند. ]...[ تا جایی که تولیدکننده می

از لحاظ سیاسی چون ابزاری برای تصاحبِ خصوصی یا برعکس چون محافظی در مقابل استثمار، منبع 

جایگ بستر  این  در  و  بود؛  پیسودآوری  که  بود  باارزشی  داراییِ  آتنی  شهروندِ  مدنی  اقتصادی  اهِ  آمدهای 

نه سیاسی  برابری  داشت.  اجتماعیمستقیمی  نابرابری  با  هم-تنها  نحو  اقتصادی  به  بلکه  داشت  زیستی 

 (238- 239بود.« )همان:  "صوری"کرد و دموکراسی چیزی بیش از یک امر چشمگیری آن را تعدیل می

داری را از این جهت تقبیح  ی آتن بردهمنش در بازخوانی تجربهروشنگری و اشراف دموکراتنویسندگان  

ی کافی کار نکنند و به خاطر استقالل و فراغتی که  کردند که باعث شده بود شهروندان آتنی به اندازهمی

های  »شر« بود که ایدهآوردند بتوانند در امور سیاسی مشارکت کنند و این درنظر آنان مصداقی از  دست میبه

 (. 43: 1388داد )نک به: لوئیس،  استوارت میل برای یک »دموکراسی عقالنی« را بر باد می

داوری  ی شوراهای کارگری باید عاری از این پیشبا نظر به این بینش از دموکراسی، رفتن به سراغ تجربه

شده در مشکالتِ  معضالت گسترده و غرقشده در  چون نهادی فلجدموکراسی لیبرال باشد که شوراها هم

 اند.حاد ساختاری معرفی شده

  هاچه بحران سیاسی، اقتصادی یا هر دوی آنــ  داری  خودگردانی کارگری معموال برآمده از بحران سرمایه

همراه  ای را نیز برای آن به  مندی زمانی و مادی کنترل کارگری در بحران، مشکالت عدیدهست. جایــ  

دارانه، برای واحدهای تولیدیِ تحت رهبری شاغالن،  ی امور در محیطی سرمایهآورده است. اجبار به اداره

ی کنترل و مالکیت را توضیح بدهند، بلکه بایستی به  بایست مسألهتنها میمعضل بزرگی است. کارگران نه

تولید شود و چگونه خود فرآیند تولید نه در خدمت سود  این موضوع نیز بپردازند که اساسا چه چیزی باید  

 فردی و خصوصی، بلکه در خدمت جامعه باشد. 

بحرانمی برای  جامعهتوان  سرمایههای  سرچشمهی  نوعا  گانهداری،  سه  )هاروی،  های  کرد  معین  را  ای 

1387 :253 :) 

های  ی دسترسی گروهتواند زمینهه میعدم توازن ناشی از مبارزه میان طبقات یا اقشار طبقات ک .1

آورد و نظام سیاسی سرمایه فراهم  را  به قدرت مضاعف  بییادشده  با  را  ثباتی مواجه کند:  داری 

توانند میزان دستمزدها را باال برند و نرخ انباشت  کارگرانی که از سازماندهی باثباتی برخوردارند، می

را کاهش دهند، سرمایه بر دیگر بخشی مالی میسرمایه  با تسلط  نوعی  تواند  های سرمایه در 

 ولخرجی سرمستانه درگیر شود و مواردی از این قبیل.
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های فنی  زمان نوآوریشود رشد، مرزهای منابع طبیعی پایدار را درنوردیده و همانباشت باعث می .2

 دچار کاستی شود.

پدیده .3 فراگیری  به  توجه  انباشت  با  نتیجهی  که  مازاد  تولید  طرف  و  از  سود  تعقیب  طبیعی  ی 

داری است، فرآیند انباشت جمعی از مسیر رشد متعادل خارج  کارفرمایان منفرد در جوامع سرمایه

 شود.می

در ایران بود که منجر به سربرآوردن شوراهای کارگری    1356هایی از اواخر سال  پدیدار شدن چنین بحران

 های اعتصاب« شد.  از دل »کمیته

های  ها و بررسیهای مورد اشاره است که پژوهشی کوتاه حیاتِ این شوراها در پرتو چالشسنجش تجربه

 بندی کرده است: پیرامون این پدیده را در هیأت دو تیپِ صورتبندی، دسته

تجربه - بداهتِ  اثر  اهمیت  بر  متمرکز  سیاسترویکرد  بر  شوراها  ضدبیگانهی  مُدل  ورزی  ی 

 ای رهایی یافته. پارلمانتاریستی کارگران جهت بنای جامعه

شرایط - وجود  ضرورت  بر  متمرکز  کارآمد  -عینی  رویکرد  تولیدِ  )سازمان  شوراها  اثربخشی  ذهنیِ 

اتحادیه سندیکاها،  بودن  نهادینه  انجمنصنعتی،  و  دموکراسی  ها  دوام  برای  کارگری(  های 

 .   خودگردان

 در جمعبندی رویکرد اول با تأکید بر آرای آصف بیات، ما از پنج نوع شورای کارگری سخن گفتیم: 

 ساز شوراهای تصمیم ✓

 شوراهای تدافعی  ✓

 شوراهای تهاجمی  ✓

 شوراهای مشورتی  ✓

 شوراهای مشارکتی ✓

های کار برگزار  های عمومی در محیطساز( همه روزه نشستترینِ الگوها )یعنی شوراهای تصمیمدر موفق

ییِ منتخبی )که هر لحظه امکان تغییر  ی اجراکمیتهکردند و  ی کارکنان در آن شرکت میشد که همهمی

 داد.  گردید و گزارش میمی موظف به انجام امورات شورا ترکیب آن وجود داشت( 
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وری تولید در پرتو افزایش دستمزد و  در مواجهه با تحقق چنین تجربیاتی که بعضا توأم با افزایش بهره

چرا اگر در یک واحد تولیدی چنین چیزی ممکن شده،  "ساعات کاری معمولی بود، طرح این موضوع که  

ی شوراهای کارگری،  شود که ناکامی تجربهباعث می  "نتوان آن را بدل به یک رویه در سپهر کار کرد؟

اجتماعی -شود، که از پدیداری و نهادینه شدن آثارِ سیاسیعمدتا به عامل سرکوب حکومتی نسبت داده  

هایی چون »ارتباط نداشتن عمل آورد؛ چه اینکه چالشیابی شوراها بر حیات شاغالن جلوگیری بهتحقق

منطق سرمایه به  داشتن  التزام  یکدیگر«، »ناگزیری  با  تا هنگامهدارانهشوراها  تولید  دگرگونی  ی  ی یک 

ی شورایی با نمایندگی پارلمانتاریستی برای شاغالن« مسائلی قابل  گیر جهانی« و »جا افتادن تمایز ادارهفرا

 وفصل در پرتو امکان حیاتِ شوراها بدون وجود سرکوبی از بیرون بود. حل

تصمیم شوراهای  الگوی  بر  مبتنی  استثنائاتِ  موفقیت  بر  گذاشتن  دست  اما،  دیگر  برویکردِ  را  رای  ساز 

قاعدهدستبه نقض  دولتی،  سرکوب  عامل  بر  تأکید  با  تجربه  این  شکست  چرایی  از  جمعبندی  ی  دادن 

کند. از این  ای اجتماعی مبتنی بر تکرار یک تجربه عنوان میاز پدیده ی برساخت ابژکتیویتهشناسانهجامعه

ا با دادن وزن بیشتر به عامل سرکوب حکومتی ی شورایی کارگری رهای مختلف ادارهمنظر شکستِ تجربه

ی  بایست حادث شدن ویژهماندگار است که میتبیین کردن، به معنی نادیده گرفتن منطق تحلیل درون

 ای را مبتنی بر مکانیزمِ درونی آن توضیح دهد. پدیده 

های درون شوراهای کارگری،  دادهدر جمعبندی این رویکرد با تأکید بر آرای سعید رهنما، از دل سه دسته از  

 هایی دال بر ناکارآمدی سازوکارهای درونی شوراها کردیم: مبادرت به استخراِج تم

 های صنایع: دادهالف( 

 کارخانه شورائیانِ بی ✓

 داری دولتی سرمایه ✓

 وابستگی تولیدی به امپریالیسم ✓

 های کارگری: دادهب( 

 کارگران غیرمولد ✓

 طبقه کارگران بی ✓
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 ی مردان طبقه ✓

 تجربه کارگران بی ✓

 ی کارگران قبیله ✓

 شهرنشینان روستایی ✓

 های شوراها:ج( داده

 ای کارگران و کارمندانشوراه ✓

 شوراهای منفرد  ✓

 میان اسالم و سوسیالیسم  ✓

 شورا یا پارلمان  ✓

 اینکه: ی اصلی مدنظر این پژوهش عبارت است از بندی، نکتهاز دل این دو جمع

ابتداکارخانه  ییشورا   ی اداره  یتجربه در  ا   یها  زم  ران،یانقالب  به  بر    یاجتماع-یاسیس  یها نهینظر  بار 

  ن ی. به ا دکن  دایتحقق پ  زیآم  تی موفق  یا به گونه  اند بتو  یادی مدت زمانِ ز  یبود که برا   دیکار، بع  یحوزه

م  یمندتداوم طبقه"  یمؤلفه  ت یاهم  بیترت به  مبارزات مستمر صنفیابیتشکل  یانجیکارگران  و  - ی ها 

  ر ی)نظ  یی همگرا  یتجربه  ک ی  ی لزومِ واقع شدن در فضا  یاسیس  ثیکه از ح  دگردیبرم  نیبه ا  "یاسیس

  ا ر  یشکه آنچنان خو  وردایبه بار ب  ار یای اسیس  یهاسوژه  ،کم  یظرف مدت زمان  اندتوی( نمییشورا  یاداره

از آن »سرکوب    ار  تیعامل  یمدنظر، بتوان عمده  ی دهیا  افتنِیکه در تحقق ن  بینندب  دیجد  یفضا   نیخطابِ ا

  ی از سد  یاز فرارو شیب  ،ییشورا یاداره  یدهیاز خالل امستقیم  یدموکراس تحققاما  دانست. «یتیحاکم

مکرر    نِیتمر  انیدر جر  یمشارکت  ستِی ز  یها ذهن شدن مؤلفه  یملکه"  ازمندین   «یتیبه نامِ »سرکوب حاکم

در    تیو اگرچه نقش پُررنگ/کم رنگ حاکم  "است  یطبقات  یجمع  یابی تیهو  رِیاز مس  یمنافع جمع  یریگیپ

  یگرفت، اما صورتبند دهیناد  شودیمطلقا نم  امردم ر  یجمع  یورزاستیس  یتجربه  یبالندگ  یراکد/تیالیس

به گونه در گرو ست  ییشورا  یاداره  یدهیا  ی ابیو تحقق  نیاز تمر  یکه هر شکل  یامسأله  با دولت    زیرا 

 هاست. ینگیاز تک  یعار  یِنگرکل ق یجزء و کل از طر کیالکتیسقطِ د ند،یبیم
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مردمِ واقع در    یباال  تی عبارت است از ظرف  ییشورا  یاداره  یدهیا   یژهیو -خصلتاز این منظر باید گفت  

پس    تنها   برابرها«.   یمنطق »مبادله  یاز خالل نف  گر یکدیمحور با  -کار   یشدن زندگ  ک یشر  ی سپهر کار برا

نهاد چن  نهیاز  میتی ظرف  نیشدن  شوراها  که  تقسیست  دولت،  زدن  کنار  با  غ  مِیتوانند  با    ییربورژوا یکارِ 

ی استعدادش،  از هر کس به اندازهشعار »  ند،یفرآ  کی   یدر ط  یاجتماع  یهامَنش  ر ییتغ  همچنین  و   گر،یکدی

 کنند.  یرا در جامعه جار ازش«یبه هر کس به اندازه ن

دهد که  دست داده شده از شوراهای کارگری، نتایج این مطالعه نشان میبندی بهبه اعتبار شش نوع سنخ

عملکردی  ی  عمده با  یکدیگر  با  کارگران  و  روشنفکران  پراتیک  سنتز  ایران همچون  کارگری  شوراهای 

با بدنه-مشورتی امپریالیسم  تجربه از حیث  ای مردانه، بیتدافعی و در فضای تولیدی وابسته به دولت و 

ا یکدیگر نداشتند و  یابی، و نیز با پیوندهای عمیق روستایی بودند. این شوراها پیوندهای محکمی بتشکل

 کردند.ها عمل میعموما به صورت پارلمانتاریستی یا همچون بازوی کارگری احزاب و سازمان

 اللهی همراه بود که: گیری کاظم فرج توان با نتیجهبر این اساس می

اری سال»تجربه کامل  به طور  از  ناشی  را  این  واقع  در  کارگران  که  داد  نشان  انقالب  ابتکار  های  و  اده 

دانستند یعنی به تدریج که حاکمیت دولت جدید شکل گرفت و تبلیغاتی علیه نیروهای چپ  خودشان نمی

هایی از کارگران  بخش  باعث شد  های صنعت شکل گرفت، تبلیغات حکومتیدر جامعه و بخصوص در بخش

کردیم یا  ای خوش از آن یاد میبینیم که به یک شکلی، اگر چه با خاطرهاز این قضیه فاصله گرفتند و می

های  اگرچه دستاوردهای مثبتی در محیط کار، دستاوردهای مثبتی درواقع برای منافع کارگران در محیط

شده بود با این همه وقایعِ بعدی نشان داد که کارگران  کار تحت تاثیر حاکمیتِ این شوراهای انقالبی محقق  

به معنای وسیع و طبقاتی کلمه از این شوراها حمایت کافی را نداشتند و این شوراها بهرحال به مفهوم  

 واقعی کلمه محکوم به نابودی شدند.« )مصاحبه با نویسنده( 

های  از اینکه، در رویکرد مبتنی بر ضعف  سازد عبارت استمندی جدیدی را میآنچه در این میان مسأله

شود ی حسین اکبری صحه گذاشته میماندگار شوراها )فارغ از عامل سرکوب حاکمیت( بر این نکتهدرون

حکومت    کند و در این رابطه دست باال بارابطه قدرت بیش از هرچیز در مبارزه طبقاتی نقش ایفا میکه » 

ترس تاریخی حکومت از چپ مانع از  و    . ]...[ ثر از این بودأرگری بیشتر متهای کابود و سرکوب سازمان

های کارگری  وجود و رشد و تعالی سازمان  ؛ دموکراسی به مثابه سازوکاری که هرگونه اشاعه دموکراسی بود

و  ی کارگر بسیار کوتاه و ناکافی بود  است. این دموکراسی در ایران پس از انقالب برای طبقه  آننیازمند  
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« )مصاحبه با  .بهره ببردثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی خود  أای برای ت نتوانست از آن به شیوه

 نویسنده(

خواسته برای تمرین دموکراسی غیرپارلمانتاریستی در میان  -اما آیا هیچ دولتی، به اعتبار ماهیت دولت خود

اجهه با ساختنِ بدیل همواره مشمول این صورتبندی  کند؟ به عبارت دیگر مسأله در مو سازی میمردم زمینه

 لنین است: 

اند. آنان مقدار زیادی از تفکر سنتی  کارگران هرگز به وسیله دیوار بزرگ چین، از جامعه قدیم جدا نبوده»

سازند، بی آنکه خودشان مردم جدیدی  اند. کارگران دارند جامعه جدیدی میداری راحفظ کردهجامعه سرمایه

توانیم  اند. ما فقط مییا از کثافات دنیای قدیم پاک شوند، آنها هنوز تا زانو در آن کثافات فرو ایستاده  بشوند،

خواب پاک شدن این کثافات را ببینیم. فکر اینکه این همه یکباره انجام گیرد به کلی خیالی خواهد بود.  

خواهیم  نه این راهی نیست که ما می  سپارد. آنقدر خیالی خواهد بود که در عمل سوسیالیسم را به خاک می

آنرا می بنا کنیم. داریم  ایستادهسازیم در حالیکه هنوز روی خاک جامعه سرمایهسوسیالیسم را  ایم،  داری 

«  کشاند. گریبانیم که بر مردم کارگر هم تاثیر کرده و پرولتاریا را به پستی میهها و کمبودهائی دست بباضعف

 قال به سوسیالیسم«()به نقل از سوئیزی: »انت

شود در شرایط فقدان بستر سیاسی برای تمرین شدن دموکراسی از  اکنون پرسش این است که چطور می

سوی کارگران، این مهم عمال در میان ایشان تمرین شود تا از طریق آن، دوام دموکراسی شورایی هرچه  

 بیشتر از طریق کارگران تثبیت شود؟

اما همه نی این  مسأله  تولید میی  مادی  موانع  و  از  ست  کارگران  ذهنیت  بالندگی  موضوع  از  خارج  تواند 

همین از  کند.  مختل  را  تمرین  این  جریان  دیگر  بار  آن،  کردن  تمرین  جریان  در  که  دموکراسی  روست 

 دهد: اللهی ادامه میفرج 

این نیروهای انقالبیِ    »اگر سرکوب حاکمیتی وجود نداشت و موانع ذهنی کارگران هم که بین خودشان و 

شد  ی شوراها، این موانع ذهنی هم وجود نداشت و به لحاظ زمانی فرصت پیدا میحاضر به عنوان نماینده

که این شوراهای کنترل کارگری حاکمیت خودشان را ادامه بدهند در آن حالت ما به طور حتم با این پدیده 

ها را در واقع شکست بدهد و محکوم به نابودی شوند.«  شدیم که موانع عینیِ اقتصادی، این شورامواجه می

 )مصاحبه با نویسنده(
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تپه  هفت  ی اخیر اعتراضات کارگران درو در ادامه با بیانی نزدیک به تیپ صورتبندی رهنما با تمرکز بر نمونه

 گوید: می

بینیم که بعد  ، ما می1396»در خودِ هفت تپه ما شاهدِ این قضیه هستیم که بعد از آن شکستِ حرکت سال  

های کارگری، کارگران خیلی آگاهانه  از پشت سرگذاشته شدن آن دوران کوتاه سرکوب و رشد مجدد حرکت

، مطالبات کارگران به نوعی آگاهانه مطرح  آورندا و کنترل شورایی به میان نمیو هدفمند، ذکری از شوراه

سازی و مالکیتِ بخش  طالبات برچیده شدن خصوصیاست. در این م  و مطالبات در واقع شسته رُفتهشود  می

تری  مانده و یا یک جاهایی مطالبات جزئیهای عقبشود، دریافت حقوقخصوصی بر کارخانه خواسته می

شود که مجموع اینها حاکی از بروز آگاهی در میانِ کارگران است و همینطور شکل مطرح شدنش،  مطرح می

شود، این یعنی درس گرفتن، از یک سو  نترلِ کارگران بر تولید مطرح نمیجا بحث از کبینیم که هیچاما می

ای که مطرح شد منطبق   ای که حاکی از این بود که شعارهایی که داده شد و ایدهی تلخ، تجربهاز آن تجربه

ی  هبا هم شرایطِ عینی و ذهنی خود هفت تپه نبود و هم منطبق با شرایط عینی و ذهنی حاکم بر کلیتِ جامع 

 ی کارگر ما نبود.« )مصاحبه با نویسنده(کارگری، یا کلیت طبقه

های  های مادی احتمالی )نظیر محدودیتتوان اهمیت عنصر ذهنیت در کنارآمدن با کمیابیبا این حال نمی

 مادی اقتصادی( به نفع یک همگرایی جمعی را دستکم گرفت.  

فرد کند این است که ما در تمام طول این پژوهش بر  تواند این پژوهش را منحصر به  آنچه مشخصا می

ها و دالیل افول و شکست تجربه شوراهای خودگردان کارگری دهه  مضمون اصلی به عنوان زمینه  4روی  

های استخراج شده را نه به عنوان  ایران دست گذاشتیم و تالش کردیم این مضامین، زیر مضامین و تم  50

های  ها و پژوهشده بلکه در کل خط روایی پژوهش به میانجی مثالکشی شبندی خشک و خطیک صورت

گرفته نشان دهیم. باید مورد تأکید قرار گیرد که میان سرکوب حاکمیتی، عملکردهای نابجا و اشتباه  صورت

های کارگری همواره یک  های سیاسی، موانع عینی و اقتصادی جامعه و موانع ذهنی سوژهاحزاب و گروه

ها برقرار است. از این رو این پژوهش نه موافق  های تاریخی مترتب بر آنلکتیکی با ویژگیی دیارابطه

خواهی )به آن معنا که مد نظر  رویکردهای دگم به ظاهر ساختارگرایانه است که هرگونه تمرین دموکراسی

تا حضور و وجود عامل سرکوب را  اجتماعی در محیط کار  مالکیت  برقراری  و  بود(  نفی و    این پژوهش 

توانست  توضیح داده شد، در افول و شکست این تجربه نیز عامل سرکوب نمی  داند )آنچنانن میغیرممک

صرف عدم وجود آگاهی طبقاتی را  ساز از طبقه کارگر که  تنها دلیل باشد(، و نه موافق رویکردهای یکدست

کند. از سوی دیگر در این  د میگیری تجارب خودگردانی شورایی قلمداعنوان موقعیتی امتناعی از شکلبه
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شوراهای کارگری و سطوح  انواع  ،  آن  های ویژگی  و  برقراری دموکراسی مستقیم در محیط کار  ،پژوهش

ها دست  بندی منطقی از آننشان دادیم و تالش کردیم به صورتشان را  و درجات  مختلف خودگردانی

 یابیم.

 

 : هایادداشت 

- 58(، »اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ایران«، تهران، نشر گام نو: 1385امویی، بهمن. )چنین نک به: احمدی هم [  8] 

10 . 

تاریخ بیگانگی بوده است و روابط   - ی حیات بشری کوتاه اولیه به جز یک دوره  - تاریخ زندگی انسان تا کنون کلیت:[ 9]

 مبتنی بر سلطه. 

ی ها در آخرین شکل زندگی بیگانه، یعنی جامعه ی انسان طبقه کارگر )پرولتاریا(، که آخرین گروه تحت سلطه  جزئیت:   

 اند.داری سرمایه 
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 روی و دیالکتیک«، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات آگه.»تاریخ و آگاهی طبقاتی« دنباله 

 «، ترجمه: شاهین نصیری.  رانیا ی هادر کارخانه ی کارگر یشوراها(، »2019گودی، کریس. ) •

http://negah1.com/negah/negah2/Negah2-7.pdf
https://www.radiofarda.com/a/what-happened-to-workers-after-revolution/29791493.html
https://wp.me/p9vUft-1Eq
http://www.naghd.info/iran-workers-strikes-struggles-NAGHD.pdf
https://pecritique.com/2018/01/20/%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%88/
https://pecritique.com/2016/05/01/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4/
https://wp.me/p9vUft-19l
https://pecritique.com/2019/02/26/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 .های کارگری و خودکامگی در ایران، ترجمه: ضیاء صدقی، تهران: نشر نو (، اتحادیه1377الجوردی، حبیب. ) •

ی  ی »درآمدی بر فهم جامعه (، دموکراسی در جوامع مدرن }فصل اول از جلد دوم از مجموعه 1388لوییس، پل. ) •

 ن مرتضوی، تهران: نشر آگه. مدرن«{، ترجمه: حس 

داری، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات بازتاب  (، دموکراسی دربرابر سرمایه 1386میک سینزوود، الن. ) •

 نگار. 

 «. ران ی از انقالب ا هاستیسرکوب شوراها، آغاز حذف مارکس(، »1397منتظری، امید. )  •

 )جلد اول(«.  57(، »تاریخ مفقوده شوراها  1397منجنیق ) •

 . 27ی شورای کارگران نفت پارس«، شماره (، »تحمیل اراده 1358ی کار )نشریه •

 شدن سرمایه«، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، تهران: نشر اختران (، »شهری 1387هاروی، دیوید. ) •

 عیون عامیون، تهران: نشر نی. (، اجتما1391یزدانی، سهراب. ) •

 

 

 2mc-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://www.bbc.com/persian/iran-47075993
https://wp.me/p9vUft-2mc
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 شده »پری اندرسون« مالحظات حذف

 یوسف اباذری و متین غفاریان هایی ازدر نقد یادداشت 

 

 2021ژوئیه  28

 پسندی: ایمان بهنوشته

 

با عنوان »مشیت الهی و امنیت ملی«  یادداشت مفصلی    کتاب امروزیوسف اباذری در شماره یکم مجله  

آن را ترجمه کرده بود نوشته  پری اندرسون که مدتی پیش شاپور اعتماد    دیوان و فرمانکتاب    یدرباره

ها چسبیده به گرامشی،  گوید: »شاپور اعتماد عقل کرده و در این سالدر ابتدای یادداشتش می   اباذری  است؛

دهند«. این دومین یادداشتِ مجله است که نام اندرسون  اندرسون و چامسکی که تن به بازاری شدن نمی

متین غفاریان در مورد کتاب »میعاد در دوزخ« نوشته حمید   ی شود. یادداشت اول، مقالهدر آن تکرار می

مارکسیسم غربی« پری اندرسون ارجاع    ی هدربار  مالحظاتی هایی از آن به کتاب » شوکت است که بخش

 دهد. می

منتشر شد، دو کتاب دیگر از اندرسون به نام »ه مثل هژمونی«    کتاب امروز در حدود همان روزهایی که مجله  

)تجدید چاپ(، هر دو با ترجمه شاپور اعتماد به بازار آمد. این    و »معادالت و تناقضات آنتونیو گرامشی« 
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ذری و غفاریان در شماره یک مجله کتاب امروز به سردبیری متین غفاریان، و انتشار  ها توسط ابامراجعه

بهانهکتاب اندرسون،  از  یاد شده  اتفاقا  های  است که  این  برداشت من  یادداشت هستند.  این  اصلی  های 

باذری  طور مستقیم نقد تناقضات و مشکالت نگاه یوسف اآثار پری اندرسون توسط شاپور اعتماد به  ی ترجمه

 .  استو شاگردانش از جمله متین غفاریان به فعالیت سیاسی در ایران  

شاپور اعتماد   یتوجه شاپور اعتماد به اندرسون کامال صحیح است؛ اما انگیزه ی دربارهجمله یوسف اباذری 

غفاریان  ها جای بحث فراوان دارد که نه یوسف اباذری و نه متین  آثار پری اندرسون در این سال  یاز ترجمه

نوشته اشارهدر  آن  به  آگاهانه  خود،  نمیهای  یادداشتنکنای  این  در  غفاریان  و  اباذری  راستای  د.  در  ها 

اصلی آثار اندرسون به طور مکرر    یبندی و هستهاز پیش مشخص، بدون در نظر گرفتن صورت  اینتیجه

می ارجاع  او  تقلیل به  و  حذف  این  که  دید  خواهیم  آگاهانه  دهند.  نگاه  های  توجیه  راستای  در  آشکارا 

 دو به فضای سیاسی امروز ایران است. کارانه اینمحافظه

 زور یا فرهنگ؟ 

به  رود که مد نظر حکمچرا جامعه همان مسیری را می را  دیگری کج    سمت رانان است؟ چرا مسیرش 

یا  نمی قهری«  »قدرت  فرهنگ،  یا  زور  آنان؟  فرهنگی  چیرگی  یا  است  اصلی  مانع  حاکمان  زور  کند؟ 

تواند  آید، اما جواب صریح به آن میدرشت به نظر میای است که هر چند گلفرهنگی«، دوگانه  ی»سیطره

پری را  این سوال  اهمیت  باشد؛  فعالیت سیاسی  به  نگاه  در خصوص  در  شرح    سرفصلی مهم  اندرسون 

رسد، همواره به دو  دهد: هژمونی که تبارش به دوران یونان باستان می»هژمونی« نشان می  یتاریخی واژه

های مختلف هرکدام  پردازان در دورانبرتری رهبران اشاره داشته است: »توافق« و »قهر«. نظریه  یشیوه

اعی خاصی میان سایرینْ بر نقش یک یا هر دوی  در نشان دادن برتری قدرت یک طبقه، نهاد یا گروه اجتم 

طور مثال اسپارت و آتن در میان یونانیان، پروس در  اند؛ به)یعنی توافق و قهر( انگشت گذاشته هااین شیوه

دهد که چطور توافق و قهرْ دو  ها، آمریکا پس از دوران جنگ سرد در جهان. اندرسون نشان میمیان ژرمن

ترازو را به سوی یکی از    ی تواند کفههر بستری میاقتضائات  رهبری هستند؛ هرچند  ناپذیر  جداییی  شیوه

انگارانه در  و ساده  سطحیها بدون توجه به دیگری، برداشتی  تر کند؛ اما اتکا به یکی از آنها سنگینآن

  است: »هژمونی امری چند ظرفیتی است: بدون رضایت قابل تصور نیست و حاکم  تحلیل ساختار قدرت  

 (  ه مثل هژمونی)اندرسون:  بدون زور غیرقابل اعمال« 

توان در مورد »چیستی فعالیت سیاسی«  های غفاریان و اباذری دارد؟ نمیاین سرفصل چه ارتباطی به نوشته

برتری نیرو یا نیروهای حاکم توجه نکرد. این دقیقا کاری است که متین غفاریان   یسخن گفت و به شیوه
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طور کلی نادیده گرفته شده است:  دهند؛ سوالی که در یادداشت متین غفاریان بهم میو یوسف اباذری انجا 

وقت بعید است بتوان از مسیر  »قدرت قهری« حاکمان باشد، آن  اگر دلیل تبعیت جامعه از خواست حاکمیتْ 

ز »هژمون  توان اهای تغییرخواه«، به تغییر مسیر جامعه امیدوار بود. در صورتی می»هژمون کردن گفتمان

گرا« دلیل  های تغییرخواه« دفاع کرد، که فرض این باشد: »هژمون بودن گفتارهای واپسکردن گفتمان

بندی پری اندرسون  گرایانه به صورتسویه و تقلیلاصلی عدم تغییر مسیر جامعه است. این همان نگاه یک

 است. 

این صفحه یادداشت    یسوال را گوشهی اباذری و غفاریان، این  اهپس پیش از بررسی ادعاهای یادداشت

 دارد؟)مردم/جامعه مدنی( را از تغییر باز می کنیم: حاکمیت جمهوری اسالمی با چه ابزاری جامعه

 و نئولیبرالیسم 

مورد استفاده او در خصوص ایران پس از انقالب روشن   یپاسخ اباذری به این سوال در شرح کلیدواژه

بینی است و  اقتصادی دارد، اما فقط اقتصاد نیست. نوعی جهان  است؛ »نئولیبرالیسم هر چند اصول ساده

جهان همه  زمینهبینیمثل  هر  در  که  است  منشوری  میها  متفاوتی  پرتوهای  گیرد  قرار    پراکند« ای 

   ( «سیاسیاد نقد اقتص » سایت  ، وباباذری/ذاکری)

دهد و  گذاری حاکم بر ایران و جهان را با مفهوم نئولیبرالیسم شرح میاش در سیاستاباذری مسئله اصلی

گوید راه تغییر، مقابله با منطق نئولیبرال فراگیرشده در جامعه است. چگونه؟ »کانت روشنگری را برون  می

است و آدورنو افزوده است که دموکراسی فقط    ناپذیری تعریف کردهآمدن از صغارت، عدم بلوغ و مسئولیت

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 انسانی قابلیت و شجاعت استفاده کامل از قدرت عقالنی خود را بیابد. فردا  

توان ساخت که در آن بهبود وضعیت هر فرد،  از امروز بلکه با تخیل دنیایی میتوزی  را نه بر مبنای کینه

 شرط بهبود وضعیت دیگری باشد.« )همان(

مسئله اصلی اباذری نئولیبرالیزه شدن فضای فرهنگی و سیاسی جامعه است. سخنرانی او در مورد مرگ  

رهنگی از ایدئولوژی حاکمیت باشد.  ای از منطق خوانش فمرتضی پاشایی در دانشکده تهران، شاید عصاره

ترین مسئله حال حاضر ما »هژمون شدن  هایش تاکید کرده است که مهمها و نوشتهاو بارها در سخنرانی

عقالنیت    شود. )اباذری،چون اصول مذهبی ترویج میمنطق نئولیبرال جهانی در ایران« است که اصولش هم

های پس از انقالب« اعمال شده  چطور در »همه دولت (. اما این سیاست1395و اعتدال در جهان معاصر، 

https://pecritique.com/2019/02/24/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/
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شود؟ با توافق؟ هرچند او پاسخ روشنی ندارد اما تمرکزش به »چیرگی فرهنگی« طبقه حاکم است؛ از  و می

)مثال با حمله به   زندی حاکم دم میاین روست که از منطق مقابله با »هژمونی فرهنگی« در برابر ایدئولوژ

 (.  سبک زندگی

گذارد؟ »آنچه در این  کتاب »دیوان و فرمان« دست می  بر های پری اندرسون  چرا اباذری از میان کتاب

او   .)اباذری(   ای عکس جوهر افکار اندرسون نیز هست«شود به شیوهکتاب جوهر سیاست آمریکا نامیده می

توان آن را تاریخ هژمونی جهانی سده اخیر نامید، اب اندرسون که به نوعی میپس از بازخوانی طوالنی کت

کند که  با اتکا به گفتگوی آدورنو و هورکهایمر در »به سوی مانیفست نو«، تناقضی را متوجه اندرسون می

اشد«.  نظام آمریکا ب  ینماشدهنخ  که کمابیش نسخهتوانیم از بشریت چیزی بیشتر بخواهیم اال این»نمی

  گیرد. پس آیا نقد به آمریکا نقد به خود ماست، چرا که همهای که احتماال به نوعی ما را هم در برمینسخه

)علت اصلی نوشتن در خصوص اندرسون(    کوشد نقد خودمیاباذری دست دوم آمریکا هستیم؟    یما نسخه

به  اباذری ، جویدتمسک می  هاب استعارهآدورنو به الهیات در قالطور که همانرا از این تناقض نجات دهد؛ 

زند که آیا »اندک شرری« برای اجاق خاموش روزگار آمریکایی ما هست  »قاصدک« اخوان ثالث نقبی می

ایجابی  -در جنبش جرج فلوید، رای دهندگان سلبی  کنندگانشرکتاین »اندک شرر«    اباذریهنوز؟ برای  

گرایی  مپ(، روشنفکران هندی هشدار دهنده نسبت به بومی»نه« به تداوم ترا   برای دادن رایبه بایدن )

. و در نهایت گویی که حد اعتدال را  استتپه و فعاالن محیط زیست  هندوها، کارگران هفت  نژادپرستانه

 گیرد: میان آدورنو و هورکهایمر گرفته باشد، از قول برشت نتیجه می

های جدیدی  شان را منحل کنند و ملتهایا( ملتهای این جوری )نظیر آمریک »وقت آن رسیده که یا دولت

 های دیگری برگزینند.« ها دولتشان نگذارند، یا ملتبسازند که خرج روی دست

  ی داند، و چنگ زدن به »جامعهملت« می-در نهایت اباذری راه رستگاری را در ماندگاری منطق »دولت

ای مشترک با ذاکری  تر در مقالهان که پیشتر. همچنای مناسبمدنی« به عنوان تنها راه ساخت نسخه

تحت عنوان »سه دهه همنشینی دین و نئولیبرالیسم در ایران« از دل بازخوانی تاریخ خونین نئولیبرالیسم  

 گیری رسیده بود:در ایران به این نتیجه

های نئولیبرالی را کنار بگذارد، راه آشتی با ملت خود و جهان  »راه دیگر آن است که حاکمیت سیاست

الطبع هستند را در پیش گیرد، مسائل خود را با صراحت و صداقت با آن اقشاری از جامعه که مدنی

پذیر  تشکل  یافته وهای تشکلند مطرح سازد و صدای گروهوگو برای حل مسائل کشورو در صدد گفت

های قومی  نگاران، پرستاران، دانشجویان، اقلیتجامعه مانند معلمان، کارگران، بازنشستگان، روزنامه
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و مذهبی و عقیدتی را بشنود و در فضایی دموکراتیک به همراهی آنان در حل مسائل و مصائب  

از ایایران بکوشد تا بتواند نخستین گام ی دشوار تاریخ  ن برههها را در صلح و آرامش برای عبور 

 معاصر ایران بردارد. یگانه راه حل مسائل و مشکالت ما دموکراسی است.«  

ملت محقق شود. برای اباذری  مطلوب دولت  یتا نسخهبپذیرند  حاکمان   نصایحش را  اباذری انتظار دارد  

امی نیاز مشترک  ی مدنی است. این تمحل برقرار شدن کنش ارتباطی میان دولت با جامعههم یگانه راه

ی مدنی در کار گرامشی است. به عبارت دیگر برای  بندی نسبت دولت با جامعهاباذری از صورت-غفاریان 

هنگام یک پا در  اهلل بهشتی است: کسی که همچون آیتهم ای  در ایران کنونی چهره  مفقوده  حلقه  ،دواین

شورای عالی انقالب بود و نایب رئیس خبرگان  ی مدنی. در حالی که عضو  حکومت داشت و یک پا در جامعه

شد و با اعضای  و رئیس قوه قضائیه، در مقام دبیر کل حزب جمهوری اسالمی در تلویزیون هم حاضر می

این تصویر زیبا این است که بهشتی هر وقت اراده  ینشست. قسمت حذف شدهاحزاب دیگر به گفتگو می

شان را به عنوان ضدانقالب  ها و احزاب، دفاترشان و نیز اعضایههای آن گروتوانست روزنامهکرد میمی

 دستگیر کرده و به زندان بیاندازد. 

 گونه بود ملکی هم این خلیل و

رود: خلیل ملکی. پس ببینیم غفاریان چطور با بازسازی سیمای خلیل  متین غفاریان از مسیر دیگری می

 کند.ا فضای سیاسی ایران دفاع میملکی و دفاع از رویکرد سیاسی او از نسبت خود ب

نامد که »عمل  کامل روشنفکری میی  بین«، ملکی را نمونهاو در یادداشت »خلیل ملکی: آرمانگرای واقع

کار گرفت به  کار سیاسی همزمان  در  را  نظریه«  کتاب    و  به  ارجاع  با  غفاریان  تئوریک(.  و  پراتیک  )امر 

نشین« و »کسی که در  »روشنفکر کافه  یاندرسون، دوگانهمارکسیسم غربی« پری    یدرباره»مالحظاتی  

گرا« در سوی دیگر را به عنوان  وبز و عملمدار تیزطرف، و »سیاستدر یکرا  زند  چیز« حرف میمورد همه

می فرض  معاصر  روشنفکری  اصلی  جریان  تیپ  نسل  دو  به  نسل  بحث  مورد  کتاب  در  اندرسون  گیرد. 

کند با همین  . غفاریان هم سعی میبررسی کرده بودای مشابه  ا با دوگانههای بعد از مارکس رمارکسیست

کاری متهم  الگو عجوالنه از خلیل ملکی در برابر نقدهای طیف رادیکال چپ از سویی )که او را به محافظه

ادداشت  کردند( دفاع کند، چرا که از یگرایی متهم میکار و لیبرال )که او را به چپ( و طیف محافظهدکردنمی

تیک« ساخته  ی»ریل پولی  کار و پیرو شیوهای محافظهآید که حمید شوکت از ملکی چهرهغفاریان برمی

دانند(؛ پس تا اینجا  )نقدی که بسیاری به رویکرد اباذری و شاگردانش، از جمله متین غفاریان وارد می  است

د از جایگاه خود و همفکرانش در  به طور مشخص روشن است که غفاریان با دفاع از خلیل ملکی سعی دار
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مقایسه  فعالیت رسانه گرامشی  آنتونیو  با  را  ملکی  خلیل  رویکرد  راستا  در همین  کند.  دفاع  ای و سیاسی 

شود: »چرا لنین  های زندان تکرار میدو، سوالِ گرامشی در یادداشتکند! برای نشان دادن شباهت اینمی

خواهد ابتدا  در اروپا نتوانست؟« غفاریان با طرح این سوال می توانست در روسیه انقالب کند اما کس دیگر

از رویکرد خلیل ملکی و سپس خود و همفکرانش دفاع کند. او نه به طور مستقیم به گرامشی، که به تفسیر  

کند که روسیه در آن زمان فاقد  شود و تفسیر او را به این صورت تکرار میاندرسون از گرامشی متوسل می

مد )که همهجامعه  دولت  با سرنگونی  و  بود،  دولت  از  و مستقل  بود( همهنیِ مستحکم  فرو  چیز  چیز هم 

ریخت. اما در اروپا جامعه مدنی و دموکراسی پارلمانی مانعی برای انقالب به سبک روسیه بود. چرا که از  

ان دولت و  هایی مینگاه گرامشی حاکمیت در کشورهای اروپایی به صرف حضور یک دولت نیست، و الیه

 مردم وجود دارند به نام جامعه مدنی و نهادهای مربوط به آن.  

 بندی گرامشی:  ]بازسازی اندرسون از صورت

 مردم، پس انقالب )جنگ رودررو( مدل شرقی = دولت+

 )جنگ سنگر به سنگر([   مردم، پس اصالحات مدنی+جامعه مدل غربی= دولت+ 

رویکرد به زعم او مشابه ملکی و گرامشی     ی درباره  یادداشتش در  را  بندی  غفاریان  بار دیگر صورتپس یک

ممکن بود، ولی در   1917  چیز بود انقالب به شیوه اکتبرتکرار کنیم: در روسیه به سبب اینکه دولت همه

هد شد. پس راه حل اروپایی  اروپا به سبب وجود نهادهای میانی خارج از دولت چنین تغییری ممکن نخوا

 چیست؟ نبرد سنگر به سنگر به جای نبرد مستقیم. 

کردند:  غفاریان معتقد است که ملکی و گرامشی در یک حدود زمانی از یک استراتژی مشابه پیروی می

ها با  »نبرد سنگر به سنگر« به این معنی که به جای تمرکز بر مبارزه مستقیم با حاکمیت، افراد و گروه

فتح یکهای متحد تالش مییل جبههتشک با  دارد،  بهکنند  یک فضاهایی که میان دولت و مردم وجود 

جای نبرد مستقیم گفتمان مد نظر خود را بر فضای جامعه هژمون کنند. چرا ملکی چنین رویکردی را به

زی رضاشاهی را  ساانقالب مشروطه و دولت  یکند؟ »ایران اگرچه کشور آسیایی بود اما تجربهانتخاب می

ملکی این مسئله را دریافته بود و استراتژی او بنا به زبان اندرسون،    ،پشت سر گذاشته بود«. از نظر غفاریان

 چیزی معادل استراتژی سنگر به سنگر گرامشی بود.  

های  ابتدایی این استدالل، فرض ت ها از نتیجه(، یکی از مشکال)حمایت فرض فارغ از قدرت این استدالل

 آن است.   مشکوک هم و مب
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 ابهام اول

در خصوص شکل دولت و جامعه در شرق و غرب، چگونه است که ایران   گرامشی یبا فرض قبول دوگانه

شود و روسیه نه؟ به واسطه انقالب مشروطه ایران؟ آیا انقالب مشروطه  در گروه جوامع غربی گنجانده می

ان معاصر نهادهای مستحکم و پابرجایی وجود داشته )و  دهد که میان دولت و جامعه ایر در ایران نشان می

دارد( که در صورت کنار زده شدن دولت همچنان پابرجا خواهند ماند؟ آیا مسئله اصلی روسیه در بحث  

ایرانی که در  گرامشی )کم نیست؟  تعمیم  پهلوی قابل  ایران دوران  به  بودن طبقه شهری صنعتی(  توان 

چطور دارای    ،دهنداش را تشکیل میدرصد جامعه ده میلیونی  55ان بیش از  روستایی،  قرن نوزدهم  یآستانه

شود؟ چگونه چنین ادعای  جامعه مدنی مستحکم به معنایی که گرامشی مد نظر داشته در نظر گرفته می

 شود؟بزرگی به عنوان امری بدیهی فرض گرفته می

پَرَد. در ثانی غفاریان مدل  ا از روی آن میغفاریان باید این فرض را در استدالل خود روشن کند اما دقیق

گیرد که فرضی کامال اشتباه است. »به  سنگر گرامشی را معادل استراتژی مبارزه پارلمانی مینبرد سنگربه

طور ضمنی فرض ]گرامشی[ بر این بود که با توجه به شکست موج انقالبی در اروپای مرکزی پس از جنگ  

ها بیشتر به زدودن و  نقالبی دولت جانی به جا نمانده است، لذا کمونیستجهانی اول، دیگر برای تسخیر ا

سلطه بردن  بین  توده  یاز  بر  سرمایه  بپردازند« ایدئولوژیک  هژمونی)اندرسون:    ها  مثل  بازسازی  ه  در   )

ایدئولوژیک به معنی    یای به این نیست که مقابله با سلطهمعادالت گرامشی توسط اندرسون هیچ اشاره

استراتژی مبارزه پارلمانی است. درصورتی که ملکی توان خود را در کار حزبی و مشارکت سیاسی به کار  

دموکراسی. نه یک مبارز انقالبی مد نظر بحث  طلب چپ بود و مایل به نوعی سوسیالگرفت. او یک اصالح 

مستقیم است، نه اصالح از    ی در نهایت مبارزهگرامشی. چرا که در بحث گرامشی به تعبیر اندرسون مسئله  

 طریق انتخابات! 

 ابهام دوم

خلیل ملکی در اواخر دهه بیست مسیرش را از حزب توده به نیروی سوم جدا کرد. غفاریان این تغییر مسیر  

کست  ش  یگوید در نتیجهکند. او میرا با تغییر مسیر طبقه کارگر اروپایی بعد از جنگ جهانی اول مقایسه می

نظام   سرنگونی  تا  اصالحات  تعویق همه  جای  »به  در شوروی،  نپ  اعمال طرح  و  بلشویسم  جناح چپ 

یابند که »باید در اجرای اصالحاتی به نفع کارگران با  ها درمیها« یا برخی از آنداری، کمونیستسرمایه

از جنگ جهانی اول در مورد    های طبقه کارگر اروپایی بعدانگیزه  باد.« این فرضیه  ناحزاب دیگر همکاری کن
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دست باال را    1919ترن  نها در کمیگوید بلشویکاست. او در ادامه میمرتبط  شان  تغییر رویکرد مبارزاتی

بلشویک استراتژی  و  تاکتیک  به  اروپایی  کارگر  »طبقه  اینکه  از  غافل  برایش  گرفتند  و  ندارد  عالقه  ها 

پارلمانی سوسیال دموکرا اعتراضات  استراتژی دموکراتیک و  به سرکوب  او  دارد.«  بیشتری  جذابیت  تیک 

کند که این  »غیر پارلمانی« طبقه کارگر در آلمان، بریتانیا و فرانسه پس از جنگ جهانی اول اشاره نمی

های  های کالن گروهها هزار زندانی و تبعیدی، در محو شدن اعتراضها و هزاران قتل و اعدام، و دهسرکوب

های کارگری  وتاب اعتراضی اروپا چه نقشی بازی کرد. به این صورت تاریخ پر تبای جامعه شهر حاشیه

 کند.توانی تقلیل پیدا میجوامع اروپایی پس از جنگ جهانی اول به چنین ادعای کم

گاه  این سوال که چرا چپ اروپایی با این پیشینه قوی چپ و سابقه فعالیت سندیکایی و احزاب کارگری هیچ

ترین محورهای جدلی میان اندرسون  گذاری را در دست بگیرد، یکی از مهماصلی سیاست  نتوانست قدرت

هایی که خود  است. اهمیت این مسئله در یکی از مصاحبه    1970  ی و دیگر متفکران چپ در اوایل دهه

ت، با  انجام داده ذکر شده اس  1380  یمتین غفاریان با شاپور اعتماد در مورد پری اندرسون در اواخر دهه

کند. در حالی که خود گرامشی بخشی  عالقگی طبقه کارگر« اکتفا میحال متین غفاریان به صرف »بیاین

اقشار روشنفکر می از  برخی  فعالیت  از  ناشی  را  این شکست  روزنامهاز  انتشار  با  نشریهدانست که  ها،  ها، 

کردند، که  ی پایینی جامعه دیکته میهاها و تدریس در مدارس و موسسات مسیر مقاومت را به گروهباشگاه

 شاید خلیل ملکی و متین غفاریان در همین گروه جای بگیرند.

 های رفاه؟ تاریخ مارکسیسم غربی یا دولت

متین غفاریان برای توجیه رویکرد راه سومی خود در بازسازی فیگور خلیل ملکی به صورت تحریف شده 

« کتاب  غربی  یدرباره  مالحظاتیبه  میمارکسیسم  ارجاع  در  «  بلشویسم  و  پارلمانی  مسیر  دوگانه  دهد. 

بندی او گویی تنها مسیر مارکسیسم غربی در اروپای قرن بیستم بوده؛ در صورتی که دقیقا پری  صورت

مارکسیسم غربی« از این دوگانه به عنوان جریان اصلی مارکسیسم غربی    یدرباره  مالحظاتیاندرسون در »

های اول تا گرامشی  کند البته در نسلکه او در شناسایی مارکسیسم غربی طی میکند. مسیری  استفاده نمی

نزدیک بلشویسم  به  لوکاچ  اما در مورد نسلو  بهتر است،  بعد  از  های  دوگانه چندان محلی  این  خصوص 

  اعراب ندارد. چرا که آنچه مورد بررسی اندرسون است، اتفاقا رویکرد »غیر پارلمانیستی« چپ معاصر است. 

طور که گفته شد برداشت متین غفاریان، برداشت مورد  که همان  آنتونیو گرامشی است   ،تنها مورد مناقشه

 نقد پری اندرسون است، نه خوانش خود او.  
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تامالت آنتونیو  رویکرد سیاسی خلیل ملکی و    تشابه الزم به توضیح است که ادعای متین غفاریان برای  

به نتیجه  دو  همگرامشی،  »دوختن  است:  اندرسون  پری  و    ی درباره  مالحظاتیاثر  غربی«،  مارکسیسم 

بندی  توجهی به صورتگزینشی و بی  یبا برداشتغفاریان  حال  »معادالت و تناقضات آنتونیو گرامشی«. با این

است.    برده  به کار    خودگیری  در راستای نتیجهرا  های خاصی  های اصلی اندرسون، تنها بخشو استدالل

مارکسیسم غربی    یدربارهی  مالحظاتباید در    اندرسونت غفاریان از کتاب اندرسون صحیح بود،  اگر برداش

گفت، در صورتی که چنین نکرده است. یا  های رفاه با استراتژی پارلمانی را میگیری دولتداستان شکل 

مقاله اندرسون است.  ، بحث غفاریان دقیقا عکس استدالل اصلی  «معادالت و تناقضات »  ی در مورد مقاله

اندرسون از نگارش این مقاله نقد رویکرد بخشی از    یداند که انگیزهچرا که متین غفاریان خود بهتر می

که به عنوان هجوم  بل  ،گذاری اقتصادیچپ نو بریتانیایی بود که نئولیبرالیسم را نه به عنوان سیاست  یبدنه

 گرفت.  در نظر می ایفرهنگی گسترده

 زور یا فرهنگ؟ : یسمنئولیبرال

)که پس از او پری اندرسون مدتی سردبیر این مجله بود(    نیولفت ریویواستوارت هال، اولین سردبیر مجله  

بریتانیا و اروپا از مفهوم »هژمونی« گرامشی استفاده   1980ی  برای توضیح تحوالت اقتصاد سیاسی دهه 

های دست راستی دهد که چطور پشتیبانی از ایدهی»گرامشی و ما« شرح م   یطور مثال او در مقالهکرد. به

چرخش فرهنگی   بلکههای اقتصادی نبود،  بریتانیا فراگیر شد: تاچریسم تنها تغییر سیاست 1980 یدر دهه

های رفاه کینزی در نتیجه هژمون شدن گفتمان راست جدید رخ داد.  بود. به باور هال گذار از دولت یبزرگ

مقاله  را   سوالی در  اندرسون  تناقضات»  یکه  و  داد؛  دقیقا همین  ،کندمطرح می  «معادالت  پاسخ  باید  جا 

برتری مراد  اگر  معنا؟  کدام  به  توافقی هژمونی  باش  جویی  فریب(  و  ارعاب  با  برداشتی )حتی  این  که  د، 

دهد؟  لوحانه از تسلط گفتمان راست است؛ پس چرا جامعه مسیر تحمیل شده بر خودش را تغییر نمیساده 

استدالل ایران  مردم  تمام  کنیم  فرض  مثال  طور  که  به  بدانند  جامعه  تمامی  بپذیرند.  را  اباذری  های 

ی مد نظر اباذری و همفکرانش، دقیقا چه  افتد؟ پس از این آگاهنئولیبرالیسم چیست. بعدش چه اتفاقی می

و آبان    96های مردمی دی  مسیری برای تغییر در جامعه وجود دارد؟ و آیا ایشان مسیرهایی چون اعتراض

 آورند؟ مسیرهای منجر به تغییر در نظر می ءرا جز  98

ای که طال  انهماند، )در زم)پلیس/ارتش( از نظر اندرسون مثل نسبت پول و طال می  نسبت توافق و قهر

شود، که در شرایط ثبات  آمد(. در این استعاره توافق همان پول فرض گرفته میپشتوانه پول به حساب می

وجود  هتیاجی ندارد. اما چنانچه بحران ب)نیروی قهری( اح  گوی مناسبات اقتصادی است و به حضور طالپاسخ
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شود. چرا که کارکرد پول در این جامعه فرضی  بیاید، یعنی پول در جامعه کار نکند، طالست که حاضر می

  نیازی به آن نداشته باشد. بنابراین کارکرد پول   به ظاهروابسته به حمایت و وجود طالست، هرچند که  

کننده آنچه تعیین سرانجام طال )چیرگی قهری( خواهد بود.  ی)چیرگی فرهنگ( در جامعه نهایتا به پشتوانه

دهد، اما توانایی چنگال کشیدن دارد. از طرفی  هایش را نشان نمیچنگالست که هرچند  است همان دولتی

بندی او از تامالت  در صورت  دهد که فعالیت سیاسی به معنی »نبرد سنگر به سنگر«اندرسون نشان می

آنتونیو گرامشی که نقدی بر نگاه فرهنگی به سیاست است، مسیری است که ناگزیر به نوعی سوسیال  

چنانچه این رویکرد در    ،)استراتژی فعالیت سیاسی به مثابه فعالیت پارلمانی(   خواهد شد  دموکراسی منجر

دهد؛ مسیری که در بهترین حالت به گرفتن امتیازهایی در بهبود  کار اباذری و همفکرانش خود را نشان می

اباذری به  زندگی برخی از گروه جای شرح و  های فرودست قانع خواهد بود. متین غفاریان مانند یوسف 

دهد که  اصلی او در تمامی آثار ذکرشده است، تفسیری را ارائه می یتوضیح نقد اصلی اندرسون، که هسته

 کند.بندی اصلی پری اندرسون ندارد، کما اینکه عکس آن عمل میهیچ شباهتی با صورت

شان  که نظریه برایبه باور اندرسون گرامشی از آخرین وارثان مشروع مارکسیسم غربی است. آخرین نسلی  

او را از ادامه راه بازداشت، و آخرین    ،حال، شرایط پیچیده گرامشیآویزی برای عمل سیاسی بود. با ایندست

  گاهمفید، و    یمنتشر شده است، حاوی معادالت پیچیده  های زندان یادداشتهای او که تحت عنوان  نوشته

از   آن  سرشار  از  زیادی  است که بخش  کار  تناقضاتی  به شرایط عادی الزمه  او  از عدم دسترسی  ناشی 

کرد(  )چنانکه استوارت هال می  کنیمای استفاده میپژوهشی و فکری است. پس اگر از مفاهیم گرامشی

ها سرپوش بگذاریم. بنابراین نقد اندرسون  ها و تناقضات آن را برطرف کنیم، نه آن که بر آنباید کاستی

روز از گرامشی است. اندرسون در بازسازی  ی باشد، به سوی تفسیرهای بهبیش از آنکه به سوی گرامش

ابهاممعادالت گرامشی بر سوال ای را  تواند چالش جدیها میگذارد که توجه به آنهایی دست میها و 

منطق   با  مقابله  به  معطوف  باید  امروز  جامعه  در  سیاسی  فعالیت  دارند  باور  که  کند  مطرح  برای کسانی 

باید به چنین در فضای فرهنگی و سیاسی باشد. کسانی که در این زمین بازی توپ می  یالنئولیبر زنند 

چیرگی  با  رود، یا  چون سوال ابتدایی متن، که جامعه با زور به این مسیر میهایی پاسخ دهند: همپرسش

 فرهنگی؟ 

برداشت   به  او  از عالقه  به کتاب »دیوان و فرمان«  اباذری  از هژمونی فرهنگی    محدودشتوجه یوسف 

آید. به این معنی میل به رقابت همه اذهان جهان را تسخیر کرده و اساسا اولین قدم فعال سیاسی یا  برمی

غفاریان    های آلوده باشد. این مسئله در مورد یادداشت متینیک روشنفکر باید نوعی خارج کردن جن از ذهن
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کند متین غفاریان را به تاریخ پیش از  جو میجستاباذری در دل تاریخ آمریکا    کند: آنچه نیز صدق می

  کند.انقالب و خلیل ملکی وصل می

 

 منابع:

 1399 لوفریاندرسون. ترجمه شاپور اعتماد. نشر ن ی پر  ؛یه مثل هژمون  •

 1390اندرسون. ترجمه شاپور اعتماد. طرح نو   ی پر  ؛یگرامش  و یو تناقضات آنتون معادالت •

 1397اندرسون. ترجمه شاپور اعتماد. نشر فرهنگ معاصر  ی پر  ؛و فرمان وان ید •

 1397. نشر چشمه  علیرضا خزاییاندرسون. ترجمه  یپر ؛ یغرب سمیمارکس یدرباره  ی اتظمالح  •
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 گریزسیاست: دیالکتیکی بیان

 بدیو   آلن سخنرانی 

 

 2021اوت  10

 ی: مهدی فیضی ترجمه

 

کنم که امروز، پس از قرن گذشته، بتوانیم ]؟[ از یک سیاستِ انقالبیِ کالسیک سخن بگوییم. و  فکر می

ی  ترین مشخصهما  فراسوی آن سیاستِ انقالبیِ کالسیک هستیم. به اعتقادِ من مهمتز من این است که 

طور که اسالوی ژیژک  شک، هماننامم. بیگر میآن سیاست، همان چیزی است که من دیالکتیکِ بیان

های ساختاری  پیش از ظهر گفت، پیکارِ سیاسی و قیام، انقالب و مانند آن، در تصور کالسیک نیز معلول

مان را نام ببخشیم، و از این قبیل. اما سرانجام،  ها لحظه هستند، و ما باید لحظه را دریابیم، شرایطنیستند: آن

دهد و به همین دلیل است که خیزش  کند و تمرکز میلحظه، پیکارِ سیاسی، تضادهای اجتماعی را بیان می

ی محض، و عام است، زیرا  ظه است، لحظهتواند منحصراً تکین و عام باشد: منحصراً تکین، چرا که لحمی

 کند.عاقبت این لحظه، عمومیتِ تضادهای بنیادین را بیان می

ی  گر است ـ حزب انقالبی، سازمان انقالبی، طبقهبه همین ترتیب ـ و این بخش دیگری از دیالکتیکِ بیان 

ها به  ی جوهر مارکسیسم داریم: »تودهکند. و سرانجام حکمِ مشهورِ لنین را دربارهکارگر را نمایندگی می
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شان اداره  شوند، و احزاب توسط سرانِها توسط احزاب بازنمایی یا بیان میشوند، طبقهها تقسیم میطبقه

های خاص  ها به برخی نامشوند«. پس در نهایت چیزی داریم که از کنش تاریخی یا ]؟[ تاریخی تودهمی

توانیم  ی بزرگ حزب، بیانِ نمادین هر شدنِ جریانِ سیاسی است. به لحاظ فنّی، میرسد. نامِ یک سرکردهمی

های اجتماعی، ها به توجه و تأمل راستین تضادهای طبقهخالقیت تودهی  بگوییم که برای رسیدن از لحظه

های سیاسی قرن اخیر،  باید که در پناهِ قدرتِ یک نام خاص باشیم. و به همین دلیل است که تمام گرایش

گیرند: لنینیسم، استالینیسم، تروتسکیسم، کاستروییسم، و مانند آن. و نیز به  های خاص قرار میذیلِ نام

امروزههم که  است  دلیل  مسئلهمسئله  ین  رهبری،  نامی  جایگاه  که  ی  ـ  سیاست  میدان  در  خاص  های 

های خاص  ها، نامها، طبقهی بسیار مهمی است. چرا که این تصور از تودهی ژیژک هم بود ـ مسئلهمسئله

ها  مطلق کنش تودهبودگیِ  بودگیِ نام خاص و عامبودگی، خاصبودگی و عامـ که تصورِ نسبت میان خاص

بسا این تصور اشباع شود یا پایان پذیرد. پس هدف من امروز  نیز هست ـ تصور بسیار دقیقی است. اما چه

بیان تصورِ  به یک  راهی  برای گشودن  دیالکتیک  کوشش  از  فهمی  به  است،  سیاسی  دیالکتیکِ  از  گریز 

این فهم تازه، سیاست انقالبی بیانِ تمرکز    ها به نامی خاص. و درشدنِ کنشِ تودهبسا بدونِ ختمسیاسی چه 

 های جمعی است. ای از اندیشیدن و انجام کنشبر تضادهای اجتماعی نیست، آن سیاست راه تازه

فرایند سیاسی بیان نیست، بیانی تکین، بیان واقعیت عینی، بلکه به یک معنا از این واقعیت جدا    راه،  این  در

مانند نگرش افالطونی به  گری، بل فرایند جدایی است. دقیقاً بهند بیانشود. فرایند سیاسی نه یک فرایمی

طور که امروز صبح نیز دیدیم، در برداشت لکانی، حقیقت  شود. یا هماندیالکتیک، حقیقت از عقاید جدا می

 شود. این نه تضاد، نه نفی، بلکه جدایی است. از معرفت جدا می

زنم، چرا که از امکان ـ از  توانید ببینید، من در واقع از سیاستِ حقیقت حرف میطور که میپس، همان 

ای میدان  زنم. در میدان واقعی سیاست امروز، که گونهامکان منطقی و واقعیِ ـ سیاست جدایی حرف می

ه ـ لیبرالیسم و مانند آن ـ  خرابه است، یا میدان جنگی بدون لشکر و نیرو، از یک سو یک سیاستِ مرتجعان 

اند، و در  اش در میدان سیاسی، قانون است و نظم، که حافظِ قدرت و ثروتکنندهرا داریم که مفهوم تعیین

تعیین مفهوم  که  انقالبی  سیاستِ  سو،  تازهکنندهدیگر  جهان  به  میل  است،  میلِ جمعی  از صلح،  اش  ای 

بیان بُعد محافظهروزه رابطهگر، امعدالت، و مانند آن. و دیالکتیک  بُعد خالقانهی  با  قانون  ی میل  کارانه 

گریز، حقیقتِ سیاسیِ واقعی فراسویِ این تقابل است،  است. ما باید نشان دهیم که در میدانِ دیالکتیکِ بیان

 همانیِ قانون و میل. فراسویِ تضادِ قانون و میل، یا فراسوی این
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کنم.  ی منطقی شروع میکنم. در واقع از یک لطیفهمقدمه آغاز می  من بحث را از جایی بسیار دور از این 

ها، و  ها، آلوچهها، توت فرنگیها، گالبیهای خوشمزه: سیبفرض کنید که ظرفی دارید، در کلّ پر از میوه

توانید ببینید که آن سرآغازِ یک میل واقعی است، آن ظرف میوه ... بعد از خوراکِ ماهی و  مانند آن. می

دانیم چرا ناگهان ظرف میوه کامالً تغییر  آید، روزی که نمیی امروز من! اما روزی میکردهزمینی سرخ یبس

ای  بینیم، اما در دل ترکیب زنندهها را میفرنگی، آلوچه و باقی میوهکند. درون ظرف سیب، گالبی، توتمی

توانید ببینید که آن ترکیب  ا. و شما میهی لجن، وزغِ مرده، و تیغهای خشکیدهها، تکهها، صدفاز سنگ

بندی  ی دستهجا مسئلهآیندها از بدآیندها. مسئله ایندرنگ خوشی نظم است: جداکردنِ بیسرآغازِ مطالبه

های صحیحِ محتویاتِ ظرف پس از تغییرِ شکل  ی منطقی من است. بخشاست. و این سرآغاز واقعی لطیفه

 ها هستند.  مورد بحث، کدام

ی محض، در نظر بگیرید. روشن است که عناصر  ویات ظرف را به مثابه یک مجموعه، یک مجموعهمحت 

های مرده،  ها، لجن خشکیده، وزغها، تیغفرنگیها، توتاین مجموعه، عناصر محتویات ظرف، آشکارا سیب

مسئله هستند.  آن  مانند  بخشو  اما  نیست.  کدامای  ظرف  بخواهای  شما  اگر  یا،  هستند؛  هید،  ها 

ها را داریم که  شود؟ در یک سو، برخی بخشای که محتویات ظرف را شامل میهای مجموعهزیرمجموعه

هاست: این بخشی  فرنگینام روشنی دارند. برای مثال آن بخشی از ظرف را در نظر بگیرید که از آنِ توت

ی از ظرف را نیز در نظر  توانید بخشها، این بخش روشنی است. شما میفرنگیی توتاز ظرف است، همه

حال بخشی از ظرف است،  آورِ ظرفِ ماست، با اینهای مرده است. آن بخش چندشبگیرید که شامل وزغ

تر، برای مثال  تری داشته باشید، یک بخش عامتوانید بخش بزرگچنین میبخشی که نام روشنی دارد. هم

توانیم  . این نیز بخشی است که نام روشنی دارد. میهاها و مانند آنها، گالبیفرنگیها: توتی میوههمه

بگوییم که آن بخش، با محمول روشنی در زبان مرتبط است: یک بخشِ حملی است. اما در دیگر سو،  

ی بخشی مرکب از دو سیب، سه تیغ، یک وزغ مرده، یک  های بسیار نامتجانسی داریم. دربارهچندینگی 

شک آن ]نیز[ بخشی از محتویات ظرف است.  توان گفت؟ بیه می فرنگی و هفت تکه لجن خشکیده، چتوت

توانیم فهرستی از عناصر چنین بخشی، از عناصر چنین شک بخشی بدون نام، بدون نامی روشن. میاما بی

توانیم یک نام  توانیم بگوییم چیزی چنین، چیزی چنان، و ... اما نمیای را داشته باشیم، می زیرمجموعه

جا  باشیم؛ فقط فهرستی برای برشمردن و نه یک نام ترکیبی و صریح. در کلّ، قانون ـ اینترکیبی داشته  

گاه که چنین ظرفی  توانیم از قانون یاد کنیم ـ همانا تجویزِ نظمِ منطقی برای چنین وضعیتی است، آنمی

عنوان   جمعی بههایی از ظرفِ حیاتِرا پیشِ رویِ خود داریم. قانون همانا تصمیمی است برای پذیرش بخش

هایی است که نام روشنی دارند:  ترین تصمیم، پذیرش آن بخشواقع موجود. بالطبع سادهتنها چیزهای به
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ها  ها، تیغهایی که اصالً نام ندارند: مخلوطِ میوهها؛ و طرد بخشها، لجنها، میوه، تیغها، گالبیفرنگیتوت

چه  ه در واقع از آنکگوید، بل امور مجاز و ممنوع سخن می  تنها همواره ازهای مرده. پس قانون نهو وزغ

واقع وجود ندارد نیز سخن  رو بهناپذیر است و ازاینچه نامتحت نام روشن وجود دارد، از هنجار، و از آن

ی بسیار مهمی است که دریابیم که قانون همواره  گوید: بخش هنجارگریزِ تمامیت عملی. و این نکتهمی

ی وجودی  ها در پاریس و نظایر آن، یک مسئلهی وجود ]چیزها[ است. و برای مثال، طغیانهتصمیمی دربار

 ی ممنوعیت و ممانعت و مانند آن.  هستند، و نه واقعاً مسئله

ی  دقت در تصور قانونی از آن، وجود ندارد. مسئلهمسئله این است که بخش قاطعی از تمامیتِ جمعی به 

ای در  شناسانه است: مسئلهای هستیی حقوقی و کالسیک، بل مسئلهمسئله  تنها یک قانون سرانجام نه

ی نسبت زبان با چیزها، و وجودشان باب وجود است. و اگر به زبان فوکو سخن بگوییم، در نهایت مسئله

شود. باالخره، در میدان قانون، تنها آن چیزی وجود دارد  است که از نسبت میان واژگان و چیزها ساخته می

توانیم بگوییم که میل همواره  شک میکه تعریف روشنی دارد. مسئله اکنون در جانب میل است. زیرا بی

ی هنجاری  معنا وجود ندارد. میل جستجوی چیزی است که فراسوی سویهاینمیل به چیزی است که به

ی  ت. این ابژهی واقعیِ میلِ حقیقی همواره چیزی نظیر سیب است که تیغ تیز هم هسقانون است. ابژه

توان گفت که میل حقیقی همواره میل به یک هیوالست. و چرا؟ زیرا  واقعیِ یک میلِ حقیقی است؛ می

 گی محض، مابین و ماورایِ هنجارهاست.  همیلْ تاییدِ تکین

های متفاوتِ وجود، وجود دارد، که  مثالِ ریاضیِ بسیار روشنی از این نسبتِ میان میل و قانون، میان شکل 

کنم ریاضیات اغلب چیزی است که با وحشت  ه راستی جالب توجه است. نترسید، بسیار ساده است. فکر میب

ام ... فرض کنید که ما در  زدوده از ریاضیات سخن گفتهخورد. و من همواره از یک فهم وحشتگره می

نید که یک مجموعه  ی چندینگی )یا کثرت( محض را داریمـ  و فرض کها هستیمـ  نظریهی مجموعهنظریه

ای مطلقاً معمولی. نکته جالب توجه این است که  ای؛ چندینگیکنیم، مهم نیست چه مجموعهرا بررسی می

بندی کنیم که نام روشنی ی یک زیرمجموعه از این مجموعه را صورتتوانیم ایدهبا برخی وسایل فنی می

مسئله پس  صورتدارد.  روشن،  نام  و  وجود  میان  نسبت  نظریه  بندیی  میدانِ  در  ریاضیاتی  ممکنی  ی 

تعریفمجموعه روشن،  نام  یک  داشتن  دقیقاً،  دارد.  ابداع  ها  این  است.  روشن  دستور  یک  توسط  شدن 

ی برساختنی دان قرن اخیر، کورت گودل، بود. او این نوع زیرمجموعه را یک زیرمجموعهترین منطقبزرگ

ای است که تعریف روشن و خالصی دارد. و  عه، مجموعهی برساختنی از یک مجمونامید؛ یک زیرمجموعه
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ی دیگری  ای برساختنی از مجموعهنامیم که زیرمجموعهای میی برساختنی را مجموعهدر کلّ، مجموعه

 است.  

نامم. قانونِ بزرگ چیست؟ یک قانونِ بزرگ  جا امکان چیزی را داریم که من یک قانونِ بزرگ میپس، این 

راستی امکانِ یک قانون است. و ما یک نوع مثالِ ریاضی از این نوع  به  چهت: قانونِ آنهاسنونِ قانونقا

هاست. قانونِ بزرگ شکلِ  ها نیست، بل قانونی برای قانونقانون داریم، که فقط قانونِ چیزها یا موضوع

ر هم ساده است.  گیرد، که نام آن، اصلِ برساختن است و بسیاخود مییک اصلِ محوری )یا موضوعه( را به

ی وجود  دانید که این تصمیمی دربارهاند. شما میها برساختنیی مجموعهاین اصلِ محوری این است: همه

هایی که برساختنی هستند وجود داشته باشند، و شما یک  گیرید که فقط مجموعهاست: شما تصمیم می

اند، این قانونِ  ها برساختنی ی مجموعهی وجود دارید که یک دستور ساده است. همهتصمیمِ ساده درباره

ها برساختنی  ی مجموعهتوانید تصمیم بگیرید که همهواقع یک امکان است. شما میهاست. و این بهقانون

ها اثبات شوند،  ی عام مجموعهتوانند در نظریهاین دلیل که تمام دستورهای ریاضی که میباشند. چرا؟ به

ها  ی مجموعهطور کلی دربارهبه  چهای برساختنی نیز اثبات شوند. پس هر آنهتوانند در میدان مجموعهمی

ی  توانیم ـ و این دربارههای برساختنی صادق است. پس میکند در واقع فقط در مورد مجموعهصدق می

د ها برساختنی باشند، یا اگر شما بخواهیی مجموعهی عام قانون جالب استـ  تصمیم بگیریم که همهمسئله

  چهدهیم: هر آنیا کثرتی تحت قانون باشد، و چیزی را هم از دست نمی  گیریم که هر چندینگیتصمیم می

دهیم، اگر  های برساختنی صادق است. اگر چیزی از دست نمیطور کلی صادق است در قید مجموعهبه

انون تحدیدِ زیستن و  توانیم بگوییم: قی اصلِ محوری برساختنی است، پس میمیدانِ حقیقت تحتِ سلطه

ی قانون، آزادیِ زیستن و اندیشیدن ]برای همه[ یکی است. و الگوی ریاضی  اندیشیدن نیست؛ تحتِ سلطه

تایید می که  آنگاه  ما،  که  است  این  دست  ی مجموعهکنیم همهآن  از  را  چیز  هیچ  باشند،  برساختنی  ها 

ها تعریفِ  ی بخش، یعنی در نهایت همهها برساختنی هستندهای مجموعهی بخشدهیم، یعنی همهنمی

مند  بندی قاعدهها را داریم، یک طبقهبندی عام از بخشطور که یک طبقهروشن و خالصی دارند. و همان

 دادن حقیقتی. بندی جامعه را هم داریم ـ بدون ازدستها، طبقهاز بخش

دانی به اصل  طور عملی، هیچ ریاضیبسیار جالبی وجود دارد، یک واقعیت محض. به ت یواقعنقطه  نیا  در 

چیز برساختنی  شود. این یک نظم زیباست، در واقع، یک جهان زیبا: همهی برساختن راضی نمیموضوعه

کار باشد. چرا؟ زیرا میل  انگیزد ـ هرقدرهم که محافظهدان را برنمیاست. اما این نظمِ زیبا میلِ ریاضی

دان نیز میل به هیوالی ریاضی  و برسازندگی فراتر رود. میلِ ریاضی  دهیدان باید از نظمِ خالصِ نامریاضی
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خواهند اما  خواهند ـ بدونِ قوانینْ پرداختن به ریاضیات دشوار است ـ آنها قانون میاست. آنها قانون می

 میل به یافتنِ نوعی هیوالی جدید ریاضی، فرای این قانون است. 

گویند. شاید متن مشهور پل قدیس در  ت کالسیک یک چیز را میو در این نقطه، ریاضیات مدرن و االهیا 

جا همبستگی )تضایفِ( مستقیم قانون و میلْ تحتِ نامِ گناه وجود  بابِ هفتمِ نامه به رومیان را بشناسید ـ آن

کنم: »گناه را جز به شریعت ]/قانون[  دارد. گناه نامِ همبستگی میان قانون و میل است. متن را نقل می

گفت که ]میل و[ طمع مورز«. گناهْ آن  دانستم اگر شریعت نمیستیم. زیرا که ]میل و[ شهوت را نمیندان

یابد. یعنی، عاقبت یافتنِ  اش را فرای تجویزِ قانون و پس از تجویزِ قانون میبُعدی از میل است که ابژه

 ای که بدون نام است. ابژه

ی  های برساختنی، و ردّ اصل موضوعهل، تعریفِ مجموعهانگیز است. پس از گودمثال ریاضی بسیار حیرت 

توانم یک  شود: چگونه میدان چنین میدانان، پرسشِ مرتبط با میلِ ریاضیبرساختن توسط اکثر ریاضی

بینید که به پیامدِ سیاسیِ بزرگی تعلق دارد.  گریز( را بیابم؟ و معضلی را میی نابرساختنی )ساختمجموعه

ای ریاضی، بدونِ توصیف خالص از آن، بدونِ نام، بدونِ  توانیم ابژهن است: چگونه میمعضل یادشده چنی

طبقه در  میبندیجایی  چگونه  بیابیم؟  ابژهها،  مشخصهتوان  که  یافت  را  نامای  آن  نداشتن،  ی 

حلّی راهیافت . او    1960ی  حل پیچیده و ظریف را پل کوهن در دههنبودن، و مانند آن باشد؟ و راهبرساختنی 

  بندیِ نام است، و جایی در طبقهای یافت که برساختنی نیست، بیرا برای نامیدن، برای شناساندنِ مجموعه

ای که فاقدِ محمولِ صریح است. این پیروزیِ بزرگِ میل در برابر قانون،  ها ندارد، مجموعهعظیمِ محمول

گونه،  های اینیاری از چیزها، و بسیاری از پیروزیدر میدانِ خودِ قانون، میدانِ ریاضیات بود. و همانند بس

های نابرساختنی نامِ بسیار زیبایی  اتفاق افتاد. و پل کوهن به مجموعه  1960ی  این پیروزی نیز در دهه

)دهد: مجموعهمی نوعی  ابداع مجموعهgeneric setsهای  های  های ژنریک چیزی در شمارِ کنش(. و 

 است.  1960ی انقالبی دهه

نامید؛ و »پرولتاریا«، نامِ  اش »بشریت نوعی« میدانید که مارکس بشریت را در جنبشِ رهایی حقیقییم 

امکان نامِ  اندیشه»پرولتاریا«،  در  ایجابی است.  نوعی در یک شکلِ  ی مارکس، »نوعی«  پذیریِ بشریتِ 

 نوعی آدمی است. پس در  دهد، و نقش تاریخی پرولتاریا آزادکردنِ شکلِصیرورتِ کلیتِ بشریت را نام می

ی این حقیقت  بودگی. مسئلهبودگی است و نه در جانبِ خاصی مارکس حقیقتِ سیاسی در جانبِ عاماندیشه

گوید  میل، ابداع و خالقیت است و نه قانون، ضرورت و حفاظت. پس، کوهن ـ همانند مارکس ـ به ما می
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ها، نه در جانب تعریف صحیح، توصیف خالص،  عهبودگیِ محضِ مجموبودگیِ محضِ چندینگی، عامکه عام

 ها نوعی است. بودن است. حقیقتِ مجموعهبلکه در جانب نابرساختنی

ی پیامدهای سیاسی این امور بگوییم. میدان سیاست همواره، در برخی مواقع انضمامی،  حال باید درباره 

بودن در دیگرسوست. اما این یک  بودن در یک سو، و میل و نوعیمیدان دیالکتیکیِ قانون و برساختنی 

یابیم.  بودن، را میل و نوعیبودن، میشقاق سیاسی نیست. میدان، میدانی است که در آن، قانون و برساختنی

طور نیست که مردمی باشند طرفدار میل ایستاده در برابر مردمی طرفدار قانون. پیکار سیاسی اما هرگز این

های  بودن نیست. این یک دیدِ صرفاً صوری است. در واقع ترکیببودن و برساختنیمستقیماً پیکار میان نوعی

رو در  هیچبودن داریم. برای مثال، فاشیسم بهبودن، و برساختنی یل، نوعیرا میان قانون، نظم، مای  پیچیده

طور که اسالوی ژیژک گفت، در جانبِ معناست: معنابخشیدن به  جانبِ قانونِ محض نیست. فاشیسم همان

فاشیسم، همانبندیموقعیت، دسته اما  به ما می  طورکردنِ موقعیت.  گویند، در واقع  که مطالعات تجربی 

ریب کامل قانون است به سود تصوری خاص از میل، که هرگز میلی به امر نوعی نیست، بل برعکس  تخ

ی کامالً خاص است. این ابژه که ملّی، نژادی و مانند آن است، نه برساختنی است نه  میلی به یک ابژه

این یک ترکیب   دیگر. پس سرانجام در فاشیسم ـ وهای  های دیگر است، تخریب ابژهنوعی. فقط نفی ابژه

به یک ابژه وجود دارد که گوهر آن همانا مرگ است. و واقعیت فاشیسم  ای  خاص است ـ میلی اسطوره

بودن است.  بودن و برساختنیی یک ترکیب خاص از نوعیچیزی نظیر یک قانون مرگ است، که نتیجه

حض نیست، زیرا مفاد میلِ  طور قابل توجهی، در تصور کالسیک، نگرش انقالبی هرگز در جانب میل مبه

ی جداسرانه میان میل و قانون است. پس  انقالبی تحققِ بشریتِ نوعی است که در واقع هدف آنْ رابطه

توانیم بگوییم که این نوع نگرش، قانونی از خود زندگی است. پس تضاد کالسیک میان فاشیسم و  می

می پیشنهاد  را  ترکیب  دو  ما  به  کالسیک،  انقالبی  نوعیکندتصور  میان  متفاوت  ترکیب  دو  و  ،  بودن 

 بودن، قانون مرگ در یک سو، و قانون زندگی در دیگر سو. برساختنی 

ی دیالکتیکی میان قانون و میل است؛ توصیفی از  چه امروزه داریم در واقع دو پارادایم بزرگ از رابطهآن 

ی تقلید دقیقی از مشروعیت یا  هی وحدت قانون و میل است به واسطمان. پارادایمِ نخست ایدهموقعیت

بودن  ی تعیین حدود میل صحیح. در واقع، این اصل محوریِ برساختنیبودن چنین میلی، به واسطهقانونی

هایی  بریم: شما امیال موجود را با دادنِ نامسر میبودن بهاست. و ما امروز، تحت اصل محوری برساختنی

گرای امروز  اند. و تصور واپسکه خیلی خوبراستیامیالِ بهنجار به  کنید.خالص به امیال بهنجار، محدود می

ی میل و قانون. مفهوم کلیدی، قانون  گرا از خود میل است، و نه تضاد محض، تضادِ خُردکننده تصور واپس
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  در برابر میل نیست. برعکس، مفهوم کلیدی، دیکتاتوریِ امیال بهنجار استـ  با تصوری وسیع از امر بهنجار، 

توانید فرض کنید که برای مثال، دموکراسی پارلمانی، میل بهنجار  کنیم. میکه گاه تصور میچناناما نه آن

جا تنها ی مردم جهان: یعنی، به بیان دقیق، تصوری برساختنی از میل سیاسی: اینی مردم است، همههمه

شود. و  سیاسی، پذیرفته میهای  ی برساختنی از تمام امکانمثابه یک زیرمجموعهیک سیمای سیاست به

راه انداخت. در  منظور تحمیل این شکل از دولت به همه نیز بهتوان جنگ وحشتناکی را بهبرای مثال می

نظمی بزرگ را شاهدید. موضوع در عراق، نظم و قانون  واقع موضوع اصالً قانون نیست. زیرا شما یک بی

ین یک انتخاب برساختنی است، یک انتخاب برساختنی. زیرا  نظمی تام است. اما انیست، مسئله خون و بی

 کنیم.  جا تحمیل میزور، برساختنِ یک نام سیاسیِ کامالً خاص را بر همهبه

میل به مثابه جستجویی فرای قانون، برای چیزی غیرقانونی اما    یایده دوم  موضع.  بود  نخست  موضع  این 

ی همواره فراشد یک تصور تازه، یک ترکیب تازه، از واقعیت  بودگی سیاسنوعی است. ایده این است که عام

راستی  داریم، و ترکیب تازه بهای  اجتماعی است ـ تغییر ظرف میوه، تغییر کامل ظرف. پس ترکیب تازه

متفاوت، غنی و فقیر، و مانند آن: هر  های  هدف تغییر سیاسی است: سیاه با سفید، مذکر و مونث، ملیت

ها فراتر رود. این یک فراشد مبارزه است که چیزی نوعی را  خالص و جداییهای  د از نامتوانچه که میآن

ابداع محلیِ چیزی است که نوعی است.  می آفریند. پس تصور دوم این است که فراشد سیاسی همواره 

 سرانجام همانند کوهن: یافتن یا آفریدنِ بخشی از تمامیت زندگی که نوعی است.  

  ]فردی[   یزی نظیر یک دیکتاتوری وجود دارد که همان چیزی است که روسو استبداد اختیاردر این مورد، چ 

(despotism of liberty)  تر استبدادِ یکسانیِ  نامید، اما این روزها بیشمی(despotism of equality)  

چه را که بدون نام است  ی میل مبارزی که همواره آنی امیال بهنجار، ایده]امیال[ است؛ یعنی علیه ایده

کند. زیرا آن، بخش مشترک، بخش نوعی وجود تاریخیِ ماست.  عنوان امری برخوردار از وجود تأیید میبه

بسا تصور انقالبی امروز ما  این چهچون بخش نوعی وجود تاریخیِ ما:  چه بدون نام است همتأییدِ وجودِ آن

باشد، با این امکان که این نوع از دگرریختی یک دگرریختیِ محلی خواهد بود، و نه همواره یک دگرریختی  

نید که هرگز میلی علیه قانون نیست. فرمول این است: خواست نوعی علیه  یتوانید بب عام یا فراگیر. و می

  volonté generaleی  وی ژیژک موافقم که امروز صبح گفت که مسئلهامیال بهنجار. و من کامالً با اسال

ی مرکزی سیاست امروز است. من فقط یک تغییر نام، یک تغییر در صفت را پیشنهاد  ]خواستِ عام[ مسئله

 کنم: نه خواست عام، بل خواست نوعی، علیه امیال بهنجار. می
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، پارادایمی باشد که بخش برساختنی خواست نوعی را  شودبسا پارادایم سومی که کامالً شکل داده نمیچه 

بسیار نیرومند،  ای دانیم که تضادِ محضِ خواستِ نوعی با میل بهنجار، یک ایده است. ایدهیابد. زیرا میمی

اما در فراشد واقعی بسیار دشوار. برای داشتن یک فراشد واقعی از خواست نوعی علیه امیال بهنجار، ناگزیر  

چه توانیم بخش نوعی را بدون خلوص کاملِ آنرساختنی خواست نوعی امروز را بیابیم. زیرا نمیباید بخش ب

چه برساختنی است و امکان خلق  مان از آنکه بخش برساختنی است بیابیم. تضایفی میان تعریف امروزی

 خواست نوعی وجود دارد.  

چون همیشه که به دنبال امکان،  اما هم  گیری کامالً سیاسی نخواهد بود. گیری من یک نتیجهپس نتیجه 

گیری شاعرانه خواهد بود، همراه با شاعر بزرگ امریکایی  ام یک نتیجهگیریامکان سیاسی، هستیم نتیجه

چیزها  ی واالس استیونس نوشته با عنوان  واالس استیونس. سایمون کریچلی اخیراً کتاب زیبایی درباره

ک تایید نوعاً شاعرانه است، چیزها فقط هستند، و یک تایید نوعاً  . چیزها صرفاً هستند، یصرفاً هستند

هستند.    طور کلی چیزها ناـغیرسیاسی. زیرا در قلمرو سیاسی چنین نیست که چیزها »صرفاً هستند« ـ به

توانیم این جمله را بیابیم: »باور نهایی باید در یک رویا باشد«. و در واقع  در شعری از واالس استیونس می

ترین معضل سیاسی معضل رویای  کنم دشوارترین معضل امروز، معضل رویای جدید است. مهمکر میف

جدید است. باید میان رویا و ایدئولوژی تمایز بگذاریم. زیرا به بیان کلّی، ایدئولوژی چیزی است که با علم،  

دانیم، خود لکان و از قبل میکه از    طورشود. اما همانیا با حقیقت، یا با امر واقعی، واقعیت، جفت نمی

 فراشدِ رویای جدید است. پس رویای بزرگِ جدید  قتْیحقحقیقت در یک ساختارِ رویا وجود دارد. فراشد  

 امکانی است برای یافتن یک باور نهایی، باور سیاسی.

مان را با  که امروز هست، ناگزیر باید باور نهاییو در واقع، وقتی که جهان گیج و کُند و راکد است، چنان 

ی جوانان شهرها، در پاریس و ]جاهای دیگر[، فقدان رویا بود. این  یک رویای باشکوه تقویت کنیم. مسئله

ور واقعی است. پس ایمان نهایی به  اجتماعی نیست، بلکه فقدان رویای بزرگ برای داشتن باهرگز معضلی  

منظور تقابل خواست نوعی با امیال بهنجار، این نوع از امکان و ایمان نهایی  حقایق نوعی، امکان نهایی به

بسا سختی کار این باشد که باید  به این نوع از امکان، به حقایق نوعی، باید رویای جدید ما باشد. و چه

دقت اثبات کنم.  توانم این نکته را بهابیم. این اعتقاد من است، من نمیرویای بزرگی را بدون نام خاص بی

چهمسئله آن:  مانند  و  رهبری  نیست،  ی  لحظه  این  بزرگ  رویای  که  بیابیم  را  رویایی  شویم  مجبور  بسا 

ها ذیل نام خاص. و این امکان، نه  ها ذیل یک نام خاص، و امکان برخورد با طبقهی تاریخی تودهلحظه

ی بزرگ در میدان سیاست با گونههای رویای گرایشاص که خود رویاست، اما در قرن گذشته همهنام خ
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کردن رویا نیست ـ زیرا بدون رویای بزرگْ  کنم امروز مسئله سرزنشاند. فکر میخاص همراه بودههای  نام

خاص باشد. پس  های  مبسا داشتنِ رویایی بدون نا ایمانِ نهایی و سیاستِ بزرگ نخواهیم داشت ـ بل چه

ها، احزاب و نظایر آن را خواهیم داشت. پس ترکیب دیگری از میدان  ها، طبقهگرایش دیگری، میان توده

سیاست را خواهیم داشت: زیرا یک رویای بزرگ همواره چیزی نظیر نام یک ترکیب تازه، از میدان سیاست  

خاص  های ها به ناماز میان تضاد طبقاتی تودهاست. و رؤیای بزرگ کمونیسم، سرانجام، رؤیای بزرگی که 

رسد، یک ترکیب است، یک ترکیب فضایی میدان سیاست، ترکیبِ انقالبیِ کالسیکِ میدانِ سیاست  می

 مان را به امکانِ محلّیِ یافتنِ چیزی نوعی بیابیم. است. و ما نیز باید یک رویای تازه بیابیم، ایمان نهایی

ی باور نهایی که  گوید، دربارهی رویا سخن مینویسد، دربارهچنین میعر، همواالس استیونس در همان ش

یک رویاست: »ممکن است، ممکن، ممکن، باید ممکن باشد«. این معضل امروز ماست. باید ممکن باشد.  

م.  مان را بیافرینیاز شجاعت مطرح باشد. ما ناگزیریم که امکان واقعی رویایای ی شکل تازهبسا مسئلهچه

رویای واقعی  امکان  جایخلق  است،  جدید  در یک شکل  نوعی  رویای  چهمان که یک  جدید  بسا  گیریِ 

ی  ی عدالت و امید، و سرانجام مسئلهی یافتن رویا مسئلهی یک شجاعت سیاسی جدید است. مسئلهمسئله

چیزی است که نه به    ی شجاعت است. و شجاعت نامِی امکانِ رویا مسئلهبازنمایی ]آنها[ است. اما مسئله

نام سوژه است که به دیالکتیک قانون و میل، در  بودنی  قانون و نه به میل فروکاستنی نیست. شجاعت 

ی سیاسی، نه فهم سیاسی، پذیر نیست. و جای دقیق کنش سیاسی امروز ـ نه نظریهاش، تقلیلشکل خاص 

ن چیزی است که به قانون و میل قابلِ تقلیل یا بازنمایی سیاسی، بل کنش سیاسی به این معنا ـ دقیقاً هما

ی  کند. و دربارهنیست، بل جایی محلّی را برای چیزی نوعی، برای چیزی نظیر خواست ژنریک نوعی می

جا، باید همانند استیونس بگوییم: ممکن است، ممکن، ممکن، باید ممکن باشد. ما امید داریم، باید امید  این

 باید ممکن باشد.  مان،رؤیای جدیدنِ رویای جدیدمان،  داشته باشیم که یافتنِ امکا 
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 گراییِ »مارکسیستی«گرا یا قوم»مارکسیسم« قوم

 ای که »مسئله« نبود  درباب مسئله 

 ( نابدل یرضا )اوختاعلی   اثر  ی ملی«»آذربایجان و مسئله  یِنقد جزوه  

 

 2021اوت  15

 امیر مصباحیی: نوشته

 

رضا نابدل را مورد بحث  ی ملیِ« علی»آذربایجان و مسئله  یِ قصد دارم که جزوه  [ 1]  نوشتهدر این  

اش، این است که  نابدل، جدای از آذربایجانی بودن نویسنده  یِو بررسی قرار دهم. اهمیت بررسیِ این جزوه

به  در این راه  است و    [ 2]  جنبشِ چریکی یا همان »چپ سنتی«   یِشده های شاخص و شناختهاز چهره  او

های فدایی خلق«  کارِ حکومت پهلوی کشته شده است. این جزوه را »سازمان چریکمزدورانِ جنایت  دستِ

کرده است. در این نوشته    ایرانی در ایتالیا« چاپ و تکثیر  جویانمنتشر و سپس »مجمع دانش  1356در مهر  

اینترنتی افزون بر خود    یِام. این نسخهافِ جزوه که در اینترنت منتشر شده بهره گرفتهدیپی  یِ از نسخه

 نابدل و چند شعر از او است.   یِنامهجزوه، شامل یک مقدمه، زندگی

*** 
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کنم. در این مقدمه گفته  های فداییِ خلق بر این جزوه نوشته آغاز میکه سازمان چریک  ایاز مقدمه

ی ملی را از نظر تئوریک کامالً حل کرده است و تجربه انقالبیِ  لنینیسم مسئله  - ارکسیسم  شده که »م

ی ملی در ایران باشد«؛ سپس به دیدگاه چراغ راه ما در حل عملیِ مسئله  تواندیم  یخوببه  یشروهایِ پخلق

در این جزوات »زوایای  شده که لنین    لنین و نقدهای او به رزا لوکزامبورگ و نیز بوخارین اشاره و گفته

است. پای استالین  نموده ی« را بیان حل درست این مسئلهخوبی روشن ساخته« و »راهرا به مسئلهتاریک 

ملی و نیز   یخود در مورد مسئله یِ را هم در این میان به میدان کشیده و مدعی شده که استالین در جزوه

ی ملی را از منظر  حل درست مسئلهداده، راهارائه میحزب    یهایی که به کنگرهها و گزارشرانیسخن

 توان مطرح کرد: در این باره میرا لنینیسم بررسی کرده است. چند نکته  - مارکسیسم 

باید دید و سنجید که آیا تحلیلِ   که اگر لنینیسم »تحلیل مشخص از شرایط مشخص« باشد،یک این

، یعنی حدود یک سده پس از  21با ایرانِ اوایل قرن    تواندیم 20مشخصِ لنین از شرایط روسیهِ اوایل قرن  

های  زعم من، پاسخِ این پرسش منفی است. دیدگاه لنین در خصوص قومیتآن، ارتباطی داشته باشد؟ به

شهر قفقاز در شمال رود ارس( در اثر    17ها )از جمله  توجهی از آنموجود در روسیه را که تعدادی قابل

توان با شرایطِ ایرانِ امروزی که در دو  تزارها به روسیه الحاق شده بودند، نمی   یِنههایِ تجاوزکاراجنگ

های زیادی از  بخش   استعماری و قراردادهایِ تحمیلیِ  یحکومت  کفایتیِ برخی مقاماتِبیقرن اخیر در اثر  

از دست داده سرزمین را  پنداشت؛ مگر اینیک  است،  اش  ها و  دیدگاهمانند »منطقِ« مسلمین  که بهسان 

ها را فارغ از شرایط  آن، سان آیات و احادیث قدسی و نبوی بپنداریمهای مارکس، انگلس و لنین را بهگفته

  یریم ها را »پیروی از سنت« در نظر گاز آن  یرویپ  ، شان، احکامی »ابدی« و »الیتغیّر« بدانیممکانی و زمانی

گُمان  ها مخالفت کرد، »مرتد« معرفی کنیم که در این صورت بیصورتی مستدل با آنو هر کسی را که به

از شرایط مشخص« درست  دیگر کم نداریم چه که »تحلیل مشخص  لنینیسم  و  لنین  به  ارتباطی  ترین 

عِ لنین ها و مواضعکس این مطلب است. »تحلیل مشخص از شرایط مشخص« بدین معنا است که دیدگاه

هایی برآمده از  عنوان پاسخ، بهاست  کردهگیری میو هر کس دیگری را که مطابق با این روش تصمیم

ظاهر مشابه  هایِ بهها به حالتموردِ آنشرایطِ عینیِ خاص در یک دورهِ زمانیِ خاص بپنداریم و از تعمیمِ بی

 های دیگر بپرهیزیم. ها و زماندر مکان

توان به این »نخستین  که یک سده از انقالب اکتبر گذشته بسیار بهتر از گذشته میینک  ا که همدو این

نگریست و آن را ارزیابی نمود. واضح است که این    [ 3]انقالبِ پیروزمندِ بشری پس از انقالب نوسنگی«  

الیلِ اش انقالبی است شکست خورده و بررسیِ موشکافانهِ ددرخشان آوردهایِدست یِ رغم همهبهانقالب 
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اما امروزه نقد و بررسیِ اتفاقات و اقداماتِ بلشویکگنجدیاین شکست هم در این نوشتار نم ها بسیار  ، 

تر از قبل است. لنین پس از پیروزی انقالب اکتبر تمام قراردادهای استعماریِ تزارها را ملغا اعالم کرد  راحت

در سخن کنفرانسِو  هفتمین  در  خود  بلشو  سراسریِ  رانی  و  حزب  لهستان  فنالند،  جدایی  مخالفان  یک، 

فنالند    [4]  اوکراین را شوونیست خواند و »نفیِ حقِ جداییِ آزادانه« را به معنای ادامه سیاست تزاری دانست.

   [5] در همان دوره از شوروی جدا و به کشوری مستقل تبدیل شد.

آیا می آیا  توان شباهتی میان فنالند و استاناما  آذربایجانهای ایران دید؟  با مثالً  ،  شرایط فنالند 

خوزستان یا کردستان یکی بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش الزم است کمی در این مورد توضیح  

سده، »بخشی جدانشدنی از پادشاهی سوئد    6شود، برای بیش از  دهم. کشوری که امروزه فنالند نامیده می

بزرگِ شمالی یک امپراتوری    حِ وستفالیا و تا پیش از جنگآمد«؛ حکومتی که در زمان پیمان صلبه شمار می

می اروپا محسوب  در  ابتدای سدهقدرتمند  در  روسیه  19ی  شد.  میان  و  جنگی  اول(  )الکساندر  تزاری  ی 

را »اشغال« کردند و بدین    ها فنالندوسپادشاهی سوئد )گوستاو چهارم( به وقوع پیوست که در طی آن ر

یِ سوئد فرود آوردند. فنالند از این زمان تا سال  یافتهر تابوت این پادشاهیِ زوالترتیب آخرین میخ را ب 

ی تزاری بود؛ یعنی فنالند  نشینِ بزرگِ فنالند« بخشی خودمختار در امپراتوری روسیهبا عنوان »دوک  1917

سینکی تاحدی یک موجودیتِ »مجزا« داشت، از یک مجلس برخوردار بود و حتی پایتخت آن نیز به هل 

ی عطفی برای فنالند به  ، نقطه1856ی تزاری در جنگ کریمه در سال  شکست روسیه  [ 6]  منتقل شد.

یِ واکاویِ این ناکامیِ بزرگ بود، دست  آید. پس از این شکست تزارِ جدید روسیه که در اندیشهشمار می

ورعیتی یا  غایِ نظام اربابی روسیه زد که فرمان ال رفت و توسعهبه اصالحاتی فراگیر برای تسهیلِ پیش

تزار الکساندر دوم به مجلس فنالند اجازه داد تا به صورت    1863ها بود. از سال  همان سرواژ یکی از آن

دهه بعد، سیاست در فنالند به امری عمومی بدل    4برگزار کند و از این تاریخ تا حدود    ی هایمنظم نشست

سازی« در اروپا بود و فنالند  ی »ملت، سده19ی  اساً سدهشد و احزاب و مباحثات سیاسی شکل گرفتند. اس

داشت. ناسیونالیسم و هویتِ »ملیِ«  هایی آهسته برمیهم به لطف اندیشمندانِ خود داشت در این مسیر گام

تری  ، در این دوره مجال بسیاری بیش[7]  گیری بودشکلحال    در  1810ی  کم از دههفنالندی که دست

نیز در مسیر رشد و رونق قرار گرفت. نوعی  زمان صنعت و اقتصادِ آنز یافت و همبرای ظهور و برو جا 

نیز کم»جامعه با اتخاذِ  19ی  یافت. در اواخر سدهکم داشت تکوین میی مدنی«  ، روسیه تالش کرد تا 

ی  نشین بزرگ فنالند را تا حدِ ممکن در داخل ساختارها، دوک[8]   مرحله  2سازی« در  سیاستِ »روسی

ادامه  و سرنگونی خاندان رومانُف  1917امپراتوریِ تزاری »ادغام« کند؛ سیاستی که کمابیش تا سال   ها 

یِ  صحنه  1905یِ انقالب   شود. فنالند در دورهیافت و در تاریخ فنالند به عصر »ستمگری« شناخته می
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شینی کرد و مجلس جدیدی در  ن دادها عقبای بود. تزار در مقابل این رخ اعتراضات و اعتصاباتِ گسترده

شدند. زنان نیز در این دوره  یِ آن با رأی همگانی و برابر انتخاب مینماینده  200فنالند تأسیس شد که  

اش حقِ رأی  حق رأی عمومی یافتند و بدین ترتیب فنالند به نخستین کشور اروپایی تبدیل شد که به زنان

شد و بسیاری  سازی« تعبیر میبه معنای پایان سیاست »روسی داد. سرنگونیِ خاندان رومانُف در فنالندمی

از اعضایِ دولتِ موقتْ موافقتِ خود را با »خودمختاریِ« فنالند نشان داده بودند. در فنالند چندین حزب  

های جوان،  ناسیونالیستِ فنالندی  – سیاسی فعالیت داشتند که حزب سوسیال دموکرات در کنار حزبِ لیبرال  

ها و حزب خلقِ سوئدی از آن جمله بودند. با فروپاشی نظام سلطنتی، این احزاب اگر هم به  دیحزب فنالن

دست  نبودند،  کامل  استقالل  بیشدنبالِ  خودمختاری  میکم  طلب  را  فنالندیتری  حزب  و  کردند.  ها 

خواستهفنالندی سوئدی  خلقِ  حزب  و  جوان،  یهای  جدید  خودمختاریِ  کسب  برای  که  بود  این  ا  یشان 

استقالل با دولت موقتِ روسیه مذاکراتی درگیرد اما حزب سوسیال دموکرات بر این باور بود که با سرنگونی  

ی  تواند برای ادامهینک این کشور میا نظام سلطنتی هرگونه پیوند بین فنالند و روسیه قطع شده است و هم

، حزب  1917ی  گیری کند. در ژوئیهماش، چه برای استقالل چه برای ماندن در روسیه، آزادانه تصمیراه

کرد. این  نهاد عالی دولت می نهاد نمود که مجلس را تبدیل بهای را پیشی قانونیسوسیال دموکرات ماده

کردند که پس از تصویب  ها گمان مینهاد با اکثریتی قاطع در مجلس تصویب شد. سوسیال دموکراتپیش

ها در روسیه، دولت موقت را سرنگون خواهند ساخت؛ اما دولتِ موقتْ بر سر کار مانْد و  این طرح، بلشویک

ج انتخابات  برای  فراخوان  و  کرد  منحل  را  فنالند  مجلسِ  اقدام،  این  به  واکنش  سوسیال  در  داد.  دید 

خود را به کار بستند تا مانع از این کار شوند اما با استعفای نمایندگانِ سایر احزاب به  هم  ها تمام  دموکرات

موفقیتی دست نیافتند. در انتخابات جدید حزب سوسیال دموکرات اکثریت خود را از دست داد، هر چند که  

داد، انقالب اکتبر در روسیه به  می پس از این رویآمد. کترین حزب مجلس به شمار میچنان بزرگهم

ها »حق ملل در تعیین سرنوشت« را به صورت قانون درآوردند. همین مسئله باعث  پیروزی رسید و بلشویک

خودمختاری،   یا  استقالل  به  نسبت  فنالند  در  سیاسی  احزابِ  مواضعِ  که  شود.    180شد  دگرگون  درجه 

دموکرات دیروسوسیال  تا  که  بههایی  تصمیمز  با دنبال  بودند،  ماندن  یا  جدایی  درخصوص  آزادانه  گیریِ 

های درنظرداشتند تا منتظر بمانند و مذاکره کنند؛ اما سایر احزابِ غیرسوسیالیست که  گیریِ بلشویکقدرت

ر  ها و تأثیراتِ احتمالیِ آن ب گیریِ بلشویکخواستند، بدین سبب که از قدرتتا دیروز تنها خودمختاری می

رغمِ  ، به1917کردند. در نوامبر  یِ »استقالل« را مطرح میفنالند به شدت هراسان بودند، مصرانه خواسته

ای را که در ژوئیه تصویب شده بود، به تصویب رسانْد و  ها، مجلس فنالند مشابهِ مادهمخالفتِ سوسیالیست

رأی مخالف به تصویبِ مجلس    88رابر  رأیِ موافق در ب   100ی استقاللِ فنالند با  دسامبر اعالمیه  6در  
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گرا  ها )نیروهای سرخ(، و راستداد، فنالند دچار یک جنگ داخلی میان سوسیالیستروی  این   رسید. پس از 

ها،  یِ آلمانیها )نیروهای سفید( شد. در این جنگ نیروهای سفید به سببِ حمایت و مداخلهو  ناسیونالیست

هزار نفر از زندانیان    13ها را تصرف کردند. بیش از  یِ آنطق زیر سلطهنیروهای سرخ را شکست دادند و منا 

اردوگاه در  شمار  سوسیالیست  به  خونین  نبرد  این  پیروز  که  فنالند  سفیدهای  درگذشتند.  زندانیان  های 

یِ آلمانی به نام  زادهآمدند، تصمیم گرفتند که یک نظام سلطنتی تأسیس کنند و بدین منظور، یک شاهمی

دریش کارلز لودویگ را به عنوان پادشاه برگزیدند. اما در این میان آلمان در جنگ شکست خورد و نظام  فری

، انتخابات مجلس با پیروزی  1919سلطنتیِ آن نیز سرنگون شد. در نهایت یک سال بعد یعنی در سال  

نباید از یاد بُرد که    ها همراه بود و در فنالند یک نظام جمهوری تأسیس شد. به هر روی،سوسیال دموکرات

کشی از طبقه کارگر و  در فنالندِ پسااستقالل یک دولت بورژوایی تشکیل شد که اساس آن مبتنی بر بهره

داری بودنِ  »دولت رفاه« بود اما این امر در ماهیت بورژوایی و سرمایهیک     آن، ِ فرودستان بود؛ هرچند دولت

  کند.یآن هیچ تغییری ایجاد نم

مسئله راستی  در  این  فنالند  در  یک،  است.  اهمیت  حائز  نکته  دو  فنالند«  و  »استقالل  گراها 

ها  گیریِ مضاعفِ سوسیالیستها بودند که پس از پیروزیِ انقالب اکتبر، به دلیل ترس از قدرتناسیونالیست

ها  بلشویکدنبال مذاکره با  زدند و حزب سوسیال دموکرات بهخواهی میدر فنالند، مصرانه بر طبلِ جدایی

ای بود که در ابتدای  بود. دو، شرایط فنالند با آذربایجان، کردستان و خوزستان مطابقت ندارد. فنالند منطقه

برد به  ی تزاری »تصرف« شد و از همان ابتدا از نوعی »خودمختاری« بهره میبه دست روسیه 18ی سده 

به شما موجودیتی »مجزا«  تزاری  دولتِ  متصرفاتِ  سایرِ  آذربایجانر مینسبت  راستی  به  آیا  و    [ 9]   آمد. 

گراها  ای از قومهای اخیر عدهاند؟ البته در سالشان چنین وضعیتی داشتهکردستان و خوزستان در طول تاریخ

هایِ پژوهشگرانِ  گرا«هایی که نه دانش عمیقی در خصوصِ تاریخِ سرزمینِ خود دارند و نه با دیدگاهو »چپ

داری در جوامعِ غیراروپایی آشنا هستند، عبارت »ممالکِ محروسه« را  خِ پیشاسرمایهی تاریتاریخی درباره

نوعی »فدرالیسم« در ایران برقرار بود که با   ی پیشامدرن،در دوره اند تا ادعا کنند ایرانآویز قرار دادهدست

م. ممالک در واقع  ترین صورتِ ممکن به این ادعا پاسخ دهآمدن رضاشاه برچیده شد. بگذارید به کوتاه

شوند و از خاصه  های کشوری هستند که از طریق دیوان ممالک اداره میهمان »ایاالت حکومتی یا استان

باش اختصاص  ها نیز »تیول به سران قزلحکومت این ایاالت یا استان    [10]   باشند.«و »خالصه« متمایز می

والیت را مصرف کند، با این شرط که تعداد  یافت. حاکم هر والیت مجاز بود بخش اعظم عایدات آن  می

ی معینی برای  داری و در مواقعِ لزوم به دستور شاه اعزام دارد.« با این حال، »هیچ قبیلهمعینی سپاهی نگه

مالحظه یک تیول را دراختیار نداشت و این موجب جلوگیری از رشد یک اشرافیتِ وابسته به  مدتی قابل
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ت به  ادر دوران قاجار نیز که اساساً این ممالک، ایاالت و والی  [11]  شد.«زمین به مفهومِ غربیِ آن می

میشاه اعطا  قاجار  ایل  وابستگانِ  و  مختلف  دورهزادگانِ  از  آذربایجان  مثالً  فتحشد؛  عصر  علیی  تا  شاه 

. هرچه  شاه قرار داشتالسلطان فرزند ناصرالدینها دراختیار ظلعهدنشین بود، و اصفهان مدتمشروطه ولی

که در جایی از این سرزمین  زادگان درباریان برای اینشویم، رقابت شاهی دورانِ ناصری نزدیک میبه میانه

های محلیِ  تر از شمارهایِ خاندانشود تا هرچه بیشیابد؛ همین امر سبب میبه قدرت برسند، افزایش می

یعنی اساساً این دولتِ مرکزیِ حاکم است که   ران افزوده شود.زادگانِ حکمحکومتگر کاسته و به شمار شاه

ای از باال  کند چه کسی باید بر این ممالک، ایاالت و والیاتِ حکومت کند؛ این رابطه عمدتاً رابطهتعیین می

تر را  دیگر بپیوندند تا سامانی بزرگگونه نیست که واحدهایِ »مستقلِ« سیاسی به یک به پائین است و این

 توان این وضعیت را »فدرالی« نامید؟!راستی میبه وجود آورند. آیا به در قالبی »فدرال«

*** 

ها درمورد  های لنین خطوطِ کلیِ خطِ مشیِ کمونیستکه »گفته  شودیدر ادامه مقدمه چنین بیان م 

های لنین به آیاتی است که بدون تحلیلی ی ملی در تمام جهان است« که این همان تبدیل گفتهمسئله

  تواندیامور خود را پیش بُرد. بدیهی است که هیچ مارکسیستی نم  توانیها مصرفاً با نقلِ آنمشخص و  

سپس    ی مذکوراتخاذ کند. مقدمه  ایکردِ محدثانهدقت به تحلیل وضعیت بپردازد، چنین رویکه بهبدون آن

  و آن را تعریفِ   کندیغاز مو از تعریف استالین از ملت آ  پردازدیی ملی در کشور خودمان« مبه »طرح مسئله

صورت »اشتراک ثابتی از افراد  ی ملی«، ملت را به. استالین در جزوه »مارکسیسم و مسئلهداندیدرستی م

که در اثر عوامل تاریخی ترکیب یافته و بر اساس اشتراک زبان، سرزمین، زندگیِ اقتصادی و ساختمان  

تعریفی    استالینْ  تعریف کرده است. تعریفِ  [ 12]  « شودیروحی که به شکل اشتراک فرهنگی منعکس م

این    گفتنِ.  کنمیاز ایرادهای واردِ بر آن اشاره م  ی اجا به گوشهغیرمارکسیستی که در این  یتغااست به

از    ی اآن را به دوره  گیریِو شکل  داند،ینکته هم حائز اهمیت است که استالین ملت را ازلی و ابدی نم

 .  شودیو برای آن پایانی قائل م  دهدیتاریخ بشری نسبت م

دیگران پیش از او برای  که  را    ییهاآن مؤلفه  یِهمه  کوشیده است کهاستالین در این تعریف خود  

خود تعریف »جامع و مانعی« از    دیگر ترکیب و تلفیق کند تا به خیالِبا یک  ،اند تعریف ملت به کار گرفته

های  اشتراکِ زبان، ملت  یِکه مؤلفه. نخست اینیاب نبوده استاما چندان در این راه کام  ئه کنداین مفهوم ارا

امروزه به سبب استعمار،    ،افزون بر این  گیرد.یرا دربرنم  هاجز اینچندزبانه از جمله سوئیس، کانادا، اسپانیا و  

  اند؛ بدین معنا کههای چندملتی بدل شده بانو فرانسوی به ز  ، پرتغالیاسپانیایی، انگلیسی  یلهایی از قبزبان
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گزینِ آن  مستعمره را تضعیف کرده، به حاشیه رانده و خود جای  های بومیِ احتماالً مشترکِ جوامعِزبان

سرزمین هم وضعی بهتر از زبان ندارد. امروزه هر آن کس که دستی در سیاست   یکه مؤلفهاین  م. دواندشده 

باشد داشته  مخوبه  ،ایران  قوم  داندیبی  میان  اختالفات  از  یکی  سر  که  بر  اختالف  کرد  و  ترک  گراهایِ 

در واقع    یشانیعنی حدومرزهای سرزمینِ مورد ادعا  ؛دقیقِ اراضیِ آذربایجان و کردستان است  یِمحدوده

تنها منحصر به    مرزی را برای دو طرف مشخص نمود. این مسئله  توانیعنوان نمهیچمشخص نیست و به

ها در  میان بسیاری از ناسیونالیستدر    اختالف  مورد  مسائلِ  از  که یکیگراهای آن نیست بلان و قومایر

بازمی اختالفاتِ سرزمینی  و  دعاوی  به  فلسطینیمثالً  ؛گرددسراسر جهان  به    ها،  سرزمینِ مشخصِ  یک 

که قائل شدن  شان نشده است. سوم اینشدنمانعِ ملت خطاب ندارند اما اینْ یارشده در اختشناخته یترسم

  یقاًدرغلتیدنِ استالین به یک موضع ناسیونالیستی و عم  یِدهندهبه یک اشتراک در زندگی اقتصادی نشان

انسان دیگر همه  امروزه  است که  بدیهی  این  است.  مناسباتِ  غیرمارکسیستی  در سراسر جهان تحت  ها 

میهسرما   یِاستثمارگرانه روزگار  این    گذرانندیداری  اما  مشترک« هستند  »اقتصادِ  دارایِ  لحاظ  این  از  و 

ترین افراد نیز شرایط  سان است. حتی نادانبه این معنا نیست که شرایط زیستیِ این افراد یک  وجهیچهبه

ه طبقاتی باور دارد، اساساً فردی که به وجود جامع  .دانندیدار برابر نماقتصادیِ یک کارگر را با یک سرمایه

! جدای از این امر،  یرد»اقتصاد مشترک« را به معنی »اشتراک در زندگیِ اقتصادی« در نظر گ  تواندینم

و از سوی دیگر ریشهِ »اشتراک در زندگی    داندیداری م سو ملت را محصولِ دوره سرمایهاستالین از یک

داری، بازار به معنایِ  سرمایهکه در مناسبات پیشاآن؛ حال  رساندیداری ماقتصادی« را به دوره پیشاسرمایه

در حال  وجود خارجی نداشت و اساساً امر مبادله در مقیاس و ابعادی بسیار خُردتر از چیزی که  اشنامروزی

  ی ها یکی از مؤلفه  یِمثابهآخری که استالین آن را به  یِ. اما مؤلفهگرفتیصورت م  ،شاهدش هستیم  حاضر

  یقاً عم  آمدندینسبت عینی به شمار مپیشین که به  یها، برخالف مؤلفهکندیملت عنوان م   دهندهِتشکیل

ترین جزء تعریف است. مبنای »ساختمان روحیِ مشترک« چیست؟  ذهنی است و از این نظر غیرمارکسیستی

کرد؟ البته خود    یفای را تعریمسئله  توانیتر منژاد، تبار، مذهب، جنسیت یا قومیت؟ آیا از این دلبخواهی

را که فمسئله  [13]  «. درک استغیرقابل  خودیخوداستالین معترف است که »اخالق ملی به   نفسهیای 

اراده و حتی    ،اختیار  ،عینی پنداشت و در نتیجه هر کس مطابق با میل  یا مقوله  توانیدرک است نمغیرقابل

سیاس مطبقاتی  -  یتعلق  منحصربه  تواندیاش  و  خاص  شکل  یک  به  را  کند.  آن  تبیین  و  تعریف  فرد 

فرهنگ را در یک جامعه طبقاتی امری فراطبقاتی بداند و    تواندی، چگونه یک مارکسیست مگذشتهینازا

، به سبب برخورداری از این »فرهنگ  کنندیمدعی شود که افرادی را که در یک سرزمین خاص زندگی م

مندی از این »فرهنگ  گونه مالحظه طبقاتی، از دیگر افرادی که فاقد بهرهمشترکِ« خاص و بدون هیچ
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های تعلقِ استالین به جنبشِ  آغشته به ناسیونالیسم یکی از نشانه  یقاً مشترک« اند متمایزاند؟ این تعریفِ عم

 ناسیونالیسمِ روس است. 

غیرمارکسیستی دست روی و  ناسیونالیستی  تعریفِ  این  پذیرش  با  م  مقدمه جزوه  و    گذاردیایران 

که »وحدت زبان،   خواندیسپس ایران را کشوری چند ملتی م ؛زعم خود روشن کندوضعیت را به کوشدیم

دید. البته در این    یروشنبه  توان یها مسرزمین، زندگی اقتصادی و فرهنگ« را در میان هرکدام از این ملت

وحدت در سرزمین و زندگی اقتصادی نیستند ولی   های کوچکی نیز وجود دارند که البته دارایمیان »ملیت

وکنار کشور در  اند و بقایایِ فرهنگِ خویش را نیز دارند ... و در گوشهزبان خود را به هر صورت حفظ کرده

ملت سایر  پراکندهمیان  بهها  ملتاند.«  این  همه  مشترکِ  خصلتِ  مقدمه،  نویسنده  که  زعم  است  این  ها 

. بگذارید قدری روی  کنندینیسمِ بورژوازیِ فارس« زندگی میشوو   یِهزیر سلط»درون یک مرز دولتی در  

  است  شان کنیم. مقدمه دو ادعا و در واقع دو حکم را مطرح کردهتر واکاویاین ادعاها متمرکز شویم و بیش

 ام.  که من با هر دو مخالف

روشن را    جا یک مسئلهادعای نخست این است که ایران کشوری است چند ملتی. اجازه دهید همین

کردهای مختلف، اعم از چپ و راست، تعاریف  ها و رویهایِ گوناگونِ ناسیونالیستی با دیدگاهکنم. جنبش

داده ارائه  ملت  از  ازاینمتفاوتی  و  ملت  یکی  مثالً  ماند؛  نمایندگی  که  را  ناسیونالیسمی  پایه کندیرو  بر   ،

  ین تباری و نژادی، و سومی هم ترکیبی از ا  خون و تعلقِ  سرزمین )خاک( تعریف کرده، دیگری بر مبنای

نتیجه تعریف واحدی از مفهوم ملت به را مدنظر داشته است. در  همه    کهینحودو، یعنی خاک و خون، 

ریزیِ شهری  ام شهر و برنامهجایی که حوزه مطالعاتیباشندگانِ یک سرزمین را دربرگیرد وجود ندارد. از آن

. مطابق با قانون تقسیمات کشوری، »شهر محلی است با  گیرمیاز همین حوزه کمک مای است،  و منطقه

حدود قانونی که در محدوده جغرافیاییِ بخش واقع شده و از نظر بافت اجتماعی، اشتغال و سایر عوامل  

،  همهینباا  [14]  هزار نفر جمعیت باشد«.  10های خاصِ خود بوده ... و حداقل دارای  دارای سیمایی با ویژگی

هزار نفر را هم    10تر از  هایی با جمعیتِ کمگاههای مدنظر اِعمال شد تا سکونتبعدتر تغییراتی در مالک

نقدهای    توانیبتوان شهر درنظرگرفت. البته این تعریف از شهر صرفاً مبنای قانونی دارد و از دید انتقادی م

گاهی دانست که در  سکونت  توان یسادگی مر را بهمتعددی به آن وارد کرد. منتها جدای از این تعریف، شه 

جا شهر است. به همین سیاق ملت  آن چیزی به نام »شهرداری« وجود دارد؛ یعنی هرکجا شهرداری بود، آن

نامه و تابعیتِ  مجموعه افرادی دانست که تابعیت سیاسیِ کشور را دارند؛ یعنی هر کس که شناس  توانیرا م

درون ایران زندگی کند چه بیرون آن. باید به این نکته هم اذعان کنم که این تعریف  ایرانی دارد، چه اکنون  
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ام.  و من به این نقطهِ ضعفِ تعریف کامالً آگاه  گیردیها را دربرنمو آن  شودینامه« نمشناسشامل افرادِ »بی

ها شهروندان  که آن، ملت بدانیم بلکنندیاقوامی را که در ایران زندگی م  توانیمیبا پذیرش این تعریف، نم

شان نشده  به قومیت  ی اهم هیچ اشاره  هانی آنامهایرانی دارند و در شناس  ینامهاند که شناسدولت ایران

و جدای از این    شودیشان معین م ه اجتماعی آنان نیز برحسب موقعیت و وضعیتِ اقتصادیاست؛ جایگا

اگر ملت بودن را به معنایِ   [15]   شان است.ناشی از مذهب  شودیها وارد م، اگر ستم مضاعفی به آنمسئله

قوامِ مقیمِ ایران  داشتنِ دولتی خودمختار یا مستقل در چارچوبِ سرزمینیِ این اقوام تعریف کنیم، بازهم ا

. آیندی(، به سبب فقدانِ وجودِ چنین دولتی، ملتی مستقل به شمار نمیره)اعم از ترک، کرد، عرب، لر و غ

این اقوام را    توانیمیملت را معیار و مبنا قرار دهیم، بازهم نم  ،جزوه تعریف استالین  یِاگر هم مثل مقدمه

ایران    داریِ نامتعارفِ از نظر اقتصادی تحت مناسباتِ سرمایه  شان ملت را به شمار آوریم چرا که اوالً همه

ثالثاً    [ 16]   ای برخوردارند؛مالحظههایِ فرهنگی از اشتراکِ فرهنگیِ قابلوجود تفاوت  رغمِبه  یاً؛ ثانزیندیم

دوره    کم ازو رابعاً زبان فارسی، دست   [17]  کنندیها در یک جغرافیایِ واحد به نام ایران زندگی م همه آن

زبانِ  پیدایشِ دولتِ بدین سو، نقشِ  میان  مدرن  را  میانجی  و  را،  مشترک  ایرانیان  تمام  ایفا کرده و  شان 

ای  دیگر ساخته است. ضروری است که نکتهشان، قادر به برقراریِ ارتباط با یکمستقل از مذهب و قومیت

موجود در ایران را باید ارج نهاد و شرایط الزم    هایِزبان  یِبر این باورم که همه  یقاًجا بیان کنم؛ عمرا همین

گونه مخالفتی هم  شخصه هیچبه  [18]   .ها را آموزش ببینند فراهم نموداین زبان  خواهندیبرای کسانی که م

نیاز به    توانیبا آموزش به زبان مادری ندارم و معتقدم این امکان باید برای همه افراد فراهم باشد ولی نم

انکار کرد. این نقش دست  وجود یک »زبان  را  زبان  میانجی«  اول بدین سو برعهده  از دوره پهلوی  کم 

آموز و دیگر  دانش  ها، کودکانِصرفه است و نه معقول. جدای از اینفارسی گذاشته شده و تغییر آن نه به

موزند تا از این طریق  المللی بیا مثابه زبانِ میانجیِ بینخوبی زبان انگلیسی را بهبه  بایستیمردمانِ جامعه م

مردم ایران   یِ بتوانند با دیگر مردمان جهان مراوده و ارتباط داشته باشند؛ تسلط به زبان انگلیسی حق همه

گونه که آموختن زبان فارسی و تسلط به آن یا آموختن زبان قومی و تسلط به آن حق  است، درست همان

که ایرانیان را یک ملت شامل اقوام متعدد و نه چند آنام دالیلی که بیان شد، برای  ها است. به گمانآن

 . بینمیباره نمتر در اینو لزومی به بحث بیش کندیملت بدانیم کفایت م

نیسمِ  یهای ایران« تحت سلطه و ستمِ »شوو ها و ملیتادعای دومِ مقدمه این است که این »ملت

است که چیزی تحت عنوان بورژوازیِ »فارس« وجود  بَرَند. در واقع ادعا این  بورژوازیِ فارس« به سر می

دارد که »شووینیست« است و چون کشور در اختیارش است، به کمک همین خصیصهِ »شووینیسم«اش  

است. بسیار خوب، این ادعا را هم    های ایران« را تحت سلطه و ستم خود درآوردهها و ملیتدیگر »ملت
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اکنیمیبررسی م م. پرسش نخست این است که  از  شودیساساً »فارس« به چه کسی گفته  آیا منظور  ؟ 

های قشقایی  ترک  پس؟ اگر پاسخ مثبت است  کنندیفارس کسانی است که در »استان فارس« زندگی م

حساب آورد. اگر منظور از »فارس« همان غیر ترک  ، باید »فارس« بهکنندیرا که در این استان زندگی م

حساب  ها »فارس« اند یا قومیتی جدا بهرا هم »فارس« پنداشت. آیا سیستانی  گاه باید کردها و لرهااست، آن

دانم  یا غیر »فارس«؟ بعید می  شوندی»فارس« محسوب م  هاها یا سمنانیها، مازندرانییند؟ آیا گیالنیآمی

یا  ها  مشخص کرد که چه کسی »فارس« است. چه دلیلی وجود دارد که بوشهری یا سیستانی  یقاًبتوان دق

درستی  ها را »فارس« و نه یک قومیت مجزا بدانیم؟ به هر جهت بهها یا خوزستانیها یا هرمزگانیاصفهانی

مشخص نیست که منظور از »فارس« چه کسی است؛ پرسش دوم این است اگر به فرض محال بپذیریم  

اصفهانی مثالً  یزدیکه  کرمانیها،  هستندها،  »فارس«  فارس،  استانِ  اهالیِ  و  بهها  بازهم  عنوان  هیچ، 

قومیت  توانیمینم سایر  که  کنیم  »ملتادعا  مقدمه  قول  به  یا  ملیتها،  و  سلطه  ها  تحت  ایران«،  هایِ 

ی با بورژوازی ایران و  ا ترین آشنایی»شووینیسمِ بورژوازیِ فارس« قرار دارند. اوالً که هرکسی که کوچک

داشته  یِ نحوه آن  تکوین  و  بهپیدایش  از    داندیمخوبی  باشد،  ایران  بورژوازیِ  از  توجهی  قابل  بخش  که 

های آذربایجان برخاسته است. اگر ترکیب قومیِ بورژوازیِ ایران را  آذربایجان و مشخصاً و از میان ترک

بشکافیم، بدون شک اگر بورژوازی ترک در جایگاه نخست نباشد، در جایگاه دوم است. بورژوازیِ کرد هم  

شدن اقوام در ساختِ  ترکیب دارد. اصوالً هیچ قانونی وجود ندارد که مانع از دخیل  جایگاهِ خود را در این

دیگر برابر نیست اما منعی  قومیتیِ بورژوازی ایران شود. درست است که سهم اقوام در این ترکیب با یک

ابر نمودن  اضافیِ تولیدشده وجود ندارد. بدیهی است که تالش برای بر  ارزشِ  شان در کلِبر سر سهیم شدن

ها ندارد. پس بورژوازی ایران مطلقاً  هایِ نابرابر سرسوزن ارتباطی با سوسیالیسم و سوسیالیستاین سهم

های ایران تحت سلطهِ »شووینیسمِ  ادعا کرد که دیگر قومیت  توان یها« نیست و نممنحصر به »فارس

گرا برای نوعی از »فارس«ستیزی نپنداریم،  بورژوازیِ فارس« قرار دارند. این ادعا را اگر تالشِ فعالینِ قوم

جهت  بُردِ رقابتِ خود با بورژوازیِ »فارس« بهشیطنتِ بورژوازیِ ترک، کرد و غیره برای پیش  توانیمیقطعاً م

گراها هم بپردازیم؛ فعالین  تر از سود تولیدشده بدانیم. اما بگذارید به یک ادعای دیگر قومکسب سهمی بیش

جریان مداین  اینها  بودجهعی  که  کمداده  تخصیصِ   یِ اند  مدنظرشان  مناطق  به  مناطقِ  شده  از  تر 

است   توسعه  که»فارس«نشین  به  امر  توسعه  یِاین  به  و  زده  دامن  نابرابر  و  مناطق  ناموزون  نیافتگی 

ی به  و سپس با آمار رسم  کنمیزد مای را گوشاست. ابتدا نکته  آذربایجان، کردستان و خوزستان انجامیده

باشد، بدیهی است و  داری نابرابری وجود داشتهسرمایه  یِ که در یک جامعه. ایندهمیادعایِ فوق پاسخ م

. سرمایه تمایل به تمرکز در مکانی خاص دارد و این امر  شودیفرض محسوب مپیش  یِاساساً یک داده
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تر  ؛ در کشورهای بیشدهدیشان مصورت تمرکز تمام امکانات، خدمات، نهادها و ادارات سیاسی نخود را به

چنان  اما هم  است  هایی برای تمرکزدایی و توزیع متوازنِ امکانات و خدمات صورت پذیرفتهیافته تالشتوسعه

از قبیل ایران،    «،جهان سومی»یافته و اصطالحاً  تر توسعهاز تمرکز وجود دارد. در کشورهای کم  یهم میزان

این نابرابری را انکار    تواند یکس نم. هیچگیردیو مشهودتری به خود م  این تمرکز و نابرابری شکل حادتر

است. اجازه    مذهبی   -   تر جغرافیایی کند یا نادیده گیرد اما این نابرابری هیچ ارتباطی با قومیت ندارد و بیش

نیروی کار در   آمارگیریِ  نتایجِ طرِح  آمار رجوع کنیم. چکیده  که نرخ    دهدینشان م  1400  بهاردهید به 

نشین به شمار  استان بزرگ ترک  3و اردبیل که    یغرب   یجان، آذربایشرق  یجانهای آذربابیکاری در استان

  3های کردستان، کرمانشاه و ایالم که  ناست؛ نرخ بیکاری در استا  8.9و    10.2  ،7.4  یب یند، به ترتآمی

های اصفهان، البرز و یزد  است؛ نرخ بیکاری در استان  8.5  و  14.7،  9.9اند، به ترتیب  استان بزرگ کردنشین

ترین نرخ بیکاری متعلق به  است. بیش  14و    10.6  ، 8.9  یب، به ترتشوندیکه »فارس«نشین محسوب م

با استان اردبیل برابر و نرخ بیکاری در استان    اصفهان اری در استان  است. نرخ بیک  16.6  با   هرمزگان استان  

تر است. نرخ  خراسان کم  3و هر    ، هرمزگانو    های عمدتاً »فارس«نشینِ کرماننشینِ زنجان از استانترک

هم   در خوزستان  سال    [19]  است.  1/13بیکاری  زمستان  از شروع  97در  پیش  سال  حدود یک  یعنی   ،

ی  های یادشده مطابق با »چکیدهنوشتم، نرخ بیکاریِ استانکرونا که این جستار را می  گیریِ ویروس همه

 [ 20] « به صورت زیر بود:97نتایج طرِح آمارگیریِ نیروی کار در پائیز 

 نرخ بیکاری  استان

 11 آذربایجان شرقی

 13.6 آذربایجان غربی 

 8.7 اردبیل

 14.1 اصفهان 

 15.8 البرز

 10.6 ایالم

 8.2 خراسان جنوبی

 9 خراسان رضوی 

 10.7 خراسان شمالی 

 14.7 خوزستان 

 14.5 کردستان 

 10.3 کرمان

 18.2 کرمانشاه 
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 10 هرمزگان

 12.9 یزد 

 

نیافتگی و قومیت وجود ندارد چه بین توسعه یا که هیچ رابطه  دهدیبررسیِ این نتایج آماری نشان م

این اگر  مکه  مبودیطور  صورت  آن  در  استان  بایستی،  در  بیکاری  تفاوت  نرخ  کردنشین  و  ترک  های 

تا بتوان در این میان به عاملی غیراقتصادی   داشتیهای »فارس«نشین مای نسبت به استانمالحظهقابل

داده اما در این عدم    صورتی ناموزون رخ ند تمام کشورهای مشابه آن، بهمانتوسعه در ایران، به  [21]  برخورد.

خاصی    ای له یا علیه قومیتِ، این نابرابریِ منطقهیگردعبارتتوازن و تعادل، عامل قومیت نقشی نداشته و به

ه  ای مبنی بر تأثیر عامل قومیت دیدتخصیصی به هر استان نیز نشانه  یِنبوده است. در خصوص بودجه

و    خوزستانو    خراسان رضوی، فارسترین سهم بودجه متعلق به  بیش  اگر تهران را کنار بگذاریم،  .شودینم

های شرقی و غربی از البرز،  ، سمنان و قم است. سهم آذربایجانخراسان شمالیترین سهم هم متعلق به  کم

جنوب خراسان  و  هرمزگان  ن بیش  یمرکزی،  کرمانشاه  و  کردستان  سهم  است.  شمالی،  تر  خراسان  از  یز 

 تر است.   وبختیاری و یزد بیشچهارمحال

های فدایی  سازمان چریک  . به نظرِپردازدیاپوزیسیونِ مترقی« م   یِبه تشریح »وظیفه  یتاًمقدمه نها

»صفوفِ اپوزیسیونِ مترقیِ ایران« قرار دارند،   در انقالبی و کارگران آگاهی که  فکرانِروشن یِخلق وظیفه

های محلیِ مبارزه« را تنها  سراسریِ ایران« بیاندیشند و »موقعیت  یِکه به »مسائل کلیِ مبارزه  این است

بورژوازی. سپس نظرِ ناسیونالیسمِ خردههایِ ایران« ببینند نه از نقطهسراسریِ خلق  یِنظرِ »مبارزهاز نقطه

  - که مارکسیست  ور دارند، اعم از اینمسلحانه با  ی های مبارزی که به مبارزهکه گروه  کندیاین را بیان م

ایران«   هایسراسریِ خلق  یِ هخود را بر مبنای »ضرورتِ مبارز  یمحلِ مبارزه بایستیاند یا نه، ملنینیست

راه است که »خلق این  از  تنها  ]قومی[ خود«؛ چرا که  ملی  مبنای »عالیق  بر  نه  ایران«  برگزینند  های 

به  است  جا سعی کرده  ش« را به دست آورند. در واقع سازمان در این»حق تعیین سرنوشتِ خوی  توانندیم

ها«  هایِ ایران« را مبنای فعالیت خود قرار دهند و »ملیتی رهاییِ خلقزد کند که »مسئلهفعالین خود گوش

های ایران« است که هر یک  های ایران« ببینند، و فقط در صورت رهاییِ »خلقرا تنها در چارچوب »خلق

ها« خواهند توانست »حق تعیین سرنوشتِ خویش« را به دست آورند. این موضعِ  ها و ملیتاین »ملتاز  

آن    توانیچنان نماما هم  کندیگرایِ امروزی و دیروزی متمایز مها را از فعالین قومها، مشخصاً آنچریک

 گردد. ها بازمینبشیِ چریکاش هم به خاستگاه و ماهیتِ جگیریِ مارکسیستی تلقی کرد. دلیلرا یک موضع
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ملی    یحزب توده و جبهه  یِمرداد و سرکوب وحشیانه  28جنبش چریکی در ایران پس از کودتای   

 یسِتأسها نیز مشخصاً از گروهِ تازهاز دل سازمان جوانانِ این دو جریانِ بورژوایی برآمد. البته بخشی از آن

ملی و    یِته از نهضت »آزادی«، برخالف جوانان جبهه. این جوانانِ برخاسندنهضت »آزادی« بیرون آمد

زعمِ خودشان  های مذهبی داشتند و بعدتر سازمان مجاهدین خلق را بر پایه تفسیرِ بهحزب توده، گرایش

پایه شدت  ، بهشوندینامیده م  «چپ سنتی»ها که در اصطالح  . این جنبشکردندگذاری  نوینی از اسالم 

سومی و مستعمره بودند.  بخشِ ضداستعماری در کشورهای جهانو رهایی  های چریکیتحت تأثیر جنبش

. دغدغه  گرفتینشئت م  وابستگیمکتب  توجهی از  شان تا حد قابلنظر اقتصادی هم مبانیِ فکریاز نقطه

مازاد اقتصادیِ تولیدشده در کشورهایِ پیرامونی را    توانیی مکتب وابستگی این بود که چگونه مو مسئله

رو، این مکتب در موارد  رفته را تعدیل نمود؛ ازاینکم فرآیندِ انتقالِ آن به کشورهای پیشرد یا دستحفظ ک

.  دادیکشورهایِ پیرامونی را پوشش م  در   هایِ بورژوازیِ داخلیِ غیروابسته و غیرانحصاریمتعددی خواسته

  توانست یکه بنا به خصلت خود م  شدیها اصطالحاً »بورژوازی ملی« نامیده ماین بورژوازی در ادبیات چریک

گرا در جهان  های چپنقش یک نیروی مترقی را ایفا کند. البته در شرایط آن دوره، بخش اعظمی از جریان

موفقیت خود را    بودند  کردهایی که توانستهکردهایی بودند؛ مکاتب و رویچنین مکاتب و روی  یرتحت تأث

در مقابل امپریالیسم به سرکردگیِ    توانیکه م  ندبه جهانیان نشان داده بودد و  ندر کوبا و ویتنام به اثبات رسانَ

سومیِ آمیخته  ها که نوعی از ناسیونالیسمِ جهانآمریکا ایستاد و استقالل خود را به دست آورد. این جنبش

ظاهر  واژه به، دو واژه »ملت« و »استعمار« را با دو  کردندیبورژوازی را نمایندگی مبا »رادیکالیسمِ« خرده

چنین کوشیدند تا ها همگزین نمودند. آنشده از ادبیات چپ، یعنی »خلق« و »امپریالیسم« جایبرگرفته

اش  مفهوم تضاد را که در ادبیات مارکسیستی تعریف شده بود، به نفع جنبش خود تغییر دهند و تحریف

ین کار و سرمایه، نبود که وجود داشت داری فقط یک تضاد، یعنی تضاد بکنند. دیگر در یک جامعه سرمایه

ترین تضاد، تضادِ »خلق« و »امپریالیسم« بود. احمدزاده  که تضادهای متعددی وجود داشت که اصلیبل

  یِ که »با استقرارِ سلطه  دهدیگونه توضیح مپردازانِ جریانِ چریکی، این تضاد را اینیکی از نظریه  یِمثابهبه

الشعاع یک تضاد قرار گرفت؛ تضادی که در مقیاس  ما تحت  یِ درونیِ جامعهامپریالیسم، تمام تضادهایِ

راه امپریالیسم«.  و  خلق  تضاد  دارد:  تضاد  جهانی گسترش  این  و حل  تحول  برای هرگونه  احمدزاده  کار 

عنوان  اگر کمونیسم را انگلس به  [22]   امپریالیستی« است.  یِ»استقرار حاکمیت خلق و سرنگونیِ سلطه

»دکترینِ شرایطِ رهاییِ پرولتاریا« تعریف کرده بود، برای این چپ سنتی کمونیسم »دکترین شرایطِ رهاییِ  

عنوان بخشی از  د. طبقه کارگر دیگر در مرکز این تعریف جایی نداشت و اساساً بهآمخلق« به شمار می

م معنا  هم  شدی»خلق«  خلق  دهقانود  ب ای  مجموعه.  کارگران،  خردهکه  حتی ها،  و  شهری  بورژوازی 
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که  جز این کردی؛ در واقع خلق هیچ تفاوتی با ملت نمگرفتشده را دربرمیداشتهبورژوازیِ ملیِ ضعیف نگه

تی در نهایت  سپوپولیستی و غیرمارکسی  یقاًبورژوایِ وابسته )کمپرادور( از آن تفریق شده بود. این تحلیل عم

که ملی باشد یا وابسته یا خارجی، از یک  شدنِ این نکته شد که بورژوازی، اعم از اینگرفتهادیدهمنجر به ن

  یِ کار و استخراِج ارزشِ اضافه  یروی که آن هم چیزی نیست به جز استثمارِ ن  کندیمنطقِ واحد پیروی م

دستگاه   توانیمیخوبی مگاه بهآن  ،[23]  بندیِ انقالبتولیدشده از آن. اگر این نافهمی را بگذاریم کنار مرحله

  یاها را دریابیم. بدیهی است که سازمانی که به انقالب دومرحلهتحلیلیِ غیرمارکسیستیِ چریک  -  یفکر

دهی و متحزب ساختنِ طبقه کارگر به هدف انقالب سوسیالیستی بُردِ خود را نه سازمانو راه  شودیقائل م

مبارزه علیه    تواندی، مکندیختن رژیم وابسته به امپریالیسم« تعریف م»خلق« به هدف »براندا  یِ که رهبربل

بهسرمایه با شاه  مبارزه  به  را  نیروهایِ  داری  با  و  فروکاهد  امپریالیسم«  زنجیریِ  نماینده و »سگِ  عنوان 

«  گرایِ اسالمی علیه دشمنِ فرضیِ مشترک که همان »امپریالیسم/استکبارِ جهانی به رهبریِ آمریکا واپس

گرایِ اسالمی بیش از آن بود که  جریانِ واپس  توحشِباشد، دست دوستی دهد و متحد شود. شوربختانه،  

شان را سرکوب و  ها فرصت کافی دهد تا متوجه این اشتباهِ مهلک خود بشوند و خیلی زود همهبه چریک

ود تشکیل شده بود، تمام ترین و فداکارترین جوانانِ عصرِ خعام کرد. اگر جریان چریکی که از شریفقتل

دموکراتیک    -  یمل  انقالبِ  دهیِ خلق« بر رهبری طبقه کارگر نه به هدفِجای »سازمانوغمِ خود را بههم

بهبل انقالب سوسیالیستی مکه  نوعی حکومت چپگذاشتیقصد  احتماالً  امروزه  ایران  ،  در  حکومت  گرا 

 شان بود.  مروزیو زندگی مردم نیز صدها بار بهتر از وضعیت ا کردمی

  طور گفته که باید قدری روی آن تأمل نمود. ایناست  ای نوشته شده  مقدمه نکته  یِدر واپسین جمله

»به عالیقِ    بایست یهایِ« ایران، مشده که انقالبیون، در ضمن محوریت قراردادنِ مبارزهِ سراسریِ »خلق

« مشخص نیست که منظور  . عالیتِ خود مأنوس گردندتوجه کنند و با فرهنگِ ملیِ محلِ ف   یقاًها دقملیِ توده

چه چیزی است. اساساً چه میزانی از این    یقاً ها« و »فرهنگِ ملیِ محلِ فعالیت« دقاز »عالیقِ ملیِ توده

ها را مورد توجه خود قرار دهند؟ »عالیق« و »فرهنگ ملی« مترقی و پیشرو است که انقالبیون باید آن

عمده بخش  این    ی ااگر  نهاز  ملی«  »فرهنگ  و  بل»عالیق«  نبودند  مترقی  محسوب  تنها  ارتجاعی  که 

در  حالت    ینیا در بهتر  ییدها« تأمقبولیتِ این امور نزد »خلق  یِ، چه؟ آیا انقالبیون باید به بهانهشدندیم

به    توانندیها با منطقِ غیرمارکسیستی و پوپولیستیِ خود مشان سکوت پیشه کنند؟ پاسخی که چریکقبال

بدهند،   پاسخاحتماالً  این پرسش  اگر  ارتجاعیِ  مثبت است؛ چه که  قبال عقایدِ  بود، هرگز در  شان منفی 

ها  و ضرورتِ نقد و مبارزه با آن  کردندیها، به این بهانه که مورد احترام »خلق« است، سکوت پیشه نمتوده

و   بدهندگرایانِ اسالمی دست دوستی  با واپس  انستندتویگاه دیگر نمبود، آن  چنینینافتند. اگر ایرا درمی
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»خلق« را به زیر پرچم اسالم سیاسی برند. اگر این نکته را فهمیده بودند، نویسنده/نویسندگان این مقدمه  

انقالبیون »مبارزه با تمام اصول، عقاید، دیدگاه و فرهنگِ ارتجاعیِ   یِکه وظیفه کردندیصراحت اشاره مبه

« هیچ مارکسیستی  . ها است و این مبارزه بخشی از مبارزه علیه مناسبات حاکم استن خلقشایع در میا

گرایی،  شان گیرد. جدال با مذهب، قومدر قبال چنین اموری سکوت پیشه کند یا به هر دلیلی نادیده   تواندینم

داری است چرا  سرمایهناسیونالیسم و فرهنگِ ارتجاعیِ حاکم در میان اقوام بخشی از مبارزه علیه مناسبات  

داریِ نامتعارف حاکم بر ایران، از قضا با دست گذاشتن بر این  داری و در این مورد خاص سرمایهکه سرمایه

های فرودست و کارگران دهد.  ، آگاهیِ کاذبِ مدنظرِ خود را به خوردِ تودهکوشدیها مامور و بازتولید آن

ن روبنا و زیربنا مبارزه طبقاتی را فقط در سطح زیربنا دید و از  و نباید که با تفکیکِ مکانیکی بی  توان ینم

های چپ  که کلیهِ جریانها بلتنها چریکتنیدگیِ این دو غافل شد. این خطایِ مهلکی است که نهدرهم

در میان بقایایِ آن تفکر    توانیدچار آن بودند و امروزه نیز ردپاهایی از آن را م  57ایرانی تا پیش انقالب  

   [24] شاهده کرد.م

ی قومی در  به هر روی، مقدمه جزوه سعی کرده تا لُب مطلب و موضع سازمان را در قبال مسئله

حاشیه رَوَد، به این مهم نائل آمده است. من نیز در نقد و بررسیِ خود   به کهایران مشخص کند و بدون آن

ها در  ، دیگر تکرار آنروینبپردازم پرداختم. ازاباره در این دانستمیاز مقدمه به بسیاری از نکاتی که الزم م

که احساس    پردازمیهنگام بررسی خود جزوه ضرورتی ندارد و در بررسی جزوه تنها به نکات و مسائلی م

 ها الزم و ضروری است. پرداختنِ به آن کنمیم

*** 

)اوختای( نابدل. این جزوه شامل  رضا  ی ملی« نوشته علیاما بپردازیم به جزوه »آذربایجان و مسئله

ی را از دیدگاه تاریخی واکاوی کرده و  بخش است و نابدل کوشیده تا از شرایط ظهور و بروز را مسئله  12

ی  سو تشریح کند. در بخش نخست به مسئلهوضعیت امروزی را در پیوستاری تاریخی از مشروطه بدین

گراهای  جایی که در منازعاتِ میان قوم. از آنشودیداخته مپیدایش و تکوین زبان و ادبیات آذری پر  یِنحوه

دانم  ، الزم میشودیهای ایرانی موضوع »دگرگشت زبان در آذربایجان« همواره مطرح مترک و ناسیونالیست

ایننکته در  را  همانای  عادی.  و  کامالً طبیعی  است  امری  زبان  تغییر  و  دگرگشت  بگویم.  که  باره  گونه 

یک از اقوامِ  هیچ  یباً»تقراست  شناسِ شهیرِ شوروی، ایگور میخائیلُویچ دیاکُنُف، بیان داشته  ایران  نگار وتاریخ

شان چندین هزار سال پیش بدان متکلم خاور نزدیک و دیگر نواحی اکنون به بانی که اَسالف بالفصل

س به یونانی و سرانجام  . در مصر، زبان باستانیِ مصری جای خود را به قبطی و سپگویندی بودند، سخن نم



1713 

 

که ساکنان آن سامان نه نابود گشتند و نه از میهن خویش رانده شدند ... تعویض  به عربی داد و حال آن

زبان در  بهمتشابهی  زبان  تعویض  ولی  یافت؛  وقوع  نیز صورت  ماد  معنیِ طردِ  هیچهای سرزمینِ  به  وجه 

آمدها  که »گذشت زمان و پیش  کندیوی نیز اذعان مکسر  [25]  ها نبوده است«. ساکنانِ اصلیِ این سرزمین

  در زبان کارگر افتَد و این است هیچ زبانی همیشه به یک حال نمانَد و هر زمان رنگ دیگری به خود گیرد«. 

نشینی که از آسیای  بوده که بر سر راه اقوامِ ترکِ کوچ   یا گونهجغرافیاییِ آذربایجان نیز به  یتِموقع  [26]

که  بل  رسیدندینم  آناتولیقرار داشته است؛ اما همه این اقوام به    کردندیمهاجرت م  آناتولیمیانه به سمت  

  یِیشینه. پشدندیجا دچار اختالط مو با مردمان آن  ماندند یها در ایران و مشخصاً آذربایجان مشماری از آن

ساسانی    امپراتوریِو پس از فروپاشیِ    [27]  گردددن اقوام ترک به آذربایجان به اواخر دوره ساسانی بازمیآم

  های سلجوقی به اوج خود رسیده و در نهایت در دوره صفوی و با آمدنِ اُغوز ترک  گرفتهتری  شدت بیش

گرگشت شده و به ترکی تبدیل که زبان آذربایجان در طی تاریخ دچار داست. پس این  پایان یافته کمابیش

چیزی که غیرطبیعی و مذموم و ناپسند است، انکار    [ 28]   شده، نه غیرطبیعی است و نه مذموم و ناپسند.

تراشیدن    برایِبا جعل تاریخ و تالش    کوشندیها به گمان خود مگراهای ترک است. آنقوم  از سویِاین امر  

سینا، هایی از قبیل ابندادن چهرهو ترک نشان  [29]  سالمهای ایرانی پیش از اهویتِ ترکی برای سلسله

ها در آذربایجان و ایران به چندین  ، چنین وانمود کنند که حضور ترکهاجز اینو    یگنجو  یمولوی، نظام

ها و  پردازیگردد. نهایتِ هدفی که پشت این دروغها بازمیبسا پیش از حضورِ آریاییهزار سال پیش و چه

نهفت داده شود ترکجعلیات  نشان  است که  این  بله  نیستند  مهاجر  اقوامی  بهها  از    که حضورشان  پیش 

برمآریایی  یِدوره ازاینگرددیها  م؛  مادری    بایستیرو،  زبان  به  آموزش  و  مادری  زبان  آموزشِ  حقِ  از 

های  ناسیونالیست  برخی از سیاسیِ خود را پیدا کنند. در مقابل نیز،    خودمختاریِ   یِو اجازه  شوندمند  بهره

تا نشان دهند زبان ترکی به مدد  گیرندیوغمِ خود را به کار مهم ایرانی در واکنش به چنین اظهاراتی تمامِ

شمشیرِ اقوامِ ترک و مغول در ایران حاکم شده و الزم است تمهیداتی اندیشیده شود که این زبان از ایران  

ها و  ترکگیرد. این اظهارات از هر دو طرف، هم پانرا بازپسجای خود    دوباره   آذریِ پیشینبرافتد و زبانِ

  2اند که اساساً پاسخی بطلبند. بدیهی است که  تر از آنتر و سخیففکرانه، بسیار کوتههایرانیستاهم پان

  به  است که جا راه یافته و توانسته هزار سال پیش زبان ترکی زبانی رایج در آذربایجان نبوده و بعدها به آن

گیریِ ترکی در  ای وجود ندارد که نشان دهد همههیچ نشانه  کنمیکید مأجا تبدیل شود. تآن   رایجِزبانِ

بوده است به زورِ شمشیرِ ترکان و مغوالن  زبانی مستقل    ، آذربایجان  مغولی خود  زبانِ  اساساً    به شمارو 

آن را ایرانی دانست که مابقی    توان یقدر ماست و امروزه همان  ی داشتنغنی و دوست  ی . ترکی زبانآیدیم

شناختیِ زبان  یِاند. منظورم از »ایرانی بودن« ریشه، ایرانیشوندیها تکلم مهایی که در ایران به آنزبان
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هزارساله است. از سوی    یِ کم یک دورهآن در ایران برای دست  یِکه حضور زنده و گستردهآن نیست بل

زبان مادری و آموزش به زبان مادری هیچ نیازی به جعلیات و ترک    آوردنِ حق آموزشِ دستر، برای بهدیگ

، شوندیکه از سوی هر دو طرف ماجرا بیان م  دستیننوابغ و مفاخرِ غیرترک نیست. مهمالتی ازا  دادنِنشان

در  ی نفرتی که  ؛ چرخهاست  زدن به آننفرت و دامن  یِ تنها یک کارکرد دارند و آن هم ایجادِ یک چرخه

افشا و ایستادگی در    یِبه همین سبب وظیفه  .به بروز یک فاجعه انسانی در ایران بیانجامد  تواندینهایت م

و هیچ   دانندیهایِ جامعه مبرابر آن به عهده تمام نیروهایی است که خود را متعهد به حفظ مدنیت و بنیان

 عیارِ قومی در ایران باشند.تمایلی ندارند که شاهد یک جنگِ تمام

که از دوره رضاشاه آغاز شده است. او »ناسیونالیسم   پردازدیی شووینیسمی منابدل سپس به مسئله

که واکنشی است به شووینیسمِ    داندیرفت« مگرایی[« را »یک گرایش ضدوحدت و ضدپیشوالیتی ]قوم

در تاریخ    نقطه عطفی دهم. انقالب مشروطه    حاکم بر ایران. الزم است درمورد این شووینیسم توضیحاتی

هایِ مردم در آن، انقالبی  رغم شرکتِ وسیعِ توده. این انقالب، بهآیدهای سیاسیِ ایران به شمار میجنبش 

مناسباتِ اقتصاد  خواست یبورژوایی بود که م با مناسباتِ بورژوایی    -   یتمام  ایران را  اجتماعیِ کهنه در 

این انقالب تشکیل مجلسِ شورای ملیدستگزین کند؛ از جمله  جای   های شهرانجمن  [،30]   آوردهای 

تر از آن نشان  پساانقالب، خود را ناتوان  یِ بود. حکومت قاجار در دوره  [ 32]   و برانداختنِ رسم اِقطاع  [31]

خواسته بتواند  که  شکلداد  تازه  نیروهایِ  پیهایِ  را  ایران  بورژوازیِ  همینگرفتهِ  به  کند.  سبب،   گیری 

با سرکوب »نیروهایِ گر ایران روی به حمایت از رضاخانی آورد که  « نشان داده بود  یزازمرکزبورژوازی 

سرمایه  تواندیم مناسباتِ  بسطِ  و  رشد  برای  را  الزم  پلهامنیت  او  آورد؛  فراهم  ایران  در  مدارِجداری    پله 

قاجاریه، حکومت را به او سپرد.  رفت را طی کرد و سرانجام هم مجلس مؤسسان با خلع سلطنت از  پیش

هایِ دموکراتیکی را که پس از  ساله سلطنت خود تمام احزاب، نهادها و سازمان  16رضاشاه در طی دوره  

. در واقع در این دوره »نظمی  نمود  اعالم  شانو غیرقانونی  کرد  شدت سرکوبانقالب ایجاد شده بودند، به

هایِ این »نظام نوین« تشکیل »ملت ایران« بود. واژه عربی  بایستهنوین« در حال تکوین بود و از جمله  

دوره معنای دیگر یافت و با واژه  این  ، در  [33]  »ملت« که تا پیش از این دوره مفهومی صرفاً مذهبی داشت

سازی« نیاز داشت که بر  برای این پروژه »ملت یعتاًبرابر پنداشته شد. حکومت پهلوی طب Nationانگلیسیِ 

با عواملی که )بهگراییِ هرچه بیشملی که موجب همعوا تاکید کند و  اش( به واگرایی  زعمتر مردم بود 

رسمی کشور اعالم شد و حکومت کوشید تا با    عنوان یگانه زبانِمبارزه نماید. زبان فارسی به  انجامید،یم

ل و نیز بسیاری از شهرها و  هایِ ساسوادآموزیِ همگانی آن را در سرتاسر کشور گسترش دهد. اسامیِ ماه

گرایی نیز اگرچه از دوره قاجار  گرایش به ایرانِ پیش از اسالم و باستان  [34]   مناطق کشور تغییر یافت. 
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به آن اشاره    جزوه  این  شدیدتر شد؛ این گرایشِ شووینیستی که نابدل هم در   دوره   شروع شده بود، در این

ها  ها و عربها »دیگری« تعریف کند. این »دیگری« ترکانیملیت برای ایر  یِ کرده، کوشید تا بر پایه

چه که میراث ایشان است،  هر آن  بایستی. در نتیجه مشدندیبودند که دشمنان ایران و فرهنگ آن تلقی م

زدوده   ایران  زبانشدمیاز  عده.  بودند.  انیرانی«  »قومِ  این  میراث  جمله  از  عربی  و  ترکی  از    ی اهای 

با زبان ترکی به مقابله برخیزند و حتی طرح فکرانِ ناسروشن هایی کامالً  یونالیستِ آن دوره کوشیدند تا 

این خواسته  نهاد نمودند اما در نهایت ناکام ماندند و نتوانستند ترکی و عربی را براندازند و  فاشیستی نیز پیش

اشیستی، منحصر به ناسیونالیسم  گونه اقدامات خشن و بعضاً ف . البته ناگفته نماند که اینبه کنار نهاده شد

سازیِ« کشورهایی از  در فرآیند »ملت توانیتر از آن را مبسا بسیار خشنایرانی نیست و موارد مشابه و چه

 قبیل ترکیه، ایتالیا و فرانسه نیز مشاهده نمود.  

ت. در  کردِ سوسیالیستی نیسیک روی  عنوانیچهدر گذشته رخ داده است، به  چهبه آن  دل سوزاندن 

دوستی از  و گذشته  یکمانیفست کمونیست به هنگام توضیحِ سیرِ تکوینِ تاریخیِ بورژوازی هیچ حس رمانت 

که در دوره پهلوی،  و ماتریالیسم تاریخی درست یعنی همین. این  شود،یسوی مارکس و انگلس دیده نم

شده  یِواژه  107 عوض  این[35]  جغرافیایی  ب،  فارسی  زبان  دوره  این  در  کشور  هکه  رسمیِ  زبان  عنوان 

که  انکارشان نمود؛ اما این  توانیوجه نمهیچاند و به، حقایقی تاریخی[36]  برگزیده یا تحمیل شده است

اند(  سال خواهان بازگشتِ اسامیِ پیشینِ آن مناطق )که اکنون کامالً در میان مردم جا افتاده  80پس از حدود  

کردی منطقی محسوب شود و مانند این است  روی تواندینم یعتاًشویم یا با زبان فارسی دشمنی ورزیم، طب

زینیِ آن با زبان ترکی در آذربایجان شویم، یعنی درست روی دیگر  گکه خواهان احیای زبانِ آذری و جای

گاه  از روش مارکسیستی در تحلیلِ وقایعِ سیاسی و تاریخی داشتند، آن  ی اها بهرههمان سکه. اگر چریک

نابدل دیگر حکومت رضاشاه را »استبدادِ فئودال  علی را    کردیارزیابی نم  [37]  استعماری«  -رضا  این  و 

گویی به نیازهایِ  اش، پاسخافت که تمامی اقدامات رضاشاه در دوران سلطنتِ بسیار مستبدانهیدرمی  یخوببه

ایران بود و نه صرفاً »حفظِ منافعِ روزافزونِ امپریالیسمِ انگلستان«. اگر نابدل آشنایی    رشدِبورژوازیِ درحال

معمیق متوجه  داشت،  ایران  بورژوازی  منطق  با  مسئله  شدیتری  رژیم  هیچبه  که  که  نیست  این  عنوان 

خصلتِ  »فاقد  ازاین  رضاشاه  و  بوده  کانونضدفئودالی«  تمام  سازمانرو  و  نهادها  دموکراتیکِ  ها،  هایِ 

استعماریِ« خود را به زور سرنیزه و سرکوب    -تا »فرهنگ فئودال    است وبن برانداخته«ضدفئودالی را »از بیخ

گیرِ منافعِ بورژوازی  پی  یِاست. رضاشاه چون ازقضا نمایندهدرست عکس این مطلب    رواج دهد. مسئله

بورژوازی در  یِ ها و نهادهایِ دموکراتیک و مردمیِ پیشرو را بست تا رشد و توسعهِایران بود، تمامی کانون

گاه نتوانسته که »دموکرات« باشد و اساساً خودش هم چنین  پذیر شود. بورژوازی ایرانی هیچایران امکان
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متعارفِ غربی را  و    پایدار  لیبرال دموکراسیِ  یک   نخواهد توانستهم    گاه به احتمالِ بسیار، هیچسته و  نخوا

مزدِ کارگران در آن  اش هم روشن است. ایران از جمله کشورهایی است که دستدر ایران پیاده کند. دلیل

. بدیهی است که  رودیایرانی م   دارانِحداقل مقدارِ ممکن است و متقابالً باالترین سودها به جیب سرمایه

وسیعِ سیاسی ایجاد کند    هایِقدر نادان و نافهم نیست که در ایران دموکراسی و آزادیداری آنهیچ سرمایه

با برقراریِ یک نیمچه دموکراسیِ بورژوایی این کار در واقع گور خود را کنده است.  با  و اجازه    ،چرا که 

های کارگری، روندِ  اعم از احزاب سوسیالیست و کمونیست( و اتحادیهفعالیت به احزابِ سیاسیِ گوناگون )

شدت به چالش کشیده خواهد شد و بورژوازی ایران دیگر نخواهد توانست که  کنونیِ نرخ سود در ایران به

 معنا خون کارگران و فرودستان را بمکد. تمامتخته بیاندازد و مثل یک انگلِ بهشلنگ

ها پرداخته بپردازیم. مثالً دیدگاه او  اش به آنمطالبی که نابدل در جزوهنیازی نیست که به همه   

  40شان در دهه  های موجود در آذربایجان نسبت به فرهنگ قومیدرمورد میرزا معجز شبستری یا گرایش

نم ما  کار  به  دو مطلب  آیدیچندان  ولی  دارد.  پیرامون  وجود  اولی  که الزم است کمی  داد:  توضیح  شان 

 ها.  اییِ فرقه دموکرات است و دیگری »خروشچفی« خواندنِ تودهماجرا

. کندیشدت نسبت به اتحاد شوروی سمپاتی پیدا مناسیونالیسم چپ پس از پیروزی انقالب اکتبر به

استالین نبرد  در  ارتش سرخ  پیروزیِ  را  سمپاتی  جهان این  نهایت جنگ  در  و  به  یگراد  تقویت  دوم  شدت 

کش ]ایران[ این پیروزی را  باره نوشته که »پرولتاریایِ آگاه و خلقِ زحمتخود نابدل در این  [ 38]  .کندیم

پایِ این سرزمین را نیرو و شور و  ... ورود ارتش سرخ به آذربایجان، پرولتاریایِ تازه  دانستندیاز آن خود م

آذربایجانِ    یِ ، اتحاد شوروی شاخه1324ن قرار بود که در شهریور  ناپذیر بخشید«. ماجرا از ایشوقِ پایان

دموکرات هم پس از چند ماه، با حمایت    یِدموکرات آذربایجان جدا کرد. فرقه  یِ حزب توده را با نام فرقه

جعفر  یدجا حکومت خودمختار تشکیل داد. سنیروهایِ ارتش سرخ، آذربایجان را به تصرف خود درآورد و در آن

وری که تا آن زمان در روزنامه خود »مطالبِ تحقیرآمیزی در مورد سرانِ جوانِ مارکسیستِ حزب توده  شهپی

دموکرات، این جریان را رهبری کند. این جریان    یِ عنوان صدر فرقهفرصتی یافت تا به  [ 39]  «،نوشتیم

اما    [40]  الحاتی نیز انجام داد.اش، اص های مشابهمانند نمونهساله، بهیک سال برپا بود و در این مدت یک

که نیروهای شوروی ایران را  پس از این  1325نتوانست خود را به دیگر نقاط ایران تسری دهد و در آذر  

آن بدون  کردند،  درهمترک  دهد  نشان  خود  از  شایانی  مقاومت  پیشهکه  خود  شد.  به  شکسته  هم  وری 

جا درگذشت. حکومت پهلوی پس از شکستِ  ر آنآذربایجان شوروی گریخت و چندی بعد در یک سانحه د

های نیروهایِ قومیِ مرتجع، به  اش را تحت تعقیب قرار داد و به کمکدردسرِ فرقه، حزب توده و فعالینکم
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درستی  نابدل به  [41]  ها را متالشی کرد.های کارگریِ حزب توده در چند استان یورش برد و آناتحادیه

اش »با جدا کردنِ سرنوشتِ آذربایجان از ایران« و »طرح  ول دوره حکومتکه فرقه در ط   کندیاشاره م

، مبارزه طبقاتی  کردیعنوان کفایت نمهیچترین مسائل« بهکه »برای حلِ اساسی  [42]   ایشعارهایِ ابلهانه« 

  یسو ا بهها ر محتوا«، طبقه کارگر و دهقانبی  یِطلبانهاصالح   یِ هیک برنام   یدنکش  یشرا کنار نهاد و با »پ

آن نابدل  مشکل  کشاند.  وحشتناکی  نمپرتگاه  که  است  فرقه  تواندیجا  به  یِماهیت  را  درستی دموکرات 

کرد و  ترک نبودند اما اساساً یک رویوری پانتشخیص دهد و ارزیابی کند. فرقه دموکرات و شخص پیشه

شان بود.  رقه هم نهایتِ هدف و آرمانطلبانه« فاصالح   یِطلبانه داشتند و آن »برنامهغایتِ کامالً اصالح 

جا  این انتظارِ نابه  یِجا است. ریشهگیریِ مبارزهِ طبقاتی انتظاری نابهها برای پیرو، انتظار نابدل از آنازاین

شناختیِ مارکسیستی است. مشابه چنین  گیریِ روشهم بدین سبب است که نابدل اساساً فاقد یک جهت

اکثریت  سازمان  که حزب توده و  نیز مشاهده کرد. پس از این  57انقالب    یِهنگامهدر    توانیکردی را مروی

های چپ  رفتند، شماری از احزاب و جریان یاسیاسالمی را گرفتند و به زیر پرچمِ اسالم س  نیروهایِجانب 

درست بر  چیز دیگری بود. حزب توده و اکثریت    مسئله  ها را متهم به خیانت کردند. اما واقعیتِسنتی آن 

ها وارد کرد.  به آن  توانیگونه طعنی نمگیری کردند و از این نظر هیچپایه منافعِ سیاسیِ جنبشِ خود جهت

جریان این  که  است  کمبدیهی  مواضعها  بنابراین،  و  نداشتند  مارکسی  کمونیسمِ  به  تعلقی  شان  ترین 

را بیان کردند و کار    شانگیریموضعکس خیانت نکردند فقط  اما به هیچ  ؛عنوان مارکسیستی نبودهیچبه

سیاسی خود را در جهت همان موضع پیش بردند. حزب توده و اکثریت اشتباه یا خیانتی مرتکب نشدند،  

های مرتکب شدند که به این دو جریان سیاسی امید بسته بودند و امیدشان ناامید  که اشتباه را آن جریانبل

 شد.

نابدل  ضرورت دارد، مسئلهمطلب دیگری که پرداختن به آن   ی »رویزیونیسم خروشچفی« است. 

  -   یکه در نظر او نوعی ارتدادِ فکر   ای یمش؛ خطکندیمشی متهم محزب توده را به پیروی از این خط

م ریشهشودیعقیدتی محسوب  بازماین مسئله  یِ.  مارکسیستی  تحلیلِ  روشِ  فقدان  به  بازهم  .  گرددیی 

ها  ها را به قدرت رسانَد. بلشویک. انقالب اکتبر روسیه توانست بلشویکدهمیباره توضیح مکمی در این

رو شدند و از سوی دیگر  کشورهای امپریالیستی روبه  یِجانبهسو با هجومِ همهپس از پیروزیِ انقالب از یک

چنان  کنند و هم  ها به طریقی که بود توانستند بر این موانع غلبهها اعالن جنگ داد. آنسفید به آن  ارتجاعِ 

جنبشیِ حزب بلشویک   -  یخود نگاه دارند. اما به سبب مرگ لنین و تعلق سیاس  یارقدرت سیاسی را در اخت

پیش بَرَند.  اجتماعی در مناسبات تولید به  -   یدر نهایت نتوانستند انقالب سیاسیِ خود را با انقالبِ اقتصاد

بهآن سراسرها  در  را  دولتی  ابزارِ  و  زمین  دیگر   درستی  آن  از  پس  اما  کردند  اعالم  دولتی  کشور 
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نتوانستند/نخواستند که آن را در اختیار شوراها قرار دهند و به این معنا مالکیتِ زمین و ابزار تولید را اجتماعی 

  یِ مثابهبه  در آن،  کار  یروی چنان نرو، مناسبات حاکم بر شوروی سوسیالیستی نبود و چون هم. ازاینکنند

منتها با این تفاوت که در شوروی    کردی، از منطقِ حاکمِ بر مناسباتِ سرمایه پیروی مآمدیار مکاال به شم

  یِو همه  نمودمیطبقه مشخصی به نام بورژوازی دیگر وجود نداشت. نقش این طبقه را خود دولت ایفا  

د داشت. این روند از همان  ریزیِ مرکزیِ قدرتمند در اختیار خوتولید و زمین را تحت یک نظامِ برنامه  ابزارِ

برنامه استالین    یِزمان  تثبیتنخستِ  یک    ؛بود  رسیده  به  استالین  زمان  همان  از  شوروی  نتیجه  در 

عقیدتی یا یک تجدیدنظرطلبیِ    -   ی. رویزیونیسم هم یک ارتدادِ فکر آمدمی  به شمار داری دولتی  سرمایه

 واقعاً موجود در آن دوره، دیگر آن کمونیسمِ مدنظرِ  . کمونیسمِبودها  فراتر از این  که مسئلهصرف نبود بل

ناچار در آن تحریف و عدول  به  ،مارکس نبود؛ کارکرد و کاربستِ اجتماعیِ آن کامالً عوض شده و در نتیجه

گونه نبود که نخست تجدیدنظر و بازنگری  از مواضع نمایان شده بود تا با شرایط جدید تطبیق داده شود. این

اش تغییر یابد. تجدیدنظرطلبی از اساس جنبشِ اجتماعیِ رت پذیرد و سپس کاربست اجتماعیدر عقاید صو

. نابدل چون فاقد یک نقد سوسیالیستی از  کردیطبقات دیگر بود که در لباس کمونیسم خود را عرضه م

شچفی  و رویزیونیسمِ خرو  شودیدچار م  ای یلیتجربه شوروی و علل شکستِ آن است، به چنین خطایِ تحل

 .   کندیها را به آن »متهم« مایعنوان یک ارتداد فکری محکوم و تودهرا به

نها  مسئلهروی  یتاًنابدل  به  نسبت  را  مائو  و  استالین  مکرد  درست  ملی  »محوِ    داند یی  وظیفهِ  و 

طبقاتی«  . او »پیروزی بر دشمن  گذاردیناسیونالیسمِ افراطیِ هر ملیت« را بر دوشِ طبقه کارگر ِهمان ملت م

برم مقیاسِ کشوری«  در  پرولتری  انقالبیِ  »وحدتِ  م  شماردیرا محصولِ  تضمین  که »هرگونه    کندیو 

 گرایشِ مغایر با وحدتِ پرولتاریا و وحدتِ خلق« را جنبش چریکی نابود خواهد کرد.  

 صورت چند تز بیان کنم: نقد این جزوه مدنظرم بود، به درچه را از آن یا خالصه خواهمیدر پایان م

ت  که آن هم ملت ایران است. این مل  دهندیمردمان ساکن در ایران یک ملت را تشکیل م (1

 آیند؛ییک ملت به شمار نم ییتنها یک بهکه هیچاست از اقوام متعددی تشکیل شده 

چیزی تحت عنوان »ستم قومی« در ایران وجود ندارد. هیچ قانونی در ایران وجود ندارد   (2

ها را شهروند  دیگر قرار دهد یا آنکه اقوامِ ایرانی را در موقعیتی فرادست یا فرودست نسبت به یک

 ؛ ها به خدمات عمومی یا پست و مقام سیاسی شودرسیِ آنحساب آورد یا مانع از دستبه 2درجه 

نیافتگی له یا علیه قومیتیِ نیافتگی البته در ایران وجود دارد منتها این توسعهتبعیض و توسعه (3

بل نیست  تمرکزِ مفرطِ همهخاص  از مناسبات سرمایه و  ناشی  امکانات و خدمات در    یِکه  منابع، 
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جغرافیایی است. هیچ    فقرِ مشخصِخطِ  آزادی یک    -ان است. در خود تهران نیز محور انقالب  تهر

نشین در تهران را بهتر از یک کرمانشاهی  دستِ بیکارِ حاشیهدلیلی وجود ندارد که وضعیت یک تهی

 ؛تلقی کنیم

م و به  هایی که به دینی غیر از اسال شدت وجود دارد. همه ایرانیستم مذهبی در ایران به (4

های  و برخی فرصت  آیندبه شمار می  2عشر معتقدند، شهروندانی درجه  مذهبی غیر از شیعهِ امامیهِ اثنی

آن  -  یاجتماع از  مسیاسی  دریغ  شهروند    شود؛یها  اساساً  که  از    شوندینم  محسوببهائیان  و 

حقوقابتدایی دانشگاهترین  در  تحصیل  حق  جمله  )از  شدهشان  محروم  نیز  و  دان ها(  خداناباوری  ؛ 

 شود؛گرایی نیز مطلقاً به رسمیت شناخته نمیندانم

شان شهروندانی زن بودن یِواسطهستم جنسی و جنسیتی نیز در ایران وجود دارد. زنان به (5

ها دریغ شده است.  به همین سبب از آن  امکاناتیند و بسیاری از  آو فرودست به شمار می  2درجه  

، در صورت شناسایی به مجازات  شدیودشان تا چندی پیش رسماً انکار مدگرباشانِ جنسی نیز که وج

 شوند؛یمرگ محکوم م

های پرشمارِ ایران با استفاده از ابزارِ قانون در  ستم ملی هم در ایران وجود دارد. افغانستانی (6

ا دارند و مقامات رسمیِ حکومتی حتی  ایرانی قرار  فرودست نسبت به شهروندان  ز  موقعیتی کامالً 

 ؛ اندها« در مناطقی از کشور سخن گفتهسازیِ آن»ضرورتِ پاک

باید این حق و فرصت را داشته باشند   کنندیاقوام و افرادی که در ایران زندگی م  یِهمه (7

، حالیندرع  ؛صحبت کنند  خواهندیآموزش ببینند و به هر زبانی که م  خواهندیکه به هر زبانی که م

ها انگلیسی  ایرانی یِ چنین الزم است همههم ؛ سطح کشور ضروری استوجود یک زبان میانجی در 

 ؛ خوبی بیاموزند تا بهتر بتوانند با جهانیان ارتباط برقرار کنندالمللی بهمثابه زبانِ میانجیِ بینرا به

ی یا  بدین معنا هر مسئله  ؛کمونیسمِ مارکسی دکترین/علمِ شرایطِ رهایی طبقه کارگر است (8

با را  م  سیاستی  واکاوی  و  ارزیابی  طبقه؟«  کدام  نفعِ  »به  مارکسی    کند؛یپرسشِ  کمونیسمِ  برای 

 ؛ دنهیچ معنایی ندار ، به خودیِ خودمفاهیمی از قبیل »خلق«، »ملت«، »مردم« یا »بورژوازیِ ملی«

گذر  مبنایِ تحلیلیِ کمونیسمِ مارکسی کار و مناسباتِ حاکم بر آن است و تنها از این ره (9

های دیگر، اعم از قومی یا ملی یا مذهبی یا جنسی یا جنسیتی،  هویت  دهد؛یفراد هویت ماست که به ا 

باشد  تواندینم مارکسی  کمونیسمِ  عملِ  همه  راچ  مبنایِ  هویتآن  ی که  غیرطبقاتیها    ؛ اندهایی 

انسان طبقاتیِ  هویتِ  فقط  مکمونیسم  رسمیت  به  را  سیاستیها  مبنای  و  قرار  شناسد  خود  ورزیِ 

 هد؛دمی
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جز فاجعه به همراه    ای یجهتقسیم ایران به مناطقِ خودمختار یا فدرال بر مبنای قومیت نت (10

سیاست  یِهمه  یِوظیفه  ؛ندارد و  نیروها  چنین  برابر  در  ایستادگی  کمونیست  است،  نیروهایِ  هایی 

 ؛ راست آنیا در جناح  گیرندیها در جناح چپ سیاست قرار مکه این نیروها یا سیاستمستقل از این

نم (11 سیاست  تواندیقومیت  از  مبنایِ  دسته  آن  باشد.  کمونیستی  نیروی  هیچ  ورزیِ 

اند و در  گرا انداخته، در واقع خود را در دامِ نیروهایِ قومدهندیهایی« که به قومیت بها م»کمونیست

 . کنندیها بازی مزمینِ آن

ماندهِ  نادانی، از رسم و رسوماتِ عقبهنوز هم معتقدم اِشکالی ندارد که کسی از روی جهل و  

جا  خود دفاع کند و در این میان مهمالتی چند نیز در فضایِ مجازی منتشر کند اما آن  اییلهقومی و قب

از کنار اظهاراتی که وحدتِ طبقه کارگر را نشانه رفته    توانیید، نمآکه پای طبقه کارگر به میان می

شکاندنِ  راک من و چریکِ فقیدی مانند نابدل همین ضرورتِ درهمگذشت. شاید تنها وجه اشت  یسادگبه

 »هرگونه گرایشِ مغایر با وحدتِ پرولتاریا« باشد. 

 

 :هایادداشت 

  تعویق   به  زمان  این  تا  آن  انتشار   شخصی،  مشکالت  و  هامشغله  از  برخی  سبب  به  اما  نوشتم  97  زمستان  در  را  مقاله  این[  1]

  محیطی زیست   و   اجتماعی  اقتصادی،   سامانِنابه   بسیار   وضعیتِ  علیه   دیگر   شهر  چندین   و   خوزستان  مردم   که  حال .  افتاد

  دارند   قصد  شان رویدنباله   «گراهایِ چپ »  از   شماری   و   گراقوم   نیروهای   انتظار،   مطابق  و   اندزده   رقم  را   ایگسترده   اعتراضاتِ 

  هاآن   که  کاررفتهبه   آمارهای   جزبه.  بینممی   مناسب   را  مطلب  این   انتشار   بزنند،   اعتراضات   این  به   را  خود   «قومیِ »  برچسبِ  تا

  .امنداده  اولیه متن  در  چندانی تغییر  ام،کرده  روز  به را

  ماهیت   دلیل  به  که  غیرمارکسیستی  و   بورژواییخرده   کارِ  سبک   و  خاستگاه  با   که  است  چپی  «سنتی  چپ»  از  منظور [  2]

  چپ   نمودِ  بارزترین   چریکی   هایگروه .  شود   تبدیل  جامعه  وسیعِ   مقیاس  در   اجتماعی   گروهی   به  تواند نمی   خود   یبورژوایخرده 

  های جنبش   و  دبره  رژی  از   متأثر  باشند،   پذیرفته   تأسی   و  تأثیر  لنین  و   انگلس  مارکس،  از  کهآن   از   بیش  که  اندایران   در  سنتی

  و   آذربایجان»  یِجزوه .  بودند  وابستگی  و  استعمار   از  خالصی  برای  مستعمره   و  سومی   جهان  کشورهای  بخشِ رهایی - ملی

  ایران   در  « ملی  یِمسئله»   به   نسبت  جنبش   این   کردِروی  کمال   و   تمام  دهندهِنشان   توان می   نوعی   به  را   « ملی  یمسئله

 .دانست

 Alain اصلی  عنوان  با  ورسو   تارنمایِ  در  اکتبر  انقالب  گرد سال   درصدمین  بدیو  آلن   یادداشت  از  نقل   به  مضمونی [3]

Badiou on the Russian Revolution of October 1917. 
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)رایا  دونایفسکایا،[  4]   لنین،   ؛ 341ص  خجسته،: تهران .  مائو   تا   مارکس   از   و   سارتر  تا   هگل   از :  انقالب  و   فلسفه(.  1389. 

 .1591ص  فردوس،: تهران. لنین  آثار  مجموعه(. 1384. ) والدیمیر 

 :است  زیر  منابع از  برگرفته عمدتاً فنالند یخ تار به مربوط  اطالعات[ 5]

Lavory, Jason. (2006) The History of Finland. London: Greenwood Press. 

David Kirby (2006) A Concise History of Finland. Cambridge: Cambridge Universty 
Press. 

Henrik Meinander. (2020) A History of Finland. Translated by: Tom Geddes.  

  نئوکالسیک   سبک  به   هلسینکی  در   متعددی  بناهای   تبار،آلمانی   معمار   اِنگِل،  لودویگ   کارل  توانمندِ   دستان   با   دوره  این  در[  6]

  هلسینکی   دانشگاه   و   لوتری  کلیسایِ  ،( هلسینکی  شهر  جدیدِ  مرکز)  سنا   میدان   به  توان می  هاآن   یجمله   از   که  شد   ساخته

  .کرد  اشاره

  توانیمنمی   هم  روس   و  نیستیم  سوئدی   دیگر   ما : »بود  صورت  بدین  دوره  این  در  ناسیونالیستی  معروفِ  شعارهای  از  یکی [7]

  چشم   نباید   نیز   فنالندی   « ملیِ  هویت »   پیدایش   در  ادبیات   نقش   از   میان   این   در .«  باشیم[  فنالندی ]  فین   بیایید   پس  باشیم،

 .پوشید 

  فنالند  نسبیِ ازخودمختاریِ که کرد  منتشر  فوریه یاعالمیه به موسوم ایاعالمیه 1899 یفوریه  در  دوم نیکُالی  تزار [ 8]

  ی اعالمیه   فنالند   کلِ   دار فرمان   بعد   سال   یک   نمود؛ می   منحل   تزار   ارتشِ   نیروهایِ   درونِ   را  آن   ارتش   و   کاست،می   شدت  به

 .شود  تبدیل  قضایی  و  اجرایی  دستگاهِ  زبانِ  به  سال  10  طی  در روسی   زبان  که  بود  شده  مقرر  آن  در  که  کرد  منتشر  را زبان 

 .داد خواهم   توضیحاتی  ادامه در آذربایجان   دموکرات یفرقه و  وریپیشه  درخصوص [ 9]

  تذکره   بر   مینورسکی   استاد   حواشیِ   و   تحقیقات   یا :  صفوی   حکومت  اداری   سازمان (.  1378. )والدیمیر  مینورسکی، [  10]

 .39  ص  امیرکبیر،: تهران . الملوک 

 .181  و 77صص. مرکز نشر : تهران. صفوی  عصر  ایران(. 1389. )راجر  سیوری، [ 11]

 .7ص اینترنتی،  نسخه ( توفان)ایران کار  حزب  انتشارات ملی، مسئله  و مارکسیسم. جوزف استالین، [ 12]

 .15و 6ص  همان،[ 13]

 15/4/1362  مصوب کشوری، تقسیماتِ  ضوابطِ و  تعاریف قانون 4 ماده[ 14]

  نیستند  ایران  ملت از  بخشی اند،ایران  در که هایی افغانستانی . کندی م  زندگی که نیست ایران ملت تنها ایران در البته [15]

  کنند می  زندگی ایران دولتِ سویِ از شدهاِعمال  ملیِ ستم  تحت قانونمند صورتی به قضا از که اندمستقل  ملتی خود کهبل
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  غیرانسانی   راستیِبه  وضعیتِ  بررسیِ .  شوندمی   محسوب   سه  درجه  شهروندانی   حالت،   بهترین  در  یا  ناشهروند  قانوناً  و   رسماً  و

  .است جداگانه نوشتاری نیازمند  خود و نیست نوشته  این موضوع  ایران  مقیمِ هایِافغانستانی  دهشتناکِ و

 ی همه   نیز  را  فطر  و  قربان  عیدهای  و  گیرند می   جشن  را  سوری  چهارشنبه  و  نوروز  ایرانی  اقوامِ  یهمه   نمونه،  برای [16]

  مراسمِ   قبیل  از)  شان رسوم  و  رسم .  دارندمی   گرامی   شان، بودن   سنی   و   شیعه   یا  طایفه   و  قوم  از   مستقل   ایرانی،   مسلمانان

 .است برخوردار متعددی  های شباهت از  جزیی هایتفاوت  رغمِبه نیز ( هااین  جز  و  فوت ازدواج، خواستگاری،

  تقسیمات   در   که  مشخص  سرزمینی   و   جغرافیا  در  اقوام  از  یک   هر  که  شوند   مدعی  است  ممکن   گراقوم   فعالین  البته [  17]

  خود   خاص  و  مشترک   سرزمین  دارای  نظر  این   از   و  اندساکن  متمرکز  صورتی  به  گیرد، دربرمی   را   استان  چند   یا   یک   کشوری

  آذربایجان   های استان   در   ایران   هایترک   از   توجهی   قابل  یِعده   مثال  که  است  درست   این.  نیستم  ادعا   این   منکر .  هستند 

  دیگری   یِعده .  دهد نمی   جای  خود  در  را  ایران  های ترک  همه   رقم این  اما  کنندمی  زندگی   زنجان  و  اردبیل  غربی،  و  شرقی

  اصوال   و  کنندمی   زندگی  اقوام   دیگر  میان  در  فارس  و  همدان  شمالی،  خراسان  قزوین،  تهران،  هایاستان   در   ایران   ترکان  از

  هرچند   شهرِ   یا  روستا  آن،  در  که  یافت  توان می   کشور  در  را  استانی   ترکم  که  است  صورتی   به  ایران  در  ترکان   پراکندگیِ

  تنها   را   ایران   غربیِ   شمال  منطقه   توان می   چگونه   صورت   این   در .  باشدنداشته   وجود   نشینترک   جمعیتِ کم  و   کوچک

  دربرگیریِ  به  قرار   اگر   و   پوشید؟   چشم   غیرآذربایجانی  هایتُرک   توجهِقابل   جمعیت  از   و   دانست ایران   های تُرک   گاهِ سکونت

 نمود؟  تعیین   مشخص ثغوری و  حدود با  مشترک سرزمین هاآن  برای  توانمی  چگونه باشد، غیرآذربایجانی  هایتُرک  این

  ضرورت   ترک،   اقوام  با   ایران  تاریخ  تنیدگیِ درهم  و  ایران   در  ترک   توجهی قابل   جمعیتِ  وجود  به  توجه   با   این،  بر   افزون  و [18]

 .شودمی  احساس شدتبه  ایران در  ترکی هایِ زبان   و اقوام مطالعاتِ  بنیادِ و شناسیترک  یِرشته   وجودِ

 .7ص  کار،نیروی  آمارگیریِ طرحِ  نتایجِ یِچکیده (. 1400 بهار. )ایران  آمار مرکز [ 19]

 .7ص  ، 97  پائیز در  کار  نیروی  آمارگیریِ  طرحِ نتایج یچکیده (. 1397 پائیز . ) ایران  آمار مرکز [ 20]

  « قومی  ستم  یِمسئله   باب  در  نکاتی»  نام  با  دیکریشین   تلگرامیِ   کانال  در  که  یادداشتی  در   نیز  ترپیش   بارهاین   در[  21]

 .امداده   توضیحاتی شد،  متشر

 .6 یشماره  نامعلوم انتشار  محل.  تئوریک بهمنِ 19 نشریه(. 1354.)خلق  فدایی  هایچریک [ 22]

  یِمرحله   در   ما   ایران،   انقالبِ  تاریخیِ   تکاملِ   نظر   از »  که   است   شده  تشریح   چنین   موضوع   این   جزنی،   تزهای   جزوه   در [  23]

  به  وابسته  رژیمِ  برانداختنِ : از  است عبارت   کنونی شرایط  در   انقالب  عمومیِ استراتژیِ . داریم  قرار  دموکراتیک - ملی انقالب 

  روابط   از   کامل   طرز   به  را  فئودالیسم  خلق،   نیروی   بر   تکیه  با   بتواند   که  دموکراتیک   و   ملی  حکومت   ایجاد   و  امپریالیسم 

.  نیجز بیژن آثار و زندگی درباره(. 1999. )جزنی   بیژن آثار نشر  و گردآوری  کانون.« کند حذف  ایران اقتصادیِ و اجتماعی 

 .326- 293صص خاوران انتشارات : فرانسه
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  هایِ آزادی   اسالمی،حجاب   علیه  مبارزه  که  دید   هایی«چپ»   بین  در  توان می   خوبی  به  را  کردروی   این  کنونیِ  یِنمونه [  24]

  حمایت هاآن  از  نیز پروغرب لیبرالِ « شومنِ» و « کَمپِینِر»  تعدادی  کهآن   سبب به را، دست  این از مسائلی و فردی  ابتداییِ 

  دهند؛ می   جلوه  فرودستان  و  کارگر   یطبقه   به  ربطبی   و  بورژوایی  مسائلی   زنند،  جا  آن  رهبرِ   را  خودشان   کوشندمی   و   کنندمی

  نشان   جامعه  به  و   بزند  مسائل  این   تمامیِ  به  را   خود   هژمونیِ  و  رهبری   مهرِ   باید   کارگر   طبقه  عکس،   به  درست   کهآن   حال

 .رساند   سرانجام به  و کند رهبری  را  مطالبات گونهاین  تواندمی  که است او فقط  که دهد

 .93ص  کتاب، ترجمه و  نشر بنگاه : تهران. ماد  تاریخ(. 1345. )ایگور  دیاکُنُف، [  25]

 .336ص  جیبی،  هایکتاب  سهامی شرکت: تهران . کسروی  کاروند(. 2536. )احمد کسروی، [ 26]

  یافته   انتشار   1310سال  در صفوی   زاده رحیم   کوشش   به  که انوشیروان   اول   خسرو  هاییادداشت  به   موسوم  دفتری   در [ 27]

  از   برخی  اِسکان  و  « ترکان  از  تن  هزار 50»  آمدنِ  از  انوشیروان  خسرو   است،  مسکویه   ابن  االممِتجارب   از  بخشی  ترجمه  و

 .کندمی  صحبت  «آذرآبادگان در ...   و  اران در»  هاآن 

  سیاسی   قدرت  زندیه،   یِدوره  جزبه   قاجار،   حکومت  پایان  تا   غزنوی   دوره  از  که  باشیم  داشته مدنظر  اگر  کهاین   ویژهبه [  28]

 .بود تُرک مختلفِ هایِخاندان  و طوایف اختیار  در  سال 900 حدود برای  ایران  در

 .دانندمی  ترک  نیز  را  هاسومری  حتی   تُرک  گراهایقوم اشکانیان؛  و  مادها مشخصا [ 29]

  در   یا   خواهدل   به  کاران بزه  و   مجرمین   و   نداشت  وجود   عمالً  مدنی   قانون   اسم   به  چیزی   مجلس،   تشکیل   از   پیش   تا [  30]

 .شدندمی  مجازات  شرعی یِگرایانه واپس  « قوانینِ» با حالت  بهترین 

  قانون،   این  با  مطابق .  رسید  تصویب  به  «بلدیه  قانون »  عنوان  با   1286  سال   در  ایران   در  شهرداری   قانون  نخستین [  31]

  ریاستِ   برای   را   فردی   خودشان   میان   از   نیز   شدهبرگزیده   اعضای.  گزیدندبرمی   انجمن  برای  را   خود   نمایندگان   مستقیماً   مردم

 .آمد می  حساب  به  شهردار و  شدمی  نامیده «کالنتر » بلدیه  انجمنِ رئیسِ.  کردند می  انتخاب  بلدیه  انجمنِ

  صورت   به  مشروطه   انقالب   از   پس   اما   بود   شده   تضعیف   شدت  به   داریتیول   نظام   همان   یا   اِقطاع   که   است  ذکر   به  الزم [  32]

 .شد  فراهم  زمین بر مالکیت امکان  قانونی، صورت به ایران در  بار نخستین برای رسم  این الغای با . شد  اعالم ملغا قانونی

  یک   پیروان  درمعنایِ   را  نحل،ملت   و  ملل  ارزندهِ   کتاب   نویسنده  شهرستانی،   عبدالکریم  بن  محمد   ابوالفتح   نمونه،  برای[  33]

  شهرستانی، )  اندشده   نامیده  «االسالمیۀ  الملۀ »  مسلمانان   آن،   چهارم   یِمقدمه   در   مثالً  بَرَد؛ می   کار   به  مذهبی   آئین   یا  دین 

 .(10ص  العلمیۀ،دارالکتب : بیروت. النِّحَل و المِلَل(. 1413. )عبدالکریم بن  محمد ابوالفتح 

 نامه فصل .  ایران  فرهنگستانِ   نقشِ   و   اول  پهلوی   دوره   در   ایران   شهرهایِ   اسامیِ   تغییر (.  1391زمستان. )شهره  پور، جالل [  34]

 .54 ، 50ص  ،(4) 22 استاد،  گنیجه

 .54  ص  پیشین،  منبع[ 35]
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  رسمی   زبان   اصوالً  اما  رفتمی   کار   به  ساالری دیوان   و  اداری  زبانِ   عنوان   به  هم   دوره   این  از   پیش   فارسی  زبان   البته [  36]

 .یابدمی  رواج و  رسمیت همگانی   آموزش  مددبه و مدرن  هایِ ملت –  دولت  پیدایشِ  با  که است مدرن ایپدیده 

ا37]   تولید   هایشیوه /شیوه  درخصوص .  است  نداشته   وجود   ایران   در   گاههیچ   آن   اروپاییِ   معنای   به   فئودال   ساسا [ 

  از   پیش  ایران  در  معتقدند  ایعده .  هست  نظراختالف   تاریخ  اندیشمندان  و  پژوهشگران  میان  در   ایران  در  داریپیشاسرمایه 

  پرویز   و   طباطبایی  سیدجواد  بهار،   مهرداد   قبیل   از  ایعده   و   است  بوده   برقرار   آسیایی   نظام  به  موسوم  یِشیوه  داریسرمایه 

  و   تولید   یِشیوه   این   پیرامون   تربیش   بحث   و   بررسی   برای.  کنندمی   رد   را  ایران   در   آسیایی   تولید   یِشیوه   وجود   پیران 

  در   موردی  مطالعه  یک  و  آسیایی  نظام  نظریه  عنوان  تحت عظیمی  ناصر  اثر  به  بنگرید  آن   درخصوص   گوناگون  های دیدگاه 

 .است کرده  منتشر 1391 سال در را  آن ژرف  نشر  که ایران، 

ال38]    شوروی،   کمونیست  حزب  چارچوبِ  در   روسی  ناسیونالیسمِ  گیریقدرت   که  کرد  اشاره  هم  نکته  این  به  باید   بته[ 

  هایِ جنبش   و  احزاب  همه  روس   ناسیونالیسم.  گذاشت  جهان  سراسر  در  کمونیستی  جنبش  روی  ویرانگری   بسیار  تاثیرات

  « برادر  احزاب   تمام»  از  و  دید می   خود  ناسیونالیستیِ  یِنظرانهتنگ   منافعِ  و  مناسبات   چارچوبِ  در  تنها  را  جهان   کمونیستیِ

  .دهند  رُجحان  دیگر  امورِ تمامیِ بر را  «سوسیالیستی  میهن » منافعِ  که خواستمی

 .206ص  نی، نشر : تهران. مدرن  ایران  تاریخ(. 1389.)یرواند   براهامیان،[ آ39] 

  تقسیم   دهقانان   میان   را  دولتی   اراضی   زد،  تبریز   دانشگاه  تاسیس   به  دست   نمونه،   برای   آذربایجان،  خودمختار   دولت [  40]

 .داد   کاهش گرفتندمی  هادهقان   از ها ارباب که را  ایمالکانه بهره  و نمود 

 .207  ص  ،40 شماره  منبع [41]

 . «است مماتی   و حیاتی  مسئله ما  برای  زبان» که  زبا» که شعار  این مثال [ 42] 

 

 

 2qJ-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک
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 اما چگونه؟  گویند،همه از انقالب زنانه می
 

 2021اوت  17

 عسگرپور شکیبا ی: نوشته

 

مطالبهطی سال دادخواه،  معترض،  زنان  یا »بدنهای گذشته، صدای رسای  و  مفرد شورشگر  گر«  های 

ساز زن معترض عرب و  شکن فضاهایی راکد و منجمد منعکس شده است. از فریادهای تاریخچون خطهم

ی دیگر کارگران،  با بدنه  یا همراهی  تکرار »آقا، مظاهرات سلمیه« تا ردیف اول اعتراضات صنفی، معیشتی و

ها انباشتِ »گستره« تبعیض و خشونت، صدا و  این زنان هستند که دلیرانه و متکی بر خشمی ناشی از سال

 کند. حضورشان، فضا و مکان را تسخیر می

های شهری در اتحاد  های درونْ قدرتِ پیاپی، خیزشبه موازات این دینامیسم طبقاتی و جنسیتی و بحران

های  تپه و مابقی تشکلاعتصابات هفت  اعتراضات خوزستان شکل گرفت. پس از طرح مطالبات مشترک وبا  

ترین اعتصاب »واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی« وارد دومین ماه خود شده است و  کارگری، حاال بزرگ

 مرکز نفتی را دربرگرفته است.  114ی این اعتصاب، بیش از دامنه
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، صدها تن از زنان و مردان )کارگران دارای قرارداد موقت کاری( شرکت نفت ایران،  1400خرداد    5در روز  

خلیجدست در  نفتی  و یک سکوی  بهرگان  و  عسلویه، الوان  مناطق  و  پنج شهر  در  به  کم  دست  فارس 

گیر بود. اما پس از آغاز اعتصابات  اعتصاب و تجمع زدند. در این تجمع، حضور نیروهای کار زن بسیار چشم

هایی نظیر  سراسری واحدهای نفتی، دیگر تصویر متحد آنان در خط اول اعتصابْ نمایان نبود. در کنار گزاره

زنی آنان و تهدید همیشگی اخراج از  سهم اندک اشتغال زنان در ورود به شرکت نفت، میزان و توان چانه

یا   اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و  هایبندیتوان در سایر تقسیمکار، این »استمرارِ اعتراضی نهان« را می

سو بسیار حائز اهمیت  ی پنجاه به اینبندی کرد. برای بسط این مهم، تاریخ اواخر دههشورشی زنان رسته

 است: 

ماشین کارخانه  زنان«  »کمیته  قرارداداز  »بدون  زنِ  کارگران  با  اتحاد  اعالن  و  تبریز  کاری«    سازی 

، یک تاریخ  1400خرداد    5کارگران زن در اعتصابات عظیم نفت در  تا حضور    1358خرداد    5آذرالکتریک در  

و سیاهکل مقابل  ساله از اقتصاد سیاسی اشتغال زنان وجود دارد. از ایستادگی زنان روستاهای الهیجان    42

نشینی، عدم پرداخت قبوض  نژاد در عقبماموران مراتع و جنگلبانی رژیم شاه تا وادار نمودن دولت احمدی

ها، یک تاریخ مقاومت روزمره تهیدستان گر اقتصادی آزادسازی قیمتگاز و مخالفت با تبعات ویران/برق/آب

 جریان دارد. 

بخشی، احقاق حقوق زنان و ایستادگی  ی فعاالن حقوق زنان و نقش آنان در آگاهیبا مجزا قراردادن بدنه

چنین های سیاسی و همو در عرصهعلیه آپارتاید جنسیتی، اقتصادی و سیاسی، تاریخ صفوف زنان دانشج

و »پرستارانِ« زن طی سال زنان و  های گذشته، میجریانات صنفی »معلمان«  توانیم وجوهِ دیگرِ نقش 

 اعتراضات آنان را در سه بخش:

 قرار دهیم.  گر ج( کالبدهای مطرود و شورش  گر وی حمایتب( بدنه، کارانثباتالف( کارگران و بی

های سیاسی زنان« در سه سال  ین موارد، نگاهی به ظهور، عملکرد و افول »سازماناما پیش از بررسی ا

ها بسیار  درج شده است، چرا که پاسخ به این پرسش  60تا سرکوب تابستان    57حیاتی پس از انقالب  

 ضروری است: 

 ؟ها خواهد بودبخش در زمان فعلی، نوعی بازیابیِ صرفِ همان سازمان( آیا آلترناتیو رهایی1

 شد؟ ی »خودانگیخته« و »غیر متشکل« زنان میهای سیاسی زنان، مانع از شکل مبارزه( آیا وجود سازمان2
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داری ایران با محوریت تحمیل رنج مضاعف بر  ی تولید سرمایه( در اطالق این انقالب زنانه، تبعات شیوه3

آن در یک »بورژوازی ملی« از    روکراتیکوهای بزنان و ضرورت گذار از آن بررسی شده است؟ و یا بدیل

 زده خواهد بود؟جانب یک پارلمانیسمِ کمترِ نابرابر و جنسیت

شود؟ و اگر  ی انقالب زنانه میی اعتراضات باعث اطالق گزاره( آیا شاخص جنسیت و زنانه بودنِ چهره4

 ؟ شودبالقوگی این انقالب گفته می یابی، از پاسخ مثبت است، بر چه بستر مادی و تشکل

درهمعلی بخشرغم  شاخهتنیدگی  از  بسیاری  پیشِهای  متن  زنان،  اعتراضی  تدقیق  های  در  سعی  رو 

زنانه« و جهت گزارهترمینولوژی »انقالب  با  قاطع  از زیست روزمرهی »سیاسیگیری  «  تهیدستان  زدایی 

 دارد. 

گرفتند که از منظر گستردگی به  های زنانی شکل  ها و تشکلدر سه سال نخست پس از انقالب، سازمان

کارگری بودند. مبارزات آنان طی سه سال نخست انقالب، فردی یا  دولتی، بعضا دولتی و  ترتیب چپ، شبه

رو، نام، اهداف و مواضع  یافته و یا گروهی و متکی بر اتحاد بود. در دو جدول پیشِجمعی، بعضا غیر سازمان

های انقالبی تنظیم شده است:  ها و اتحادیهانْ متشکل از کمیتههای سیاسی چپ زنو نام نشریات سازمان

(1) 
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رغم تعریف دموکراتیک  ها و تشکالت که حیات سیاسی کوتاهی داشتند، علیها، کمیتهتمامی این سازمان

سویی یا ایستادگی علیه رفراندوم و یا مواضع  های سیاسی، همگیریخود در نوع فعالیت، عمدتا در جهت

در قبال حجاب اجباری، »انقالب اداری«، لغو قانون حمایت از خانواده، سلب حق از قضات زن، سرکوب    خود

. صحبت و  شوندسازی زنان از جامعه است که متمایز میهای منزویزنان کارگر جنسی شهرنو و سیاست

تشکل این  عملکرد  صریح  امانقد  بود،  خواهد  ساده  بسیار  دهه  چهار  گذشت  با  حاال  منظرِ    ها  از  آنچه 

ی آن  پذیری سیاسی زنان حائز اهمیت است، جز با مرور یک تاریخ مبارزاتی و شرح سرکوب پیوستهنقش

 میسر نخواهد شد.  
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  ها، مخرجهای زنان و کارگری و یا ارگان و نشریهگروهی هر تشکل، اعم از کمیتهجز تعاریف کار درونبه

 ها عبارت بود از: انهای اعتراضی تمامی این سازممشترک شیوه

 ( تظاهرات/راهپیمایی/تحصن1

تنظیم درخواست، طومار و جمع2 آوری امضا )نظیر اعتراض به تصویب اصالحیه قانون خانواده توسط  ( 

 اتحادیه انقالبی زنان( و 

 ها و یادبودها. ( بزرگداشت3

سازی  عادی  حجاب اجباری واگر عملکرد و مواضع سیاسی/ایدئولوژیک حزب توده در تحمیق مبارزات علیه  

مثابه یک ضد جریان دموکراتیک و از قضا ضد چپ مورد تاکید قرار دهیم، از ستم روزمره علیه زنان را به

آنگاه نخستین پرسش حیاتی آن است که چرا با وجود مطالبات مشترک بر احقاق حقوق زنان و حضور  

 های زنان شکل نگرفت؟ پویای آنان در اجتماع، یک اتحاد سراسری در میان تشکل

های مفرد  ای را در قالب اعتراض علیه سازمانمقاله  1358در تاریخ سوم و چهارم خرداد    ی آیندگانروزنامه

انجمن    5»شورای همبستگی زنان« متشکل از    1358آذر    4در تاریخ    (3)چاپ رساند.  زنان به سازمانِ 

جمعیت بیداری زن    (4)نان جبهه دموکراتیک ملی ایران  رهایی زنان، اتحادیه انقالبی زنان مبارز، کمیته ز

. آنها ضمن صحبت از مسائل پرشتاب  و جمعیت زنان مبارز نخستین کنفرانس مشترک خود را برگزار کرد

با اعالمِ مواضع   جامعه به نقد درون سازمانی هر تشکل و احزاب در قبال زنان پرداختند. این اتحاد تاریخی

ی زنان، انحراف از مطالبات انقالبی است« از سوی برخی احزاب  پرداخت به مسئلهانگیزی نظیر »حیرت

این میان، برق ساختمان برگزار شد! در  از گزند چماقچپ  نیز  زنان  داران، مصون  ها و نشست مشترک 

گام سیاستنمی به  اعمال گام  با  اقتصادیِ »حجاب  ماند. حاال دیگر  تبعات  زنان و  انقیاد  هایی در جهت 

ها،  های صنفی زنان نظیر )زنان مشغول به کار در وزارتخانهجباری« در سقوط اشتغال زنان، مابقی انجمنا

نویس  ها، کارکنان زن سازمان برنامه و بودجه و...( نیز با ایجاد »کنفرانس مشترک در اعتراض به پیشاداره

رس دخترانه به دلیل کمبود نیروی  قانون اساسی« اعالم موافقت کرده بودند. به موازات این روزها، مدا

شد و صحبت  زده مواجه میی جنسیترو بودند، ورزش زنان با مفاد هر روزهآموزگاران زن، با اختالل روبه

حاکم، حل می انقالب  قدرت ضد  تثبیت  و  وقایع  سیالب  در  زنان،  جنبش  از  کنفرانس  مستقل  این  شد. 

های  ها شکل گرفت، از حمایت دیگر احزاب و سازمانها جلسات مشترک با تشکلمشترک که پس از هفته

است. با    60ی حائز اهمیت اما، سنت نقد درون جنبشی این احزاب تا سال  سیاسی چپ محروم ماند. نکته
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  3الی    2ابیم که پس از گذران  یهای سیاسی چپ، در می های زنان و سازمانهای تشکلمروری بر بیانیه

دی نیز مطلقا واکنشی نشان ندادند( که اهمیت سیاسی حمایت از اعتراضات زنان  تعداسال، آنان دریافتند )و  

ی حمایت از کنفرانس مشترک زنان در اعتراض به  به اندازه  57اسفند    21تا    17علیه حجاب اجباری در  

نشینی زنان تا چه حد اهمیت داشته است  نویس قانون اساسی، سلب حق طالق، تعدد زوجات و خانهپیش

پنداشتند حوزه و مسائل مربوط به زنان در سیالیت انقالب قطعا حل خواهد شد:  خیال باطلی که می  و چه

ی«  کند که »اغلب و نه همهدرستی اشاره می»بررسی کوتاهی از مبارزات دموکراتیک دو ساله زنان، به

های سیاسی ی سازمانهای جنبعنوان سازمانتر بههای زنان که بعد از انقالب تشکیل شدند، بیشسازمان

ی مبارزات دموکراتیک بپردازند.  ی بسیج زنان در عرصهبودند و متاسفانه طی این مدت نتوانستند به وظیفه

های دخترانه، قانون  ها و کارخانجات، یورش وحشیانه به خوابگاههزار زن از اداره  100بیرون راندن بیش از  

 (6)»قصاص« را چگونه باید پاسخ داد؟  اساسی و طرح قوانین مردساالرانه و باالخره 

 

 

های ارتجاعی حاکمیت، تنها به بازنشر  های گذشته، تصویر نخست اعتراض زنان علیه سیاستطی سال

ی پنج روز اعتراضی علیه حجاب اجباری معطوف شده است. این بولد شدگیِ متکی بر  ها و صدها بارهده

برد تحوالت  هایی سیاسی در جهت پیشبایست حاوی پیامبرانگیز، میتصاویر شکوهمند و حقیقتا رشک

 . امتنینبینه فغان و حسرت  اجتماعی دموکراتیک در زمان فعلی باشد، و
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ی  یافته« و بدون رانهاسفندماه، »خود انگیخته«، »غیر سازمان  21تا    17و اعتراضات    57مارس    8برگزاری  

حامل این مهم است که اگر نام سازمان و    ن نکتهسیاسی از جانب فراخوان احزاب سیاسی وقت بود. ای

های  تشکیالت، در قدم نخستْ زایشگر اتحاد و تربیت نیروهای درون گروهی در جهت ورود و تسخیر بزنگاه

ها، سرکوب و سرعت تخریب ضد انقالب حاکم،  سیاسی است، حداقل در بخش مبارزات زنان این سازمان

هزار نفر هم رسید، از سوی   20در روز آخر به    بوده است. تظاهراتی کهتر از عملکرد آنان  بسیار پرشتاب

هایی مذهبی  گری شخصیتی آیندگان منعکس شد و با واسطهصدا و سیما سانسور شد، تنها به مدد روزنامه

سازی شد: »هیچ اجباری در کار نیست،  اهلل طالقانی، پذیرش حجاب اجباری هم اینگونه عادینظیر آیت

کنیم با لباس ساده و موقر، یک روسری هم سرشان بیاندازند،  ادر هم نیست. از زنان خواهش میمسئله چ

برنمی که  جایی  میبه  که  آنهایی هم  مویخورد.  مویخواهند  روی  اگر  نشود،  خراب  روسری  شان  شان 

نیز اعالم کرد: »در  بیاندازند، بهتر است و بهتر محفوظ می اسالم به  ماند«. طالقانی در صحبت دیگری 

 (7)قدری حق به زنان داده شده که مردها باید قیام کنند«.  

های سیاسی چپ، تمام  روزه، زنان سازماندر این بین اما زنان قیام کردند. پس از سرکوب تجمعات پنج

پذیری سیاسی زنان کارگر  اساسی، احقاق حقوق زنان و غافل نشدن از نقشقوای خود را بر تغییر مفاد قانون

سازی و خاموشی هر جریان  دست، نفیر یک60خرداد    30رودستْ معطوف کردند. اما روزهای منتهی به  و ف

 داد. مذهبی و غیر مذهبیِ مخالف را می

ی کوتاه،  ای سخت در یک دورههای منطقه، مردم در پی مبارزهدر ایران نیز نظیر بسیاری از دیکتاتوری

های زنان شکل گرفت. اما  های مردمی از جمله تشکلازمانهای دموکراتیک را تجربه کردند و سآزادی

های خود فرموده، وابسته و خصوصا  ها، به برپایی تشکلقدرت روی کار آمده، پس از قلع و قمع این سازمان

ها« روی آورد تا با سلب حق ورود دیگر احزاب و مبارزان، تنها جمهوری اسالمی باشد که حقوق  »خیریه

ها و تحرکات در یک چارچوب، حق  کند و تنها یک قدرت مطلقه باشد که با تعیین رفرمزنان را تعریف می

یابی فعاالن زنان مستقل در  ای منجر به بازیایی، گفتگو و تشکلزن و صدایش را منعکس کند. چنین رویه

یه زنان  منع خشونت عل ها، کارزارهای سیاسی، قضایی وهایی نظیر کمپینجات مختلف شد که نمونهدسته 

و درست در    1359شمار این »جنبش« است. در اواخر سال  و قانون حمایت از خانواده، تنها موارد انگشت

های خود، عملکرد تعداد محدودی از  هایی که زنان در جلسات درون گروهی و یا احزاب چپ در بیانیهماه

گفتند )نظیر انتقاد علیه  ای« میالیت تودهاز ارتقای امداد به »فع  کردند وهای کارگری زنان را نقد میکمیته

ای(،  پخش شیرخشک در مناطق فقیرنشین و عدم تطابق دانشجویان اعزامی جهت کار در مناطق حاشیه
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گری وارد فضای تماما چپِ  های زنان مذهبیِ وابسته به حکومت بر مبنای خیریه و برای خیریهطیف تشکل

دلیل تاریخ دادخواهی این مادران  کل »جمعیت مادران مسلمان« بهمبارزات زنان شدند. در این میان دو تش

دلیل ذکر کرونولوژی جبهه ملی از همراهی با  مجاهد و »جمعیت زنان ایران، سازمان زنان جبهه ملی« به

انزوا و قتل تا  )پروانه اسکندری و داریوش  های زنجیرهجمهوری اسالمی  نظیر  ای دو تن از اعضای آن 

 ی مجزا را خواهان است: فروهر( نوشتار

 

 

فزایندههمان اشاره شد، سرعت  حالت  گونه که  در  را همواره  زنان  استقرار حاکمیت جدید،  و  تغییرات  ی 

درستی(  های مبارزاتی مردمی، این گزاره )بهتدافعی و واکنشی قرار داده بود. در بستر تحلیل تاریخی جنبش 

های  سازمان  ــها حتی  تا طی این سالــ  ای باعث شد  نین رویهشود، اما چدال بر مقاومتی هر روزه معنا می

داری که در بدو انقالب در پی نظام اقتصادی اسالمی و راه  زنان نیز پرداخت به شمایلِ وجه تولید سرمایه

سازی و سلب ید  های پولیاتوپیای اسالمی مستقر شده بود را از دست بدهند. نمود حقیقی اتکا بر سیاست

داری اسالمی  تحقق پیدا کرد و سرمایه  1360نویس قانون کار در سال  کارگران از سوژگی سیاسی در پیش

های قانونی  ی تبعیضرا رقم زد. مجموعه  60  کام حاکمیتِ نوپای مستقر، بازار کار دههنام مستضعفان و بهبه

ی دارای قراردادهای کاری و زنان کارگر در  ی زنان شاغل در هر دو گزارهشده، تاثیرات خود را بر بدنه
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های کاپیتالیستی با وقوع انقالب  د. از این منظر، وجوه اقتصاد متکی بر سیاستمشاغل غیررسمی نشان دا

ای تغییر نکرد و گفتمان ضد امپریالیستی و قهر روبنایی با غرب، تحت لوای استقرار نظام اقتصادی  ، ذره57

قرار دهیم،    کار خود ادامه داد. در واقعیت امر اگر بازوی استبدادی قدرت را در یک بستر مجزااسالمی به

های  توان تاکید داشت که با صرف تکرارِ ضرورت سازماندهی، مابقی حفرهی گذشته، میدهه  4موازات  به

تنیدگی بخش اقتصادی سپاه  حیاتی یک گذار دموکراتیک پُر نخواهد نشد، چنان که تحلیل و بررسی درهم

 قالب، مسکوت گذاشته شد.عنوان یکی از نیروهای نظامی/ایدئولوژیک در اوان ان پاسداران به

افول سازمان و  بر نقش، ظهور  اجمالی  با مرور  از  حاال  های سیاسی چپ زنان در سه سال نخست پس 

های اتنیکی در هر سه  بایست به نقشِ آموزش، اشتغال، سطح دستمزد، بیکاری و تبعیض، می57انقالب  

 گر اشاره کرد. مطرود و شورش ی حمایتگر و کالبدهایکاران، بدنهثباتی کارگران و بیرسته

 

 

اعالم کرد: »در چهار دهه گذشته    1400فروردین    8، رییس سازمان نهضت سوادآموزی در  شاپور محمدزاده

سواد  نفر بی  52نفر    100سوادی صورت گرفته است. پیش از انقالب از  هر  های خوبی برای بیفعالیت

 سواد هستند«. سال بی 49تا  10نفر در گروه سنی  4فر، ن  100بودند، اما در حال حاضر در نهایت از هر 

سوادی در سوادی« مطلق، اول از همه در جهت نمایان ساختن وجود خالص بیی »بیدر اینجا درج کفه

گزاره زدنِ  برهم  دوم  و  آنتاگونیستی مدرککشور  آنان صورت  ی  کار  اشتغال  بازار مساعد  و  زنان  گرایی 

توان کماکان خروجی مرکز آمار ایران و مجلس را با دو فاکتور یاد شده  ی میپذیرفته است. بر چه مقیاس 
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میلیارد تومانی جهت   Nهای  ها از تخصیص وامبندیبررسی کرد، آن هم زمانی که فضای خالی این رسته

التحصیل دانشگاهی  بهره از دانش تخصصی در برابر زنان فارغاقلیت زنان کارآفرین، متکی بر رانت و بی

 (4های زیرزمینی« مشغولند، پر خواهد شد؟ )جدول شماره کار در »تولیدی  ه به »کولبری« وک

نسبت مردان در یک سال گذشته، آیا  برابری اخراج و بیکاری زنان به  9در تابستان فعلی با محوریت آمار  

ان تعریفی از  تودر صورت افزایش روش اتوماسیون و بازتعریف ارزش و ارزش اضافی در روند تولید، می

سوادی قرار  ای از تبعیض هدفمند را ارائه داد؟ اگر عامدانه، بیکاریْ برابرنهاد بیاشتغال زنان با چنین پیشینه

تی و ضرورت توسعه آن از سال  ای/آیسوادی مطلق چه نسبتی با سواد رسانهداده شده است، پس این بی

آموزان  ساله و با تاکید بر محرومیت از تحصیل دانش  10سو دارد؟ با شاخص قرار دادن یک بازه  به این  2001

آموز فرودست  میلیون دانش  4ی تحصیل بیش از  و آمار خروج از چرخه  98،  97ی  زدهسیل  مناطق محروم و

های پیش پای این کودکان، جز ازدواج  در پی محرومیت از آموزش مجازی و »سامانه شاد«، )که گزینه

ای  ی این کودکان هم تنها بدل به جامعهی زایل شده کودکان نیست(، آیا آینده  اجباری و یا کار اجباری

آماری خواهد شد؟ ذکر این نکته ضروری است که چه در پادشاهی پهلوی دوم و چه جمهوری اسالمی،  

 (8) معنای خواندن و نوشتن »یک متن ساده« ارائه شده است. تعریف سواد به

سوادان کشور  ن حق تحصیل زنان آمده: »بنا بر آمار دولتی، تعداد کل بییراموپ  (9)ی زن  در کتاب مسئله

  2. در این آمار، زنانی که  درصد اعالم شده است  75و زنان محروم از سواد   درصد  60حدود   1351در سال  

  حساب آوردند. در حالی که اکثریت افراد کشور مای باسوادان بهاند را در ردهکالس ابتدایی درس خوانده

هزار    700طلبانه خود  های عظمتها برای ارضای خواستمانند، اینسواد میعلت فقر و نبود مدرسه بیبه

)تقریبا   بی  5دالر  با  پیکار  برای  تومان(  میمیلیون  یونسکو  به  جهانی  کیهان  سوادی  )روزنامه  دهند 

سوادی مبارزه کند. اگر فقر  بیتواند با خواهد و نه می(. این حکومت بنا بر ماهیت خود نه می 1354/11/09

عدم استقبال روستاییان از کودک تا بزرگسال    علت  سوادی کشور ماست، باید گفت که از دالیل اصلی بی

های سپاهیان دانش، تنها فقر است. احتیاج به کار در مزارع و کشتزارهای روستاییان و خستگی  از کالس

 وادی آنان است«. سکشان شهری، از علل بیمفرط و وقتِ کمِ زحمت

کار شهری با تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانجات، بیکار شدند )و به طبع آن  ثباتبی  اگر زنان کارگر و

یابی کارگران را گرفتند و در  شوراهای اسالمی و گماشتگان امنیتی، جای شوراهای کارگری و حق تشکل

اگر کردند(،  سلب  او  از  را  کارگر  سیاسی  عاملیت  کالم،  ارگان  یک  زنان  از  عظیمی  ادارهقسم  ها،  ها، 

اداری، بیکار شده وبیمارستان شده  نشینی را به خفت تحمیلیا خانه  ها و بخش هواپیمایی، ذیل انقالب 
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همین آمار سلب حق از تحصیل،  ترجیح دادند، زنان روستایی نیز با سقوط سطح اشتغال خود طرف شدند. به

زنان نه فقط در بخش کارخانجات و اداری، بلکه در ساحت روستایی را    های سقوط اشتغالبایست دادهمی

درصد کاهش پیدا کرد.    41/5، اشتغال زنان در بخش روستایی  1365تا    1355ی  نیز اضافه کرد: »طی دهه

این میان   باال رفت«.    8/ 14در  اشتغال مردان کشاورز  آغاز روند    (10)درصد سهم  در  زمانی که عشایر 

پروسهمدرنیزاسیون   ملتو  بهی  تولید، اجبار یکسازی رضاشاه،  فرآیند  در  نیز  زنان  نقش  جانشین شدند، 

ی انقالب سفید شاه رقم  دستخوش تغییر شد. چند دهه بعد، به منظور جلوگیری از قیام دهقانان، پروسه

 خورد.  

و   فعلی  حاکمیت  دو  در  روستایی  زنان  اشتغال/تحصیل  سطح  از  مثالی  قضا  بستر  از  در  گذشته، 

انداز اقتصادی در هر  اینترسکشنالیتی، حاکی از تقاطع شاخص طبقاتی، جنسیت، گسترش فقر و زوال چشم

درصد( از زنان در سطوح باالی سلسله مراتب کارْ شاغل بودند   16، بالغ بر )1355دهه است. وگرنه در سال  

ی یک میلیونی زنان  متوسط بود. مابقی بدنهی  داران، خرده بورژوازی مدرن و طبقهکه این شامل سرمایه

درصد( در سطوح دیگر معلمان، پرستاران، کارگران کارخانجات و »مشاغل غیررسمی«    84شاغل )یعنی  

کنان فامیلی بدون  درصدی مشاغل بدون مزد و یا »زنان کارگر و کار  41ی  گرفتند، یعنی همان بدنهقرار می

هایی متکی بر ضرورت خروش زنان در قبال ارتجاع مردانه و یا نقش  م راست« با گزارهسنیمزد«. اگر »فمی

ی زنان مستقل  کند، این بدنهاش، تعاریف خود از زنِ قهرمانِ منجی را کامل میخود زن در تحول زیستی

ثبات هر دوره، گلیم  ی نابرابر و بازار کار بیی قوانین ضد زن، جامعهاز قدرت هستند که در ساحت چندگانه

 د را از آب بیرون کشیدند. خو

ی پاندمی کرونا، زنان در صف نخست اخراج از محیط کار قرار داشته/دارند. از هر شش زن، یک  طی دوره

ای  بایست اشاره کرد که در حاشیهدرصد زنان کارگر اخراج شدند. می  70نفر شغل خود را از دست داد و  

جنسیت    . در این میان نقشی کهاندعی کار همواره دخیلسلسله مراتب اجتما  شدن کار زنان، جنسیت، طبقه و

صورت کارگرِ  کند، نه فقط به صورت نیروی کار ارزان قیمت، بلکه بهدر بازسازی بازارهای کار بازی می

ای شدن ذیل عوامل  شود. این حاشیهگر میانتظار و مطیع هم جلوهراه، کارگرِ کمبردار، کارگرِ سربهفرمان

نونی و مذهبی، نوع دیگری از نابرابری جنسیتی را بازتولید کرده است. یعنی زنان کارگرِ محروم  تاریخی، قا

( اجتماعی  تامین  خدمات  و  بیمه  کار    80از  و  اضافی  ارزش  تولید  قبال  در  که  زن(  کار  نیروهای  درصد 

د. اما همین  ی عمر کارگر خواهند مانفرسا، با فقدان خدمات بازنشستگی نیز طرف هستند، همیشهطاقت

ی سبد  آبه و تبدیل صفوف تهیهها جهت حقی سنگین حضور در اعتراضات معیشتی، بستن جادهزنان، کفه
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گر  معیشت خانوار کارگری به یک کارزار اعتراضی ضد دولتی را در کنار مابقی کالبدهای مطرود و شورش

 رقم زدند. 

ا برای مطالبات معیشتی، حق سرپناه و حق حیات  زنان کارگر و روستایی در یک روند مستمر و تاریخی باره

ها کردند. این اعتراضات  سازی جادهخود مستقیما وارد عمل شده و دست به اعتصاب، اعتراض و مسدود

رغم تکرار آن در تاریخ(، برمبنای خواست فوری رسیدن به مطالبات بوده  »خودانگیخته« و »مقطعی« )علی

تر کردن ساختار  شناسی نیروها، در جهت روشنجریان  اساس   کید این متن بریابی نشد. لذا تاو هرگز سازمان

 طبقاتی و توان سیاسی این بدنه صورت پذیرفته است. 

های گذشته شاهد بودیم، اما زنان  یابی صنفی معلمان و پرستاران را طی سالرغم آنکه تبلور تشکلعلی

در   خود  مطالبات/اعتصابات  تکثر  از  تشکل کارگر  در  سیاسی  امکان سوژگی  یا  و  تولیدی  های  واحدهای 

ای، حزب سیاسی« از نظرگاه  صنفی و کارگری محروم بودند. اگر لوگزامبورگ در کتاب »اعتصاب توده

ی اعتصاب  ناپذیر است، به بسط گزارهاینکه چه چیزی خواستنی است و چه چیزی از لحاظ تاریخی اجتناب

توان گفت که  ی اخیر نیز میدهه  4ت، در بستر اقتصاد سیاسی زنان در  بخش تاکید داشهمگانی رهایی

ناپذیری آن، رتوریکِ تعلیق و محرومیت از قراردادهای کاری، اساسا  رغم ضرورت این مهم و اجتنابعلی

نظر  ی اخراج بدل کرد. اما از مکارانی در آستانهثباتبه بی  دور وزنان کارگر را از نفْس بازیابی جمعی، به

ی کارگر را »تنها« در غایت اعتصاب سراسری  ی وسیع طبقهخاستگاه روشنگری چپ، نباید اشکال مبارزه

داری کنونی، تبعات تضاد  ی وجه تولید سرمایهجد ناگزیر و تاکیدا بالقوه است، اما هنوز در قبال شیوه)که به

ری خصوصیِ سهامی، پلتفرمی در دست دای سرمایهکار و سرمایه و یا بدیل شوراهای کارگری و یا نسخه

 ندارد( خالصه کرد. 

ی نور اصفهان بودند که در  تاز تمامی اعتصابات زنان کارگر، کارگران زن کارخانهبه تاریخ بازگردیم. یکه

قرار داشتند. در این اعتصاب که    ، در صف نخست حرکت به سمت اصفهان1330فروردین    24اعتصاب  

شدند، با تهدید زنان کارگر خطاب به ماموران شهربانی مبنی    گر دیگر مجروح یک کارگر کشته و هفت کار 

  1355ی کارگران کفش ملی در سال  روزه  45رود پایان یافت. پس از آن اعتصاب  بر انداختن خود در زاینده

و    52  و بهمن  51ی زنان کارگر »قرقره زیبا« در اسفند  نفره  500، اعتصاب  (11) کارگربا آمار باالی زنان  

ترین اعتصابات کارگران  ی مهمدر رده 53مهر  20شهر( در بافی شاهی« )قائماعتصاب زنان کارگر »گونی

 زن از حیث استمرار و جمعیت بودند. 
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ترین وجه همراه با سرکوب احزاب سیاسی سیاسی یابی صنفی زنان کارگر بهامکان تشکل  57پس از انقالب  

رزه علیه ستم طبقاتی تعریف کرده بودند(، در دستور کار قرار گرفت. پس  ی خود را در مباچپ )که کارویژه

گسیل نیروهای سرکوبگر    دست شوراهای کارگری وی کوتاه و درخشانِ خودگردانی کارخانجات بهاز تجربه

تبع  یابی، ایستادگی علیه تشکیل سندیکاها و بهجهت اسالمیزه کردن شوراهای کارگری، سلب حق تشکل

یابی زنان کارگر، بدیهی است که با تاریخی از »اعتراضات روزمره«، »استمراری اما نهان« و  مانآن ساز

، نقش زنان کارگرِ کارخانجات دکتر عبیدی، کفش  57»غیرمتشکل« زنان کارگر مواجه باشیم. بعد از اسفند  

. دولت  درتمند بودوین، نخ زرین، استارالیت، دوزندگی ناظمی و کفش ملی بخش گابور بسیار حیاتی و ق

دانست زمین سیاسی کارخانجات و واحدهای تولیدی در صورت استقرار نمایندگان کارگری و  موقت که می

های  بنای مبارزات خود را در راستای رسیدن به برچیدنِ مابقی ستمایجاد اتحادیه، تعاونی و سندیکاها، سنگ

عنوان نمونه حمله به  سرکوب را آغاز کرد. به  57طبقاتی و سیاسی متمرکز خواهد کرد، از همان اسفند  

نمونه سنندج،  بهیاران«  »خوابگاه  و  سنندج  پوشاک«  »کارخانه  زن  وحشت  کارگران  این  نخست  های 

های  بایست اشاره کرد که برشماری این موارد، نه مروری صرف بر تقویمحکومتی بوده است. تاکیدا می

اضات کارگری که تالش در جهت شفافیت وضعیت امروزی  کارگری و یا کرونولوژی اهم/غیر اهم اعتر

های معینی نظیر میزان مشارکت اقتصادی، نئولیبرالیزاسیون حاکم در آموزش و حق  زنان کارگر با برساخته

یافته  توانیم از جانبِ )هنوز( غیرسازمانی کنونی است. آیا میدرمان و فیگور سیاسی زن کارگر در همین برهه

های کارگری و مستقل زنان،  اضات کارگران، از انقالبی زنانه بگوییم؟ چرا یکی از آخرین کمیتهمفردِ اعتر   و

ماشین زنان  اردیبهشت  کمیته  در  عمومی  جلسات  برگزاری  با  که  بود  تبریز  پیش58سازی  بررسی  ،  قدم 

توسط کارگران  ی زمانی موجود تا بستن جاده  و چرا فاصله  (12)مشکالت زنان کارگر آذرالکتریک هم بود؟  

یک تاریخ    (13)  91و تجمع زنان دستفروش مترو در بهمن    84مرداد    5بافی آسیا« در  زن کارخانه »پشم

ترین اعتراضاتی است که یا به پاورقی اخبار کارگری بدل شد و یا قسمت همراهی  روزمره و مفرد از مهم

ای  تر مورد پوشش رسانهابان، بیشهای کف خیاین زنان با همسران کارگر خود در اعتراضات و اعتصاب

 قرار گرفت؟ 

می پرولتری  دولت  الگوی  را  کارخانه  شورای  که  کارگری«  »شورای  کتاب  در  میگرامشی  گوید:  نامد، 

هایی  هاست. حرفهکه شورا مبتنی بر وحدت ارگانیک و مشخص حرفهی بر افراد است، در حالین»اتحادیه، مبت

های کارگران در جهت بازیابی،  راستا تالشودیت پیدا کردند«. بر همینی صنعتی، موجکه در ضوابط پروسه

های امنیتی( و تجربه و بسط شوراهای کارگری  سازیرغم بازداشت و پروندهساخت و حفظ سندیکاها )علی
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در مقام بدیلی سیاسی بسیار حائز اهمیت است، خاصه آنکه پاسخ به چرایی فقدان نقش زنان در این مهم  

 تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. نیز به 

حاال، بیجا نیست اگر برای پرداخت به قِسم سوم مبارزات زنان، این پرسش را با تاکیدی دوچندان مکتوب  

 کرد: 

 ترسند«؟ گر میکسانی از زنان مطرود و شورش»چه

ه کردند. درج  های فروشگاه شیالت را مصادری سلسبیل تهران، ماهیکش منطقه، زنان زحمت59در اسفند  

ها، مدعیان مبارزه بدون خشونت  ی رفرمیستخبرهایی کوتاه از این دست و یا بازخوانی تاریخی آن، بدنه

مادامی که حاکمیت، خشونت و و ذیل »حفظ    )آن هم  را »مشروع«، »قانونی«  سرکوب حداکثری خود 

را خواهد لرزاند. در بهترین    کند(، کلیت اپوزیسیون راست و حافظان وضعیت موجود امنیت ملی« معنا می

فا ماهیتا برای چه  که جنبش آنتیی )منفک از آنگونههایی، یا به مذاق آنارشیستوضعیت نیز چنین اکت

 شود. ید و یا توسط آژیتاتورها تنها دست به دست میآهای چپْ خوش میکند( برخی طیفمبارزه می

ی زن مسلمان، زن مطیع، بانوی محجوب  ی نسخهگانداادهه در جهت تعریف و پروپ  4جمهوری اسالمی  

گویی عیانی  ی ستم است را در دستور کار قرار داده است. گزافهزیر که کالبدی مقدس و پذیرندهو سر به

ی ایدئولوژیک، چارچوب جمهوری اسالمی در تعریف زن در جامعه، سیاست و تحمیل  مایهاست اگر از بن

روی آرام  های »پیشمیان آورده شود. اگر از ترمجهت تحلیل به  وظایف مادری و همسری، حتی کالمی

مسالمت بر  »تکیه  یا  و  میتهیدستان«  بگذریم،  تماما  تحرکی«  هر  بودن  سیاسی آمیز  نقش  به  بایست 

. پیتر لوید در کتاب طبقه کارگر در جهان  ها بپردازیمگر این سالفرودستان، پیکرهای مطرود و یا شورش

»این نکته که تهیدستان باید روی پاهای خود ایستاده و فقط متکی به خود بوده و بدون  نویسد:  سوم می

ای  های فردی موجبات پیشرفت، موفقیت و ترقی خود را فراهم سازند، مسئلهکمک دیگران، تنها با تالش

ی حیثیت  ادهها و روشنفکرانی است که به فکر احیا، اعسو قویا مورد حمایت و تایید لیبرالاست که از یک

تهی اعتبار  حکومتدستانو  تایید  مورد  دیگر،  سوی  از  و  مشاهدهاند،  با  که  است  عظیم  هایی  نیروی  ی 

ی  دنبال یافتن مستمسکی هستند تا از بودجهطلبی بهبا فرصت ستان،دیدیاری و اتکا به خود در میان تهخو

با این استدالل   ی سخیف که تهیدستان، خود و بهانهدولتیْ سهم ناچیزی به این قشر تخصیص دهند، 

 (14)های خویش هستند«. مسئول نابسامانی و بدبختی
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دستان با تمامی توان قوای سرکوبگر حاکمیت  یگری و شورش تهجدای از آنکه همواره استراتژی بقا، مطالبه

رری،  نشینان شهی اعتراضی حاشیهو دامنه  71همراه شده است )از شورش کوی طالب مشهد در خرداد  

و اعتراضات برحق    99، تیرماه  98، آبان  97، مرداد  96ماه  شهر، قزوین و تا اعتراضات سراسری دیاسالم

ای قرار دارد که متن فعلی خواهانِ  خوزستان در سال جاری(، تاریخی از مقاومت روزمره و اعتراضات بدنه

های  به آن از مجموع خوانش  تعیُنِ سوژگی آن در بستر سیاسی موجود است. طوری که تاکیدا پرداخت 

مِ متنی و ستایش سهای »شهر دیگر«ی، رمانتیسیصورت گرفته از ترم حق به شهر هاروی و  سیاست

 های شهرداری و ضد شورشْ جدا باشد.مقاومت فرودستان در برابر گزمه

اقدام علیه  مورد »   از آنجایی که کوچکترین تحرکی در ساحت قضایی و جغرافیایی ایران، »حداقل« با دو

شود،  طلبی« در ساحت مبارزات اتنیکی، ترجمه و معنا میتالش و باور به تجزیه»  ملی« در سطح کالن و

روی سیاسی تهیدستان، همیشه مدفون مانده است. در کنار آمار باالی  ی مقابله و پیشروی دیگر کفه

قلعهجان و  آبان  حسنباختگان شهریار  در  مبار98خان  از  کمتر کسی  همیشه  ،  دیگرِ  روی  و  جوانان  زات 

ی مردمی سخن خواهد گفت. در چنین کانسپتی، مردم و خاصه فرودستان، باید همواره بمیرند  سرکوب شده

شان راحت باشد: »قصد اعتراض نداشتند، از خیابان رد  های وابستهرسانه  تا خیال مدافعان حقوق بشری و

سوی خیریه و ارسال آب معدنی به  خواهند، پس پیش بهشدند و گلوله خوردند!« و یا »فقط آب میمی

 خوزستان!«. 

قصه با  فرودستان،  حیات  حق  و  آب  مظلومنان،  سالیان،  های  این  تبعیض  سراسر  جغرافیای  و  سازی 

ها، بیکاری، فقر و یک زیستِ همیشه  ترین قرابتی ندارد. پس از پایان جنگ و تثبیت آزادسازی قیمتکوچک

کار و فرودست به وجود آورده است. در  ثباتهای بیتلنبارشده را در جمعیت  ای از خشمِای، مجموعهحاشیه

ای  های مجاور آن، گزارشی از شورش منطقهآباد )جنوب غرب تهران( و محلهپس از سیل سلطان  83سال  

باید این  کوبید، گفت: چرا  آن سال منتشر شده بود: »زنی که چادر گلدار بر سر داشت و باران بر سرش می

پوستر و نهار و  هایی که صرف عکس و  وضع را تحمل کنیم؟ شهردار و شورای شهر کجایند؟ نصف پول

با گسترش    (15)کردیم«.  کردند، این فالکت را تحمل نمیشده میشام کردند، اگر خرج فاضالب این خراب

ی پایانی دولت اصالحاتِ  ها شده بود که در ماهمطالبات مشترک در اعتراض به همین مشکالت انباشت

 (16)کریم( به خیابان آمدند و جاده را مسدود کردند.  ای فقیرنشین در رباطخاتمی، مردم منجیل آباد )منطقه

ها کمبود و گرانی کاالهای اساسی در سطح نیشابور، فرودستان مناطق جنوبی  ، پس از ماه91در دوم مرداد  

را به یک آن،    شهر، صف طوالنی عرضه مرغ دولتی  از  بدل کردند. پس  راهپیمایی شهری علیه دولتْ 
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ها نیست  ن نیشابوریأگونه بیان کرد: »در ش دادستان نیشابور در مسجد جامع این شهر، آزردگی خود را این

ها بریزند و علیه حکومتْ شعار دهند. ما برای آب و نان انقالب نکردیم«.  که برای دو عدد مرغ به خیابان

خواهی و ایستادگی یک ملت مستضعف  ایستادن در صف، برخالف دوران جنگ، دیگر نماد آرمان  (17)

های پوپولیستیِ پروری« و سیاست»صدقه  ی مسلط، دال برشد، بلکه در ساحت لیبرالیزه شدهترجمه نمی

آمدند، تنها با  برای معیشت و حق سرپناه به خیابان می  نژاد معناپذیر بود. مردمی که)خاصه( دولت احمدی

ی مشهور  ها، جملهشدند. پس از آزادسازی قیمتتر به زاغه و مناطق مطرود خود رانده میسرکوب بیش

ها باید مجانی گردد«، به سیاسی بضاعتکه: »آب و برق برای فقرا و بیاهلل خمینی در اوان انقالب  روح 

ها انجامید: »در تمامی محالت فقیرنشین این روایت پیچیده بود که یکی  شدنِ واکنش تهیدستان به گرانی

گاه امام خمینی برده  ی اعتراض به آرامآوری به نشانهاز تهیدستان، قبوض همسایگان خود را پس از جمع

 (18) ...«. آباد از این حرکت مطلع بودندت. برخی از ساکنان سلطاناس

بایست از امتناع تهیدستان از پرداخت قبوض مصرفی خود و به تبع آن ساخت بحرانی جدی  جا میدر این

احمدی برای مجلس و دولت  فراگیر  نقطهنژاد گفتو  یعنی همان  از رویت  .  ای که کلیت استمرارطلبان 

ها  رساند، وحشت دارند. در نخستین سال آزادسازی قیمته تعبیر آنان، ضرر به دولت میفرودستی که ب

ریال در    227،529،093برابر سال قبل آن رسید. یعنی از    18( رقم بدهی قبوض پرداخت نشده به  1390)

ثال  . در شهرهای دیگر هم وضع به همین منوال بود. برای م90ریال در سال    4،059،272،888به    89سال  

با تایید ضرر اقتصادی    (19)میلیارد تومان، پول قبوض برق خود را نپرداخته بودند.    9مردم ایالم، حدود  

ناشی از این امر از سوی رییس دیوان محاسبات کشور، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز اذعان کرد:  

بینی  رت طبیعی درآمدهای پیشصوکنند، بههای خود را پرداخت نمی»وقتی این تعداد از خانوارها، بدهی

تر دولت، بدون کسب درآمد متناسب، شدنی  ی پول بیششده برای دولت، تحقق نخواهد یافت. این ایده

 (20)ها را متوقف کنیم«.مندی یارانهنیست. لذا ناگزیریم سوگمندانه و با تلخی تمام، اجرای مرحله دوم هدف

های شهری و یا وادارکردن دولت به پرداخت اقساطی  ق از کابلکشی و گرفتن برجا فرودستان با سیمدر این

هر قبض، قسمی از بار گرانی گزاف برق مصرفی را متناسب با وضعیت مالی خود هموار کردند و در ساحت  

 عقب راندند.  به  سیاسی، دولت را چند قدم 

یاسی اعتراضات  اما در شرایطی که هیچ تشکل منسجم و متحدی جهت گره زدن این اقدامات و شکل س

های آزادسازی  ی رادیکال در سطح کالن )جهت عقب راندن مابقی پلن تهیدستان با یک اعتراض/مطالبه
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ها در دیگر شهرها( وجود نداشت، بسیج مردمی تهیدستانْ »تاثیرگذار اما نهان«، »غیرمتشکل« و  قیمت

 گرد سریع دولت همراه شد. »شورشی« و با عقب

گیری ارگانیک  ی منطقی فقدان ارتباطهای صنفی و کارگران را نتیجهبودن از تشکل  توان این منفک آیا نمی

نشینان،  خیرش سراسری فرودستان، حاشیه   5حول مطالبات مشخص، فهم کرد؟ حال با از سر گذراندن    و

یاسی هم با دینامیسم جنسیتی زنانی در صدر تمامی این اعتراضات، پس نقش سکاران، آنثباتکارگران و بی

ها  های صنفی زنان، معلمان، سندیکاهای کارگری، پرستاران و دانشجویان چه بوده است؟ این تشکلتشکل

های حمایت از اعتراضات  تا چه حد برسازنده، همراه و یا متکی بر حمایتگری بینامتنی همبستگی )نظیر بیانیه

 برحق مردمی توسط جریانات صنفی( بوده است؟ 

های عاصی، کالبدهای مفرد  نیز به سالح بیولوژیک علیه مردم تبدیل شده است، این تنای که کرونا  در بازه

بدنهشورش و  بیان  گر  جهت  جریانات صنفی،  با  تشکیالتی  انفصال  در  که  هستند  فرودست  معترض  ی 

ی پاندمی و شاخص قراردادن آن از سوی  توان منکر نقش بازدارندهها آمدند. نمیمطالبات خود به خیابان

میان نیاورد. در این بین نقش  اکثریت جریانات صنفی جهت »نـه« گفتن به حضور در خیابان، حرفی به

مرکز نفتی، پرستارانی    114تپه، اعتصاب سراسری بیش از  ی بازنشستگان، اعتصابات کارگری و هفتبدنه

ا حضور سندیکاهای  ب 1400ی یک می  کنند و آکسیونِ پراکندهکه با مرگی هر روزه دست و پنجه نرم می

آبان  های متشکل کارگری، تقویت رادیکالیسمِ شورشکارگری مجزاست. وجود اعتراض   و   98های پسا 

ها ستم اتنیکی، جنسیتی  ریز سالموازات برونسیاسی شدن کالبدهای مطرود سراوان و خوزستان، همگی به

ی ویدا موحد جهت اعتراض  انگیختهگردان اعتراضات اخیر هستند. حرکت فردی و خوداقتصادی، صحنه و

، جنبش دختران خیابان انقالب را رقم زد. چهره و صدای تک فیگورهایی  96ماه  دی  6به حجاب اجباری در  

ایستادگی علیه ضرب و شتم ماموران ضد شورش، زن    معترض، نظیر زن معترض عرب در قیام خوزستان و

ن برق و حجاب اجباری در گرگان، مرد معترض میدان  ساز حاکمیت در تامیهای بحرانعصبانی از سیاست

تمامی کالبدهای مطرودی که مردم را به    ولیعصر تهران، پسر جوان معترض از کشتار سروان در کرج و

از ظرفیت و شکلی  دادند، بخش  قرار  مورد خطاب  خوزستان  معترضان  با صدای  جنبشاتحاد  های  های 

های اعتراضی کوچک یا  شوند. این هستهو هفتگیْ بازیابی میصورت هر روزه  غیرمتشکلی هستند که به

علی بهبزرگ،  اعتماد  بردن  باال  تودهرغم  شهرهای  نفس  اینترنت  در  اختالل  روزهای  در  مردمی  های 

جز تمرین بیان رادیکال یا  جا، بهشوند. در اینسرعت خاموش میهایی درخشان، بهاعتراضی، پس از شعله

هایی نظیر »تدقیق رابطه کار و سرمایه در  زیستی مردمی در خیابان، جای تحلیلسطح مطالبات ضروری  
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پلن یا  اجتماعی دموکراتیک« و  تولید سرمایهیک بستر  نظیر »تقلیل وجه  به مطالبههایی  ایران  ی  داری 

از سوی سوسیال ثروت عمومی«  عدالت محور  توزیع  یا نسخهدموکراتسیستم  و  داریِ  های »سرمایهها 

زده، دال بر  ر هار و معقول« کجاست؟ آیا در کنار بورژواری ملی، وجود یک پارلمانیسمِ کمتر جنسیتکمت

 رهایی کارگران، فرودستان و خاصه زنان خواهد شد؟

روکراسی  وی از و برای خود زنان، طبیعی است که در یک ب یهادر فقدان تمرین حضور و خواست تشکل

پذیری زنْ تغییر  ی ارتجاع مذهبْ برچیده و تعریف نقشتنها گزاره  قانونی مدون و بستری صرفا سکوالر،

ی سیاسی/اقتصادی و اجتماعی آن  کسی منکر اهمیت حتی همین یک گزاره و سیطرهکند و الغیر. چهمی

ی فعلی از چگونگی نقش زنان در استمرارِ تضاد کار و سرمایه  بایست در همین برههدر جامعه است؟ اما می

ساز طبقات تحت ستم، رهیافت جمعی نخواهد بود.  آرایی برحق و تاریخت! چرا که تنها صفهم سخن گف

های کلیدی  بایست به پرسشپذیری سیاسی زنان در اطالق انقالب زنانه نیز میدر ارتباط با تعیُنِ نقش

 ابتدای متن بازگردیم. 

 »پیشتازی و ضمانت اجرایی مسائل  های زنان را ضرورت بیانِهای مترقی وجود سازماناگر یکی از خوانش

های سیاسی زنان«  ای جمعی و کالن توسط خود زنان و نه نمایندگان سازمانزنان و تبدیل آن به مطالبه

انقالب زنانه، متکی بر خواست مشخص مطالبات زنان نظیر حقوق  بدانیم، حال می این  توان پرسید که 

در دوره پهلوی نیز با تغییر مفاد قانون حمایت از خانواده    ای جنسیتی )کهقضایی زن، حق بر بدن و مبارزه

داد( صورت گرفته/خواهد  را به مرد می ، کماکان اختیار طالق، تعدد زوجات، منع اشتغال زنان و...1353در 

مجموع آپارتاید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی علیه زنان، خاصه    های جنسیتی وگرفت؟ و یا نه، تکثر تبعیض

فر  ستم زنان  علیه  ایستاده  و  شورشودست  نخست  صف  در  زنان  قرارگیری  به  منجر  قومیتی  ها،  های 

ی طبقاتی و خواست  اند که مبارزهشکل هایی بیاعتراضات معیشتی و سیاسی شده است؟ آیا این نیروها توده

ونه که در انقالب  گدانند؟ و یا باز همانی خود میمعیشتی بهتر را در الویت با برابری و کلیت حقوق زنانه

ی زنان، انحراف از مطالبات انقالبی  وقوع پیوست، این گزاره هنوز زنده است: »پرداخت به مسئلهبه  57

های  است!« و یا »حوزه و مسائل مربوط به زنان در سیالیت انقالب قطعا حل خواهد شد«! برخی از سازمان

های زنان، جهت تغییر  های سازمانهد تالشرغم آنکه شاعلی  سیاسی چپ با محوریت چنین دیدگاهی که

شده علیه زنان نیز بودند، تصوری نداشتند که »آن تکه پارچه روی سر«، فقط یک  مفاد و ارتجاعِ قانونی

سازی و هژمون شدن تعریفی از زن  روسری نیست، بلکه سرآغاز تسلط/کنترل ایدئولوژیک زنان، منزوی

این سازمانواده و همسر است. نهمثابه یک کاال در قیومت دولت، خانبه بلکه تمامی جریانتنها  های  ها 
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نیز تصوری از عادی ها و داس بر گردن دختران توسط پدرانی  کشیی زنسازی از رویهسیاسی انقالب 

 های بعد نداشتند.آسوده تحت لوای قانون در دهه

ای حاضر در جنبش زنان ایران  هدار تمامی فقدانهای صنفی و مستقل زنان، مشعلطی این مدت، تشکل

ها به یکی از محورهای اصل آگاهی و برابری جنبش پیشرو  شک یکی از وظایفی که این سالبودند. بی

فوبیا  هراسی )هموفوبیا، ترنسو مبارزه با دگرباش  LGBTQزنان قرار گرفته و به آن باور دارد، دفاع از جنبش  

ری است، چرا که پایان دادن به کورجنسی، حق آزادی جنسی  فوبیا( است. ذکر این مهم بسیار ضرو و بای

ناموسی« هم علیه »قتل  ایستادگی  کارویژهجنسو  که  برابری  و  آزادی  از حق  دفاع  فقط  نه  ای  گرایان، 

ها،  فمینیستی است. و مگر نه اینکه اطالقِ لفظی از انقالب زنانه، جز با زدودن تعاریف کالسیک از خیزش

 امی اشکال ستم و سرکوب، حتی قابل نوشتار نیز نخواهد بود؟( و تمGenderجنس )

توان به این نیروی  گوید: »چگونه میگرامشی در فصل دموکراسی کارگران از کتاب شورای کارگری می

ها داد؟ چگونه  توان این نیروها را منضبط کرده و شکل سیاسی به آنعظیم اجتماعی جهت داد؟ چگونه می

طرزی موثر در جهت »آفرینش«  های عاجل، بهگوی ضرورتبه آینده پیوند داد و پاسخ   توان زمان حال رامی

 بینی« آینده گام برداشت؟« و »پیش

توان گفت  شک میهاست. اما بیی تاریکیهایی در سیطرهچون افروختن چراغپاسخ به این سواالت، هم
تکثر شعارهای مکه در سایه از  تاریخ و گذار  بازیابی سیاسی  این »رادیکالیسم  ی  تنی و بعضا غیرمادی، 

ی  ها، شاهد و سازندهتواند با محوریت بازتعریف و اشکالِ رهایی از جمیع تبعیض و ستمخودانگیخته« می
 یک بستر اجتماعی دموکراتیک باشد.

 

 : هایادداشت 

زنان از سه کتاب ارزشمند »سیر  های سیاسی  های ذکرشده در تهیه و تدوین این جداول و توضیحات سازمان ( داده 1)

ناصر    _)تولدی دیگر( مهناز متین    57شمسی« هاله صفرزاده، خیزش زنان ایران در اسفند    50مبارزات زنان ایران، دهه  
 ناصر مهاجر صورت گرفته است.  _مهاجر و دفتر دوم )همبستگی جهانی(  مهناز متین 

شماره  (  2) جدول  تکمیلی  دان( 1(  1توضیحات  »شورای  هم  ش :  شهر  مردم  صنفی  مشکالت  به  حتی  مریوان،  آموزان 
محاصره می در  مریوان  وقتی  »شورای  پرداخت.  توسط  شهر،  سطح  در  خواروبار  تقسیم  گرفت،  قرار  پاسداران  سپاه  ی 

شان  ی مردمی بودند و مردم به آنها اعتماد داشتند و حرف ها یک جریان پختهآموزان« و »اتحادیه زنان« انجام شد. آن دانش 

 فصل سنندج )تولدی دیگر(  _ناصر مهاجر با گلی قبادی  ی خواندند«. گفتگورا می 

 1358خرداد  4و   3ماند، ( روزنامه آیندگان، زن ایرانی در بند نمی 3)
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اهلل متین دفتری در  گرای ایران بود که به رهبری هدایتی دموکراتیک ملی ایران، یکی از احزاب سیاسی ملی ( جبهه 4)
نام این جبهه بود. او از زندانیان سیاسی پهلوی دوم بود  گذاران بهنژاد« یکی از بنیان . »شکراهلل پاک تشکیل شد   57اسفند  

، متن کامل  1971سال   289ی عصر جدید شماره و دفاعیه او در دادگاه شاه بازتاب جهانی یافت. ژان پل سارتر در مجله
بار دیگر  یک  60آزاد شد و به فعالیت سیاسی ادامه داد. در مرداد سال 57ب نژاد پس از انقال آن دفاعیه را منتشر کرد. پاک 

 ( همان. 1دستگیر و در آذر همان سال تیرباران شد. 

 zeynabkf.ir 3جدول شماره  (5)

 1360اردیبهشت   11، 7( مقاله روز جهانی زن از دیدگاه نیروهای سیاسی، نشریه رهایی زن، شماره 6)

 57اسفند   17، پیغام امروز 57 اسفند  20( کیهان،  7)

 amar.org.ir( تعریف سواد در پلتفرم مرکز آمار ایران 8)

 1355شکوه طوافچیان،   _ی زن، وفا جاسمی ( مسئله 9)

 (، نشر شیرازه 1357 _87( اقتصاد سیاسی اشتغال زنان )10)

ها )سر  رگران کفش ملی و فورمن های فدایی خلق ایران از اعتصاب کا ، گزارش سازمان چریک 3( تحلیل نبرد خلق  11)
 کارگرها( 

 1(1، سیر مبارزات زنان  65شماره  1358خرداد  5( نشریه پیغام امروز 12)

 1391آبان  18جم ( روزنامه جام 13)

 علی نوروزی ، ترجمه حسین 1371( طبقه کارگر در جهان سوم، پیتر لوید،  14)

 1383اول اردیبهشت نامه جنوب غرب استان تهران، نیمه ( آفرینش، ویژه 15)

 ( زندگی روزمره تهیدستان شهری، علیرضا صادقی، نشر آگاه 16)

 1391مرداد  3( گزارش خبرگزاری انتخاب، 17)

 ها ( همان. دفاع از روشنایی خانه16(  18)

 1390فروردین   20( تهران امروز، 19)

 . 1391مهر  17( روزنامه اعتماد، 20) 

 

 2r9-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2r9
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 های آلترناتیوجنبش خوزستان و زبان الکن رسانه
 

 2021اوت  20

 م. رضا ملکشا ی: نوشته

 

چنین اعتراضات حمایتی از این جنبش در  با گذشت بیش از دو هفته از آغازِ جنبش تشنگان خوزستان و هم

های آلترناتیو  هایی هستیم که خود را در قامت رسانهچنان در انتظار واکنش رسانهنقاط کشور همبسیاری از  

هایی  کنند. از رسانهالمللی طبقه کارگر و فرودستان معرفی میهای بینو ضد جریان جهت پوشش جنبش 

خبری صرفِ است  ( که محدود به پوشش  American Left( و چپ آمریکایی )red fishنظیر رد فیش )

... هنوز    و «، »اس دبلیو ای«دبیلو اس دبیلو اس»، «مجله ژاکوبن » تر نظیرهای ترکیبی و تحلیلیتا رسانه

اند.  اند و نه موضع مشخصی را در قبال آن اتخاذ کردهپرداخته  متداوم تیرماه جنبشنه به پوشش خبری  

هایی که خود را  هاست، جایگاه رسانهاین رسانه که افشاکننده هستی سیاسی بسیاری از این امر در عین آن

با جنبش طبقاتی میهای بورژوایی در مقیاس جهانی قلمداد میآلترناتیوِ رسانه سنجد.  کنند را در نسبت 

نشانگر عدم اعتنا به انترناسیونالیسم    ،چون جنبش خوزستانهایی همای در لحظهسکوت و بایکوت رسانه

شوند که با  های فعال در آن به عواملی تبدیل میست که خودِ جنبش و سوژهست و از همین رو پرولتری

 کنند. های آن را ارزیابی میها و محدودیتکاستی های آلترناتیو،های رسانهظرفیت  پراتیک مشخص
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های  های آلترناتیو نه تنها با پوشش تحلیلی جنبش بلکه با نقد مشخص رسانهعیار رسانه  در دوره فعلی

 جنبش،  چون حرکت شود. حرکت رسانه در این نقطه همها سنجیده میبورژوایی و خط مشی حاکم بر آن

بلکه به جزئی از    ،تر از آنست تا رسانه نه بر فراز جنبش یا پیشمرکب و پر فراز و نشیب است و الزامی

نقالبی در اذهان  کلیت پویای آن بدل شود. در چنین وضعیتی است که آگاهی برگزیدن تریبون مشخص ا

ها و  ای را برای بازگوکردن مطالبات و برنامههر کانال، شبکه و یا رسانه  توده جای گرفته و توده معترضْ

حال در بطن چنین وضعیتی است که رسانه آلترناتیو به معنای  گزیند. در عینچنین بازنمایش کنش برنمیهم

آلترناتیوبودگی رسانه در دو سطح متفاوت سنجیده  گویی    شود.واقعی کلمه و در وضعیت مشخص ساخته می

نسبت و موقعیت    ادبیات و منطق طبقاتی حاکم بر تحلیل آن و دوم:نخست: دایره پوشش اخبار،    .شودمی

 رسانه با حرکت جنبش. 

گرایی نیست چرا  اما سنجش موقعیت رسانه با جریان جنبش تنها به معنای درآمیختن با جنبش و جنبش

چنین آلترناتیو هم  آید. رسانهآلترناتیو به شمار میترین وظیفه رسانه  ت که این نخستین و ابتداییسکه طبیعی

محوری که به دور از سکتاریسم موجود و حاکم بر فضای    است، میدان مبارزه برای حقانیت تئوری انقالبی  

ساخت دیالکتیکی تئوری انقالبی  های رادیکال در تالش خواهد بود تا فرایند نقد رادیکال و  بسیاری از رسانه

های پیشرو باشد. بر این  حال پیوندگاه اتحاد عمل مشترک نیرویسو با جنبش تدوین کرده و در عینرا هم

آید که از اجزای تک افتاده و متنوع جنبش یک کلیت به احتمال واگرای نظری  وجود میاساس کانونی به

عین در  عملی  حاو  همگرای  و  واحد  کلیت  برل  بالهمیرا  دو  فعالیتسازد.  آغازگاهِ  که  با  ای  موازی  شان 

جز  ز حیث نظری ابداعی دارند و نه بههای راست و اپورتونیستی است که نه اطردشدگی بسیاری از رسانه

دهند. همین فهم  آلترناتیو عملی مشخصی ارائه می ،های کهنه برای جنبشپیچیو نسخه دهیگزارشءجز

چنین تراکم و تورم  ه آلترناتیو است که نهضت نظری جنبش را از فعالیت موازی و هملنینیستی از رسان

جانبه سنجیده و  جنبش را در قالبی همه  ،ای و محلیتجربیات و سطح آگاهی نقطه  دهد.نظری نجات می

چنین تجارب عملی عوامل فعال در جنبش را در میدان  سازد و همآن را به بدنه واحد جنبش متصل می

های مردد کند. عالوه بر این چنین سبک کاری بخشبارزه با نیروهای اطالعاتی و سرکوب سراسری میم

های کلی  کند که جنس آن با تصاویر و گزارشو متفق و نه چندان مشتاق به جنبش را با فرایندی آشنا می

ن توده نسبت به جنبش  تواند آغازگاه تغییر نگرش ایای که میهای بورژوایی متفاوت است. مسئلهرسانه

حضور    توان بدان اشاره داشت، ای که در خصوص رسانه آلترناتیو میترین مسئلهطبقاتی باشد. اما محوری

دهد؛ یعنی رسانه آلترناتیو جنبش  زدایی از جنبش و ساختار را نمیرسانه به مثابه ایستاری است که اجازه ماده
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کشد تا هم اثبات کند محور اساسی تضاد کماکان  را به نقد می  شدهچنین ساختار به مثابه امری مجازیو هم

 چنین بر سوژگی طبقه کارگر در درون ساختار فعلی نیز تاکید کند. تضاد کار و سرمایه است و هم

طبقاتی جایگاه  برحسب  عام  طور  به  رسانه  دربرمی اگرچه  را  جنبش  مختلف  در    گیرد،ابعاد  که  آنچه  اما 

طیف رادیکال جنبش است. مبارزان رادیکال    ،کردن رسانه آلترناتیو نقش محوری داردبندی و معیندسته 

در دفاع از مطالبات جاری و زنده در برابر    های انتقالی نرسیده باشند،ها و برنامهحتی اگر به سطح طرح شعار 

گرای امپریالیستی )حتی های راستدر جنبش و رسانههای دولتی، ایدئولوژی بورژایی موجود  منطق دستگاه

ادبیاتِ و  تناقض  با  افق  اگر  طرح  به  شود(  بیان  صریح  چندان  مینه  طبقاتی  مبارزه  {  1پردازند.}های 

ذات   های انحرافی آن،چنین نقد درونی سویههایی که نسبت پوشش و حرکت در امتداد جنبش و همسویه

ای  شرط مقدم بر بازنمایی رسانهد. همین پیش نکنرا تعیین می  ط انقالبیشرایآلترناتیوبودگی رسانه در  

کند.  های گوناگون بر جنبش را انکار مییعنی تقدم پراتیک طبقاتی است که موجبیت تام نفوذ رسانه  جنبش،

 ند. طلب را خنثی کهای طردکننده و فرصتدارد تا تاثیر شبکهحال رسانه آلترناتیو را بر آن میو در عین

دکارتی   بر    کار  سبکاحتساب مختصات  همها رسانهحاکم  پرو شرقی  جنبش   «red fish»چون  ی  که 

یی  هارسانهجا افشای چنین  ی بایکوت کرد کار سختی نیست. مسئله اصلی در اینتمامبهرا نیز    98  ماهآبان

. انترناسیونالیسمِ  کشندیمصورتی سخیف از انترناسیونالیسم را به تصویر    ،است که با قبضه مفاهیم رادیکال

همهارسانهگزینشی   با   فتیشِ ،vistanewsیا    red fish  ،this American Leftچون  یی   ضدیتِ 

ایاالت متحده را   و سپس این تابع از جنبش را به اصلی    زندیمستیزی جا  ی امپریالیسمجابهامپریالیسم 

ی در پسِ  کار  سبک. اگرچه چنین  کندیمی تبدیل  ارسانهی پوشش  گذار ارزشی و  ارسنجیعثابت برای  

  اما درک و تحلیل آن از کنش طبقاتی   شود،ی رادیکال مخفی میشعارها ی اجتماعی و  هاجنبشبرخی از  

 ولی است. جتماعی نه یک درک دیالکتیکی بلکه درکی مولکا -

با   که  بودند  افرادی  جمله  از  گتاری  فلیکس  و  دلوز  اینریگبهرهژیل  مونو    ی  ژاک  از   دانیمیشمفهوم 

را ارائه دادند. در این   انی الگویی از »سایبرنتیک مولکولی«ی انسهاکنشدر تالش برای تحلیل  فرانسوی،

جایی که  گری جداست. برای مثال از آنها از دیاز آن  هرکدامشوند که  مستقل مطرح می  مؤلفهچندین    الگو

ی  هادهیپدبه    آغازگاه تحلیل از این جزء آغاز شده و   مدرنیسم تن و بدن است،سوژه پست  نیترمحبوب

ی  تربزرگی  هایهستکه    شدنیجهانی، دموکراسی یا  گانگیب خود ازی،  دارهی سرماای چون  پیوند دهنده 

ی مشخصی پیدا خواهد  ها تعارضتضاد و    ی بزرگ و کوچکها یهسترسد. طبیعی است که میان  دارند می

ای است  ی منزویهایهست تضادِ میان    ه به موضع سیاسی تحلیل سرایت کند،کشد. این تضاد پیش از آن
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اتمیزه    که یکدیگر را بیابند به یک اندازهکه در بحران پیوستگی محصور هستند. کلیت و جزئیت پیش از آن

مقصود درکی    ،شودچون آزادی بحث میکه در این الگو از مفهومی هم. به همین دلیل است زمانیاندشده 

  ترسیم شده است،   ی کوچک و بزرگی که در این الگوی مولکولیهایهست  واسطهبهسلبی از آزادی است که  

(  94:  91)ایگلتون،    «کارها خارجی    دوبندیقآزادبودن از  نفی مکانیکی از فقدان آزادی یا »  در آن چیزی جز

یی که در  هایبنددرجهکلیه    شود،وجود ندارد. این پراکندگی که از اولین سطح تحلیل مولکولی آغاز می

سئله اساسی  برد. ماز میان می  کندرا مشخص می  رگذاریتأثتاریخی و یا انضمامی شدت عوامل    تی موقع

یعنی در تالش برای    ؛ برای دوری از این تناقض به عذر تعین چندعلتی متوسل شد  توانینم  این است که

اند و نه یکپارچه و در نتیجه یک حالت  اثبات این امر بود که روابط اجتماعی در مجموع متعدد و متناقض

 شود.ژه ایجاد میآن تشخیص سو تبعبهفقدان هویت ثابت در تحلیل و شناخت وضعیت و 

برشمردم    ها رانیز برخی از آن یی که در سطور باالها رسانهدرک از جنبش طبقاتی در    که ذکر شد،  طورهمان

ی جنبش در  هایبندمفصل  الگویی که بحران شناسایی  ، فهم شده و قرار گرفته است  در الگویی مولکولی

که در این    ست شده سرگردان کرده است. طبیعیسیاسی شقهی  هابرنامهی، آن را در میان  المللنیبعرصه  

ها حاصل از جبر و تناقض سرمایه  یچندپارگتوان در دفاع از خود اعالم کرد که تمام این  سطح هم نمی

ی سیاسی و عملکرد سیاسی را با هم در تضاد  هاارزشخودِ رسانه آلترناتیو نیز    ،است. در الگوی مولکولی

»نبرد  چون  که به بازنگری رادیکال فهم خود از جنبش و شمولیت مفاهیم مهمی همی آنجابهاما    بیند،می

بپردازد،  ... و  »امپریالیسم«  »سوسیالیسم«،  می  طبقاتی«،  ذات  سعی  به  بازگشت  با  را  تضاد  این  تا  کند 

به   بازگشت  جهت  خواست  عدم  این  کند.  منحل  اعتراضی  کنشگران  عام  سوژگی  و  جنبش  متافیزیکی 

دهد  دچار آن است را نشان می  کار محافظهی آلترناتیو  هارسانهی دیگر که الگوی شناختی  ا عارضه،  هاشهیر

سیاسی و اقتصادی    راتیتأثی یا  دارهیسرمای  هادولتماهیت    که در آن عمده توجه نه بر رابطه کاپیتالیستی

توان آن را در گزارشات  امپریالیسم بلکه توجه بر تبعات و نتایج انفجاری این روابط است. تبعاتی که می

ای قرار داد تا برای مخاطبان  شدهیک فریم آن را در کنار عبارات سوسیالیستی اخته  مثابهبهخبری گنجانید و  

 وجود آورد.  را به ه توهم برداشت تحلیلی از وضعیترسان

شکل لحظه  جدر  سرکوب  بنگیری  خوزستان،  هم جانبههمهش  و  اینترنتآن  قطعی    ماً یمستق  که  چنین 

آلترناتیو را به پوشش و ارائه  ا مسئله از    ،داردیوامی بدیل  هاحلراهی است که رسانه  ی  هارسانهبسیاری 

یی از کلمبیا، فلسطین، جنبش ال  هایگر کنشی با گرایش سوسیالیستی به پوشش اخبار  المللنیبآلترناتیو  

توجهی به جنبش طبقاتی خوزستان    نیترکمکه  جی بی تی اوکراین، پاکستان و آلمان پرداختند بدون آن
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ین و بوی  در فلسط رهای تتکیی که به پژواک هاشاخکداشته باشند. شاید عجیب به نظر برسد که چگونه 

کند.  ی کلمبیا حساس است صدای مسلسل در سوسنگرد چندان تحریکش نمیها ابانیخی اشک آورِ  گازها

  با امپریالیسم ایاالت متحده  یی نظیر ایران در نسبتکشورهای سیاسی و رابطه ساختارها درک مولکولی از 

چنین   طبقاتیهارسانهموضع  جنبش  درباره  را  میا   -  یی  مخدوش  که    کند.جتماعی  روست  همین  از 

شود در میان اخبار و مقاالت دیگر مفقود می  قه کارگر ایران و فرودستان معترضی با طبالمللنیبی  همبستگ

 دچار اختالل نشود.  ها رسانهاز این  هرکدامتا همسانی و یکدستی ایدئولوژیک سازواره سایبری 

زستان نه یک مقوله تکنیکی بلکه  یی نظیر جنبش خوهاجنبشبه همین خاطر است که مسئله بایکوت   

این  سیاسی است که نشان می  تماماًای  مقوله از  تا چه حد درک ضعیف و سکتاریستی  هارسانهدهد  ای 

ی  هانیتعو خودفرمان به    خودمختارای  به شیوه  کمونیستی داشته و به بیانی بهتر،  انداموارگی انترناسیونالیسم

داری،  با شیوه تولید سرمایه  است   جا نه در پیوندبازنمایی جنبش در اینبند هستند. تحلیل و  این اصل پای

تعرض    پدیداریِ حتی  یا  و  سرمایه  و  کار  دموکراتیک،  ی دارهی سرما تضاد  حقوق  از    به  پیوستاری  بلکه 

دستاورد و تجارب جنبش را خاموش    ی، بیشترین معنا،گذارارزشکه با توسل به  ای است  ی رسانهپارامترها

ی رفرمیسم نئولیبرالی  ها انگارهگرایی  توان صورتی رادیکال به ناب. به مدد این اقدام است که میکندمی

قدرت    هرگونه را از    هادولتی،  المللنیبپیشرفت یکپارچگی  »در تالش برای اثبات این است که    د کهدا

( چنین موضعی در نسبت با  127: 98)کالینیکوس،  “ی بر تحوالت اقتصادی محروم ساخته است.رگذار یتأث

  م یرمستقی غکارکردی    ،ی مشخصها گروهو حتی موضع برخی از    هارسانهی امروز ایران بر  هاجنبشوقایع و  

ی  سازهمگنچنین  نتایج سیاسی مشترک و هم  شایع ساختنکه در پی    ،{2}اما متراکم و انباشتی دارد،

 ش است. ی رادیکال با موضع خویهادگاهید

نامیدند  { می3}  « تولید رضایت»  به فرایندی که ادوارد هرمان و نوام چامسکی آن را  شباهتیباین روند  

ای ایدئولوژیک  کنند و تغذیه رسانهیی که خود را آلترناتیو قلمداد میهارسانهنیست. بایکوت جنبش توسط  

داری ایران به یک  خود دولت سرمایهی راست، وابسته به امپریالیسم و  هارسانهو کژدیسه جنبش توسط  

ی جنبش و روند تکوین  هاشهی رراند و با سر باز زدن از بررسی میزان صدای واقعی جنبش را به حاشیه می

آن انحراف  فعالیا  اراده  را،  جنبش  در  سراسری  صورتبهکه    شده  امکان  داراستبالقوه  را  خنثی    ،شدن 

این نوع از رسانه هویت خود را در مقابل جریان غالب    کهیدرصورتهم  کند. سکوت رسانه آلترناتیو آنمی

ای را نسبت به  نوعی وابستگی توده  هاسالی مداوم در طول  هاتیفعال  واسطهبهای تعریف کرده و  رسانه

جنبش را سر    مؤاخذهاست در سکوت خویش غریو    ی خود شکل بخشیدههایری گموضع، اطالعات و  هاداده
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جا به معنای نمود ضعف توانش تحلیل وضعیت انضمامی کشور ایران و در دیدگاه  در این  همؤاخذدهد.  می

 نمودِ کنشی به این توانش است.   که خودْ است{ 5} گیری رسانه آلترناتیو در پاره گفتاریعدم قرار ،ترکلی

 ای رسانه مخاطره آنارشیسم

را روایت کند.    دادهایرواست که چیزی غیر از توالی صرف    بخشیآگاهکنش رسانه آلترناتیو در صورتی  

یی  هاتیمحدودجا جزئی از عاملیت انقالبی است. پس به همان شکل نیز باید تابع  چرا که اقدام رسانه در این

سازی پراتیک انقالبی    مندضابطه  کند. این عبارت نه دال برباشد که ساختار بر عاملیت انقالبی اعمال می

آن فعالیت  و هم با  بر حسب  هارسانهسو  آلترناتیو  بورژوازی هایکربندی پی  بلکه در جهت فهم    است،  ی 

کند.  ی خاص وضعیت است که آمادگی نظری و عملی را در لحظه مشخص مهیا میهاتیمحدودو    هاامکان

عنوان امتدادی از یک  یک مصنوع بهامتداد بدن انسان است و    ، اگر از دیدگاه مارشال مک لوهان رسانه

  ، از دیدگاهی لنینیستی نیز رسانه آلترناتیو ،شودیاز بدن، یک عضو یا سیستم عصبی دیده م  یبخش توانایی

سازد.  امتداد عضوی از جنبش و مبارزه طبقاتی است که رابطه میان عامالن و میدان مبارزه را تقویت می

خوانی یا به بیانی بهتر در این الگوسازی رادیکال از نگاهِ فرمالیستی مک لوهان دیگر رسانه تنها  در این باز

به همین دلیل است    د و ی نقش داشته باشبخشانتظامی  ها هیرومصنوع نیست که در تجربه حسی و یا حتی  

طبقاتی، سطح  ی مشخصی در نسبت با وضعیت انضمامی، توازن قوای هایبندسطحکه در سنجش آن نیز  

 گیرد. قرار می مدنظرآگاهی طبقاتی و نبرد روزانه طبقه کارگر در محیط کار 

در حوزه آگاهی انقالبی توده    تنهانه  هر وضعیتی،  ی آژیتاسیون به راهبردهاتئوری انقالبی و    بخشیِتعمیم

یسم فرو غلتاند.  ممکن است جنبش را به مغاکی از آوانتور  ندارد بلکه حتی   سازدگرگونکارکردی    ،معترض

نگاهی   با  دیگر  سوی  که  می  تر موشکافانهاز  داد  تشخیص  محتوای  هاهی سوتوان  تولید  و  پوشش  از  یی 

ای است. اگر  نامشخص آنارشیستی را بر پیشانی دارد آن روی سکه بایکوت رسانهسازوکار  ای که داغِ  رسانه

نیز پراگماتیسم افتراقی را   کارسبکاین  ،معترضان استی اراده طبقاتی و انقالبی سازیخنثبایکوت در پی 

ای از بدنه جنبش  نماینده  عنوانبهکند. امری که از اقدام و کنش هر بخش از جنبش  در جنبش تقویت می

سنجد و نه با مخاطراتی که  می ،یی که مولد جنبش بودههابحرانبا  را نه هاعاملدفاع کرده و نسبیت این 

آگاهی طبقاتی را تهدید کند. گویی آنچه در    ،از همه  ترمهمی آن و  دستاوردهانبش،  ممکن است رویه ج

و دستورِ    کار  سبکاین   البته    جنبش«  ؛شی پبه»مهم است همان فرمان  تحت هر شرایط، محدودیت و 

عامل رهبری    ،های افتراقی با درکی اخته که از دموکراسی بورژوایی دارندعاملیتی است. برای پراگماتیست

عاملی که وضعیت ثابت را دچارِ گسست  مثابه  بهمحوریت چندانی نداشته و تنها موجودیت و بقای جنبش  
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معتقد بود    روی در کمونیسم« بیماری کودکی: چپدر »  کرده اهمیت دارد. این همان کیفری است که لنین

 شود.  در مقابل معاصی اپورتونیستی جنبش کارگری به ما تحمیل می

 

 :هایادداشت 

نیشکر  1] کارگران  اعتراض  و  اعتصاب  بر  نگاهی  با  در  وگوهاگفت در    خصوصبه  تپههفت [  کارگران  میان  ی  روزهای 

ایده اتحاد طبقاتی، طرد افتراق دوازدهم و سیزدهم اعتصاب می  ی راست در  هاباله طلبی و گرایش به  توان دریافت که 

شود. درکی که دو سر بُردار  بر مبنای درکی صحیح از وضعیت ایراد می جنبش خوزستان تا چه حد با صراحت لهجه و  

 فشارد. ی مشخص و برحق پای می هاخواست انحراف جنبش را افشا کرده و بر اتحاد و یگانگی پیکره جنبش بر سر 

ی آلترناتیو  هارسانهنام برد که تا حد زیادی بافتی همسان با این    توان می   را   چون »مجله هفته« ای هم [ برای مثال رسانه2]

 به خود گرفته است.  و پرو شرق را کارمحافظه

 [3]  Manufacturing consent 

 [4]  Utterance 

 :  منابع  

 های فرهنگی. بان، دفتر پژوهش (، توهمات پسامدرنیسم، مسعود کلبه 1391. ایگلتون، تری )1

 ای، احمد علیقلیان و افشین خاکباز،  انتشارات طرح نو. (، عصر اطالعات: ظهور جامعه شبکه 1385. کاستلز، مانوئل )2

 افشان، انتشارات آگاه. داری، ناصر زر سرمایه  (، مانیفست ضد 1398. کالینیکوس، الکس )3

 

 

 2rF-https://wp.me/p9vUft:  نقد«» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2rF
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 بحران دولت ـ ملت وضعیت اضطراری و 
 

 2021اوت  26

 ی: ساسان صدقی نیا نوشته

 

 . شکسپیر رسدشب چنان دراز است که به روز نمی

 هدف، یک جنگ بی پایان است نه موفقیت در جنگ. جولیان آسانژ

 

زیر میمقدمه نوشتار  در  دولت:  نقش  دگوگونی  فرآیند  بحران-کوشم  برآمدن  با  آن  نسبت  و  های  ملت 

آگاهانه متکی بر این فرآیند و    هاملتـدولتجهانی را بررسی کنم. به هیچ عنوان مدعی نیستم عملکرد  

رود، مالک ارزیابی در این یادداشت نه دهان رهبران حاکم که  شده پیش می ریزی از قبل تعیینطبق برنامه

بینیم، گرایشات، فرآیندها و  میتا  ملت را یک ماشین دینامیک و نه ایس- که دولتهاست. زمانیدستانِ آن 

توانیم روند کمی و کیفیِ متفاوتی را از گذشته  کنیم که از پسِ آن میکنش نیروهایی را مشاهده میبرهم

، کیفیت جدیدی از روابط  ترور و کنترلجنگ،  حال نیازمند به  وقفه و در عینبی  بحرانِتشخیص دهیم.  

باز    قدرت را در جهان و بویژه  خاورمیانه و جوامع به اصطالح در حاشیه بوجود آورده است که گویا سرِ 
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دهد. در ابتدا به اختصار  درنگ چون گردابی پیامدهای خود را در ورای مرزها نشان میایستادن ندارد و بی

را جهش    پردازم و سپس با اشاره به چرخشی که آنملت در فلسفه سیاسی می- به وجوه عام تعریف دولت

-اند، ابعاد تغییر در کارکرد دولت چون قاعده در سیاست نامیدهولیبرالی در اقتصاد و وضعیت اضطراری همن

ملت معاصر را مورد تاکید قرار خواهم داد. این یادداشت متمرکز بر رویکردی منطقی و مفهومی است و نه  

وضوح به  ه  جوامع پیرامونی بشود در  میتجربی و تاریخی. این روندِ مشترک جهانی که به اختصار بیان  

آید. بدیهی است در مورد میزان تفاوت در پیمودنِ این روند، میان کشورهای متروپل و پیرامونی  میچشم  

 های مفصلی هستیم.  ای از کشورها، نیازمند ارزیابیدستهیا میان

*** 

شناس  همتفکری مانند اولریش بِک جامعاند که  ههایی که زمانه ما با آن روبروست به قدری توسعه یافتبحران

میالدی از سازوکارهای پیشبرد قدرت    80گوید تولید و بازتولید خطر بویژه بعد از تحوالت دهه  آلمانی می

جامعه صنعتی کالسیک، منطق تولید ثروت بر منطق  در  که  نویسد »در حالیمی  کبدر جهان بوده است.  

این تعریف ساده و مختصر شاید    [1« ]شودخطر، این رابطه وارونه میتولید خطر چیرگی دارد، در جامعه  

اعتمادی  که ناکارامدی قدرت دولتی و بیمدخل مفیدی باشد برای درک یک معمای سهل و ممتنع. در حالی

  دار و مترقی نیستیم،چنان شاهد تحول کیفی معنیهبران سیاسی در ابعاد جهانی افزایش یافته ما همربه  

به ما    .رو، جنگ و تروریسم در جهان فراگیر شده استهنده شده است از دوگانه افراطی و میانجهان اک

های جهانشمول مانند  سو افراطیونی هستند که به قلب ارزشگویند این تصویر کلی را بپذیریم که یکمی

های روادارانه که  ارزشران جهان آزاد و  اروها و هوادهاند و سوی دیگر میان هامنیت جهانی یا حقوق بشر زد

برند. جریان افراطی مانند داعش، طالبان و تروریسم دشمنی  میپروژه نجات جهان را از دست آنها پیش  

هر چقدر تعداد  اما    داندها میتر از قبل دولتی خود را مسئول مبارزه علیه آنشود که هر روز بیشمیدانسته  

  شود،تر میتروریسم گرفتارتهدید  جهان در ورطه  ن میزان  به هما،  یابدمیهای »ضد ترور« افزایش  رژیم

بدل به یک    شمول دیگر،های جهانچه بنام امنیت ملی چه بنام حقوق بشر یا ارزش  دستانهجنگ پیش 

استراتژی جهانی برای گستراندن وضعیتی شده است که در آن جنگ یا تهدید دشمن، تبدیل به خبری  

آنتونیو   با دشمن را چنین روزانه شده است.  نگری و مایکل هارت در کتاب معروف »امپراتوری« جنگ 

شود، دشمن به موضوع سرکوب  درنگ تکریم میجنگ بی   »امروز دشمن همانند خودِ کنند:توصیف می

یک خصم و یک تهدید مطلق برای نظم اخالقی، صورت ضروری   عنوانبهپلیسی روزانه فروکاسته شده و  

[ پرسشی که بالفاصله باید مطرح شود این است که  دشمنی که صورتی ضروری یافته و  موضوع  2]  یافته.«
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سرکوب روزانه است، یعنی چه؟ چطور هم دشمن نیازی ضروری است و هم باید آن را سرکوب کرد؟ تهدید  

های سلبی هجاست که منطق وضعیت اضطراری و ساخت دوگاندارد؟ این  تباریق نسبتی با یک نظم اخال  چه

نظمی نیست  فهمیم. وضعیت اضطراری برای دفع خطر، برای درمان، رفع بحران یا غلبه بر بیرا بهتر می

ی« هر روزه است. نیروهای  هچرا که بحران، بیماری یا وضعیتی خارج از وضع نرمال نیست بلکه »معالج

هایی چون  توان به خارج از وضع نرمال یا وضع کنونی افکند و طرح گرای مذهبی یا فاشیستی را نمیبنیاد

های  ده/وضع نرمال، فرمالعابربریت را از آن استخراج کرد. دوگانه جنگ یا صلح یا وضع فوق/جنگ تمدن

ابتدا به    . سازندمی  ملت را - گوناگون حاصل از دوگانه وضع طبیعی/وضع مدنی هستند که شالوده ایده دولت

توان پرداخت و بر این نکته مهم انگشت گذاشت که وضعیت اضطراری در  میتناقض نهفته در این ایده  

ایده دولت  اقتصاد سیاسی  -قلب  با  را در نسبت  آن  انکشاف  نهفته است. سپس  آن،  به مفهوم عامِ  ملت 

ملت  -لیسم معاصر بر تغییر کارکرد دولت که عوامل معینی در کاپیتا  نشان داد  کاپیتالیستی یادآوری کرد و

نامیم، موثر  میعنوان یک قاعده  هبخشی بر وضعیت اضطراری که آن را وضعیت اضطراری ب برای شدت

 بوده است.  

زعم  هنویسد: »ب میداند و  ادین مییپائولو ویرنو متفکر معاصر ایتالیایی ایده دولت را حاصل یک تناقض بن

که بدانیم اطاعت چیست، خود را موظف به اطاعت  ما حتی پیش از آن  ،ایجاد بدنه سیاسیهابز، همراه با  

برداری مدنی بنابر این قابلیت که قوانین مدنی معتبراند، شرط الزم هر نوع  الزام ما به فرمان"کنیم،  می

گیرد، به عبارت  می برداری از قانون طبیعی نشاتهابز باور دارد که الزام آغازین فرمان  ".قانون مدنی است

کند که این قانون طبیعی  هذا او بالفاصله اضافه میدیگر، از عالقه مشترک به صیانت نفس و امنیت. مع

شود که  برداری از همه فرامین حاکم است تنها زمانی عمال یک قانون مییا ابرقانون که متضمن فرمان

جا  که دولت از قبل نهادینه گردد. آنچه در اینکسی از وضع طبیعی بیرون بیاید یا به بیان دیگر، وقتی  

مان علت و معلول وجود دولت است. این الزام با این  ابرداری تو داریم نوعی پارادوکس است: الزام به فرمان

  " قدرت برتر"گیری  آمد شکلگردد، این الزام توامان مقدمه و پیمیواقعیت که خود نیز بنیاد است تثبیت  

عنوان واحد حکمرانی حاصل یک تناقض است و الزام به اطاعت که منشا آن خطر  هملت ب -است.« دولت 

قانون مستلزم  این ابر[  3ملت است.« ]-زمان شرط و نتیجه وجود دولتصیانت نفس فرض گرفته شده، هم

- ها یعنی دولتیک پیکره یا ابر نهاد است. یک قدرت برتر بر فراز همه قدرت  ، داشتن یک جایگاه ویژه

کشد. وحدتی پیکریافته از کثرت به شکل یک بدن ارگانیک.  هابز از ان ایده لویاتان را بیرون میملت که  

بار این دوگانه یعنی وضع مدنی/وضع طبیعی  ملت را حاصل دیالکتیک مصیبت  - ویرنو در ادامه منطق دولت

گیرد یعنی صیانت  می، ذاتی یکپارچه برای انسان فرض  تباراخالقی  ی هداند. ایدمینظمی  یا همان امنیت/بی
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شده. ذات در اخالقیات آرمانی استعالیی  ه  نفس و دفع خطر، امر واحدی که در دیالکتیک به دو قطب شکست

  تبار اخالقیملت متکی بر یک ایده  -جا دولت است که توفیقش در گرو شکست و عدمِ تحققش است. این

 است. ای برای تحقق ذات و واسطه

  هابز  الگوی   داند: »درمیجورجو آگامبن دیگر متفکر ایتالیایی هم مشروعیت نظریه هابز را بر اساس ترس 

  تفویض  حاکم  به   را  اختیارات  و   قدرت   که  قراردادی   است،  گذاشته  برجا  ما  سیاسی  فلسفۀ   بر  ژرف  تاثیری  که

  دقیقا   که   است   نیرویی  آن  دولت:  همه   علیه   همه  جنگ   و  متقابل   ترس  فرضپیش  بر   است  مبتنی  کندمی

:  شودمی  وارونه   چارچوب  این(  security state)  امنیت   دولتِ  در .  آیدمی  ترس  به  بخشیدنپایان  برای

  و   کارکرد  چون   کند،  حفظ  قیمتی  هر   به   را   ترس  این   باید  و  است   استوار  شهروندان  ترس   بر   دائماً   دولت

  با  بار اولین  برای «امنیت»  واژه  وقتی  که  بود داده نشان  تر پیش فوکو  میشل. گیردمی آن  از را  مشروعیتش 

  از   گیری پیش  اش هدف  شد  فرانسه   سیاسی  گفتمان  وارد(  1789)  انقالب   از   قبل  فیزیوکراتِ   های حکومت

  به  و  کند  شاناداره  بتواند  بعد  تا  بیفتد  اتفاق  قحطی  و  بالیا   بگذارد  که  بود  این  بلکه  نبود  قحطی  و  بالیا

عنوان شکل مسلط  هملت ب-توان گفت دولت می[. پس  4شد« ] می  برآورد  مفید  که   کند  شانهدایت  مسیری 

 همانی ضروریِ استیال/پیشرفت یا انقیاد/مدنیت است.  حکمرانی، برگرفته از این

نامید.  چون قاعده،  توان وضعیتی اضطراری همی وضع طبیعی/وضع مدنی را میی دوگانهیافتهشکل تعمیم

می تنزل  بقا  سایه  زیر  زیستن  به  مضاعف  شکل  به  خطر،  رفع  و  ترس  به  اساسیِ الزام  اصل  به  و  یابد 

شود. ترس و امید، صلح و جنگ، بربریت و تمدن، امنیت و ترور کامال در هم  میسازماندهی جامعه تبدیل  

نوان ذات یا نفس مجرد و متعال  عهشوند. آنچه بآمیخته و از لوازم دیرپایی و بازتولید ساختار محسوب می

  هاملتـدولتشده اکنون بیش از هر زمان دیگری به منزله مصنوعی بشری توسط  برای انسان فرض گرفته

چه بوده؟ ترس از یک وضعیت    ملت-دولتمبنای حکمرانی  گیرد. به زبان ساده  میمان قرار  پیش چشمان

حال    . معناییو ترس از فرورفتن در یک خال و بی  طبیعی و جنگ همه علیه همه، دفع خطر وضعیتی آشفته

ناپذیر است  زدن به جنگ همه علیه همه امکانبدون دامن  ملت - دولت  طنز روزگار این است که حکمرانی

 است.  اجتماعیای هساختفرآیند و بروضعیتی »طبیعی« که 

دست و پا. الگوی هابز در نسبت  ی سر و  اتراز با بدنی ارگانیک است. بدنی دارملت هم- فهم هابز از دولت

بین دولت و شهروندان برگرفته از دوگانه دیالکتیکی وضعیت طبیعی/وضعیت مدنی است که یکدیگر را  

دن  شعنوان ابزار وساطت، شرط تحقق چنین دیالکتیکی است و برونهکنند. دولت بتوسط دولت وساطت می

برداری به معنی تفویض قدرت به دولت به نام حفاظت از امنیت جامعه  ماناز وضعیت طبیعی و الزام به فر
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شود. الگوی هابز توسط روسو در شکل قسمی قرارداد حقوقی پی گرفته  میو ساخت وضعیت مدنی تلقی  

لویان دموکراتیزه  می یا  میشود. یعنی  را در »دولت مردمی«  این ذات واحد، تجلی خود  شود و تفویض 

پیدا  ملتِ دموکرات-دولت اعمال قدرت و یگانه  مییک  انحصاری  نهادی است که حق  کند. دولت مدرن 

ای است. بنابراین  هملت مدرن محصول چنین انگار- شود . دولتکننده و مجری قانون شمرده میمرجع وضع

شود میارز »حق برتر« و تنها مرجع قدرت همانا تنها مرجع تعیین حقوق عمومی شمرده  »قدرت برتر« هم

چنان ذیل فرمان وضع مدنی مبنی تبلور آن است. قانون اساسی دولت مدرن نیز هم  ،قانون اساسیِ واحدکه  

چنان ورای قانون است و  گیرد بنابراین حاکم هممینظمی قرار  برداری و جلوگیری از بیبر الزام به فرمان

بازتولید کند. دولت نماینده ملتی  بار دیگر  نظمی را یکتواند در مواقع خطر آن را معلق کند و همان بیمی

  عملی  بدان  توانمی  و   دارد  واحد  ایهاراد  که  واحد،  است  چیزی   ]که[ تقریباً  یِ »مردمواحد و ملت نماینده

ها ذیل آن قرار  است بر امری واحد که تمام تفاوت ملت ناظر-شود. بنابراین دولت می[  5]  داد«   نسبت  واحد

واحد  می اراده  بالقوهگیرد.  دولت محقق  مردم،  توسط  بدون  میگی است که  یا ملت  مردم  بنابراین  شود. 

جایی که دولت سرِ تنی واحد است اجزایی  تواند معنایی داشته باشد و از آننمایندگی و وساطت دولت نمی

  شوند. چنین برداشتی از که در این سر، نمایندگی یا شناسایی نشوند، مخل نظم شمرده شده و طرد می

شود، آن نوع دیگر از قدرت را که قابل شناسایی یا قابلیت نمایندگی و  برساخته نامیده می قدرت که قدرتِ

برداری را به شرط وجودی خویش بدل کرده  کند. دولت، الزام به فرمانمیوساطت ندارد، خصم خود تلقی  

ن تبدیل نیروی مخلی که هابز  برداری، متضمیعنی شرط اعمال مرجعیت واحد قدرتِ خویش. الزام به فرمان

هایی مانند  فرضنامد به مردم است. به بیان دیگر به بند کشیدن انبوه خلق توسط پیشآن را انبوه خلق می

که شما ذاتا بدون دولت  عنوان مثال اینهشود. بخطر و ... ذیل نوعی امر واحد محقق می  ناتوانی، ضعف،

ایمن باشید،  نمی آزاد باشید.  توانید همبسته باشید، بدون دولت نمیبدون دولت نمیتوانید از خطر  توانید 

که شرط ضعف و فقدان قدرت، پیاده شود، دستورات فوق باید اطاعت و انبوه خلق تبدیل به مردم  زمانی

 آید.شده و تصدیق ضعف به شکل تصدیق دولت درمی

که اسپینوزا با  شود. جاییاریِ قدرت برقرار میی بین دولت و ملت از طریق تفویض و واگذبرخورد یا رابطه

بار برای  گیرد و یا یککند بر سر این نکته است که این تفویض بطور کامل صورت نمیهابز مخالفت می

ن و  نیست  فسخمیهمیشه  را  آن  دانستتوان  کامل    ، ناپذیر  بطور  را  خلق  انبوه  قدرت  اسپینوزا  بنابراین 

در واقعیت،  کند. »ملت مخالفت می-بخشی به قدرت برساخته یعنی دولتمیتداند و با تماشده نمیتخلیه

ی جوامع موجود، اتباع، در  تواند کل قدرتِ خویش را به دیگری واگذار کند؛ در همهکس هرگز نمیهیچ

ی  واقع، در لحظهحال، ما باید بهدارند. با اینشان را نگه میواقع، همواره نیروی کافی برای ترساندنِ حاکم
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ی  ایم. و در این شرایط است که مسئلهثانوی، آن چیزی را مالحظه کنیم که در برآوردِ اولیه نادیده گرفته

پردازد:  سیاسی بدان می  ۔ی الهیاتیای که اسپینوزا تا حدودی پس از رسالهشود، مسئلهنخست مطرح می

تواند به صورتی  بل واگذاری است، در عمل میدقیقا چه چیزی »قابل واگذاری« است؟ و چگونه آنچه قا

در واقع، اگر من قدرتم را به دیگری واگذار کنم، آشکارا تحتِ نفوذِ قدرتِ   ...   ناپذیر« واگذار شود؟»بازگشت

گوید که ما فقط در دو صورت  از فصلِ دوم، به ما می  10گیرم. آن وقت، اسپینوزا، در بند  دیگری قرار می

گیریم: یا هنگامی که دیگری ما را در زنجیر، یا خلعِ سالح یا محصور کرده  قرار میتحتِ نفوذِ دیگری  

است، یا هنگامی که »میل داریم« طبقِ امیال وی عمل کنیم، زیرا وی موفق شده است »ترس یا امید«  

هیچ دخالتی در  را در ما القا کند. البته مورد نخست هیچ ربطی به امرِ واگذاری ندارد، زیرا اراده و خواستِ ما  

کند: ما داوطلبانه قدرت خودمان را در  دخالت میمان   ِ آن ندارد. در مورد دوم، به عکس، اراده و خواست

جود دارد؟ نه، قطعا نه. زیرا  جا حقیقتا قسمی واگذاری ودهیم. اما آیا به واقع در ایندیگری قرار می  اختیار

آنِ درتق از  فیزیکی  به لحاظِ  باقی می  مان  نمیمماند. ما قدرتخودمان  رها  را  نگه  ان  را  آن  بلکه  کنیم 

بخشیدن به اهدافِ  داریم، دیگری برای تحققان را نگه میمقدرتداریم، و دقیقا به همین سبب که  می

شده در  تفویضِ اختیارِ مطرح   جا چیزی کمابیش معادلکند. بالعکس، ما در اینخویش به ما نیاز پیدا می

اعطایِ    از خود را از طریق  به نیابت  که من به دیگری اختیارِ عمل  ایمدر لویاتان دیده  .یاتان ]هابز[ را داریملو

دادنِ کاری استفاده  ماند. او از این حق برای انجامکنم که از آنِ خودم باقی میاستفاده از حقی تفویض می

ی  چنین، من ]طبقِ قاعدهشود. همتِ من انجام میکند، و هر آنچه او انجام دهد، به لحاظ حقوقی، به دسمی

»به    ، یعنیشدنِ آن را ندارم. حال اگر حق را با قدرت جایگزین کنیمتفویض اختیار[ حقِ اعتراض به انجام

جا اتفاق  د دقیقا همان چیزی است که در اینآیآنچه در پی می  ؛لحاظ حقوقی« را با »به لحاظ فیزیکی« 

ماند، و او از این قدرت برای  کنم که از آنِ من باقی میاستفاده از قدرتی را اعطا می  افتد: من به دیگری می

کند. هر آنچه او انجام دهد، این من هستم که، به لحاظ فیزیکی، آن را انجام  دادنِ کاری استفاده میانجام

ان در این است که این معادلِ  دادنِ آن را انکار کنم. تنها تفاوتْ با لویاتتوانم انجامدهم و آشکارا نمیمی

که »امید داشتن یا ترسیدن« را کنار  ناپذیر نیست. به محضِ اینتفویض اختیار هرگز امری قطعی و فسخ

 تواند هیچ کاری انجام دهددهم، و او دیگر نمیام به دیگری« پایان میبگذارم، به »در اختیار نهادنِ قدرت

.[6] 

انبوه خلق یعنی قدرتی که به هیچ شکلی از یک بدن ارگانیک یا اراده واحد، بطور خالصه در این دیدگاه  

ن بزرگمیتن  دولت دهد  هراس  کنار  -ترین  و  ارتباط  قطع  امتناع،  یعنی  خودآیینی  از  هراس  است.  ملت 
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،  ای دیالکتیکیعنوان دوگانههدادن به وضع مدنی که بگذاشتنِ »ترس« از وضع طبیعی و »امید« یا رضایت

 است.  ها ملتـدولت مشترک جوهر

صلح به نظر من همواره  گذارد: »تفاوت دوران ما با دوران هابز انگشت می  نگری بربینیم  اما در ادامه می

پاسخ  هرگونه راه خروجی، این مساله بی در ارتباط با جنگ است. در عصر و جهان امپراتوری امروز ما، بدون

اند: جنگ، به یک نیروی ایجاد نظم تبدیل شده  و معاوضه کرده مبادلهخواهد بود. صلح و جنگ خود را  

نماید! در این دنیای امپراتوری، بدون یک  نظمی و اختالل میکه صلح بنظر یک نیروی بیاست؛ در حالی

های دولت مدرن، روزگاری که از  خروج، دیگر صلح و جنگ بیرون از هم نخواهند بود. در بررسی خاستگاه

  ،عنوان تالش مستمر برای انسانهشد، توماس هابز تاریخ را بتشکیل می  هاملتـدولتلطه از  دیدمان س

و امنیت آهنین را   یافتن راهی برای خروج از وضعیت جنگی توصیف کرد. در همان زمان او سلطه  جهت

بقای دولت مدرن  نمود عبارت بود از: امکان  میفرد باید از صلح درک    دانست. بنابراین آنچه میضامن صلح  

که صلح در  که از ورای جنگ متولد شد: سی سال جنگ نمایانگر اعتبار زایش سلطه مدرن بود. قبل از این

آرمان دولت مدرن حاصل شود، فهرست  به  ناسازهقبال  بطور  امروزه جنگ  بود.  افزوده شده  بشر  و   های 

دخالت بشر دوستانه( روابط صلح و  متناقضی مدافع صلح شده است )مانند ارتش صلح یا پلیس صلح یا  

جنگ نیز دیگر دگرگون شده است: صلح دیگر چاره جنگ نیست وحتی دیگر آرمان و آرمانشهر نیز نیست!  

صلح درواقع شرطی است که ذاتیِ جنگ است. در دنیای پسا مدرنیته، این قابلیت وجود دارد که جنگ و  

 [. 7« ] آمیزی درهم آمیخته شودصلح بطور تبعیض

.  کرد  تصور   آن   برای  پایانی  تواننمی  نزدیک   آینده  در   و   نیست   امپراتوری   درون  جنگی  وضعیت  از   یزی گر»

  آن   مظاهر  و  وسایل  از  یکی  صرفا  سیاست  و  شودمی  تبدیل  جامعه  دهندهسازمان  و  ایپایه  اصل  به  جنگ

  را   راه  و است جنگ از شکلی به دادنپایان صرفاً واقع در رسد،می نظر به داخلی صلح چهآن بنابراین. است

  برعکس،.  نیست   ملی  مجریان   حذف  دنبال   به  امپراتوری،  اجرایی  دستگاه.  کندمی  باز   دیگر   جنگی  برای

  اداره   فرادست  هایملت  ـ  دولت  پرسنل  و  ساختارها  وسیعی  طرز  به  امروز  را  امپراتوری  اجرایی  دستگاه

 [. 8] .«کنندمی

های  شرایطی است که در آن مرز بین جنگ و صلح مشخص نیست. مولفهچون قاعده  وضعیت اضطراری هم

شود بلکه  میخود به قاعده تبدیل شده است و صلح یک وقفه در جنگ محسوب ن  ،دور از انتظار یا استثنا

پایان، یک فضای  های بالتکلیف و بیای از جنگخود شکلی دیگر از جنگ است. یک وضعیت امنیتی، پهنه

ملت در تقابل یا بیرون از آن  -همگی خصایصی است که وضعیت مدنی و مشروعیت دولت مبتنی بر ترور،
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بازتولید    هاملتـدولتاما اکنون خود    ،شدتعریف می کنند. این  مینیازمند آن هستند و آن را درون خود 

  اشهدف  نیز  امروز   بحث  موضوع  داند. »امنیتِمیچرخش را آگامبن گذر از دولت حقوقی به دولت امنیتی  

  امنیتی  تدابیر   چون  ناممکن،  نگوییم   اگر   دشوار   العادهفوق  است   کاری  که )  تروریستی   اقدامات   از   گیری پیش  نه

  ،( است  دستانهپیش  اقدامات  از  ایرشته  تعریف،  بنابر  تروریسم  کهآن  حال  دارند،  کارایی  واقعه  از   بعد  فقط

  است  عبارت  جااین  در خطر  .است  نامحدود  و  فراگیر کنترل  که  هاستانسان  با  جدید   ایرابطه برقراری  بلکه

  به   اش مشروعیت  برای   دولت  اگر:  امنیت  دولتِ  و  تروریسم   بین  شدهحساب  ایرابطه  برقراری   به   گرایش   از

  ترتیب   بدین.  نشود  آن  تولید   از  مانع  کمدست  یا  کند  تولید   وحشت  و  رعب  لزوم  صورت  در  باید  دارد  نیاز  ترس

این یعنی نفع دولتِ  کند.  می  تغذیه   را  تروریسم  که   کنندمی  دنبال   را   خارجی  سیاست  آن   هادولت  بینیممی

حفاظت باید  که  شهروندانی  که  است  این  در  آنچه  امنیت  مورد  در  تردید  و  در شک  کند  تأمین  را  شان 

انداز امنیتی، دشمن  در چشم  ...  کند باقی بمانند، چون تردید و ترور الزم و ملزوم یکدیگرندتهدیدشان می

«  باید در ابهام بماند تا بتوان هر کسی را چه در داخل و چه در خارج در صورت لزوم دشمن معرفی کرد

المللی گذر از امپریالیسم به امپراتوری و در مناسبات ملت را در عرصه بین-این کارکرد جدید دولت  [.9]

نولیبرال به  فوردیسم  از  با  مییسم  کاپیتالیستی جهش  نولیبرالی  انباشت  فاز  میان  که  انطباقی  نامید.  توان 

ها و مکانیسم تولید و بازتولید قدرت و  ملت وجود دارد سرنخ حیاتی برای فهم ویژگی-عملکرد فعلی دولت 

 شود. میشود که در ادامه به آن پرداخته مینیروهای برسازنده آن محسوب 

ملت مواجهیم   -شد، در شرایط اضطراری ما با تغییر در نقش دولت   ای که در باال ذکربرگردیم بر سر نکته

ملت دیگر تنها مرجع اعمال  -داری متاخر یا همان نولیبرالیسم انطباق دارد. دولت که با فاز انباشت سرمایه

زدایی  ملت کانون-مراکز اعمال قدرت پراکنده گشته و به نوعی از قدرتِ دولت؛  شودمیقدرت محسوب ن

ه است. در انباشت به شیوه نولیبرالی دولت از وساطت نیرویِ کار  و قرارداد اجتماعی در قالب  صورت گرفت

موازات تعدد کارفرمایان در برابر نیروی کار   هکند و این به این معناست که بمیگیری حقوق عمومی کناره

برون شاهد  ما  است  سرمایه  و  کار  رابطه  از  قراردادزدایی  همانا  مراکز  سپاری  که  سایر  به  دولتی  وظایف 

ای درونی از طرف قدرت کاپیتالیستی نیست بلکه واکنشی است به  گیری هستیم. این وضعیت رانهتصمیم

ای واحد برای تفویض قدرت به دولت یا کارفرمای دولتی نداده است. انبوه  قدرت انبوه خلقی که تن به اراده

ملت را به  -گ کارفرمای واحد دولتی و قدرت واحد دولت کند بلکه ساز و برمیخلق قدرت خویش را رها ن

ملت فرسوده و دچار بحران و از حالت وساطت  -چالش کشیده و درست به این علت سازوکار انضباطی دولت

وار با جامعه پیدا  طرفه و انگلشود و نسبتی یکدار میخارج شده و تبدیل به مباشر محض طبقه سرمایه

شدنِ جامعه مدنی، حوزه عمومی  این فرآیند به معنی زوال یا برچیدن یا نمایشی[ وجه سیاسی 10] کند.می
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  چیزی   آن  به  مهارناپذیر  گرایشی  امنیت  دولت  دردهد: »و مقررات دموکراسی صوری است. آگامبن ادامه می

  سیاسی   حیات  در   مشارکت  تقلیل  جمله  آن  از   نامید،  شهروندان  ی فزاینده  زداییسیاست  باید  که   شاهدیم   را

 شوند   زدودهسیاست  شهروندان  اگر  که  است  این  کرد  درک  باید  که  اینکته...    انتخاباتی  هاینظرسنجی  به

  مرزها   از  بیرون  لزوما  که  بیگانه  دشمنی  از   ترس  با  که  آورد  بیرون  انفعال  از  را  آنان   توانمی  شرطی  به  فقط

 [. 11شوند« ] بسیج نیست

معنا یا  کنند بینمایندگان که در تبادل و داد و ستد منافع با حاکم شرکت مینهادهای انتخاباتی و احزاب و  

  را  گویند و بازوهای سخت آندهند و دروغ میرود. بنابراین بازوهای ایدئولوژیک دولت وعده میمیاز بین  

ای واحد  ملت ناتوان از اعطای امتیاز حتی برای جلب رضایت و شناساندن اراده-کنند. ایده دولت میسرکوب  

عنوان راهی برای  هچون قاعده بای است که وضعیت اضطراری همبنام مردم است و اینجا درست نقطه

 کند.بازتولید قدرت، نقش ایفا می

برقرار   به زحمت  با سرمایه  کار  نیروی  برابر«  مبادله »آزاد و  نولیبرالیسم  شود چرا که دولت نقش  میدر 

مانند دوران تایلوری/فوردیستی از دست داده و کار را مدام از حیطه  ه  کارفرمای اصلی و یکتای خود را ب

پرتاب   بیرون  به  اقتصادی  بیمیتولید  انبوه  مستقلثباتکند.  پناهجویان،  بیکاران،  و  کاران تحت  کاران 

شان فاقد وجودی قانونی است. آنها خطری واقعی  هستی  حتی  ها و گاهیوساطت دولت نیستند و فعالیت

 شان وضعیت اضطراریهستند که قابلیت مهار در سطح مرزهای ملی را ندارند و برای کنترل و سرکوب

شکل تشدیدیافته وضع طبیعی/وضع مدنی یا وضع بحرانی/وضع نرمال، کارکرد    عنوان به  چون قاعدههم

  . سیستم نیاز است  علت و معلول برای بازتولید  عنوانبهاش  بازنمایی  کند. امر واحدی کهای پیدا میویژه

ماندگی، بربریت، بیماری،  پایانی چون تروریسم، تنبلی، عقبهای متعد و بیمینظصیانت نفس در برابر بی

های واکنشی چون جنگ تمدن/بربرت، شرق/غرب،  است تا دوگانه  ...  بنیادگرایی، فاشیسم، شووینیسم و 

بخشی به  وارگی و تمامیتیکدیگر ظهور کنند و معرفِ بت... یکجا با  ماندگی/توسعه، سنت/مدرنیته وعقب

اعتبار شود.  ها قدرت متکثر انبوه خلق به محاق رفته، پیش پا افتاده و بیهایی باشند که در آندو قطبی

ایدئولوژی و  مادی  نیروهای  آنهمه  از  بهای گوناگون  دیگر  انباشت،  رژیم  متعارف عمل  هجا که  صورت 

شوند تا ترس و امید مستقیما برای  میریخته، به خدمت گرفته  کار و زندگی بهم  کند و ریتم خطینمی

سرکوب و انقیاد عمل کنند و در نتیجه دیالکتیک قدرت برساخته بصورت عریان شکل ترس از مرگ و  

می خود  به  بقا  به  ایدهرضایت  این  از  یکی  دوگانهگیرد.  از  که  است  مذهبی  بنیادگرایی  جهان  ها،  ی 

پاسالم/ج از مرکز در جوامع  نیروهای گریزنده  بنیادگرایی  است.  آزاد زاده شده  امر  یهان  را تحت  رامونی 
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های  داستان است. شکافکند و در این مسیر با کشورهای غربی و جهان »متمدن« همواحدی بازنمایی می

نه امنیت/جنگ  شود تا دوگانظمی شووینیستی بازنمایی میاتنیکی و بحث ستم ملی با انگ و تهدیدِ بی

  عنوان بهطلبی قوام بگیرد. به همین دلیل به گفته مایکل هارت، دیالکتیک  داخلی یا تمامیت ارضی/تجزیه

 سلبی  هایواکنش  از  دیالکتیک  یک  با  نظرم  بههای جدی روبروست: »چارچوب عمل سیاسی با کاستی 

  ما   دشمن  دشمن  که   برساند  واقعیت   این   ی دوباره  تصدیق  به  را  ما   باید   موضوع   این   طرف،   یک   از .  طرفیم

  دیالکتیکی  هایشکل   هایکاستی  به  موضوع  این  آن،   از  ترمهم  و  دیگر،  طرف  از.  نیست   ما   دوست  همیشه

  نهفته   جااین  در  تا حدی  خطر.  اندافتاده  دام  به  تضادها  بازی  در  که  هاهمان  کند، می  اشاره  سیاسی  کنش

  تواند می  تضاد  بر  تمرکز  تر، عمیق  هم آن  از  و .  شوند  بدل   یکدیگر   ی آینه  تصویر   به   تضاد   سوی   دو   که  است

  قطعاً   اسالمی  دولت  اگرچه  ...فکندابی  سایه  هم  خودمان  خودآیینی  گسترش  بر  یعنی  مبارزه،  اصلی  هدف  بر

  راه   پیشامدرن   منسوخ  بربریت  یا   باستانی  هیوالی  چون هم)  ایدئولوژیک  مجازهای  ترینکهنه  از  برخی   به

  .فهمید  آن  به  واکنش  در   و  معاصر  جهانی  قدرت  ساختارهای  بستر   در  را  آن  باید  حالت   بهترین  در  اما  دهدمی

و    انواع  همه  )شامل  امروز   دینی  بنیادگرایی  سیاسی  هایفرم  که  بودیم  کرده  استدالل  «امپراتوری »  در

  صرفا را هاآن  ما  اگر.  پیشامدرن   نه  و   دانست  پسامدرن  باید  را هندو(   تا   گرفته  اسالم و  مسیحیت   از  اقسامش

  و   واقعی  هایابداع  روی  به   را  مان چشم  وقت آن  بدانیم،  صلیبی  هایجنگ  یا  کهن   دینی  های جنگ  تکرار 

  عصر   در   قدرت  جهانی  دینامیک  در   شان وکمال  تمام  مشارکت   های شیوه  روی   به  طور همین  و  هاآن  خطرناک 

 [. 12] «. ایمبسته خودمان

کم و بیش همین منطق در تجزیه و تحلیل نیروهای پوپولیست، نوفاشیست و ناسیونالیسم مسیحی در   

کند. از سوی دیگر کارکرد چپ ضد آمریکایی موسوم به »آنتی امپریالیست«  جهان کنونی نیز صدق می

گرفته، دیگر همان  طلبی چین و روسیه و خط محور مقاومت در خاورمیانه شکل  هم که عمدتا حول هژمونی

ناسیونالیستی سرمایه به دولت کارکرد  اراده  نیست.  انگیزهملت-داری دولتی  از  تنها  نه  مقاصد  سازی  ها و 

بازارهای فرامرزی راه  بلکه بی  ،رودمیمرزی رهبرانش فراتر  درون برد. هر  میدرنگ به خلق و گشایش 

توان صرفا  باطی کاپیتالیسم فوردیستی را نمیگرایی یا برگشت به خط و خطوط مرزی و انضشکلی از درون

میراث یا  جهانیاحیاگر  با  تعارض  در  را  آن  و  دانست  و صنعتی  رفاه  دولت  فاشیسم کالسیک،  سازی  دار 

زدایی از قدرت و هژمونی غرب  های تسریع روند کانونها را میانجیتوان آنمیامپراتوری قرار داد، بلکه  

دهد:  میشد. هارت ادامه  نی دانست که قبال این هژمونی نامحدود فرض میداری پست مدرن کنودر سرمایه

  رویارو(  گرتخریب  و   خشن  اندازه  همان   به   بسا   چه  و )  متفاوت  دشمنانی  با  جدید دورانِ   این   در   گفتیممی  »ما 

  ایاالت امپریالیسم چطور دهیم تشخیص که بود این  زمان  آن در ما اصلی هایدغدغه از یکی. بود خواهیم
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  چون   نه   البته   بود؛   زوال  به   رو (  بوده   جهان  در  گر تخریب  چنان  نیرویی   متمادی  های دهه  برای   که )  متحده

  چونهم  توانست نمی  دیگر  متحده  ایاالت   چون   برعکس،  است؛   شده  بدل   خیر   برای  نیرویی   به   ناگهان   آمریکا

  متحده  ایاالت  نه  که  کردیم  استدالل  ما  پس.  کند  تحمیل  دیگران  بر  را  جهانی  رویدادهای   روند  سابق

- دولت   هیچ   نه   و   بزند  عمل  به   دست   واقعی   امپریالیستی قدرت  یک   چون هم  رو  پیش  های سال  در   تواندمی

  غارت   به  دست  جهان سرتاسر   در   تواندنمی  متحده ایاالت  که   نیست   معنا آن  به  ادعا  این   باز   و .  دیگری  لتم

  باثبات   و   پایدار   فرمانروایی   اشکال   تواندنمی  دیگر   که  است   این   منظور  بزند؛  وحشتناک  تخریب  و   ویرانی   و

 [. 13« ].بودند نکته این  بر  تاییدی  عراق و افغانستان در  آمریکا های جنگ هایشکست باورم، به. بیافریند

»غیرمتعارف« است با  چون قاعده، منطق سیاسی انباشت بدوی یعنی انباشت به طرق  وضع اضطراری هم

الرشد بودن سرمایه  این تفاوت که انباشت بدویِ کنونی دیگر نمایانگر وضعیتی در بیرون، یا مقدمه یا ناقص

نفسه است و تا  بار غایتی فیگر حد عمل قدرت سرمایه در برابر انبوه خلق است که ایننیست بلکه نشان

چون قاعده مستقیما زندگی، بقا و بازتولید  اضطراری هممتوقف نخواهد شد. وضعیت    وجود داردداری  سرمایه

که مرجعیت قدرت واحدِ دولت  سیاسی است. تا زمانی-کند و یک وضعیت زیستیاجتماعی را تعریف می

ای بود برای به تعویق  گرفت. هر بحران وقفهمیملت صورت  -گذاری به نمایندگی از دولتبود، سیاست

بخشی به دیالکتیک قدرت برساخته.  بحران واقعی یعنی ناتوانی در تمامیت  داشتنانداختن و در تعلیق نگه

دهند و یکی را  شدن بحران با وضعیت عادی بطوری که هر دو تصویری از یکدیگر بدست میبا درآمیخته

بی دیگری  اضطراری هممیواسطه  از  گرفت، وضعیت  نتیجه  میتوان  پاسخی  قاعده،  به یک  چون  شود 

شدگی از خویش و تفویض قدرت  اضر، واقعی و معرف بدیل ایجابی یعنی عدم قابلیت برونبحرانِ همیشه ح

  پوالنزاس نیکوس    توسط  استثناییو دولت  دولت عادی    مابین  بندیاگر تقسیمانبوه خلق به قدرت برساخته.  

یک دولت استثنایی است که در آن    داری معاصر سرمایهدولت    [ 14]   را بپذیریم،  متفکر مارکسیست یونانی

با    .اش استزایِ تداوممفر سرمایه برای خروج از بحران نیست بلکه دقیقا ابزار بحران  جنگ و تروریسم،

تری به همراه نیروهای نیابتی غیررسمی و انواع و  های بیشملت-زدایی در جهان امپراتوری، دول کانون

ایدئولوژی شوند، درگیر ساخت و ساز و  ای ناجور با دوران ما محسوب میهایی که به ظاهر وصلهاقسام 

اند و یکسره کارکردی معاصر  ماندهیِ مادی به وضعیت اضطراری در جغرافیایی رو به گسترش شدهزسا

های ناهمزمان و  توان همان وضع پست مدرن یا تعادل، موازنه و همزمانی مولفهدارند. این وضعیت را می

طرفه و مستقیم یک یا دو دولت برتر در مرکز جهانی نیست.  ی که معلول اراده یکمتخاصم دانست. وضعیت

اند و قدرتی برتر و نهایی در تنظیم مقررات  پی رسیدن به منافع ملی  درها  ملت-دولت  ،در برداشت کالسیک

کننده جریان تعیینملت برتر،  -الملل نیز یک یا دو دولتروند. در سطح بینسیاست و اقتصاد به شمار می
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شود. جنگ در این برداشت نوعی تعرض به حاکمیت ملی  تولید و بازتولید قدرت جهانیِ سرمایه پنداشته می

ملت،  -گذاری و تصمیمات یک دولت دیگر ارزیابی سیاست شود. اما در حاکمیت امپراتوریو مرز تلقی می

کند. دالیل وجودی اهدافی در چارچوب ملی را دنبال نمیمرزی ندارد و  وابستگی مستقیم به مسائلِ درون

شود مرزی تعریف نمیها در چارچوب هزینه و فایده درونملت-و مقاصد، سبک و مضمون عملکردِ دولت

کند:  داری فراملیِ بدون مرکز شده است. نگری یادآوری میبلکه در ورای مرزهای خویش و تابع سرمایه

ایِ قدرت کاپیتالیست  های منطقههای ملی و نظامارتباط جهانی میان دولت  قدرت امپراتوری در سراسر »

ها در نظام استثمار کاپیتالیستی ـ در طریقی کمابیش متناقض، اما همواره با توافق  یابد. این سوژهتوسعه می

ی از  کنند. اکنون مقاومت در برابر جنگ امپراتوری تنها از طریق فراروهمبستگی نهایی ـ شرکت می  و

  [15]  « پذیر استت امکانم های جهانیِ مقاوی خویش ممکن است؛ و تنها در سطح شبکهکشور و منطقه

ها و تخاصمات جهانی را سیال  شده و پیمان  هاملتـدولتبندیِ  این مساله منجر به تسریع جابجایی و بلوک

  ، طرد و اخراج امپراتوری نیاز به جنگ و بحرانحکمرانی  کند.  و دستخوش تغییراتی پرشتاب و نامتقارن می

یک    عنوان بهخود    بخشیدن به آن، بلکه اساسا برای حفظ کارکردرا برخالف دوران امپریالیسم نه برای پایان

شود و . توسعه ناموزون به شکل مرکز و پیرامون در ابعادی جهانی تکثیر مینیازمند است  مقوله »طبیعی«

نحصر به جغرافیایی خاص کرده و دوگانه متروپل/حاشیه به شیوه دنیای امپریالیستی  توان آن را ممیدیگر ن

بر شیوه بنا  فرآیند مذکور  است  طبیعی  کرد.  استخراج  آن  از  دولترا  تاریخی  تکوین  متفاوت  و  -یِ  ملت 

ازیِ  سسطحکند  اما گرایش به هممناسبات کاپیتالیستی، شدت و ضعف متفاوتی در جوامع گوناگون پیدا می

نشان قدرتِ فراملی و ضددموکراتیکِ امپراتوری است که تمام قلمروها را در  جوامع در بلند مدت، سرشت

داند  ای بیرونی نداشته و از پیامدهای آن ابایی ندارد چون میگیرد و نقطهمیکار  ه  جهت تحقق ابژه خویش ب 

انطباق این وضعیت با  عقیبی نیست.  زنی ایستاده و مستوجب هیچ تورای قانون عمومی و مذاکره و چانه

گوید، بسیار زیاد است:  پردازان معاصر فرانسوی در مورد نظم نولیبرال میفردریک لوردون از نظریه  آنچه

دهد. اخراج  اهمیتی نمی  به دیگران   و  تابد برنمی  را   خود  استراتژیکِ  حرکاتِ  هایِمحدودیت  دیگر میل-ارباب 

باید به آپشنی »طبیعی بدل شود را خودش به خودش    - از کار  یعنی به مشروعیتی بدیهی که بداهتش 

  کرده  خشنود  مدعا  این  به   دادنتن  به  را   افراد  که  است   معاصر   داریِسرمایه  ساختارِ  کلِ   واقع  در  ...   دهدمی

  ایجاد   سرمایه  یجانبهیک  گیریِجهت  برای  محدودیتی(  آبرو  و  اخالقی  کُدهای  حتی)  چیزهیچ  دیگر.  است

  ساختارهایی   .. اگر.   است  امر  این  بر  گواهی  سرمایه   هایپرواییبی  و  سرمستانه  هایتخطی  کهچنان  کند،نمی

  نتوان   دیگر  که  برسانند  اینقطه  به  را  قدرت  تعادلِ  دهند،می  ترتیب   را  مراتبیسلسله  یرابطه  این  که

  ، ( کرد  ایجاد  مانعی  آن  یجانبهیک  هایحکم  راهِ  سر  بر  نتوان  یعنی)  کرد  اعمال  باالتر  قدرتِ  بر  محدودیتی
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  شاملِ   ،«شخص  جایگاهِ  فراسویِ  سلطه  میلِ»  همان  یا  استبداد  لغویِ  معنای  .شودمی  مبدل  استبداد  به  انقیاد

توان  اندازی می[ در چنین چشم16]  . است  «خویش  عادیِ   طریقِ  از  غیر  طریقی   به  چیزها   تملکِ  خواهشِ »

 گرایی و استثمارِ کاپیتالیسم جهانی دید. ترین اشکال مالیراستا با پیشرفتهترین اشکال انقیاد را همبدوی

 

 : منابع

 ی رضا فاضل، مهدی فرهمند نژاد، نشر ثالت.  (. ترجمه 1397ای نوین )[ اولریش بک، جامعه خطر: به سوی مدرنیته 1]

 . سرا، چاپ دومزاده، انتشارات قصیده ی رضا نجف (. ترجمه 1391آنتونیو نگری و مایکل هارت، امپراتوری )[ 2]

[ پائولو ویرنو، تبحر و انقالب: نظریه سیاسی خروج. ترجمه علی عباس بیگی و آرش ویسی در کتابِ نام های سیاست  3]

 تشارات بیدگل، چاپ چهارم. (. ان3981)

]4[ STATE OF EXCEPTIONE, Giorgio Agamben translated by Kevin Attel The 

University of Chicago Press   

]5[  Hobbes’s On The Citizen 1642. Cambridge University 

اسپینوزا و هابز از کتاب »بازگذاری مجدد: اسپینوزا ما را تا کجا خواهد    نزد   [ الکساندر ماترون، کارکرد نظری دموکراسی 6]

 . ترجمه فواد حبیبی و امین کرمی، نشر ققنوس. (9139) برد؟« 

]7[ NEGRI ON NEGRI .Antonio Negri in conversatione with Anne Dufourmantelle 

Translated by: M.B.DeBevoise 

 . سرا، چاپ دومزاده، انتشارات قصیده ی رضا نجف (. ترجمه 1391رت، امپراتوری )آنتونیو نگری و مایکل ها [ 8]

]9[ STATE OF EXCEPTIONE, Giorgio Agamben translated by Kevin Attel The 

University of Chicago Press  

طبقاتی« از همین نگارنده در وبگاه  تر در این مورد بنگرید به »انبوه خلق و واسازی مفهوم مبارزه [ برای توضیح بیش 10]

 نقد. 

  ]11[ STATE OF EXCEPTIONE, Giorgio Agamben translated by Kevin Attel The 

University of Chicago Press  

 [ گفتگوی ایمان گنجی با مایکل هارت، شبح کردها بر فراز چپ جهانی. انتشار در وبگاه عصب سنج. 12]

 گنجی با مایکل هارت، شبح کردها بر فراز چپ جهانی. انتشار در وبگاه عصب سنج. [ گفتگوی ایمان  13]
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 [ نیکوس پوالنزاس، فاشیسم و دیکتاتوری ترجمه دکتر احسان. انتشارات اگاه. 14]

 . [ آنتونیو نگری، نظم جنگ ترجمه بهنام صدر15]

. ترجمه فواد حبیبی و امین کرمی.  ( 7139)یل [ فردریک لوردون، بندگان مشتاق سرمایه؛ اسپینوزا و مارکس در باب م16]

کند که دیگر امیال را در  می میل اصطالحی است که لوردون برای تعریف میلی استفاده  -انتشارات علمی فرهنگی. ارباب 

 برد. می جهت تحقق ابژه خویش بکار 

 

 

 2si-https://wp.me/p9vUft  :«نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2si
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 کشور   کل  کردنکامپیوتریی  عالوهکمونیسم یعنی حاکمیت شوراها به

 سوسیالیستی،   سیبرنتیکی درباره

 [ 1تیکون] هایکابوس  و  گرایانه،شتاب رؤیاهای

 

 2021سپتامبر  20

 [ 2] پاول بوکرمانی: نوشته

 داریتیشه همایون ی: ترجمه
 

 رسیده  ٪85کنیم که ضریب نفوذ اینترنت همراه در کشور به  ای زندگی میما در زمانه.  مترجمی  مقدمه

از امور اداری در ظاهر به.  است گیرد و هر فرد ایرانی روزانه باید برای  صورت برخط صورت میبسیاری 

ها و  »احراز هویت« بشود. تأثیر اینترنت در گسترش آگاهیها  پیشبرد کارهایش در انواع و اقسام سامانه

الملل  های مردمی چندان بوده که حکومت را به صرافت محدودکردن دسترسی به اینترنت بینسازماندهی

هایی ترافیکی سطح شهرها  شدن فناوری تشخیص چهره به دوربینانداخته است. نیروی سرکوب از افزوده

شان را  دهد. از سوی دیگر، مردم هر روز بخشی از وقتمی  خبر  خیابانی  عتراضاتا  در  آن  یو کاربرد ویژه

های مبتنی بر هوش مصنوعی در نمایش  گذرانند که با الگوریتمهایی میهای اجتماعی یا پلتفرمدر شبکه

  ر د  های آنان را پردازند یا اطالعات شخصی و عالیق و سالیق و کنشمحتوا، به هدایت افکار عمومی می

ها  ها و اندیشهکردن کاالها یا ایدهفروشند تا برای قالبکنند و سپس به دیگران میداده ذخیره میقالب کالن

 از آن استفاده شود.
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  برای   مای  انگیزد، چه تأثیری در مبارزهها، که دیگر از فرط تکرار حساسیتی هم برنمیدانستن این فاکت

شدن سازوکارهای دولت و  ای، این شبکهدیگر عبارت به  گذارد؟می بدیل نظم  درانداختن  و  سلطه  از  رهایی

شدن بخش قابل توجهی از زیست انسانی چه پیامدهای نظری و عملی برای مبارزان دارد؟ کجا به  مجازی

 کند؟ شان پدیدار میروی ها و تهدیدهایی را پیشِشود و چه فرصتشان وارد میهای تحلیلیدستگاه 

های  که نسبت کمونیسم و تکنولوژی را در بحث. نخست ایناست جستار حاضر به دو سبب حائز اهمیت  

های رادیکال در برابر نظارت و کنترل سیبرنتیک رسد و به راهبردهای مقاومتی گروهسیاسی متأخر برمی

می انسانی  حیات  اینبر  دیگر  و  نمونهپردازد.  درسکه  تاریخی  مواجهههای  از    هایدولتی  آموزی 

تواند تخیل انقالبی ما را به حرکت وادارد.  آورد که بالقوه مییبرنتیک میس  فناوری  و   دانش  با  سوسیالیست

ن  دست دشمکنیم جملگی بهها استفاده نمیهایی که ما از آنکند که امکاناین جستار بار دیگر یادآوری می

بر    ،خواهیم دررود. اگر میمی  کاربه  چنان که اکنونکار خواهد رفت، همخواهد افتاد و بر ضد خودمان به

شان در نظم  ها را از جای فعلیخود کنیم؛ یعنی باید آن  ها را از نو مالِهمین پاشنه نچرخد باید فناوری

 ای بسازیم که تحقق نظم بدیل را تسهیل کند.   های تازهبستها سرهمدر ببریم و با آندارانه بهسرمایه

  تکنولوژی  ی  مروز چپ و مسئلها  ورزیسیاست  نسبتی  درباره  بحثی  درگرفتنبه  جستار   اینی  اگر ترجمه

 . است رسیده خود مقصود به مترجم کند، کمک

** 

توانند تاریخ را به سوی کمونیسم پیش برانند یا نه؟ با  مینیکیتا خروشچف شک داشت که آیا کامپیوترها  

حال، مایل بود امتحان کند و ابرکامپیوتری برای پشتیبانی اقتصادی از سوسیالیسم شوروی سفارش داد.  این

ترین مهندسان، کامپیوتر را آماده کردند و از او خواستند که به محض  دیدهجمعی از بااستعدادترین و آموزش

اندازی، دستگاه را آزمایش کند. خروشچف که هنوز خاطرجمع نبود، تصمیم گرفت پرسشی طرح  راهاتمام  

می کمونیسم  به  بود: »کی  پیچیده  تصورناپذیری  طرز  به  که  رسیم؟«.  کند 

این تا  افتاد  تلوق  و  تلق  به  گوشدستگاه  صدای  »هفده  که  گفت:  خراشی 

تکرار    تریبیشبا وضوح    کیلومتر دیگر«. خروشچف خندید و سؤالش را دوباره

درنگ پاسخ داد: »هفده کیلومتر دیگر«. اینک رفیق بسیار  کرد. دستگاه بی

از حماقت ماشین گران را فراخواند تا  قیمت گله  عصبانی شد و مهندسانش 

تر انجام داده  زده شدند، چرا که هر آزمایشی که پیشها شگفتکند. تکنیسین

با مالیمت از کامپیوتر خواستند که پاسخش بودند کامالً جواب داده بود، پس  

  ی را توضیح دهد. دستگاه که روی میز قرار داشت، جسورانه گفت: »نتیجه

پوستر  
متعلق به شوروی: »درود بر کارگران 

 (. 1959) شوروی« فناوری و علمعرصه  
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ی  ست که در آن گفت ما با هر برنامها  خروشچف  رفیق  سخنرانی   آخرین  هایداده  بر  مبتنی  کیلومتر  هفده

 . شویم«می ترنزدیک کمونیسم به گام  یک سالهپنج

رهاییاین جوک   پیشرفت  برای  فناوری  از عمق ظرفیت  داستان  بخش حکایت میقدیمی شوروی  کند. 

  شوروی   سیاست  کنونی  نابسندگی  چون  کنند،می  منهدم  را  فرضی  ماشین  یا :  دارد  ممکنی  کم دو دنبالهدست

  و  همحاسب  برای  تالش  در  آغازیی  که قدرت کامپیوترها را چون نقطهدهد؛ یا اینوضوح نشان میبه  را

  خط .  پذیرندمی  کاغذشان،  عالمیک  و  انسانی  ضعیف  های ماشین  بر   تکیه   جایبه  کارها،   در  گیری تصمیم

گروویچ   که  دهدمی  نشان  را  چیزی  همان  جوکی  نهفته  و  فرضی  سیر بین    [3]  اسالوا  تفاوت  را  آن 

»سای  [4]  »سایبِروکِراسی« معنای    [5]  بوروکْراسی«و  به  سایبِروکراسی  کالم،  یک  در  است.  نامیده 

بوروکْراسی همان  که سایهای سیبرنتیک است، حال آنها و فناوریها، روشدادن جامعه با ایدهسازمان

به است،  سنتی  غیرسیبرنتیک   مانند   سیبرنتیکی  جداگانه  هایفناوری  به  دسترسیی  عالوهبوروکراسی 

  گامی   کلمه،  دقیق  معنای  به  و  بشر،  تاریخ  در  رادیکالی  دگرگونی  اولی،.  ارتباطی  هایشبکه  یا  کامپیوترها

به قصد    [6]  حکمرانی  مدرنِ  نوعاً  فنون  سازگارکردن  جوریک  دومی،  و  بود  خواهد   رهایی  سویبه  عملی

 تثبیت وضع موجود. 

نظرورزانه  می  [7]  سیاست  هم  امروز  رادیکال  تغییر  و  نسبت  به  کوشد 

، رباتیک و  [8]  خودکارسازی  ی ها در حوزهترین یافتهبخش با تازهرهایی

های کارگری علیه  فناوری ارتباطات بپردازد. در همان زمان که اتحادیه

روبات با  انسان  کار  نیروی  میجایگزینی  سایبرکمونیستجها  ها  نگند، 

بینند. فعاالن سایبری  را می کمونیسمِ شیکِ تماماً خودکار جورخواب یک

، ضمن  [10]  کنند؛ طرفداران ترابشریت دست و پنجه نرم می  [ 9]ینهای فنی پیچیده با نظارت آنال با مهارت

کنند؛  های بیوتکنولوژی برای عقالنیت اقتصادی، بدن خودشان را هک میهشدار در مورد خطر پیشرفت

دربارهستیفمین منزله  [11]اکتوجنسیسی  ها    برای   مردانه   رؤیایی  نیز   و   بخشرهایی  آرزوییی  به 

ها و تهدیدهای فناوری اغلب  هایی در باب ظرفیتکنند. چنین پرسشمی  بحث  زنان  شر   از   شدنخالص

پرسد که آیا اصالً بعضی  دارد و میبوروکراسی برمیتر از تفاوت بین سایبروکراسی و ساییک گام عقب

های  ای، که در دل این بحث و جدلبخش مناسب است یا نه؟ پرسش ویژهها برای پیشرفت رهاییفناوری

تواند کمونیسم را  سیبرنتیک می [12] شناسیها و شناختشده جای گرفته، این است که آیا فناورییاسی س

 کند.داری کمک میممکن سازد، یا فقط به تقویت سرمایه

 خودکارسازی برای مردم

http://web.mit.edu/slava/homepage/
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/mar/18/fully-automated-luxury-communism-robots-employment
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/mar/18/fully-automated-luxury-communism-robots-employment
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/mar/18/fully-automated-luxury-communism-robots-employment
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  مهم   واژگان  و  هافرض  از  ایمجموعه  سیبرنتیک  اصطالح   کنیم؟می  صحبت  چیزی  چهی  باری، دقیقاً درباره

کند که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد. عالیق اصلی سیبرنتیک بر ارتباطات، اطالعات،  را توصیف می

ماشین و  زنده  موجودات  در  کنترل  خودگردانو  بدیع  )مانند    های  کارهای 

ها و  های سیبرنتیک در رشته( متمرکز است. مفاهیم و روش[ 13]  نوربرت وینر

همزمنیه گوناگونی  پژوهشی  گروههای  زبان،  آموزش،  چون  اجتماعی،  های 

کار گرفته شده است  شناسی، و کامپیوترها بهاسی، بومهای سیشناخت، رژیم

اج نظری  میسیکنفرانسمالی  )برای  معروف  روش  های  با  ببینید(.  های  را 

چون سیستمی تصور کرد که هم پیوسته  توان کل اقتصاد را همسیبرنتیک می 

  های بازخورد ای، که از حلقههای اطالعاتیکند و هم با جریانخود را تنظیم می

 پذیر است. شود، تنظیمفراهم می  [14]

بخشی که با  ای نسبتاً عملی در خود دارد: پیشرفت رهاییبخش در باب سیبرنتیک مسئلهگفتمان رهایی

های سیاسی قابل توجهی فناوری اطالعات و مدلسازی سیستم پیچیده تسهیل شده باشد، با چه محدودیت

رادیکال معاصری که به سیبرنتیک   های سیاست  وسیع  ی  بخش در فهم گسترهدگاه رهاییروبروست؟ دو دی

. سپس، از  [16]  تیکون  سیبرنتیک  ی انگاره  و  [15]  گرایی پردازند مفید است: شتابهای روزآمد میو فناوری

ملموس،   تاریخی  کوشش  دو  می  [17]  سایبرسین  یپروژهبررسی  شوروی،  سیبرنتیک  و  به  شیلی  توان 

تواند به تشخیص موانع اساسی ها میآفرین در ساختارهای سیاسی پی برد. این دریافتسازوکارهای مشکل

که چنین مواردی  های پیچیده کمک کند. با آنشناسی و فناوریبخش از شناختبر سر راه کاربستی رهایی

  آتی  سیاسی  دهیسازمان  ی درباره  مختصری  هایپرسش  ایانپ  در  است،   تر عمیق  های بررسیی  شایسته

 . کنممی طرح را  زمانه دوره اینی کنندهمسموم  نظم ورای  و درون

 [ 18]  های )/علیه( کمونیسمماشین 

 گرایی شتاب و تیکون سیبرنتیکی انگاره

 نوربرت وینر در دانشگاه ام.آی.تی

https://mitpress.mit.edu/books/cybernetics-or-control-and-communication-animal-and-machine
https://mitpress.mit.edu/books/cybernetics-or-control-and-communication-animal-and-machine
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/C/bo23348570.html
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/C/bo23348570.html
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/C/bo23348570.html
https://theanarchistlibrary.org/library/tiqqun-the-cybernetic-hypothesis
https://mitpress.mit.edu/books/cybernetic-revolutionaries
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می را  سیبرنتیک  زمینهتفکر  چون  سازماندهی توان  تبیین  برای  ای 

کار  طور خاص بهی و کلیت یک جامعه بهطور کل های پیچیده بهپدیده 

آن در  فناوریبرد.  و  سیبرنتیک  آیا  کامپیوتری،  های  صورت، 

به»ماشین بالقوه  مسیری  و  کمونیسم«  هماهنگی های  سوی 

تواند مستعد پیچیدگی بیش از حد باشد؟  بخشی هستند که میرهایی

  کشی بهره  تقویت  برای  حکمرانی  فنونی  که صرفاً نسل آیندهیا آن

 اند؟ سرکوبگری و  نظارت دارانه،سرمایه

اصر قدرت را با تأکید  گروه رادیکال فرانسوی تیکون ساختارهای مع

 سیبرنتیک ی  کند. تیکون مدعی است که امروزه قدرت با انگارهبسیار بر فناوری و منطق آن بررسی می

  پذیربرنامه  و  داربرنامه  اجتماعی  و  فیزیکی  شناختی،زیست  الگوهای  پنداردمی  که  ایانگاره  شود؛می  هدایت

اصلی  [19] مفروضات  انگاره  هستند.  سیاسی  اخالقیات    و  بینیپیش  کنترل،  به  معطوف  سیبرنتیکی  و 

  گسترده ایشبکه هایزیرساخت  بر آن ی پایه که است   فراگیر  صورتبه هاهداد  آوری جمع اساس بر نظارت

ه  آنچ   هر[  آن  در   که: ]جنگی«   »ماشینی  اینترنت  و  است«  جنگ  هنر  »سیبرنتیک  تیکون  نظر   از .  دارد  قرار

در    [20]  دودویی  اطالعات  به  کنیممی  و  گوییممی  آنچه ی  شود، همهشود، فروخته یا مصرف میتولید می

  هیچ.  کنندمی  فعال   را   حکمرانی ی  های پراکندهکند که پروتکلالگوهای بازخورد متراکمی تقلیل پیدا می

کال سیاست، گفتمان  اَش . نیست کار در ای مرکزیی  کنندههدایت هیچ واحدی،  مطلق  مرجع  یا رهبر  رأس،

شبکه مدرن  ساختارهای  مشابه  سرکوبگری    »اینترنت«   اسم  به  مثال   برای  که )  است   اطالعاتی  و 

  [ 21]  انسانی-فنی  وسیع  هایبستسرهم  به  مرکزی  نهادهای  از  پیاپی  صورت  به  کنترل  و(  شناسیممی

 شود.  گسترده می

 : »سراسیمگی نهدمی  پیش  سیبرنتیکی  راهبردی برای مقاومت و مبارزه با سیاست مبتنی بر انگاره  ،تیکون

میسیبرنتیک  [22] سراسیمه  را  وضعیتشناسان  که  چرا  میکند«؛  سبب  آشوبناک  حالتهای  های  شوند 

  و  سیبرنتیک  ی  بینانه محدود بشود. باید با ایجاد نویز )دشمن اصلی و دیرینهتعادل متالشی و تفکر پیش

ش اطالعات گریخت. حمله، خرابکاری یا اضافه بار  پرداز  دودوییِ  هایماشین  چنگ  از(  اطالعات ی  نظریه

  [ 24]  خرابکاری  ی  توان شکلی از مقاومت دانست. تیکون راهبرد دوگانهها را میبر زیرساخت  [23]  کردن

ها و پرهیز از تولید اطالعات قابل پردازش  کند و مروج تخریب ماشینرا تبلیغ می  [ 25]  و تأنی به خرج دادن

باشد که به معنی سرعت بخشیدن به استاندارد    [26]   است. هر دو تاکتیک باید بخشی از »سیاست ریتم« 

حرکت انواع و اقسام اطالعات، اشخاص و کاالها ]از سوی دیگر[    ندکردنِسو[ و کُفنی شورش ]از یک

طرح 
 عمومی،های تیکون )متعلق به حوزه روی جلد ژورنال

 مدیا کامنز(ویکی از شدهدریافت
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ها برای شورش  ها و انگیزهبودن فعالیتست. این را باید با ایجاد سردرگمی یا اختالل همراه کرد زیرا مبهما

درون ماتریس سیبرنتیک   سیاهی  های بلوکخواهد »ضروری است. تیکون می  [27]  علیه ایدئولوژی شفافیت

ی  های کوچکی سرهم شده است که با هم »ابر منتشرکنندهدست گروههکه بهاییقدرت« ایجاد کند؛ بلوک

ای از دانشِ قدرت و  از نظر تیکون، سیبرنتیک صورت ویژه  [29]  دهند.را تشکیل می  [28]  سراسیمگی«

 دانند.محوری از کنترل میست. آنها سیبرنتیک را ایدئولوژی شفافیت و شکل خاص و دادهفنون حکمرانی ا

 گرایی شتاب

گرایی رویکرد جدیدی به سیاست و  ( شتابترقدیمیدر این اواخر، ذیل اصطالح )

به است.  گرفته  شکل  پیشرو  »فناوری  سیاست خصوص  نوعی  برای    مانیفست 

  های بحث، به  [31]   و نیک سرنیچک  [30]  قلم الکس ویلیامز «، بهگرایانه شتاب

. من  ن زددام  رادیکال  تغییر  به  معاصری  گرایانههای چپدر باب نگرش  ایتازه

.  کنممی  درک  چپ  معاصر  سیاست  در   ایمداخلهی  منزلهگرایی را عمدتاً بهشتاب

سرنیچک و ویلیامز(  ی  کردن آیندهابداع  کتاب  ویژهبه)  بعدی  آثار  و  مانیفست   این

آن به  نسبت  را  چپ  »سیاستفتیشیسم  عامیانه«چه  میمینامیده  [32]  ورزی  پس  سازماندهی  شود،  زنند: 

  گرایی عامیانه و محلی  [ 33]  های فضایی، تمایل رمانتیستی به کاهش سرعت دموکراتیک مسطح، محدودیت

  اقتصادی  و  دولتیی  داری جهانی و مدارهای پیچیدهبایست با سرمایهها،[ سیاست چپ می]از نظر آن  [.34]

نظرورزیبه  [ 35]  شناختی  بردارینقشه  و   آموزش  خواهان  گرایانشتاب  جا،این.  بیاید  کنار  آن های  سود 

توان  هستند. با توجه به این درک از نظرورزی و دستکاری سازنده، می[  36]  گرایانه و دستکاری سیاسیواقع

وباره  دگرا مشاهده کرد. آینده را، به معنای دقیق کلمه، باید  تحقق فهمی نو از آینده را در سیاست چپ

بهبه و  آورد  اتحادیهدست  از  پیروی  جنبشجای  کارگری،  و  های  تدافعی  اعتراضات  و  اجتماعی  های 

شود یادآور می  [37]  آرمن آوانسیان  .کرد  طراحی  را  آن  بایستمی  ،[استریت  وال]   اشغال  اخیری  نظرانهکوته

و    [38]   هاامکان  پذیرای  را  حال  ی  لحظه  تواندمی  کند،  نگاه  گذشته  به  بازی  که وقتی کسی از این آینده

گرایی در خصوص این درک سازنده از هدایت سیاسی و  گشوده به دستکاری و هدایت سیاسی ببیند. شتاب

 کند.  یدستکاری راهبردی، تسریع فعال پیشرفت فناوری را هم تجویز م

ای از چپ  های گستردهسوادی تکنولوژیک در بخشسو مستلزم غلبه بر بیورزی از یکاین قسم سیاست

داری موجود پیش برود. از دیدگاه  سیاسی باید درون سرمایه-گیری فنیمعاصر است. از سوی دیگر، شتاب

ها را باید ابزار  هیل شود. فناوریگرایی، ما نباید منتظر بمانیم تا پیشرفت اجتماعی »خود به خود« تس شتاب

  است   این   گرایانه شتاب  سیاست  پیامدهای  از  یکی.  دانست  کردنعمل  و   اندیشیدن  ریزی،برنامهی  و الزمه

به ویراستاری   گرایی،شتابگزیده 
کی و آرمن آوانسیان،  رابین مک

 ( 2014انتشارات اربنومیک )

http://cultureandcommunication.org/galloway/pdf/Galloway,%20Black%20Box%20Black%20Bloc,%20New%20School.pdf
https://www.johnhuntpublishing.com/zer0-books/our-books/malign-velocities
https://www.johnhuntpublishing.com/zer0-books/our-books/malign-velocities
https://www.johnhuntpublishing.com/zer0-books/our-books/malign-velocities
http://criticallegalthinking.com/2013/05/14/accelerate-manifesto-for-an-accelerationist-politics/
http://criticallegalthinking.com/2013/05/14/accelerate-manifesto-for-an-accelerationist-politics/
http://criticallegalthinking.com/2013/05/14/accelerate-manifesto-for-an-accelerationist-politics/
http://criticallegalthinking.com/2013/05/14/accelerate-manifesto-for-an-accelerationist-politics/
http://criticallegalthinking.com/2013/05/14/accelerate-manifesto-for-an-accelerationist-politics/
http://criticallegalthinking.com/2013/05/14/accelerate-manifesto-for-an-accelerationist-politics/
https://www.urbanomic.com/book/accelerate/
https://www.urbanomic.com/book/accelerate/
https://www.urbanomic.com/book/accelerate/
https://www.urbanomic.com/book/accelerate/
https://www.urbanomic.com/book/accelerate/
https://www.urbanomic.com/book/accelerate/
https://www.urbanomic.com/book/accelerate/
https://www.versobooks.com/books/1989-inventing-the-future
https://www.versobooks.com/books/1989-inventing-the-future
https://www.merve.de/index.php/book/show/467
https://www.merve.de/index.php/book/show/467
https://www.merve.de/index.php/book/show/467
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داری  را، که همگی در دوران سرمایه  آن  مانند  و  ریاضی  هایروش  درمان،  ارتباطات، فناوری  زیرساخت،  که

کار انداخت، و بازسازی و هک  بلکه باید به شکل متفاوتی به  ،اند، نبایست نابود کردتوسعه یافته و تولید شده

 کرد. 

ها  دهند. آنهای رادیکال به دست میسرنیچک و ویلیامز چند سرنخ عملی هم برای حرکت به سوی آینده

، پروپاگاندا،  [39]  های رادیکالکنند که شامل اندیشکدهنیک را پیشنهاد میدر مجموع راهبردی ضدهژمو

ی  های فناورانهو آزمایش  [40]   شهریپسند آرمانمراتبی، فرهنگ عامههای سلسهعلم اقتصاد بدیل، سازمان

  و  کنند  همکاری  ایتوده  هایجنبش  با  باید  منتخب  احزاب  که  آنند  بر  ویلیامز  و   سرنیچک.  شودمی  مختلف

 و  شیلی  سایبرسین  ی  د به ابزاری سودمند برای مردم تبدیل شود. نویسندگان به اختصار از پروژهبای  دولت

  و  روشن  هایینمونه  چون  را  ها آن  برند،می  نام  ــ  است   شده  بررسی  بعد  بخش  در  که ــ    شوروی  سیبرنتیک

خواهم بینش  یم  من.  دانندمی  شاننرسیدننتیجهبه  علت  را  سیاسی  و  فنی  قیدوبندهای  و  ستایندمی  چشمگیر

  و  سیاسی  ساختارهای  به   که  مشکالتی  بدهم؛  دستبه  هاپروژه  اینی  کنندهتری از مشکالت تعیینعمیق

 .بود شده محقق آن  در هانوآوری که دارد ربط  بوروکراتیکی

 کشور   کل  کردنکامپیوتری  یعالوهکمونیسم یعنی حاکمیت شوراها به

 سیبرنتیک و اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر کامپیوتر در اتحاد شوروی

 بینی پیشی  پس از جنگ جهانی دوم، اتحاد شوروی به ارزیابی سیاسی مسئله

، هم سیبرنتیک 1950  یدهه  اوایل  در.  پرداخت  سیبرنتیک  کنترل  و  اقتصادی 

نظامی ایاالت متحده پدید آمده   های پژوهش  از  کهــ  اطالعات  ی  و هم نظریه

  همان   حال،این  با.  شدندمی  تلقی  آلیستیایده  و  گراواپس  علمی،بهشِ  ــ  بودند

  و   ایدئولوژیک   قدرتمند  سالح  سیبرنتیک  دیدیم،  تیکون   ینوشته  در  که   طور 

  تصور  با  شوروی   سنتی  دانشگاهیان.  شدمی  پنداشته   نیز  دشمن  فنی

رسانهجنگیدندمی  هایشان رشته  شدنتصاحب نظرات  و  سرباز ،  ظهور  - ای 

کارگرربات و  شعور  بدون  مجسم  ربات- های  را  طبقاتی  آگاهی  بدون  های 

 کردند.می

پی تغییر کرد. نیکیتا خروشچف سیبرنتیک را چون شکل    ، گفتمان پی در1953پس از مرگ استالین در  

  استالین از پسی جدیدی از فن حکمرانی و در حکم راهی برای غلبه بر وضعیت ضعیف اقتصادی در دوره

توسعه1957  در.  شناخت  رسمیت  به خواستار  شوروی  علوم  فرهنگستان    ترگسترده  کاربرد  و  شتابانی  ، 

دست آورد ای از عینیت بهکذایی هاله [41] سایبرسپیکِاین دوران،   در. شد ریزیبرنامه در  آمار و کامپیوترها 

پوستر  
 متعلق به شوروی: »علم و کمونیسم

 ناپذیرند«جدایی 

(1959 ) 

http://nautil.us/issue/23/dominoes/how-the-computer-got-its-revenge-on-the-soviet-union
http://nautil.us/issue/23/dominoes/how-the-computer-got-its-revenge-on-the-soviet-union
http://nautil.us/issue/23/dominoes/how-the-computer-got-its-revenge-on-the-soviet-union
http://web.mit.edu/slava/homepage/newspeak.htm
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های سیبرنتیک  چنین، اقتصاد شوروی با ایدهو سیبرنتیک پارادایم علمی قدرتمندی در اتحاد شوروی شد. هم

های متعدد بازخورد فهمیده شد.  ریزی به معنای نوعی سیستم کنترل با چرخهشد و برنامهپردازی  مفهوم

  ایجاد  با  خواستمی  دفاع،  وزارت  یکی  معاون مرکز محاسبات شماره  [42]  ویژه، مهندس آناتولی کیتوفبه

  کارکنان،  تعداد  از  سیاسی،  گیریتصمیم  الگوهای  و  اقتصادی  تولید  بین  کالن  کامپیوتری  هایشبکه

  کردن کامپیوتریکه    به خروشچف نوشت  1959کیتوف در  ر و حشو و زوائد اداری بکاهد.  ثمبی  های پردازیداده

شده و  ریزی امه برن  اقتصاد :  کندمی   فراهم   را  سوسیالیستی  نظام  اصلی   اقتصادی  مزایای  از  کمال  و  تمام ی  »امکان استفاده 

 کند.« داری را تضمین می کنترل مرکزی. ایجاد یک سیستم مدیریت خودکار پیروزی کامل سوسیالیسم بر سرمایه 

]راه پیشنهاد  از  پس  کیتوف  که  نکشید  شبکهطولی    و   نظامی  بخش  از   متشکل  ای دومنظورهی  اندازی[ 

در  عضو  و  علمی  جایگاه  قدرت،  به  مربوط  و  رسمی  دالیلبه  غیرنظامی، یتش 

حزب را از دست داد. مقامات نظامی به شدت از کیتوف انتقاد کردند، زیرا اصالً  

بالقوهعالقه نداشتند که ضعف   مقامات .  شود  مربوط   هاآن  به  اقتصادیی  های 

  در   ایدئولوژی  فقدان  و  خود  مستقیم  کنترل  دادنازدست  نگران  هم  سیاسی

 .  بودند خودکار مدیریت

  که   را،  خود  سومی  ، حزب کمونیست در بیست و دومین کنگره، برنامه1961در  

 : کرد تصویب شد،می قطعه  این شامل

های کامالً  ها و کارخانه»خودکارسازی در مقیاسی وسیع، با تأکید فزاینده بر کارگاه 

کارایی فنی و اقتصادی باال بشود.  که موجب  خودکار عملی خواهد شد به نحوی 

صورتی گسترده  های کنترل به]...[ سیبرنتیک، کامپیوترهای الکترونیکی و سیستم 

ریزی،  در فرایند تولید در صنعت، بناها، و حمل و نقل، در تحقیقات علمی، برنامه 

 کار گرفته خواهد شد.« طراحی، حسابداری، آمار، و مدیریت به

تماس    [43]  در چارچوب این سیاست حزبی تازه، مقامات با ویکتور گلوشکوف

خاطرات شخصی  چنین  های جدید را آغاز کرد )همگرفتند و او کار بر روی ایده

ای کامپیوتری در سرتاسر اتحاد شوروی  را ببینید(. طرح او برای شبکه  گلوشکوف

های اطالعاتی  فروشی، تعدادی از زیرساختبرای زیرنظرگرفتن کار، تولید و خرده

ادغام می را  از  موجود  بیش  و  منطقه  100کرد  میگره  شامل  را  با ای  که  شد 

چنین بیش از بیست هزار مرکز کامپیوتری محلی  و هم[  44]   های باند پهنکانال

به بود.  شده  متصل  هم  دادهبه  بانک  یک  ساختار  این    را  شدهتوزیعی  عالوه، 

  پردازش   و   ذخیره  آوری،جمعی  ایده.  بود  دسترس  در  جاهمه  از  که   کردمی  فراهم

ویکتور  
گلوشکوف، عکاس نامعلوم )دارای  

،  CC BY-SA 4.0 نشر گواهینامه  
 مدیا کامنز(ویکی شده ازدریافت

پوستر  
وروی: »ما برای تحقق  متعلق به ش

ایم!«  بخشیدن افسانه به دنیا آمده
(. هنرمند: والنتین ویکتوروف،  1960)

 x-ray deltaشده از  دریافت

one/Flickr نشر   ه)دارای گواهینام
CC BY-NC-SA 2.0) 

http://web.mit.edu/slava/homepage/articles/Gerovitch-InterNyet.pdf
http://www.sigcis.org/files/SIGCISMC2010_001.pdf
http://www.sigcis.org/files/SIGCISMC2010_001.pdf
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شرحش داد، برای کلیت این تصور بسیار مهم و به معنای    [45]  فدورنکو  نیکالی  با  بعدها  او  که  اطالعات،

های اقتصادی خام  آوری دادهجای جمعشوروی بود. گلوشکوف و فدورنکو بهتغییری عمده در بوروکراسی  

 بودند،   مرکزیی  های دادهسازی واحد در بانکفکر ذخیرههای اداری مختلف، بهها به کانالو خوراندن آن

  این   از  حتی  گلوشکوف  هایطرح   اما.  گرفتمی  قرار  دسترس  در  هااستفاده  اقسام  و  انواع  برای  آن  از  سپ  که

دهی مجدد کل بوروکراسی و، برای مثال، برچیدن پول  ازمانس:  رفت می  فراتر

 مادی. 

ها  سرعت افزایش یافت. از سه موضع به طرح مخالفت با چنین پیشنهادهایی به

ها تمایلی به نظارت  ها و مدیران کارخانهروکراتوکه بشد. نخست اینانتقاد می

ان نداشتند. دوم  شکلی  بازدهی   و   روزانه  کار  بر  تربیش  ی  استانداردشدهو کنترل  

ریزی گسترده ای از تمرکزگرایی و برنامهتر شکل تازهصاددانان لیبرالتکه اقاین

ی  شدهکامپیوتریی  که ایجاد یک شبکهدیدند. در نهایت، ایناز باال را در آن می

  موجود  اداری  وضع  حفظ  برای  سیاسی  یباال  سطوح   مقاومت  با  ها،داده  از  فراگیر

 .شد روبرو 

آرپانتِ به  نظری  با  دهه  [46]  گلوشکوف،  اواخر  در  متحده  ترویج  1960  ی  ایاالت  و  توسعه  به    اُگاس ، 

(  [ 47]   آوری و پردازش اطالعاتنوشت روسی برای عبارت سیستم سراسری مدیریت خودکارِ جمع)کوته

خرده و  داخلی  تولید  کل  کنترل  برای  سیبرنتیک  طرحی  که  بود. پرداخت  شوروی  اتحاد  اُگاس    فروشی 

راهبرنامه برای  را  سابق  بههای  کامپیوتری،  مرکز  هزاران  شبکهاندازی  پیوستن  و  هم  خودکارسازی  های 

های مختلف حکومت[ به سودای حفظ توازن قدرت  شد. ]بخششامل می  مقتدر  ناظر  ی  استقرار یک اداره

  به   را   اُگاس   سیبرنتیک  کلی ی  ایده  ، قانونی  صالحیتی  شدههای کامالً تفکیکو اقتدار ]خود[ روی عرصه

، چندین  1971  در  حزبی  کنگره  چهارمین  و  بیست   از  پس .  کردند  تجزیه   مستقل  تکنولوژیک  ابزارهای 

اداره از  تعدادی  کاربست جداگانهوزارتخانه،  ارتش، هر کدام  و    فناوری  و  ها شبکه  از  را  خودی  ها، حزب 

  الگوهای   و   کردند  تمرکز  فنی  های جنبه  بر   ها آنی  همه.  دادند  گسترش  شانویژه  نیازهای   طبق   بر  اطالعات

  چه   و  افزارسخت  سطح  در  چه  مختلف،  هایطرح .  گرفتند  نادیده  فراگیرش  شکل  در  را  سیبرنتیک  مدیریت

های  های مخفی و غیرشفاف بخش نظامی، شبکهافزار، با یکدیگر سازگار نبود. در کنار سیستمدر سطح نرم

های متعدد دولتی و  بینی آب و هوا، و نیز هیئتمجزا و ناسازگار دیگری برای هوانوردی، بانکداری، پیش

 حزبی وجود داشت. 

لی کنترل م سیستم) اُگاسنشان پروژه 
خودکار اقتصاد(، مؤلف نامعلوم )دارای  

، دریافت شده از  CC 0 نشر گواهینامه  
 مدیا کامنز( ویکی 

http://web.mit.edu/slava/homepage/articles/Gerovitch-InterNyet.pdf
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دیدگاه خاصی تأکید کنم که برای پیشرفت رویکردهای سایبرکمونیستی مهم است. در ایجاد    من مایلم بر

اقتصاد شوروی، کمبود برای  فراگیر  سیبرنتیک  در عوض، سیستم  نبود.  اصلی  علمی معضل  و  فنی  های 

]حوزه سر  بر  درگیری  و  اطالعات  انحصار  قدرت،  سیاسی  صالحیتسازوکارهای  و[  اقتدار  از    های 

های سیاسی،  کمک فناوری، جلوگیری کرد. بخشصورت سیبرنتیک و بهسازی مجدد اقتصاد، بههماهنگ

  رغبت  خودشانی های گسترده برای مقاصد ویژههایی از نوآوریدانشگاهی و نظامی فقط به کاربست پاره

  خود،   عریفت  به  بنا  سیبرنتیک،  سازیمدل  خصوصبه  و  اطالعاتی  هایشبکه  کامپیوتر،  فناوری.  دادند  نشان

مسائل مختلف هستند. مقامات نظامی، اقتصادی، سیاستمداران و دانشمندان    در  کاربردپذیر  و  کلی  هاییایده

بینی کرده بودند. ]اما[ برای مثال، یک مشکل در  همگی فواید آن را برای نیازهای خود در جنگ سرد پیش

های کامپیوتری از استانداردسازی و هماهنگی بود. در ایاالت متحده و  بودن شبکهبهرهاتحاد شوروی بی

طی  ،  DNSچون  دهی همهای آدرس، یا نظامTCP/IPهای ارتباطی عمومی مانند  هان غرب، پروتکلج

داشت  1980  یدهه  تمام  که  پرکشمکشی  یدوره بهادامه  چنین  ،  بدون  شد.  اجرا  گسترده  صورتی 

برای بها  استانداردهایی  و  دیجیتال  نرمدلیل سخترتباط  و  نمیافزار  ناسازگار، هرگز  دستهافزار  از  شد  ای 

دادن امتیازاتی  دستهای مختلف شوروی را به یکدیگر متصل کرد. ]در واقع،[ عدم شفافیت و ترس ازشبکه

 ها را پوشیده و پنهان کرده بود. که تاکنون کسب شده، هر یک از آن

 سایبرسین یشیلی و پروژه

  به  دست   محاسبه،  و  سیبرنتیک  های یافته  ترین تازه  با   سوسیالیستی  سیاستی  امریکای التین در مواجهه

.  کرد  خواهم  برجسته  هم  را  شورویی  نمونه  با  آن  های شباهت  ها،تفاوت  کنار  در.  زد  متفاوت  نسبتاً  کوششی

از اتحاد شوروی،    سیاسیی  فاصله  حفظ  با  سوسیالیستی،  ورزیسیاست  برای  تالش  چندین  جهان  سراسر  در

توده اتحاد  دولت  و  داشته  از    [48]   ایوجود  شیلی    شدت به  اما  کوتاه  کامالًی  نمونه  1973تا    1970در 

  تا  گرفته  کمونیست حزب از را، چندحزبی اتحادی آلنده سالوادور  جمهور  رئیس.  هاست آن از برانگیزی بحث

با کودتای  کردمی  رهبری   مسیحی،  های سوسیالیست آلنده  ریاست جمهوری و عمر  سپتامبر    11. دوران 

ای به رهبری آگوستو پینوشه به حکومت نظامی سبعانه  1990سر آمد و از آن پس، شیلی تا سال  به  1973

با ملی    [ 49]  سم« ، »راه اصطالحاً شیلیایی به سوسیالی1973و    1970زمان کوتاه بین  تبدیل شد. در مدت

  و  سازی؛خانه  و  غذاییی  ها و صنایع؛ بازآرایی نظام حقوقی و آموزشی؛ چندین برنامهها، زمینکردن بانک

 .شد  دنبال دستمزدها افزایش
 

 [سایبرسین  ی پروژه  یدرباره مدینا ایدن با مصاحبه : کنید تماشا]
 

https://mitpress.mit.edu/books/inventing-Internet
https://mitpress.mit.edu/books/inventing-Internet
https://youtu.be/fSmQCvfT4pU?list=TLGG-7XVJOCRbN8yMDA5MjAyMQ
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های  رمندان سازمانموقعیت سیاسی، گروه کوچکی از کا در این  

کار روی یک طرح کامپیوتری و ارتباطی کردند.  دولتی شروع به

بخش   باید  سیستم  این  بود:  مهم  بسیار  کارشان  برای  دو هدف 

شدت گسترده بود اما سازماندهی ضعیفی داشت،  دولتی را، که به

مدلی بودند که با  ها دنبال  کرد و عالوه بر این، آنهماهنگ می

مشتاق   آلنده  باشد.  متناسب  شیلیایی  سوسیالیسم  خاص  سبک 

ایجاد تغییر رادیکال در چارچوب قانون اساسی، تقویت مشارکت  

شناس بریتانیایی را  طراحان شیلیاییِ پروژه یک سیبرنتیک  های مدنی بود.کارگران و پذیرش خودمختاری

 آغاز شد. سایبرسین یداستان کوتاه اما مهیج پروژهگونه یافتند و این

  های مدیریتی بود. فرناندو فلورس شناس بریتانیایی، مشاوری موفق و بانی مدل، سیبرنتیک[50]  یراستفورد بی

ی  فلورس از مدیران بلندپایهبا او تماس برقرار کرد.    1971  ی، مهندس جوان اهل شیلی، در ژوئیه[51]

 اما دارای هماهنگیِ ضعیف را   شده بود که چند بخش ملی [52] )کورفو(  تولیدی توسعه شرکت

به نظر می اختیار خود داشت.  مفاهیم نظری بیتحت  از  تا  از سوسیالیسم  رسید که دو  آلنده  با تصور  یر 

  از  شدهتشکیل  فوری،  گیری تصمیم  و  عاتاطالی  ، که یک شبکه[53]  خواند: ]یکی[ »ماشین آزادی« می

، که ساختاری انتزاعی  [ 54]  ل سیستم خودکفا«»مد[  دیگری]  و  بود؛  ایچندرسانه  امکانات  با  کنترل  هایاتاق

کرد  شده بود که خودمختاری نسبی و کنترل کلی تعادل را ممکن میهای تعبیهها و زیرسیستماز سیستم

چیز[، از بدن انسان گرفته تا تمام اقتصادها مناسب بود(. این دو پیشنهاد نظری، مبنای  همه)مدلی که ]برای  

 . بود سایبرسین ی مفهومی پروژه

 
 

 

  ساوتر  جان   از ترسیم ام،.بی.آی   بزرگ کامپیوتر کنترلصفحه 
 مدیا کامنز( طریق ویکی  از عمومی حوزه به متعلق)

http://www.informatics.indiana.edu/edenm/EdenMedinaJLASAugust2006.pdf
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Stafford+Beer
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Stafford+Beer
http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Stafford+Beer
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 [ شیلی نظامی  کودتای از پس سایبرسین  ناتمام یپروژه اهداف  و مبانی  یدرباره  یربی  استفورد یارائه: کنید ]تماشا
 

از   اصلیسایبرسین  جزء  می  چهار  سایبرنت تشکیل  ماشینشبکه[  55]  شد.  از  متشکل  ارتباطی  های  ای 

  دولتیی  رایانه، فقط چهار بزرگ1971در سانتیاگو متصل بود. در    [56]  رایانه تایپی بود که به یک بزرگتله

کرد.  ها استفاده میدادهرا برای پردازش    360/40  ام .بی.آی   سیستم  یک  سایبرسین  و  داشت   وجود  شیلی  در

  زیرا  نبود،  شوروی  مختلف  هایشبکه  یا  آرپانت  مثل   عیاریتمام  کامپیوتریی  در نتیجه، سایبرنت شبکه

 .  بود  کامپیوتر  یک  شامل فقط

  دومین.  باشد  تلکس  یهای تولید به مرکز، شبکهها از محلرسید بهترین راهکار برای ارسال دادهبه نظر می

آوری  ها را جمعبود. در هر کارخانه، مدیران داده [57] نام سایبر استرایدی بهآمار افزارینرم سایبرسین جزء

رایانه تبدیل و سپس محاسبه های پانچ برای بزرگکه به کارتفرستادند؛ جایی کردند و به سانتیاگو میمی

فرستادند. سایبر  دی پیرامونی پس میهای تولیشد. بر اساس این محاسبات آماری، اطالعات را به محلمی

کرد. ابزار دقیقی برای  چون سیستم هشداری برای مشکالت مربوط به منابع عمل میبایست هماستراید می

ها را، که آن زمان در تعدیل خود  کنترل یا خودکارسازی نبود، زیرا صرفاً باید مشکالت احتمالی کارخانه

آزاد بودند، نشان می بینی پویای  سازی و پیشافزاری برای شبیهبود؛ نرم  [ 58]   زء سوم چِکوداد. جنسبتاً 

نوشت که سایبر    اشدر تأمالت شخصیمهندس سیستم در کورفو، اخیراً    [،59]  اقتصادی. رائول اسپخو

اما چکو هماستراید مثل   بود  به زمین«  آینده« تصور می»گوشی خوابانده  به  شد.  چون »چشمی دوخته 

شد  های سایبر استراید و چکو را میآخرین جزء، اتاق مرکزی عملیات ]یا آپسروم[ در سانتیاگو بود. تمام داده

ه نمایش گذاشت.  ، که برای مشارکت کارگران، مهندسان و سیاستمداران طراحی شده بود، ب[60]  در آپسروم

پیاس کالوس  است،  سایبرسین  بخش  مشهورترین  عملیات  اتاق  »  [ 61]   این  را  کاربری آن    [ 62]«رابط 

 سیاسی است. -خواند و امروزه نمادی فنیسیستم می

ضلعی در مرکز سانتیاگو ساخت. این اتاق هفت صندلی  شش، تیم سایبرسین یک اتاق  1972از آگوست  

های کنترل بود. برای کنترل اسالیدها از اشکال هندسی  شان دکمهچرخان در خود داشت، که روی دسته

کنندگانِ آینده، اعضای دولت یا کارگران کارخانه بودند  ها[ استفاده شده بود، زیرا شرکت]در طراحی دکمه

کلید معمولی در آن زمان مهارت منشیان  کلید استفاده کنند. کار با صفحهست از صفحهتوانستند درکه نمی

خواستند.  گری، کنترل مستقیم مردان ]بر امور[ را در آپسروم میجای هرگونه واسطهزن بود و طراحان به

یدهایی  های ورودی را، نه روی تلویزیون یا صفحات دیجیتال، بلکه روی اسالنمایشگرهای مختلف داده

یدها خودکار  داد. تعویض اسالدست گروهی از زنان جوان دانشجو ساخته و ترسیم شده بود، نشان میهکه ب

به باید  بلکه  انجام مینبود،  آپسروم  استراید، چکو و  صورت دستی در پسِ نمای  گرفت. سایبرنت، سایبر 

https://youtu.be/e_bXlEvygHg?list=TLGGFHG3Thu663AyMDA5MjAyMQ
https://mitpress.mit.edu/books/cybernetic-revolutionaries
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-4-431-54478-4_3#page-1
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-4-431-54478-4_3#page-1
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-4-431-54478-4_3#page-1
https://www.uni-due.de/~bj0063/texte/chile.pdf
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ی خودکفا« بر اساس تفکر سیبرنتیک یر برای تبدیل شیلی به »سیستمهای بیآپسروم صرفاً مقدمات برنامه

]هم وجود داشت که[ متشکل از هزاران    [63]  سایبرفولکی  نشدهحققم  هرگزی  بود. برای مثال، پروژه

  امور   ی  توانستند نظرشان دربارهها بود. شهروندان میدر کنار رادیوها و تلویزیون  [64]سنج«دستگاه »رضایت

  هایطرح   از   مستقیمی  بازخورد  توانست می  دولت  و   کنند  بیان   درنگبی  هادستگاه  این   طریق   از   را  سیاسی

 گیرد. ب خود سیاسی

ایاالت متحده، کار بر روی  به اپوزیسیون و  رغم شرایط رو به وخامت اقتصادی و فشار سیاسی از سوی 

بخش یافت.  ادامه  شیلی  در  اجزایش  و  دسایبرسین  مثبتی  بسیار  نقش  سایبرسین  از  بحرانهایی  های  ر 

ترین  های جداگانه از مدل سیبرنتیک گلچین شد. مهمسیاسی ایفا کرد. لیکن، طی این تهدیدها، فناوری

دار، خواربارفروش، مهندس، پزشک و  ها هزار کامیونواقعه اعتصابی علیه دولت آلنده بود که با حمایت ده

  ی ی دولتی در اتاقی گرد آمدند و شبکهباالرخ داد. در مدت اعتصاب، مقامات رده  1972وکیل در اکتبر  

کار  های طرفدار دولت بهفروشهای کامیون یا خردهراننده  کردنهماهنگ  و  هاداده  دریافت  برای  را  تلکس

   پایان اعتصاب  و داشتندنگه برقرار را تأمین ی ها با استفاده از شبکه ارتباطی گسترده، زنجیرهگرفتند. آن

 در  جدید  ارتباطی  زیرساختی  بالقوه  فواید  بر  وقوف  از  پس  مختلف،  هایوزارتخانه  و  دولتی  ادارات.  یافت 

کلی بخش   سازی سیبرنتیکِبه استفاده از ارتباطات تلکس ادامه دادند، اما روی مدل  حساس،  وضعیت  این

 دولتی کار نکردند. 

 

شوروی سخن گفت. هم اُگاس و هم سایبرسین  توان به اجمال از تحوالتی نظیر اتحاد  ]در این مورد نیز[ می

رو، کاربرد  شان تغییر بنیادی در ساختارهای اقتصادی بود. از همینبر سیبرنتیک پیچیده استوار بودند و هدف

نوآورانه   و  ها مدل  وقتی   همه،این  با .  بود  شده  مطرح  کالن  مقیاسی  در   ارتباطات  و  کامپیوتر ی  فناوری 

  ــ  را  مجزایی  عناصر  حکومت  مختلف  هایبخش  رسید،  بالقوه  استفاده  از  یحساس  سطح   به  هایشانکاربست

  کلی   هایایده  از  ــ  داده  ی  ی، ابزارهای پردازش و ذخیرهکامپیوتر  هایشبکه  مخابراتی،  هایسیستم[  مانند]

  تثبیت   به  قدرت،  موجود  ساختارهای  بنیادین  اصالح   جایبه  فنی  نوآوری  نتیجه،  در.  کردند  گلچین  سیبرنتیک

 . کرد  کمک  هاآن تقویت حتی یا
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 دهی سازمانی  گیری یا نحوهنتیجه

حتی اگر اوضاع و احوال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک بین اتحاد جماهیر شوروی و شیلی بسیار  

های فراگیر سیبرنتیک سوسیالیستی ها به تجزیه و برچیدن طرح های مشابهی بین آنمتفاوت باشد، گرایش

  بخش رهایی  سیاستی  آینده  ی  های تاریخی به چه درد تأمالت امروز ما دربارهوان یافت. این یافتهتمی

 دهی کنیم؟داری و پس از آن سازمانتر: چگونه در چارچوب سرمایهخورد؟ به بیان دقیقیم

 غیرجزمی   نگرشی  بر  محتمل،  اکنونِ  و  ممکن  هایآیندهی  گرایان، با ذهنیتی نظرورز دربارهمداخالت شتاب

ی امروزی چپ  هادگم  از  که عامیانه، ورزیسیاست  با ویلیامز  و سرنیچک. کندمی تأکید فناوری  ظرفیت به

ایناست، مخالفت می از  راهبردهای هدایترو، درککنند.  از  آیندهکننده بهشان  بخش،  های رهاییسوی 

مراتبی است.  های سلسلهرادیکال، از جمله سازمانهای سیاسی  مروّج نوعی فرهنگ تفکر اتوپیایی و شبکه

جور  های فنی، پیرو یکسرنیچک و ویلیامز در فروع ایدئولوژیک و مادی فرهنگ، تولید دانش و زیرساخت

 شدن عملی  که   درنظرداشت  باید  دیدیم،  سایبرکمونیسم  تاریخ  در   کهچنان.  هستند  ضدهژمونیک  یایده

و نیز پذیرش چندین    [ 65]   متعدد  سطوح  در   گیریتصمیم  به   خودکار   و   هشدکامپیوتری  ایشبکه  ساختارهای

هایی مانند آنچه سرنیچک و ویلیامز مطرح کردند هم  دهندگان و کاربران بستگی دارد. سازمانرده از توسعه

 ای روبرو هستند. های ساختاریبه احتمال زیاد با چنین محدودیت

آ به  گرایش  رسمی  سازمانی  که  ساختارهای  دارند  ن 

به غیررسمی  سطح    بارساختارهای  این  سپس  آورند. 

)به تناقضغیررسمی  ظاهراً  سلسهطرزی  رآمیز(  ا  مراتب 

می امکانتثبیت  یا  کُکند  برای  ارتباطات    ندکردنِهایی 

تصمیم الگوهای  و  میسازمانی  ایجاد  وقتی گیری  کند. 

دهیم، باید به این مقتضیات سازمانی خاصی را مبنا قرار می

شناسانه توجه کنیم. خصوصاً وقتی های اساسی جامعهیافته

شتاب با  مقتضیات  توأم  این  تکنولوژیک  نوآوری  گیری 

 شود.می

  هایبدنه  و  گراچپ  هایاندیشکده  ایجاد   به  گراییشتاب  مانیفست   فراخوانی  هر پژوهش دیگری درباره

درنظرسازمان  شدتبه   سیاسی باید  تثبیتداشته  مند،  ساختارهای  تغییر  که    همواره   قدرتی  شده باشد 

.  گیرددرمی  مجادله   سرش  بر  شوند،  مواجه   احتمالی  مندنظام  ثباتیبی  با  ساختارها  وقتی  و  است  سازمشکل

از سوی    اجتماعی  و  فنی  نوآوری  به   گشوده  ساختارهای  و   سو،یک  از   کلی  کنترل  از  حداقلی  میان  تعادل 

بازنمایی  
ای از سیستم خودنوکننده، اثر لوتار  فرایند میتوز، نمونهبعدی سلول زنده در سه

 مدیااز طریق ویکی  CC BY-SA 3.0 نشر  ٔ  شرمله )دارای گواهینامه

 کامنز( 
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هایی که سرنیچک  چنان پرسشی است که باید با تفکر انتقادی )از نو( بدان پرداخت. آیا سازماندیگر، هم

  کهچنان  فراگیر،  هاینوآوریی  کردن و تجزیهندها را به کُاند، همین گرایشرفتهشان  و ویلیامز به استقبال

باره باید به حدس و گمان متوسل د؟ در ایندا  خواهند  نشان  خود  از  دیدیم،  شیلی  و   شوروی  های نمونه  در  که

 شد.

بتواند بر ساختارهای درونی و  شناسانه الزم است که ای جامعهها در نوآوری فنی، نظریهبرای فهم این گره

کنند، پرتوی های خودارجاعی که درونش عمل میسپهر سیاست و سازمان  [ 66]  سازوکارهای خودارجاعِ

ها  های رسمی/غیررسمی، وابستگیتواند ویژگیمی [ 67] سازمانی ی شناسی سیاسی و نظریهبیفکند. جامعه

روکراسی دولتی و احزاب سیاسی را بدون فروکاستن  وع ب ، اقتباس گزینشی، و بازتولید خودارجا [68]  به مسیر

اندازی، بسیار بعید  های انسانی فردی تشخیص دهد. در چنین چشمهای ایدئولوژیک یا انگیزهها به نزاعآن

سازمان که  همساناست  احتمالی  تصمیمات  با  را  خود  اختیار  رسمی  کارکردیهای  مثل  های  شان، 

 برنتیک، عوض کنند.سیـ   های خودمختار فنیسیستم

درباره تأملم    سازمان   تجدید  مثال،  هردو  در.  است   فرضی  داریپساسرمایهی  جامعه  جوریک  ی آخرین 

ب  [69]  سیبرنتیک کُهدر جهت کمونیسم  دولتی سوسیالیست  بدیندست  دولتند شد.  برعکسِ  ترتیب،  ها 

پیش سال  دویست  سوسیالیستتقریباً  میبینی  کردند. صرفاً  عمل  نقلخوها  این  پایانی  قسمت  قول  اهم 

 معروف از فریدریش انگلس را برجسته کنم: 

  وسایل   تصاحب [  یعنی]  ــ  شود می   ظاهر   جامعه   کل   ی چون نمایندهموجب آن دولت واقعاً هم که بهنخستین عملی 

جامعه به   تولید    مناسبات  در  دولت  دخالت .  هست  نیز   دولت  مقام  در  مستقلش   عمل  آخرین  حالدرعین   ــ   نام 

  و   اشیاء   مدیریت.  رودمی   بین  از  کمکم   سپس  و   شودمی   غیرضروری   دیگر،   ایحوزه   از  پس   ایحوزه   اجتماعی،

  افتد.. ]بلکه[ از رونق می شود نمی   »برچیده«   دولت.  گیردمی   را   افراد   بر   حکومت  جای   تولید  فرایندهای   هدایت 

[70 ] 

رؤیاهای سیبرنتیک هفتاد سال گذشته مربوط کرد، که امیدوار بود  توان به  این »جایگزینی« را باألخص می

یاء و هدایت فرایندهای  سیاست انسانی فسادپذیر و مغشوش از حیث ایدئولوژیک، با نوعی »مدیریت اش

به دادهتولید«  را میصورت  امر  این  تحقق  شود.  خودکار عوض  و  مدلمحور  با  فنیتوان  فراگیر  ـ    های 

 شوند، کامالً تصور کرد. گیری ناشیانه انسانی اجرا میآسانی و بدون تصمیمسیبرنتیک، که به

تا حدی جایگزینبی برای تجدید سازمان و  اُگاس  افراد« درنظر  تردید، سایبرسین و  بر  کردن »حکومت 

های  سبب بازآراییشد به  هایی که بدست افراد اداره میطور که دیدیم حکومتگرفته شده بود. اما همان

تجزیه با  در عوض  بلکه  نرفت،  بین  از    حتی  هاسایبرکمونیسم  شناختی  و  فناورانه  امکاناتی  سیبرنتیک 

 .  شد قدرتمندتر
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 [ رقص لنین]

هایی  چون نظامویژه اتحاد شوروی، در همان زمان که کارشان را همهای سوسیالیست و بهدولت  در واقع،

گونه شد کماکان پرسش دشواری است  که چرا اینشدت مستحکم شدند. اینگر شروع کردند، بهسرکوب

ی در لنینیسم متغیر  های اقتدارگرایها به آن از ارجاع به وقایع تاریخی انقالب اکتبر تا تحلیل ریشه)و پاسخ

نشان اما حقایق  استدالل  باید  که   است   آن  یدهندهاست(،  با دقت  با  تاریخی  ماتریالیسم  از  برآمده  های 

بار دیگر ایده   آن   انقالب  و  انحصاری  انقالبی  حزب  مورد  در  را  لنینی  برخورد کرد. سرنیچک و ویلیامز 

  بهترین   تاریخی،  نظر   از  ضدهژمونی  و   هژمونیی  ایده  که  امنشده  قانع  من  حال، این  با  سپردند،  خاکبه

 است.   آمده در آب از استراتژی

را برچید، امروزه چیست، آیا باید آن  ،تواند این باشد: دولتگرایی معاصر میشتاب  ،رو  پرسش پیشِ  بر این  بنا

  با   را،  لنین  های فرمول  اگر   یا   داد؟   سازمان   جایشبه  را   دارانهپساسرمایهی  جامعهباید چگونه    کلی   طوربهو  

 ؟ از کجا باید شروع کرد و  چه باید کرد؟یم، تکرار کنیم: دانمی چهآن از بهتر هاییپاسخ به دل ته  از امیدی
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وخو و  توانند طول عمر، خلق هایی که می یکند؛ فناور بینی و تبلیغ میهای پیچیده پیش و در دسترس قراردادن فناوری 

، که  های نوظهورهای شناختی او را تا حد زیادی ترقی دهند. متفکران این جنبش، فواید و خطرات احتمالی فناوریتوانایی 

https://networkcultures.org/longform/wp-content/uploads/sites/31/2016/12/image_15_giphy_lenin.gif
https://networkcultures.org/longform/2016/12/19/communication-control-communism-on-socialist-cybernetics-accelerationist-dreams-and-tiqquns-nightmares/
https://networkcultures.org/longform/2016/12/19/communication-control-communism-on-socialist-cybernetics-accelerationist-dreams-and-tiqquns-nightmares/
https://unrast-verlag.de/ebooks/kybernetik-kapitalismus-revolutionen-588-detail
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بنیادی بشر چیره شوند، و هم توانند بر محدودیتمی از چنین فناوری های  هایی را مطالعه  چنین مبانی اخالقی استفاده 
 کنند. می

[11 ] ectogenesis شود؛  . اکتوجنسیس به معنای رشد موجود زنده بیرون از بدنی است که معموالً در آن یافت می
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[14 ]  feedback loops 

[15 ]  Accelerationism 

[16 ]  Tiqqun’s Cybernetic Hypothesis 

[17 ]  Project Cybersyn 
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https://www.vice.com/en/article/z3x9ba/tiktok-texas-abortion-law-bot-site-ios-shortcut
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 یه کنندگذار و تأمین بست. بنیان می را به کار    TCP/IPهایی بود که پروتکل  شده و یکی اولین شبکه با کنترل توزیع 

( در وزارت دفاع ایاالت  ARPAهای تحقیقاتی پیشرفته ) مالی این شبکه که بعدها تبدیل به »اینترنت« شد، آژانس پروژه 
 متحده بود. 
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[49 ]  so-called ‘Chilean Path to Socialism’ 
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[54 ]  Viable System Model 

[55 ]  Cybernet 

[56 ]  mainframe computer 

[57 ]  Cyberstride 

[58 ]  CHECO 

[59 ]  Raúl Espejo 
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[63 ]  Cyberfolk 

[64 ]  algedonic meters 

[65 ]  multilevel decision-making 

[66 ]  self-referential 
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[68 ] path dependencies  ها به توسعه در مسیرهای  از گرایش نهادها و فناوری . وابستگی به مسیر عبارت است
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 ]70[ Friedrich Engels, Anti-Dühring, Part 3, Chapter 2. 
 
 
 
 

 2uW-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1877/anti-duhring/ch24.htm
https://wp.me/p9vUft-2uW
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 فردا  مائو، مارکس،  پاریس: کمون
 

 2021 نوامبر 7

 
 بدیو  آلن ی:نوشته

 ناصری  امین آراز  : ( آزاد) یترجمه

 

کوتاه، بدیو با ارجاع به تجربۀ کمون پاریس و تداوم تاثیرات آن در مبارزات  : در این مقالۀ  مترجم  یهمقدم

های کمونیستی از آنزمان، خصوصا تجارب فرانسه، شوروی و انقالب چین به مبارزانِ این نبرد، در  جنبش 

حزب از آن نوع که در سوسیالیسم قرن بیستم تجربه شد و  -های نهاد دولت، دولتمورد اتکا به ظرفیت

های بدیل خودگردانی  دهد. او ما را به ضرورت تفکر در ابداع شیوهغام در سیاست پارلمانی هشدار میاد

کارگری و تحقق شکلی واقعا سازگار با سوسیالیسم از دیکتاتوریِ پرولتاریا در فاصله بین انقالب و تثبیت  

و نسبت به مقطع بین پیروزی  خواند. شاید با نگاه به گذشته، خوشبینی بدیمی  نظم کمونیستیِ جدید فرا

انقالب چین تا تثبیت نهادهای قدرت جدید و در نهایت چرخش علنیِ چین به سمت امپریالیسم ایاالت  

بینانه به نظر برسد. و شاید او ما را در ابتدای راهی  متحده زیر رهبری مائو در بهترین حالت قدری خوش

گذارد و آنرا به عنوان پرسشی  ورت او بر تضادی انگشت میخواند، تنها بگذارد. اما در هر صکه بدان فرامی
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گرداند که به قول خودش برای بیش از صد سال از زمان کمون  پاسخ به کانون کنکاش فکری ما باز میبی

 نمایاند.چنان در هر بزنگاهِ این مبارزه خود را باز میداری همراه بوده است و همپاریس با مبارزات ضد سرمایه

*** 

  نظر   از  بود.  دولت  مسئلۀ  متوجهِ  کامل  طور  به  که  کرد ارائه  پاریس  کمون  از  تحلیلی  مارکس  ،1871  سال  در

  گرفت.می  عهده  بر   را   جامعه  کل  ادارۀ   یا   هدایت  گذرای   وظیفۀ  پرولتاریا   که  بود  تاریخی  ینمونه  اولین  این  او،

  یا   »گرفت«  نباید  را  دولتی  ماشین  که  رسدمی  نتیجه  این  به  کمون،  هایبستبن  و  ابتکارات  از  مارکس

 شکست.  هم در آنرا  باید بلکه  کرد«، »اشغال

  مارس   های ماه  بین  که  است   نهفته   مفهوم  این  در  احتماالً  تحلیل  اصلی  نقص  که   کنیممی  خاطرنشان   گذرا

  مثل  اند،شده رایج که  ایسرسختانه »نقدهای«  آن بنابراین، بود. روز   مسالۀ که  بود قدرت این ،1871  مه و

   که: این

  بود؛ گیریتصمیم ظرفیت بود،  آن فاقد ظاهراً  کمون چهآن

   کرد،می لشکرکشی ورسای به فوراً اگر   مثال و

  بود، کرده تصرف را  فرانسه بانک  طالهای اگر

 ...  چه و چه و

 هاآن  به  دادنپاسخ  برای  ابزاری  نه  کمون  حقیقت،  در  هستند.  واقعی  محتوای  فاقد  هااگر این  من،  نظر  به

 ها. آن تحقق برای ابزاری  زیاد  احتمال  به نه  و داشت

  دولت   انحالل   به   منجر  رسدمی  نظر   به  که  را  چیزی  هر   او  سو،  یک   از  است.   مبهم  واقع در  مارکس   گزارش

  ارتش   لغو  :کندمی  یاد  موارد  این  از   راستا  این  در  او   کند.می  ستایش  شود،می  ملت -دولت  خاص  طور  به  و

  مسئولیت  سلب   و  انتخاب  مورد  در  که  اقداماتی  تمام  مردم؛  مستقیم  کردنمسلح  نفع   به  کمون  توسط  ایحرفه

  بودنالمللینبی  وجه  و  قاطع؛  مجریۀ  قوه  یک  نفع  به  قوا  تفکیک  به  دادنپایان  بشود؛  انجام  دولتی  کارمندان  از

  مواردی   از او  دیگر،  سوی  از  اما،  غیره(.  و  لهستانی  آن  نظامی  رهبران  بود،  آلمانی  کمون  مالی  )نماینده  کمون

  ضعیف  نظامی  تمرکز  کند:می  تأسف  ابراز   شوند،می  تلقی  قابلیتیبی  گرایانهدولت  رویکرد  در درواقع   که

  شهرهای  به توجه ملی، یمسئله مورد در آن هایکاستی و مالی؛  هایاولویت تعریف  در آن ناتوانی کمون؛

 شهرستانی. های توده نکردنبسیج و  نگفت، و گفت  پروس  با  جنگ مورد در  آنچه دیگر،

  بر   خود  1891  سال  پیشگفتار  در  انگلس  فردریک  زمان،  آن  از  پس  سال  بیست  ببینیم،  که  است  جالب

  نشان   درواقع   او   کند.می  بندیصورت  مارکس   شیوۀ  همان  به  را  کمون  تناقضات   مارکس،   متن  جدیدِ  ویراست 

  دقیقاً   نهایت   در   ها،بالنکیست  و   ها پرودونی  یعنی   ، 1871  جنبش  در   مسلط   سیاسی  نیروی   دو  که   دهدمی
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  مسلحانه   هایتوطئه  و  افراطی   تمرکز  طرفدار  هانکیستبال  کردند.  عمل  خود  رسمی  ایدئولوژی  برعکس

  هایتوده  نفع  به  مقتدرانه  را  آن  تا   گرفتندمی  دست  به  را  قدرت  م،مصم  مردانِ  از  کمی  تعداد  آن  در   که  بودند

  دولتی  بوروکراسیِ  تخریب   و   ها کمون  آزاد  فدراسیون  اعالم   سمت   به   هاآن  عوض،  در   اما   کنند.   اعمال   کارگر 

  کوچک   های بنگاه  و   داشتند  دشمنی  تولید  سایلو  جمعیدسته  تصاحب  هرگونه   با  ها پرودونی  کردند.   پیدا  سوق

  به   گسترده  کارگریِ  هایانجمن  تشکیل  از  نهایت  در  هاآن  حال،این  با  کردند.می  ترویج   را  خودگردان  و

  گیرد می  نتیجه  مشاهدات  این  از  منطقی  کامالً  انگلس  کردند.  حمایت  بزرگ  مقیاس  در  صنایع  هدایت  منظور

  نامناسب  دولتی  هایگیریمیمتص  برای  آن  ایدئولوژیک  اشکال  که  است  واقعیت  این  در  کمون  ضعف  که

  ورود   برای  را  راه  که  است  پرودونیسم  و  بالنکیسم پایان  یافته،  قطبیت  تضادِّ  این  نتیجۀ  این، بر  عالوه  و  بود.

 کند. می باز »مارکسیسم«

 کمون   درد  چه  به  بودند  معرفش  آن  از  بعد  حتی  و  1871  سال  در  سِانگل   و  مارکس  آنچه  اما

 رساند؟  یاری کمون به توانستمی اضافی ابزارِ کدام با هانآ مفروض هژمونی خوردند؟می

  هم و  دموکراتیک سوسیال گرایش  در هم سده یک از  بیش  برای مارکس   شرح  ابهامِ  که است   این  واقعیت

 شد.  گرفته سر از  حزب، اساسیِ مسالۀ  حولِ یعنی آن، لنینیستی شدگیِرادیکال در

  حزب  م ه  بعداً   و   -   »پرولتاریا«   حزب  یا   -   کارگر«   »طبقه   حزب   دمکرات«،  »سوسیال  حزب   واقع،در

  حزب،   . قدرت  اِعمالِ  به   است   قدّر م  هم   و  است   آزاد  هم  دولت   با   رابطه  در همزمان  طور  به   »کمونیست«،

  شکل  –  ایدئولوژیک  گسست   نتیجۀ  در  –  مردم  ذهنی  حمایت  اثر  بر  که  است  سیاسی  صرفاً  ارگان  یک

  حاملِ   حزب  است؛   آزاد  حزب   سلطه،  موضوع   در  دارد.  قرار   دولت   از  بیرون   ترتیب  این  به   و  است  گرفته

  و   متمرکز  ظرفیت  یک  دهندۀسازمان  چنینهم  حزب  اما  است.  بورژوایی  دولت  نابودی   یا  انقالب  مونمض

  است،   نوین   دولت  یک  مضمونِ   حامل  حزب  است.  دولتی  قدرت  گرفتن  به  متمایل  کامالً  که  است  منضبط

 پرولتاریا.  دیکتاتوری دولتِ

  بخشد.می  تجسد  بدان  و   یابدمیدر   را کمون از  مارکسیستی  روایت   در   ابهام حزب  که گفت  توانمی  بنابراین

  از   بخشرهایی سیاستِ دولتیِ ضد حتی و غیردولتی خصلت بین اساسی تنش سیاسیِ عرصۀ به بدل حزب

  از  نظرصرف  عالوه،  به  و  گردد.می  دیگر  سوی  از  سیاست  تطویل  و  پیروزی  گرایانهدولت  خصلت  و  سو  یک

 است.   یکسان ذهنی، وارۀ طرح  این  انتخاباتی، یا  باشد انقالبی پیروزی  کهاین

- حزب   گرفت.   خود   به  را   دولت-حزب  چهرۀ   بعد(  به  استالین  ژوزف  از  ویژه   )به  حزب  که  است  دلیل  همین  به

  است:   شده  طراحی  بود  کرده  رها  نشدهحل  کمون  که  مشکالتی  حل  برای  که  است  هاییظرفیت  دارای  ولتد

  هاآن  کردن  تابع  و  دهقانان  بسیج بورژوازی؛  اقتصادی تصمیمات  کامل  نابودی نظامی؛  دفاع  و  پلیس  تمرکز
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  که  آمده  هاافسانه  در  که  نیست  جهتبی  غیره.  و  نیرومند  المللبین  یک  ایجاد کارگران؛  هژمونی  برابر  در

  ، رفت  فراتر  پیچید  هم  در  را  کمون  سرنوشت  طومار  که  روزی  دو  و  هفتاد  از  اکتبر  انقالب  عمر  کههنگامی

 رقصید.  برف روی شادی از لنین

 حل  به   قادر   کمون   که  ای گرایانهدولت  مشکالت   برای  حلیراه  دولت -حزب   است  ممکن  اگرچه  حال،این  با

  به  کمون که یاسیاسی مشکالت از  تعدادی بر ها،آن  حل در آیا که پرسید باید باشد، کرده  ارائه نبود هاآن

 نگذاشت؟ سرپوش بود، داده تشخیص  را هاآن شایستگی

  این   در  اندیشیم،می  دولت-حزب  گذشتۀ  به  امروز  وقتی   که   است   این  است   توجه  قابل  صورت   هر  در  آنچه

  اما   قهرمانانه  اِعمالِ  دوم،  و  )کارگران(، آن اجتماعی عزم   اول،  است:  تحویل  قابل  هْمولف   دو  به  کمون  نگاه،

  رویکردِ   این   ]در   مسلماً  شود.می  تهی   خود  سیاسی  درست  محتوای   تمام   از  کمون  ترتیب،  این   به   . قدرت ناقصِ

  مبارزان   بعدی   هاینسل  ادعای  مورد  آن  میراث   و  شودمی  تجلیل  و   یاد  بزرگی  به  کمون   از  دولتی،[-حزب

 باشد   چیزی  تمام   این  اگر  اما   دولتی.   قدرتِ   اجتماعیِ  ماهیت   بیان   برای  ناب  اینقطه  عنوان   به   تنها   اما   است؛

  سیلوین   که  چنانآن  را  کمون  .است   شده  منسوخ  سیاسی نظر  از  کمون   پس  دهد،می  تشکیل  را   کمون  که

  است،   حزب  آن   برای  سیاست  فرد  به   منحصر  جایگاه  که  استالینیستی  سیاسیِ  شیوۀ  گوید،می  الزاروس

 است.   کرده منسوخ

 شود.می نیز آن مجدد سازیفعال از  مانع حال عین در آن بزرگداشت که است دلیل همین به

  آلمان  به   احتیاط  با  برشت  جنگ،   از  پس  دارد.  وجود  برشت   برتولت  دربارۀ  جالبی   داستان  مورد  این  در

  سال  در  او   است.   شوروی  نیروهای  دست  در   گذاریقانون  اختیار  آن  در   که  گرددمی  باز  »سوسیالیستی«

  کمک   با  اقامتش  طول  در  او  کند.می  آغاز  کشور  اخبار  دریافت  برای  سوئیس  در  توقفی  با  را  سفرش  1948

  کامالً   اثرِ  یک   این  نویسد.می کمون  روزهای  نام به   تاریخی  اینمایشنامه  زمانش،  آن  معشوقۀ  برالئو،  روت

  تر بیش  که   ای نمایشنامه  شوند.می  ترکیب  محبوب   قهرمانان   با  تاریخی   های شخصیت  آن  در   که  است   مستند

  پس است. درآمده اجرا به ندرت به اگرچه است، خوبی نمایشنامۀ من نظر به حماسی. تا است طنز  و تغزلی

  سال   در   خب  ببرد.  صحنه  روی   به   را   کمون  روزهای  که   کند می  پیشنهاد  مقامات   به   برشت   آلمان،   به   ورود   از 

  در   سوسیالیسم  که   آنجایی  ز ا  دهند!می  تشخیص   نامناسب  را   اینمایشنامه  چنین  مربوطه  مسئولینِ  1949

  پرولتری  آگاهی   منسوخِ   و   دشوار   دوره   به   بازگشت  برای  دلیلی  است،  شرقی  آلمان  در  پیروزمندانه   استقرارِ   حال

  از   که   بود  نکرده  درک   او   بود.  رفته   اشتباه  آدرس   به  برشت   ،خالصه  طور  به  ندارد.  وجود  کمون  دورۀ  مانند

  هایانقالب  عصر  مارکسیسمِ»  عنوان  به  بود(   یافته  تقلیل  حزب  کیش  به  )که  را  لنینیسم  ،استالین  که  آنجایی

 معناست. بی خوردهشکست هایانقالب  به بازگشت  بود، کرده تعریف  «پیروز
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  با   او   از   شعری  آخر  بیت  سه  بیایید  آن،  مورد  در  قضاوت  برای  چیست؟  کمون  از  برشت  تفسیر  حال، این  با

 : بخوانیم را کموناردها«  »قطعنامه عنوان

 

   کرد  نخواهیم متقاعد  را  شما ماکه نظر به این 

 بپردازید،  ما به معیشت  قابل دستمزد که

 بگیریم  شما از را  هاکارخانه  که گیریم می  تصمیم

 

 بود،  خواهد  ما سود شما ضررِ نظر به اینکه 

   هایی وعده تمام به توانیمنمی  ماکه نظر به این 

 کنیم، اتکا دهندمی  مان حاکمان  که

 شود می  شروع  آزادی با  برایمان  خوب زندگی  که گیریم می  تصمیم

 شود  ساخته خودمان  ارادۀ به باید  ما  آیندۀ

 

 هاتوپ  غرش که نظر به این 

 شود، می  سرتان شما  که هستند  کلماتی  تنها

 ایمآموخته   را  خود درس که کنیممی  ثابت شما  به ما

 گرفت   خواهیم  شما  سمت  به را  اسلحه آینده  در
 

  اجتماعی   عدبُ  از   است  ترکیبی  کمون  است.  کالسیک  تفسیر  همان  جااین  در  کلی  چارچوب  که  است  واضح

 توپ.   هایگلوله و  مادی  رضایت قدرت،  و

 چینی   مجدّدِ   سازیِ فعال 

  اغلب   و  شد  فعال  دوباره  پاریس  کمون  ،1972  و  1966  هایسال  بین  ویژه  به  و  فرهنگی،  انقالب  طول   در

  مراتب   سلسله  چنگال  در  گرفتار   را  خود  که   هاآن  شد. می  صحبت  آن   مورد  در  چینی  هایمائوئیست  توسط

 رسمی  نینیسمِل  و  اکتبر  انقالب  از  خارج   جدیدی  ارجاعات  دنبال  به  دیدند،می  دولت -حزب   سخت  و  سفت

  تسه  مائو  خود  توسط  ترش بیش  احتماالً  که  متنی  ،1966  اوت  ایِماده  شانزده  تصمیم  در  بنابراین،  بودند.

  فراخوان  و  انتخاب  مورد  در  ویژه   به   است،  شده  توصیه  پاریس  کمون از گرفتنالهام  است،  شده  نوشته  تونگ

  شانگهای   شهرداری  سرنگونی  از  پس  ای.توده  هایجنبش  از  برآمده  جدیدالتاسیسِ  هایسازمان  رهبران

  خود   برای   را   شانگهای  کمون  نام   قدرت،   جدید  ارگان  ،1967  ژانویه   در  انقالبی   دانشجویانِ   و  کارگران  توسط

  به   دولت  و  قدرت  مسائل  با  سیسیا  پیوند  ایجاد  برای  هامائوئیست  از  برخی  تالش  به  اشاره  که  برگزید

 دارد. حزب از استالینیستی توصیۀ مورد شیوۀ از  غیر ایشیوه
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  چون   که  کرد  مشاهده  واقعیت   این  در  توانمی  را  این  بودند.  مستحکم  بنیانی  فاقد  هاتالش  این  حال،این  با

  به کمون نام  بود،  ضروری  شهری  و  استانی  قدرت  جدیدِ  هایارگان  انتصاب  و   بود  شده  »تصرف«  قدرت

  توان می  را  بنیانیبی  این   شد.  آن   جایگزین انقالبی  کمیتۀ  نامشخصِ   بسیار   عنوان  و  شد  گذاشته  کنار  سرعت

  فراتر  بزرگداشت  این که این  کرد.   مشاهده   هم 1971  سال   در   چین  در   کمون   سالگرد  صدمین   بزرگداشت   در

  وسعت   در   بود،  داشته  نگه  زنده  خود  درون   را   مجدد  سازیفعال  عناصر  هنوز  و   بود  صِرف  بزرگداشتِ   از 

  بسته   انقالب  پرانتز  کمکم  اما  کنند.می  راهپیمایی  چین  سراسر  در  نفر  هامیلیون  است.   شهودم  مردم  تظاهرات

  زمان   آن  در  ما   از   برخی  که  متنی  است.   مشهود  مناسبت  همین  به  منتشرشده  رسمیِ   متن  در   که  شودمی

  هاچینی  برای  احتماال  ه)ک   بخوانیم   دوباره   توانیممی  و  ایمکرده  حفظ   را  آن   ما  از  تریکم  بسیار  تعداد  و   خواندیم

  به   پرولتاریا!  دیکتاتوری  پیروزی  باد  زنده  است:  این  بحث  مورد  متنِ  عنوانِ  باشد(.  شده  هم  دشوارتر  بسیار

 . پاریس کمون سالگرد صدمین مناسبت

 مبهم.  کامالً

  داده  ارائه  کمون  خودِ  زمان  در  مارکس  که  است  فرمولی  متن  این  آغازین  پاراگراف  کهاین  توجه  قابل  نکتۀ

  تا   و   هستند  نابودنشدنی  و  ابدی   کمون   اصول   اما   افتد.می  تعویق   به   تنها  مبارزه  شود،  نابود  کمون   »اگر   بود:

 داد.«  خواهند نشان را  خود بارها و بارها کند، پیدا دست آزادی به سرانجام کارگر  طبقه  کهوقتی

  باشکوه   برهۀ   یک   صرفاً   کمون   که   بودند  معتقد  هاچینی  1971  سال   در   حتی  که  کند می  تأیید  انتخاب،   این

  دوباره   باید  که   است  اصولی   تاریخیِ  نمایش  بلکه  نیست،  کارگری  هایشورش  تاریخ   از  شده( منسوخ   )اما

 خود  های نوشته  از   یکی  احتماالً  و   است  مارکس  بیانیۀ  بازتاب  که  بشنوید  را  ایبیانیه  چنینهم  شوند.   فعال

  ماند.«   خواهند  باقی  روز   اصلی  مسالۀ  چنانهم  آن  اصول  بخورد،  کستش  فرهنگی  انقالب  »اگر  باشد:  مائو

  تا   است  متصل  کمون  به  تربیش   که  دهدمی  امتداد  را  ایدنباله  انقالب  که  دهدمی  نشان  دیگر  بار  یک  که

 اکتبر.   انقالب به

  شان مخالفت  چینی  هایکمونیست  که  آن  بزرگداشت  محتوای  با  کمون  داشتنموضوعیت  مشابه،  شکل  به

 :مثال شود.می آشکار کنند،می  ابراز آن  در شوروی رهبران  با را

  گیرند، می  جشن  را  پاریس   کمون   سالگرد  صدمین  جهان،  انقالبی  مردمِ  و   پرولتاریا   که  زمانی  در»

  از   مالیمت   با  و  اندانداخته  راه   به  نمایشی  شوروی   طلب(  نظر  تجدید  )=   رویزیونیستِ  مرتدِّ  دستۀ

  .زنندمی   جا  پاریس   کمون  وارثان  عنوان  به   را  خود  و  کنندمی  صحبت  کمون«  اصول  به  »وفاداری

  یدرباره  صحبت  برای  حقی  چه  شوروی  رویزیونیستِ  مرتدینِ ندارد.  جایی  ایشان  وجود  در  شرم

 « دارند؟  پاریس  کمون
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  هم   متن،  که   گراست واپس گراییدولت  و خالق  انقالبیِ  مارکسیسمِ   بین   ایدئولوژیک  تقابل   این   چارچوب   در

 :دهدمی قرار کمون تداوم در را  فرهنگی انقالب  خودِ مشخص،  طوربه هم  و مائو سهم

  ستاد   شد،  رهبری  و   آغاز  مائو  صدر  خودِ  توسط  که  پرولتاریا  فرهنگیِ  بزرگ  انقالبِ  هایگلوله»

  ویران   داشت،  قرار  فطرت  پست  و   پنهان   خائنِ   این  مرتد،  شائوچیِ  لیو  آن  راس   در   که   را   بورژوازی 

  داری سرمایه  احیای  برای  را  درنم  هایرویزیونیست  و  ها امپریالیست  داشتنیِدوست  رؤیای  و  کرد

 کرد.  نابود چین در

  کرده  خالصه  جامع  طور  به   را  پرولتاریا  دیکتاتوری  تاریخی  تجربه  منفی  و  مثبت  هایجنبه  مائو  صدر

  آن  از  برده،  ارث  به  را  پرولتاریا  دیکتاتوری  و  پرولتاریا  انقالب  لنینیستی-مارکسیستی  نظریه  است،

  دیکتاتوری   تحکیم  مسئله  یعنی  ما،  زمان  مسئله  ترینمهم  و  است  داده  توسعه  آنرا  و  کرده  دفاع

 « است. کرده حل عمل و  نظریه در را  داری سرمایه احیای از  جلوگیری  و  تاریاپرول

  این  درک   معنای  به   جااین  در   پاریس   کمون   به  استناد  است.   پرولتاریا«   دیکتاتوری   »تحکیم  اعلی،  فرمول

  به   پیشروی   کهاین  و  باشد.  گرایانه دولت  سادۀ  فرمول  یک  تواندمین  پرولتاریا  دیکتاتوری   که  است  مطلب

  کارگرانِ  که  طورهمان درست  دیگر،   عبارت  به  هاست.توده  انقالبی  بسیج  به  توسل مستلزم  کمونیسم  سوی

  انقالبیِ   تجربۀ  یک  در  که  شد  تلقی  الزم  کردند،  عمل  تاریخ  در  بار  اولین  برای  1871  مارس  18  پاریسیِ

  دولت  یک  برای  جدیدی  اشکال  -  است  بینیپیش   غیرقابل  و  متزلزل  دیح  تا  تصمیمی  همیشه  که  -  جاری

  سرانجام   »شکل  را   فرهنگی  انقالب  مقاله،  این   اوایل  در   هامائوئیست  این،  بر  عالوه   شود.  ابداع   پرولتاریا 

 بودند.  کرده اعالم  پرولتاریا« دیکتاتوری مکشوفِ 

 مجدد  سازیفعال  برای  تالش  مانَد.می  باقی   تغییر  بدون  دولت  و  سیاست  کلیِ  پردازیِمفهوم  وجود،  این  با

  ویژه، به  و  گرفته  جا  دولت[-حزب  بر  مبتنی  روایت  ]یعنی  پیشین  روایت  دل  در  چنانهم  پاریس  کمون  انقالبیِ

  نکمو   هایکاستی  به  مربوط  قسمت  در  وضوح   به  این  است.  حزب  مابانۀقیم  شخصیت   سلطه  تحت  هنوز

 : است شده داده نشان

  به   هنوز   مارکسیسم  تاریخی،  شرایط   دلیل  به   که   بود   این  پاریس   کمون  شکست  اساسی  علت »

  عنوان   به  مارکسیسم  با  پرولتری  انقالبی  حزب  و  بود  نیافته  دست  کارگری  جنبش  در  مسلط  موقعیت

  یک   کهجایی  در   هک   دهدمی  نشان   تاریخی   تجربه   ...  بود.   نیامده  وجودبه  هنوز   آن  راهنمای   اندیشه 

  است   الزم   هنوز  دارد،  وجود  هاتوده  سوی  از   انقالبی   شوق  و  شور  و  مساعد  بسیار  انقالبی  وضعیت 

 بر   شدهساخته  ...   انقالبی  حزب  »یک  یعنی  باشیم،  داشته  پرولتاریا   رهبری  برای   قوی  هسته   یک   که

 لنینیستی«. -مارکسیست  کارِ سبک و  انقالبی نظریۀ  مبنای
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  استالین  توسط  راحتی  همین   به  توانستمی  اما  است،  مائو  به  مربوط  حزب  مورد  در  ایینه  قول  نقل  اگرچه

  در  کمون   مائوئیستیِ   دیدگاه  رزمندگیش،  و  گریکنش  رغم به  که   است  دلیل  همین  به   باشد.  شده  گفته   هم

 ماند.  باقی ام،نامیده روایت«  »اولین من چه آن رو، این  از  و دولت -حزب چارچوب  زندانیِ  نهایت

  وضوِح امروزه  که  گفت  توانمی  ست،استثنایی  آن  در  آنچه  و  کالسیک  تفسیرِ  از  وارهطرح   این  پایانِ  در

  چالشِ  باید  که   است   ایلحظه  »امروز«،   از   ما  منظور  اگر   کم،دست  نیست.  آشکار  اصالً  پاریس  کمون سیاسیِ

 گیریم.  دست به احزاب  یا حزب  چارچوب از  خارج  و  دولت از  آن  تابعیت از خارج  را  سیاست به  اندیشیدن

  قرار   چارچوبی  چنین  در   یا  انقیاد  چنین  در  را   خود  دقیقاً  که  بود  سیاسی  دنبالۀ  یک   کمون   حال،   این   با   و

 داد.مین

  با   کمون   های تعیّن  و  سیاسی  حقایق   به  پرداختن  و   کالسیک  تفسیر  کنارگذاشتنِ  درست،   روشِ  بنابراین،

 است.  متفاوت کامالً روشی  از استفاده

 چیست؟   « چپ » 

  و  مردمی  مسلحانۀ  کمابیش  جنبشِ  تعدادی  کمون،  از  قبل  که  کنیم  توجه  نکته  این   به  بیایید  شروع،  برای

  روزهای   از  توانیممی  ما  داشت.   وجود  دولتی  قدرت  مسئله  با  دیالکتیکی  ارتباطِ  در  فرانسه   در  کارگری

  که  کارگرانی  کنیم:  عبور  نشده  مطرح  هنوز  قدرت  مسئله  شودمی  تصور  کهزمانی  ،1848  ژوئن  وحشتناک

  سکوت،  در  شدند،  تعقیب  پاریس   از   بیرون   تا  و   گرفتند  قرار   محاصره  مورد  ملی  هایکارگاه  شدن بسته  از   پس

 قتل   و  خشم،  ناامیدی،  شد  شاننصیب  چهآن  نهایت،  در  و  کردند،  مبارزه  اندازمچش  بدون  و  رهبری،  بدون

  فیلیپ   لویی  سقوط  و  1848 فوریه  داشتیم؛  را  پنجم  چارلز  سقوط   و 1830  ژوئیه باشکوهِ  روزِ سه اما  بود.  عام

  خواه جمهوری  جوانان   سال،   چهل  فاصلۀ   در  را.   سوم  ناپلئون  سقوط   و  1870  سپتامبر  4  سرانجام،   و   داشتیم؛  را

  با  مارکس که است دلیل همین به دقیقاً شدند. امپراتوری یک و سلطنت  دو سقوط باعث مسلح کارگران  و

  در   طبقاتی  مبارزات»  کارهایششاه  آن  ،طبقاتی«  مبارزۀ  کالسیکِ  »سرزمین  عنوانبه  فرانسه  گرفتندرنظر

 نوشت.  را «فرانسه  در خلیدا جنگ»  و « بناپارت ناپلئون لویی برومر  هجدهم»  فرانسه«،

 حتی  دارند.  اساسی  مشترکِ  ویژگیِ  یک  هاآن  که  باشیم  داشته  توجه  باید  ،1870  و  ،1848  ،1830  مورد  در

  است.   پرولتری  عمدتاً  ایتوده   سیاسیِ  جنبشِ  دارد.  موضوعیت  هنوز  هم  امروزه  که  جهت  این  از  تراساسی

  از   هاییدسته  آمدنِ   کار  روی  شامل   جمله  از   جنبش،  نهاییِ  نتیجۀ  که  دارد  وجود   عمومی  پذیرش  اما

  لمس  قابل  جااین  در  دولت  و  سیاست  بین  شکاف  بود.  خواهد  اورلئانیست  یا  خواهجمهوری  سیاستمداران

  قابل  نیز  این  اما  .دولت  سازوکارِ  سیاسیِ  ظرفیت  فقدان   بر  شاهدیست  سیاسی  جنبش  شدنِپارلمانی  است:

  یک   هزینۀ   عنوان  به  نه   و   جنبش  خودِ  شکست   عنوان  به   مدتمیان  در  ظرفیت   فقدانِ  این  که  است  توجه
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  که  تز  این  پایین،  در  . شودمی  تجربه  جنبش[  پیشبرد  ]برای   سیاسی  نوآوریِ  و  دولت  بین  ساختاری  شکاف

  باشد،  داشته وجود باید یا دارد وجود تداومی آن گرایانۀدولت هایحداقل و سیاسی ایِتوده  جنبش یک بین

  روبرو   »خیانت«  تکرارشوندۀ  مضمون  با  رو این  از  و است. غالب  پرولتاریایی  جنبشِ  درون  در  ذهنی  لحاظ  به

  هاآن  آیا  اما  کنند.می  خیانت  سیاسی  جنبش  به  قدرت  در  گرفتن[قرار  ]هنگام  سیاستمداران،   یعنی  هستیم.

  منجر   خیانت،  ناامیدکنندۀ  انگیزۀ  این  بار   هر   و  دارند؟  هم   دیگری کارکرد واقعاً   اند؟داشته  دیگری   قصد   هرگز

 شود.می طوالنی  هایدوره برای اغلب سیاسی، جنبش حاللان  به

  از  قبل  خیلی  آن،  »چپ«  دنبالۀ  و  1968  مِیِ  مردمی  جنبش  که  بیاورید  یاد  به  است.  مساله  ترینجالب  این

 سیاسیِ  دهایامی  و  رادیکال  ظهوریِ  نو  آن،  از  ترقبل  آمدند.  در  پا  از  میتران  فرانسوا  کمک  به  1981  سال

  احزاب   کههنگامی  آلمان،  اشغال   از  فرانسه  آزادی  از   پس  و  1945  و  1940  هایسال  بین  مقاومت  جنبش

 .رفت بین از بازگشتند، قدرت   به دوباره دوگل  شارل پوشش تحت قدیمی

  تا بازنشستگی،  حقوق  اصالحات   علیه  هااتحادیه  بسیج  )از  ما  زمانۀ  شدۀمحاصره  «گراییِ جنبش»  از  امروز،

  امانوئل  اوالند،  فرانسوا   امثال  فقط   زردها(  جلیقه  جنبشِ  تا   کار،   قانون  اصالح  علیه   دوباره   شروعی  جنبش

  هنوز   بنیانگذارانِ   و   کمون  جالدان   کار  موجودات،   این  همه  آورند. می  بر   سر   مالنشون  لوک   ژان   یا   ماکرون، 

  جمهوری »  را  هاآن  گیمین  هانری  که)کسانی  فریس  ژول  سیمونز،  ژول   فاور،  ژول  جمهوری،  محبوبِ

  و   ایستاده  سیاست  جناِح  دو  در  پیکارد  ارنست  و  تیر  آدولف  کهحالی   در  دهند،می  ادامه  را  نامد( می  «ها ژول

 نیست؟  مضحک  .«کنیم  بازسازی را   »چپ  که شودمی خواسته ما از  هنوز  امروز و  ناظرند.

  در  پارلمانی  ارانکالهبرد  که  است  تعدیل  دائمیِ  هایتاکتیک  گواه   چنینهم  کمون  خاطره  که   است   درست

  کارگران   فروتنِ  نماد  این  ، فدرال  دیوار   که این  نه  مگر  بندند:می  کار   به  ایتوده  سیاست  هایفوران  با  رابطه 

  سوم  جمهوری   های«»ژول  با   ردههم  پارلمان،  بنیانگذار  و  مبارز  آن  ،گامبتا  لئون  بزرگ   خیابان  کنار  در  شهید،

 دارد؟  قرار

  امروز   تا  )و  بار  اولین  برای  که  است  چیزی  کمون زیرا  دارد.  را  استثنا  یک  حکم  هااین  همه  برابر  در  کمون  اما

  کارگری   و  مردمی  سیاسیِ  هایجنبش  »دمکراتیک«   و  پارلمانی  سرنوشت  از  بار(،  تنها  برای  فرانسه  در

 گسست. 

  با کار  در  توانایی عدم دلیل به  نیروها کهزمانی ،1871 مارس  18  در کارگری، مناطق  در  مقاومت  غروب در

  جهیدنِ  بیرون  و  دولت  با   مذاکره  نظم،  به  بازگشت  برای   استدرخو  بودند،  کرده  نشینی عقب  جنگی  های توپ

  وجود  امکانی  هیچ  بار  این   اما  نمود.می  انگیزوسوسه  تاریخ  کاله  از  طلبانفرصت  از  جدید  دستۀ  و  دار  یک

 نداشت. 
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  شد:  توزیع  گسترده  طور به  مارس  19  در  که  بود  شده  متمرکز  ملی  گارد مرکزی کمیته  اعالمیۀ  در  چیز  همه

  از   وضعیت  نجات  زمانِ  که  اندفهمیده  حاکم،  طبقات  هایخیانت  و  هامیناکا  میان  در  پاریس،  اریای»پرولت

 است.  رسیده فرا خودشان توسط امور عمومی هدایت  گرفتندستبه طریق

  این  در  بار،   این   نشد.   سپرده  « شایسته»  سیاستمدارانِ  دست  به   دوباره   سرنوشت  نظیر، بی  زمانِ  این  بار،  این

  یک  سادۀ  نتیجۀ   عنوان  به  نه  و  شود   اجتناب  آن   از  باید  که  وضعیتی  عنوان   به   خیانت   فرد،  به  منحصر  زمانِ

  صرفاً   وضعیت،   با   که  بود  این  پیشنهاد  فرد،  به   منحصر   بارِ   این   بار،   این   گرفت.   قرار  استناد  مورد  ناگوار  انتخاب 

 شود. برخورد ییپرولتاریا جنبش منابعِ اساس بر

 کنیم.  فکر  آن محتوای  به  که  است  این مساله  هستیم. روبرو  واقعی سیاسی بیانیۀ یک  با جااین در

  پارلمانی  سیاسی  هایمهره  از  ایمجموعه  را  »چپ«  دهید  اجازه  است:  ضروری  ساختاری   تعریف   یک  ابتدا  اما

  جنبشِ  یک  کلیِ   پیامدهای  با  که  دارند  را   این  قابلیت  این   که   هستند  کسانی  تنها  کنندمی  اعالم  که  بنامیم

  های»جنبش  به   توانندمی  که   هستند  کسانی   تنها  تر، امروزی  عبارت   به   یا   شوند.   مواجه   یگانه  سیاسیِ

 کنند.  عرضه سیاسی« »افقِ   یک اجتماعی«

 . کنیم توصیف  چپ  از  جدایی اعالمیه عنوان به دقیقاً را 1871 مارس  19 اعالمیه توانیممی حساب، این با

  ،1830  سال   از  حداقل  زیرا،   پرداختند.می  خود  خون  با  را   بهایش  باید  کمونارها   که   است   چیزی   همان   این

  ژرژ   که  ورطهمان  ،1968  مه  ماه  در  است.  بوده  بزرگ  هایجنبش  برابر  در  مستقر  نظم  مرجعِ  تنها  «چپ»

  کمون  کند.  برقرار  هاکارخانه  در  را  نظم  توانستمی  فرانسه  کمونیست  حزب  فقط  فهمید،  سریع  خیلی   پمپیدو

  بر   که  است   چیزی   همان  این  گذرا،   خیلی  طور   به   است.  مقیاسی  چنین  در  چپ   از   جدایی   فردمنحصربه  نمونۀ

  هایسال  بین  چینی  انقالبیون  برای  پارلمانی[  سیاست  ]از   گسست  که  ایپارادایمی  سهم  و  استثنایی  فضیلت

  تاثیر  از  تربیش )بسیار داشت 1976 و 1966 هایسال بین فرانسوی هایمائوئیست برای و 1968 و  1965

  »چپِ«  یعنی  بنیادی، سمبل آن  به انقیاد از   گسست دقیقاً  وظیفه  که هاییدوره  اندازد:می نور  اکتبر( انقالب 

  حزب   یک  اصوال،  )البته،  اپوزیسیون  در  چه  و  بودند  قدرت   در   چه  کمونیست  احزاب  که  سمبلی  بود؛  رلمانی[]پا

 بودند. شده  تبدیل بدان است(، قدرت در همیشه «کبیر » کمونیستِ 

  آلود،تناقض  ادغامِ  آن  شد.  ادغام  چپ  »حافظۀ«  در  کمون  شدن،کوبیده  همدر  از  پس  که  است  درست  این

  این   طریق   از  . داد  بروز  را  خود  زندانی  هنوز   یا  تبعیدی  کمونارهای  عفو  برای   پارلمانی  ۀمبارز  یک  شکل  به

  فرا  کمون   بزرگداشت   دورۀ   آن،  از  پس   بود.  امیدوار  خود  انتخاباتی  قدرت  خطرِ  بدون   تثبیتِ   به  چپ  مبارزه،

 گفتم.  سخن آن مورد در که رسدمی
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  وضوح   باید  چپ،   با  گسست این دل  از  شود:  احیا  زداییادغام  از  فرآیندی  با  باید کمون  سیاسی  وضوح  امروز،

  انجام  در   شود.   استخراج   است   بوده  چیره  آن   بر  طوالنی  مدت  برای  که   چپی  تیکِیهرمنو  از  کمون  سیاسی

  آنقدر   اکنون  دارد،  ساختاری  اساسی  و   پایه   گرچه   چپ،   که   کنم  استناد  واقعیت   این   به   دهید  اجازه   کار،  این

  نامم. می  داریسرمایه-پارلمانی  نظم  را  آن  من  که  نیست   چیزی  آن  حفظ  به  نیازی  گردی  که  شده  تضعیف

  و   اندیشیدن  برای  نوست  تالشی  مستلزم  بلکه  نیست،  آن  بزرگداشت  گرو   در  پاریس  کمون  به   وفاداری

 آینده. ]مبارزات[ برای سیاسی ابداعات
 

 

 2021 می  اول،  شماره 73 سال  ریویو لی تمان  :منبع

 

 

 2Bd-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

https://monthlyreview.org/2021/05/01/the-paris-commune-marx-mao-tomorrow/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-paris-commune-marx-mao-tomorrow
https://monthlyreview.org/2021/05/01/the-paris-commune-marx-mao-tomorrow/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-paris-commune-marx-mao-tomorrow
https://wp.me/p9vUft-2Bd
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 حق بر کار نکردن: قدرت و معلولیت 

 2004مانتلی ریویو، مارس 

 

 2021دسامبر  2

 

 ی: سانورا تیلور نوشته

 ترجمه: حمید رضا واشقانی فراهانی 

 

فراگیرسازی و به چالش کشیدن ی ادغام، دربرگیرندگی و  مسئله:  یادداشت مترجم

ی مطالعات انتقادی و پراکسیس معلولیت است.  برساخت توانایی از مسائل کلیدی حوزه

ستم خاستگاه  وجود  ضدسرمایهبا  و  گفتارستیز  پراکسیس،  و  مطالعات  این  های  داری 

  تعویق ی فوریت نیازهای ضروری و حیاتی و غیرقابلای به واسطهرفرمیستی و خیریه

های معلوالن بدل به یکی از  ی ادغام و خدمات، در جنبشوالن و به میانجی وعدهمعل

سازی جریانی را شکل داده اند. از سوی دیگر بازارگرایی و کاالییهای موثر شدهجریان

ها به افراد معلول و  های محدود و اختصاصِ شکلیِ بخشی از استخداماست که با وعده

با    ... هرچند دسترسی محدودی به اما  برخی از معلوالن در زمینه اشتغال داده است، 

ای در حال حل شدن عنوان  نمایی اقدامات انجام شده، مسئله معلوالن را مسئلهبزرگ
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ای و به اصطالح »موفق«، معجون تالش فردی  کند و با ساختن فیگورهای رسانهمی

امرئی بازار را به عنوان ها و مسئوالن و البته اعتماد به دست نو الطاف ملوکانه خیریه

می معرفی  نگهراهکار  مراکز  همچنان  سکه،  دیگر  روی  حال،  این  با  داری،  کند. 

بخشی و کاردرمانی در حال گسترش در سرتاسر جهان هستند ها و مراکز توانتیمارستان

های پزشکی، اند، صنعتی که در دانشکدهساز و خط تولیدی بدل شدهکه به صنعتی پول

گذاری  های سیاستکنند، در اتاقهای خود را تولید میپزشکی دانشی و روانشناسروان

دهند و قوانین ها قوانین را به نفع خود تغییر میدهند، در پارلمانها جهت میبه بودجه

ای  های دولتی و بیمهشان در جیب بودجهکنند، و یک دست اثر میحداقلی حمایتی را بی

 های تعدیلی و نئولیبرالی در جیب مردم. سیاست  است و دست دیگرشان به مدد

جا پیش رفته که اقدامات موسوم به درمانی که انجام آن روی  کار این بازارگرایی تا آن

ه با معلوالن ذهنی و شناختی به  هحیوانات در بسیاری از کشورها ممنوع است، در مواج

یی را زنده و بعد از گذشت  شود. تبلیغات و جنون درمان، رفتارگراشکل قانونی انجام می

کردن کودکان ترنس، نوبت به کودکان اتیستیک رسیده تا با روش به  ها از قربانیمدت

مورد کودک آزاری قرار گیرند و حتی   ( ABAاصطالح درمانی تحلیل رفتار کاربردی )

ها انتظار بکشند ها در صف کلینیکوالدین تحت تاثیر تبلیغات حاضر باشند برای آن ماه

 های گزاف پرداخت کنند.هزینه و

های اجتماعی مترقی، از جمله جنبش زنان، در بسیاری از کشورها  حتی جنبشاز آن سو،  

  وگوی ی راستین برای حق بر بدن و حق انتخاب، بدون برقراری گفتدر مسیر مبارزه

های کارگری  جنبشاند و  نژادی پیوسته، ناخواسته به صفوف مدافعان بِهْموثر با معلوالن

بخش خود، هر از چندی در دام پیوند میان حق  ها نیز در مسیر مبارزات رهاییو اتحادیه

 افتند. ـ حقوق و کار می

اما چرا معلولیت و معلوالن تا این حد نامطلوب هستند؟ سانورا تیلور، نقاش و کنشگر  

ی کلیدی، که نزدیک ی ارزش در این مقالهمعلول، با رجوع به مارکس و به کمک نظریه

ابعاد اساسی موضوع می از  یکی  به  نگاشته شده،  پردازد و فراخوانی به دو دهه پیش 

های معلوالن و برقراری پیوند میان این جنبش و سایر  انتقادی برای بازسازی جنبش

. دهد. این مقاله نکاتی اساسی برای مبارزات نامعلوالن نیز داردهای اجتماعی میجنبش 
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ها  که هرچند بخش چشمگیری از جمعیت جهان معلول هستند،کمتر به آننخست آن

کنونی وضعیت  که  اجتماعی  گروه  یک  عنوان  سرمایهبه  با  عمیق  پیوندی  داری،  اش 

نژادپرستی، استعمار و تبعیض دارد توجه شده است و همچنان فهم غالب از معلولیت  

و کمابیش ارتجاعی است.    های مترقی نامعلوالن، فهمی پزشکینهحتی در میان جنبش 

گذارد. اهمیت این هایی کلیدی پیش روی فهم ما از »کار« میکه تیلور پرسشدیگر آن

در این است که هم فهم وضعیت کنونی بدون توجه به مفهوم و موقعیت کار و   پرسش

سرمایه نظم  در  بدیل تعیناتش  از  نوعی  هر  برساختن  هم  و  بود،  خواهد  ناتمام  دارانه 

ند امری منفک از درک مفهوم کار و تعینات فعلی آن والبته بازتعریف و بازسازی  توانمی

های تحت ستم نباشد، در معرض این خطر  بنیادی آن باشد. بدیلی که برای همه گروه

 ی قدرت حاکم باشد.است که امتداد کردارها و گفتارهای استثناکننده 

 ت یحق بر کار نکردن: قدرت و معلول

کنم. ارزش شغلی من  استفاده می  [1]کنم و از برنامه تامین درآمد تکمیلیاعترافی کنم: من کار نمیباید  

شوم. اعترافی  )اگر اصالً ارزشی داشته باشم( بسیار کم است و در نظام رفاهی کشورم »زالو« حساب می

کنم، خیلی هم ه کار نمیتنها هیچ عیبی ندارد، بلکه از این ک دیگر هم الزم است: به نظرم این موضوع نه

 و ارزش را ]برایم[ دارد: نقاشی.  کنم که بیشترین لذتخوشحالم. در عوض بیشتر وقتم را صرف کاری می

به من میهر وقت می مردم  بیشترین چیزی که  نقاشم،  را  گویم که  کارهایت  »آیا  این است که  گویند 

فروشم، اما با این فروختن پشتوانه  ایم را میفروشی؟، آیا پشتوانه مالی خودت هستی؟«. راستش کارهمی

نمی فراهم  برای خودم  که چه جوابی میمالی  این  از  فارغ  و  متنفرم  این سوال  از  دهم، سرافکنده  کنم. 

ی  کنم این سوال، یک جور امتحان است: امتحان این که ببینند آیا شیوه شوم. چون همیشه فکر میمی

شان نیز پول است. آیا پول همان چیزی است  و خوب معیار مشروعیتهایم مشروع است؛  زندگی و سرگرمی

ی مالی خودم  ی زندگی من به خاطر این که پشتوانهی ارزش در آن نهفته است؟ آیا هنر و شیوهکه همه

 معناتر هستند؟ نیستم کم

گیرم نه با دست؛ و برای  می، قلمو را با دهان [2]پلکس مادرزادیبه خاطر معلولیتم )آرتروگریپوزیس مولتی

میجابه استفاده  برقی  ویلچر  از  این  جاشدن  خاطر  به  شدم  متوجه  بار  اولین  برای  که  وقتی  کنم. 

ی مالی خودم شدم، اما هرگز بابت ارزش  توانم شغلی مرسوم داشته باشم، نگران آیندهنمی  [3] مندیعارضه

نگرانی »غیرمولّد«  شهروندی  عنوان  به  ]در  نداشته  زندگیم  که  داشتم  نادری  شانس  کنم  فکر  البته  ام. 
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ای[ با باور به ارزشمند بودن ذاتی خودم بزرگ شدم، چون بسیاری از افراد معلول عمیقاً »احساس  خانواده

 های دیگر موفق هستند. هایی که در حوزهکنند، حتی آن گناه از بیکاری« را با خود حمل می

تین بار در تظاهرات حقوق معلولیت شرکت داشتم، این ]احساس  زمانی که برای نخس  2003سپتامبر سال  

برجسته از  یکی  برایم مسجل شد.  معلوالن[  اغلب  یعنی  ترین سازمانگناه  آمریکا،  معلوالن  های جنبش 

راهپیمایی  [4]ادپت که  را  تظاهرات  آن  شخصی(  مراقب  ]حق[  برای  آمریکایی  معلوالن  ای  )سازمان 

دهی کرده بود، سازمانی که در طول  یالدلفیا به واشنگتن دی.سی بود، سازمانمایلی از ف  144ای و دوهفته

تنها اولین کنش من  بیست سال اخیر در خط مقدم جنبش حقوق معلوالن قرار داشته است. آن تظاهرات نه

از    بود، بلکه اولین باری بود که دور و برم پر بود از دیگر افراد معلول. اولش ترسیده بودم، اما همین که

نفر معلول دیگری که بیشترین    200ها، به همراه  ها و راهپیمایی در بزرگراهترس چادر زدن در پارکینگ

وجو  های جسمی را که به عمرم دیده بودم داشتند، خالص شدم، تصمیم گرفتم از فرصت برای پرسعارضه

هم جویا شوم. دو چیز در خالل  ی افراد معلول را  و تحقیق درباره جنبش معلوالن استفاده کنم و نظر بقیه

های  ای برای پوشش تالش ما نیامده بود )رسانهام کرد. اولی این بود که هیچ رسانهزدهتظاهرات حیرت

تر و  گرا هم تقریباً نادیده گرفتندمان(. دومی نامحسوسهای چپملی که به ندرت نامی از ما بردند و رسانه

هایی که از نظر جسمی  گران، حتی بین آن ردن در بین کنشهمان احساس گناهی بود که بابت کار نک

 دیدم. شود نداشتند، میامکان انجام کاری که شغلی عادی تلقی می

ونقل عمومی بود. داری برود، درگیر جنگ با مقامات حملقبل از این که ادپت سراغ مسئله موسسات نگه

[  5]پذیربرای حمل و نقل عمومی دسترس  این سازمان )که در اصل اسمش ]سازمان[ معلوالن آمریکایی

شروع به کار    1983در شهر دنور ایالت کلورادو در سال    [6] ای از باهمستان آتالنتیس( به عنوان پروژهبود

ها که توانسته بودند بیرون  پذیر ساختن حمل و نقل عمومی برای معلوالن بود تا آنکرد. هدف آن دسترس

ای  کنند، امکان مشارکت و حضور در اجتماعات محلی هم داشته باشند. در بازهداری زندگی  موسسات نگه

های  بست و در تعداد قابل توجهی از نافرمانیها را میگرفت، خیابانها را میساله ادپت جلوی اتوبوسهفت

کند.  کرد تا برای به دست آوردن حق استفاده از وسایل نقلیه اعتراض  مدنی در ایاالت متحده شرکت می

های دارای  ادپت نتیجه داد و به تصویب قانون آمریکایی  [7]آمیزِ اقدام مستقیمِهای غیرخشونتتظاهرات

کرد، کمک  پذیری حمل و نقل عمومی را برای ایشان الزامی می، که دسترس1990در سال    [8] معلولیت

ول بیشتری، که در اجتماعات  کرد. روشن است که قدم بعدی مبارزه برای خدمات مراقبتی بود تا افراد معل

 کنند، از آزادی و امکان پیشرفت برخوردار باشند. شان زندگی میمحلی
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ی نزدیک  های دزدیده شده«و این همان موضوعی بود که راهپیمایی سپتامبر بر آن تمرکز داشت: »زندگی

»جا داده شده«    [10]های ذهنیماندهعقبهای  تیمارستانو    [9]داریبه دو میلیون نفر که در مراکز نگه

مایل را، از لیبرتی بِل تا کپیتول هیل پیمودیم تا    144هایمان  نفر از ما، سوار بر ویلچر  200. بیش از  بودند

تظاهرات کنیم.    ( MiCASSAها و خدمات درمانی مراقبت در اجتماع محلی )ی حمایتبه نفع تصویب الیحه

کند. بیش  داری زندانی هستند فراهم میاز افرادی را که اکنون در مراکز نگه  ای که مراقبت در منزلالیحه

ها انتفاعی هستند. قانون مذکور این حق  داری در ایاالت متحده داریم که دو سوم آنهزار مرکز نگه 17از 

داری  ز نگهمیلیارد دالری مراک   70شان به صنعت  داد تا به جای آن که هزینه خدمات درمانیرا به افراد می

کرد تصمیم بگیرند. فراهم کردن خدمات درمانی کمکی ]در  ی هزینهسرازیر شود، خودشان درباره نحوه

ی  دالر هزینه دارد، اما میانگین ساالنه  692هزار و    9طور میانگین ساالنه حدوداً  به هر فرد به  [ 11]خانه[

است و سطح استانداردهای خدمات در این  دالر    784هزار و    40داری  داری یک فرد در یک مرکز نگهنگه

معموالً احتمال وقوع آزار جسمی و جنسی و همچنین غفلت از نیازهای    [12]مراکز نیز به شدت پایین است.

هایی که برای  داری از بسیاری از آزادیبهداشتی و روانی باالست. در بهترین شرایط نیز افراد در مراکز نگه

مری عادی است ــ مانند انتخاب این که چه زمانی و چه چیزی بخورند، چه  افراد بیرون از این مراکز ا

 زمانی بخوابند و حتی این که با چه کسی حرف بزنند ــ محروم هستند. 

توجهی میلیون نفر محرومند که خودشان تعیین کنند کجا و چگونه زندگی کنند، بی  2رغم این واقعیت که  به

ای ما )و به صورت کلی به موضوعات مرتبط با معلولیت( ابداً عجیب نیست.  دوهفتهها به راهپیمایی  رسانه

شود. معلولیت اغلب به مثابه  افراد معلول شهروندانی نابرخوردار هستند و البته این در اخبار منعکس نمی

را    شود و به ندرت آن تراژدی شخصی، و موضوعی اتفاقی و مجرد ]از بستر سیاسی ـ اجتماعی[ درک می

مندی  زیادی با بهره  پسند باشد(. معلوالن فاصلهای عامهدانند )جز مواردی که قصهواجد ارزش خبری می

ها حتی الیق این که گروهی هویتی به  از برابری اجتماعی و اقتصادی دارند، اما موضوع این است که آن

بیایند هم دانسته نمی با این که مسائل مربوط به برابریشمار  نژادی، جنسیتی و گرایش جنسی    شوند. 

وگوهای سیاسی ـ  همگی در خط مقدم نظریه اجتماعی و سیاسی هستند، اما معلوالن بیرون از چنین گفت

شود،  شان تبعیضی سیستماتیک اعمال میاند. معلوالن را نه گروهی هویتی که علیهاجتماعی نگه داشته شده

شان از  که فقط باید نابرخورداری را در حکم سرنوشت و سهم  دانندقربانیان »بداقبالی« می  ،بلکه با ترحم

شوند، معلولیت  نگری و نژادپرستی که مسائل اجتماعی حادی دانسته میزندگی بپذیرند. بر خالف جنسیت

زا بلکه حتی مشخصاً شکلی  نه تنها آسیب [ 13]ستیزیی حساسیت اجتماعی است و معلولیتخارج از دایره

 شوند. هم دانسته نمیداوری جدی از پیش
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بار است. به عنوان فردی که  ی ما بسیار زیاناین نگاه به معلولیت، یعنی امری مستلزم ترحم، برای مبارزه

برانگیز به  برد و راضی است، آن دیدگاه ترحمهای جسمی دارد اما از بدن و زندگی خود لذت میچالش

آمیز به افراد معلول  رسد این دیدگاه ترحمانه به نظر میدانم. متاسفآمیز و گستاخانه میموقعیتم را توهین

های حامیان حقوق مدنی  همچنان نگاه غالب است. بدون شک، در طول سی سال گذشته در نتیجه فعالیت

های زیادی، از جمله بهبود در قوانین مربوط به معلولیت و دسترسی برابر، برداشته شده است. ولی با  قدم

های اجتماعی  ای است. در میان جنبشای بزرگ، معلولیت همچنان موضوعی حاشیههوجود این دستاورد

حقوق مدنی، جنبش   ها را به خود جلب کردند )از جمله جنبشتوجه  1970و    1960های  که در خالل دهه

ی یادآوری دانسته  های معلولیت به ندرت شایستهبخش زنان، دفاع از محیط زیست و ...(، جنبشرهایی

توجهی عامدانه به سیاست معلولیت متاثر از  گویی به نظر برسد، اما بخشی از این بیند. شاید گزافهشومی

شود، نه سکسی. مقابله با این »جالب« نبودن، سخت  مندی نه جالب دانسته میاین واقعیت است که عارضه

شود و قدیسِ قدیسان    ها مداست. دشوار است که حتی تصور کنیم جنبش معلولیت مانند بسیاری از جنبش

هایی با مدل موی آفرو و  ما شاهد مدل  [14]ایاالت متحده، یعنی بازاریابی آن را در خود مستحیل کند.

سازی فمینیسم ]توسط بازار[  قدرت سیاه در تبلیغات، و پدیده »قدرت دختران« در متاخرترین موارد تجاری

دل به یک آیکون یا کفل نشان بعدی شود. البته  اختیاری ب هستیم. تصورش ناممکن است که ویلچر یا بی

ید و تعریف از برابری و تفاوت صادق هستند، مجنکته این است که الزم هم نیست بشود. اگر افراد در ت 

 دانند غلبه کنند.تر از برخی دیگر میها را »جالب« و قابل ستایشباید بر این که برخی تفاوت

 

 ( از سانی تیلور 2003سلف پرتره ) 

کند این است که ما شکلی واحد از معلولیت نداریم؛ بدن  یکی از چیزهایی که فهمِ معلولیت را دشوار می

هایی از  ی دورهدر همه  نیز ممکن است ی افرادمند باشد و همهتواند در حاالتی نامتناهی عارضهانسان می

عارضه »همانزندگی  شوند.  تفاوتطور  مند  با  بیشتر  کل  در  را  ]نامعلول[  جمعیت  توصیفهایکه    شان 
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ها  تفاوت  تر بر اساسمثابه یک جمعیت[ بیشنیز ]بهکنند و نه با هنجاری یا نرمال بودن، افراد معلول را  می

کنند تا با هنجاری یا نرمال بودن: تفاوت بر اساس جنسیت، زمینه اتنیکی اقلیتی، گرایش جنسی،  توصیف می

ها. روشن است که موقعیت  های سنی/رشدی، باورهای مذهبی، ثروت، دسترسی به شغل و نظایر اینتوانایی

هایی درک کرد یا تغییر داد که مبتنی بر مدعاهای  گذاریتوان بر اساس نظریه یا سیاستمعلوالن را نمی

تنها وجه مشترک    [15] اشد«.های فرهنگی غالب بای واحد از ارزشی نرمال بودن یا مجموعهمرسوم درباره

عارضه افراد  شباهتهمه  و  سیاسی  معلولیتِ  عارضهمندْ  که  است  عاطفی  رفتاری،  اقتصادی،  مندی  های 

تواند ایجاد کند. معلولیت، تاحدی به خاطر تفکیک عمیق افراد متاثر از آن ]از بقیه جمعیت[، شاید تنها  می

ت. افراد معلول مثالی از جنبش و هویتی هستند که  ی جنبش حقوق مدنی است که قابل تصاحب نیس شاخه

نهایت متنوع است. این تنوع البته همان چیزی است که ما را برای این که در  هایشان بیتصویر و قابلیت

کند؛ چه تغییراتی برای ما در این محیط باید ایجاد  های تجاری مدرن ادغام شویم دشوار میمحیط شرکت

ها از دست  آیند و کدام منافع مادی شرکتهایی به وجود میزم است؟ چه هزینههایی الشود؟ چه سازگاری

 روند؟ می

عملی، حقوق معلولیت همچنان یکی از آخرین    یهی نظری و چه در حوزها، چه در حوزهرفتبا وجود پیش

یا »ا اولویت اقتصادی  ریاضت  اولین چیزهایی است که موقع  از  نتیجه معموالً یکی  در  صالح«  هاست و 

می گذاشته  کنار  و  بودجه  نامعتبر  ما  اجتماعی  وجود  کند  قانع  را  مردم  که  این  در  معلوالن  جنبش  شود. 

گران حقوق سالمندی نیز مدافعهعمالً  گران حوزه معلولیت  اهمیت نیست شکست خورده است. مدافعهبی

کند: چه به صورت  نامعلوالن نیز کمک میهای  کنند به بدنهستند و بسیاری از خدماتی که مطالبه می

شود، یا با فراهم کردن امکانات بیشتر برای  ای میمستقیم )مثالً زمانی که کارگری موقتاً درگیر عارضه

مندی ]نامعلوالن[ از  افراد نامعلولی که سرانجام قرار است سالمند شوند( چه به صورت غیرمستقیم )بهره

زیز ]معلولشان[ با کمک مراقب در خانه خودشان زندگی خوبی خواهد  آرامش خاطر به واسطه این که ع

هم هست. ما در این    های آنی ما مبارزهداشت(. با این حال افکار عمومی همچنان قانع نشده که مبارزه

ایم، اما بحث ما اصالً چیست؟ شاید بهترین بیان آن این باشد که  هدکه بحثمان را بسط دهیم شکست خور

 ای سیاسی است.ای فردی، بلکه مسئلهنه مسئله معلولیت

اند.  مندی تبیین کردهپردازان معلولیت این موضوع را با تفکیک ظریف اما مهم میان معلولیت و عارضهنظریه

چالشآن واجد  یا ذهنی است عارضهها وضعیتی که  با  نامند. عارضهمندی میهای جسمی  مندی همراه 

جسمی یا فرایندهای ذهنی است. داشتن عارضه مثالً فقدانی از بدو تولد یا  ها و موانعی در تحرک  چالش
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مند  مندی دشوار است و کارها را برای یک فرد عارضهنداشتن یک عضو است و امری مجسم است. عارضه

هایی با این  تواند سازگاریکند. اما، معموالً فرد میمند نیست، دشوارتر میدر مقایسه با فردی که عارضه

ام از  ی آرتروگریپوزیس دارم که استفادههایش را متناسب کند. مثالً من عارضهمندی بیابد و تواناییعارضه

 کنم.کند، اما این را با استفاده از دهانم در بسیاری از کارها جبران میبازوهایم را محدود می

ین سرکوب از طریق طرد  مند است. ا خالف عارضه، معلولیت سرکوب سیاسی و اجتماعی افراد عارضهبر

های افراد معلول برای مسکن محدودتر است،  افتد. انتخابمند اتفاق میاقتصادی و اجتماعی افراد عارضه

ی معلوالن آن  های شغلی کمتری دارند. استدالل جامعهشوند و فرصتاز نظر فرهنگی و اجتماعی طرد می

مندی، نبود  بلکه به خاطر تخاصم فرهنگی با عارضه  مندی،ها نه به خاطر عارضهاست که این نابرخورداری

مراکز   و  »مراقبت«  دالری  چندمیلیارد  و صنعت  معلول،  افراد  برای  اقتصاد  در  بودن  مولد  برای  فرصتی 

نتیجهنگه از جمعیت معلول است، صنعتی که در  ]از معلوالن[ رشد کرده  داری  ی سلب قدرت اقتصادی 

معلولیت وضعیتی سیاسی است   [16]شود.اجتماعی معلولیت شناخته می  است. چنین استداللی با عنوان مدل

 نه شخصی، و باید به مثابه موضوعی مربوط به حقوق مدنی با آن مواجه شد. 

روشن می ماتریالیستی  منظری  از  معلولیت  با  میمواجهه  واقع  این سرکوب چطور  که  اقتباس  کند  شود. 

گلیسوننظریه برِندَن  معلولیت،  را    [17]پرداز  طبیعت  مارکس  بگیرید.  نظر  در  را  مارکس  کارل  تحلیل  از 

داند که ]برای  زمان طبیعت را چیزی میگیرد، اما همی انسانی درنظر میوجودی پیشینی و مستقل از تجربه

طبیعت    [18] یابد.«ها و معنای خود دست میی کار دگرگون کننده انسان، به کیفیتانسان[ »به واسطه

جامع  از  انسانبیرون  اما  دارد،  ابژکتیو وجود  واقعیتی  مثابه  به  آن  ه  از  نیازهایشان  برآورده کردن  برای  ها 

گوید  تاریخی از »دو طبیعت« سخن می  دهند. مارکس برای توضیح این دگرگونیاستفاده و آن را تغییر می

مادیت »جهان طبیعی«    پذیرد. تقریباً تمامکند این دگرگونی به میانجی کار انسان صورت میو استدالل می

ی انسانی  ناپذیر با جامعهی انسانی دگرگون شده است و طبیعت نیز به شکلی جداییبه شکلی با مداخله

داری برای محروم کردن بشریت از بخش  ی تولید سرمایهکه شیوهپیوند دارد. مارکس برای نشان دادن این

گیرد.  کرده است، این تحلیل از طبیعت را به کار میهای نوعیِ بشری، طبیعت را دگرگون  ای از ظرفیتعمده

های اجتماعی موجود است، اما نه فقط به واسطه عوامل بیولوژیک و  بندیهرچند طبیعت پیش از صورت

های بشری، خود طبیعت نیز در حال تطور است. هر انسانی به میانجی  ی فعالیتاکولوژیک بلکه به واسطه

مادیتجربه   ـ  و هر  جنسیت  [19]جسمانی  است  ارتباط  در  با طبیعت  توانابودگی  و  سالمند شدن،  یافتن، 

مند را باید به عنوان چیزی که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر تاریخی به میانجی  تجربه جسمانی یا بدن
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عناصری طبیعی تطور یافته است فهمید. بدن هم یک وجود بیولوژیک واقعی است و هم یک وجود فرهنگی  

میمصنو برپا  آن  روی  دومی  که  است  زیستی/ارگانیک  پیشااجتماعی  بستر  یک  اولی  »و    [ 20] شود«.ع؛ 

مندی را معادل با »طبیعت اول« و معلولیت را مثالی از »طبیعت  پردازان معلولیت عارضهفعاالن و نظریه

 دانند. دوم« می

نظریه و  میمارکس  نشان  بعدی  توپردازان  ]شیوه  تحوالت  چگونه  که  سرمایهدهند  برخی  لید[  به  داری 

بخشند. از همین  شناختی جسمانیت )مثالً مرد سفیدپوست توانا/نامعلول( موقعیتی ممتاز میهای زیستشکل 

ناپذیر(،  ونقل دسترسها یا حملها بفهمیم )مثالً ساختمانکنیم تاثیر فضاها را بر بدنرو، هر گاه سعی می

اند( و چه کسانی آن را  دهند )یا داده را چه کسانی شکل می   مهم است که در نظر داشته باشیم آن فضا

کنند،  ویکم احساس میمند در قرن بیستناپذیری و بیگانگی حادی که افراد عارضهکنند. دسترسیاشغال می

های تاریخی، فرهنگی و  پیچیده از تبعیضها بلکه سیستمی درهمی طبیعی بدنمندی شخصی آننه نتیجه

داری و هم به موازات آن شکل گرفته است و ما امروز به سادگی آن را  که هم در سرمایهجغرافیایی است  

می معلولیت  عنوان  بیبه  آن  به  هم  معموالً  )و  میبینیم  رابطهتوجهی  سالمندان  و  ی  کنیم(. »معیوبان« 

وریشان به  بهرهشوند،  کنند، سالمند می ثبات خاصی با ماشین تولید و مصرف دارند. مردم مجدانه کار میبی

های سالمندان و  اندازی کرده باشند، به خانهشانس نباشند که پسشود و اگر آن قدر خوشتر میناگزیر کم

طور که  همان  [21]ها« است.جا ارزش جدیدشان همانند »تختشوند که در آنای تبعید میداریمراکز نگه

بردن به این بود    داری حاصل پی ن در مراکز نگهکند که »حبس معلوال زیرکانه اشاره می  [22]مارتا راسل

توان کاالیی کرد... افراد دارای معلولیت در صورتی که به جای زندگی در  که افراد دارای معلولیت را می

تختخانه روی  نگههایشان،  مراکز  باشند  های  خواهند    "ارزش"داری  ملی  ناخالص  تولید  برای  بیشتری 

 [ 23] داشت.«

مند بدل به اعضای نامولّد  داری، افراد عارضهکند که با گذار از فئودالیسم به سرمایهاستدالل میگلیسون  

»ناتوان« بنابراین  و  بدن  شدند.  [24] جامعه  فرآیندهای  از  دسته  آن  عمیقاً  کاالیی  روابط  مندی  برآمدن 

اقتصادی باعث  -هت سیاسیهای کار دارند متحول کرد. مشخصاً این تغییر جرا که ریشه در الگوی  اجتماعی

  گذاریِمند برای مشارکت معنادار و موثر در خانواده و خانوار شد. بازارها ارزشکاهش توانایی افراد عارضه

بود در خانوارهای دهقانی رواج دادند؛   [25]ای از ظرفیت کار را که مبتنی بر قانون ارزشاجتماعیِ انتزاعی

کار نیروهای  رقابت  بهتر  بیان  قانون    [26] به  این  اجتماعاً الزم متجلی شد.  کارِ  زمانِ  میانگین  قامت  در 

زدایی  توانست هماهنگ با نرخ ]کار[ اجتماعاً الزم تولید کند ارزشبارآوری از ظرفیتِ کارِ هر فردی که نمی
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شان  اییرفته در دام وابستگی به فروش رقابتی نیروی کار افتادند، توانکرد. به موازات این که خانوارها رفته

 [ 27] برای پذیرایی از اعضای »کُند« و »وابسته« ]خانوار[ به شدت کاهش یافت.

مند معموالً بخشی از نظام اقتصادی  به خاطر آرایش اجتماعی دهقانی در اروپای قرون وسطی، افراد عارضه

توضیح می گلیسون  بودند.  اجتماعی  ویژگی  و  خانگی  زندگیِ  و  کار  دهقانی دهد که »پیوستگی  -جامعه 

از مهارت اجتماعی  استفاده  برای  امکانی  و  بود«  تواناییفئودالی  و  افراد عارضهها  متنوع  فراهم  های  مند 

عارضهمی افراد  اغلب  زندگی میکرد.  خود  خانواده  با  در  مند  داشتند.  خانواده  اقتصاد  در  و سهمی  کردند 

وار باید برای تعادل برقرارکردن با نیازهایش، در  ی جامعه فئودالی، هر عضو خانی اقتصاد خودبسندهنتیجه

داشتن خانه الزم  داشت. به خاطر زیاد بودن کارهایی که برای آماده کردن غذا و گرم نگهکارها سهمی می

رسد که آن زمان  مند سهمی ادا کنند وجود داشت. به نظر میبود، تقریباً همیشه امکان این که افراد عارضه

انتظار می  [28] ردنخور«دهنوز مفهوم »به توانند  ای که میرفت به شیوهابداع نشده بود و از افراد معلول 

ریزی وظایف روزانه، به صورتی  ی تولید فئودالی به خانوارهای دهقانی در طرح کمک کند. »بستر مادی شیوه

 [ 29].«دادهای جسمی هر یک از اعضای خانواده هماهنگ باشند، آزادی چشمگیری میکه با ظرفیت

مند بوده است، بلکه این  شهری برای افراد عارضهمنظورم البته این نیست که دوران فئودالی دورانی آرمان

ها تالشی است برای نشان دادن این که مفهوم کنونی ما از معلولیت و موقعیت معلوالن نامشروط و  بحث

ام رتوریک  در  و دگرگون شوند.  به چالش کشیده  باید  و  نیستند  بر  مطلق  ویژه  تاکیدی  آمریکایی  روزی 

استقالل و خودبسندگی وجود دارد. آمریکا کشوری است که هر فردی در آن فرصت دارد »مستقل« باشد.  

باشد، می کافی قوی  اندازه  به  اگر  داشتههر فردی،  با  آمریکایی  تواند  رویای  و  بکشد  باال  را  هایش خود 

زیبا، خانه باماشینی  بهتر، میای بزرگ و مزایای مناسب  یا حتی  تواند رویای  زنشستگی را تصاحب کند 

دار و زیبا شود. استقالل بیش از هر چیزی در این کشور باارزش  آمریکایی جدید را زندگی کند و مشهور، پول

انگیز  خود به شکلی غمشود و این امر برای افراد معلول به معنای آن است که زندگی ما خودبهشمرده می

می تلقی  اولیور وابسته  مایکل  نظریه  [ 30]شود.  از  بسیاری  میهمانند  استدالل  معلولیت،  که  پردازان  کند 

ی معلوالن  ایم. تفاوت درک جامعهوابستگی امری نسبی است و ما به مثابه یک جامعه همگی به هم وابسته

بقیه با  استقالل  و  وابستگی  استقالل جسمیِ فردیاز  بر  زیادی  تأکید  است که  این  جامعه  شود.  نمی  ی 

های مربوط به مراقبت از خود نظیر استحمام،  »متخصصان تمایل دارند که وابستگی را بر اساس فعالیت

وپز، تغذیه و ... بدون کمک تعریف کنند. معلوالن اما استقالل را  شویی رفتن، پختپوشیدن، دست   لباس

دانند، تا اینکه کارها  ی زندگی خود میگیری دربارهتر کنترل و تصمیمکنند و آن را بیشمتفاوت تعریف می



1806 

 

امروزه استقالل بیش از فردیتی که به طور    [ 31]کمک گرفتن از دیگران انجام دهند«.تنهایی و بدونرا به

باشد، مرتبط با فردیتی است که بر خدمات مربوط به خود کنترل دارد )از آموزش گرفته تا    کامل خودبسنده

های درمانی و غذایی و شخصی(. این واقعیت نه فقط در مورد افراد  مراقبتکشی و برقی و  تعمیرات لوله

آل خودبسندگی جسمی نتیجه رتوریک  معلول، بلکه در مورد همه جمعیت به طور عام صادق است. ایده

اما هیچ است.  اقتصادی  در سرمایهخودبسندگی  فرد  کس  نام  به  و چیزی  نیست  آمریکایی مستقل  داری 

وجود ندارد. از این جهت، افرادِ دارای بدنی نامعلول باید از نو به موقعیت افراد معلول    [ 32]»خودساخته«

بدن موقعیتی که  با  معلوالن چندان  متقابل  وابستگی  موقعیت  نهایت  در  شاید،  کنند؛  نامعلول  توجه  های 

 اند تباینی نداشته باشد.اشغال کرده

شوند زیرا  ها سربار تلقی میجسمی معلوالن است. آن  ننگ همراه با معلولیت ناشی از وابستگی  عمده داغ

مند باشد، بیشتر  توانند بر اساس نظام استاندارد کنونی اقتصاد ما کار کنند. هر قدر فردی بیشتر عارضهنمی

می تلقی  میسربار  تلقی  خانواده  سربار  بسیاری  که  این  دلیل  تنها  واقعیت،  در  که  شود.  است  این  شوند 

شان مستقل زندگی کنند،  خواهند با کمک عزیزاندی پیش رویشان است. افرادی که میهای محدوانتخاب

شوند که چنین کاری ناممکن است زیرا دولت ]خدمات و تامین اجتماعی[ چنین انتخابی  معموالً متوجه می

اری صرفاً به  را مدنظر قرار نداده و بار مالی چنین انتخابی برای افراد خارج از توان است. از همین رو، بسی

ی ما  داری فرستاده شوند ندارند. در جامعههای مالی هیچ انتخابی جز این که به مراکز نگهخاطر محدودیت

دارد. در زندگی  عارضه اجتماعی ماست که مشکل  نظام خدمات  بلکه  نیست،  دلیل وابستگی  تنها  مندی 

ام  های قبل نوجوانیی جسمی را. سالام و هم استقالل نسبخودم هم وابستگی شدید جسمی را تجربه کرده

 را صرف این کردم که سعی کنم راهی برای این که خودم لباس بپوشم و به توالت بروم پیدا کنم. 

بودم و هرگز  ام میکامالً معلوم است که اگر از لحاظ جسمی مستقل نبودم، تا ابد باری بر دوش خانواده

ته باشم. به خاطر ساختار فعلی نظام مراقبت شخصی، واقعیت  توانستم آزاد باشم و زندگی خودم را داشنمی

ی  تر کرده است، زیرا نگران نیستم که در موسسهاین است که خودکفایی جسمی من زندگیم را آسوده

داری بستری شوم یا الزم نیست برای داشتن مراقب شخصی مرافعه کنم. با این حال به خاطر این که  نگه

هایم را تعویض کنم زندگی من تغییر خیلی زیادی  واستم به توالت بروم یا لباستوانم هر وقت خخودم می

ام  هم نکرده است و در همین نقطه بود که متوجه شدم این خودکفایی تاثیر کمی بر خودم و امور روزانه

ی  هاکرد ناشی از اموری نبود که مستقیماً حاصل محدودیتچه مرا در آن دوره نگران میداشته است. آن

کشم(، بلکه به شکل غیرمستقیم ناشی از  جسمی من باشد )یعنی بابت این که کمک بخواهم خجالت نمی
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تواند  زدند و حاصل این دغدغه بود که نیاز جسمی میداغ ننگی بود که دیگران بر نیاز به کمک داشتن می

 ای بدون حق انتخاب کند. مرا گرفتار زندگی

افزایی در جنبش معلوالن همانا شاغل شدن و  ای مربوط به قدرتهای از رتوریک و لفاظیبخش عمده

داری بر این ایده استوار است که ارزش افراد  همچنین دسترسی به جریان اصلی جامعه است. بنیاد سرمایه

آن تولیدی  ارزش  به  بسته  نمیذاتاً  هرگز  همه،  نه  البته  و  معلوالن،  از  بسیاری  معنای  هاست.  در  توانند 

جا شوی دشوار خواهد بود که بتوانی  یش کارگران خوبی باشند: اگر نتوانی حرف بزنی یا جابهدارسرمایه

اند »موفق« شوند و  توجه، اما کم از جمعیت معلوالن توانستهشغلی معمول پیدا کنی. درصدی هرچند قابل

چنین افرادی    به عنوان متخصص، وکیل، هنرمند، استاد و نویسنده به برابری اقتصادی دست پیدا کنند.

ها وابسته به طبقه  توجه است. اما این فرصتکنند هم قابلشانس هستند و البته کاری که میاقلیتی خوش

توانم آن دسته از مشاغل  مند وجود ندارد. من، مانند بسیاری دیگر هرگز نمیاست و برای تمام افراد عارضه

هند، مانند گارسون، منشی، کارگر کارخانه یا راننده د را که افرادی که تحصیالت دانشگاهی ندارند انجام می

که تغییرات مناسبی در اتوبوسی داده شود که قرار است برانم(. آن اقلیتی از  اتوبوس داشته باشم )مگر آن

کنند و بیشتر از کار  شان دریافت میتر از همکاران نامعلولمند که شغلی با درآمد دارند، کمافراد عارضه

که کارفرمایان  ها باالتر است(. برای اطمینان از اینند )و این آمارها در میان معلوالن اقلیتشواخراج می

ارزش اضافی بیشتری از کارگران معلول بیرون بکشند، هزاران نفر در دام مشاغلی بدون پیشرفت و تفکیک  

ها و مراکز  اقامتگاه-کارگاهکنند )مثالً  تر از حداقل دستمزد دریافت میشده گرفتارند و به صورت قانونی کم

هایی بسیار شایع  بازی و تحقیر کارگران در چنین محیطرئیس[  34](.[33]داری برای افراد معلول رشدینگه

ببرند، کار باید تا این حد امری ضروری و    است. چرا برای این که معلوالن اجازه داشته باشند از کار بهره

 د که بابت چنین »فرصتی« شکرگذار و قدردان باشند؟انتظار بروها نیز شوند و از آن ذاتی انگاشته

شوند که افراد نامعلول؛ ما  ای بارآورده میهای فرهنگی و رویاهای متوهمانهآلافراد معلول با همان ایده

واره و شغل را رمانتیزه کنیم و کارکرد کار مزدی را رهایی موعود  ایم که کار را بتمعلوالن نیز یادگرفته

شویم؛ بسیاری از ما با کمک دولت یا  دانیم. با این حال، در اغلب مواقع از همین فانتزی هم محروم میب

کنیم. اگر معلولیت شدید داشته باشید احتمال یافتن شغل  ها گذران امور میحمایت خانواده و حتی خیریه

ترین سهم  ر سن اشتغال(. مهمدرصدی افراد نامعلول د  1/82درصد است )مقایسه کنید با نرخ اشتغال    1/26

های  گویند سالمندان و معلوالن ظرفیتداری میطور که مراکز نگهها« هستند و همانما در اقتصاد »تخت

ها، نباید متوجه باشیم که این کار  از همه گروهپیش  کنند. آیا ما،  خالی و حساب بانکی این مراکز را پر می
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اند و شغل  سازی شدهاً در مشاغل نازلی ]که برای معلوالن[ مناسب)خصوص  [35]کندنیست که ما را رها می

بخش  آمدگویی به مشتریان در والمارت(، و نباید متوجه شویم که حق کار نکردن و افتخار به آن رهاییخوش

مند را دارند  هایی که دغدغه حقوق افراد عارضهاست؟ چنین تغییر فکری چه تاثیری بر اهداف و نگرش آن

 مند خواهد داشت؟ نین بر خودانگاره افراد عارضهو همچ

باید از فعال های خود کنج  بودن منصرف شوند یا در خانهالبته منظور این نیست که بگویم افراد معلول 

اند(. حق کار  عزلت برگزینند و کاری انجام ندهند )مشکل اصلی و پیشینی ما این است که منزویمان کرده

زان مولد بودنت در جایگاه کارگر، قابلیتت برای اشتغال و حقوقت ارزشت را  نکردن یعنی حق این که می 

، خصوصاً افرادی که معلولیت شدید دارند، یا در خانه گرفتارند و کار  ین نکنند. بسیاری از افراد معلولتعی

کار نکردن  مند محروم. منظور من از حق بر  داری هستند و از شغلی فایدهکنند یا گروگان مراکز نگهنمی

ی ما  تنها با رابطههمزمان هم چرخشی ایدئولوژیک یا خودآگاه است و هم چرخشی مادی. این موضوع نه

ی ما با اهمیت انجام کار و همچنین به این ایده نیز مرتبط است که انسان  با کار مرتبط است، بلکه با رابطه

کند. این موضع یعنی اینکه بذرهای  می  به میانجی عملکردش در کار مزدی ارزش خود را بالفعل و محقق

ی برابری  آن صفرهای اسکناس را نشانه  ورش دهیم، کاری که نباید تعدادنگاهی شکاک به اهمیت کار را پر

های دارای  هایی که اجرای قانون آمریکاییاش کنیم. در موقعیتو امتیاز بدانیم، بلکه باید نقادانه واکاوی

شود، چه کسی بیشتر نفع  ها به اشتغال معلوالن منتهی میدولت به شرکت  های( و یارانهADAمعلولیت )

 برد، کارفرمایان یا کارگران؟می

هم روشن کنم که منظورم این نیست که در نظام کنونی ما مردم باید دست از مبارزه برای    را  باید این

ید به چیزی فراتر از نظام فعلی نیز  حقوق برابر بردارند، بلکه منظورم آن است که به موازات این مبارزات، با 

های بیمه و کارفرمایان علیه  توانند کار کنند، اما شرکتخواهند یا میبیاندیشیم. بسیاری از افراد معلول می

میآن تبعیض  اعمال  )علیها  است  دشوار  بسیار  معلول  فرد  برای  کالج  به  رفتن  قانون  کنند.  وجود  رغم 

ر جا که درخواست دادم علیه من تبعیض اعمال شد( و به خاطر همین  های دارای معلولیت، هآمریکایی

[  36] شوند. یکی دیگر از تناقضاتآوردن شغل بهتر درگیر رقابتی دشوار می  به دست  است که معلوالن سرِ

توانند بیمه تامین درآمد مشاغل بهتر گاهی میاین است که چون شغل بهتر اغلب درآمد باالتری هم دارد،  

ای است که نیازهای ضروری افراد دارای  را به خطر بیاندازند و این بیمه در اکثر اوقات تنها بیمهتکمیلی  

کند  ؛ و همین موضوع افرادی بیشتر از آنکه فکرش را بکنید ترغیب میدهدمعلولیت شدید را پوشش می

دن و زندگی با استفاده  های اقتصادی و اجتماعی معلول بوها و چالشها و دشواریکه سر کار نروند. تناقض
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ام که مبارزه در درون نظام  کند؛ اما هنوز قانع نشدهام میی تأمین درآمد تکمیلی هر روز شوکهاز برنامه

ی استثمارگری است که در  فعلی ]اقتصادی و اجتماعی[ )که تا حدی مبارزه برای حقِ بدل شدن به طبقه

 ی است که ارزشش را دارد برای آن مبارزه کنیم. آلی استثمارشونده قرار دارد( ایدهمقابل طبقه

آیا هدف باید این باشد که وارد »جریان اصلی« جامعه امروزمان شویم یا این که این جامعه را دگرگون  

همان میکنیم؟  اولیور  مایکل  که  میطور  معلوالن  ما  که  است  عجیب  بسیاری  »برای  در  گوید:  توانیم 

که تغییری بنیادین اتفاق افتاده  آنمدنی و تمام خدمات برخوردار باشیم بیانگلستان زندگی کنیم و از حقوق  

وپینه کنیم تا افراد ]درحاشیه[ بیشتری وارد  بحث ما این نیست که مرزهای متن جامعه را وصله  [37]باشد.

آن شوند. برای این که افراد معلول نقشی تمام و کمال در جامعه بریتانیا داشته باشند، این جامعه باید از  

والنی دارند. در حال حاضر  بنیان دگرگون شود«. قبول دارم که تغییرات بنیادین اجتماعی ظاهراً مسیری ط

شود که بهترین راه تغییر یک نظام، مشارکت در آن است و هر قدر تاثیر اجتماعی  به دفعات به ما گفته می

گویند که راهی که  و اقتصادی کسی بیشتر باشد، قدرت مانور او در همان نظام بیشتر خواهد بود. به من می

کنند، از مسیر ساختن موقعیت شغلی موفق و کارکردن طی  افراد برای رسیدن به این موقعیت باید طی  

ها همگی کمابیش واجد حقیقتی ارزشمند هستند. اولین قدم برای برابری، زندگی مستقل  شود. این حرفمی

خالص نگهو  مراکز  از  افراد  عارضهکردن  افراد  است.  نگهداری  مراکز  از  بیرون  وقتی  باشند، مند،  داری 

شان هستند تعامل  پذیر هستند تا بتوانند با دیگرانی که در اجتماع محلیی دسترسهمچنین نیازمند محیط

ی انزوای جغرافیایی و محیطی غلبه نمایند. این تغییرات مادی  کنند و منافع مشترک پیدا کنند و بر مسئله

ساختمان حمل)یعنی  و  دسترسوها  عارضنقل  جمعیت  رهایی  برای  کامالً  مستقل(  زندگی  و  مند  هپذیر، 

اند )این یکی از اولین مبارزات  ضروری هستند. معلوالن زیادی در عمل برای درآمدی جهت زندگی جنگیده

مند  مند و هم برای بشریت ارزشای که هم برای مدافعان افراد عارضهمعلوالن در بریتانیا بوده است(، مبارزه

با این حال، چنین مبارزه بازارزیابی نقش و اهمیت کار است و  ای همچنین مستلزم و طالبوده است؛  ب 

 همچنان که متضمن حق بر زندگی است، متضمن حق بر کار نکردن نیز هست.  

نقص هستند، معلولیت  و کار و خانواده و بدنی بی  داری، که همه خواهان قیافهدر جامعه مصرفی سرمایه

فره در  خواهد شد.  پذیرفته  کامالً  نه حتی  داشت  قدری خواهد  نه  و  هرگز  نگی که ظواهر خودبسندگی 

بار  جا که با این اسطوره سازگار نیستند( حقارتخودمختاری ضرورت هستند، وابستگی افراد معلول )از آن

کم موضوعِ الطاف ملوکانه خواهد بود. حتی نهادها و افراد مترقی هم مرا بارها، که  شود یا دستدانسته می

های  اند. نیروهای پیشرو و مترقی، همانند، افراد صاحب بدنداده  حسابش از دستم در رفته، مورد تبعیض قرار
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ها شناخته شوند، و معموالً از پذیرفتن دو حقیقت خیلی ی چالقآید که به واسطهشان نمینامعلول، خوش

بمانند ]و سالمند شوند[، روزی به    روند. حقیقت اول این است که اگر به اندازه کافی زندهساده طفره می

میمرت در  ما  مدافعهبه  عارضهغلطند.  میگران  شوخی  به  گاهی  »موقتاً  مند  را  خودشان  باید  همه  گویند 

شوند. عجیب  گذرد و اغلب مردم در نهایت ضعیف میاز همه ما روزی سن و سالی میبدانند.    [38]توانا«

اصی وجود ندارد؛ حدس  ی کیفیت زندگی و عدم آزادی افراد سالمند در این جامعه نگرانی خاست که درباره

حقیقت دوم این است    [. 39]ای انکار عمومی استمن این است که چنین اوضاعی نتیجه مکانیسم مقابله

ی جامعه دارند. عده زیادی از  تر از شرایطی است که بقیهشود شکلی عریانکه رفتاری که با معلوالن می

بیمه آمریکا  ندمردم  امن  شغلی  و  صرفه  به  مقرون  سالمت  محرومند.  ی  نیز  نکردن  کار  حق  از  و  ارند 

اندازی  سازی کار، مزد ناکافی، بازگشت بسیاری از جمعیت پا به سن گذاشته به بازار نیروی کار، دستموقتی

]ساعات[ کار هفتگی به تعطیالت آخر هفته و عصرها ]یعنی زمان استراحت[، و سر به فلک کشیدن بدهی  

هستند. کار    [40] محورشواهد گرفتاری در زندان اضطراب و فعالیت شغلی متوسط همگی  فقرا و طبقه

رسد  شود، هر چند که بیشتر به نظر میی اصلی استقالل پنداشته میزند و نشانهنقاب رهایی بر صورت می

 آل، یعنی رهایی و استقالل، قرار دارد. دقیقاً در مقابل این دو ایده

دندان از پشت بساطش  بانی در جورجیا بودم که زنی میانسال و بیی خیایادم هست روزی در یک بازارچه

  13خورد«. آن موقع حدوداً  آمد و گفت: »تو خیلی شجاعی، حالم از این که زندگیم مثل تو باشد به هم می 

نمی این  لبخند بزنم، چون من هم احساسی مشابه دربارهساله بودم و کاری جز  او    ی توانستم بکنم که 

ی غیرمعمولم، و  ای که داشتم، پیشینهانستم که با وجود معلولیتم، به خاطر امتیازات آموزشیدداشتم. می

های بیشتری از تمام عمر او در دسترسم بوده، و خوب من  ی حمایتگرم ]تا آن سن و سال[ انتخابخانواده

به هم می حالم  انسانهم  باشد.  او  شبیه  زندگیم  دیگخورد که  را قضاوت  ها خیلی سریع موجودیت  ران 

توانستند یک قدم بیشتر ]به بیرون از خود[  تر این است که اگر مردم میکننده کنند، اما از این ناراحتمی

یافتند  شان مشابه دیگران تحت تاثیر ]ساختارها[ است، به احتمال زیاد درمیبردارند تا ببینند چگونه تجارب

کند، همان چیزی است که  چه زندگی مرا دشوار میهایی مشترک دارد. آنهایمان ریشهشدنکه سرکوب

ای هستیم که برایمان  کرد؛ ما هردو قربانی جامعهخیابانی را دشوار می  ی سال بازارچهزندگی آن زن میان

 داند.مان را بسیار محدود میارزشی قائل نیست یا ارزش نقش

های بنیادین، متعجبم که چرا اغلب اوقات افراد معلول در رسانه و سیاست چپ جایی  با توجه به این شباهت

ز جمله ادپت، تالش کردند تا در مبارزه برای تغییر، به نیروهای  های معلوالن، اندارند. بسیاری از جنبش
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های هویتی بپیوندند. معلولیت نتوانسته به کانون سیاست هویت وارد شود و در نتیجه معموالً از  سایر گروه

مبارزات مترقی و پیشرو برکنار مانده است. جنبش زنان )عمدتاً به خاطر سوءتفاهمات مربوط به موضوع  

های کارگری  های برابری نژادی، فعاالن گی و لزبین و تا حدی زیادی حتی اتحادیهجنبش  [41،]ین( سقط جن

های حال حاضر مربوط به جنبش کارگری،  جویند )یکی از نمونهما را نادیده گرفته و درواقع از ما برائت می

شاغلش در مجتمع الگونا  المللی کارکنان خدماتی است. این اتحادیه برای حفظ شغل اعضای  اتحادیه بین

رغم اعتراض  کرد که بهداری جهان است، از این استدالل استفاده میترین مرکز نگهکه بزرگ  [ 42]هوندا،

نگه مراکز  در  باید  را  معلول  افراد  معلول،  افراد  حقوق  کرد.( مدافعان  بستری  فکر    [43] داری  اما  متاسفم، 

ی که از نظر فرهنگی بیش از دیگران حساسیت دارند، اغلب  کنند که حتی افرادکنم این موارد ثابت میمی

خیریهانتخاب می نگاه  در  نشانهکنند که  از  یکی  معلولیت  نکنند.  بازبینی  معلولیت  به  پزشکی  و  های  ای 

هایی که دنبال تغییر  ضرورت داشتن تحوالت بنیادیِ ساختاری است و تعجب من هم از این است که آن

اند. ما تعینی از بسیاری از چیزهایی هستیم که در  به جنبش معلوالن توجهی نکردههستند، در اکثر موارد  

مان باید تغییر کند. ما معلوالن، اغلب از دل جنگ، نابرابری اقتصادی و  موردشان نظام اجتماعی و سیاسی 

ایاالت  شویم. معلولیت من از بدو تولد و عامل آن پیمانکار نیروی هوایی  تخریب محیط زیست متولد می

آب غیرقانونی،  اقدامی  با  که  بود  آمریکا  محلهمتحده  زیرزمینی  زندگیهای  این  ی  بود.  کرده  آلوده  را  ام 

بود، اما    سال متمادی، مواد شیمیایی سمی را نزدیک چاه آب اجتماع محلی ما دفن کرده  40پیمانکار حدود  

دش زحمت جبران مافات نداد؛ زیرا که  رسانی شد، به خواین خسارت آگاهی  یحتی پس از این که درباره

های اجدادیشان بودند. هزاران  تبار و مردمان بومی ساکن سرزمینهای فقیر التینساکنان آن منطقه خانواده

 نیستند.  هایی مثل من کمیا دچار عارضه شدند و متاسفانه نمونه نفر به خاطر غفلت نیروی هوایی کشته

توان  آوری و ثبات قدم میهنجاری نبودن )که همان جور که گفتم با کمک خانواده، فنمند بودن یا  عارضه

واقعیت این است که  های رایج جذاب است و نه به معنای وابستگی.  دبر آن غلبه کرد( نه از منظر استاندار

و این همان  دار.  کند و ایمان ما را به خودمختاریْ خدشه، وابستگی متقابل ما را آشکار میمندیعارضه

نشانه غایی استقالل یک فرد. برای بسیاری از افراد  :  کار رسیم به ]مفهومِ[  دوباره میای است که ما  نقطه

تز آن چیزی است  و ناکارآمدی آنتی  هستیم  یافتنی نیست. ما معموالً کارگرانی ناکارآمدمعلول، اشتغال دست

های  کنند. ما به سازگاریفرمایان با ما بد رفتار میکه یک کارگر خوب باید باشد. به این دلیل است که کار

. فرهنگ غربی درک محدودی از چیستی مفید بودن  نیاز داریم ای ندارد،  وفهمی که هزینهبر و درکهزینه

ها به  هایی جز شکل مالی و پولی مفید باشند. آن افراد که با آنتوانند به شکل، مردم میبرای جامعه دارد

آن اما  باشند،  نداشته  درآمدزا  شغلی  شاید  بودم  رفته  ساعتتظاهرات  روز  هر  سازمانها  صرف  دهی  ها 
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کردند. آیا این شکلی ارزشمند از صرف  داری میاعتراضات و آزادکردن معلوالن محبوس در مؤسسات نگه

باید  کردن زمان نیست؟    و   بگردند،  معنا  دنبال  به   ،[کار  جز]  زندگیشان،  از  دیگر   هاییساحت  در  معلوالن 

آوری،  با این که توسعه فن  .ماست[  داریسرمایه]   فرهنگ  ارزشی  نظام   برای   تهدیدی   البته   معنایی  چنین

های  از بصیرت  تواند سطح محیط اشتغال را برای برخی از معلوالن باالتر ببرد، باید برخیآموزش و قانون می

ی ارزش اضافی را،  بنیادی نظریه اقتصادی مارکسیستی را همواره مد نظر داشته باشیم؛ خصوصاً نظریه

کند که سود بیشتر حاصل قدرت پرداخت مزدی کمتر از آن مقدار یا  ای که با صدایی بلند افشا مینظریه

ار  باز   مند را از همین قاعده که افراد عارضه  ارزشی که ]نیروی کار[ ایجاد کرده به نیروی کار یا کارگر است.

کشی  های غیرمعلولی که انتخابی جز مشارکت در این وضعیت ندارند، بهرهکند، از بدنکار مرسوم طرد می

بدنمی برای  هم  و  معلولیت  دارای  افراد  برای  هم  است،  ارزشمند  آرمانی  نکردن  کار  بر  حق  های  کند. 

 ل. غیرِمعلو

 

که در مجله    The Right Not to Work: Power and Disabilityمقاله    ای است از ترجمه این متن  *  
 ( منتشر شده است. برای متن انگلیسی نگاه کنید به: Vol 55. No.10،  2004مانتلی ریویو )شماره مارس 

 https://monthlyreview.org/2004/03/01/the-right-not-to-work-power-and-

disability/#fn4   
**  Sunny (Sunaura) Taylor    ]سانی تیلور بخش عمده آموزش را در خانه سپری کرده و ]در زمان انتشار مقاله

و تمرکز    نموده دانشجوی دوره کارشناسی رشته هنر و نظریه اجتماعی بوده است. او از دوران کودکی نقاشی کردن را آغاز  
حیط زیست و حیوانات نیز فعال است و  اصلی او بر نقاشی پرتره و فیگوراتیو است )مانتلی ریویو(. او همچنین در زمینه م

را منتشر کرد. او در این کتاب به تقاطع مسئله حیوانات    معلولیت و حیوانات   حیوانات بارکش: رهایی کتاب    2017در سال  
 پردازد. پرستانه و تواناپرستانه می ها و سازوکارهای ساختارهای استثمارگرانه، گونه بررسی ریشه  و معلولیت مسئله و 
 

 :هااشت یادد

 
[1  ]SSI (Supplemental Security Income) ( اداره تامین اجتماعی ایاالت متحده .Social Security 

Administration کند.  ( مجری این برنامه است و مزایایی به افرادی که هم معلول و هم فقیر هستند پرداخت می
 )مولف( 

 مفاصل از بدو تولد )مترجم( انقباض برخی از  معلولیتی ناشی از عارضه  [2]
[3  ]impairment    ترجمه این واژه به آسیب و اختالل در مدل اجتماعی معلولیت پذیرفته نیست. مروجان مدل اجتماعی

مندی تمایزی قائل  این مقاله، همچنین برخالف مدل پزشکی که میان معلولیت و عارضه  یمعلولیت، از جمله نگارنده 
کالبدی جهان برساخته افراد  -سیاسی-جتماعیا-نیست، میان این دو تمایز قائل اند و معلولیت را حاصل تخاصم محیطی

 دانند. )مترجم( مندی می فاقد عارضه با عارضه 

https://monthlyreview.org/2004/03/01/the-right-not-to-work-power-and-disability/#fn4
https://monthlyreview.org/2004/03/01/the-right-not-to-work-power-and-disability/#fn4
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[4]ADAPT (American Disabled for Attendant Personal-care Today)  سازمانی است که .
داری  نگه در زمینه حق معلوالن برای برخورداری از خدمات مراقبت در خانه به عنوان خدماتی عمومی و همچنین علیه  

تر در زمینه حق دسترسی به حمل و نقل  کند. این سازمان قبل داری در ایاالت متحده فعالیت می معلوالن در مراکز نگه 
 عمومی فعال بود. )مترجم( 

[5]  American Disabled for Accessible Public Transit  
»آتالنتیس هدفی دوگانه دارد، هم آموزش به افراد دارای معلولیت برای زندگی مستقل و هم تالش برای حقوق مدنی«.  [6]

به:   کنید  ,Philadelphia:  Rights Civil to Goodwill From Richard K. Scotch)نگاه 

Temple University Press, 2001) 179 .  )مولف( 
[7]  direct action  . یبه کاربردند و بعدتر نیز اتحادیه   1900  یهای فرانسوی در دهه اصطالح و روشی که سندیکالیست  

ولترین دوکلر    1912کارگران از آن یاد کرد. کمی بعد نیز در سال    1910المللی کارگران صنعتی در توصیف اعتصاب  بین
ای مقاله  ( ها پیوسته بودآنارشسیت-از آنارشیسم فردگرا دست شسته و به سوسیالیست  ، )فعال آمریکایی که چهار سال قبل

های مختلف شد.  ها و مبارزات اجتماعی در حوزه ه مرور وارد ادبیات جنبش با عنوان اقدام مستقیم نوشت و این ترکیب ب
توانایی  نه البی یا    کنند های درونی خود رجوع می ها و ظرفیتدر اقدام مستقیم، نیروهای اجتماعی مستقیما به قدرت، 

 . )مترجم(ها و صاحبان قدرتهای ارتجاعی، دولتائتالف با جریان 
[8]  Americans with Disabilities Act (ADA) 
[9]  nursing homes 

[10]  Intermediate Care Facilities for the Mentally Retarded (ICFMRs) 

[11]  Medicaid Assistive Services   
”,News US Christopher H. Schmitt, “The New Math of Old Age نگاه کنید به  [12]

74;–2002: 67, 70, September 30, Report World and چنین  هم   و
http://www.adapt.org )مولف( . 

[13]  Disablism  
، بازار آزاد و  دهد نشان می طور که روی ریچارد گرینکر در این مورد توجه به تاریخ این مقاله اهمیت دارد، زیرا همان  [14]

 )مترجم( اند. و سودآوری کرده ها را بدل به ابزارهای صنعت فرهنگ برخی معلولیت  2010صنعت فرهنگ در طول دهه 
به    [15] کنید  ,St Martin’s  (N.Y.: Disablement of Politics The Michael Oliverنگاه 

Press, 1990)  )مولف( 
 همان )مولف( [ 16]
[17]  Brendan Gleeson   پژوهش و  برنامهاستاد  و  جغرافیا  مهم گر  در  او  شهری.  یعنی  ریزی  خود،  کتاب  ترین 

و به میانجی  های موردی درباره جوامع مختلف  ( با بررسی Geographies of Disabilityجغرافیاهای معلولیت )
افراد معلول در فرایند برآمدن و استیالی شیوه  ماتریالیستی و انتقادی به بررسی و تبارشناسی چگونگی طرد  شناسیروش

 )مترجم( پردازد. دارانه می تولید سرمایه 
ترجمه   [ 18] از  گیومه  داخل  قول  تقل  معصوم  یترجمه  )اکبر  طبیعت  مقاله  از  در  natureبیگی  باتامور  تام  نوشته   )

 شده است. )مترجم( ( نقل A dictionary of Marxist Thoughtنامه اندیشه مارکسیستی )فرهنگ 
[19]  physical 

به  [  20] کنید  ,London: Routledge  Disability of Geographies Brendan Gleeson)نگاه 

Press, 1999) . )مولف( 

http://www.adapt.org/
https://naghd.com/2020/04/18/%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%86%d9%86%da%af%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/
https://naghd.com/2020/04/18/%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%86%d9%86%da%af%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/
https://naghd.com/2020/04/18/%d8%a7%d9%88%d8%aa%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ba-%d9%86%d9%86%da%af%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/
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به زیست   [21] نویسنده  ... -کنایه  به »بیمار تخت شماره  را  این مراکز  افراد ساکن  ؛  دهد تقلیل می   «سیاستی است که 
 )مترجم(  شوند.هایشان از هم متمایز می مراکزی که خود، گاهی در نظر عموم نیز به واسطه تعداد تخت 

[22]  Marta Russell  دا از  خارج  رادیکال  آکادمیسین  سوسیالیست،  سی.پی  فعال  دارای  معلول  هنرمند  و  نشگاه 
زندان پزشکینه  -داری و تواناپرسنی و صنعت(. او در آثار خود به بررسی روابط ریاضت اقتصادی، سرمایه 2013)درگذشته  

 Capitalism and Disability: Selectedها )داری و معلولیت: گزیده نوشته ترین آثار او سرمایهپردازد. مهم می

Writings دار: معلولیت در انتهای قرارداد اجتماعی )ن سوی سطح شیب( و آBeyond Ramps: Disability 

at the End of the Social Contract .مترجم(( هستند( 
به    [23] کنید  Edge Ragged arta Russell, “Stuck at the Nursing Home Door,”M نگاه 

.mag.com/0100/a0100ft1.htm-edge-http://www.ragged, Magazine  )مولف( 
[24]  Disabled   
[25]  law of value 
[26] labor-powers 

به  [  27] کنید  ,Routledge (London:  Disability of Geographies Brendan Gleesonنگاه 

Press, 1999)  )مولف( 
[28]  helpless 

به    [29] کنید  ,London: Routledge  Disability of Geographies Brendan Gleeson)نگاه 

Press, 1999)  )مولف( 
[30] Michael Oliver  گران موثر در ترویج مدل اجتماعی معلولیت  شناس، استاد مطالعات معلولیت و از کنش جامعه

 )مترجم( ( 2019)درگذشته 
 .91صفحه  نگاه کنید به  [31]

Michael Oliver, The Politics of Disablement (N.Y.: St Martin’s Press, 1990) 
[32]  self-made 

[33]  disabilitiesdevelopmental    از عارضه این معلولیت از بدو  ها ناشی  تولد است که رشد شناختی و  هایی 
 )مترجم( کنند. ذهنی را متاثر می 

 : نگاه کنید به [34]
http://www.accessiblesociety.org/topics/economicsemployment/shelteredwksps.

html. )مولف(    
  بر ( که در دوران حکومت نازیستی Arbeit macht freiکند« ) ای به شعار فاشیستی »کار آزاد می طعنه و اشاره  [35]

 )مترجم( شده بود.  نصبهای کاراجباری نیز سردر اردوگاه 
[36]  Catch-22    ها و قوانین و مناسبات متناقضی که فرد گریزی از آن ندارد. به عنوان  کنایه از وضعیت   22یا تبصره

از عنوان رمانی به همین نام    22کند. تبصره  ای منوط به داشتن درآمد می مثال منطقی که اعطای وام اشتغال را با تبصره 
یکایی گرفته شده است. در این رمان که در دوران جنگ  ( نویسنده و طنزپرداز آمر Joseph Hellerنوشته جوزف هلر )

یابد، گویی که تا ابد سربازان  های الزم سربازان برای پایان خدمت افزایش می گذرد، مدام تعداد ماموریت جهانی دوم می 
نداشتن    های خطرناک را نشان است که شرکت داوطلبانه در ماموریت   22تبصره  ریزمجبور به جنگیدن هستند. تنها راه گ 

داند، و در عین حال وقتی افراد برای این معافیت  آمیز و باعث معافیت از ماموریت می رفتار جنون درکی از خطر و نوعی  

http://www.ragged-edge-mag.com/0100/a0100ft1.htm
http://www.accessiblesociety.org/topics/economicsemployment/shelteredwksps.html
http://www.accessiblesociety.org/topics/economicsemployment/shelteredwksps.html
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شود و بنابراین شرایط استفاده از  دهند، درخواست آنان تصمیمی عقالنی و برای پرهیز از خطر تفسیر می درخواست می 
 شود. )مترجم( سلب می  ، یعنی داشتن جنون، از آنان22تبصره  

که معلوالن خود    جایی کشیدکه در نهایت به    1990در پی مبارزات مستمر معلوالن در انگلستان در نیمه اول دهه    [37]
ها و درهای ورودی اماکن عمومی زنجیر کنند یا جلوی وسایل نقلیه بخوابند، قانونی برای ارائه خدمات به  را به اتوبوس 

ناختن حقوق مدنی معلوالن وضع شد. با این حال و هرچند برخی این خدمات را که اغلب پزشکی  معلوالن و به رسمیت ش
، از جمله تواناپرستی  کنند، همچنان مبارزه معلوالن برای حقوق اجتماعی و علیه تواناپرستی نهادینه هستند، مفید تلقی می 

 ادامه دارد. )مترجم(  مستتر در همان خدمات پزشکی 
[38]  temporarily abled 

[39]  collective coping mechanism of denial 

[40] work oriented activity    یعنی فعالیتی که هدف آن نه فراغت، یادگیری و ارتباطات انسانی، بلکه اشتغال و
 )مترجم( درآمد است. 

دانند. در مورد سقط  بسیاری از کنشگران معلول مسئله سقط جنین را صرفاً از باب حق بر بدن زنان قابل قبول می   [ 41]
درنظر گرفتن معلولیت    که  هایی از معلوالن بر این تاکید دارند، گروه خواهند بودمند  عارضه در صورت تولد  هایی که  جنین 

ه و به معنای ناموجه پنداشتن حیات افراد معلول است و از این جهت با آن  نژادانبه عنوان یک فاکتور موثر، رویکردی به 
هایی از زنان تاکید دارند که به دلیل آن که بخش عمده کار مراقبتی بر دوش زنان است، داشتن  اند. در مقابل گروه مخالف 

مادران تحمیل می به  اضافه  از هرچیز باری  در مقابل گروهکودکان معلول بیش  این بحث را پیش  هاکند.  ی معلوالن 
 نژادی. )مترجم( مبتنی بر به  سازی کار مراقبتی است، نه رویکرد کشند که چاره این اجتماعی می

[42]  Laguna Honda 

 نگاه کنید به [43]

Russell, “Stuck” and more recently, Bob Kafka, “Disability Rights Vs. Worker 

Rights,” November, 14, 2003, 
 http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=47 &_ItemID=4503   . 
 )مؤلف( 

 
 

 2EM-https://wp.me/p9vUft:  «نقد» سایت   در شده   کوتاه لینک

  

http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=47%20&_ItemID=4503
https://wp.me/p9vUft-2EM
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 مقدمه  

است. او در یک  فرانسوی و فعال سیاسی نیمه نخست قرن بیستم  گرای  چپسیمون وی فیلسوف رادیکال  

های چپ رادیکال به دین مسیحیت )به گفته خود او دین بردگان(  خانواده یهودی بدنیا آمد و درکنار اندیشه

های کارگری و  اتحادیههای سیاسی چپ فرانسه و آلمان و  گروید و زندگی خود را صرف همکاری با گروه

تر کرد. تعهد به  یت برای یک جامعه عادالنهخواه در اسپانیا و فعالچنین کمک به انقالبیون جمهوریهم

از احزاب سیاسی   ،طلبیرهاییاخالق  خواهی و  عدالتجویی و  حقیقتعمل  -اندیشه  انتقاد شدید  او را به 

در آثار سیمون وی اخالق  دید.  را می  « توتالیتاریسم   ویروس » سوق داد؛ وی در احزاب سیاسی به گفته خود  

چنین نوع مسیحیت و خداشناسی بسیار مورد  های اجتماعی و همراد و یا گروهگرا در زندگی سیاسی افانسان
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او با نظریات کلیسا و باورهای عمومی آن و از مسیحیت    بحث و بررسی قرار گرفته است. نوع خداشناسیِ

بخش در امریکای التین و حتی  در فرانسه متفاوت بود و بسیاری معتقدند که تفکرات خداشناسی رهایی

باید توجه داشت که  اند.  ها و آثار او در این حوزه تاثیر بسیار گرفتههای دکتر علی شریعتی از اندیشهنوشته

( ) Simone Weilسیمون وی  ما  فرانسوی مورد نظر  ( آن  1943  وتا   24  -  1909فوریه    3( فیلسوف 

نیست، بخصوص  (  2017  ژوئن   30  -   1927  ژوئیه  13( سیاستمدار فرانسوی )Simone Veilسیمون وی )

که دومی همه  ست درحالیهاآنو خواستار انحالل  سیاسی  ب  احزاکه اولی برخالف دومی بشدت مخالف  

 ( رئیس پارلمان اروپا بود. 1982تا   1979مدت سه سال ) هعمر خود فعال سیاسی حزبی و ب

اسب با این  متنکند معنای کالسیک »سیاست« و »شهروندی« را  سیاسی که تالش می  برنامهنهاد و  هر  

چه  واژه یا مفهوم  به وضوح نشان دهد که این دو  نخست  بازسازی و گسترش دهد، باید  ده بازخوانی و  س

باوال  احاطه کرده است.  زیادی  سردرگمی  ها را  آن  حول و حوشچرا که  چیزی نیستند،   معنی  هسیاست 

« یا  کنندهانتخاب  –  »موکلینیک جامعه  شهروندان  که  دیگر اینو    ،نیستیا حکمرانی دولتی  مداری  دولت

  است درگیر  ها  در آنکه دولت    شودمی  شامل عملیاتیداری  حکومتد.  نیستنیک کشور  »مالیات دهندگان«  

های  دستگاه یههای مردم، کنترل دولت بر کلبر توده خشونتاعمال انواع عبارتند از انحصار   عملیاتو این 

ای،  گذاران حرفهحکمرانی آن بر جامعه از طریق قانون  ، آورنهادهای قانونی و مقرراتنظارتی جامعه در قالب  

بازی سیاسی    نهادهای بوروکراسی. در کلیه جوامعچنین  همنیروهای پلیس، و  و    ارتش کنترل بر سازمان  

نند  کتالش میهای متفاوت  با برچسبشود که به اصطالح »احزاب سیاسی«  مداری زمانی آغاز میحکومت

کنند را تصرف  گذاری دولت را تعیین و اجرا میدفاتری را که سیاستمراجع و  قدرت  مختلف  های  تا با بازی

  سازی ویژگی نارضایتیدر کلیه جوامع )دموکراتیک یا استبدادی( همیشه  کنند. این نوع »سیاست«  یا تسخیر  

ر سلسله مراتب یافته است که توسط  یک حزب سیاسی معموالً یک ساختاد.  مراه دارهبهرا  های مردم  توده

درواقع  یک حزب  کند.  عمل میسازماندهی و  اند  ای از باال به پایین شکل داده شده اعضایی که به شیوه

است و در برخی کشورها مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق و آلمان نازی حزب  از یک دولت  مینیاتوری  

چنین است.  این  «کمونیست » به اصطالح  در چین  نیز  کنون  و ا  ،دادحاکم در واقع خود دولت را تشکیل می

دولت، گسترش منطقی حزب به دولت است.  یک    مثابه  ههای شوروی و آلمان نازی و چین از حزب ب نمونه

 شهروندی دارد. شهروند و هر حزبی ریشه در دولت و نه در نتیجتا  ،در واقع

  هر قدر هم دوخته شده به دولت گره خورده است.   ویترینحزب متعارف مانند لباسی که برای آدمک پشت  

نیست،  و فضای واقعی سیاسی جامعه  لباس را متنوع طراحی کرده باشند، باز هم بخشی از بدنه سیاست  
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به  وجود ندارد،    هیچ چیز سیاسی واقعی در مورد این پدیده »حزب«    پوشاند.آن را میپوسته بدنه  فقط  

کنترل و دستکاری آن، و  یعنی  است،  در جامعه  سیاسی  واقعی  معنی حزب دقیقاً مهار فضای  عبارتی دیگر  

های  برای رشد و توسعه اراده آزاد تودهفضا  ی برای اعمال اراده شهروندان و یا حتی اجازه دادن به آن  را زنه اب 

فضای  بدنه و  وجه مشتق از  یچهیک حزب »سیاسی« متعارف بهبنابراین  .  و یا حتی اعضای خود حزب  مردم

  « سیاسی»که بگذریم، حزب  ها  بافیو کلیها  شده از آن نیست. از استعارهیا تشکیل  ،جامعهسیاسی  واقعی  

  مترادف با دولت   همیشه  استو زمانی که در قدرت    است دولت  المثنی    ،شودزمانی که از قدرت خارج می

، کسب  اعضای حزبی  ، فرماندهی احساسات عمومی  برای بسیج در همه جوامع  احزاب  تا امروز کلیه  .  است

در  به اندازه خود دولت  کلیه احزاب    منطق  اند. بنابراینحکومت تشکیل شدهایجاد یک  و  سیاسی  قدرت  

هیچ پاسخگویی  و  ندارد،  جامعه  ای از جامعه که هیچ ریشه واقعی در آن  زائده  یعنی  است،غیرارگانیک  جامعه  

آوردن قدرت  تسخیر یا بدسترهبری حزب و پاسخ به نیازهای اعضای خود با هدف    منافع به جامعه فراتر از  

 ندارد. زده هیجانهای بسیج تودهسیاسی از طریق 

که  چرا  ارگانیک است  آن  معنای واقعی  به    سیاستاست.  جامعه  سیاست یک پدیده ارگانیک    در مقابل، 

  در   ارگانیک  یفعالیت،  درست همانطور که فرآیند گلدهی  است،  یک جامعه  یا  اجتماعی  یهفعالیت یک بدن

است گیاه  می.  یک  تلقی  فعالیت  عنوان یک  به  که  توانمندسازی  سیاست،  گفتمان عقالنی،  شامل  شود، 

این    .است شورایی  ، اعمال عقل عملی و تحقق آن در یک فعالیت مشترک و در واقع مشارکتی  اجتماعی

اجتماعی  از  حوزه   فرد استکه  زندگی  نیازهای شخصی  از خانواده و  هنوز صمیمیت، مشارکت و    ،فراتر 

هایی برای  ممکن است گروه  ت. حفظ کرده اسنیز  های خصوصی زندگی را  احساس مسئولیت در عرصه

ها برای  ها و برنامهاین دیدگاهلیکن بدرستی  های سیاسی خاص تشکیل شوند،  ها و برنامهد دیدگاهپیشبر

. در مقابل،  شوندنمیفعال   هاآناز ظرفیت تر و بهتر طبیعتا بیش اجتماعیپاسخگویی به نیازهای یک نهاد 

آیند  بیرون میجامعه  ی  سیاس و فضای واقعی  های سیاسی، در معنای اصیل خود، از درون خود بدنه  جنبش 

های  از تجربیات و سنتهمیشه  شود، اما  پردازان تدوین میتوسط نظریهمعموال  ها  های آنو اگرچه برنامه

های مردمی که از انقالب مشروطه و انقالب  جنبش  د.گیرنعموم مردم سرچشمه میجامعه و  زیسته خود  

و جلیقه زردها در فرانسه،  ،  در ایران  98و آبان    96ی  های آنارکو سندیکالیستی دبهمن بیرون آمدند یا جنبش

از پیش سازماندهی نشده  اگرچه اغلب خودجوش و در امریکا، و غیره   « جان سیاه پوستان ارشمند است»و 

لیکن  بودند نیازهای عمومی  ها و  خواسته،  و  بودندرا عمیقاً احساس کردجامعه  تمایالت  در  ه  یا  .  شرایط 

به  از دل جامعه بیرون آورده و  های سیاسی واقعی، آرزوهای نهفته مردم ناراضی را  ، جنبشوضعیت اعتالء
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به  در نهایت این آگاهی  کنند که  سیاسی تبدیل می  و این آگاهی را به فرهنگ  دهدها ارتقاء میآنآگاهی  

 دهد. انسجام میجامعه  عموم مردم نگرفته شکل های تعویق افتاده و خواسته

احزاب سیاسی  » نویسد  در پاسخ به این سوال که مشکل احزاب سیاسی چیست در یک جمله میسیمون وی  

مانند فرانسه بنظر بسیار افراطی    ایاین نظریه از حزب برای جامعه  «درخود دارند.  را  ویروس توتالیتاریسم

و دفاع از دموکراسی   مثابه نهادی برای مبارزه علیه توتالیتاریسمه  چرا که احزاب در کشور فرانسه ب  ،رسدمی

باید بدانیم که  وجه با این تعریف از نهاد حزب موافق نیست.  یچه  شوند، لیکن سیمون وی به شناخته می

و   ،او درباره دموکراسی ات سیمون وی در مباحث فلسفی از متفکرین مختلفی مانند ژان ژاک روسو و نظری

  عرفان اروپایی است بنیانگذار، و از افالطون که به گفته بسیاری  او  نظریه عقالنیت و خردو  دکارت  رنه  از  

در آثار و عقاید خود استفاده کرده  کارل مارکس  از روش و تحلیل اجتماعی  چنین  هم، و  بسیار تاثیر پذیرفته

برای    بلکه تغییر آن است.   ، و مانند او معتقد بود که وظیفه یا کار فیلسوف یا فلسفه توصیف جهان نیست

بخوبی  شناسی سیاسی او را نیز بایستی معرفتبهتر از نظریات سیمون وی در رابطه با نهاد حزب میدرک 

های اجتماعی است که علیه نابرابری  گراانسان  –شناسی یک فعال سیاسی انقالبی  شناخت که همان معرفت

 کند. دادن به آن عمل و فعالیت میقیام کرده و در زندگی روزمره خود برای خاتمه

 ( 1950) «یادداشتی برای انحالل کلیه احزاب سیاسی»بررسی 

اصوال نهاد حزب و اهداف  در تعاریف او  برای ورود به بحث و بررسی نظریه سیمون وی نخست باید دید که  

حزب سیاسی نهادی است که افراد را با یکسری تفکرات همگن در خود گرد  او معتقد است  آن چیست.  

گذاری  و یا حداقل تاثیرسازی عقاید حزب در جامعه  به قدرت سیاسی برای پیاده  یافتنآورده و هدف آن دست

. این یک تعریف  دارند  حاکمیت حضوریا در  که در قدرت و    است   و همکاری مشترک با حزب یا احزابی

را   نهاد حزب نظریه خود  نقد  برای  اصلی است و سیمون وی  دارای دو عنصر  نهاد حزب  برای  عمومی 

است، بدین معنا که  در حزب  دو عنصر اصلی بنا نهاده است. عنصر نخست همگنی عقاید  برمبنای نقد این

می حزب  یک  به  هنگامی  فرد  مییک  رای  حزب  آن  به  انتخابات  در  یا  و  پیوندد  عقاید  دارای  که  دهد 

داری  نظام سرمایههای مشترک با آن حزب باشد. برای مثال اگر فرد معتقد به اقتصاد بازار آزاد و  ارزش

 ،کندهای مردمی فعالیت میبه حزبی که برای لغو مالکیت خصوصی و جایگزینی آن با تعاونی  اوال،  باشد

اگر فرد معتقد به توسعه پایدار  مثال دیگر، رای نخواهد داد. در انتخابات به آن حزب چنین پیوندد و هم نمی

  ،کندها را تبلیغ میسازی در میان جنگلخود شهرک  به حزبی که در برنامه  اوالو حفظ محیط زیست باشد 

داشتن اندیشه    دهنده نهاد حزبرای نخواهد داد. دومین عنصر تشکیلدر انتخابات به آن حزب  پیوندد یا  نمی
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آوردن یا تسخیر قدرت سیاسی از راه انتخابات یا انقالب است. بنابراین یک حزب  دستو فعالیت برای ب

چرا که بدون داشتن این عنصر دلیل وجودی خود را    ،ای رسیدن به قدرت سیاسیسیاسی تشکلی است بر 

المنفعه بلکه تاثیرگذاری بر  گری سیاسی است و نه فعالیت عامدهد. هدف حزب نه مشاهدهاز دست می

حزبی که تاثیرگذار نباشد به بیهودگی و ناکارآیی شناخته    . تصمیمات سیاسی حکومتی و افکار عمومی جامعه

در خو و  شد  همان  اهد  درهرحال  رفت.  خواهد  ازبین  عنصر  نهایت  دو  این  شد  داده  توضیح  که  گونه 

  آوردن قدرت سیاسی بدستدوم  و  اعضای حزب  همگنی عقاید  نخست  دهنده نهاد حزب عبارتند از  تشکیل

 . است

گونه که خواهیم دید برای سیمون وی  موضوع مورد سوال و بحث سیمون وی چیست؟ همان  باید دید  حال

بلکه سیستم احزاب سیاسی است که    ،مشکل در این یا آن حزب سیاسی چپ یا راست و یا میانه نیست

آن جوهره  وی  همان  سیمون  برای  سیاسی  تفاوتی  هاست.  احزاب  ندارد  مختلفبین  هر    ،وجود  که  چرا 

ها سازماندهی یک  را که اتخاذ کنند و هرگونه که بازی سیاست را به پیش ببرند هدف همه آن  ایعقیده

پس آن چیزی که برای سیمون وی در یک حزب سیاسی گروه همگن عقیدتی و رسیدن به قدرت است.  

 آوردن قدرت است. همگنی عقاید و جستجوی آن برای بدست ،برانگیز استسوال

های همگون  کند که عقاید و ارزشدور هم جمع میه  یک حزب افرادی را ب:  یدهمگنی عقا   یدربارهنخست  

را به اشتراک و تبلیغ بگذارد. اما این همگنی با تاثیرات و نتایج  «  خط حزب »یا  «خط »دارند تا بتواند یک 

کند.  الیسم( را در حزب غیرممکن میگرایی )پلور روبرو خواهد شد که وجود یا ایجاد یک کثرت  ایو دنباله

معنی بیان بیرونی و همراهی و همگامی مشترک عقاید متفاوت یا متضاد در مورد این یا  ه  گرایی بکثرت

توافق نداشت.  بخشی از عقاید یک حزب اعتقاد داشت و با بخش دیگری از آن    توان به آن موضوع است. می

و درنتیجه     و این خطر تضعیف  حزبآید  برای فرد موضعی در تضاد با حزب بوجود می  اما در این حالت 

 انشعاب و حتی فروپاشی در حزب را بوجود خواهد آورد. 

متحد با دیگر اعضاء و بخصوص    ایوارد جبهه  مجبور است      ،شودکه فردی عضو یک حزب می  هنگامی

را  ای پنهان کند. این واقعیت در سیستم حزبی احزاب  و اختالفات خود را در گوشهرهبری آن حزب شود  

ه  ب   و  گیردحزب موضعی متفاوت با خط رسمی حزب می  یکی از مسئولینببینیم که    توانیم بوضوحوقتی می

مشاهده  توان دامنه و فضای دیسیپلین حزبی را  بخوبی می  جااینشود. در  مخالف دیده و شناخته می  مثابه

روه از اعضای حزب را دربرگیرد،  که این مخالفت تنها متوجه یک عضو نشود و بلکه یک گ  نمود. هنگامی
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مشخص مخالف    یاز وجود گروه  ؛صحبت از یک انشعاب است   ، بلکهدیگر صحبتی از مخالفت در کار نیست

 . در درون حزب)اپوزیسیون( 

معنی فروپاشی وحدت حزبی است. بنابراین  ه  ب  ،خاص با تفکرات متفاوت در حزب  یوجود گروه  یعقیده

اعتراف به یک عقیده متضاد است. اعالم اندیشه انتقادی در    ه معنیحزب ب  عضویتماندن در  نهایتا باقی

دهد آورد که همگنی و تعادل آن فرو بریزد. سیمون وی توضیح میحزب این تهدید را برای حزب بوجود می

چرا که    باشد،داشتن به یک حزب سیاسی  زا برای تعلقتواند خود بحرانکه بیان یک اندیشه انتقادی می

کنم این خود یک چالش  گونه فکر میعنوان یک سوسیالیست یا اکولوژیست من اینه  شود ب وقتی گفته می

نه فقط به  مجبورکردن خود به عضویت در آن عقیده است.    ،است. قراردادن خود در یک برچسب سیاسی

  است و سیاسی    یداشتن به برچسبتعلق  ، بلکه به دلیلن عقیده را صحیح یا حقیقی بپنداریمکه آ  این دلیل

 که فرد را به آن ساختار متعلق خواهد کرد.  ی ایدئولوژیکیساختار

این فرآیند بوجودآورنده موقعیتی مناسب برای یک عقیده مکانیک و نه ارگانیک است و بنظر سیمون وی  

آورد، است که برای سیمون وی چالش اصلی را بوجود می  یاست. این وضعیتهمان نیندیشیدن    ،این خود

معنی ترجیح منافع  ه عبارتی دیگر این به یعنی قربانی کردن عقیده برای رسیدن به توافق عمومی حزبی. ب

پذیر نیست. شاید حداقل بتوان این تصور  گروه حزبی در تضاد با واقعیت است که برای سیمون وی امکان

توان تصور  مراه داشته باشد، یا میه  ای مثبت را به تواند نکتهداشت که بیان مخالفت با خط حزبی میرا  

نمود که در ارتباط با خط حزب این مخالفت بتواند آن خط را بهتر یا بهبود بخشد. بهرحال در جنبشی که  

داشته باشد، اما در احزاب داشتن  باید جایگاهی برای نقدکردن وجود    ،کننداعضاء در آن با برابری فعالیت می

مثابه یک نافرمانی  ه  شود بلکه ب گاه به معنی بهبوددادن به خط حزبی انگاشته نمییک اندیشه متفاوت هیچ

 شود، چیزی شبیه ویروس خیانت است. و تضعیف کردن حزب فهمیده می

  . این گذاردمیفشار    دهنداندیشه افرادی که آن حزب را تشکیل می  حزب بر  عقاید  گویدمیسیمون وی  

نظریه جامعه  یهمان  فرانسوی  ،شناسیپدر  دورکهایم  آن  است  امیل  مفهوم    که  با  جمعی »را  «  تفکر 

شود.  برد و تفکر افراد جایگزین تفکر فرد میکند. یعنی تفکر گروه که تفکر فرد را از بین میمی  بندیفرمول

را  حزب  ی  خواهد که عقیدهمی  هاآناز  ، بلکه  بیان کنندای را  خواهد که عقیدهحزب از اعضای خود نمی

بنابراین عضوی که خود را در وضعیت متفاوت با خط حزب میمایت کنندح انتخاب روبرو  .  با یک  یابد 

خواهد شد، تعهد به عقاید حزب یا تعهد به عقیده خود. اگر نظریات خود را دنبال کند متعهد به خود باقی  

خیانت خواهد کرد و اگر از عقاید خود دست بردارد و متعهد به حزب بماند او بخود    خواهد ماند و به حزب 
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بنابراین چالش عضو حزبی یک چالش   بود،  خیانت کرده است. در هر دو صورت خیانتی در کار خواهد 

او باید به چه کسی خیانت کند. سیمون وی با داشتن روحیه    سیاسی خواهد بود، بدین معنا که  –اخالقی  

داند. او معتقد است دیر یا زود  داشتن در یک حزب سیاسی میخیانت را در مقابله با تعلق  ، تقادی از حزبان

بایستی خیانت کند، خیانت به حزب یا  یک عضو حزبی با این چالش روبرو خواهد شد و در آن هنگام او می

 خیانت به خود. 

خوانی در یک قطعه نمایش واقعی است  ههآزاد در یک حزب مانند بدا  ایبرای سیمون وی داشتن روحیه

سو و  ین دلیل که ناهماهنگ است. بین وابستگی به واقعیت از یکاهب  ،پذیر نیستروی امکانیچه  که به

چرا که   ،وحدت حزب از سوی دیگر درگیری منافع وجود خواهد داشت. این ناهماهنگی بسیار طبیعی است

بلکه نهادی است برای فعالیت درجهت پیشبرد اهداف خود و نه برای    ،حزب سیاسی کلوپ اندیشیدن نیست

معنی یک ورشکستی سیاسی ه  سخن گفتن علیه آن یا علیه اهداف آن. اگر آن اهداف زیر سوال برود ب

و آن حزب را درهم بشکند.  است و این امکان را به رقیب حزبی خواهد داد که از این ورشکستگی بهره ببرد  

مان اندازه خط حزبی را زیر سوال  ه  پذیرتر باشد به تر درمقابل عقاید متفاوت انعطافهرچقدر حزب بیش

و این برای اعتبار حزب    ؛دهدتکه تکه شده و بدون تداوم را نشان می  یحزب  ،چنین به عمومو هم  رودمی

 بسیار ناخوشایند است. 

تواند به اعضاء اجازه شک در مورد خط حزبی دهد. حزب  حزب نمی  ، ی استوقتی هدف تسخیر قدرت سیاس

کردن شاید بنظرغیرممکن  گونه عملتواند به اعضای خود اجازه دهد تا با صدای بلند بیندیشند. اینحتی نمی 

گونه که امیل دورکهایم در کتاب تقسیم  اما این همان منطق وجودی )جوهری( حزبی است. همان  ،برسد

آن حاکمیت فرو    ،آیدکه بین اعضای یک حاکمیت درگیری پیش می  دهد هنگامیجتماعی توضیح میکار ا

شود که آن نهاد نشان دهد محکم  خواهد پاشید. به این دلیل که هنگامی به آن حاکمیت احترام گذاشته می

حزب سیاسی باید    را، زیو قدرتمند است و بخود اعتماد و اطمینان دارد. بنابراین حق انتخابی در کار نیست

قدرت برسد باید  ه  تواند بخواهد به اعضای خود نشان دهد که مینشان دهد که تاثیرگذار است و اگر می

چنان صدای حقیقت باشد. آن  هاآنحتی اگر صدای    ،زنند را خفه کندصدای اعضایی که ساز ناهمگون می

بلکه عقاید هنگامی پیروز   ،حقیقت دارند  هاآنه  شوند تنها به این دلیل کشود عقاید پیروز نمیکه گفته می

 شوند که قدرت همراه آن باشد.می
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 کسب قدرت 

حزب   هدف  این  به  رسیدن  برای  بنابراین  است.  قدرت  به  رسیدن  نخست  قدم  در  سیاسی  حزب  هدف 

بایستی در فرآیند زندگی سیاسی خود می  ، تردقیق  عبارت ،  بهبایستی قدرتمند باشد و نفوذ داشته باشدمی

تواند  اما نامحدود است. حزب سیاسی هرگز نمی  ،سیمون وی حزب بدنبال رشد و توانایی  بنظررشد کند.  

یا رای انتخابات شکست می  یحزب  دهنده بدست آورد. حتی وقتیتعدادی نامحدود عضو  خورد عقیده در 

ا احزاب مخالف خود رو در رو و درگیر است. از سوی  حزب همیشه ب   زیرا  ،گذاردکنار نمیکسب قدرت را  

ه کند و درگیر شود. به بیان دیگر حزب  ه مواجنیز  المللی  با جریانات سیاسی و فکری در سطح بینباید  دیگر  

دارد. کلیه جریانات و احزاب   ی با تمام جریانات سیاسی دیگری که متعلق به او نیست رو در رویی و درگیر

می تهدید  به  تبدیل  آن  قدرت  و  برای حزب  دیگر  همانسیاسی  گفته  شوند.  احزاب  در  معموال  که  گونه 

ی مورد  . نکتههستندهمه آن کسانی که متعلق به این حزب نیستند دشمنان بالفعل یا بالقوه آن    ،شودمی

از دست    به معنای  مرحله  به آن  است که ورود  سیمون وی همان منطق رشد و توسعه نامحدود حزب  نظر

هدف حزب سیاسی برقراری رفاه و منافع  یعنی  دادن همه چیز یا بدست آوردن همه امکانات حکومتی است.  

خود  نامحدود  و  بلکه تداوم بخشیدن به زندگی سیاسی همیشگی    ،در جامعه نیست  کاری درستعمومی و  

 است. 

ای برای ایجاد و برقراری رفاه و منافع عمومی و  وسیلهنه سیاسی  سیمون وی بر این است که حزب  تاکید

. حزب سیاسی تبدیل  های مردم است عمومی برای جامعه و توده  یبه منفعت  خود  بلکه تبدیل  کاری،درست

  چه آن  ی همه  صورتزیرا در اینشود و این برای جامعه بسیار آزاردهنده است،  خود میبرای  نهایی    یبه هدف

تی ح  ،دارای ویژگی مثبت خواهند شد  گیرند،قرارمیحساسیت حزبی برای رشد و توسعه حزب    یدر حوزه

د. اگر  نها و منافع اعضای حزب باشسازش و مصالحه علیه خواست  حتی، یا  اگر دروغگویی و عوامفریبی

ی پنهان حت  ،  حزب خطر از دست دادن چند درصد از اعضاء یا چند درصد از آرای انتخابات را مشاهده کند

گفتن حقیقت برابر با خیانت کردن به   منطقِ جااینهمین دلیل توجیه کند. در   تواند بهکردن حقیقت را می

به معنی وفادار    بودن به حزب حزب خواهد بود. این همان خیانت کردن به منافع حزب است. درنتیجه وفادار  

اعضاء و    کردن بلکه متفاعد    ،نبودن به حقیقت است. هدف حزب سیاسی در دست داشتن حقیقت نیست

باورها و شور    بر  بلکه  حقیقت،  بر  نه  های مردم به آن است که حق با حزب است، چرا که قدرت خود را  توده

  ؛ گذاردل احزاب سیاسی انگشت میاست که سیمون وی بر انحال   از این روستکند.  و احساسات استوار می

 شود.بلکه با حقیقت همسانی و شناسایی می ،با قدرتنه برای او رفاه و منفعت عمومی 
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 گرایانه اخالق سیاسی انسان

؟ پاسخ مستقیم اساسا چه معنایی دارددر دستگاه اندیشه سیمون وی    کاری«درسترفاه و منفعت عمومی و  »

بلکه فراتر    ، تنها حقیقته  ن  کاری درستعریف او از رفاه و منفعت عمومی و  است. ت  حقیقت   ،او به این سوال

کند.  های فلسفی او هدایت میبار آموخته. این نگاه افالطونی ما را به کولهحقیقت و عدالتاز آن است:  

احساسات  کند( حاکمیت جهان  چیزهایی که بنیادهای یک چیز را استوار می  افالطون معتقد است اصلیت )آن

است که در سه صورت یا    کاریدرستترین شکل اصلیت همان رفاه و منفعت عمومی و  است، و عالی

در    کاریدرسترفاه و منفعت عمومی و    حقیقتدهد.  شمایل حقیقت و عدالت و زیبایی خود را نشان می

رفاه و منفعت    یزیبای، و  اخالقیات  در حوزه  کاری درسترفاه و منفعت عمومی و    عدالت ،  اندیشه  حوزه

 در حوزه اصلیت است.  کاری درستعمومی و 

)حقیقت و عدالت و زیبایی( متعلق به    کاریدرستبنابراین خصوصیت هر جزیی از رفاه و منفعت عمومی و  

بخش عقالنی    بخش اخالق در وسط و  یک جزء از وجود )جوهر( انسان است. بخش احساسات در پائین،

های کهن  سازیگونه مفهومهای مدرن کسی دیگر با اینچه با پیدایش اندیشهدر باال قرار گرفته است. اگر 

دهنده همگرایی  ها را که نشانتوانیم این تفاوتآشنایی و قرابتی ندارد، لیکن در محاورات روزمره خود می

و   منفعت عمومی  و  رفاه  مفاهیم  در  کنیم.    کاریدرستاست  زیبایی( مشاهده  و  و عدالت  بنظر  )حقیقت 

ها( بین دو یا  های ایجادشده توسط ذهن )تداعی ایدهنظریات افالطون که حاوی قیاس شباهترسد  یم

از    تعریف خود  که سیمون وی    واقعیت است. بنابراین هنگامی  با  چند موضوع فکری است اساسا متفاوت  

و   عمومی  منفعت  و  میرا    کاری درسترفاه  را   ، کندبیان  تعریفی  برمبنای  دهد  می  ارائه   همان  خود   که 

تعریف افالطون  ششناخت پای،  از  معتقد است قدرت.   است  بندبه آن  بهرهسیمون وی  و  و  ورزی  کشی 

توانند ابزاری برای رسیدن  نیستند، هرچند که می  کاری درستبخشی از رفاه و منفعت عمومی و    ، زدنضربه

فراموش نشوند. او بر این    هاآنخود    ،ن راهمشروط به آن است که در بی  هاآنبکارگیری    اما  ،باشند  هاآنبه  

ها  کنند که اینفراموش می  هاآنکنند.  را فراموش می  این عوامل  ،باور است که احزاب سیاسی در مسیر راه

 . هستند و نه هدف نهایی تنها ابزاری برای رسیدن به هدف نهایی 

گرایی  کانت در تقابل با اخالقیات ابزارل  فلسفی سیمون وی متاثر از اخالقیات امانوئی  اندیشهتر  بخش عمیق

. این بدان معنا نیست که سود اهمیتی  سودمحورمحور در تقابل با اخالقیات  اخالقیات پرنسیپ  ؛ یعنیاست

اثر میلیکن بدان معناست که پرنسیپ از سود بسیار فربه  ،ندارد نویسد رفاه و منفعت  تراست. او در این 

.  منفعت عمومیدر جایگاه بعدی برای کاربرد در جهت  «  عدالت »است و  «  حقیقت»  کاری،درستعمومی و  
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تر از خود منافع است، و این حقیقت  بنابراین برای سیمون وی بکارگیری اخالق در جهت منافع عمومی مهم

یک حزب سیاسی درکنار یکدیگر قرارگرفتن   باالی منافع قرار بگیرد. در و یتارجه بایستی در است که می

 .  نیستکردن برای حقیقت همگراییبه معنای برای منافع 

اند  ای ساخته شدهنویسد احزاب سیاسی نهادهایی هستند که بصورت عمومی و رسمی بگونهسیمون وی می

درمورد احزاب  سیمون وی    یرا بکشند. نظریه«  عدالت»و  «  حقیقت »ها معنی  که در وجود )جوهر( انسان

از افالطون و فلسفه اخالق و   امانوئل کانت نیست  ،او  کاریدرستسیاسی فقط متاثر  بلکه ریشه در    ،یا 

دارد.   نیز  باید  بهاندیشه سیاسی ژان ژاک روسو  نظام دموکراسی چیزی که  نظر ژان ژاک روسو در یک 

به بیانی    مالحظات اکثریت نیست.   ها و حکومت کند اراده عمومی است، و این اراده عمومی مطمئنا خواست

ای از منافع افراد خاص در جامعه نیست. اراده عمومی همانا اراده مردم  دیگر این اراده عمومی مجموعه

اراده مردم ب اراده عمومی همانا  افراد خاص است.  از یک منفعت  ه  فرای منافع  مثابه یک واحد مشترک 

رای اکثریت دموکراسی نیست،  عمومی است. منافع همه و منافع هر فرد. بنابراین برمبنای گفتمان روسو  

دموکراسی قدرت   فهماند که به جامعه می  در اینکمیتی نیست. اهمیت این نگاه   ای دموکراسی مقوله زیرا 

های مردم است. به بیانی دیگر دموکراسی اوت و عمل( توده)شناخت و قض «  خرد»بلکه قدرت    ،مردم نیست

شور و  »که  در حالی ،شمولی خود متحدکننده استورزی خردمند مردم است. خرد بدلیل جهانهمانا قدرت

توافق برساند آن  ه  تواند همه را ب دانیم دلیلی که دانش ریاضی میگونه که میفردی است. همان«  هیجان

چیزی است که متحدکننده است  آن«  خرد »کند، و اگر  مت استفاده از خرد هدایت میسه  است که همه را ب

آورد چرا  کند. همیشه این شور و هیجان است که جدایی میچیزی است که متفرق میآن«  شور و هیجان»

 ایستد. شور و هیجانات می همیشه در مقابل دیگرِ گیرد وکه شور و هیجان درجایگاه خودخواهی قرار می

کند، شور و  ها را دریکدیگر ممزوج میکه خرد انسان  بینیم که در واقع هنگامیمی  در نظریات افالطون نیز

انسان از یکدیگر جدا میهیجان  از استراتژیه  کند. به ها را  بر  چیرگی    ،های دموکراسیمین دلیل یکی 

دارد و از  ورزی باز میدستکاری شور و هیجان عموم مردم است. شور و هیجان عمومی مردم را از خرد

آناین را همگراکه میرا  چیزی  طریق  مردم  تودهتغییر می  کند  تواند  را  دهد و جلوی وحدت  مردم  های 

در بین  «  اندیشیدن » تر  تر و متنوعتوان گفت هر آنچه ضروری برای بیان هر چه بیشگیرد. درنتیجه میمی

معقول به هیجان در خواهد    یرا بیش از اندازه  هاآنکه  چیزهایی  عموم مردم است را باید مهیا نمود مگر آن

 آورد.
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حاکمیت و شرایط تبلیغاتی که منجر به شور و    سیمون وی معتقد است مردم یک جامعه اگر تحت تاثیر

کردن را برای خود بوجود آورند، چرا که  تواند توانایی حکومتهیجان همگانی شود قرار گرفته باشند نمی

بکارگیری خرد و خردورزی )شناخت و قضاوت و عمل( خودمدیریتی غیرممکن است. اگر مبنا را بر  بدون  

حتی جامعه فرانسه نیز در یک نظم دموکراسی نیست. او درمورد    ،بندی سیمون وی قرار دهیماین فرمول

می یک  »نویسد  فرانسه  به  شباهتی  دور  از  حتی  که  را  چیزی  هرگز  تما  باشد  داشته  جربه  دموکراسی 

بیان می  « ایم.نکرده با همه صداقت و شفافیت  با احزاب    . کنداو این موضع رادیکال خود را  اما ربط آن 

،  اندهمگانی«  شور و هیجان »گذاران مسیر و راه تولید  نویسد احزاب سیاسی بنیاناو می  ؟سیاسی چیست

اندیشند که مردم  چیزی میبلکه به آنچیزی که مردم را در کنار یکدیگر قرار بدهد ندارند  کاری به آن  هاآن

 کند. را از یکدیگر جدا می

کند؟  سوال این است که حزب سیاسی با کدام افراد وارد گفتگو و برای کدام افراد تبلیغات می  جاایندر  

بایستی منافع  نامیم و حزب میدهندگان میرا رای  هاآندیالوگ حزب با یک گروه خاص از افراد است که 

این گروه اجتماعی خاص را در برنامه خود داشته و برای آن تبلیغ کند. برای مثال اگر حزب سیاسی  خاص 

افزایش حقوق و بهبود شرایط کار در این بخش   بخواهد رای بخش خدمات را بدست آورد باید درمورد 

ها  ز حفاظت آببایستی اتبلیغات کند و موضع بگیرد. اگر حزب بدنبال رای طرفداران محیط زیست باشد می

را مورد توجه    ها آندهندگانی که  ها سخن بگوید. بنابراین وقتی حزب سیاسی بخواهد برای رایو جنگل

قرار داده سخنی بگوید در واقع باید درباره منافع یک گروه خاص صحبت کند، درنتیجه این منافع است که  

بیان  نقش تعیین انتخابات عمومی دارد. حزب فقط  جزیی از همه آن    یهای بخشخواستکننده در یک 

روند  دهندگان میسوی خرد رایه  کنند، بنابراین احزاب سیاسی نه بکسانی است که در انتخابات شرکت می

رود و نیروی  دهندگان میه سوی شور و هیجان رای. حزب سیاسی بهستنددهندگان  و نه بیان خرد رای

ه  دهندگان و بهیجان اعضاء و شور و هیجان رایمحرکه آن حزب شور و هیجان همگانی است. شور و  

حزب آن  مخالف  سیاسی  احزاب  هیجان  و  شور  یا  این  یهمه  ،عالوه  وجود  برای  انرژی  و  ضروری  ها 

گری حزب سیاسی تقسیم انرژی همگانی برای  سازی منافع با واسطهموجودیت حزب سیاسی است. جدا

جاست که سیمون  کند، یعنی حاکمیت سیاسی. در ایندستگاهی است که آن انرژی را تبدیل به  قدرت می

نویسد حزب سیاسی  کند. او میشفاف شناسایی میای  گونهبهوی در احزاب سیاسی ویروس توتالیتاریسم را  

 دستگاه تولیدکننده شور و هیجان همگانی است. 
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آن هیجان  و  تودهشور  که  است  جدا میچیزی  یکدیگر  از  را  مردم  چهای  آن  خرد  و  که  کند  است  یزی 

کند و تراژدی و خیانت بوجود  جنگ و درگیری خلق می  ،کند. شور و هیجانهای مردم را متحد میتوده

آورد. خرد آن نقشی از وجود )جوهر(  که خرد درهم تنیدگی و وحدت و حقیقت را بوجود می  آورد، درحالیمی

نامیم. تنها  باشد، که آنرا هستی یا بودن انسان میدهد تا در ارتباط با حقیقت  انسان است که به او اجازه می

انسان آن  بواسطه  که  است  هستی  گستره  این  و  در  خودخواهی  از  و  خود  فردی  هیجان  و  شور  از  ها 

جا این است  شمول بودن را از خود و درونی کنند. نتیجه کلیدی در اینروند تا جهانخودمحوری فراتر می

فرای شور و هیجان و فرای    هاآنسوار بر خرد مردم کند و بر همگرایی  تواند خود را  که قدرت مردم می

رود حکومت  توانند بر ملتی که راه خود را به تنهایی با خردورزی میمنافع افراد خاص بتازد. حاکمان نمی

دادن یک جهت که  رفتن بلکه خودمدیریتی شورایی و خودگردانی اشتراکی و نشان  ه تنها راه خودکنند. ن

  که   گونه ها ایجاد کند. این صحیح است که یافتن این جهت ساده نیست اما همانرایی را بین انسانهمگ

را بوجود    کاریدرستچیزهایی که رفاه و منفعت عمومی و  درست است که همه آن»نویسد  اسپینوزا می

   « شوند، لیکن ناممکن نیستند.آورند سخت مهیا میمی
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 بازی خارج از زمین سیاست مسلط 
 

 2021دسامبر  30

 یگانه خویی ی نوشته

 

اندازه قادریم کسی یا چیزی را در همین  بینیم؟ چهمیآغازم که آیا نزدیکِ خود را  با این پرسش ساده می
کردن و تالش برای درکِ امر  مجاورت خودمان دیده، به درکی عادالنه از او/آن برسیم؟ آیا دیدن، حس 

ی ماست؟ برای مثال اگر ظلمی در نزدیکی ما رخ دهد و آسیبی در دیدرس ما باشد، آیا  نزدیک، دغدغه
شود که ظلم و خشونت ابعادی  جا برانگیخته میریم؟ یا حساسیت ما فقط آننسبت به آن حساسیت کافی دا

ترش این پرسش: پیش آمده آیا که مچ خود را بگیریم که  وسیع داشته باشد و در دوردست رخ دهد؟ صریح
ایم، ستمی که تحت فالن مفهوم و  که به روایتِ ستمی بزرگ در فضای سیاسی مشغولدرست در حالی

باشیم؟ آیا   مان بودهتر در فضای شخصیاندرکارِ ستمی در ابعاد کوچکپذیر است، دستندیبمقوله طبقه
  ایم، در فضاهای کوچک شخصی نبستن بر هیچ شکل از ستم و خشونت را داشتهی چشمکه داعیهدرحالی

و    مان در اعمال ستم و خشونت بسته بوده است؟ خود آیا نقش کوچکمان بر ستم گشوده، و دستچشم
توان میان این دو موقعیت نسبتی که چطور میایم؟ و سرآخر آنگر را بازی نکردهای از یک ستمشدهرقیق

برقرار کرد؟ نسبتی فراتر از صرفِ »تکرار زبانیِ« این شعار که »امر شخصی امر سیاسی است«؛ نسبتی که  
 به محتوای این شعار تبلوری واقعی ببخشد. 
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روز چند مساله  که روزبهت به بدوجدانی و نکوهش اخالقی منتهی شود. فقط اینها بنا نیس طرح این پرسش

 نماید:  تر میپررنگ

موجود، اصال چیزی را  های ازپیشبندیاول ـ آیا بدون نگریستن از چارچوب مفاهیم انتزاعی و ورایِ دسته

 پذیر است؟ بینیم و آیا اصوال چنین دیدنی امکانمی

آیا نگاه بیرون قاب ـ معطوف شود و فقط امر دو   تواند به دوردست ـیفقط م  دوم ـ  تواند  ردست میبه 

شخصی/خصوصی و امر کلی/سیاسی  /نزدیک  امر  میان   نسبت  چیست؟  نزدیک  امر  نأاهمیت پیدا کند؟ ش

 چطور نسبتی است؟ 

ردازد؟ و در حالت  اندازه نوشتنِ ما قادر است به رنج و ستمی در مجاورتِ ما بپایم، چهسوم ـ اگر اهل نوشتن

 توانیم امر نزدیک را به خود و به بیانِ خود راه دهیم؟ تر آیا اساسا میعمومی

ممکن است در پاسخ بگویید که نداشتن چارچوب نظری و تماشا با چشم غیرمسلح، اساسا رهزن است؛ نه  

پرسید که اگر همواره    شودشود. در مقابل اما میشود و نه چیز دقیقی دیده میبه دانایی چیزی افزوده می

بینیم؟ آیا مدام در حالِ  موجود نگاه کنیم، آیا اصال چیزی میهای ازپیشبندیها، فیلترها و دستهبا شابلون

 آوریم؟ جا میایم، نخواهیم بود؟ آیا حق امرِ واقع را بهایم و دانستهچه از پیش دیدهبازتولید همه آن

* 

زاده در  ای از لیال حسینماه پیش هم نوشتهتر با من بوده است. حدود یکقدیمی این متن از کمی  ایده

اش در باب دوپارگی و تعینی که سیاست موجود پیشاپیش به هر  به دستم رسید که دغدغه  [1]   اینستاگرام

با فضای  کرد و همزمان شاید ایده را در نسبت  موجودِ من نسبتی پیدا میی ازپیشدهد، با ایدهای میتجربه

گو کنم و محصول کار را برای او هم  وخودم گفت  کرد. بنا بود که با متن او درون متنتر میسیاسی متعین 

روز اما نکشید که در شیراز ریختند    بفرستم تا نظرش را بگوید. تایید حکمش همان روزها آمده بود. به سه

سپیده قلیان را در اهواز بردند و دیگرانی را در  همان روال که    حساب بردند. بهوحکمبر سرش و او را بی

رسد دیگر نه استثنا که قاعده و مشی معمولِ ماموران »امنیتی« شده ای که به نظر میجاهای دیگر. رویه

نیاز از  نفره بیاست؛ این که پیش از ابالغ رسمیِ حکم و طیِ روند قانونیِ آن، با یک فقره »یورشِ« چندین

پاسخگویی، رویهبهآتش  هرگونه  ببرند. شاید هم  بگیرند و  را  آدم  اختیاروار، کسی  برای بسیاری  ی غالب 

ونشان همواره همین بوده باشد. کسانی مثل صهبا و مکیه و زنان و مردان دیگر، که اگر کسی مانند  نامبی

شوند و  یر میها را به متن نکشانده بود هرگز نقش و چهره و صدایی نداشتند، چطور دستگسپیده قلیان آن
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ی زندگی عبور  آیند، از حاشیههای بسیاری که در حاشیه به دنیا میشان است؟ آدمکسی پیگیر وضعیتچه

  شانزندگی  ونشئترین  ترین تا اجتماعیشوند و ستم، خشونت دولتی و توحش از خصوصیکرده و سپری می

گری  است و بخش بزرگی از نیروی کنترلشان در معرض خشونت و آسیب مداوم  . زنانی که تننوردددرمی  را

کند.  شان میشود. دوپارهها وارد میشان را دارد، از مجرای سرکوب تن آنبندکشیدنِ ذهنکه سودای به

 ی تی دامن لیال را گرفت، که نشد حتبا چنان سرع  گسیختهشکند... توحش لجامشان را درهم مییگانگی

زودی آزاد شود، متن را ببیند  اش دهم. در این امید که بهانتشار نشاننویس متن را تمام کنم و پیش از  پیش

 و نقد و نظرش را بگوید.  

* 

ام. طبعا  ها را تجربه نکردهواسطه آنهای جمهوری اسالمی ندارم، یعنی شخصا و بیای از زندانمن تجربه

هایی از درون زندان به بیرون گسیل  ها مدام روایتبردن از شجاعت کسانی که این سالمیانجیِ بهرهبه

زندانداشته جاری  وضعیت  از  زیادی  تصاویر  سالاند،  در  دها  اخیر  قضای  های  دستگاه  داریم.  اختیار  ر 

انداختنِ طیف وسیعی از فعاالن و معترضان  زندانوقفه سرگرم بهدریغ و بیجمهوری اسالمی هم که چنان بی

مان را دراز  خان ـ آن همراهِ کودکی در دورانِ جنگ ـ دستهای مختلف بوده، که اگر به سبک زبلحوزه

می کسی  به  زیاد  احتمال  به  که کنیم،  این  رسیم  باشد.  کرده  تجربه  »شخصا«  را  تا  زندان  نوشتم  را  ها 

تر  مراتب امنام، به، در حال نوشتن اش نشستهیقین این میز که من پشتام را ترسیم کنم. چه، بهموقعیت

ای  زاده پیش از هجوم و دستگیری در شیراز نشسته بود و دغدغهست که کسی مثل لیال حسیناز جایی

آید  ای دیگر میکه صدای او که از تجربهاش را به تصویر کشیده بود. و شگفت آنت زندانبرآمده از تجربیا

 کند.  هاست با من است، دچار رزونانس میو بستر مادی بس متفاوتی را پشت سر گذاشته، فکری را که ماه

ت موضعی  ای بنویسم و به نگاهی کمی متفاوت ـ و شاید به صوردر متن زیر خواهم کوشید از دغدغه

درحاشیه اما  جدیموجود،  ـگرفتهمانده،  انکارشده  یا  »زنانه«    نشده  نگاهی  بتوان  شاید  که  کنم،  دعوت 

توان  نامیدش. »زنانه« در این کانتکست بنا نیست الزاما صفتی در پیوند با جنس بیولوژیک باشد. گرچه نمی

کند،  گذاری میها را نشانهنِ اجتماعی آنناگفته گذاشت که به احتمال زیاد کسانی که برساختِ »زن«، بود

اند، از این  حقوقیِ موجود بسترش را شکل دادهـسیاسیـای که هنجارهای اجتماعیی تاریخیبنا بر تجربه

تری دارند و برای دیدن و تجربیدن از این پرسپکتیو مستعدترند. روشن است اما  ی بیشقسم سوژگی بهره

تواند در این جایگاه سوژگی قرار بگیرد و نه »امر زنانه« بناست فقط  نه می  خواهد وکه نه هر زنی می

چنین خواهم کوشید آیند. در متن هممی  مختص به گروهی باشد که در صحن اجتماع »زن« به حساب
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با تاسی به مقاالتی از الن سیکسو و  پذیری آن نگاهِ »زنانه« را  خطوط نظری محوی از چگونگی امکان

ی  از چیزی بنویسم که به تجربه و البته مشاهده  [2]شتن، زنانگی و مبارزه به تصویر بکشم.نو  نگاهش به

تر شده  اش مدام محسوستر از قبل ـ ضرورتگیری شاید پررنگدور و نزدیک من نیز ـ و در این ایام همه

 سپیده قلیان نیز اندکی  زاده بنگرم و در نوشتنِی لیال حسینکوشم از این منظر به دغدغهاست. در انتها می

بخش فمینیستی«  قسمی »سیاست رهایی  تامل کنم. با این امیدواری که از دل این تامل و تامالت دیگر،

 مان بیشتر شود. و مبارزه تر مجال وجود و ابراز پیدا کند و صدایمان بلندتر و نیروی زندگیهرچه بیش

 . کدام سیاست؟ کدام شعر؟ 1 

از ضرورت و از امکان نوشتن   [3]ای به نام »شعر و سیاست/ شعر، سیاست است؟«در مقاله  الن سیکسو

ی انقالب، در زمان سرکوب. از معنای نسبت معینی که  پرسد، از چرایی و چگونگی سرودن در زمانهمی

ت و  کردن دیگران در این نسبکند، و از چگونگی سهیممیان ما با مرگ و زندگی وجود دارد، سوال می

ها«  وجو، درون نوشتهها، در مبارزه، در حال جستسازد: »]ما[ زنان در جنبشرابطه. سیکسو یک »ما« برمی

شوند؟« )همان(.  ها، وقتی زنان به سکوت واداشته میچرا شعر، کدام ترانه»  پرسد:(. بعد می7،  1980)سیکسو:

تپرسد که شعر چطور میمی باشد، وقتی که  داشته  پیشاپیش همهتواند وجود  را پس  منای سیاست  چیز 

ی »دوپارگی« سیاسی زاده در پست اینستاگرامش دربارهچه لیال حسینزند؟ چنین پرسشی مرا به یادِ آنمی

زاده، پست  اندازد )م.ک. لیال حسینو الزام به بازی در »زمین از پیش موجودِ« سیاست غالب نوشته نیز می

 اینستاگرام(.  

منتشر شده است ـ سال انقالب ایران. سیکسو خود را در نسبتی    1979سیکسو در سال    شعر و سیاستِ متن  

نویسد که اگر بخواهیم  دهد. میقرار می  57های اول انقالب  جالب با جنبش ضدحجابِ زنان ایران در ماه

ر اجباری  های کا سرخ و اردوگاهعصر گلجا برسیم که همزمان هموجودی »زنده« داشته باشیم، باید به این

این به  لحظهباشیم؛  به شدتِ یک  برسیم که همزمان  به    جا  و  بیندیشیم  بدن،  از  لحظه  زندگی، یک  از 

هراسِِِ قحطی و گرسنگی نیز: »زندگی باید به زندگی بیندیشد و علیه مرگ بیندیشد« )همان(. او تقابلی  

سرخ، رویکرد راینر ماریا ریلکه  با گل  کشد. در مقام مواجههرا میان قسمی نگاه مردانه و زنانه به تصویر می

نویسد: تامل ریلکه بر  گذارد و میمی  تبار ـی برزیلی یهودیرا برابرِ رویکردِ کالریس لیسپکتور ـ نویسنده

ی کالریس  سرخ در یکی بشکفند؛ مواجههگذارد صدها گلشود و میبودن« به گل نزدیک می  سرخ »گل

دارد، دوباره و دوباره نگاهش  سرخ را زنده نگه میکه او چگونه یک گلدهد  مان میلیسپکتور اما نشان

سرخ.  کردن به گلسویِ خود و نگاهکردن به همهکند، با نیروی نگاهاش میگونه محافظتکند و اینمی
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سیکسو مایل است تفاوت میان این دو راه را درک کند: راه لیسپکتور که خود را زنده در برابر چیزی از  

میزند قرار  همان،  گی  )م.ک.  ریلکه  راه  و  شکل8دهد  برای  را  (؛  مختلفی  نکات  درک،  این  به  دادن 

 شمارد: برمی

 . درسِ کُندی الف

جا نیست« )همان(. زنان  جا هست و هیچزعم سیکسو »ریلکه از تاریخ پیاده شده است تا بنویسد. همه  به

را بیندیشیم، فقیرترین    ترین: »ما باید بتوانیم فروتنانهنویسد که اما باید در تاریخ بمانند. خطاب به زنان می

های پنهان در سادگیِ یک پرتقال پیدا شوند« )همان(. پرسش  را به یاد بیاوریم. توانا به آن که بگذاریم گنج

بیند و در همین راستا شتابزدگی  شود؟ سیکسو آن را نیازمندِ زمان میاما اینست که این امر چطور ممکن می

اندیشیدنانهرس و  جمعی  میهای  نفی  را  »مانیتوری«  خود  زعم  به  است«.  های  تله  »شتابزدگی  کند: 

کند. از  ها دعوت می»تازگی«ای که هر روز همان است که بود، طعمه است. او به مقابله با فشار رسانه

را زمانی، تاریخی و از خالل نسلنویسد که حرکتای میطلب و تمنای زندگی کند، در  می  ها ثبتاش 

 (. 9- 8عرضِ تاریخ است و فرارونده از تاریخ )م.ک. همان،  

 شدن، سیاسی است . نزدیکب

چه میان ماست،  دقت از آننباید با یک جمله پرید: باید به  کند که از روی فضای زندهسیکسو تاکید می

هایش از کشتار زنان  لمراقبت کنیم. فروتنی و بخشندگی الزم است برای این که شتابزده نشویم. در مثا

توان یک  ها همه، نمیها، از کشتار جمعی زنان یهودی. و این که از سرنوشت اینکند، از قتل انسانیاد می

باز اما می بیندیشیم«.  شود پرسد که زیر فشار رسانه چگونه مییادداشت سطحی ساخت: »باید طوالنی 

ی اخبار منفی، بس بیش از  ها در هجوم روزانهسال( و این پرسشی است که این  9اندیشید؟ )م.ک. همان،  

 گذشته با زندگی ما عجین بوده است. 

 . اندیشیدن به دیگری ج

شدن آرام به نظر او تنها شکل  ی زنِ سیاسی است؛ نزدیکشدنِ آرام به باور الن سیکسو، وظیفهنزدیک

زم اندیشیدن طوالنی است.  دهد. درواقع مالگیری اندیشه مجال میشدن است که به شکلممکن نزدیک

بیند. چنین  راندن نزنیم، ضروری میکه دوباره دست به کشتن و پسشدنی آرام را برای آنسیکسو نزدیک

دهد که  جای دیگری بگذاریم«. اجازه میدهد »بکوشیم خود را بهشدنی است که به ما اجازه مینزدیک

گذارد دیگری سر جایش بماند. نفرت  ا کرد که میشدنی را احیفضای دیگری را بگشاییم. باید آن نزدیک
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کنند، محرومش  گذارند دیگری وجود داشته باشد، حذفش میاز زنان و نژادپرستی دو مسیری هستند که نمی

 کنند )م.ک. همان(.  کنند یا او را در حجاب میمی

 بند. پرسش از روبند یا پیشد

بیند برای بیرون آمدن از پسِِِ  سو نوشتنِ شاعرانه را راهی میبند را از خود دور کنیم. سیکباید روبند و پیش

هایش  (. از یکی از متن10اند« )همان،  واقع در حجابحجاب. چه، »بخش اعظم زنان جهان، سمبلیک یا به

ای را بازیابد که معموال  رفتهی ازدستنوشته که میوه  برد که برای آننام می[  4]به نام »پرتقال را زیستن«

حجابی پنهان است و درست در همان زمانی که به نوشتن متن مشغول بوده، زنان ایرانی به خیابان    پشت

اش را در  که تناقضات ساختاریآنگوید، بیآمده بودند. از ضرورتِ اندیشیدن تاریخی به پرسشِ حجاب می

 حجاب کنیم )م.ک. همان(: 

ی محافظت(  مثابهانسوی در حجاب کردند )حجاب بهخاطر استعمارگران فرزنان الجزایری خود را به  ـالف

 ها استفاده کردند )حجاب برای سرکوب(. و بعد مردان حجاب را علیه خودِ آن

ـ یک نوع پراکسیس برای برداشتنِ حجاب )مثال نوشتن( اجازه ندارد شکلی دیگر از پراکسیس )مثال  ب

 را در حجاب کند/بپوشاند.   ی زنان ایرانی( مبارزه

 ونه نزدیک شدن . چگ2

ای برقرار کند. از وجه اشتراک خود با زنان ایرانی  کند میان دور و نزدیک رابطهسیکسو تالش می در ادامه

یابی پوزیتیو برای اندیشیدن در جهت زنان ایرانی استفاده  گوید که دیگر زنان از امکانِ هویتپرسد و میمی

کرد، دیگری را نباید به درون کشید و به خود  یابی نباید افراط و اغراق  کنند؛ با این همه در این هویتمی

ی شتابزدگی درست در ضمیمه کرد. باید اجازه داد که امر مشابه و متفاوت به حال خود بمانند. مخاطره

جا  جاست: خود را بر دیگری تصویر کردن؛ بر او هجوم بردن؛ او را پشت سر گذاشتن. احترام در اینهمین

بودنش، به او راه دادن و از او استقبال کردن. سیکسو بر  گری در دیگریضروری است. توان پذیرفتنِ دی

کند  به جنبش زنان نیرو بخشیده. همزمان اما یادآوری می  1979این باور است که جنبش ایران در سال  

مبارزه ندارند  اجازه  کنند،که  دریافتش  بروند،  استقبالش  به  باید  بلکه  کنند،  خود  آن  از  را  ایران  زنان    ی 

از آنِ زن می را دانشی  نیاز دارد. زمانبپذیرندش. او پذیرش و استقبال  نداشتن  داند. چیزی که به زمان 

روزبودن و خودباوری در اجتماع. در کودکی زمان داریم.  ای است »مردانه« در نسبت با الزاماتِ بهپدیده 

های نیرومندی نیز  لوغ تام، کودکیآورد که در رسیدگی و بکالریس لیسپکتور و زنانی چون او را مثال می
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بینند و پیش از زمان فهمیدن،  توانند مانند زمان کودکی مشاهده کنند. پیش از زمانِ دیدن، میدارند: می

طلبد و ـ به بیان سیکسو ـ فضای  شنوند تا فضا برای دیگری گشوده بماند؛ چنین عملی شکیبایی می می

(.  12-11هایشان خود را بسط دهند )م.ک. همان، ش دهند، تا چهرهانتظار الزم است تا چیزها خود را نمای

خودساز را که رویکرد غلبه و سلطه است،  ِتوان رویکرد ازآناگر به ادبیاتِ سنت انتقادی مراجعه کنیم، می

دهد ـ  گر که مجال پیداشدن میشدنی ناسلطهقرار داد: نزدیک  به زعم من برابر شکلی از رویکردِ میمتیک

نزدیکرویک و  آن سخن میردی هنری. صبر  از  که سیکسو  آرامی  با  شدن  دارد  گوید، هماهنگی خوبی 

 گری که برای رویکرد میمتیک مورد نیاز است. ی غیرسلطهپسیویته

بیند: باید به  شدن و توانِ پذیرش نسبت دارد. شعر را سیکسو کار خیلی کندی میو شعر؟ شعر با نزدیک

سبتی کوچک و حیاتی را حس کنی، پیوندی را کشف کنی که به معنایی در میان  جا برسی که ارتعاشِ نآن

دو سویه از یک چیز راه دهد، میان یک چیز و یک ماهیت. اما فقط با یک نوع شعر مواجه نیستیم: شعرهایی  

لکه  نامدشان؛ اشعار ریدهند و سیکسو »شعرهای بسته« میوجود دارند که شاعر را در برابر واقعیت پناه می

شوند. شعرهای دیگری اما وجود دارند که چنان  برای او مثالی هستند از شعرهایی که در خود بسته می

گشوده که  گشایند؛ شعرهای مدامدهند، پنجره می اند: »شعرهای زنانه« که جا میهای پیدای گشودهدست

واقع می امر  به  را  کار میخود  لیسپکتور روی فضا  ریلکه و هم  ریلکه  گشایند. هم  اما فضایی که  کنند. 

سرخش را با  شده است، درون خودِ او جای دارد، و از این روست که گلزعم سیکسو، درونیپروراند، بهمی

کشاند. زنان قادرند چیزها را از راهی زیرکانه و صبورانه لمس کنند، چنان که ریلکه. اما  خود به مرگ می

کوشی با آن چیز در واقعیت، شاعرانه زندگی کنی. راهی برای  بندند. راهی وجود دارد که ب چیزها را نمی

 (. 12که به آن چیز زندگیِ دوباره بدهی )م.ک. همان، آن

»چیزها    ی ما نسبتی برقرار کند:کوشد میان این گشودگی و درخودگرفتنِ چیزها و مبارزهسیکسو در ادامه می

ترین چیزها و وجود  دهد که باید میان کوچکاسخ میما دارد؟« و پ  را در خود گرفتن، چه ربطی به مبارزه

روشنی  انسانی گذرگاهی بیافرینیم؛ بتوانیم بگذاریم که گیاه گل دهد و کودک رشد کند. پاسخش خود به

شدن دهد، »بدون ارجاعی به نزدیکطور که خودش در ادامه توضیح میپاسخی شاعرانه است. چه، همان

نمی بهشاعرانه،  زنتوان  و »سیاسیشکلی  بود«.  سیاسی  میده  نظر  به  که  است  چیزی  زنده«  رسد بودنِ 

پراکسیس میان  در  او  بپروراندش.  و  کند  کشف  را  رازش  است  مایل  برای  سیکسو  که  بسیاری  های 

دهد،  بیند، چراکه در سطح زبان روی میشدن وجود دارد، پراکسیس شاعرانه را از همه موثرتر مینزدیک

(. مساله دور  13-12ب برگردانیم تا تعینات زمین و گیاه را به آن بازپس دهیم« )همان،  »باید زبان را به عق
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باید فراموش  کردن، که برای بهراندنِ فراموشی است. نه برای فراموش باید نوشت. نه خود را  یادآوردن 

ها را  موقعیت  کنیم، نه دیگری را. باید به خود زمان دهیم تا در فضای دور و بر اشیا و موجودات زنده و

 (.  13دهیم )م.ک. همان،  تفحص کنیم. تا نگاه خود را از نو زنده کنیم. نباید ترسید که زمان از دست می

 . پرسش از امر مهم و امر جانبی 3

(.  14ترین پیدا شود« )همان،  اهمیتترین و بیشمارد که »بگذاریم نزدیکسیکسو این توانایی را مهم می

 کشد: ای وجود دارد؟ او »اقتصادِ امر نزدیک« را به پرسش میو »مجاور« چه رابطهمیان »مهم«، »جانبی«  

با چیزها، رابطهاهمیت چیزها در چیست؟ رابطه» لیبیدویی به  ی ما  اقتصاد سیاسی و  با  ی ما را 

قدر هم که کوچک باشند، واجد اهمیتی هستند. از قضا دیدنِ امر  کشد. چیزها هرچهپرسش می

بودن چیزهایی است که  ترین کار است. مساله نامرییشکلی ناسازوار سختانبی، بهنزدیک، امر ج

پیماید: مساله سفر  شدن سیاسی، فضای امر نزدیک را، نزدیکی را، میاند. نزدیکجا بودههمیشه آن

درونی است، سفر به صمیمیت. دیدنِ یک موجود، یک چیز، همواره در واقعیت، آن را در حالِ آمدن  

 )همان(.   « استدیدن 

آننزدیک به  نزدیکشدن  بیچه  دارد  قرار  از همه  نزدیکنهایت سختتر  از  که  تر  است  به چیزی  شدن 

بریم، چراکه  ترین چیز را اغلب از خاطر میشدن به نزدیکنویسد که ما نزدیکدورترین است. سیکسو می

ی تملک  نزدیکی مراقبت کنیم. وسوسهایم و برایمان دشوار است که از  خودسازی تربیت شده آنِبرای از

این معناست که »به    بودن برای سیکسو به(. زن15بلعیم )م.ک. همان،  چیز را میبسیار قوی است. ما همه

اش مجالِ ورود بدهیم«)همان(. آدم باید در هر نگاه، نوری از درون خودش بگذارد. به  چیزی در غریبگی

گیرد: دیدن برای  ای نامریی شکل میرا درست ببینیم، دورِ آن چیز هالهباور او، اگر بلد باشیم وجودِ چیزی 

کردن را بیاغازند؛ »این دانشِ دیگری]موجود دیگر[ است«. هرگونه  دیدن، پیش از آن که چشمان ما روایت

که فروبکاهدش یا نابودش کند، شکیباییِ بودنش مجال بدهد بی آن شدنی که به دیگری در دیگرینزدیک

را میخاص   تخمخود  »برای  برای چهرهطلبد:  دارد،  وجود  شکیبایی  یک  دوستمرغ  شکیبایی  ی  داشته 

های تولد هستند« )همان(.  ها قابلههایی وجود دارد. شکیباییدیگری. برای تمام انواع موجودات شکیبایی

برای ستایش    تر از آن نیاز دارد کهاش، توانی بس بیش غریبگی ِ مرغ در تمامیتدرک عظمت یک تخم

آموزد که به تخم یک مرغ آن توجهی را بذل کنیم که  کوهی در دوردست الزم است و لیسپکتور به ما می

گرفته  های آهکای حقیقی از عادتمرغ را زنجیرهتوانست در ما برانگیخته باشد: »دسترسی به تخمکوه می

 (. 16-15پنهان کرده است« )م.ک. همان، 
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 . برخورد با زشتی  4

ای را ببیند که  در ظاهر فقط مشمئزکننده، باشندهار او این بود که در این چیز دهشتناک و بهک»

 (. 17)همان،  « آید. گزینش و ردی وجود نداردی باشندگان به حساب میمیان همه

 ی بودلر ی »الشه« نوشتهـ ریلکه درباره

واقعیت را غربال نکرده، دست به گزینش نزند. اما در  آل شاعر این است که موضوع خود را برنگزیند،  ایده

کاری کند و آن »زشتی«    تواند با آنپذیر نمیآلیست، خودشیفته و آسیبای هست که شاعر ایدهواقعیت حوزه

تر  تر به تصویر کشیده بود، برجستهاست. سیکسو در بحث از »زشتی«، تفاوت میان دو رویکردی را که پیش

ی سیب مانند سزان کار کند؛  زعم او این بود که یک سزانِ شاعرانه باشد. درباره  آل ریلکه بهکند: ایدهمی

ترین چیز بتابد. اما او هرگز نتوانست درس بودلر را دنبال کند: هرگز  انتخاب نکند، بلکه بگذارد که ساده

، از سویی اگر به الشه  برای شاعر بیش از حد است  نتوانست نگاهش را از الشه برگیرد. تالشی ـ مرگ ـ

شود. سیکسو از ریلکه نقل  همه اگر الشه را تحسین کند، دیگر بخشوده نمینگاه نکند، گناهکار است. بااین

حد بپذیرم، چیزی که شاید  ام. ناتوان از این که فقر بیشک هنوز خیلی به داشتن متصلکند که: »بیمی

گوید که  داند. از جویس مییت را شامل اغلب مردها میام باشد« سیکسو این وضعی اصلیواقع وظیفهبه

را ترک می ایرلند جدا میتاریخ  از  کند، از مادرش، تا به ادبیات بازگردد. خود را در ادبیات  گوید، خود را 

را بیمحبوس )در خود(، زمان  را بنکردن  این راه  او  دانستن.  اگر مثل  بیند. همبست میاعتبار  چنان که 

توانیم شعر را نازیانه کنیم. شعر بسترش را خود درلین را ـ خود شعر را ـ در جیب بگذاریم، میهایدگر هول

 (.  18گستراند که تماما فراتاریخی باشد )م.ک. همان، گونه میاین

از دید سیکسو توان زنان خاصی الزم است که درس زشتی را بپذیرند: درسِ انتخاب نکردن، »تعریف«  

ی برخورد ریلکه و لیسپکتور  گردد به شیوهداستان خودش تعریف شود )همان(. او بازمی  گذاردنکردن، که می

سرخ را تجربه کنیم.  گذارد که ما گلسرخ نوشته، اما لیسپکتور میی گلشعر درباره  24سرخ: ریلکه  با گل

سبُکی  برویم. به  سرخ را پیش بگیریم، مسیر او راسرخ برسیم، الزم است که راه گلبرای آن که به قلب گل

سرخی که مزاحمش شویم. حاال گلآن سرخ به عطرش وارد شویم، بیدنبال جاپای عطر گلنزدیک شویم، به

زندگی می شده،  آشکار  آمدن گل  با  که  اتاقی  در  است.  اتاق  بهدر  سیکسو چون کالریس    کنیم.  گمان 

سرخ را  ه باید، روا داشته، قادر است گللیسپکتور واقعیت امر را حفظ کرده و همان لطافت و احترامی را ک

مثال الک میبا  فقط  اما  ریلکه  کند.  جایگزین  تکپشت  یا  شقایق  بهتواند  را  گلشاخ  بنشاند.  جای  سرخ 

 (.  19-18کند )م.ک. همان، گذارد، ریلکه اما چنین نمیکالریس لیسپکتور سوسک را به جایش می
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ی ثابتش زبان است و  داشتن است. نقطهن و دستِ خود را بسته نگهریلکه، خود را بستـمنِـدرونِـجهانِ

گوید. کالریس لیسپکتور هم اما هست و با او جسارت و خواستِ امر ناتمام.  جا سخن میهر شعر از آن

ها  شود. قدرت عظیم امکاننظمی عمیق ارگانیک، که با این همه نظمی نهفته در آن حس میخواستِ بی

گذارد چیزها به سبک  نکردن« که میی کمبود در یک عمارت. هنر »انتخابتِ تجربهرا خواستن. خواس

گیرد، پیش از آن که  های خود شکل میآید و در زبانکه ماده به خود میخودشان او را متاثر کنند، درحالی

قرار ندادن    نوشت« نوشته را هدف-(. »زن20گرامر، قوانین خود را به او تحمیل کرده باشد )م.ک. همان،  

 است: 

نمیما شیئ» تولید  تولید نمیکنیم، قوطی و جعبهواژه  تولید نمیی جواهر  کنیم. کنیم. »کتاب« 

 (. 20)همان، « آوریمها را به وجود میها راهبلکه در حرکت

آور که به چیزی واقعی جسارت کنی که »زیبا« و  نویسد: از این زیبایی عظیم هراسمی  سیکسو از مخاطره

ی »هست« که بدون من  یافته نیست، سمبلِ چیزی نیست، شخصی نیست. جسارت به بودن در هستهمنظ

ای که  هست، اما بدونِ دیگری نه. این که جراتِ فقرِ یک لحظه را داشته باشی. از حقیقت موجود زنده

هیزی. توانا  بخشی ندارد، نترسی. جرات ترسیدن داشته باشی. احتیاط نکنی. فقط از دروغ بپرمعنای لذت

پشت، سوسک، صندلی، عشق. تقلیدی که بازتولید  سرخ، که به تقلید از الکباشی و نه فقط به تقلید از گل

 (. 21نکند، بلکه در خود بپذیرد: »واقعیت هیچ مترادفی ندارد« )همان، 

باشد.  پرسد: »نوشتن با کدام دست؟« و پاسخش دستی است که بیننده، شاعر و گیرنده سیکسو سرآخر می

کرد که قدرتش تحت این شرط برقرار است که دراز نشود و خود را نشان  دست ریلکه اما همواره گمان می

ات را به من بده، تا دستم را در آن بگذارم و با  گردد: »دستسوی زنان بازمیندهد. کالریس لیسپکتور به

 من بیا تا امر کنونی را هدیه دهیم« )همان(. 

 . صداهای زنانه 5

گوید  دارد، از زنانی می  شعر و سیاستی  که محتوایی بسیار نزدیک به مقالهپرتقال را زیستن  سیکسو در    الن

،  1980ترسد )سیکسو:  ها میشان حرف بزند، چراکه از سقوط کلمات روی صدای آنکه مایل نیست درباره

دست108 در  را  کلمات  زنان  این  صدای  بیمی  (.  »ظرافتی  با  و  درس گیرد  چیزها  پایان  نزدیکیِ  در  ت 

ها هجوم  هم بزند یا بر آنها را بهکه ابعاد آنآنشان کند بیگذاردشان، تا چیزها را صدا بزند و وزنمی

کنند و با صداهایی نسبتا نامریی نجات  گویند، مراقبت میانداختن سخن نمیدامبیاورد«. زنانی که »برای به
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گویی انگشتان یک هنرشناس و چنان سریع که منقارهای    دهند. صداهایی چنان معطوف و دقیق کهمی

های  که گویی سایهکنند، چنانکنند. بس نزدیک به چیزها درنگ میپرندگان. اما جمع و نامگذاری نمی

 (. 109یابد« )همان، ی پیدایی درمیها باشند ]...[ و صدایشان نشان زندگی را در لحظهی آنتابنده

زما را  او  خودِ  که  زنانهصدایی  ناشناس  داده، صدای  نجات  که  نی  بوده  از    1978اکتبر    12ای  را  راهش 

هایش بس دور و در ژرفای  دوردست تا به او باز کرده. زمانی که او جسارتش را از دست داده بوده و نوشته

در  کند.  ای پیدایش میتوانسته خودش را پیدا کند، نوشتهگاه که خودش نمیتنهایی بوده است. و بعد آن

کرده  موسیقی نیز در او رسوخ نمی  حتیای بوده که  حالی که روحش بس دور از او در فروبستگی نومیدانه

هایش آیا قادرند پرتقالی  پرسیده که دستگوید. از خود میی خود با پرتقال میدادن رابطهاست. از ازدست

گریخته و شرم داشته که نتواند سعادت  صدا از برابر پرتقال مینزدیک و صبور را در ظرف میوه بیابند؟ بی

اند که به پرتقال باور داشته باشند. صدای دوردست،  ایی توان این را نداشتهمیوه را دریابد. دستانش در تنه

گرداند  دهد. کودکی را از نو به او بازمیزعم سیکسو نجات میس لیسپکتور برزیلی، پرتقال را بهصدای کالری

ال را دارند )م.ک.  های ما دانش طبیعیِ پرتقتا بتواند پرتقال زنده را بردارد و از آن تجلیل کند. چراکه کودکی

 (. 111-110همان،

بهره نوع شجاعت  دو  از  سیکسو  تعبیر  به  تا سرچشمهلیسپکتور  رفتن  است: شجاعتِ  تا  مند  ـ  چیزها  ی 

که  آنکه خود را تقریبا کامل از دست داده، و  البته بیی خود؛ و شهامت بازگشتن تا خود، در حالیناشناخته

را   خود  او  کند.  انکار  را  رفتن  صبوریِاین  و  خونسردی  می  با  دست  از  سیکسو  مهیبی  نگاهِ  در  دهد. 

لیسپکتور بهبهجان )م.ک. همان،  خاطر شکافتن، درخشیدن و رهاگذاشتن حواس خود بوده است  دربردنِ 

داند، که رد ترس را در عمق بیابان دنبال  ای را متعلق به زنان میسیکسو چنین شجاعت دوگانه(.  120

جا بازگردند،  اند، تا دوباره از آن، ترس را چشیدهجا رسیدهاند؛ به آنآن تفحص کرده  کرده، تا حد مرگ در 

(. در بیان نسبتی که میان چیزی  121-120نه بدون ترس، اما از آن زمان، توانا به ترسی زنده )م.ک. همان،  

 نویسد: ای بزرگ در دوردست وجود دارد، میکوچک در نزدیکی و مساله

ت  شک عنصری اس]حرف نخست »پرتقال«[ بی  Oتوانند شهادت دهند که  ه میزنانی هستند ک»

حق را داشته باشند که نشان دهند حقیقت ]حرف نخست »ایران«[، که قادرند این شجاعتِ به Iاز 

 (. 122)همان،   «تواند به این جایگاه برسد که در خدمتِ حقیقتِ ایران باشد]...[پرتقال می

کردن نسبت میان موقعیت خودش و چیزی است که در اعتراض زنان  دنبال پیدا  سیکسو کماکان در متن به

 گذرد: به حجاب در ایران می
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ها،  اهللکند؟ ]جایی[ دور از مرزها، تانکرها، قوانین، دور از آیتپرسشِ ایران ما را در کجا متاثر می

جا که زنان بدون  آن  درخت، نزد هسپریدها،زندگی فرانسوی، لودگی آمریکایی، درون جنگلی بی

 (.  124کنند )همان،  ای از خوشبختی را ابداع میی مسیر گناهکاری، انواع تازهنقشه

اند، تا رسیدن کفایت تحلیل رفته و نحیف شدهجا که بهاند، تا آنها رفتهاز دید او تنها زنانی که تا ناچیزترین

ماندنِ پرتقالی بس  دانند که زندهتنها این زنان می  تواند مسیرش را پی بگیرد،به جایی که بزرگیِ هرچیز می

هایشان حصر و پنهان شده و مورد نفرت  بزرگ شرطِ رهایی کل بشریتی است که در میان مردمان و تاریخ

می اینقرار  بزرگ  پرتقالِ  استعارهگیرد.  میجا  که »همهای  اورینت  برای  و  ایران  برای  نارنجی  شود  اش 

از پرتقال فاصله بگیریم« )همان،  ایران نمی  که »به  نویسداست«. سیکسو می توانیم نزدیک شویم، اگر 

گناهی نیز اهمیت  موازات این شجاعت، قسمی بیبه( و پرتقال چیزی نیست جز امر مجاور، امر نزدیک.  123

است،  گناهی ناشادِ او عذاب وجدانش  بیند. بیی خود را از آن تصادفی مییابد. چیزی که سیکسو بهرهمی

ترین نیرو  گناهی کالریس لیسپکتور برایش روشنایی حقیقی است: »دشوار است داشتنِ بزرگکه بیحال آن

(.  125- 124سرخ، شادمانیِ صافیِ بودن پیش از هر نامگذاری« )همان،  کس نبودن، مثل یک گلبرای هیچ

ای  ه است. با شروع از نوشتهچه از »عشق به پرتقال و...« نوشته، در حس گناهکاری نوشتگوید که آنمی

احتیاطیِ حقیقت اقامت کند، به نوشتن موفق  شرمی در بیتوانسته فراتر از تمام ظواهر بیاز لیسپکتور که می

ی لیسپکتور  خطارفتن هراسی ندارد. جملهروید و لیسپکتور از بهشده است. چراکه حقیقت بر خطرِ خطا می

ام را دارم که بدهم؛ و سیبی دارم در تاریکی. این  ارم. فقط گرسنگیدانم که هیچ ندچنین است: »امروز می

(. سیکسو سیب  126رو شوم و بدانم که یک سیب است، تمام دانش من است« )همان،  که بتوانم با آن روبه

میانجیِ متن او به قسمی شجاعت و  جای آن رویانده است و خود را بهرا از لیسپکتور گرفته و پرتقال را به

نداشتن« است که کمبودی وجود خاطر آن »هیچگناهی نزدیک کرده است. به باور سیکسو درست بهبی

تواند نیرویی زاده شود برای  ندارد: »چنین گرسنگی خالصی یک آغاز است. از چنین گرسنگی بزرگی می

 (. 127ورزیدن به زندگی« )همان،   عشق

 یگر زنان . برای صدای لیال، سپیده، نرگس، مریم و بسیاری د۶

سیاست موجود ما را دوپاره کرده است. آنچه که امروز مداوم در فضای مخالفین سیاسی توی »

جا باشد. سیاست برای ما نتوانسته  اش کنیم شاید از همینیابیتوانیم ریشهزند و انگار نمیذوق ما می

توانیم  زنیم، نمییدر نظام ارزشی دیگری جای بگیرد. ما امروز مادامی که در زمین سیاست قدم م

بخش، سیاست زنانه، سیاست پرولتاریا، سیاست یزله یا ... حرف بزنیم. ما مجبوریم  از سیاست رهایی
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ای پیش مشخص.  از  قواعد  با  بایستیم،  موجود  پیش  از  زمین  متاسفانه همان  در یک  ن سیاست، 

؛ معنای »قدرت«  کندکه مصلحت، حقیقت را متعین میکنون موجود و مسلط است. جاییسیاست تا

کننده است و حاشیه متن را  ماند؛ امر مرکزی امر غالب، پرسروصدا و تعییننخورده باقی میدست

 زاده، پست اینستاگرام(.  )لیال حسین .«کندمتاثر نمی

زاده در پستی عمومی در اینستاگرام منتشر کرده بود. متن از  نوشته ابتدای متنی است که لیال حسین  این

گوید و بازی مخالفان سیاسی در یک »زمین از پیش موجود]...[ با قواعد از پیش مشخص« و  می دوپارگی

کشد که تکلیف تجربه را از پیش معین کرده است. »سیاست تا کنون  »نظام ارزشیِ« صلبی را به نقد می

یچ شکل  راند و بدین ترتیب »امر مرکزی« به هموجود و مسلط« بر فضای مخالفان سیاسی نیز حکم می

ماند.  نخورده باقی میدهد و معنای »قدرت« دستای از سیاستِ برآمده از حاشیه مجال حضور نمیتازه

زاده بناست بر آن نور بتاباند، این است که چطور سیاست غالب قادر  ی متن لیال حسینای که ادامهمساله

 جا بگستراند. است »نظام ارزشی« خود را همه

اش این  ها جلوتر از نظر پیش رفته« و داورینویسد که »عمل فرسنگمر ناخوشایند میاو در ادامه از این ا 

 است که: 

مادامی که عاملیت در آگاهی جای نگیرد، مادامی که نظام ارزشی را واسازی نکند، مادامی که  »

منجر نشود، هنوز و همواره »سیاست«    شکل دیگری از بودن و اندیشیدنکردن به  شکل دیگر عمل

آنکه بدانیم چرا، سرخورده  گردد و ما را بیی مرکزی »توحیدی« به ساحت مبارزه برمیاعمال سلطه

  «چیز قرار است در دور باطلی تکرار شود کند. گویا چیزی قرار نیست تغییر کند، همهو نومید می

 )همان، ایتالیک از من(.  

کردن، »شکل  ترتیب که شکلی متفاوت از عمل  د از دل عمل شکل بگیرد، بدیناز دید او »آگاهی« بای

ی سیاسی دیگری از بودن و اندیشیدن« را ممکن کند. او مشکلی را با »گوشت و خون« حس کرده: مبارزه

  کوشد ماهیت این دوپارگیتناقض و دوپارگی با خود آورده، توان او را تحلیل برده است )م.ک. همان(. او می

 هایی توضیح دهد: را با مثال

گیری  ناگزیر تاریخ شکلورزم. این دوستی بهنرگس دوست عزیز من است، من به او عشق می»

هم  که فالش دوربینی نبود. زندان مرزها را بهام، زمانیخود، سیاسی است. من او را در زندان دیده

شر. دو فرد با دو خط سیاسی  ریخت. زندان مرا عاشق یک مجاهد کرد و عاشق یک فعال حقوق ب
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ی شکلی عریانی بود. وقتی  ها با هم و با من فاصله داشتند. برای من زندان، تجربهکه فرسنگ

کنی که کنار هم قرار  ای را تصور میزنی و روز آزادیخوری، گپ مینشینی کنار هم، چای میمی

قطعا سیاسی بوده و هست، چون  آنکه تمایزی عریانی شما را بپوشاند. دوستی ما  است برقصید بی

الاقل به یک امر سیاسی مشترک که نفی وضع موجود و خواست آزادی بود، الاقل در تصویری  

های از پیش موجود را  مشترک خود را گره زدیم و نزدیک شدیم. ]...[ من نتوانسته بودم چارچوب

گفت »مجاهد  ک همبندی میام وارد کنم؛ از همان زمان زندان تبعاتش را کشیدم وقتی یدر عاطفه

توانستم  طلب نشی«. من الل شده بودم چرا که نمیخندید که »اصالح می  یو همبند دیگر  نشی«

بیان کنم، نمیتفاوت را  باید  ها و تمایزها  با این موقعیت که از پیش کتگورایز نشده چه  دانستم 

 )همان(.   «کرد

بری منفرد، زندانیان سیاسی دیگری با مشی سیاسی ای میان او، نرگس محمدی و مریم اکدوستی و نزدیکی

کند.  ی شکلی از عریانی« را ممکن میی زندان، این نزدیکی و »تجربهمتفاوت، شکل گرفته است. تجربه

لیال حسین بجویم،  تاسی  اگر  الن سیکسو  ]...[ چارچوببه  »نتوانسته  در  زاده که  را  پیش موجود  از  های 

ی »امر نزدیک«، بازی را به جایی بیرون از »زمین از پیش  میانجیِ تجربهه بهاش وارد کند«، توانست عاطفه

عبارت دیگر جبر موقعیت مادیِ    موجود« بکشاند و »نظام ارزشی« را در آگاهیِ خود »واسازی« کند. به

  دادن موقعیتی »از پیش کتگورایز نشده« را شکلی زنده سیاسی است« و شهامتِ راهاسارت به زنی که »به

ی شکلی از  افکن حاکم و تجربهـ و دشمنی شدنی به ورای ساختار دوگانگیبه خود دارد، امکان برکشیده

ی کوتاه از همزیستی دموکراتیک در کنار زنانی دیگر را  همدلی، دوستی و شاید بتوان گفت قسمی تجربه

داشته، در بخشی از اهداف  های چشمگیری با او  ها، کماکان اشتراکی تفاوتداده است؛ زنانی که با همه

اند. به بیان سیکسو، او خود را »زنده در برابر چیزی از زندگی« قرار داده است و البته  شان با او شریکمبارزه

«ها بیندیشد و خود را به یاد بیاورد،  ترینی »زنده« که قادر است به »فروتنانهشکلی دیگر از این تجربه

یالپیا  ها، در ت آدم ِهایی تنیده در تنای که او در روایتسپیدار است. تجربهی سپیده قلیان در زندان  تجربه

 گذراند.  از پیش چشم ما می  [،5] کشدمیخون هورالعظیم را هورت  

ی سپیده و لیال ـ به زبان سیکسو اگر بگویم ـ در جسارتی است که در مواجهه با »فقرِ یک  شباهت تجربه

در جرات دارند،  برالحظه«  احتیاطشان  در  ترسیدن،  نمینکردنی  بازتولید  تقلیدی که  در  و  اما  شان  کند، 

پرد، به واقعیت مجال ابراز  آورد، از روی فاصله نمیجا میشدنِ آرام« بهی زن سیاسی را در »نزدیکوظیفه

به سپیده پذیرد. جسارت و درخودپذیرفتنی که  اش به خود راه داده، در خود میدهد و دیگری را در تفاوتمی
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دهد. او بلد است که انتخاب نکند  ای زنده با زشتی و سبعیت زندان و روایتِ آن را میقلیان امکان مواجهه

 و بگذارد »داستان خودش تعریف شود«. 

 نویسد: اش با دیگریِ نزدیک میوکیف مواجههاش و در توضیح کمی متنزاده در ادامهلیال حسین

خاطر محیط زندان سطحی از  ای وجود دارد که بهت، روابط همبندیها ساده اسراه حل اغلب آدم»

گیرد و باید تماما در اندرونی و در سطح شخصی باقی بماند. درون و بیرون،  صمیمیت را در بر می

ی مسلط بر روابط اجتماعی سیاسی با تاریخی چنان وسیع که  اندرونی و امر سیاسی، این دوگانه

برای من این اندرونی حامل امر  کند. انگار بلدش نبودم چرا که  میآدم در مقابلش احساس ضعف  

ی مریم اکبری  بینم به مقاومت سادهها را میها و ژستتوانستم وقتی نمایش. نمیسیاسی هم بود

توانستم وقتی  توانستم از او ننویسم و نگویم اینگونه بودن هم وجود دارد. نمیمنفرد پناه نبرم. نمی

ترور   امنیتی بودن میشخصیت مینرگس را  اتهام  او  زدند سکوت کنم و نگویم نه!  کردند و به 

گوید البد از نزدیکی سیاسی است. اما کدام شکل  گرفت. اگر فالنی از فالنی میدوپارگی شکل می

 )همان، ایتالیک از من(.  «از نزدیکی؟ 

نمی که  زنی  برای  اما،  او  بر  برای  پیشاپیش  را  انتزاعی  مفاهیم  که  خواهد  کند،  تصویر  تجربی  واقعیت 

شناسد، که بر این باور است که باید از  معلومِ تعینات امر سیاسی را به رسمیت نمیهای ازپیشبندیبسته

تجربه و عمل به آگاهی و به مفهوم برسد و نه برعکس، اندرونی/امر شخصی، امر سیاسی هم هست. او  

یابی پوزیتیو« با دیگری  شناسد. همزمان اما »هویتی مسلط در سیاست موجود را به رسمیت نمیدوگانه

اش  گذارد باقی بمانند. زن است و به چیزی در غریبگیکشد. »امر مشابه و متفاوت« را میرا به افراط نمی

 کند:  کند. امر متفاوت را از آنِ خود نمیی تملک« مقاومت میدهد، اما در برابر »وسوسهمجال ورود می

های از پیش موجودی برای چنین لحظاتی وجود دارد: باید بین امر شخصی و سیاسی حل]...[ راه»

توان با عواطف شخصی پیش برد ملزومات امر سیاسی را رعایت  انتخاب کنی. جهان سیاست را نمی

دانم این  دانم چرا با خط سیاسی نرگس اختالف دارم، و میکن. نه، مشکل از من نیست. من می

ی سیاسیم به او چه منشایی دارد. ولی چرا این زمین سیاست که ما در آن مبارزه  عاطفه  شدت

خواهم پا در آن بگذارم، مجبورم یا یک پایم را از امر  کنیم این همه، جا کم دارد؟ چرا وقتی میمی

کنند  درونی، از همان اندرونی همیشه زنانه، بردارم یا جر بخورم؟ چرا وقتی نرگس را بازداشت می

توانم داد بزنم غیاب آن  م پیشاپیش معنابخشی شده؟ چرا نمیگریو تمام وجودم ملتهب است، ابراز

اش را کم  قدر وجودم خنده کند، چهقدر دلم را تنگ میکند، چهقدر زندگیم را تنهاتر میزن، چه
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بیمی بیآورد،  اینآنکه  بهواسطه  من  که  باشد  معنا  این  به  فعال  ها  در  عنوان یک  البد  سیاسی 

 )همان(.  «زدوبندی با خط سیاسی او هستم؟

 سیاستی دیگر

خوانیم که »وجه مشترک ما این است که زندگی را  می[ 6] فمینیسمـدر تز یازدهم از سیزده تز مارکسیسم

مبارزات مرکز  بهبه  و  سلطه  علیه  ما  »مبارزات  که:  این  دوازدهم  تز  در  و  بیاوریم«  رادیکال  صورت  مان 

سیاست حاکم  دموکراتیک است ـ این به سیاست از پایین نیاز دارد«. مثال این »سیاستِ از پایین« که مرگ

زاده، سپیده قلیان و  شناسد، عملکرد و نگرش کسانی چون لیال حسینهایش را به رسمیت نمیو دوگانه

است که دسته دیگری  و  زنان  )امر عاطفی، خصوصی  امر شخصی  میان  و  بهبندی  نزدیک  امر  زعم من 

ها قادرند  اند. آنشده، کلی و بزرگ( را به رسمیت نشناختهبندیجزیی( و امر سیاسی )امر جهانشمول، مقوله

چنین قادرند اش نزدیک کنند. همهای انتزاع به زندگی در شکل واقعی و جزییخود را جایی پشت چارچوب

های  مفاهیم انتزاعی، بنویسند. تجربیاتی که باید بتوانند به آگاهی  ، و نه صرفا از از عواطف و از تجربیات تنانه

هایی نو شکل دهند. از این منظر که  ای را همگرا کنند و حرکتای در ما شکل دهند، نیروهای تازهتازه

روابطی ]است[ که    تمامساختن  شرطِ »سرنگونای نزدیک شوند که پیشاند به تجربهها توانستهبنگریم، آن

بهآن  در تحقیرشده،  موجودی  انسان  نفرتکشیدهبردگیها  و  رهاشده  دوازدهم(.  شده،  تز  )از  است«  انگیز 

شان  ای و نامهم نیست؛ مبارزهی امر نزدیک برایشان حاشیهشان درهم تنیده و تجربهورزیزندگی با سیاست

ای دیگر زنان را در صدای  پیچد و صدگذارد. صدایشان با صدای دیگر زنان درهم میکسی را بیرون نمی

 شان »به صورت رادیکال، دموکراتیک« است. کند و مبارزهخود بلند و منتشر می

 گوید: فمینیسم میـتز پنجم مارکسیسم

ای  ی اعضای جامعه در عمل خود در روابط سلطه مشارکت دارند، پژوهشی پایهجا که همهاز آن»

روی   بر  است  الزم  انضمامی  سلگاهگرهو  مردساالریِ  طههای  در  را  تغییر  آرزوی  قادرند  که   ،

جا این برتری را دارند، که  در این  تمامی در بند کنند. زنان فمینیستدارانه فلج کرده یا بهسرمایه

اند که همراه با دسترسی به قدرت بوده باشد. از این روست که  مند بودهندرت از مزایایی بهرهبه

)ایتالیک    « دیدن جهان از پایینتری برای  ی بیشن دارند و تجربهدادچیزهای کمتری برای ازدست

 از من(. 

اند که تجربه را در  های ارزشگذاریی ایران به باور من همین شابلونهای سلطه در جامعهگاهبخشی از گره

قانونیکنند، آن هم در جامعهنطفه خفه می ارزشگذاری  ای غیردموکراتیک که ساختارهای  بعضا    های و 
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ستیز است و امکان دیدن را از ابتدا  آفرین/دیگریکثرت دیگریستیز و بهاش مردساالرانه، نابرابر، زنعرفی

ای به بازتولید روابط پیشینی منتهی شود. در ابتدای سیزده تز این یادآوری  کند که هر تجربهچنان محدود می

معنا این تزها مرزهایشان را با گفتار فمینیستی  اند و در این  آمده که فمینیسم و مارکسیسم دو روی یک سکه

تر از آن در مورد  بودن و زن فمینیست چپگرا بودن ـ و جامعی زنکنند. تجربهلیبرال مسلط نیز روشن می

گرا و همراه با گفتمان سیاسیِ غالب  ی توانگر، مرکزنشین، دگرجنسی هرکس جز مرد شیعهایران، تجربه

ی جهان از پایین را پیشاپیش پیش پای ما گسترانده است. همان چیزی  و تجربه بودن ـ بستر مادیِ دیدن

اش رقم زده،  ستیزانهپذیری مضاعف زنان را در برابر قانون جمهوری اسالمی و ساختارهای زنکه آسیب

ی  نداشتن و چنین گرسنگخود بستر حاصلخیز مبارزه است. اگر بیان سیکسو را به خدمت بگیرم، از چنین هیچ

ی فمینیستی ما  ورزیدن به زندگی« و زندگی در مرکز مبارزه  تواند نیرویی زاده شود برای عشقبزرگی »می

 بریم.   آفرین مسلط در نبردی هرروزه به سر میقرار دارد و در برابرش با نیروهای مرگ

نگهداری گل در    زاده از بحرانی در ابتدای انقالب شوروی نیز نوشته است: »بحرانی در بابلیال حسین

نویسد که چطور  توان عواطف انسانی را در محیط کار بروز داد«. از این میاندازه میادارات، این که چه

بندی  های دیگر را چارچوبی ساحتگیرند که همههای کوچک پاسخ خود را از اصول کالنی می»بحران

زاده، پست اینستاگرام(...  ید« )لیال حسینکرده و این که باید در چنین شرایطی به »سیاست« دیگری اندیش

و   سیاسی رویهـکلی و شخصیـنامهم، جزییـهای پیشاتجربیِ مهمبندی مسایل در دوگانهاز دید من بسته

اند، به  ی نیروهای مسلط در ساختارها و گفتارهای مردساالر است. زنانی که دست در مبارزه داشتهحربه

که بسیاری از زنان »فمینیست«  ی پیشرو هم از این گفتارها مبرا نیستند، کما ایندانند که نیروهاتجربه می

ی تغییرات حقوقی ضدزن ـ  دیدنِ مسالهنیز با فرعی  57نیز. مشابه همین گفتارها بودند که اوایل انقالب  

که با    وقیدر تثبیت وضعیت نقش بازی کردند. تغییراتی حق  اجبار حجاب و لغو قانون حمایت از خانواده ـ

ها پس از انقالب، ابایی از واپسگرایی  ی آنوجودِ مقاومت مدنی همیشگی زنان و جنبش سیاسی هماره زنده

ترین  های بیشمار در پرتو مصونیت قانونی مردان، و عدم تسلط زنان بر سادهکشیاند. زنهرچه بیشتر نداشته

تر بر  ری و تالش برای اعمال کنترل هرچه بیشاندازی در حق جلوگیری از بارداشوون بدن خود، که دست

 هایش است، محصوالت همین واپسگرایی مدام است.  ها و شدیدترینسقط جنین از جدیدترین

ی  ی زنانه برخاسته باشد، از دل تجربهآری، ما به سیاستی دیگر نیاز داریم. سیاستی که این بار از دل تجربه

ظرافتِ  که سیکسو بهاش چنانو دیدن  [ 7]  ای که نامریی شدهرروزهزنان از امر نزدیک، امر جزیی، امر ه

چه تبلورش را در »عواطف زنانه«  ترین کار است«. از آنشکلی ناسازوار سختکشد، »بهتمام به تصویر می
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متنمی در  و  عواطفبینیم  با  که  زنان  تجربههای  تن،  و  درهمها  میهاشان  و  آمیخته،  عواطف  خوانیم. 

که  تجربیا سیاسیبودنشخصی  حتیتی  کمتر  هم  نمیشان  ساختار  شان  در  زنان  سرکوب  چراکه  کند، 

شان  دادن پیشینی به تجربهها، شکلبندکشیدن تن آنساالر جمهوری اسالمی از مسیر بهسرمایهـدینـمرد

از این منظر  شان در صحن اجتماع بوده است.  وکیف حضور تنانهو تالش مدام در حصر حریم حرکت و کم

چه نیلوفر بیانی از تهدید  خوانیم یا مشابه آنهای سپیده قلیان میطور که مثال در روایتصدای تن زنان آن

ی فمینیستی ما در برابر ساختار سیاسی اند. مبارزهکند، همه عینِ مبارزهبه تعدی و تجاوز در زندان نقل می

کنش با وضعیتی است  گذرد، در برهممان میبر ذهن و عاطفه  چهتواند از تن نگوید. چراکه هرآنحاکم نمی

بر تن آبکاریِ همههامان میکه  مقابل ساختار سیاسی سرکوبگری که تحت  در  و  پوششی گذرد.  با  چیز 

سازی  محروم  اش برای فشار، تحقیر و شکنجهکشد و یک راه ساده معنوی، ایمانی و ذهنی، تن را به بند می

ی قاعدگی است، باید از تن گفت  مانند نوار بهداشتی در دوره ترین امکانات بهداشتیبدیهی از   زنان زندانی

ی ی تن و ذهن را باید واسازی کرد. به این دلیل ساده که دوگانهو صدای تن را در متن بلند کرد. دوگانه

دهند:  دنش گواهی میبوی زنانه بر دروغینهای تجربهها و آسیبسرکوبگر ما بوده و هست و زخمهمیشه

می را  حقیقت  ]زن[  می»گوشت  قرار  معرض  در  را  خود  بهگوید.  واقع  در  آندهد.  به  جسمانی  چه شکل 

اند  زنان ترس را چشیده  [،8]( 45،  2013دهد« )سیکسو:  بخشد، به آن با بدنش معنا میاندیشد، مادیت میمی

به خود زمان دهیم که بدون بلعیدن به چیزها و کسان    ترسی زنده توانایند«. باید  اند، »بهو دوباره بازگشته

یادآوردن باید نوشت. نه خود را باید فراموش کنیم، نه  کردن، که برای بهنزدیک شویم: »نه برای فراموش

گوید، »باید در تاریخ بمانیم« و به امر واقع و امر نزدیک مجال  طور که سیکسو میدیگری را«. و همان

سرخ  سرخ«، گلکردن به گلسویِ خود و نگاهکردن به همهدن بدهیم: »با نیروی نگاهشپیداشدن و تجربه

 را زنده نگه داریم. 

 

 : هایادداشت 

هایی از متن او را در این متن نقل خواهم کرد. در  زاده از دسترس خارج شده است، اما تکهاینستاگرام لیال حسین  [1]
 ام.ها دست نبرده گذاریِ این تکه نشانه

ی نگاه الن سیکسو برای من در این متن و در نسبت با  ها و نحوه جا توضیح دهم که ایده شاید الزم باشد همین [  2]
انداز تازه و ابزار  های دیگر ـ چشم های دیگر در متن های جریان های فمینیست یت ـ همچنان که ایده این موقع

معنای تعلق تام به این یا  اند. در این معنا، تحلیل با تاسی به سیکسو یا کس دیگر به تحلیل و درک موقعیت بوده
 شود.  آن جریان فمینیستی محسوب نمی 
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ایده  به  و  سیکسو  »نوشت به  زنانه ی  طرف  ار  از  متعددی  نقدهای  ـ  ندارد  محوریت  حاضر  متن  در  که  ـ  «اش 
ی »سیاست نوشتن و خندیدن: تالشی برای  های مختلف وارد شده است. گرتروده پوستل در مقاله فمینیست
ها را تحت  کند و نکات مشترک آن مندکردن تاریخی متن مدوسای الن سیکسو« مروری بر نقدها می کانتکست

تاکید بر تفاوت جنس، نداشتن چشم آلیزه و رمانتیزه گرایانه، ایده ی چون نگاه ذات عناوین انداز  کردن بدن زنانه، 
شمارد.  ارزشگذاری زبان و ... برمی سیاسی و راهبردهای روشن در سیاست عملی برای تغییر شرایط زنان، بیش 

گرایانه«، بر تعابیر  ثال در پاسخ به نقد »نگاه ذات کوشد در برابر نقدها از سیکسو دفاع کند. برای ماو در ادامه می 
کند و این که مفهوم زنانگی در »نوشتار زنانه« برای سیکسو نه بیولوژیک که  نادرست از متون سیکسو تاکید می 

های سنتی  کند که سبک نوشتن سیکسو تمام دوگانهگیرد. پوستل همچنین یادآوری می شکل می  از خالل متن
نوشتن و ... واسازی کرده، در سطحی کامال  ـگفتنفلسفه، سخن ـمحتوا، ادبیات ـ، فرم تن ـذهن   فرهنگ، ـطبیعت

 دهد. دهد. کاری که او به تاسی از دریدا انجام می تازه قرار می 

 آدرس مقاله: 
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 فمینیسمـتز مارکسیسم سیزده [6]

 منتشر شده است.  ی آزاده ارفعسایت اخبار روز به ترجمه ی فارسی این سیزده تز در نسخه

تواند شامل شود.  شده را می نامریی توانند بسیار متعدد باشند. نه فقط »دیگری« که هرچیز معمولی و  ها می مثال [7]
 اند.تر شده تر و پررنگ ها مدام زنده های مربوط به آن در همین سال مثال آشنایش کار بازتولیدی است که بحث
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 نه دژ   ،نه ابزار

 دولت و گفتگوی او با گرامشی   ی پوالنزاس درباره   ی نظریه 

 

 2022ژانویه    13

 

 ی: پاناگیوتیس سوتیرس نوشته 

 ی: داریوش رادترجمه 

 

 چکیده 

کتاب   توماس  تا    مهمی پیتر  است  و  نوشته  گرامشی  استراتژیک  مفاهیم  کامل  با  را    ها آن   ی رابطه اهمیت 

خوانش    کوشد به می بر اساس این تفسیر از گرامشی،  متن زیْر   نشان دهد. های نظری و سیاسی جاری  بحث 

با  که  هدف اصلی این مقاله آن است  .  بپردازد متناقض مکتب آلتوسر نسبت به آثار گرامشی    ضِعا انتقادی مو 

گرامشی به عنوان نقطه شروع، گفتگوی مستقیم و غیرمستقیم    ی درباره خود آلتوسر    افکار ضدونقیض استفاده از  

هایی  در مورد جنبه   ش رغم مالحظات و انتقادات تالش نظری پوالنزاس، به .  را بازسازی کند پوالنزاس با گرامشی  

هایش، یکی از  ها و محدودیت کاستی باوجود  گرامشی است بلکه  های  اندیشه از کار گرامشی، نه تنها مرهون  

هژمونی،  از گرامشی شرح  ای است که های نظری و عمیق برای کنار آمدن با چالش  اصیل های نظری تالش 

 ست. ا به وجود آورده  «  دولت یکپارچه و »   ، هژمونیک ساختارهای  
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 مقدمه 

مهمی  کتاب  توماس  تا    پیتر  است  و  نوشته  گرامشی  استراتژیک  مفاهیم  کامل  با    ها آن ی  رابطه اهمیت  را 

  بندیاز صورت توماس  پیتر    جدید هم برای خوانش  این موضوع  .  نشان دهد های نظری و سیاسی جاری  بحث 

تاریخی   ماتریالیسم  پراتیک درباره ماتریالیستی    ای نظریه مثابه  به گرامشی  توسط  مجدد  در  های  ی  اجتماعی 

این   او تأکید    ی درباره و هم    ، کند صدق می   شان انضمامی   یت تاریخ  از  برداشت  توانیم در  که می بر  گرامشی 

مثابه  به قدرت سیاسی    طرز کار  ی درباره ای بسیار بدیع  هژمونی، دستگاه هژمونیک و دولت یکپارچه، نظریه 

  انتقادِی   توماس در خوانش پیتر  در ادامه، از بازسازی مفاهیم گرامشی توسط    وریم. دست آ ه قدرت طبقاتی ب 

قدرت دولتی نیکوس پوالنزاس و گفتگوی او با گرامشی استفاده خواهم کرد. اما قبل از آن    ی تحول نظریه 

 گرامشی مرور کنیم.   ی باره در را  آلتوسر    خوِد  ضدونقیض الزم است که مواضع  

 : آلتوسر و گرامشی نتیجه ی بی مواجهه یک    ـ 1

. از یک سو،  گذارد به بحث می آثار گرامشی    ی باره ضع دوسویه و متناقض آلتوسر را در ا کتاب پیتر توماس مو 

  اشاره هایی  او به عنوان یکی از معدود مارکسیست   به گرامشی داریم که    ی باره در را  اظهارات مثبت آلتوسر  

در  مهمی عامل مؤثر  داشته است، و از او به عنوان    [ 1] روبناها    ی ای درباره ه نظری   ی کند که سعی در ارائه می 

بخش    پیش از این در از سوی دیگر، آلتوسر  [  2.] کند دولت یاد می   های ایدئولوژیک دستگاه مفهوم    ی توسعه 

کتاب    باوری تاریخ   »مارکسیسْم در  سرمایه نیست«  می   قرائت  حمله  گرامشی  طرفدار   و   کند به  را  گرامشی 

می   باور تاریخ   ی برداشت  معرفی  فلسفه  }آلتوسر{  3.] کند از  نظریه [  را  روبناها  گرامشی  مهم  مسائل    و پرداز 

او را فاقد دقت نظری الزم و در    اظهارات حال،  گرفت، اما در عین می ایدئولوژیک دولت در نظر  های  دستگاه 

با  قابل  ت در  ــ    [ 4] دانست. ارجاع آلتوسر به »مفاهیم عملی« باور  آلیستی و تاریخ صر ایده حال آلوده به عنا   همان 

مفاهیم گرامشی  برخی  انتقادی  گنجاندن  به  ــ  »کلیت سوم« نامید  آن را  ی که او  ی به معنا   مناسب مفاهیم نظری  

انتقادات    1970  ی دوم دهه   ی نیمه آلتوسر در  [  5. ] را کنار بگذارد ضروری  که بحث فلسفی  بدون این   ، کمک کرد 

  هژمونی بود.   برداشت از گرامشی نبود، بلکه همان    باوری تاریخ [ اینک دیگْر هدف  6.] گرامشی کرد   از تری  بیش 

[  7. ] به نقد گرامشی اختصاص دارد   مارکس در حدومرزهایش نام  ه  ب   1978در سال    آلتوسر بخش کاملی از اثر  

اهمیت  یش از حد مفهوم هژمونی، دست کم گرفتن زیرساخت اقتصادی، کم گرامشی را متهم به تعمیم ب   ، آلتوسر 

مالحظات سیاسی در  کند.  می   زگار آمو مثابه  به دولت  آلیستی از  ایده   ی دادن نقش زور، و تمایل به برداشت جلوه 

های او برای آخرین تالش   1970  ی . مداخالت آلتوسر در اواخر دهه است   نیز بیش از حد سهیم بوده   این انتقاد 

گرا از سیاست انقالبی درهم شکستن  راست اروپایی    م کمونیس برگرداندن    روی   را   آن او  مبارزه با چیزی بود که  

 [  8.] کرد دستگاه دولتی درک می 



1849 

 

  قرائت سرمایه علنی به گرامشی را به ویژه در    ی چرا آلتوسر چنین حمله   با این حال، این سوال باقی است که 

رج لوکاچ  و « مانند ج باور های »تاریخ انتخاب کرد، با در نظر گرفتن اینکه دیگر متفکران مارکسیست با گرایش 

تاریخ و آگاهی  رسد  )اگرچه به نظر می   ؟ د ن برخوردار نیست در این نوشته  ای  رش از امتیاز چنین حمله و کارل ُک

به نظر من این اصرار   . »حریف غایب« است(   اصطالحًا  قرائت سرمایه های  اثر لوکاچ در بسیاری از مثال   طبقاتی 

عصر است با تالش خود او  که هم است  گرامشی  تالش  آلتوسر به    ی در واقع عالقه   د. دلیل اول دو دلیل دار 

به استراتژی سیاسی و    است   مربوط   دوم [ دلیل  9. ] کرد   پردازی نظریه   ، اکونومیسم آلیسم و  با ایده   ی را که گسست 

اولیه آلتوسر،    ی پروژه   که همزمان هم پیچیده و هم شماتیک بود.   1960  ی نظری خاص آلتوسر در اوایل دهه 

ی از زاویه خط سیاسی جنبش کمونیستی  تصحیح    همانا ترغیب به در تاریخ مارکسیسم،    معروف   فصلی است که  

تر  علمی   روایتی ، از طریق چرخشی نظری به سمت  ی راست   دست رمیستی  رف   زدایِیاستالین   ی دوره چپ در خالل  

با رهبری سیاسی، اتخاذ تصمیمات  امتزاجش    در   این مارکسیسم بازتعریف شده علمی   سرشت از مارکسیسم بود.  

شامل  ماتریالیستی مارکسیستی،    ی یک فلسفه   با بسط   علمی   سرشت . این  کرد می سیاسی صحیح را تضمین  

خود    چه یعنی آن   کرد می را فراهم    بودن علمی   های الزم اتریالیستی مارکسیستی که پروتکل شناسی م معرفت 

نیز  « مارکسیستی را  های علم   این »علِمد.  ش می نامید، تضمین  نظری« می   های ی پراتیک را »نظریه   آلتوسر آن 

بلکه باید به نحوی که از پیش در شکلی عملی در آثار مارکس  در نظر گرفت    دلبخواه ساخت نظری  بر نباید  

گرامشی    . همه اصرار برای »بازگشت به مارکس« جاست این  و از این به حساب آورد    سرمایه   در بالغ و بویژه  

بسیار مهمی  ب چالش  این تالش  برای  آورد. در حالی ه را  به وجود  تاریخی هیچ که گرامشی  برداشت  از    ـ   وجه 

کرد، که به  فراگیر در مرکز دیالکتیک تاریخی حمایت نمی   جوهری یا    مسیحایی تاریخ،   ی سوژه ز  متافیزیکی ا 

اصرار داشت که    { گرامشی او } ،  ود آلتوسر علیه مارکسیسم هگلی ب   ی های اصلی حمله هدف   رسید می نظر  

بر    ــ بوخارین    با خود    جدل به ویژه در    ــ مارکسیسم علم به معنای پوزیتیویستی کلمه نیست. در عوض، او  

در فراخوان او برای  موضوع  کرد. این  نظری متفاوت برای ماتریالیسم تاریخی پافشاری می نمایی  وجه نیاز به  

 د:  کن ه درستی اشاره می تر توماس ب طور که پی فلسفه پراکسیس بیان شد. همان 

  ای مثابه بیان نظری سوبژکتیویته ه ب   ، لزومًا جزئی و ناکامل خود   ماهیت فلسفه پراکسیس بر    » بنابراین 

کمک   « کلی  ی »سوبژکتیویته ی به واقع انسانی یعنی ابژکتیویته  شرایط به ایجاد خواهد تاریخی که می 

این جهان قرار گرفته است و نه در فراسوی آن.    به عبارت دیگر، در حقیقت آن،  کند.  ، پافشاری می کند 

  برداشتی ماندگار«، با ارائه  به نحوی درون ی برای شناخت جهان از درون آن، » ا مثابه شیوه ه این فلسفه ب 

هم ماتریالیسم متافیزیکی بوخارین و هم    ، بین اندیشه و هستی   ی جایگزین از رابطه از ریشه و بنیاد  

 [ 10«] کشد. آلیستی فلسفه غرب را به چالش می های ایده سنت 
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،  علمی  مبنی بر تصحیح کرد چالشی بسیار مهم برای استراتژی او روشنی فکر می ه این چیزی بود که آلتوسر ب 

های مختلف  عصر زیستی  بر هم   ش غم اصرار ر به . عالوه بر این، آلتوسر  ه است وجود آورد ه یک خط سیاسی ب 

سازی واقعیت اجتماعی  ، نسبت به هرگونه تالشی برای تاریخی ها بودن آن تاریخی و ساختارهای خاص تاریخی 

  برداشت راه را برای یک    تواند می   که حداقل به نظر من   [ 11] ، شکاک بود پردازی آن  برای نظریه   و مفاهیمی 

اصیل   ا باوری  تاریخ از  بسیار  در  کند.  یکی جا  ین باز  تاریخ کردن  نیز  به  ارجاع  آمیخت   باوری هرگونه    ِن با 

سرنوشت  نویسندگان  مثابه  ه ب   ی انسان بازیگراِن  از    باورانه انسان   و با بینِش   ه تاریخ واقعی و نظری   ی باورانه تاریخ 

  برداشت سازی، هم  ی این بیزاری نسبت به تاریخ   [ 12] است.   سهیم بوده   در موضع منفی آلتوسر از حد  بیش  خود،  

تر او از . حتی برداشت سیاسی رقم زد نظری« را    های پراتیک «   بالقوه علمی   «ی از علم و هم »نظریه   آلتوسر 

سوی  ه منفی ب   ی مثابه چرخش ه بیشتر ب   [ 13] « نظریه   ی مبارزه طبقاتی در حوزه   ی وهله   آخرین در حکم »فلسفه  

ها، و  مثبت مفاهیم و نظریه مثابه برساخت به و نه شود، ارائه می آلیستی مواضع ایده  ِیلیست ساختارشکنانه ماتریا 

 [ 14] . شود بیان می   باوری مناسب مثابه نداشتن یک تاریخ ه چنین ب هم 

را  علمی   ی فلسفه   ــ بالقوه    ــ که گرامشی هم علم و هم  پیتر توماس برخالف اتهام آلتوسر مبنی بر این 

مثابه  ه ابزاری است، ب امری  هژمونی  واقع در تبیین  کند که فلسفه در دست کم گرفته، بر بینش گرامشی تأکید می 

تواند اندیشیده و به  می   ه نظری سیاسی  سیاست و پیامدهای    ای ه نیازهای نظری نظری که در آن پیش فضای  

از   بر  اگرچه    . شود سنتزی حاصل    ها آن نوعی  دموکراتیک«    ی مداخله   پراتیکی سرشت  گرامشی  »فیلسوف 

، من فکر  متوسل شود   مثابه نظریه متعالی ه به برداشتی کالسیک از فلسفه ب که  آن کرد، بدون  پافشاری می 

  عقالنیت بخشی از یک  مثابه  به برای مارکسیسم«  »   «ی ممکن تری از »فلسفهمثبت برداشت  کنم که کار او  می 

ماتریالیستی از فلسفه که    پراتیک ت به برداشت »منفی« آلتوسر از یک  انتقادی جدید از )و در( سیاست نسب 

. بازسازی مفاهیم گرامشی توسط  دهد پردازد، ارائه می می آلیستی سنتی  ایده   ی ساختارشکنی فلسفه به  عمدتًا  

بر   او  اصرار  فوق،  موارد  به  توجه  با  توماس  غیراید   سرشتپیتر  و  اصیل  به  آ ه بسیار  گرامشی  ارجاع  لیستی 

ی درباره   ای سوی نظریه ه مثابه تالشی ب ه از فلسفه ب   وار مطلق«، و خوانش او از برداشت گرامشی   باوری تاریخ » 

برای  را  ط شروع ارزشمندی  ا بخش است، نق های جمعی رهایی انتقادی که مرتبط با پروژه عقالنیت سیاسی  

 . دهد می ارائه  بالقوه برای مارکسیسم    ی یک فلسفه   ی درباره بازاندیشی  

 رویارویی پوالنزاس با گرامشی   . 2

ها آشکار  های پوالنزاس هم دوگانگی آلتوسری نسبت به گرامشی و هم تأثیر شدید گرامشی بر آن در نوشته 

درونی پیروان آلتوسر نبود، لیکن او یکی از اولین هواداران    ی گرچه پوالنزاس هرگز عضوی از حلقه   .است 
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های مهم  گرامشی همراه با آلتوسر یکی از جنبه نظریات    . یات گرامشی کار کرد آلتوسر بود که واقعًا روی نظر 

چنین به مباحث  پوالنزاس هم   [ 15] بود. بر او  ژان پل سارتر و لوسین گلدمن    ی نفوذ اولیه دورشدن پوالنزاس از  

و بنابراین برای او عالقه    ، مند بود استراتژی کمونیستی عالقه   ی مربوط به استراتژی سیاسی و نوسازی بالقوه 

نقد عقل  او از  قرائت  ناپذیر بود. عالوه بر این، همانطور که در  کمونیسم ایتالیایی اجتناب   ی به سیاست و نظریه 

  ی ده ، آنچه در ابتدا پوالنزاس را به سمت سارتر کشاند، دقیقًا تالش پیچی [ 16] مشهود است سارتر    دیالکتیکی 

 1966  ی مقاله   نقد آرای آلتوسر در و    شرح   شناسی تاریخی ماتریالیستی و دیالکتیکی بود. هستی   برای سارتر  

دهنده  نشان   بلکه تنها بیان چرخش او به سمت آلتوسر نیست  [  17]   برای مارکس پوالنزاس پیرامون کتاب  

 [ 18] .  است سارتر نیز  به    اش نظری   دین تداوم  

پوالنزاس با اشاره به   [ 19.] از این جنبه مهم است   له تان مدرن  پوالنزاس در مورد هژمونی در  1965متن  

و    اکونومیسم مشکل در نوسان بین    کند. دولت شروع می   ی عامیانه درباره   ی مارکسیست   ی های نظریه کاستی 

  های پراتیک عینی بین ساختارها و    ی مارکسیستی رابطه معضل  گرایی نهفته است. از نظر پوالنزاس » اراده 

ـ   ی مربوطه   جایگاه رادیکال در    بندی تقسیم زیربنا و روبنا به نفع  عینی   ـ اکونومیسمـ  گرایی  اراده ــ  روبنا  و    زیربناـ 

عالوه بر این، پوالنزاس به شدت از هرگونه تالش برای ارتقای یک طبقه به    [ 20] «. شود کنار گذاشته می 

دولت    ی نظریه در رابطه با این، او مخالف  [  21.] کند « انتقاد می ها ابژه   – کننده روبناها  تاریخی تولید   ی سوژه » 

گری که دولت  خاصی از سلطه  ی ، و شیوه تناج کنیم از آثار مارکس بالغ است توانیم می که ای است داری سرمایه 

  عالوه به   مسلط   طبقات   اجتماعی   – منافع اقتصادی  ” ساختار سلطه چیزی شبیه  » :  کند می داری نمایندگی  سرمایه 

شده که    ، شکلی میانجی بخش متناظر است با یک امر کلیت   بلکه   ، نباشد نیست   تغییرناپذیر   که   دولتی“   سرکوب 

  ی دولت   که آن به خود بگیرد، ضمن  سیاسی که همزمان کارکرد واقعی دارد    ی این منافع باید با توجه به دولت 

پوالنزاس    به نظر   [ 22«] کند. می نمایندگی  جامعه را  صوری و انتزاعی    “ منافع عمومی که ”   ، ماند طبقاتی باقی می 

داری، »زمینه  تولید سرمایه ی  های اجتماعی تحت سلطه شیوه بندی این شکل خاص از امر سیاسی در صورت 

سی نهادینه  این امر به طور خاص هم با ساختارهای سیا   [ 23] دهد. تشکیل مفهوم هژمونی« را نشان می علمی 

توانایی آنرا دارد که تحوالت  فهوم هژمونی  . م شده و هم با عملکردهای سیاسی طبقات مسلط مرتبط است 

 شکل دولت را نیز پوشش دهد.  

سطح در  ، دولت معاصر » اوال   پردازد. های هژمونیک دولت معاصر می پوالنزاس در ادامه به تشریح جنبه 

  ی تضمین   «، کند را تضمین می   سلطه ت ای طبقات تح صادی ـ رسته ، منافع اقت طبقاتی   ی سیاسی خاص مبارزه 

ثانیا،    [ 24.] شود« توسط دولت حمایت می   اش هژمونیک طبقه در قدرت که منافع سیاسی برساخت  با  توافق  در  

ایدئولوژی  اثربخشی خاص و ویژگی سیاسی  با مطالعه کارکرد و  ارتباط  در  ها درچارچوب  »مفهوم هژمونی 



1852 

 

هژمونیک طبقاتی   عمده از  استثمار  می ای  اهمیت  خود [  25] .« شود برخوردار  تعریف  ماهیت    را   پوالنزاس  از 

سیاسی  ایدئولوژی   ی رازآمیزکننده  می های  اضافه  به کند،  نیز  که  اولیه   تعریفی  برداشت  از    ی نوعی  آلتوسر 

مارکس بر رابطه معکوس   تأکید   چنین هم و    [ 26] یا خیالی با شرایط واقعی   یسته ز  ای رابطه مثابه  ه ایدئولوژی ب 

 . کند ترکیب می و نابرابری و ستم اجتماعی واقعی    صوری آزادی سیاسی    و   بین برابری 

ایدئولوژی »  خاص  تجزیه ها  نقش  از  ت عبارتست  تولیدکنند قسیم  ی  انسانی واقعی  موجودات    گان  به 

  ی در جامعه   ها آن روابط واقعی  نمایش  و    متعدد،   های میانجی از طریق    خصوصی و موجودات عمومی 

ب  بدل نسخه مثابه  ه مدنی  سیاسی   ی  این  روابط  و  ــ  ویژگی  شان  شامل  که  است  چیزی  همان 

همانا  هستند  مجموع  در    ها آن که آنچه  این به    ها آن و متقاعدکردن    ــ   شود می   ها آن «  ی آمیزکننده »راز 

  [ 27«] دولت است.   ون در   شان روابط سیاسی 

ای« معاصر اعمال توده   ی های »جامعه در مورد ایدئولوژی ک هژمونیک  نظر پوالنزاس، همان نقش ایدئولوژی ه ب 

عالوه بر    آن است.   ی داری انحصاری نمونه بین جامعه مدنی و دولت در سرمایه   متحول   ی شود که رابطه می 

در   ها آن کند، و بر لزوم بررسی نقش روشنفکران تأکید می  ی مسئله گرامشی در مورد وتفصیل شرح این، او بر 

 .  گذارد شت می دارند انگ   داری در تشکیالت تولید سرمایه   ها آن   ی که اهمیت توجه به  ها با  بازتولید ایدئولوژی 

کار  به پیچیدگی در اعمال قدرت سیاسی  توضیح  تواند برای  پوالنزاس اصرار دارد که مفهوم هژمونی می 

کند که  کند اما پافشاری می داری تأکید می . او بر اهمیت انحصاری کردن زور توسط دولت سرمایه برده شود 

عالوه بر این، پوالنزاس در ارتباط   [ 28] « . یابد می  گسترش »روابط سرکوب مستقیم به روابط سیاسی هژمونی 

در  از اجبار یا زور    ی که عنصر کند  و تأکید می کند،  گرامشی را نقد می است که  با رابطه ضروری اجبار و توافق  

رسد بیشتر با  اعمال اجتماعی که به نظر می   حتی در آن دسته از   ، اخالقی وجود دارد ی فکری و  رهبر کنار  

و بگوید نقد پوالنزاس از گرامشی   ترغیب شود بنابراین، کسی ممکن است    د. ن باش   رضایت مرتبط دست آوردن  ه ب 

مثابه  ه خود گرامشی از هژمونی ب   برداشت در این متن بیشتر با    - های خاص از گرامشی  بعضی از خوانش از  یا    ــ 

 رضایت. ترکیبی از اجبار و  با  و نه صرفًا  مطابقت دارد  بری اجتماعی و سیاسی و سلطه  از ره   ای شکل پیچیده 

ای که است، نکته   قدرت   بلوک یکی از جنبه های بسیار مهم خوانش پوالنزاس از گرامشی، برداشت او از  

  ی پوالنزاس، هژمونی به نحوه کند. در خوانش  نیز به آن توجه می   اجتماعی   طبقات   و   سیاسی   قدرت کتاب  او در  

 شود. از طبقات مسلط از طریق دولت نیز مربوط می   جناحی شدن  هژمونیک 

مثابه یک فراکسیون  ه خود ب   با برساخت تنها    پیوندد، می شده  که به قدرت نهادینه   طبقاتی   جناح آن  » 

  های جناح غم تضادهایی که آن را از سایر  ر به   جناح، به عبارت دیگر، این    آورد. دست می ه را ب   هژمونیک آن 
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منافع    به شکل سازماندهی منافع خاص خود    با   ها آن به    « سیاسی » کند، در تمرکزدادن  مسلط جدا می 

 [ 29]   « . رسد می موفقیت  به  ها  جناح آن  مشترک عمومی 

قدرت« تشکیل  ای که طبقات مسلط از نظر سیاسی در یک »بلوک  با شیوه   چنین هم از این نظر، هژمونی  

  قشرهای داری و ظهور  سرمایه   ی شکال سلطه َا  ی دهد تا توسعه این به پوالنزاس اجازه می   .شوند ارتباط دارد می 

که    را   داری دولت سرمایه   ی عملکرد نظارتی فزاینده   چنین هم و    ها آن مدیریتی و نقش سازماندهی و هژمونیک  

 . شرح دهد   ، است   داری از عملکرد هژمونیک دولت سرمایه مهمی   ی جنبه 

  ها آن های مسلط که همگی  جناح منافع عمومی   است با اجتماعی« دولت منطبق    های عمومی فعالیت » 

داری را برای  سرمایه   نظام ها  فرآیند تولید و هم از این واقعیت که این فعالیت   مشخص هم از نتایج  

کل  دولت با توجه به »   ی سازمانده عملکرد  بررسی  برند.  کند سود می می   تحمل سلطه قابل طبقات تحت 

  بدینسان تواند  ، می است به لحاظ طبقاتی تقسیم شده  که    ای جامعه   ی روابط سیاسی سلطه درون    ، جامعه« 

 [ 30«] های مسلط مرتبط باشد. جناح با نقش هژمونیک دولت در رابطه با طبقات و    طور عام به 

 

پوالنزاس از هژمونی و دولت، به ویژه جستجوی او    برداشت   گسترش بدیهی است که از ابتدا تأثیر گرامشی در  

نظریه  یک  طبق   ی برای  ب   چنین هم و    اتی قدرت  که  ه همزمان  دولتی،  قدرت  یک    های برداشت   از عنوان 

  ی اینجا به پیچیدگی سلطه هژمونی در    . گسسته باشد، مهم بود مارکسیست سنتی از قدرت دولتی    ی ابزارگرایانه 

( و نقش دولت  اصلی ، و تشکیل بلوک قدرت )هژمونی درون طبقات  اجماعی و    مستقیم ،  قدرت طبقاتی، ترکیب  

 . اشاره دارد 

 ناپذیر انعطاف   بین آلتوسرگرایی گرامشی زیر ذره   -   3

متفاوتی توجه    ی نسبتًا به نکته   قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی با توجه به موارد فوق، پوالنزاس در کتاب  

دقت نظری و لحاظ  از  است  «  شاهکاری های پوالنزاس » تمام کتاب میان  در  این کتاب که  دهد.  نشان می 

آلتوسر    ی و بسیار نزدیک به نظریه   ، مثابه قدرت طبقاتی ه احتمالی قدرت سیاسی ب   ی پیچیدگی در رابطه با نظریه 

. در اینجا پوالنزاس به این  دارد حال شدیدترین انتقادات را از گرامشی در بر  در عین   ، شناسی از نظر معرفت 

وجود آورد و این درست همان زمانی  ه  گرامشی ب با  نظری خود    معضل ی بین  ا نتیجه رسیده است که باید فاصله 

این واقعیت به ویژه در  هژمونی طبقاتی بپردازد. کند به همان سواالت بی پاسخ در مورد است که او سعی می 

بلوک قدرت و   در  با طبقات مسلط  رابطه  در  تنها  از مفهوم هژمونی  استفاده  برای محدود کردن  او  تالش 

 سیاسی طبقات مسلط مشهود است:   های پراتیک به    چنین هم 
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  ین مفهوم }هژمونی{ ا خاص با معضل لنین همیشه معتقد بود که او    ی گرامشی به دلیل داشتن رابطه » 

طبقه کارگر و نقش رهبری    ی های مربوط به سازمان ایدئولوژیک های لنین به ویژه در نوشته در نوشته را  

سلطه یافته است. اما در واقع گرامشی مفهوم جدیدی را تولید کرده  در مبارزه سیاسی طبقات تحت آن  

که می  در    های پراتیک تواند  بود  مسلط  توسعه سرمایه های  بندی صورت سیاسی طبقات  را    یافته داری 

به نادرستی آن    چنین هم کند، اما  استفاده می   به این طریق از آن مفهوم  مسلماً  گرامشی  توضیح دهد.  

را بسط می  دولت سرمایه مفهوم  تا ساختارهای  کاربرد و  دهد  اگر  این حال،  با  پوشش دهد.  را  داری 

 [31«] بسیار جالب است.   سوژه های او از  کنیم، تحلیل مفهوم هژمونی را به شدت محدود    برساخت 

و   ، سیاسی طبقات مسلط  پراتیک است که فقط برای مفهومی عالوه بر این، پوالنزاس اصرار دارد که هژمونی 

را فقط برای    ]مفهوم هژمونی[   باید   ما سلطه محفوظ است. او اصرار دارد که » طبقات تحت   های پراتیک نه  

این اشاره دارد به اینکه چگونه منافع سیاسی این طبقات    [ 32] « . سیاسی طبقات مسلط به کار ببریم   های پراتیک 

یا طبقه در بلوک قدرت هژمونیک    جناح و چگونه یک  شوند  برساخته می جامعه  مثابه نمایندگان منافع عمومی ه ب 

های  هژمونی و دولت و اهمیت دستگاه   ی از رابطه   برداشتی شود، دقیقًا  ویژه نادیده گرفته می ه ب   شود. آنچه می 

از نظر سیاسی    هنگام هم ای  کند ارجاع گرامشی به این امکان که طبقه هژمونیک است. پوالنزاس فکر می 

برداشت نادرستی  گرامشی    کند که و تأکید می سلطه باشد و از نظر ایدئولوژیک هژمونیک نادرست است،  تحت 

پافشاری  ای برای مبارزه علیه ایدئولوژی مسلط مثابه وسیله ه ایدئولوژیک پرولتاریا ب   که بر سازمان دارد  لنین از  

.  ماند می « باقی  بورژوایی ه که حتی پس از تسخیر قدرت توسط پرولتاریا »بورژوایی و خرد ای  کند، ایدئولوژی می 

تمایز دیالکتیکی گرامشی بین دو شکل از رهبری  همانا  چه اشتباه خوانش خود پوالنزاس است دقیقًا  آن [  33] 

 [ 34] است.  

  مفهوم   چرا که   ، است   باوری تاریخ   معضل کند که او متاثر از  عالوه بر این، پوالنزاس گرامشی را متهم می 

رابطه  با  رهبری  ادغام  به  را  ت   ی ا هژمونی  بر  مبتنی  که  می ایدئولوژیک  ارجاع  است  که  مفهومی دهد،  وافق 

فرآیند تاریخ بازگرداند. پوالنزاس    ی طبقاتی سوژه   باوری تواند ما را به معضل تاریخ کند می پوالنزاس فکر می 

کند، زیرا  انتقاد می مثابه وحدت ایدئولوژی، و علم و ساختار  ه ب گرامشی  »بلوک تاریخی«    از مفهوم   چنین هم 

  ه بدیهی است که در این نقد ما ب   [ 35] . باوری تاریخ   ( expressive totality«ی ) »کلیت گویا از    است   مثالی 

بر »مصادیق« مختلف    ش با اصرار   (، High Althusserianism)   « ناپذیر انعطاف گرایی  های »آلتوسر کاستی 

که به    هایی پراتیک ناتوانی در داشتن مفاهیم  و  های بسیار خاصی دارند،  کل اجتماعی که کارکردها و ویژگی 

خود    ی در نوشته {طور که باب جسوپ  . همان پردازیم ، می د ن ده از کل اجتماعی ارجاع می   مصداق بیش از یک  

»ناتوانی در تعیین    برای   کند، نقد پوالنزاس به گرامشی اشاره می   }مارکسیستی و استراتژی سیاسی«   ی نظریه » 
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با این حال،   [ 36] ست«. ها آن  ی خاص نهاد قالب داری بر حسب جامعه سرمایه  های گوناگون حوزه های ویژگی 

ستاید و اصرار دارد که »خوانش  می را  مثابه »سیمان« یک جامعه  ه ایدئولوژی ب از    گرامشی   برداشت پوالنزاس  

گذارد.  و اصیل کار او را به نمایش می های علمی از گرامشی ویژگی   [ 37( ] symptomal reading)   « نشانگر 

قدرت  « ارجاعات پوالنزاس به گرامشی در  نشانگر شود بگوید که »خوانش    ترغیب حتی ممکن است کسی  

کاماًل    شناسی رغم تالش برای تحمیل یک روش به  را به گرامشی  اش نظری  دین ،  سیاسی و طبقات اجتماعی 

 دهد. به دست می آلتوسری  

 از تحلیل فاشیسم تا بحران دولت   - 4

های  خوانش نوشته   ناگزیر متضمن سوم    الملل بین تحلیل پوالنزاس از فاشیسم و مواضع اتخاذ شده توسط  

بار و بحران هژمونی  فاجعه   ی بر اهمیت ارجاعات گرامشی به موازنه   پوالنزاس   . است فاشیسم    ی گرامشی درباره 

 به نظرکند«، یعنی این واقعیت که  اشتباه می   اساسی   ی نکته کند که او »در یک  کند، اما فکر می تأکید می 

ی  و گرامش باری مواجه نشد،  فاجعه   ی گرامشی، در طول ظهور فاشیسم در ایتالیا و آلمان، بورژوازی با موازنه 

بر تعریف هژمونی که  با تکیه  داشت. با این حال، او    موضوعاین    ی ه بار بینی تروتسکی در زیادی بر روشن   تأکید 

مهم ظهور   ی مثابه جنبه ه ب   بحران هژمونی بر    مرتبط است درون طبقات مسلط    مکن مراتب م سلسله   به عمدتًا  

های دولتی و اذعان  ی ایدئولوژی و دستگاه تبعیت از ارزیابی مثبت آلتوسر در مقاله   ورزد. به فاشیسم اصرار می 

  های دستگاه پردازی  اهمیت گرامشی در نظریه   نیز به   پوالنزاس   آشکارش در خصوص دین نظری به گرامشی، 

ا جزئیات  گرامشی مکررًا ب : » کند می   ی مثبت   ی در سازماندهی هژمونی اشاره   ها آن ایدئولوژیک دولتی و نقش  

، بلکه  “ دید رحم بی   ”قدرتی   دستگاه   چون هم   “ سنتی ”   ی زیاد خاطرنشان کرد که دولت را نباید تنها به شیوه 

  برداشت تأثیر  نیز تحت   تلقی گرچه این    [ 39]   در نظر گرفت.«   “ دهنده هژمونی سازمان اید آن را ” ب   چنین هم 

که او اهمیت    ورزد می کند و اصرار  پوالنزاس از آلتوسر انتقاد می   های ایدئولوژیک دولت است، آلتوسر از دستگاه 

  ی درمجموع، نوشته   [ 40] کم گرفته است. نقش اقتصادی دولت و نقش ایدئولوژیک »واحدهای تولید« را دست 

پوالنزاس در اینجا  .  کند مشخص می پوالنزاس با گرامشی    ی در رابطه را  مهمی   مطلب   فاشیسم و دموکراسی 

تری با گرامشی وارد گفتگوی بسیار مستقیم   قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی بسیار انتقادی  برخالف لحن  

 . گذارد می هژمونی    دهی بر نقش دولت در سازمان   ی شود، از جمله تأکید بیشتر می 

بر خالف لحن نسبتاً انتزاعی    او نقطه عطفی در کار پوالنزاس است.    داری معاصر طبقات در سرمایه کتاب  

های طبقاتی  طبقاتی و استراتژی   ی ، بر اهمیت مبارزه قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی   ی پردازانه و حتی نظریه 

کامل    شرح کند. اینجاست که پوالنزاس اولین  اجتماعی و سیاسی تأکید می   ی سلطه   بندی مفصل خاص در  

به سمت یک  را  چرخش او  شرح  کند. این  ارائه می   ها قدرت وازن  مثابه تراکم ت ه از دولت را ب را  خود    برداشت 
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: »دولت یک  کند مشخص می دولتی    ساختارهای ساختاری از    ـ   ای و کمتر انتزاعی رابطه   ـ استراتژیک  برداشت  

 [ 41] « . ست ها قدرت موجود ابزاری برای خودش نیست، چیز نیست، بلکه تراکم توازن  

قدرت  ای که در کتاب  کند، جنبه عالوه بر این، پوالنزاس بر نقش دولت در سازمان هژمونی پافشاری می 

کند که دولت  می بر این واقعیت تأکید    چنین هم او    شود. کم گرفته می به شدت دست   سیاسی و طبقات اجتماعی 

گیرند: »در درک  عهده می ه دهنده را ب مثابه یک کل و نه احزاب سیاسی بورژوایی این نقش سازمان ه بورژوایی ب 

در   که   ، و نه فقط احزاب سیاسی بورژوازی   ، است   ساختارهایش داری با تمام  عمیق گرامشی، این دولت سرمایه 

قدرت  بلوک  با  طبقه   همان   رابطه  حزب  کارگر  نقش  ا را  ی  با  رابطه  عموم  در  مردمی،  ،  »مردم« ئتالف 

سیاسی    ی دهنده مثابه سازمان ه در این موضع به تأکید جدید بر نقش دولت ب وار  گرامشی   لحن   [ 42] « پذیرد. می 

یابد. حزب طبقه کارگر  حزب طبقه کارگر نیز گسترش می   تلقی و برداشت از بلکه به    ، شود هژمونی محدود نمی 

ی ه ب  »تجلی«  یک  نمی   برگرداِنا  مثابه  ارائه  کارگر  طبقه  استراتژی  و  آگاهی  ب   شود، سیاسی  مثابه  ه بلکه 

  شهریار » مثابه  به   که   گرامشی از حزب طبقه کارگربرداشت  در قیاس با    یک بلوک مردمْی  ی دهنده سازمان 

 [ 43] . تر است ، گسترده است   وحدت و ضدهژمونی جدید مردمی   واجد   نوین« 

  ی دهنده چرخش پوالنزاس به سمت نظریه نشان   چنین هم   داری معاصر سرمایه طبقات اجتماعی در    کتاب 

صرفًا مرتبط با  نهادی  مثابه  ه گرایانه از دولت ب ساده   برداشت رد    در تر دولت است. این چرخش  بسیار پیچیده 

هد. به  دولت را توضیح د   ی دهنده تواند نقش سازمان که نمی   آشکار است، برداشتی اجبار و توجیه ایدئولوژیک  

تنها بر اهمیت دولت برای بازتولید اجتماعی بلکه بر نقش اقتصادی دولت نیز تأکید  ه همین دلیل است که او ن 

داری ضروری است و این لزومًا به افزایش  تضمین شرایط الزم تولید سرمایه   برای پوالنزاس، دولت    به نظر دارد.  

از نقش    یانه غیرابزارگرا برداشتی  مختلف بورژوازی،    های جناح شود. او بر اساس تحلیلی از  نقش دولت منجر می 

  ی هژمونی سرمایه   که چگونه استقالل نسبی آْندهد  نشان می و    کند ارائه می   اقتصادی )و سیاسی( دولت 

یمات استراتژیک  صم ت   ی بورژوازی را در یک فرآیند پیچیده کل  لید بلندمدت منافع  انحصاری و در عین حال بازتو 

 کند. تضمین می 

های مختلف آن در بسط استراتژی  این خودمختاری نسبی در اینجا به نقش خاص دولت و دستگاه » 

ابل  در مق   “ تعادل ناپایدار مصالحه ”   بافتار انحصاری، در سازماندهی هژمونی آن در    ی سیاسی سرمایه 

این استقالل    ی امنه و ایجاد انسجام سیاسی اتحاد طبقاتی در قدرت اشاره دارد. د   ، سرمایه غیرانحصاری 

واحد درک کرد. همانطور که دولت به این یا آن   ار سازگ آن با تز ادغام و  یمقایسه توان با نسبی را می 

ندارد، زیرا    نیز   اشد ب   ها آن «  مشترک   مالکیت »که  این تمایلی به    چنین هم   گروه انحصاری تعلق ندارد ...

از توازن نیروهاست. استقالل    تر گفته باشیم دولت تراکمی دولت چیز نیست بلکه رابطه است، دقیق 
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انحصاری و بورژوازی    ی سرمایه کل  بین دولت از یک سو،    ای ه عنوان رابط جا باید به  نسبی دولت در این 

ای که همیشه در قالب نمایندگی طبقاتی و سازمان سیاسی مطرح  از سوی دیگر درک شود، یعنی رابطه 

 [ 44]   « شود. می 

نظری اصلی  مثابه مخاطب  به بورژوازی جدید، گرامشی را  خود از خرده   مفصل سرانجام، پوالنزاس در تحلیل  

کند. عالوه بر این،  روشنفکران و اهمیت تقسیم کار ذهنی و یدی انتخاب می   ی مسئله   ی باره خود، به ویژه در 

آلتوسر در مورد »تحلیل مشخص از شرایط مشخص«، پوالنزاس تحلیلی    وار دیسه های همیشه  برخالف تفصیل 

کند، که بسیار  ها ارائه می طبقاتی و نتایج استراتژیک مواضع طبقاتی متفاوت آن   های جناح پیچیده و مشخص از  

باید گفت که تأثیر گرامشی    چنین هم گرامشی بر تجزیه و تحلیل تاریخی خاص است.    تأکید تر در راستای  بیش 

  ی مسئله در رابطه با    سیاسی نیروها همیشه   ی بر پوالنزاس نیز در اصرار وی مبنی بر اینکه سیاست و موازنه 

 [ 45] هژمونی در درون این اتحادها است مشهود است.    ی گیری( اتحادها و رابطه تشکیل )و تضعیف شکل 

مورد بحران    متنی در به    ، در پرداختن پوالنزاس با با سواالتی که گرامشی نیز با آن روبرو بود ی  مواجهه 

نقش و بحران دولت   پردازی ه . تالش برای نظری است آشکارتر  حتی    ، قدرت دولتی و سوسیالیسم دولت و سپس  

آن با هژمونی   ی تری از دولت و رابطه گسترده  برداشت داری به ضروری سرمایه  دگرگونی  بحران و  ی در دوره 

که به بحران سیاسی، بحران نمایندگی، بحران اقتدار و بحران دولت مربوط  شود. مفاهیمی اجتماعی منجر می 

بلکه سیاسی    نظری تنها  ه دالیل ن این  .  ند بود   1970  ی برای پوالنزاس در دهه   ی حظات نظری مهم شود، مال می 

های اروپایی )یونان، پرتغال، اسپانیا(، تشدید  ، سقوط دیکتاتوری 1974ـ 1973داری  . بحران سرمایه ند نیز بود 

ها یک  «، همه این اقتدارگرا   ساالری های چپ، چرخش به سوی »دولت مبارزات طبقاتی و امکان ایجاد دولت 

یافته در آنجا بود،  های تحقق توان همزمان شاهد بحران دولت و استراتژی دهند. می گذار را نشان می   دوره 

قدرت  ی  دوباره هایی که منجر به احیای  ای از دگرگونی چپ را باز کرد، و مجموعه   ی ای که امکان مداخله جنبه 

های درون مارکسیسم، مانند  وگو با سایر جریان شد. در گفت   1980ه  بورژوازی و چرخش نئولیبرالی در ده 

  داری انحصاری دولتی، حزب کمونیست فرانسه در مورد سرمایه  ی آلمانی، و در تقابل با نظریه اشتقاقی  مکتب 

سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی دولت پافشاری کرد، که منجر به پیشرفت نظری    ی پوالنزاس بر نقش پیچیده 

 . شد دولتی سرکوبگر و ایدئولوژیک  های  دستگاه محدود آلتوسر بین    تمایز در رابطه با    ی مهم 

کند. یکی از  را مطرح می های نظری مهمی ها و چالش جاست که خوانش پیتر توماس از گرامشی قیاس این 

های کتاب توماس اصرار او بر این است که سهم بدیع گرامشی در مارکسیسم مفهوم دولت  مهمترین جنبه 

کند که با  های عملی و نظری اشاره می ی فعالیت مثابه کل مجموعه ه به دولت »ب مفهوم  یکپارچه است. این  
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نی را که بر شود توافق فعال کسا کند، بلکه موفق می آن طبقه حاکم نه تنها سلطه خود را توجیه و حفظ می 

 به گفته توماس:  [ 46] کند نیز جلب کند«. حکومت می   ها آن 

مدنی«    ی سیاسی« و »جامعه   ی با این مفهوم، گرامشی تالش کرد تا نفوذ متقابل و تقویت »جامعه » 

بر اساس این مفهوم، دولت )در شکل  تحلیل کند.    را... در یک شکل دولتی یکپارچه )و غیرقابل تقسیم( 

د... بلکه مفهوم دولت یکپارچه  کر حکومت و نهادهای قانونی محدود    ماشین نباید به    را   ( اش یکپارچه 

  « سیاسی در نظر گرفته شده است.   ی مدنی و جامعه   ی جامعه   وجوه وجودی مثابه وحدت دیالکتیکی  ه ب 

 [47 ]   

 

 تر از دولت است. کار پوالنزاس دقیقًا نمایانگر چنین تالشی برای برداشتی جدید و پیچیده   ی آخرین مرحله 

 از این نظر مهم است. [48] بحران دولت که او ویرایش کرد  ی بر یک مجلد جمعی درباره او  1976 ی مقدمه 

ی  اندیشیدن درباره   به   اکونومیسم گرایش داری و  مارکسیست سنتی از بحران سرمایه اکونومیسم تحلیل  برخالف  

که این    ورزد تأکید می ، پوالنزاس  یابد راه می   به بحران سیاسی   ًامستقیم   که   است   امری مثابه  ه بحران اقتصادی ب 

  برداشت از بحران سیاسی از  را  خود    برداشت کند تا  پوالنزاس تالش می   طبقاتی است که اهمیت دارد.   ی مبارزه 

به همین دلیل    داری که همیشه با بحران اقتصادی و سیاسی مواجه است متمایز کند. سرمایه از  تقدیرگرایانه  

مرتبط با تشدید مبارزات اجتماعی و    های خاصی که بزنگاه در    فقط بحران اقتصادی    کند تأکید می است که  

یت از یک واژه  به »بحران هژمونی، به تبعیت از گرامشی، یا بحران ساختاری، به تبع   د توان می   است،   سیاسی 

 : بدل شود   [ 49] متداول« 

خود    ، بحران ساختاری را نسبی کنیم: اگر بحران اقتصادی کنونی   همین مفهوم به عبارت دیگر، ما باید  » 

بحران  از  اقتصادی سرمایه   ی های ساده را  متمایز  ادواری  یا    کند، می داری  بحران ساختاری  این یک 

آنجا  داری که  برخی از کشورهای سرمایه مگر برای    ، دهد بحران هژمونی را تشکیل نمی  به    خوْددر 

 [ 50«] د. شو ایدئولوژیکی به معنای واقعی کلمه تبدیل می   ـ   بحران سیاسی 

بحران   ی سازی راحت و ساده یکی آورد تا از  روی می دارد  گرامشی از بحران هژمونی  که    برداشتی پوالنزاس به  

های  بندی ویژه در آن صورت ه های خاص این بحران ب حال به جلوه اقتصادی و سیاسی اجتناب کند و در عین 

مبارزات  گسترش    چنین هم های اقتصادی بلکه  که نه تنها تأثیرات بحران   کند اشاره می   داری اجتماعی سرمایه 

کند آیا ما وارد یک بحران  عنصری که تعیین می   مثابه ه این تأکید بر مبارزه طبقاتی ب   کردند. را نیز تجربه می 

می  هژمونی  نه آشکار  یا  نیز  انگیزه ،  شویم  سیاسی  ـ رفرمیست   برداشت برخالف    . دارد های  از تدریجی   ی  گرا 

آمیز و دموکراتیک  رفرمیستی »انتقال مسالمت   تلقی اصل اصلی    شوند و بالیده می   سوسیالیسم   ی که برای شرایط 
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  نیز   کند و کردن مبارزات که بحران سیاسی را تشدید می رادیکال   به به سوسیالیسم« بود، پوالنزاس بر نیاز  

 . کند ، تأکید می دولتی تراکم مادی از توازن نیروهای طبقاتی باشند های  دستگاه بحران دولت را، به ویژه اگر  

بر مبارزه  ش  استراتژی دولت، تأکید جدید از قدرت و  پوالنزاس  اصلی    تلقی در    ذاتی های  برخالف محدودیت 

چگونه  که رساند  این امر می   تری از بسیار پیچیده   برداشت به    « ت ساختاری »علّی  لحاظ تر از  بیش    او را طبقاتْی

کند: »آنچه واقعا در کار است  تعیین می شده از سوی دولت را  بیان های سیاسی  استراتژی   های طبقاتْیاستراتژی 

ها  ، از اولویت “ گیری عدم تصمیم ” ها و  گیری اختاری است: یک فرآیند متضاد از تصمیم یک فرآیند گزینش س 

، فرایند تضادهای  بنابراین   کند. خنثی می را  دیگر    ها و ساختارهای شاخه   ساختار ها، که هر شاخه و  و ضد اولویت 

کنم  من فکر می   [ 51] «. کنند را تعیین می سیاست دولت  سازند،  ایی که تضادهای طبقاتی را برمی تا ج   درونی 

طبقاتی، دولت و هژمونی است. پوالنزاس    ی بین مبارزه   ی در درک رابطه   ی پیشرفت مهم   ی دهنده که این نشان 

طبقات تحت  جویی  افزایش مبارزه بحران و بازسازی دولت را به تالشی برای برقراری مجدد هژمونی علیه  

ارگانیک دولت با    ی او همزمان بر رابطه   [ 52] ای از بحران سیاسی است. کند که خود جنبه سلطه مرتبط می 

  نرخ   نزولی   های گرایش پادگرایش سازی  مداخله دولت و بویژه در فعال   ورزد که در افزایش اقتصاد اصرار می 

 . یابد می   تحقق   سود 

 دولت، هژمونی و راه دموکراتیک به سوی سوسیالیسم   -   5 

ممکن    ی نظریه   ی یک مسئله پوالنزاس با    ی مواجهه ترین  پیشرفته   [ 53] قدرت دولتی و سوسیالیسم  کتاب  

وگوی واقعی با  به گفت   ترین جایی است که او نزدیک است و    از دیدگاه ماتریالیسم تاریخی   دولت ی  درباره 

، پوالنزاس از گرایش به اندیشیدن به دولت  یکم .  پردازد می های مطرح شده توسط مفاهیم گرامشی  پرسش 

بازتولید روابط    برعکس، او بر نقش فعال دولت در ایجاد و   کند. فقط در قالب ایدئولوژی یا سرکوب انتقاد می 

 دهد. دولت را گسترش می   ی مداخله   ی کند، و بدین ترتیب دامنه اجتماعی تولید پافشاری می 

مناسبات  بازار و  دولت    کند، از جمله روابط تولید: دولت درست از ابتدا میدان مبارزات را مشخص می » 

سلط از نظر سیاسی را ایجاد  م  ی کند و طبقه کند؛ سلطه سیاسی را برقرار می را سازماندهی می  مالکیت 

را در چارچوب یک جامعه تقسیم    ــ تمام واقعیت اجتماعی    ــ کند و همه اشکال تقسیم کار اجتماعی  می 

 [ 54]   « کند. می   تنظیم و    مشخص شده طبقاتی  

که دولت   ای دولت را مشخص کند. او بر نحوه  ی ویژه  [ 55] کند تا »مادیت نهادی« ، پوالنزاس تالش می دوم 

گفتمان و دانش فراتر از کنترل سیاسی ساده   ، یدی و نقش آن در تولید کار کار فکری و  تقسیم  ی کننده ایجاد 

  اشکال   تری از نقش دولت در تولید بسیار گسترده   برداشت بنابراین    ؛ کند تأکید می است  ایدئولوژیک    ساختارهای 
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کند به گرامشی  ، چیزی که او را بیش از آنچه اعتراف می کند مطرح می از نظر اجتماعی    ی عقالنیت برساخته 

 . سازد نزدیک می 

کند  زمانی معرفی می   ـ   مکانی   قالب مثابه یک  ه آن را ب   ملْت  ـ   ای بسیار بدیع از دولت نظریه   ی با ارائه   ، او سوم 

 « به  سرزمین   سرزمین   ت تاریخّیکه  تاریخ و  می سازی  »   [ 56] انجامد. «  بر  پوالنزاس  و    مندی مکان پافشاری 

های ملی خاص، مبنای  هایی مشابه توجه دقیق گرامشی به تاریخ به شیوه [،  57] هر طبقه کارگری«   ت تاریخّی

تأکید  به سوی سوسیالیسم ممکن است: » فقط    مسیر   فقط اوست که    این  به سوسیالیسم    مسیر ملی  ملی 

های ملی سازگار شده باشد، بلکه به معنای  که صرفًا با ویژگی   عام پذیر است: نه به معنای یک مدل  امکان 

جنبش کارگران    ی و تجربه   نظریه آن برگرفته از    عام به سوسیالیسم است که اصول    نوبنیاد   مسیرهای تعدد  

 [ 58] « تواند باشد. نمی بیش از عالئم در جاده    چیزی   است 

طبقات،    های جناح رابطه نیروها میان طبقات و    تراکم مادی مثابه  ه زاس از دولت ب بندی پوالن صورت چهارم،  

کامل  در  اینجا  در  می که  ظاهر  آن  توضیح  شکل  نشان ترین  دقیقًا  به  شود،  اندیشیدن  برای  تالشی  دهنده 

ها  تراتژی ای از قدرت، اس رابطه   برداشت ها« بلکه برحسب  دولتی نه بر حسب »عملکردها« یا »اراده های  دستگاه 

کند، اگرچه، همانطور که  تر می طبقاتی است. این امر پوالنزاس را به مضامین گرامشی نزدیک های  پراتیک و  

 [ 59] تری از قدرت سیاسی یافت. وسیع   برداشت توان در گرامشی  پیتر توماس استدالل کرده است، می 

ی قانون کاهش نرخ سود که  ها گرایش پاد پنجم، توضیحات پوالنزاس در مورد نقش اقتصادی دولت، و  

فعال می  بینش دولت  ارزشمند کند،  نیز های  را  ب   ی درباره   ی  اختیار  مثابه رهبری طبقه  ه عملکرد هژمونی  در 

. هم تأکید او بر مداخالت گسترده در بازتولید نیروی کار که ذیل الزامات انباشت سرمایه است و هم  گذارد می 

هژمونیک نقش اقتصادی دولت    ی برای این جنبه   است   سلطه شواهدی اشکال مختلف سازش با طبقه تحت 

 داری. سرمایه 

ثباتی پنهان  بی ورزد که » دهد و اصرار می های خود را از بحران سیاسی گسترش می ششم، پوالنزاس تحلیل 

  ی است که در نقش فزاینده   اقتدارگر   ساالری دولت مبنای چرخش به سوی    [ 60] « هژمونی بورژوازی   اما دائمی 

کردن بخش  مجریه و سیاسی   ی مقننه به قوه   ی از قوه   گیری جایی تصمیم ، جابه ـ اداری بوروکراسی دولتی  

پوالنزاس در مورد این چرخش اقتدارگرایانه در واقع   های شایان ذکر است که بینش   شود. اداری دولت بیان می 

 شد. دیده  نئولیبرالی    ی پروژه   ی اقتدارگرایانه   سرشت درک گرایشی است که بعدها نیز در  

که بر اساس آن »دولت    کند، رویکردی را رد می گذار به سوسیالیسم    پوالنزاس رویکرد لنینیستِی   ا، ج در این 

  ــ   ها سوویت   ــ نابود شود، تا با قدرت دوم    قدرت دوگانه ای در موقعیت  جبهه طور کامل از طریق حمله  ه باید ب 

نه تنها   برداشت از نظر پوالنزاس، این  [ 61«] جایگزین شود که دیگر دولت به معنای واقعی کلمه نخواهد بود. 
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اضمحالل دولت، به شکل    فراخوانی برای   رغم به تواند  گیرد بلکه می کم می گذار را دست   ی های دوره دشواری 

از   ب   ساالری دولت جدیدی  دوگانه  قدرت  مفهوم  در  ریشه  که  شود  است، یک  ه منتهی  مثابه یک ضددولت 

سوسیال دمکراتیک مشهود است. این    ساالری استالینیستی و هم در دولت  ساالری جایی که هم در دولت جابه 

 : شود می گرامشی نیز    شامل   چنین هم انتقاد  

های  های معروف او از تفاوت . تحلیل ابعاد خود مطرح کند در تمام    را   این مشکل   وانست نت   نیز گرامشی  » 

مثابه  ه اساسًا ب   ، ها در روسیه به راه انداختند( و جنگ موضعی گونه که بلشویک )آن   مانوری بین جنگ  

 [ 62«] شوند. غرب تلقی می   “ شرایط مشخص متفاوت ” کاربرد مدل/استراتژی لنین در  

 

قلعه یا دژی است که    ، یعنی از دولت است   برداشت همان    متضمن گرامشی    موضعی از نظر پوالنزاس، جنگ  

با حمله جبهه  یا  با محاصره )جنگ    مانوری ای )جنگ  باید  یا  گونه که  آن   شود.   تصرف (  موضعی لنینیستی( 

 گوید: می   1977پوالنزاس در مصاحبه خود با هانری وبر در سال  

مستحکم دولت    ی کردن قلعه محاصره برای    موضعی جنگ    چیست؟   موضعی نگ  منظور گرامشی از ج » 

است. اما در نهایت داستان همیشه یکسان است. این یک قلعه   از بیرون با ساختارهای قدرت مردمی 

جنگ    - کنید  ؛ یا آن را محاصره می مانوری جنگ    - کنید  بنابراین یا به آن حمله می   قوی است، درست؟ 

در آثار گرامشی وجود ندارد که یک گسست انقالبی واقعی، مرتبط  . در هر صورت، هیچ مفهومی موضعی 

دولتی رخ دهد. یک چنین چیزی در گرامشی    ساختار در این یا آن نقطه از بتواند  با یک مبارزه داخلی،  

 [ 63]   « وجود ندارد. 

رسد پوالنزاس توجه چندانی به مفهوم گرامشی  به نظر می   [ 64] دالل کرده است، طور که پیتر توماس است همان 

این واقعیت که کریستین بوسی گلوکسمن، همکار نزدیک پوالنزاس، یکی از   رغم به از دولت جایگزین ندارد، 

به گفته    [ 65] مطرح کرد.   گرامشی و دولت هایی بود که اهمیت این مفهوم را در اثر خود بنام  اولین مارکسیست 

فرض قرار داده  کند »گرامشی یک منطقه بیرونی از دولت را پیش می کند که فکر  توماس، پوالنزاس اشتباه می 

  برداشت اصرار دارد که    چنین هم توماس    [ 66] شود«. که برمبنای آن یک قدرت سیاسی جدید بتواند ظاهر  

  ، ی اشاره دارد، جایی که شکل بورژوایی دولت لنین از قدرت دوگانه عمدتًا به یک موقعیت تاریخی افراط   ی اولیه 

به این    داشته است. زیستی  هم   با اشکال نوظهور قدرت دولتی مبتنی بر ابتکارات مردمی   ، متضاد   ای در رابطه 

هایی پس از یک دوره شکست بیندیشد، یعنی  کند تا به راه « گرامشی تالش می موضعی معنا، مفهوم »جنگ 

 [ 67] سازد«.  ه بازگشت به چنین جایگاهی از قدرت دوگانه را ممکن می سازماندهی مجدد نیروهایی »ک 



1862 

 

چنان از ارزش  هایش، هم کاستی   رغم به   ، کنم که »جاده دموکراتیک بسوی سوسیالیسم« پوالنزاس فکر می 

حرکت پوالنزاس به سمت    ی و اهمیت باالیی برخوردار است. این فقط یک انتخاب سیاسی یا تجلی ساده 

تر از ویژگی گسترده و پیچیده و ناهموار و مملو از تضاد تحلیلی غنی   ی لبانه نیست. بلکه نتیجه ط مواضع اصالح 

  ی های طبقاتی است. این رابطه ها و مقاومت مثابه تراکم مادی استراتژی ه ، ب مثابه قدرت طبقاتی ه قدرت دولتی ب 

ها و مبارزات که در عین حال نسبت به مادیت  دولت و انبوهی از مقاومت   ی گسترده   ی دیالکتیکی بین مداخله 

فراخوان او    [ 68] آورد.  تری از پراتیک انقالبی را بوجود می دولت درونی و بیرونی هستند ضرورتا مفهوم پیچیده 

ز به کار  نباید به عنوان نفی نیا   برای معرفی ترکیبی از نهادهای دموکراتیک نمایندگی و دموکراسی مستقیم 

به چنین فرآیندی در تشکیالت   اندیشیدن  برای  بلکه تالش  تلقی شود،  برداشتن دولت«  راه  برای »از سر 

 داری پیشرفته است. سرمایه 

دولتی    ساختار دگرگونی  باشد.    در میان تواند  دولتی نمی   ساختار   ی ساالرانه دولت هیچ بحثی از دگرگونی  » 

در دولت استوار    های مردمی توده   ی فزاینده   ی تنها بر مداخله ،  که به سمت نابودی دولت گرایش دارد 

اشکال جدید    گسترش توان به دموکراتیک کردن دولت محدود کرد ... این روند باید با  نمی را  این   است ... 

 [ 69]   « ها و عمل همراه باشد. مدیریتی شبکه مراتب آن و شکوفایی خود دموکراسی مستقیم و سلسله 

های  دولت   ی باره بینی او در ، به ویژه خوش یافت   مواضع پوالنزاس   ی نکات انتقادی زیادی را درباره توان  می 

بر »اتحاد چپ  به مبتنی  با  ها«  متأسفانه  اجتماعی که  دگرگونی  فرآیندهای  برای  احتمالی  نقاط شروع  مثابه 

این حال، مفهوم او از »راه . با  شد پاسوک در یونان نفی    ی یا تجربه   1981دولت میتران در سال    ی تجربه 

ترین تالش برای بازاندیشی در سیاست انقالبی بود، نه بر اساس  دموکراتیک بسوی سوسیالیسم« پیشرفته 

داری. با  قدرت سیاسی در تشکیالت پیشرفته سرمایه   ی »اصول اعتقادی«، بلکه درک واقعی مادیت پیچیده 

 موضعی از گرامشی و تلقی وی از جنگ    پوالنزاس   غم انتقاد ر به باید بگوییم که    چنین هم توجه به این موضوع،  

  مثابه دژ«، تصور پیچیده و ناهموار پوالنزاس از بیان مبارزات درون و بیرون ه مثابه تغییری در جایگاه »دولت ب ه ب 

های فکری گرامشی در مورد احتمال یک استراتژی انقالبی در عصر »انقالب به مشغله   بیش از همه به دولت  

 . نزدیک است الی« بورژوایی  انفع 

ی فوکو درباره های  و تفصیل   شرح با    نحو مشابهی به )و    گذاشت پاسخ  پوالنزاس بی که  ی  ی ها هم آن پرسش 

مثابه مظاهر عملکرد پیچیده و فراگیر قدرت اجتماعی و سیاسی در جوامع  ه های قدرت ب و فناوری   قدرت زیست 

ارائه   گرامشی   عصر هایی مانند  کتاب   با های گرامشی که  داری( و هم غنا و عمق کامل مفاهیم و بینش سرمایه 

ز  ناپذیر ا ای جدایی مثابه جنبه ه دولت مارکسیستی ب   ی نقطه شروع ضروری برای بازاندیشی نظریه   ، شده است 

 بازسازی مجدد سیاست انقالبی است. 
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 نتیجه گیری .  ۶

ای  پوالنزاس در کل مسیر تئوریک خود، از مواجهه با گرامشی و آلتوسر گرفته تا برداشت رابطه   نیکوس کار  

از قدرت دولتی و مادی  او  بدیع  ب   ساختارهای بودن  بسیار  اجتماعی متراکم ه دولتی  از  مثابه روابط  شده، یکی 

ده است. برخالف دیگر  مارکسیستی احتمالی قدرت سیاسی و دولت بو   ی به یک نظریه   ها افزوده ترین  مهم 

 های گرامشی اجتناب نکرد. تر آلتوسری، پوالنزاس هرگز از گفتگو با مفاهیم و پرسش نمایندگان سنت وسیع 

ب  هرگز  او  حال،  عین  نکرد.  ه در  مقابله  گرامشی  تفصیلی  توضیحات  فلسفی  و  نظری  مفاهیم  با  کامل  طور 

توماس، که مفهوم بسیار پیچیده و بدیع گرامشی    هایی مانند پیتر های جدید گرامشی توسط مارکسیست خوانش 

آلیسم و ماتریالیسم  مجدد او از ماتریالیسم تاریخی به دور از ایده   بندی صورت از هژمونی و دولت یکپارچه و  

که با مرگ پوالنزاس متوقف  کند  پذیر می امکان از جایی  را    گرا را ارائه داده است، و این شروع گفتگو طبیعت 

بلکه یک ضرورت سیاسی است. بحران هژمونی نئولیبرالی و گشودن یک    نظری نها یک سوال  شد. این نه ت 

چنین    ی چرخه  با  رویارویی  لزوم  شرایط،  این  شورشی  بالقوه  تداوم  و  فزاینده  منازعات  از  جدید  تاریخی 

 سازد. هایی را بیش از پیش ضروری می پرسش 

 

  Panagiotis Sotirisاثر    Neither an Instrument nor a Fortress ای است از ترجمه  این مقاله * 

 شود: لینک زیر یافته می   در که  
https://brill.com/view/journals/hima/22/2/article-p135_7.xml 

 

 : ها یادداشت 

  کارایی   ی و قبل از نظریه   ؛ باید شرح و بسط داده شود تا حد زیادی    “ شرایط ” خاص روبناها و دیگر    کارآیی   ی »نظریه   [. 1] 

خاص عناصر    ذات نظریه    باید   ، ( آید شان به دست می ذات که    ست ها آن بندی کارآیی صورت زمان )زیرا با یا به طور هم   ها آن 

  ماند باقی می چنان قلمروی  آفریقا قبل از اکتشافات بزرگ، هم   ی مانند نقشه ه   ، این نظریه  . داده شود   ها شرح و بسط خاص روبنا 

  ش اغلب یات ی معروْف جزی غیر از چند منطقه های بزرگش، اما  و رودخانه   ها کوه   رشته که در طرح کلی ترسیم شده است، با  

توانم به گرامشی  کند؟ من فقط می های مارکس و انگلس را دنبال  تالش کرده است که کاوش   واقعًاناشناخته است. چه کسی  

 (. Althusser 2005, pp. 113–14فکر کنم.« ) 

روم، مسافتی را طی کرده است. او این ایده  دانم، گرامشی تنها کسی است که در راهی که من می »تا آنجا که من می   [. 2] 

تعداد معینی از  شامل توان به دستگاه دولتی )سرکوبگر( تقلیل داد، اما به قول خودش  را داشت که دولت را نمی  “ قابل توجه ” 

های خود را که  متأسفانه، گرامشی دریافت   است.   های کارگری، و غیره س، اتحادیه کلیسا، مدار   نظیر   “ مدنی   ی جامعه ” نهادهای  

 ( Althusser 1971, p. 142مند نکرد.« ) اما پراکنده باقی ماندند نظام   هوشمندانه های  در حالت یادداشت 

https://brill.com/view/journals/hima/22/2/article-p135_7.xml
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 [3 ] .  Althusser and Balibar 1970, pp. 119–144  . 1965ژوئیه    2مادونیا مورخ ای به فرانکا آلتوسر در نامه  

 (Althusser 1997, pp. 623–4  ،) به تندتری  می ا .  کند می گرامشی    برخورد  فکر  نوشته و  که  گرامشی  کند  های 

بینی  مثابه جهان ه مارکس را نخوانده بود، کلیسای کاتولیک را الگوی فلسفه ب   سرمایه « دارد، گرامشی هرگز  ی های عمیق »ضعف 

 است. صوری  رباره ایدئولوژی کامالً  او د   ی دانست و نظریه می 

   [4  ] Althusser 2005, pp. 243–5 . 

انتخاب کردند. کتاب    [. 5]    ی پنج تحقیق درباره با این حال، سایر اعضای مکتب آلتوسری در مورد گرامشی راه سکوت را 

 شود.  که فقط شامل یک ارجاع به گرامشی می   ( بالیبار Balibar 1974)   ماتریالیسم تاریخی 

 Althusserدیده شد )در    دگرگونی فلسفه   ی باره در او   1976آنچه در متن    نظیر های مثبتی ارزیابی هنوز    ، وجود این با  . [ 6] 

1990, pp. 241–65 وجود داشت ). 

 [7 .]  Althusser 2006, pp. 139–49  توان یافت. برای مثال  دوره نیز می . وجوهی از این نقد را در متون دیگر همان

 (. Althusser 1998, pp. 267-80بحران مارکسیسم نگاه کنید )   ی باره در   1977او در    ی به مداخله 

 . Goshgarian 2006بنگرید به  برای مالحظات سیاسی و نظری آلتوسر در آن دوره،    [. 8] 

  باید   توجه کنید که تحقیقات جدید در ماتریالیسم تاریخی   1962سال  ای به هلن رایتمن در  او در نامه   تأکید برای مثال به    [. 9] 

 (. Althusser 2011, p. 411»در راستای کاری باشد که گرامشی شروع به انجام آن کرد« ) 

   [10  ] Thomas 2009, p. 306  . 

توان به مفهومِ زمان  موردبررسی است که می   مثابه شکل خاصی از وجود کلیت اجتماعی ه با تعریف زمان تاریخی ب   فقط »   . [ 11] 

  مطابقت، عدم   مطابقت،   ی مندی به دلیل روابط ویژه در آن سطوح ساختاری متفاوتی از زمان   وجودی که تاریخی محتوایی داد،  

  کند. الزم دخالت می وجود دارد،  جابجایی و پیچش که بین »سطوح« مختلف کل در مطابقت با ساختار کلی آن  بندی،  مفصل 

طور کلی وجود ندارد، بلکه فقط ساختارهای خاصی از  ه ب نیز طور کلی وجود ندارد، تاریخ ه به ذکر است که همانطور که تولید ب 

تاریخیت، استوار است،  های مختلف تولید، ساختارهای خاص  وجود دارد که در نهایت بر ساختارهای خاص شیوه   یت تاریخ 

مثابه  ه ب   و   های تولید خاص( هستند ن )برخاسته از شیوه عّی ت های اجتماعی م بندی کل صرفًا وجود ش   ساختارهایی که از آنجا که 

بیان می کل  اجتماعی  تابع   هیچ شوند،  های  از معنایی جز  کلیت   ی  آن  پیچیدگی خاص  جوهر  یعنی جوهر    « ندارند   ها آن ها، 

 (Althusser and Balibar 1970, pp. 108–9 .) 

  ترین بیش   ظاهر   در   کم دست  زیرا  است،   وسوسه   ترین بزرگ  ی دهنده نشان   گرایی تاریخ »باید گفت که اتحاد اومانیسم و   . [ 12] 

  ی واسطه به   دوم زیرجلکی نیز   تقلیل   یک   تاریخی،   اجتماعی   مناسبات   به   دانش   ی همه   تقلیل   با .  دارد   همراه   به   را   نظری   امتیازات 

دوم به چیزی »بدیهی« بستگی دارد: آیا تاریخ    تقلیل تواند وارد شود. این  می   روابط انسانی ابه  مث به   صرفًا   تولیدی   روابط   تلقی 

  ها آن زیرا    بشناسند توانند آن را  ها می »انسانی« هزار تو نیست، و آیا مارکس به نقل از ویکو اعالم نکرد که انسان   ی یک پدیده 

که »بازیگران« تاریخ نویسندگان  فرض قابل توجه بستگی دارد: این « ؟ اما این »بدیهیات« به یک پیش اند ساخته آن را »   ی همه 

فرض نیز تمام نیروی »بدیهی« را دارد، زیرا برخالف آنچه تئاتر  اند. اما این پیش تولید کرده را  هایی که آن متن آن هستند، سوژه 

که کارگردان  . هنگامی هستند ها نیز  که خود نویسندگان آن   اند هایی ، در تاریخ، بازیگران نقش مشخص کند، مردان  پیشنهاد می 
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کند«  که خود را درمان می   پزشکی شود:  ارسطو تبدیل می   قدیمی نویسنده به برادر دوقلوی رویای    ـ   صحنه از بین رفت، بازیگر 

 (Althusser and Balibar 1970, p. 139 .) 

   [13  ] Althusser 1976, p. 72 . 

. این چه تاریخی است که بیش از تکرار برخورد  فلسفه تاریخ واقعی ندارد رسد که اساسًا  »در واقع، این تز به این ادعا می   [. 14] 

های مبارزه ممکن است متفاوت باشد، اما اگر کل تاریخ فلسفه صرفاً تاریخ این  اشکال و استدالل   بنیادی نیست؟ دو گرایش  

 بازی به نوعی    ه شوند تا تقلیل داد هستند    این اشکال دگرگونی    که بازنمود های تغییرناپذیری  اشکال باشد، فقط باید به گرایش 

یخ ندارد، فلسفه آن مکان نظری عجیبی است که در آن هیچ چیز واقعًا اتفاق  در نهایت، فلسفه تار بدل شود.    برای هیچ چیز 

 (. Althusser 1971, p. 55هیچ چیز.« )   تکرار افتد، چیزی جز این  نمی 

به مارکسیسم از طریق سارتر،    ام خاطرنشان کرد: »با گسترش عالقه   1979ای در  طور که پوالنزاس در مصاحبه همان   [. 15] 

حقوق نوشته شد که در آن سعی کردم    ی فلسفه   ی ز دکترای من در زمینه ت تأثیر لوسین گلدمن و لوکاچ قرار گرفتم.  بسیار تحت 

های  محدودیت   ش انتشار   ی منتشر شد؛ اما از لحظه   1964در  مقاله  از حقوق را توسعه دهم.  برداشتی  با تکیه بر گلدمن و لوکاچ  

که  (  Critica Marxistaکریتیکا مارکسیستا )   کردم. در این زمان از طریق را احساس می گیری در مارکسیسم  جهت   آن 

با گرامشی آشنا شدم.    ی مهمترین مجله  با آلتوسر کردم، در حالی که    چنین هم مارکسیسم در آن زمان بود،  شروع به کار 

که نوعی توافق و مخالفت را از ابتدا با آلتوسر ایجاد    ــ   طور که همیشه هستم همان   ــ چنان تحت تأثیر گرامشی بودم  هم 

 ( Poulantzas 2008, pp. 387–8« ) . کرد 

   [16  ] Poulantzas 2008, pp. 47–73 

   [71  ] Poulantzas 2008, pp. 139–165 

پردازان ایتالیایی، کار  شود، و در کنار آثار نظریه سارتر، که به تفسیری متفاوت از مارکسیسم مربوط می   آثار »همراه با    [. 18] 

مارکسیستی است. در حال حاضر یک ابزار اساسی    ی نظریه آلتوسر از اهمیت زیادی برخوردار است. این نقطه عطفی در تاریخ  

   ( Poulantzas 2008, pp. 139–165) کار برای هر محقق مارکسیست است«.  

دادن اهمیت تأثیر گرامشی در این متن توسط باب جسوپ مخالفیم  باید توجه داشته باشیم که ما با کم اهمیت جلوه   [. 19] 

 (Jessop 1985, pp. 53–7 .) 

   [20  ] Poulantzas 2008, pp. 77 

   [21  ] Poulantzas 2008, pp. 80 

   [22  ] Poulantzas 2008, pp. 86 

   جا همان   [. 23] 

   [24  ] Poulantzas 2008, pp. 92   

   [25  ] Poulantzas 2008, pp. 93   

   [26  ] Althusser 2005, pp. 233–4 

   [27  ] Poulantzas 2008, pp. 95   

   [28  ] Poulantzas 2008, pp. 99   
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   [29  ] Poulantzas 2008, pp. 104   

   [30  ] Poulantzas 2008, pp. 119   

   [31  ] Poulantzas 2008, pp. 137-8   

 [32 .]  Poulantzas 2008, pp. 95    . های قبلی مفاهیم گرامشی ممکن است چنین تصوری از  بندی برخی از فرمول

های خویشاوند و متحد را رهبری  گروه و  های متخاصم تسلط دارد...  هژمونی را توجیه کنند. »یک گروه اجتماعی بر گروه 

با این حال، همانطور که پیتر توماس خاطرنشان  (.  Gramsci 1971, p. 57/Q19, §24 [Q1, §44]« ) د کن می 

تا به عنوان اشکال متفاوت    ، متمایز هستند تر  کم هژمونی و سلطه از نظر کیفی از یکدیگر    ـ   رهبری بنابراین،  کرده است، » 

 ( Thomas 2009, p. 163استراتژیک یک قدرت سیاسی واحد.« ) 

   [33  ] Poulantzas 1978, pp. 205   

دهد؛ دومی،  را تشکیل می گرایش دارد یا آن  های یک موقعیت سلطه در آینده  شرط »اولی یک هژمونی است که به پیش   . [ 34] 

 ( Thomas 2009, p. 163کند.« ) دست آمده حفظ آن را تضمین می ه  ایی که ب چنین سلطه که درون آن    است   ای لحظه 

   [35 ]  Poulantzas 1978, p. 200 . 

 [36 .]  Jessop 1985, p. 193  ،برای یک نمونه از نقد پوالنزاس، خالصه زیر را ببینید: »در این استفاده از مفهوم هژمونی .

کند. این مشکالت،  کند، تعلیق می گرامشی دقیقاً آن مشکالت واقعی را که در طرح جدایی جامعه مدنی از دولت تحلیل می 

 Poulantzas) اند.«  در اقتصاد هستند، پوشیده شده   و تأثیر انزوا  CMP های که در واقع متضمن خودمختاری خاص نمونه 

1978, p. 139 ) 
   [37  ] Poulantzas 1978, p. 201  .   

   [38  ] Poulantzas 1979, p. 61 . 

   [39  ] Poulantzas 1979, p. 299 . 

   [40  ] Poulantzas 1979, p. 304 . 

   [41  ] Poulantzas 1975, p. 95 . 

   [42  ] Poulantzas 1975, p. 98 . 

  شهریار ملی که    مدرن باید کامالً بر این دو نکته اساسی تمرکز کند: تشکیل یک اراده جمعی مردمی   شهریار »در پایان،    [. 43] 

شایان ذکر    . ( Gramsci 2007, p. 249/Q8, §21آن است، و اصالح فکری و اخالقی« )   عامل مدرن بیان فعال و  

اینکه برای گرامشی ح  باید »رابطه اجتماعی فعال دانش و سازمان« باشد  است که نظر پیتر توماس مبنی بر  زب سیاسی 

 (Thomas 2009, p. 438 ) 

   [44  ] Poulantzas 1975, p. 161 . 

که ما  او بر این   تأکید طبقات فرودست بلکه در  ی  این امر نه تنها در ارجاعات فراوان او به »مردم« به عنوان اتحاد بالقوه   [. 45] 

با تسلط   انحصاری و نه   ی تحت هژمونی بخش مسلط سرمایه   اتحادهایی ر داریم،  های قدرت سروکا همیشه با بلوک  صرفاً 

داری انحصاری  سرمایه ی » باره در   1970  ی در دهه  حزب کمونیست فرانسه   طور که تحلیل مستقیم بخش انحصاری همان 

 . Poulantzas 1975, pp. 103–6به    بنگرید   . برای انتقاد پوالنزاس از چنین مواضعی شد   مطرح   « دولتی 
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 [46 ]  .Gramsci 1971, p. 244 (Q15, §10) دفترهای  کند،  گالکسمن اشاره می   - ی  چ طور که کریستین بو . همان

کند...  تر روشنفکران جدا می های مختلف یک اثر را از تحقیق عمیق عد کامل زمانی خود دید، که روش را باید »در ُب  زندان 

 (. Buci-Glucksmann 1980, p. 24از دولت به عنوان دولت یکپارچه. « )   پروبلماتیک جدیدی 

   [47  ] Thomas 2009, p. 137  . 

 [48 .]  Poulantzas (ed.) 1976 توانید در  انگلیسی مقدمه پوالنزاس را می   ی ه م . ترجPoulantzas 2008   .ببینید 

   [49 ]  Poulantzas 2008, p. 299 . 

   [50  ] Ibid . 

   [51  ] Poulantzas 2008, p. 309 . 

سلطه )در اینجا دوباره الزم است بین انواع مختلف بحران سیاسی  گردیم. برای طبقات تحت »به بحران سیاسی برمی   [. 52] 

و روابط قدرت    شوند می دهد: این مبارزات سیاسی  نشان می شان  توجه مبارزات در تشدید قابل این امر خود را  تمایز قائل شد(  

شکسته شده و به عنوان نیروهای   شود؛ روابط بلوک قدرت و طبقات حامی سلطه تعدیل می بین بلوک قدرت و طبقات تحت 

  ـ سازد تا »اجماع« طبقات مسلط و نمایندگی  سلطه را قادر می شوند؛ بحران ایدئولوژیک طبقات تحت اجتماعی مؤثر ظاهر می 

کند( به چالش  را برجسته می   های مردمی های دولتی )که احتماالت عینی اتحاد و اتحاد توده توسط دستگاه   ها آن بندی  صف 

بحران سیاسی و بحران    بندی مفصل   چنین هم و  شان  های طبقاتی بکشند؛ سازمان سیاسی خودمختار و وزن انباشته سازمان 

قلب    ها را در شکاف نیز  و    ، کند ک قدرت و طبقات تحت سلطه را محدود می های عینی سازش بین بلو که امکان   ، اقتصادی 

کند. این سلسله تضادها خود را در قلب دولت نشان  سلطه تشدید می بلوک قدرت با توجه به استراتژی در قبال طبقات تحت 

ها  تضادهای داخلی انباشته شده بین شاخه های بحران دولتی است:  دهد )دولت یک رابطه است( و عاملی در تعیین ویژگی می 

ها، تغییر کارکردها، تأکید بر نقش ایدئولوژیک یک دستگاه خاص  های دولت، جابجایی پیچیده سلطه بین دستگاه و دستگاه 

اتی  های دولت برای بازگرداندن هژمونی طبق ها گواه تالش همراه با تقویت در استفاده از خشونت دولتی، و غیره است. همه این 

 ( Poulantzas 2008, p. 312) در حال سقوط است.«  

   [53 ]  Poulantzas 2000 . 

   [45  ] Poulantzas 2000, p. 39 . 

   [55  ] Poulantzas 2000, p. 49 . 

   [65  ] Poulantzas 2000, p. 114 . 

   [75  ] Poulantzas 2000, p. 118 . 

   [85  ] Ibid . 

،  ماندگار نیست درون دولت  در  تراکم روابط قدرت )روابط بین طبقات(  عنوان  به »از نظر گرامشی، قدرت سیاسی صرفاً    [. 59] 

خود    ها آن های هژمونیک نزدیک است که طبقات از طریق  همانطور که مسلماً برای پوالنزاس فقید است. در عوض، به پروژه 

که    )در تقابل با توده نامنسجمی   هستند قادر به اعمال قدرت سیاسی    و د  سازن را به عنوان طبقات )روابط درون طبقات( می 

 ( Thomas 2009, p. 226.(« ) هستند محدود به قلمرو جامعه مدنی    و «  ای رسته دارای منافع » 

   [60  ] Poulantzas 2000, p. 212 . 
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   [61  ] Poulantzas 2000, p. 252 . 

   [62  ] Poulantzas 2000, p. 256 . 

   [63  ] Poulantzas 2008, p. 341 . 

   [64  ] Thomas 2010 . 

 [65 .]  Buci-Glucksmann 1980 .   منتشر شد.   1974اثر اصلی فرانسوی در سال 

   [66  ] Thomas 2010  . 

   [76  ] Thomas 2010  . 

است که با اسب چوبی در آن نفوذ کرد، و نه گاوصندوقی   دژی ای است که بتوان آنرا گرفت، نه  وسیله  - »دولت نه چیز   [. 68] 

 .Poulantzas 2000, ppقلب فعالیت قدرت سیاسی است.« )   دولت است که ممکن است توسط دزدی شکسته شود:  

257–8 ) 

   [69  ] Poulantzas 2000, pp. 261–2 . 
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 گفتمان بندگی داوطلبانه

 نقد و بررسی نظریه اتین دوال بواتسی 

 

 آموزد؛می جنبش موفق آزادیخواهی زنان ایران به ما چه 

 نه گفتن  به ستم، ستمگر، و ستمگری  

 

 2022فوریه   9

 : داریوش رادینوشته

 

پرداز قرن شانزده فرانسه متعلق به جنبش  ( نظریهÉtienne de La Boétieاتین دوال بواتسی ) .  قدمهم

روشنگری  پیشاها( در دوره معتقد به پتانسیل و عاملیت فردی و اجتماعی انسان -گرایی اومانیسم )انسانیت

نوشته شده   ای بواتسی که در یک جزوه کوتاه بیست صفحه«  گفتمان بندگی داوطلبانه »اروپاست. نظریه  

ترین معضالت فردی و اجتماعی انسان، بین  بدلیل نوگرایی در طرح و پاسخ صریح به یکی از مهم  ،است

غم این حقیقت که این نظریه درواقع یک  رروشنفکران عصر خود از محبوبیت خاصی برخوردار شد. علی

اشراف و کلیسا در فرانسه بود، بواتسی معتقد    گریِعلیه قدرت مطلقه و سلطه  عیارکیفرخواست رادیکال تمام

ها این سلطه بر خود را داوطلبانه  ها تحت سلطه دیگری هستند تنها بدین دلیل است که آناست اگر انسان
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دالیل  می بررسی  که  بواتسی  اومانیستی  گفتمان  شبه»پذیرند.  و  روانی  و  برای    «روشنفکریعملی  فرد 

و   سلطه  پیشگر ستمپذیرش  است،  سیاسی  حاکمیت  سوی  از  کاربرد  ی  و  شناخت  برای  مناسبی  زمینه 

و یا نظریه    ، کارل مارکس  « بیگانگی»)از خود(  تر در این حوزه، نظیر  تاریخی نظریات پیچیده  - اجتماعی  

انسداد    «هژمونیک»تفوق   نظریه  حتی  و  گرامشی،  آنتونیو  حاکم  طبقه  رضایت  »  خودآگاهیایدئولوژی 

های معاصر نظیر نوآم چامسکی خواهد بود. بواتسی  ( آنارشیستManufacturing Consent)  «ساختگی

بنده   انسانِ یک بندگی همراه با رضایت خودِ ،حت سلطهنویسد، بندگی انسان ت میالدی می 1546در سال  

ی باید مسئول  گرستم پذیرد همان اندازه در آن وضعیت  که ظلم یا بندگی را میاست، به بیانی دیگر، کسی

 کند. ی را بر او اعمال یا چیره میگرستم شناخته شود که آن فرد مستبد یا نظام استبدادی که آن  

شاید سوءتعبیری در رابطه با این نظریه در ذهن خواننده متبادر شود و آن این است که آیا براستی هدف  

کومت مطلقه است، اگرچه بدرستی  ی یا حگرستماصلی این گفتمان رویارویی علیه فرد مستبد یا نظام  

علیه  این استثمارشدگان  معموال  که  نیست  نقدی  آن  استبداد  و  ستم  علیه  بواتسی  نقد  لیکن  است،  گونه 

زمان که استثمار و استبداد را تقبیح و  کنند، بلکه نقد بواتسی هماستثمارگران و نظام استبدادی اقامه می

از سوی مستبدین را نه تنها میچنین نقد انسانی است ککند، هممحکوم می را  پذیرد بلکه آنه استثمار 

 دهد.پذیرد و به خواست استثمارگر تن در میداوطلبانه می

مختصر به دیگر نظریات    ایپیش از ورود به گفتمان بندگی داوطلبانه بواتسی، در این مقدمه بهتر است اشاره

انسانی    یدرباره پدیده  این  انساناجتماعی    –چگونگی ظهور  باشیم.  در  داشته  آن  دالیل  و  انگیزه  و  ها 

است که با نظریات آنتونیو گرامشی مارکسیست    «هژمونی »ترین این نظریات واژه یا مفهوم  شدهشناخته 

ایتالیایی گره خورده است. برخالف مارکس که معتقد است استثمار انسان ستمدیده توسط طبقه حاکم تنها  

تولیدهب شیوه  و  روابط  )سرمایه  واسطه  میغالب  زندگی  آن  در  که  آسیایی(  تولید  فئودالیسم،  کنند  داری، 

می بمتحقق  استثمارشده  انسان  فوق،  دالیل  بر  است عالوه  معتقد  گرامشی  از  هشود،  نفوذپذیری  واسطه 

د.  دهبه این استثمار و بندگی تن در می  «رضایت عمومی » ایدئولوژی یا تولیدات فرهنگی طبقه حاکم با یک  

چیزی که باید تغییر  کند و آنمارکس معتقد است ایدئولوژی خود با تغییرات ساختاری در جامعه تغییر می

ا معتقد  گرامشی  است؛  تولید  شیوه  و  روابط  همان  و  داد  ایدئولوژی  از  رهایی  با  تنها  استثمارشدگان  ست 

توانند  گرا و فرهنگ آلترناتیو میتولیدات فرهنگی طبقه حاکم و جایگزینی آن با یک ایدئولوژی اجتماعی

عاملیت فردی و اجتماعی خود را بازسازی کرده و در جهت انسان بمثابه عامل آگاه برای تغییرات ساختاری  

 تولیدی نوین قدم بردارند. و ایجاد روابط و شیوه 
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را در یک  بایستی آنمی  «هژمونی»نظریه گرامشی اگرچه بسیار معتبر است لیکن برای فهم بهتر از مفهوم 

)ازخود(   با نظریه  تکمیلی  نمود. در    « بیگانگی »بررسی تطبیقی و  کنار یکدیگر مطالعه  کارل مارکس در 

  نویسد: کار در بهترین تفسیرِ ن( کارل مارکس می)نقل به مضمو   1848های اقتصادی و فلسفی  دستنوشته 

کند؛ کار به انسان امکان  کند؛ کار ماهیت انسانی ما را متحقق میچیزی است که ما را انسان میآن  ،آن

داری  کشاف سرمایهنرغم این واقعیت، با ادهد. لیکن علیبودن و رشد و شکوفایی میکردن و خالقزندگی

دسته از کارگران که چیز  کند، بخصوص آندرواقع زندگی معمول کارگران را نابود می)مدرنیته( همین کار  

ها کارگر فقط یک ایده  ها و صاحبان کارخانهدیگری برای فروش جز نیروی کار خود ندارند. برای بانک

شته  بایستی پر شود تا نیروی سالمت جسمی برای تداوم تولید وجود داانتزاعی است که تنها شکم او می

انگیز ندارند.  ها کار برای یک دستمزد رقتباشد. از اوایل قرن نوزدهم کارگران انتخاب دیگری بجز ساعت

ها  آن  ،خودشان  شود این است که در فرآیند تولید، کارِآمیزتر میچیزی که بمراتب برای کارگران فاجعهآن

احساس سرگردانی و طرد و جدایی است. کار  کند. ازخودبیگانگی به عقیده مارکس،  را ازخود آنها بیگانه می

تولیداتی دارند که خود    هاآنکند.  خود بیگانه می  داری کارگران را از تولیدات کارِدر کارخانه در نظام سرمایه

یی شود که تنها درصد  هاآنشوند تا تبدیل به پول برای  میتوان خرید آنرا ندارند و به مراکزی فرستاده  

شوند. خط تولید  میچنین کارگران از تولید خود نیز بیگانه  پردازند، و اینمیه کارگران  را بناچیزی از آن

محتوا و  کننده و بیکند که ساعت کار را کسلمیمعنی برای کارگران  کارخانه کار را تقسیم به وظایف بی

شوند.  میی  دار سرمایهپیکر نظام  در یک ماشین غول  ایچنین کارگران تبدیل به مهرهکند. اینمیانگیز  غم

کنند تا بتوانند غذایی بخورند و استراحتی بکنند و میدر گردش روزها کارگران چند ساعتی در خانه زندگی  

گونه  اند، و کار اینمردگان متحرک  هاآنبخوابند و خود را آماده برای روزهای آینده کنند. بقیه ساعات روز 

د. مارکس معتقد است تنها راه خروج از این وضعیت اسفبار برای  کنمیکارگران را از یکدیگر نیز بیگانه  

بایستی با قیام خود کنترل و مالکیت  می  ها آنی است.  دارسرمایهکارگران سازماندهی خود و قیام علیه نظام  

کارگران جهان متحد شوید  »ابزار تولید را بدست بگیرند، و نهایتا در بیانیه کمونیست به شعار معروف خود  

رسد که بنیاد تشکیل یک اندیشه و نهاد  می  «بجز زنجیرهای خود ندارید  ،دادندستچیز برای ازشما هیچ

 جهانی شد.

نوآم   آنارشیستی  سنت  میدر  تولیدِچامسکی  )  نویسد،  ساختگی  ( Manufacturing Consentرضایت 

های همگانی برای بسیج حمایت مردمی از منافع خاصی است که بر حکومت و بخش  کارکرد اصلی رسانه

کارکرد یک جامعه نخستین موضوعی که باید به آن پرداخت    گیخصوصی تسلط دارند. برای فهمیدن چگون

تعیینگیری، سرمایهموقعیت تصمیم  این است که چه کسی در توزیع در  گذاری و  تولید و  کننده گردش 
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های بزرگ  ها در دست یک گروه مرتبط نسبتا متمرکز از کمپانیگیریجامعه قرار گرفته است. این تصمیم

های اصلی اجرایی حکومت را نیز در دست دارند و  گذاری است که پستهای سرمایهدرهم تنیده و شرکت

نقش    ها آناند.  گیرندگان قرار گرفتهبوده و در موقعیت تصمیم  هاآنهای همگانی و کنترل  ان رسانهصاحب

گردش زندگی اجتماعی و رخدادهای    در چگونگیدر بخش توزیع منابع خیرات و اهداکنندگان    ایکنندهتعیین

منابع ضروری جامعه و برای  کنترل بر    ،بطور سیستماتیک توسط قوانین  هاآنآن دارند. در سیستم اقتصادی  

های بسیار شدیدی را بر سیستم سیاسی و  محدودیت  ها آنارضای منافع خود و تداوم آن چیرگی دارند.  

 . ...   کنندسیستم ایدئولوژیک تحمیل می

شده وقتی  خود و از دیگران بیگانه  بقول مارکس ازخود و از تولیدِ  جا سوال این است که این انسانِ در این

ی کنترل فکری و تزریق  دار سرمایهها مرکز پروپاگاندای نظام  به گفته گرامشی و چامسکی از طریق ده

تواند آن عاملیت فردی و اجتماعی برای ایجاد تغییرات را در خود و  میآیا هنوز    ،شودمیایدئولوژیک نیز

 دادن زنجیرهای خود بوجود آورد؟دستازو مالکیت بر ابزار تولید و    دیگران برای سازماندهی و قیام و کنترل

تر است، لیکن برای مقدمه و ورود  نگاری از مباحثی بسیار پیچیدهاین چند پاراگراف تنها یک ساده  هرچند

رفتن عاملیت  برای ازدستبه بحث اصلی این نوشته، ضروری و کافی است. نکته کلیدی گرامشی و دیگران  

از ایدئولوژی و فرهنگ    ها آنها برای پذیرش استثمارشدن همانا تاثیرپذیری موثر  ت عمومی انسانو رضای

پرداز اومانیستی اتین دوال بواتسی  طبقه حاکم است. در این نوشته سعی خواهد شد تا با نقد و بررسی نظریه

دیک شویم، تا سرآغازی  اندازی متفاوت به موضوع نزو چگونگی این استیالی هژمونیک با چشم  یی به چرا

چنین در راستای  های اومانیستی پیشاروشنگری و روشنگری و دوران معاصر، و همباشد برای مقایسه اندیشه

استبدادی  ضد  خواهی وو بخصوص آزادی  طلبهای رهاییو چگونگی فرآیند جنبش  ییشناخت بهتری از چرا

های این وضعیت  که یکی از آشکارترین نمونه؛ چراانهای اجتماعی ایر کارگران و جوانان و زنان و دیگر گروه

استبداد دینی   از مزدبگیران در نظام  از سوی بخش وسیعی  استثمار  داوطلبانه و  بندگی  پذیرش    -همانا 

نظامی دوران معاصر ایران بوده است. برمبنای شواهد تاریخی، حداقل در سه قرن اخیر استبداد کهن ایرانی  

های مردم را با توسل به ابزارهای چیرگی خود استثمار  وحانیت مستبدانه تودهتوسط دو نهاد سلطنت و ر

نظامی کنونی همانند نظام استبداد سلطنتی در گذشته عالوه بر مالکیت    - کرده است. نظام استبداد دینی  

  های کشاورزی مرغوب و آب و نفت و گاز و معادن وو کنترل بر کلیه منابع طبیعی کشور )مراتع و زمین

های  از محصول نیروی کار و تولیدات طبقه مزدبگیر و توده  ایها و دریا و غیره(، بخش قابل مالحظهجنگل 

والیت، و تامین مخارج ساختارها و بوروکراسی    - کشاورز را نیز برای پرداخت خراج به خاندان سلطنت  
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و هم استبدادی،  برای  دولت  روحانیت شیعه  نهاد  پرداخت مخارج  دینچنین  عوامترویج  با  مداری  گرایانه 

  «گفتمان امنیت »گری در منطقه خاورمیانه با توجیه  میو تامین مخارج نظا  «وحدت و تعالی جامعه»توجیه  

های مذهبی و  و زندگی زیر سایه اقتدار نظامی حاکمیت اسالمی، و مخارج حفظ و حراست از معابد و مکان

چون  هم  یها و عناوین مختلفاز مردم استبدادزده با راه و روشمدارس شیعیان در داخل و خارج از کشور،  

فریبی داوطلبانه و گاهی با قوانین حکومتی  مالیات و سهم این و آن امام و فقیه و مرجع تقلید، گاهی با عوام

 گری گرفته است. میو گاهی با اعمال قدرت نظا

جا  بشری تاریخ مبارزه طبقات است، در اینگوید تاریخ جوامع میگونه که کارل مارکس اگرچه بدرستی آن

ی و سلطه از  گرستمشده این استثمار و  طبقه استثماراین سوال مطرح خواهد شد که چرا بخش وسیعی از  

گونه که  کنند، بلکه آنمیپذیرند و در مقابل استثمارگران سکوت  میسوی حاکمان و حاکمیت را نه تنها  

و ال بواتسی مشاهده خواهیم کرد حتی داوطلبانه به این ستم و استثمار  در گفتمان بندگی داوطلبانه اتین د

آیا این بندگی داوطلبانه آنمیرضایت   ایدئولوژی طبقه  دهند؟  نفوذ  نتیجه  گونه که گرامشی معتقد است 

که، برای مثال، اگرچه در نمونه  های استثمارشده است؟ حال آنهای عمومی بر تودهحاکم توسط رسانه

دادن به این وضعیت  ما شاهد دو انقالب و چندین جنبش اجتماعی در صد سال گذشته برای خاتمه  ،ایران

گیرد این خواهد بود که چگونه  میلیکن سوالی که در مقابل ما قرار    ،ایمها بودهگونه حاکمیتو برچیدن این

کلنگی بقول همایون  شور و هیجان اجتماعی جامعه ایران )  کردناست که پس از مدتی کوتاه با فروکش

ی حاکمان  گرستمگیرند و دلسرد همانند گذشته دوباره به استثمار و  کاتوزیان( درسی از آن مبارزات نمی

که گفته  چناندهند؟ دالیل این رضایت عمومی )بقول گرامشی( برای استثمارشدن آیا آنمیجدید تن در  

تاثیرات اصطالحاًمی و یا  است؟  )ایدئولوژیک( و یا زیربنایی )ساختاری(    روبنایی  شود متاثر از فرآیندها و 

آن  ها؟ آنهردوی   یا شاید  توضیح    باشد  گونهو  بواتسی  اتین دوال  داوطلبانه  بندگی  اومانیستی  که نظریه 

ها کتاب و مقاله بخصوص توسط  خواهد داد؟ برای گریز از طرح مستقیم بحث اضمحالل عاملیت انسان ده

)حکومتینظریه هیچپردازان چپ  و  شده  نوشته  از  (  قانع  هاآنیک  بحثی  تنها  و  نه  افشاگری  بجز  کننده 

عقالنی انسانی در قبال خود و دیگران که تا دیروز عاملیت فردی    -گویی برای این رفتار غیرمسئوالنه  کلی

داشته اجتماعی  نداده  ،و  مباحثِارائه  این  از  بسیاری  متاسفانه  حتی  بلکه  مخ  اند،  اشکال  به  تلف  تکراری 

گر و یا حتی گاهی توجیه  های آن از سوی سلطهگری و مکانیزمسلطهحداکثر تنها به توضیح و چگونگی  

حلی برای  یافتن راهگری پرداخته است، که درنتیجه کمکی به  و چگونگی بازتولید و تداوم این سلطه  ییچرا

 دادن به این معضل فردی و اجتماعی نبوده است. خاتمه
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گی داوطلبانه اتین دوال بواتسی اندیشمند جوان فرانسوی در جامعه روشنفکری و جنبش  نظریه گفتمان بند

های سیاسی چپ ایران تاکنون به بحث گذاشته نشده است، لیکن این نظریه اومانیستی  کارگری و گروه

اندازی  چشمگونه انسانی با  کننده برای این رفتار معضلتواند توضیحی شفاف و شاید قانعمیمطمئنا حداقل  

را با  آوردن درکی روشن و صحیح از نظریه بواتسی نخست باید آنمتفاوت ارائه دهد. برای تشریح و بدست

های سیاسی مترقی  اند، یعنی گروهبوده ها و استبداد  دیگر نظریاتی که مخالف و معترض به استثمار انسان

اجتماعی و چیرگی ایدئولوژیک    -اری یا سیاسی  دالیل ساخت  صرفاًمعموال    هاآنجامعه مقایسه نمود، چرا که  

انسان بر  حاکم  طبقه  یا  حکومت  آن  توسط  میکه  استیالء  درنتیجه  ها  و  خود   هاآنیابند  بندگی  در  را 

کنند و خواننده را رجوع به توانایی و قدرت نظامی دستگاه میآورند را برای وجود چنین وضعیتی اقامه  درمی

چنینی و فرهنگ سیاسی دینی یا سکوالر نخبگان حاکمیت و یا موارد این  حاکمیت و یا هژمونی فرهنگ

دالیل مطرح می تفسیر  و  تشریح  با  تا  نمود  خواهد  نوشته سعی  این  بندگی دهند.  گفتمان  جزوه  در  شده 

درباره بواتسی  دوال  اتین  و    یی چرا  ی داوطلبانه  انسان  اجتماعی  و  فردی  عاملیت  فروپاشی  چگونگی  و 

و    گرستمدر قبال این وضعیت و تعیین سرنوشت خویش، مقوله یا پدیده بندگی و ستم و    ا هآنمسئولیت  

دادن مفروضات و  چنین نشانی را واکاوی کند، به بیانی دیگر، بازخوانی متن و مفاهیم آن و همگرستم 

 درصورت لزوم تناقضات درونی آن.

  اًقرارنگرفتن استثمارشدگان ما را مستقیم  های سیاسی مترقی معتقدند که دفاع از خواست تحت سلطهگروه

چنین معتقدند که دفاع از  ها همکند. این گروهمیسمت نقد استثمار و نقد قدرت و نقد استبداد هدایت  هب

این گروهخواست از سوی  استثمارگران  افشای  با  استثمارشدگان  بیش متحقق خواهد شد.  های  و  ها کم 

مرور سنتی ظهور کرده  ه  ب  ، های مترقیگونه نظریات از سوی افراد یا گروهبنابراین در فرآیند و تداوم این

و نقد    هاآنو نقد امتیازات    هاآناست که همانا استراتژی افشاگری علیه قدرتمندان است، یعنی نقد قدرت  

حاصله از همه    های ستمدیده، و بدین ترتیب این اندیشه بوجود آمده که پاسخ بحرانِبر توده  هاآنتسلط  

حکمرانی از سوی صاحبان قدرت و ثروت در جامعه است.    چگونگی گان همانا حل بحران  ددیمشکالت ستم

سیاسی حاکمیت و نقد فرهنگ و فرهنگ سیاسی نخبگان    –ورزی نظامی  مرور اندیشه نقد قدرته  درنتیجه ب

های  ه است. این گفتمان گروهوابسته به حاکمیت در بین روشنفکران و فعالین سیاسی مترقی مرسوم شد

انسان آن  در  که  چپ  گاهی  یا  مترقی  بندگی میها  سیاسی  به  بدلیل  را  جامعه  حکمرانان  شیدن  کتوانند 

المللی شده است. بنظر کلیه فعالین  رسد تبدیل به گفتمانی بینمیمسئول بدانند، بنظر  های ستمدیده  توده

معتقدند    هاآنکه  ، چرارسدمیصحیح و منطقی بنظر    های مترقی این گفتمان کامالًسیاسی چپ یا گروه

ورزی  و نظام سلطه  گرستمدر جامعه وجود دارد بدین دلیل است که انسان    ای اگر انسان ستمدیده تحت سلطه
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گونه نظریات یا باورهای سیاسی چپ یا مترقی که بنظر کامال صحیح و دقیق  در آن جامعه وجود دارد. این

راستا نیست، چراکه او  هم  «گفتمان بندگی داوطلبانه»تین دوال بواتسی در جزوه کوتاه  رسد با نظریه امی

را داوطلبانه می  مسئولیت استثمار و بندگی را مستقیم بعهده فردی که نه تنها استثمار را می پذیرد بلکه آن

 دهد، که در زیر به این نظریه خواهیم پرداخت. میپذیرد قرار 

 ندگی داوطلبانه نقد و بررسی گفتمان ب

اند که مسئولیت  بلکه این ستمدیگان  ،ان نیستگرستمدر نظریه بواتسی مسئولیت سلطه بر ستمدیگان بعهده  

پذیر و  گری بعهده فرد سلطهست. به بیانی دیگر مسئولیت معضل سلطههاآنی بعهده  گرستماین وضعیت  

بلکه    ،رسد قابل تحمل نباشدمیاست که نه تنها پذیرش آن برای ما بنظر    ایگر است. این گزارهنه سلطه

او از آن نیز فراتر رفته و معتقد است که عقاید موجود در این زمینه ما را در وضعیتی قرار داده است که  

بمثابه  را  چنین آنگر، و همپذیر است و نه سلطهگری بعهده سلطهایم که نپذیریم مسئولیت سلطهمجبور شده

عدالتی تئوریزه و درک مفهومی کنیم. در واقع نظریه گفتمان بندگی داوطلبانه بواتسی بحثی  یک عمل بی

شناسی است که ما را بسوی ریشه موضوعات اجتماعی که در اعماق  شناسی مقوالت جامعهمربوط به ریشه

و باورهای ما تفکری ریشه    کند. بنابراین درعمق پنهان اندیشهمیمباحث دیگر پنهان شده است هدایت  

گر است. بواتسی  یافته بعهده سلطهایم که مسئولیت چیرگی و تسلط بر سلطهدوانده است که معتقد شده

برای محکو یا گروهی  فرد  یا  مبدنبال  او  بیرونی  نیست، و هم  ها آننمودن  بدنبال یک گناهکار  او  چنین 

که صاحبان قدرت  چراکه این  ؛ته را حل نخواهد نمودیافهطگر خواست سلنمودن سلطهچراکه محکوم  ؛نیست

شود میخواهند بر ما سلطه داشته باشند مشروط به خواست ما نیست لیکن آن چیزی که به ما مربوط  می

سلطه رد  یا  پذیرش  به همانا  این  است.  خود  قدرت  یجه  پذیربودن  صاحبان  که  ندارد  ما  به  بستگی  وجه 

گری کنند، درست بلعکس این کامال بستگی به ما دارد که اجازه بدهیم که بر ما  خواهند بر ما سلطهمی

آسانسلطه این بسیار  را  تر است که بسوی فرد یا گروهی بمثابه سلطهگری شود.  انگشت اتهام خود  گر 

از روی شانه خود خالی کنیم، اما سوال این است که آیا این کمکی  پذیری را  بگیریم و بار مسئولیت سلطه

انسان هستند  به  سلطه  تحت  که  به  میهایی  که  این    هاآنکند  قبال  در  مسئولیتی  هیچ  که  بگوئیم 

انسانسلطه ندارند و  بگیرند در حالیپذیری  یا گروهی  را بسوی فرد  اتهام خود  انگشت  دائما  که هیچ  ها 

کنند ندارد. قراردادن صاحبان قدرت بمثابه  میر وضعیت و شرایط عینی که در آن زندگی تاثیری برای تغیی

خواهد    هاآنکند و نه ارزش و احترامی برای  میها نه خدمتی به انسان ستمدیده  مسئولین بندگی انسان

چنین فرد را  خواهد گرفت، و بنابراین این  هاآنآورد. بلکه حتی عاملیت و قدرت تعیین سرنوشت را نیز از  
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گونه است که توهین واقعی به انسان ستمدیده بدون قدرت و بدون خواسته ارزیابی خواهیم کرد، درست این

محکوم برای  توهین  یعنی  شد،  خیالخواهد  به  پاسخگوپردازی،  بودن  به  توهین  برای  و  او  نبودن 

 پذیری، و توهین با گرفتن انسانیت از او. مسئولیت

نظ این  بواتسدر  به سلطهریه  نیست که  قرار  تو  ی  بگوید که  او  سلطهگر  قربانی  میگر هستی،  به  خواهد 

ای،  چنین خواستهاست که تو خود این  به این دلیل  گر بگوید که تو قربانی نیستی و اگر قربانی هستی  سلطه

که باور دارند که قربانی  تا زمانی  ؛بدین باورند که قربانی هستند قربانی باقی خواهند ماند  هاآنکه  و تا زمانی

بودن شاید احساس خوبی  بودن فراتر بروند. باور به قربانیقربانی  هستند نخواهند توانست از مرزهای زمانیِ 

بجز  به ارمغان خواهد آورد؟ پاسخ آسان است، هیچ.  هاآنبیاورد، اما در عمل چه چیزی را برای  هاآنبرای 

قخود از  بخشی  ما  که  اینارضایی  و  هستیم،  آرامشربانیان  احساس  رویاییچنین  خوابی  در  چه    ،نمودن 

  ،جا جوهره اندیشهآید؟ پاسخ آسان است، هیچ. در ایندر عمل بدست می  هاآنپیشرفت یا بهبودی برای  

شود  میکه به او ستم  پذیرکردن کسیمسئولیت  پذیری است. ترجیحاًگفتمان بندگی داوطلبانه همانا مسئولیت

کند. بدین دلیل که وقتی صورت مساله را در همه جوانب آن بررسی می که ستم  نمودن کسیی محکومبجا

زمانی تا  که  دید  خواهیم  که  کنیم  داشت  خواهیم  انتظار  ستم  گرستمکه  از  ستمدیده  دست  بردارد  کردن 

  گر ستمناخواسته    گرستم، چرا که  یستن  گرگر برحسب اتفاق ستمد ماند. ستمدرهرحال ستمدیده باقی خواه

باشد. بنابراین هرگونه سعی و کوشش برای    گرستمخواهد  میاست بدین دلیل که او    گر ستمشود. او  مین

عدالتی است هیچ تاثیری برای ستمدیده در راستای دهد بیمیچه او انجام که آنبه این گرستم نمودن آگاه

نتیجه تنها  افشای  رهایی خود نخواهد داشت.  تائید قدرت    گرمستای که  با    گرستمخواهد داشت،  است. 

بودن فرستادن پیامی روشن برای اوست که به او بگویید که او پیروز  گرستم برای    گرستمنمودن  محکوم

داستان است. واقعیت بنظر بواتسی این است که اگر ما در وضعیت بندگی هستیم بدین دلیل است که ما  

بنده به  دادهرضایت  ما  بودن خود  دلیل است که  این  به  برده هستیم  ما  اگر  باشیم. میایم.  برده  خواهیم 

توانیم چیزی را بخواهیم بدون  میبودن نیست. ما  معنی خواست آگاهانه بردهه  بودن اجبارا بخواست برده

ها  نخواهیم، یا بدون پذیرش مسئولیت آن. حقیقتا، تعداد معدوی از انسا میچیز را  که اقرار کنیم که آنآن

 گی خوشحال و شاد هستند. ها از زندگی در بندگی و برد آنبه شما خواهند گفت که 

اصطالح بندگی داوطلبانه ترکیب دو کلمه با معانی متناقض است و برای فهم دقیق از منطق و دالیل  

این بندگی داوطلبانه چه چیزی است و چه چیزی نیست. مقوله بندگی باید دقیقا نشان داد که    بواتسی 

نظامی ایران در دهه شصت یعنی وضعیتی    –سازی نظام استبداد دینی  داوطلبانه چیزی شبیه پدیده تواب
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کند که خود ناشی از یکسری شرایط  میکه در آن زندانی در حین بندگی با زندانبان خود رابطه روانی ایجاد  

اسیر شده و رابطه همدلی  گیرد و  میکه زندانی  خاص، یعنی عدم توازنی که بین قدرت موجود بین کسی

شود، نیست. آن بندگی داوطلبانه  میزندانبان برقرار    - آگاهانه یک زندانی با اصطالحا دلبسته او یعنی بازجو  

چیزی که مورد نظر  داشتن به بندگی نیست بلکه آنکند اشتیاق و تمایلمیآن صحبت    ی که بواتسی درباره

جا ازدست دادن آزادی خود در  تر است. بندگی داوطلبانه در اینتر و حتی وحشتناکای پیچیدهاوست پدیده

روانی است. بندگی داوطلبانه همانا یافتن منفعتی برای    - قبال تبدیل آن با یک راحتی و آرامش مادی  

خود را زیر چکمه قدرت قرار    ها آنآوردن منافع متعددی که در برابر  نمودن خود است، یعنی بدستبنده

 دهیم.می

نامد که  میرا رفتار عادتی توان منفعت فرگشتی عملی یا راحتی نامید که بواتسی آنمیین منفعت را نخست

اند تا فرمانبرداری کنند، بنابراین بندگی برای  ها آموزش داده شده همان عادت است. بدین دلیل که انسان

انسان  هاآن ابعاد فرهنگی  این همان  بیان دیگر  به  ثانوی شده است.  نوعی طبیعت  به  هاست که  تبدیل 

چون یک وضعیت یا شرایط طبیعی وجودداشتن خود بپندارند. پذیرش داوطبانه بندگی  پذیرش بندگی را هم

توضیح    هم   هیچ ارتباطی با خلق و خوی طبیعی و ماهیت انسان ندارد. همانند ژان ژاک روسو، بواتسی

کند، اما به این دلیل که انسان یک  میدهد که خلق و خوی طبیعی انسان او را بسوی آزادی هدایت  می

چنین انسان موجودی است که بر طبیعت اولیه خود یک طبیعت دومی را نیز سوار  وجود فرهنگی است و هم

دادن  ما افسار زده شود. با توضیحکنیم که بر آزادی میپذیریم و عادت چنین از کودکی میاین ، کرده است

رود که بطور عموم پذیرفته شده است  می  ای گیری با فرضیهبندگی برمبنای عادت بواتسی بسمت ارتباط

. برای بواتسی مقوله  و وحشت  دهند، یعنی مقوله ترسمیها قرار  زیر تسلط حکمران  ها خود راکه انسان

کردن  نیست. ترس و وحشت یک انگیزه کافی برای اطاعت  ترس و ایجاد وحشت ریشه اصلی یا دلیل بندگی

های  شمار باشد. این همان وضعیتی است که ما در دیکتاتوریاست اگر حکمرانان مسلح و تعدادشان بی

اطاعت از طریق ترس و ایجاد وحشت حاصل   هاآنکنیم که در مینظیر پینوشه در شیلی مشاهده  ،نظامی

تور مستبد یک فرد با مشروعیت دینی یا سلطنتی و حداکثر دارای یک گروه  که دیکتامیشود. اما هنگامی

توضیح بندگی بواسطه ترس و    ،ها انسان پراکنده در سراسر کشورندحامی است و مردم مرکب از میلیون

بایستی یک مکانیزم یا موتور  میبایستی چیز دیگری دلیل آن باشد. انسان  میایجاد وحشت کافی نیست،  

بندگی  ، را همیشه داشته باشد. به عبارتی دیگرای بندگی داوطلبانه در وجود خود بوجود آورد و آندرونی بر 

چیزی که بطور طبیعی  کردن به توانمندکردن خود برای پذیرش آنبایستی با رضایت متحقق شود، عادتمی

آموزاند تا سم بندگی را  میقدرتی دارد که به ما    ،کردن عادتامر  پذیریم. بواتسی معتقد است که  آنرا نمی
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که آنرا پس بزنیم براحتی ببلعیم. به بیان دیگر این همان توانایی انطباق فرگشتی انسان است که  بدون آن

گذارد تا بندگی داوطلبانه را بپذیرد. طبیعتا باید  میبقول امیل دورکهایم او را در اختیار طایفه یا قبیله خود  

یک بهانه سطحی )روبنایی( باشد.    صرفاًتواند میوجه نیچه  انگیزه بندگی است به ،رد که اگر عادتتاکید ک

گاه  نویسد قرارگرفتن در زمانی خاص از زندگی )کودکی یا جوانی یا پیری( هیچمیگونه که بواتسی  همان

ایم بدین معنا نیست که  وختهکردن را آمکه ما از کودکی اطاعتدهد. اینمیبه انسان حق انجام اشتباه را ن

بدین معنا نیست    ،ایم که آزادی ما درهم شکسته شودکه ما عادت کردهکردن یک فضیلت است. ایناطاعت

 که حق با ماست که آزادی ما درهم شکسته شود. 

همانا منفت فرگشتی روانی است. به بیانی دیگر،    ،دادن به بندگی برای قدرتدومین منفعت انسان برای تن

ی قراردادن. انسان با قراردادن خود گرستمبودن است برای خود را در وضعیت قربانی راحتی اندیشه انسان 

شده درحقیقت شانه  کند. داشتن یک مجرم طراحیمیدر این وضعیت، مجرمی را در اندیشه خود طراحی  

یک برگ برنده رهایی  معنی داشتن  ه  کردن از سنگینی مسئولیت خود برای چنین وضعیتی است. این بخالی

شده در اندیشه، این یک معافیتی بخش روانی است. به این دلیل که با وجود داشتن یک مجرم طراحی

بودن عملی خود توانیم منفعلمیگونه  جا ما اینبودن خود. در اینخواهد بود برای خروج از وضعیت قربانی

بودن، انسان خود را در دسترس یا تسلیم  ماد قربانیکتیو تغییر بدهیم. چراکه با نسوبژرا به رضایت نمادین  

همانا   قراردادن  قربانی  وضعیت  در  را  خود  داد.  خواهد  قرار  دیگری  دلسوزی  و  شفقت  و  رحم  و  توجه 

دور خود  ه  تواند بمیبودن است. انسان  حلی برای خروج از وضعیت قربانینمودن خود برای یافتن راهمعاف

بودن خود را تثبیت  حل بسازد که بواسطه آن این وضعیت قربانیپیدانکردن راههای محافظی برای  نرده

بلکه برای   ،شدن خودبخود انتقاد کنیم نه برای تسلیم ،شدن خودتوانیم برای تسلیممیگونه که  کند. همان

ما را  کشیدن خود برای دانستن این واقعیت. انگشت اتهام را بسوی ظالمی که آزادی  نجات از به محاکمه

شناختن چنین، برسمیتخواست ظالم است. بنابراین، اینمانا پذیریش وابستگی آزادی ما بهگرفته است ه

ی  گرستمشناختن رابطه  کننده نسبت بخود است. درنتیجه این همان برسمیتدر مرتبه باالتر قرارگرفتن ظلم

 ایم. است که در این رابطه ما در وضعیت قربانی آن قرار گرفته

تواند این  میآورد  شدن در مقابل ظالم را بوجود میحوزه روانی، احساساتی که وجدان آسوده و تسلیمدر  

روانی  گرستمرابطه   منفعت  بنابراین  کند.  هدایت  نیز  تداوم  بسوی  را  منفعت  میی  سومین  بسوی  تواند 

ستی یا جهان به  فلسفی است که حاوی محدودکردن هگسترش بیابد که همانا منفعت روشنفکرانه یا شبه

بندی دوگانه از مهربانی و شروری یا خوبی و بدی یا ضعیف و قوی یا ظالم و  بندی یا تقسیمیک طبقه
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داشتن به گروه  تعلق  ،دانیم در ادبیات و در تخیالت عامه میگونه که  مظلوم خواهد شد. درنتیجه، همان

تعلق همانا  ادبیات  ضعیف  ساختار  است.  مهربان  گروه  به  اینداشتن  برمبنای  نیز  دینی  و  چنین کهن 

گونه که  هایی نوشته شده است، یعنی این تصور دوگانگی بین نیروی خوبی و نیروی بدی، و هماناندیشه

بایستی یا به آن تن در دهد یا برای پیروزی  میایم قدرت در کنار نیروی شرور است و خوبی  همیشه دیده

شود و آن  میهاست که در انتها خوبی پیروز  دانیم که فقط در داستانمیعلیه آن مبارزه کند، اگرچه بخوبی  

ترتیب قدرت و زور  شود، بدینمیاین، قدرت و زور همیشه به شرور نسبت داده    نیز نه همیشه. عالوه بر

دیده   بمثابه چیزی  آنیمهمیشه  باید  برداشت و شناخت  شود که  است که  دلیل  را محکوم کرد. همین 

  ، هاشرور است به این دلیل که قوی است و ضعیف  ، که قدرت و زورکند به اینمیچیرگی سیاسی را مشروط  

ضعیف آن کسی است که باید از او دفاع کرد،    ؛مهربان و خوب هستند دقیقا به این دلیل که ضعیف هستند

که باید او را حفاظت نمود، کسی است که باید برای او رحم و شفقت و دلسوزی نمود. این  کسی است  

که برای ضعیف خدمتی  درحالی است که درواقع قدرت هیچ رحم و شفقتی برای ضعیف ندارد. هنگامی

که  یگذارد؛ و هنگاممیبودن خود باقی  شود به این دلیل است که او ضعیف است و او را در ضعیفمیانجام  

صورت  این کمک برای سربلندکردن علیه قدرتمندان است، با یادآوری به او که این قدرت شرور است، در این

محصول رابطه قدرت بین یک قوی و یک ضعیف    ،که اگر چیرگی. چرا ایمما تنها بندگی او را تایید کرده

خواهیم که رحم و شفقتی می  درواقع همدستی با قدرتمند است. وقتی از قدرت   ،توجیه حقانیت ضعف  ،است

های  خواهیم که دیگر قدرت نباشد. فقط ضعیفمیبه انسان ضعیف نشان دهد معنی آن این است که ما از او  

ها حساس هستند و شاید روزی احساس  اندیش هستند که باور دارند که قدرتمندان نسبت به ضعیفساده 

 پیدا کنند.  هاآنهمدلی با 

جا این سوال مطرح خواهد  حساسی نیست بلکه یک رابطه قدرت است. در اینسلطه سیاسی یک رابطه ا

شد که آیا هیچ تفاوتی بین سیستم یا نظام استبدادی کهن مانند ایران و نظام دموکراسی پارلمانی مدرن  

های  آزادیهای دموکراسی  ها در این نوع از نظامکه آیا انساندر جوامع پیشرفته غربی وجود ندارد؟ و این

نظامبیش از  اینتری  در  ندارند؟  استبدادی  سوالهای  پرنسیپگونه  و  مقوله  از  کافی  شناخت  های  ها 

تر از آن شناخت کافی از شکل خاص یا مدالیته روانی توافق یا رضایت فرد در این یا آن  ورزی و مهمسلطه

روانی مدالیته  ندارد.  وجود  قدرت  از  سیاسی  رضایت  ،نظام  یا  استراتژی    توافق  مجموعه  همان  قدرت  از 

که تنها شبیه احساس آزادی است.    ستکردن آزادی واقعی با آن چیزیبکاررفته توسط دولت برای جایگزین

آزادی یک احساس نیست، چرا که برای مثال اگر شما به یک برده احساس آزادی را انتقال دهید درعمل  

کتیو(  ، بلکه یک واقعیت عینی )اوبژ)سوبژکتیو( نیست  آن برده آزاد نخواهد شد. آزادی یک احساس ذهنی
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آورد.  نظیر خود را بدست میجایگاه بی  ، حقوق بشر  ی گونه است که نقد جدی کارل مارکس دربارهاست. این

است که فرم را بر محتوا ترجیح    یمارکس معتقد است حقوق بشر چیزی جز حقوق رسمی )که مبتنی بر فرم

توانید تمام حقوق موجود در دنیا را داشته میواقعی نیست. برای مثال، شما  دهد( است و یک حقوق  می

  حقوق شما درنتیجه هیچ   ،باشید لیکن اگر امکانات مادی برای به ارضاءرساندن حق خود را نداشته باشید

رید  لیکن اگر امکانات مادی خ  ،توانید حق مالکیت خانه خود را داشته باشیدمید داشت. شما  واقعیتی نخواه

مین ترتیب آزادی یک توانایی  هخود را نداشته باشید این حق چیزی بجز یک انتزاع نیست. به  برای  خانه

مادی و    -بلکه آزادی یک توانایی واقعی    ،خواهیم انجام بدهیم نیستمیچیزی که ما  مجازی برای آن

خواست تحقق  برای  اینتاثیرگذار  در  است.  انسان  کههای  نمود  اضافه  باید  نباید    جا  نیز  خواسته  همان 

 شده باشد.ازخودبیگانه

آن صحبت    یدادن به قدرت که بواتسی دربارهشده استراتژی رضایتبا ورود بحث خواسته ازخود بیگانه

استبداد دینی  می نظام  امروز حاکمان  برای مثال  استراتژی است که  بکار    – کند همان  ایران  در  نظامی 

های دینی )آنچه  های مذهبی و سرگرمیاندازی کارنوالاشاره شد، و آن همانا راهبرند که در باال به آن  می

دغدغه از  و  اساسی  مشکالت  از  را  دور  انسان  او  اصلی  اینمیهای  در  سرگرمی  است.  بمعنی  کند(  جا 

شود  میکردن دائمی کلیه امکاناتی است که توسط آن برای افراد یک لذت یا مصیبت واهی تهیه  سرهم

ها از خود را از وضعیت واقعی خود به انحراف بکشاند. با برگزاری مراسم متعدد مذهبی توده هاآنجه که تو

که در هر چهار راه و کوچه شهرها و روستاها  پرسند. هنگامیاستیالی سیاسی موجود چیزی نمی  یدرباره

های مردم بدنبال برندهای  توده  گیرند و یا میکنند و افراد زیر تاثیر مواد مخدر قرار  میمواد مخدر توزیع  

پرسند. بواتسی به ما نشان  استیالی سیاسی موجود چیزی نمی   یگردند از خود دربارهمیها  جدید در مغازه

دهد که استراتژی سرگرمی منافعی دوگانه دارد و آن این است که عالوه بر انحراف مردم نسبت به  می

جا بواتسی مثالی  کند. در اینمینسان را نیز به هرزگی وادار  چنین این استراتژی خواسته ابندگی خود، هم 

 آورد. از تاکتیک جنگی کوروش پادشاه هخامنشی می

ای  ها )منطقهتر از رفتار کوروش با قبایل لیدیهکردن رعایای خود هرگز بیشگری ظالمان در اللاین حیله»

گرفتن کرزوس، آن پادشاه اسارتها و بهآنت  در آناتولی نزدیک ازمیر ترکیه امروزی(، پس از تصرف پایتخ

اند، و او خیلی  ثروتمند، آشکار نبود. به او )کوروش( خبر رسید که ساکنان شهر سارد )پایتخت( قیام کرده

جا  خواست چنین شهر زیبایی را از دست بدهد یا مجبور شود به آنرا به اطاعت درآورد. او نمی ها آنسریع 

برانگیز فکر کرد تا از  ینسشهر را تحت سلطه خود درآورد، پس به یک مصلحت تحلشگر اعزام کند تا  
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های عمومی تاسیس کرد  ها، و سرگرمیها، میخانهخانهجا فاحشهتصرف شهر اطمینان حاصل کند. او در آن

ن به  کرد. او از این )اصطالحا( پادگامیها و حکمی صادر کرد که شهروندان را ملزم به حضور در آن مکان

ها نشد. این بدبختان خود  گاه مجبور به کشیدن شمشیر علیه لیدیاییقدری راضی بود که پس از آن هیچ

وسیله آن  ی ساختند که بهاها کلمهالتین  ها،آنبطوری که از نام    ،ها سرگرم کردندرا با اختراع انواع بازی

ودی نامیدند، با به فسادکشیدن لیدیه، به ثبت  نام آن را ل  ها آننامیم، که  چیزی را که ما آن را سرگرمی می

خواهند رعایای خود را ضعیف و ظریف جلوه دهند.  میاند که  ان به صراحت اعالم نکردهگرستمرساند. همه  

 « اند.ها مخفیانه انجام دادهآنطور رسمی دستور آن را داد، اکثر هب  ،چه این یکی )کوروش( اما درواقع، آن

از  بینیم، نرمگونه که در مثال فوق میعالوه براین، همان شدن از طریق هشدارگرفتن، انسان را بسوی 

شدن از طریق هشدار  کند. درنتیجه این استراتژی نرممیدست دادن ارزش و اهمیت آزادی خود مجبور  

کند به این  میکه از طریق زور عمل  میکند، و هنگامیدهد که قدرت تنها از طریق زور عمل نمینشان  

کند. مجموعه فعالیت قدرت  میچنین راه قیام علیه خود را باز  کند، و اینمیمعناست که قدرت خود را آشکار  

همانا ترفندها    ، کند. هشدارهامیگری عمل  بلکه نخست توسط ترفندهای حیله  ،کندمیتنها توسط زورعمل ن

هاست.  کردن اندیشه و احساسات انسانها و هرزهکردن خواستهایط نرمقدرت برای تولید شر  ،گریو حیله

چنین تبدیل به عامل تسلیم مند کرده و همکند با انجام این اعمال روی فرد او را رضایتمیبواتسی تاکید 

قدرت    خودْ سرگرممیبه  توده  یک  خود  کند.  زندگی  به  که  مردمی  است.  رضایتمند  مردم  یک  شده 

تر،  تنها خواستار یک چیز و آن لذت بیش  ،دانند مردمی خواهند بود کهمیرا همانا رهایی  بخشیدن  لذت

 تر خواهد بود. تر، و سرگرمی بیشاستیالی بیش

کردن بندگی نیست بلکه چگونگی  محکوم  ، بواتسی معتقد است که نباید به دام افشاگری افتاد. برای او مساله

آزادشدن فقط    ،تنها امکان خروج از بندگی و تنها راه و روش یک انسانخروج از آن است. برای بواتسی  

تر از عمل به  رسد، و شاید گفتن آن آسانمیکشیدن از پذیرش بندگی است. البته پر واضح بنظر  در دست

کشیدن از پذیرش بندگی است، آیا  دست  ،آن است، اما باید فهمید که معنی این گفتمان چیست. آزادبودن

کشیدن از پذیرش بندگی به چه معناست؟ بواتسی معتقد است  شویم، که دستمیتوجه این توصیه  واقعا م

کند. به این دلیل میبدرستی درک ن  را «، فرد معنی آنکشیدن از پذیرش بندگی دست»گوئیم  میکه وقتی  

گونه که اکنون اصطالحا آزاد  چنان به بندگی عادت کرده است که اگر بخواهد آزادتر از آنکه انسان آن

بایستی علیه خود و احساس غیرواقعی آزادی کنونی خود به مبارزه برخیزد. تصور ما  میاست را تصور کند  

کشیدن از پذیرش  که توقف و دستشود. درحالیمیاین است که آزادی در نتیجه عمل به چیزی متحقق  
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کردن است.  کشیدن از عملتوقف و دست  ،بلعکسبلکه درست    ،کردن به کاری یا چیزی نیستبندگی عمل 

توجه    ؛کشیدن از انجام آن کار استبلکه توقف و دست  ،دادن کاری نیستمعنای انجامهکردن بسرپیچی

  ؛آوردن آن استکنید به عادات آموخته تصورات ما که مجذوب آزادشدن با توسل به مبارزه برای بدست

توجه داشته    ؛ بار و صحنه خیزش و قیام استراه با تصاویری خشونتتوجه کنید که آزادی در اندیشه ما هم 

رهایی حامیان  از  بسیاری  توسط  که  زبان  عنصر  از  استفاده  به  یک  باشید  به  سیستماتیک  بطور  طلبی 

تبدیل و مرتبط  اسطوره مبارزه  از  نظیر  میسرایی  برای حقوق خود، جنگیدن علیه  »شود. عباراتی  مبارزه 

ای را که بواتسی  حال نکته  ، در زبان سیاسی ما بسیار معمول شده است  «ت در برابر استثمارعدالتی، مقاوم بی

آوریم. برای  گونه اعمال بدست نمیکند این است که ما آزادی خود را توسط اینمیجا به آن اشاره  در این

ه با رهاکردن آن چیز  بلک  ، شویممثال ما از چیز دردناکی که باید تحمل کنیم با مبارزه علیه آن رها نمی

گرایی و  خواه ایران با رهاکردن سنت کهن و مذهب عوامدردناک از آن رهایی خواهیم یافت. زنان آزادی

کشیدن  شوند. آزادی ضرورتا با به تخریبمیتر  تر نزدیکتر و بیشخرافات فرهنگی هر روز به موفقیت بیش

ت  با  یا  حاکمان  شهر   هاآندید  هاموال  تخریب  ن  به  که  میمتحقق  هستند  مزدبگیران  این  چراکه  شود، 

یعنی نه گفتن    ؛بایستی خسارت تخریب و بازسازی را بپردازند. آزادبودن همانا نافرمانی خردمندانه استمی

های  کردن به خواستکشیدن از عملبودن همانا دستنشدن است. آزادو تسلیمبه خواست قدرت حاکمه  

گونه که جنبش زنان در ایران معاصر  ساالری است، همانـمراتب و دیگریپذیرش سلسلهقدرت حاکم و  

 آموزند. را به ما میانگیز آننمونه شگفت

بدون  این است  معتقد  بواتسی  که  تنها  ستیزهجاست  و  حاکمیت،  خواست  به  عمل  و  قدرت  علیه  ورزی 

از عملدست به خواستکشیدن  اتحاد  توان خلعمیرا    های حاکمیت است که قدرتکردن  و  سالح کرد 

ها ضروری است، و اگر  حاکمیت مستبد را برهم زد. چراکه، برای تداوم قدرت حاکمه، عمل فعال انسان

دادن به قدرت حاکمه  معنای امکانات و خوراکهستیزی غیرعقالنی سازماندهی شود ب  ،علیه قدرت حاکمه

بار مشروعیت  نی به قدرت حاکمه برای سرکوب خوشونتجویانه غیرعقالبرای سرکوب است. مبارزه ستیزه

جویانه غیرعقالنی علیه قدرت حاکمه و قراردادن خود در  بخشد. مبارزه ستیزهمیداده و به قدرت اعتبار  

ورزی کند بدون  تواند سلطهمیکه قدرت حاکمه ن، چرا وضعیت ستمدیده همانا اعالم نفی آزادی خود است

که برده  تواند برده داشته باشد مگر اینمیرضایت داده و تن در دهد. قدرت حاکمه نکه ستمدیده به آن آن

ی نیز دیگر وجود گرستمای وجود نداشته باشد  که ستمدیدهمحض آنهبی وجود داشته باشد، چرا که ب لداوط

کشیدن  ستنیست که انسان از ستمدیدگی رها خواهد شد، بلکه با د  گرستم بردن  نخواهد داشت. با از بین
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نویسد تصمیم  میان را از بین ببرد. بواتسی  گرستمتوانند  میها  بودن است که انساناز عمل به ستمدیده

 گاه شما آزاد هستید. بگیرید که دیگر بندگی نکنید، و آن

بخشی بواتسی برمبنای یک منطق ساده است، که معروف به رابطه ارباب و رعیت است، که  تئوری رهایی

به بیانی دیگر، قدرت حاکمه    گر؛ ستمتری به ستمدیده دارد تا ستمدیده به  نیاز بیش  گر ستمهد که  دمینشان  

ها به حاکمیت. و این همان تناقضی است که بواتسی را به این  ها دارد تا انسانتری به انساننیاز بیش

بلکه با توقف عمل به    ،دشومیجویی غیرعقالنی متحقق نرساند که آزادی انسان با عمل ستیزهمیاندیشه  

شود. البته در بسیاری از  میگزاری برای قدرت حاکمه است که آزادی خردمندانه متحقق  بندگی و خدمت

 ،اندکردن خود بودهای کهن که برای آزادی خود حتی حاضر به قربانیهای اسطورهها بواتسی از قهرمانمثال

آوردن آزادی گاهی با  روسو از فضیلت کهن که برای بدستده است. بواتسی همانند ژان ژاک  کرتقدیر  

مانند قیام اسپارتاکوس   واقع در فرآیند تکامل تاریخ ما شاهد  همدل است، در مبارزه مسلحانه همراه بود 

ایم که فتح آزادی هرگز بدون اثرپذیری از قیام یا مبارزه انقالبی خردمندانه بدست نیامده است. در این  بوده

پردازد به ما رابطه  پذیر میو در سوی دیگر سلطه  ،گر از یکسوبواتسی به رابطه سلطه و سلطهنوشتار که  

کند و سعی دارد بندگی انسان را همانند ژان ژاک روسو از  میپذیر را گوشزد  گر و سلطهدیالکتیکی سلطه

انی در بدو تولد  به این حقیقت گوشزد کند که یک میراث انس  چنینماهیت وجودی انسان جدا کند، و هم

به آن عمیقا معتقد است  که بواتسی  انسان قرار نگرفته است که بتواند بندگی را بپذیرد یا نپذیرد. چیزی

باز خشونتپسهمانا  شبیه  خردمند  قدرت  این  لیکن  است،  خردمند  انسان  توسط  قدرت  یا  گرفتن  ورزی 

شکالت فردی و اجتماعی است. او  عملی برای حل م  –زورگویی نیست، این قدرت همانند راهی عقالنی  

به بیانی دیگر،    ؛معتقد است در ماهیت انسان قدرتی است همانند استحکام اندیشه و احساس خردمند انسانی

نه بگوید. این نه گفتن همراه    گرستممثابه یک توانایی که انسان بسادگی بتواند در مقابل استبداد و  قدرت ب

خردمند است، همانند    ران را به آب و آتش زدن نیست، فقط یک نه گفتنِبا عصبانیت یا فریاد یا خود و دیگ

 بینیم. چه امروز ما در جنبش زنان ایران میآن

کند درواقع آن بخش تقابلی رابطه تسلط سیاسی را وارد  میوقتی بواتسی مقوله قدرت را وارد گفتمان خود 

دهد به این دلیل است که درواقع آن  میار  بررسی خود کرده است. اگر تسلط سیاسی اندیشه انسان را آز

انسانگرا علیه عقاید آرمانای واقعهبآزار ضر انسان است.  ایدهگرای  انتزاع را معموال میها  ستایند،  ال و 

ایده پناهندهچراکه  برای  انسان  اشتیاق  ایدهشدن در کمالالیسم  است، و  گرایی  واقعیت  از  ال خود و فرار 

شدن دارد. انسان در  کردن و تحسینوابستگی و عادت به تحسین ،بواتسی معتقد است انسانعالوه براین، 
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ای ظریف و زیبا روی مصائب اجتماعی  یافتن نقطه  بندیالیستی با رابطه قدرت معموال فرمولرویارویی ایده

ل انسانی که  کند حقیقت یک معضل اجتماعی نیست. مشکمیدهد، با این تفاوت که فراموش  میرا ترجیح  

گرایی خردمندانه در  گرایی و عملگیرد همانا صحبت از غیبت واقعیتمیکردن به خود ایراد  برای بندگی

رساند که با هشدار و دشنام به حاکمانی که  میالیسم کهن است که او را به این باور  اوست. همان ایده

پذیر های ستمدارند بلکه انسانمیاز این عمل بردست    هاآناند نه تنها  ها را به بندگی خود در آوردهانسان

بایستی یک مدل سیاسی عدالت محور  میالیستی که  نیز دست از بندگی برخواهند داشت. یا این اندیشه ایده

را برای مصلحت عمومی به اجراء بگذارند. اما روشنفکران  و با فضیلت ایجاد نمود که حاکمان در قدرت آن

که  لیکن تا زمانی  ،وانند بهترین شکل از یک مدل سیاسی را روی کاغذ ترسیم کنندتمیپردازان  و نظریه

قدرتی خردمند برای اجرای آن در کار نیست این مدل سیاسی چیزی بجز یک نقاشی کودکانه روی دفتر  

بود.   ایدهمیمشق دبستانی نخواهد  این سیستم سیاسی  بپرسیم که  از خود متوهمانه  ال چگونه و  توانیم 

ست، شاید اگر این مدل را حاکمان به اجراء درآورند معضالت فردی و اجتماعی حل خواهد شد! لیکن  چی

شده توسط الیستی، حتی نوشته معناست چراکه سیستم سیاسی ایده سازی برای حاکمان در قدرت بیاین مدل

تاریخ نشان داده است    گونه کهمدار، برای حاکمان هیچ معنایی ندارد و مطمئنا آنانسان خردمند و اخالق

ال همانند  کردن یک حکومت و جامعه ایدهگذاشتن برای تئوریزهبه آن توجهی نخواهند کرد. از پیش وقت

دوبارهوقت نوشتن  برای  بهترین    یگذاشتن  از  یکی  مطمئنا  فردوسی  شاهنامه  است.  فردوسی  شاهنامه 

نویسی آن چیزی  های حماسی تاریخ ادبیات ایران است که تاکنون نوشته شده است لیکن دوبارهداستان

 ها که محتویات زیبای آن هرگز متحقق نخواهد شد. نخواهد بود بجز کتابی دیگر در کتابخانه

لیکن بدلیل مطالعه   ،که گفتمان بندگی داوطبانه را نوشت جوانی بیش نبودمیااگرچه اتین دوال بواتسی هنگ 

سازد، قدرت سیاسی در این نوشته نمی  ازگان در عصر پیشاروشنایی او هیچ توهمی برای خود  آثار گذشت

درآوردن است و نه  تحت کنترل  ،دانیم هدف قدرتمیگوید و ما نیز بخوبی  میگونه که او  چراکه همان

کنترل  یزچی تحت  تحت  دیگر.  نیست،  استبدادی  حاکمیت  سیاسی  قدرت  اتفاقی  عمل  یک  درآوردن 

های  گری نیست، بلکه ماهیت واقعی قدرت سیاسی نظامگر و سلطهرفتن سلطهدرآوردن یک بیراههکنترل

این باور  تواند از پرنسیپ اصلی خود دست بردارد،  میمراتبی است. این باور که قدرت سیاسی  سلسله  وامعج

عیار  گر تسکینی برای یک فانتزی تمامکه قدرت سیاسی بدنبال آزادی و رهایی انسان است، فقط نشان

ماندن انجام  تواند برای تداوم در قدرتمی که قطعا قدرت سیاسی  شبانه انسان زیر سلطه است. تنها کاری

قهرمانمتوسل  ؛دهد دنیای  و  دین  مانند  تبلیغاتی  ابزاری  به  سلبرتی  های شدن  و  است  ملی  از    تاسازی 

تواند توسط یک  میکار حتی  تر کند. اینکم،  بدلیل نداشتن آزادی  را  هاانسان  طریق فشار مضاعف براین
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ساختار پوششی متحقق شود، با شکلی پوشیده از فرمالیسم و ژورنالیزم برای ایجاد حس آزادی کاذب در  

ایم در مواقعی فردی ظاهرا روشنفکر علیه دیگران بدلیل ایجاد یا شراکت در این وضعیت  انسان. گاهی دیده

شود، لیکن تنها دلیل این افراد این است که در کار و زندگی روزمره از این بندگی داوطلبانه  میغالب برآشفته  

که  حاکمیت قبل از اینپردازان  نویسد نظریهمی(. بواتسی  statu quoاند )مند شده بهره  ،خشنود و خرسند

تر خود را بنویسند نخست چند کلمه و پاراگراف زیبا برای عموم و درباب کمک و  جنایت بسیار وحشتناک

قدرت و قدرت    ؛نویسند. یک مستبد فردی نیست که از مستبدبودن خود آگاه نباشدمیهمیاری با بینوایان  

بودن خود است، و منتظر آن نیست که کسی  از مستبد  آگاه  ،بودن خود نیستند، مستبدناآگاه از قدرت  ،سیاسی

 اعالم کند که او قدرت است تا او قدرت بشود. 

  خردمندِ  بخش در عملِرهایی  نیروهای متخاصم است؛ اندیشه و مفاهیمِ  یتقابل مادی و اندیشه  ،قدرت

د، تحقق آن زمانی  عمل متزلزل ایجاد نخواهد ش  -خردمند در یک اندیشه    عملِبا  شوند؛  میانسان متحقق  

گونه که واقعیت مستقل از  شده مادی حمایت شود. هماناست که از سوی یک قدرت هژمونیک متجسم

ها وجود دارد اگر بخواهیم بر این واقعیت تفوق پیدا کنیم و اگر بخواهیم که این واقعیت تبدیل به  ما انسان

متجسم و متحقق   ،خردمند خواهد بود تا واقعیت را با آزادی های آزادِیک توانایی مادی شود، نیاز به انسان

 کرده و مادیت ببخشند. 

 

و دیگر منابع    Discours de la servitude volontaire   -   Étienne de La Boétieمراجع این نوشته  

 به زبان فرانسوی است. 

 ان موجود است. های فرانسه و انگلیسی آنالین رایگ نجزوه گفتمان بندگی داوطلبانه به زبا 
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 امپریالیستی  یتزهایی در باب توسعه

 (57 تزهای) طبقاتی   حزب یتوسعه   و ضدانقالبی  یمرحله 

 

 2022فوریه  16

 

 ی: آریگو چروتو نوشته

 مهرزاد شجاعیی: ترجمه

 

در لیورنو برگزار شد. آریگو    [1] جنبش کمونیسم چپ  ی ، اولین کنگره1957نوامبر    چهارم و    سومدر

  ی مرحله زمان مدت امپریالیستی، یچروتو و لورنزو پارودی در این کنگره »تزهایی در باب توسعه

  موسوم   «1957  »تزهای   به  که   تزها   این.  کردند  ارائه  را  انقالبی«   حزب  یتوسعه  و  ضدانقالبی 

، برای اولین بار به شکلی ارگانیک دیدگاه استراتژیک جریان لنینیستی را ارائه کردند. این  هستند

  حزب  یالمللی و تعیین وظایف سازمان طبقاتی پایه و اساس توسعهتزها با شناسایی روندهای بین

داشت،    وجود   آن  پیرامون   که   کلی   هایایده  و   زمان   انداز چشم.  دادند  تشکیل  را   ایتالیا  در  لنینیستی

  فراهم   را  داریم،  قرار   آن   در  که   جدیدی  استراتژیک  ی های بعد تا زمان ما، و مرحلهامکان درک دهه

 *.کرد
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تر وقایعی که در سال  یل دقیقتحل  و   کنیممی  مرور   اثر  این   در   که   المللبین  سیاست   ی تحلیل کل دوره

  لنینیستی  ی نظریه  در  که   را   امپریالیسم   کالسیک  های ویژگی  است،   داده  رخ  جهانی  ی گذشته در صحنه

  بلکه  است،  کرده  کسب   تاریخی  اعتباری  تنها   نه  لنینیستی  ی نظریه.  کندمی  تایید  است   شده  توصیف

 کند. می  کمک جهان وضعیت  بررسی در  ما به امروزه   آن ترخاص هایجنبه

  ی کنندهکنیم که لنین در مرکز قوانین تعییناقتصادی جهانی« اشاره میما به طور خاص به عامل »بازار  

سیاسی ـ  هایجنبه از  صرفاً نباید را امپریالیسم بنابراین،. است داده قرار  داریسرمایه امپریالیستی  یتوسعه

بیش از هر چیز  ند )برای نمونه استعمار( نگریست، بلکه  هست  دگرگونی  حال  در  ها آن  از  برخی  که  آن،  نظامی

 . دانست  اقتصادی   ایباید آن را پدیده

یا با   ،دیپلماتیکـ    آمیز امپریالیسم اساساً تصاحب یا تقسیم بازار و در نتیجه مبارزه با ابزارهای مسالمت

نظامی است: تصاحب و تقسیمی که از طریق برتری در مبادالت تجاری و صدور سرمایه  ـ    ابزارهای اجباری

 گیرد. ن کشورها صورت میتریتوسط صنعتی

ای  را به عنوان پدیدهامپریالیسم    از اینکه  مارکسیستی و لنینیستی،    ی با در نظر گرفتن این جنبه از نظریه

کنیم و در عوض  آن را در تمام  دهد اجتناب میخود را در اشکال قدیمی استعمار نشان میبدانیم که فقط 

 کنیم.میی شناسای  خوداقتصادیِ  اساسی موجودِ اشکال

به عبارت دیگر، بحث برقراری مجدد تعریف »امپریالیسم« با بازگشت به همان منابع تئوری مارکسیستی  

 داری کشف شده است. ای است که در فرآیند تولید سرمایهو قوانین عینی

امپریالیسم، مسئله از  این تعریف وفادارانه    و   تضادها  و  داریسرمایه  یتوسعه  مضاعف   یدر چارچوب 

  هایزمان  و  کلی  سیر  زیرا   انقالبی است،  حزب  استراتژی  برای  اساسی  مشکلی  دارد که   وجود  آن  هایبحران

 . دارد بستگی آن به  حزب سیاسی کنش خاص

الیستی است؛  امپری  ی توسعه  تحلیل  انقالبی،  اقلیّت  از  جدی  سیاسی  تحلیل  یک   یبنابراین اولین وظیفه

هر چیز بر ارزیابی بازار جهانی متمرکز شود. خطوط استراتژی، یعنی خطوط اقدام  تحلیلی که باید بیش از  

 آیند. طوالنی و گسترده، از این تحلیل بیرون می

 . است  مقدماتی امری  امپریالیستی  یداری در مرحلههای کالسیک سرمایهبا این حال، تایید ویژگی
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ی غربی )اتوماسیون، انرژی اتمی و غیره( و به  داراشکال جدید تولید در سرمایه  فناورانه  ی( توسعه1

 داری را تغییر نداده است. ویژه در ایاالت متّحده، روابط تولید کالسیک سرمایه

  نه   پدیده  این  و  شودمی  مربوط  تولید  فرآیند  اَشکال  به  مستقیم  غیر   منحصراً  فناوری  یتوسعه  یپدیده 

شدن وسایل تولید  ها و گرایش به اجتماعیبلکه به تقویت آنبوط به تغییر نیروهای مولده نیست،  مر  تنها

  تعیین  را  فناورانه  ی توسعه  که  فرآیندی  ــداری انحصاری و دولتی  . تمرکز و تراکم سرمایهمرتبط است

چک و تولید کوچک،  کو  مالکیت  ی ماندهعقب  اشکال  انحالل   برای   را  شرایط   ــ  است   همراه   آن  با   و  کندمی

داری و  های بزرگ سرمایهشدن وسایل تولید که در سازمانشدن، برای اجتماعیپرولتاریاییبرای گسترش  

 کند. ایجاد می  ،انددر دولت متمرکز شده

ها بسیار پیشرفته است، برای یک اقتصاد سوسیالیستی آماده هستند.  کشورهایی که این فرآیند در آن

  ی نیافتهتوسعه بازار که امپریالیستی یبه امکانات توسعه فقدان دگرگونی انقالبی روابط تولید کنونی عمدتاً

 . دارد بستگی دهدمی ارائه جهانی

  ی همه  یسایه  در  ــ  پنهانی  کم و بیش  که  را  تجدیدنظرطلبانه  تزهای  آن  یبنابراین الزم است همه

  داری سرمایه  کنونی  یتمایل دارند مرحله  ــ  غیره  و  خلقی«  داری»سرمایه  نوین«،  داری»سرمایه  نشریات

 . کرد رد دهند، ارائه  است کرده بیان علمی صورتی   به مارکسیسم  چهآن از غیر عباراتی با را

  ابزار  مالکیت  حق  مانند   دهند،می  شکل  را  اجتماعی  روبنای  که   حقوقی،  اشکال  از  برخی  ی( توسعه2

 نکرده یا تغییر نداده است.  عوض را داریسرمایه  کالسیک تولید روابط  تولید،

  حال   در   دولتی«   داری»سرمایه  سمت  به   گرایش   ــ  کشورها   برخی   در   ویژه  به  و  ــ  کنونی   ی در مرحله

  در  و »امپریالیسم«  در  لنین و  بود کرده بینیپیش دورینگ«  »آنتی  در  انگلس قبالً  که  روندی   است،  توسعه

های اقتصادی  ای دستگاهبخشنامه-های اجراییامل تمرکز اهرمش  و  است  داده  قرار   مطالعه  مورد  آثار  دیگر

  دستمزد،   و  سرمایه)  گذاردمی  تغییر  بدون  را  تولید  روابط  که  اقتصادی  یدر نهادهای دولتی است. این توسعه

  همراه   دولتی  مالکیت  به  خصوصی   مالکیت   از   قانونی  گذار  با(  غیره  و  ارزش   قانون   اساس   بر   کاال  گردش

تغییری در ویژگیا   نظر  از.  است بنیادی سرمایهقتصادی هیچ  به طوری که  های  نداده است،  داری روی 

داری کالسیک نیست. از نظر اجتماعی  داری دولتی« واجد هیچ »بدعت« کیفی نسبت به سرمایه»سرمایه

ید  تول فرآیند در  را خود  اساسی جایگاه  که  متخاصمی  یشده به دو طبقهای تقسیمتغییری اساسی در جامعه

 اند روی نداده است. حفظ کرده
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  کشورهای  یهمه  در   حدی  تا  و  جهان  در  عام  طور   به  که  ــ  دولتی«  داری»سرمایه  اقتصادی  یتوسعه

  تاریخی  هایضرورت  و  مساعد  عوامل  یالعادهفوق  گیری شکل  دنبال  به  ــ  یافت  گسترش  صنعتی  ی پیشرفته

روسیه    درناپذیری که خود را  ادی اجتناباقتص  نیازهای.  داشت  خاصی  ی گستره  شوروی  جماهیر   اتحاد  در

المللی را بدون موفقیت  نشان دادند، پس از انقالب عظیم اکتبر که تالش کرد عصر انقالب سوسیالیستی بین

  را  دولتی  داریسرمایه  ی و بدون داشتن بسترهای مادی برای شروع اقتصاد سوسیالیستی باز کند، توسعه

 . کرد ضروری

  ی توسعه  مارکسیستی   ینظریه  شوروی   اقتصادی   ی های توسعهخارج از هر گونه قضاوت اخالقی، ویژگی

  تروتسکیستی،  یا  استالینیستی  هاینظریه  بر  تکیه  با   که  هاییقضاوت  بنابراین،.  کنندمی  تأیید  را  داریسرمایه

 . شوند گذاشته کنار  باید کنند،می تعریف سوسیالیستی اساساً  یا »سوسیالیستی« را  شوروی  ی جامعه

 شود خطوط کلّی وضعیت بازار جهانی را از این طریق ترسیم کرد. به نظر ما می

معیار ارزیابی هر سطح گسترش    . ماندهعقب  والف( وجود کشورها در سطح اقتصادی پیشرفته، متوسط  

  تولید   ملّی،  ناخالص  تولید  اساس  بر   سطح   این  یداری در آن کشور است. بنابراین درجهنظام تولید سرمایه

 شود. گیری میعتی، درآمد ملّی و درآمد سرانه اندازهصن

از بلوغ  در این شرایط، تمایز کیفی تنها    ب( در نتیجه وجود سه بخش کمی بزرگ در اقتصاد جهانی.

عقبسرمایه و  پیشاسرمایهداری  میماندگی  ناشی  کشور  هر  فئودالی  یا  ساختارهای  داری  ارزیابی  شود. 

اقتصادی کنونی به عنوان ساختار سوسیالیستی باید مطلقاً کنار گذاشته شود، زیرا طبق برداشت مارکسیستی،  

فوق، بدون استثناء، مشکالت اقتصادی  منظور از سوسیالیسم، روابط کیفیتاً جدید تولید است. در سه بخش 

 تواند تغییر کیفی به معنای سوسیالیستی باشد.چنان افزایش کمی در تولید است و هنوز نمیهم

  مادی   هایپایه  ایجاد  در   مولده  نیروهای  افزایش   با  تولید   کمّی   یدر هر سه بخش، بدون استثنا، توسعه

  طور   به  شود،  داده  تعمیم  المللیبین  مقیاس  در  ها آن  تقابل  که  زمانی  تنها  و   دارد  مشارکت   سوسیالیسم

 .گیردمی  قرار  داریسرمایه تولید روابط با  تضاد در  ناپذیریبرگشت

با این حال، این تضاد   .تاریخی  تضاد همراه با صنعتی  یج( وجود بخشی متشکل از کشورهای پیشرفته

  تضاد،   این  صدور.  کندمی  پیدا   حلیراه  ماندهعقب  بخش  و چنان در بازار جهانی متشکل از بخش متوسط  هم

 . است  شده امپریالیستی داریسرمایه دینامیسمی برای
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اقتصادی سرمایه بقای  پیشرفته، مشکل  نهفته  برای کشورهای  بازار خارجی  اکنون در گسترش  داری 

 است. 

  یا   راکد  مناطق  برای  که  تولیدی  با  و  کندمی  ایجاد   بحران  ناگزیر  تنهایی  به   ملّی  یتولید برای منطقه

 .شودمی متوقف و  افتدمی تعویق به شودمی تولید راکدنیمه

. با این حال، جایی که باید بیشتر دقت  یابدمی  معتبرتری  تأیید  عمل  در  بحران   مارکسیستیِ  ینظریه

  تاریخ   که  همانطور.  است  داری سرمایه  ی یه و مشکالت توسعهکرد، توضیح مارکسیسم انقالبی در مورد نظر 

  فنی  عوامل  چنینهم و  جهانی  بازار  توسط  داری سرمایه ی توسعه دهد،می نشان  وضوح   به اخیر  یدهه چند

 شامل   را   جهان   جمعیت  سوم   دو  که  وسیعی  بسیار  یبازار منطقه  این  در  که  زمانی  تا.  شودمی  تعیین  داخلی

  و  خروج   مفر  آنجا  در  پیشرفته  کشورهای  تولید  باشد،  داریسرمایه  ماقبل  ماندگیعقب  شرایط  در  شود،می

 . یافت خواهد خود تناقضات  برای حلیراه

مبارزه نظامی  ی کل  ـ  ایدئولوژیک  ـ  و    در  بزرگ  هایقدرت  توسط  که   سیاسی  انجام    اکنون گذشته 

 پیکر اقتصادی جهان است. زار غولای برای تصاحب و تقسیم مجدد باشود، در نهایت مبارزهمی

  حال  عین  در  بلکه  داریسرمایه  نابرابر  یمانده که نه تنها توسعهد( وجود بخش وسیعی با اقتصاد عقب

المللی  با توجه به وابستگی متقابل بین   .کندمی  مشروط  نیز  را  سوسیالیسم  مادی  هایپایه  نابرابر  یتوسعه

تواند وجود داشته باشد، همانطور که  حلی ملّی برای ظهور اقتصاد سوسیالیستی نمیعوامل اقتصادی، راه

 تواند وجود داشته باشد. داری نمیحلی ملّی برای توسعه یا بحران سرمایهراه

المللی تبدیل شده   به یک مشکل بینعمالً   سوسیالیستی  انقالب   و   بحران   داری،سرمایه  ی مشکل توسعه

 حلی تاریخی یافت. راه  برای آن توان المللی[ میاست و تنها در این سطح ]بین

  داریسرمایه  ساخت  اول   یبا توجه به سطح فعلی بازار جهانی، که مناطق وسیعی برای آن هنوز در مرحله

ز به طور انضمامی مطرح نیست.  هنو  المللیبین  مقیاس  در  سوسیالیستی  اقتصاد  ظهور   انقالبی  مشکل  هستند،

داری  آید، اما با توجه به امکان انضمامی سرمایهاین مشکل به طور خاص در کشورهای منفرد به وجود می

  توان نمی کند، صادر آنجا به را خود بحران و سرمایه تولید، که گسترده اقتصادی  یبرای یافتن یک منطقه

مدت به پایان خواهند رسید. این بدان معنا  هایی که در کوتاهدوره  در  مگر   پرداخت  آن  به  ایجابی   طور  به

های پرولتری منزوی را برانگیزد.  های جزئی و انقالبتوانند بحراننیست که تضادهای امپریالیستی نمی

  خواهند  باقی  منفردی  هایدوره  اما  بود،  خواهد  همراه  مشابهی  هایدوره  با  امپریالیسم  یبلکه، سیر آینده 
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توان، مانند قیام  در این دوره می .شد  خواهند  هضم  امپریالیستی   منافع  جهانی  یسیار زود در شبکهب   که  ماند

ای بود که با توجه به موقعیت ضد  های پرولتری باشکوه و سخاوتمندانهمجارستان، شاهد قیام  1956سال  

های انقالب  های« انقالبی در گامآیند، ارزش »کمونآن به وجود میها در  المللی که این قیامانقالبی بین

بین  پیروزمندانهسوسیالیستی  هدف  هنوز  اما  داشت،  خواهند  [  المللیبین   سوسیالیستی  انقالب]   یالمللی 

 . بود نخواهند

  برای اینکه این شرایط به طور انضمامی   ه( در نتیجه، عدم وجود شرایط عمومی انقالب سوسیالیستی.

]از جهان[     سر  پشت  را  شدنصنعتی  اول  یباید تمام مرحله  ،ماندهاقتصاد عقب  باایجاد شود، آن بخش 

  سوسیالیستی  انقالب   مشکل  اقتصادی،   یچرخه  یک  جریان  در  زمانی،  ترتیب   به  و   صورت  این  در  تنها.  بگذارد

رچوب  چا  در   اقتصادی  و   سیاسی  لحاظ   به   توانمی  که   شد  خواهد   ظاهر   طبقاتی  تضادهای   از  وزنی  چنان  با

المللی تنها  المللی به آن پرداخت. در عمل، مشکل انقالب سوسیالیستی در مقیاس بینهای بینتاکتیک

  برسد  خودکفایی  از  حدی  به  ماندهعقب  مناطق  اقتصادی  یزمانی در دستور کار قرار خواهد گرفت که توسعه

 های امپریالیستی دیگر نباشد. قدرت  از  سرمایه و کاال واردات جذب به  الزم دیگر که

بازار جهانی و چشم   ضد   دوران   هایویژگی  به  تواننمی  آن،  یانداز توسعهبدون درک دقیق وضعیت 

 . کرد تعیین را  انقالبی اقلیت  نقش و خط  و برد پی کنونی  انقالبی

  ده است. ش  بیان  ماندهعقب  بخش  به   وابسته   کشورهای  توسط   که   استعماری   جنبش   یو( جنبه دوگانه

  که  جنبشی   کنند،می  بیان  را   سیاسی  استقالل  قوی   جنبش   حاضر   حال   در   کشورها   این   از   کامل  ی یک رشته

  دیروز   تا  که  کشورهایی  یهمه.  بخشد  تعمیق  را  خود  و  کند  تجدید  را  خود  قوای  کند،  نمو  و  رشد  است  قرار

دارند در جریان مبارزات کم و    و   داشته  قرار   استعمارینیمه  و  استعماری   شرایط   در   چنانهم  امروز   حتّی  یا

ناگزیر استقالل سیاسی خود را به دست خواهند آورد. این واقعیت مهم، اگر روبناهای سیاسی   ،بیش خونین

نمی تضعیف  را  آن  اقتصادی  پویایی  کند،  تضعیف  را  امپریالیسم  سیاسی کشورهای  خاص  استقالل  کند. 

قالل  استقالل اقتصادی نیست، بلکه هر چه است  ی استعماری به هیچ وجه نشان دهندهاستعماری و نیمه

یابد  سیاسی بیشتر عملی شود، نیازهای اقتصادی و در نتیجه وابستگی اقتصادی به کشورهایی افزایش می

توانند با کمک، وام، صادرات سرمایه، و مبادالت تجاری در ارتقای  که تنها به دلیل ظرفیت تولیدی خود می

ای از سوی کشورهای  مداخله  مانده مداخله کنند. بدون چنیناطق عقبمن  کشاورزی  و   صنعتی  ی توسعه

مانده وجود ندارد. مثال چین و هند ممکن است  امپریالیستی، امکان پیشرفت اقتصادی برای کشور عقب

 دادن اعتبار این گفته کافی باشد. برای نشان
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قتصادی و شکستن رکود قدیمی  ا  جدید  یمانده با ورود به مرحلهتوان گفت کشورهای عقبدر واقع می

را گسترش میحرکتی  بی بازار جهانی  امکان توسعهاستعماری، ظرفیت  اختیار  را   اقتصادی   یدهند و    در 

 . گذارند می امپریالیسم 

کند  مانده از یک سو مواضع سیاسی امپریالیسم را تضعیف میبه طور غیرمستقیم، بیداری کشورهای عقب

ز سوی دیگر به نفع بقای اقتصادی آن  کند، در حالی که اترین تضادهای آن را تشدید میو برخی از معمول

می نمونهکندعمل  آسیایی  سیاسی  استقالل  جنبش  آن  بارز  ی .  ـ    مواضع   تضعیف  با  که  است  آفریقایی 

  آلمان   و  آمریکا  هایسرمایه  آورسرگیجه  نفوذ  و  گسترش  امکان  حال،  عین  در  فرانسه،   و  انگلیس  استعماری

های آفریقا و آسیا، و اکنون به ویژه در خاورمیانه، هر چند در  را که در قاره  وقایعی  یهمه.  کرد  فراهم  را

باید در پرتو این   ،دهندچارچوبی پیچیده از ابتکارات دیپلماتیک و تبلیغاتی، یکی پس از دیگری روی می

 روندهای اساسی اقتصادی دید.

قالل کشورهای مستعمره نهفته  است  برای  مبارزه   در  امپریالیستی  ی ز( بنابراین مقدمات ضروری توسعه

باید بهتوان بههای بیرونی این مبارزه را نمیجنبهاست.   عنوان  طور عینی ضد امپریالیستی دانست، بلکه 

های امپریالیسم در نظر گرفته شود؛ تضادی که در آن یک قشر »قدیمی«  مظاهر تضاد درونی شدید جریان

روی یکدیگر قرار  ر اولی و با تغییر توازن به نفع دومی، روبهب  دومی   ارآشک  یو یک پویایی »جدید«، با غلبه

 گیرند. می

می خروشچف  تزهای  که  آنگونه  وجه،  هیچ  عقببه  کشورهای  استقالل  برای  مبارزه  را  گوید،  مانده 

فاق  ای از محدودیت بازار جهانی به ضرر امپریالیسم دانست. در واقع، دقیقاً برعکس این اتتوان مرحلهنمی

  گسترش   پیش  از  بیش  الجرم  بازار  مانده،عقب  کشورهای  در   داریسرمایه  یافتد، با تحمیل الزامات توسعهمی

  جدید   کشورهای  این  ی توسعه  که  شودمی  کوچک  امپریالیسم  دلیل وجود  به  بازار  زمانی  تنها.  یافت   خواهد

به  نمی  وجه  هیچ  به  کشورها  این  اقتصادی  ی توسعه  این،  بر  عالوه.  برسد  خودکفایی  از  حداقلی  به تواند 

 داری را کنار بگذارد و بتوان آن را »سوسیالیسم« تعریف کرد. شکلی صورت گیرد که سرمایه

  آشکار   را  پنهان  مقاصد  راحتی  به   و   است   شوروی   حاکم   یاین تز پوچ مورد حمایت خروشچف و طبقه

سرمایهتکا  ضروری  تاریخاً  فرآیند  شوروی،  اقتصادی  یتوسعه  مشابه  تز  این.  کندمی اقتصادی  داری  مل 

 کند.میدولتی را به عنوان »ساختمان سوسیالیسم« تعریف 
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  محصول   سوسیالیسم  سوسیالیستی،  ی یک بار دیگر باید تأیید کرد که طبق برداشت مارکسیستی از جامعه

  سوسیالیستی انقالب که محصولی است، داریسرمایه اقتصاد در آمدهدستبه مولده نیروهای  سطح حداکثر

تواند آن را بسازد. اگر سطح  کند، اما مطلقاً نمیرا از بندهای ایجادشده توسط روابط قدیمی تولید رها می  آن

  سطح  این  سازیِساختمان فرآیند  باشد،  نرسیده سوسیالیسم اقتصادی   تولید  ینیروهای مولده هنوز به نقطه

 . دهد انجام  تواندمی  دولتی، چه و  خصوصی چه داری، سرمایه فقط  ضرورتاً را

شود. هیچ  المللی ناشی می اقدام سیاسی کمونیسم چپ مستقیماً از تحلیل، ارزیابی، از منظر وضعیت بین

های  ویژگی ملی وجود ندارد که استقالل ایتالیا را در مسائل استراتژی و تاکتیک انقالبی توجیه کند. ویژگی

 شود. گیری جنبش ما در گذشته و آینده مربوط میه روند شکلملی فقط ب 

المللی است که کمونیسم چپ باید خطوط اصلی اقدامات سیاسی بنابراین در چارچوب یک ارزیابی بین

 خود را ترسیم کند.

 آید، یکی دارای ماهیتی عام و دیگری دارای ماهیتی خاصدر تثبیت این خط، دو ردیف مشکل پیش می

ها را فقط  شان، آنتواند به صورت انفرادی انجام شود، زیرا با توجه به ماهیتحل این مشکالت نمی. است

 توان طرح و حل کرد. اند میای که به شدت به آن الحاق شدهدر مجموعه

سرمایه هژمونی  و  ایتالیا  وضعیت  تحلیل  به  مربوط  مشکالت  اول  اصطالح  ردیف  به  تحلیل  داری، 

نوین »سرمایه »سرمایهداری  و  مبارزه«  روند  دولتی«،  ویژگیماه  ایتالیا،  در  طبقاتی  یداری  و  های  یت 

حزب   مانند  کارگری  پایگاه  دارای  احزاب  کارکردهای  و  نقش،  ماهیت،  بورژوایی،  پارلمانی  دموکراسی 

 . است  سوسیالیست ایتالیا و حزب کمونیست ایتالیا

  ی های ماست، یعنی برنامهتر تاکتیکملموسهای  از سوی دیگر، ردیف دوم مشکالت مربوط به جنبه

ها نسبت به حزب  ا نسبت به حزب کمونیست ایتالیا و رهبری آن، تاکتیکهتاکتیک  چپ،  کمونیسم   اقدام

های مخالف قدیم و جدید، سوسیالیست ایتالیا و قضاوت در مورد وحدت سوسیالیستی، روابط با دیگر گروه

مسئله به  عملی  و  نظری    مخالفت  برای  چارچوبی  و  کارگری   های اتحادیه  در   اقدام   خابات،انت  یرویکرد 

 . طبقاتی است

  مشکالت   از  روشنی  تعریف  باید  تاکتیکی،  مشکالت  این  یبدیهی است که برای برخورد جدی با همه

 . نیست مصوبات جز چیزی نهایی، تحلیل در که  داشت کلی
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تواند  کارگری ایتالیا زاده شده است، نمیکمونیسم چپ که از بحران حزب کمونیست ایتالیا و جنبش  

تواند عنصر مثبت  تواند بازسازی حزب انقالبی را هدف قرار دهد، نمیخود را باالتر از بحران قرار دهد، نمی

این مگر  باشد  بحران  از  خود  ناشی  هسته  را  که  یک  مقام    ی هسته  اولین  عنوان  به  و  نظری  یدر 

  المللی بین  جنبش  به   مربوط   مشکالت   و   تجربه   از   عمیق   و   ده گستر  نظری  بررسی   یک   ی یافتهسازمان

 . دهد قرار  کارگری

تواند مقدمات حزب طبقاتی آینده را  بدون این کار تئوریک عمیق و پرشور، کمونیسم چپ هرگز نمی

ماند  مدت درگیر اتفاقات روز باقی خواهد  انداز، فعالیت کوتاهتشکیل دهد و در برزخ تهییج، کار بدون چشم

 کند.ها پدید آمده تخطی میکه در طول زمان، از علل ملموسی که کمونیسم چپ برای آن

دقیق عبارت  کمونیسم چپ چشمبه  یا  تشکیل هستهتر:    جدی  را   آینده  انقالبی  حزب   پیشتاز   یانداز 

  حضور،  یا  داند،می  حزب  این  از  ناپذیرجدایی  جزئی  را  خود  و  کندمی  کار  محدودیت،  با  هرچند  و،  گیردمی

توسط گرایشی    زمان  طول   در  که  بود  نخواهند  زودگذری  و  منفرد  هایدوره  جز  چیزی   هایشتالش  و  فعالیت

ها  داری از طریق احزاب سوسیالیست برای سوسیال دموکراتیزه کردن تودهترین سرمایهپیشرفته  از سویکه  

 گیرد. مورد سوء استفاده قرار می ،در جریان است

کنی یا بدون اینکه بدانی  توان از آن فرار کرد: یا برای ساختن حزب انقالبی کار میو انتخابی که نمی

توانیم به این انتخاب پاسخی  کنی. ما فقط میحزب سوسیالیست ایتالیا[ کار میبرای ]پیترو[ ننی ]دبیر کل 

صریح بدهیم. مشکل تشکیل حزب باید به طور عینی مطرح شود؛ شما باید آن را با موادی که وجود دارد،  

هایی که متاسفانه وجود دارد، طرح کنید. پرسیدن این مشکل به  در شرایطی که وجود دارد، در محدودیت

معنای تشکیل حزب انقالبی با یک اقدام صرفاً صوری نیست، بلکه به معنای آن است که  این مشکل را  

انداز  تک مالحظات تاکتیکی دیگر را، چشمتک مشکالت دیگر و تکدر مرکز کار خود قرار دهیم، تک

 تشکیل حزب قرار دهیم. یعنی تمام انرژی خود را صرف این دیدگاه کنید.

این کار   از نظر تئوریک بررسی و بحث  برای  ،  باشدانگیز  مناقشه  هم  و از مباحثه، هر چقدر  کردباید 

انتخاب، آزمایش و   انقالبی تشکیل،  با مباحثه، تحقیق و تعریف نظری است که حزب  نترسید، زیرا تنها 

د ادامه  تواند بدون سطح نظری باال به حیات خوشود. حزب انقالبی، که حزبی از کادرهاست، نمیتثبیت می

دهد: در واقع برای حزب هر مشکل اقدام سیاسی یک مشکل تئوریک است و بالعکس. فقط یک دیالکتیک  

دهد که اساس نظری خود را بسط، تدوین و به عمل  درونی در سطح تئوریک باال به حزب انقالبی اجازه می

 سیاسی ترجمه کند. 
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پی باشد،  باید  آینده  در  چپ  کمونیسم  آنچه  از  روشن  الزمشتصور  است فرض  آنچه    ی  تعیین  برای 

توانید بدانید که چه کاری باید »انجام  کمونیسم چپ امروز در ایتالیا باید انجام دهد. به زبان ساده: شما نمی

 خواهید«. که بدانید چه »می دهید« بدون این 

ن به صورت  تواآیند را میکنیم که مشکالت کلی که در حال حاضر به وجود میبا این مقدمه، فکر می

 زیر خالصه کرد. 

داری  الف( وضعیت ایتالیا یک موقعیت ضد انقالبی است که با اعمال هژمونی گسترده و دامنگیر سرمایه

شود. این هژمونی هر بخش از حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را با فشارهای  مشخص می

 دهد.أثیر خود قرار میعظیم، به صورت آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم تحت ت

به اصطالح »سرمایه این هژمونی  اشکال اصیل  از  یکی  تجلی  ب(  نوین« است که جدیدترین  داری 

 . است داریسرمایه یاقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک توسعه

اوقات، جوهر جداییج( مالزم سرمایه اغلب  و  نوین،  آن »سرمایهداری  است که  ناپذیر  دولتی«  داری 

  و   سیاسی  موقعیت  با  جمله،   از   توسعه،   این .  است  داری سرمایه  عمومی  یتوسعه  روند   یدهندهنشان

  با   ایجامعه  که  گیردمی  قرار  حمایت  مورد  ایتالیا  کمونیست   حزب  و   ایتالیا  سوسیالیست  حزب  ایدئولوژیک 

 کنند.معرفی میتی سوسیالیس ی جامعه یک  عنوان به را  دولتی داریسرمایه اقتصادی  ساختار

این احزاب به دلیل این موقعیت، که بزرگترین سوء تفاهم ایدئولوژیک را در تاریخ جنبش کارگری ایجاد  

.  اند گرفته  عهده  بر  کارگر  هایتوده درون  در  را  دولتی  داریسرمایه  یدهندهکرده است، نقش مروج و اشاعه

شود ی است و با رویدادهای کامالً سیاسی تعیین می یکتاکت صرفاً بلکه نیست، ایدئولوژیک  هاآن تمایز وجه

با گرایشکه آن را گاه در تضاد و گاه در توافق  ایتالیا و شوروی قرار  های خاص سرمایهها  داری دولتی 

 دهد.می

  از   دیگر   احزاب   تکلیف  ــ د( کارکرد و نقشی که حزب سوسیالیست ایتالیا و حزب کمونیست ایتالیا دارند  

دهند داری قرار میحی تا حزب سوسیال دموکرات ایتالیا که آشکارا خود را در خدمت سرمایهمسی  دموکراسی

  بندی طبقه اپورتونیست  و طلباصالح   عنوان  به  توانمی فقط را کارگر  هایتوده  درون   در  ــ مشخص است  

ها و موارد  ی آنبقاتط  تشکیالتی  پایگاه   از  نظرصرف  ایتالیا،   کمونیست   حزب  و  ایتالیا  سوسیالیست   حزب .  کرد

داری دولتی را در درون  کنند، نقش حامیان سرمایهها را تعیین میطبقاتی که گهگاه برخی از مواضع آن
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ها خود را خارج از پرولتاریا به عنوان عوامل دشمن طبقاتی آن قرار  کنند. بنابراین آنجنبش کارگری ایفا می

 دهند.می

الیا و حزب کمونیست ایتالیا قصد تغییر این احزاب از درون برای  ه( ماهیت سیاسی حزب سوسیالیست ایت

های  سازد. در عین حال، هرگونه قصد احتمالی برای تشکیل جناح اهداف انقالبی را بدون تردید منتفی می

ها نیز منتفی است. هر گونه تالش برای اقدام در جهت اول و دوم عمالً به تقویت این  انقالبی در درون آن

 شود. داری بر جنبش کارگری میتقویت هژمونی سرمایه منجر به و در نتیجه  احزاب

احزاب کارگری، گروه امر که در فرآیند تشکیل حزب انقالبی، ممکن است در  های  با این حال، این 

نزدیک به مواضع ما به وجود بیایند منتفی نیست. کمونیسم چپ برای حمایت از سیر تجارب سیاسی و 

از سوی آنایدئولوژیک آن اقلیت انقالبی  ها، به منظور  ها و به منظور تصدیق تدریجی مواضع سازمانی 

ناپذیر، به دور از هر شکلی از سازش و  وگوی ایدئولوژیک و سیاسی برادرانه، اما بسیار روشن و سازشگفت

این گروهمیانجی با  با هرگری،  ادغام  یا  اتحاد  از  ناراضی،    ها و مجامع کار خواهد کرد. هر شکلی  گروه 

 اند، مطلقاً منتفی است. ای، که از نظر سازمانی با احزاب خود نگسستهمنشعب از احزاب توده

شده که از لحاظ تاریخی حزب سوسیالیست ایتالیا  های سیاسی« به شدت بوروکراتیزهو( خصلت »ماشین

ترین شکل منتفی احزاب را به قاطع، تاکتیک رقابت با چنین  اندو حزب کمونیست ایتالیا در پیش گرفته

  داریسرمایه  ضرورت   بلکه   نیست،   کارگری  جنبش  انحطاط   یسازد. بوروکراتیزاسیون این احزاب پدیدهمی

  به   فکرکردن .  کندمی  اعمال   کارگری   جنبش  بر   را   خود  هژمونی   خود،  سیاسی  عوامل   طریق  از   که   است

 معنی است. ری بیداسرمایه هژمونی سازماندهی  از خاص شکل این  با رقابت 

مبارزه   هژمونی   نهادهای  ی همه  علیه  ها جبهه  یهمه  در  ایمبارزه  تواندمی  تنها  چپ   کمونیسم  یز( 

  ایمبارزه  تواندنمی  نیز،  روزمره   »تاکتیکی«   مالحظات  برای  حتی  چپ،  کمونیسم  ی مبارزه.  باشد  داریسرمایه

قالبی در فرآیند تشکیل حزب، هر  ان  کادرهای  نظری  دستاورد  بدون.  باشد  بخش  یک  مختص به  و  تدریجی

.  خواهد رفت   رو به زوال  شود،می  داریسرمایه  شامل هژمونی  که  بخش،  آن  یا  این   نفع  به  تدریجی  یمبارزه

  به   کمک   انحصاری   ی وظیفه  و   شود   انجام  ایتالیا  کمونیست   حزب   در   تولیاتی  رهبری   علیه   که  اقدامی   هر

داری را یک  های قدرت هژمونی سرمایهشته باشد، موقعیتندا را ما سازمان برای انقالبی کادرهای تشکیل

متر جابجا نخواهد داد، همانطور که هرگونه تضعیف رهبری تولیاتی معنایی غیر از تقویت یک عامل  میلی

 باشد، ندارد. تواند سوسیال دموکراسی ساراگات یا ننی  داری، که در این مورد خاص میسیاسی دیگر سرمایه
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تواند یک هدف فوری داشته باشد: تقویت سازمان  تحت این شرایط، اقدام سیاسی کمونیسم چپ تنها می

خود. هیچ هدف دیگری، در حال حاضر، برای اهداف انقالبی امکان تحقق ندارد. هرگونه اقدام به گسست  

برای ترویج یا حتی هدایت    گسترده در داخل حزب کمونیست ایتالیا دست نیافتنی است، هرگونه قصدی

  سیاسی   سازمان  یک  تشکیل  برای  تالش  هرگونه  است،  نیافتنیدست  طبقاتی  یمبارزه  ییک جنبش گسترده

  نیافتنی دست  کنونی   شرایط  در   سیاسی  وزن   یک   نمایندگی  برای  طلبیجاه  هرگونه   است،  نیافتنیدست  ای توده

ش کارگری نمایندگی  جنب   در  را   انقالبی   و  درونی  ایبدنه  طبقاتی،   تضادهای   به  توجه   با   چپ،  کمونیسم .  است

ای که به دلیل ناپختگی و شرایط نامناسب ضدانقالبی هنوز قادر به سازماندهی مستقل خود  کند؛ بدنهمی

  اما   چپ  کمونیسم.  اندقرار گرفته  داریسرمایه  هژمونی  ینیست و گرفتار نهادهایی است که در میدان جاذبه

 .کند سازماندهی انقالبی یبدنه این  پیشاهنگ عنوان  به را خود که دارد تاریخی  ایوظیفه

  است،  طبقاتی   یمبارزه  مظاهر   و   امکانات   شامل  ایتالیا   اجتماعی  وضعیت   داری،سرمایه  هژمونی  رغمبهح(  

  های پدیده.  داشت  خواهند  وجود  طبقات   به  شدهتقسیم  ی جامعه  یک  در   همواره  که  مظاهری  و  امکانات

شود و باید به دقت مورد مطالعه  یای صنعتی مربوط میپرولتار  به  که   دارد  وجود ایتالیایی  ساختار  در  جدیدی

  در .  دارند  وجود  نیز  پیشرفته  داریسرمایه  مناطق  این   در  طبقاتی  یقرار گیرند، اما شرایط اجتماعی مبارزه

  وارد  باید  چپ  کمونیست  هایهسته  دارند،  وجود  تر ماندهعقب  مناطق  در  که  دیگر  شرایط  در  و  شرایط،  این

 شکل . کنند کمک آن یتوسعه به و کرده تشویق  را  طبقاتی یب با نیروی خود، مبارزهمتناس و شوند عمل

  در   یا  خاص  سیاسی  های گروه  درون  توانندمی  ها مداخله  این:  است  تشکیالتی  کامالً  عملی  هامداخله

 صورت گیرند.  ( CGIL)  درون کنفدراسیون عمومی کارگران ایتالیا شدهسازماندهی سندیکایی هایجریان

  طبقاتی ی مبارزه مظاهر از   ابزاری ی تواند یکی باشد: استفادهحل، تنها میهدف مداخله، فارغ از نوع راه

  کادرهای   و   مبارزان  آموزش  برای   تشکیالتی  انتخاب  و   کارگر  هایتوده  در  نظری  آگاهی  ترویج   منظور   به

 . مبارزه دل در  انقالبی

  ی بارزهم  جریان  مسیر  تغییر   مدعی  تواندنمی  کنونی  عینی  شرایط   در   که  تاکتیکی،  یاین شکل از مداخله

  را   آن  که  کادرهایی  زیرا  است،  انقالبی  حزب  تشکیل  یمحرکه  نیروی  باشد،  جزئی،  شکلی  به  حتّی  طبقاتی،

  انتخاب  مبارزه در  را  خود توانندمی تنها  و  گیرندنمی شکل مبارزه  طریق  از   و  مبارزه در  جز  دهندمی تشکیل

 . بزنند محک  و
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گرایش فرصت بهانهبنابراین، هر  به  بهانهعد  ی طلبی که  به  یا  و  فوری  نتایج  به  دستیابی    حفظ  ی م 

  یمبارزه  از   شکلی  هر  از  بیرون   و  ورای  را  انقالبی   سازمان   خواهدمی  آینده،  ترمبرم  نبردهای   برای   مبارزان 

 .شود گذاشته کنار  باید دارد، نگه  طبقاتی

کنیم که حل مشکالت تاکتیکی  ها، فکر میسازی الزم در مورد آنبا روشن شدن مشکالت کلی و شفاف

 تر شده باشد.آسان

  تعریف  و  ارزیابی  تحلیل،  از   حاصل   برداشت   عملی  ی در نهایت رویکرد اقدام سیاسی کمونیسم چپ نتیجه

 شود،   مواجه   جزئیات  در  هاییتفاوت  با  است  ممکن  تاکتیک   تر دقیق  تعریف.  است  استراتژیک  کلی  مشکالت

تر تاکتیک فقط با بحث جمعی  در حالی که توضیح کامل  کنیممی  فکر  دلیل  همین  به.  آن  کلیّت  در  نه  اما

 توان از قبل تعیین کرد. های تاکتیک را می، پایهاستقابل بیان 

ای که آشکارا  مبارزه با رهبری حزب کمونیست ایتالیا، مبارزه  ها نسبت به حزب کمونیست ایتالیا. تاکتیک

نمیهیچ شامل  را  حمایتی  اگونه  شدیدترین  با  باید  با  شود،  »انقالبیون  شعار  در  که  ایدئولوژیک،  نسجام 

 شود، انجام گیرد. طلبان« خالصه میطلبان با اصالح انقالبیون و اصالح 

  ایدئولوژیک،   تمایز  واضح  ویژگی  بر  عالوه  باید،  مبارزه   آسان،  تبلیغاتی  موفقیت  یجدای از هرگونه وسوسه

دسته از مبارزان انقالبی که هنوز در حزب    آن  جذب:  باشد  داشته  دقیق  سیاسی  و  تئوریک   ماهیت   با  هدفی

  مستقل  امری  به  که  دیگری  یها و سازمان ما. هر هدف یا پدیدهاند به سوی ایدهکمونیست ایتالیا باقی مانده

  نفر  200٬000  که  است  نیست  مهم  دلیل  همین  به.  است   بیگانه  چپ  کمونیسم  برای  باشد  مربوط  ما  اقدام  از

 الیا را رها کرده و به صفوف بزرگ ناامیدان بپیوندند.ایت کمونیست حزب سال یک در

قبل از صدور یک حکم خاص در مورد یک عمل سیاسی، که در    نظر ما در مورد اتحاد سوسیالیستی.

  کارگری   جنبش  مرتبط با  کلی  ایپدیده  یحال حاضر هنوز تکلیفش تعیین نشده است، الزم است درباره

ایم. این  دیگر از آن به عنوان »سوسیال دموکراتیک شدن« یاد کرده  هاینوشته  ر د  که  کنیم  تکلیف  تعیین

داری است و در نتیجه،  ای از ادغام جنبش کارگری در دستگاه سیاسی هژمونی سرمایهپدیده از نظر ما مرحله

ایضاح  باعث  عینی  به طور  پدیده  این  که  سهمی  بر  باید  حال  عین  در  شود.  قطع محکوم  به طور    باید 

کند، تاکید کرد.  فریبی حزب کمونیست ایتالیا آن را نمایندگی می، که عوامشودمی  انقالبیسوءتفاهم شبه

کنند الجرم  ها را مشروط میشوند، و توسط گرایشات زیربنایی که آنهایی در این پدیده ظاهر میگاه جنبه

 بی تأثیر مثبت بگذارند.گیری ایدئولوژی انقالتوانند بر روند شکلروند، که میاز بین می
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با توجه به تحلیل شرایط مادی موجود و با توجه به نارسایی تشکیالتی جنبش ما،    .انتخاباتی  یمسئله

ارائه   امکان  کنارگذاشتن  با  است.  منتفی  بعدی  انتخابات سیاسی  در  ما  هایی که  فهرستدخالت مستقیم 

با  های دیگر،  توانند حداقل موفقیت سیاسی را به دست آورند، با کنارگذاشتن تاکتیک حمایت از فهرستمی

  هایفهرست  ی های دیگر، با کنارگذاشتن امکان ارائهفهرستکنارگذاشتن تاکتیک حمایت از برخی عناصر  

  تاکتیک.  ماند نمی باقی چپ  کمونیسم  برای  انتخابات   از  امتناع   تاکتیک جز  چیزی انتخابیه،   هایحوزه در  ما

  انتخاباتی،  کارزار در تبلیغاتی یخلهطه نیست، بلکه هدف آن باید مداواسبی هدفی انتخابات،  از  گیریکناره

  باشد  ندادنرأی  به  تحریک  آن که  از  بیش  ما  تبلیغات.  باشد  ما  سیاسی  و  ایدئولوژیک  مواضع  و  شعارها  ترویج

  خواهد  آن  پیرامون   بحث   و   توجه   حداکثر   جلب  و   آن  سیاسی  و  تئوریک  هایویژگی  ما،   سازمان  شناساندن

 .بود

انجام »فعالیتی  کارگری  هایاتحادیه  ی مسئله به سمت  باید  ما  اقدام  این اصل که  به  تعرض  بدون   .

باید جریان  های کارگری« و نه »اتحادیهانقالبی در اتحادیه گرایی« گرایش داشته باشد، کمونیسم چپ 

  ابتکارات   یسازماندهی کند و از همه  کنفدراسیون عمومی کارگران ایتالیا  درون  را   خود  کارگری   یاتحادیه

)از رای  ی همه  و استفاده کند  از سازمان  برای حمایت  انتصاب  ها و کنفرانسگیریابزارها  اتحادیه،  های 

نمایندگان کارگران در اتحادیه، بولتن اتحادیه و غیره(. با توجه به ماهیت تنها جریان سندیکایی انقالبی  

ای دفاع سندیکایی، کمونیسم چپ باید با رفقای  ه ، کمیته  کنفدراسیون عمومی کارگران ایتالیا  موجود در

درون   انقالبی  اقلیّت  واحد  جریان  احتمالی، یک  اتحاد  با  تا  کند  مذاکره  عمومی  آنارشیست  کنفدراسیون 

 تأسیس شود.  کارگران ایتالیا

ای عمیق نتیجه  کمونیسم چپ باید اصول استراتژی و تاکتیکی را که از مباحثه  برای مخالفتی طبقاتی. 

  ما به طور خاص باید اصولی   شوند را در قالب یک سند خط مشی تبلیغاتی خالصه کند. اقدامات تبلیغاتیمی

های عمومی و خودانگیخته  ای برای جنبهبرجسته کنند و هیچ حاشیه  ،دهدکه از وجود سیاسی ما خبر میرا  

 باقی نگذارند. 

از  از تحلیل پیشین اوضاع بین ایتالیا و  تعریف مشکالت استراتژیک و تاکتیکی که به وجود المللی و 

 انداز تشکیل حزب انقالبی روشن و واضح است. آیند، چشممی

وجه امکان آغاز یک بحران عمومی  در شرایط بسیار سختی که در آن قرار داریم، شرایطی که به هیچ

که به ما محول شده چنین است: تالش برای تشکیل    ایدهد، یکی از وظایف تاریخیداری را نمیسرمایه

 حزب انقالبی. 
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این مسیر   باید تمام انرژی خود را در  بنابراین،  ثانویه است.  با این وظیفه  هر کار دیگری در مقایسه 

طاقت و  طوالنی  سخت،  کار  یک  باید  کنیم.  بدون  متمرکز  کنیم،  شروع  را  حزب  ساختن  برای  فرسا 

طلبی برای موفقیتی آسان، و در واقع باید فکر کنیم که  لوحانه، بدون جاهساده   حوصلگی، بدون اشتیاقبی

های انقالبیون آگاه برای حزب طبقاتی،  کند که گروههر شکست محتملی هرگز این موفقیت را باطل نمی

کار می آینده  ایجاد یک شبکهبرای  برای  بدانیم چگونه  در صورتی که  تنها    هرچند  تشکیالتی،  یکنند. 

  مساعد   صورت  در  کنیم،  کار  جدیت   با  انقالبی،  کادرهای  از  کوچک  هرچند  هایگروه  تشکیل  و  کوچک،

مات الزم را برای ابتکار انقالب فراهم خواهیم کرد. اگر این مأموریت تاریخی به  مقد  مادی،  شرایط   شدن

 شد، کمونیسم چپ هیچ دلیلی برای وجود نداشت. عنوان هدف زندگی تعیین نمی

ها در مقیاس ملّی است که از پایگاه  ای کامل از گروهدقیق، بحث بر سر سازماندهی مجموعه  به عبارت 

ای که ارتباط نزدیک با مرکز  های استانی و منطقهای، تا تشکیل کمیتهمحلی که به صورت استانی و منطقه

های کاری  شاخهتک  شوند. برای هر گروه و برای هر کمیته، افراد مسئول برای تکدارند، هماهنگ می

های مسئول مرکز و کل سازمان باید تشکیل  باید تشکیل شوند. برای هر گروه و برای هر کمیته، دبیرخانه

 شوند.

  مبارزان  از   دائمی یابزار ایجاد چنین سازمانی، نشریات کمونیست چپ، نهادهای مدیریتی ملّی و شبکه

 یشبکه  چنین  ایجاد.  اندیافته  اختصاص جداگانه  مناطق  در  مستمر   هماهنگی  کار  انجام   به  که   است انقالبی

  است،  ضروری  کیفی  و  کمی ی وسعهت برای  تنها  نه انقالبی،  منتخب و  مسئول   کادرهای بر  مبتنی سازمانی

  سیاست  و  نظری  خط  ی قاطعانه  تداوم  و  سازمانی  تداوم   جدید،  کادرهای  تربیت  برای  محکمی  ضامن  بلکه

  بدون   که،   سازمانی  چنین.  است  مخالف  هاینظریه  و  عناصر  ممکن   همیشه  نفوذ  و  انحراف  بدون  انقالبی،

شده توسط لنین الهام گرفته شده است، تنها تضمین  طرح   حزب  تاریخی   و   بزرگ  الگوی  از   لوحانه،ساده  تقلید

یقیناً  برای آینده است که کار کنونی کمونیسم چپ و اعضای کنونی آن از هم نپاشد و تغییر ماهیت ندهد.  

  اخیراً   تاریخی  یتجربه  که  مشکالتی  کند؛نمی   حل را  انقالبی  حزب  داخلی  مشکالت  یچنین سازمانی همه

های مشخصی از جنبش کارگری گشوده شده است.  مون آن در بخشرا پیرا  مهمی  بحث  و  کرده  مطرح

  حزب   یرابطه  طبقه،  و   حزب  یهای داخلی، رابطهمنظور ما مشکالتی مانند سانترالیسم دموکراتیک، جریان

  مورد   در  لوکزامبورگ  و  لنین  جالب  بسیار  یمناقشه  در  قبالً  که  مشکالتی  یعنی  است،  ایتوده  سازمان  و

 بود. شده مطرح حزب مفهوم 
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این مشکالت باید با دقت مطالعه و به طور جدی حل شوند، اما این مشکالت به صورت »انتزاعی« و  

  ی هکه در زمین  نیستند، بلکه ما این مشکالت را، پس از ایجاد سازمان، پس از ایندر عالم نظر قابل حل  

کنیم.  حل می  و  بررسی  سازمانی  یکار شدیم، به صورت »انضمامی« و با عمل تجربهبه  سازمان مشغول  

  اولیه   تشکیالتی  کار  که   معتقدیم  کنیم،می  فعالیت  آن  در  که  انقالبی  ضد  یدر حال حاضر که در مرحله

  انقالبی  حزب  هایپایه  بیایید  مدت،  این  در.  بدهد  شد، سازمان  خالصه  باال  در  که   را  هاییویژگی  باید  لزوماً

و واقعیتی که باید با آن روبرو شود، تعریف خواهد    تجربه   مبارزه،  جریان  در  حزب  شکل  و  ساختار  بسازیم؛  را

 شد.

* 

 ** چروتو آریگوی نویسنده: هدربار

این بوده و هست که ابزار انتقام کسانی باشم که تقدیرشان گمنامی است و کسانی که  تمام افتخار من در  

 . 1982- 1981های  آریگو چروتو، یادداشت –[ 2.]مانند در تمدن مادی تنها می

 

آیرس آرژانتین از پدر و مادری از مهاجران  بوئنوسدر    1927آوریل    16در    ( Arrigo Cervetto)  آریگو چِروِتو

که هر دو اصالتاً  (  Bernardina Pasquino)  و برنادرینا پاسکوئینا  ( Amadeo Cervetto)  چروتوایتالیایی، آمادئو  

ایتالیا بودند، به دنیا آمد. در اوان نوجوانی به زادگاهش در لیگوریا بازگشت    ( Liguria)  اهل استان لیگوریای

ایلوا به کار مشغول شد.  به عنوان  (  Savona)  واقع در ساوونا   ( ILVA)  و در مجتمع صنعتی فوالد  کارآموز 

گیری آگاهی طبقاتی وی  کننده در شکلکار در مجتمعی صنعتی به عنوان کارگر عاملی تعیین  ی تجربه

در    1943  ی ژوئیه  25، موضوعی که وی بعدها تحقیقات مفصلی در مورد آن انجام خواهد داد. در  داشت

سپتامبر به عنوان پارتیزانی از بریگاد فوریو    8اولین تظاهرات پس از سقوط موسولینی شرکت کرد و در  

ها جنگید ها و نازیمونته در طول جنگ آزادیبخش ایتالیا علیه فاشیستپیه یسگوئرسوی ساوونا در النگه

 نشان صلیب شایستگی را دریافت کرد. 1944  یو در ژوئیه

  1945آوریل    25روتو به همراه پیرو پاریزوتو و آنتونیو بولیانی پس از یک سال عضویت، از  آریگو چ

های پالمیرو  خارج شد و سیاست  ( Partito Comunista Italiano (PCI))  ، از حزب کمونیست ایتالیا1946تا بهار  

های چپ،  ها، کمونیستتولیاتتی را رد کرد. تولیاتی برخالف سنت بخش بزرگی از چپ ایتالیا )آنارشیست

  ( Svolta di Salerno)  در ابتکاری موسوم به »چرخش سالرنو«،  1944های حداکثرگرا( در آوریل  سوسیالیست



1903 

 

برنامه از  پیروی  نیروهای    ی به  یعنی  بورژوازی،  نیروهای  با  اتحاد  استالین،  رهبری  تحت  اتحاد شوروی 

ب  نتیجه چروتو  ه این نتیجه رسید دیگر امکان فعالیت در حزب  طرفدار نهاد سلطنت را پیشنهاد کرد. در 

 دهد خود را آنارشیست اعالم کند.کمونیست وجود ندارد و از آن خارج شده و ترجیح می

آنارشیستی ریشه اومبرتو مارزوککیدر ساوونا، که جنبش  با  دارد،  از  ( Umberto Marzocchi)  داری   ،

پردازد. در  آثار کمونیسم لیبرتارین می  ی ه مطالعههای آنارشیست، آشنا شد و با وی ب معتبرترین شخصیت

شود که پارودی تا آخر عمر در مبارزه با  چنین با پییر کارلو مازینی و لورنزو پارودی آشنا میهم 1948سال 

ها چروتو، کارگری خودآموخته بود و شروع به خواندن آثار کالسیک ماند. در آن سالچروتو همراه باقی می

نویسد: »من  شود. او میتر میکند و به مواضع مارکسیستی نزدیکلنین می و  رکس، انگلس مارکسیسم، ما 

مارکسیست  یک  را  می-خود  معرفی  نمیآنارشیست  هنوز  اما  بیشکنم.  چیزهای  هنوز  برای  دانم:  تری 

  [3]  خواندن، مطالعه، بررسی ]...[ دارم.«

مارس   در جنووا1950در  لیگوریا  آنارشیستی  فدراسیون  کنفرانسی که  در  -Genova)  دچیموپونته-، 

Pontedecimo  ) دار و هماهنگ«  ای »جنبشی جهتسازماندهی کرده بود، شرکت کرد و از مواضع گروه بر

سیاسی انضمامی به فدراسیون    یانداز مبارزهچشم  یآنارشیستی و عرضه  [4]  گرایی« برای مبارزه با »هیچ

میالنی لیبرتاریو همکاری    یبا روزنامه  1951تا مه    1950حمایت کرد. چروتو از مه    [5]  آنارشیست ایتالیا

های  چنین طی سالجنگ سرد و استعمارزدایی نوشت. هم  مقاله در موضوعات  21کرد و طی این مدت  

به تعمیق    [6]   های آنارشیستی عمل پرولتاریا«ایمپولسو )نبض( ارگان »گروه  یدر روزنامه  1957تا    1950

نظریه از  دفاع  با  و  پرداخت  امپریالیسم  ماهیت سرمایهسرمایه  یمفهوم  دولتی  جماهیر  داری  اتحاد  داری 

 . شوروی را بررسی کرد

مطالعه با  عالی  یچروتو  »امپریالیسم،  عنوان  با  لنین  مرحلهاثر  نظریهسرمایه  یترین    یداری« 

را بسط داد که با بینش رایج جهان دوقطبی و تقسیم بازار جهانی به دو اردوگاه    [7]   »امپریالیسم واحد«

»سرمایه و  شوروی،  جماهیر  اتحاد  با  مرتبط  کشورهای  یعنی  و  »سوسیالیستی«،  آمریکا  یعنی  داری«، 

در مورد ماهیت    کشورهای غربی، مخالف است. چروتو، در این نظریه، با شروع از تزهای آمادئو بوردیگا

های  کند که تمام قدرتداری دولتی، استدالل میماعی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان شکلی از سرمایهاجت

مداوم برای تصاحب بازارهای    ینابرابر رشد اقتصادی منجر به مبارزه  ی مطرح امپریالیستی هستند و توسعه

 این دو »بلوک« وجود ندارد.  شود. بنابراین هیچ تفاوتی ماهوی بینجدید برای صادرات سرمایه و کاال می
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جنوواهم در  از  پونته-چنین  »گروه1951فوریه    25تا    24دچیمو،  بنیانگذاران  از  که  وی  های  ، 

آنارشیستی اقدام پرولتاریا« )گااپ( بود، تز »انحالل دولت به عنوان دستگاهی طبقاتی« را ارائه کرد. او در  

کند، با انحالل همزمان  ای بدون طبقه را برپا میه جامعهکند که »انقالب اجتماعی، کتز خود استدالل می

  ی شود ]...[ این وظیفهعنوان یک دستگاه طبقاتی انجام میبورژوازی به عنوان یک طبقه و انحالل دولت به

های مردمی( است که امکانات نظام  ها، مزارع جمعی، کمیتهای پرولتری )شورای کارخانههای تودهسازمان

 [8]  ی را مصادره کنند و مدیریت مستقیم و جمعی را بر عهده گیرند.«دار سرمایه

در گااپ، یک سنت سوسیالیستی لیبرتارین، با نمایندگی پیر کارلو مازینی،  

داشتند.  نمایندگی چروتو، همزیستی  با  لنینیستی،  و  مارکسیستی  و یک جریان 

 ( شد.1958واگرایی مواضع مختلف بعداً منجر به گسست قطعی از مازینی )

گزارش کنفرانسدر  ساالنههای  موضوع    ی های  چروتو  گااپ،  بعدی 

کند تا مبارزان  ترکردن تجزیه و تحلیل تضادهای امپریالیستی را مطرح میعمیق

های متعاقب آن، که هنوز »پیرامونی« هستند، سوق  الملل و بحرانبه سمت توجه به مسائل سیاست بین

 کارگر فرانسه با جنگ هند و چین و غیره(.   ی برلین شرقی، مخالفت طبقههای کارگران  داده شوند. )جنبش

به آرژانتین بازگشت و    1951در جریان بازسازی از ایلوا اخراج شد و در مه    1950چروتو در دسامبر  

در آنجا ماند. بازگشت به ساوونا او را بالفاصله درگیر مبارزه سیاسی ـ    1952به مدت یک سال، تا مه  

کند. چروتو که بدون حقوق باقی  ای از کادرهای انقالبی میتالش سازمانی برای تشکیل هسته  تئوریک و

را می برای تحقیق در مورد جنبش کارگری ساوونا  فلترینللی  انتشارات  پیشنهاد  بود،  آن  مانده  پذیرد. در 

ریشهسال مورد  در  را  خود  تاریخی  تحقیقات  او  پرولتاریا،  ها،  در  آگاهی طبقاتی  اولین  های  خود وی  که 

  1958و    1954های  کند: بین سالتر میاش را در آن حوزه برداشته بود، عمیقهای کسب آگاهی سیاسیگام

«، در مورد »بحران  1913تا    1861های  سه مطالعه در مورد »مبارزات کارگران ذوب آهن ساوونا در سال

ای در مورد  چنین مطالعه«، و هم1912  جنبش کارگری ساوونا و فعالیت جاچینتو منوتتی سراتی در سال

دهد و بر روی یک مطالعه در مورد  انجام می  [9]  های سرخ پس از جنگ و ظهور فاشیسم در ساوونا«»سال

را   کند. بعداً برای تأمین مخارج خود، کارِ نماینده انتشارات جولیو آیناودی ادیتورهمقاومت در ساوونا کار می

 پذیرد.می

را به عنوان »مبارزه برای انترناسیونالیسم«تعریف    1956حزب تا سال    یاول توسعه  یچروتو این دوره

 کرد. 
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و با شروع بحران استالینیسم در شوروی، این بحران در حزب    1953پس از مرگ استالین در سال  

دستیار   ،شود. جولیو سنیگاکمونیست ایتالیا در برخوردهای بین پالمیرو تولیاتی و پیترو سکییا منعکس می

جنبش آتزیونه کمونیستا )اقدام کمونیستی( را به عنوان سخنگوی جناح مخالف    1954سابق سکیا، در سال  

 درون حزب کمونیست ایتالیا تأسیس کرد. 

، به دنبال وقایع مجارستان و »گزارش خروشچف«، بحران  1956در سال  

روزنامه سال  همان  ژوئن  در  و  گرفت  شتاب  شدت  به  اقدام  »  ی استالینیسم 

های مختلف  کمونیستی« منتشر شد. در دسامبر، اقدام کمونیستی همراه با جریان

تاریخی ضد استالینیستی، گااپ، حزب کمونیست انترناسیونالیست اونوراتو دامن،  

گروهتروتسکیست در  های  گردهمایی  با  مایتان،  لیویو  انقالبی  کمونیست  های 

 دهند.را تشکیل می سینمای دانته در میالن »جنبش کمونیست چپ«

رغم مخالفت خودِ او، برای کار در روزنامه به میالن فرستاده  ملّی گااپ، به  یچرونتو، به دنبال تصمیم کمیته

گرایی،  های وی برای مقابله با حداکثرگرایی و افراطدر این روزنامه کار کرد و تالش  1956شد. او تا اوت  

داری دولتی« به  ادی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان »سرمایهو بیش از همه تحلیل و تعریف نظام اقتص

ها شد. در میان حامیان اقدام کمونیستی،  عنوان ورود یک امپریالیسم به بازار جهانی، باعث حادترین واگرایی

«  ی عالوه بر سنیگا گروهی دیگر از اعضای سابق حزب کمونیست ایتالیا نیز بودند که هنوز از »اسطوره

کردند، مانند رایموندی، نوئه و ویناتزا، پیر کارلو مازینی که  استالینیستی اتحاد جماهیر شوروی حمایت می

ای بر حزب سوسیالیست ایتالیا تمرکز کرده بود و یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا  به طور فزاینده

 کرد. امه همکاری مینیز با روزن در لیوورنو یعنی برونو فورتیکییاری. جورجو گاللی

گااپ در اقدام کمونیستی منحل و اولین کنفرانس ملی جنبش کمونیست چپ در    1957در سال  

انداز  برگزار شد. چروتو و پارودی که اکنون مواضع آشکارا لنینیستی دارند، چشم  1957نوامبر    4تا    3لیوورنو از  

امپریالیستی، مدت زمان   ی »تزهایی در مورد توسعهای ارگانیک ارائه کردند. در  استراتژیک خود را به شیوه

توسعه  یمرحله و  انقالبی  طبقه«  یضد  »تزهای    [10]  حزب  به  آن57معروف  چرخه«  جهانی    یها 

مدت را منتفی دانسته و  کنند و به صراحت امکان وقوع بحران جهانی در کوتاهداری را تحلیل میسرمایه

از »یک کار با شروع  پرشور«  تشکیل حزب طبقه  قرار می  [11]   نظری عمیق و  اولویت  در  اما  را  دهند. 

شد که بعدها بعد از »گشایش« حزب به سوی    1959اختالف نظرها باعث اخراج مازینی و سنیگا در سال  

 به حزب سوسیالیست ایتالیا پیوستند. ها توسط پییترو ننیآن
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شود. اما  تر میم کمونیستی پررنگهای اقدانقش چروتو و پارودی در هیئت تحریریه  1959در سال  

دادن مبارزان، تضعیف روحیه،  اخراج مازینی و سنیگا به قدرت سازمانی بسیار سنگین است: از دست  ی ضربه

های  ها. بنابراین امکان عمل سیاسی فعال محدود شد، و در نتیجه سالجدایی

تحلیل  های مطالعه و  برای چروتو و پارودی بیش از همه سال  1961و    1960

عنوان »سرمایه به  مورد چین  در  نوپا«نظری  دولتی  مورد مسئله  ،داری    یدر 

 استعمار و در مورد اروپا به عنوان یک بلوک اقتصادی جدید بود.

، اختالف نظرها در مورد چین و جنبش مائوئیستی باعث  1963در سال  

کارا  گسست رایموندی و دیگر هواداران سابق حزب کمونیست ایتالیا شد که آش

  ی مخالف تزهای چروتو در مورد چین مائوئیستی بودند که چین مائوئیست و سیاست اقتصادی آن را نتیجه

 کردند.داری دولتی تلقی میانقالبی بورژوا ـ دموکراتیک و سرمایه

چروتو و فورتیکییاری تصمیم گرفتند که تحریریه و چاپ روزنامه را به جنووا منتقل    1963در سال  

کردن خطوط اساسی ای از مقاالت چروتو منتشر شد که هدف آن »روشنمجموعه  1964آوریل    کنند و از

روند طبیعی ـ تاریخی    یکارل مارکس »درباره  ی اولیه  یبرداشت لنینیستی از حزب« بود که لنین ایده

بعد در  ای است که دو سال  های اجتماعی ـ اقتصادی« را پی گرفته بود. این مطالعهبندیشکل  یتوسعه

شود و در مورد مفهوم لنینیستی عمل  طبقاتی و حزب انقالبی« گردآوری می  یکتابی با عنوان »مبارزه

پایه عنوان  به  عینیتراه  یسیاسی  گرایش  با  که  است  »مشکالتی  علمی  و  حل  بوردیگا  آمادئو  گرای 

 [ 12]  اند.«سوبژکتیویست لئون تروتسکی حل نشده رها شده

« کارل مارکس و »چه باید کرد؟« لنین پیدا کرد؛  ی پیوند ارگانیک بین »سرمایهحل را در چروتو راه

این از  قانون اقتصادی که آن را تعیّن میوی  ائتالف کارگران و  البته موضوع  جا به موضوعات  بخشد و 

آخر پردازد؛ فصل  می  ، شودآگاهی سیاسی طبقه که از بیرون از روابط بین کارگران و کارفرمایان اعمال می

ای معین از مبارزه طبقاتی«  بر نقش حزب انقالبی در تعریف استراتژی، به عنوان »نتیجه تحلیل علمی مرحله

  کند.تمرکز می

همزیستی مواضع ناسازگار در اقدام کمونیستی، یک سازمان جدید و کامالً    یاز تجربهچروتو پس  

کمونیستی( منتشر شد و کار   ی لوتتا کمونیستا )مبارزه ی اولین شماره  1965همگن تشکیل داد. در دسامبر 

النی در  ای طوحزب به چروتو اجازه داد تا حرفه  ی تأسیس سازمانی آغاز شد. تحکیم و توسعه  یگسترده

 تحلیل سیاسی ـ اقتصادی آغاز کند. 
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به    1964مقاله و از    241،  1963بار مقاله نوشت. تا سال    794آریگو چروتو    1995تا    1948از سال  

آن  553بعد،   شدند.  منتشر  بیشمقاله  نوواها  اومانیتا  در  پوپولو،  ( Umanità Nova)  تر  دل  آمیکو  وولونتا،   ،

چنین در لوتتا کمونیستا منتشر شدند. هم  1965آتزیونه کمونیستا و از دسامبر    لیبرتاریو، ایمپولسو، پرومتئو، 

توان به آجیتاتزیونه )آژیتاسیون، تحریک(، بولتن داخلی کمونیست چپ، اورینتامنتی )مواضع( و مجالت  می

تاریخی سوسیالیسم(    یتاریخی موویمنتو اوپرایو )جنبش کارگران(، ریویستا ایستوریکا دل سوچالیسمو )مجله

و موویمنتو اوپرایو اِ سوچالیستا این لیگوریا )جنبش کارگری و سوسیالیستی در لیگوریا( اشاره کرد. موضوعات  

نابرابر اقتصادی و سیاسی امپریالیسم و بازار    یمقاله، تحلیل روند توسعه  340مربوط به بخش بزرگی، یعنی  

های اقتصادی و سیاسی آن، ایتالیایی در جنبه  یقاله، چرخهم  202جهانی است. بقیه به موضوعات نظری، 

شوند. تثبیت و  های جزئی مربوط میمبارزه برای تأسیس حزب لنینیست، تحقیقات تاریخی، و دیگر نوشته

خود   ی دهد تا روند طوالنی سازماندهی مجدد تولید نظری پنجاه سالهاین کار به چروتو اجازه می  یتوسعه

  ا موضوعات اصلی تحلیل خود را به شکلی ارگانیک منتشر کند:را آغاز کند ت

  ی، که در آن مطالبی برای تحلیل سیر امپریالیسم جهانی از دهه1981امپریالیسم واحد، میالن،   ●

 به صورتی ارگانیک گردآوری شده است؛  1980 یتا دهه 1950

میالن،   ● جهانی،  دهه1990رقابت  امپریالیستی  رقابت  آن  در  که  عنوان »نخستین  ه  ی،  به  شتاد 

شرقی، روسیه    ی شود: در جبههجنگ سرمایه که پنجاه سال است ادامه دارد« تلقی می  ی نتیجه

 غربی، پایان هنوز باز است؛   یشکست خورد و آلمان پیروز شد، در حالی که در جبهه

سرمایه  یچرخه ● دولتی،  سیاسی  میالن،  1967تا    1950داری  شکل1989،  به  گرایش    گیری : 

شود و استالینیسم به عنوان جنبشی  داری شناسایی میتولید سرمایه  یداری دولتی در توسعهسرمایه

 شود؛سیاسی حامی آن شکل قانونی مالکیت تلقی می

نابرابر    ی توسعه ● ارزیابی توسعه1991میالن،    ،1979تا    1968سیاسی  ایتالیا در  سرمایه  ی :  داری 

 یق بین حرکت اقتصاد و حرکت روبنای سیاسی؛هفتاد و تحلیل عدم تعادل عم یدهه

، در این اثر چروتو در مورد بحث زمان وقوع انقالب بین  1990ها، میالن،  دشوار زمان  ی مسئله ●

گونه که  کند: در حالی که تشخیص علمی روند کلی، یا آناستالین، تروتسکی و بوردیگا مداخله می

پذیر است،  ها یا نتایج آن امکانناگزیربودن خروجی  بینیداری و پیشگوید تکامل، سرمایهلنین می

شود، غیرممکن که حزب به عنوان یک عامل فعال وارد میهای آن، جاییاالجلبینی ضربپیش

 است؛ 
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از سیاست است، در اواسط  1994سیاسی، میالن،    یپوسته ● ، که حاوی تأملی در برداشت مادی 

 »بدن اجتماعی« را آغاز کرد.  یبا روش مطالعهدر مواجهه  هفتاد، تحلیل »سر سیاسی« یدهه

  های او توسط انتشارات لوتتا کمونیستا در ساوونا درگذشت، اما انتشار نوشته  1995  یفوریه  23چروتو در  

 اند:ها به این شکل منتشر شدهآن 1995ادامه دارد. بعد از 

چندقطبی،   ● نوشته1996میالن،    ،1995تا    1990جهان  در  سال:  دربارههای  چروتو  آخر    ی های 

اقتصادی پایدار    یجهانی، در یک چرخه  ی های اصلی صحنهالملل، بر تعدد شخصیتسیاست بین

 ها و اتحادها تأکید شده است؛ثباتی توازنسابقه و با پویایی در حال شتابِ تغییر و بیبا ابعاد بی

بندی اقتصادی ـ اجتماعی  ، که در آن روند تغییر شکل1997یی، میالن، نیروها و صور تغییر ایتالیا ●

المللی شروع شده و از دوره دوم پس از جنگ بازسازی  ایتالیا در چارچوب گسترش طوالنی بین

 شود؛می

های روش و  های تحقیقاتی چروتو در خاستگاهجا نوشته: در این1998میالن،    ،روش و حزب علم ●

تا در  سیاسی،  نظریه«علوم  »محور  و  شانزدهم،  قرن  از  جدید  جدال    ریخ  دوران  به  گذار  برای 

 چندقطبی گردآوری شده است؛ 

آوری کرده است، از مطالعه در  پنجاه را جمع  ی، که آثار دهه2005میالن،  ،  هاتحقیقات و نوشته ●

آهن تا  ن ذوبمورد خاستگاه بورژوازی ساوونا تا خاستگاه کارگران ساوونا، از اولین مبارزات کارگرا 

 جنبش مقاومت. 

 

 :  هایادداشت 

ی ناشر این کتاب  ها بخشی از کتاب »امپریالیسم واحد« اثر چرونتو است و معرفی فوق از مقدمهاین تز  *

 م –برگرفته شده است. 

ای از دو جلد کتاب پیرامون  پدیای ایتالیایی برگرفته شده است که خود خالصهمعرفی پرونتو از ویکی  **

 م  –ی حزب »لونتا کمونیستا«ست. تاریخچه

جلد در انتشارات لوتتا کمونیستا در حال انجام است. برخی    27، انتشار مجموعه آثار چروتو در  2015از سال  

های فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، روسی )توسط نشریه سیانس مارکسیست  اناز متون اصلی چروتو به زب

)انترناسیونالیسم پرولتری( آتن(    ( Diethnismos, Διεθνισ)   پاریس( و یونانی )توسط انتشارات دییتنیسموس

 اند. ترجمه شده
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 [1 ] Movimento della Sinistra Comunista . 

 [2] In ciò stava e sta tutto il mio orgoglio: essere lo strumento della rivincita di chi 

è destinato all'anonimato e di chi resta solo nella civiltà materiale. 

[3]  “mi identificherei come marxista-anarchico. Però non so ancora: molto, molto 

devo ancora leggere, studiare, vagliare [...]”. 

[4]  nullismo . 

[5]  Italian Anarchist Federation (FAI) . 

 [6] Gruppi Anarchici di Azione Proletaria (GAAP) . 

 [7] imperialismo unitario . 

[8]  “la rivoluzione sociale, instauratrice di una società senza classi, si compie con 

la simultanea liquidazione della borghesia come classe e dello Stato come 
apparato di classe [...] è compito delle organizzazioni proletarie di massa (consigli 
di fabbrica, collettività agricole, comitati popolari) espropriare il regime 
capitalistico delle sue strutture ed assumerne la gestione diretta e collettiva”. 

[9]  La crisi del movimento operaio savonese e l'attività di G. M. Serrati nel 1912. 

[10]  Tesi sullo sviluppo imperialistico, sulla durata della fase controrivoluzionaria 

e sullo sviluppo del partito di classe 

 [11]  un profondo ed appassionato lavoro teorico . 

[12]  ai problemi lasciati insoluti dall'inclinazione oggettivista di Amadeo Bordiga 

e da quella soggettivista di Trotsky . 
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