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 ششم سال  یدر آستانه

 

بی گذشت  که  درخشانسالی  از  یکی  دورهتردید  رژیم  ترین  برابر  در  ایران  مردم  مقاومت  تاریخی  های 

ادامه در  آزادی«  زندگی،  بود. خیزش »زن،  و    1398،  1396های  های سالی خیزشجمهوری اسالمی 

ها مواجه  آنی گذشته با  ی ایران در چهار دههگمان در تیزتر شدن تضادهای گوناگونی که جامعهبی  1400

ای داشت. این خیزش  کنندهورتر شدن مبارزه علیه نظامی که عامل این تضادهاست نقش تعیینبوده و شعله

که به سرعت اغلب شهرهای ایران را در برگرفت خواست پوشش اختیاری را گسترش داد و به خواست  

نه  در مبارزات این چند ماه »و پیشتازی آنان    زنان معترض  یرسا  یصدا سرنگونی کلیت نظام حاکم رسید.  

به    بود  یابلکه اشاره  ،یتیو جنس  یجنس  دیاز مذهب و آپارتا  یناش  یاسیکنترل س  دنیفقط به چالش کش

عنوان  ویدادهایی که حجمشان بهتر گفته بودیم »ر« پیش. یدئولوژیا  یوارها یشکستن د ممکن بودن درهم

- شان در فضای زمانیر از موقعیت و حیثیت رسمیتمراتب بزرگیک واقعیت اجتماعی و تاریخی، جایی به

و  ابعادشان چنان منبسط است که می  ،دنکنمکانی اشغال می درنوردند  را  توانند مرزهای بسیار دورتری 

پایهگسست را موجب شوند که  پردامنه  تاریخی  هایی چنان ژرف و  اجتماعی و  را که بستر  های هویتی 

در این مواجهه زیر سوال رفت ایدئولوژی حکومت اسالمی بود که با تمام  چه  آن  .«لرزه درآورندهاست بهآن

عیار نتوانست مشروعیت خود را حفظ  ی تمامسازوکارهای پیچیده و متحجر خود از پس چند دهه سلطه

از  ــ توانست   هزار زندانیکشته، هزاران مجروح و بیست  500 کند و تنها به ضرب سرکوبی وحشیانه ــ

اعمال. بیبکاهد   زشیپرفروغ خ  ی اهشعله  یسرکش شده در سرکوب موقت خیزش نقش  تردید خشونت 

ی  دهی ناکافی مردم و عدم شرکت متشکل و گستردهای داشت اما هرگز از یاد نباید برد که سازمانبرجسته

)ولو موقت( نقش داشته    فروکشکنندگان از هر قسم در این  و نیز تالش مصادره  کشزحمتهای  توده

های گوناگونْ ژرفا بخشیدن  های کاذب و رهبرسازیسازیها برای بدیلاکنون در میان انواع تالش  است.

جانبه با نقض معنا و مفهوم راستین و  های مختلف مردم و مخالفت همههای گوناگون بخشبه خواست

 طلبد.  مترقی خیزش »زن، زندگی، آزادی« تالش و همتی عظیم می
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نشانهاز همه این  آشکار می  هایی  و  آستانهپنهان  در  و  توان تصور کرد که  پرمخاطره  دشوار،  ی سالی 

بینی مننتج از  ایم. ستیزندگی و دلیری زنان و مردانی که در شش ماه گذشته با واقعکننده قرار گرفتهتعیین

های دیگری  ند و امکان تصور مناسباتی را فراهم ساختند که بر بنیادنها را طلبیبینی اراده« ناممکن»خوش

 رو به سوخت و توان انقالبی و انتقادی مضاعفی نیاز دارد.  های پیششک در ماهاستوار است، بی

  انه یخاورم،  یهژمون ی مختلف  وعده داده بود سه پروژه 1399-1400که در کتاب سال  سایت نقد چنان

  ت یباعث شد فعالی سیاسی را در سال گذشته پیش برد. اما تغییر سریع و پرشتاب صحنه  سهی گروندرو 

تا    می. تالش کردمیمعطوف کن  نایژ  زشیدوم سال به مسائل مرتبط با خ  یمهین  ی خود را در بخش عمده

انتشار م  یادداشت  هاقالهبا  با توجه بهو  گیر در  در  بخشییرها  هایرویو امکانات ن  یاسیس  تیواقع  هایی 

با این همه، توانستیم  و موانع    هاگیبالقوه  خیزش انقالبی جاری، موجود بر سر راه آن را واکاوی کنیم. 

پروژه آن  از  تعریفبخشی  و  های  برسانیم  انجام  به  رفقایی  و تالش  به همت  نیز  را  پیش  در سال  شده 

 . میدر دسترس خوانندگان بگذار   یی هاها را در قالب کتابپروژه  نیا  ی جهینت  می بتوان  ندهیدر سال آامیدواریم  

از جنبه نیز برای دستسال پنجم فعالیت نقد  ابتدای سال،  ای دیگر  از  بود.  اندرکاران نقد سال دشواری 

رنگ شد.  همکاری رفیق عزیز کمال خسروی به علت مشکالت سالمتی به طور موقت با سایت نقد کم

که او همواره در اداره و غنابخشی محتوایی به سایت نقد داشته و دارد، کوشیدیم  گیری رغم نقش چشمبه

اش بوده  گیریو توافق جمعی که منش و رویکرد »نقد« از همان زمان آغاز شکلی   با تکیه بر کار، اندیشه

بازگشت    ی قیام ژینا، بهبودی و ی سال ششم و در میانهاست این جای خالی را پر کنیم. اینک در آستانه

گرمی و نویدبخش روزهای تازه برای جمع نقد است. برای او سالمتی و  تدریجی او دلیل دیگری برای دل

 کنیم.توان روزافزون آرزو می

ی کسانی  اندازها، و در آغاز سالی نو از فعالیت »نقد«، مانند همیشه دست یاری به سوی همهبا این چشم

ای  را برای مبارزه و حرکت به سوی جامعه  یدئولوژی نقد ا   ی ونقد بتوارگ  ،یاسینقد اقتصاد سکنیم که  دراز می

 دانند.  آزاد و رها از سلطه و ستم و استثمار ضروری می

 ازادی ژن ژیان ئ

  1401اسفند 
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 ( 1بخش )
 

 

 )به ترتیب الفبا(:  1بخش  پدیدآورندگان 

ارس  است،  استاروستا  دو یگ  ی،مژده  اسدی،  س یپل   ،  آلف   نی ستیکر،  تیاسم  ی تون ی،  آرش 

الکساندر ماری،  نان یالک  دونی ز،  آن   ،  وبی ا  یجوو،  شچنکویا  ر یمی ولود  ، آنتنتاس  ای جوزپ 

بارنز ی،  وانی ا  ون ی هما بد ی،  اریبخت  س یفرنگ  بار، یبال  نیات ،  توماس  براونی،  ع یمژگان  ،  هتر 

بن بهروز ،  نیجوئل  بهزاد،  انیتارا  ترنکله ،  تسیپ  ی هر  کیفردری،  کاووس   ،  نوربرت 

ی،  داراب  ای رو،  نسمه ی. خیمارتا ا ی،  کمال خسرو  ،کز یآرون ج،  جاد ثاب،  توماس  ید  تریپ

دپِه  دالل،  فرانک  راج ،  عبدالسالم  شکر  ی، ادت ی س  دیخورش،  لیرو   ال یکامی،  فرزانه     ، احمد 

شکری،   صفاجلیل  عباد  یی،بهرام   ،  فرهمند  میمر   ی،چ یفدر  ایلو یسی،  دلشاد 

ا کوت،  کاررا  گو ینیخوان  نلسون  لوهوف  ، نویکارلوس  ی،  مراد  ییحی  ی،لوو  شلی م،  ارنست 

  ، کزاد ی سهراب ن،  رنیتام ن  ، چلیم  ی موت ی ت  ، مارچلو موستو  ،. مونزوید  ا یلی لی،  حسن مرتضو

واتک وا  ، نزیسوزان  هن  ، هرن  ا یجول،  هابسبام  کیار   ،وود   یتون   ،لد یالورنس   ،  ه یآدام 

 . روگر  رالف هوف
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 ستم بر زنان  یساختارگرا درباره سمیمارکس دگاهید

 زن  یمارس روز جهان 8مناسبت به 

 

 2022مارس   7

 نس مهی. خی: مارتا اینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

  یاز علوم اجتماع  یریگ شده است که با بهره  ابندهی از آثار رشد  یامجموعه  شی دایمدرن موجبِ پ  سمینیفم

  ی عمکردها  خ؛یتار  یتداوم آن در ط   لیمنشاء ستم بر زنان، دال  نییدرصدد تع  ،یستیمارکس  یها هیو نظر

  ی ناهمگن، نژاد   یطبقات  ب یترک  [ 1].شودیآن م  یاست که منجر به نابود  یطیمعاصر و شرا   یآن در جامعه

  یاسیس  یها منفرد، در شکاف  سندگان ینو   یدر آموزش دانشگاه  تفاوت  چنینهمجنبش زنان و    یِو قوم

ها  نوشته  نیتر از آن، ا. مهماند افتهیها بازتاب  نوشته  نیا  یشناختو روش  ی نظر  ی درون جنبش و در ناهمگون

تولبه از  سرچشمه  یِفکر   داتیعنوان  ا  یاسیخاص س  خاًیتار  اهبزنگ   کیگرفته  تاث  ک،یدئولوژیو    ر یتحت 

ا  یهژمون تجرب  یستیآلدهیمفروضات  داشته  یا یو  شالودهقرار  که  جار  ی هادگاهید  یاند  جهان،    یعرفِ 
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اجتماع  ی هامیپارادا از مارکس  ریو تفاس  یعلوم  از    یستیآلدهیا  یهاتی بودند. درواقع ظاهراً روا   سمیغالب 

  ان ی( در مییگرااراده  ،یروانشناخت  ،یستی الیستانسیاگز   ،یستیاومان  ،یدارشناختیپد  ،یهگل  یعنی)  سمی مارکس

دانشگاه غ  یمحافل  غ  ،یستیمارکس  ،یستینیفم  یردانشگاهیو  ا  یستی رمارکسیو  قابل    االتیدر  متحده 

  یستیالیماتر  دگاهیحفظ د  یکه مدع  یآن نوع تحوالت نظر   گر،ید  یاند. از سو تر بودهتر و قابل احترامقبول

عموماً   کنندیم  دیتاک  یاجتماع  یندهایفرآ  ویرسوبژکتیهستند و بر بُعد غ  کیکالس   سمیمارکس  یِکیالکتید

 .اندمورد نقد قرار گرفته و رد شده  ییکارکردگرا  ای  یی اقتصادگرا   ،یاقتصاد  ییگرفته و با اتهام جبرگرا  دهیناد

متحده امروزه را پُررنگ    االت یدر ا  ی فکر  داتیعوامل حاکم بر تول  ت یکه ماه  نه یزم  ن یمورد جالب در ا  کی

اجتماع  ییکایامر   سمی نیفم  یهیساختارگرا در نظر  سمی مارکس  ابیغ  کندیم دانشمندانِ علوم  نه    یِاست. 

  یهاستینیکه فم  رسدیم  ر بودند و نه به نظ  دیجد یها دهیبه دنبال ا  هی برساخت نظر  یبرا   ستی رمارکسیغ

مالحظه قرار  آن را مورد  یتا کم  اندافتهیکننده  قدر قانعساختارگرا را آن  سمیمارکس   سم،یموافق با مارکس

 .دهند

فصل خارج است، که    نیا  یاز حوصله  یبزنگاه نظر   ن یا  یدهیچیپ  ی خیتار   یکنندهنییعوامل تع  یبررس

بسط و    یساختارگرا برا   سمیمارکس  یبالقوه  تیموضوع  ی است درباره  یاول پژوهش  یقصد آن در درجه

سرما   یدرباره  یستیمارکس  یاهینظر  یتوسعه تحت  زنان  بر  جولهیستم  مشهور،    ستینیفم  چل،یم  تی . 

فم  یشنهادیپ  بارکی اکثر  جانب  از  که  کرد  توسعه  یگرید  یها ستی نیارائه  درصدد    ی لیتحل  یکه 

اما تالش    م،یبپرس  یستینیفم ی هاپرسش  دیاز ستم بر زنان بودند، مورد قبول واقع شد: »ما با  یستی مارکس

  ، یستی مارکس  یهاپاسخ  هب  دنیرس  یبه نظر من تنها راه برا   [2].«میبرس  یستی مارکس  یهابه پاسخ  میکن

  ی برا  یمهم  یمفهوم  ی ساختارگرا ابزارها   سم یمنظور، مارکس  نیاست. به هم  یست یمارکس  یهاطرح پرسش

واکاو   یستی مارکس  یهاپرسش  نیتدو بسط  و  شرح  ارائه    یستی مارکس  یهایو  مشخص  موضوعات  از 

واکاودهدیم مقوله  ییها ی:  کاربرد  از  منطقِ   یِستیمارکس   یها که  از  روش  هینظر  منفک   ی شناسو 

 .روندیفراتر م یستی مارکس

ا  در اول  خالصه  نیبخش  ره  یا فصل،  روش  ینظر  یآوردهااز  ارائه    سمیمارکس  یشناختو  ساختارگرا 

قرار    ی انتقاد ی را مورد بررس یستینیو فم یشناختجامعه ینظر  ی هااز گزاره ی. در بخش دوم، برخ دهمیم

ستم برزنان   یدست آمده از طرح مسئلهبه یشناختو روش ینظر یهانشیخواهم داد، و در بخش سوم، ب

  ست، یمعاف از مسئله ن  ز یساختارگرا ن  سم یمارکس  که نی. با ادهمیساختارگرا را ارائه م  سمی در پرتو مارکس
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ستم بر زنان، درک ما را از    یآن در واکاو   یاصل  یهانشیب  یدهیاست که گنجاندن سنج  ن یبحث من ا

 .بخشدیم ءها ارتقا غلبه بر آن یالزم برا  طیو شرا   یساختار یها پشتوانه

 یشناختو روش یساختارگرا: مسائل نظر  سمیمارکس

  ی کسان  یکه اگرچه از سو  یفیاست توص  یبرچسب  ست؛ین  افتهیتوسعهکامالً    یا هی ساختارگرا نظر  سمی مارکس

است که    ییهاستیناهمگن مارکس  دیاشاره به تول  یها اطالق شده رد شده است، معموالً براکه به آن

ساختارگرا نوشته  انه یاصطالحات  در  درجات  شانیهارا  و  همپوشان  یعرضه  و    ییساختارگرا اصول    یاز 

هاست  هستند و کار آن  هیگودل  سیآلتوسر و مور  ییآن لو  انندگینما  نیتراند. مهمکرده  دییرا تا   یستی مارکس

 .قرار خواهد گرفت یفصل ابتدا مورد بررس نیکه در ا

تاث  سمی مارکس  کهنیا  لیدل مارکس  یقیعم  ریساختارگرا  دانش  رشد  ا  یستیبر  اصول    نیداشته  که  است 

برساخت  یشناختروش  نیادیبن ب  یاینظر  یهاو  ز  کندیم  انیرا  درجه  تا  کالس  یادیکه  آثار   ک یدر 

گودل  یستی مارکس قانعبه  هیمستتر هستند.    یی ختارگراکه دو اصل مهم سا  کندیاستدالل م  یا کنندهطور 

ا  از  که  شد  کشف  مارکس  »پ  توانیم  رونیتوسط  را  ساختارگرا  قراولشیاو  مدرن  نظر    ییجنبش  در 

 [ 3.«]گرفت

ا  نینخست »  ن یاصل  که  بخشاست  واقع  ی ساختار  بخش   ی اجتماع  تیاز  نه  اما  از    یاست، 

 :را در بر دارد  رینهفته ز یاصل معنا ن یا  [4].«مشهود ی روابط

  ی مشهود و سطح ساختارها  ی: سطح روابط اجتماعوجود دارد   ی اجتماع  تیدو سطح از واقع.  الف

 .دهدیم حیها در سطح قابل مشاهده را توضآن یعملکرد و دگرگون نِینامشهود که قوان

پروژه علمپنهان است  یکشف آن ساختارها  یعلم  یهدف از مطالعه.  ب   قاً یمارکس دق  ی. 

قوان  یپروژه و  واقع  یدار هیسرما  دیتول  یوهیحرکتِ ش  نِیکشف ساختار  توسط    یمشهود  ت ی بود که  که 

 .کندیرا پنهان م شود،یم جادیعملکرد آن ا

 .فراهم کند یاجتماع  تیاز واقع یعلم  یدانش  تواند یمند نمودها نم نظام ی مطالعه. ج 

دست  نیا.  د نقطه  یابیعدم  را  نمودها  که  دانشْ  م   یبه  خود    یی نارسا  رد، یگیشروع 

ذاتپنهان  .ستین  یشناخت نمود،  توسط  ساختار  روابط    تیماه  یِشدن  از  ساختارها  است.  ساختار  خودِ 
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  ا ی  یماد  یافتگیتیئیش   یهادر پس شکل  را یز  ستند،ی قابل درک ن  ما یاند که مستقساخته شده  یایاجتماع

 .شودیم داریپد ره یپول و غ آالت،نیبه شکل ماش هی سرمامثالً  .شوندیم دیناپد یجتماعا

هر دو را در نظر    دیبا  یعلم   یو مطالعه  از نمود مطابقت دارد.  یبا شکل خاص  یهر ساختار.  ه

 .دهد حیتا نمود را بر اساس ساختار توض ردیبگ

نوع  یهرساختار.  و توسط    ختهیخودانگ  یهاییبازنما  ای  ی آگاه  یبا  که  دارد  مطابقت 

مند آن  نظام  یمطالعه  .کندیم   دیآن ساختار را بازتول  شان تیکه فعال  شود یحفظ م   یافراد

جا  ها،ییبازنما نهفته  ی به  منطق  م  یآشکارکردن  فقط  نظر  تواندیساختار،  سطح  رازها  یْدر  و    ی رمز 

 [ 5].کند دیخودِ عملکرد ساختار را بازتول توسط جادشدهیا

  یبر مطالعه دیساختار با ک ی یکارکرد درون   ی»مطالعهاست که  نی ا  ییاصل ساختارگرا نیدوم

ظهورِ عناصرِ    یِخیتار  ی واکاو  دهد.«  حیآن مقدم باشد و آن را توض  ی و تکامل بعد  شیدایپ

آن  یدهنده  لیتشک متقابل  روابط  و  پ ساختار  دانش  فرا  نیشیها  و  ساختار  پ  یندها یاز  را    فرضشیآن 

  صیتشخپس از    ه،ی انباشت اول  نیتکو  یخود را درباره  یخی مارکس بحث کوتاه تار  ن،ی. بنابراردیگیم

  ت یواقع  یپس از کشف سطح ساختار [6] .دهدیارائه م  یدار هیسرما  یاساس یو تضادها  ندهایساختار، فرآ

بر    توانند یم  نآن است که اکنو  ی قابل مشاهده  یها ساختار و نمود  نیب  یبندمفصل  یگام بعد   ،یاجتماع

واقع »کارکرد  سازگار   شان یاساس  و  نظام  ساختارها  شانیدرون   یدر  مطالعه    ی ایاد یبن  یبا  قبال  که 

  نِ یقوان  ینظام برمبنا  کی عناصرِ متنوعِ    الِدهیا  شی »زا   فِی معادل با توص  ندیفرا  ن یشوند. ا  فیاند«، تعرشده 

است.«   بی ترک  یِدرون نم  ال«ِدهیا  ن یو»تک  ای  ال« دهیا  شی»زا   نیا   [7]   آن  را  تکو   توانیمقوالت    نیبا 

  یساختار  ی واکاو  تِیمارکس بر اولو   دیکه تاک  کندیاستدالل م  ه یها اشتباه گرفت. گودلآن  یواقع  ا ی  ی خیتار

از    شیب  یشناسو جامعه  یشناسدر زبان  ی ا شهی ر  یش یبازاند  شتاز ی»تام و تمام است و پ  ی خی تار  یبر واکاو 

[ نظر  8نوزدهم سوق داد.«]  یسده  ی انهیگراتکامل  کردیرا به رد رو  ی سده بعد است که سوسور و لو  مین

 :مشخص است  اریبس نهیزم  نیمارکس در ا

و اشتباه    یرعملیاند، غبوده  خی تار  ر یدر مس  کنندهنییها عوامل تعکه آن  یبا نظم  ی اقتصاد  یها مقوله  شیآرا

توال بود. نظم  بآن  ی خواهد  رابطه  تر شیها  بورژوا  یها در جامعهکه آن  شودیم  نییتع  ی ابا  با    ییمدرن 

  ی خی تار  ینظم توسعه  ای  ی عیطب  منظ  رسدیاست که به نظر م  ی زیچدرست عکس آن  ن یدارند، و ا  دیگریک

 [ 9.]میعالقمند یمدرن بورژواز یها درون جامعهآن کیما به ارتباطات ارگان …ها است  آن
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ب  یاصل  نیا تفاوت  است که  تار  یستی مارکس  یخی تار  ی واکاو  ن یمهم  گاهبه  خ یو  مثابه  به  ا یشمار  عنوان 

.  کندی»مردان بزرگ«، را روشن م  ایخاص    یهادهیبراساس تسلط ا مثالً    ییهایبند دوره  ی بخواهدل  یبررس

خاستگاه    یِخی تار  یبررسدر    دیتول  یوهیکل ش  یِنظر  قِ یتحق  یِشناختروش  تی از اولو  ی }اصل{ حاک  نیا

 .( عناصر منفرد آن استشمارانهگاه  یعنی) یِواقع

ساختارگرا    سمی ساختارگرا ارائه شد. اکنون الزم است سهم مارکس  سمی مارکس  یشناختاصل مهم روش  دو

  ی وهی. شمیکن  یبررس  ی خیتار  ی هادهیپد  یــ را در واکاو   یاجتماع  یبندو صورت  دیتول  یوهیش  مِیمفاه ــ

  لیو وسا  رکارگران،یغ  ران، )کارگ  دیتول  ندیخاص عناصر فرآ  خاً یتار   ب یاست که بر ترک  ینظر   یبرساخت  دیتول

عناصر در دو نوع   نی. اکندیهمساز داللت م کیدئولوژیو ا یحقوق ،یاسیس یساختارها  ی( در محتوا دیتول

 د،یتول  ،یر)مانند همکا  دیتول  یمناسبات فن  ای  «یتصاحب ماد  ای  ی: مناسبات »واقعشوندیم  بیمناسبات ترک

کارگران و    نیکه مناسبات ب  دیتول  یِمناسبات اجتماع  ای  ت«یمالک  یوندهای(؛ و »پون یصنعت مدرن، اتوماس

  نیمناسبات ب  هانی. ادیآیم  دیپد  دیتول  لیها با وساآن  تی مناسبات مالک  یانجیاست که به م  رکارگرانیغ

مزد  دارانهیسرما کارگران  نم  دیتول  ی روهای ن[  10]هستند.  یدارهیسرما   دیتول  یوهیدر ش  یو    توانند یکه 

خود    یخیخاص تار   بی در ترک  دیعوامل تول  یبرداشت شوند، همگ  شیدر ذات خو  کیتکن ای  اءیعنوان اشبه

  ی هاوهیش  [11].شوندیبالفعل و بالقوه خود در نظر گرفته م  ینظرِ بارآورهستند، و از نقطه  دیتول  ندیدر فرآ

از نظر    شود،یم  راج استخ  میمستق  دکنندگانِینپرداخته از تول  یِها کار اضافکه در آن  یبرحسب روش  دیتول

مولد و    یروهایمتناظر است با سطح رشد ن  یاستخراج کار اضاف  یتفاوت دارند. نحوه  دیگریکبا    یفیک

 [ 12.] دهدیم لیرا تشک دیتول یوهیبخش کل شو اصل وحدت ،یدیمناسبات تول تیماه

انتزاع  یمفهوم   دیتول  یوهیش  مفهوم و  یاست  دربرم  ینیادیبن  یهایژگی و  اصلِ    هایژگیو  نیا  رد؛یگیرا 

  یخی تار  یهاکه دوره  دهندیم  لیرا تشک  یکیدئولوژیو ا  یاسیس  ،یحقوق  ،یاقتصاد  یساختارها  یِسازمانده

  شهیهم  ن،یمع  یماعاجت   یبندصورت  کیدر    ،یاز نظر تجرب  دیتول  یهاوهی. شکندیمختلف را مشخص م

جامعه در خوانش    یانتزاع  یِانگاره  لی. بدشوندیم   افتی  دیتول  یهاوهیش  ریبا سا  یمتنوع  یها بیدر ترک

که در آن    یادهیچیپ  یساختار  تِی است، »کل  یاجتماع  یبنداز مارکس، همانا مفهومِ صورت  انهیساختارگرا

نها   دیتول  یوهیش )س  کنندهنییتع  ت«ی»در  روبنا  و  ا  یاسیس  ،یحقوق  یاختارهااست  نسبتاً  کیدئولوژیو   )

  ی ربنا یکرد: ز  ییرا شناسا  ری موارد ز  توانیم  یاجتماع  ی هایبندصورت  یدر همه  [ 13] مستقل هستند.«

  شهیها هماز آن  یکیکه    دیتول  یوهیش  نیخاص چند  خاًی تار  یبندمفصل  قیکه از طر  یادهیچیپ  ی اقتصاد

دارند که خاستگاه    ییها و کارکردهاکه عناصرش شکل  دهیچی پ  یینارفته است؛ و روبغالب است، شکل گ
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مآن را  ش  توانیها  تول  یها وهیدر  ز  د یمختلف  ساخته  ی اقتصاد  یربنا یکه  ردرا  هدف    [ 14] کرد.  یابیاند 

با  یعلم  یواکاو    ی هاروش  یعنیباشد )  دیتول  یها وهیش  یمراتبسلسله  یبندمفصل  تیماه  نیی تع  دیابتدا 

  ط یها را در جهت شراو آن  کندیرا تابع الزامات خود م  ها وهیش  گریغالب د  دِیتول   ی وهیش  نکه در آ  یخاص

عناصر روبنا که در حکم    ان یدر م  یمراتبسلسله  یبند مفصل  تِ ی( و دوم، ماهکند یخود متحول م  دیبازتول

شرا  یامجموعه م  دیتول  یوهیش  دِیبازتول  یبرا   طیاز  برساخته  بازتاب    رساختا  [15].شودیغالب  روبنا 

ـ ش  خاًی تار  یهاوهیبه ش  ربنایز  دی ساختار با بازتول  ن یاست. ا  یاقتصاد   یربنای ز  یبندمفصل   ییهاوهیمشخصـ 

  نییتع  یگوناگون  یهاوهیخاص هستند ــ آن را به ش  یموردبررس  یاجتماع  یبندصورت  یینماکه در سرشت

سو کندیم از  نها  ی اقتصاد  یربنایز  گرید  ی.  تع  ا روبن  ت«ی »در  طر   کند، یم  نییرا  از    ی نظام  ق یاز 

غالب    ی وهیش  یرا برا   دیبازتول  طیاست و شرا   دیتول   یماد  ط یشرا  که خاستگاه آن،  یدرون  یها تیمحدود

  ی خود اثر  ها،تیعناصر روبنا و نظامِ محدود  ی شکل و محتوا  ن یب  یساختار  ی . سازگارکندیم  انیب  دیتول

در    دیتول  یوهیش  جه،ی. در نتکندیم  نیرا تضم  دیتول  یوهیش  دیتولکه باز  هاستتیاز نظام محدود  یساختار

طر  ت ینها محدود  یساختار  رات یتاث  قی از  به  ها،تینظام  همکه  عناصر صورتطور  تمام  بر    ی بندزمان 

را    قی شکل و کارکرد مصاد  چنینهمو    یاجتماع  یبندصورت  یساختار کل  گذارد،یم  ریتاث  یاجتماع آن 

  یستیالی ماتر  یِفلسف  دگاهِیدوگانه دارد: د  ینظر   تی اهم  ت«ی »در نها  کردننییتع  یمقوله  [16].کندیم  نییتع

بازتا  سمی مارکس را تع  ربناستیز  نی)ا  کندیم  دییرا  با    نینه برعکس( و، در ع  کند،یم  نییکه روبنا  حال 

را »به   ربنایز خود یکه به نوبه یاجتماع یبندصورت قِیمصاد ریسا یِعلّ ییو کارآ یاستقالل نسب  حیتصر

 [17].کندیم  دیتاک  زین   کردننییتع  یستیمفهوم مارکس  یکیالکتید  تیبر ماه  ،کنند«یم  نییطرق گوناگون تع

از کارکرد    یناش  یفیک   راتِییذاتاً متناقض و تابعِ تغ  دیابزار تول  یخصوص  تیبر مالک  یمبتن  دیتول  یهاوهیش

  نیاست )تضاد ب  یدارهی سرما  ی کانون دو تضاد اصل  دیتول  ی وهیش  که نیآن تضادها هستند. با توجه به ا 

»به طرق    دیتول  یوهیکه ش  تی قعوا   ن ی(، ایدیو مناسبات تول  ی دیتول  ی روهای ن  نیو کار و تضاد ب  هیسرما

صورت »فعال در حالت خالص«  معناست که آن تضادها هرگز به  نیبد  شود،یم   نییگوناگون توسط روبنا تع

  ی مشخص خاً یتار طیها و شرا توسط شکل  شهیهم  … »بلکه برعکس« به طرق گوناگون  شوند،ینم افت ی

از    یعناصر مختلف  ریتحت تاث   یسازمشخص  ندیفرآ  نیا  [18].«شوندیم  نییتع  شوند،یکه در آن اعمال م

در   یاجتماع یبنداست که بر صورت یالمللنیو ب یمل طیو شامل شرا کندیعمل م یاجتماع یبندصورت

تاث  یزمان نها  ندهایفرآ  ن یا  ت ی. ماهگذاردیم  ریمشخص  باشد، »در  و  ت« ی هرچه  متضاد و    ی هایژگیدر 

 :کندیم انیب گونهنی نکته را بد ن یا هی. گودلشودیم افتهی ر ییغت یاست که منبع اصل  دیتول یوهیش یدرون
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  ی هایژگی دارند که و  ر یتاث  لیدل  ن یها فقط به اآن  ، یباشند چه درون  ی رونی{ چه بریی}تغ  …  ی هاعلت»

که    ها یژگیو  نیا  …(  کنندیعمل م  یینها  ییهاعنوان علت)و به  کنندیم  یها را وارد باز نظام  یساختار

 [ 19] .«کنندیم نییآن را تب ردکارک ینقش ناخواسته ت،ی در نها شهیاند، همماندگار شدهنظام درون نیدر ا

 :کندیمشابه اشاره م یابه نکته زین آلتوسر

پد  نییتب» مارکس  یا دهیهر  نظر  آخر  سمیاز  درون  نیدر  دروناست؛    یوهله  که »موتور    ی»تضاد«ِ  است 

  جادی ها اکه آن  یدرون  یتضاد   ق«یفعال هستند: اما »از طر   یرونی. اوضاع و احوال بدیآیحرکت« به شمار م

 [ 20]«.کنندیم

  ی گرلیتکم  یبر طبقات، ساختارها هم مکمل و هم متضادند؛ رابطه  یمبتن  دیتول  یهاوهیدرش  سان،نیبد

  ی ااست و در محدوده  داریناپا  حالن یدرع  شود،یم   دیدر خالل زمان بازتول  دی تول  ی وهیآن ش  قی که از طر

م آن  کندیعمل  از  فراتر  م   که  نشان  را  خود  بدهندیتضادها  تضاد  تول  روهاین  نی.  مناسبات  در    یدیو 

شان از جمله  مختلف و روابط متقابل  یساختارها  ی نیع  یژگیو  یناخواسته  یجهینت  چونهم  یدار هیسرما

  یبا نقل عبارت فشرده  هیکه آگاهانه خواسته شود. گودل  ست ین  ی اجهینت  ن یا  شود؛یظاهر م  ی مبارزه طبقات

درباره سرما  یواقع  مانع»  کهنیا   یعنی  یدیکل  ینکته  ن یا  ی مارکس  خود    یدارهیانباشت 

و    ی دارهی که منجر به سقوط سرما  کند یم  دیتاک  ییندهایفرا مندتی ضدغا  تیبر ماه  [21]ست«،ی دارهیسرما

  « ی »هست  هیانسان عل  « ی»جوهر واقع  ان ی»عص  نی . اشودیم  سمیالیظهور سوس  یبرا  یماد  طیشرا  جادیا

تو  شدهلیتحم  ؛یشدهییزداانسان کارگران  فرآ  [22]ست،ی ن  «ی بورژواز  سطبر    یاجتماع  ی ندهایبلکه 

 .کندیم  یرا ضرور  سمیالیاست که ظهور سوس  یدیو مناسبات تول  روهاین  ینیع  یها یژگیتوسط و  جادشدهیا

ظهور،    طیو شرا  ،ینیع   یها یژگیها، وآن  یمراتبسلسله  یبندساختارها، مفصل  ی بر واکاو   دش یبا تاک  هیگودل

  خ ی: »تارکندیشده، وضع م  انیدر حکم آلتوسر بچه  آن  مشابه  یشناختروش  ی ا نکته  رشان،ییو تغ  دیبازتول

درون عوامل    خ یدر تار  فرادا   ی: وقتکندیآلتوسر استدالل م  [23]  هدف است.«   ایبدون سوژه    یندیفرآ

  نی. هدف آلتوسر استندی ن  خیتار  یهاسوژه  یفلسف ییبه معنا  کنند،یعمل م  دیتول   یوهیتوسط ش  شدهنییتع

سوژه )انسان، خدا، نژاد بشر، من    یساز بر همسان  یو متک  خیاز تار  یستیآلدهیا  یرهایتفس  نیاست که ب

  ی کیالکتید  یستیالیو ماتر  یخی تار  یستیالیماتر  دگاهیو د  خ،ی( با خاستگاه، علت و هدفِ تار ره یو غ  یی استعال

  جاد یواضح ا   یتفاوت  شوند،یآشکار م  یطبقات  یکه برحسب مبارزه  دیتول  یهاوهیش  خِیمثابه تاربه  خیاز تار

 [ 24].ی طبقات  یفاقد سوژه است، موتور محرک دارد: مبارزه خ یکند: گرچه تار
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شب  ینظر  یباور ضدانسان  نیبنابرا د  هیگودل  تمندیضدغا  دگاهید  ه یآلتوسر  دو  هر  در    شهی ر  دگاهیاست. 

 ل یها، تحلدارد. به نظر آن  دهیمارکسِ بال  یشناختو روش  یاکتشافات نظر   یِعلم   تِیاز اهم  شانیابیارزش

ظهور    یآن و برا  تیغا   یبرا را    ی ماد  طیشرا  یدارهیسرما  یها توسعهکه به مدد آن  ییندهایمارکس از فرآ

  ست؛ یاستوار ن  یذات انسان  یبارهدر  یاهینظر  ای  یفلسف   یشناسبر انسان  کند،یم   جادیا  دیتول  دیجد  یوهیش

تحق بر  ناپد  رامونِیپ  یِ ماد  طیشرا  یعلم  قیبرعکس  و  توسعه    خاً ی تار  یِدیتول  یهاوهیش  دشدنیظهور، 

است. دغدغه استوار  د  یمشخص  بییتع  دگاهیهردو  مرزها  مارکسبه  سمیمارکس  نین  و  علم،    سم یعنوانِ 

باور،  ضدانسان  تیبر ماه  دیکار را با تاک  نیها اباور است؛ آنو انسان  یستیآلدهیا   یِ دئولوژیا  ک یعنوانِ  به

  یشناختروش  دگاهید  نیهم  قای. دقدهندیانجام م  یستیروش مارکس  باوریشناسو ضدروان  باورخیضدتار

را فراهم    یستیمارکس یها به پاسخ افتنیو دست یست ی مشخصاً مارکس یهاپرسش نِ یواست که امکان تد

 .کندیم

را خالصه کرده و مورد بحث قرار دادم. با    هیآلتوسر و گودل  یهانشیب  نیتراز مهم  یبرخ  یخطوط کل  من

  یستی مارکس  ی هیاز آنان در نظر  ک یسهم هر  یگسترده  یفصل، نه به دامنه  نیتوجه به هدف خاص ا 

در    ییساختارگرا  ینسب  تی اهم  ی ها. اما مسئلهآن  یو نظر   یاسیس  ی هاتفاوت  ی پرداختم و نه به گستره

 .کنمیم یطور خالصه بررسرا بهدارد و من آنمقاله ربط  نیها از مارکس به ا خوانش آن

م  آلتوسر گرا  کندی استدالل  فرمال  یکیمکان  انه،یگراعقل  یها شیکه  با   ییساختارگرا  یِستیو  تضاد  در 

،  [25]انه«یدوپهلو با اصطالحات ساختارگرا  اریبس  یاعتراف به جُرمِ »الس زن  نیاست: او درع  سمی مارکس

  نیب  یاز همپوشان  یاحوزه  وسرآلت  گرید  ی . از سوکندیرا قاطعانه انکار م  ییبه ساختارگرا  یبندیهرگونه پا

ساختارگرا  سمی مارکس تشخ  یی و  تبدهدیم  صیرا  هردو  روان  باورانه خیتار   یهانیی:  از    باورانهیشناسو 

م  یاجتماع  یهاده یپد رد  دقکنندیرا  برا   قاًی.  تالش  در  مارکس  نیتدو   یآلتوسر  درباره    یستیتز  خود 

در    ییزمان بدون اتخاذ ساختارگرا را، هم  انهیساختارگرا اصطالحات    دیبود که الزم د  ینظر   یباور ضدانسان

دارد،    خیحکم موتور محرک تار   شیبرا  ی طبقات  ی آلتوسر را، که مبارزه  [26]  .ردیبگ  ت یآن، به عار   تیکل

  دا یپ  ییو ساختارگرا  سمیمارکس  نیب  یترشیب  ییبرعکس، همگرا  ه،یکرد. گودل  فیساختارگرا توص  توانینم

پکندیم را  مارکس  او  م   ییساختارگرا  یشروی.  مهم  داند،یمدرن  او  م  کهنیتر  نظر  او    رسدیبه  که 

از تغ  یرا در واکاو   یی ساختارگرا  یکیمکان  یها شیگرا جا که من  است. تا آن  گنجانده  یاجتماع  ر ییخود 

  کردعمل  قی از طرصرفاً    دیتول  یهاوهیش  کهییاست، جا  بی غا  هیدر آثار گودل  ی طبقات  یاطالع دارم مبارزه

که ممکن است آلتوسر   ی. درحالشوندیم  دیگریک  نیها جانشآن  یساختارها  ینیع  یهایژگیو  یِکیمکان
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موافق باشد،   سمیالیضرورتِ سوس  یباورانهو انسان یستی الدهیا  کسرهی هاتِیطرد توج ی نهیدر زم ه یبا گودل

به نظر   یاسیو س ین اختالف نظریمخالف است. ا ندیخودکارِ فرآ ت یماه یدرباره هیمطمئنا با فرض گودل

  ک ی»پرات یاتیح یهایژگ یاز و   یکی. به هر حال، کندینم اعتباریرا ب هیگودل یشناخت روش یآوردهامن ره

  ینیع  یدرس  نیاست )و آثار مارکس، انگلس و لن  ی با مخالفان نظر  ی انتقاد  یگفتگو   ،یستی مارکس  « ینظر

ا ام  نهیزم  نیدر  اهم  «ی نظر  کی»پرات  قی از طر  ،یدبع  ی هادر بخش  دوارمیاست(.    ی هانشیب  تیخود، 

 [ 27] .ستم بر زنان نشان دهم یرا در واکاو  هیآلتوسر و گودل

 ی تیجنس ینابرابر   یدرباره یکنون  یهادگاهی به د یانتقاد ینگاه

تجربه  ،یتجرب  بطور و  »مناسبات مشهود«  ب  یشخص  ی در سطح  به  یهاکمبود  واسطه،یو  عنوان  زنان 

  یفراوان  یفرهنگنیو ب  ی خیشواهد تار  یْ. دانشمندان علوم اجتماعشوندیمردان ظاهر و تجربه م  یِا یمزا

کرده پاداشارائه  در  تفاوت  که  اعتباراند  و  قدرت  پ  یها،  جوامع  که  کنون  نیشیرا  زنان    یو  و  مردان  به 

  ط یو شرا  بر زنان ستم    ی هاخاستگاه  ی را درباره  یی هاامر پرسش  ن ی. اکنندیاند، مستند م اختصاص داده

  ی درباره  ییهابه پرسش  ریناگزستم بر زنان به  یها دربارهآن در طول زمان شکل داده است. پرسش  دِیبازتول

 ل یباشد، تبد  یتیجنس  ینابرابر   یشگیحضور هم  لِی ها که ممکن است دلجنس   نیب  یهاقدرت مردان تفاوت

و    سم یالیسوس  یمسلط به مسئله  ی گراتجربه  کردی »مردان در مقابل زنان«، با رو  کیپرابلمات  نی. اشودیم

  یدارهیسرما  د،یتول  یوهیدو ش  ن یب  یانتقال  ی امرحله  سم یالیشده است. سوس  تی و زنان تق  ت یآن بر وضع  ریتاث

و   د،یتول یوهیمرتبط با هر دو ش ی هایژگی متناقض از و یبیبا ترک یانتقال  یمرحله نیااست؛   سم،ی و کمون

به    سمیگذار از فئودال  چونهم  زین  یستیالی. گذار سوسشودیمشخص م  یمبارزات طبقات  دیبا تشد  جه،یدر نت

  یها درس  گرفتنبا در نظر    دیمردم، با  یبر زندگ  رشیاست که تاث  یو طوالن  دهیچیپ  یندیفرآ  یدار هیسرما

 ی اسیس ط یآن در شرا گاه یو جا یستیالیسوس یاجتماع ی بندفردِ صورتمنحصربه ی ها یژگیو  زیگذشته و ن

  ش،یهااتفاق افتاده اما وعده  قبالً  سمیالیاست که سوس  نیحال، نظرِ غالب ا  نی شود. با ا  یابیارز  یالمللنیب

پذ  رامونیپ  ژهیوبه است.  نشده  محقق  غ  یعنینظر    نی ا  رشیزنان،  تجربه  یخیرتاریقضاوت    ی از 

  ی استمرارِ نابرابر  ن،یباشد. بنابرا  دیچه با  سمیالیسوس  کهنیا  یدرباره  الدهیا  ی از منظرِ مدل  ،یستیالیسوس

ناموجه، بهآن  یخیبدون توجه به بستر تار   ،یستیالیسوس  ی در کشورها  یتیجنس   ی تلق  « ی»مدرک  ینحو 

تغ  شودیم ا  نی. ا بخشدینم  ییرا رها  زنان   د،یتول  وهیدر ش  راتییکه  آشکار که    تی واقع  نی امر به همراه 

مستقل از    یتیجنس  ضی تبع  یساز از مفهوم  تیاست، باعث حما  ی دارهیاز سرما  تر یمیقد  یتیجنس  ضیتبع
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  گر ید  یآن در جاها   یکنندهتی حما  ی( و سازوکارها ی ها )از لحاظ زمانخاستگاه   یو جستجو   د یتول  یهاوهیش

 اند؟ارائه شده ینظر  یهانشیاز مسئله، چه نوع ب یبندصورت ن یتوجه به ا  اشده است. ب

تاث  ه یاول  ن ییتب  ،یشناختنظر جامعه  از برهم  یجنس  ینابرابر   رامون یپ  رگذاریو  تمارا در  و    یجنس  زیکنش 

از خانواده اشاره    رونی درون و ب  تْی کار بر اساسِ جنس  میبه تقس  یجنس  زیشد. تما  دایپ  یجنس  یقشربند

  یخانوادگ  یها که نقش  ی النقش مردانه است، درح  یِاصل   یهسته  یشغل  یهامعاصر، نقش  یدارد. در جامعه

  یها اشاره دارد که به نقش  یبه قدرت و اعتبار متفاوت  یجنس  ینقش زنانه است. قشربند  یاصل  یتههس

و    اب یمتفاوت افراد به منابع کم  یدسترس  ی جهی. قدرت و اعتبار متفاوت نت شودیمردانه و زنانه منضم م

اجتماع  مندارزش تما  ی از لحاظ  به وظا  ودکردندر محد  ، یجنس  ز یاست.  و    ی فرزندآور  ،یخانگ  فی زنان 

  یِ جنس  زیکرده است. تما  فیبا مردان تضع  اسیکسب ثروت و قدرت در ق  یفرصت آنان را برا  ،یپرورفرزند

حفظ آن ظاهر    طیشرا  چنینهمو    یتیجنس  یقشربند  یِعنوان سرچشمهکار به  یتیجنس  میتقس  ای  یعملکرد

زنان و مردان    گاهیجا  « ی بندمستلزم »رتبه  ،یعملکرد  زاتِیتما  گرید  چونهم  یتیجنس  ی: »قشربندشودیم

  یِ عملکرد  زِیاز تما   تیدارد که در حما   ی بازخورد  یرتبه اثر   زیبه تما  لیتما   نیکه ا  شودیاست. خاطرنشان م

 [ 28].«است میسه ییربنایز

  دهد، یرا به مردان اختصاص م  یعموم  یهاکار که نقش  یتیجنس  میتقس  ای  ی جنس  زیتما  یفعل  یالگوها

عوامل    یدرباره  یستینیفم  ی پردازهی نظر  ی به هسته  دهد،یارجاع م  ی به امور خانگ  که زنان را عمدتاً  یدرحال

  ی کار و قشربند  میتقس  ا ی  ز یتما  ،یدو سطح از واکاو   یشده است. با فروپاش  لیستم بر زنان تبد  یکنندهنییتع

قدرت    یهادادن تفاوتنشان  ی برا  یمراتبسلسله  یِ کار جنس  میمفهوم تقس  و قدرت،  ت یها در موقعتفاوت  ای

تفاوتجنس  نیب شد،  داده  توسعه  تقس  ی هاها  با  مرتبط  جنس  م یقدرتِ  جدا  یتیکارِ  در    ییکه 

  ی هینظر  یمبنا  یجنس  یمراتبکار سلسله  میساست. با عطف به گذشته، تق  افتهیبازتاب    یخصوص/یعموم

نظام  یمردساالر م  یاجتماع  یــ  زنان ستم  به  مردان  آن  در  به  کنندیکه  قدــ  شکل    نیتریمیعنوان 

 .دادیم  لیرا تشک یسازمان اجتماع

م  رستونیفا نقش  یجنس  یبندکه طبقه  کندیاستدالل  از  مردانه(  و    یکیولوژیب  یها)تسلط  زنان  نابرابر 

تول در  م  تیواقع  نیا  [29].شودیم   یناش  مثلدیمردان  را حمل  کودکان  زنان  در ط  کنندیکه  دوره    یو 

قرار داده    یتیاز ابتدا در موقع  رازنان    کنند،یرشد از آنان مراقبت م  ینوزادانْ برا  ازِیمورد ن  یِوابستگ  یطوالن

  یبه نظر او، نابرابر   نیها با مردان دارد. بنابرا به رابطه آن  یشان بستگخود و فرزندان  یجسمان  یاست که بقا 

  یواسطه هکه ب   یـ جنس  یاست. آن نوعِ رشدِ روان  ی ذات  ،یو روان  یاز لحاظ ساختار  ی کیولوژیب  یخانوادهدر  
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  کند، یم  جادی مهم از شخصت مردانه را ا  ی عنوان بُعدبه قدرت به  ازین  شود،یم   نییتع  یکیولوژیب  ینابرابر 

  ی بنددر طبقه یطبقات  یهاتفاوت یشهی ر نی. بنابراشودیمنجر م یجوامع طبقات یبه توسعه تی که در نها

 .شودیم یمثل، ناش دیدوجنس، مرتبط با تول نی ب یکیولوژیب یخود از نابرابر  ی است که به نوبه یجنس

  ی هاخاستگاه  یبارهمتاخرتر در  یها هیکرده است. نظر  دایپ  یطرفداران کم  رستونی فا  یکیولوژیب  ییجبرگرا

  دشده یتول  یِـ جنس  یو نوعِ رشد روان  دمثل،یو تول  یبه خانواده، روابط جنس   رستون،یفا  چونهمتسلط مردانه،  

  ی ستینیفم  ی هی عمده در نظر  یهاشی گرا  ندهینما  نه،یزم  ن ی. در ادهندیم  کنندهنییتع  یدرون خانواده نقش

به    نهیزم  نیدر اهستند که به سهم آنان    [32]نی زنشتای ، و ا[31] ، چودرو[30] نیامروزه آثار روب  یی کایامر

 .اختصار خواهم پرداخت

 : عبارتند از یستینیفم ی هیبه نظر نیروب  یآورد عمدهره دو

  یاجوامع، »مجموعه  ی در تمام  یاز زندگ  ستیکه حاک  یامر عام اجتماع  کی   ،یتیجنس/ینظامِ جنس.  1

انسان با دخالت    مثلدیو تول  تیجنس  یِکیولوژیها، مواد خام بکه به موجب آن  یاجتماع  باتیاست از ترت

 [ 33] .«ردیگیانسان شکل م

نظر  یدرباره  یا هینظر.  2 براساس  زنان  بر  نظر   ی لِو  ی شاوندیخو  یهیستم  و    ی روانکاو   ی هیاشتراوس 

زنان   ی محارم است که مبادله ی تابو  یبشر ی اشتراوس خاستگاه جامعه  ی. به نظر لِوستیجن ی ریگشکل 

  ن یب  ی امبادله  ی ارابطه  ه بلک  ست یافراد ن  نیب  ی ا. ازدواج رابطهکندیم  ن یرا تضم  ی شاوندیخو  ی ها گروه  نیب

  نیمتقابل ب  یوابستگ  جاد یو باعث ا   کندیم  ت یکار را تقو  یتیجنس  میاست که تقس  ی شاوندی خو  ی هاگروه

استدالل فراتر   نیاشتراوس را با ا  ی لِو لیتحل نیاست. روب ی ها ضرورآن یبقا ی که برا شودیدو جنس م

زنان را مبادله کنند و نه    توانندیکه زنان نه م  یحال)در    کنندیکه چون مردان زنان را مبادله م  بردیم

  یی گرادگرجنس  جادی زنان باعث ا  یاست. مبادلهانه  گرستمکار ذاتا    یتیجنس  م یتقس  نیخودشان را(، بنابرا 

  یهاکه شباهت  شودیم   ییهابه روش  یتیجنس  تی هو   جادیزنانه، و ا  تیجنس  یسرکوب اجتماع  ،یاجبار

کرده    انیب  دیکه فرو  ی جنس-یمراحل رشد روان  گر،ید  ی . از سوکندیم  کوبدو جنس را سر   نیب  یعیطب

  نیب  ن،ی. به نظر روبابدی یمردانه و ستم بر زنان تداوم م  ی ها سلطهآن  ق یاست که از طر ییندهایاست، فرا

  ت یامر است که نظام جنس/جنس  نیاز ا   یوجود دارد، و حاک  « ی »انطباق قابل توجه  د یاشتراوس و فرو  یلِو

 [34].«اشتراوس مشخص کرد ی که لِو  شودیم یسازمانده  ی»هنوز توسط اصول مروزها
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بلکه   کنند،یکه مطرح م  ستین ییهاپرسش تیتنها در اهم دیاشتراوس و فرو  یارزش آثار لِو نیروب  یبرا

  ت، یاز جنس و جنس  ی لیتحل  یها منجر به توسعهآن  یها هینهفته است که نظر  تیواقع  نیدر ا  چنینهم

و اقتصاد    استیجنس، س  که   ییجااز آن  کندیاو اشاره م  گر یاز طرف د  [ 35].شوندیم  دیتول  ی وهیمنفک از ش

 .ردیرا در نظر بگ  ز«ی»همه چ  دیکامل زنان با یاند، واکاو به هم مرتبط

  یعنیاست؛    یعلوم اجتماع  اتیهی از بد  یکی  انگریب  تیسطح انتزاع، مفهوم نظام جنس/جنس  نیباالتر  در

مرتبط است، و روابط    ی جنس  یقشربند  ،یجنس  یها نقش  ت،یبه جنس  تیکه ساختار شخص  تی واقع  نیا

مثل    اردد  یتیجنس/یجنس   یهر جامعه نظام  میبگوئ  کهنی. اشوندیم  نییتع  یبه لحاظ اجتماع   یشاوندیخو

هستند   «ی ها »انتزاعات معقولآن  یدارد؛ هردو  ینظام اقتصاد  کیهر جامعه    میکن  قی است که تصد  نیا

  ن،یبنابرا   [36]هستند.«  سانیک  عتیکه همواره »سوژه، انسان، ابژه، و طب  شوندیم  یناش  تی واقع  نیکه از ا

به    ... هااعتبارشان در همه دوران  مرغها، بهمقوله  نیتر یانتزاع  ی»حت  کندیهمانطور که مارکس اشاره م

شرا   سانیک برا   یحت  اند،یخیتار  طیمحصول  فقط  را  خود  کامل  اعتبار  و  انتزاعات،  خاص  شکل    ی در 

استفاده    یِمشکل اساس  ،یستیمارکس  ی هیاز منظر نظر  [37].«کنندیو درون آن حفظ م  ط یشرا  نیچارچوب ا 

مقوله جنس  چونهم  یخی رتاری غ  یهااز  پرسش  ن یا  یتیجنس/ینظام  که  شرا  یها است  با    طی مرتبط 

آن  یایخیتار کامل  اعتبار  تعکه  را    خاً ی تار  یهادرباره خاستگاه   ییهاپرسش  چونهمــ    کنندیم  نییها 

ها  آن  یفرهنگ  نیو ب  یخی تار  راتییتغ  یدرباره  ییهاــ با پرسش  دیبازتول  ییربنای ز  ط یها و شرامشخص آن

»پُر« شوند؛    یتجرب  « یبا »محتوا   د یهستند که با  یخال   ییها ظرفصرفاً    ییاهمقوله  نیاند. چنشده  نیگزیجا

پژوهش    یفهیبر وظ  یتجرب   یهایشده است، و کشف همبستگ  نیگزیجا  یبند و رده  ف یبا توص  هینظر

پبه  ،ینظر دربارهردیگیم  یشیپ  دار،یمعن   یتجرب  قیتحق  ی برا  ی ازینشیعنوان  مطالعات    رات ییتغ  ی. 

مثال در    ی برا  ،یدیمف   یهاینیبشیو پ  حات یتوض  تواند یم  یتیجنس/ینظام جنس  یِفرهنگنیو ب  ی خیتار

مرتبط هستند فراهم کنند؛   یتیجنس/یاز نظام جنس  یکه با نوع مشخص یمحتمل یِمورد انواع عوامل نهاد

  ی و تضادها  ندها یمرتبط با ساختارها، فرآ  یهاپرسش  رایبدهند، ز  یحی توض  توانندینم  هاافتهیآن    حال،نیبا ا

در خارج از    کنند،یم  جاد ی مشاهده را اقابل  یتجرب  یهادهیکه آن پد  یمشخص  خاً یو تار  یپنهان  ،ییربنایز

وجود   زین  یگری. اما مالحظات دمانندیم  یباق  یاجتماع  تیواقع  یمطالعه  یبرا   ییکردهایرو  نیقلمرو چن

  یعنوان روشبه  ،یفی طور توصبه  تواندیمفهوم{ م  ن ی. }اکندیا محدود ممفهوم ر  ن یا  ی دارد که سودمند

  ز یتما  ،یدمثلیو تول  یرفتار جنس  ،یتیجنس  تیاستفاده شود: هو  ،یسطح از واکاو  نیاشاره به چند  یکوتاه برا

  ن یا  یاز لحاظ نظر   گر،ید  یمترادف باشد. از سو   یشاوندی با نظام خو  تواندیم   ؛یجنس  یقشربند  ،یجنس
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متقابل    یرابطه  تیماه  کند؛یارائه نم  پردازد،یکه احتماال به آن م  ی نظام  تی از ماه  یسرنخ  چیمفهوم ه

اشتراوس    یبراساس آثار لِو جادشدهی و ا  یجز در سطح فرانظرالبته به کند،یعناصر آن را مشخص نم نیب

  یها(، پرسشیپیآن )مبادله زنان، چالش اد  دیبازتول  یخیرتار یغ  طیها و شرا. با توجه به خاستگاهد یو فرو

ها  که ممکن است آن  یمشخص خاًیمشخص در هر سطح، روش تار خاًی تار یکنندهنییمرتبط با عوامل تع

  ی نامربوطند. نابرابر  تی و »اقتصاد« در نها  است«یها با »سمتقابل« آن  یبه هم مرتبط باشند و »وابستگ

گونه که از  آن  است، استوار    یتیجنس  ت یبرهو  تیجنس و جنس   یسازمان اجتماع  که نیبا توجه به ا  ،یجنس

که منجر    ی ایـ جنس  یدر رشد روان  یفیک  راتییتغ   قی برساخته شده است، تنها از طر  ی پیمبارزه اد  قی طر

دن ماد   نه ینر  یی ایبه ظهور  الغا  [ 38]لغو خواهد شد.  شود،یم  ت«ی»بدون جنس  نه،یـ  ها  تفاوت  ی خواست 

آن   نیب یسانگرفت که هم جه ینت توان یم ی ایورا فقط از واکا  ی نابرابر یالغا  یبرا ی شرط کاف ی مثابهبه

  مِ یتقس  کِیتفک  ،یفرهنگنیو ب  ی خیچودورو است: از نظر تار  دگاه یهم د  نی. ا کندیدو را مسلم فرض م

 [ 39] .است رممکنیغ یتیجنس  ی کار از نابرابر یِتیجنس

 ی بیترک  کند،یم  دیکه آن را بازتول  یطیمردانه و شرا  یسلطه  یهاخاستگاه  یدرباره  [40]چودورو  یهینظر

روابط    یهی ، نظر(Parsons) پارسونز  یشناختجامعه  یهادگاهیبا د  یستینیفم  ینظر  یها نشیاست از ب

(  مریهورکها  لیتحل  ژهیوبه)  تیدر ساختار شخص  رات ییمکتب فرانکفورت از تغ  لیابژه، و تحل  یروانکاوانه

جهانشمول    تیواقع  نیتسلط مردانه ا  یشهی بر خانواده است. به نظر چودورو، ر  یدار هیسرما   ریاز تاث  یکه ناش

  جادی دارد که باعث ا  ی ا یو اجتماع  یروان  یامدهایپ  یمادر  دیو بازتول  یاست که زنان مادر هستند؛ مادر

از    یــ ناش  تیناخواسته ــ در سطح ساختار شخص  یامدیپ  دن. مادرششودیو تداوم آن م  یجنس  ینابرابر 

  ی هاتفاوت  جادی باعث ا  نی هر دو جنس هستند، و ا  یبرا   یاست. زنان والدِ اصل  یسازمان نامتقارن فرزندپرور 

  جاد یمردانه و زنانه را ا   ی هاتیدر شخص  یفیک  یهاو تفاوت  شودیکودکان م  یارتباط   ی هادر تجربه  یاساس

  ه یاز روابط اول ی شان در بستربا مادران یهمانندساز ندیفرآ  ق یاز طر یتیجنس  ت یاز هو زنان . حس  کندیم

مشخص    ینگریو جزئ  ینقش زنانه با اشاعه، پرعاطفگ  یر یادگی  ندیفرآ  ن،ی. بنابرا کندیها رشد مآن  نیب

  گر ید  ی سو  از .  دهدیزنان را داخل و خارج خانواده شکل م   ی هاو نقش  تیشخص  ها یژگیو   نیو ا   شودیم

شان و  با مادران  هیاول  ی پندارانکار همذات  قی خود را از طر  یارتباط  ی هاتیو ظرف  یتیجنس  ت یمردان هو

  ی ریادگی  ندی. فرآدهندیتوسعه م  یعاطف  بودنی خنث  یروابط با پدرشان در محتوا  ه یثانو  یگسترش دوره

جا که و از آن  شودیمشخص م   یمولو جهانش  یعاطف   بودنی بودن، خنث  یاختصاص  یژگی نقش مردانه با و

تفوق مردانه    یدئولوژیو ا   یروانشناس  یبر انکارِ مادر و کاستن ارزش زنانه استوار است، منجر به توسعه
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  یدارا  زین  کنندیم  دایو مردان در خارج از خانواده پ  که زنان  یو شغل  یجنس  یهانقش  ن،ی. عالوه براشودیم

خاص«، متمرکز حول محور خانواده و »عمدتا«  -یزنان اساسا »تبع   یهاقشباال هستند: ن  یها یژگیهمان و

متمرکز    دیکه نقش مردان »جهانشمول« و حول محور الزامات سازمان تول  یاست، درحال  ی فردنیروابط ب

 .است

شگفت  نیا شرح  ب  یز یانگواقعا  »انطباق«  و    یشناسجامعه  نیاست.  کاربرد    یناش  یهاافتهیپارسونز  از 

  ر یچشمگ  دیاشتراوس و فرو  یلِو  نیب  ی»انطباق« قبل  یابژه به همان اندازه  یروابط روانکاوانه  یهینظر

ب پر/یسنت  ی جامعه  یدوگانگ  ی کنندهمنعکس  یعموم/ی خصوص  ن یاست. شکاف  و  (  1974)  سشمدرن 

مان  درک  شیفرهنگ است؟« که اکنون بدون افزا  یبرا  عتیمرد مثل طب  یزن برا   ای: »آ[41] اورتنر است

  یبه جامعه  یسنت  ینسبت زن به مرد مثل نسبت جامعه  ا یکرد: »آ  ان یب  گونهنیا   توانیمسائل، م  نیاز ا

امر مهم    نیا   نییتع  یبرا   ی رورسازمانِ نامتقارن فرزندپ  یِ اثرات ساختار  یمدرن است؟« بدون شک بررس

منابعش در خودِ    شود،یم  یدر کار باشد( که توسط ساختار فرارسان  یامی)اگر پ  یامیاست که تا چه اندازه پ

چودورو تنها    لی. به نظر من تحلدیآیاز آن به شمار م  یاست که ساختار بخش  ی ا یخی اردر بافت ت  ایساختار  

ها و  آنبودن به    یاز جهان  ی پوشش  ی اعطا  قی پارسونز، از طر  یلیتحل  ی هابه مقوله  دن یبخشتیدر مشروع

 .موفق است ،یمادر  یخیرتار یغ ت یمقوالت در واقع نیا  یاستقرار موقت

  ی منزو   ی هاکه مادرشدن زنان در خانواده  کندیاشاره م  ی دارهیتحت سرما  یمادر  دیبا نگاه به بازتول  چودورو

  [ 42].«کندیم  دیرا بازتول  دیبه الزامات تول  میمردانه و تسل  یبرتر  یاهیپوو هم روان  یدئولوژی»هم ا  یا هسته

سرما  یمادر به  گذار  طول  دارا   ردک  دیتول   ی دارانهیسرما  ی دارهیدر  درون  یکه  و    ی زی ربرنامه  ،ی»جهت 

کارکنند،    وقفه یسرکار بروند و ب  ینیکه ساعات مع  لیم  ن ی»با ا  یبودند، و کارگران  «ی منطق  یسازمانده

  تِ یشخص  ی زنان، امروزه نوع  یِمادر  [43]داشته باشند خواه نداشته باشند.«  اجیخواه آن روز به پول احت

طبقات متوسط    انیدر م  «ی عموم  شرفتیپ  یریکه با »سوگ  کندیم  دیتول  « یگری»وابسته به د  رِیپذانعطاف

  ی هادارد و در خانواده  دیمادر و کودک تاک  دیشد  ی )برهان پارسونز که بر رابطه  شودیو باال مشخص م

طبقات    ان یمستبد« در م  یتی( و »شخصشودیهستند، ظاهر م  ب ی که پدران نسبتا غا  ییجا  ، یمنزو  یا هسته

  ی ریپذبیو آس  ی از رشد کار مزدور  ی پدر، ناش  « یمکتب فرانکفورت که بر کاهش اقتدار »واقع  ن کارگر )برها

  یجنس  ی نابرابر  نییدر تع  یکه به مادر   یتی.( با توجه به اولوکندیم  دیزمان کارگران در مقابل بازار، تاکهم

  تر شیکند. ب جادی ا یمتفاوت   راتیتاث نیچن د یکه چرا با ستیداده شده است، مشخص ن یجنس یها و نقش

خارج    شانیهاخاستگاه   یتیشخص  یهاپی عنوان تبه  گریو جهت د  یکه جهت درون  رسدیبه نظر م  طورنیا
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را منتقل   رهیو غ  یاجتماع  یشدهنییتع  یهانقش  ،یتیشخص  یساختارها صرفاً    از خانواده است و مادران 

تالشکنندیم برا  یها .  تاردخالت  ی چودورو  تحل  خ یدادن    خ یتار  رایز  ستین  زیآمتیموفق  یلیخ  لش یدر 

هستههم از  خارج  باق  یجهان  ت یواقع  اش،هی نظر  ی مرکز  یچنان  پاسخماندیم  یمادرشدن،  به    یها.  او 

  یهاوهیش  ،یمادر  نیب   یرابطه  تیماه  [44]کنندیشرحش اشاره م   یخی رتاریاساسا غ  تی که به ماه  یمنتقدان

 .کنندیرا روشن نم  یجنس یبندو رده یجنس زی تما  ت،یساختار شخص د،یتول

توسعه    کالیراد  سمینی و فم  ،یطور کلبه  سمی نقد مارکس، مارکس  قی خود را از طر  یهینظر  [45] نینزنشتایا

  ی سازروزمره« و »ساده  یزندگ  یواقع  یوندهایبه خاطر »گسستن پ  ستی مارکس  پردازانهی داد. مارکس و نظر

واقع  شیب حدِ  ز  «یاسیس  تیاز  هستند،  طبقاتآن  رایمقصر  استثمار  اصل  چونهمرا    یها  مطرح    یتضاد 

ز  یگناهان مشابه   زین  کالیراد  ی هاستینیفم  [46].کنندیم اول    یها ستم جنسآن  رایدارند  درجه  در  را 

  ی قدرت« دارند درحال  یاقتصاد  یهی»نظر ها ستی مارکس [ 47].کنندیاستوار م  یکیولوژیب ینابرابر  یبرمبنا

فم جا  ی جنس  یهی »نظر  کال یراد  یها ستینیکه  دارند.  آ  ینیگز یقدرت«    کندیم  شنهادیپ  نیزنشتایکه 

از    یا هیدر نظر   کالیراد   سم ینیو فم  سمی که خواستار ادغام مارکس  یکردیاست. رو  یستیالیسوس  سمینیفم

سرما  ست یدارهیسرما  یپدرساالر آن  براساس  پدرساالر  ی دارهی که  به  به  ی و  متقابل    دیگر یکطور 

 [ 48].اندوابسته

است بر کنترل    یکه مبتن  شودیم  فی تعر  یروابط جنس  ا یها  از نقش  یناش  یهمانا قدرت مردانه  یپدرساالر

دارد )خود    «یکار و جامعه« است که هم »شکل ماد  یجنس  می»تقس  ی. اساس پدرساالرمثلدیمرد بر تول

  ف یها را تعرکه آن نقش  ییها دهیها و ااسطوره  ها، شهی)کل  ک یدئولوژیا   تی( و هم واقعی جنس  یهانقش

»تفس  یجنس  میتقس  یها خاستگاه  [49] .(«کنندیم در  جامعه  و  س  کیدئولوژیا  یرهایکار  از    یاسیو 

نوع انسان هستند   یکنندهدیرا که زنان بازتول  تیواقع  نیمردان ا  …نهفته است    «ی کیولوژیب  یها تفاوت

ها و روابط  نه تنها با نقش  یپدرساالر  رسدیبه نظر م  [ 50]  اند. قرار داده  یاسیکرده و مورد استفاده س  ریتفس

  توانیخانواده و اقتصاد( را نم  یعنی)  یدار هیو سرما  یمترادف است. پدرساالر  زیبلکه با خانواده ن  ،یجنس

هردو عبور    انیکار و جامعه، که از م  یجنس  میتقس  قِ یها از طرآن  رایجداگانه در نظر گرفت، ز  ی هانظام

  ی جنس   یها مردان و زنان را به نقش  رایهردو« قرار دارند، به هم مرتبط هستند؛ ز  انیو »در بن  کنندیم

خانواده و اقتصاد سامان    یرا در حوزه  هانقشنیمرتبط با ا   فیو وظا  کنندیم   میخود تقس  یمراتبسلسله

از نظر    هاآن  ستند؛ین  ی گر یقابل فروکاستن به د  ی لیدو نظام از لحاظ تحل  نی از ا  کدامچیه  [51].دهندیم

  ی تداومِ خود پاسخگو هستند، اگر چه رابطه  ی برا  دیگر یک  ی ازهایو به ن  وابسته  دیگر یکبه    یعملکرد
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کنترل پدرساالرانه،    یها از جنبه  یبرخ  فِ یکار به قصد تضع  ی رویرشد مشارکت زنان در ن  لیها به دلآن

عنوان  مارکس، به  یاولمن از فلسفه  ری فسبه ت  شیاتکا   لیبه دل  نینزنشتایا  [52]»ناامن« شود.  ندهیطور فزابه

که در سراسر    یدیامر در تاک  نیا  [53]چندگانه اجتناب کند.  تیعل  از دام  تواندینم   ،یاز روابط درون  یافلسفه

وابستگ بر  ب  یکارش  پدرساالر  یدارهیسرما  نیمتقابل  هرحال    افته ی بازتاب    کندیم  یو  به  که  است 

مف  ی ریگجهینت نمبه  یدیچندان  مردساالر  یدار هی: سرما دهدیدست  مردساالر  یاز    ی دارهیاز سرما  یو 

م تقس  کندیاستفاده  چارچوب  »در  دو  هر  م  یجنس  میو  عمل  جامعه  و  نسبتا    [54]کنند«،یکار  مفهوم 

وجود    یو پدرساالر   یدار هیاست که قبل از سرما  یتیواقع  یدهندهنشان  رسدیکه به نظر م  یاکنندهجیگ

 .دارد

 یدگاهیاست، د  دیتول  ی هاوهیجدا از ش  ییگراتیجنس  ینظر  لیتحل  یمتفاوت نوع  یهادگاهید  نیا   یربنایز

ستم بر    یِهاخاستگاه   یاشتباه به جستجو   یبه روش  را یدارد، ز  یجد  یشناختو روش  ی که اشکاالت نظر

  ی نابرابر  ینیق عیکه مصاد  ی خیخاص تار  ینهی که از زم  ی درحال  د،یآیبرم  ی زمان  ب یزنان بر حسب ترت

  ی خیتار  طی جداکردن مردان و زنان از شرا  یبه منزله  نیا  [55].شوندیرا احاطه کرده است، غافل م  یتیجنس

که جدا از روابط    ییجا  شوند،یپرتاب م  یانسان  یجامعه  شیدایها به برزِخ پوجودشان است؛ در عوض آن

  ی جنس ینابرابر  یریناپذطور اجتنابرسد بهیکه به نظر م شوندیبا هم جفت م یدر بستر  د،یمشخص تول

ا دل  ای  کند،یم  جادیرا  تول  یکیولوژیب  «ی »نابرابر  لیبه  را مبادله    رای (؛ زرستون ی)فا  مثلدیدر  زنان  مردان 

م  را یز  ن؛ی)روب  کنندیم »انتخاب  زنان  سرکوب  منظور  به  تول  کنند« یمردان  کنند   مثلدیکه  کنترل  را 

بر نقش   یمبتن  ،یو انطباق  یعملکرد  یِنقش جنس  زیتما  لیدلبه  ای)چودورو(؛    مادرندزنان    رای(؛ ز نینزنشتای)آ

که منجر    اندیخی رتاری و غ  ی جهان  یحاتی توض  هانی (. ایشناسو مراقبت از کودک )جامعه  مثلدیزنان در تول

 ،یتیجنس/ینظام جنس  ،یعنوان مثال طبقه جنس)به  شوندیم  لیتحل  یو جهان  یرسم  یهابه بسط مقوله

خود  ( که  یجنس  یقشربند  ،یجنس  زیکار و جامعه، تما  یجنس  یبندمیتقس  ،یمادر  ،یمادرساالر  ،یپدرساالر

  ی. محتوا ابندییشده و تداوم م  دیتول  یو خانوادگ  یمثلدیتول  ،یجنس  رِیرناپذییو تغ  یتوسط مناسبات جهان

ممکن است در   ،یاجتماع  ینهادها اها بمتقابل« آن ی»وابستگ ایمتقابل«   ی»رابطه لیمقوالت به دل نیا

چنان هم  یاجتماع  یسازمانده  یهاوهیر شد  یفیک  رات ییرغم تغوجود، به  نیباشد. با ا  افتهی  ر ییطول زمان تغ

فرض شده است،    دیتول  ی هاوهیها مستقل از شآن  ر ییتداوم و تغ  طیها و شراخاستگاه  را ی اند زدوام آورده

ها بر  آن  ریو تاث  نیو والد  مثلدیتول  ،یمناسبات جنس  تی ماه  رییاساسا از تغ  یخ یتار   رییتغ  یروها ین  ییگو

 .افراد ناتوان هستند  یجنس -ی رشد روان
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 ی ستیمارکس یساختارگرا لیبد

در    توان یرا نم  ی نابرابر  یبسنده درباره  یحیو گسترشِ توض  جادیا  دیکل  ،یساختار   سمی مارکس  دگاهید  از

سازمند  ، یفرد  یروانشناس  ای  یشناسستیز گزارش  ،یفرزندپرور   یِدر    ی درباره  یخی رتاریغ  یها در 

. در  افتی   یساختار  زی و تما  ی عملکرد  یسازگار   یِ انتزاع  یندهایدر فرا   ای  ،یانسان   یجامعه  یهاخاستگاه 

نابرابر با  ربودن ینظر از فراگصرف  ،یجنس  ی عوض،  خاص    ی خیتار   یدهیعنوان پدبه  د یآن، در هر مورد 

  یدر ساختارها   ی عنی  ؛یاجتماع  تیخاص در سطوح نامشهودِ واقع  خاً ی تار  یهاشهی با ر  ی ادهیشود، پد  یبررس

  ق ی آن ساختارها را از طر  تیکه موجود  ستنده  یواقع اثرات که در  یمشهود   یندهایشده توسط آن فراپنهان

تکامل    یندیکه در فرآ  یاجتماع  یمفهوم از ساختار منطبق است با مناسبات  نی ا  [56].کنندیخود آشکار م

  [ 57].و مستقل از افراد است   کنندیم  دیخود را تول  یو اجتماع  ی ماد  ت یآن موجود  قی که افراد از طر  ابدییم

  [58]خودِ انسان.«  دی تول  گرید  یاز سو   …  ستی ز   لیوسا  دیطرف تول  کی  »ازدوگانه دارد:  یتیماه  د،یتول

نهاد  یها تنوع روش بر زنان ستم روا م  یاشدهنهیمشهود و  و    دارند«یکه »مردان  در سطوح »جامعه« 

زنان و مردان    نیهستند که مناسبات ب  دیتول  یوهیش  ی دو جنبه  نیب  یهمبستگ  راتی»مناسبات بازار«، تاث

ناخودآگاهانه    ایافراد خودآگاهانه  چه  آن  مناسبات با  نیا  یعنی آنان است؛    یو مستقل از اراده  کندیم  نییرا تع

»جامعه«    ای»بازار«    یاجتماع   یهاتیمحدودچه  آن  با هر  ایدارند،    ازین  ای  خواهندیباور دارند، م  کنند،یفکر م

آنان تحم مناس. در عوض آنشودینم  نییتع  کند،یم  لیبر  به  یباتها  خاص    یرابطه  یانجیمهستند که 

  یاصل کل  [59].ندیآیم  دیپد  یو اجتماع  یکیزیف   دیو بازتول  دیتول  ی ماد  طیزنان و مردان با شرا  ی خیتار

مناسبات    ای  یمناسبات طبقات  نیب  وندیدر پ  دیرا با  ی جنس  ینابرابر  یماد  یاست که مبنا  نیا  یشناختروش

خاص جستجو کرد.    خاً ی تار  ی دیتول  ی وهیش  کیمعتبر درون    یِاجتماع  و  یکیز یف  دیو مناسبات بازتول  دیتول

اصل   نیاز دوم  یرویبا پ  ،یجنس ینابرابر  یدارانههیسرما  یمبنا مِیترس یخود را در تالش برا  ی من واکاو

 .محدود خواهم کرد یدار هیسرما دیتول یوهیبه ش انه، یساختارگرا  یشناختروش

ابتدا الزم است ساختار خانوار    ،یدار هیمختلف ستم بر زنان در سرما  یهاشکل   ن یواضح ب  یزگذاریتما   یبرا

به بازتول   ی اوهیعنوان شرا  از شمیکن  یواکاو   دیاز  اجتماع  یک یزیف  دیبازتول  یوهی. منظور من    ب یترک  یْو 

، مواد  ابزارها، کاالها، ظروف ،یدیبازتول  ف یوظا  یاجرا  یبرا   ی ماد  ی)مبنا  دیخاصِ کار و ابزار بازتول  خاًیتار

 .زنان و مردان است نی( با مناسبات بره یو غ ییخام، مواد غذا 
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 [ 60] .ی واجتماع یکیز یف دیبازتول  یوهیعناصر ش. 1

و    ،یهم اجتماع  یکیزی هم ف  کند،یم  دیکارکردن( را بازتول  ییتوانا  یعنی کار )  یرو ین  یکار خانگ  کار: (  الف

  [61].یصورت روزانه و نسلبه

 بازتولید نسلی  روزانه بازتولید  

 وپز( کار منزل )مانند خرید، نظافت، پخت بازتولید فیزیکی 

 وظایف عاطفی و پرورشی 

 بارداری/ زایمان 

 مراقبت از کودک و کار منزل 

 یف عاطفی و پرورشی ظاو

 روابط جنسی.  بازتولید اجتماعی 

خروجی احساسی«  -حفظ »تعادل ورودی 

 آورنان 

 پذیر کردن. اجتماع 

بازتولید روابط تولید )وظایف مشترک با  

 مدارس و سایر نهادها( 

 

  ک یاز هم تفک  دیبا  یشامل سوژه و ابزار کار است. سطوح روزانه و نسل   لیوسا نیا :دیبازتول  ل یوسا(  ب

 .شوند

 بازتولید نسلی  بازتولید روزانه  

آور )تعداد واقعی بین خانوارها متفاوت است؛  نان  ی کار سوژه

 معموال یک نفر )یعنی مرد( است(

آینده  )عضو  طبقه کودک  یا  ی سرمایه ی  دار 

 ی کارگر( طبقه

 

 تعریف محدود  تعریف گسترده  

ابزار،  زیرساخت  ابزار کار  خانگی،  لوازم  )یعنی  خانگی  های 

وسایل نقلیه، کاالها و غیره( که مبنای مادی برای  

فراهک   را  از کودک  مراقبت  و  خانگی  کار  انجام 

 کنند )ارتباط ابزارهای روزانه و نسلی( یم

و/یا  مجموعه  خانگی  لوازم  از  خاصی  ی 

خاصی   وظایف  انجام  در  که  کاالهایی 

 دخیل هستند. 
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 [ 62].یو اجتماع یکی ز یف دِیروابطِ بازتول . 2

  را ی ز  شودیم  تردهیچی)زنان و مردان( پ  دیعوامل بازتول  نیروابط ب  ،یو اجتماع  یک یزیف  دِیبازتول  یوهیش  درون

مثلِ   دیتول  یبرا  یعی طب  طیاز شرا   یمضاعف دارند. هم مرد و هم زن »مالک« بخش  یگرمیانجیها  آن

و    یروابط فن  قی از طر  کهنیمگر ا   انددهیفایخود ب  یکه بخود  [63]هستند  ینسل   لیدر سطح تحل  یکیزیف

  ی شان در روابط فنمتفاوت  یهانقش  لیمردان و زنان به دل  گر،ید  یسو. از  ندیآ گرد هم    دمثلیتول  یِاجتماع

  ی هارساختیز  ،یابزار کار خانگ  یعنی)  یو اجتماع  یکیزیف  دیبازتول  ی ماد  طیبا شرا  یبه طور متفاوت  د،یبازتول

 د یتول  لیها با وسارابطه آن  ای  یطبقات  تیخود براساس موقع  ینوبه  به  نی( ارتباط دارند. ارهیو غ  یخانگ

 .شودیم نییتع

طبقات    یندهیحال و آ  یاعضا  د،یمناسبات بازتول  ایزنان و مردان،    نیمناسبات ب  قی عناصر از طر  نیا  بیترک

  ی تیو حما  ی( و خدمات پرورشره یغذا، و غ  ه ی)نظافت، ته  ی مثل، مراقبت جسمان  دیتول  ق یرا از طر  یاجتماع

که    یغالبِ مشهود  یها . شکلکندیم  دی( بازتولرهیو غ  یکودکان، همکار  رکردنیپذاجتماع  ،ی)روابط جنس

  ی شاوندی و خو  یخانوادگ  یاست ساختارها   خود گرفتهبه  خ یتار  ی در ط  یو اجتماع  ی جسمان  دیبازتول  یهاوهیش

  ی ها بزرگساالن و کودکان نسبت خونکه در آن  یی ها)گروه  ی شاوندیساختارمند خو  یها گروه  چنینهمو  

عنوان بستر غالب اما نه  به  یاهسته  یخانواده  ،یدار هی سرما  یاجتماع  یهایبند اند. در صورتندارند( بوده

  رینه تنها وجود سا  یتنوعات تجرب  شود؛یظاهر م  شوند،یم  دیبازتول  یکه در آن طبقات اجتماع  یایانحصار

اثبات مشکل  را  بلکه  یوالدتک  ی خانوارها  )مثالً  کندیها    ی هاکه تحت آن خانواده  یطیشرا  چنینهم( 

  د یبازتول  ییِربنایاز نظر روابط ز   دیبا   رند،یگیتر قرار مگسترده  یِشاوندیخو  یهادر شبکه  شیابکم  یا هسته

  ، یدارهی و مصرفِ سرما  عی توز  د،یتول  یهاهر طبقه، توسط سازمان  یدرک شوند که برا   یو اجتماع  یجسمان

 .شوندیم نییتع

از سرما  دارهی سرما  یهاخانواده در محاصره  کنندیم  ی زندگ  هی با سود حاصل    ی گسترده  یهاشبکه  یو 

ها ثروت حفظ و افزوده شده و به  آن قی هستند و از طر زین ی اقتصاد  یهاقرار دارند که شبکه ی شاوندیخو

بقا آزادند؛    یکار خود برا  یرویهستند و از ضرورت فروش ن  دی. زنان و مردان مالک ابزار تولدیآیگردش درم

را تحت شرا   [64]دارندهی سرما  یطبقه  ان«ی»حام  ایها »حامالن«  آن ا  یقانون  طیو آن    ی ا یکی دئولوژیو 

. با  کندیم  نیطبقه، را تضم  یکه حفظ اموال و انتقال آن به وارثان مشروع، حامالن آت  کنندیم  دیبازتول

  ت یمستلزم کنترل جنس  ییروبنا  طیشرا   نیا  دمثل،ی در تول  ردمتفاوتِ زن و م  یک یولوژیب  یها توجه به نقش

و کنترلِ طبقه بر    دیبر ابزار تول  یخصوص  ت یمالک  ن یب  ی دارهی شاسرمایزنان است؛ روابط پ  ی بارور  تی و ظرف
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  ، ی)حقوق  ییروبنا  طیشرا  قی از طر  یدار هی طبقه، تحت سرما  یندهیآ  یاعضا   کنندگانِدیعنوان تولزنان، به

  نیب یفیک یها کردن تفاوتپنهان یکه برا شود،یم دی( حفظ و بازتولرهیو غ کی دئولوژیا ،یبمذه ،یاخالق

  یطبقات همگان  یهمه  ی برا  ،یاخالق  ،یاسیس  ،یحقوق   ی اعنوان سوژههر فرد به  فِ یطبقات، در روندِ تعر

  ی دئولوژ یا  ،ییبورژواازدواج، طالق و ارث؛ اخالق    رامونیپ  ی)سازمان قانون  ییروبنا  ط یشرا  ن یا  [65].شودیم

باردار   یریشگیپ  ن،یسقط جن  یدرباره ا ره یو غ  یاز  به  که در آن کنترل    رساندیم  یاری  یطیشرا  جادی( 

در    دار،هیسرما  یطبقات، از جمله خودِ طبقه  یتمام  دیبازتول  طیبر شرا   دارهیسرما  یشده توسط طبقهاعمال

. کنترل طبقه بر  رسدیشده توسط مردان بر زنان به نظر معنوان کنترل اعمالسطح روابط قابل مشاهده به

 یاجتماع  یرا در مناسبات  دارهیطبقه، مردان و زنان سرما  کیعنوان  خود به  دِ یبازتول  طیو شرا  دیابزار تول

مردان کنترل    رسدینابرابر که در سطح »جامعه« به نظر م  ی. در روابطدهدیها قرار مآن  ی مستقل از اراده

  ی دارهی اسرم  یدر خانوارها   گر،ید  یرا در دست دارند. از سو   یبارور  تی زنانه و ظرف  یجنس  التی اتم  ه،یسرما

 ییکه رها شوندیگرد هم آورده م دیبازتول یِمناسبات فن ایکار  میتقس یا گونه قی از طر دیکار و ابزار بازتول

  ن یرا تضم  یاجتماع  دی از بازتول  نآنا  ی جزئ  ییرها  چنینهمو    دیبازتول  یکامل زنان از ابعاد معمول و ساده

خانه، مراقبت از کودکان    یها احتماال زن هستند( کارها آن  ترشی)که ب  ریبگمزد  ی. کارگران خانگکندیم

که    دارهیزنان سرما  می رمستقیغ  ای  میکودکان را تحت نظارت مستق  رکردنیپذاجتماع  یهااز جنبه  یو برخ

.  دهندیاند، انجام مشده محول کردهبه کارگرانِ استخدام  نظورم  نیخود را به هم  یتیریمد  فیاغلب وظا

اقشار  ن یبنابرا خانگ  ی وجود  خدمتکاران  از  زنانه  زنان    یانحصار   یِجانفشان  یاساس  یربنا یز  ،یعمدتاً 

  یاجتماع  ی هاتیکودک، فعال  رکردنیپذ)اجتماع  یبه صورت روزانه و نسل   یاجتماع  دیبازتول  یبرا   ار دهیسرما

بهبود نقش  هدهندکه  مکمل  غشوهران  ی عموم  یهاو  و  است  و ره یشان  و  فرد    یهایژگی(  به  منحصر 

معاصر در    یهاکه در آن بحث  یاست؛ بافتار  یدار هی زنان و مردان در خانوار سرما  نیب  یمناسبات خانگ

در    رییتغبه    از ین  یدرباره  ا ی  ،یکیولوژیب  نیاز والد  ر یبه غ  یمراقبت از کودک توسط افراد  تِ یمورد مطلوب

  یی معنا  ییو خودشکوفا  ترشیب  یِمشارکت اجتماع  یزنان برا  یزنان و مردان به منظور آزاد  نیکار ب  میتقس

 [ 66].ندارد

روزانه و    دیبازتول  یو برا  کنندیم  یکار بزرگساالن خود زندگ  یرو یکارگر از فروش ن  یطبقه  یهاخانواده

  ن یترمهم  ایاست که در آن مردان تنها    ییغالب الگو  یالگو.  اندیزنان متک  یکار به کار خانگ   یروین  یِنسل

اصل   رانیمزدبگ همسران  خانگ  نیتریو  با  یکارگران  شاغل  خواه  رابطه  شند هستند،  نباشند.    ی خواه 

اقتصاد   یزنان و ستم اجتماع  ی خانگ  یها تیمسئول  نیمتقابل ب  یکنندهتیتقو مورد    ار یها بسبر آن  ی و 
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قصد ندارم به    چنینهم.  ستین  جانیمجدد در ا   یبه بررس   یاز یمستند شده است و نبحث قرار گرفته و  

 دیتول  یارزش اضاف  که نیا  ا ینپرداخته است    ا ی  اختهپرد  ی کار  یبها   ا یآ  کهنیبپردازم: ا   یکار خانگ  تیماه

است    ی از کار اجتماعاً ضرور  یشکل  یاست که کار خانگ  ن یمطرح است ا  جانیاچه  آن  [ 67] نه.  ای  کندیم

  جادی شود، ا  یداریممکن است با مزد خرچه  آن  کارگر را فراتر از  ی که کاالها و خدمات در دسترس طبقه

از    یکارگر و منبع  یطبقه  یمهم از استاندارد زندگ  ییجز  یکار خانگ  نیبنابرا.  دهدیو گسترش م  کندیم

 دیتول  یکار به صورت روزانه و نسل  ی رویآن ن  قی که از طر   شودیم  ی ندیاست که وارد فرآ  یارزش مصرف

مزدها    یحضور آن سطح کل  رای است ز  دارهیبه نفع طبقه سرما  یکار خانگ  گرید   ی. از سوشودیم  دیو بازتول

.  دهدیم  شیاستخراج شود را افزا   م یمستق  یهادکنندهیاز تول  تواند یکه م  یمازاد  نیو بنابرا   آورد،یم  ن ییپا  را

تقس نه  تاث  میاما  و  خانه  در  بر وضع  ریکار  رابطه  تیآن  نه  خانگ  نیب  یزنان،  و سطح دستمزدها،   ی کار 

  ی ماد  ی مبنا  افتنی  یدهد. برا   ح یوضکارگر را ت  ی در طبقه  یجنس  ی وجود نابرابر  تواندینم  خودیخودبه

  ی خانواده در طبقه  یر یگکه منجر به شکل  ی ایماد  طیشرا  یبررس  ، یدارهیسرما  ی ژهیو   یجنس  ینابرابر 

 .است   یضرور شودیکارگر م

ابزار    یِخصوص  تیبر مالک  یمبتن  یبر ساختار طبقات  ، یخیخاص تار  دیتول  وهیش  کی عنوان  به  ،یدار هیسرما

عنوان کارگران  که به  یدکنندگانیاستوار است، تول  میمستق  دکنندگانیزمان از تولهم  ت یو سلب مالک  دیتول

  د یشان باخود و فرزندان  یضرور  شمعا   لیبه وسا  یابیدست  یکارشان ندارند و برا   یرویجز نبه  یزیآزاد چ

  د یتول  کردنیجهان  یبه سو  یذات  یشی گرا  یدارهی رو در سرما  نیبفروشند. از ا  هیآن را به صاحبان سرما

و نه تنها   شودیانجام م دیو بازتول دیتول طیاز شرا م یمستق دکنندگانیتول یوجود دارد که با جداساز ییکاال

  ی استثنا  کی.  گذاردیم   ریتاث  زیبلکه بر تنوع روزافزون خدمات ن  یصرفم  یو کاالها  ی اهی سرما  یبر کاالها

  د یهرچند بازتول  شود،ینم   د یتول  ی دارهی سرما  یکه بر مبنا  یاتیح  ییکار است، کاال  ی روی روند، ن  ن یمهم در ا

نسل و  جر  یروزانه  مستلزم  نت  یدائم  یانیآن  در  و  است  خدمات  و  کاالها  بازار  تول  جهی از  الزامات    دیبا 

  ی ابا ابزار مبادله  شدهیدار یکارگر، کاالها و خدمات خر  یطبقه  ی. درون خانوادهردیگیشکل م  یدار هیسرما

  ی ا یدیدر چارچوبِ روابط بازتول  شود،یم  بیترک  یبا کار خانگ   دیآیدست مبهکار    یرو یفروش ن  قی که از طر

  ی . کار خانگردیگیم  فرض شیر را پیعنوان کارگر مزدبگخانواده به  یاز اعضا   ی کیکه استخدام حداقل  

است    «ی مصرف  دِی»تول  ن یا  [68]کند،یم  دیخانواده را تول  یاعضا   یمصرف همه  یبرا  یمصرف  ی هاارزش

  ق یرا هم، از طر   شانیو عقالن  یجسمان  یهاتیظرف   توانمیو من م  کنند،یم  دیافراد بدنِ خود را تول  را یز

در خانه،   دشدهیتول  یِمصرف   یهامصرف ارزش  نی بنابرا  [ 69]مصرف کاالها و خدمات، به آن اضافه کنم. 
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  یکاالها  دِیتول  یدارهی سرما  یوهیکارگر است. ش  ی طبقه  یاعضا  یندهیحال و آ  دِیو بازتول  دیزمان تولهم

کننده  در مصرف  ازین  جادی با ا  …مواد مصرف    هی»با ته یمصرف  دِیتول  یعنی  کند،یم  دیرا تول  یمصرف  یماد

چه  آن  [ 70].شوند«یمصرف عرضه م   یوهیش  نیی عنوان محصول و }سپس{ با تعابتدا به  ه ک  یی ایبه اش

 ی وهیبر ش  دیتول  یوهیاست که ش  ینیّمتع  یژگیو  در طبقه کارگر مهم است  یت یجنس  یدرک نابرابر  یبرا

 .کند یاعمال م یو اجتماع یک یز یف دِیبازتول ای  یمصرف دیتول  یوهیهمان ش ایمصرف،  

بازار و مناسبات    یتوسط نمودها  میمستق  دکنندگانیمازاد و استخراج آن از تول  دیتول  ،یدارهیسرما  طیشرا  در

سطح افراد    نیدر ا  [71]است.  بنتامو    تیمالک  ،ی برابر   ،یآزاد  یحوزه  نیا  شود؛یپنهان م  یاجتماع

: رانت،  شودیمحصول م  عیکه منجر به توز   کنندیشرکت م  یارا مالقات و در مبادالت عادالنه   گریهمد

سطح،    نی. اشودیها اختصاص داده مبه آن  دیتول  ندیمختلف در فرآسود، بهره، و مزد براساس عملکرد افراد  

  یو شرط  دیتول  یوهیش یی ربنایز یرابطه  یِهر دو اثرِ ساختار  [ 72]است.  ع یو توز دیتول  نیب  یانیم  ی امرحله

  ند یفرآ  ت یامر ماه  نیزمان هستند. ا   یو در ط  یطور کلبه  ی دارهیسرما  دیتول  ی وهیش  دیبازتول  ی برا  یاتیح

)مانند عرضه    ت یریمد  رقابل یغ  ن یو اثرات آن در لباس مبدلِ قوان  ی طبقات  یکردن سلطهرا، با پنهان  دیتول

 .کندیرازآلود م «یاجتماع  یها تی»واقع ر یمالتوس( و سا  تیو تقاضا، اصل جمع

مبادله و    د،یتول  یعنیــ    دیتول  یوهیکل ش  یوجوه وجود  ایمراحل    نیا  نیب  ی ساختار  یسازهم  مناسبات

در    تواندیکار م  یرویکه ن  شودیم  یممکن  یهادر شکل  یساختار  یهاتیمحدود  جادیــ باعث ا   عیتوز

  د یباشد: بازتول  ختیرد همیتول  ی وهیبا ش  تواندیخود نم  یمصرف  دیتول  ایمصرف    یوهیشود. ش  دیها بازتولآن

شکست    ای  تیآزاد، مستقل و مسئولِ موفق  یافراد  د یتول  یبرا   یاساس ماد  ،یدارهیسرما   یکار بر مبنا  یروین

. از  دهندیم  لیرا تشک  ی دارهیو بازار سرما  یروابط اجتماع  ی که سنگ بنا  یافراد  برد،یم  ن یخود را از ب

  ست ین  یکار محصول طراح  یروین  دیبازتول  یوهیو ش   دیولت  یوهیش  نیب  یختی رعدم وجود هم  گرید  یسو

آن سطح    یانجیو م  کندیم  نییاست که روبنا تع  ع یمبادله و توز  د،یروابط تول  ی دهیچیپ  ی بلکه اثر ساختار

 .است یطبقات   یو مبارزه یکیولوژیب

  ی ا دوره  یاقتصاد  یهامزمن و بحران  ی کاریاز ب  یکه در بستر   تی فاقد مالک  یا طبقه  جادی ا  د،یسطح تول  در

  نیدر ب  دیاز کمبود شغل و رقابت شد  ینیع  یتیوضع  جادیاست، باعث ا   هیخود وابسته به سرما  یبقا  یبرا

ا  ی طبقه  ی اعضا زمان  هم  ل یو تبد  ییکاال  دیتول  شدنیبه جهان  لی با تما   تی وضع  نیکارگر شده است. 

 .شودیم دیبه روابط بازار تشد یروابط اجتماع یهمه
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قابل    یها درک شده و براساس شکاف  کیدئولوژی به لحاظ ا  ینیرقابتِ ع  تِی وضع  ن یسطح مبادله، ا  در

  ،یمل  ی هادر خاستگاه  ییها تفاوت  ای  یقوم  ای   ینژاد  ی هاجنس، سن، تفاوت  یبر مبنا   « یهیمشاهده و »بد

  یداشته باشد، و تضاد جنس  شدهمیتقس  یکار   ی روی است که ن  هی . به نفع سرماشودیتجربه م  ره یغ  ای  یمذهب

  یبازارها   کهنی. با اکندیم  تیو به نفع خود تقو  ردی گیکار مبه  هی است که سرما  ییهامیتقس  اریاز بس  یکی

  کنند،یرقابت را محو نم  ینیرقابت را کاهش دهند، اما هرگز وجود ع  زان یممکن است م  شدهیکارِ جداساز 

کار، به    یروین  دیشد  یِ و بازسازمانده  هیسرما  کی ارگان  بیدر ترک  رییتغ  ،یاقتصاد  یها و در مواقع بحران

 .ابدییم   شیاستقرار مجدد خود گرا

در سطح    گر ید  ی. از سودهدیقرار م  یمتضاد و رقابت  یمردان و زنان را در در روابط  ،ینیع  طیشرا  نیا

  تیواقع  نیا   ی ماد  یمبنا   ن یا  رند؛یگیقرار م  یشیو زا   ی مکمل جنس  ی هامردان و زنان در نقش  ،یکیولوژیب

بالقوه و    یجنس  یشرکا  نعنواها بهآن   زین  یمبادله و مناسبات مشهود اجتماع  ع،یاست که در سطوح توز

  ی هابر شکاف  کهی. در حالدیبازتول  یعنوان عوامل بالقوهبه  یعنی   شوند،یم  روروبه  دیگریکبالقوه با    نیوالد

  یرو یکه در آن ن  یایغلبه کرد، خانواده، محل اصل   ره یو غ  هی اتحاد  ق یاز طر  توانیکارگر م  ی در طبقه  گرید

سطح    نی. در اشودیها، ظاهر مها و نسلجنس  ینهادِ گردآورنده  نیر تعنوان مهمبه  ــ  شودیم  دیکار بازتول

  ، یآزاد  ینه تنها حوزه  نیا  شوند؛یظاهرا آزاد م  ی زن و مرد آزادانه مالقات کرده و وارد روابط  ل،یاز تحل

  و  ی و مردانگ  ی در مورد زنانگ  هایدئولوژ یا   ،یعشق، مادر  یحوزه  چنینهمو بنتام، بلکه    تی مالک  ، یبرابر

زنان و مردان    نیب  یمتقابل  یهایورود به خانواده وابستگ  روابطِ »آزادانه«  نیاست. ا  تیاشکال مشروع  ریسا

و    کاریاز کارگران ب  یاقتصاد  تی حما  یبرا  یبه منبع مهم  یشاوندیمناسبات خو  کند؛یم  جادیها او خانواده

 . [ 73]کار کنند توانندینم گریط دیشرا ا ی یماریکه به خاطر سن، ب شودیم  لیتبد ی از کسان چنینهم

  ی شخص  یاقتصاد  یوابستگ   نِیادیبر روابط بن  یها و مردان و زنان مبتنخانواده  نیمتقابل ب  یوابستگ  اما

  ط یکه به شرا  دهدیقرار م   یتیدر موقع  رندیگیرا که مزد م  یکسان  عیمبادله و توز  د،یاست. مناسبات تول

کمتر    یکه دسترس  رندی گیقرار م یناقتدار بر کسا تِی در موقع  جه یکنند و در نت  دایپ  یدسترس  دیبازتول  یماد

  تی را مشروع  ها یبر اول  ها یدوم  ی ادعاها  یشاوندی ندارند. مناسبات خو  ط یبه آن شرا  یدسترس  چ یه  ا یو  

پ  که یدر حال  بخشد،یم که    دهدیقرار م  یاز وابستگ  ویابژکت  یتیمردم را در موقع  یی وندهایفقدان چنان 

 ی تیجنس  ی . نابرابرشودیم  یشخص  یرفاه( و وابستگ  مانند)  یاسیاز کنترل س  ییهامنجر به ظهور شکل

.  شودیم جادی کارگر ا ی درون طبقه دیتول  یوهیتوسط ش گونه نیاست که بد  یاز انواع مختلف نابرابر  یکی

 دیعوامل بازتول  عنوانِبه خدمتِ گرفتن زنان و مردان به  یدار هی سرما  عِیمبادله و توز  د،یروابط تول  یکل  ریتاث
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  ز ین  ریرا که مزدبگ  دیکه آن دسته از عوامل بازتول   ی است، در بافتار  یو اجتماع یجسمان  دیبازتول  یوهیدر ش

  ی کارگر خانگ  تی موقع  نیهستند و ا  یکه فقط کارگر خانگ  دهدیقرار م  یاقتدار بر کسان  تِیهستند در موقع

از کنترل افراد، از هر جنس،    ارج خ  ط یشرا  نی. ا کندیم  ل یتبد  ریکارگر مزدبگ  یبرا   یساختار  ی نیگزیرا به جا

  جادشدهیا   یهرج و مرج بازار و روابط وابستگ  یگرمیانجیاست که با    دارهیسرما  یطبقه  تیحاکم  انگریو ب

  ریناپذاجتناب  یاقتصاد  ینه«ی»گز  کیبه    یکار خانگ  ،یطیشرا  نی. تحت چنردی گیصورت م  عیدر سطح توز

که مستقل از اراده    دهدیوابسته نسبت به مردان قرار م  یتیموقعها را در  که آن  شودیم  لیزنان تبد  ی برا

 .هاستآن

  رودیکه چرا از زنان و نه از مردان انتظار م  دهدینم  حیگزارش توض  ن یاست استدالل شود که ا  ممکن

کند که در بخش قبل    هی تک  ییهاپرسش ممکن است بر استدالل  نیپاسخ به ا   کهنیشوند و ا  یکارگر خانگ

  ی ها )در تفاوت  کندیجستجو م  دیتول  یوهیرا خارج از ش  یجنس  ینابرابر  یهاشهی که ر  یبحث شد، بخش

مرد    ن یب  ی روان  ای  یکیولوژیب و  ا  ا یزن  پ  یهایدئولوژیدر  کار،    میتقس  ، یدارهیشاسرمای»پدرساالرانه« 

از قبل موجود    ییو روبنا  یاست که موارد ساختار  ن یها ااستدالل  نی(. پاسخ من به ارهیمناسبات قدرت و غ

و عادات    ها یدئولوژیهستند. ا   کنندهنییتع  ار یخانواده به واقع بس  رونیها درون و بجنس  نیروابط ب  ن ییدر تع

ـ از گز  ینحوه  یرا برا   یو رسوم از قبل موجود عوامل  ـ در سطح روابط مشهودـ    ی ها نهیدرک مردان و زنانـ 

  …دیتول  یماد  طیشرا  رییتغ  نی»ب  دیاند. اما باکرده  نییتع  یدارهیشان از همان آغاز سرماروابط  تیخود و ماه

تضاد آگاه شده و با آن    نیها از ا که در آن انسان  یکیدئولوژ یو ا  …  یفلسف  ،یاسیس  ،یحقوق  یهاو فرم

  ر یکاالها و تاث  عیو توز  دیتول  وهی)ش  دیو بازتول  دیتول  طیشرا  رییتغ  نیا  [74]قائل شد.«  زیتما  کنند،یم  مبارزه

که    دهدیقرار م  یمتفاوت  ی هاتی عکارگر را در موق  ی ( است که زنان و مردان طبقهی زندگ  دیآن بر بازتول

ها در  روابط نامتقارن آن  ینابرابر که مبنا  یدسترس  ن یاست. ا  د یبازتول  ط ینابرابر به شرا  یمستلزم دسترس

  ی و ناش  ت،ی عنوان کارگران فاقد مالکبه  د،یتول  طی ها با شراآن  ی از رابطه  یسطح روابط مشهود است، ناش

  ی کار است. الگوها  یرو ین  یِروزانه و نسل  دیدر بازتول  لیعوامل دخ  عنوان به  د،ی و بازتول  دمثلیتول  ط یاز شرا

الگوها  توانندیم   ی دارهیشاسرمایپ  یتیجنس باشند،    ی و همه  ابند،یتوسعه    توانندیم  دیجد  ی تداوم داشته 

و    مردانکه    ی ایماد  ط یشرا  را یباشند، ز  کنندهنییتع  ار یها بسجنس  نیمناسبات ب  نییدر تع  توانندیها مآن

  ی ماد  ط یشرا  ن یآن الگوهاست. ا  یی کارآ  یکنندهنییتع  تی در نها  دهدینابرابر قرار م  ی ازنان را در رابطه

  ، یشیو زا   ی جنس  التی تما   یکیولوژ یهستند که با سطح ب  عیمبادله و توز   د،یروابط تول  یبیاثرات ترک  یجهینت

 .ابندییم  نیتعکامالً    یدار هی و سرما یدارهیشاسرمایپ  ی و با روبناها  شدهیگرمیانجی  یطبقات یو با مبارزه
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  ن یمع  یامجموعه  ای  نی مع  یاجتماع  ندیفرآ  کیاست که براساس آن    یکنندگنییاز تع  یاوهیش  یْگرمیانجی

م   گرید  یندهایفرآ  ی امدهایپ  ،یماد  طیاز شرا    کیعنوان  به  یشناسستیز  قی تصد  [75].دهدیرا شکل 

درنظرگرفتن    یمعنا   هب   یبه سادگ  ؛یستی ز  یی است و نه جبرگرا  انه«یعام  سمیالی مهم نه »ماتر  یِ انجیشرط م

نه    ابد، ی  لیآن تقل  یدیتول  ا ی  یبه ساخت اجتماع  تواندیاست، که نه م  خودیخودبه  یکیولوژ یسطح ب  ریتاث

را به لحظه  توانیم روابط    یامدهایپ  یشناسستیز   [76]داد.  لیتقل  عتیسوژه ـ طب  کیالکتیدر د  یاآن 

  ط یشرا  جادی را، با ا  یکارگران فرد  یکه همه  یروابط  دهد،یرا شکل م  یدارهیسرما  عیمبادله و توز  د،یتول

همکار  یتوسعه  یبرا  یماد جنس  نیب  یمناسبات  اساس  بر  مرد  و  زن  تول  تیکارگران    ی برا  مثل،دیو 

  ی خانواده  ت یخود با تقو  یبه نوبه  زین  ی طبقات  ی. مبارزهدهدیدر رقابت قرار م  اب یبه مشاغل کم  یابیدست

  [ 77]سی. هامفر کندیم   لیرا تعد  دیتول  یدارهیسازمان سرما  ریمقاومت، تاث  انونعنوان ککارگر به  ی طبقه

آن    رییسرنوشتِ در حال تغ  چنینهمکارگر و    یطبقه  ی استدالل کرد که تداوم خانواده  یاکنندهطور قانعبه

عنوان  به  ؛داد  حیتوض  ه ی انباشت سرما  یازهاین  ایکارگران مرد    یِجنس  ضیبراساس تبعصرفاً    توانیرا نم

منعکس  ینهاد منفعالنه  ن  یکنندهکه  ح   ازهایآن  کارکردها  نیدر    ی هژمون  یحام  کِیدئولوژیا  ی انجامِ 

توض  دارهیسرما  ی طبقه موفق  یطبقات  ی مبارزه  تی وضع  دیبا  یکاف  حیاست.  تام  ینسب  تیو  در  را    ن یآن 

 .ردیهم درنظر بگ ا یمزا ریدستمزد خانواده و سا

  ی ها حالت  کند؛یم  جادی ا  یساختار  یهاتیکار محدود  ی روین  دیممکن بازتول  یها حالت  یبرا   دیتول  یوهیش

بقا سازگار باشد که در آن افراد   یاحتمال  یو راهبردها یدار هیبا سرما  یاز نظر ساختار  تواندیکه م یممکن

م پراکندگ  توانندیطبقه کارگر  آس  یبر  برابر هوس  یریپذب یو  در    ر یمتغ  یهابازار کار و شکل  یهاخود 

  لیگوناگون تعد  یهارا به روش  هاتیآن محدود  گر ید  یاز سو  ،یطبقات  یاستخراج مازاد غلبه کنند. مبارزه

  ،یطبقات  ی و مبارزه  یک یولوژیسطح ب  یِبیترک  یانجیطبقه کارگر به م  ی. خانوادهردی گیو به چالش م  کندیم

مشخص شده   دیبا نی . بنابرا شودیزنان و مردان کارگر، ظاهر م یغالب و مفتوِح بقا برا یِعنوان استراتژبه

عنوان عوامل  زنان( است که زنان را به  یدیبازتول  ی ها نقش  ایکارگر )  ینه اقتدار مردانِ طبقه  نیباشد که ا

  ر یکار مجزا و سا  یو نه اقتدار مردان که بازارها  کند یکارگر حفظ م  یطبقه  ی هادر خانوار  دیبازتول  یاصل

که در    یممکن  یهاراه  یاست که برا  هیقدرت سرما  نی. اکندیم  جادی ا  هاتیجنس   نیب  یبرابر  یموانع برا

داشته باشد،   یخود دسترس  یروزانه و نسل  دیبازتول  یبرا  یضرور   طی بتواند به شرا  تی فاقد مالک  ی آن طبقه

عنوان  کارگر است که به  یمردان و زنان طبقه  ینسب   ی ناتوان  نیو ا  کند؛یم  جادی ا  ی ساختار  یها تیمحدود

  یهم روابط همکار  شوند که  ی دیمناسبات بازتول  ن یمجبورند وارد ا  کنند،یبقا تالش م  ی که برا  یافراد
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و    د،یو بازتول  دیتول  نی و کار، ب  هیسرما  نی. تضاد بیشخص  یاقتصاد  یاست و هم مناسبات نابرابرِ وابستگ

 ن یمتضاد روابط ب  تیماه  یکنندهنییعوامل تع  شود،یم  جادیا   قیطر   نیکه به ا  یطبقات  یطوالن  یمبارزه

  ی عنوان وحدتبه  یدرستبه  توانیکار را م  یروین  دی بازتول  یوهیش  ن یکارگر است. بنابرا  ی زنان و مردان طبقه

بر    یمبتن  یِوابستگ  یوندها یپ  حالنیدر ع  یو همبستگ  یهمکار   یوندهایاز تضادها درک کرد، که در آن پ

کارگر   یمذکر و مونث طبقه یاعضا  یبرا یدارهی سرما طیاست که تحت شرا  یامکانات ساختار  موعهمج

 .مفتوح است

 ی بندجمع

بازتول  یو طبقه  یدار هی سرما  روابط در  اجتماع  یک یزیف  دیکارگر  تمام صورت  یو    ی اجتماع  یهایبنددر 

محدود  یدار هیسرما سو  یمشابه  یساختار  یهاتی تحت  از  دارند.  تجرب  گرید  یقرار  قابل    یمظاهر 

  ی شکل خاص  نندهمامثالً    است،  یاجتماع  یبندفردِ هر صورتمنحصربه  یهایژگ یها بازتاب وآن  ی مشاهده

که    ییروبنا  یهایژگی اند؛ وخورده  وندیبه هم پ  دی تول  یِ دارهیشاسرمای و پ  ی دارهیسرما  ی که در آن الگوها

  ی بندخودِ صورت  یِدرون  یها یژگیآن دارد؛ و و  نیی در تع  یاست و نقش مهم  ربنایز  یدگیچیپ  یدهندهنشان

 .یالمللنیآن در ساختار ب ت ی موقع یعالوهبه یاجتماع

ا  جوهر من  صورت  ن یبحث  در  که  مشاهده  یهاشکل  ، یدارهیسرما  یاجتماع  یها یبنداست    ی قابل 

عنوان  )به  د یتول  یوهیکه در آن ش  شودیم  نییتع  یا یخی توسط روشِ مشخص تار  تی در نها  ی جنس  ینابرابر 

کارکن    یعضا ا  یابیحاکم است( بر دست  ی دارهیسرما   دیتول  یوهیکه در آن ش  دهیچیپ  یساختار  تیکل  کی

غ مزدبگ  رکارکنِیو  )کارگران  فرودست  حقوق  ریطبقات  کشاورز  ر،یبگو  کارگران  و    کارانیب  ،یدهقانان، 

به شرارهیغ نسل  دیبازتول  یبرا  یضرور  یِماد  ط ی(  و  اگذاردیم  ریتاث  شانیروزانه  با  واقع  که نی.    ی اثرات 

و    یتوسط مبارزه طبقات  شهیطبقات هم  نیا  انیدر م  یو اجتماع  یجسمان  دیبازتول  یوهیبر ش  دیتول  یوهیش

و    ر ییتغ نیچن یبرا  یدار هیسرما  دیمناسبات تول یدار یشده است، حفظ و پا نییو تع  لیتعد ها یانجیم ریسا

حت  کندیم  جادی ا  یساختار  ی ها تیمحدود  ییهالیتعد موارد  یو  در  است  ماه  ،یممکن  به    تی بسته 

در هر    ن،یها را معکوس کند. عالوه بر اآن  ن،یمع  یدر زمان  یاجتماع  یبندبر صورت  رگذاریتاث  یهابحران

  ی تجرب  یعهمطال  جه،یاست؛ در نت  ربنایز  یدگیچیبازتاب پ   یاجتماع  یسطح قشربند  یْاجتماع  یبندصورت

 د، یو بازتول  دیتول  ییربنای مناسبات ز  یها دربارهگزاره  ی توسعه  یبرا   نیشیپ  یبر آثار نظر  دیبا   یجنس  ینابرابر 

موجود در طبقه،    یهازنان و مردان درون طبقه است، جناح   نیمناسبات قابل مشاهده ب  یکنندهنییعکه ت 

 .باشد یمتک [78]«یمتضاد طبقات ی هاتیو »موقع
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د  دیبا  نیبنابرا از  که  باشد  ا  سمیمارکس  دگاهیروشن  است    نیساختارگرا  عمده  »طبقه«  که    ا یموضوع 

از    شیب  یسازساده  رد،ی خود بگبه  یی هاها ممکن است چه شکلمتقابل« آن  ی»وابستگ   که نیا   ای»جنس«؛  

شبحِ   هیتوسط واکنش خودکار عل  ای  ینیشیپ  یاسیس  یها با الزام  توانندیاست که نم  یادهیچیحد مسائل پ

کرده است،    ر یرا تسخ  کا یآمر  ی صحنه روشنفکر  رسدیارتدوکس« که به نظر م  سمی »مارکس  سم«ِی»اکونوم

  ع یمبادله، توز  د،ی)تول  اش یوجوه وجود  یدر تمام  ی دارهیسرما  د یتول  ی وهیصادقانه از ش  یلیحل شوند. تحل

 یو اجتماع  یجسمان  دی بازتول  ای  یمصرف  دِیتول  یوهی ش  د،یتول  یوهیکه ش  دهدیو مصرف( به وضوح نشان م 

  د یبازتول  یبرا   یضرور   ط یخود و شرا  دِیبازتول  طیبر شرا   دار هی سرما  ی که طبقه  ی . کنترلکندیم  نییرا تع

طبقات    ان یخانواده در م  ینسب  ت یها و اهمجنس  ن یروابط ب  ت یماه تیدر نها   کند،یطبقات کارگر اِعمال م

ها  خواهد بود که در آن  یعمده همانا کشف عوامل خاص  ینظر  یفهیوظ  نی. بنابراکندیم  نییرا تع  یاجتماع

  ی کار، نقشه  نیو با انجام ا  شود،یواقع م  یدارهی طبقات، تحت سرما  یهاطبقات مختلف و جناح   دِیبازتول

  دگاه ید  نی. از ا شودیم   میترس  شوند،یم  میها که توسط آن عوامل تنظجنس  ن یممکن ب  یِ خی مناسبات تار

نابرابر   یهاکه شکل  یحاتیتمام توض   ی دارهیسرما  یاجتماع  یهایبندرا درون صورت  یجنس  یمشهود 

  ی بررس  هاتیجنس  نیب  یاجتماع  یهاتفاوت  ای  ،یشناختروان  ،یشناختستی مختلف ز  یها یبراساس واکاو

  د ی تول ی وهیدر تعامل با ش اام دیتول ی وهیجدا از ش  یاجتماع د یبازتول یوهیش لیو تحل ه یبه تجز ای کنند،یم

دارند. از    حشی که قصد توض  رندی گیم  دهیرا ناد  ییها دهیپد  یخی خاص تار  یکنندهنییعوامل تع  پردازند،یم

طبقه  زی تما  ی درباره  یشناختجامعه  یهالیتحل  گر،ید  یسو تحل  یجنس  یبندو  از    یستینیفم  یهالی و 

  لیــ باشد که با تحل  یــ نه التقاط  یانتقاد  تواندیره میو غ  یستم روان  مان،ی و زا   یستم باردار  ت،یجنس

ادغام    ی دارهیها در سرماآن  ییو روبنا  یخاصِ ساختار  یکنندهنییاز عوامل تع  انهیساختارگرا   یستی مارکس

نظر انتقاد  نیچن  یربنای ز   یِاصل  ی شود. فرض  ز  یا یادغامِ  تول  ر یبه شرح  مناسبات  بازتول  د یاست:   د یو 

خود به آن وارد    یهستند که زن و مرد مستقل از اراده  ی)که مناسبات  یدارهی سرما  یماعو اجت  یجسمان

محدودشوندیم دامنه  یخاص  خاًی تار  یساختار  یهاتی(  بر  نابرابر  یتجرب  راتییتغ  یرا  در    یجنس  یدر 

فم  ییهاتی محدود  کنند؛یم  لیتحم  یدار هیسرما  یاجتماع  یها یبندصورت دانش  وفور    یستینیکه  به 

و عوامل    یجنس  یمشهود نابرابر  یهاشکل   نیخاص ب  وندیپ  یِو تجرب  ینظر  یِمستند کرده است. بررس

  فرض شیرا پ  کنندهنیی و عوامل تع  یانجیموارد م  نیتر مهم  یها، بررسآن  ییربنایز  یساختار  یکنندهنییتع

  ی برا  یمناسب  یمبنا  چنینهمبلکه    دهد،یم  شیرا افزا یجنس  یاز نابرابر  ینه تنها درک علم  نی. اردیگیم

 .دهدیم ها ستینیمدت و بلندمدت به فمکوتاه یو اقتصاد یاسیاهداف س ی ابیارز
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است که    یگرانیدر کار د  یمقدمات  یمشارکت  افت ی فصل بسط و توسعه    ن یکه در ا  یتیجنس  ی نابرابر  لیتحل

  جادی و ا  یستیمارکس  ی ها از ستم بر زنان، طرح پرسش  یستیمارکس  یاهیطور مشابه در شرح و بسط نظربه

  یپروژه ضرور   ن یا  یا ساختارگرا بر   سمی مارکس  [79]کردند.  فهیانجام وظ  یستی مارکس  ی هاپاسخ  یو ارائه

  زاتیمهم و تما  یشناختساختارگرا مالحظات روش  سمی مارکس  کند؛یم  لیآن را تسه  یادی اما تا حد ز  ست،ین

. با  کندیم  یبنداست، فرمولنشده  انیب  هاکیطور منظم در آثار کالسوضوح و بهرا که به  یدیکل  یلیتحل

  ی در بسط و توسعه  یقابل توجه   ریاحتماال تاث  ارگراساخت  سمی مارکس  ،یکنون  یخ ی تار  طیشرا  تی توجه به ماه

  ییِ توانا  ی درباره  کیآکادم  یاز بحث  ش یب  ی زیدر خطر است چچه  آن  ندارد. اما   ییکایامر   یستینیفم  ه ینظر

مبارزه    تِ یو موفق  دهندیخبر م   یاسیو مبارزات س  هااستیاز س  هاهیمختلف است. نظر  یهاهینظر  یروشنگر

آن در طول زمان   یدکنندهیو بازتول دکنندهیدارد که تا چه حد عوامل تول نیبه ا یبستگ یجنس یبا نابرابر 

د  ییشناسا  یدرستبه از  باشند.  توسعه  سمیمارکس  دگاهیشده  و  بسط  نقش    ییهاهینظر  یساختارگرا،  که 

  جاد یو ا  کنندهدیآن عوامل تول  ییدر شناسا  ادیبه احتمال ز  کنندیم  قیرا تصد  دیتول  یوهیش  یکنندهنییتع

 .موثر موفق خواهند بود یاسیس یهایاستراتژ 
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Reproduction  اثر Martha E. Gimenez. 

 

 : هاادداشت ی

با عنوان »مارکس، زنان و    نسمه ی. خی فصل دوم مجموعه مقاالت مارتا ا  رسد ی که به نظر خوانندگان م  یامقاله [.  1]

که کتاب ترجمه شود    دمیالزم د   ی ست یمارکس  سم ینیفم  یکتاب در حوزه   ت یاست. با توجه به اهم  « ی داره یسرما  د ی بازتول

دادم مقاالت   حی ترج  شود، ی و گاه ناممکن م  یچاپ و انتشار طوالن   ندیاقطور است و فر  اریبس  یکه کتابخاطر   ن یبه ا   یول

  سم، ینیو فم  سمیتحت عنوان مارکس  شیپ  یکتاب چند  ن ی عالقمندان بگذارم. فصل اول ا  اری ترجمه و در اخت  جی تدررا به

ده است،  ش شرو منت یگردآور  2019فصل دوم همان کتاب است. کتاب در سال  نینقد منتشر شد و ا تیترجمه و در سا

  ی نه ینظرات به روز در زم  لی ها در تحلآن   یو همه   ستندین  ی م یلزوما قد  یول   گردند ی بازم  خ یتار  ن یالبته مقاالت به قبل از ا

مجموعه    نی : »اسدینوی مجموعه مقاالت م   نی ا  یدر مقدمه  نسمه یکارآمد هستند. خود خ  ار یبس  ی ستیمارکس  سمینیفم

درک    یبرا  ی ستیمارکس  یه ینظر   تیو اهم  سم،ینیو فم  سمیمارکس  یاست به آثار مربوط به رابطه  ی سهم  یمقاالت ادا

  ی برخ  یرا در مطالعه   یخ یتار   سمیالیاست که ارتباط ماتر  نی . هدف ایو اجتماع   یاسیس  ،ی اقتصاد  راتییتغ  یِ فعل  ی روندها



38 
 

بازتول  ی اسیو س   ک یمهم آکادم  ی هاپرسش  ب  ، یت یهو  ی هااستی س  ، یاجتماع  د ی نشان دهد: ستم بر زنان،  کار    ن یارتباط 

  ر ی ها و ساجنبه   ن یدانش ما در مورد ا  قیتعم  یطبقه برا  ینشدهرفته یو غالبا پذ   یدیکل  تی پرداخته و کار نپرداخته، و اهم
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 و خانواده  تی جنس یمارکس درباره
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 : هتر براون ینوشته

 ی داراب ای: رو یترجمه

 

از    یکیاند.  داشته  سمی مبهم با مارکس و مارکس  ی وندیحالت پ  نیدر بهتر   ستینیفم  نیاز محقق  ی اریبس

 .مارکس/انگلس است یمناقشه، رابطه  یهاحوزه نیترمهم

د  مطالعات و  کارور،  ترل  لوکاچ،  م  یمعنادار   یها تفاوت  گرانیجورج  درباره  انیرا  انگلس  و    ی مارکس 

ها  آن  یها مطالعات، تفاوت  ن یبر ا  هی [ من با تک1اند.]نشان داده  گریمسائل د  یشمار   چنینهمو    کیالکتید

با جنس رابطه  ن  ت یرا در  ا امدهیخانواده کاو  زی و  به  نی.  ز  ت یاهم  یجار  یها ثبح  ی برا  ژهی وامر    را یدارد، 
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آماج انتقاد    دانند یم  یاقتصاد   یی جبرگراچه  آن  لیمارکس و انگلس را به دل  ستْینیاز محققان فم  ی تعداد

  ی عنوان تفاوت مهمدو، به  نینزد ا  ی اقتصاد  ییگراجبر  یحال، لوکاچ و کارور به درجه  نیاند. با اقرار داده

م را  کنندیاشاره  انگلس  دو،  هر  علم [monistic] انگارترهیپاکت.  مو  مارکس  از  رادانندیباورتر    ا ی. 

از هم جدا    ت،یجنس  یمسئله  یاست که درباره  یاز معدود افراد  یکی  ایفسکایدونا مارکس و انگلس را 

موضع انگلس، در مقابلِ درک    یانهیو جبرگرا  انگارهیپاتک  تیبه ماه  بیترت  نی زمان که به همهم  کند،یم

جنس  ترفیظر  یکیالکتید روابط  از  م  یتیمارکس  سال2.]کندیاشاره  در  چندان  ریاخ  ی ها[  از    یبحث 

  نی، ا 1980و    1970  ی ها و خانواده شکل نگرفته است، اما در دهه  ت یجنس  ی مارکس درباره  یهانوشته

و    سوکهارت   یمانند نانس  یستینیمحققان فم  از موارد،  یبود. در تعداد  یادیز  یهاها موضوع بحثنوشته

  ب یترک  یستینیفم  یهی اشکال نظر  ری سا  ایمارکس را با اشکال روانکاوانه    یکل  هی هارتمن عناصر نظر  یدیها

  ی لیتکم  یا هینظر  ازمندین  چنینهمو    نیکورب  تیمارکس را نسبت به جنس  یهی محققان نظر  نی[ ا 3کردند. ]

  ی عنوان نقطهمارکس را به  یخی تار سمیالیها ماتر حال، آن  ن یقلمداد کردند. با ا یتیدرک روابط جنس  ی برا

تول  یبرا   یشروع ا   دیفهم  بر  فم  یتعداد  ن،یحفظ کردند. عالوه  اواخر    زین  ستیمارکس  ی هاستینیاز  از 

مثال، مارگارت    یاند. براداشته  یمشارکت نظر   یاسیاقتصاد س  یدر حوزه  ژهی وبه  1980تا    1960  یدهه

را از نو    یاند تا کارخانگتالش کرده  یسککام همگ  یو وال  یچی فدر  ایلویداال کاستا، س  اروسای بنستون، مار

از   پارچهکی یفهم یدوگانه به سو  یهااست تا فراتر از نظام دهیفوگل کوش زی ل چنینهم[ 4کنند.]  یابیارز

از    توانینشان داده است که م  زیهولمشتروم ن  ی[ نانس 5حرکت کند.]  یاجتماع  دیو بازتول  یاسیاقتصاد س

و پس از آن    1990  یدر دهه  یاری[ بس6زنان استفاده کرد. ]  عتیطب  ی خیدرک تحول تار  یبرا مارکس  

  ج یــ را که شکل را  دارانههیسرما  یــ پدرساالر  ی دارهیو سرما  یمردساالر  ی دوگانه  یهانظام  ی هینظر

.  کردندیم  یخورده تلقشکست  یاپروژه  چونهمبود،    1980و    1970  یهادر دهه  یستیالیسوس  سمینیفم

  سمینیفم  تی احتماالً بر محبوب  یشرق  یو اروپا  یشورو   ریدر اتحاد جماه  سمی در هر صورت، سقوط کمون

همان  ی منف  ریتأث  یستیالیسوس است.  آ داشته  که  نظر  انگ ی   سیریطور  بود،  کرده  استدالل    یهیقبالً 

  یبا توسعه  یکیبود ــ    یمتفاوت از جامعه مبتنکامالً    یهی بر دو نظر  رایدوگانه نابسنده بود ز  یهاستمیس

  ک یر  ب  یمبتن  یگریسر و کار دارد و د  یآور و فن  یاقتصاد  ،یجامعه، عمدتاً از نظر اجتماع  یخیتار   یایپو

دشوار    ار یگسترده بس  ی ها تفاوت  ن یا  لیبه دل  ه یدو نظر  نیا   دادنی[ آشت7است.]  ستای ا  یِروانشناخت  دگاهید

  د یبر تول  دیو تأک  تینسبت به جنس  نیکورب  یهامقوله  ،ییجبرگراچه  آن  ها بهآن  یحال، نقدها  نیاست. با ا 

مجدد من   یبررس یفراهم کرد برا  یشروع ینقطه دانستند،ینزد مارکس م دی بازتول گرفتندهیناد یبه بها

که در باال    ستیمارکس  ی هاستینیــ که در کنار آثار فم  قی دق  یمتن  یاز آثار مارکس با استفاده از واکاو 

 .ردیگیذکر شد قرار م
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و خانواده در    تینسبت به جنس  یادیز  یبود، اما دلمشغول  ییایکتوریو  یدئولوژی عناصر ا  یمارکس حاو  آثار

خود   یو فلسف یاقتصاد یها نوشتهدر دست 1844در سال  لیآثار او پراکنده است. مارکس همان اوا انیم

رشد جامعه استفاده کرد.    تِ یکل  یبرا   ی ار یعنوان معزنان در جامعه به  گاه یاز جا  توان یاستدالل کرد که م

  هیانیب  نیبخش ا اغلب الهام  هی ــ شارل فور  کرده بود  ی اظهارنظر  نینبود که چن  ی کس  نیاو مطمئناً نخست

ـ اما برا   گاه یجا  ر ییتغ  یمردان برا  یفراخواندن سادهصرفاً    از   شیب  ی زیچ  نیمارکس، ا   ی دانسته شده استـ 

  ی او درباره  یکل  یهی با نظر  ماً یکه مستق  کردیمطرح م  یکیالکتید  یزنان بود. در عوض، مارکس استدالل

  یدیجد  یروابط اجتماع  دیبرود، با  شیپ  اش یدارهی جامعه فراتر از شکل سرما   کهنیا  یجامعه مرتبط بود. برا 

  دیگریکبتوانند    دیها بانباشد. انسان  یمتک  گانهیزمخت و ب  یارزش  یبندصورت  کیبر  صرفاً    که  ردیشکل بگ

را    یزیفرد چه چ  کیباشد که    نیشان به افقط ارزش  کهنیبدانند و نه ا  مندارزشخودشان    ی واسطهرا به

  مییدر اکثر جوامع، اگر نگو  را ی دارند، ز  یا ژهی و  تی نظر زنان اهم  ن یفراهم کند. از ا  ی گرید  ی برا  تواندیم

  ک یاز رشد برسند که    ی ارجهبه د   دیمردان و زنان با   ن،یهستند. بنابرا  یاهیگروه حاش  کیهمه، معموالً  

باشد. عالوه بر    مندارزش  ره یمرد و زن و غ  یانتزاع  ی هاهست و نه براساس مقولهچه  آن  یواسطهفرد به

. مطمئناً، مارکس  کندیاشاره م  ستایو نه ا   ایپو  یا عنوان مقولهبه  تیمارکس به جنس  رسدیبه نظر م  ن،یا

  ی نقد  ،یآلمان  یدئولوژی و ا  1844  یهانوشتهحال او، در دست  نیادعا را مطرح نکرد: با ا  نیا  ماًیهرگز مستق

گذاشت.    اریجامعه در اخت/عتیطب  یبر دوگانگ  یمبن  یانگار سنتدوگانه  یهادگاهیرا، به د  نیگزیو جا  ،یجد

وجود داشته باشند    زیمتما   تی عنوان دو موجودو جامعه به  عت یطب  کهنیا  یجاکه به  کندیمارکس استدالل م

با هم    یکیالکتیتعامل دارند، از نظر د  دیگر یکبا    ی گرید  ا یدر ذات خود    یادیبن  یر ییتغ  جاد یا   بدون که  

.  کنند یم رییتغ عتیهم فرد و هم طب کند،یتعامل م عتیکار با طب قی انسان از طر  کهیمرتبط هستند. زمان

کارْ ابزار    ندیدارند و فرآ  تیدموجو  عت یاز طب  ییعنوان جزها بهکه انسان  دهدیرخ م  لیدل  نیامر به ا   نیا

  ستا ی ا یجامعه موجودات زیو ن عتی طب کهنی. مارکس با درنظرگرفتن اکندیرا فراهم م ییوحدت گذرا نیچن

وجود داشته باشد. در  تواند یاست نم «ی عی»طبچه آن از  یخیبرداشت فراتار چیاستدالل کرد که ه ستند،ین

 .داشته باشد تیموضوع  یمشخص ی خیواحوال تاراوضاع  یابر  تواندیفقط م «یعیمفهوم »طب کیعوض، 

کرد    هیتشب  دیگریکبه    ازحدشیب  دیمرد/زن را نبا  یانگارفرهنگ و دوگانه/عتیطب  ی انگاردوگانه  که نیا  با

  ر ییکه ما به دنبال تغ  نجامدیها بمقوله  نیا [reification] یزانگار یبه چ  تواندیصورت م  نیــ که در ا

  کندیفرهنگ اظهار م/ عتیطب  یانگارکه مارکس در رابطه با دوگانه  یکیالکتیتفکر د  یــ نوع  میها هستآن

ها در  مشهود است. آن  زین  ی آلمان  یدئولوژ یدر ا   یت یکار جنس  م یتقس  یدر بحث مارکس و انگلس درباره

. در عوض،  ست ین  «یع ی»طبکامالً    که  کنندیاشاره م  یزیعنوان چبه  هیاول  یکار در خانواده  میبه تقس  جا،نیا

ا  کنندیخانواده گوشزد م  ی توسعه  ی در بحث کوتاه خود درباره  یها حتآن مبتن  میتقس  ن یکه  بر    یکارِ 
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متفاوت زنان،    یولوژی در آن ب  که ییاست، جا  «یعی »طب  افتهینتوسعه  یدیهمان روابط تول  یفقط برا  تیجنس

برخ برا  نیسنگ  یک یزیف  فیوظا  یانجام  مآن  ی را  دشوار  بدکندیها  لفافه  در  کهتر   نی .  که    ی معناست 

  یی جااز آن  ن،یکند. عالوه بر ا  رییجامعه تغ  ر ییبا تغ  تواندیاست که م  ی زیجوامع چ  ن یزنان در ا  یشدهفرض

خودشان    دیاست: زنان با  از ین  یآور فن  یاز توسعه  شیب  ی زیاست، به چ  انی در م  یاجتماع  یکه عنصر

 .بدهند رییخود را تغ تی تالش کنند تا وضع

.  پردازدیم  ی دارهیسرما  ی زنان در جامعه  ت یبه موقع  اش هیاول  ی هادر نوشته  گرید  ی حداقل در دو جا  مارکس 

در    ،یفلور دو مار   س،ی پار  یلیتخ  یروسپ  یاوژن سو درباره  یاخالق  ریمقدس از تفس  یمارکس در خانواده

به    اش یرا از فقر و زندگ یدو مار   ور فل یشاهزاده آلمان  ک یرمان،    ن ی. در اکندیانتقاد م سیرمان اسرار پار

که هر    سپاردیم  شیکش  کیو    یمذهب  یزن  ی»نجات داده است«. او فلور را به سرپرست  یروسپ  کیعنوان  

پس  یو اندک شودیصومعه م کیاو وارد  ت،ی. در نهادهندیم میبودن رفتار او را تعلدو به او خالف اخالق

 .ردی میاز آن م

دل  جا،نیا  در به  سو  اوژن  از  بر شکل  کیکاتول  یاجتماع  یهاآموزه  یرانتقادیغ  رشیپذ  لیمارکس    ی که 

ها موجودات  . انسانکندیدر عمل حاصل شود، انتقاد م  تواند یاز اخالق تمرکز دارد که هرگز نم  یانتزاع

  ی شخص یمخصوصاً برا مرا نی. ارندیبگ دهیخود را ناد یجسمان یازهایکه بتوانند ن ستندی محض ن یروحان

مار دو  فلور  بود، چر  یمانند  او همانصادق  ماکه  اشاره  مارکس  معاش خود   نیتأم  یبرا   کند،یطور که 

او را نشان داد و به    یانحطاط اخالق   یبه مار   شی حال، کش  نینداشت. با ا  یجز روسپگر   ی گرید  ی نهیگز

مورد نداشت.   نیدر ا ی ایانتخاب واقع  چیاو ه هک ت یواقع نیرغم ااحساس گناه کند، به دیاو گفت که او با

. عالوه بر  دهدیاسفبار زنان طبقه کارگر نشان م  تی با وضع  ی ادیز  یمتن، همدرد  نیمارکس در ا  ن،یبنابرا

جانب  ن،یا م  تیحی مس  یداراو  انتقاد  باد  به  پ  ردیگیرا  در  ناب  گاه یجا  دن یبرکش  یکه  نفس  یشکل   از 

[mind] است بدنناب از  ینسبت به شکل. 

کارگر محدود نکرد.    یرا به طبقه  یدار هیزنان در سرما  یانضمام  تیهمه، مارکس نقد خود از وضع  نیا  با

در طبقات باالدست    یبه ستم خانوادگ   ،یخودکش  یخود از اثر پوشه درباره  1846  یمارکس در مقاله/ترجمه

ستم    لیزنان به دل  یبه خودکش   کند،یکه مارکس از آن بحث م  ی[ سه مورد از چهار مورد8.]کندیاشاره م

که شوهر حسودش او    لیدل  نیبه ا  یا کم تا اندازهمتأهل دست  یمورد، زن  کی مربوط است. در    یخانوادگ

زده است. مورد دوم مربوط به    یداده بود، دست به خودکش  یو جنس  یرا در خانه حبس کرده و آزار جسم

کردند،   ریاو را تحق  نشی نامزدش گذرانده بود. پس از بازگشت به خانه والد  یخانه  را در  یبود که شب  یزن

  یی کردن پس از ماجرا  نیجوان در سقط جن  یزن  ی و او بعداً خود را غرق کرد. مورد آخر مربوط به درماندگ

 .اش بودبا شوهر عمه عاشقانه
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سخنان خود، نسبت به    یاز پوشه و افزودن ضمن  ییبر فرازها  دیموارد، مارکس با تأک  نیدو مورد از ا   در

فراز از پوشه    نیبر ا  دی مارکس با تأک  ن،ی. عالوه بر اکندیم  یادیز  یدردزنان ابراز هم  نیاسفبار ا  ت یوضع

انواع  ب : »انقالکندیاشاره م  یی بورژوا  ی خانواده  نی ادیبن  یبه ضرورت دگرگون استبداد را سرنگون    همه 

زاست،  بحران  کهییدر جا  اندازد،یها ممستبدِ حاضر در خانواده  یروهایکه انسان به گردن ن  ینکرد. شرارت

آن را    ییمارکس خانواده در شکل بورژوا  ب، یترت  نیاست.« به ا  سهیمقا ها قابلدر انقالب  روهاین  نیبا هم

 [ 9].کند رییتغ  یتوجهبه طور قابل دیبهتر محقق شود با ی اامعهو اگر قرار باشد ج  داندیم گرستم 

ها استدالل کردند که  بازگشتند؛ آن  ییبورژوا  یبه نقد خانواده  ستیکمون  فستیو انگلس در مان  مارکس

که    ی ماد  ط یرو به زوال است. شرا  ییو انتقال دارا  ت یری بر مد  یخود، اساساً مبتن  یی خانواده در شکل بورژوا

انتقال   ی برا ی اموال چی ها هبود، چراکه آن ی رو به نابود ا یپرولتار ان یشکل از خانواده بود در م ن یمنجر به ا

بوده باشند، اما ــ اکنون ــ    ی شتیکشاورزان کوچک مع  ی ها ممکن است زمانبه فرزندان خود نداشتند. آن

ها مجبور شدند گوناگون، آن  یها وهیبه ش  ن یزم  تی سلب مالک  ی به واسطه  رای نبود، ز  ر یپذامکان  گر ید  نیا

انتقال اموال به فرزندان    ییتوانا   نیها بروند. قدرت پدر بدون اامرار معاش خود به شهرها و کارخانه  یبرا

و در    افتهیکاهش    یری چشمگ  زانیبه م  شان،یخانواده در طول زندگکار    یرویپس از مرگ خود و کنترل ن

ممکن است  چه آن یزمان، درباره نیاز خانواده در حرکت بود. مارکس و انگلس، در ا  یگریشکل د ریمس

 .شکل از خانواده رخ دهد، اصالً بحث نکردند نیپس از انحالل ا هبالقو

و    تیجنس  یدرباره  هی ماده و ما  یتوجهقابل  زانی اختصاص دارد، م  یاسیبه نقد اقتصاد س  هی سرما  اگرچه

ا در  مارکس  دارد.  وجود  آن  در  به  نیخانواده  مانچه  آن  اثر  الغا  ستیکمون  فستیدر  عنوان   یبا 

[Aufhebung]   اردشدن. با و بخشدیبه آن م  یو شکل مشخص  گرددیکرده بوده، بازم  فیخانواده توص  

مهم    یابه دسته  زیاست، زنان و کودکان ن  نیسنگ  یکیزیتر مستلزمِ کار فها، که کمبه کارخانه  آالتنیماش

  ی ادهیها از گروه ستمدآن  رایکارگران قائل است، ز  یبرا   ی اژهیارزش و  هی. سرماشوندیاز کارگران بدل م

 .کردها را به کار با دستمزد کمتر مجبور آن توانیهستند که م

  کنند یاذعان م  ها ستی نیفم  تر شیبچه  آن  که مارکس از  دهدینشان م  ه یسرما  ی از فرازها  ی گرید  شمار

که    سدی نویعنوان مثال، او مداشت. به  یتر فیظر   اریبس  دگاهیکار د  یروهاین  نی زنان در ب  گاهینسبت به جا

اکنون    رایکردند ز  دایپ  لقوهخود قدرت با  یخصوص  یها در زندگکار، آن  یروین   یزنان به جرگه  وستنیبا پ

روز تحت کنترل    یگذشته در بخش عمده  چونهمخود مشارکت داشتند و    یدر رفاه خانواده  یاز نظر مال

  ن یا  یمارکس هر دو سو   جا،نیبر خانواده داشت. در ا   یی بسزا  ر یامر تأث  ن یپدر نبودند. ا  ا یشوهر    میمستق

  ف یخانواده را تضع  یسنت  ی و کار شبانه ساختارها  ی النطو  یها سو، ساعت  کی . از  دهدیتحول را نشان م

  ی به اندازه  توانستندی»مردانه« شده بودند و اغلب نم   یکار خود تا حد مشخص  لیزنان به دل  رایز  کرد،یم
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  نیکه ا  کندیمارکس خاطرنشان م  گر،ید  یدر فراز  گر،ید  یگذشته از فرزندان خود مراقبت کنند. از سو 

از خانواده« که در    ی»شکل باالتر   سوی  به   –مخالف حرکت کرد    ی ریدر مس  ت«یشخص  یظاهراً »تباه

 [ 10] . مردان خواهند بود یمرتبههم یراستآن زنان به

 چنینهمو    ه، یمحدود بود، اما او در مجلد اول سرما  ی ستم بر زنان کارگر قدر  یبحث مارکس درباره  اگرچه 

.  کندیارائه م ی دارهیاز مفهوم کار مولد را در سرما  ه یپرما ینقد ه، یسرما ی برا  اشهیاول س ینوشیمطالب پ

.  شودیقائل م  یریچشمگ  زیمولد تما  ارو خود مفهوم ک  یدارهیمفهوم کار مولد در سرما  نیاو ب  جا،نیدر ا

تنها عامل مرتبط    دارهیسرما   یبرا  یارزش اضاف  دیاست که در آن تول  ی وراز بهره  هیسوکی  یافتیدر  یاول

مبه ا دیآیشمار  با  تول  نی.  بر  مولد  کار  دوم  ا  ی ارزش مصرف  دیحال، مفهوم  در  است.  کار    جا، نیمتمرکز 

در کلِ جامعه، بتوانند از آن استفاده    ایکند که افراد  دیتول  یز یچ  کهیاست در صورت مندارزش  خودیخودبه

  باره نیاگر مارکس در ا   یزنان، حت  یمجدد کار سنت  ی ابیارز  یبرا   گذاردیم  اریدر اخت  ییحداقل مبنا  نیکنند. ا

 .کم بحث کرده باشد اریبس

مارکس    ینظر   یهانشی. بدهدیرا نشان م  یخاص  یتکامل  ریمارکس در طول زمان س  یاسیس  یهانوشته

  ی هااو درباره اعتصاب  یاسیس  ی هانوشته  ن یاز اول  ی او گنجانده شده است. برخ  یاسیس  ی هاتیاغلب در فعال

  ی مطالبه  یدرباره  یرانتقادینسبتاً غ  یابیارز  کیاز    ی ، حاک1854-1853  یها پرستونِ انگلستان در سال

نوع استدالل   ن یا  ماًیمارکس هرگز مستق   که یمردان است. در حال  ی دستمزد خانواده برا  ی نوع  یکارگران برا 

واردکردن    یبرا  1860  یاو در دهه  رایکرده باشد، ز  رییاو تغ  یکه مواضع بعد  رسدیرا رد نکرد، به نظر م

 .مردان تالش کرد بابرابر  ی طیشرا یاول بر مبنا  المللنیزنان به ب

او بها  دهدیمارکس نشان م   ی بعد  آثار کمون    ان یزنان کارگر در جر  یها خواسته  ی برا  یتر شیب  ی که 

مشهود است که    1880در »برنامه حزب کارگر« در سال    ژه ی وامر به  ن یو پس از آن قائل است. ا  سیپار

آن را    یی تنهابه  کسبرنامه که مار  نیاند. سخن آغازمارکس، پل الفارگ و ژول گِسد مشترکاً آن را نگاشته

 ا ی  یتیجنس  کیها بدون تفکانسان  یهمه  ییمولد همانا رها  یطبقه  ییکه »رها  کندی م  دیود، قنگاشته ب

نسبتاً    یستیسنت پرودون  کهییدر جا  آمد،یقاطع در فرانسه به شمار م  اریبس  یاهیانیب  نی[ ا11است.«]  ینژاد

 .غالب بود هاستیالیسوس  انیدر م ی ازدهتیجنس

نوشته  مارکس برا  یهادر  سال    بونیتر   ورکیوین  یخود  جا1858در  مورد  در  خود  بحث  به  زنان    گاهی، 

  ی اشراف  یزن  کردنیبستر  بون،یتر   ی بازگشت. مارکس در دو مقاله برا  ی دارهیسرما  یباال در جامعه  ی طبقه

شوهرِ    تر شیب  ی ساراز شرم   ی ریکردن او و جلوگکه به منظور ساکت  کندیرا بازگو م   شگاهی آسا  کیدر  

  ی کسان  ینبوده است و همه  وانهیکه او اصالً د  کندیمارکس استدالل م  جا،نیبانفوذش انجام شده بود. در ا 
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ل ل  یدیرا که در حبس  ـ  انتقاد م  لیدخ  تونیبولور  باد  به  اردیگیبودند  با    یی هابه روش  کهنی. مارکس 

برا  پردازدینم ا  کردند،یم  حبوسکردن م کنترل  یکه زنان را عمدتاً  اشاره م  نیبه  که چقدر    کندینکته 

  کهیکسان  کهنیمحبوس شوند، مشروط به ا  شانیواقع  ی روان  ت ینظر از وضعصرف  توانند یآسان افراد م

  ی را وادار به دادن گواه  ی ان پزشکباشند که متخصص  مندقدرتچنان ثروتمند و   دهندیدرخواست حبس م

ا  یپزشک بر  ل  ن،یکنند. عالوه  به  نسبت  ل  یدیاو  ـ  م  ی ادیز  یهمدرد  تونیبولور  که    یزن  دهد،ینشان 

  رفت یپذیکه م  ابدیخود را باز  ی آزاد  توانستیم  یشرط ساکت شده بود و فقط بهکامالً    توافق   ن یا  ی هیبرپا

 .آن حادثه صحبت نکند یهرگز درباره

  ی زندگ  یها دوره  نیتر از جالب  ی کی  ی، به لحاظ نظر 1883تا    1879مارکس، از    ی زندگ  یانی پا  یهاسال

با مسئله  ژه یمارکس، به و  چنینهمو    ی قاتیتحق  ی هاادداشتیو خانواده بود. او در    ت یجنس  یدر رابطه 

کرد که در    یبندصورت  یعاجتما  یاز توسعه  انهیتر جبرگراکم  یاش، مدلشدهمنتشر  ی هاها و نوشتهنامه

  یهادر دولت  ییهاکه با انقالب  یشرطابتدا انقالب را صورت دهند به  توانندیم   افتهیتوسعهآن جوامع کمتر

  ی فقط طبقه  ن یخود کرد. ا  یهیرا وارد نظر  یدیجد  یخیتار   ی هاگرفته شوند. مارکس سوژه  یپ  تر رفتهشیپ

  ی هی در نظر  زیزنان ن  ژهی وکه قادر به انقالب است. دهقانان و به  نبود  یانتزاع  تی موجود  کی  ی مثابهکارگر به

پراکنده،    یهر چند به شکل  ،ییهانشانه  هاادداشتی  نیشدند. ا  لیتبد  رییتغ  یبرا  یمهم  یروها یمارکس به ن

 .ستینگریم یخ ی تار یندیفرآ ی هامثابه سوژهمارکس چگونه زنان را به کهنیاز ا دهندیبه دست م

را با منشأ   یاول دست  یسهی ها مقادارند، چراکه آن یاژهی و تی مورگان اهم یمارکس درباره یهاادداشتی

اخت در  انگلس  ادعا م   گذارندیم   اریخانواده  انگلس  از    ی قینسبتاً دق  ییبازنما  کردیکه  از خوانش مارکس 

تفاوت  یباستان  ی جامعه اما  است.  دارد.    یتوجهقابل  یهامورگان  برداشت  آن  نِیترمهموجود  ها 

توسعه  انهیجبرگراکمتر از  د  یاجتماع  یمارکس  درک  قب  تریکیالکتیو  درون  تضادِ  از  نسبتاً    یهالهیاو 

 .تاس طلب یبرابر

  ی عنوان عوامل توسعهآورانه بهو فن  ی اقتصاد  راتییبر تغ  هی سوکی  یاوهیشمنحصراً و به  باًیتقر  انگلس

فقط   یداشت که در آن سازمان اجتماع  ی تری کیالکتید  کردی. در مقابل، مارکس رو کردیتمرکز م  یاجتماع

  نیشود. ا   لیتبد  زین  ویکتعامل ابژ  کیبه    تواندیمناسب م   ت یبلکه در موقع  ست، ین  ویعامل سوبژکت  کی

دارد. انگلس استدالل کرد که    تیاهم  یتیستم جنس  یها دربارهآن  ی هادر مورد درک تفاوت  ژهی ونکته به

منجر    یبه حق پدر   ی از حق مادر  لهیدر قب  یبعد  رات ییو تغ  یخصوص  تیمالک  ، یکشاورز  یآور فن  ی توسعه

  ادیانق  ط یدر شرا  یخصوص  تی مالک  یتا نابود  ان زن  کهییزن« شد، جا  تیجنس  یو جهان   یخی به »شکست تار

  ی ونانی  ی هازنان بلکه در بحث خود از الهه  یفرع  گاه یخواهند ماند. در مقابل، مارکس نه فقط به جا  یباق

  ی جامعه  که نیبا وجود ا  یاشاره کرد. مارکس حت  ،یخصوص  تی تحت مالک  یحت   ر،ییتغ  یبالقوه  تی به ظرف



50 
 

 کرد، یدر منزل محدود م  یخاص  یها را به گوشهگر بود و  آنسرکوبکامالً    باستان در قبال زنان  ونانی

 ن یدر ا  چنینهماند. مارکس  زنان ارائه کرده  یبرا  نیگزیجا  یبالقوه مدل  ونانی   یها کرد که الههاستدالل  

  ن،یگوشزد کرد. عالوه بر ا  شان یونانی  ان یطبقات باال را برخالف همتا  یزنان روم  شرفت یپ  هاادداشتی

به    هیاول  طلبیجوامع برابر  نیتحول تضادها در ا  یبرا  تریکیالکتیو د  ترفیظر   یکردیمارکس عمدتاً رو

در رابطه با روابط    ژهی وبه  یمهم  یرا فاقد تضادها  طلبی. انگلس عمدتاً جوامع نسبتاً برابر گرفت یکار م

  ییروکوایا  یدر جامعه اشتراک  انحقوق زن  یهاتی حال، مارکس به محدود  نی[ با ا 12.] دانستیم  یتیجنس

 .اشاره کرده است

به    منشأ فقط  انگلس  درباره  ی هاادداشتیخانواده  باستان  یمارکس  نم  یجامعه  البته  پردازدیمورگان   .

  ی او درباره  یهاادداشتی.  شودیم  گریمنابع د  یامل تعدادش  یشناسقوم  یمارکس درباره  یهاادداشتی

  ی هاالنگ، بحث  گی نهادها و روم باستان اثر لودو  نِیآغاز  خ یتار  ی درباره  نیسامنر م  ی هنر  ی هایسخنران

پ  چنینهمو    تی جنس  یدرباره  یمهم جوامع  در  ارائه    رلند،ی ا  ژهیو به  ی دارهیشاسرمایخانواده  رم  و  هند 

  یها هیاز نظر  ی اریبس سنده،ی هر دو نو  ی خود درباره  یها ادداشتیمارکس در    رسد ی[ به نظر م13.]کندیم

درباره قب  ی مورگان  برم  هالهیتکامل  حال ردیگیرا  در  درباره  ی هاادداشتی  کهی.    ار یبس  نیم  یمارکس 

  ی رانتقادیغ  رشیپذ  لی مربوط به النگ هستند، مارکس هر دو مورد را به دل  یهاادداشتیاز    تریانتقاد

 .کندیشکل نقد م نیعنوان اولپدرساالر به یخانواده

اشاره دارد.    ی خی تار  یدرک  ر یدارد که عمدتا به مس  ت یاهم  ییجااز آن  ژه یوبه  ها ادداشتی  نیا از خانواده 

از اشکال خانواده و    کی موجود در هر    یمورگان، تضادها  یهاادداشتی  زیو ن  هاادداشتی  نیمارکس در ا

.  شودیساختار خانواده م  در   ی ریچشمگ  رات ییکه منجر به تغ  کند یم  میتضادها را ترس  نیا   د یتشد  یچگونگ

 .داندیجامعه م  یهاحوزه  ر یمشابه سا  یکیالکتیکه خانواده را دستخوش د  رسدیبه نظر م  جانیمارکس در ا

 امروز  ی و خانواده برا تیجنس یآثار مارکس درباره یابیارز

بوده است، آن هم اغلب    فیضع  یا حالت رابطه  نی در بهتر  سمینیبا فم  سمیمارکس  یرابطه  ،یخی لحاظ تار  از

. عالوه بر  هاستیاز مارکس  یاریزنان نزد بس  یو مسائل سنت  تیجنس  ی بحث درباره  یخال  یجا  لیبه دل

ل دارند که استدالل کمتر  یمطالعات تما  نیو خانواده پرداخته شده است، ا   ت یبه جنس  که ییدر جا  یحت  ن،یا

و    ت یآثار مارکس در مورد جنس  کنمیحال، من فکر م  نیتر انگلس را دنبال کنند. با او اقتصادمحور  ف یظر

  یدر رابطه با ارزش احتمال  ی مهم  ی ها. پرسشدهدیرا با آثار انگلس نشان م  یتوجه قابل  ی هااوتخانواده تف

جنس  یهادگاهید مورد  در  خانواد  تیمارکس  چ  ه و  چه  مارکس  بحث  ی زیپابرجاست:    ی ستینیفم  ی هابه 
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م ارائه  وجود    ایآ  دهد؟یمعاصر  واکاو   یستی مارکس  سمینیفم  کیامکان  در  که  دارد    ی جامعه  یوجود 

 فتد؟یممتاز درن  یطبقه ای یاقتصاد ییگرا به جبر تیجنس ی معاصر درباره یدار هیسرما

  ن ی. با ادهدیرا بروز م  ییا یکتوریاز اخالق و  ییهاگاه نشانهو خانواده گه  تیمارکس از جنس  تیروا  مسلماً

وجود دارد که در    ییهاه. حوزست یمهلک در کار او ن  ی لزوماً نقص نیام، اطور که استدالل کردهحال، همان

نظرآن درباره  یهیها  ب  یمارکس  ادغام  امکان  مارکس  یستینیفم  یهانشیجامعه  در    جاد یا   یبرا   سم یرا 

 .ندارد زین  ی ازیکه اساساً امت کند،یفراهم م  یو طبقات یدر مورد ستم جنس پارچهکی یا هینظر

مارکس است.    یکیالکتیو خانواده، روش د  تیدرک جنس  یآثار مارکس برا   ی هاجنبه  ن یتراز مهم  یکی

که    یلیتحل  شود،یم  یناش  شودیدر نظر گرفته م  ایکه پو  یاو از جهان تجرب  ل یمارکس از تحل  یها مقوله

  ر ییبا تغ  هایبنددسته  ن یا  ن، ی. بنابراستا یا   ی خیرتاریغ  یها یبنداست تا صورت یبر مناسبات اجتماع  یمبتن

 .کنند رییتغ توانندیجامعه م

م  نیهم  بالقوه  مستق  مندارزش  یستینیفم  لیتحل  ک ی  یبرا   تواند یامر  هرگز  مارکس  به    ماًیباشد. 

مقوله  هایانگار دوگانه نظر  یتیجنس  یها و  در  اما  است،  برا  یهی نپرداخته  را  فضا  ا  رییتغ  یخود    ن یدر 

م  هایبنددسته  اگذاردیباز  به  نی.  دوگانه  ی درباره  ژهیو امر  اس  یانگار دو  دوگانهتصادق    ی انگار : 

  نیا  یو گذرا   یخیتار  تی. در هر دو مورد، مارکس به ماهدیبازتول/دیتول  یانگارفرهنگ و دوگانه/ عتیطب

 ی : در عوض، وجوهستندی ن  دیگریک  یوچراچونیو فرهنگ دشمن ب   عتی. طبکندیاشاره م  هایبندصورت

است، به    عتیارتباط انسان با طب  یانجیبقا، م  ی برا  یضرور   ت یفعال  ک یعنوان  کل هستند. کار، به  کیاز  

و    دیتول  یاز منظر دوگانگ  ن، یخاص مورد نظر. عالوه بر ا  دیتول  وهیو بر اساس ش  ژهیو کامالً    یهاوهیش

  یدو بر اساس توسعه  ن یهستند، اما ا  یانسان ضرور   ی مارکس معموالً توجه دارد که هر دو برا  د،یبازتول

 .رندیگیبه خود م ی متفاوت  یهاشکل ر،جامعه مورد نظ یآورانه و اجتماعفن

  تر یانتزاع  ی هایژگیو و یخی : عناصر خاص تارکندیمقوالت اشاره م  ن یمتفاوت از ا  ی به دو جنبه  مارکس 

  یبندصورت  ک ی  ها،یانگاردوگانه  ن یاز لحاظ درک ارتباط زنان با ا  ن، یکه در هر جامعه وجود دارد. بنابرا

اند  یمنطق ا   شهیدر  ا  تی اهمقطعاً    یشناسستی که ز  میاست که گوشزد کن  نیمارکس  با  حال،    نیدارد. 

نکته    ن ی. است ی خاص نگر  ی جامعه  ک ی  یخارج از روابط اجتماع  یز یعنوان چبه  توان یرا نم  یشناسستیز

و    کال یراد  ی هاستینی فم  یبرخ  یانهیو جبرگرا  شناسانهستی ز  ی هابه اجتناب از استدالل  تواند یبالقوه م

اجتناب    ز ین  یی گراتیاز نسب   دیزمان باهمدانند؛  یم   یزنان« را اساس  عتیکمک کند که »طب  ستیالیسوس

ز ما    رای کرد  جهان  مارکس،  نظر  اجتماعبه  کسرهیاز  وقت  یطور  عوض،  در  است.  نشده    که یساخته 

 .هستند یمهم ی رها یشوند، متغ سته ینگر یاجتماع  یانجیبا م یدر چهارچوب عتیو طب یشناسستیز
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دل  نیا به  ارائه  یهینظر  کهیمهم است. در حال  ز ین  یگر ید  لیموضوع  از لحاظ  که    یبرداشت  ی مارکس 

برا  تیجنس بداند توسعه  ی دارهیدرک سرما   ی را  به  نظام  ی نقد  ریاو مس   یها است، مقوله  افتهینمهم  مند 

  خاً یاو قادر بود عناصر تار   رایز  د،یگشایم  شودیم  انینما  یدار هی را به همان نحو که در سرما  یمردساالر

بشر وجود داشته    خیتار   ی تر ستم بر زنان که در سرتاسر بخش عمدهرا از شکل عام  ی مردساالر  ی ژهیو

ا به  کند.  منفک  مقوله  نیاست  منابع  ی هامعنا،    یبرا   ییها الاقل حوزه  ای  یستینیفم  یهی نظر  یبرا   یاو 

 .شودیبرجسته م  گریبار د   ه ینقد مارکس به سرما  ه ک  ی اآن هم در زمانه  کنند،یفراهم م دیجد  ی وگوگفت

م  مارکس بر  تمرکز  تأک  یاجتماع  یانج یبا  نظام  دشیو  درک  همان  یاجتماع  یهابر  که  خاص،  طور 

نقش    ی اجتناب کرد. مسلماً عوامل اقتصاد  یاقتصاد  ییمعاصر نشان داده است، از جبرگرا  یهاپژوهش

  ی اجتماع  ی رهارفتا  ری کننده سامنزله مشروطکه به  لیدل  ن یبه ا  کنند،یم  فا یاو ا  ی شهی در اند  یمهم  اریبس

نگربه آن  ی دارهیدر سرما  ژهیوبه با اشودیم  ستهی ها  رابطه  حال،نی .  به  بود که  اغلب مراقب    ی مارکس 

وجوه    یاجتماع  ت یو فعال  یاقتصاد  ت یتوجه کند. فعال  یو اجتماع  ی امل اقتصادعو   نیب  یکیالکتیو د  هیدوسو

همان  ژهیو  دیتول  یوهیش  کی در    تیکل  کی  یکیالکتید درباره  طورهستند،  و    عتیطب  ی که  فرهنگ  و 

از هم  کامالً    دو را   نی ا   توان ینم  ،یینها  لیامر صادق بوده است. در تحل  نیهم   دیو بازتول  دیتول  چنینهم

  یهاجا که به روشآن  بون،یتر  ورکیویو مقاالت ن  «ی »خودکش  یطور که مارکس در مقالهجدا کرد. همان

  یبرا   ی مردساالر  یدارانههی که در آن اقتصاد و به طور خاص شکل سرما  کندیاشاره م  یفرد بهمنحصر

  گر یها و دنوشته  نیامارکس در    ن، یامر را نشان داده است. بنابرا  نیسرکوب زنان در تعامل هستند، هم

شروع به بحث کرد،    تی طبقه و جنس  ی همبسته  یرابطه  ی درباره  د،یکم با شک و ترددست  ش،یهانوشته

 .دهد حیترج  یگریرا بر د یکیخود  یدر واکاو  اًاساس کهنیبدون ا

ندارند    ت یو خانواده امروزه اهم  ت یمارکس در مورد جنس  یها نوشته  ی هاجنبه  یکه همه  تی واقع  ن یا  رغمبه

و    ت یجنس  ی را درباره  ی مهم  ی هانشیها بهستند، اما آن  ی نوزدهمتفکر قرن    ی ها تیدچار محدود  ی و برخ

  یا هیننوشته و نظر  تیمورد جنس  در  یادیز  زیمارکس چ  کهنیبا ا  ی. حتگذارندیم  اریدر اخت  یاسیس  یشهیاند

و به    دیکار، تول  میدر درک تقس  یاساس  ی ااو مقوله  یو خانواده نپروانده، اما برا  تی جنس  یمند دربارهنظام

فراتر از در نظر گرفتن زنان    ار یو خانواده بس  تیجامعه بوده است. بحث مارکس در مورد جنس   یطور کل

 ی دیبه خلق شکل جد  ازیو ن  یبورژواز  یبود. مارکس به تداوم ستم در خانواده  یاعنوان کارگران کارخانهبه

در محل کار،    یبرابر   ی از مطالبات زنان برا  ترشیو ب   ترشیمارکس ب  ن،یاز خانواده اشاره داشت. عالوه بر ا 

زنان    ش و شاهد نق  کردیم  یرا بررس  یدار هیکه سرماچنانهم  کرد،یم  تیاول حما  الملل نیدر ب  ها،هی اتحاد

 ، یشناسمارکس در مورد قوم  یهاادداشتیبود.    1871در سال    سیکمون پارمانند    یمهم  یدادهایدر رو

ماهبه چندپارهپرداخت  تی رغم  و  اهم نشده  از  باز  ز  ی اژهی و  تیشان،  طر  رای برخودارند،  از    ق یمارکس 
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عالوه  . به کندیاشاره م وادهخان یخیبه خصلت تار  میمستقکامالً  و النگ نیخود از مورگان، م  یهادهیگز

است    یاجتماع  قاتتحقیو در کل    سمینیمهم در فم  یشناختروش  سهم  کی  کْی الکتیمارکس از د  یاستفاده

 .ستای ا  یتا مفهوم داندیو تحول م رییثابت و در معرض تغ یرا مفهوم  تیجنس رسدیکه به نظر م

 

 از Marx on Gender and the Family: A Summary است از  یاترجمه  حاضر یمقاله  *

Heather Brown شودی م افتهی ریز نکیکه در ل : 

https://monthlyreview.org/2014/06/01/marx-on-gender-and-the-family-a-

summary/ 

 

و    تی جنس  یمارکس دربارهاست از کتاب    یا خالصه  دیخوانیکه در ادامه م  یمترجم: متن  ادداشتی**  

است. الزم به ذکر است    لدیوستف  ی در دانشگاه دولت  یاسیعلوم س  ار یاثر هتر براون. هتر براون استاد  خانواده

کتاب براون در    نیبرگردانده شده است. در ا   یبه فارس  یآفار   دا یو فر   ی کتاب به کوشش فرزانه راج  نیا

و    تی است به درک مارکس از جنس  دهیکوش  1882تا    1844  یهااز آثار مارکس از سال  یانتقاد  یخوانش

و خانواده،    ت یجنس  ینظرات مارکس و انگلس درباره  زات ی دادن تماشود. او ضمن نشان  ک یخانواده نزد

و   ت یدرک مارکس از جنس یفهم چگونگ ی اکرده است. بر   یمقوله واکاو نیمارکس را از ا  یژهیو دگاهید

  تیپر کند. واقع  نهیزم  ن یرا در ا  یباشد و خالء منابع نظر   دیمف  تواند یبراون م  ی پژوهش  یخانواده، مطالعه

منظر    نیو طبقه است، از ا  تیجنس  یدهیچیپ  یرابطه  یدهندهنشان  یدارهیزنان در جامعه سرما  تی موقع

  ن یو پژوهندگان ا  یستیمارکس  سمینیفم  یبرا   ینظر  یدر حوزه   یخوب  تاورددس  تواندیا مهپژوهش  گونهنیا

 .زنان مثمرثمر باشد ییرها  یو مبارزه برا یآگاه  جادی در ا زیبه همراه داشته باشد و ن ینظر  یحوزه
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 با پروژه کهی کسان یبا لطف فراوان از سو ی سیانگل یهامارکس در مورد النگ منتشر نشده است. ترجمه  ی هاادداشتی

MEGA قرار گرفت سندهینو اریدر اخت  کردندی کار م. 
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 دی و جد می جنگ سرد قد

 

 2022مارس  15

 : فرانک دپِهینوشته

 فرهمند م ی: مریترجمه

 

داری به رهبری ایاالت  ها بین »غرب« سرمایه( رقابت نظام8/1947ـ    1991پس از جنگ جهانی دوم )

جمهوری خلق چین نیز( به رهبری اتحاد شوروی  ی آمریکا و »شرق« سوسیالیستی )در آغاز، شامل  متحده

ی تسلیحاتی و ارعاب متقابل و تجهیز به  شد بتوان با مسابقهاصطالح جنگ سرد شد. تصور میوارد به

های تسلیحاتی برتر( مانع از جنگ جهانی  های اتمی )و از طریق مسابقه در ایجاد سیستمسیستم سالح 

تر از آن ایدئولوژیک  آورانه و مهمی این ناقوس، جنگی اقتصادی، فناتمی )و نابودی نوع بشر( شد. در لوا 

کرد.  های رقیب را نیز ایفا میحال نقش تحکیم روابط درونی سلطه در چارچوب نظامیافت که درعینتحقق  

های  کمونیستی که به آئین و قاموس دولتآمد آنتیچنان در مقام پیدشمن )که هم-سرمشق فکری دوست 

ای از مردم ریشه گرفت و با سرکوب هرگونه  های بسیار گستردهارتقاء یافته است( در آگاهی الیه  ]»غربی«[
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ها ــ در شرق علیه باصطالح »ناراضیان«، در غرب عمدتاً علیه نیروهای سوسیالیست  انتقاد در درون نظام

 « ! دنبوبودن به از سرخ و کمونیست ــ تقویت شد. شعار رایج در غرب این بود: »مرده

،  1961، بحران برلین  1956رسید )سوئز  این سیاست رویارویی همواره از نو به مرز انفجارهای نظامی می

گمان  شُمار، بیها و قربانیان بیها، همواره با کشته(. در این دوره جنگ آشکار بین نظام1962بحران کوبا  

ها،  که در متن کشاکش نظامگرفت، جاییمیاصطالح جهان سوم ــ صورت  در »جنوب« جهانی ــ یا به

در جنگ سرد    1991نبرد علیه استعمار دست باال را داشت. غرب، جنگ علیه استعمار را باخت، اما در سال 

بر اتحاد شوروی و متحدانش در شرق، از لحاظ   پیروز شد. ایاالت متحده و متحدانش در غرب همواره 

ـ برتری  شرایط مادی زیست انسان  ی اقتصادی، رشد نیروهای مولد و توسعه ـ شامل طبقات کارگر نیزـ  هاـ 

 .داشتند

کند. این جنگ، توسط جنگی در تقسیم و بازتقسیم قدرت  جنگ سرد جدید از منطق دیگری پیروی می

داری  آمدها و تناقضات سرمایهها و توسط پیاقتصادی و سیاسی در مقیاس جهانی بعد از پایان رقابت نظام

ی خود را آغاز کرده بود. شود، که از ربع آخر قرن بیستم هجوم پیروزمندانهزار مالی تعیین میجهانی با

ویکم، مدعی نقش »ژاندارم دنیا« در »امپراتوری  ایاالت متحده در نخستین مرحله تا شروع قرن بیست

  1987( از  امریکایی« جهانی بود. عروج شتابان جمهوری خلق چین )و دیگر کشورهای آسیای شرقی نیز

تر  المللی )مهمهای بینداری، عضویت در سازمانبایست از طریق ادغام این کشور در بازار جهانی سرمایهمی

ی حزب کمونیست، در امپراتوری  المللی پول و بانک جهانی( و نهایتاً تضعیف سلطهاز همه در صندوق بین

رسید.  نظر نمیرخش قرن، »کوتوله«ای بیش بهبایست قبل از چامریکا ادغام شود. چین از لحاظ نظامی می

اقتصادی و  -اتمی اهمیت و اعتبار داشت. روسیه به دلیل مشکالت درونی اجتماعی  عنوان قدرتروسیه به

ازهم بحرانِ  )جنگتبعات  شوروی  اتحاد  حاشیه  پاشی  مناطق  سرمایهدر  اقتصاد  به  تحول  و  داری،  ای( 

ی اروپا ــ  ی سیاست قدرت جهانی باقی بماند. برای اتحادیهصحنهعنوان رقیبی ضعیف در  بایستی بهمی

های داخلی، جایگاه واسالی در خدمت رهبری امریکا  به ریاست آلمان ــ به خاطر ضعف نظامی و تنش

 .شده بوددرنظر گرفته

خاورمی در  بلکه  افغانستان  در  تنها  نه  شد  ناگزیر  متحده  ایاالت  خورد.  شکست  غرب  استراتژیِ  انه  این 

شود. ریاست  ی تضادهای داخلی نیز تضعیف میواسطهاو به  هایی را بپذیرد. قدرت قاهر ]یا هژمون[شکست

با و  داشت  قرار  بازیابیم«(  دوباره  را  آمریکا  )»عظمت  افول  لوای  تحت  ترامپ    کاهیِارزش   جمهوریِ 

  ی جامعه  در  عمیق  شکاف  و بحران  یکنندهمنعکس  که  دوران  این.  بود  همراه  غربی   پیمانهم  هایسازمان
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  در   فرآیند  این  بارز  یجلوه.  گشود  آمریکایی«  »رویای  و  دمکراسی  نابودی  فرآیند  بر   را  راه   بود،  امریکایی 

به فاشیسم ــ آشکار شد.    ــ و البته در گرایش گسترده  2021هاجم به ساختمان کنگره در ششم ژانویه  ت

کمبی متحده  ایاالت  فاصلهگمان  با  قویاکان  زیادی  کمپانیی  است.  دنیا  در  نظامی  قدرت  های  ترین 

داری دیجیتال، در سرتاسر جهان دست باال را دارند و آمریکا  ی سرمایهامریکاییِ ایاالت متحده در حوزه

 .است استریت«وال -دالر  چنان مرکز اصلی »رژیمهم

تری بخشید. این  زمان چین عروجش را ادامه داد. حزب کمونیست، بر موضع رهبری خود قوت بیشهم

تواند سیاست توسعه  ماندگی نظامی خود را جبران کرد و اینک با برخورداری از ذخایر مالی میکشور عقب

ان و متحدانی در  کند که برای این کشور، هوادار ای را ــ خصوصاً در جنوب ــ دنبال  و سیاست خارجی

افزایش یافت،  همراه میسطح دولتی به از جانب غرب  آورد. بی شک به همان میزان که فشار سیاسی 

)همین به  روسیه و چین  ایران(  ایجاد  های همو سیستم  تر شدهنزدیک  دیگریکطور  را  پیمانی جدیدی 

آن نزدیکها در سازمان ملل متحد و سازمانکردند.  با  های دیگر همکاری  دارند. روسیه در    دیگریکی 

ثبات و تحت  شدت عقب افتاده است و مجبور به مقابله با شرایط بیمقایسه با چین از نظر اقتصادی به

ای )متعلق به اتحاد شوروی سابق، هم در شرق و هم در غرب  حاکمیت دیکتاتورها در کشورهایی حاشیه

شود. سربازان  تر میتر به مرزهای روسیه نزدیکبیش  کشور( است، و در غرب نیز مواجهه با ناتو که هرچه 

با مشارکت     راست   هایرژیم[  1.]هستند  روسیه  مرزهای  در[  نظامی ]  مانور  انجام  حال  در  ها،آلمانی ناتو 

اوکراین متوسل میر   نظامی  ی مداخله  خطر  به   شرقی  اروپای  در   افراطی در  اینوسیه  از  تا  طریق،  شوند 

زمان روسیه در خاورمیانه  ایاالت متحده را از لحاظ نظامی به اروپای شرقی بکشانند. همتر از همه، پای  مهم

 .تری برخوردار شده استو افریقای شمالی از نفوذ بیش

است:  داده است. هدفْ ثابت مانده  در زمان ریاست جمهوری جو بایدنِ دمکرات چرخشی استراتژیک روی

  تواند می  صرفاً  که   « ( دِپه  فرانک  –م )از لحاظ اقتصادی و سیاسی  »حفظ نظم جهانیِ مساعد برای لیبرالیس

  افزوده  ما  دانش  بر   که  جدیدی   چیز  تنها [  2]«.شود  تضمین  اَبَرقدرت  تنها   مثابه»به  متحده،   ایاالت   توسط

ورتی قادر است امر رهبری خود را تثبیت یا بازسازی کند که  ص  در  فقط  متحده  ایاالت  که  است  این  شده

ی اقیانوس آرام ـ از ژاپن تا  در منطقه  چنینهماش در ناتو )اما  پیمانی خود را با متحدان اروپاییروابط هم

و   کند،  اندازهزمانی،    چنینهماسترالیا( تجدید  )تا  قدرت چین  فرآیند گسترش  کمکه موفق شود    تر،ای 

خود نیازمند آمادگی استفاده خودیالمللی متوقف کند و به عقب براند. این امر بهه( را نیز در سیستم بینروسی

جایی  های اقتصادی و ارعاب نظامی است. این ]آمادگی برای تهدید[ باید آناز تهدید به اِعمال مجازات
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درگیر تنش روسیه  و  چین  که  کند  ثابت  را  حاشیهخود  در  کشورهاهایی  تایوان/اوکراین(  ی  )در  خود  ی 

اروپا و حوزه ایاالت متحده در  لیبرالِ  آمریکا و غرب  هستند. متحدین  از زوال ]قدرت[  آرام  اقیانوس  ی 

پیشرفته اجتماعیِ درونی در کشورهای  انسجام  از فروپاشی  دارند و  داری غربی در پی  ی سرمایههراس 

 .به بعد بخوبی آگاه هستند 2008ناپذیر از زمان سقوط عظیم  های پایانبحران

از   این ترس2020بحران کرونا  تقویت  دیگر موجب  بار  رویارویی  ،  این  در شرایط حاضر  است.  ها شده 

سازی  ها، میان دمکراسیِ غربی و اقتدارگراییِ شرقی صحنهمثابه تقابل نظامتر، بهتر و بیشهمواره بیش

است که خطرات گسترش نظامی  این سمت چرخیده    های اصلی بهشود. بخصوص اخیراً ]سیاست[ رسانهمی

خواه شرق را در مرکز پروپاگاندای روز به روز  ی سرکوبگر و تمامیتاز جانب شرق و جنبه  و تهدیدات آن

  دفاع   هدفش  ــ  قدیم  سرد  جنگ  دوران  مانند   دهند؛ پروپاگاندایی که بی شک ــتر خود قرار میشوندهفربه

ی دمکراسی پارلمانی نمایندگی  عالوهداری، بهبرالیسم غربی )اقتصاد بازار سرمایهلی  ایدئولوژیک   هژمونی   از

ی نخبگان قدرتِ متعهد به لیبرالیسم را در  خواهد سلطهطریق میتحت لوای حقوق بشر( است و از این

 .درون خود تحکیم بخشد

ای، که  نظام سیاسی  چنینهمو    داری حال زمانه تغییر کرده است. جذابیت مدل نئولیبرالیِ سرمایهبا این

آماجش الگوی ایاالت متحده آمریکاست، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. بحران حقوق بشر،  

حزب   سخنگوی  یک  اخیراً  است.  مشهود  متحده  ایاالت  در  رفاه  مدلِ  بحران  و  پارلمانتاریسم  بحران 

لفظی میان مقامات عالیکمونیست چین در مجادله اشاره کرد.  ی  رتبهای  این واقعیت  به  این دو کشور 

های اقتصادی  تنیدگی ی تجارت و سیاست ــ بابت درهمهای مقتدری در حوزهعالوه ]نمایندگان[ گروهبه

ازسرگیریِ نزاع ایدئولوژیکی    چنینهمی تشدید تنش و درگیری، و  ــ در زمینه و مالی با روسیه و چین

ها سیاستِ امپراتوریِ رو به زوالِ امریکایی  اند. البته این تفاوتشدار دادهها به غرب ه جدید بر سر تقابل نظام

 .کندتر میرا خطرناک

های کنونی، باید روشن و آشکار باشد که تقویت جنبش  ها و ترکیب، با توجه به این تنشبرای ]حزب[ چپ

این در  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از چه  در کشور خودی  نیروهایی  جا مسئله صر صلح  از  فاً حمایت 

زدایی و کاهش تسلیحات در  المللی، یا تنشهای بینآمیز در تنشهای صلححلسیاسی نیست که برای راه

خواهند به اسم دمکراسی زمان وارد مجادالت ایدئولوژیک با نیروهایی شود که میباید هم  اند. چپتالش

های جدید و دشواری در برابر  ند. در این راه، پرسشمثابه دشمن تعریف کنو حقوق بشر، رژیم چین را به

های جهانی بر سر قدرت بر اساس مبانی  لوحانه خواهد بود اگر درگیریگیرند. بسیار سادهچپ قرار می
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های معطوف  جا باید پرسش داری علیه سوسیالیسم( موضوع اندیشه باشند. در اینجنگ سرد قدیم )سرمایه

و سیاسی روسیه و چین )که البته بسیار متفاوتند( تببین شوند یا حداقل مورد    های اجتماعیبه سرشت نظام

 .اشاره قرارگیرند
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 ی ختیچندر یدارهیو سرما هیانباشت سرما ،یدارنیزم

 مصر و شام 

 

 2022 آوریل 2

 آلف  نیستی: کرینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

نیم سده   یانهمحققان خاورم از  شام  مدرن در مصر و    یداریهسرما  هایخاستگاه   یدربارهاست که    بیش 

کرده مسئله،  اند.  بحث  این  پیرامون  اساسی  اثر  سرمادو  و  و    نسونرود  یمماکس  داری یهاسالم 

در    یبوم  دارییهبخش سرما  یککه    دهندنشان میگران،    یتراثر پ  دارییهسرما  یاسالم  هاییشهر

نوزدهم    ی هاز سدرا    ن ی آجدول زمان  جدیدترْ   یها پژوهش  [1] وجود داشت.  ی اسالم  یتاجرپیشه  معجوا

در مصر و    دارییهسرما  هایشکلکه چگونه    دهندینشان م  یکنت کونو و بشارا دومانمثالً    .کنندیآغاز م

قبل از آن    یاهجدهم ی  سدهکه در  یدیو تول یمؤسسات کشاورز یمحل هایتکیه بر داربست  با ینفلسط

 [ 2ایجاد شده بودند، ظهور کردند.]
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  ی داریهسرما  اروپامحورِ  های یفتعر  در مقابلرا  سودمندی    یهاو گران چالش  نسونرود  یادیبن  مطالعات 

ر خوانش  یشهکه  دارند،  از  محدود    یهادر  رود  مطرح مارکس  که    یصتشخ  نسونکرد.    هایتعریفداد 

  ارکسیسمم  ی سازگار است که به جا  ی در جنوب جهان  ی داریهسرما  یر با خط س  ی در صورت  فقط   یستیمارکس

کرد    یهگران توص  [3]در نظر گرفته شود.   «یدئولوژیکا  ایعنوان »مجموعهاز معاصرانش، به  یاریبس  یجزم

و در عوض    اجتناب کرددر انگلستان   یصنعت داری یهسرما  ینمونهبر  یمبتن «ی »علم  یها از مدلکه باید 

  ی برا  گران  یفرهنگ  یخ اما تار   [4].بود  یترانهمصر و مد  یمحل  یبافتارها در    یهانباشت سرما   وجوهبه دنبال  

ناکاف  ینا پ  ینا   یهاتالش  رغمبه  [5]است.  یکار  های  تیپانواع    یدنکشبه چالش  یبرا   یشگاممحققان 

که نشان دهد    یمندار  یانهخاورم  یها بافتاردر    دارییهسرما  ]تکوین[  از  تاریخیما هنوز    یسی،انگل  آلایده

فعالگرفته   شکل ِ یداریهچگونه سرما اساس  گواتین  ابتداکه    ایتاجرمآبانه  یهایتبر  دی.  بعدها  و    اس. 

  ین،عالوه بر ا   [6]است.  یزمدرن متما  یدوره  یلدر اوا   هابنگاه، با گسترش  ندداد  یحتوضآن را    نسونرود

  مناسبات   یبرا   دقیقاز انتظارات    یفهرست  ــ  «ی»علم  یمدل انتزاع  یک  هنوز  یانه از محققان خاورم  یاریبس

ــتول ترجیح می  ید  روا  یدکه شا  دهندرا  تکرار میمدرن  ینظریه  هاییتناخواسته،  را  کنند که  یزاسیونی 

به   است.انگل   یکارخانهمعطوف  تجربیا   یسی  شواهد  تکامل   یچگونگ  یبرا   یفتن  و    بالفعل   ظهور 

با  اما من . ی ماست وظیفه مکان و زمان یخیتار یژگیو گرفتننادیدهبدون به صورت جهانی  یدار یهسرما

از    یکه بخش  کنمیتمرکز م  یا منطقه  هایجلوهبر    این مقاله، در  داریسرمایه  ی جهان  سرشتاذعان به  

نوزدهم    یسدهدر    یداریهسرما  یداتو تول  هاجلوه  یانه،است. در خاورم  دارییهسرماخودِ    یجار  یجهان  فرایند

  یخی تار   هاییندبصورت  ی،و صنعت  ورانهتولید پیشه  یو جهان  یمحل  هایشکلبا    یستمب  یسده  یلو اوا 

برده مقوله  یدارمانند  بحث    ی و  )مورد  استعماری  و  ( settler  colonialismنوآبادنشینی   چنین هم، 

 تنیده شده است. یه درهم و سرما مالکیتافراد با کار، مناسبات  ی درباره یمحل  هایبرداشت

  یعنوان بخشنوزدهم به  ی سدهو مصر در    شام از    ییهادر بخش  دارییهسرما   هایرویهکه    کنمیاستدالل م

  ی کونو و دومانچه  آن ها باآن  یمحل وبافتساخت. اما یافترواج    هایدهو ا  یهکاالها، سرما  یاز گردش جهان

  ی ها شرکت  ی بارهدر  حقیقات من موجود و ت  آثار از    یی هانمونهمتفاوت بود. بر اساس  اندکی    ،کنندیم  یشنهادپ

م  ی،شرق  یترانهمد سرما  کنمیادعا  در  چند  هایرویهتوسط    یجهان  دارییهکه  و    یدتول  یانهخاورمریختی 

آمریکامدار یا    یدجد  ی ها یختار  ی در گفتگو با ]مورخان[با واردکردن جنوب جهانمن  شده است.    یدتولباز

  یجادا   ی برای او خاص منطقه  عام زمان  هم  ایهعنوان شکلبه  این مقالهرا در    ی، آنداریهسرمااروپامدارِ  

انباشت    در حال تکوین  یندفرآ  یک   یقاز طر  یارزش اضاف ناقص  ب  اولیه،و  و    یه،سرمای  وقفهیانباشت 

از مناطق    یاری در بس کنم. تعریف می  کار   یروی از جمله انتزاع ن ی،اجتماعمناسبات  و انتزاع   زدایییتشخص

  ی جنگ جهان  خالل  درکه    بود  یازمندن  یمیعظ  یِو معرفت  یزیکی به خشونت فانتزاع نیروی کار  و مصر،    شام

 . یداول به اوج خود رس
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 و مصر شامدر   ی داریهو سرما یهسرما

مبتن  تاجران   یهاشبکه حاکمان  قوم  یو  تشک  یت، بر  از  قبل  دوران    یعثمان  ی امپراتور  یلهم  در  و هم 

  ی ها یمستقر در قاهره استراتژ  یهودیانباشته کردند. بازرگانان    یانه را در خاورم  یهثروت و سرما  ی،عثمان

  ی سدهاواسط    ا دهم ت  یسدههند از اواسط    یانوسو اق  یترانهمد  یای تسلط بر تجارت در   ی برارا    یتجار 

  یجاد ا  یوابسته برا   مناسباتو    فردی  یقاز ارتباطات عم  یدجد  یجلفا  هاییارمن  [7]ابداع کردند.  یزدهمس

  های سده  ینهند ب  یانوساق  یترانه ومددریای  در    ی را تجار  یمبادلهاستفاده کردند و    یتجار   یرهای مس

  ایه پول و سرم  فعاالنهدر مصر    [8ـ1]  بازرگانان و حاکمان مملوک  [8].گسترش دادند  شانزدهم و هجدهم

 [ 9].بخرنداز اروپا   تجملی یخود را حفظ کنند و کاالها ینظام نیرویبه دست آوردند تا 

کردند، یم  یگذاریهرمابازسخود را    سودتجارت از راه دور مشغول بودند و    بهبازرگانان    ینکه ا   ییجاآن  از

د  نسون رود سرما  یهسرما  را   ایشان ثروت    یگران و  سرما » از    جزیی  را  شان یگذاریهو    ی« دار یهبخش 

[ اما انباشت  11کند.]به صورت مترادف استفاده می  سرمایهو    ثروت گران از اصطالحات    [10].دانندمی

اوقات    یمدرن، گاه  یدوره  یلاست. بازرگانان در اوا  اکافین  یداریهسرما  یا  یهسرما  یفعنوان تعربهثروت  

وجوهی را   ی،مارکسیتی ـ  اسم  ی افزودن ارزش به معنا یبرا   یکار انسان  یروی ن  یری کارگبه  یحبا هدف صر 

  یادی توانستند ثروت ز یها مکه آنیکردند. در حالینممبادرت  کار    ین ابه  کردند، اما اغلب  یم  یگذاریهسرما

ی،  ارزش اضاف  یجادا  یق بزرگ از طر  یاسدر مق  یهانباشت سرما پشتیبانِ    اً ها لزومانباشت کنند، اقدامات آن

  یه منطق سرما  کردنبرآورده  مستلزمِ  یه. انباشت سرمانبود،  است  مدرن  یداریهسرمادر    یاساسیند  فرآ  که

  یازهای محدودکردن حقوق و ن  یبرا   تریشکاالها و فشار ب  سرریزبه    است که  یانسان  یازهای ن  در مقابل

 . انجامدیکار م یروین

اواسط    ی دار یهسرما   سرشتدرک    ی برا  ییبه تنها   ی داریهسرما  یفتعر  یکعناصر کالس  ین حال، اینا  با

.  یستندن  ی( کافستانانگل  یحت  درواقع  تر )و به طور گسترده  یو جنوب جهان  یانه نوزدهم در خاورم  یسده 

  های شکلاز    یبود که ارزش اضاف  یننوزدهم ا   یسدهدر    یانه خاورم  دارییهسرما  یزمتما  ی هااز جنبه  یکی

و    ی محل  حقوقی   هاییمرژ  یر،متغ  یاجتماع  یطبر شرا  ی، مبتندر حال تکوین  ی اولیهخاص انباشت    یمحل

تول گرشون شفشدیم  یجاد ا   مالزم  یدمناسبات  اوون،    یر.  راجر  )و  بیگاری  sharecroppingمزارعه  و   )

(corvéeر )اریخی ت  فرمان تا منطقه    بود  ی واژگون  مستلزم   یتکه در نها  دانندیم  عصری قدیمی   یای ا بقا  

  یت مالک  یمحل  یطبه دنبال شرا  یمندارزش  نحوبه  یکونو و دومان  [12]. را تحقق بخشد  دارییهسرما  یجهان

و    ی مصر  یچگونه نهادها که    دهندنشان    تا  هستند  یو جهان  ی امنطقهبازارهای    ی برا  یدو تول  یخصوص

که فقدان    کنمیاستدالل م یگر،. از طرف دیستندناسازگار ن   ییاروپا  یصنعت  یها مدل یبا تجربه  ینیفلسط
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مالک  یارهایی مع )  ی خصوص  یت مانند  مزد( freehold private propertyمطلق  کار    یا  « آزاد»  ی، 

مناسب  استیجاری  یقراردادها سرما  یبرا  ینشانگر  وجود  آنیستن  دارییهعدم  درعوض،  جزیی  ها  . 

سرما  های جلوهاز    یرناپذییجدا مناطق  ی داریهخاص  در  که  و    ی هستند  مصر  نوزدهم    یسدهدر    شاماز 

بخبه سرما  یجهان  نظاماز    شیعنوان  اضاف  یه، گردش  ارزش  کرد.  ظهور  فرهنگ  و  مردم  در    ی کاالها، 

  یزی ، و چشاماز    ییهادر بخش  مزارعه  در مصر،بیگاری  کار  های  شکل  یقاز طر  یدولت  های قانوناًینزم

  مطلق   یتمشابه مالک  یاجتماع  مناسباتشد.    یجادنوزدهم ا  یسدهدر    یندر فلسط  مطلق  یتبه مالک  یهشب

ی  سانیکدر قطعات    یکنترل کار، حت  یها نظام  قطعات دهقانی خرد و سایر،  در کنار مزارعه  رو مصشام  در  

سرماندداشت  یستیهمز   ین،زماز   طر   عامدانهداران  یه.    با   چنینهمو    هاینا  ی همه  یبترک  یق از 

شرکت  یعمده  یهایگذاریهسرما در  در  یدی تول  یهاخود  سراسر  اضاف  یترانه مد  یایدر    یجاد ا  یارزش 

 کردند.می

  یه سرماـکار  مناسباتتنوع    ین. همیستن  یانه منحصر به خاورم  یه کار در خدمت انباشت سرما  تلفیق مناسبات

دهد.  یم  یلرا در سراسر جهان تشک  ی داریهسرما  ی محل  های یخمرتبط، تار  یو اخالق  یفرهنگ  ی و هنجارها

برده تجارت  که  است  معتقد  جانسون  اطلس  یها والتر  اقیانوس  به  آن سوی  نژاد  یژهو و  به    ی،تصورات 

از    ی اماندهدر هند پس  بندگیکه کار    کندیم  مطرح  ن گر  یزابل ا   [13]شکل داده است.  یصنعت  دارییهسرما

  خودِ  پایداریاز ظهور و    ناپذیرییجدا  ی، بلکه بخشباشد  رفته  یناز ب  یدتول  یساز که با مدرن  یستسنت ن

( وجود داشت،  « آزاد»  ی کار مزد  ابلخانواده )در مق  یو اداره  یت مزارع تحت مالک  [14ی است.]دار یهسرما

  ی کار محل  مناسبات  [15].  یافت   یشافزا  یصنعت  یدار یهمتحده تا عصر سرما  یاالتدر اروپا و ا  یحت  یو گاه

  اولیه انباشت    ی اخاص منطقه  های شکلرا در آنجا آغاز و حفظ کرد.    یدار یهسرما  هایجلوهو مصر    شام در  

 کند.را برآورده و جامعه   یهسرما یازهایشد تا ن یختهدر هم آم یو پدرساالر یخانوادگ  یرتغم یبا ساختارها

  ی قبلی  سوداگرانه  هاییتو مصر که آن را از فعال  شامدر    دارییهسرما  یندمرتبط با فرآو  دوم    یک بخش

ا  ینا  کرد،یم  یزمتما که  اساس    داری یهسرما  ین بود    مناسبات   به  شخصی  پیوندهای از  دگرگونی  بر 

شد  «ی شخصیر»غ برپا  »چیزمانند«  سرما  [16].و  نابسامان  اصناف،    دارییهظهور    های بنگاهلزوماً 

  ی لو  میشلچه  آن  یهرا عل   یخشونت معرفت  یبود نکرد. در عوض، نوعرا نا  مزارعه یا  یدار برده  ای،یررستهغ

  ی، اخالق  یها، ارزشمصرفی  یها : ارزشیفیک  یهاارزش  ی»همه  گوید یعنییدر خوانش خود از مارکس م 

یارهای مرتبط با  که مع  دهدینشان م  ی شام نمونه  [ 17، اعمال کرد.] «یانسان  حساسات ا  ی،انسان  مناسبات

تار  دارییهسرما لحاظ  نیز،از  در  ی  فرهنگ  یخی  اعضا  یسده هستند.  دار  یهسرما   یطبقه  یک  ینوزدهم، 

شروع به    ندشده بود  یکی آن مکان  بنیادی  یهایناسشیکه هست  ییهایبر اساس دوگانگ  یدپدرساالر جد

و جامعه از    شدند؛  یزخود متما   ی هاصاحبان سهام از شرکت  ؛کار جدا شد  یویر از ن  یهکردند: سرما   یت فعال
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شد  مادی  یطمح جدا  نخود  طب  هاشرکتکار،    یروی.  که   یلتبد  یانتزاع  موضوعاتیبه    یعتو  شدند 

داده    پروبال متقابل را که قبالً    یوابستگ  تر یشخص  مناسبات ها عمل کردند و  آن  ی رو  شام  دارانیهسرما

 .کنار گذاشتند بودند،

 ی متأخرعثمان یدر امپراتور  داریزمین

  دلیل تمایز   یادیو مصر تا حد ز  شام  یمحل  یقانون  یو نهادها  یعثمان  یامپراتور   یکشاورز  یتمالک  رژیم

  ات به انتزاع  یکار و مدل شرکت  یرویکه نرا    یخاص  ی هاو روش  یهسرماـ    کار  مناسبات   یمحل  ی هامدل

ی  عثمان  نینبر اساس قوا  ینزم  یتبرجسته از مالک  یدو دسته  ی،. از لحاظ نظر کنندبیان می   شدند،  یلتبد

  لکمُبود.    کنترل چشمگیر دولتتحت    یکشاورز  امالک  یریم.  لکمُو    یریم  یهاینزم  عبارت بودند از

  ی بناها  یگرها و دها، ساختمانها، جنگلتاکستان  یتون،درختان ز  ی،شهر   امالکبود و    مطلق  یتمالک  یهشب

مفهوم    ی دوم، دستهدر    یو اغلب حت  ولا  یدر مورد دسته   [ 18] .گرفتیرا دربرم  ی زکشاور   های ینزم  ی رو

در عوض، تحت    ین را به همراه نداشت.مطلق بر خود زم  یامنفرد    ادعای منحصربفرد  مالک  یت برایمالک

 بود. و پراکنده   یهچند ال ینبر زم یتحقوق مالک ی،عثمان ینظام حقوق

  گرفت را دربرمی  یتاز مالک   یانواع  ــ  استخراج درآمد  یا  یاهداف انتفاع  یبرا  ین ــقطعه زم  یکبر  حق  

باغ    یک   فصل بر محصول   یک   یبرا   توانست یفرد م  یک  [19]نبود.  یءشیت بر خودِ  مالک  با  که معادل 

اوقات    یافراد گاه  ینداشته باشد. ا دو روز    ی حق استفاده از آب را برا  توانستمی  داشته باشد. اوحقی    یتونز

  یاحاصل کنند    ینانتا از سود خود اطم  فروختندیم   یگران حقوق را به د  ین از ا  یقسمت  یا به سرعت تمام  

خاص و    حقوقیبا    یهمگ   یتمالک  یچندگانه  هایشکل  ین د. ابدارنظ  و خود را از ضرر کامل محفصرفاً  

ر قانون و عمل با تکامل د  چنینهم  هااین شکلمذاکره همراه بود.    یبرا  ییتعهدات و فضاها  چنینهم

و دهقانان    هاقاضی  یعنی  قانون  نفوذ برصاحب  افراد  ین ب  یهو مبارز  ی تغییر کردند،فرهنگ  ی هنجارها

و    ی اقتصاد  یاسی،سهای  موقعیتتا متناسب با    عوض کردرا  حقوقی  مقوالت    ین ا  یف و تعار   یمعان  یْمحل

 [ 20]ی متغیر باشند.اجتماع

 ( 1820-1695)  یهجدهم طوالن  یسده خاللدر  یهمدرن اول بنیادهای

و آغاز    1695در سال    ( malikâne)  مالیکانهیستم  س  رواج   ینو مصر ب  شامدر    یو اقتصاد  یاسیس  تغییرات

که    یبوم  یدار یهسرما  ی هایهظهور رو  یدهندهلزوماً نشان،  1820در مصر در سال    ی الیاف بلندشت پنبهک

روش نبود.  یکنزد  یتانیابر  یصنعت  یها به  آن  باشد  عوض،  بهدر  شالودهعنوان  ها  و    ی دهاینفرآ  یبنیاد 

 عمل کردند.بود مناطق  ینخاص ا داری یهسرما ی که مختصخلق ارزش اضاف یرخطیغ
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نظام  یسده   در اقتصاد  یهفدهم، شکست  زوال    یزنچانه  یهایتموقع  ی،عثمان  یمرکز  یدارخزانه  یو 

(  21کرد.)  یتدر مصر تقو   را  هایگبزرگ و افسران هنگ و بی  یهدر سور  یسرشناس شهر   یهاخانواده

ی مقطوع  نظام اجارهبه  (  timar)  یمارت  نظام  از  یرمس  ییر، تغ1683ـ1699بار  جنگ فاجعه  یامدهایاز پ  یکی

  زیمملت)  بگیری مشتاقمالیات  یبه مثابه  مقامصاحب  بود. یک  در شام و مصر  ( iltizām)  ایلتزام)  مالیات

(multazim )برا حراج  در  جمع  ی،  قیک    یاروستا    یکاز    یاتمال  یآور حق  به  که    یمتیمنطقه 

یشنهاد ، پاشیسود احتمال  چنینهمو    آوری کندشت جمعکه انتظار دا  بود  یاتیمال  یزانم  یکنندهمنعکس

درصد افزایش    250،  1797تا    1600ی  مالیات در مصر بین اواسط دهه  ملتزیمانتعداد کل  .  دادیم  قیمت

ا[  22یافت.] بر  )  ین،عالوه  عالی  ]Porteباب  ب  [2ـ1(  به    ترییشحقوق  طور  بگیران  مالیاترا  به  که 

  یبرا ی  داد. دولت عثماناختصاص    ،شدندتشکیل می  یاز سرشناسان استان  یاز گروه رو به رشد  یا یندهفزا

  یساالنه  ایلتزام   یکرد. برخالف قراردادها   وضعرا    مالیکانهنظام    1695در سال    درآمدْثبات    یشافزا

 [23]دانستند.یم  یموروث  یالعمر و اغلب حتخود را مادام  یتصد  مالیکانه  صاحبانحقوق درآمد،    یبرا   یقبل

  یم ارتباط مستقبا    یا  بگیران،مالیاتعنوان  بهبه طور مستقل    یا خودشان  قاهرهمملوک و بازرگانان    خانوارهای 

تول  روستادر    هامیملتز با   نقد  یکاالها  یددر  داشتند.  یمحصوالت  هم  [24]مشارکت    یب، ترت  ینبه 

و    فدهمهی  سدهدر اواخر    یهمانند جنوب سور  یدر مناطق  یطور که تخصص در محصوالت صادراتنهما

متمرکز  مرتبط با استانبول    یهاثروت را در دست خانواده  مالیکانه، نظام  هجدهم رشد کردی  سده  یلاوا

 [ 25کرد.]

از   یهشروع به انباشت ثروت و سرما  شرق مدیترانهبرجسته در   یهاهجدهم، خانواده  یسدهدوم    ییمهن  در

شکست    ینپس از دوم  عثمانی  دولتبزرگ کردند.    یمواد خام از روستاها  یدخود در تول  ی هایگذاریهسرما

  ی به افراد دارااین نظام  کرد.    برقراررا    ( esham)   اشام  نظام   ،( 1768ـ1768)  یه و ترک  یه سدر جنگ رو

  [ 26] بخرند.  یرا به صورت نقد  ینزم  یساالنه  یاتسهام مال  یکجا،پرداخت    یتا در ازا   دادیم  ازهاج  یهسرما

مسلمان و  کنندگان  دریافت  هایگذارییهاز سرما  یت حما  یو اعتبار خود را برا   قهریقدرت    یدولت عثمان

  ی ، مارونیونانی  ارتدوکس  یی برجستههاخانواده[  27] .در اختیار گذاشتو وام دهندگان    یاتمال  یرمسلمانغ

 ی ساحل  یزدر مناطق حاصلخ  های خودبر زمینکنترل  از حمایت قانونی در  و دهقانان ثروتمند    یو دروز

شدند  یهسور حب   ین خز  یمارون  یهاخانواده.  برخوردار  بر    ی برا  یشو  نظارت  با  ثروت  آوردن  دست  به 

شدند.   یکدر جبل لبنان، با خانواده سورسوق شر  یلکسروان، باترون و جب  یگسترده در نواح   هایزمین

 [28.]کردندمیکنترل    بقاعرا در   یریم اراضی هانبالطج



67 
 

خانوادههم ظهور  با  سرشناس مالیات  یها زمان  شام،    بگیر  مصرِ  ی کشاورز  بارآوری در    ی سدهاواخر    در 

مجموعه  یاسیس  یثباتیب  ی واسطهبه  هجدهم بال  ی او  جمله خشک  ،یعی طب  یا یاز  ب  یسالاز  ی،  مار یو 

و مراد    گیب  میابراه  دو حاکم که    یمتمرکز دولت  یهانظام  انحصاری و سایر  نظام  [29].پیدا کرد  کاهش

  دور کرد.   ترشیبروستاها  را از دهقانان    بگیرانمالیاتکردند،    جادی رکود ا  ی جهی( در نت1798- 1775)  گیب

ب  در واکنش  1789به مصر در    ناپلئون  لشکرکشی  [30] تصرف  به  مصر،    یو اقتصاد  یاسیس  یثباتیبه 

  نی. ا انجامید  ات یو مال یار یکنترل آب  ی برا  ی مرکز  ی بوروکراس  لیو تشک ی مطلقهاتی مالک  حکیمت   ن،یزم

  ل یتشکهدف  با    یعثمان  وغیاز    یی رها  ی برا  گ یو مراد ب  گ یب  م یابراه  یقبل  یها الشمتکی بر ت   اقدامات

 [ 31] بود. تمرکزم یمحل دولت کی

در    ییسرشناس روستاافراد  از    یا که طبقه  تیواقع  نیا  کنیم کهکه ابهامی باقی نماند، تأکید میبرای این

وکمال  تمام  هاکه آن  ست ین  یمعن  نیبودند به ا   یکشاورز   ی جدیدی در هاهیسرماصاحب  هجدهم    یسده 

قدرت استفاده    ای  بگیریمالیاتبه    ب یبرعکس، حقوق افراد سرشناس و دهقانان به ترت  ایبودند    نیمالک زم

مهم    ایبه مقوله ی دارهی سرما که نیقبل از ا یلیخ  بگیرانمالیاتو   نانشد. در عمل، دهقایمحدود م  از آن

با ترتیبات  را   نیزم یدهقانان عثمان ،یکردند. به طور کلیم  مبارزه نیزم  تصدی  یبر سر معناشود،  لیتبد

حق انتفاع    ا ی  یر یم  ن یحق استفاده از زماز  آن    بنا بهکردند که  ی( کشت ممزارعه   ا ی  کایشر )  مزارعه

محلی،    قضات[ مقامات عثمانی،  32کردند.]یم  یمؤثر تلق  ت یمالک  شکلی ازعنوان  که به  برخوردار بودند

  ی برا  یعیوس  یفضا   نیز، دهقانان  هنگامهمقائل بودند.    وطیشر  زراعت   یاغلب برا   هامملوکو    هاملتزیم

(  هامختار رهبران روستا )  [ 33]داشتند.  اریدر اخت  ،دادندیخود پرورش مقطعات  در  چه  آن  ی بارهمذاکره در

  اتیعنوان مالرا به  یاز محصول کشاورز   یدرصد  بنا به آن   کردند کهمیامضا    بگیران مالیاتبا    ییقراردادها

  یاجتماع  مناسبات   گر،ی . در مناطق دکردندتعهد می  گریو مواد د  بذر عنوان بازپرداخت ابزار و  را به  یو درصد 

  جبل در    ثال،م  ی. براکردمیرا ایجاب    یگرید  طی شرا  مندقدرت  یو منافع تجار   ن،یزم  تی موجود، موقع

روش  نیزم  بگیرانمالیاتلبنان،   به  مالک  یرا  اخت  مطلق   ت یمشابه  آن  اریدر  اجازه  داشتند.  دهقانان  به  ها 

  رای اجاره به ب  نیزم  یاز درختان، مقدار ینگهدار  یتوت محصول بکارند و در ازا   یهادرخت   نیب  دادندیم

  ن یحفظ باالتر  یبرا  یمملوک شهر   یااز خانواره   یز مصر، برخ ا  ییهادر بخش  [ 34] .کردندیدهقانان اعطا م

 [ 35]بودند. یکار بدون مزد متک یروی به ننظیر شکر،  ،یدرصد درآمد خود از محصوالت نقد

تأثیر    یو جهان  یداخل  ی خود در بازارها   یندهیآ  ریمس بر  از شام و مصر    یمناطق خاص  یاسیس  ی اقتصادها

  ی و خارج  یموجود تجارت داخل  ی هابستدارمالکان و بازرگانان    ،یهجدهم طوالن  یسده  خاللدر    گذاشتند.

در    مشارکت  ی برابرخوردار بود،    یمؤسسات دولتکه از حمایت  دهقانان    ایجادشده از سوی  یی کاال  دیو تول

اول، اما نه منحصراً، صادرات    یدر درجه  یها در بازار جهانکردند. نقش  آن  کپارچه یکاالها    ی بازار جهان
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و انگلستان بود.    یعثمان  یدستگاه دولت  ،یعثمان  ی نقاط امپراتور   ریبه سا  شدهد یمواد خام و محصوالت تول

  تون یصابون و روغن ز دیپنبه و منسوجات و تول  تجارتمثال، بازرگانان و دهقانان در جبل نابلس، به   یبرا

گسترش اعتبار به    ت،ی مالک  مناسبات  یمانند دگرگون  ،یمحل  های یشپو  [ 36]پرداختند.یم  یبازار جهان  ی برا

  دوشرا بر    یاخالق  تی مسئول  این  کهــ    سالم  یو استفاده بازرگانان و دهقانان از قراردادها   دکنندگان،یتول

خلق ارزش  های بعدی  ایجاد شکلبه    ــ  دهد  لیتحو   تر بعد  ی خیرا در تار  یتا محصول  شت گذایفروشنده م

 [ 37کمک کرد.] ی فاضا

در  معان  نیزم  تصدی  مناسبات موجود  در  آن  یو  قطعاً  تغی  سدهها  در حال  در مصرِ  رییهجدهم  و    بود 

  ی ها از سرشناسان، بازرگانان و بوروکرات ی متفاوت بود. در مصر، برخ ی متمرکزتر با شام تحت تسلط محل

 Ömer Lüfti)برکان    یلوفت  عمر.  کردندینگاه م  یصورت انتزاعقبل از آن به کار به  ایزمان    نیدر ا  یدولت

Barkan  )ی هیمانیمسجد سل  یها ساختمان  در  کار و کارگران   ی بندو طبقه  احصاءاز منطق    یی هامونهن  

با این همه، مناسبات    [38] ی شانزدهم مستند کرده است.اواسط سده  یِندر اسناد دولت عثما  را  استانبول

نوزدهم   یسدهکار که دهقانان در    زدایی ازتیخصی طوالنی هجدهم هنوز با انواع شاجتماعی در سده 

  م یمراد و ابراه  یدر دوره  جزام   و  خرد  یهاوهیبه ش  زداییشخصیت. در مصر  تفاوت داشت  تجربه کردند

  زبا ی ا  نظاماز آن در    تر شیب  یو حت  1820در    توسط محمد علیپنبه    رواج الیاف بلندتنها با    نیآغاز شد. اما ا

(‘izba )  انفارعنوان به ای کردندیم یزندگ نیبودند که در زم یمستأجران ایکه در آن دهقانان تشدید شد  

تر  پراکنده  ی هاهوکار و گر  ی رویبزرگ، کمبود ن  ی هیر. در سوشدندیجا آورده م)کارگران روزمزد( به آن

کرد.  بدل  مبهم    یندی فرآبه  با مصر    سه ی را در مقا  ی کارگر انتزاع  گیری شکل   ، یو اقتصاد  یاسیقدرت س

، منجر به  کردندمی  دیبازار تول   یبرا   یبه طور انحصار  باًیکه تقر   ی در مناطق  بر اساس مزارعهادامه کشت  

  نیدر زم  ی و محل  یخارجهای  یهاز هجوم سرما   یکه ناش   یگانگیب  یشد، نوع  یگانگیبایجاد نوع متفاوتی  

( و پس  1803ـ 1815)  یناپلئون  یهاجنگ  خالل   اروپا در یکاهش تقاضا  یبه دنبال دوره  یو صنعت شهر 

 [ 39]بود. از آن 

طلبکاران    ،یشهر  بگیراناتیاز مال  یا و تبلور طبقه  تیمنابع در مصر و تقو   تیر ی متمرکز مد  میرژ  ک ی  جادیا

پا  تی داران تحت حماو کارخانه ن  لیتبد  یهاهیدولت در شام،  به  انتزاع  یرویدهقانان  نهاد.    یکار  بنا  را 

  نه یزم  نیرا در ا  یمشابه  اف هجدهم اهد   یسدهاواخر  در  متفاوت در شام و مصر    یو اقتصاد  یاسیس  طیشرا

  از پیش  شیب  یاز نظر فرهنگ  کارگزاران مالیو    کارساالراناز    یدیجد  ی . در هر دو منطقه، طبقهایجاد کرد

  ی دیبه »نوع جد  روتی ب  ،( Albert Houraniی )حوران   تکار در روستاها دور شدند. به قول آلبر  یرو یاز ن

  [ 40]شد.«بدل    ییروستا  مناطقاز رابطه با    یدیبا نوع جد  ی همراه شهر  یاز جامعه  ی دیاز شهر، نوع جد

  ر ییتغ  نیا  انگریب  ی هجدهمسدهدر    روتیب  یدر حال توسعه  یها از جبل به بندر تجارقومهاجرت سرس
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و   یتون  ،یلیجوب  اض،یآبال، بوستروس، تراد، ف  یهاخانواده  ــ  یونانیارتدوکس    گرید  یهاخانواده  [41]بود.

تام  یبرا   ز ین  ــطباط   و  تجارت  بر  ب  نینظارت  کردند.  یمرکز شهر  ه اعتبار    یها خانواده[  42]مهاجرت 

ادامه دادند. اما    یخود به کنترل مناطق داخل  یمحل  ساختارهای  ه شهر از طریقجمیزی  ناحیهبازرگان از  

  ی سدهکه در  دیبرد. در مصر، دولت متمرکز جد نیاز ب  را با کشاورزان  ی فرد پیوندهای از   یار یامر بس  نیا

  جادی ا  را در قاهره  هیخاص انباشت سرما   یاز جمله نهادها  یمندقدرت  ی، نهادهاپدید آمده بودهجدهم  

 [ 43]کرد.

را که   ی اپول نقد انباشته  یعنی به خاطر پول کردند،    پولشروع به کسب    روت ی بطریق  بازرگانان در شام از 

جمع کشاورز   اتیمال  یآور از  مناطق  م  یدر  دست  سرمایبه  به  تجدیم  لی تبد  ه یآوردند    دیکردند. 

داد  یاجازه م  یخارج  ی)که به کشورها   راتبِ   نظامو استقرار    ی عثمانباب عالی  فرانسه با    ونیتوالسیکاپ

برا   یقانون  تیو حما  یتجار   ازاتیامت موجب رشد    1740مسلمان گسترش دهند( در سال  ریافراد غ  یرا 

  لبنان  جبلاز    شمیصادرات ابر  ت ی( و در نها1730ـ1775ر العمر )ی در عصر ظه  نیصادرات پنبه از فلسط

آوردند که زمان سفر    ی بخار رو  یها قی قا  هب  یبادبان  ی هاقی ی نوزدهم، بازرگانان از قاسده  لی. در اوا شد

دو هفته طول    فقطناگهان    د،یکشیکه معموالً سه ماه طول م  یرا کاهش داد. سفر   یو مارس  روتیب  نیب

  نخستین که    ( Portalis)  سیپورتال  یاز برادران فرانسو  یرو یه پشام ب  های مستقر درهخانواد  [44].دکشیمی

 جبلدر    یساز شمیابر  ی ها و کارخانه  روتیدر ب  یچک کو  یهاساخته بودند، کارگاه  1841ها را در  کارخانه

  روتیکردند که در ب  یگذار هی سرما  دیبخار جد  یشش کشت  ی رو  هایفرانسو  زمانهمکردند.    س یلبنان تأس

که   ی شام  یهاخانواده  [ 45].کردمیتوقف   آن  م   ی هاکارخانه  ضمن  اداره  را  بر    کردند،یخود  دور  راه  از 

در   گندم  اوا  یتر شیب  لکنتر  لیجبال برداشت  در  آنسده  لیداشتند.  نوزدهم،  تولی  در  در    شم یابر  دیها 

خود را    یها کارخانه  ی ندهیکردند تا تعداد فزا  یگذارهی لبنان سرما  جبلدر    گری د  یشوف، و جاها   ،کسروان

به مصر مهاجرت    یلبنانـ    یحی بازرگان مس  یهاخانواده  نیاز ا   ی زمان، برخ  ن یدر ا  چنینهم  [46]کنند.  نیتام

به فعالیت    شد،یم  زین  ورنو یو ل  یکه شامل مارس  پیشین  مندقدرت  ی تجار  یشبکه  ک یکردند و بر اساس  

 [ 47پرداختند.]

 1920-1820 ه،یو انباشت سرما ییکاال اقتصاد

با  این روند .  افتیاول رواج   یجنگ جهان ان یی نوزدهم و پاسده لیاوا  نیب ترانهیدر شرق مد یدار هیسرما

و    ه یاز انباشت اول  یشکل خاص  ق یاز طر   دیتول  لی را از وسا  دکنندگانیکه تول  ی خی متنوع و تار  یندهایفرآ

  بازرگانانو    ی. فرماندهان نظامشودمیمشخص    د، رکیجدا م  بنگاهکار و    یرو ین  یانتزاع عموم  چنینهم

به ثروتمندشدن خود   هی دمشق و اسکندر  روت،یب  ی بزرگ با شرکت در بازارها  ی هی در مصر و سور  یشهر
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منظماً  برقرار کردند و    ی و مرکز  ی محل  ی دولت  یهابا دستگاه  ی تریقو  یوندهایپ  چنینهمها  ادامه دادند. آن

 کردند.  یبازار جهان  یدر شام و مصر برا  یز کشاور  یکاالها دیدر تول یگذارهیسرما بازشروع به 

خود را در    یها شرکت  ی سورسوقدوره بود. خانواده  نیا  دیجد  ی هایژگی از و  یسهام  یها شرکت  لیتشک

شرکت بیهوم و    ،ی بیهومدر همان زمان، دو برادر از خانواده سن  [48]دادند.  ل یتشک  1830  یدهه  لیاوا

ها  یها، ارمنیونانی ان،ی هودیکار را کردند.  ن یهم زی برجسته ن یها خانواده ریسا  [ 49].ایجاد کردندرا   شرکاء

  ن یها کسب و کار خود را در تجارت، تامکردند. آن  جادی خود را در مصر ا  یهاشرکت  یسور   ان یحیو مس

  ی مشاغل ماهانه مبالغ  نیااندرکاران  دست  [50]و پارچه توسعه دادند.  شمی تنباکو، پنبه، ابر  وه،یم  دیو تول  یمال

سرپرستان مرد خانواده اغلب کنترل    ه کردند. اگرچیرا به سهامداران خود از جمله زنان خانواده پرداخت م

سهام    توانستندیم  ،یخانوادگ  ی هادر شرکت  وهیزنان ب  ژه یوزنان، به  گرفتند،یخانوار را به دست م  ی امور مال

  ماتیتصم  چنینهمها  بفروشند، رهن کنند و اجاره کنند. آن  ،بخرند  یخارج  د ییگونه تأچیخود را بدون ه

که در آن سهام داشتند   ییروستاهاشده در  دیو پنبه تول  شمیابر  یبرا   ییاروپا  دارانیگرفتند و با خرمی  یتجار 

 پرداختند.میمذاکره به 

( و  ی)ول  یفرماندار استان یالتی ا  ی هااستیبه س  یادیتا حد ز  دیپنبه مصر، شکل اقتصاد جد  د یمناطق تول  در

بستگ  ی علمحمدخود،    ویخد رس  یعلمحمدداشت.    ی پاشا  قدرت  به  از  اساس  1805در    دن یپس  بر   ،

تکن  یتجار   یهاتیفعال و  استر  انینیشیپ  نیزم  یسازکپارچهی  یهاکیدهقانان    یتوسعه  یاتژخود، 

  ،یصنعت  یهاپروژه  جادی او ا  یآغاز کرد. برنامه  یالمللنیب  یبازارها  ی دولت را برا  یتحت رهبر   یکشاورز

ارتش    نیتام  یبرا   ،یو بافندگ   ی سندگیر  یزهیمکان  دیو تول  گر،ید  ی هاسالح   دی تول  ،ییایدر  ی مانند زرادخانه

  ی عل  محمدپرداخت.  میو گسترش ارتش را    ینوساز  ینهیهز  زیپاشا ن  یرو به رشد مصر بود. صادرات پنبه

بود، شروع کرد. با   یانحصار   ستمیس کیها به نفع آن ی اتیمال یها که پرداخت ییهامالتز یابا لغو کامل 

  الیاف پنبه    دی، پاشا تول1820  یاز دهه  [52]کرد.  تیتقو  ترشیبه روستاها را ب  دولت  یکار، او دسترس  نیا

و تصرف    یعل  حمد توسط م  ها مملوکقتل    چاردز یگسترش داد. ر   لین  یدر دلتا  نیزم  یایاح  ق یبلند را از طر 

  ،داندیم  ه یاول  ی هیانباشت سرما  یرا نوع  یانحصار بر محصوالت کشاورز  جادیو ا   ماتز یلیاها، لغو  اموال آن

  هی اول انباشتشکل از  نی ا  [53] نامد.یم «ت یمالکسلب مددبهانباشت »آن را   یهارو  دیوید چیزی که هیشب

 منحصر به مصر بود.  یشرق ترانه یدر مد

خواستند    یبزرگ از دولت عثمان  یهی از مناطق سور  یاریداران بازرگان در بسنی نوزدهم، زم  یسدهدر اواسط  

پس از    ژهیمنطقه به و  ن یکاالها در ا  دیمحافظت کند. تول  یکشاورزهای جدیدشان در  یگذارهیتا از سرما

  گشود   یسی بازرگانان انگل  ی ( بازارها را به رویمانی)معاهده بالتا ل   یو عثمان  سیانگل   1838  ونیکنوانسکه  این
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انگلو وعده داد که   بازرگانان  ا  هبرجست  ردیبگ  یسانیک  اتیمال  یو عثمان  یسیاز  قانون در سال    نیشد. 

  ی برجسته  یها مصر داشت. شرکت  محورییبر تجارت اروپا  یجزئ  ی ریدر مصر به اجرا در آمد، اما تأث  1841

بازرگانان مح  یروتیب ن  افا، ی در    دی تول  ت یر یمد  ی برا  یلبا استخدام  برداشت محصوالت  را    ی قدکاشت و 

.  افتی   شیزمان با پنبه در مصر به شدت افزادر جبل لبنان، هم  شمیو صادرات ابر  دیتول  [ 54]کنترل کردند.

  [55]لبنان ده برابر شد.  جبلاول، تعداد درختان توت در منطقه    ینوزدهم و جنگ جهان  یسده  لیاوا  نیب

  شم ی . ابرافت ی  شی افزا  1860در    ی دروزی ـ  مارون  یپس از جنگ داخل  شم یابر  صادرات و حجم کل    مت یق

تا سال    این کاال  را به خود اختصاص داد.  روتیدرصد از ارزش کل صادرات ب   25  باًیتقر  1857سال  در  

  یها زنان شرکتتیِ  طبقا  فِیطدر آن سوی دیگر،    [ 56]داد.یم  لیرا تشکصادرات  رصد از کل  د  82/ 5،  1873

اواخر    نان زاکثر    ،یروتیب  یخانوادگ در    جبل  یسازشمی ابر  یها کارگران کارخانه  به  نوزدهمی  سدهجوان 

 [ 57بدل شدند.]لبنان 

برا  یشهر   تجاررشد  روبه  ی طبقه با شرکت  ندکردیم  دیتول  ییاروپا  یبازارها   ی که  وارد    ییاروپا  ی هاو 

  ازی. در مصر، نندگذاشت  ریتجارت و تجارت تأث  در پیرامون  یمحل  یقانون  ماتی ، بر تصمندشدمیمشارکت  

سلطنت سرما  یخانواده  و    یگذارهیبه  سوئز  کانال  برادریافت  در  بده  ی وام    ، یخارج  یهایبازپرداخت 

شرکت    یعنوان مثال، اعضا کرد. به  تیتقو   هیسرماتزریق  را با    یمصر  یهاشرکت  یاسیس  یهاتی وقعم

 ل یکردند. اسماع  یگذارهیمذاکره و خود در کانال سرما  یو فرانسو  یسیبا طلبکاران انگل  سورسوقخانواده  

  ادیز یهانیزم  یعالوه بر اعطا  یش،خوموجودی اوراق بهادار  در پروژه کانال از   یپاشا با دادن سهام اضاف

نظر    ری ز  ی دیولو ت  یکشاورز  ی شورا  1839در    یدولت عثمان  [58]ها پاداش داد.به آن  ،پنبه  د یتول  ی برا

، با هدف بهبود حمل و  1843در روستاها در    اتیمجدد مال  ی ابیکرد. اعتبار و ارز  سیتأس  ی وزارت بازرگان

شد. نخبگان    بی حکام عدلیّه ترکامجلس واالی    یعنی  اصالحات بزرگ   ی و با شورابازسازماندهی  نقل،  

  ن یها از اودند. آندر اکثریت ب  ی تجار  یها نهادو    ی ادار  ی شوراها  ریسا  چنینهمشوراها و    نیدر ا  یشهر

حمل و    یهارساختی ز  یو توسعه  نیزم  نیاعمال قوان  ،یتجار  ماتیبر تصم  یرگذاریتأث  یمؤسسات برا

  ی شده تا بنادر اصلیاریو مناطق آب  زیحاصلخ  یهادشتهجدهم از    یسده   ین یزم  یرها ینقل در طول مس

 [ 59]استفاده کردند.  یشرق ترانه یدر سواحل مد

. پس از بهبود  افتینوزدهم گسترش  ی سدهدر اواخر  یی اروپا ی هی با هجوم سرما یمحل ی هیسرما انباشت

  ا یتانیشروع به رقابت با فرانسه و بر  ا،یتالیآلمان و ا  د،ی( صنعتگران جد1873ـ 1896اروپا از رکود بزرگ )

مد  یبرا فلزات  و  پنبه  دورا،  غالت،  مطابق    یشرق  یهترانیگندم،  رزا    سمی الیامپر  یهینظر   باکردند. 

  ی ها شرکت  رایآوردند، ز  یکاال« رو  یعنوان »مرزها به مصر و شام به  ییاروپا  ی هالوکزامبورگ، شرکت

ی  ز اواخر سدها  [ 60]کردند.می  برداری بهرهبه بنادر منچستر    ی از کمبود محسوس مواد خام ورود  دیجد
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شرکت بعد،  به  پیشنهادات  نوزدهم  از  کوهی  اروپایی  تول  ی گذارهیسرما  یبراهای    مقیاسِ بزرگ  دیدر 

از    محلی  یها حال، شرکت  نیع. در  های محلی ریختندبر سر شرکت  بازار اروپا  ی برا  ی محصوالت نقد

در شام در    یکشاورز   یکاالها   دیفرانسه در تول  یگذار هیاستقبال کردند. سرما  یخارج  ی هایگذارهیسرما

ها  ستی ونیصه ن،یدر فلسط [61]پوند( بود. میلیون25فرانک ) میلیون20حداقل  1914به  یمنته یهاسال

امالک    میمستق  دیخر  ی را برا  ی مبالغ هنگفت  [61ـ1( ]German Templersی )آلمان  انجمن معبدان و  

ـ   انیهودی  یو صندوق مل  انیهودیانجمن استعمار    ی ــ ستیونیصه  نیزم  دی کردند. عوامل خر  شنهادیپ   ـ

  ی همکار  درمستقر در شام و مصر    ی هاسرانجام، شرکت  [ 62]را عرضه کردند.  ن یچهل برابر ارزش بازار زم

تجارت    ی در اروپا شروع به ادغام عمود  ی دیتول  یها سهام شرکت  د یدر داخل و خر  یخارج  ی هابا شرکت

 خود کردند.

به منظور    ه یسرما  جادی ا  یبرا   یشرق  یترانهیمد  ی محل  ی هاشرکت  تیاول، ظرف  یجنگ جهان  خاللدر  

یافت  ی گذارهیسرماباز زافزایش  بازارهاآن  را ی ،  انحصار  با  و حمل  ی ها  و غالت  سودهاگندم  به    ی ونقل 

اتحادها   هوم،یب  یهاخانواده  یهاشرکت.  افتندیدست    یاالعادهفوق تراد  و  تبت  و   یاسیس  یسورسوق، 

انور    یگانهسه  یجنگ به رهبرخالل  حاکم در    می رژ  ــ(  CUP)  یاتحاد و ترق  یتهیخود را با کم  ی اقتصاد

  ی هااتحادها که با شرکت  ر یاتحاد و سا  ن یبر ا  هیبا تک   [63]کردند.  تی تقو  ــ  پاشا، طلعت پاشا و جمال پاشا

گندم، جو و ذرت از امالک    پوند هزاران    د یجد  یتجار  یشد، طبقه  جادی از جنگ ا  شیدر پ  یی و اروپا  یمحل

ا  را  خود  یکشاورز افزا  نیدوباره فروختند.  به    مایحتاجات   ریو سا  ییمواد غذا  متیق  یچندبرابر  شیامر 

  یمؤسسات اقتصاد  ریدر روستاها و سا  دیجد  داتی جنگ آن را مجدداً در تول  انیکه سودجو  منجر شد  یاساس

گاه بر    ــ  هانیمعتبر از فروش زم  یمحل  ی هاو شام، شرکت  نیسطدر فل  [64]کردند.   یگذار هی سرما  یمحل

ها  ستیونیبه صهــ    داشتند  اریدر اخت  مطلق  تیعنوان مالکآن را به  کهنیبر ا  یمشکوک مبن  یاساس ادعاها

 گسترده در جنگ بودند. ییسودجو ریو درگ افتندیالعاده دست  فوق یسودهابه  انجمن معبدانو 

  ز یو ن  ها یو سور  ان،ی هودی  ها، یونانیشامل    ی شهر  یتجار   ی طبقه  کی  ا،یتانیبر  ت یدر مصر تحت حاکم

  [ 65]کرد.  تی اول تقو  ی جنگ جهان  خاللشام را در    تریمیبه وجود آمد و عناصر قد  هایمسلمانان و قبط

ی  حت[  66های شهری مستقر در شام تفاوت داشت.]ها در خالل جنگ جهانی اول با شرکتی آناما تجربه

کنند،   رکتدر جنگ ش  ستندیکه مجبور نه بودند  گفت   روستاهادر    انیبه مصر  ییایتانیمقامات بر  کهبا این

را از آن  مصر  یان امدادی  سپاه  یسربازان جوان برا  تینهامزرعه، پنبه، غذا و در    واناتیمقامات ح  نیهم

سود    جنگبودند که از    یتیروستاها در موقع  یروسا  ای  یمحل(  umdas)  یاُمداها  ،سانبدین.  خود کردند

  انی در مصر اما برخالف همتا  ی. تجار شهرکردندنفع میپنبه    یباال  متیداران بزرگ از قنیبردند و زمیم

  ن یب  ایتانیبر  یهااستیس  لیها به دلآن  ی اقتصاد  ی هاانینبردند. ز  یسود  یخود در شام، از نظر اقتصاد 
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انقالب    یمسلمان مصر  نانیکارآفر  تیحما  یاصل  لیدل  1919  تا  1914  یهاسال از  مانند طلعت حرب 

 بود.  1919

 و کار در شام و مصر نیزم

در   یمتفاوت یهایرو به رشد، با استراتژ  ییدر اقتصاد کاال هیانباشت سرما  هنگامها در شام و مصر شرکت

  آثار مرتبط با تکویناز    یار یکه بس  طور آنحال،    ن یمواجه شدند. با اکشورها    گر یو د  ییاروپا  بافتارهای 

خاورم  یدار هیسرما سادگ  هاکیتکن  ن یا  یمحل  دارانهیسرما  ،کنندیم  انیب   انه یدر  به  وارد    یرا  غرب  از 

ک نآن  ی دارهیسرما  تیفینکردند.  نزد  زیها  صنعت  یفرض  یهاتیفیک  ا ب  شانیکیاز   یناش  ایتانیبر  یمدل 

مناطق    نیا   یخیخاص تار  طیکار به شرا   یرویو ن  نیزم  یکربندیبر پ  هیشود. در عوض، انباشت سرماینم

در داخل شام و    ی رهبران تجار  زا  یدیجد  یهاند، نسلستخوامیو چه ن  خواستندمیچه    ،یعنی بود.    یمتک

.  بودند که به ارث برده بودند  ی و اقتصاد یاسیس یها تی بر واقع ی رگذاریو به دنبال تأث کردندمیمصر کار 

  گر، ید  یها ها و مکانبودند. در زمان  هی انباشت سرما  های شکل  نیکارآمدتر  طی شرا  نیاز موارد، ا  ی ار یدر بس

و اقتصاد    گذاشت عقیم میها را  شرکت  یکار، اهداف تجار   مناسبات و    نیدر زم  ی ساختار  یها تیمحدود

 خود را حفظ کنند. تیحقوق مالک ری حق انتفاع و سا دادیبه کشاورزان کوچک اجازه م یمحل یاسیس

  ی منجر به از دست دادن حق انتفاع توسط دهقانان مصر  یعل  حمدم  یهااستینوزدهم، س  یسده  لیاوا  از

شد.    یشهر  دارنیزم  مندقدرت  یها تجار و شرکت  نظر  بزرگ تحت  یامالک کشاورز  ترشیب  میو تحک

رشد، کاشت، و   یبرا  ی را متمرکز نظام ، که 1829در سال   ی دهقان یمقررات کشاورز  ی واسطهبهدهقانان 

ب  نیتدو  یاصل  یهاپنبه  یابی بازار دهه  ترشیکرد،  در  دادند.  از دست  را  خود  انباشت  1820  یاستقالل   ،

از دهقانان مجبور به    یکه برخ   نحوینفر در سال بود، به    467000به    بیگاری کار  شیمستلزم افزا   هیسرما

در  که دهقانان    یدر حال  [67]بدون دستمزد بودند.  ایخود با دستمزد کم    ییروستا  ی کار در خارج از جامعه

  ستم یبا لغو س  یعل  کردند که بشدت زیرسوال رفته بود، محمدهایی از تصدی زمین مبارزه میراستای دیدگاه

اقتصاد  ی انحصار بحران  آن1836ـ1837  یجهان  ی در طول  حقوق  حت،  را  او    ترشیب  ی ها  کرد.  محدود 

  و یخد  کههنگامیاش اعطا کرد.  وادهخان  یو اعضا   یسرشناسان شهر   ،یرا به نخبگان نظام  یادیز  یهانیزم

مال 1863ـ1879)  لیاسماع برا اتی(  را  بهخارج  یهایبده  ازپرداختب  یها    ، چرا کهداد  شیافزا  بارآمده یِ 

در طول جنگ  آمریکا    ی از سوی ایاالت شمالیجنوبایاالت  بنادر    یمحاصرهی  به واسطهپنبه  فروش  رونق  

  ی. دهقانان در مناطق بزرگافت ی  شیامالک افزا  ن یتعداد اه بود،  دیرس  انیبه پاناگهان    این کشور  یداخل

  اخت پردعدم  لیحق انتفاع خود را به دل  ی ا ندهیبودند، به طور فزا  افته یاختصاص    یکه به محصوالت نقد

، مالکان بزرگ، از جمله  1900بود. اما در سال    جیچنان را کوچک هم  هاییاز دست دادند. سهامدار  اتیمال
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  ق ی داشتند که بخش اعظم آن از طر  اریدر مصر را در اخت  زیاکثر مناطق حاصلخ تیمالک  ها،یاز سور   یبرخ

 [ 68] مطرح کردند. را  مطلق  ت یمالک یادعا یا ندهیها به طور فزابه دست آمده بود، و آن تصاحب

دند،  کر  ی در شام و مصر شروع به ادغام مشاغل خود به صورت عمود  یمحل  ی هاکه شرکت  ییجاآن  از

  ی نهیاز هز یریجلوگ»  قی را از طر  یترشیب یهی ها کمک کند تا سرمابه آن ن یزم دیانتظار داشتند که خر

در مصر و سپس    دانوزدهم ابت  یسده  لیها از اواشرکت  [69].گردآوری کنند  عی و توز   دیتول  یبرا  «ها واسطه

  ترشیب  جه،یکردند. در نت  یبازار جهان  یبرا  باال  بر و با ارزشهیشروع به کشت محصوالت سرما  هیدر سور

ساختحملهای  حوزهدر   و  طر  ،کردند  یگذار هیسرما  سازیمانونقل  از  از مجموعه  قی و    ی قراردادها  ای 

اجاره  تضامنی آن  ایو  ارزش  میبر  آنافزودندها  دنبال  .  به  حقوقی ها  زم  یتر شیب  اختیارات  و    نیبر 

در خارج از بنادر رو به    یترشیب  یهانیزم  دیها شروع به خرشرکت  نیاز ا  یار یآن بودند. بس  تمحصوال

  شم، یپنبه، ابر  ی برا  ییباال  ی هامتیق  ا مناطق ب  نیخام ا   یکاالها  رای کردند، ز  نیو مرس  فایح  ه،یرشد اسکندر

سال  تا    [70].دیدنرسیبه فروش م   یبازار جهان  رمواد خام موجود د  ریو سا  ینفت  یهاگندم، فلزات، فرآورده

تقر1913 زم  60  باًی،  از  سور  ر یز   ی هانیدرصد  قطعات  هی کشت  مساحت    ی در    تر شیب  ایهکتار    100به 

ها  کردند. آنها مصادره میعنوان بازپرداخت بدهیها را از دهقانان بهاین زمینمالکان غالباً    [ 71].ندبود

 پرداختندیم  هانهیبابت هز  یو توافق  نیمع  یمبلغ  دهندگانی کهضمانتبه    نیزم   نیگذاشتن ابا رهناغلب  

 . افزودندها میآن ارزش، بر کردندیم  افتیدر یاز مازاد کشاورز  یآن سهم ی و در ازا

ا خاص   نیدر  بازرگانان  تع  یدوره  با سرما  یهاینزم  نییدر  خارج  یداخل  یهی مرتبط  فعال    یو  مشارکت 

  ی بازرگان  ی هاعنوان شرکتبه  ی دمشق  ی نخبه  یهاخانواده  گر یو د  یقوواتل  گ،ی م بامرد  یهاداشتند. خانواده

  ر یمسبرای غوطه    یخود از واحه  یها با فروش محصوالت کشاورز. آن شدند  ت یواسطه در بازار دمشق تثب

برای  خود را    یهیسرما  یْکشت نقد  یهانیکه صاحبان زم  ییجااز آن  [72].کردند آذوقه تهیه می  یارتیز

به    دیمالکان جد  نیبودند، ا  ات یکرده بودند و شخصاً مسئول مال  ی گذارهیسرما  ی اریآب  ی هاساختن نظام

  ی ها سرشناس در دمشق از دادگاه یها دهخانوا [73.]خود بودند ی گذارهیسرما ن یتضم ی برا ییهادنبال راه

حرکات اغلب    نیشود. ا  در نظر گرفته  ( mulk)  لکعنوان مُدر غوطه به  نیدرخواست کردند تا زم  یمحل

ی  دولت  یز مصادرها،  مشمول امر وراثت قرار گیرند  د یجد  یتجار   ی طبقه  نیا   یهانیکه زم  کردیم  نیتضم

از    االنهسدرآمد  مبلغ ثابت  شود و    اتیمشمول مال  آن  دواماز محصول قابل  ی بخشصرفاً    و  شوندمصون  

شدند. به طور مشابه، دشت عکار    لیتبد  ریسپس به کارگران مزدبگ  نیزم  نی. دهقانان ا مالیات معاف شود

 [ 74].تعلق داشتشده بود که به مالکان ثروتمند   لیتشک  یبزرگ یتماماً از اراض باًیخارج از جبل لبنان تقر

به و1860  ی دهه  در داخل  ژه ی،  از جنگ  مناطق کشاورز  ی مشابه  یندهایفرآ  ،یپس  مانند    ی در  خشک 

بر    یدولت عثمان  یکنترل مرکزتر  میزان بیش  تاثیربود.    انیدر جر  غوطهحَوْرَان، درست در جنوب واحه  
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  ر یگندم از مس  حرکت  منجر به انحراف  ی و فرانسو  یسی انگل  الرانکارسا  یمنافع اقتصاد  شیمنطقه و افزا 

بزرگ  یبرا  یساحلنواحی  به    یارتیز مالکان  شد.  جهان  یباال  یها متیق  که  صادرات  بازار  در    ی گندم 

بود،چشم حَوْرَان  ییهاکنترل بخش  1870  یدر دهه  شان را گرفته  به دست گرفتند.  را  حَوْرَان    یهایاز 

در حال رشد در منطقه    ییو اروپا  یداخل  یو عناصر تجار   ی عثمان  یدولت مرکز   ی منافع تجار  ه یعل  یمحل

 [ 75]ند.پرداختمبارزه به 

ادامه    دیکنترل تول  یبرا  یریبه اتخاذ تداب  هایو خارج  ی بازرگانان شهر  ،یمصرـ    مصر، نخبگان ترک  در

  کاهش   را  دلتا  در  متوسطالیاف    یدهقانان بر امالک کشت پنبه آب  ت یحقوق مالک  ند،یفرآ  نیدادند و در ا

مبارزه    یداد تا با خطر ورشکستگ  شیدرصد افزا   70را   ها اتمالی  مصر  دولت  ،1860  یدهه  اواسط  در.  دادند

باالتر را بپردازند، که منجر به از دست رفتن حق    ی هااتیمال  توانستندیاز دهقانان نم  یار یبس  [76]کند.

قانونی  شد،    دیتوسط دولت تشد  1871قانون وام مقابله در سال    بی روند پس از تصو  ن یها شد. اآن  انتفاع 

پرداخت کنند شیرا پ  ات یشش سال مال  وانستندتیکه م   یتنها گروه  یعنیبزرگ بود    ساالرانکه به نفع کار

و تعهد    1882در سال    ایتانیاشغال بر  [ 77]الزم بود.   یخصوص  تی مالک  حقوقینام صاحب  کسب    یکه برا

  ت یرا به رسم  مطلق   یخصوص   ت یکرد که مالک  قیمؤسسات را تشو   ترشیب  ی،آزادساز  ی هااستیبه س  ایتانیبر

  ی عنوان مزارع کوچک خانوادگرا به  نیزم  درصد دهقانانْ  25تا    20حدود    فقطاول،    ی بشناسند. تا جنگ جهان

 داشتند. اریدر اخت هی در مصر و سور

  ت یگسترده و مالک  یو کار با چرخش به کار مزد  نی زم  مناسبات موجود دردر    راتییاز شام، تغ  ییهابخش  در

از دهه  یخصوص بود.  برا1830  یدر مصر متفاوت  بازرگانان  اسناد   هانیزم   نیزتریخحاصل  ی ،  در شام، 

.  بودندمصر    ی و اقتصاد  یاسیس  رات ییتغ  ر یتحت تأث  اد یها به احتمال زاز آن  یکردند. برخ   یدار یخر   تیمالک

کرد تا    ت یو ثبت دارندگان سند مالک  ن یزم  یشروع به بررس  1860در دهه    ی دولت عثمان  که نیپس از ا

  اسناد خود را به دست آوردند. دارندگان    ی هانیاز زم  یها برخآن  رد،بگی  اتیمال ی مشخص کند از چه کسان

یی  دارابر    تی مالک  شکلی ازعنوان  به  بزرگ  یامالک کشاورز  خصوصدر  را  حقوق خود    ،دیجد  تیمالک

)مالک    ی«خصوص  کمال »  تحت عنوان  ،اسنادخود در مصر و شام با همان    امالکبه    یحتو    ،درنظر گرفتند

در    نیکنترل صاحبان زم  یخود را برا   یهاتیمحدود  یدولت عثمان  ن،یا  کردند. عالوه برمیاشاره    ،خاص( 

  تواند یدادند که دولت نم  صیخمجلس تش   یاعضا  ستم،یب  یسدهدر آغاز    [79]شناخت.   تیدوره به رسم  نیا

از  عمده    یگذارهیکه قبالً محل سرما  تحمیل کند  یر یم  نیزم  بررا    رهیکشت، رهن، اعتبار و غ  طیشرا

 ها بود. در استان یاسی مرتبط س  یهاشرکت طریق
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  ی بودند، دولت عثمان  ی تر شیب  یو اجتماع  یاقتصاد  ،یاسیها در حال به دست آوردن قدرت سشرکت  اگرچه

در   هانیزم بر خود یحق از  اسناد مالکیت زمینآگاه بودند که صاحبان  تیواقع  نیاز ا  نیو خود صاحبان زم

  صاحب زمین عنوان  دفاع بهقابل  یچنان از حقوق قانونموارد، هم  ترشی. دهقانان در بنیستندبرخوردار  شام  

  ی منطقه  کیبرخوردار بودند. برخالف مصر، شام    یکشاورز   یهانیزممتعدد حقوق بر  صاحبان    انیدر م

ر از تمرکز  کشور به اندازه مص  نیا   ،یعل  محمدقبل از    یبود. حت  ر یمتعدد و متغ  ی با مناطق ادار  یساحل

  سه یمقا قابلی الیاف بلند  نبهنکرد که از نظر ارزش با پ  دیرا تول  یمحصول  چنینهمبرخوردار نبود.    ی ادار

که  ی. زمانبپردازد  تیحماتحت  (  1930بازار بزرگ و )پس از سال    کی  یشدن برایصنعتبه ترغیب    ایباشد  

در   یگذارهیسرماجایگاه خود را در نتوانست  شمیفروخت، ابر  لبنان جبل زیرقیمترا  شمی ابر یشرق یایآس

  ی فرانسو   یهاکارخانه  رایز  ،بود  نی نوزدهم در نوساها در شام در اواخر سدهمتیحفظ کند. ق  یتوسعه صنعت

مقاد واردات  به  کارزان  شمی ابرای  هندیفزا   ر یشروع  با  و  چ  ت یفیتر  و  ژاپن  از  نت  کردند.   نیبهتر    جه، یدر 

خود    زاتیتجه  یدر نوساز  یگذارهی سرما  یادامه  یالزم برا  یهیسرما  داریپا  یورود  انیجراز  ها  شرکت

تول  یبرا با  اروپا  یشرق  یایآس  دکنندگانیرقابت  نبودند  ییو  آنبرخوردار  نم.  هز  توانستندیها  ی  ها نهیبا 

و  یاتیعمل برا   سنگین  بنابرا  شمی ابر  دیتول  یالزم  و  کنند  تول  یا چاره  شانی برا  نیمبارزه    شم یابر  دیجز 

. کاهش  ماندینم  یباق  ،یدهقان  یها اغلب زنان جوان خانوادهو  کارگران،    یالعادهبا استثمار فوق  تیفیکیب

لبنان تا   [80].ابدینتوانست بهبود  شمی صنعت ابر کهنیتا ا افتیادامه  1880و   1870 یها ها در دههمتیق

  ی بزرگ برا   ی و مال  یمرکز تجار   ک یبه    روت یو ب  د)به جز تنباکو( را رها کر  یصنعت  یتوسعه  یادیحد ز

  ینساج  یهاکارخانه  نخستین  زبانی م  هیکه اسکندریشد، در حال  لیو صادرات مواد خام تبد  داتیواردات تول

 اول بود.  یاز جنگ جهان پیش یمؤسسات صنعت  ریمصر و سای زهیمکان

تار  ییاروپا  یسرمایهبا    پیوند نظر  از  شام  اندازه  یخی در  ا  مستحکم  هیاسکندر  یبه  بر  عالوه    ن، ینبود. 

احتمال واقعشرکت با  آناتول  یها در شام  ها به  آدانا، شرکت  نی مرس  یکمبود کار مواجه بودند. در منطقه 

ر  که کا   قطعاتیدر    نی زمنسبت به  دهقانان  ی  یافتهتخفیفبا حقوق    دیجد  داریاجاره  یقراردادها  تیامن

کاران  کشت  یْفصلکارگران   ها در طول فصل پرکار و کشت پنبه با کمکبودند. آن  یبود، متک  ابیکم

را با دهقانان    یا اجاره  ی اطراف ناصره، قراردادها  یها در مناطق داخلشرکت  [81] کردند.می  لیموجود را تکم

در    هیناح  نیتریمانند عجلون، جنوب  یدر مناطق  [82]بودند.  حق مالکیتچنان صاحب  امضا کردند که هم

داشته باشند    ل یباعث شد تا مالکان بزرگ کمتر تما  1870  یغالت در دهه  یالمللنیب  مت یحوران، کاهش ق

 مصرف کنند.  نیزم قطعاتمبارزه با مخالفت با کنترل بر   ی خود را برا یاسیس یهی که سرما

قرار داشتند. به    متمایزی  یرها یدر شام و مصر در مس  هیانباشت سرما  یندهای، فرآسدهدر آغاز    جه،ینت  در

شکل   ن یکارآمدتر  مزارعهرا متقاعد کردند که    ییاروپا  ی هاشرکت  یمحل  یها کمبود کار، شرکت  لیدل
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بزرگ توسط    یهانی زم  عی توز راثیاست. اما در مصر، م  نیخارج از مرس  خیزدر مناطق پنبه  هیانباشت سرما

  ی هاشرکت  سیتأس  یبرا   ییاروپا  گذاران هیشام اجازه داد تا با سرما  ی به عناصر طبقه تجار  ی عل  حمدم

ی  کشاورز  هایزمینفروش مجدد    ا یتوسعه و متعاقب آن اجاره    د،ی»خر  یامالک برا  مستغالت و سوداگری

رکت  نوع شامل ش  نی از ا  هاییشرکت  [84].« متحد شوندبه صورت رهن   پولدادن  »وامو    «و ساختمانی

های مصر متحد با مسئولیت محدود  شرکت زمین  و[  85]1894محدود در سال    ت یپنبه با مسئول  اتیکفرالز

هنتون کارور )از برادران    یدنیوزف سورسوق )سورسوق و برادران( با مشارکت با الکساندر سژ  نجیبکه    بود

 دندیرس  جهینت  نیگذاران به اهی اتاق جلسات قاهره، سرما  یپشت درها   در.  تأسیس کردند  گرانیکارور( و د

 [ 86]شود.یم نیوجه تام ن یدر مصر به بهتر یی«مداوم ارزش دارا شی افزا»ها با استفاده از  که منافع آن

  ی بازار برا  باالی  یهامتیکمک کرد. ق  هیکار و سرما  مناسبات  یریگحضور مهاجران به شکل  ن،یفلسط  در

ارائه    یستیونیصه  اردیخر   کارگزاران و    یآلمان  انجمن معبدانکه توسط    نیمناطق فلسط  نیزتریخحاصل

جلوه دهند تا    مطلق  تیمالکهایی با  زمینعنوان  را به  هاآن  را وادار کرد تا  تی مالکاسناد  صاحبان    شد،یم

و صندوق    انیهودیمناسب باشد. انجمن استعمار    پرداختندی که قیمت باالیی میدارانیخر  نیا  دیخر  یابر

زم  مناسباتانداز  چشم  ان یهودی  یمل و  مناطق حاصلخنیدهقانان  در  را  اروپا  زیداران  مراکز  با    یی مرتبط 

در    کاریمزارعه  باتیترت   رییدر تغ  شام  ی هاشرکت  ،ی که رسیدشنهاداتیپ  سیلبا    یدادند. حت  رییتغ  هیسرما

  ن، یمانند منطقه مرسه که    کردندیگمان م  یها به درستداشتند. آن   دیداشتند ترد  اریکه در اخت  ییهانیزم

  ی که در قراردادها   هیانباشت همان مقدار سرما   یبرا  مزدیکارگران    گماردن  یها را برا آن  ییتوانا  کمبود کارْ

 [ 87].کندیمحدود م نرود، شیکه فروش طبق برنامه پ یدر صورت دادند،یانجام م داری اجاره

 کار  یروی : انتزاع نیدارهیسرما خشونت

طبقه  یسده  خالل  در مشخصی  نوزدهم،  شهری  تجار  برا  یاز  تالش  سرما  یبه    جهت   هیانباشت 

آن  یگذارهیسرماباز دادند.  اادامه  ساخت    نیها  با  را  مالکیت  ، یتجار  هایداربستکار  و    مناسبات 

  ند یفرآ  کیها  و هم شرکت  یهجدهم انجام دادند. هم کار دهقان  ی طوالنیسده  خاللدر    یگذارهیسرما

  ،گیوابست  مناسباتهر چند در  ها،  انسانبه    که ی اینجاها بهمعنا که آن  ن ی. به ارا از سر گذراندند  یانتزاع

 ها عمل کرد. آن روی  توانیشدند که م لیمانند« تبدزی»چ  ییایبه اشبدل شوند، 

با    هیکار و سرما  مناسباتو    تیجنس  های مرتبط با پویشدر    عیسر  رات ییاول، تغ  یجنگ جهان  خالل  در

 سده  کیبه    کیبود که نزدزمان  همو سهامدار و شرکت    هیکار و سرما  دِیشد  ییجدا  زیآمخشونت  نمودهای

آن خشونت    یهخود را از دست دادند که نمون  یرد افنیب  تی . هم کارگر و هم بنگاه شخصداشت   انیجر

ب  هیعل بود.  زنان  و  همانهدهقانان  معالوه،  آلن  که  به  یم  انیب  لیخائیطور  کارگران  و  دهقانان  کند، 
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  لبدکردند«  ها استفاده میاز آنکار   ک یانجام    یبرا   ی که کارگر  ی هانیها، ماشجان انسانیب  های »قالب

  ی کارها  ای  یصنعت  یکارها   یآشکار شد که دهقانان محروم در مصر برا   یانتزاع تنها زمان  ن یا  [88]شدند.

 به شهرها نقل مکان کردند. گرید

از    یبرخ  یاول هنوز به طور رسم  ی به کار و شرکت، دهقانان تا زمان جنگ جهان  دنیبخشرغم شیئیتبه

  کاهش با    ی سهام  یها فظ کردند. شرکتاز مناطق شام ح  ی اریدر بس  کار مزارعهعنوان  حقوق خود را به

انباشته کردند. برخالف    هی شان« سرماسهامداران  یشهر  یهامسکنی  صندوق ذخیرهدهقانان از    سهم»

کسب درآمد   یبرا ییهانیماش چونهمدهقانان  ن یبا ا هاشرکت یشرکا ن،یزم   داریاجاره یقبل  یهامیرژ

  ی دادخواست و مذاکره با دولت برای  ارائه  یبرا   یمحدود  ی فضااز  حال، دهقانان    نی. با اکردندیرفتار م

  با از دهقانان    ینوزدهم، برخ  یسده. در اواسط  برخوردار بودندو کار    ن یزم  یاجاره  طیبر شرا   یرگذار یتأث

  یمقامات محل  تیها با حماپس گرفتند. آن  مستقر در شام  یهارا از شرکت  نیزم   حقوق مالکیت بر  ت یموفق

زمخریدو از    یعثمان نماشرکت  ن یا  ن یب  یادیز   یهانی فروش  و  زمینستی ونیصه  ندگانیها  خرید  در    ی 

  شان یهابا پدرساالران خانواده  هاسهامداران شرکت  یهاوهیب  ب،یترت  نیکردند. به هم  یر یجلوگ  نیفلسط

از طرآن.  ردندمذاکره ک از مازاد    یتداوم درآمد  یبرا  ،ی محل  یشرع  یهادادگاه  قی ها  به طور منظم  که 

در مصر، کارگران قبل   [89].کردندیمبارزه م  کردند،یم  افتیدر  یکشاورز   یقراردادها  قی از طر  یکشاورز

به    یسدستر  ز ین  یشهر  یکار صنعت  ی رویکار تجربه کسب کرده بودند. ن  یروین  یدهاز جنگ در سازمان

شروع به    ،دخانیاتبه ابتکار کارگران    یرا فراهم کرد. کارگران مصر  یرسم  یها و سازمان  یجمع  یفضاها 

 اول به سرعت رشد کرد.   یپس از جنگ جهان یخود کردند و جنبش کارگر   یکارگر  یها هیاتحاد یایاح

حاکمیت  ها اجازه داد تا  به شرکت  انتزاع   ندیآن، فرآ  لیموارد به دل  یاول، و در برخ  یشروع جنگ جهان  با

. در مصر،  بخشند  اولویتهم در مصر و هم در شام،    ،یانسان  یزندگ  یو حت  یاجتماع  مناسباترا بر    هیسرما

  ، ی اریآب  میعظ  یهاکار در پروژه  یبرا  شانیدهقانان از روستاها  ییو جابجا  یعثمان  یبا گسترش بوروکراس

سده  زیآمخشونت  ییجدا  نیا اواخر  شهرک  یافته  رواج هجدهم  طوالنی  ی  در  و    یهودی   نانینشبود. 

پل  یبرا  نْی در فلسط  یعرب  یهاشرکت ب  سیکار  استخدام کردند.  و    1916  یهاسال  نی نگهبانان مسلح 

استفاده   یدرصد محصول فصل  100برداشتن    هیتوج  یجنگ برا  طی از شرا  مستقر در شام  یها ، شرکت1918

  شدند، تلف می  یاز کشاورزان از گرسنگ  یار یکه بسیرها کردند. در حال  یگرسنگ  به حالکردند و دهقانان را  

کردند. ناظران  میخود برگزار    های در باغ کاخ   یمقامات عثمان  یرا برا   یشام مفصل  یها یها مهمانشرکت

گرسنه    یاهخانوادهطی آن بسیاری از  که    کنندینقل م   یدیشد  صالیاست  ییی دربارههااستاندآن دوران  

را    (،Afula)  مانند »افوال«  ،یعثمان  یکه مراکز ارتباط  هاروستا  [90]فروختند.میغذا    یدختران خود را برا

  ی هنجارها   ی کل  تیمورد حمله قرار گرفتند. تقوسلطنتی    هوایی  یروها یبار توسط ن  نیچند  دادند،یم  لیتشک
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رؤسا  چنینهممردساالرانه   تا    یخانوادگ  یها مرد شرکت  یبه  داد  ،  وکالتاز    یجبارا  یاستفاده  بااجازه 

کردند که به طور    جادی ا  ییهاشرکت  جه،ی. در نتکنندمحروم  شان  را از حقوقخود    همسرخواهر و برادران  

 کرد.یمحافظت م ی شاوندیخو مناسباتو  ی فرد ی هاهوسها در مثابل ز آنا  یقانون

بازگو کردم،    جانیطور که در ا همان  اش، یمحل  ی با تمام تکرارها  یدار هیسرما  یجهان  های شکل  تحول

ها  کرد. خشونت زمان جنگ به شرکتیم  رییمدام در شکل و جوهر تغ  این فرایند  بود.  ریختیچند  یندیفرآ

  ن یدر فلسط  ییاروپا  دارانیخر  گر یو د  ها ستیونیامکان را داد که بالفاصله پس از جنگ به صه  ن یدر شام ا

  ی تهیکم  عنوان عناصر وفادار به خود به  پرنفوذ  یاسیس  یجایگاهومرج جنگ و  از هرج   هاآنبفروشند.  زمین  

گام    کی  چنینهمها  استفاده کردند. اغلب، آن  یر یم  هاینیزم  سهام خود در  تحکیم  یبرا   یاتحاد و ترق

  را از  امالک خود  یو مرزها  سلب حقوق کنند  یثمان ع  فهرست نفوسفراتر رفتند تا رسماً از دهقانان در  

  ل، یاسماع  ویخد  یهااستی. سفراتر ببرند  اسناد مکتوب،و هم در    یداشتند، هم از نظر واقعحق  قانوناً  چه  آن

  الت ی را که تشک  یبه مصر، قدرت دولت عثمان  هایسیاول در شام، و بعداً ورود انگل  یجنگ جهان  یامدهایپ

 به حداقل رساند.  ایبرد  نیاز ب کرد،یم  تی حما ندهقانا یآن اغلب از حقوق چندگانه یاجتماع

و اهداف    یتیریمد  یهاوهیش  ن،یخود را در مورد حقوق زم  یادعاها   توانستندیها م جنگ، شرکت  انیپا  در

برا   یبا عبارات ل  یخوانا    یداخل  ی هاو فرانسه مطرح کنند. شرکت  ایتانیبر  ی هادولت  ش یاندبرالیمقامات 

نظام افسران  استخدام  به  جا  یخارج  یشروع  نمونه  یناظران محل  یبه  فاصله    یا کردند که  و    مادیاز 

و    ا یتانیبر  ی ها، دولت1920  ی است. در دهه  دیجد ییو کار در اقتصاد کاال  هیسرما  نیب  ادیز اریبس  یفرهنگ

  یو مؤسسات حقوق هااستبا سی مصر وشام  رایرا ب   تیکار و مالک مناسباتاز  یمتفاوت یهافرانسه نسخه

مختلف کار بودند    هایشکلو    ،یشتیمع  یاورز، کشمزارعهاز    یها شامل اشکال متنوعآوردند. آنهمراه  به

بودند. با    یدار هیسرما مشروطِ  اریو بس  یآن در نظام جهان  گاهیو جا  یمحل  یداریهاز سرما  ییجز  یکه همگ

به صندوق    ی مطلق خصوص  تی عنوان مالکها را بهها آنکه شرکت  ن،یدر فلسط  ییهانیدر زم  یحال، حتنیا

از حقوق    یادر مجموعه  داریاجاره  یو قراردادها  کاری، مزارعهمربوط به    یهامیفروختند، رژ  انیهودی  یمل

کنار هم  در    1930و    1920های  دهه   در،  ( Nuris and Ma‘lul)  و معلول  سی امالک بزرگ، مانند نور  بر

  یدار هیسرما  نیبر شکل ا  چنانهم  کارگران، دهقانان و زنان  ی و نیزمحل  یها شرکت  [91]وجود داشتند.

 .گذاشتندتاثیر می

 ی عثمان  یو حقوق  یاجتماع  بافتارو  آن    یکشاورز   بنیاد  لیدر شام و مصر به دل  یدار هیسرما  یخی تار  یسابقه

.  ست ی ن  بتیغ  تاریخِ   نی متنوع است. اما ا   یلزوماً متفاوت و به صورت محل  ییاروپا  های کارخانهبا    در مقایسه

 ملاست که درواقع وجود داشت و شا  یی هایدارهیاز سرما  ی کی  جا بازگو شد تاریخ ای که در اینخچهیتار
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انباشت    ی ها و اهداف خود براکیاز تکن  در استفاده  ها درک آن  ی و نحوه  یشهر  د یجد  یتجار   ی ظهور طبقه

 . بودکرده  ر ییها تغزمان با آناست که هم  یدارهیسرما ی و جهانیو فرهنگ  یاجتماع مناسباتو  هیسرما
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 جنگ و چپ 

 

 2022 آوریل 5

 : مارچلو موستو ینوشته

 ی : دلشاد عبادیترجمه

 

 دالیل اقتصادی جنگ 

  ی رانهرا در پس  یشناختروان  یو حت  ی اقتصاد  ،یاسیس  ک،یدئولوژ یا  یهازهیانگ   استیکه علم س  یدر حال

بررس نظر  یجنگ  است،  کردن    یستیالیسوس  ی یهکرده  برجسته  و    ی دارهیسرما  ی توسعه  میان  پیوندبا 

 دست یافته است. خود ترین رهاوردهای  کنندهقانع  از  یکی به هاگسترش جنگ

موضع  به را که چه آن آن، یاز رهبران اصل یکی، یپاپ  دو(، سزار 1872-1864اول )  المللبین مباحثات در

کارگر   کیکالس بد   ن یا  پیرامون   یجنبش  رژ  جنگ  کهاینکرد:    یبندصورت  شد،  لمسئله  تولید    م یدر 

  گر،یافراد د  ایپادشاهان    یهایطلبنه جاه  ها راجنگمعاصر،    ی. در جامعهاست  ریناپذاجتناب  یدار هیسرما

اجتماع غالب  مدل  ـ  بلکه  سوس[  1کنند.] می  جادی ا  یاقتصاد ی  کدام    نیز  یستیالیجنبش  که  داد  نشان 
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که در سال   المللبین ی. در کنگرهخورندمیضربه را  نیتریشجنگ ب میوخ یامدهایمردم از پ ی هابخش

  ی »الغا   خواست یرساندند که در آن از کارگران م  ب یرا به تصو   ایقطعنامه  ندگانیبرگزار شد، نما  1868

طبقات حاکم    هایی تصمیمکه هزینه  بودند  یکسان  کارگران  رایز  [2]ها« را دنبال کنند،همه جنگ  یینها

ـ  ها آن ی هندینما ی هاو دولت میان    امندان یروز یپ، چه در صف و چه با خون خود ی چه از نظر اقتصاد را ـ

که    رفتگیباور سرچشمه م  نیاز ا   یجنبش کارگر   یدرس تمدن برا  کردند. اینمغلوبان ــ پرداخت می

جنگ با   یهر  داخل  دیرا  وسا  ن یب  انهیوحش  یر یدرگ  [ 3]کرد،  ی تلق  «ی»جنگ  که  برا   لیکارگران    ی الزم 

در    ی ضربتو انجام اقدامات    ی با مقاومت در برابر خدمت اجبار  دیبا   کارگران.  شودمیها سلب  از آن  شان یبقا

شد که با   لیتبد  ندهی آ  یجامعه  یاصل  ی به نقطه  المللبین  نی. بنابراکنندقاطعانه عمل    یهر جنگ  مقابل

 برد. یم نیجنگ را از ب یعلل اصل ،یدر بازار جهان ییبورژوا یها دولت میانو رقابت    یدارهیسرما انیپا

  ی اجتماع  تعارضقاطع در برابر جنگ و    یموضع  مونیدو سن س  یکلود هانر  سم،یالیسوس  شگامانیپ  انیم  در

دانست. کارل مارکس در  یم  ی صنعت  دیتول  یاساس  شرفت یبر سر راه پ  ی اتخاذ کرده بود و هر دو را موانع

گسترش  جنگ  ی  بارهرا در  یشخوــ  پراکنده و گاه متناقض    ــ  یهادگاهیخود د  یها از نوشته  کی  چیه

  ی هااردوگاه  نیب  مارکسکه    ی نسبت به آن ارائه نکرد. زمان  حینگرش صح  یبرا   خطوط راهنماییو    نداد

  پایگاه بود که از نظر او    یتزار   ییهثابت او مخالفتش با روسعامل  ، تنها  زدخاب میدست به انتمتضاد  

( استدالل کرد که  1867)  سرمایه در  مارکس  طبقه کارگر بود.    ییرها   یاز موانع اصل  یکیضدانقالب و  

اما    [4«] .را آبستن است   د یجد  ایجامعه  که   یمیقد  ی هر جامعهی  »قابلهاست،    ی اقتصاد  یی رویخشونت ن

او متعهد    یاسیس  تیفعال  یو هدف اصل  دانستیجامعه نم  یانقالب  یدگرگون  یبرا   انبریم  یاو جنگ را راه

ها  کرد، آن  ستداللا  زی انگلس ن  ش یدریطور که فر بود. همان  یالمللنیب  یساختن کارگران به اصل همبستگ

  ی غاتیاختراع تبل  هر جنگی با  که  ی عمل کنندطبقات  یمبارزه  فیقاطعانه در برابر تضع  یدر هر کشور  دیبا

را    یخارج  یدشمن نامهکندیم  دی تهدآن  در  انگلس  رهبران جنبش کارگر  یها .  به  قدرت    یمختلف  بر 

کرد. عالوه بر  می دیتأک   سمینویاز امواج شو یاشن  ییایانقالب پرولتار  ریو تأخ یپرستهنی دام م ک یدئولوژیا

پی(،  1878)   دورینگآنتی  در   او  ن،یا سالح   واکاوی  از  وظ  یها اثرات  که  کرد  اعالم  ی  فهیمرگبارتر، 

 [ 5]است.   منظم« هایارتش یهمه گری و نظامیکردن »نابود سمیالیسوس

در  او  را به آن اختصاص داد.    یشهانوشته  نیاز آخر  یکیانگلس بود که    یبرا  یچنان پرسش مهم  جنگ

و پنج سال گذشته، هر قدرت    ستی(، خاطرنشان کرد که در ب1893)  «سالح شود؟تواند خلعیاروپا م  ایآ»

شامل سطوح    ن ی. اردیبگ   ی شیپ  یجنگ  تدارکات و از نظر    ی خود به لحاظ نظام  ی د از رقبا کوشیده بو یبزرگ

  تر کینزد  « دهیکه جهان هرگز ند نگریرای جنگ و»   ن را به که  ی بود و قاره  حاتیتسل  دیاز تول  ی اسابقهیب

  منظم  ی هانظام ارتش»(،  1848)   ستیحزب کمون  فست یمان  سندگان یاز نو  یکی  یبه گفته  [ 6].کرد
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  ی اقتصاد  یمردم را به تباه  یْبار نظام  لیبه دل  دیبا  ای شده که    دهیکش  اییحد افراطچنان  در سراسر اروپا به  

خود فراموش    واکاویانگلس در    انجامد.«ویرانگری می  یصورت به جنگ عموم  نیا  ریدر غ  ایبرساند،  

شوند. یحفظ م  یخارج  یو نظام  یداخل  یاسیاهداف س  یعمدتاً برا   منظم  یا هکند ارتش  دینکرد که تأک

در مقابل  »تامین محافظت از خود   ،یو مبارزات کارگر  ا یلتارسرکوب پرو  برای روها ین  ت یتقو  ها ازهدف آن

داخل و »دشمن  خارج  نه چندانی« است  از آنی«دشمن  از هر کس    شیب  یمردم  ی هاهیکه ال  ییجا. 

  ی، جنبش کارگرکنندمیدولت پرداخت    یبرا   روین  نیو تأم  اتیمال  قیجنگ را از طر  یها نهیهز  یگرید

سالح به عنوان تنها  و خلع  « یالمللنیمعاهده ب[ توسط  یمدت خدمت ]نظام  ی جی »کاهش تدر  یبرا   دیبا

 [  7]»ضمانت صلح« مؤثر مبارزه کند.

 ی و فروپاش آزمون

  ، چرا کهشد  لیعصر تبد  یاسیموضوع س  نیترزمان صلح به مهم  نظری بحث  خیلی طول نکشید که این  

از جنگ    تیدر ابتدا با هرگونه حما  شندگانیکه در آن نما  شدرو  هروب  یواقع  یها تیبا موقع  یجنبش کارگر

در   بودند.  سال    کشمکش مخالف  در  پروس  و  پار  بر  مقدم)که    1870فرانسه  و  س یکمون    لهلم یبود(، 

را محکوم کردند و    سمارکیآلمان ب  یدموکرات، اهداف الحاق  الیسوس  ندگانیو آگوست ببل، نما  بکنشتیل

  [ 8] «جنگاستمرار    یبرا   ی بودجه اضاف  یهحیرد ال»   ی ها براآن  میدادند. تصم  ی را  یاعتبارات جنگ  هیعل

کارگر    یطبقه  ه باین موضع  بزرگ به دو سال حبس محکوم شوند، اما    انتیبه اتهام خ  دو  باعث شد که آن 

 بحران نشان داد.  را با تکیه بر این ینیگز یراه جا

خود ادامه دادند، مناقشه بر سر جنگ در    یستیالیامپر  یتوسعهبه    ییبزرگ اروپا  یها که قدرت  ییجاآن  از

موسس آن    ی که در کنگره  ی ا. قطعنامهافت ی  یتر یشب  تی ( اهم1916-1889دوم )   المللبین  یها بحث

  است یس [9].داشتپاس میکارگران«   ییهر گونه رها یشرط ضرور شیشد، صلح را به عنوان »پ بی تصو

،  1895در سال    .شد  ف یتوص  «صلح مسلحانه »مورد تمسخر قرار گرفت و به عنوان   یصلح بورژواز یفرض

ها و  تشویش  ،در پارلمانی معروفی  سخنرانبا ایراد  (  SFIOفرانسه )  ستیالیژان ژورس، رهبر حزب سوس

خواهد،  یکه صلح م  یزمان  ی، حتماش  یو آشفته  ز یآمخشونت  یجامعه»:  های چپ را خالصه کرددغدغه

  آرام   ی طور که ابرکند، همانیمبرپا  است، در درون خود جنگ    ی که در حالت آرامش ظاهر  یزمان  یحت

 [  10] است.«وفان حامل ت

  ی گسترش قدرت خود در عرصه   یآلمان برا   یامپراتور  یتهاجم  استیس  ــ  Weltpolitikکه    ورطنهما

  ی در جنبش کارگر  یرت یقعم  یاه هشی ر  گرینظامیداد، اصول ضد  رییرا تغ  یکیتیژئوپل  یفضا  ــ  یالمللنیب

راهی    عنوانبه  فقط  گریقرار داد. جنگ د  ریمسلحانه را تحت تأث  یهاپیرامون کشمکش  یها و بحث  دواند
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  چپ که به   جناح در    یادهی)ا  شدینم  ینظام تلق  یدر فروپاش  عیو تسر  یانقالب  یها فرصت  گشودن  برای

نیست قالبانجنگْ  »بدون    شعار در کار  دلگرددیبرم  ریروبسپ  انیلیمی« ماکسی  به  اکنون    پیامدهای   لی(. 

  ی جد  ی دیتهد  ن،یراشد. بنابیم  یخطر تلق  ک ی  یکار یفقر و ب  ،یدر قالب گرسنگ  ا یپرولتار  ی آن برا  میوخ

(  1902)  یانقالب اجتماعدر    یطور که کارل کائوتسکو همان  رفت،یبه شمار م  یمترق  یروهاین  یبرا

به جای نزدیک  و  [  11]«،اساسی نیست که  شوند  می  رو روبه  یفی با وظاها  آننوشت، در صورت وقوع جنگ، »

 کند. کردن پیروزی نهاییْ آن را دورتر می

اشتوتگارت در    یدوم در کنگرهالملل  بینکه    ی«الملل نیب  یهاکشمکشو    یگر ینظام  یدرباره»  قطعنامه

شده    لیتبد  ی مشترک جنبش کارگر  راث یرا که به م  ای اساسیتمام نکات    ،رساند  ب یبه تصو  1907سال  

ا  از: را  نیبود، خالصه کرد. از جمله  افزا   ینظام  یها نهیکه هز  ییهابودجه  علیه  یموارد عبارتند    شیرا 

  جاد یاز طرح ا   تیو حما  ،یمردم  انیمنظاشبه  ای ازسامانه  حیو ترج  منظم  یهاارتش  اب  خصومت  د،ندهیم

مسالمتحل  یبرا   یداور  یهادادگاه ایالمللنیب  یهاکشمکش  زیآموفصل  اعتصابات    ن ی.  به  توسل  امر 

در آن    حاضر  ت یاکثر  را یز  کرد،یم  یکرده بود منتف  شنهادی را که گوستاو هروه پ  یهر نوع جنگ  هیعل  یعموم

بس  اقدام  نیا کنگره   ب  کالیراد  ار یرا  حد    شیو  میاز  ارزیابی  اصالحدکردنسفیدوسیاه  با  قطعنامه    ی اهی. 

»در    که   کردیم  و اذعان  ندبودکرده    ه یمارتوف ته  ی ولیو    نیلن  ر یمیکه رزا لوکزامبورگ، والد  تصویب شد

با    ، آن  عیسر   یخاتمه  ضمن مداخله برای است که  این  ها[  ستیالی]سوس  فهیصورت وقوع جنگ ]...[، وظ 

  عی تسر  جهیها و در نتتوده  ختن یبرانگ  یاز جنگ برا   یناش  یاسیو س  یاز بحران اقتصاد  شان تمام قدرت

  ال یحزب سوس  قطعنامه  نیکه ا  ییجااما از آن  [12] استفاده کنند.«  یدار هیسرما  یسقوط حکومت طبقات

مثبت دادند.    ی به آن را  ز ین  شندگانیکرد، نمامین  یاسیخط س  ر ییتغ  به ( را مجبور  SPDدموکرات آلمان )

 دوم برخوردار شد.  المللبین یپارچهیک تیجنگ بود که از حما پیرامونسند  نیمتن اصالح شده، آخر

  ر یتصو ،یالمللنیبچند کشمکش همراه با بروز  ،یدر بازار جهان  یدارهیسرما یها دولت نیب دتریشد رقابت 

ی  ی درونمایهباره( بحث در1911ژورس )اثر    دیارتش جدتر کرد. انتشار  کنندهنگران  شیاز پ  شیرا ب  یکل

نسبت به    دیکه با  یو نگرش  یو تدافع  ی تهاجم  یها جنگ  نیب  زی : تمابرانگیختدوره را  آن    گریدمرکزی  

موارد  یدوم در  از جمله  استقالل    یاتخاذ کرد،  تهد  کی که  در معرض  از  میقرار    د یکشور  نظر  گرفت. 

باشد که حل    یهر متجاوز   ای   یتهاجم  تجاوزدفاع از ملت در برابر هرگونه    دیارتش با  یهفیژورس، تنها وظ

  د یبا  شوددر این مقوله گنجانده میکه    ی نظام  ات. تمام اقدامپذیرفت نمی  یگرمیانجی  ق یمنازعه را از طر 

  ی خیتار   یهادهیکه »پد  کرد  خاطرنشانموضع    نی لوکزامبورگ از ا  یهنانیبشوند. نقد روشن  یمشروع تلق

جنگ نم  یهامانند  را  مع  توانیمدرن  طر  ای  عدالت“”  اریبا  تهاجم    یکاغذ  یوارهطرح   قی از  و  دفاع 

  ه ک ینا  ایاست،    یتدافع  ای  یواقعاً تهاجم  یجنگ  کهتعیین این  کهدر نظر داشت    دیبه نظر او، با  [13]«.دیسنج
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کشوری که با   یاتخاذ شده های نیرنگ لیبه دل ای به حمله گرفته   میکه آن را آغاز کرده عمداً تصم یدولت

  ز یتما  نیکرد که ا میفکر    لوکزامبورگ  ن، یدشوار است. بنابرا  شده،  کار  ن یمجبور به انجام اآن مخالف است  

که    لیدل  ن یانتقاد کرد، به ا «مسلح ملت »   ی دربارهژورس   یهدیاز ا  عالوه بر این کنار گذاشته شود، و    دیبا

 رد. در جامعه دا ندهیشدن فزا ینظام  تیبه تقو لیتما ت یدر نها

. مخالفت  دانستمی  صلح  دفاع از   استیتر خود را متعهد به ستر و کمدوم کم  المللبینها،  گذشت سال  با

ی حزب  گرا و و قانونرنهایمبیش از پیش  جناح    کی رنگ بود، و  کم  ار یو جنگ بس  حاتیتسلتجدید  آن با  

  ــ به   ی استعمار   یتوسعه  از  یو سپس حت  ــ  یاعتبارات نظام   سوسیال دموکرات آلمان حمایت خود را از 

آلمان    شتریب  یاسیس  یهایادآز   یاعطا   یازا  زددر  نظرتاخت  و  مهم  رهبران  مانند هی.  برجسته  پردازان 

، سپس.  دندیرس  مواضع  نیبودند که به ا  یکسان  نخستیناز    والیالبر  ویو آنتون  ندمنیه  یگوستاو نوسکه، هنر

سوس  یهادموکرات  الیسوس  ت یاکثر بر   ،یفرانسو   ی ها ستیالیآلمان،  کارگر  حزب  سا  ایتانیرهبران    ر یو 

  ی بارفاجعه  یامدهایدوره پ  نیکردند. ا  تی ( حما1914ـ1918اول )   یاز جنگ جهان  ییاروپا  هایرفرمیست

در اهداف    رد،یداران قرار گهی در انحصار سرما  دینبا  شرفت« یکه »منافع پ  دهیا  نی با ا  یداشت. جنبش کارگر 

  دوم در برابر جنگ   المللبین.  غرق شد  یستیونالی سنا  یدئولوژیو در ا  کیطبقات حاکم شر  یطلبانهتوسعه

 حفظ صلح شکست خورد.  یعنیخود  یاز اهداف اصل یکیناتوان بود و در کامالً 

  هیرا ته  یی نهای  بیانیهکه    ، یو تروتسکئاز جمله لــ  (  1915)   مروالدسیدر کنفرانس    ندگان ینما  ر یو سا  نیلن

مردم را جذب    ی هایانرژ   ن یبهتر  ی متمادیهادهه  ی جنگ برا  ی ها نهیکردند که »هز  ینیبشیپ  ــکرد  

ها، جنگ  آن  به نظر  « . شودیم  یشرفتیو مانع هر پ  کندیم  فیرا تضع  یاجتماع  اصالح و بهبود  کند،یم

  ط یبا شرا  یکارگر بلکه حت  ی هامدرن را آشکار کرد که نه تنها با منافع توده  یار دیهسرما   یشکل برهنه»

و نیز فراخوان  هشدار    ن یبه ا  یدر جنبش کارگر  یت یفقط اقل[  14]ناسازگار است.«   بشر  یجمع  ابتدایی زندگی

ها  آن  یها شما و روزنامه  یها دولت»( توجه کردند: 1916)  نتالیدر کنفرانس ک  ییکارگران اروپا  ی همهبه  

  دهند! جنگْیم  بیشما را فرها  آنبه جنگ ادامه داد.    د یبا  گرینظامی  نابودی  ی که برا  ندیگویبه شما م

  ن ی. بدزدیانگیانتقام را برم  یاحساسات و آرزو  یجرقهجنگ  نبرده است. در واقع،    نیهرگز جنگ را از ب

سرانجام  «  .کنندیمحصور م  یدوزخ  ی اشما را در حلقه  ،شدنیقربان  یشما برا   گذاشتن رویبا عالمت  ب یترت

  ی المللنیب  ی هادادگاه  لیاشتوتگارت، که خواستار تشک  ی کنگره  کرد یرو  گسست ازبا    نتال یدر ک  ییسند نها

کند، بلکه  یجنگ را قطع نم  چیمارپ  [15]یی«بورژوا  یطلبتوهمات صلح»شده بود، اعالم کرد که    یداور

  نده،یآ  ینظام  یهایر یاز درگ  یریکند. تنها راه جلوگیموجود کمک م  یاقتصادی ـ  اجتماع  نظامبه حفظ  

 . است مردم یهاتودهتوسط  یدارهیسرما تیمالک یو سرنگون یاسیقدرت س ر یتسخ
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  ی مخالفان جنگ بودند. لوکزامبورگ درک نظر   نی ترسرسختتن از  دو    نیلن  ریمیلوکزامبورگ و والد  رزا

اش  که اعتقاد و اثربخشی  دولت است. او  ستون فقرات   گری نظامیچپ را گسترش داد و نشان داد که چگونه  

سنگ  »به   دیبا « جنگ! ه یجنگ علشعار »استدالل کرد که  ،نظیر بودکم ست ی رهبران کمون  گرید انیدر م

( که  1916)  یدموکراس   الیبحران سوسچنانکه او در کتاب  شود.    لیتبد  « طبقه کارگر   استیس  یبنا

به  یابیدر دست»شکست   لیدوم به دل المللبینشود، نوشت، یشناخته م زین وسیونی یجزوهبه عنوان 

از آن زمان    ن،یا بود. بنابرمتالشی شده    « کشورها   یدر همه  ایپرولتار توسط  و اقدام مشترک    کیتاکت  کی

اصل بعد، »هدف  امپر  د یبا  ایپرولتار  « یبه  با  چه در  در صلح  چه  ها،  از جنگ  ی رجلوگیو    سمیالی »مبارزه 

 [  16]جنگ« باشد.

اول،    یجنگ جهان  خاللدر    خود  گرید  یهااز نوشته  یاربسی  و(  1915)  جنگو    سمیالیسوسدر    نیلن

اعتبار این  دادبزرگ    از  تشخیص  را  بنیادین  پرسش  دو  که  است  اولبرخوردار  »تحریفی    با  پرسش  نی. 

  خواهانه«ترقی  یمل  ییاحساس رها»   کوشدمی  یبورژواز هر زمان که  که   ، به این معنابود  ی« مرتبطخیتار

 کندمی این کار را  هدفْ  نیتنها با ا[  17]دهد،  بتنس  است  طلبانه«غارت»  یها در واقع جنگچه  آن  را به 

ی  دارهی سرما  ی هایمردم را سرکوب کند و نابرابر  ن یتریخارج  دیبااین بار  کدام متخاصم    ردیبگ  میکه تصم

دهد افزایش  دومرا  پرسش،.  توسط سوسبا    ین  تضادها  خودش    ای  ــ  هایسترفرم  الیپوشاندن  قول  به 

در    نکه یرغم ابهجنگ را    هاتیتوجچه کسانی    تی بود که در نهامرتبط    ــ[  18]«ها تسی نیشوو  الی»سوس

  ی کردند. پشت ادعا  دییه بودند، تأشد  فی تعر  «کارانهتی»جنا  تی دوم به عنوان فعالالملل  بین  یهاقطعنامه

مبنآن م»بر    یها  از  برخ  یحقپذیرش    «هنی دفاع  که  بود  قدرت  ینهفته  برا   ی ها از  غارت  »  یبزرگ 

رخ  ها«  »وجود ملت  حراست از   یبرا  هابودند. جنگ  قائلخود    رایب  «گانهیمستعمرات و سرکوب مردم ب

مختلف    « یستیالیامپر  یها ی« »بورژوازسلطه، غارت و خشونتِ   ازات،یدفاع از امت  ی، بلکه »برا دهندنمی

  ی ا»لقمهبردن از  ی سهمشده بودند، ادعا  یپرستهنیمیم  که تسل  یی هاستیالیسوس [  19].ندگرفتمیصورت  

ی  مبارزه  نیگزیجا  را  آورد«یم  ستدبه  گر ید  یغارت کشورها  ق یاز طر  شانیمل  یکه بورژواز  ی از سود

  یی اروپا  یکشورها   ینه دفاع مل  ــبود    « یدفاع  یهاطرفدار »جنگ  نیاساس، لن  نیکرده بودند. بر اطبقاتی  

بلکه »جنگ  به سیاق   ی هاقدرت» سلطه« که توسط  ستم و تحت»مردم تحت  یعادالنه«   یهاژورس، 

  ون یکه انقالب  ــجزوه    نیتز ا  نیترمشهور  [20]«»غارت و از حقوق خود محروم شده بودند.«  دار بزرگ برده

نکته اشاره دارد که    نی به ا  حاًی تلوــ  [  21].باشند  ی«به جنگ داخل  یستیالیجنگ امپر  لیتبد»به دنبال    دیبا

خواهان    یکسان واقعاً  دموکرات»صکه  با  ی« دار یپا  ک یلح  داخل»به    د یهستند  و  دولت  هیعل  یجنگ  ها 

  نی: ااعتقاد داشتاست   قینادق  دهدیبعداً نشان م  خ ی تار  که چه  آن  به  نیلن  [22] .دبپردازن  ی خودی«بورژواز
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  ان یم  یانقالب  ییهروح  ر« ی »ناگز  ،شودمیکه به طور مداوم در زمان جنگ انجام    یطبقات  یکه هر مبارزه

 . کندیم جادی ا را  هاتوده

 تمایز  خطوط

  نیکرد. کروپوتک  جادی شکاف ا  ز ین  یستیدوم بلکه در جنبش آنارش  المللبیناول نه تنها در    یجهان  جنگ

مقاله کوتاه   یادر  مدت  شروع    یکه  از  »وظ،  کردمنتشر    جنگپس  ا  ی هر کس  ی هفینوشت:    ی هدیکه 

  ی ار یکه بس  ه یانیب  نیا[  23]«. است  یغرب  ی سرکوب تهاجم آلمان به اروپا  دارد،یم  یرا گرام  انسان   شرفت یپ

فراتر رفتن    یآن مبارزه کرده بود، تالش برا   یکه او تمام عمر برا  دانستندیم   یآن را کنار گذاشتن اصول

  پسرفت   و اجتناب از  ــنکردند    یکارگر به آن توجه  یهاکه توده  ــجنگ«    هیعل   یاز شعار »اعتصاب عموم

بوداروپا  استیس  یعموم میآلمان    ی روزیپ  حاصل که    یی  شمار  کروپوتکآمدبه  نظر  از  اگر    ن،ی. 

  ی و غلبه بر مانع ناش کنندیفتح مهاجمان کمک م  یهابه نقشه میرمستقیغ مانند،منفعل ب هاگرایضدنظام

 . شودیدشوارتر م جنگند،یم یانقالب اجتماع با هدفکه  ی کسان ی از آن برا

و    ست ی طلب ناستدالل کرد که اگرچه او صلح  نیماالتستا در پاسخ به کروپوتک   کویانر  ییایتالیا  ستیآنارش

رها  جنگ  در  سالح  م  بخشییگرفتن  مشروع  جهانا  دانست، یرا  جنگ  تبلهمان  ــ  یما  که    غات یطور 

ـ   کردیادعا م  ی بورژواز   بلکه   ،ی نیستدموکراس«  در برابر دشمن مشترک  یعموم  ر یخ  یبرا »  یا مبارزه  ـ

آلمان    یروزیکه »پ  دانستی. ماالتستا ماستحاکم    یطبقهتوسط  کارگر    یهاتوده  ادیاز انق  یگرید  ینمونه

و   هیتسلط روس یبه معنا نیمتفق یروزیپ  چنینهمرا به همراه خواهد داشت، اما  یگر ینظام یروزیقطعاً پ

 [  24]«.خواهد بود ایدر اروپا و آس انگلستان

تمام    ینابود  انگریکه نما  ی( بر لزوم »مقاومت در برابر متجاوز1916)  شانزده فستیماندر    نیکروپوتک

  است  ی تر آلمان شر کم  در مقابل گانه  ائتالف سه  ی روز یپ  [ 25] کرد.  د یاست« تاک  یی رها  یما برا   یدهایام

  ی بیانیهگر امضاکنندگان  یماالتستا و د  گر،ید  ید. از سو شومیموجود    یهایآزاد  باعث کاهشو کمتر  

»ه1915)  یستیآنارش  المللبینضدجنگ   کردند:  اعالم  تدافع  یتهاجم  یها جنگ  نیب  یزی تما  چی(    ی و 

طور که  تمدن ندارند، همان  ی حق ادعا  ن ااز متخاصم  ک ی  چ یه»افزودند که    ن،ی . عالوه بر ا ست« یممکن ن

  بخشاول  یکه جنگ جهان کردندتأکید میها آن [26]«دفاع مشروع ندارند.  یها حق ادعا از آن کی چیه

طبقه کارگر انجام    یهن یبود که به هز  یستیالیمختلف امپر  یها داران قدرتهیسرما  نیب  کشمکش از    یگرید

متقاعد شده بودند    یستیبزرگ جنبش آنارش  تیو اکثر  سیهو  وونین  ناندیشد. ماالتستا، اما گلدمن، فردیم

با حمایت از    ،یاما و اگر چیاست. در عوض، بدون ه  ینابخشودن  یخطا  ی بورژواز  یها از دولت  ت یکه حما

 از جنگ را رد کردند.  میرمستقیغ تیهرگونه حماقاطعانه «  ارتشْ  ی برا  یشعار »نه مرد و نه پن
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 ی نیگز یجا  ی به زنان برا  از ی. نختیبرانگ  یستینیدر جنبش فم   زیرا ن  ییهانگرش به جنگ بحثی  نحوه

  ش یاستثمار ب  ط یکمتر، شرا  اریبا دستمزد بس  ــها در انحصار مردان بود  که مدت  ی در مشاغل  سربازمردان  

ـ از حد   شد.    یرأ  حق   ی زادهاز جنبش تازه  گیری چشمدر بخش    یستینیشوو  ی دئولوژیباعث گسترش ا  ـ

د.  شدنمسلح    یروهایزنان در ن قانونی  نام  ثبتخواستار  رفتند که    شیتا آنجا پ  جنبش  از رهبران آن  یبرخ

اصالحات    عقب انداختن  یها، از جنگ برا دشمن در دروازه  ختنی که با برانگ  ریاکار ــ  یها دولت  یافشا

آن    ستیزنان کمون  یاصل   رهبران  یدستاوردها  نی تراز مهم  یکی  ــ  کردندیاستفاده م  یاجتماع  یاساس

  نخستین پانکهورست و البته رزا لوکزامبورگ از جمله    ا یلویس  ،یالکساندرا کولونتا  ن، یزمان بود. کالرا زتک

که چگونه    دادینشان م  یمتوال  یهارا آغاز کردند که به نسل یراه و شجاعتْ ت یبودند که با شفاف  یکسان

  یجنگ به بخش مشخص  رفتنیاست. بعدها، نپذ  ی ضرور  یدرساالرمبارزه با پ  یبرا   گرینظامیمبارزه با  

جهان روز  تبد  یاز  بودجه  لیزن  با  مخالفت  و  درگ  یهاشد  هر  آغاز  در  بس  دیجد  یریجنگ  از    یاریدر 

 برجسته شد.  یستینیفم یالمللنیجنبش ب های برنامه

 زندیم  بینادرست به هدف آس لیکند و وساینم  هیرا توج  لهیوس هدف

رفرم  ونیانقالب  نیب  قیعم  شکاف جماهستی و  اتحاد  تولد  از  پس  که  جزم  یشورو   ریها  رشد    یی گرا و 

  گرایی نظامی  هیشد، هرگونه اتحاد عل  لیتبد  کیاستراتژ  یبه شکاف  1930و    1920  یها در دهه  ک یدئولوژیا

احزاب سوس1919ـ1943)  یستیکمون  المللبین  نیب اروپایو سوس  ستیالی ( و  را رد کرد.    ییال دموکرات 

اعتبار  ی  همهاز جنگ،    تیپس از حما   ، ( 1923ـ1940)  یستیالیکار و سوس  المللبین  یدهندهلیاحزاب تشک

  « یبه جنگ داخل  یستی الیجنگ امپر  لی»تبد  یستینیلن  ی هدیبودند. اها از دست داده  ستیکمون  نزدخود را  

را در مسکو  جا  ج یهنوز  نظر  داران متاسیکه س  ییبود،  برهیو  م   جسته پردازان    1914»  یک  کردندیفکر 

بود که در صورت  مطلب    نیاپیرامون    شتری رو، در هر دو طرف، صحبت ب  نیاست. از ا  ریناپذاجتناب  د«یجد

های  بیانیه. شعارها و  رد ک  ی ر یاز شروع آن جلوگباید  چگونه    نکهیاو نه  کرد    دیچه با   دیجنگ جد  کیوقوع 

شد، تفاوت    لیتبد  یاسیاقدام س  به چه  آن  باو سپس    فتدیرفت اتفاق بیکه انتظار مچه  آن  با اساساً    اصولی 

  یطرفدار شعار »مبارزه برا   ن،یبوخار  یکال ین  توان به ی میستیمنتقد در اردوگاه کمون  آراء . از جمله  ندداشت

  اصلی از موضوعات    یک یشعار »  نیمتقاعد شده بودند ا  شتریکه ب  اشاره کرد  هیرهبران روس   برخیو    ،صلح«

اندازه    کیبزرگ به    یها قدرت  ی کرد همهیمکه استدالل    تروف،یمید  یو گئورگ  ؛جهان معاصر« است

  ای گسترده  یمردم  یجبهه  جادی ا  یبرا   رفرمیستبا احزاب    یکیو طرفدار نزد  ستندی جنگ ن  دیمسئول تهد

دو  هیعل هر  بود.  ارتدوکس  هادگاهید  نیا  یآن  با  تضاد  به  یشورو   یهادر  از  دور  به  که    ی روزرسانبود، 

  یها تمام قدرت  نیدر ب  زی و بدون تما  سانیکخطر جنگ به طور    هک  ندکردیتکرار م   ،ینظر   یهالیتحل

 شده است. جادی ا  یستیالیامپر
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  ه یعل  بخشیمتفاوت بود. او در رأس جنبش آزادکامالً    موضوع   ن یا  ی بارهتونگ درمائوتسه  یهادگاهید

  ها ستیکه کمون  ــ  [27]عادالنه«  یها ( نوشت که »جنگ1938)  مدت«یتهاجم ژاپن، در »جنگ طوالن

  ا یند  نک  تحول را م  زهایچ  یلیخ  دنتوانیدارند که م  یا العاده»قدرت فوق  ــ  فعاالنه در آن شرکت کنند  دیبا

از  مائو »مقابله با جنگ ناعادالنه    یشنهادیپ  یاستراتژ  ،نیبنابرا  [28]بگشایند.«   هاتحول آن  یراه را برا 

ی  ها آن« بود. استدالل  یاسیبه هدف س  دن یجنگ تا رس  ی و عالوه بر آن »ادامه[  29]جنگ عادالنه«  طریق

از  او انقالب  در دفاع  استراتژ   یرساله  در  «ی»قدرت مطلق جنگ  ( تکرار  1938)  «ی»مشکالت جنگ و 

و    [ 30] کل جهان را متحول کرد«  توان یکه »تنها با اسلحه م  کندیاستدالل مدر آن رساله  او  ؛  شودیم

شکل    نیتر یو عال  یمحور  فهیوظمسلح، حل و فصل مسئله جنگ،    ی رویقدرت توسط ن  ری »تسخ  کهینا

 [  31] «.انقالب است 

دوم    یدر داخل و خارج از کشور، و شروع جنگ جهان  ،یناز   ـ  ست یجبهه فاش  ی هاخشونت  د یاروپا، تشد  در

به    تلر یه  یروها ین  یکرد. پس از حمله  جاد یا  1914ـ 1918بدتر از جنگ    یحت   ییوی( سنار 1939ـ1945)

  نانچبه    د،یرس  انیبه پا  سمیکه با شکست ناز   یهنی ، جنگ بزرگ م1941در سال    ی شورو  ریاتحاد جماه

جان سالم به در برد و تا روزگار ما ادامه    نیبرل  واریشد که از سقوط د  هیروس  یدر وحدت مل  یعنصر اصل

 . ه استداشت

جنبش   یاصل  ی هفیکه وظ  این نظر را اشاعه داد  نیوزف استالژجهان به دو بلوک پس از جنگ،    میتقس  با

حائل متشکل از هشت    ی منطقه  کی  جادیاست. ا  ی شورو   ریحفاظت از اتحاد جماه  یستیکمون  یالمللنیب

بود. در همان دوره،    استیس  نیا  ی( رکن اصلی وگسالوی)هفت کشور پس از خروج    یشرق  یکشور در اروپا 

  ت یدر حما  کایمتحد آمر  االتیرا نشان داد. ا ــ  جنگ سرد  ــ    از جنگ  یدیظهور نوع جد  ترومن   نیدکتر

  ی شرو یاز پ  یری( به جلوگ1949ناتو )  جادی( و ا 1948در طرح مارشال )  ونان،یدر    یستیضدکمون  یروهایاز ن

( پاسخ داد.  1955ورشو )  مان یپایجاد  با    ی شورو  ری کمک کرد. اتحاد جماه  یغرب  ی در اروپا  یمترق  ی روهاین

و    مایروشیه  یتازه  ی هنوزخاطره  با وجودشد که    یمیعظ  یحاتیتسل  یمنجر به مسابقه  یکربندیپ  نیا

 شد.یشامل م زیرا ن یا بمب هسته ی اهیشآزما ،یناکازاک

را آغاز کرد    یدیجد  یاسیس  ر یخروشچف، مس  تایک ین  ی ، تحت رهبر1961از سال    یشورو  ری اتحاد جماه

بر عدم مداخله و احترام به    دیچرخش با تاک  نیمعروف شد. قرار بود ا   «زیآممسالمت  یستی همز»که به  

را    مسو  یخطر وقوع جنگ جهان  یْدارهیسرما  یبا کشورها   ی اقتصاد  یهمکار  چنینهمو    یمل  تیحاکم

که جنگ    و نشان دهد  ( دفع کنده شدنشان داد  1962کوبا در سال    یبحران موشکبا  آن    وقوع   )که احتمال 

  کا یمتحد آمر  االتیا  در خصوصسازنده فقط    یهمکار  ی تالش برا  نیحال، ا  نی. با است ین  ریناپذاجتناب

را در    قیامی   ی شورو  ر یه، اتحاد جما1956. در سال  «اً موجودواقع   سمیالی»سوس  ی انجام شد، نه کشورها
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  ت یرا به نام حما  ینظام  یاخلهمدنه تنها این    یغرب  یاروپا  ستیمجارستان سرکوب کرده بود و احزاب کمون

حزب   کلریدب  ،یاتیتول  روی، پالممثالً.  آن پرداختند  هیتوجبه  محکوم نکردند، بلکه    یستیالیسوساردوگاه  از  

  یار یبس  [32] «.داگر اشتباه کن  یحت  ،مانیمی خودمان وفادار میبه جبههما  »اعالم کرد:    ا،یتالیا  ست یکمون

ا  یاز کسان اثرات مخرب عمل   یبعد، زمان  ی هاموضع را داشتند، در سال  نیکه  را درک    ی شورو  اتیکه 

 شدند. مانیکردند، به شدت از آن پش

 یاسیرخ داد. دفتر س  یدر چکسلواک  1968در سال    ز، یآممسالمت  ی ستیدر اوج همز  ی مشابه  ی دادهایرو

با تقاضاها  ان یکه در جر   یشورو   ریاتحاد جماه  ست ی حزب کمون و    ی سازیدموکراس  یبرا   ییبهار پراگ 

جا  به آن  کسرباز و هزاران تان  ونیلیم  میگرفت ن  می ، به اتفاق آرا تصمه بودمواجه شد  ی اقتصاد  ییتمرکززدا

  اقدام را با اشاره به   نی ، ا1968حزب کارگران متحد لهستان در سال    یبرژنف در کنگره  دیبفرستد. لئون

کشورها   تی »حاکمچه  آن توض  مانیپعضو    یمحدود«  خواند،  »وقت  ح یورشو  با    ییروها ین  یداد:  که 

م  سمیالیسوس دارند تالش  راستیالیسوس کشورهای    یبرخ  یتوسعهروند  تا    کنندیخصومت  به سمت    ی 

  ی مشترک همه  یو دغدغه  عضلمه  ب کشور مربوطه، بلکه    به معضلتنها  این امر نه  ،ی برگرداننددار هیسرما

  سم«یالی»سوس  اینکه  ف ی تعر  ک،یمنطق ضددموکرات  نیا  بنا بهشود.«  یم  لیتبد   یستیالیسوس  یکشورها 

  شتریب  پ بار منتقدان چ  ن ی. اما اافتادمی  یرهبران شورو   یخودسرانه  میبه تصم  عتاً ی، طبیست و چه نیستچ

حت و  داشتند  نما  تیاکثر   یحضور  شورومی  یندگیرا  اقدام  با  مخالفت  اگرچه  توسط  نه  ی کردند.  تنها 

 ینینش  ها عقبابراز شد، روس  هاینیاز جمله چ  ست،یاحزاب کمون تیچپ نو، بلکه توسط اکثر  یهاجنبش 

چنان  هم  یشورو  ریه. اتحاد جما دندیناممی  « یسازیکردند که آن را »عاد  یرا ط   یندینکردند، بلکه فرآ

  تیتقو  در  امر   ن یداد و ایاختصاص م  ینظام  یاه هن یهز  یخود را برا   یاز منابع اقتصاد  گیریچشمبخش  

  ی ا هسیجب  ق یجنبش صلح را که از طر  تین  حسن  ب،یترت  نی. به انقش داشتدر جامعه    اقتدارگرافرهنگ  

 . داداز دست  شه یهم یشده بود، برا  شتریب حتی تنامیجنگ در و هیالعاده علفوق

، ارتش  1979به افغانستان آغاز شد. در سال    یشورو  یبعد با حمله  ی ها در دههجنگ  نیتر از مهم  یکی

خود    ی« تیامن  ی منطقه» چه  آن  چنان در که هم  شد  ل یمسکو تبد  یخارج  استیس  یسرخ دوباره به ابزار اصل

شد که    لیفرسا تبدطاقت  یی اجوماجر  کیبه    شوم  م یتصم  ن یحق مداخله شد. ا  ی کرد، مدعیم  ف یتوص

ا  ادیز  اریبس  ریو باعث مرگ و م  دیاز ده سال به طول انجام  شیب ا پناهنده شد. جنبش هنویلیم  جادی و 

تر  خاموش  یْبه مجارستان و چکسلواک  یتهاجم شورودر مقایسه با    تی موقع  ن یدر ا  یستیکمون  یالمللنیب

بر صلح و    یمبتن  یاسیس   بدیلو    «اً موجودواقع  سمیالی»سوس  نیشکاف ب  دیجنگ جد  نیحال، ا  نی. با ابود

 آشکار کرد.  یالمللنی ب یافکار عموم  یرا به وضوح برا گری نظامیمخالفت با 
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ا   در نظام  نیمجموع،  تنها عل  یمداخالت  کل  هینه  ب  حاتیتسل  یکاهش  به  بلکه  و    یاعتبار یعمل کرد، 

  ی قدرت  چون هم  یاندهیطور فزابه  ی شورو  ریکمک کرد. اتحاد جماه  یدر سطح جهان  سمیالیسوس  ف یتضع

که از    ، کشوریکردیمتحد عمل م  االتی ا  مشابه با  ییها که به روش  شدیدر نظر گرفته م   یستیالیامپر

  کیمنتخب دموکرات  یها دولت  یسرنگون  دراز کودتاها    انهیمخف  شیکم و ب  تیحمابا    زمان شروع جنگ سرد

  ی ها در سال  «یستیالیسوس  ی ها»جنگ  ،سرانجام.  نقش داشتکشور در سراسر جهان    ست ی از ب  شیدر ب

و  میان   1977ـ 1979 و  چ  تنامیکامبوج  و  نیو  شورو  نیچ  کشمکش   ی نهیزمپس  در  تنام، یو    نفوذ  ، یو 

بنا کرده  که مارکس و انگلس   یاهی اول  یهابنیاداز   تر نیزپیشرا )که    «یستینیلن ـ    ستی»مارکس  یدئولوژ یا

بود گرفته  فاصله  ایدئولوژی(  بودند  برد،  میان  که  از  عدمای  به  منحصراً  را    ی اقتصاد  هایتعادلجنگ 

 .  دادینسبت م یار دیهسرما

 مخالفت با جنگ است  یچپ بودن به معنا

  میمردم را در انتخاب رژ   یو نه آزاد  کشورها کاست  گر یمداخله در امور د  زانیجنگ سرد نه از م  انیپا

و پنج    ستیمتحد در ب  االت یکه ا  یمتعدد  یهاداد. جنگ  ش ید، افزاردنکیم  یکه تحت آن زندگ ای  ی اسیس

شدند،  « تعریف میشردوستانه»ب   ای و به نحو یاوه  برپا کرد  بدون دستور سازمان ملل متحد   یسال گذشته حت

  و   یاقتصاد  ،یاسیسهای  محدودیتو    یرقانونیغ  یها میتحر  ،کشمکش  دیجد  هایشکلها  به آن  دیو با

و    ی خود را به عصر آزاد یدو ابرقدرت، جا نیجهان ب یدوقطب میدهد که تقسینشان م ،ی را افزودارسانه

نئولبا  شده  وعده داده  شرفت یپ ا  ی«جهان  ن ینظم نو»  یبرالیشعار    ی روهایاز ن  یار یبس  نه،یزم  نینداد. در 

هر    روهاین  نی. اوستندیها پجنگطرفداران بسیاری از  ، به  بودندچپ    یهاارزش  مدعی  یکه زمان  یاسیس

  ی از مداخله  ــ  نیبرل  وارید  یناتو از زمان فروپاش  یاصل  جنگچند    ــاز کوزوو تا عراق و افغانستان    بار

 . اندشده   زیها متما متر و کمتر از راستکو کرده  ت یمسلحانه حما

  ت یکه حاکم  یدر زمان  دیمواجه کرده است که چگونه با  یدوراه  نیچپ را با ا  دوباره  نیو اوکرا   هیروس  جنگ

اشتباه    کی  نیبه اوکرا   ه یحمله روس  تی واکنش نشان دهد. عدم محکوم  ردیگ  یکشور موردحمله قرار م   کی

متحد    االت یا  یمالاحت  ی اقدامات تجاوزکارانهتقبیح  که    شودیدولت ونزوئال است و باعث م  ی از سو  یاسیس

  ناند یبه فرد  1860طور که مارکس در سال  به نظر برسد. درست است که همان  باورکردنی  کمتردر آینده  

س »در  نوشت،  کل  ،یخارج  استیالسال  کلمات  از  استفاده    ز یچ  “ی انقالب” و    “”ارتجاعیمانند    یدیبا 

ممکن  یا  ]  ی استعارتجا  سوبژکتیولحاظ  »به  چه  آن  ممکن است   « ــ یعنیدی آیبه دست نم  گیریدندان

  د یچپ با  یروهایاما ن  از لحاظ ابژکتیو در سیاست خارجی انقالبی باشد.« [  ارتجاعی است  است ثابت شود

شود،  یم  یاغلب منجر به توافقات معکوس  [ 33]«دشمن من  با دشمنِ»که اتحاد    آموختندمی  ستم یب  ی سدهاز  
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سردرگم است   نظری  لحاظ و از  ف یضع یاسیاز نظر س یمترق ی که، مانند زمان ما، جبهه هنگامی  ژهی به و

 . ستیبرخوردار ن ی اتوده  جیبس تیو از حما

لن براو حق ملت  یستیالیانقالب سوسدر    را   نیسخنان  آورید  خودمختاری  ی ها  یاد    نی: »ابه 

توسط    یخاص  طیممکن است تحت شرا  یستیالیقدرت امپر   کی  هیعل  یمل  ییرها  یکه مبارزه برا  تیواقع

”  کی راستا  گر ید  بزرگ“قدرت  هم  یدر  امپرمنافع  شود   اشیستیالیسان  تااستفاده  شود  باعث  نباید   ،  

فراتر از    [34] «.اجتناب کندخود    خودمختاری   یها براشناختن حق ملت  تیاز به رسم  یدموکراس  الیسوس

  ی از اصل خودمختار  تاریخاًچپ    ی روهایاست، ن  انیدر جر  زیکه معموالً ن  یکیتیژئوپل  ی هاسهیمنافع و دس

دولت  تیحما  یمل از حق تک تک  براو  اساس خواست صر  یهامرز  جادیا  یها  بر  دفاع    حی خود  مردم 

  ی شگرف  های کشمکشبه    ا هینکه ا  داند یم  را یها و »الحاقات« مبارزه کرده است، زجنگ  هیاند. چپ علکرده

کارگران ملت  که    کندیرا فراهم م  یطیو شرا  شودیمنجر م  دهیملت مسلط و ملت ستمد  کارگران  نیب

  ی بحث درباره  جی نتادر    نید. لنند و ملت اول را دشمن خود بداننخود متحد شو  یبا بورژواز  مسلط

م1916)  یخودمختار انقالب سوسسدینوی(  »اگر  برل  یستیالی:  پتروگراد،  پ  نیدر  ورشو   ،شدمی  روز یو 

سوس دولت  ی ستیالیدولت  مانند  ”   ه یروس  یستیالیسوس  ی هالهستان،  آلمان،  مثالً    “ تحمیلی  حفظو 

  دیشود که بایم  مطرحپس چرا    [ 35]« .گذاشتکنار می  دولت لهستان   ی زهامرچارچوب  در  را    هاینیاوکرا

 شود؟  امتیاز داده یمتفاوت  زیچ نیپوت ریمیوالد یبه رهبر ناسیونالیستیبه دولت 

تخاصمان  همکار م  می رمستقیغ  ای  میمستقاند که  شدهوسوسه  تسلیم این  ها  از چپ  یاریبس  گر،ید  یسو  از

به    ییخوشامدگو  ی برا  1914که در سال    اصطالحی)  زنندیدامن م  یدیجد  مقدس   اتحادو به    وندش

در    دولت تصمیم  از    ندگرفت  میاول تصم  یکه در آغاز جنگ جهان  ابداع شد  چپ فرانسه  ی روهایانحالل ن

جنگ  در  چننکن  ت ی حما  مشارکت  فزا  ی موضع  نید(.  طور  به  و    سم یسیآتالنت  نیب  ز یتما  ای هندیامروزه 

کنند، بخش  یبا جنگ مخالفت نم  یمترق  یروهاین  یدهد که وقتینشان م  خیکند. تاریرا محو م  طلبیصلح

.  کنندجذب میمقابل را    ردوگاها  یدئولوژیا  تیدهند و در نهایخود را از دست م  ی وجود  لیاز دل  یاساس

سنجش   یبرا  یاساس  یروش  چونهم  که احزاب چپ حضور خود را در دولتْ  افتد یاتفاق م  یامر زمان  نیا

از مداخالت ناتو در    تی در حما   ییایتالیا  یها ستی طور که کمونهمانکنند،  ارزیابی میخود    یاسیکنش س

افغانستان   و  کردندکوزوو  پودیموسامروز  تیاکثر  ای،  عمل  اونیداس  که  ی  هم،  به  را  خود  سرایان  آرا 

اسپانالقول  متفق پارلمان  اوکرا  ایکل  ارتش  به  سالح  ارسال  نفع  می  نیبه    ی رفتارها  نیچن  زند.گره 

شرایط  که    نیبه محض ا  یرا  یهاندوقدر گذشته بارها مجازات شده است، از جمله در ص  ایفرودستانه

 اقتضا کند. 
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 ست ین  یبناپارت دموکراس

نوشت که    نیویورک دیلی تریبون ی  برا  یمقاالت درخشان  مجموعه ،  1853ـ 1856  های سال  درمارکس  

مف  یحاو و  جالب  در    ی اریبس  دیتشابهات  مارکس  است.  امروز    خ یتار  یهایافشاگر ی  مقالهبا 

 ــپانزدهم    یسده  ییدشاه بزرگ مسکوپا  یکه به بحث درباره  ،( 1857)   هجدهم  یسده  کیپلماتید

  ایمجموعه  دیبافقط  » گفت:    پردازد،ــ می استبداد آن را فراهم کرد    یهنیرا متحد کرد و زم  هیکه روسهمان  

سوم   وانیا هایتاسی شود که سید و روشن مرک ن یگزیجا گریدهای ها و تاریخنامرا با   هایخها و تاراز نام

ای برای  در مقالهحال،    نیبا ا  [ 36] «است.  سانیکامروز، نه تنها مشابه، بلکه    ی یهروس  ی اهتاسیو س  ]...[ 

 ،کردندیم جلیلرا ت هیکه ائتالف ضدروس ییهادموکرات برال ی، در مخالفت با لنیویورک دیلی تریبون

استبداد توص  یآزاد  میانرا جنگ    هیروس  بااشتباه است که جنگ    نینوشت: »ا امیکن  فیو  از    ن ی. جدا 

جنگ    یشدهاعالم  تمام هدف  ، استبناپارت    یک  عجالتاً   یآزادی  نمایندهباشد،    هم  نیکه اگر چن  تیواقع

  اگر   [37] «کند.یها را لغو مو استقالل ملت  یکه آزاد  یهمان معاهدات  ــاست    نیمعاهدات و   ]...[حفظ  

  مالحظات   ن یرسد که ایبه نظر م  م،یکن  نیگزیرا با ناتو جا  ن یو معاهدات و  کایمتحد آمر   االتیبناپارت را با ا

 امروز نوشته شده است.  یبرا

بر    یلیگسترش ناتو هستند، دل  مخالف  چنینهمو    نیو اوکرا  هیروس  سمیونالیکه مخالف ناس  ی کسان  تفکر

  ی درباره  یحاتیاز کارشناسان توض  یتعداد  ر،یاخ  یها . در هفتهنیست   یابهام نظر  ای  یاسیس  یفیبالتکل

که    ی( و موضع کسانکاهد نمی  هیتهاجم روس  تیوجه از بربر چیهاند )که بهارائه کرده  یر یدرگ  یهاشهیر

و    ترین زمان ممکنسریعدادن به جنگ در    انیپا یراه برا  نیمؤثرتر  کنندیم  شنهادیتعهد را پعدم  استیس

  سم یآلدهیدر ا  شدهغرق  با«یز  های جانکه مانند »  ستین  نی. مسئله ااست   انی قربان  شمار  ن یکمتر  نیتضم

. برعکس:  توجه کنند  ینیزم  یتضادها   بالفعل   تیبه واقعتوانند  نمیکرد  یکه هگل فکر م  میرفتار کن  یانتزاع

که خواستار    یی. صداهابدانیمگسترش نامحدود جنگ    ی برا  یرا تنها پادزهر واقع  ت یاست که واقع  ن ینکته ا

  ییهاتحاد  یتیامن  استیو س  یخارج  استیس  یعال  یهندیکه مانند نما  یکسان  ا یهستند،    شتری ب  یریسربازگ

م فکر  وظیاروپا  که  ت  یهف یکنند  برا  یها »سالح   ن یمأاروپا  اوکرا  ی الزم  به    ی انیپا  هاست، ینیجنگ« 

دنبال    ی قطع  یوقفه بر اساس دو نکتهیب  کیپلماتید  تیمواضع، الزم است فعال  نیاما برخالف ا  [38]ندارد.

 مستقل.  نیاوکرا  یطرفیو ب ییزداشود: تنش

  ن یرتبزرگ  ی جهانْ تالش کرد تا افکار عموم  شتری ب  دیبا  ه،یاقدامات روس  یاز ناتو در پ  تی حما  ش یافزا  رغمبه

نشان داد که    دی. باندینب  یجهان  ت یحل مشکالت امنرا راه  ــناتو    ــ جهان    یجنگ  نیماش  نیتریو تهاجم
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  ی هاتنش  دیدبه تش  ،ی قطبگسترش و تسلط تک  ی که در تالش برا  اثریخطرناک و باست    یسازمانناتو  

 .کندیمنجر به جنگ در جهان کمک م

تفاوت دارند،   ها ستیطلبان و آنارش با صلح  ها ستیاستدالل کرد که مارکس   جنگو    سم یالیسوس  در  نلنی

که هر جنگ    استمارکس( الزم    یکیالکتید  سمیالیماتر  دگاهی)از د  ی خیاز نظر تارمعتقدند که  ها »آن  را یز

  ی رغم همهرخ داده که به  یمتعدد  یها جنگ  خیدر تار »کرد:    حی در ادامه تصر  لنیند«.  شوجداگانه مطالعه  

به    یعنیبوده،    یمترق  ،ستهاجنگی  مالزم همه  ری که ناگز  ییهاو رنج  هایشان ی ها، پرها، قساوتوحشت

  ی هادر گذشته درست بود، تکرار آن در جوامع معاصر که سالح   ن یاگر ا  [ 39]«بشر بوده است.   شرفتینفع پ

ها  با انقالب  دیکه نبا  ــ ها  کرانه خواهد بود. جنگفهکوتدر حال گسترش هستند،    وقفهیب  یکشتار جمع

به آن    سمیالیسوس  پردازانهیداشته است که نظر  ی ا کنندهزهیدموکرات  ریبه ندرت تأث  ــ  دناشتباه گرفته شو

 لی، هم به دلاستانقالب    تحقق   ی راه برا  ن یبدتر  جنگ   اند که بودند. در واقع، آنها اغلب ثابت کرده  دوار یام

است که چپ    یدرس  نی دارند. ا  یمولد که در پ  یروها ین  ی نابود  لیها و هم به دلجان انسان  ی اههنیهز

 هرگز فراموش کند. نباید  ز یرو نانهیم

باشد. در    گر«ید  یبا ابزارها  استیس  ی»ادامه  ست یمعروف کالوزوقول  بنا به    تواندنمی  چپ  یبراجنگ  

  تواند یو نشان دهد که م  باشد  کیهژمون  خواهدیکند. اگر چپ میم  دییرا تأ   استیفقط شکست س  نیواقع، ا

« را بر  !و »نه به جنگ  «گرایی نظامیضد»  هایواژه  دیاستفاده کند، با  یامروز  فیوظا  یبرا  شخی از تار

 . سدی بنو نحو ماندگاریبهخود  یهاپرچم
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 ؟یانگلس: دشمن داخل 

 ( 2020)پالگریو مک میالن،   کان کانگال عت«یطب  کیالکتیانگلس و د  شیدریکتاب »فر ی بررس

 

 2022آوریل  9

 ل یرو  الی: کامینوشته

 ی : کاووس بهزادیترجمه

 

ی بنیادینی به مارکسیسم زد؟ آیا او با تالش برای  آیا فریدریش انگلس »دشمنی داخلی« بود که لطمه

ای  کاربست اصول مارکسیستی برای واکاوی طبیعت مرتکب اشتباه شد و درنتیجه مارکسیسم را به فلسفه

ها در اثنای  برانگیز در میان مارکسیستمسائل مشاجره ترین جزمی بدل کرد؟ این موضوع یکی از طوالنی

کند،  طور که کان کانگال خاطرنشان میدرازا کشید. همان ی بیست و یکم بهی بیستم بود که تا سدهسده 

طبیعت  را    دیالکتیک  کتاب  این  آشکارا  کانگال  داشت.  قرار  مباحثات  این  مرکز  در  انگلس 
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شناسد »که  ست که »کتاب دیگری« را نمیکند و مدعیبرانگیزترین کتاب مارکسیستی قلمداد میمشاجره

 [ 1ها بوده باشد.«]ها و آشفتگیترین تنشموضوع بزرگ

سال   در  پیرامون    1873انگس  طبیعتکار  آغاز  دیالکتیک  گزیده  را  او  گستردهبرداریکرد.  ای  های 

واکنش الکتریسیته، مغناطیس و  نظیر  این  پیرامون موضوعاتی  نگارش کتابی در  با هدف  های شیمیایی 

شناسی دیالکتیکی که مارکس برای  توانست نشان دهد که آن نوع روشمباحث انجام داد. چنین اثری می

با وجود    به کار برده  سرمایهی علم اقتصاد در  مطالعه بود، برای فهمیدن علوم طبیعی ضروری است. 

و دیگری در سال    1878ی طوالنی و دو طرح برای این پروژه )یکی در سال  که انگلس چند مقالهاین

بار  ( تهیه کرد اما در زمان حیاتش نتایج این پژوهش را منتشر نکرد. در عوض این متن برای نخستین1889

ی مارکس ـ انگلس در مسکو با  اش توسط موسسهس از مرگ نویسندهسال پ  30حدود    1925در سال  

 منتشر شد.   دیالکتیک طبیعتجای به طبیعت ـ دیالکتیکعنوان 

اندیشید داشت؛  ی علم میانگلس دربارهچه  آن  پیامدهایی فراتر از  دیالکتیک طبیعتمباحثات پیرامون  

مبرهن شد. چندین   1970و    1960های  هویژه طی دهاین دیگر یک بحث سیاسی بود. این موضوع به

آننظریه از  بسیاری  که  مارکسیسم عالقهپرداز،  به  بودند،  مرتبط  نو  با چپ  بهها  ـ  اما  بودند  نحوی  مند 

وجوی  خواستند از میراث رفرمیسم و استالینیسم گسست کنند. این امر آنان را به جستدرک ـ میقابل

گذاران مارکسیسم سوق داد. نتیجه اغلب این بود که  د خود بنیانهای استالینیستی نزهای ایدهخاستگاه 

صورت جبرباورانهبندیانگلس  مسالههای  تاکیدات  ی  با  تقابل  در  که  کرده  مطرح  را  برانگیزی 

ترتیب انگلس مقصر اشتباهات انجام شده بود.  گری قرار داشتند. بدینی مارکس بر کُنش«باورانه»انسان

های آشکار مارکسیسم به انگلس نه فقط منجر به  کند، نسبت دادن کاستیل تاکید میطور که کانگاهمان

ناپذیر بود ــ طنزی تلخ  گیری معکوس انجامید که خود مارکس اشتباهبدگمانی به او شد بلکه به این نتیجه

ند. گاهی مانندِ مارکس اجتناب کنپرستی کیشچرا که خود این اندیشمندان تالش کرده بودند از قهرمان

می گفته  مارکسیستاوقات  انگلسْ  پیرامون  مباحث  که  است:  شود  کرده  تقسیم  دسته  دو  به  را  ها 

کنند، اما  های »شوروی« که از او دفاع میکنند و مارکسیستهای »غربی« که او را رد میمارکسیست

ها  ین فرض هستند که این برچسبکند، زیرا این تمایزها مبتنی بر ادرستی از این تمایزها انتقاد میکانگال به

 معرف گروهی همگن است.  

نادیده می را  این مساله  انگلس  منتقدان  انگلس میهم طرفداران و هم  دربارهگیرند که چرا  ی  خواست 

وسوی  ها گرایش به مبنا گرفتن این فرض دارند که انگلس به دلیل سمتطبیعت بنویسد. در عوض آن

وسو را انحراف از  کند که طرفداران و منتقدانش این سمت، حال فرقی نمیافکارشْ این کار را آغاز کرد
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حال کانگال از اهداف انگلس برای کار روی این  ی آن. با اینمارکسیسم ارزیابی کنند یا تکمیل و ادامه

های ویراستاران و مفسران بعدی،  جای تفسیر این اثر از چشم نسلکوشد بهکند. او میپروژه صحبت می

کنندگان در بحث پیرامون انگلس  گذارد خود انگلس پیرامون اهدافش صحبت کند. او برخالف سایر شرکتب

در زمان حیات انگلس اثری ناقص بود؛    دیالکتیک طبیعتبرآن است این واقعیت را جدی بگیرد که  

 خوانی ندارند.  بنابراین مقاصد انگلس در واقع الزاماً با متن این اثر هم

ی کارگر با افکار گ. و.  کند که قصد انگلس آشنا کردن جنبش طبقهکه کانگال استدالل میتر اینمهم

رو، بر این  کردند و از اینف. هگل فیلسوف آلمانی بود. انگلس و مارکس از خودرهایی کارگران حمایت می

فکران  ود روشنفکران بایستی اساساً خود را رهبران جنبش منصوب کنند. با این وجباور نبودند که روشن

شان ضروری  کنند که برای درک جهان پیرامونی و نقشی ابزاری به کارگران ایفاء مینقش مهمی در ارائه

 ی هگلی بخشی از این فرآیند بود. است. فلسفه

اما دیرزمانی پس از مرگش مباحث  رغم آنبه انگلس تعلق داشت  که هگل به نسل پیش از مارکس و 

ایده پیرامون  ایدهپرشوری  اگرچه هگل عموماً یک  بود.  او در جریان  قلمداد میهای  او  آلیست  شد، زیرا 

کار گرفتند اما  را بهکرد، مارکس و انگلس مفاهیم هگل  ی اصلی تاریخ قلمداد میها را نیروی محرکهایده

تاریخ    کنند که شرایط مادی نخستین شرططور مشترک استدالل میها بهها ماتریالیستی بود. آنرویکرد آن

آن تحت  که  هستند  میانسان  بشر  فعالیت  شیوهها  سازماندهی  به  و  تأمین  کنند  برای  اشیاء  تولید  ی 

آنشان مینیازهای تا  جایی حتی  در  مارکس  تبیین من هگلی  پردازند.  پیش رفت که گفت: »روش  جا 

ایده هگل  هستم،  ماتریالیست  من  زیرا  است«.]نیست،  مارکس  2آلیست  نظر  [  با  دیگری  جاهای  در 

می از هگل سخن  را کشف »هسته  گوید و روشمساعدتری  پوستهخود  درون  ی عرفانی«  ی عقالنی، 

جنبهاندیشه رهایی  از  نیز  انگلس  کرد.  توصیف  هگل  ایده  یورزی  »زوائد  از  هگل  آلیستی«  »انقالبی« 

 [  3بازنمایی شده توسط فیلسوف سخن گفت.]

گوید  شود که انگلس میاغلب بر سه »قانون« دیالکتیک تاکید می  دیالکتیک طبیعت در مباحث پیرامون  

  ها را از هگل برگرفته است: »قانون تغییر کمیت به کیفیت و برعکس؛ قانون وحدت اضداد؛ و قانونآن

توان دیالکتیک را به این سه قانون تحویل کرد که در واقع گاهی  کند که مینفی در نفی.« انگلس ادعا می

عنوان مثال  بندی و تشریح انواع اصول دیالکتیکی مشهود در طبیعت مفید باشد. بهتواند برای تقسیممی

ت می افزایش  این  با  افزایش دهیم،  را  لیوان آب  با  غییری کمی رخ میتوان گفت وقتی دمای یک  دهد. 

گیرد. کانگال در  درجه سانتیگراد و تبدیل آب به بخار، تغییر کیفی انجام می  100حال با رسیدن دما به  این

کند که ما نبایستی این قوانین  درستی پیشنهاد میکند. او بهواقع چیز زیادی پیرامون این قوانین مطرح نمی
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تر انگلس در واقع حاوی چهار قانون هستند و نه  های قدیمینوشتهرا چیزگونه کنیم؛ عالوه بر این دست

دهند که هگل  نشان می هگل و انقالبسه قانون. تری سالیوان و دانی گلوکشتاین در کتاب اخیر خود،  

 [ 4توان به این شیوه به سه قانون »تحویل کرد«.]هرگز ادعا نکرد که دیالکتیک را می

کند که انگلس غلبه  ی هگل آشنا کند، استدالل میرا با فلسفه  خوانندگانشصرفاً    کهاین  یجا به  کانگال

ترتیب، انگلس ماتریالیسم خودش  دانست. بدینهای هگل را بر اساس معیارهای خود او ضروری میبر ایده

آلیسم هگل و دیالکتیک خودش را در مقابل متافیزیک هگل قرار دارد ــ اما آیا انگلس  را در مقابل ایده

 آلیسم یا متافیزیک بود؟  واقعاً مخالف ایده

وقوع  ی انسانی بهکرد فرآیندهای تاریخی فقط در جامعهذکر این نکته حائز اهمیت است که هگل فکر می

هایی  ی زمین نوعداد که زمانی روی کرهپیوندند و نه در طبیعت غیرانسانی. اگرچه هگل تشخیص میمی

سوی  معنا که بهشناسانه است، بدیناند اما تاریخ نزد هگل غایتمنقرض شدهوجود داشتند که اکنون دیگر  

پذیر نبود. رویکرد هگل از برخی  رود. این فرآیند تاریخی بر طبیعتْ کاربستی پایانی پیش مییک نقطه

ا  هآور نیست چرا که او قبل از اثر چارلز داروین مشغول نوشتن مطالبی پیرامون فرگشت گونهجهات تعجب

کند که هگل نه تنها از داروینیسم اطالعی نداشت بلکه اصل تکامل تاریخی  حال کانگال ادعا میبود. با این

نظر   مند بود، دقیقاً به این دلیل که بهازپیش به داروین عالقهرا در طبیعت رد کرد. در مقابل انگلس بیش

دهد طبیعت واقعاً دارای  ی است که نشان میی مفقودی شواهدی برای آن حلقهکنندهرسید کار او ارائهمی

گونه که  یک تاریخچه است. انگلس حتی به این نکته در سخنرانی خود بر مزار مارکس اشاره کرد: »همان

داروین قانون تکامل طبیعت ارگانیک را کشف کرد، مارکس نیز قانون تکامل تاریخ بشر را کشف کرد.«  

منظورش این است که با  صرفاً    ه او مخالف »متافیزیک« است،گوید کبه نظر کانگال وقتی انگلس می

با  »متافیزیک کهن« مخالف است، گرایشی که به ها را  ، آندیگریکجای پرداختن به چیزها در ارتباط 

جا که هگل تاریخ بشر را از طبیعت غیرانسانی جدا کرد، بقایای  گیرد. از آنمدنظر می  دیگریکمنفک از  

 توان نزد او یافت. را حتی می این متافیزیک کهن

پیرامون سرشت بنیادی جهان پیرامونی    ی پرسشحال معنای متداول »متافیزیک« همانا فرآیند اقامه با این 

طور نمونه، مقصود از گفتن  رود. بهکنیم فراتر میی چیزهای خاصی که مشاهده میماست که از مطالعه

کند.  یست؟ اگر این متافیزیک است پس انگلس آن را تأیید میکه چیزی وجود دارد یا وجود ندارد، چاین

می پرسشانگلس  چنین  طبیعی  علوم  دانشمندان  آنخواست  کنند.  مطرح  را  فلسفی  تمام  های  مانند  ها 

دهند.  اندیشمندانْ ملزم به ایجاد چارچوبی مفهومی برای درک چیزهایی هستند که مورد مالحظه قرار می

ای برای خودش دارد. حتی زمانی که  کند، هر کسی به ناگریز فلسفهدالل میطور که انگلس استهمان
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تر در قید و بند فلسفه  کنند، »کمگیرند و شکل دیگری از فلسفه را اتخاذ میها دیالکتیک را نادیده میآن

 [  5شوند.«] تر موارد به بدترین فلسفه متوسل مینیستند بلکه متأسفانه در بیش

کند: رویکردی که در آن یا  آلیسم رویکردی »همه یا هیچ را اتخاذ مینگلس در مورد ایدهبه نظر کانگال، ا

بیایده قرار میکمآلیسم  پذیرش  اینوکاست مورد  یا  بهگیرد و  به همین  6شود.«]طور کامل رد میکه   ]

عیارهای  آلیسم هگل و نقد آن بر اساس م جهت کانگال مدعی است که انگلس در پرداختن کامل به ایده

کند،  رد میکامالً    آلیسم هگل راخود هگل کوتاهی کرد، هرچند قصد نقد آن را داشت. انگلس برعکس ایده

رسد منظور کانگال این است  نظر میآلیسم هگلی سازگار است. بههایش با این ایدهاما بسیاری از استدالل

ای از یک چیز را به  های خاص فردی گونههای بنیادینی وجود دارند که تمام  نمونهکه مفاهیم یا ایده

توانیم گیالس  کند که در واقع از هگل است: »ما میدهند. انگلس از مثالی استفاده میپیوند می  دیگریک

اما نه میوه را، چرا که تا به حال هیچ آلو بخوریم    [ 7]معنای واقعی کلمه میوه نخورده است.«کس بهو 

معنای واقعی کلمه« تجربه نکرده است اما ما با  طور که تاکنون هیچ کسی ماده یا حرکت را »بههمان

ایم. بنابراین انگلس اساساً نه فقط با هگل موافق است،  چیزهای مادی منفرد یا انواع حرکت مواجه شده

 های او را نیز وام گرفته است. بلکه مثال

ایده مخالف  انگلس  که  ایده  گولآلاین  استداللی  نبود،  هگل  پیچیدهیسم  و  پیرامون  زننده  بحث  از  تر 

متافیزیک است. این امر فقط به این دلیل نیست که مارکس و انگلس هر دو اظهارات مختلفی در این  

قول کردیم.  ها نقلطور که در باال از آنآلیست، همانو نه ایده  اند که ماتریالیست هستندمورد ابراز کرده

مبا مارکسیستدر  کنونی،  بومحث  کردههای  تاکید  اغلب  بایدشناس  مارکسیستی  رویکرد  که  کامالً    اند 

نقطه معناست که  بدین  این  باشد.  بایستی  »ماتریالیستی«  ما  دنیای    چونهمی عزیمت  مارکس مسائل 

گیرند.  ار مییابند و چگونه با محیط طبیعی در ارتباط قر واقعی باشد، نظیر اینکه چگونه جوامع سازمان می

کند که ما ممکن است بخواهیم خود را دوستدار ماتریالیستِ  حال کانگال با پیروی از لنین توصیه میبا این

 آلیسم بدانیم.  ایده

ی انگلس اکنون تا چه میزانی برای پژوهش علمی یا  کانگال در این کتاب پیرامون این مطلب که اندیشه

ی افراد دیگری نظیر جان  گوید؛ این امر وظیفهخیلی کم سخن میمحیطی مفید است یا نه،  سیاست زیست

  یر یمس  میترس  در  سزاییسهم بهکتاب    نیا  با انتشارحال، کانگال    ن یبا ابالمی فاستر و پل بورکت بود.  

گیری  او نتیجه  است.   داشته و دفاع از انگلس در برابر مخالفانش    عت یطب  کیالکتیدمباحث مرتبط با    پیرامون

باید    چنینهمعزیمت است؛ شاید تمایل داشته باشیم به آن بازگردیم اما    کند که اثر انگلس یک نقطهمی

  بپذیریم که این اثر باز است و نگارش آن به پایان نرسید.
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 ه ی در انقالب سور یاوسازیج روند ان

 

 2022  آوریل 16

 هرن و عبدالسالم دالل  ای: جولینوشته

 یادتیس دی: خورشیترجمه

 

اسد   یخانواده   توتالیتاریسم  سال تحت   40سوریه به مدت   مردم . رسید  سوریه   به   2011بهار عربی در مارس 

ـ   کردند، ابتدا می زندگی    شامل  زمانی،   ی برهه   این  [ 1اسد.]   بشار   پسر،   بعد   ــ و (  1971-2000)   اسد   حافظ   پدرـ 

 زندانیان  اعدام  و   شکنجه  ننگین حبس،  احکام   شود که شامل صدور به بعد می   1963اضطراری از    وضعیت

 سوریه  بهار  [2]. کرد   عامقتل   رانفر    هزار  هاده   سوریه   ارتش  است که  1982حما در    عامقتل   چنین هم و    سیاسی، 

کوچکی   با تجمعات  شد در ادامه  آغاز  دمشق   بخش قدیمی   قلبِ   در  الحرکه  در بازار   خودجوش  اعتراض  با 

سلسه   ها به این تجمع   ، تمامی 2011مارس    15در  .  پیش رفتلیبی به   و   مصر   تونس،   های مقابل سفارت 

 غربی   در جنوب   درعا   شهر.  کرد   پیدا   ادامه   و   شد   تبدیل   خشم«   با نام »روز   کشور،   سراسر   زمان در هم   تظاهراتی 

 معترضاْن »مهد   از   نفر   آمیز مردم و کشتن چهار صلح   پس از تیراندازی مأموران دولت به تظاهرات   سوریه 



111 
 

 تقویت  را  آن   تضعیِف مقاومتْ   جایبه   که   بودند   قیام   شدگانکشته   چهار نفر نخستین   این .  شد  نامیده   انقالب« 

 [3]  .کردند 

 در مصر،  ژانویه   25  انقالب   و   تونس   ( در ثورة الکرامة )   از انقالب کرامت   تأسی   به   سوریه،   مردم   از   شمار زیادی

رغم به   ماه   چهار   ظرف   سوریه   انقالب.  ( نامیدند الثورة السوریة)   سوریه«   »انقالب   را   مردمی   عظیم   بسیج  این 

صالح،   الحاج   یاسین .  کشاند   هاخیابان   بهرا    معترض  میلیون   یک   شده، بازداشت   معترِض  15000  و   کشته   1500

در عین حال   زیرا   گفتن از انقالب در این شرایط مناسب است، »سخن :  باره نوشتکار، در این کهنه   انقالبی 

 تغییر شرایط  زمان برایهستند، هم   خودشان   برای   رادیکال  تغییرات  خواهان   سوریه   مردم   که بخش زیادی از 

دیگر  چنینهم و    کشورشان از   هموطنان  نجات  مبارزه می   سوری  نیز  افراد4کنند.«] یوغ سلطه   بسیاری  [ 

 اپوزیسیون،  یبرجسته   ، رهبرالترک  ریاض از جمله    اند، نوشته   این »پادشاهی سکوت«  از هم گسیختن  پیرامون

 اندرا شکسته   امروز مردم سکوتشان  ... گفتند  سخن   جوان  هایانقالبی .  است   گفته  سخن  خیابان  »حاال:  نوشت

 [5اند.«] سکوت زده   پادشاهی  ی دیوارهای تیشه به ریشه   و 

 استعدادهای  و  آفرینش   جمعی  حیات  تجدید   بلکه   بودند،   شکسته   را   وحشت  و   ترس  اسارتِ نه فقط    سوریه   مردم

 .است   انقالبی ات لحظ   یبرجسته   کردند؛ یعنی همان لحظاتی تاریخی که ویژگیرا نیز تجربه می  خود   نهانی

 آورد:به یاد می  نصیر   یراح 

رسید، اما ناگهان همه اخالق خوبی نظر می زمان چنین فضای مثبتی به وجود آمده بود. باورنکردنی به »آن 

ها مردمی بودند که برای یاد داشته باشید آن   داشتند. مردم کنار هم ایستادند. شعارها بسیار زیبا بودند. به 

مردم انجام دادند چه  آن   وشوی مغزی شده و از هم دور شده بودند... در این بستر است کهشست ها  دهه 

 [ 6انگیز بود.«] شگفت 

گویند: »مردم سوریه از نو خود و کشورشان روبین یاسین کاسب و لیال الشمعی نیز از مشاهداتشان چنین می 

های زیر شکل [ سازمان 7انقالب بودند و نه اصالحات.«] کردند. حاال همه در خیابان خواهان  را کشف می 

هماهنگ  اتحاد  ) گرفت:  سوریه  انقالب  )SYRCUکنندگان  سوریه  انقالب  عالی  شورای   ،)SCSR ،)

 ( انقالب سوریه  برای سوریه SRGCکمیسیون عمومی  ملی  ائتالف  اپوزیسیون (،  نیروهای  و  انقالبی  ی 

 (NCSROF  در سال .)ی انقالب  شبکه   ، 2019( سوریهSRNدر فیسبوک )   کننده و بیش دو میلیون دنبال

{، 2019های هشتمین سالگرد انقالب سوریه }در سال  کننده در توییتر داشت. هشتگ هزار دنبال  200از  

 ( بسیار مورد توجه قرار گرفت. Arevolutionanditwillalwaysbe#وستقبی ) _ ثوره # 

ترین ضد انقالِب منطقه مصادف شد. ها نشانی است از ابعاد و چالش انقالب سوریه که با خونین ی این همه 

اعتراضات فقط ممنوع اعالم نشد بلکه بالفاصله نظامی شد و هنگامی که سربازان از شلیک به تظاهرات 
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د و معترضان مجبور شدند خود خدمت کردن آمیز شهروندان سر باز زدند، تعدادی از نیروهای ارتْش ترک  صلح 

توسط تعدادی از افسران رده باال   2011ی  ( در ژوییه FSAرا مسلح کنند. به این ترتیب، ارتِش آزاد سوریه )

های مختلف، هزار عضو در تیپ 100، ارتش آزاد سوریه از بیش از  2012و میانی ارتش تشکیل شد. اواخر سال  

 80ی پیروزی بودند و  ها در آستانه بودند، تشکیل شده بود. آن   که با هدف سرنگونِی بشار اسد متحد شده 

ارتش در   یکشتار، بازداشت و شکنجه  رغمیه، به سور   ون ی انقالب [  8درصد از خاک کشور را در اختیار داشتند.]

از پی   و  یز یآم مسالمت   اعتراضات   شناختند،ی را م   یی ها فقط اقتدارگراکه نسل   یا در جامعه   ی صنعت   اس ی مق 

که را    ینظام   ی ده خودسازمان   آن  بودند  داده  تصرف    شکل  به  نها گیری  شکل و  مناطق  منجر   ییارگان 

 ( 9) شد.   ی حل حکومت م  ی یعنی خودگردان 

تحت عنوان »بازگشت انقالب عربی« و   2011ای در بهار  با مقاله   سوسیالیسم انترناسیونال ی  مجله 

، به واکاوی این 2016ی  در ژوییه  کارگر سوسیالیستی  ی از نشریه ا ی دیگر همراه با جزوه شش مقاله 

ی ی خانم آن الکساندر در شماره مقاله   چنین هم ها و  ی کنونی از این متن انقالب از آغاز آن پرداخت. مقاله 

پردازد که ما هایی می کند. او در آن مقاله به کندوکاو درس پیروی می   سوسیالیسم انترناسیونالپیشین  

 گیرد که هدف جمعی ما باید این باشد:های جدید سودان و الجزایر بیاموزیم. او نتیجه می توانیم از انقالب می 

 شان توانایی   پیرامون در »زمان انقالب«    ی که مردم عاد   ی متمرکز  یه ها و تجربتمام آموخته گرفتن از  »درس 

 شانی که حاکمان ما از نابود  یو هدف   ییبا ی و ز  ی که داشتند قدرت   شان از احساس ــ  جامعه    ی بازساز   ی برا

 [10«].اموزند ی از آن ب   زی ن   گرانی که د  ی حفظ کردند بعدنوبت    یبرا را آن  و    ــ دریافت کردند هستند    دی ناام 

اشاره می کساندر ل ا  انقالبی موفق  برجسته برای تشکیالت  ارتش و کند: متالشی ، به دو وجه حیاتِی  کردن 

»خود  یا  کارگری،  شوراهای  گفته تشکیل  به  که  به سازماندهی«  سرعت  به  »بتواند  تروتسکی  لئون  ی 

کند، خاطرنشان می   الکساندر طور که  [ در سوریه ما هر دو را دیدیم )اما همان 11”خودگردانی“ رشد یابد.«]

و در اوج   2012نفسه مهم(. اواخر سال  موضوعی است فی   ،کارگران   یت اعتصاب ی قدر کننده فقدان تعیین 

به صورت ملموس، نشان می اعتراضات، ما شاهد }شکل  بودیم که  کارگری  دادند گیری{ صدها شورای 

[ این 12متفاوتی از دولت« را حتی در شرایط جنگی »شکل دهند.«] کاماًل    ی نوع اند نطفه چگونه »توانسته 

ای را بررسی ندهای سیاسی پردازد و فرای فرِد خودگردانی انقالبِی مردم سوریه می ی منحصربه مقاله به تجربه 

 اش سهیم بودند.های غربی در ویرانی کند که کمک می 

ای، یا این گرایش وجود دارد که سوریه را از منشور مطالعات امنیتی غرب، با تأکید بر تروریسم خاورمیانه 

های اجتماعی انداز جنبش امپریالیسم، واکاوی کنند. با این حال، این مقاله به رویدادها از چشم   کی ت ی ژئوپل 

نگرد. ضدانقالِب اسد های غرب بر آن می دهی انقالبی و تأثیر کمک ساده، حرکت به سوی خودسازمان   مردم 
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های میلیارد دالر، همراه با کمک   30متحد، با رقم تخمینی    سازمان ملل   رسانِیکمک   عملیات  ترین به بزرگ 

طور ها به روند کمک   1980ی  نجر شد. از دهه مستقیم ایاالت متحد، انگلستان، فرانسه و دیگر کشورها م 

ها هدایت شده بود. جای انتقال مستقیم به دولت   به   ( (NGOsهای غیردولتی  ای از طریق ارگان فزاینده 

اوهای جی المللی، ان اوهای بین جی ها مانند ان ی کمک« دولت دانشگاهیان برای فهِم پیامدهای این »زنجیره 

رسانی رسمی، کمک   نهاد مستقل در نظام های مردم اوهای محلی، و به ویژه گنجاندن سازمان جی آوارگان و ان 

های بشردوستانه [ ما دریافتیم که کمک 13کنند.]( استفاده می NGOisation) اوسازی جی ان از اصطالح  

های کند. به هر حال، به دلیل پویش ی خلیج فارس نیز نقِش مهمی در سوریه ایفا می از کشورهای حوزه 

 کنیم.های غرب متمرکز می جا فقط بر کمک سیاسی ناهمگون آن، ما توجه خود را در این 

( در مناطق تحت کنترِل نیروهای اپوزیسیون، مثل LCsقیق خود را با مستندسازی شوراهای محلی )ما تح

های غرْب موجب تضعیف این کنیم. پس از آن به بررسی پنج روشی که کمک آغاز می   خودگردان  هایارگان 

ی غرب نصیب رژیم هاکه اکثریِت قریب به اتفاِق کمک پردازیم. اول این شوراها در قلب انقالب شدند، می 

 ها بین مدافعان غیرنظامیکه این کمک اش اطمینان یافت  های امنیتی اسد شد که تحت نظارت دقیِق شاخه 

ضدانقالبی وابسته   ی روهای ن   ی ها با موفقیت بودجه ترتیب، این کمک شود و نه مخالفانش. به این  توزیع می   آن 

در حال   یدولت   ساختار جای  هایی که کمک مالی کردند، تصمیم گرفتند به به اسد را تأمین کرد. دوم، غربی 

خواستند از اتهام حمایت از را تأمین کنند، چرا که می   های غیردولتی ی سازمان ، بودجه ون یس ی اپوزتکوین  

ها ساختار موازی کمک ی بجویند. به عبارت دیگر، آن یا ایفای نقش »سیاسی« }در سوریه{ تبر   ها تروریست 

ی فعالیت آنان در را در رقابت و با هدِف تضعیِف شوراهای انقالبی ایجاد کردند. سوم، فرایندهای مستندشده 

. چهارم، اعالم شد   ی رسان کمک   هایی پروژه   به  ی اسی س   اعتراضموجب تغییر    کردنایجاد حرفه   و  یسازنهاد 

سازمان   ی عامدانه طرفی  بی  جهانی  هم   های گفتمان  را   غیردولتی،  هم   کندمی   زداییسیاسی   کارشان  و 

جوانی را که برای کار نزد آنان   انقالبیون  آگاهی   انسانی« و  »بحرانی   به  را  اجتماعی   انقالب  سیاسی  نمودهای 

اوها در »مدیریت از جی که پراتیک ان پنجم این   . کند می   تبدیل   دوستی خنثی« اند به آگاهی از »انسان آمده 

از جانب کسانی که در میدان مبارزه بودند و انتقال آن به روسای   گیری کردن قدرت تصمیم راه دور« با دور 

قدرت کرد، ها سلب ای های خارج از کشوْر از سوریه ازگودنشین های دوردست یعنی بیرون تبعیدی در پایتخت 

 شان را کشف کرده بودند.ی ای که مردم سوریه خودمختارآن هم در مرحله 

اوها، انقالب را در روندی تضعیف جی شده از طریق ان های غربی، هدایت استدالل ما این است که کمک 

کاماًل   های هیم. عالوه بر جنبه اوسازی انقالب سوریه ارجاع می جی ی ان کرده است که ما به آن به منزله 

بسیج برای ایجاد بدیل در مقابل شده که در عدم گرفته ی ضدانقالب سوریه، این عاملی است نادیده مستندشده 

های اقتصادی و رشد حکومت اسد نقش داشته است. این عوامل شامل قوای نظامی ایران و روسیه، کمک 
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فارس و دیگران تسهیل ی اول کشورهای مختلف حوزه خلیج  سکتاریسم و تروریسم است که با حمایت درجه 

 [14شد.] 

او در خالل جی های سوریه در هشت ان ی دست اوِل کار در بخش کمک ساْل تجربه   8این مقاله از سویی  

ی سال تجربه  25وگو بیِن انقالبیون سوری، و از سوی دیگر،  وگفت شمار بحث ویرانی و تخریب کشور و بی 

ان  آموزش  و  اشاعه  انتشار،  فهِم اوسازی دجی تحقیق،  ما،  است. هدف  را گردآوری کرده  ر جنوب جهانی 

خواهیم نمایی نزدیک از صداهای انقالبیون سورِی مختلف انداز انقالبی است و بنابراین می موضوع از چشم 

دهیم. تمرکز ما بر ارائه    کاسب  نی اس ی   نی روب نظیر غیاث َنس، عمر عزیز، یاسین الحاج صالح، لیال الشمعی و  

کنترل نیروهای اپوزیسیون در مرز ترکیه و سوریه یعنی حلب و ادلب است، چرا که بیشتر های تحت  استان 

همراه  محلی  کمک   شوراهای  می با  مرز  سراسر  از  که  تجربه هایی  ما  شدند.  جمع  نقاط  این  در  ی آمدند، 

در روژاوا را در این رسته قرار   ( Democratic Union Partyخودگردانِی حزب اتحاد دموکراتیک ) 

شرکت نکرد. در مقابل، مانع   2011دهیم، چرا که این حزب در اعتراضات علیه رژیم اسد در مارس  نمی 

 رژیم،  که این   از   ها باعث شد بعد آن   گرانه و اپورتونیستی های سرکوب اعتراضات انقالبیون ُکرد شد. سیاست 

 [15]  . شوند  کردنشین  مناطق   اکثریت  حاکم بالفعل  بدهد،  هاآن   را به  مناطق  این 

 های خودگردانیشوراهای محلی: تجربه 

نشینِی دولت محلِی های ادلب و حلب، شاهِد شکست نظامِی ارتش اسد، عقب ، استان 2012ی سال  در میانه 

های بزرگی از کشور را به نیروهای شورشی رژیم و آغاز استراتژِی زمین سوخته بود. رژیم، کنترِل بخش 

تمایز اهداف غیرنظامی آن مناطق باران بی کوشید با حمالت مداوم هوایی و گلوله اما در عین حال  واگذار کرد،  

[ سازمان انقالبیون غیرنظامی ابتدا با تشکیل شوراهای انقالبی یا )المجلس الثوریه( 17را از سکنه خالی کند. ]

های هماهنگی شوراها اغلب از کمیته   ها معروف به شوراهای محلی )المجلس المحلیه( شکل گرفت. این و بعد 

 و   سازماندهی  برای  المحله یا »ال تنسیقیات«( پدید آمدند که   تنسیق   محلی )کمیته شوراهای محلی، لیجان 

اعتراضاِت  مستندسازی  نخستین  بودند  خواهاِن  از  شده  تشکیل  دیگر 17]. دموکراسی  حاال  انقالبیون،   ]

گزارشی   2016 روستا یا شهری زیر بمباران معطوف بود. در  کردن نیازهای اضطرارِیشان به برآورده توجه 

سوریه محلی  مدیریِت  شوراهای  واحد  سوی  از   Local Administration Councils) مفصل 

Unit)   مصاحبه تهیه شد:  50و بنیاد صلح سوئیس بر مبنای 

آن »پاسخ  عمومًا  یاری دهندگان  نهادی  را  که هدف ها  دانستند   برای   اولیه   خدمات   تأمین   آن   اصلی  رسان 

 از  اندکی  تعداد   با  حمالت مسلحانه است. گام کوچک و آغازین، تنها  از   ناشی  رنج  منظور کاهش ساکنان به 

 [ 18«].برداشته شد   دولت   کامل  سرنگونی   تا  موقت  تسهیالت ارائه   یاولیه  هدف  انقالبی و حامیان، با فعاالن 
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وضع   2011رکزسازی قوه مقننه که با فرمان اسد در اوت  غیرمتم   107نخستین شورای محلی، پیرامون اصل  

شده بود، شکل گرفت که تا حد زیادی از اندیشه و عمل انقالبِی عمر العزیز، آنارشیسِت فقید، الهام گرفته 

های مردم ای به دفاع از خودگردانی دموکراتیک و مستقل توده ، عزیْز در مقاله 2011بود. در اوایل نوامبر  

برای کمک به نخستین شورا به شهر الُزبدانی و نیز شوراهای دیگر در بَرزه، دارّیا   2012ر ژانویه  پرداخت و د 

ی انقالب را درک کرده بود و در جمالت کننده [ عزیز پتانسیِل دگرگون 19و دوما در استان دمشق رفت.]

دهد، در حالی که خود غییر می اش نوشت: »انقالب، رویدادی استثنایی است که تاریخ جوامع را تآغازیِن مقاله 

اعالم کرد: »ما از کارگراِن   2012[ او کمی پیش از بازداشت در نوامبر 20بشر در حال تغییر خویش است.«]

آن  نیستیم.  کمتر  پاریس  یک   70ها  کمون  به  نزدیک  ما  و  کردند  مقاومت  هنوز سال روز  که  است  ونیم 

شورا تحت نظارت   400، بیش از  2017[ در اواخر  21سپرد.]ایم.« عزیز چند ماه بعد در زندان جان  ایستاده 

شورا   140های حلب و ادلب بودند: تقریبًا  دوازده شورای استانی وجود داشت؛ اکثریت این شوراها در استان 

 [22]حلب(.   محافظه ادلب و مجلس    محافظهمجلس   شورا در ادلب )معروف به  144در حلب و  

نسبت دیگر فرآیندها های کنترل و اداره از پایین در انقالب سوریه به  کند که »این شکل غیاث نیس اظهار می 

چنین گفت:   2016ای در  [ او در مصاحبه 23تری برخوردارند.«] یافتگی بیش در کشورهای منطقه از توسعه 

های قادر به آفرینش... ارگان ی مهمی که در انقالب سوریه مشخص شد، این بود که این انقالب،  »نکته 

ای ، خودسازماندهی پدیده 2013های  و حتی برخی برهه   2012،  2011های  خودسازماندهی است... در سال 

 ادعا کرد:  2016لیال الشمعی در    چنین هم [  24سترگ بود.«] 

ازماندهی و مردْم آزادانه س   اند درهم شکسته شده مراتبی  »در سراسر سوریه، ساختارهای سرکوب و سلسله 

 ،1930  ی دهه   اواخر  در  داخلی   جنگ   و  اسپانیا  انقالب   زمان   از  پردازند. شان می و به خودمدیریتِ جوامع   کنند می 

 [25است.«]  نداشته   وجود   ملی  دولت   مفهوِم  تر از سوریه در مقابلکجا، چالشی بزرگ   هیچ 

ی خدمات ضروری در مقیاسی توانست تهیه و ارائه می از نظر ما این دستاورد استثنایِی شوراهای محلی بود که  

عظیم را در پیوند با پراکسیس سیاسیِ انقالبی مردمی، آن هم در شرایط جنگِی چندین ساله ترکیب کند. بر 

 از   ی شهری: »بسیاری ی محاصره العاده اساس مستندسازی چز موریسون از شوراهای محلی، در شرایط فوق 

رسد که به نظر می   . گیرندمی   جدی   غیرنظامیاْن  به  برای کمک   را  خود   لیتمحلی، مسئو   اعضای شورای

با رژیِم   شانمبارزه   ناپذیِرجدایی   وجه   را   که این عامل   بخش است، چرا آلیسم انقالبْی عاملی مهم و انگیزه ایده 

 [26.«] دانند می جمهور بشار اسد  رییس 

نان    تامین  و  ذخیره  کردند:  سازماندهی  را  زیر  موارد  محلْی  شوراهای  گذاشت،  باقی  رژیم  که  در خالیی 

های بهداشتی؛ ها(؛ آب و فاضالب شهری؛ سوخت و انرژی برق؛ مراقبت ، نانوایی ها )انبارهای غالت، آسیاب 

[ شوراها به این 27] «های ضروری. بخش کمک   چنین هم ها و حمل و نقل؛ مسکن و امنیت و  آموزش؛ جاده 
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ملی  یشورا های تخصصِی تحت رهبری یک مسئول پرداختند. منظور، به سازماندهِی درونی خود در بخش 

( SIG)   ه یسور   ی دولت انتقال برای نیروهای انقالبی و اپوزیسیون و    2012( در نوامبر  SNCدر تبعید سوریه )

( فراهم ACUطریق واحد هماهنگی مساعدت ) تشکیل شدند و منابع مالی برای حمایت از شوراها را از  

افقی تر دیده طور که پیش [ همان 28آوردند.]  بر اساس تشکیالتی  اولیه  از }شیوه   ایم، شوراهای محلی  ای 

سیاسِی متکی بر خودمدیریتی فعاالنه{ و احساس مسئولیت متقابل، در مقابل حکومت اسد قرار   یابیسازمان 

برگزار شد و اغلب زنان تشویق   1954گرفتند. در جایی که امکان داشت، انتخاباْت برای نخستین بار از سال  

 .شدند تا مناصب عمومی را به دست بگیرند

 شهر   در  محلی،   شوراهای   اول  رئیس   الحسین،   اسامه   زندگِی  استان د   ایدهنده تکان   ات ییجز   با  گوپال  عناند 

حسین به نخستین تظاهرات در سراقب پیوست و یکی از هشت عضِو   . کندمی   بازگو   را   ادلب   استان  در   َسراِقب

 و  دستگیر، زندانی   بود. پس از مدت کوتاهی،   2011در سال  هماهنگی محلی    های منتخب و اصلِی کمیته 

»حسین   . شد  انتخاب   2012  دسامبر   در   نفره   دوازده   محلی   شورای   رئیس   عنوان به   آزادی،   از   پس   و   شد   شکنجه 

ی هایی که در تجربه روزهای بسیاری به احیای خدمات در سراقب مشغول بود و با فعاالن در سایر شهرداری 

هدف   رژیم، مورد   توسط   ، پنج بار 2016تا سال    [ شهر سراقب 29خودگردانی مشارکت داشتند، رابطه داشت.«] 

از  قرار گرفته بود، »اما برای تقریبًا چهار   و  هنر  روزها شکوفاییِ   آن  در  رها شده بود و   اقتدار دولتی   سال 

در بستن   که  بود  محلی  شوراهای  معدود   از  یکی  ، سراقبچنین هم [  30«].کرد   تجربه   را  سیاسی   هایبحث 

با مشارکت شهر را    انتخابات   نخستین   2017ژوییه    مالی دست یافت. حسین در   استقالل   به   مالیات موفق شد و 

ادلب، و شهر   در زمان نگارش این مطلب، استان   حال،   این  [ با31]. برگزار کرد  دهندگانی را   یدرصد   55

 [32]. گرفته است  قرار روسیه ی وحشیانه  زیر بمباران  ی انقالبی است و بار دیگر منطقه   آخرین  سراقب،

شوراهای محلی بود، هرچند این شوراها محاصره شدند و از بمباران هوایی تدارکات و مدیریت شهر به عهده  

به بی  بمباران  نماندند.  قرار می نصیب  را هدف  داد که طور مشخْص مراکز پزشکی، مدارس و غیرنظامیان 

الملل ترین بحران انسانی بود. حقوق بین حاصل آن در نهایت آوارگِی بیش از نیمی از جمعیت و دهشتاک 

بندی کرد و در  طبقه  ْهای بشردوستانه سوریه را در گروه نیازمند به دریافِت کمک   2012ستانه در ژوئن  بشردو 

ای، یعنی بیش از نیمی از جمعیت اصلی این کشور نیازمنِد میلیون سوریه   13/ 5، بیش از  2015اواخر سال  

چهارم کاهش یافته ساْل یک [ امید به زندگی نیز فقط در خالل چهار 33دریافِت کمْک تخمین زده شدند.] 

[ بنا به اطالعاتی که پزشکان حقوق بشر 34رسیده بود.]   2014سال در    56به    2010سال در    76بود، و از  

حمله به مراکز خدمات درمانی صورت گرفته بود   550،  2018و دسامبر    2011گردآوری کردند، بین مارس  

[ عالوه بر این، به تازگی 35رمان کشته شده بودند.]نفر از کارکنان بخش بهداشت و د   912،  2019و تا اوت  
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هزار نفر از شهروندان سوریه بازداشت یا ناپدید شده بودند که بسیاری از 100تخمین زده شد که بیش از  

 [36های آنان، از جمله کارگران شوراهای محلی بودند.]ها فعاالن سیاسی و خانواده آن 

انگ به   اشاره   اسد   اِری ع جنگ تمام   اسِتی س   ِکی استراتژ  ل یدال   از   نمونه   ن ی چندخوزه سیرو مارتین و برنت 

های اپوزیسیون، قصاص و مجازات کیفری برای جایی جمعیت به اند؛ عواملی مانند پیروزی نظامی، جا کرده 

[ به هر حال، استدالل 37که در آینده دیگر هرگز شورشی شکل نخواهد گرفت.]معترضان؛ و تضمین این 

از سوی اسد   ها یی نانوا   و   ها ن مارستا ی ب های عمومی نظیر  قراردادن زیرساخت ها این است که محور هدف آن 

 عمومی  های سیاسِی کارآمد است: »رژیم اسد با نابودی منظم نهادهای اجرایی و خدماتهمانا نابودِی بدیل 

ـ   روابط  که  رقبای خوْد مشروعیت می   شکل   را   شورشیان   غیرنظامیان  از  بدیل دهد،  از ظهور  های زدایی و 

های ها نخستین تالش آمده است که: »این   2014ر سال  [ در گزارشی د38کند.« ]منسجم جلوگیری می 

 روشی برای  اپوزیسیون  این است ... که  نیروهای انقالبی برای حکومت عملی بر قلمرو خود بودند. برداشت ما

دولت  که   مناطق   در   سازماندهی  کرد  پیاده  سراسر   الگویی   چون هم   توانست می   آزادشده  اجرا   کشور   در 

 [39شود.«] 

انقالبی،   عنوانبه   ما  درمی   معنا  چگونه  را  محلی  شوراهای  نیروهای  شوراها ابتدایی   کنیم؟  تعریف،  ترین 

ابزاری عمل عبارت  از  بقا اند   و  ایدئولوژیک   سطح   محلی در  شوراهای   . جنگی   شرایط  در   گرایانه برای حفظ 

 .کشدمی   چالشبه   را  هاجهادی   هم  و  اسد  هم   که   هستند  هایی ارزش   و  دیدگاه دموکراتیک   سیاسی واجِد

کرد،   سوری   کنندگان مصاحبه   از   یکی   که   گونههمان  »به   شوراهای   از   بسیاری   اعالم   مکانی   محلی 

ی الشمع گیری  جا ما با نتیجه [ در این 40بودند.«]  شده  تبدیل   عمومی   و   انقالبی  نهادهای   بیِن  فرد، منحصربه 

 نظر هستیم:هم 

 ی انقالب سوریه این است که... مردم سوریه چگونه ر درباره کنم یکی از موارد به واقع چشمگی »من فکر می 

ها را بمباران آورند، آن هم هنگامی که دولت خودشان آن هایی را در مقابل خودکامگی به وجود می بدیل 

کنند، گرسنگی ها حمله می گرایاِن افراطی به آن کند، اسالم ها را بمباران می های خارجی آن کند، دولت می 

 [41شوند؟«] و با گازهای شیمیایی خفه می کشند  می 

 ضدانقالب   توسط  تنها ها در خودگردانی نه این تجربه   که چگونه است ناگفته از این   مقاله روایتی   این   یادامه 

فارس از سوی دیگر از آن حمایت خلیج   از سویی و چندین کشور حوزه  ایران  و  ایدئولوژیک که روسیه   و  نظامی

کردیم، عزیز،   اشاره   قبال   که  طور همان   . شد  تضعیف   غربی   هاینظام کمک   یکردند، بلکه به واسطه می مالی  

 دگرگون   را  آگاهی   انقالبی،   لحظات   که  کرد   زندان اشاره  در   مرگش   از   و قبل   2013سوری، در سال    آنارشیست

رایگان به مردِم   خدمات خود را به   و  کاالها  ادلب،   محلی   هایمغازه   صاحبان   حمله،   سال   در این شش  .کند می 
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دیگران حمل   با   همبستگی   برای   بنرهایی  تظاهرکنندگانْ   ،چنین هم دادند.  می   ارائه   در حال فراِر شهر غوطه

ها مشغول بودند ودرمان نیز مصرانه به نجات جان آن بخش بهداشت   کارکنان   و  کردند و امدادگران ویژه می 

 ورود  با   انقالبی   عملکرد   و   آگاهی  این  داشتند. چگونه ن را گرامی می باختگای جان و همچنان یاد و خاطره 

 شد؟   دگرگون  غربْ   های کمک 

 اوسازیجی های غرب و روند ان کمک 

غرق  را  آن  ببری،  بین  از  را   انقالبی  خواهی می   »اگر   : شنیدم  مین هوشی   به  قولی منسوبشرِق غوطه، نقل  در 

 که  را   شجاعتی   و  کار داوطلبانه   ابتکار،   ی روحیه   مخربی داشت و  بسیار   نقش   « در سوریه نیز پول، ! در پول کن

 با  پول در پیوند   وجوِد این  (.شروعی برای ُکشتِن آن بود   یا )   از بین برد   آمد،   وجود به   نخسِت انقالبْ   سال   در 

 [42خارجِی »حامی« بود.]   احزاب های برنامه 

 ویژه جهانی، به   جنوب   در کشورهای   رسانی المللی سرریِز کمک بین   هایسیاست   های مبسوطی پیراموننوشته 

بودیم، حاکی از تغییری   آن  شاهدچه  آن   [43] .اند نئولیبرالیسم، ارائه شده   ترویج  در   آن  نقش  و  1980  یدهه   از

 مالیتأمین    و  وجوجست   در برابر  سان،ر های یاری کمک از سوی دولت   مشِی توزیع خط   در   جامع و بنیادین

 با  تنگاتنگی   که ارتباط   المللی، های بین او جی ان   هایی را از اوها سازمان جی ن ا   .است   غیردولتی   های سازمان 

 اصطالح   آکادمیک،   آثار   در  .گیرد دربرمی   جنوب را  مردمِی  مستقل   های سازمان   تا  دارند،   شمالی  هایدولت 

 ها بای این سازمان سابقه بی   نخست، ظهور  .د رو کار می مرتبط به   یپدیده   دو  توصیف  اوسازی برایجی ان 

 .بود   همراه   نفوذشان   گیِرچشم   افزایش   با   مرکز توسعه است که   در   اوهای کشورهای شمال جی مالی ان حمایت  

به  آکادمیک  اصطالح  این  نشان کاربرد  ان منظور  »خارجی«  تاثیر  بافتار  اوها جی دادن  و   کشور  یک   بر 

 پیش این موضوع را مستند کرده که چگونه   سال   20  از   بیش  هرن   جولی  .است   داخلی آن   گذاری سیاست 

داوطلب بخش  رسمی   در  غیردولتی   فعاالن   و  »دخالت  پیامدهایکمک   نظام   ... داشته   ایعمده   رسانی 

فرآیندی   التین برای توصیف   آمریکای   و  هند   بافتارهای   در  ویژه به   [ دوم، این اصطالح دانشگاهی،44] .است« 

 تغییر  را  جنوب   اوهایجی ان   هویت  و  داخلی  آرایشِ   های شمال،دولت   هایکمک   در آن،  که   تعریف شد

 شامل  اوسازِی داخلی مخالفان جی این روند ان   . کرد دورمی   شان اجتماعی   جنبش   هایریشه   از   را   ها آن   و  داد می 

به    است  زدایی سیاسی   و  سازی ای حرفه   سازی، بوروکراسی   مستند   تمامًا  فرآیندهای سازی شرکتی » که 

اوهای آفریقایی جی ان   از   بسیاری   که   داشت   اظهار  در بافتار آفریقا   نیانگورو   [ جولیس 45انجامد.] می   « اوهاجی ان 

 [ 46]« ی محلی آفریقا.به مدیران فرایندهای توسعه   نه  و   شده بدل شدند، محلی پول خارجی کمک   مدیران »به  

 که  است  چیزی گونه فهم شود که این دقیقًا همان  تواند این بالعوض می   پوِل  دریافت  نخست،  برداشت  در 

قدر ساده این   این روند هرگز  حال،   این  با   . دارند  نیاز   آن   به   جهانی  جنوب  در   مترقی   نهاد مردم   های سازمان 



119 
 

رایگان   رسمی  هایکمک  اول، یوهله   اوسازی برای سنجش چرایی آن مفید است. درجی مفهوِم ان  .نیست 

سازمان   و   است   همراه  المللیبین   هایکمک   صنعت   باید و نبایدهای   وزن  با  نیست؛ بلکه   چون و چراو بی 

هژمونیک   فرهنگِ   به  را   مربوطه  می   «گراییپروژه »   تکنوکراتیک  پالکاردهای   .کند مشرف  و  بنر  )حاال( 

به  اعتراضی را  خود  سیاسی   و  دهندمی   پروژه  جای  بی   از  فعاالن   به  آموزشی  هایکارگاه   شمارطریق 

که ی این مسئله  درباره   ساکزنبرگ  استفان  جاکوبسون و  کرستین   . شوندمی   بدل   گیرنده کمک   هاییبوروکرات 

 بازی   نویسند. این اند« می آموخته   گرفتن“ را های دارای کادر ـ اعضای عادی که قواعِد بازِی ”بودجه »سازمان 

برآورده   های کمک   مدیریت   درخواست،  نگارش   مستلزم پاسخ مالی،  با  مرتبط  نیازهای  بهکردن   گویی 

 دهند:است.« این دو پژوهشگر ادامه می  غربی   اهداکنندگان 

 ایبسیج توده   نه  و  اوها( جی سازمانی )ان   مسائل  بر  را خود   توجه   واداشت تا  را ها آن   غربی   های»فرایند کمک 

های موجود در که سازمان   مبتنی بر این است  سازْیای حرفه   و  سازی نهاد   موازیِ   هایفرایند   .کنند   متمرکز

 برای   تالش   جاِیبه   که   کنند   تبدیل   شرکتی   و   متمرکز   مراتبی، هایی سلسله به موجودیت   را   مدنی   ی جامعه 

 [47کنند.« ]  تمرکز خود   بقای  بر   جامعه،  بسیج

او جی ان   45های اخیرشان با رهبران هرولد نظر مشابهی دارند که متکی است بر مصاحبه  کاترین  و آتیا  مونا 

 محلی در فلسطین و مراکش:  

با پروژه   های پیشنهادی ی طرح »توسعه  نتایج سنجش   منطقی  هایمدل   محور  به پذیر، کار سازمان و  را  ها 

کوتاه پروژه  می های  هدایت  مشهود  بالفاصله  نتایج  با  مجزا  خالقیت، مدِت  برای  اندکی  فضای  و  کند 

افق انعطاف  و  بلند پذیری  می های  باقی  توده مدت  بسیج  برای  که  در گذارد  شدن  درگیر  یا  مردمی  های 

  [ 48های جمعی پایدار الزم است.«] فعالیت 

 از  همراه است. فعاالن سیاسی پس   قدرت  و  استقالل   دادن   دست  از  دریافت کمْک با  تکنوکراسِی  تشرف به 

 یگفته به   و   کنندتقدیم می   دست آورده بودند، دو دستی سختی به خودمختاری خود را که به   بودجه  دریافت

 :شوند می   پرور بدلیک نظام حمایت   مشتریانِ   هرولد به  و  آتیا 

پروری« شان از اصطالح »حمایت مالی   کنندگانِ تامین   و  اوهاجی ان   بین   نابرابر   قدرِت  ی رابطه   وصفِ   برای  »ما

کمک کننده دریافت   و  مالی  ی کننده تامین   بین   پیوندِ ...  کنیممی   استفاده سلسله ی  و   است   مراتبیهزینه 

ها“ تقویت انجمن  میان  ”پیوند افقِی قیمِتبه  این پول را  کنندگاِندریافت  و  حامیان  بیِن عمودی“ ”پیوندهای 

حمایت می  روابط  می کند...  رخ  زمانی   به   دهند، می   دست   از  را   استقاللشان  ها سازمان   که  دهد پروری 

مالیتأمین  مجرِیفزاینده   شکِلبه   و   شوند می   وابسته   خود   کنندگان  شان مالی   حامیان   های برنامه   ای 

 [49«].شوند می 
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نهایِی   سیاسی جی ان جزء  رونِد  همانا  آتیا اوسازی  است.  از می   نتیجه   هرولد   و   زدایی  »پس  که  گیرند 

توانند بگویند یا انجام دهند در قیدوبند قرار از لحاظ سیاسی می چه  آن   یاوها به واسطه جی پروری، ان حمایت 

 ها آن   به  فلسطینی   اوجی یک ان   کنند.« کارکنانجویانه کمتر دخالت می گیرند و در کنش جمعی ستیزه می 

 کمک  کنند،می   فکر   موجودْ   وضعیت  یا به تغییرِ   و شورشی هستند   انقالبی  که   هایی گروه   به   گفتند: »غرب

»ما.کندنمی   مالی هستیم  ها فلسطینی   «  ان ]  این   . خشمگین   از  را  ما  ذهنی   وضعیت  ،[ اوسازی جی روند 

 [50تغییر داده است.«] وابستگی   به  استقالل  و  خالقیت  جامعه،   سازماندهی 

سازمان   206او در مناطق تحت کنترل نیروهای اپوزیسیون،  جی ان   395، حدود  2017در سوریه، تا ماه مارس  

مورد در مناطق تحت کنترِل   126(،  PYDمورد در مناطق تحت کنترل نیروهای ُکرد )   170خارج از سوریه،  

 چگونه روند  بعدی خواهیم دید که   های بخش   [ در 51] او در دیگر نقاط وجود داشت.  جی ان  8دولت سوریه و 

فعاالن   و   با تبدیل انقالبیون   اما   کرد،   تقویت  را   اسد و حامیان آن   دولت  متناقض،   شکلیبه   اوسازی، جی ان 

 کنترل  تحت  مناطق  در  را  انقالبی  دهیخودسازمان   ،« های بشردوستانهافرادی دارای گرایش »  به  سیاسی 

  .کرد  تضعیف اپوزیسیوْننیروهای  

 های غرب و رژیم اسدکمک 

سوریه   اوهاجی ان  جدید  ای پدیده   در  نقشِ سیاست   .هستند   نسبتًا  بعث،  حزب  عملکرِد  و   هایسازمان   ها 

 درک  در   ، 1990ی  دهه   تا   1960  ی دهه   از   ویژه ترین حد خود نگه داشته است. دولت به در نازل   را   غیردولتی 

دهقانان،   ایای توده رسته   هایاتحادیه   کمک  با  را  اجتماعی  هایمسئولیت   تمامی   اجتماعی،  قرارداد   از  خود 

پوپولیستی بر عهده گرفت. لرا رویز الویرا و   محورِ ی دولت توسعه   به   بخشیزنان برای مشروعیت   و  کارگران

 هایعربی، موسسه  کشورهای  سایر گونه بیان کردند: »در سوریه نیز همانندتینا زنتل، مشاهدات خود را این 

 حال،  این  [ با52] . شدند تلقی می   عربی“  ”سوسیالیسم  تحت غیراقتصادی، و  اضافی   بازیگرانی چون هم خیریه  

 اوهاجی ان  و   مدنی  از جامعه   صحبت   که با این : »کند می  خاطرنشان  زینتل  که  طور همان  . کرد  همه چیز تغییر 

 گیر اینافزایش چشم   شاهدِ   تنهانه   2000  ی دهه   نداشت، ما دروجود    تقریباً   اسد   حافظ  دوران حکومِت  در 

خودی فعالیت  به  بودیم، ها  فعالیت   خبری   پوشش   و   ها سخنرانی   بلکه   خود  این  انجام پیرامون  نیز  ها 

 تا  2006  های سال  برای  ساله  دهِم پنج یبرنامه  چگونه  که  دهندمی  نشان  زینتل   و  الویرا [ رویز53] «شد. می 

 ایجاد   »نیازمند  بخشید که  رسمیت  اجتماعی« را  بازار  یک »اقتصاد  شده بهریزی برنامه   اقتصادی   از  گذار  2010

 از  های این قرارداد متشکل طرف   بود.  سوریه   جامعه   در  حیاتی  نیروهای  میان  جدید،  اجتماعی  قرارداد   یک 

 نشینیعامل عقب   1990ی  دهه   مالی  [ بحران 54« ] .مدنی بود   جامعه  های سازمان   و  خصوصی   بخش  دولت، 

 نزد   شدهثبت   های سازمان   تعداد  .بود   خصوصی  بازیگران بخش  اش به اجتماعی   مسئولیت  سپاریِ برون   و  دولت
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 . رسید و تقریبًا سه برابر شد 2009 در 1485 به  2002 در  555 از   ( MOSALوزارت کار و امور اجتماعی )

 [55 ] 

از ا این نسخه   تر، از همه مهم  از  رژیم   حمایت  تحت  مدنیِ   جامعه  ی   ایمدرن توسعه   اوهایجی ان   بود که 

دارش پرچم   االسد،  سوریه، اسماء  اول  بانوی   « که(GO-NGOs)  محوراوهای دولت جی »ان   ای یاحرفه 

»تراست 56شد.] بود تشکیل می  بود،   برای   ایسوریه   [  آن  متولی  االسد  اسما  از  پلتفرمی  توسعه« که   بود 

 با موفقیت   2011سال    در   متحد   ملل   سازمان   ی توسعه   ی برنامه   با   مشترکی را   ی پروژه مختلف که    اوهای جی ان 

گرفت، می   قرار   اذیت   و   آزار   ی مدنی( مستقل مورد « )جامعه المجتمع المدنی »   که   حالی   [ در57] .شد   اندازی راه 

 سازمانی   ترینمردمی  و  ترین بزرگ [  58]. شد می  تشویق  باال  وفادار از (  اشتراکی  یجامعه )   االهلی«»المجتمع  

 که در کنترل  بود ( SARCسوریه )   احمر عربی  کوچک فعالیت داشت، هالل  شهرهای   ی همه   در   تقریباً   که 

نقش  سوریه   بعثی   رژیم هم   سیاسی   بود.  دادن   آن  شکل  و  مجامع   به   سر  ظواهِر  مدرن   و  زیست   کردِن 

محور برای او دولت جی این ان   هایزیرساخت   و  با شروع جنگ، هالل احمر عربی سوریه   . بود  اقتدارگرایی

 .بود   ضروری  اسد در مقابل انقالب  به بقای   کمک 

 درصد   35  معادل   2017  از آن، در   غیر   چه منابع   و   ملل   سازمان   منابع   چه   بشردوستانه،   های هزینه کمک   تمامی 

 منبع  چنین  دریافتِ   در  اسد  این است که  ی سیاه ماجرانقطه   .بود   ( GDPسوریه )  داخلی  ناخالص  تولید  از

 .خود ماهرانه عمل کرد  نظامی  ی حمله  تکمیل   برای   دمشق  در  مستقر   ملل  سوی نهادهای سازمان  از   مهمی 

 کل    ِ درصد   یک  از  کمتر   2015  ها پیش از همه به مناطق تحت کنترل رژیم منتقل شدند. دراین کمک 

 در   که دوم این   . رسید   نیروهای اپوزیسیون   کنترِل  تحت   مناطِق  به   سوریه،   به   ملل   سازمان   های کمک   ی بودجه 

خطوط    و   سازی مسکن   مانند  قراردادهایی   رسانی،کمک   پرسوِد  صنعت  حلقه   تلفن ایجاد  نصیب  ی همراه 

 محدود   و   اطالعاتی   هایسرویس   نظارت   تحت   امداد و  عالی  کمیته  ایجاد  با  اسد   نهایت،  در   . شد  اسد   نزدیکاِن

به  همکاری   هاآن   با  توانستمی   ملل  سازمان  که  «ِملی  اوهای جی ان »   فهرست  کردن اوهای جی ان   کند 

 های شرکت   شامل  این  .کرد  اعمال   امدادی  هایتالش   بر  مطلقی  اشاره شد، کنترل  قبالً   که  محوریدولت 

رامی مخلوق   به   متعلق  البوستان،   انجمن   نظیر   بودند،   ظاهر شده   ها در پوشش خیریه   که   [1- 58ای] پوسته 

 المللیبین   های کمک   که  دهندمی   نشان  منصور  و  [ لیندرز 59شد.] بشاراسد و میلیاردر مشهور نیز می   پسردایی

 بوده   حیاتی   چقدر   آن   ی اقتدارگرایانه   پذیریتقویت ترمیم  و   دولتی  ْم پیراموِن حاکمیت رژی  ادعاهای  تقویِت  در 

 اسد که  است  این  ها نگرانی  و در حال حاضر، بخشی از   شد  گرفته   نادیده  ملل  به سازمان  [ اعتراض 60] . است

 تکرار  آینده   های سال   اکنون و طی  مناطق ویران،   « بازسازی»   المللِیبین   هایدر بودجه   ها را سازی جعل   همین 

 .پردازیم نیروهای اپوزیسیون می   کنترل   تحت  مناطق   در  غرب   هایکمک  تاثیر   [ در ادامه به 61]. کند 
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 اوسازی در انقالب سوریهجی روند ان 

 نیروهای اپوزیسیون قرار  ، این دو استان در کنترل 2012حلب در   و   های ادلباستان  در   با شکست رژیم اسد 

 خاطرنشان  الشمعی   لیال   و  کاسب  نی اس ی   نی روب   که  طورهمان   .جا تشکیل شدند محلی در آن   شوراهای  و  گرفتند 

 اخذ   چنین هم   و   کشور   از   خارج   یا   محلی   هایسوری   از  مالی   های کمک   طریق  از   بیشتر  ابتدا،  »در   :کنند می 

می  انجام  مالی  تأمین  آن   افزایش  با   . شد مالیات  شوراها  از   منابعی   به   ها نیازهای  اغلب  و   سوی  جایگزین 

 [62] .« شدند  وابسته   خارجی   هایدولت   اوها یاجی ان 

 2012  دسامبر   در   و   برگزار کرد   محلی   شوراهای   المللی در پاریس برای نشستی بین   2012  اکتبر   فرانسه در 

با   سراسر   از   نماینده   صدها  شهر   متحد،   ایاالت   ی خارجه   وزارت   حمایت   سوریه،   هم  گرد   ترکیه   آنکارا   در 

 نوامبر   سوریه« در   موقت   »دولت   و   اپوزیسیون«   و  انقالبی   نیروهای   برای   سوریه   ملی   [ »ائتالف 63آمدند.]

 المللیبین   هایدولت موقت سوریه کمک   . شناختند   رسمیت به   را  آن  کشور  130  از   بیش  و  شدند  تشکیل  2012

[ وجه مثبت مسئله 64]. کرد  ارسال   محلی   شوراهای  ( بهACUرسانی« ) کمک   هماهنگی   »واحد  طریق  از   را 

تا   امکان   این بود که چنین اقدامی  افزودن   این روند با   اما   . دهند   ادامه   خود   حیات   به   محلی   شوراهای   داد 

 (LACs)محلی   اداری  درباره شوراهای   در گزارشی   .آمد   دست به   استقالل  دادن   دست   از   و  خارجی  های برنامه 

 :آمده است  متمرکز است،   گروهی  بحث  پنج   و  مصاحبه   50 که مبتنی بر 

 هااولویت   بر   کننده اند و آن نوع تاثیر نهادهای کمک دهندگان بر نگرانی مشخصی اشاره کرده پاسخ   از   »بسیاری 

رسان، چنان که از نهادهای یاری   برخی  که  شود می   گفته...  محلی است   اداری   شوراهای   اجراییِ   هایفعالیت   و 

 نتیجه، شوراهای اداری محلی تنها  در   . دهند دخالت نمی   گیریتصمیم   فرآیند  در   را  محلی  اداری   شوراهایباید  

 [65دارند.«]   خود   های پروژه   اجرای  و  ریزیبرنامه  محدود برای تاثیرگذاشتن بر  فضایی 

 نبود  ذینفع  طرفِ   تنها  غرب   حال،  این   با   .زدند اسد الس می   با بدیل  غربی  هایقدرت   از  برخی  مرحله،   این  در 

 با   دم  هر  باید   سوریه  انقالبی  رهبران   واقعیتی که   هراسان شد،   میدان سوریه  در  اوضاع  آشفتگی   از  سرعتبه   و 

 ( کهAPCحلب )  استانی   شورای   مند ارزش بسیار    ی کردند. تجربه آن را هدایت می   و   رفتند کلنجار می   آن 

 نمایان کرد. این شورا در  خوبیاین موضوع را به   کرد،  آغاز   انقالبی  شورایی   مثابه به   را  حیات سیاسی خود 

 برگزار   نفره  240  انتخاباتی   کمیسیون  یک   عضو خود را از میان  29  برای  ساله  یک   انتخابات  ،2013  مارس

 نهادْ   سطح یک   در   مسائل و امور غیرنظامی   پس،   این   از   که   است   معنی   این   به   استانی   شورای   »ایجاد   . کرد 

 بلوک ، 2014 انتخابات   در  حال،  این  [ با 66«].فعاالن   توسط  صورت شخصی و نه به  شد و  خواهد  سازماندهی 

 رأس   شد و در می   شناخته   المسلمین   اخوان   هوادار  تومه به عنوان  احمد  که  زمانی   همان  المسلمین دراخوان 

 چالش  به   حلب را  استانی   شوراهای  دیگر، فعالیِت  [ برخی67]. شد   پیروز   گرفته بود،   قرار   سوریه   موقت  دولت 
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 . کردند   اندازیراه   را  خودشان   اوهای مستقلجی حلب، ان   استانی  شورای  سابق  اعضای   از  برخی  و  کشیدند

 یمنطقه   کشورهای   یفزاینده   نفوذ  از  هم   و   اپوزیسیون   برانگیِزمناقشه   ماهیت  از  هم  غربی  کنندگانکمک 

  . آشفته بودند  ــ  قطر   و  ترکیه  ویژهبه   ــ   آن   داخل 

 بود   2013  در   گرا اسالم   های گروه   ظهور  شد،   مطرح   غرب  چرخش نهایی برای  عنوان به   که چه  آن   حال،  این  با 

 ها که خود این گروه   زمانی   کردند تا تأمین مالی می   ها را فارس ابتدا آن خلیج   ی حاشیه حوزه   کشورهای  که 

دانسته یا م، کمک  تروریس   مقابله با   های سیاست   کنند. رواج   تامین   را   خودشان   محلی   ی بودجه   توانستند 

 حالی   [ در 68]. کرد   بدل   مجرمانه   جرم   یک  هایی که فعالیتشان ممنوع اعالم شده بود را به گروه  به   ندانسته 

 خود آمدند و دیدندسوری به   از این نعمت برخوردار بود که خود را از این ماجرا دور کند، انقالبیون  غرب   که

 دفاتر  این  بین   »روابط :  کندمی   خاطرنشان  موریسون   . فعالیت مشغولندمسلْح به    های  گروه   سایر   علیهِ   له و  که 

 پیراموِن چگونگی   المللی بین   توافق   هیچ   و   یافته و متغیر است انگیز، تداخل مسلِح بحث   هایگروه   و   دولتی شبه 

 [69«] .ندارد   وجود   موقت  دولت   کارمندِ   یک  از مسلح   فعال  یک  تشخیص 

 جدیدی   مالی  ابزار  اسد،   بعد از   بدیل   مردمی   دولت   عنواِنبه   محلی  شوراهای   برای   غرب   شوق   و   شور   کاهش   با 

 هنگامی که نیروهای اپوزیسیون،   2012  در   .شد   ظاهر   اوها جی ان   قالِب  در  بشردوستانه   هایکمک   توزیِع  برای 

 .گرفتند  کنترل  تحت  نیز  را   ترکیه  با   مرزی   هایگذرگاه   تصرف خود درآوردند، را به   ادلب  و  حلب  هایاستان 

ان   بدان   این  که  بود  بین جی معنا  به اوهای  دیگر  بلکه المللی،  نبودند،  دمشق  از  مجوز  صدور  منتظر  اجبار، 

( MSF)  مرز   بدون  پزشکان  انجمن   با  رسانی به شمال سوریه حرکت کنند. این کار توانستند برای کمک می 

 »باب  در  درمانی  هایپروژه   اجرای  و  ایجاد  با   را  خود   فعالیت  مرز،  بدون  پزشکان  .شد   آغاز  2012  سپتامبر  در 

 ترکیه  با  مرز  نزدیکی  در  ادلب  استان  غربی  شمال  در  الهوی«  »باب  و  حلب  استان   شمال  در  السالمه« واقع

 سوریه  در   را   خود   کار   ( QRCاحمِر قطر )هالل   همراه با   ( IMCپزشکی )  المللی بین   جمعیت  سپس   .کرد   آغاز 

 متمرکز  میزبان   های جمعیت   چنین هم   و  ترکیه   و   سوریه   مرز   عمدتا در   که   هایی اردوگاه   در   داخلی   آوارگان   با 

آغاز کردند  ی گونه قارچ   رشدِ   موازاتبه   .است  یافته   افزایش  با شدت   اوها جی ان   تعداد   زمان،   آن  از  .بودند، 

زمان، چیزی در   آن   از   . ( اعالم وجود کردندSLNGOsسوریه )  محلی  های غیردولتی و سازمان   اوها،جی ان 

 [70] . است  شده  ایجاد  محلی   گروه  700الی    600  حدود 

نخستین مورد آن،   . کنیم بررسی می   را  سوریه  انقالب  در  اوجی تشکیل ان   روند   از  چهار جنبه  ما   جااین   در 

ها، گزارش   از   تعدادی   .است   دولتی   های عنواِن بدیل شاخه به   محلی   شوراهای   راندگِیو حاشیه   مختِص تضعیف 

رویه  جهتِ   یبر  در  ان   بین   مالی   تامین   رقابت  و  محلی   فاویر   اگنس   .گذارند می   صحه   اوهاجی شوراهای 

 متحدملل   سازمان   دفتر   توسط   که   سوریه   ی بشردوستانه   های کمک   آوری جمع   صندوق   که   کند می   خاطرنشان 
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ترکیه  (OCHA)  بشردوستانه   امور   هماهنگِی  برای  آنتپ  قاضی  شهر   اختیاِر  در  شود، می   اداره   در 

 سیاسی  ملل ”ساختار   سازمان   دفاتر   سوی   »از   محلی که   نه شوراهای   اما   قرار داشت،   سوری  اوهای جی ان 

 مالی خود محروم  تامین   از   محلی   شوراهای   نتیجه،   [ در 71]. شد آیند« را شامل نمی حساب می به   اپوزیسیون“ 

اوها این توان مالی را در اختیار داشتند. جی در حالی که ان   بپردازند،   را   خود   کارکنان   توانستند حقوق نمی   و   بودند 

 به  این روند   [ سپس 72]. کرد  جذب  اوها جی ان   سمِتبه   را   محلی   شورای   اعضای   ی همین امر بود کهنتیجه 

 محلی،   شوراهای  جای به   اوها جی ان   به   غربی   های ی ارجحیِت کمک رویه   آن،   طی  که   شد   تبدیل   ای چرخه 

دومْی  را   اولی  زیان  را   موازی   سیاسی   ساختار   یک   و   کرد   تقویت   به   و  خدمات   ی ارائه   جهِت  رقابتی 

 ساختارهای  برای  مستقیماً   غربی  هایکمک   که  است   جااین   در  طنِز ماجرا  .کرد   ایجاد  بخشی آنمشروعیت 

اپوزیسیون   تحت  مناطق   به  اما   شد،   فراهم  روژاوا   سیاسی  نیروهای  نگرفت   کنترِل  روند   سان، بدین   .تعلق 

 دیدگاه  مناطقی که   و در مقابل،   کرد  تقویت  کردمی   اداره  PYD  و نیروهای   اسد   که   مناطقی را  اوسازیجی ان 

 به  فعاالن  تبدیل   مورد دوم،  .کرد  تضعیف  داد،می   ارائه  را  سوریه  از  اسد   از )سقوط(   پس  سراسریِ   و  مردمی

 زندگی   بررسی   با  گارسیا  فرادیاس  [ ایناسیو 73]. است  گرایی پروژه   طریِق منطقِ   از  رسان کمک  هایی بوروکرات 

 :گوید می آنتپ   ی قاض  امدادرسانی   مرکز  در  روزمره 

 و   بودجه  کنترل  ها،پروژه   بر   نظارت   پیشنهادات، کنترل و   نوشتن   صرف   ایمیْل  پشتِ   ایمیْل  اوقات،   تر »بیش 

 شهرهای  مرکزِی  مقر   در  جهانی  مدیران   و  رساننهادهای کمک   یا   سوریه،  داخل   هایتیم   یا  همتایان   با   ارتباط

 دفاتر   سایر   در   جلساتی   در   کنند، یا می   را دریافت   و همیاری“ دیگری   ها ”کمک آن   از   برخی   . شودمی   جهانی 

 [74«] .کنندمی   شرکت  اوهاجی ان 

  : بود   داده   هشدار   2013 در   ترپیش   سوری،   فعال دانشگاهی منصور،   نایال 

 اهداکنندهْ   ی طرِفاولیه   قوانین و الزاماِت  علیه   بودجه   تامین  برای   ــ  اول  یدرجه   در  ــ  فعال  های»گروه 

سازمانی،  . کنندمی   مبارزه  برنامه   فرآیندها،   ساختارهای  برسخت   قراردادی  موارد  ریزی، طرح  تاکید   گیرانه، 

در این   (... نیستند  سازگار   ناپایدار   امنیتی و   وضعیت   و   محلی  شرایط   با   که اغلب )  باال   کیفیت   با   استانداردهای 

کار مشغول است؛   کننده به کمک   سازمانِ   چارچوب  و  سازوکارها   به  گوییجهت پاسخ   ساختار، فعال سیاسی 

 منحرف  کردند،   قیام  آن   برای   مردم   که اساسی   سیاسی   مطالباتِ   تمام  از را   او که حواس   وقت  تمام  شغل  یک 

 [75کند.«]می 

 خواهد  بین   انقالْب زدوده و از   . است  زدایی سیاست   رسانی، کمک   بوروکراتیزاسیوِن  دیگر  طرف  از این منظر، 

 در  الویرا  رویز  .شد   خواهد   جایگزین  استقالل«  گیری، جهت عدم   طرفی، »بی   ی خیاالنه ِورد خوش   با   و   رفت 

 :که  کند می   مشاهده  خود  تحقیقات 
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 در  که  سوری   اجتماعی   های شبکه   از  برخی  رسان،کمک   طرفی از سوی نهادهای بی   خواسِتتحقِق    »برای 

یا   شعارها   ها، نام   کردن   جایگزین   با   کنند، می   کار   امدادی   های فعالیت   اسامی  با  خود،   اصلی   لوگوهای  و 

 به   هاآن   از  برخی   راستا،   همین  در  .رسید   پایان  به   ندارند،   قیام   به  روشن و مستقیمی  اشاره  که  تریطرف بی 

 [76کردند.«]  حذف  خود   دفاتر   از   را سوریه   انقالب  پرچم   سادگْی

و با زبانی   ضدرژیم   فعاالن   که سابق بر این   سوری   اوهای جی کار در ان فعاالن مشغول به   ما،   ی تجربه   طبق

 هرگونه   چنینهم   ها آن   .دادند   تغییر   «بشردوستانه»   شعارهای  به  شان رابوک فیس   کاوِر  تند و صریح بودند، 

 خود   رساِننهاِد کمک   خاطریِ جلوگیری از آزرده   و   جریان تزریِق بودجه  حفظ  در جهتِ   را   انقالبی   ینشانه 

از  از  تعدادی  .حذف کردند  چنین   از   شدند، چرا که  محروم   خود   کاری   قراردادهای  تمدیِد  یا  کار  انقالبیون 

  .کردند   انتقاد  اوها جی ان   اقداماتی توسطِ 

 کنند،می   کار  رسانیاین کمک   در  اکنون  که   تبعیدی  انقالبیون   یدرباره   خود  نگاریقوم   یمطالعه   در  الویرا  رویز

انسانی   جمعی   هویت»   که   رسد می   نتیجه   این   به  ـ  تکنوکراسِی   با   که   دارد   وجود   « مشترکی  انقالبی 

مشاهده کرده بود که   فرادیاس گارسیا  [77] . یابدتقابل می   سوریه،  حاد  در اوضاع سیاسی   ویژه به   رسانی، کمک 

 ایم،بشری حقوق   ما   ”آی جماعت،   شد: شنیده می   اوقات   گاهی   اوها، جی ان   اعضای   جلسات   در   ، آنتپ   ی قاض   »در 

های های مشترک به همگان، اسلوب و پرنسیب جا( برای یادآوری ارزش )در این   . جا ممنوع“ بحث سیاسی این 

 استناد  بشردوستانه   سازمان   یک  رهبران  از  یکی   به   الویرا   [ رویز 78د.«]شو می   گفته   کراتبشردوستانه به   کار

 را  خود   آرمان   »ما   کند«، می   منحرف   خود   اصول   از   را   ما   اوسازیجی ان   »روند   : گفت می   2017  در   که   کند می 

 خنثی  را  خود  گفتمان   »ما کنیم«،می   صحبت  شده سیاسی تصحیح  زبان یک  به   »اکنون  کنیم«، می  فراموش

گرچه   شوند،   ماهر   « گریزی سیاست » ایفاِی نقِش    در  شده بودند تا   مجبور   [ در واقع انقالبیون 79«].کنیم می 

هم  پیش   محرکه   نیروی   هنوز  واقعیت  ای نقطه   چه   در   ها آن   کرد عمل   . است  سیاسی   شانْ برنده و  به   بدل 

 بمباران   یک منطقه   شورا در   کنید که یک   تصور : » دهدمی   السویحه گواهی  یاسین   که  طور شود؟ همان می 

هم از بنویسد، آن  پروپزال و طرح پیشنهادی  یک  در را   ”انقالب“  ی کلمه  کند که نمی  کس جرأت هیچ  شود، 

اینکه در   باعث   مبادا   ترس  نهایِی   نهایت، خوار شماردِن  [ در80] «او شود. جی ان   ناراحتی شنوندگاِن حاضر 

 سپس  و   غربی   رسان کمک   های آژانس   دسِت  به   ،« دور  راه   از   مدیریت »   قالب   در   خودمختاری،   و   استقالل 

 خطرناک   بسیار  ها درگیری   منطقه، شدت  یک  که در   جاییآن   از  .گرفت   صورت  هاآن   سوری  همتایان  توسطِ 

 را  محلی   های «»شریک  و  کند می   نشینیعقب  کشور،   از  خارج   امِن  دفاترِ   به  غربی،   رسان تیم کمک   شود، می 

 هاآن   به   کماکان  در همان حال نیز  بکشند،  دوش   به  را   مرگ  باِر خطر  تا  گذراندموقعیت تنها می همان    در 

آن است   گزارش  ی تنظیِمنحوه   این هدف،  برای   آن  از   ترمهم   و   دهند   انجام   را   خود   کار   چگونه   که  گویدمی 

 بخشِ   عنوانبه   را  رسانی کمک   کار   که   ایباتجربه   و   دارای تبحر  متعهد،  بسیار  های شود. سوری که گوشزد می 
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 انتهای  در   را   خود  کردند،   آغاز  دانستند و اسد، می   مبارزه علیه رژیم   و  انقالبی  خودسازماندهِی  از   ناپذیرجدایی 

 در  دور  راه  از  مدیریت  .شدند   )و نه عامل آن( تبدیل  دستورها   یسوژه   به   و  یافتند   مدیریت از راه دور  زنجیرِ 

 یا موقت   اقدام »  جایِ به   بشردوستانه،   بخش   .است   یافته   توسعه  سودان  و  سریالنکا   سومالی،   عراق،  افغانستان، 

 آن،  در  که   فهمد می   « یکپارچه  و   عادی  راهبردی  رویکرد»  مثابه به   را   آن   ،« دشوار  شرایط  در   حل راه   آخرین 

 کنندمی   خاطرنشان   استایتز   الیزابت   و   هاو   [ کیمبرلی 81] « ماند.می   باقی   المللی بین   کارکنان   دست   در  قدرت» 

 توسط   بشردوستانه  کارکنان بخش   و   رسانی کمک   عملیات   ی قراردادِن پیوسته   هدف  ، 2013  اواسط  تا »  که 

 و   سوریه  در  فعال  المللی بین   کامِل کارکنان  تقریبا  خروج   به  منجر  افراطی،  هایگروه   ظهور   و   اسد  بشار  رژیم

 [82« ].بود   شده   ترکیه  مرز  سوی  آن 

 بندیجمع 

 موثری  امکان   هیچ  بدون  و   شده  متالشی   افرادی  ها سوریه، آن   انقالبیون  انقالب و  از  سال  هشت  گذشت  با 

 در  . گردد خارج برمی   و   داخلی  عامل ضدانقالِب  چندین   به  این امر  .هستند   خود   سیاسی   مطالباِت پیشبرد   برای 

 تلفات  دقیق  آمار   ی ارائه   که   حالی   در   . بود   سوریه   تاریخ   در   عامل   ترین خونین   اسد،   کشتار   ماشین   داخلی،   سطح 

 بشر،حقوق   بان دیده   و   سوریه  بشرحقوق   ی اما مطابق با تخمیِن شبکه   است،   بوده   دشوار   مستقْل  منابع   برای 

در   با   که   باورند   این   بر   سوریه،   انقالبیون   حال،   این  با  .اند داده   دست  از   را   خود   جان   سوری  میلیون   نیم   حدود 

 این  مدیترانه،   دریای  در   شدگان غرق   و  بازداشت   ی در دوره   شدگان نیروهای جنگی، کشته   گرفتِن آمار نظر  

 با  شدت   به (  المللی و چه محلی بین   چه در سطح )   اوها جی ان   این،   بر   عالوه   . خواهد بود   تر بیش   بسیار   تعداد 

 . پرداختند   رقابتبه   محل،   رسان در کمک   تنها به   شدن   بدل  برای   سوریه،  موقت  دولت   به  وابسته   محلیِ   شوراهای

و دولت موقت   ( SNCشامل ائتالف ملی سوریه )   نیروهای اپوزیسیون،  سیاسی   میان، اجزای مختلف  این  در 

 هایقدرت   سیاسی   اهداف   آلِت دسِت  بقا،   برای   و   شدند   گسیخته   دیگر یک   ای از شکل ریشه به   (، SIGسوریه ) 

 هیچ یک از این   نبود،   انقالبی در کار  جاست که اگری ماجرا در این مضحکه   . گشتند  المللیبین   و  ای منطقه 

 .ببرند   پیش به   اسد  رژیم  نتوانستند بدیلی را علیه  آنها  هم رفته،روی  حال،   این   با  .نداشتند  وجود  نهادها هم 

  در   شد،   ارسال   اوها جی ان   طریق   از   که   مادی   چه   و   مالی   چه   غربی،   « بشردوستانه   های کمک »   خارجی،   سطح   در 

  مناطق   در   جامعه را   چنین هم   و   انقالب   او، ماهیت جی ان   . داشت   کلیدی   نقشی   سوریه   انقالب   کردنِ خاموش 

نیروهای    میان   در   را   همبستگی   ی روحیه   سوریه،   انقالب   اوسازی جی روند ان   . داد   قرار   تأثیر   تحت   مخالف، عمیقاً 

تقویت بوروکراسی،    اوسازی توانست از طریِق فرآیندهای خود نظیر اعماِل سلب قدرت، جی ان   . برد   بین   از   انقالبی 

  طریق   از   توان می   که   تصویر کند   « انسانی   بحران »   یک   مثابه   به   زدایی، انقالب را سیاست   و   سازی ای حرفه   روند 

  به  اند، کرده   شرکت   « بشردوستانه  های کمک ی زمینه »  در   که  انقالبیونی  . پرداخت   آن   به  اویی جی ان  های پروژه 
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  سیاسی   نمایندگِی  بدون   را   نیروهای اپوزیسیون   اوسازی، جی روند ان   بلندمدت   تاثیر   . کردند   خیانت   سوریه   انقالب 

  رو نیز روبه   محلی   اعتراض   هیچ   با   که این بی   سوریه،   شمالی   مناطق   در   ی ترکیه مداخله   برای   را   راه   و   کرد   رها 

  خدمات  ی ارائه   مسئول   شد، می   تامین   دندانی   و   چنگ   هیچ که بی   اوها جی ان   ی خارجیِ تنها بودجه شود، باز کرد.  

  مناطق   در   را   خود   ی نشانده   دست   محلی   شوراهای   مداخله،   محض   به   های مردمی بودند. ترکیه به جمعیت 

  اوها پیرامون انقالب جی ی ان در روند تئوریزه شده   . مدیریت کند   را   ها آن   تا   کرد   ایجاد   ادلب   و   حلب   روستایی 

  نهادهای  تضعیف   زمان هم   و   اسد   رژیم   به   کمک   غرب، جهت   های کمک   که   را   عظیمی   نقش   نباید   هرگز   سوریه، 

بسیج    تنها  نه  اپوزیسیون،  مناطق  در   »بشردوستانه«  ی مداخله  ورود  ی نحوه   . کنیم  کرد فراموش   ایفا  اپوزیسیون 

  حالی  در  . کرد   کمک  نیز   آن  مشروعیت   و  مرکزیت  ارتقای نقش  به  بلکه  از میان برد،   را   سد ا   رژیم   علیه  مردمی 

  و   طرفی بی   ادعای   نیروهای اپوزیسیون و تحت   کنترل   تحت   مناطق   در   ملل   سازمان   دفاتر   و   اوها جی ان   که 

  در   نیز   ( SARC)   سوریه   احمر   هالل   آن،   امدادی   شاخه   کردند، می   کار   اسد   رژیم   نهادهای   طریق   از   استقالل 

  های تحریم   رغم به   و   نداد   دست   از   را   فشارش   اهرم   اسد،   رژیم   ترتیب،   این   به   . رژیم قرار داشت   کنترل   تحت   مناطق 

 . ماند   اروپا سر جای خود باقی   اتحادیه   و   متحده   ایاالت   توسط   شده اعمال   المللی بین 

این مهم   درک   بایست به می   سوریه   انقالبیون   که   است   قصد بازگو کردن آن را داریم، این   که   ای نکته   آخرین 

است؛ )بلکه(   نبوده   سوریه   مردم   خاطربه صرفًا    رسانانکمک   و   اوها جی ان   دسِتپول واریز شده به   نائل آیند که

 از   یکی   « سیاسی  پول : » داد   صالح هشدار  الحاج   یاسین   که   طور همان   . بود  آن   پشت  سیاسی  اهداف   همیشه 

[ 83] « کرده است.  کمک   سوریه  ی مبارزه   ملِی  چارچوب   تخریِب  به »   که   است   ایکننده دگرگون   عامل   چهار 

 اعطای  . داد   جای   اوها جی ان   بخش   در  را  ها آن   و   کرد   خفه  را  نخست انقالبیون  یوهله   در  غرب  های کمک 

به    فعاالنی   .کرد   محروم   شان سیاسی   فعالیت  از  را   هاسوری   اوها، جی ان   رایگان   پول ان که  او جی تاسیس 

 خود،   بنابراین محافظت از مشاغل   و  دریافت بودجه   روندِ   حفظ   نفع   به   کردند، می   کار   هاآن   برای   یا  پرداختند 

 شد، می   اوها ارسالجی ان  طریق از غرب هایکمک   که  جایی آن  از این، بر عالوه .شدند غیرسیاسی شدتبه 

 اول  : کندمی   مطرح   را   اساسی   سوال  دو  خارجی،   مالی   منابع  به   هاآن   کامل  وابستگی   .یافت  افزایش  ها آن   تعداد 

و  مستقل  چقدر  اوهاجی ان   این   کهاین  خود   در   چقدر   کهاین   دوم  هستند؟  شک،   موثر   کار  بدون  بودند؟ 

 به  هاآن   وابستگی  . تاثیرگذار  نه   و   هستند   مستقل  نه   کنند، می   کار   سوریه   در   که به این روش   اوهایی جی ان 

فعالیت   واریز بودجه،  توقف   محض   یعنی به   .گذارد می   تأثیر   آنان  هایپروژه   نتایج   پایدارِی  بر  خارجی،  مالی  منابع

کنترل   تحت   مناطق  در  شغل  یکننده   تامین   یک موتوِر مهمِ   او،جی ان   کهاین   به   توجه  با  .شودمی   متوقف  هم 

 .کردند   وابسته  خارجی  هایکمک   دریافتبه    را  اقتصاد   هم  و  غیرنظامیان  هم   هستند،  اپوزیسیون  نیروهای

 اوهایجی ان   به   را   خود   ی بودجه   2017  المللی در اوهای بین جی و ان   اروپا   اتحادیه   ملل،   سازمان  هایآژانس 

اوها ان   ورود   زمان   از  سوریه،   مردم   . بود  بیکاری   نرخ   افزایش  آن   ی نتیجه   که   دادند   کاهش   سوریه   در  جی 
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 جریان واریز بودجه،  حفظ   ، آن هم در جهتِ رسان کمک   قواعد و ضوابط نهادهای  با  عمده  صورتبه   ،2012

 پول  دریافت  غذایی،  سبدهای  حامل  هایعکس   ها برای ظاهر شدن در آن   مثال،  عنوان  به  .کردند   موافقت

 دریافتاز    را  اپوزیسیون   مناطق تحت نیروهای  تنها نه   بودجه،  کمبود  .اسناد، توافق کردند  امضای  یا  نقد و 

 این   انجامد. با ذکرمی   رژیم  پیشرفت   موازات آن به   به   بلکه  دهد، می   گسترش   را   فقر  و  کندمحروم می   خدماْت

نظر به موقعیت تحمیلی   سیاسی شوند و   مصالحه   وادار به پذیرِش یک   است   ممکن   سوریه  انقالبیون  موضوع،

 یارائه   و   برآورده   ها را ی آن روزانه   زهای نیا  سیاسی که  حل راه   هر   بودجه، با   کمبود   بالفعل پیشرفت اسد و 

 کند، اعالم موافقت کنند.  تضمین  را خدمات 

 ایران،  حمایت   تحت   نظامیان  شبه   و   روسیه   هوایی   نیروی  حمایت   با   اسد   رژیم   نیروهای   گونه که نوشتیم، همان 

 ویرانگرترین  شاهد   مناطق،   اند. این گرفته   در دست   را   جنوبی   ادلب   و  حما   شمال   در  کلیدی   مناطق   کنترل 

های جی و ان  غربی رسان متحد، نهادهای کمک   ایاالت  حال، این  با .هستند  سوریه انقالب تاریخ در بمباران

 که  رسد می   نظر   به   . دهند می   ادامه   اپوزیسیون   نقاط   سایر  و   مناطق   این   به   خود   ی بودجه   کاهش  به   بین المللی،

 و  اسد   رژیم   حفظ   یعنی   سوریه،   قبال   در   المللیبین   سیاسی  هدف   سمِت  همان   در   «بشردوستانه »   گرایش 

 ها است.سوری   توسط   خدمات  ارائه  و  نظامی   سیاسی،  سطوح   در  بدیلی   گونه  هر   ایجاد   از جلوگیری 
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 در »غرب«  یستیالیراهبرد سوس

 

 2022آوریل   23

 نوی: کارلوس نلسون کوتینوشته

 کزادی: سهراب نیترجمه

 

 جنگ متحرک و جنگ موضعی 

  انقالبی گرامشی به این پرسش است که چرا  ی پاسخ نوآورانهی دولتْ شالودهیافته دربارهای بسطنظریه

توجهی نسبت به تفاوت ساختاری  در کم  نظر او، علت این شکست  در کشورهای »غربی« شکست خورد: به

ی مدنی در  ی تزاری(، با وجه تمایز ضعف جامعههای اجتماعی »شرق« )از جمله روسیهبندیبین صورت

ی  اب«، با وجه تمایز رابطههای اجتماعی در »غر بندیقهرآور، و صورت  برابر تفوق کمابیش مطلقِ دولت

[  1.]ی سیاسی یعنی قسمی »گسترش« مشخص دولت، نهفته استی مدنی و جامعهتر میان جامعهمتوازن

ای  گرامشی با مبنا قرار دادن این پاسخ توانست پیشنهادِ راهبردی خود را برای کشورهای »غربی«، به شیوه

در صورت کند:  تدوین  دولتهای »شرقی«،  بندیسازنده،  مبارزهتفوق  قهرآورْ  ناگزیر  های  را  ی طبقاتی 
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ی رودررو متوسل شود، قسمی »جنگ متحرک« یا »جنگ مانوری«، که مستقیماً  کند به راهبرد حملهمی

ازهمه  بر تصرف و حفظ دولت در معنای محدود آن متمرکز است؛ در »غرب«، اما، پیکارها را بایستی پیش

ها و فضاها )»جنگ موضعی«(، رهبری  دست آوردن موضعگرفت، با هدف به  ی مدنی پیدرون بافتار جامعه

عنوان شرط دستیابی به قدرت دولتی و سپس های کالن جمعیت، بهـ ایدئولوژیکی، و اجماعِ گروهسیاسی 

 حفظ آن.  

تعریف  پیش از همه، باید تکلیف خود را با یک کژفهمیِ محتمل روشن کنیم: مالکِ گرامشی در انتساب  

بیان دیگر،  »غربی« به یک صورت به  بوده است.  تاریخی  بلکه  نه معیارهای جغرافیایی  اجتماعی  بندی 

های »شرقی« و »غربی« منحصر  بندی[ صورتsynchronicی ]زمانهگرامشی توجه خود را به وجود هم

کند که  ز خاطرنشان میتاریخی، را نیـ[، یعنی اجتماعیdiachronicنکرد، بلکه آن فرایندهای درزمانی ]

ی »انقالب مداوم«  انجامد. گرامشی هنگامِ اشاره به نظریهبندی اجتماعی مییک صورت  شدن«به »غربی

انگلس در   تعریفی که مارکس و  به  1850طبقِ  این نظریه  دادهاز  یعنی »2اند]دست  تعبیری    چونهم[، 

ای تاریخی  کرد که »این فرمول متعلق به دوره  ژاکوبنی«، گوشزد ی  یافته از تجربهلحاظ علمی تکاملبه

های صنفی کارگری بزرگ هنوز وجود نداشتند و کماکان  ای بزرگ و اتحادیهاست که احزاب سیاسی توده

تدریج که تحول فرایندهای  [ با این همه، به3اصطالح، در حالت سیالیت بود«.]جامعه از بسیاری جهات، به

ی  انجامد، جایی که »سیالیتِ« ویژهشدن مشارکت سیاسی میه اجتماعیشدن نیروهای مولد باجتماعی

دهد ــ گرامشی  های مدرن میای« دموکراسیدورانِ لیبرالیسمِ مشارکتِ محدود جایش را به »ساختار توده

تغییر  طوری که ایجاد  روند، بهشدن« میداند ــ جوامع اروپایی رو به »غربیمی  1870عطف را    این نقطه

 کند:گیری میکه او نتیجهیابد. چناندر راهبرد سوسیالیستی ضرورت می

علوم سیاسی، فرمول هجده در  فرمول »هژمونی  1848هشتیِ }انقالب  چهل»...  با  مداوم«  { »انقالب 

  چناندهد همی باالتری رسیده است. همین اتفاق در هنر سیاست نیز رخ میمدنی« بسط یافته و به پایه

 [4شود...«]از پیش به جنگ موضعی بدل میدر هنر نظامی: جنگ متحرک بیش که 

  فقط از تفاوت یابیم که نیاز به راهبردی جدید نهدر این یادداشت، باید بر دو نکته دست گذاشت. یکم، درمی

رون  درزمانی ــ در د  از تفاوت  چنینهمشد، بلکه  هنگامِ »غرب« و »شرق« ناشی میزمانه یعنی همهم

ها  یابی تودهی ضعف سازمانهایی با مشخصهآیند ــ بین دورهشمار میهایی که اینک »غربی« به  جامعه

هایی  یابد( و دوره)که از همین رو »جنگ متحرک«، یعنی قسمی درگیری رودرو با دولت قهرآور ضرورت می

اجتماعی بیشکه  پیتری میشدن سیاست شدت  )جایی که تصرف  مرکزی  یابد  به اصل  مواضع،  درپی 

  و   یاستبداد  های تدر موردِ انواع دول  فقطنه  متحرک« »جنگ    ب،ی ترت نیبدشود(.  بدل می راهبرد کارگران

ی نوزدهم نیز کاربرد دارد، در  زین سدهآغا  ومِسود  ی راگهنخب  برالِیل  ی اهتدولمورد    درکه    ی شرق  ی همطلق
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بندی  ـ دموکراتیک کارایی دارد. )البته این دورههای مدرنِ لیبرال  حالی که »جنگ موضعی« در مورد دولت

ادامه  های جهان نه: این واقعیت، چنانشاید در مورد اروپا صادق بوده باشد اما برای سایر بخش که در 

شدن«، ولو دیرهنگام، در برخی از این مناطق رخ داد، خواهیم دید، نافیِ این نیست که فرایندهای »غربی

ی نوسازی فقط آن راهبرد معینی [ به این ترتیب نزد گرامشی، منظور از غلبه5ویژه در آمریکای التین.(] به

که کاربرد عام این راهبرد  کار بستند، چنانای با دولتی خودکامه به  های روسی در جامعهنبود که بلشویک

های مارکس  بندیآگوست بالنکی در فرمولاز    جاماندهبه  عالوه معطوف بود به برخی میراثرا نفی کند: به

به انگلس،  سالو  حدود  در  دوره1848-50های  ویژه  در  آن،  که  دولتای  با  نیمهها  یا  هایی  خودکامه 

ای را  بستهی همشده« نبودند. دوم، باید رابطهسره »غربیهای لیبرالی سروکار داشتند که هنوز یکجامعه

نگ موضعی« و »انقالب مداوم« از سویی، و »جنگ موضعی« و  خاطرنشان کنیم که گرامشی بین »ج

برقرار کرد: رمز موفقیت »جنگ موضعی«، یعنی  مسئله از سوی دیگر  ی دستیابی به »هژمونی مدنی« 

شده«، دقیقاً در مبارزه برای هژمونی، رهبری سیاسی یا  ی کشورهای »غربی« و »غربیهمان راهبرد ویژه

 انِ خود گرامشی:  اجماع نهفته است. یا به بی

تواند، و در واقع باید بتواند، پیشاپیشِ فتح قدرت حکومتیْ اِعمال »رهبری« کند  »یک گروه اجتماعی می

روا  واقع این یکی از شروط اصلیِ فتح چنین قدرتی است(؛ بعد از چنین فتحی، با اعمال قدرت فرمان)که به

[dominant] شود، اما حتی اگر آن را سرسختانه حفظ کند، کماکان باید به »رهبری« کردن نیز  می

 [  6ادامه دهد.«]

که  داری پشت سر گذاشتند، گو اینای که جوامع سرمایههای تاریخیی گرامشی از دگرگونیدرک تیزبینانه

کرد، نباید  را ایجاب میلزومِ قسمی بازسازیِ راهبرد مارکسیستی برای گذار به سوسیالیسم در سطح نظری  

بندی کرد، در یک پیکار سیاسی معاصر  اش را صورتکه نظریهما را از این واقعیت غافل کند که او، هنگامی

 ای را پیش نکشیده بودند. به سخن گرامشی: جنگید، مشخصاً علیه آنانی که لزوم چنین نوسازینیز می

همین ترتیب در میدان سیاست ــ در نظر  ضعی ــ به  ی رودررو( به جنگ مو »گذار از جنگ مانوری )حمله

ی سیاسی قرار داده  ی پساجنگ }جنگ جهانی اول{ پیش روی نظریهست که دورهترین چالشیمن مهم

 [  7جویی شود از دشوارترین کارهاست.«]درستی برای آن چارهکه بهاست، و این

ی  نظریه ای« بر دفاع ازرار داد که »در دورهجا کمی جلوتر، تروتسکی را آماج نقد خود قگرامشی همین

 [  8انجامد«.]کند »که جز به شکست نمیی رودرور، پافشاری می»انقالب مداوم«، یا حمله

ی ما روشن بشود، جالب است اشاره کنیم که هر  که موضوعیت پیکار سیاسی گرامشی برای زمانهبرای این

انتقاد او صراحتاً معطوف به تروتسکی و )چنان بود، او در واقع به  چند  که خواهیم دید( رزا لوکزامبورگ 
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نیز    1929- 1934های  الملل کمونیستی در سالی بینگرفتهوسوی سیاسیِ پی همان اندازه با کل سمت

  چون همکه امروزه برای ما روشن است، بر مفروضات غلطی  ه چنان وسویی سیاسی کضدیت داشت؛ سمت

انگاری  ی »فاجعهداری، و آغاز یک بحران انقالبی در سطح جهانی )که از زاویهفروپاشی زودهنگامِ سرمایه

می درک  نتیجهاقتصادی«  این  به  و  بود  مبتنی  حملهشد(  تدابیرِ  که  انجامید  روگیری  یورش  ی  دررو، 

دموکراسی را نیز باید »برادر دوقلوی فاشیسم« به شمار  که حتی سوسیال  نحویضرورت دارد، بهجانبه،  همه

ی  جا لزومی ندارد از نتایج تراژیکی که بازآزمودنِ ماجراجویانه آورد و به همان ترتیب با آن مبارزه کرد. در این

طور  ن بگوییم، آن هم آنعنوان راهبردِ احزاب کمونیست »غربی« در پی داشت سخ»جنگ متحرک« به 

تأکید می گرامشی  دورهکه  »در  نمیکند  به شکست  بهای که جز  توجه  با  در  چه  آن  انجامد«.  گرامشی 

  الملل کمونیستی دستْ استالینیستِ بیننگاشت، زمانی که جناح چپ افراطی و آن زمان یک  1932-1930

ـ که در آن زمان از نظر سیاسی های  روی کار بود، محال بوده گرامشی نداند حملهکامالً   او علیه تروتسکیـ 

 الملل. تر درخورِ سیاست خودِ بیندیگر شکست خورده و تبعیده شده بود ــ نکوهشی است خیلی بیش

 کرد،زمان با تروتسکیسم و »جناح چپ افراطیِ« استالین مبارزه میکه هم  1929ی بعد از  گرامشی در دوره

د لنین  رهنمودهای  به  کنگرهکماکان  بینر  سوم  کمونیستیِ  ی  که  پای  1921الملل  زمان  آن  بود،  بند 

ی متحد« با سایر نیروهای  الملل سیاستِ »جبههشدت مذموم شمرده شد و بینگرایی افراطی« به»چپ

ی کارگر و سوسیالیست را پیش نهاد، سیاستی که از هوشیاری جوامع »غربی« نسبت به پیچیدگی  طبقه

 توسط استالین کنار گذاشته شد. 1928-1929های داشت، هرچند مشخصاً در سالترشان حکایت بیش

پیروزمندانه    1917»به نظر من، ایلیچ ]لنین[ به ضرورتِ قسمی تغییر رسیده بود، از جنگ مانوری که در  

عملی شد به قسمی جنگ موضعی که تنها شکل ممکن برای پیروزی در غرب بود،... برای من فرمولِ  

 [  9دهد.«]تحد« چنین معنایی میی م»جبهه

 دهد: گونه ادامه میگرامشی با ذکر روشن و دقیقِ تعیّن اصلی در مورد تفاوت بین شرق و غرب این

[ بود؛  gelatinousمانند ] ی مدنی بدوی و لختهترین اهمیت برخوردار و جامعه»در شرق، دولت از بیش

بین دولت و جامعه   در غرب، افتادند ساختار وجود داشت، و زمانی که دولتارتباط متناسبی  لرزه  به  ها 

  مند قدرتای  خندقی بیرونی بودند، سامانهصرفاً    هادرنگ خود را نشان داد. دولتی مدنی بیمستحکم جامعه

که  بیش عظیم، کما اینوها در پس آن مستقر بود: بسته به این یا آن دولت کمو باروها و خاکریزاز برج  

[ دقیق هر کشور  reconnaissanceپیداست ــ گرچه این مورد مشخصاً مستلزم شناسایی ]  ناگفته

 [ 10مجزایی است.«]
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دهد به نقش  نمی ی مدنی است که اجازهی متوازنِ« میان دولت و جامعهدر »غرب«، دقیقاً همین »رابطه

ی  هبرد سوسیالیستی به ایدهبندی راهای اقتصادی در فرایند فروپاشی بلوک حاکم و در نتیجه پایبحران

این در  بدهیم.  بها  زیاده  قدرت  به  انقالبی«  بحثقسمی »یورش  لوکزامبورگ  وجا  به  رو  گرامشی  جدل 

اقتصادزدگی و فاجعه به  او  نقد  بهداشت، هرچند  لهستانی  بزرگ  انقالبیِ  این  اندازه، و حتی  همانانگاریِ 

از آن دفاع    1929-1934های  الملل کمونیستی در سالبینتر، در مورد مواضعی نیز صادق بود که  بیش

 کند که کرد. گرامشی هنگام انتقاد از لوکزامبورگ بر این واقعیت تأکید میمی

ی مدنی« به ساختاری بسیار پیچیده و عامل  ها، جایی که »جامعهترین دولتکم در مورد پیشرفته»دست

ها، رکودها و ...( بدل  میانجی )بحرانینِ عنصر اقتصادی بیآفروتازهای« فاجعهمقاومت در برابر »تاخت

جامعه  شده  روبناهای   ... سامانهاست  به  مدنی  جنگهای  در  نظامی  استحکامات  مدرن  ی  های 

  [11ماند.«]می

نشینی موانع اقتصادی« و به بیان دیگر، استقالل  ها ــ که به معنای قسمی »عقبیگرمیانجیاین نظام  

کند.  تر بدل میای بس پیچیدههای انقالبی را در جوامع »غربی« به پدیدهست است ــ بحرانتر سیابیش

شوند،  درنگ ظاهر نمیبار آن، بیظاهر فاجعههای اقتصادی، حتی از نوع به  ها دیگر در پیِ بحراناین بحران

های بسیاری ابراز  خود را در سطحها  ای رودررو نیستند؛ این بحرانو بنابراین مستلزم پاسخی سریع و حمله

گیرند. به همین علت است که گرامشی برای  ی تاریخیِ نسبتاً طوالنی را در بر میکنند، و یک دورهمی

آن اندامتعریف  »بحران  مفهوم  از  بحرانها  برخالف  که،  بحرانی  یعنی  است،  کرده  استفاده  های  وار« 

دهند و  جویی سریع به آن نمیات حاکمْ فرصتِ چاره[، طبقconjuncturalدادی« ] »اتفاقی« یا »دست

 [ 12از انحالل تدریجی »بلوک اجتماعی« حکایت دارد.]

ی تولید  تجلیِ تضادهای ساختاریِ شیوه  چونهماش، خود را  وار« اگر در سیمای اقتصادی»بحران اندام

  بحران هژمونی ی  مثابهبه  ــ ایدئولوژیکی، یعنی روبنایی خود،کند، در سیمای سیاسی  موجود بیان می

 کند: شود. گرامشی آن را چنین تعریف میظاهر می

فقط    رامونیپ  اجماعِ  حاکمْ  یهطبق  چهنچنا» که  »رهبر«  نه  دیگر  یعنی  باشد،  داده  دست  از  را  خود 

منظور»فرمان این  برای  و  است  بهصرفاً    روا«  قهری  مینیروی  که  کار  معناست  این  به  مشخصاً  بندد، 

دیگر    ترها به آن اعتقاد داشتنداند و به چیزی که پیشهای سنتی خود گسستههای بزرگ از ایدئولوژیتوده

شود که کهنه رو به مرگ است  دقیقاً از این واقعیت ناشی می  اعتقادی ندارند و از این دست. چنین بحرانی 

 [  13آورد.«]گوناگونی از عالئم ناخوشی سر برمیو نو ناتوان از زاده شدن؛ در این دوران فترت، انواع 
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ی جوامع  وار، قسمی بحران انقالبی است ویژهی بیان سیاسیِ یک بحران انداممنزلهاین بحران هژمونی، به

بار«، ویژگی آن در مدت زمان  یافته. برخالف »بحران فاجعهتر، با سطح باالیی از مشارکت سازمانپیچیده

ها و مواضع در جریان است،  ای پیچیده سر فضاام یافتن آن است که در این میان، مبارزه قو ِنسبتاً طوالنی

های متفاوتی را  بسا بدیلهر بحرانی چه  ها. بحران هژمونی همانندِرویها و پسرویجنبشی شاملِ پیش 

روایی  حاکم شاید بتواند فرمانی  های متفاوتی داشته باشد. در آغاز، طبقهبسا پاسخآورد، یعنی چهبه وجود می

تواند بازسازی  گمان هژمونی خود را میمدت، بیخود را با ابزارهای منحصراً قهری تداوم بخشد؛ در میان

اصالح  مانورهای  و  سازش  طریق  از  مثال  برای  ارائهکند،  در  مخالف  نیروهای  ناتوانی  به  که  ی  طلبانه 

از حلراه است.  دلگرم  سازنده  و  ایجابی  فرمان  های  طبقات  که  هست  نیز  امکان  این  گذشته،  بر  این 

[dominatedبا سود جُستن از ماهیت ساختاری این بحران، مجموعه ،]  ی اتحادها و سپهرهای اجماع

  رهبرخودشان را گسترش بدهند، مناسباتِ هژمونی موجود را به سود خود برگردانند و بنابراین به طبقات  

دهند و  می  های پیشنهادیحلراه  گیرِ کل ملت استمشکالتی که دامنبدل بشوند )به طوری که برای  

آن پیرامون  اجماع  ایجاد میقسمی  به  ها  بدل شدن  یعنی شرایط  ایجاد    طبقات حاکمکنند(،  کنند. را 

بحرانْ   نوع  این  با  متناسب  عمل  که  کرد  گوشزد  انقالبی«  »ناشکیبایی  داشتنِ  نظر  در  با  گرامشی 

 [ 14] طلبد.ی شکیبایی و نوآوری« را میهای استثنای»ویژگی

دهد، چه با تدارک آن چه با  به این ترتیب، در »جنگ موضعی« که در جریان یک بحران هژمونی رخ می

باورانه برای »روز بزرگ« وجود ندارد،  حلی تدریجی، جایی برای انتظار نجاتفراهم آوردن آن از طریق راه

عنوان شرطِ »یورش به قدرت« حساب باز  بار بهوقوعِ قسمی انفجارِ فاجعهبرای انفعالی نامعقول که روی  

های سیاسی جمعی است، توانا بودن  گشایی سوژهجویی این بحران، راهکرده است. معیار اصلی برای چاره

توده[act politically]  ورزانه سیاست  کنشبه   کردنِ  درگیر  راه،  در  بزرگ  مسائل   ِحلهای   

هایی  پوشی از هدف نهایی، یعنی ایجاد دگرگونیی هرروزه سر فضاها و مواضعْ بدون چشمخودشان، مبارزه

تواند  داری پایان بخشد. اگر بحرانی اقتصادی نمیاقتصادی سرمایهــ  بندیِ اجتماعی  که به صورت  ساختاری

ی آن  کن است به تجمیع دوبارهی بلوک حاکم بینجامد )در شرایطی خاص حتی ممخود به تجزیهخودیبه

طبقه توانایی  به  مستقیماً  تجزیه  این  که  معناست  این  به  برساند(  فرمانیاری  به  ی  کنش  بر 

ی حاکم واگذار  ای که به طبقهبستگی دارد؛ به بیان دیگر، تصرف تدریجیِ آن هژمونی  ورزانه سیاست

ی تسخیر هژمونی، همانا تبدیل شدن ئلهی واگذاری است. بنابراین همین است که مسشده یا در آستانه 

فرمان به  طبقات  گذار  برای  گرامشی  راهبرد  اصلی  عنصر  قدرت،  گرفتن  از  پیش  رهبر  طبقات  به  بر 

به نهشمار میسوسیالیسم  که  راهبردی  پیچیدهآید،  موردِ  میفقط  ایجاب  غربی  از  ترِ »جوامع«  بلکه  کند 

گونه که گرامشی گفته است  تر نیز برخوردار است، چرا که آنبادوامتر و  داشتن نتایج مطمئنمزیت درپی



141 
 

جاست به خاطر داشته باشیم که  [ به15] ناپذیر است«.که پیروز شود، قطعی و برگشت  " جنگ موضعی"»

بدل شود، یعنی    ی ملیطبقهی رهبر، باید به یک  ی حاکم، طبقهی کارگر برای بدل شدن به طبقهطبقه

ای  باور غلبه کند و مشکالت واقعی ملت را مشکل خود بداند. حزب سیاسیی رستهروحیه  باید بر هرگونه

گرامشی )به سیاق ماکیاولی( »شهریار جدید«  چه  آن  کند، به بیان دیگری کارگر را نمایندگی میکه طبقه

 د. کننده ایفا کنی ملی نقشی تعیینی کارگر به یک طبقهباید در تبدیل طبقهمی نامد،می

گرامشی کمی پس از فرازی که در آن به نگرش لنین در مورد ضرورت تاریخیِ گذر از جنگ متحرک به  

 گوید: کند، میجنگ موضعی اشاره می

»با این همه، ایلیچ }لنین{ فرصتِ بسط فرمول خود را نیافت ــ هرچند باید در نظر داشت که او فقط  

ی بنیادین کارْ بسط آن در سطح ملی  بسط دهد، گو اینکه پارهتوانسته از لحاظ نظری این فرمول را  می

وبارو که عناصر  ی خود و شناختِ عناصر خاکریز و برج شناسایی ناحیهبوده است؛ یعنی نیاز داشته است به 

 [  16ی مدنی نمود آن است.«]جامعه

دفترهای  نست: او در سرتاسرِ  ی کار نیز داقسمی برنامه  چونهمتوان  در واقع این بُریده از گرامشی را می

تری  عمیق  نظری لنین »فرصت آن را نیافت« تحقق ببخشد. نخست، او بحث  چه  آن  کوشد تا می  زندان 

می عهده  بر  نظریهرا  یاری  به  بسطگیرد،  دربارهیافتهی  خود  فرمولی  دولت،  میان  ی  تفاوتِ  بندی 

وار« و از این دست.  و »بحران اندام  های »جنگ موضعی«های »شرقی« و »غربی«، مفهومبندیصورت

های  شود، از طریق پژوهشایتالیا می  «ی ملی ناحیه»  شناسایی عمقیِکارِ قسمی  به  دوم، او دست  

{ »انقالب منفعل« یا  داری در ایتالیا )با استفاده از }مفهومی گذار به سرمایهمفصل خود روی فرایند ویژه

انقالب«(،   بدون  ماهیت  »انقالب  ملی،  در سطح  واتیکان  و  }ایتالیا{  به جنوب  مربوط  مرکزیت مسائل 

ایِ فرهنگ و روشنفکران ایتالیایی و از این دست. در این شناساییِ  وطن و در سطح ملی غیرتودهجهان

ی انتقالی« که در نظر او بایستی بین سقوط  ی »مرحلههای گرامشی دربارهبندیی ملی«، فرمول»ناحیه

ویژه  فاشیسم جایگاه  بگیرد،  قرار  ایتالیا  در  سوسیالیستی  انقالب  بررسی  و  درخور  مسئله  این  دارد.  ای 

جا از خود به این دلیل که ما در این  چنینهممندی ذاتی آن بلکه  فقط به دلیل فایدهتری است، نهدقیق

ی کاربرد انضمامی اصول کلی راهبرد گذارِ  یابیم دربارهی موجود( میای )احتماالً تنها نمونهگرامشی نمونه

 جدید او در یک موقعیت ملی انضمامی.  
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 ی مفهوم انقالب منفعل درباره

کارگیری راهبرد سوسیالیستیِ از نظر او مناسبِ »غرب« در مورد  پیش از بررسی کوشش گرامشی برای به

سیاسیِ اصلی او، یعنی »انقالب منفعل«  ــ  های تاریخی  ایتالیا، به باور من مهم است که به یکی از مفهوم

کار بُرد  ی ملی ایتالیا« بهابزاری برای »شناسایی ناحیه  چونهمتوجه بدهیم. گرامشی ابتدا این مفهوم را  

ی ما،  های تاریخی گوناگون نیز بهره گرفت. در زمانهتر برای تبیین دورهای عاماما بعدها از آن به شیوه

ای که مفهوم »انقالب منفعل« یا »انقالب ــ  ی گرامشی در اذعان به جایگاه ویژهها دربارهآثار و نوشته

در   تأمالتِ حاضر  در  بسیاری  17نظرند.]وبیش همدارد کم  دفترهای زندانبازسازی«  این،  با وجود   ]

ریافتی ایجابی از این مفهوم  گیرند، یا که دی »جنگ موضعی« اشتباه میهستند که این مقوله را با مقوله

می نسبت  گرامشی  به  چنانرا  بوده  دهند،  کافی  همین  غرب  در  سوسیالیستی  راهبرد  برای  گویی  که 

ی بحث الزم است مقصود گرامشی از »انقالب منفعل« را روشن  [ به این ترتیب، پیش از ادامه18است.]

 کنیم.

لی بوده است که البته گرامشی معنای جدیدی به آن  دان ناپاین عبارت برگرفته از وینچنزو کوآکو تاریخ

،  ریزورجیمنتوگشا برای واکاوی رویدادهای مربوط به  هبخشید. در نظر گرامشی، این اصطالح ابزاری را

معیاری    چونهمآید. با این حال، این مفهوم  شمار میگیری دولت بورژوایی مدرن در ایتالیا بههمانا شکل

هایی متنوع به همان اندازه که بازسازی  کار رفته است، دوره  های تاریخی نیز بههبرای تفسیر انواع دور

پساناپلئونی، فاشیسم و آمریکاگرایی. بعدتر مؤلفانی که از تأمالت گرامشی الهام گرفتند چنین تعمیمی را  

دِربورن واکاوی خود را  گلوکسمان و یوران  -بریم. کریستین بوسیممکن دیدند. تنها چند موردی را نام می

[  19دموکراسی اروپایی و تشکیل دولت رفاه بر مفهوم انقالب منفعل استوار کردند.] کرد سوسیالاز عمل

رود که بگوید مدرنیته  جا پیش میی گرامشی تا آندورا کنوسی پس از طرح این مفهوم کانونی در اندیشه

از این  20ر کرد.]انقالب منفعل تعبی  چونهمتوان  را در کلیت خود می [ در همین اواخر، جوزپه کیارانته 

به ایتالیا  در  پسافاشیستی  دموکراسی  تعریف  برای  استفاده  مفهوم  منفعل  انقالب  از  عنوان موردی خاص 

های بنیادی تاریخ  پردازی برهههای معطوف به مفهومعالوه مفهوم انقالب منفعل در کوشش[ به21کرد.]

به نیز  اس برزیل  رفته  بی22ت.]کار  این[  در  مزیتآنکه  به  بخواهیم  کمجا  )یا  کاربردهای  های  مزیتیِ( 

مفهوماین سایر  و  مفهوم  این  از  چنین چنینی  گرامشی  خود  که  کنیم  اذعان  باید  بپردازیم،  مشابه  های 

داند چون خود او نخستین کسی بود که مفهوم انقالب منفعل  شناختی موجه میکاربردهایی را از نظر روش

 متفاوتی تعمیم داد. کامالً   های تاریخیبه دوره را
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  انقالب  کی  برخالف  منفعل   انقالب  ست؟ یچ  منفعلانقالب    کی  یِاصل  یماهان تسرش   یگرامش  عمزهب  اما

ی  کلشهرا ب  یاسیس  و  یاجتماع  نظم  لیدل  نیهم  به  که   ــ  ردگییم  صورت   نییپا   از  که  «،ی»ژاکوبن  ،ایهتود

گذارد ــ همواره بر حضور دو وجه داللت دارد: »بازسازی« )هر زمان که از »پایین«  رادیکال پشت سر می

کارانه به امکانِ دگرگونی اثربخش و رادیکال صورت بگیرد( و »نوسازی« )هنگامی که  واکنشی محافظه

ین  دهد »از باال« برآورده شود(. بدی حاکم نشان میهایی« که طبقههای عمومی با »سازشبرخی خواسته

های منفعل  ی انقالبروای همهنماهای جهانترتیب گرامشی، هرچند که از ایتالیا سخن گفته باشد، سرشت

 ی کنندهجا که گفته است چنین انقالبی فاشرا عیان کرده است آن

»این واقعیت تاریخی است که جای قسمی اقدام مردمی یکپارچه در تحوالت تاریخ ایتالیا خالی بوده است  

به  وهعالبه تحوالت  این  که  دیگر  واقعیتی  فرمانمنزلهی  واکنش طبقات  به عصیانی  و  روا  گذرا  گریِ 

غیراندام و  تودهابتدایی  »بازسازیوارِ  با  تؤام  است،  داده  رخ  مردم  از  های  به بخش مشخصی  «هایی که 

»بازسازیخواسته رو  همین  از  و  دادند  تن  پایین  از  شده  ابراز  پیشهای  انقالبرونده«  های   « ـ  یا  ها 

 [ 23های منفعل« بودند.«]ها« یا حتی »انقالببازسازی

 شود.ی بازسازی نافی این واقعیت نیست که برخی اصالحات واقعی نیز انجام میبه این ترتیب، این جنبه

منفعل  معنی نیست، چه برسد به ضدانقالب؛ در واقع در یک انقالب  انقالب منفعل پس با ضداصالحات هم

 گوید: [ گرامشی در فرازی دیگر می24گری »از باال« است.]نگاه ما به دنبال قسمی اصطالح 

بسا بتوان در مورد مفهوم »انقالب منفعل« )با استناد به ریزورجیمنتوِ ایتالیا( از معیاری تفسیری مبنی »چه

رونده تغییر  شکلی پیش را در واقع بهموجودِ نیروها  بندیِ از پیش  ای استفاده کرد که ترکیببر تغییرات ذره

 [ 25شود.«]دهد و از همین رو به بستر تغییرات جدید بدل میمی

تاریخ اروپا در  گرامشی این مفهوم را بعدتر و عمدتاً در بحث و جدل خود علیه اثر کروچه با عنوان  

که  Storia d’Europa nel  secolo XIX]  نوزدهم   یسده کرد  گوشزد  و  داد،  بسط   ]

از یک انقالب منفعلریزورجیمنتو   اروپا را شامل میگسترده  بخشی  شود و  تر بوده است که سرتاسر 

ی حاکم جدید  در آن زمان، طبقه ست که با بازسازی پساناپلئونی آغاز شد.ی تاریخیی کل دورهمشخصه

داران بزرگ شکل گرفت،  بورژوازی و قشرهای قدیمیِ زمینهای گوناگون  ی اتحاد میان بخشکه در نتیجه

رادیکال مقابل  تودهدر  علیه  یعنی  فرانسه،  انقالب  پیامدهای  از  ترین  بسیاری  ایستاد، هرچند  مردم،  های 

دستاوردهای آن از باال اعمال شده بود. این زمانْ روزگار تثبیت و گسترش لیبرالیسم بود، هرچند ضدیت  

ی داشت. گرامشی تردیدی به خود راه نداد که بگوید لیبرالیسم ضد دموکراتیکِ کروچه  فاحشی با دموکراس

 چیزی نیست جز قسمی ایدئولوژی که در پی توجیه و اعتبار بخشیدن به انقالب منفعل است. 
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ی دیگری نیز از انقالب منفعل وجود داشته است، آن هنگام که بورژوازی به  از نظر گرامشی احتماالً دوره

اثر کردن آن کوشید که برخی دستاوردهای آن، از جمله عناصر  بله با انقالب اکتبر پرداخت و برای بیمقا

های پس از جنگ  ی اصلیِ سالی جدید خود را در دو پدیدهکار بندد. این دورهشده، را بهریزیاقتصاد برنامه

ای  ی آمیزهمنزلهنان از فاشیسم بهدهد. گرامشی با اطمیجهانی اول یعنی فاشیسم و آمریکاگرایی نشان می

 از ماندگاری و تغییر سخن گفته است: 

گذاری  »این واقعیت که اصالحات نسبتاً پردامنه در ساختار اقتصادی یک کشور ــ از طریق اقدامات قانون

ی تولید« اعمال شده است  ای آن ــ به منظور تقویت عنصر »برنامهدولت و با استفاده از سازمان رسته

یاری در سپهر تولید باال رفته  سازی و همشود؛ به بیان دیگر، اجتماعی مشمول قسمی انقالب منفعل می

کم از  که تصاحب فردی و گروهی سود دست بخورد )یا دستبا این حال بدون این  ،است

در چارچوب معین مناسبات اجتماعی ایتالیا    بخشی و کنترل آن فراتر برود(.ی سامانمحدوده

ی حاکم  های مولد صنعتی را تحت هدایت طبقهباشد که از طریق آن بتوان نیرو  حلیشاید این تنها راه

اهمیت دارد توانایی ایجاد ــ و همانا تحققِ ــ  چه  آن  سنتی توسعه داد، ... از منظر سیاسی و ایدئولوژیکی

های بزرگ  های اجتماعی ایتالیا از جمله تودهویژه در برخی گروهتظاری است، بهانای از امید و چشمدوره

ی نظامی و غیرنظامی  رو نظام هژمونیک و نیروهای قهریه  بورژوازی شهری و روستایی. و از همینخرده

 [ 26کند.] خواهِ طبقات حاکم سنتی تقویت میموجود را به دل

 تر بود: آمریکاگرایی محتاطگرامشی هنگام پرداختن به 

کلی می»به به سازمانطور  دستیابی  ذاتیِ  از ضرورت  فوردیسم  و  آمریکاگرایی  یک  توان گفت که  یابیِ 

برنامه میریزیاقتصاد  ناشی  اینشده  مسئله   ... میشود،  آمریکاگرایی  آیا  که  تواند یک »دوران«  جاست 

د همان سنخ تکامل تدریجیِ »انقالب منفعل« را رقم بزند ...  توانتاریخی باشد، به بیان دیگر، اینکه آیا می

دهد که بناست به یک »انفجار«، یعنی یک  ای عناصر را نشان نمیکه برعکس همان انباشت ذرهیا این

 [ 27تحول عظیم براساس الگوی فرانسه }انقالب فرانسه{، بینجامد.«] 

ب منفعل سخن گفته است اما با تردید؛ با وجود این،  به این ترتیب، گرامشی در مورد آمریکاگرایی از انقال

ی تاریخی« از انقالب  رود که آمریکاگرایی را دقیقاً یک »دورهای پیش میشیوهبه باور من استدالل او به

طور که بوسی گلوکسمان و دِربورن عمالً  توانست ــ همانای که در ضمن میکند. دورهمنفعل قلمداد می

هایی را شاهدیم  در قالب دولت رفاه به اوج خود برسد، جایی که باال گرفتنِ برخی ویژگی  اند ــنشان داده

تر گرامشی در مورد آمریکاگرایی بر آن دست گذاشته بود، از جمله رشد مصرف انبوه و دخالت  که پیش

به اقتصاد.  در  دولت  دربارهمستقیم  آیندهعالوه  گرامشی  که  باشد  خاطرمان  باید  موضوع  این  نگری  ی 
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داری،  عیار سرمایه، سه سال پس از آغاز قسمی بحران تمام  1932ای از خود نشان داده است؛ او در  العادهفوق

گرایی در مقایسه با فاشیسم تأکید کرد ــ ماجرایی که مخالفت اساسی  طلبی آمریکاهای گسترشبر توانایی

 دانست. داری مینویدبخش فروپاشی نهایی سرمایهالملل سوم را موجب شد که آن بحران را او با بین

پررنگ می را  منفعل  انقالب  پیامد  از یک سو، قدرتگرامشی دو  به    کند:  به  گرفتن دولت  بهای آسیب 

های  ی فرادستی به بهای آسیب به شکلهای دیکتاتورانهتر بگوییم، تفوق شکلی مدنی، یا انضمامیجامعه

کاربر از سوی دیگر،  ی  ی توسعهی قسمی شیوهمثابه[ بهtransformismگرایی ]د تحولهژمونیک؛ 

های مردم در پی سلب  زمان با یارگیری از نمایندگان سیاسی و فرهنگی تودهتاریخی، همانا فرایندی که هم

آن از  واقعی  تاریخی  سردمداری  }منطقههرگونه  نقش  بررسی  از  پس  گرامشی  پیههاست.  مونته  ی{ 

[Piedmontدر ریز ]کند:گرفتن دولت خاطرنشان میی قدرت ورجیمنتو، درباره   

ترین اهمیت برای مفهوم »انقالب منفعل« برخوردار است ــ یعنی این واقعیت که  »این واقعیت از بیش

ها را »رهبری کرد«، بلکه یک دولت دخیل بود که ماجرا بر سر یک گروه اجتماعی نبود که سایر گروه

شدند«  باید »رهبری می عنوان یک قدرت داشت، گروهی را »رهبری کرد« کههایی که بهمحدودیترغم  به

های منفعل  مونته«گونه را در انقالبی اساسی این است که باید اهمیت کارکرد »پیه... در این میان مسئله

ـ یعنی این واقعیت که در رهبری مبارزه های اجتماعی  گزین گروهبرای نوسازی، قسمی دولت جای  واکاویدـ 

 [ 28شود.«]موجود می

و  ای را بدون هیچ شک گزینییافته، پیامدهای سیاسی چنین جایی دولت بسطگرامشی با تکیه بر نظریه

 تردیدی چنین ترسیم کرد:  

که از کارکرد »رهبری«  آنروایی« دارند بیها کارکرد »فرمانست که در آن این گروه»این از جمله مواردی

این در  هژمونی.  بدون  دیکتاتوری  باشند:  هژمونی  برخوردار  که  است  اجتماعی  گروه  این  از  بخشی  جا 

ها تا جنبشی  »مدل ژاکوبنی« کلیت گروه بر سایر گروه  چون همکند و نه  مشخصی را بر کل گروه اعمال می

 [ 29خاص را تقویت و رادیکال و ... کند.«]

بدو »دیکتاتوری  از  مقصود  این همه،  میبا  دولت  که  نیست  این  اجماع  ن هژمونی«  قسمی  بدون  تواند 

فقط از   و کند؛ در این صورت همیشه مجبور است فقطحداقلی، نقش سردمدار یک انقالب منفعل را ایفا  

تواند دولت را از کار بیندازد. در موردی که فرایندهای  زور و اجبار بهره بگیرد؛ این رویه در درازمدت می

ی تحقق این اجماع حداقلی،  گیرد این خود گرامشی بود که نحوه« گذارْ از باال صورت می ِ»منفعلِقدر  همان

نیز   ایتالیا اشاره دارد، در خصوص سایر کشورها  را نشان داد. نظرات گرامشی، گرچه به  یعنی منفعالنه، 

 صادق است:  
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ی »انقالب ــ بازسازی« یا »انقالب  هتر دربارپیشچه  آن  های تاریخیعنوان یکی از شکلگرایی به»تحول

... شامل دو دوره می  ، یعنی 1900تا    1860ای« از  گرایی »ذره. تحول1شود:  منفعل« به آن اشاره شد 

ی احزاب دموکراتیک اپوزیسیون موجود هستند، هریک عضوی  ی سیاسی که ساختههای برجستهشخصیت

ی آن بیزاری از هرگونه دخالت  آیند )که مشخصهمار میشرو بهکار ـ میانهی سیاسی« محافظهاز »طبقه

وار که بتواند قسمی »هژمونی«  های مردم در حیات دولت است، همانا بیزاری از هرگونه اصالحات اندامتوده

وبیرا جای »فرمان دیکتاتورانه  بنشاند(؛  پردهروایی«  از  2ی موجود  بعد، تحول  1900.  ی  گرایی همهبه 

 [  30«].پیوندندها میروگرایی که به جناح میانههای چپگروه

فقط برای مقاطع اصلی تاریخ ایتالیا  ست که نهمهمی  معیار تفسیریبه این ترتیب، مفهوم انقالب منفعل  

های تاریخی کاربرد دارد. الزم است روی عبارت »معیار تفسیری«  و سایر کشورها، بلکه برای تمام دوره

مشی خیلی واضح این امکان را مردود شمرده است که طبقات فرودست بتوانند از  تأکید کنیم، چرا که گرا

 ی عمل استفاده کنند: یک برنامه چونهمانقالب منفعل  

ی ریزورجیمنتو های دورهکه برای لیبرال، چنانی عملی انقالب منفعل نه یک برنامه»بدین ترتیب نظریه

 [ 31ر شرایطی که سایر عناصر فعال نمایان نباشند.«]بود، بلکه قسمی معیار تفسیر است، آن هم د

 با این همه، واقعیت اینکه گرامشی در یادداشت دیگری این پرسش را نیز مطرح کرده است: 

ای وجود  ی تاریخیکم دوره»آیا همانندی کاملی میان جنگ موضعی و انقالب منفعل وجود دارد؟ یا دست

ای پویا«  شیوهها« را بایستی »بهمفهوم لزوماً یکی باشند؟ ... »بازسازیدارد، یا بتوان متصور شد، که این دو  

 [ 32ارزیابی کرد.«]

گونه تفسیر کرد: در زمانی که  شود، باید اینها« میبه باور من این فراز را، همین بحثی که از »بازسازی

« ــ طبقات  شده»غربی»جنگ موضعی« جای »جنگ متحرک« را گرفته باشد ــ یعنی در جوامع اینک  

می بهحاکم  انقالبوسیلهکوشند  و  ی  )فاشیسم  بایستند  مبارزاتی  جدید  شکل  این  برابر  در  منفعل  های 

آمریکاگرایی نیز مصداق این مورد بودند(؛ از سوی دیگر دقیقاً به این معنا نیز هست که طبقات فرودست  

های سوسیالیستی در  کستی حتمی هستند. انقالبچه این مختصات مبارزاتی را بپذیرند محکوم به ش چنان

»غرب«، حتی اگر روندشان مبتنی بر جنگ موضعی باشد، بایستی از نوع انقالب »ژاکوبنی« باشند، یعنی  

 ها.دستی میان پایین واقعی  برخاسته از پایین و متکی بر قسمی اجماع 
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 ی تولیاتی رونده«از پیشنهاد »مجلس مؤسسانِ« گرامشی تا »دموکراسی پیش

قد  اتفاق مؤید این واقعیت است که گرامشی تمامدر دسترس است بهی اطالعات و شواهدی که اینک  همه

حزب   1929ی شروعش »چرخشِ« گرفته بود و نقطه حزب کمونیست ایتالیامخالف موضعی بود که 

ی افراطی که مصوبِ رهبری  گرایانهوسوی سیاسیِ ماجراجویانه و چپکارگیری سمتبود، یعنی پذیرش و به

تا    دفترهای زندانتر شاهد بودیم که  ی ششم آن بود. پیشالملل کمونیستی در کنگرهاستالینیستِ بین

قالبِ مجادلهکند، بیشن مینظر را عیاچه حد این اختالف غیرمستقیم علیه تروتسکی و رزا    هایتر در 

اختصار ــ بررسی کنیم هایی را ــ بهالملل کمونیستی. اینک الزم است علتلوکزامبورگ تا علیه خود بین

که در پس ضدیت گرامشی با تأثیراتی قرار داشت که رهبری جدید حزب کمونیست ایتالیا ــ به ریاست  

[ حزب کمونیست ایتالیا از روی  33الملل کمونیستی در سطح داخلی پذیرفت.] تی ــ از »چرخش« بینتولیا

انتظارِ بروز یک بحران انقالبی زودهنگام  دیگر چشم  1929های ظاهری افول رژیم فاشیستی، از همان  نشانه

اهای دهقانی« که  خواهان« و »شوربود. از همین رو، اهداف میانجی )از جمله »مجمع کارگری جمهوری

پیشنهاد کرده بود( دیگر در دستور کار نبود، جایش را دیکتاتوری پرولتاریا گرفته بود که    1925گرامشی در  

و جدل علیه    شد. بحثبایستی از طریق قسمی »یورش به قدرت« در قالب یک قیام عمومی مستقر می

لیبرال بیشاحزاب  شدت  فاشیست  ضد  اینک  دموکراتِ  یافت؛  راستای    سوسیالیستزب  حتری  در 

دموکراسی در حکمِ »جناح چپ  ی استالینیستی »فاشیسم اجتماعی« )یعنی این نظریه که سوسیالنظریه

تر از آن( به  های پرولتاریا حتی خطرناکاش در سردرگم کردن تودهفاشیسم« است و با توجه به توانایی

 آماج اصلی حمالت بدل شده بود. 

[ بنا به خاطرات  34وسوی سیاسی جدیدی که اتخاذ شده بود مخالف بود.]این سمتگرامشی آشکارا با  

در   به سر می  1931و    1930برونو توسین که  زندانی  بیندر همان  دیدگاه  با  او  الملل بُرد که گرامشی، 

اند  اجهنظر نبود: او معتقد نبود که با وضعیتی انقالبی موی وضعیت موجود در ایتالیا همکمونیستی درباره

دانست  این نظر را درست نمی  چنینهمآخر لزوماً به یک قیام پرولتری خواهد انجامید. گرامشی  که دست

شوند، گرایی با رژیم موسولینی آماده می گرای اپوزیسیون ضدفاشیست برای همکه احزاب بورژوایی و اصالح 

بین رهبران  نظری که  فاشیهمان  او،  نظر  به  داشتند.  اظهار  بهالملل  و  سم  دهقانان  کارگران،  میان  ویژه 

علیه    گیریشک موجب نارضایتی خواهد شد؛ اما این نارضایتی، گرچه خود را در موضعطبقات میانی بی

وضوح نشان داده است، بعید است در راستای  شد به  سلطنتی که با فاشیسم و سرکوب یکی گرفته می

ضع سوسیالیستی روشنی بینجامد. در مواجهه با این نارضایتی  استقرار یک دیکتاتوری پرولتاریا بتواند به مو

گرایی با فاشیسم( تقابل خود را با  جای همدموکرات )به  چیز حکایت از این داشت که احزاب لیبرال  همه

دموکرات بسیار  موسولینی شدت ببخشند و از همین رو امکانِ جایگزین کردن فاشیسم با یک رژیم لیبرال
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می بدین35.] نمودمحتمل  نه[  که  داد  نشان  گرامشی  به  ترتیب  نسبت  که  عینی  واقعیت  به  نسبت  فقط 

پای نیز  خود  پیشین  همهبرداشت  است:  مرحله  بند  یک  که  بود  این  از  حاکی  لیبرال  چیز  میانجی،  ی 

 دموکراتیک، مابین سقوط فاشیسم و استقرار سوسیالیسم وجود خواهد داشت. 

اطمینان داشت که در حزب    1929ی »چرخشِ«  های خود دربارهت: او در بحثگرامشی از این هم فراتر رف 

به همان گرایش برگشت  ایتالیا قسمی  بیشینهکمونیست  یافته است که در جریان های  را  قدیمی    گرای 

به  1926-1924های  سال آن  با  ــ  پیروزمندانه  مبارزهــ  اتهام    شدت  به  تازگی  به  بوردیگا  بود.  کرده 

بر سیطره پایانی  این  اما گویا  بود،  اخراج شده  ایتالیا  از حزب کمونیست  بودن  ی  ی روحیهتروتسکیست 

سو با بوخارین  گراییِ بوردیگیسم نبود )آنجلو تاسکا در همان زمان از حزب اخراج شده بود؛ او همبیشینه

روانه« متهم بود(. حزب کمونیست ایتالیا با متمرکز کردن  راف »راستشناخته شده و از همین رو به انح

ی گرامشی  گفته  و احوالی که بهی رودرو در اوضاع  های مبازراتی خود بر »جنگ متحرک« و حملهروش

چیز« اصرار  چیز یا همه    انجامد«، در سپردن خود به دست سیاستی از جنس »هیچ»جز به شکست نمی

مخالفت کرد، بار دیگر بر اصولی صحه گذاشت که    1929-1930زمان که با چرخش  مداشت. گرامشی ه

داشت،    ورزانه کنش سیاستبود: باید    1924بخشِ چرخش لنینیستی و ضد بوردیگیستیِ خود او در  الهام

که منفعالنه انتظار »روز بزرگ« را کشید. اینک ببینیم جای آنیعنی فعاالنه در واقعیت دخالت کرد به  

 کند: ی این موضوع را چگونه بیان میی مالحظات گرامشی دربارهتاسین چکیده 

ها و حتی اعتصاب سراسری سخن بگوییم  ای گسترده، اعتصابهای تودهکه از جنبش »به نظر گرامشی، این

گرایی توخالی است. پیش از  رهبری جدید حزب کمونیست ایتالیا در آن زمان[ حاکی از بیشنیه  چونهم]

هایی استفاده  ها کار کرد، از شعارها پیگیرانه در میان تودهمدتکه واقعاً به موقعیتی انقالبی برسیم، باید  آن

ی قانون  توان مسئلهمثال می  شان ساده و آسان باشد، آن هم معطوف به اهدف میانجی: برایکرد که فهم

اساسی را برای کارگران، دهقانان و طبقاتی میانی پیش کشید. باید با هدف سرنگون کردن سلطنت و رژیم  

های ضدفاشیست خواستار شد.  موسولینی با تکیه بر شعار نظام جمهوری کنشی مشترک را با تمامی گروه

راه  ی کمابیش طوالنیِ گذار، همکه ناگزیر یک دورهفقط ممکن است بلکرد که نهدست آخر، او گمان می

جمهوری شورایی کارگران و  تواند درآمدی بر  با تشکیل مجلس مؤسسان، وجود داشته باشد که می

 [ 36باشد.«] نیز دهقانان

(، هنگامی که مواضع رهبر زندانی را به  1933های گرامشی )آزادشده در  بندیآتوس لیزا، یکی دیگر از هم

حزب   رهبری  این  آگاهی  رهبری  راستای  در  گام  »نخستین  است:  کرده  تأیید  را  سخنان  همین  رساند 

گیری نسبت  ها به قسمی موضعبورژوازی[ عبارتست از رساندن آنهای اجتماعی ]دهقانان، یعنی خردهالیه
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فایدگی سلطنت همین حاال هم برای تمام کارگران و حتی برای  بی  .نون اساسی و نهادهای قابه مسئله

 ی بازیلیکاتا و ساردینیا آشکار شده است«. ماندهتر دهقانانِ عقببیش

ورزانه«،  فقط برای گسترش اتحاد با سایر نیروها، یعنی برای »کنش سیاستمبارزه برای مجلس مؤسسان نه

رسید.  ی کارگر فرصت مناسبی به نظر میها در نبرد برای هژمونی طبقهتصرف جایگاهبرای    چنینهمبلکه  

 اما براساس گزارش لیزا، گرامشی افزوده است که 

که  های مبارزانی حزب بایستی روی این هدف ویژه متمرکز شود، بدون واهمه از این»به این ترتیب، روش

ستی خود را نسبت به شعار »مجلس مؤسسان« متعهد بداند،  ی کافی انقالبی جلوه نکند. حزب بای به اندازه

با پیشالبته به با  عنوان یک وسیله و نه هدف، و حتی  احزابی که در حال مبارزه  دستی نسبت به سایر 

توان مطالبات  آید که در قالب آن میشمار مییابی بهفاشیسم هستند. »مجلس مؤسسان« شکلی از سازمان

طبقهکالن کارگر تر  با    ی  خود  نمایندگان  طریق  از  حزب  فعالیت  قالب،  این  در  کشید؛  پیش  را  فعال 

ی  تواند و باید افشاکننده باشد، و به طبقهجویانه میگری صلحها برای اصالح زدایی از تمامیِ برنامهافسون

 [ 37پرولتری جست.«]حل ممکن برای ایتالیا را باید در انقالب کارگر ایتالیا نشان بدهد که تنها راه

به  گرامشی در طول سال بود که مجلس مؤسسان  باور  این  بر  زندان  از »جنگ  ی مرحلهمنزلههای  ای 

یرو سرافا خواسته بود تا  از دوستش پی  1935تر در  موضعیِ« معطوف به سوسیالیسم ضرورت دارد: او پیش

ه که مجلس مؤسسانِ مورد نظر او  همین پیشنهاد را در حزب پیش بکشد، با خاطرنشان کردن این نکت

الملل کمونیستی مطرح شد،  ی هفتم بینآید که در کنگرهشمار میی مردمی« بهشکل ایتالیایی »جبهه

 [  38ی افراطی پیشین کنار گذاشته شده بود.]گرایانهزمانی که دیگر راهبرد چپ

ارد، نباید به خود او نسبت داد. گرامشی در  ویژه تولیاتی، تعلق دبه جانشینان گرامشی، بهچه  آن  همه، با این  

سال مرحلهطول  این  به  نسبت  خود  زندان  »دورههای  ــ  میانجی  بیی  ــ  دموکراتیک  گذارِ«  شک  ی 

و جمع جامع  بهبندیدیدگاهی  نداشت؛  از  شده  بعد  تجربیاتِ »جبهه  1944ویژه  به  توجه  با  که  های  بود 

های  بندیی میانجی در فرموله فاشیسم نازی، این مرحلهمردمی« و ائتالف کشورهای دموکراتیک علی

درباره تولیاتی  پیشپالمیرو  »دموکراسی  مفهوم  میی  ظاهر  ــ  رونده«  جمهوری  رژیمِ  یک  همانا  شود، 

سایه در  که  چفتدموکراتیک  وجود  اندامی  میان  دیالکتیکی  دموکراتیک  وبستِ  نمایندگی  سنتیِ  های 

و  )نمونه پارلمان(  )نمونهنهادهااش  مستقیم  دموکراسی  جدیدِ  منطقهی  شوراهای  کارخانهاش  و  ای(،  ای 

های عمیقِ اجتماعی و اقتصادی یعنی دستیابی پایدار به  در جهت دگرگونی  رونده پیشامکان حرکت  

  1945کند، که این به معنای حرکت کردن در راستای سوسیالیسم است. تولیاتی در  مواضع را میسر می

 رد:  اظهار ک 
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ما می از  به کسانی که  پاسخ  بی»در  نوع جمهوری هستیم  ما  معطلی میپرسند که خواهان چه  گوییم: 

جمهوری خواهان  ما  هستیم،  کارگری  دموکراتیک  جمهوری  یک  محدودهخواهانِ  در  که  هستیم  ی  ای 

ت با رعایت کاملِ  برخوردار اس  ی اصالحاتی که از محتوایی اجتماعیدموکراسی باقی بماند، که در آن کلیه

 [ 39گیرد.«]های دموکراتیک صورت میشیوه

شد ای نگریسته نمیگذشته به دیدِ مرحله  چونهمبندی تولیاتی، دموکراسی سیاسی  به این ترتیب در فرمول

اصطالح »روز بزرگ«، پایان یابد و کنار گذاشته  که بناست با فرارسیدن زمان »یورش به قدرت«، همان به

ای از دستاوردها باشد که بناست در دموکراسی سوسیالیستی حفظ و به سطح باالتری برده  مجموعهشود، و  

 بر آن غلبه شود.   طور دیالکتیکی بهشود ــ یعنی 

فرمول که  دربارهبندیپیداست  گرامشی  به  های  فاشیسم  از  گذار  در  مؤسسان  مجلس  قسمی  نقش  ی 

های  و محتاطانه و نابسنده، برای انضمامی کردن یافتهسوسیالیسم پیش از هرچیز حاکی از کوششی، ول

های این مارکسیست  نماییاتی است. با این همه، تبدیل راههای مبارزاو از منظر روش  مندارزشراهبردی  

مجموعه به  ساردینیایی  چفتبزرگِ  فرمولوبستای  از  منسجم  و  ایدئولوژیکیِ  بندیدار  و  سیاسی  های 

عهده بر  میمیراثی  انضمامی  گرامشی  آنبران  فعالیت  افتد،  مساعدتری  تاریخی  شرایط  در  که  هایی 

تواند و نباید موجب نادیده گرفتن پیوند عمیقی  [ نمی40ها]بندیکردند. با این حال، تازگی این فرمولمی

ترین  بینروشنها از نظر پیوستگی دیالکتیکی با تأمالت زندانِ گرامشی دارند. اینگِرائو، یکی از  بشود که آن

 کند:  درستی خاطرنشان می  کمونیست ایتالیا، به رهبران

شناختی در میان است و نه رسم و  ای متن»در این واقعیت که مرجع کنونی ما گرامشی است نه مسئله

پیشرفته با  بودن  ارتباط  در  معنای  به  واقعیت  این  مذهبی.  نظریآیینی  پژوهش  از  ترین  پس  که  ایست 

ویژه از درون مجموع  المللی و به، از درون جنبش کارگری بین192ی  دمی و پرولتری دهههای مرشکست

 [ 41صورت گرفته است.«]  الملل سومهای مرتبط با بیننیرو

نوگرایی و کارایی یک حزب سوسیالیست در دنیایی که دیگر همان دنیای گرامشی نیست، تا حد زیادی  

 ی سیاسی گرامشی است.  ی عناصر عام موجود در نظریهفراگیری خالقانهاش در  بسته به توانایی
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 این کتاب:  6از فصل ای است  ی حاضر ترجمه مقاله*

Gramsci’s Political Thought, by Carlos Nelson Coutinho, trans. Pedro Sette-

camara, Brill: Leiden, 2012 

 مترجم است. های های داخل }{ افزوده **عبارت 

 

 ها یادداشت 

ارتباط متناسبی   مانند بود؛ در غرب، ی مدنی بدوی و لخته ترین اهمیت برخوردار و جامعه »در شرق، دولت از بیش   [. 1]

 .بین دولت و جامعه وجود داشت«

Gramsci 1975, p. 866; 1971b, p. 238. 
[2]. Marx and Engels 1978. 
[3]. Gramsci 1975, p. 1566; 1971b, pp. 242–3. 

 همان.  [. 4]

 . 3ی  بنگرید به پیوست شماره  [. 5]

[6]. Gramsci 1975, pp. 2010–11; 1971b, pp. 57–8. 
[7]. Gramsci 1975, pp. 801–2; 1971b, p. 238. 

 همان.  [. 8]

[9]. Gramsci 1975, p. 866; 1971b, p. 237. 
شود، این تصور درست  ای را گوشزد کنیم. برخالف برداشت رایجی که از گرامشی می جا باید نکته همان. در این   [. 10]

متقارنِ تصویر    معنای قسمی تضعیف دولت است. »غرب« وارون ی مدنی بهنیست که در جوامع »غربی« تقویت جامعه 

ی متوازن« میان دو وجه از روبنا وجود دارد، و به همین دلیل است که تقویت  در اولی قسمی »رابطه »شرق« نیست:  

ای که  ی بیستم{ رخ داده است ــ پدیده ی سده داریِ متأخر }یعنی پس از میانه چشمگیر دولت که در جوامع سرمایه 

ـ  آن را »دولت  1978پوالنزاس در   های  کند، تا جایی که ارگانیسم ماهیت »غربی« آن را نفی نمی ساالری خودکامه« نامیدـ 

ای. حتی فاشیسم »کالسیک« نیز،  وسیاق لیبرالی و رسته سبک  مانند، ولو به و مستحکم باقی می   مند قدرت ی مدنی  جامعه

شمار  »غربی« به   ی جوامع ای ویژه است، پدیده یافته  سازمانهای  عنوان رژیمی ارتجاعی که مستلزم پایگاهی از توده به

 آید. می

[11]. Gramsci 1975, p. 1615; 1971b, p. 235. 
لحاظ دیالکتیکی مرتبط به  ی »بلوک« را در دو حالت گوناگون اما به در هر حال باید دقت کنیم که گرامشی واژه  [. 12]

وبست ست که حاصل چفت انضمامی عنوان قسمی »بلوک تاریخی«، هنگامی که مقصودش کلیتی  کار برده است: یکم، به 

معنای اتحادی از  عنوان قسمی »بلوک اجتماعی«، بهــ ایدئولوژیکی است؛ دوم، به  زیربنای مادی و روبناهای سیاسی 

  بندیی تولید موجود که هدف نهایی آن یا حفظ صورت ای شیوه طبقات مختلف ذیلِ هژمونی خاصِ یکی از طبقاتِ پایه 

زبر کردن آن. پیوندی دیالکتیکی میان این دو معنا وجود دارد، چندان که   و موجود است ، یا زیر اجتماعی ــ اقتصادی  

 وبستی نو بین اقتصاد و سیاست، همانا بین زیربنا و روبنا است.  ساختن یک »بلوک اجتماعی« مستلزم ایجاد چفت
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[13]. Gramsci 1975, p. 311; 1971b, pp. 275–6. 
 

 بحران نزد گرامشی بنگرید به ی مفهوم درباره 
Portantiero 1983, pp. 147–75. 

[14]. Gramsci 1975, p. 802; 1971b, p. 239. 
[15]. Gramsci 1975, p. 802; 1971b, p. 239. 
[16]. Gramsci 1975, p. 866; 1971b, p. 238. 

  1970ی خواندنی هستند، هرچند در دهه  De Felice 1977و   Buci-Glucksmann 1977 ویژهبه [. 17]
مایه از آمریکای  ی این درون های نظری درباره ترین مشارکتباشند. شایان توجه است که دو مورد از مهم منتشر شده 

 های منفعل را بر پیشانی دارد: بنگرید به ای که مهر انقالب التین است، منطقه 
Kanoussi and Mena 1985, and Vianna 1997. 

 از جمله بنگرید به  [. 18]
 Vianna 1997, pp. 28–88   

 تر بهو البته با احتیاط بیش 
 Kebir 2001, pp. 49–54 . 
[19]. Buci-Glucksmann and Therborn 1981, p. 138 ff. and 180 ff. 
[20]. Kanoussi 2000, p. 141. 
[21]. Chiarante 1997, p. 38 ff. 
[22]. See, among others, Appendix Three, and Vianna, pp. 12–27. 
[23]. Gramsci 1975, pp. 1324–5; 1995, pp. 373–4. 

[24 .]  Buci-Glucksmann and Therborn, 1981   دولت ویژگی  »اصالح   که  را  دولتی«  رفاه  گرایی 

 شمرند. برمی 

[25]. Gramsci 1975, p. 1767; 1971b, p. 109. 
[26]. Gramsci 1975, p. 1228; 1971b, pp. 119–20. 
[27]. Gramsci 1975, pp. 2139–40; 1971b, pp. 279–80. 
[28]. Gramsci 1975, p. 1823; 1971b, p. 105. 

 همان.  [. 29]

[30]. Gramsci 1975, p. 962; 1971b, p. 58. 
[31]. Gramsci 1975, 1827; 1971b, p. 114. 
[32]. Gramsci 1975, p. 1767; 1971b, p. 108. 

 الملل کمونیستی و پیامدهای آن برای حزب کمونیست ایتالیا بنگرید به  ی »چرخش« بین درباره [. 33]
Spriano 1969, pp. 210–338. 

 l’ordine]   لوردینو نوآووی  نامهدر دوران انتشار هفته   قطاران گرامشی که اومبرتو تراچینی، یک از همچنان هم  [. 34]

nuovی دیگری که در زندان بود. خود تراچینی از تجربیاتش در این دوره سخن گفته است،  [ و رهبر کمونیست برجسته

اشته بودند.  الملل کمونیستی تنها گذاز اینکه در زندان رفقای حزبی گرامشی تا چه اندازه او را به دلیل مخالفتش با بین 

 بنگرید به

Terracini 1978, pp. 81–131.  
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[35]. Tosin 1976, pp. 93–106. 
[36]. Tosin 1976, p. 98. 
[37]. Lisa 1974, pp. 82–95. 

یافت.    Spriano 1977توان در  ی گرامشی و حزب کمونیست ایتالیا را می ی پیچیده روایتی جامع و عینی از رابطه 

 .Macciochi 1974, pشده در کتاب ماچیوکی ) ی طرح اسنادی که اسپیرانو ارائه کرده است ادعاهای نسنجیده 

40 ff  ) کند که براساس آن حزب کمونیست ایتالیا گرامشی را اخراج و حتی مورد اذیت و آزار قرار داده  اعتبار می را بی

ی  ماچیوکی که با این نیت گزافه نگاشته شده است که »ثابت کند« گرامشی »مائوی غرب« است، در کل نمونهبود. کتاب  

ها« برای نشان دادن تفاوت  اصطالح »تجدیدنظرطلب بسیاری از به  شناسی در اندیشه. متأسفانهست از فقدان وظیفه خوبی 

 ها بنگرید به  ی ماچیوکی پیوسته بودند. برای نقدی مستند به این دیدگاه وچرای گرامشی و تولیاتی به جرگه چون بی

Pistillo 2001  and Giacomini 2003 
[38]. Spriano 1969, p. 285. 
[39]. Togliatti 1974b, pp. 440–1. 

آغاز شد، تولیاتی ــ یکی از    1948گرامشی تنها در   دفترهای زندانکه به یاد داشته باشیم که گرچه انتشار  جالب این 

، یعنی یک سال پس از مرگ گرامشی، مستقیماً با این دفترها  1938تر در  دهندگان ویراست اول کتاب ــ پیش سازمان 

 مستند:  کامالً  یدر این باره بنگرید به این نوشته   برخورد داشته است.

Vacca 1994, pp. 123–69 
ی بروز آن است: »ما  های چندگانهها یکی انضمامی کردن مفهوم هژمونی از طریق حالتی این نوآوری از جمله   [. 40]

گرایی در  بگوییم: باور به کثرت تر  گوییم. اجازه بدهید صریح [ سخن می pluralismگرایی ]امروزه از هژمونی و کثرت 

های متعددی نمایان کرده است. این  شکل   ی کارگرْ خود را به ی کارگر؛ مبارزه برای هژمونی طبقه مورد هژمونی طبقه 

ست که پیشاپیش یک  کند؛ این فرمولی ی کارگر بر مبنای اجماع منحصر نمی فرمول خود را به تعیین مسیری برای طبقه 

 . (Ingrao 1977, p. 240)کند« از اجماع را مشخص می  ویژه تی حکوم شکل سیاسی و 

[41]. Ingrao 1977, p. 241.  
 ی نسبت بین گرامشی و جانشینان او بنگرید بهدرباره 

Liguori 1996, p. 87 ff. 
 

 2Wo-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 ل یروز تعط کی اول ماه مه: تولد 

 به مناسبت اول ماه مه، روزجهانی کارگر

 

 2022آوریل   28

  هابسبام  کی: ارینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

جوامع سکوالر » که  چنین نوشته    1990  سال   در  آبزرور پاک در    د ی ع   یای درباره مقاله در   ف یگنات یا   کلی ما 

کرد که انقالب فرانسه   خاطرنشان   [ او 1.«] اندموفق نبوده   ی مناسک مذهب   یبرا   ن ی گزی جا  ی هرگز در ارائه 

 نعل درگاه را در    یبرادر و    یبرابر   ،ی آزاد   شعار  کرده باشد، ممکن است   ل ی را به شهروند تبد  ا یرعا شاید  » 

ای بر خدشه   هرگز  [1  –  1]  هی چهاردهم ژوئ جز  ، اما  تاراج برده باشد   به  ها را و صومعه حک کرده  هر مدرسه  

نزد ح یمس   م ی قد  م یتقو  کنون   « .ی  شا  یموضوع   می تقو   به سکوالر    ی جنبش   ناپذیر انکار   ی صدمه تنها    د ی من 

 رسماً   1990دو کشور، بلکه در سال    ا ی  ک یکه نه در    ل ی تعط روزی  باشد،    یگر ی د   یرسم   می هر تقو   ا ی   ی ح یمس 

فاتحان، بلکه توسط   ا یها  است که نه با قدرت دولت   مناسبتی   روز  نی ا   ، عالوهبه شد.    برقرار   کشور  107در  
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 ،گویم سخن می (  May day)مه    روز شده است. من از  برقرار    ر یاز مردان و زنان فق   ی رسم ر یغ کاماًل    ی جنبش 

در   دی با صدمین سالگرد آن  کارگر که    یجنبش طبقه   ی الملل ن ی ب   ی جشنواره   ، هم   اهاول مروز  از    ترق یدق   ا ی 

 .ه است افتتاح شد 1890در    چرا که این روز  ، شد برگزار می  1990

ی عالقه مناسبت    ن ی به ا  ی کم   ی به جز مورخان، عده   را، ی ز؛  است  ی « عبارت درست شدبرگزار می   ...   د ی »با

هستند کسانی  نوادگان  پشت اندر پشت  که    ی ست ی ال ی احزاب سوس  دسته از   آن   ی اند، حت نشان داده پرشور خود را  

 1889در سال    . این احزابشد  الملل دوم بدل شرکت کرده بودند و به بین   1889  یه ی افتتاح   یکه در کنگره 

به هشت انه  روز کار  محدودکردن    یبرا   یقانون برای تصویب  کارگران    زماِنو هم   ی ملل ال ین ب   خواستار تظاهرات

که واقعًا   یآن دسته از احزاب ی  باره در   یحت   نی شد. ا ی برگزار م   1890مه    اولدر  بایست  می که  بودند    ساعت

 ایدوم    الملل بین   این احزاب  صادق است.   ز ی دارند ن هم فعالیت  داشتند و هنوز    ندهی نما   1889  ی هادر کنگره 

واقعًا   سم یال ی اواخر خود را »سوس   نی که تا هم   یااروپا در غرب منطقه   یدر همه جا   باً ی تقر   ها امروزنوادگان آن 

هرچند .  اندتشکیل داده   ن ی گزی جا  یی ها دولت   ا ی   ی اصل  یها ون ی س یاپوز   ا ی ها  کرد، دولت ی م   ف ی وص موجود« ت 

 .بدهندنشان  واکنش  شان به گذشته تر  شورمندانه   ی حت   ای ،  ی شتر ی غرور ب با  ها ن که آ   رفت انتظار می 

سر جان هکت، ژنرال سابق   یسالگرد روز اول ماه مه از سو   نی به صدم   ی اس ی واکنش س   نی دتر ی شد در بریتانیا  

بود خواستار لغو روز اول ماه مه  نشان داده شد. وی    ، سابق کالج دانشگاه لندن  س ی رئ با تأسف باید بگویم،    ، و 

سم ی از سقوط کمون   د ی نبا اول ماه مه نیز  کرد که  ی دانست. او احساس می م   ی اختراع شورو  ی را نوع   و آن

در تضاد   ییاروپا   ی اول ماه مه جامعه   یبهار   الت یتعط   خاستگاهحال،    نی جان سالم به در برد. با ا   یالملل ن ی ب 

که   گردد ی برم   ی ست ی ال ی ضدسوس   داران م ت اسی به س   خاستگاه آن است.    سی کرا و دم  ال یسوس   ی حت   ا یسم ی بلشو با  

با جذب و تصاحب   خواستند ی اول ماه مه در خاک طبقات کارگر غرب، م   یها شه یر  قی عم تشخیص ژرفنای  با  

مقابله   یست یال ی و سوس   ی کارگر  ی هاجنبش   یجاذبه با    هر مناسبت دیگْر اساسًاآن به    ل ی و تبد   جشنواره این  

پارلمان از طرح پیشنهادی    کرد ی را متحد م ها  آن   نبودن   ست ی ال ی سوس   که فقط   نده ی نما   ک ی کنند. چهل و  

 حمایت کردند:  1920  ل ی فرانسه در آور

 ی [ باشد. همه ی مبارزه طبقات   برای   رمز   ی ]کلمه   ی عنصر حسادت و نفرت  چ ی ه متضمن    د ی نبا   الت یتعط   ن ی ا» 

 دهی ا   ک ی با الهام از  د یمولد ملت با   ی ها ی انرژ   ی بقات وجود دارند، و همه ط هنوز  اگر بتوان گفت که طبقات، 

 [ 2«].، با هم متحد شوند آرمان   یکو  

در تر  قدم برداشتند، بیش از همه    شی اول ماه مه ب   جذب و تصاحبدر    ،یی اروپا   یکه قبل از جامعه   ییا ه ن آ 

بود که اول   ی شورو   ر یدولت پس از اتحاد جماه   نخستین   تلر ی نه چپ. دولت ه ی بودند و  جناح راست افراط 

کار و توافق   یه ار مارشال پتن، اول ماه مه را جشنو  یش یدولت و   [3]کرد.   یکار معرف   یمل   یماه مه را روز رسم 
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 ی ا ی اسپان   ی ست یمه فاالنژ اول ماه  از  بود، این مناسبت را    فرانکو گر  رسد او که ستایش . به نظر می اعالم کرد 

کرد،   لی تبد   ی عموم   ی لی اروپا که اول ماه مه را به تعط   یاقتصاد   یدر واقع، جامعه   [4باشد.] الهام گرفته    فرانکو

 یست ی ال یضدسوس های  از دولت که عمدتًا  بل   ی ست ی ال ی سوس   ی هااز دولت نه    ، تاچر   نم خانظر    رغم به   ، بود که   نهادی 

ی اول ماه سنت روزها پذیرش    به   ازی ن ی نشانی بود از تأیید  غرب   ی مه رسم اول ماه    ی . روزهاشد می   ل ی تشک 

 نی ا  گونهچه . اما  یطبقات   ی و مبارزه   ی طبقات   ی آگاه   ،ی کارگر   یها و جداکردن آن از جنبش   یررسم یمه غ 

فرانکو  تلر، ی مانند ه که ه هنگامی    ی، حت تصاحب آن افتادند فکر  به دشمنانش    ی که حت شد   ی قدر قوسنت آن 

 ؟ی بسته بودند ست یال ی سوس   ی جنبش کارگرکمر به نابودی   ْنو پت 

 کهگی آن است. به بیانی دیگر، بیش از آن برنام ی و ب   بودن ناخواسته   نهاد   ن ی تحول ا   ر ی العاده در س خارق   یه نکت 

ناگهان باشد شده«  ابداع   ی »سنت   ای ی اول ماه هیچ مناقشه واسطه بی در خاستگاه  بود.    ی یک سنت، فوران 

، 1889  هی در ژوئ   س ی در پار  ــ  ی ست یمارکس ی  کنگره   ــ  الملل بین مؤسس  و    بی رق   یاز دو کنگره   ی ک ی .  ست ی ن 

خواستار تظاهرات   قطعنامه نی ا  کرد.  بی تصورا   یا سالگرد انقالب فرانسه، قطعنامه   نی صدم زمان با  یعنی هم 

به  کار در روز   هشت ساعتدرخواستی برای تصویب قانون  ها  ن بود که آ   یروز همان کارگران در    یالملل ن ی ب 

 یبه برگزار  م ی قباًل تصم   کا ی مرکار آ   ونی که فدراس   یی جا ارائه کردند. و از آن   مقامات مربوط   ر ی عموم مردم و سا

از قضا، در خود  انتخاب شد.  ی الملل ن ی تظاهرات ب  ی روز برا نی گرفته بود، ا  1890مه   اولدر  یتظاهرات  ن ی چن 

 یرسم   لی تعط تر  پیش که    لی دل   نی نشد، فقط به ا   تیتثب   گرید   یمتحد، روز اول ماه مه هرگز مانند جاها   االتی ا 

 وجود داشت. سپتامبر   ی دوشنبه   نی اول در  روز کارگر،   ،ی دیگری کارگر

 هشت ساعتقانون    ی برا  همبارز   یقبل   خ ی با تار  را   آن   ارتباط   ی قطعنامه و چگونگ   ن ی ا  خاستگاه  عتاً ی محققان طب 

 .ها هیچ کدام ارتباطی به بحث ما ندارندین اند، اما اکرده   ی بررس   گر ی د   یمتحد و جاها  االتی در ا  کار در روز 

چه آن   با   کرد می   تصور  ی یادشده قطعنامه چه  آن   گونه ه است که چ   ن ید ا شو می   مرتبطبه بحث حاضر  چه  آن 

آمد   عماًل وجود  است.    ،به  باید  متفاوت  واقعابتدا  کن   هی اول   شنهادیپ   ی درباره   ت ی به سه  ا یکم .  می توجه   نی ، 

مطرح نشده   تکرار آن   ی برا  یشنهاد یپ اساسًا  بود.    ی لمللا ین و ب   استثنایی واحد،    ی تجل  کی   یبرا صرفًا    فراخوان

مناسبت   دی با   این روز  که  نی بر ا   یمبن   یشنهادیپ   چ یه دوم،  ساالنه.    یعاد   دادی به رو تبدیل آن    چه رسد بهبود،  

تظاهرات   ن ی ا» کشورها مجاز بودند    ی همه   ی کارگر  ی ها، اگرچه جنبش مطرح نشد باشد    ی ن یی آ   ای جشن    ی ه ژ ی و 

 راه گریز اضطراری   چون هم   نی ا هرچند    « .برگزار کنند  کرداقتضا می کشورشان    ط یشرا هایی که  شیوه را به  

سوس   برای  آلمان    ال ی حزب  زمان    بود دموکرات  آن  در  ضدسوس   طبقکه  هنوز   سمارک یب   ی ست یال ی قانون 

زمان خودش نشان در    را   قطعنامه   ن ی ای  توان یافت که اهمیت ویژه نمی   ی ا نشانه   چ یه سوم،    بود.   ی رقانون ی غ 

 کهاین و عجیب  استثنا )   کی   ای به آن ندارد، جز اشاره روزها هیچ    آن   یمطبوعات   ی ها . برعکس، گزارش دهد 

استثنا   بود بورژواز  ی ا روزنامه این  اشاره شنهاد ی پ   خیتار   هب که آن هم    ( ی  گزارش   ی حت [  5] . کند ای نمی شده 
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را کنندگان قطعنامه  شنهاد یپ   نام صرفًا    ،کرد منتشر  آن را  دموکرات آلمان    ال ی کنگره که حزب سوس   ی رسم 

. منتشر کرد موضوع    تی بر اهم   ی مبن   ی ظاهر  ای اشاره   ا ی گونه اظهارنظر  چ ی و متن آن را بدون ه   شمارد برمی 

کنگره، چند   حساس   ی اسی برجسته و از نظر س   ندگانی از نما   یک ی   ، وایانت طور که ادوارد  همان   ،که این   صه خال 

 [6]کند؟«   ی نی ب ش ی اول ماه مه را پ   عی ... ظهور سر   توانستی م   ی : »چه کس آورد ی م  اد ی سال بعد به  

تظاهرات اول ماه مه در سال   نخستین  یالعاده خارق   تی موفق   لی طعًا به دل شدن آن ق ی و نهاد   عی سر  رشد 

 یرا برا   ی مناسب   یلحظه ها  ست یال ی سوس   [ 7] بود.   ، و بالکان   ه یروس   ی غرب امپراتور  ی در اروپا   کم دست ،  1890

مصادف اول ماه مه نخستین بودند.   ده ، انتخاب کر الملل بین  کبازتأسیس ی  م، ی دهی م  حی اگر ترج   ا، ی   س ی تأس 

به دو مثال آشنا   فقطاز کشورها.    ی اریدر بس کارگران  نفس  و اعتمادبه قدرت    یه روزمندان ی پ   شرفتی شد با پ 

کنید  طغ توجه  بر   دی جد   ییگرا ه یاتحاد   ان ی :  اعتصاب    ا ی تان ی در  از  در  کارگران  پس  پ 1889اسکله  و   یروزی ، 

آلمان   هاست ی ال ی سوس  ژانو  .در  ضدسوس به    تاگس شیرا   1890  ی یه در  داد.   سمارک ی ب   ی ست یال ی قانون  پایان 

دو برابر کرد و   ی خود را در انتخابات عموم   آراء دموکرات    ال ی حزب سوس این بود که    ماه بعد   ک ی آن ی نتیجه 

 را ی نبود، ز  دشوار   ی الحظه   نی در چن   ی ادر تظاهرات توده   ت یدرصد از کل آرا ظاهر شد. موفق   20با کمتر از  

تا   وستند ی ها پ به آن نیز    ی کارگران عاد   ی ها توده صمیمانه از آن حمایت کردند و  هم فعاالن و هم مبارزان  

 .رندی را جشن بگ   د ی و ام   شدنشناخته رسمیت به قدرت،    ،ی روز یپ ی  تجربه 

هزار نفری که هایدپارک لندن را  300به ویژه  ،  ها گردهمایی   ن ی کارگران در ا   مشارکت   زان یم حال،    ن ی و با ا

 نی اول   یبرا که فراخوان به کارگران را اعالم کرده بودند. به این ترتیب،    ی شد کسان پر کردند، موجب شگفتی  

 ستیال ی سوس   ی هازمان احزاب و ساهرچند تمامی    را ی . زآن زمان بودیم تظاهرات    ن ی بزرگتر  شاهد   بار،   نی و آخر 

داده   ص ی تشخ کاماًل    مناسبت را   ن ی ا ظرفیت    ها از آن   ی بودند، فقط برخ   کرده   ی را سازمانده  ی جلسات   طبیعتًا

 شی دموکرات اتر  الی به کار گرفتند. حزب سوس   برگزاری آن   یو از همان ابتدا تمام تالش خود را برا بودند  

 یشدری فر ی آن را چند هفته بعد  . نتیجه بود  یی استثنا ای  نمونه ها  توده   ی وخوخود از خلق   یواسطه درک بی در  

 ترینترین و مناسب باشکوه جشنواره را به    نی ا   ْن، وی ش ی و در اتر   ، ْشی، اتر ی اروپا در قاره بیان کرد که »   انگلس 

 [ 8جشن گرفت.«]شکل  

به تدارک روز اول ماه   صمیمانهکه  به جای آن   ، ی محل  ی هااز کشورها، احزاب و جنبش   ی اری واقع، در بس   در 

معمولِ   ،بپردازند مه   تقس استدالل   باچپ،    است ی س  طبق  و   ایشکل    یباره در   ک یدئولوژ ی ا   ی های بندم ی ها 

. رهبران در برگزاری آن عاجز و ناتوان بودند   ی احتیاط محض، یا به واسطه  تظاهرات   ن یمشروع ا  های شکل 

 یطبقه   ِشها، افکاردولت   ک ی ستریه   یگاه   یو حت   یعصب شدت  به در مواجهه با واکنش    مسئولْ   ست ی ال ی سوس 

 دادند ی م  ح یاغلب ترج   کردند، ی م   د ی تهد   س ی پل  آزار و اذیت به سرکوب و کارگران را که    ان کارفرمای   و متوسط 
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 تیافتاد که ممنوع   در آلمان اتفاق ی بارز آن  نمونه اجتناب کنند.    یی ارو یرو   ز ی آم ک یاز حد تحر   ش ی ب   هایشکل از  

لغو شده بود. آگوست ببل رهبر حزب خطاب به انگلس نوشت:   بودن ی رقانون ی سال غ   ازده ی حزب تنها پس از  

 یر یاز درگ   د ی با . ما  م یها را در تظاهرات اول ماه مه تحت کنترل نگه دارکه توده   م ی دار  دالیل زیادی »ما  

 [ 9] موافقت کرد.  هم  و انگلس   «.م ی اجتناب کن 

 رایاعتصاب کنند، ز   ی عن یتظاهرات کنند،    یکار روز    در  از کارگران خواست   د ی با   ای بود که آ   نی مهم ا   موضوع

 اساساً   دانستندی نم ی  مستقر قو   یکارگر   یهاه یپنجشنبه بود. احزاب محتاط و اتحاد   1890اول ماه در سال  

در   خواستندعامدانه می   کهین مگر ا به خطر بیاندازند؛  را    شانی خود و اعضا  ْنی نماد  یبه خاطر ژست   دی چرا با

یا درگیر آن شوند  . بودنیز چنین    کا ی کار آمر   ون ی که طرح فدراس چنان   ،کنشی صنعتی حضور داشته باشند 

 نی ماه. ا آن  و نه در روز اول    برگزار کنند  ه ماه م  ی ه کشنب ی   ننخستی را در    یظاهرات ت داشتند    لی تما   ن،ی بنابرا 

 ه م اول  روز بزرگ    ن ی نخستکه    است  لی دل   نی به هم   ؛ ماند  یباق به همین شکل نیز  بود و    یی ا ی تان ی برپیشنهادی  

جا، برخالف اگرچه در آن   داد، ی نیز همین را ترجیح می حال، حزب آلمان   ن ی برگزار شد. با ا  هم   4  انگلستان در   در 

 یالملل ن ی ب   ی در کنگره   یمسئله قرار بود به طور رسم   نی در واقع، ا   غالب شد.   ه اول ماه م روز  در عمل    ا، یتان ی بر 

سال    روکسلب   ستی ال ی سوس  شود؛    1891در  بربررسی  آلمان   هایی ا ی تان ی و  فرانسو  های و  اتر   های با   ها ی ش یو 

 یهااز جنبه   گری د   یار ی مانند بس نیز ه   موضوع  ن یا   گری بار د   [ 10] خارج شدند.  گیری ی مخالفت کردند و از رأ 

به   یا اشاره   چی ه   ی اصل   یه م بود. قطعنا   خی تار این    یالملل ن ی انتخاب ب   یتصادف و    یاول ماه مه، محصول جانب 

قرار غیرتعطیل  اول ماه مه در روز    نخستین به وجود آمد که    ل ی دل   ن ی به ا صرفًا    توقف کار نداشت. مشکل 

 کردند بالفاصله و لزومًا متوجه شدند. ی م   ی زی ر تظاهرات برنامه   یکه برا   ی کسان   ی طور که همه گرفت، همان 

 بود و نهنماد    انتخابِ   قاً ی اول ماه مه را ساخت، دق   ، در واقعچه  آن   رد. اما ک ی حکم م   ی گرید   اقدامبر    اطی احت 

مراسم   یحت   ای از تظاهرات   شی ب   یزی کار بود که اول ماه مه را به چ   نی متوقف کردن نماد   . عملِ ی عقل عمل 

 نی مردد، بر اعتصاب نماد  ی هاه یاتحاد   ه ی عل  ی که احزاب، حت  یی شهرها ا ی کرد. در کشورها    ل ی بزرگداشت تبد 

 شد،  ل ی تبد  یکارگر   تی کارگر و هو  یطبقه   ی زندگ   یاول ماه مه واقعًا به بخش مرکز   ، کردند ی م   یپافشار

روز   ک ی در    کردن از کار   ی خوددار   زیرا   نشد.   ن ی هرگز واقعًا چن   شروعی درخشان،   رغم به   ا، ی تان ی در بر هرچند  

 ی و هم جوهره بود    ــ قدرت    ن ی ا  لی اص   ق یتصد در واقع،  که    ــ   کارگر  یطبقه   قدرتِ تصدیق  هم    ، ی کار

. بوددر جمع خانواده و دوستان  حضور  انتخاب  نپذیرفتن اجبار کار و عرق جبین. این در واقع،    یعن ی  یآزاد 

 ی: نوع التیو هم تعط شد  ی محسوب می طبقات   ی و مبارزه   ی طبقات ی تصدیق  حرکتی به نشانه هم    ن، ی بنابرا 

 یروزی جشن پ   1890سال    طی . و البته در شرارسد فرا می   کار  یی ازبعد از رهاکه    یخوب   یزندگ   یبرا   پرده پیش 

اول ماه مه سرشار از احساسات و چنین شرایطی  . در  ومیاستاد   پیرامون  ای دور افتخار برنده   چون هم بود،    ز ی ن 

 بود.  د ی ام 
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او   ؛دموکرات آلمان، اصرار داشت   ال ی حزب سوس   ی یه برخالف توص   ، آدلر  کتوری است که و  یز ی همان چ   نی ا 

خواست از ی که ببل م باشد    یی ارو ی رومحرک همان   قًای دق  دی با  ش یاتر سوسیال دموکرات که حزب معتقد بود 

 یی حا یانتظار مس   چیزی شبیه به   ، ی ا توده   نوگروی   ، ی سرخوش   ی مانند ببل، حال و هوا  ز یآن اجتناب کند. او ن 

 گفت می طور که ببل  داد. همان   ص ی ود، تشخ جاری بزمان    آن از طبقات کارگر در    یار ی بس میان  را که در  

کافی باورند که فقط  ن یها بر ااست. آن   تغییر داده را   ی اس ی س  یدیده آموزش  تر کم  یها توده   ذهن »انتخابات 

 نی که ا   دید الزم می برخالف ببل، هنوز    ، آدلر [  11«] .افت ی دست    ز ی توان به همه چ ی بخواهند و م   ی ز یچ است  

عالوه   .برانگیزاند ها  توده   یدرد هم   ش ی از فعاالن و افزا   ی ب ی ترک ی با  ا حزب توده   ک تشکیل ی  یاحساسات را برا 

توانستند با نمی قدرت جنبش را    ، ن ی . بنابرا نداشتند   یرا حق  نوز  ه   ها ی برخالف آلمان   ی ش ی کارگران اتر  ن، ی بر ا

درک کردند که پس از   هنگامیرا    م ی کنش مستق   یکننده یج بس   توان   های ناوی . اسکاندهند نشان د   انتخابات 

 اگر همراه با توقف کار، و نه   ژه ی و»به   دند، مثبت دا   ی رأ   1891تکرار تظاهرات در سال  نفع  اول ماه مه، به  

 برخالف نظر )  1891که در    ؛ چرا نظر را داشت   ن ی هم  زی ن   الملل بین خود    [ 12] «. باشدهمراه    دهی ابراز عق صرفًا  

ترک کار در »تظاهرات در روز اول ماه مه و   ی برگزار نفع ( به م ید ی که د چنان  ی، و آلمان   یی ا ی تان ی بر  ندگان ی نما 

 [13أی داد.]نیست« ر   رممکن ی که غ  یی هر جا

کارگران   رای ز   ،معنای دقیق کلمه نبود به   یخواهان اعتصاب عموم   یالملل ن ی که جنبش ب   نبودبدان معنا    نی ا 

 ی آن لحظه، در عمل هم از قدرت و هم از ضعف خود آگاه بودند. به گفته   انی پا ی با تمام انتظارات ب   متشکل،

 در هامبورگ یکپارچه »سرخ«  کارگران   وگوهایگفت اطالع از    یبرا   مجلس که    یلباس شخص   ایه س ی پل 

شد این بود مطرح می   ی پرولتر  این شهر  یو بارها   هاخانه یکه به طور گسترده در م   هاییپرسش   د،فرستاده بو 

 به ازای   روز   ک ی دستمزد  از  انتظار داشت که    توان ی م   ا ی در روز اول ماه مه اعتصاب کنند    د ی مردم با  ای آ که  

 خواستندهم می اگر    ی حت  رگراناز کا  یار ی بس [ این طور که معلوم است  14] .واهند کرد نظر خ صرف تظاهرات  

اول ماه مه کپنهاگ  برگزارکنندگان نخستین به    ، تلگرافی آهن راه سان، کارگران بدین .  ند ی ای ب   رونی ب   توانستندن 

صاحبان از سوی  شده فشار اعمال  لی که ما به دل با این : » قرار گرفت قیتشو مورد  فرستادند که خوانده شد و 

هشت ی  کار روزانه   یمطالبه از  خود را  کامل    ت یحما  م، ی حضور داشته باش   گردهمایی در    م ی توان ی قدرت نم 

نخواهیم کرد  متعهد پارچه  یک و    ی کارگران قو  دانستند ی م   ان ی که کارفرما   یی در جا   اما   [15]. ساعته دریغ 

اغلب به طور ضمن را تعط   توانی م که    رفتند ی پذ ی م   ی هستند،  اتر   ل ی آن روز  بود.   ن ی اغلب چن   ش ی کرد. در 

 رغمبه و    ی، مرخص   ی و عدم اجازه   یی ما یراهپ   ت ی ع بر ممنو  ی وزارت کشور مبن   ح یدستور صر   رغم به   سان، بدین 

اوقات روز قبل از اول ماه مه  یگاه حتی و    را روز تعطیل ندانند ــاول ماه مه  که  ان ی کارفرما   یرسم   می تصم 

در اول   ا،ی عل   ش ی اتر  ر، یدر اشتا   حات ی تسل   یدولت   ی کارخانه   کردند ــجایگزین می کار    ل ی تعط روز  عنوان  به را  

به   ی متعدددر کشورهاان  کارگر   قدرآن ،  به هر حال   [ 16] شد.  ل ی تعط و هر سال پس از آن    1890ماه مه  
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درصد از کارگران شهر   40گذشته، در کپنهاگ حدود    ن ی. از ا پذیرفتنی شد  آمدند که جنبش توقف کار  دانی م 

 [ 17] حضور داشتند.  1890در تظاهرات سال  عماًل  

درخواست شود.   تکرار آنبود که    ی ع یاول ماه مه، طب نخستین    رمنتظرهی و غ   ر ی گ چشم   تی موفق   نی توجه به ا   با 

د همان  قباًل  که  اسکاند   یها بش جن   م، ی دی طور  اسپان   ی، ناوی متحد  تابستان    ،ها یی ای مانند  خواستار   1890در 

مبارزان   گیرم کردند.   ی روی روش پ  ن ی از ا   یی از احزاب اروپا ی اسال، بخش عمده  ان ی. در پا برگزاری آن شدند 

 یساالنه   ی عاد  دادی رو   ک یبه    این مناسبت را  1890در سال    یاقطعنامه برای نخستین بار با تصویب  تولوز  

جنبش را به   1891در  الملل  بین بروکسل    ی که کنگره   برای کسی عجیب نبود اما    [18]د، کردن   ل بد  یشهردار 

طور همان   . انجام داد  ز ین   گر یدو کار د این کنگره  حال،    ن ی کرد. با ا ی اول ماه مه متعهد  سالیانه منظم    ی برگزار 

که باشد،   ی روز ماه، هر روز  نخستیندر    یبا تظاهرات   د ی که اول ماه مه با   کرد کنگره پافشاری    م، ی د ی که د

 تصریح  و   کار هشت ساعت    یبرا  ی اقتصاد  ای عنوان مطالبه آن به   ی واقع   »سرشت   برجشن گرفته شود تا  

کار در   هشت ساعتنیز به خواست  را    گری د  ی مطالبه دو    کمکنگره دست   [19«].تأکید شود  ی مبارزه طبقات 

، بدل شد از اول ماه مه    یرسم   یبخش به  پس    نی از ا  شعار صلح  : قانون کار و مبارزه با جنگ. اگرچهد فزو ا  روز 

 یلملل این ب   سرشتکه    شعاریعنوان  اول ماه مه ادغام نشد، مگر به   مردمی اقعًا در سنت  و خود    یاما به خود 

را تقو ی ا  ا می   تین مناسبت  با  ا   نی کرد.  تظاهرات،   یا برنامه   ی قطعنامه عالوه بر گسترش محتوا  ن یحال، 

را نه روز  آن    جنبش رسمًا  . گفت سخن می   اول ماه مه   « جشن گرفتن» از  قطعنامه  داشت.    ز ین   ی گر ی د   ی نوآور

 .تشناخ   تی جشنواره به رسم   در حکم بلکه    ی اسی س   ی ت ی فعال ی به منزله تنها  

با شور و   ، هاست ی آنارش   بدیهی است   و   ، نبود. برعکس، جناح مبارز جنبش   ه یاز طرح اول   ی بخش   ن ی ا  گر، ی بار د 

ا   حرارت تمام بود.   ی ک ی دئولوژی ا  لی بر اساس دال   واره جشن  یه د ی با  مخالفت کردند. اول ماه مه روز مبارزه 

اعتصاب زور گرفته شده، به    به   داران ه یسرما   روزه که از یک که اوقات فراغت    دادندی م   ح یترج   هاست ی آنارش 

و   رهی ت   ی دگاه ی د   ونی انقالب  نی مبارزتر   مانند همیشه.  کند را سرنگون    نظامکل  ی گسترش یابد تا  بزرگ  یموم ع 

گاه و که    ی و خاکستر  اه یس   های انبوه توده   نگاری نقش طور که  ، همان ی داشتند تار نسبت به مبارزه طبقات 

دادند اول ماه   ح یها ترج ست یآنارش [  20] کند. ی م   د یی را تأ  شد این دیدگاههای سرخ روشن می با پرچم   گاه ی ب 

ـبزرگداشت شهدا    روزمه را   ، [ 21«] روز جشن   یروز غم و اندوه به جا »،  1886در سال    کاگوی ش   یشهدا   بدانندـ 

به اول ماه مه    ی شناخت شهادت   یجنبه   ا، ی تال ی و ا   ی جنوب  یکا ی آمر   ا، یبودند، مانند اسپان   رگذار ی تأث   هر جا که و  

ای طور که مطالعه ن نبودند. در واقع، هما   یانقالب ی  از برنامه   یو آلو بخش   ک ی شد. ک بدل  مناسبت    نی از ا   ی بخش 

 دن ی نام   ی حت   ا یدهد، امتناع از برخورد با آن  ی در بارسلون نشان م   یست ی روز اول ماه مه آنارش   ی درباره   جدید 

اعالم آن قبل از    ی اصل   ی های ژگ ی از و   یک ی   ، ( Festa del Traball)  ی کار« تحت لوای »جشنواره آن  

از   یها حت ست ی از آنارش   ی . برخ چی ه   ای   ی انقالب جهان   ا ی   اقدامات نمادین به درک!   [22] بود. ]اسپانیا[    یرجمهو 
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که در واقع آغازگر انقالب نباشد،   ی زی که هر چ   ل یدل   ن ی کردند، به ا  یاعتصاب اول ماه مه خودداربه    ق یتشو

انحراف   شی ب چیزی   نیست  یاز   ست ی کال ی سند و    یانقالب   ژ. ت.(   عمومی کار )س.   ونی. کنفدراس رفرمیستی 

 [ 23] نداد.  رضایت جشن اول ماه مه    به اول    ی تا پس از جنگ جهان   ی فرانسو

بدون شک ها آن  رایروز اول ماه مه به جشنواره باشند، ز   ل ی تبد مشوق دوم  الملل بین   رهبران بعید نیست که 

تاکت ی م  از  طب   ی ست یآنارش   ی تقابل   ی ها ک ی خواستند  و  کنند  گسترده   عتًایاجتناب  برا  ی مبنا   ن یتراز   ی ممکن 

، قطعًا گذرانی وقت خوش و هم   مبارزه هم  ،ی طبقات   التی تعط یک   یه د ی کردند. اما ا ی م   تی حما زی تظاهرات ن 

 ؟منشاء این ایده چه بودها نبود. در ابتدا در ذهن آن 

 ی ن یی آ   یدر چرخه   شه یر  قًای عم   یبهار   الت یداشت. تعط   ی مهم نقش  شک  بی   خی انتخاب تارکه  نخست این 

است. به عنوان   عتی طب   حیاتد ی از تجد  ی خود نماد  ه نیزمعتدل دارد و در واقع ماه م  ی شمال   مکره ی سال در ن 

از مشکالت   یک همین ی   فاقًاات   [24] بود.   یعموم   التیتعط   باً ی تقر  نهی ری مثال، در سوئد، اول ماه مه طبق سنت د 

. جویانه باشد توانست مبارزه می   صورت  نی ا   ری بود که در غ   ای ماه مه در استرال   ی زمستان   یمربوط به جشن روزها 

مشهود است کاماًل    [ 25]قرار گرفته، ما  در دسترس    ری اخ   ی هاکه در سال   یو ادب   ی نگارنقش از مطالب فراوان  

در نظر گرفته مناسبت    ن ی نماد ا   به شکل عمومی و  ناخودآگاه  ها  تر از همه گل و مهم   اهان یگ   عت، ی که طب 

ساده شدند می  جلسه   ،یی روستا  یها یی گردهما  نی تر .  روستا   1890  یمانند  با نه    ،[ 1ـ 25اشتایری]   ییدر 

از    یی تابلوها با  ، بلکه  ها پرچم  از   ی ک ی   جذاب از   ی عکس   [ 26]شعار و نوازندگان. در کنار    گل همراه است پر 

را نشان   ،دموکرات، زن و مرد   ال ی سوار سوس کارگران دوچرخه   ش،ی اتر در    باز هم اول ماه مه،    مراسم بعدی

با    دهد ی م  نوع   ، گل ، غرق در  کودک   ک ی و    روند، ی رژه م   با گل   شدهتزیین   های دوچرخه که   یصندل   ی در 

 [ 27خورد.]تاب می   دو دوچرخه  نی ب   ان کودک 

 شوند ی م دیده    1889  المللن ی ب   ی در کنگره   ی ش یاتر   ی ده ن ی خشن هفت نما  تصاویر   پیرامون ناخودآگاه    ها گل 

ی واقعه .  کرده بودنفوذ    نیز   مبارز  یهادر اسطوره   ی ها حتگل   شد.  ع یتوز   نی ودر  اول ماه مه  نخستین    یکه برا 

 هجده سالهی  بلوندو  ا ی مار  با   د ی سنت جد طبق   ، در فرانسه، کشته با ده    [1- 27]  1891در    تیراندازی فورمی 

از هر دو جنس    200  رأس ، که در  شود نشان داده می  با جوان  از گیاه   پرشکوفه   ای شاخه دادن  تاب   بود و 

دو سنت سربازان کشته شد.  به ضرب گلولهکه آن تا رقصید  چنان می که نامزدش به او داده بود هم زالزالک 

گویاست،   زالزالک  یطور که شاخه ابتدا، همان   ؟ ی . چه گلشده است  ادغام  ری تصو   نی ماه مه به وضوح در ا 

: تکیه کرد رنگ خود  هم   یهاشکوفه   خیلی زود به اگر جنبش    یحت   ، ، نه سیاست کنند ی م   ی ها بهار را تداع رنگ 

 .بودند متفاوت    یمل   یها حال، سبک  نی . با ا سرخ   خک ی تر از همه م ، خشخاش و مهم سرخ گل  
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ا ام   اتی ح د ی تجد   ، ی ، جوانشکوفا رشد    ی نمادها  ری ها و سا وجود، گل   ن ی با   یزنان جوان، محور   ی عنی  د، ی و 

 ر ی مختلف تکث   ی هامناسبت، که بارها و بارها به زبان   ن ی ا  ینمادها برا   نی تر ی که جهان   ست ین   ی هستند. تصادف 

 ی که در کاله   ی زن جوان مشهور  تصویر  ژهیو به   ــ   ند ی آی م   ]نقاش و تصویرگر انگلیسی[  نی از والتر کر   ، شدند 

و   ، ت یاهم ی کوچک و ب   ا یتان ی بر   ی ست یال ی . جنبش سوس شود ای گل دیده می شده با حلقه [ تزیین 2-27]  فریگی 

 امیل ی و   قیاز طر این جنبش  حال،    ن ی بود. با ا  ای ناچیز و حاشیه پس از چند سال اول    مه اول ماه    ی روزها

 ، در آن دوره   ین هنر نو  ا ی   د« ی »هنر جد   ن ی رگذارتر ی تأث   بخش الهام   ، ی دست   ع ی و جنبش هنر و صنا  ن ی کر   س، ی مور

اول   گراییالملل وجه شاهدی بر بین هیچ  به    ای تان ی بر  ی نمادنگار  ر یکرد. تأث   دا ی پ   هروح زمان   یبرا   یق ی دق   انی ب 

 .ستی ماه مه ن 

به وجود آمد  واسطه ی ب باً ی خودجوش و تقر  گری بار د یکارگر  التیتعط  ای   ی عموم  ی جشنواره  یه د ی واقع، ا در 

به طور »  هم  و   « کار نکردن»تواند هم  ی م   feiern  یواژه   یکه در آلمان   ت یواقع   ن ی بدون شک به کمک ا  ــ 

که در انگلستان   کردن«   »اعتصاب عنوان مترادف  به   « کردن  ی ازب» . )استفاده از  « معنا دهد جشن گرفتن  ی رسم 

در   دی رس ی به نظر م   ی منطق  به هرحال،.(  رواج نداشت   آن سده  انیدر پا   گری بود، د   ج یرا سده  اول    یه می در ن 

با معاشرت و بعدًا  را    یگاه صبح   یاس ی س   ی هایی ما یماندند تا جلسات و راهپ ی که مردم از کار دور م  یروز 

مسافرخانه   لی کم ت   ی سرگرم  نقش  رستوران کنند،  و  به ها  بس ها  جنبش  محل مالقات  . شودمهم    ار ی عنوان 

 لی تشک   بسیاری از کشورهارا در    ست یال ی از فعاالن سوس   گیریچشم بخش  ها  میخانه و  فروشی  صاحبان پیاله 

 [ 28] دادند ی م 

که در آن روزها »کار مردان« بود،   است، ی. برخالف س آن اشاره کنم  مهم   ی امدها ی از پ   ی ک دانم به یالزم می 

حضور و مشارکت زنان در اول   یو هم منابع ادب   ی بصرشد. هم منابع  ی م نیز  شامل زنان و کودکان    التیتعط 

کرد، و اتفاقًا،   ل ی بدت   ی واقع  یطبقات   شی که آن را به نما  ی زی چ [  29]دهد. ی نشان م   همان آغازماه مه را از  

 [ 30]ارتباط نداشتند، جذب کرد،   هاست ی ال ی با سوس   ی اس ی را که از نظر س   ی کارگران   ی انده ی به طور فزا  ا،ی مانند اسپان 

 ماً ی که خودشان مستق   ی ها تعلق داشت. زنان نبود، بلکه به خانواده محدود  به مردان  این روز  بود که    ن ی ا  قاً ی دق 

از کشورها،  ی کارگر در تعداد یزنان متاهل طبقه  تی اکثر  ی عن یدر بازار کار نبودند،  ر یمزدبگ   کارگر به عنوان  

عمدتًا به   ی مزد  شغلی کار   ی شدند. اگر زندگ گرفته می   سان یک با جنبش و طبقه  ه مه  ی اول ما واسطه به علنًا  

 ی کارگر متحد کرد.سن و جنس را در طبقه   روزْ   کی   یاز کارکردن برا امتناع مردان تعلق داشت،  

در اند، به جز  بوده   ی مذهب  التیتعط   ، در اروپا   هرصورت زمان، در    ن ی از ا  پیش   یعاد   التیتمام تعط   بًای تقر

اول ماه مه جامعه   ا یتان ی بر  با   همانند  یبانک   الت یبه تعط   یی اروپا   ی که معمواًل روز  اول ماه مه  شده است. 

 نی . اوجه اشتراک داشت  یی گرای لل لم این ب در    ان، کارگر   زبان به    ، ای بودن  ی جهان   یدر آرزو  یح ی مس   التیتعط 

متعدد اول   ی هابروشور افزود.    اول ماه مه   ت یو بر جذاب کنندگان تأثیر گذاشت  بر مشارکت   قًای بودن عم ی جهان 
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 یفرهنگ   خ یو تار   ی گارننقش   یبرا   ی مندارزش   اری منبع بس   و  ند د ش ی م   د ی تول   یماه مه، که اغلب به صورت محل 

حفظ شده   ست ی ماقبل فاش   ی ای تال ی ا  ی برا  فقط   هایی طرح   ن ی مختلف از چن   نوع   308  ــ مناسبت هستند    ن ی ا 

حداقل   ی حاو  1891در سال    ا ی اول ماه مه از بولون ی  مجله   ن ی . اول بودن تکیه دارندهمواره بر جهانی   ــ است  

عید   ا یپاک    د ی ع   ه ب آن    ه یو البته، تشب   [ 31] روز است. این  بودن  ی جهان   ی باره به طور خاص در   مطلب چهار  

 .سنت عموم مردم  ی بهار  ی هاجشن تشبیه آن به  که    دی رس ی به همان اندازه آشکار به نظر م   گلریزان 

 دی جد ( festa del lavoro)  جشن کارگریخودجوش  تی که به شدت از جذاب  ییا ی تال ی ا   ی هاست ی ال ی سوس 

 1892پاک کارگران« را حداکثر از سال    د ی سواد آگاه بودند، اصطالح »ع ی و ب   ک یعمدتًا کاتول   ی ت ی جمع   ی برا

 ی راحت به [  32] . رایج شد  1890  ی از دهه   یالملل ن ی دوم در سطح ب   مه یدر ن   یی ها ه یتشب   ن ی به کار بردند، و چن 

 یپر سر و صدا  یهاسال نخستین  در    ی حت   ی،ست ی الی سوس   دی . شباهت جنبش جد دی آن را فهم   لی توان دل ی م 

 ن، ی مشهود بود. بنابرا  یی حایبا انتظارات مس   ی ن ی د   یای جنبش اح   کی به    ، ی جنبش مذهب   کی به    اول ماه مه،

 یروحان ر یواعظان غ   ی به بدنه   کمدست   ای   ،ها یش به کش   هی رهبران، فعاالن و مبلغان اول   ی دنه ب جهات،    ی از برخ 

 بیانرا  ی زی که چ  می دار در اختیار   1898در سال   ک یالعاده از شارلوا، بلژ بروشور خارق  کی . ما شباهت داشت

قادر به توصیف آن   ی دیگری کلمه   چی کرد: ه   ف ی اول ماه مه توص  ی آن را موعظه   توانی که فقط م   کند ی م 

(، Parti Ouvrier Belge)   شک خداناباور حزب کارگران بلژی ب عضِو  و    نده ی ده نمااین بیانیه را    نیست.

 دیگر یک »به  )کارل مارکس( و    شوید«ها متحد  ی کشور کارگران همه »مشترک    ی سرلوحه تحت    یا به نام آن، 

 دهد:ی آن را نشان م   ی هوا و  . چند نمونه حال کرده بودند  ه ی( ته یس ی)ع عشق بورزید«  

 سانبه درخشد. خود را  ی در شکوه خود م   عت یطب   ی که تکامل دائمهنگامی فرا رسیده    ساعت بهار و جشن » 

 «. د یآماده شو   دی جد   ی زندگ   یو برا  د ی کن   دی از ام   سرشار  عْتی طب 

 ها ونوشیدنی : مراقب  بگذاریداحترام  »به خود  )   ی اخالق  ی ها دستورالعمل ی  چند قطعه درباره از    پس بیانیه  

ی ای درباره قطعه با    ، یست یال ی سوس   قی( و تشو ره ی و غ   «کنندی م   ریتحق   وکه شما را مست    دی باش   یاحساسات 

 :رسد می   انیبه پا   ایه هزار  د ی م ا 

زود  ی زود  به»  به  محو خواهند شد!  ارتش جنگ   ی مرزها  و  پا ها  فضاافت ی د  ن خواه   انیها  که  بار   ل ی ! هر 

کرد. و سپس، در صلح و   دی خواه   تر یک را نزد   نده ی آ   ن ی ا  د، ی کن   ن ی و عشق را تمر  ی بستگ هم   یست ی ال ی سوس 

 یاجتماع   یه فی وظ ، آن هنگام که خواهد شد  روزی پ   سمی ال ی به وجود خواهد آمد که در آن سوس  یجهان  ، ی شاد 

 [ 33«] درک شود. فرد  هر   ی جانبه همه   رشد به عنوان   ی همه به درست 

 ین ی لحن و سبک گفتمان د   غالبًابود و    کیش   ک ی   دی جد   ی جنبش کارگرموضوع این نیست که  حال،    ن ی با ا 

ها که توده   یی در کشورها  ی بود، حت   یمذهب   یالگو   ریکم تحت تأث اتفاقًا این جنبش بسیار    ؛ کرد ی را منعکس م 
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 دی و جد   می قد   مان ی ا  ن یب   ی اندک   ییگرا عالوه، هم ه ب   [34یی غرق بودند.] سا یکل رسم   و در راهو    یمذهب   قاً ی عم 

 ساها، یمخالف کل   حًای و تلو   ی ررسم ی غ   ی هاشکل فرقه   سم ی( که پروتستان شهی)اما نه هم   ی وجود داشت، مگر گاه 

 ی سکوالر و ضدمذهب   مبارزجنبش    ک ی   ی ست ی ال ی سوس   ی کارگرجنبش    گرفت. ، را به خود می مانند انگلستان 

 داد.  ریی تغ   ی اطور توده را به   ن یسابقًا متد   ای  ن ی متد  ی هات یبود که جمع 

جذاب بود که   یمردان و زنان   ی برا  کارگری   جنبش و    سم یال ی د. سوس ش   ن ی که چرا چن   درک کنیم   م ی توان ی م 

 ی ساهایکه کل   ای ی نداشتند، آن هم در جامعه ا در جامعه   ی مناسب   گاه ی جا   و آگاه از خوْد  ع ی بد  ی ا طبقه   بسان 

به مستقر  از ـ   بیرون » برای    یی ها گاه سکونت   ع در واق   . آن بودند   ی سنت   مظهر   ک، ی کاتول   یسا یکل   ژه ی و ، و  ـ 

یا از نظر   ، ی ا کارخانه   ا ی  ی صنعت ا شی پ   ا ی   خیز معدن   ی مانند روستاهاه   ی از نظر شغل مثاًل    وجود داشت،   ها «گود 

 ل ی س ی در س  پیانا دی گرچی « سرخِ »   یبه روستا معروف اساسًا   ییروستا ساکن   یهایی ای مانند آلبان ه   خاستگاه 

تر گسترده   ی از جامعه   ی ها را به طور جمع که آن   یگرید   های ار یبا مع پیانا دلی آلبانزی( که    )در حال حاضر 

کار،   نی عنوان جامعه عمل کند، و با انجام ا به   بود جا »جنبش« ممکن  . در آن ندد ش ی د متحد م کر ی جدا م 

امر   نی حال، ا   ن ی. با ا یرد در اختیار بگ بود،    دین روستا را که تا آن زمان در انحصار    یم ی از اعمال قد  یار ی بس 

 ایی ل ی تعط   تنهابود که آن را    ن ی اول ماه مه ا  م یعظ   تی موفق   یعمده برا   ل ی دل  کی بود. در واقع    نامعمول 

در آن سهیم   ی گری کس د   چ یاست، ه به معنای دقیق کلمه مرتبط کارگر    یطبقه   بهدانستند که منحصرًا ی م 

بود که در آن   ی روز  به عالوه، شده بود.    کسب اقدام خود کارگران  با  که    ای بودی ل ی نبود، و به عالوه، تعط 

 یرسم   ی روز فضا  ک ی  ی گرفتند و حداقل برامی عموم قرار    د ی د  معرض بودند در    ی که معمواًل نامرئ   ی کسان 

 ان ی چ جشن معدن  و  ، یی ا ی تان ی بر  ان ی چ جشن معدن  [ درست است که 35] کردند.می  ر ی حاکمان و جامعه را تسخ 

برگزار صنعت    ک ی بر اساس  این جشن  اما    ،بود روز اول ماه مه  دار  طلیعه آن،  ی  بازمانده   تریندیرینه دورهام  

 یی باادعا   ، ی سنت   دیناول ماه مه و    میان  رابطه   یگانه  ، نظر   نی ا   از   [36] . رکارگ   ی کل طبقه برای  و نه  شد  می 

اول ماه مه در  پو    یدر دره   ی لمباردی ایتالیا[ منطقه روزنامه قطع بزرگ وگرا ]شهری در  حقوق برابر بود.  

. طور   نی ها هم هم وها جشن خود را دارند. دموکرات ره انی ها جشن خود را دارند، م ش ی اعالم کرد: »کش   1891

 [ 37«] .تکارگران سراسر جهان اس   جشناول ماه مه  

د  ن ی انیز    ی گری د   ز یچ   اما  از  را  اصلی  واژه کرد.  می دور    ن ی جنبش  همان   »نوین« آن  ی  در بود،  که   طور 

 یآهنگ کارگر یک    رو د   یکائوتسک   یست یمارکس ی نظری  مجله وان  ی نوین(، عن )زمانه  سایت نویه  دی 

ی نوین با ما پیش شد: »زمانه بند آن چنین خوانده می جیع و تر   مشهود بود اول ماه مه    بامرتبط  و هنوز    شْ ی اتر

به معنای   اغلب   سم ی ال ی سوس  دهد، ی نشان م   ش یو اتر   ی ناو ی اسکاند جنبش در    ی طور که تجربه همان   رود.« می 

 یه و زمان   نوین  ی ها ده ی کردند، و با ا   نیرو در آن مستقر که آن را ساختند و    ی ، با کسان آهن با راه   دقیق کلمه 

 التی تعط   گر ی برخالف د   ، اول ماه مه   [ 38]شد.   وارد   ها ستان هر روستاها و ش به  که به ارمغان آوردند،    نوینی 
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ب   ، ی رسم  جمله  کارگر   ین یی آ   ی اه مناسبت   رت یش از  زمان،    یجنبش  گرامی را  ی  زی چ   چ ی هی  خاطره آن 

آن را با   مند بود عالقه   م، ی دی طور که د که، همان   ی ستینفوذ آنارش   یخارج از محدوده   داشت، به هر حال نمی 

که برخالف   نده، ی آ ی  درباره نبود جز    ی زی چ اول ماه مه  د.  ساز مرتبط    1886در سال    کاگوی ش   های ت سی آنارش 

تصادفی نبود که در سرود انترناسیونال )  به ارمغان نداشت  ا یپرولتار برای  جز خاطرات بد    ی زی که چ  ی اگذشته 

نه   ، ی سنت   دین کرد. »جنبش« برخالف  ی م   تقدیم را    یی رها آیندْه    شود »بساط گذشته بروبیم«( خوانده می 

 .دادپاداش می   نی زم   ن یا  ی را رو  د ی جد   م ی اورشل   لکهپاداش پس از مرگ، ب 

تصو  ینگار نقش  که  مه،  ماه  اول  نمادگرا  ی رساز ی روز  به سرعت    یی و  را  خود  کاماًل   داد،   گسترشخاص 

هم فرا   ر یو ناگز  بودخوب این آینده چه خواهد آورد اصاًل معلوم نبود، فقط   نده یآ  که ین ا [39] . بودمحور نده ی آ 

مناسبت را به   نی ا   نده، ی آ   سویبه  راه    کی   کمدست روز اول ماه مه،    تی موفق   یبختانه براخوش   .رسید می 

تبد   ی ز ی چ  از تظاهرات و جشنواره  اروپا بس   1890در سال    ی انتخابات   ی موکراس کرد. هنوز د  ل ی فراتر   اری در 

و    معمول نا  را  ی مطالبه بود،  آسان   ی همگان   ی حق  م ب  ی به  برای ه  ساعت    طالبه  در  هشت  د کار  و   گری روز 

مه    یشعارها  ماه  ا   افزوده اول  جالب  مطالبه ین شد.  اگرچه  شد،  را ی  که  اجرا  که  زمانی  تا  بخش ی،   یبه 

 رسماً ، هرگز  ه بود شد   ل یتبد  گری د  ی و جاها  ا ی تال ی ا   ، ی ناوی اسکاند  ک، یبلژ   ش، یاز اول ماه مه در اتر   ریناپذ یی جدا 

مانند   ی اس ی س   ی محتوا  ی الملل ن ی ب   جزء  را  روز،   هشت ساعت   ی مطالبه   آن  بعدها مطالبه   کار در  ی صلح، و 

شد و تا حد بدل مناسبت  نی از ا  ری ناپذیی جدا  یبخش به ،  پذیر بود امکان هر جا که  وجود،    ن ینداد. با ا  لی تشک 

 آن افزود.  ت یبر اهم   ی ادی ز 

 ک، یدر بلژ   تی که با موفق   ، ی همگان   یحق را   یبرا   یاعتصابات عموم   به   د ی تهد   ا ی  ی سازمانده   ی یه واقع، رو  در 

کار در اول   ن یاز توقف نماد   ی کمک کرد، ناش   هاه ی احزاب و اتحاد   انسجامو به    افت ی   گسترش   ش ی سوئد و اتر

از   [ 40]. کردندآغاز    1891مه  اول ماه  در    ی ک یبلژ   ان ی چ معدن را    از این دست   اعتصاب   نخستین ماه مه بود.  

 کارگران  به شعار اول ماه مه  روز بزرْگ  ن ی از ا  ی گری د  ی از هر جنبه   ش ی ب   ی کارگر   یها ه ی اتحاد   گرید   ی سو 

مزد کوتاه   یهاساعت »   یعنی  سوئد  و  داشتند.   «باالتر   هایتر  کهمواقع   [ 41]توجه  بود  ه   ی  مانند کارگران، 

ا فقط    ، ا ی تال ی ا کارگران   تمرکز    نی بر  حت می موضوع  و  د   ی دموکراس   ی کردند  به  کردند. می واگذار    گرانی را 

 ی محدود اقتصاد  یبر منافع شخص   ی مبتن   ، ی دموکراس   ازمؤثر آن    پشتیبانی جنبش، از جمله    رگبز   یها شرفت ی پ 

 نبود.

 شرفت ی پ   ینه تنها برا  دموکراسی داشت.    ی نقش اساس   یست یال ی سوس   یکارگر ی هادر جنبش   یدموکراس   البته

را در یک کارل مارکس که   لوحیبا  اول ماه مه در آلمانْ نخستین  . بود ناپذیریی بلکه از آن جدا   ی آن ضرور

در  1891  ه اول ماه م تصور   [ 42] داشته شد. ی داد، گرام ی نشان م در طرف دیگر را   ی آزاد ی و مجسمه طرف  
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 ر یاز آن جزا   ی ک یبه    ا یدر   ی در آن سو   و را در دست دارد  سرمایه کتاب   که   دهد ی مارکس را نشان م   ْشی اتر

شمار برای افراد آن دوره تصویر آشنایی به   ْیا ترانه ی مد   ت یشخص   ک ی  ی های نقاش   در  که   کند ی اشاره می ک ی رمانت 

طلوع جزیره  پشت آن    باشد،   ندهی آ نماد    ترین مندقدرت و    ن ی ماندگارتر قرار بود  که    ،اول ماه مه   د ی خورش   آمد؛ می 

ها و از نشان  ی اریکه در بس   ی برادر  ، ی برابر  ، ی کرد: آزاد ی انقالب فرانسه را حمل م   ی آن شعارها  ی پرتوهاو 

اند تا ناوگان که احتمااًل آماده   اند کرده احاطه    یکارگران   رامارکس    [ 43]شد. ی م   افتی اول ماه مه    ی ادبودهای 

باد ، هر چه  ره یها را به مقصد جز ی کشت  رابودشته شده  آنها نو   های ن بادبابر    و   کنند   تی ، هدابادا   ی: حق 

 اول ماه مه بود. ی سنت اصل  ن ی از کارگران. ا  ت یهشت ساعته و حما  ی کار روزانه .  م ی و مستق   یهمگان 

 ی شعارها  ن ی ب   بی عج   ی ست یز هم   ق یاز طر   ــ   سه سال   ا یدر عرض دو    ــ  گیری چشم سنت با سرعت    آن 

تفس   ست یال ی رهبران سوس  کارگران  ی  خته ی غالبًا خودانگ   ر یو  و  گرفت.   عادی مبارزان   ییشکوفا  [44]شکل 

که هر  ی زمان   ، شکل گرفت  ز ی انگ شگفت  در همان چند سال اوِل ی اتوده  ی ها و احزاب کارگرجنبش  ی ناگهان 

ارمغان    مشهودیروز رشد   به   طبقه   ابراز وجود   خوِد  یی، ها جنبش   ن ی چن   وجوِدخوِد  که    ی آورد، زمان می را 

به روی  د ی جد ی ای دن  یهادروازه  شدن گشوده   ، ن ی . فراتر از اد ی رس ی به نظر م  نده ی در آ  یروز یپ  ی برا ین ی تضم 

 .رسید ه نظر می ب   عالوقوب ی قر ی روزی از پ  ی انشانه   کارگْر  یطبقه 

منظم و  بایست می  ، ی در جنبش کارگر گر ی د  ی زها ی چ  ی ل ی با خ همراه و اول مه،  د ی حال، هزاره فرا نرس  ن ی ا  با 

 یهای روزی بعد از مبارزات و پ   یها در سال   ی روزی و پ   د ی ام   یِ م ی قد   ییشکوفا   تا حدودی   چندهر  شد،  ی م   نه ی نهاد 

 بًای و تقر  ه ی انقالب روس   ل ی اوا   وار انه و شیفته نگرنده ی مه آ  ی اولآن را در روزها   م ی توانی بزرگ به آن بازگشت. م 

هشت یعنی  اول مه    ی یه اول   ی مطالبه   همان هنگام که   م، ی ن ی بب   1920  –   1919ی  هااروپا در سال   یدر همه جا 

در فرانسه   خلقمه جبهه    اول   ی آن را در روزها  م ی توان ی از کشورها محقق شد. م   یار ی در بس کار در روز  ساعت  

، بودند   از اشغال آزاد شده  سمیکه پس از شکست فاش  ارهق   ن ی ا یو در کشورها ،1936و    1935 یهادر سال 

 کمیاول مه    ، ی داشتند ست ی ال ی سوس   ی ا توده   ی کارگر   ی هاجنبش   یی که حال، در اکثر کشورها  ن ی . با ا م ی ن ی بب 

 . شد معمول   1914از سال   پیش 

ا  که،آن   ب یعج  اول مهْ معمول   ی دوره   ن ی در  پ  ین یی آ   ی جنبه این روز    شدن  طور که کرد. همان   دا ی خود را 

بزرگ   ی دگرگون اتاق انتظار    سان دیگر اول مه به ه  این روند زمانی رخ داد ک کرده است،    ان ی ب   یی ا ی تال ی ا   ی مورخ 

ن   ی جمع   ی ن یی به »آ  اول مه .  شدتلقی نمی  الوه   ازمند یکه  و   [ 45]شد،   بدل خاص خود است«    ت یعبادات و 

که به شدند  یکی گرفته می گشاد    ی هاو لباس   مواج   یآن دسته از زنان جوان با موها ا  معمواًل ب نیز    ها ت یالوه 

 ای. آ دهند ی نشان م راه به سوی خورشید در حال طلوع را    زنان و مردانْ بیش از پیش مبهِم  صفوف    ای   تی جمع 

 یچه کس   ؟ ها ین ا  ی از همه   کمی   ا ی   گونش با انگشتان گل م  د ه د ی سپ   ا ی  د، ی ام   ا ی   ، ی جوان  ا ی بهار،    ا ی بود،    ی او آزاد 
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 اری که بس   یگی فر  کاله  ی حت  را یندارد، ز  ی جز جوان  یجهان  ی ژگ ی و چ یاو ه  ، ی نگارنقش از نظر  د؟ی تواند بگو ی م 

 ق یروز را از طر این    فات یتشر قدمت    می توان ی م   د. دن ش ی نم   هافت ی   شهی هم   ،ی آزاد   ی سنت  یها ی ژگ یو   ا ی،  بود   جیرا 

 تیرسم   سده، اما در اواخر  همان آغاز در این مراسم حضور داشتند از    می د ی طور که دکه همان   یی بیابیمها گل 

 ای تال ی هابسبورگ و ا   ی هان ی خود را در سرزم   ی رسم   گاهی جا   1900از حدود سال    سرخ   خک یم   سان، بدین .  افتندی 

ذوقی از فلورانس خوش و  و نگار  ی قطع بزرِگ پرنقش  روزنامه خاص در    ر به طو   گرایی آن نماد .  به دست آورد 

در ای که  (، روزنامه II Garofano Rosso)  میخک سرخ )  شرح داده شد و نام آن را به خود گرفت 

 [ 46] شد.   ی رسم   1911ـ 1912  هایسال   در  . میخک سرخ شد( می   منتشر اول    ی ماه مه تا جنگ جهان  ی روزها

تا   کرد اول مه کارگران    در شروع به نفوذ    ی اس ی رس یزنبق تمامًا غ   ر،ی فسادناپذ   ون یانقالب   و اندوه   غم   رغم به و  

 [ 47] شد.  ل آن روز بد  تداول م   ی از نمادها ی ک ی به  که ین ا 

 ی عن ی  ــ   ی هم قانون این روز  که    ی بود، در حال   ده ینرس   ان ی مه به پا   ی اول ، دوران بزرگ روزهاهمه   ن ی با ا

 اول ماه مهکه    ی ماند. هنگام   ی باق   ی ررسمی و هم غ  ــ   ند کشا ب   ابان ی را به خ مردم  بزرگ    ی ها توده  توانست ی م 

که   ییجا آن متفاوت بود. و از    زومًاها لآن سرشت  ،  شد  ل ی از باال تحم   ،بدتر از آن   ،ا ی   ،شد   بدل   ل ی تعط به روز  

روز ذات    یعموم   ی اتوده   جی بس  نم   این  مقابل   توانستند ی بود،  کنند   ی قانون ی ب   در  حت مقاومت  اگر   ی، 

که   کردند ی افتخار م   سم، یفاش   اه ی س   ی در روزها  ولو  ،ی دل آلبانز   انا ی ( پ ی بعد  ی هاست ی)کمون   هاست ی ال ی سوس 

جا ن هما   ، فرستادند می شهر    ن ی ا   ی گذرگاه کوهستان   برو برگرد به بی خود را    ی از رفقا   ی هر اول ماه مه تعداد 

ها را مورد آن   1893در سال  که    سم یال ی سوس   ی محل   رهبرشود،  ی دکتر بارباتو شناخته م   یکه هنوز صخره 

 کافراد حاضر در ی تظاهرات و یک   1947در سال   انویل بود که راهزن جو   این محلخطاب قرار داده بود. در 

، و به بعد   1914از سال    [ 48] شده بود قتل عام کرد.   برگزار   سم ی فاش   ان ی را که پس از پا   ی خانوادگ   ک ی ن پیک 

در   فقط .  یرسم   اد ی به احتمال ز  ا شد ی   ی رقانون ی غ یا    ای ه ند ی ، روز اول ماه مه به طور فزا1945از سال    ژه یو به 

 یط ی شرا در ی ست ی ال ی سوس  یررسم یگسترده و غ  ی کارگر   ی ها نسبتًا نادر جهان سوم که جنبش  یها آن بخش 

 وجود دارد. تر ی م ی سنت قد  یداد، استمرار واقع   ییشکوفا   امکانرشد کردند که به اول ماه مه  

اول ماه مه   هوجود، کلم   ن ی خود را از دست نداده است. با ا  ی م یقد   ی های ژگ ی ماه مه البته در همه جا و   اول 

 یشورو  ر یمانند اتحاد جماه ه بودند مرتبط نباشد،    د یجد   ی که زمان   ی م ی قد  یها م ی که با سقوط رژ  یی در جا  ی حت 

 کندی م   ی گذشته را تداع   ، ی کارگر  ی هادر جنبش   ی اکثر مردم، حت  یادعا کرد که برا   توان ی نم   ، ی شرق   ی و اروپا

 ییکرده است. امروزه آن جوامع کوچک روستا  ر یی که اول ماه مه را به وجود آورد تغ   یا. جامعه تا حال را

ضیافتی . سپس  می زد   گشتما در روستا  » دارند چقدر مهم هستند؟    ادی به    ی م ی قد  یها یی ا ی تال ی که ا   یپرولتر

همه   ی م عمو  شد.  آن   ی ضااع   یبرگزار  د حزب  کس  هر  و  بودند  آمده   دی ا ی ب   خواستی مهم  که    ی گریجا 

خود را  توانستند ی هنوز م  1890 ی که در دهه  بود افتاده  ی کسان   ی برا   ی در جهان صنعت  ی چه اتفاق  [ 49] .« بود 
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در   ییا ی تال ی ا  ر ی پ   ی بانو  کی  ؟ بشناسند سرود انترناسیونال    « یفقر و بندگ  ی ا ی دن   ، خورده داغ لعنت   ی ا  زی در »برخ 

که تازه در   ای دوازده ساله   ی کارگر نساج من،  »  آورد: را چنین به یاد می   1920مه    ه روز اول ما   1980سال  

روند، همه ی که سر کار م   ی کردم: امروزه کسان پرچم اول ماه مه را حمل می م،  ه بود کارخانه شروع به کار کرد 

، اول ماه مه   ی هاروح آن موعظه   [50«]آورند.ی بخواهند به دست م چه  ا هر  ه آن هستند.    ان ی ها و آقا خانم 

خودت را آموزش بده! مدارس » چه شده است؟    شرفت یعقل و پ روی  پیش به    مان یا   نده،ی اعتماد به آ   سرشار از 

 یقدر قوگاه آن : آن د ی هستند! در چشمه علم و هنر بنوش   یابزار آزاد   همه ها  ها و روزنامه ها، کتاب کالس و  

ما   ر یسرسبز و دلپذ   ن ی در سرزم   اورشلیم ساختن    ی جمع  یای رو   [51«] .دی کن می شد که عدالت را برقرار    دی خواه 

 شده است؟  ه چ 

 ی فرانسو ی آگه   ک ی به نقل از    ــ   ی روز  ست، ی ن   روز تعطیل   ک ی از  ش ی ب   ی ز ی حال، اگر اول ماه مه چ   ن ی با ا  و 

ی ل ی تعط باز هم روز    د، ی کار کن  دی ست ی مجبور ن   دارید چرا کهن   ی خاص   بخشقرص آرام به مصرف    ی ازیکه ن   ــ 

چرا که این   [52] نباشد،   ها« م ی تقو  ی خارج از همه   ی ل ی تعط روز  »   ِنی عبارت غرورآفر  گر،ی د  شاید .  است خاص 

 اولدسامبر و    25به جز    ی،گر ی از هر روز د   شی وارد شده است. در واقع، ب   هام ی تقو   ی در اروپا به همه   تعطیلی

این است. اما    فاصله گرفته  ار ی خود بس   یمذهب   یرقبا   ری از سا[ و  53]، شود کردن کنار گذاشته می کار   ، ه یژانو 

آن،   ق یکه از طر   دادند شکل    ی نام کارگران گم   خوِدروز تعطیل را    ن ی . ا جامعه سر برآورد  ن ییاز پا روز تعطیل  

و به دادند    ص ی واحد تشخ   یطبقه   ک یبه عنوان    تی مل   ی زبان و حت   ،ی را در سراسر خطوط شغل   شان خود 

به کارکردن سر   ی و اقتصاد   ی اس ی س   ،ی اجبار اخالق   گیرند کار نکنند و ازبار تصمیم می اختیار خود سالی یک 

 کشیدندست  ، ماه مه  الت یتعط  معنای  نی ا »کرد:  ان ی ب  1893آدلر در سال   کتور یطور که و. همان زنندباز می 

 [ 54«].است   یکنند انقالب ی احساس م ها  آن است که    یز یچ   ن ی ترسند. ا ی از آن م   نکه دشمنانما است از کار،  

از یک سو به این دلیل مهم است مند است.  عالقه   صدمین سالگرد اول ماه مه به  متعددی    ل ی به دال   مورخ 

که   ی متشکل از مردان و زنان   ی کارگر  ی ها چرا مارکس در جنبش   که این   ح ی توض گشایی است برای  که راه 

به خود    یطبقه و سازمانده   کی   مثابهاز خود به   ی آگاه  یاو را برا  فراخوانبودند، اما    دهی را نشن   شنام   حتی 

 که  مهم استبه این دلیل    ،از سوی دیگر .  تا این حد تاثیرگذار استدادند،  می   صی طبقه تشخ   ک ی   نعنوا 

انی ن و زن که مردا   سازد ی را روشن م   راهی و    دهد، ی مردم را نشان م  های توده   تفکر و احساس   ی خ یقدرت تار 

 ازتر  بگذارند. اما مهم   خی اثر خود را بر تار  توانند ی هستند، م  قدرت ی ناتوان و ب   ، گنگ   فردْ   ک یعنوان  به   که 

 گرن ا ی نما  رایدهنده است، ز تکان   قًای سالگرد عم   ن ی صدماین  ،  غیرمورخ   ا یاز ما، چه مورخ    ی اری بس   یهمه، برا 

به آن   مفصالً   م ی )و در دو جلد حج   د ی نام   اصل امیدآن را    ی،آلمان   لسوفی ف   ، است که ارنست بلوخ   یز ی چ 

را در   این اصل   ی گر ی کس د   چ یاگر ه   . بهتر   یی ا ی بهتر در دن   ای ه ند ی به آ  د ی ام :  ( [55بود ]پرداخته  

 .کند یادآوری آن بر دوش مورخان سنگینی می ،  ه باشد به خاطر نداشت   1990سال  
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دادن به  این تلقی که اول ماه مه تنها تعطیالتی است که منحصرًا به کارگران مرتبط است و پیامد بعدی آن در شکل  [. 35] 

 هاست«: ست. فقط مال آن ها آگاهی طبقاتی، از همان ابتدا موردتوجه قرار گرفته بود. »این روز مال آن 
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Dinner-Denes   کند. به فتح فضای عمومی توسط کارگران در این روز اشاره می   چنین هم 

[36]. Hobsbawm, Worlds of Labour, p. 73 and more generally ch. 5, ‘The 

Transformation of Labour Rituals’. 

[37]. Antonioli and Ginex, Repertorio, p. 23. 

[38]. Greussing, Die Roten am Land, pp.18-21. 
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Gio-Vanna Ginex, ‘L’immagine del Primo Maggio in Italia (1890-1945)’, in 

Comune di Milano, Per I cent’anni, pp. 37-41, and the same, ‘Images on May Day 
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تر در اثر  گیری همگانی ــ پیش ی اعتصاب عمومی ــ نه فقط برای رای گیری ایده نقش اول ماه مه در طرح و شکل   [. 40] 

 زیر مطرح شده است: 
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 پی گرفته شده است: کاماًل    ظهور میخک سرخ در ایتالیا در اثر زیر   [. 46] 

Fondazione Giangicomo Feltrinelli, Ogni anno  

فهرست    Repertorioرسد در  است که به نظر می   Feltrinelliی  ای از موضوعات منفرد در کتابخانه )که شامل مجموعه 

رسد شعری باشد در یک  ها به عنوان یک امر »رسمی« به نظر می نشده است( و تصاویر زیادی دارد. نخستین ارجاع به گل 

 شوند. بنگرید به: ناپدید نمی   1900ها تا  (، گرچه سایر گل 94)ص.    1898مقاله مربوط به  
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 ها بنگرید به: برای گل سرخ در مراسم سوئدی 

Upp. Till kamp, pp. 21-3. 
اساس  دست   [. 47]  بر  قدمت  Dommanget, Histore du Premier Mai, pp. 361-3کم  او  خود  اما   .

  ( یعنی زمانی که 175ـ 6رساند )صص.  می   1890ی  ها در اوایل دهه ی اتریشی ی سیاسی از زنبق را به یک نوشته استفاده 
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 حل رشد سبز است؟بوم: آیا راهحفاظت از زیست

 21مارکس  ت یاز سا

 

 2022می  3

 ی : کاووس بهزادیترجمه

 

ویژه کثیف است و نه به این علت که  ی زمین نه به این علت است که انسان حیوانی بهسازی کره»آلوده

ی انسانی است، در راه و روش تولید ثروت اجتماعی این جامعه،  ها بسیار زیاد. معضل در جامعهتعداد انسان

این سی منابع طبیعی  استخراج  برای  انسان  کار  و  آن  از  استفاده  و  آغازگاه  توزیع  زمانی که  اما فقط  اره. 

ریزی اقدامات اجتماعی مناسب برای حل آن توان آغاز به طرح گاه میاجتماعی بحران شناخته شود، آن 

 کرد«.  

است. این واژگان   1971شناس و فعال محیط زیست آمریکایی بری کومونر در سال این گفتاورد از زیست

 روز و هنوز از اولویت برخوردار هستند.  از پیش به  پنچ دهه بعد بیش
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 داری فسیلی بازگشت و سرمایهعناصر بی

وساز  سترده و عمیق در سوختداری فسیلی چنین گسرمایه  چون همهیچ سیستم اجتماعی در تاریخ بشریت  

نحوی که ما در بطن یک بحران برای موجودیت کل سیستم  طبیعی دخالت و آن را نابود نکرده است، به

 زمین قرار داریم. 

 
های  ی زمین دارد. سالکند که پیامدهای وخیمی برای کرهها همواره کاهش پیدا میهای قطبی در حال ذوب شدن هستند و قطر آن یخ

دهند هنگامی که به نقاط  های علمی نشان میگیرند. اما یافته طور خطی انجام میی فرض مسلط و رایج این بود که تغییرات اقلیمی به متماد

 دهند.طور ناگهانی رخ میبازگشت اقلیمی برسیم، این تغییرات اقلیمی به اصطالح بی به 

را مارکس »شکاف  چه  آن  زمین ایجاد کرده است.ی  هایی عمیق و باز بر کرهولع سرمایه به انباشتْ زخم

ای تنگاتنگِ شکاف جهانی بدل  وساز اجتماعی« توصیف کرد، به شبکهناپذیر در بافتارمندی سوختعالج 

ناپذیر اقلیمی های پیرامون سیستم زمین این روند را تحت اصطالح »عناصر بازگشتشده است که پژوهش

 کنند.  ناپذیر حرکت میی برگشتنقطه  16گران امروز از بیش از  هشکنند. پژوو سیستم زمین« خالصه می

 توانند عواقب فراگیر و بزرگی داشته باشند  تغییرات کوچک می

توانند پیامدهای بزرگی  این نقاط در سیستم زمین حاوی یک چیز مشترک هستند: تغییرات کوچک می

های دائمی  طور نمونه: با گرمایش اقلیمی یخچالشوند. بهخودی خود تشدید می داشته باشند که اغلب به

شود. بقایای گیاهان  شوند؛ حدود یک ششم کل سطح زمین مناطق یخبندان دائمی محسوب میذوب می

 شوند.  صورت کنسرو حفظ میهای دائمی بهو حیوانات در بستر این یخبندان
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به   2016دریای کارا قطب شمال. یک ایستگاه هواشناسی روسیه در سال ی ویز در های قطبی جزیرهامواج در حال ذوب شدن در یخچال

 دریا سقوط کرد.

اکسیدکربن و متان موجود در  کنند، دیتجزیه می  هابا ذوب شدن مواد آلی، این مواد را میکروارگانیسم

ن دلیل برخی همی  شود. بهای میی خود باعث افزایش اثر گازهای گلخانهنوبهشود که به  ها آزاد میآن

گراد  ی سانتیدرجه  2تا    5/1کنند که توقف گرمایش جهانی  های اقلیمی از این فرض حرکت میپژوهش

 شد.در درازمدت حتی دشوارتر از آن است که تاکنون تصور می

 ی بحران اقلیمی در بحبوحه

امدهای وخیم تغییرات  ها پیی آناند که همهشماری منتشر شده های بیها و گزارشدر این میان پژوهش

سالی، کمبود و  های طوالنی گرمای شدید، خشکها، دورانها، سیالبکنند: طوفاناقلیمی را توصیف می

میلیون کشاورزی،گرسنگی،  محصوالت  پناهندهنابودی  و  آواره  بیشها  افزایش  اقلیمی،  آب  ی  سطح  تر 

این امر فقط تهدیدی برای تخریب محل    طور خالصه:ها؛ بهها و یخچالتر قطبدریاها، ذوب شدن سریع

ها پیش آغاز شده زیست میلیاردها انسان، انواع حیوانات و گیاهان نیست بلکه روندی است که از مدت

 است. 

 توان این فاجعه را متوقف کرد؟  گونه میچه

اظت پایدار  حلی برای حفتواند راهداری میاما بخش بزرگی از جنبش اقلیمی مطمئن هستند که خود سرمایه

ای است که بر اساس آن بایستی سبز شدن  داری سبز« نام طرح و ایدهمحیط ارائه کند. »سرمایهاز زیست

کند. روبرت  ی اجرا درآید. در آلمان حزب سبزها از این موضع دفاع میداری به مرحلهسیستم فسیلی سرمایه
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حل صحیح  سگ موادیاب راه  چون هموانند  تهابک یکی از رهبران این حزب مطرح کرده است: »بازارها می

 را پیدا کنند.«  

توانست دوران انرژی  ها پیش میهای علمی و فناوری کنونی، بشر از مدتدر واقع براساس سطح پیشرفت

ای  فسیلی را پشت سر بگذارد؛ در واقع مجبور است اقدامات ضروری را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه

اکسیدکربن  توانند در مدت کوتاهی جایگزین منابع انرژی حامل دیتجدیدپذیر می  هایانجام دهد. انرژی

توان انتشار  ونقل ــ میطور نمونه در بخش حملی پایدار ــ بهریزی اجتماعی هوشمندانهشوند و با برنامه

بهدی را  حملاکسیدکربن  و  انرژی  صنعت  داد.  کاهش  از  شدت  نیمی  از  بیش  انتشار  مسئول  ونقل 

 اکسیدکربن در سراسر جهان هستند.  ید

 رشد سبز: شکست بازار

  1992اما عکس این روند اتفاق افتاد. از زمان نخستین »اجالس اقلیمی« حدود سی سال پیش در سال  

بایستی  ها میالمللی در چندین کنفرانس بر اقداماتی تاکید کرد که براساس آنی بیندر ریودوژانیرو، جامعه

دانیم این  طور که میکار گرفته شود. همانبوم بهبرای حفاظت از زیست  کننده ابزاری تنظیم  عنوانبازار به

ای در اتمسفر زمین  ای نداشتند. هر سال با رکورد جدیدی از نرخ تمرکز گازهای گلخانهاقدامات هیچ نتیجه

بهروبه بدیع  و  نادر  امری  بازار  به  اعتماد  اساس  این  بر  میرو هستیم.  فعالیترسنظر  به  نگاهی  در  د.  ها 

اکسیدکربن در این  از پیش دیونقل با سوخت فسیلی و انتشار بیش  های اقتصادی انرژی و حملبخش

 داری دارد.  ی بسیار زیادی تا سبز کردن سرمایهدهد که بازار فاصلهها نشان میبخش

 داری فسیلی شکوفایی سرمایه

 Global Coal Plantهای زغال سنگ ]جهانی نیروگاه  های ردیابدر حال حاضر براساس بانک داده

Tracker نیروگاه   1052کار هستند. عالوه بر این سنگ در جهان مشغول بهنیروگاه زغال  6600[ هنوز

اند یا در حال ساخته شدن هستند. جای تعجب نیست که تجارت جهانی زغال  مجوز ساخت دریافت کرده

تُن و  میلیارد  13/8بالغ بر  2019سنگ کماکان در حال شکوفایی است. تولید جهانی زغال سنگ در سال 

میلیون تُن زغال سنگ    107،  2020های آلمانی در سال  تُن بود. کُنسرن  05/7ده سال قبل از آن بالغ بر  

نیروگاه زغال سنگ در حال    197تُن از آن صادر شد. در آلمان هنوز    330.000ای استخراج کردند که  قهوه

ن نیروگاه زغال سنگ را تعطیل  آخری  2038کار هستند. دولت آلمان تصمیم گرفته است که نخست در سال  

 کند. 

 

 



179 
 

 باالترین رکورد مصرف نفت 

نخستین  چنینهم برای  دارد:  ادامه  پیوسته  نفت  مرز  مصرف  به  نفت  جهان  مصرف  بشر  تاریخ  در  بار 

لیتری در روز. این میزان نفت    159میلیون بشکه    100بشکه رسیده است. یعنی مصرف    100.000.000

پیوسته    همی نفت بههامعادل یک قطار باربری با واگن  کلیمار پورترترنتی  ی اینبراساس گزارش نشریه

ی شمالی ]نروژ[ است. حتی در آلمان نفت پس از دو دهه پس از »گذار از انرژی  از جنوب ایتالیا تا دماغه

 ترین منبع انرژی است.  چنان مهمتجدیدپذیر« هم ای به انرژیهسته

  63/ 7حدود    2020طور کامل به نفت فسیلی وابسته است. در سال  و هوا ــ به  ها، آبونقل ــ در جادهحمل

های برقی هستند که بدیل  ها خودرودرصد از آن  17اند که فقط  فروش رسیدهمیلیون خودروی جدید به

سوز ]احتراق داخلی[  ی زمین را با موتورهای دروندرصد از خودروها کماکان کره  83اکولوژیک نیستند.  

توانند به فعالیت  چنان میهای مرتبط با آن همداری فسیلی و کُنسرنکنند. در تحلیل نهایی سرمایهه میآلود

برگشت نقاط  اقلیمی،  تغییرات  به  توجه  بدون  ]کرانهخود  زمین  تحمل  ظرفیت  مرزهای  و  های  ناپذیر 

 اکولوژیک[ ادامه دهند. 

 رشد سبز و حزب سبزها

بوم بجا نیست. حزب سبزها پیرامون این موضوع نظر دیگری دارد: »ما در  ی زیستاعتماد به بازار در حوزه

آفرین و  ی اقلیمی، ارزشدار به سمت رفاه عادالنههایی را برای مسیری آیندهمان ایدهی انتخاباتیبرنامه

می تدوین  مینوآور  انجام  بازار  طریق  از  کار  این  راهکنیم.  آن  در  که  آیندهحلگیرد  از  های  طریق  نگر 

نشانند. رفاه آتی ما بستگی به این دارد  کرسی میهای صحیح خود را بههای هوشمندانه و انگیزهمحرک

پیوند دهیم.«    دیگریکخوبی با  بوم و اقتصاد را به  عنوان یک کشور صنعتی بتوانیم زیستکه تا چه میزان به

سرعت کاهش یافته است، بر حزب سبزها پوشیده های متأخر بهاین واقعیت که اعتماد به بازارها در سال

بینی شده که بایستی بومی توسط دولت پیشگذاری زیستی سرمایهنیست. متناسب با این برداشت، برنامه

داری  های نئولیبرالی نیست. سرمایهبا ایدهمعنای گسست  حال این به  مشاغل زیادی را ایجاد کند. با این

 هایی از »اکوکینزیسم« است.  شده با رگههای بازار آزاد، غنیسبز ترکیبی متناقض از ایده

 مرزهای رشد سبز

داری  ی »سرمایهبومی« بازار را آزاد کرد، معرف ایدهی زیستکه باید »توانایی بالقوهمفاهیمی مانند این

درستی توضیح داد که این توانایی به چه معنایی است:  آلتواتر دانشمند علوم سیاسی به  سبز« هستند. المار

گذار سودآور بشود. بنابراین بایستی  داری سبز بایستی مقرون به صرفه باشد و برای سرمایهتردید سرمایه»بی
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دون رشد غیرممکن  گذاری سبز« را اخذ کرد. این امر بمازادی تولید شود که بتوان از آن سود »سرمایه

 داری فسیلی سیاه به رشد وابسته است.«  داری نیز مانند سرمایهاست و بنابراین سرمایه

 از پیش مستعد بحران است چنین سیستمی بیش 

ها براساس رقابت  شود. همین مساله برای کارفرمایان »سبز« نیز صادق است: آنطبیعت به کاال تبدیل می

تولید سرمایه در  بیشگمجبورند  پول  تا  کنند  پول  ذاری  این  کنند،  دریافت  فروش کاالها  از طریق  تری 

ی  ای که از توانایی کافی در این مبارزهگذاری شود. مؤسسهتر دوباره سرمایهبایستی برای دریافت پول بیش

 از پیش مستعد بحران است.  شود. چنین سیستمی بیش رقابتی برخوردار نیست، ورشکست می

 خورشیدیبحران صنایع 

سال  نمونه از  آلمان  در  خورشیدی  صنعت  بحران  امر  این  از  یارانه  2010ای  شدید  کاهش  های  است. 

فتوولتائیک توسط دولت آلمان منجر به کاهش شدید سود، ورشکستگی و بیکارسازی گسترده، از جمله در  

که در  خورشیدی در جهان شد. در حالیهای  ترین تولیدکنندگان سلولشرکت بیترفلد ـ ولفن یکی از بزرگ

  2019های خورشیدی در آلمان وجود داشت، این نرخ در سال  ی سلولتولیدکننده  350حدود    2011سال  

  156.700در بخش صنایع خورشیدی از    2017تا    2011بالغ بر چند ده تولیدکننده بود. شمار شاغلین از سال  

نفر   31.000تعداد شاغلین در فتوولتائیک در آلمان بالغ بر  2020نفر کاهش پیدا کرد. در سال  42.800به 

 سال بود.   10درصدی طی   80ـ کاهش 

 اهمیت بومی کممنفعت زیست

درصد است. هیوالی    17صرفاً    ( PEVهای بازیافتی در آلمان از کل مصرف انرژی اولیه )سهم انرژی

های بازیافتی  ای )که جزو انرژیهمراه با انرژی هستهسنگ(  اکسیدکربن )نفت معدنی، گازطبیعی و زغالدی

ی  درصد از تولید انرژی است. این نسبت در مقایسه  83چنان بالغ بر هم  2020شود( در سال محسوب نمی

درصد( و انرژی خورشیدی    1/21،  2019ی انرژی بادی )سابقهرغم نرخ رشد بیجهانی بهتر نیست: علی

بنابراین    11های تجدیدپذیر فقط  سهم کل انرژی،  درصد(   8/23) درصد مصرف انرژی در جهان است. 

ی نخست از پیشرفت  ها در درجهحال آنآورد. با اینارمغان می  های »سبز« را بهاساس بازار قطعاً شرکت

اهمیت است. اگر این  ای و کمبومی بسیار حاشیهکنند. منفعت زیستفناوری برای کسب سود استفاده می

گر  هم با تبعات ویرانکشند، آنگذاران پا پس میپاشد، سرمایهصنعتی سودآور نباشد، بازار فرو میی  شاخه

از پیش مبرم و ضروری. رقابت و اقتصادی مبتنی بر   ـ هم برای شاغالن و هم برای چرخش انرژی بیش

نمی از ظرفیتسود  بهتوانند  کنند،  استفاده  فناوری  توسعه  های  نیز  دلیل  متحقق  ی  همین  واقعی  پایدار 

 شود. نمی
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 حل فناوری بهتر است؟آیا راه

حل فناوری بهتر است. اما با  خواهند در ما این باور را ایجاد کنند که راهحال طرفداران رشد سبز میبا این

 شویم.  داران فناوری سبز میهای طرفتر متوجه مخمصهنگاهی دقیق

 دروغ سبز: »سوخت کشاورزی«

نمونه به با زیست»سوخت  طور  نه سازگار  و  است  پایدار  نه  و شرایط  زیستی«: »سوخت کشاورزی«  بوم 

(. مناطق وسیعی  داری پایدار وجود ندارد«»سرمایه:  marx21ای در سایت  اقلیمی )مراجعه شود به مقاله

های بارانی در آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا برای کشت مواد خام مانند روغن نخل، نیشکر و  از جنگل

ها و  شود. تخریب جنگلاکسیدکربن آزاد میشوند. در این فرآیند مقدار زیادی دیهای سویا قطع میدانه

اکسیدکربن در  ی انتشار دیبه سومین تولیدکننده   سنگ اندونزی را در برخی مواقعهای نارس زغالخاک

جای سوخت”ارگانیک“،  گوید: »به  ی کتاب »دروغ سبز«، کاترین هارتمن میجهان تبدیل کرد. نویسنده

اکسیدکربن در باک خودروها  تر دیها و انتشار بیشبوم، تصرف زمینزیستهای آبی، آلودگی  نابودی جنگل

ی معضالت اجتماعی در سراسر جهان است.  ق ”سوخت کشاورزی“ تشدیدکنندهریزیمـ  و گرسنگی. رونمی

زا استفاده شوند، پیامد این امر رقابت  های کشاورزی برای کشت گیاهان انرژیاگر بخش زیادی از زمین

که  تری است. در صورتیهای کشاورزی برای کشت مواد غذایی و بالطبع گرسنگی افراد بیشبر سرزمین

ی  توانستند از تغذیهشدند، چهار میلیارد انسان دیگر میزا کشت نمیهان علوفه و گیاهان انرژیدر مزارع ج

 (.  با کاترین هارتمن  marx21ی کامل  مصاحبهخوبی برخوردار شوند« )

 اجبار رشد

داری هم بخشی از معضل و هم  داری سبز مبتنی بر این فرض است که سرمایهی اساسی سرمایهایده

بومی  ی »مادی« زیستشود که رشد نیز یک جنبهحل است. اما این مساله نادیده گرفته میبخشی از راه

آالت، تر مواد )خام، کمکی، ماشینداشتن رشد سبز فقط با کاربست دائمی بیشمهم دارد. برقرار و پایدار نگه

ها  که تمام بنگاهپذیر است. اما حتی در صورتیکارافزارها و دیگر وسائل برای کار( و انرژی برای تولید امکان

بلعد. زیرا طبیعت  ی سود ]از این طریق[ را میتر استفاده کنند، رشد تمام بازدهدر جهان از منابع سنجیده

بهنمی بازار  شرایط  تحت  که  کند  تأمین  سرعتی  همان  با  را  منابع  میتواند  شیوهمصرف  فقط  ی  رسند. 

ویژاقتصادی پایدار است که  قرار میگی و سرعت چرخهای  مورد مالحظه  را  اقتصادی  این  های  و  دهد 

 داری وجود دارد.  چارچوب را ترک نکند. این امر اما در تناقض با اجبار رشد سرمایه

 

 

https://www.marx21.de/keine-nachhaltigkeit-im-kapitalismus/
https://www.marx21.de/klimakrise-corona-interview-kathrin-hartmann/
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 داری سبز؟  رشد سبز = سرمایه

یافته و تکامل پیدا کرده است. کشورهای فقیر در مقابل  هنگام توسعهطور ناموزون و ناهمداری بهسرمایه

کشورهای ثروتمند قرار دارند. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، چهار پنجم تولید جهانی و دو سوم  

ی این رویکرد است که وسائل  اکشور متمرکز شده است. این عدم توازن نتیجه  15تولید کشاورزی فقط در  

جا مالکیت دولتی بر وسائل  شوند. در اینطور خصوصی کنترل میتولید در خدمت کسب سود قرار دارند و به

شود. بنابراین »سبزسازی«  دهد و رقابت جهانی نیز منجر به اجبار برای رشد میتولید چیزی را تغییر نمی

 آورد.  همراه نمیداری تغییری به سرمایه

 خورد؟ داری سبز در نهایت شکست میچرا سرمایه

ی صنعتی شکاف بین فقیر و ثروتمند در حال افزایش است. دستمزدها  در کشورهای پیشرفته  چنینهم

کُنسرن  چنینهم برای  هزینه  عامل  زیستیک  دستهای  باالی  میزان  هستند:  مشارکت  محور  مزدها، 

یابی  زند به سازمانت کاهش سود، دست به بیکارسازی میکه آیا یک شرکت »سبز« در صورشاغلین و این

لوحانه است اگر فرض کنیم شان دارد. سادهها و توانایی کارگران برای به کرسی نشاندن مطالباتاتحادیه

تر رفتار  نفسه با شاغالن »خود« مهربانی سوالر ]برق خورشیدی[ فیکه کارفرمای یک شرکت تولیدکننده 

تخریب طبیعت را نظیر تولید، جهانی کرده   چنینهمداری  سنگ. سرمایهای شرکت زغالکند تا کارفرممی

ها و  شده ضروری است. اما مانع ]اساسی[ تضاد بین شرکتریزیهمین دلیل کُنش جهانی برنامهاست. به

پایدار  بومی و اجتماعی  ی از لحاظ زیستااست. رقابت و بازار با یک جامعه  دیگر یکهای رقیب با  دولت

 سازگار نیستند.  

 بومی تغییر سیستم، نه تغییر زیست

ای وجود ندارد که در آن تولید و  در نهایت هیچ راهی جز امحای اقتصاد بازار و جایگزینی آن با جامعه

شود. فقط در این  ریزی و تعیین میطور دموکراتیک برنامهکنندگان بهمصرف توسط کارگران و مصرف

های آتی تعیین  پذیر است. تحوالت دهههای طبیعت امکانکرد چرخهی عملیگیرانهصورت مدنظر گرفتن پ

توان نجات داد یا نه. در این اثنا بسیاری با استنتاج بری کامونر  خواهند کرد که آیا این سیاره را هنوز می

 اریم. شناس و فعال محیط زیست آمریکایی موافقند که ما به تغییرات اساسی اجتماعی نیاز دزیست

 پذیر است؟ بومی چگونه امکانآمیز زیستچرخش موفقیت

گران  شود و چه کسانی کُنشبومی بستگی به این دارد که چه راهی پیش گرفته میموفقیت چرخش زیست

ای دیگر تولید کنیم گونهبهکامالً    ی زمین را نجات دهیم، بایستیخواهیم کرهاین روند هستند. اگر واقعاً می

ونقل خصوصی را کنار بگذاریم. تبعات  های فسیلی، کشاورزی صنعتی کنونی و حملسوخت  درنگو بی
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کتاب   نائومی کالین، مؤلف  بود؟  رویکرد چه خواهد  داری در  آخرین فرصت تغییر: سرمایهاین 

آیندهنویسد: »ما نمیمی  تقابل با شرایط اقلیمی  بازار بسپاریم. من یاد گرفتهتوانیم  ام که  مان را به 

ی مشترک فعاالن ضدریاضت  گیرد بلکه بایستی از پائین آغاز شود. نقطهتغییر هرگز از باال صورت نمی

زیست جنبش  و  کارگری  جنبش  نظام  اقتصادی،  یک  از  جدید  دیدگاهی  برای  واقعی  پتانسیل  محیطی 

صرفاً    ای تواند به بحران اقتصادی و اقلیمی پایان دهد. ضرورت تغییر ریشهتر است که میعی عادالنهاجتما

 ی رادیکال دیگری نداریم«. آرزویی خیالی من نیست بلکه یک واقعیت ساده است. ما گزینه

 ی سیاره به این مبارزه بستگی دارد  آینده

مدارن در طبقات فوقانی جامعه  دیدی بین رؤسا و سیاستی جداری سبز رابطهدر اغلب تعاریف از سرمایه

کنند که در روزهای انتخابات عالمت  های مردم عمدتاً این نقش را ایفاء میشود. تودهمدنظر گرفته می

ی انتخابات بزنند و به بازیگران سیاست و اقتصاد اعتماد  ضربدر را در جای ظاهراً »درست« آن در برگه

های انرژی  توان مقاومت و کندکاری کُنسرنآمیز نخواهد بود. زیرا از این طریق نمییتکنند. این امر موفق

هستند و از نفوذ زیادی    مندقدرتاز پیش  ها برای این کار بیش شکست. آنفسیلی و صنایع نفتی را درهم

ه مبارزه کرد،  متر پیشرفت اجتماعی برعلیه منافع سرمایطور که با هر میلیبر سیاست برخوردارند. همان

ی سیاره در  کرسی نشانده شود. آیندهبایستی حفاظت از طبیعت و اقلیم برعلیه صاحبان قدرت به  چنینهم

 این مبارزات نهفته است.  

 

از  ی حاضر ترجمه * مقاله  در سایت    ?Klimaschutz: Ist grünes Wachstum die Lösungای است 

marx21  :که با لینک زیر در دسترس است   

marx21 -Klimaschutz: Ist grünes Wachstum die Lösung?  

 

 2Xd-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.marx21.de/klimaschutz-ist-gruenes-wachstum-die-loesung/
https://wp.me/p9vUft-2Xd
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 جیخل  یهمکار  یطبقه و دولت در شورا یش یبازاند

 

 2022مه   7

 ه ی: آدام هنینوشته

 ان ی: تارا بهروز یترجمه

 
( )عربستان سعودی، امارات  GCCی کشورهای شورای همکاری خلیج )های انتقادی اخیر دربارهپژوهش

پژوهانی  ی عربی، قطر، بحرین، کویت و عمان( در جهات جدید و جالبی توسعه پیدا کرده است. دانشمتحده

دانش روشرشتهاز  رویکردهای  گوناگونْ  دربارههای  سنتی  به  شناختی  گرایش  که  را  منطقه  این  ی 

تر  های خاورمیانه یا روندهای گستردهگر بخشعنوان بخشی متمایز از دیی خلیج بهسازی منطقهمستثنی

هایی است که معتقد  بندیاند. این بازاندیشی شامل امتناع از پذیرش دورهجهانی داشتند به چالش کشیده

ی خلیج است، و در عوض بر پیوندهای  به گسستی قاطع میان دوران »پیشا«نفتی و »پسا«نفتیِ منطقه

تاکیای و جهانیپایدار منطقه تا کنون جریاند میای  استعمار  از دوران  های جمعیت، کاالها، و  کند که 

[ این مقاله نیز کوشیده است تا از تمرکز ساده  1ی خلیج و در درون آن شکل داده است.]ها را به منطقهایده

ک،  ی خلیج فراتر رود ، جوانبی نظیر ماهیت بنادر، لوجستیی منطقهبر نفت برای بررسی دیگر جوانب توسعه
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ی خلیج؛ و دیاسپورا، تجارت  های متفاوت شهرنشینی در منطقهها و شکلهای زیرساختی؛ تاریخچهو شبکه

[ این حساسیت به  2کند.]تر اقیانوس هند وصل میی وسیعی خلیج را به حوزهو جریان کاری که منطقه

ی خلیج  ی منطقهدربارههای جدید مسائل مربوط به فضا و مقیاس به این معناست که بسیاری از پژوهش

 گر است. هایی روشنکنند حاوی درسهای خاورمیانه پژوهش میی دیگر بخشبرای محققانی که درباره

تر مورد توجه  شوند مسائل اقتصاد سیاسی کمی خلیج نوشته میی منطقهبا این حال، در آثاری که درباره

که اغلب از  آن  رغمه، و ماهیت قدرت دولتی. بههستند: مسائلی مانند روابط میان طبقات، انباشت سرمای

پردازی نشده است،  چنان نظریهداری همشود، اما این سرمایهی خلیج نام برده میداری« در منطقه»سرمایه

ای دارد،  چنان گرایش به تاکید بر جغرافیا و تاریخِ خاص منطقهی خلیج همی منطقهپژوهی دربارهو دانش

شود، ویژه مفهوم طبقه، اغلب نادیده گرفته میآید. بهتر سخن به میان میصاد سیاسی کمهای اقت و از بحث

  رزی بشیرشود.  های نادقیق و نابجا مانند »تجار« و »نخبگان« ادغام و حذف مییا ولنگارانه با برچسب

[  عرب]  یهریجز  شبه  یاستبداد  یهامیرژ»کند که  که در این زمینه تا حدودی استثناست خاطرنشان می

  و   یطبقات  بندیصورت  برعکس،.  نگرفتند  شکل  یجهان  یاقتصاد  یندهایفرآ  و  یطبقات  استیس  از  خارج 

به    رهی جزشبه  در  قدرت   حفظ   و   دیتول  یبرا  ی دارهیسرمامسلط    یها یریگجهت ی کشورهای  اندازهنیز 

طور کامل مورد بررسی  انتقادیْ هنوز بهی [ معنای کامل این نکته3].«و هست -  مناطق دیگرْ دخیل بوده

 قرار نگرفته است. 

ی  دار مدل استاندارد اقتصاد سیاسی منطقهداری شاید میراث ادامهی خالی حول موضوع طبقه و سرمایهحفره

از نامش  ی دولت رانتی، همان[ باشد. نظریه4] (RST)  ی دولت رانتینظریهخلیج، یعنی   گونه که 

شود های هیدورکربنی و دیگر مواد معدنی استخراج میهایی که از صادرات سوختتپیداست، بر نقش ران 

[ و ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجود  5تمرکز دارد و روابطی علّی میان »این موهبت رایگان طبیعت«]

عات  عنوان یکی از »رهاورهای مهمی که مطالکند. این نظریه بهی خلیج ترسیم میدر مناطقی مانند منطقه

اش  [ و از زمان تدوین اولیه6شود]ای خاورمیانه برای علوم سیاسی به ارمغان آورده است« توصیف میمنطقه

موضوع شرح و تقسیرهای متعددی قرار گرفته که در    1970توسط حسین مهدوی، اقتصاددان ایرانی، در  

های آفریقایی سرشار  لعات دولتای داشته است )برای مثال در مطابیرون از خاورمیانه نیز بازتاب گسترده

به نظریه نقدهایی هم  این نظریه هماز مواد معدنی(. گرچه  اما  رانتی وجود داشته است،  چنان  ی دولت 

  از  یاریبس  چنان برداشتی خلیج است. مفروضات اصلی این نظریه، همچارچوب مسلط برای درک منطقه

 دهد، حتی اگر به صراحت بیان نشود.  شکل می جیخلی منطقه  در یاقتصاد و یاسیس قدرترا از  محققان 
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ی دولت رانتی، و موضوع نظری محوری این مقاله، به ماهیت قدرت  یکی از ادعاهای تحلیلی اصلی نظریه

  تمام   در  ثابت  ایهرشتشود. از این نظر،  تر مربوط میی آن با ساختارهای اجتماعی گستردهدولتی و رابطه

  های تدول  چشمگیر  استقالل  باعث  نفت  رانت  به  یدسترس:  دارد  انیجر  ی دولت رانتیهنظری  یکردهایرو

  ی هاگروه  تمام   بر   تا  دهدیم  اجازه  دولت  بهکه    است  شده  جامعه  از (  حاکم  یها خانواده  جه ینت  در  و)  جیخل

به    کهی خلیج،  های منطقهبنا به این دیدگاه، پادشاهی  .دهد  شکلها را  آن  و شود    مسلط  گرید  یاجتماع

به    یرسبحسا  به  ازین  و   یاتیمال  یهاتی محدود  از  ینفت  ی درآمدها  یواسطه پاسخگویی    ی فشارهاو 

  ی یافتههای افزایشیتظرف  که از   اند شکل داده  را  ییالگوکهن  «ِ یقو   دولت »  کی  اند،شده  رها  یاجتماع

  به   منابع  از  استفاده  ای   تصاحب  و  منابع،  استخراج   ، یاجتماع  مناسبات  میتنظ  جامعه،  در  نفوذ»  یبرا   یا ژهیو

است  ن«یمع  یهاروش می7] .برخوردار  تکیه  مبحث  این  بر  که  آکادمیکی  مطالعات  و  [  اهمیت  کنند 

ی خصوصی تصویری  ها از سرمایهکنند. آنی مفهومی را انکار میی یک مقولهبرجستگی طبقه به مثابه

گیرند یا آن را یک چالش نظارتی یا  دهند، یا اهمیت نیروی کار را نادیده مینیافته ارائه میو توسعهضعیف  

های  ها و دولتی خانوادهی استفادهکه بر نحوهدانند؛ به این ترتیب، تمرکز تحلیلی به جای آنتدبیری می

 شود. معطوف میهایشان باشد بر بافتار نوسانات بازارهای جهانی نفت حاکم از رانت

دیدگاه این  با  انتقادی  درگیری  مقاله  این  در  من  از  هدف  جایگزین  خوانشی  نخست،  بخش  در  هاست. 

ارائه می  - مناسبات طبقه  ایندولت  اقتصاد سیاسی تکیه  دهم. من در  نقد  رویکردهای مارکسی و  بر  جا 

رایندهای »از درون مرتبط« به  ی ف گیری طبقات و انباشت سرمایه را به مثابهکنم که فرایندهای شکلمی

  مثابه   بهکارگیری این شیوه این است که دولت و طبقه  سازند. منظور من از بهقدرت دولتی برجسته می

بلکه دولت شکلی نهادی است که ماهیت قدرت    . ندارند  وجود  آل دهیا  هایتیپ  ا ی  گسسته   مجزا،  یها مقوله

گیری  یابد. روابط میان طبقه و دولت بخشی از چگونگی شکل ی خلیج در آن تجسد میطبقاتی در منطقه

ی  انگار از دولت و طبقه در منطقههر دوی این مقوالت است. بنابراین الزم است که هرگونه تفسیر دوگانه

دار آن نهفته است و نه  طبقات سرمایه  قدرتِ ی خلیج در  ی در منطقهخلیج را رد کنیم. راز قدرت دولت

 ها. شود در ضعف آنگونه ادعا میآن

ی خلیج نشان  ی ساختار طبقاتی منطقهبخش دوم این مقاله این مشاهدات نظری را از طریق ترسیم نقشه

  ی شورا  یکشورها  از  ک ی  ره   یهایژگی و  و  انباشت  یالگوهاجامع    جا امکان بررسیدهد. طبعاً در اینمی

ندارد  جیخل  یهمکار از چگونگی سازمانصرفاً    بنابراین،  . وجود  کلی  و  ی سرمایهیابی طبقهخطوطی  دار 

های  های اصلی انباشت این طبقه؛ روابط میان خانوادهی خلیج معاصر؛ مکانکنترل سرمایه را در منطقه

ی خلیج به گسترش در  ی منطقهی سرمایهآخر تمایل فزایندهی خصوصی، و دولت؛ و دستحاکم، سرمایه

ی خلیج، ی ساختار طبقاتی منطقهدهم. در بخش سوم به روی دیگر سکهرائه میبیرون از مرزهای خود ا
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 کنندمی  حذف  را  کار  ی روین  اغلب  جیخل  یاسیس  اقتصاداز    استاندارد  هایگردم. روایتی کار، باز میمسئله

  د یبا  ج یخلی  منطقه  در  دولت   و   ه یسرما  لیتشک  یچگونگ   از  دریافتی  هر   حال،  نیا   با .  برند یم  هیحاش  به   ای

  ی بارهدر  را   ج ینتا  از   ی برخ  ،سرانجام.  ردی بگ  نظر  در را    مهاجر  و   شهروندنا  کار  یرو ین  به   آن  دیشد  ی اتکا

 کنم.  تواند داشته باشد مطرح میچه معنایی می ی خلیجمنطقه یهندی آ یبرا   اهینا  یههم کهینا

 دولت  و طبقه  چارچوب
ها از صادرات  پذیر و درازمدتی که دولتبینی های پیشرانتی این است که رانتاستدالل اصلی نظریه دولت  

طور علّی ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به  آورند بهنفت و دیگر مواد معدنی به دست می

زیرا   اندای از توسعه ایجاد کردههای مالی الگوهای گژدیسه[ این جریان8دهند.]بار شکل میای زیانشیوه

دولت میبه  اجازه  محدودیتها  با  که  را  دهند  وضعیت  این  مهدوی  کنند.  خرج  اندکی  موثرِ  های 

اثرات منفی  10کند.][ توصیف می9تصادفی«]   ساالری دولت» از  بلندباال و متنوع  [ این تحقیق فهرستی 

ارائه می را  رانتی« که مشخصهاحتمالی  جمله: »ذهنیتی  از  روحیهکند  فقدان  و  انفعال سیاسی  آن  ی  ی 

  و  ستانیتایمالی غیاب های استبدادی حکومت، که به واسطهکارساالری در میان شهروندان است؛ شکل

ها  ؛ گرایشی در دولتاست   شده  ریپذامکان  شودیم  نیتام  رانت  ق یطر  از  که  انهسرکوبگر  ی هاتیظرفافزایش  

ی آن  در صرف هزینه برای مصرف به جای ترغیب تنوع تولید صنعتی؛ و اقتصاد غیررقابتی که مشخصه

 [11های شغلی و آموزشی است.]ی ضعیف تخصصتوسعه

کشند،  ها مقوالتی مانند طبقه و دولت را چگونه به تصویر مین قبیل روایتکه ایپیش از پرداختن به این

نظریه چارچوب  در  مستتر  »ملی«  و  »جهانی«  مفاهیم  به  که  است  کنیم.  مهم  توجه  رانتی  دولت  ی 

ی »ظرفی بدیهی برای مناسبات سیاسی، فرهنگی و  ی دولت رانتی امر ملی را به مثابهرویکردهای نظریه

کنند ــ یک واحد سرزمینی مجزا که از نظر مکانی از امر جهانی متمایز است. از  درک می [12اقتصادی«]

ی  نظریه ی کردهایرو  شود،یم گرفته نظر در یاجتماع  روابط از محصور یمخزن عنوانبهجا که امر ملی آن

ـ   نفت  هایتران  وجود  یعنــ ی  یمل  یمرزها  داخل  در  دخیل  یندهکننییتع  ظاهراً   عوامل  بردولت رانتی     ـ

  ن یا  گرچه ممکن است  .دهندیم  شکل  را  یاقتصاد  و  یاجتماع  یهتوسع  یالگوها  سپس  که  کنندیم  تمرکز

ای از بیرون تصورشده انجام  شیوه  به   کار   نیااما    ،باشند  ی جهانامر    و  ی ملامر    نیب  تعاملناشی از    ها رانت

یابد. معنای این  ملت پایان میمرزهای دولتشود. امر جهانی »در بیرون« وجود دارد و حضورش در  می

شود.  دهد ناپدید میدر درون کشور رخ میچه  آن  حرف به لحاظ مفهومی این است که امر جهانی در واقع در

ی دولت رانتی است: موضوعاتی چون امپریالیسم و جنگ،  های استاندارد نظریهاین ضعفی جدی در روایت

ها هیچ دخلی به  های متقابل میان دولتها و وابستگیهانی، و رقابتسرشت انباشت سرمایه در مقیاس ج 

ندارد.]ی توضیحی ماهیت دولت در منطقههرگونه رابطه [ درعوض جغرافیای  13ی خلیج و فراتر از آن 
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های دولت و قدرت را  شود که شکلی میبیغ  یامدادهای همبسته با آن بدل به  تصادفی نفت و رانت

بیاوریم،  کند. اگر بخواهیم یک نمونهتعیین می بارز    را   ی سعود  دولت   یهخودکام   خصلت  توانیم  ایآی 

  و   جنگ  از  پس  یهدور  طول  در  متحده  االتیا  قدرت   با  کشور  نیا   یهنیرید  ییهرابط  به  اشاره  بدون

 ؟ کرد درک است آمده دیپد آن پیرامون  در که یخاص یاسیس و  ینظام یاتحادها 

  مفهوم کاربست    یبرا   را   « ییکاال  وارگی بت»   از   یشکل  تلویحی   طوربه  هااین روایت  تر،یانتزاع  ی سطح  در

ی اجتماعی را از طریق حضور )یا غیاب( یک کاال  [ این شکلْ الگوهای توسعه14] پذیرند.می  مارکس  مولد

رابطهــ به مثابه ای که آن کاال در آن گنجانده شده است توضیح  ای اجتماعیی ــ یک »چیز« و نه 

  ی همسئلصرف    از  رفتن  فراتر  مستلزم  یجهان  بازار  با   ی خلیجمنطقه  ی هرابط  درک  مثال،  یبرا[  15دهد.]می

  معنا  کاال  کی  عنوانبه  نفت  به  که  است  یجهان  یدار هیسرما  بنیادی پنهان  هاییهپو  به منظور بررسی  نفت

امر مسائل زیادی را پدید آورده    نیا.  است  ساخته  تا این اندازه محوری   نظام  کل  دیبازتول  در  و آن را  دهیبخش

مختلف    هایشکل  و  ،ی مال  ی بازارها  میعظ  رشد  گذشته،  ی هده  چند  در  دیتول  عمیق  شدنیالمللنیب  از جمله،

  عوامل  ن یا  ی ههم [  16].اندکرده  ظهور   ی جهان  سطح  در   ستمیب  قرن   طول   در   که یدولت  قدرت  و یدموکراس

  طوربه.  کندپوشانی و تالقی پیدا میی همجهان  اسیمق  در  ینفت  استیس  به  دادن  شکل  و  نفت  تیاهم  با

  صادرات   و  جیخل  یکشورها   یریگشکل   سازنهیزم   یدارهیسرما  ماندگاردرون  یهایژگی و  نیا  خالصه،

 . است بوده  گذشته قرن در یجهان یاسیس  اقتصاد ر یمتغ هایپیکربندی  درون در هاآن یدروکربنیه

پرسش از  روایتفراتر  جهانی،  و  ملی  امر  به  مربوط  نظریههای  استاندارد  مناسباتِ  های  رانتی  دولت  ی 

ی دولت  کنند؟ به رغم تنوع رویکردهای نظریهپردازی میی خلیج را چگونه مفهومطبقه در منطقه – دولت

ی تحلیلی اصلی استوار است: دولت و  رانتی، چارچوب نظری زیربنایی این رویکردها عموماً بر دو مقوله

شناسی وبری  شود( در چارچوب علوم سیاسی و جامعهی مدنی )که اغلب به »جامعه« خالصه میجامعه

  قلمرو   کی  در  زور«   از   مشروع  استفاده»   بر   خود   انحصار  با   دولتشوند. براساس تعریف معروف وبر،  درک می

اداره می17]شودیم  فی تعر  مشخص را  نهادهای گوناگون سیاسی ساخته شده که کشور  از  از  [ و  کنند. 

جامعه دیگر  که  طرف  است  دولت  از  مستقل  »نهادهای  شامل  مدنی    ، یاقتصادمنضبط    یها تیفعالی 

ایده18«.]کنندیم  لی تسه  را  یاجتماع  و  یاسیس تیپ  دو  این  جامعه[  و  دولت  مثابهآل،  به  مدنی،  ی  ی 

نمقوله می19اسازگار]های  کشیده  تصویر  به  از  دولتشوند؛  [  است    ی دارا  که  خودمختار  پیکری  عبارت 

 [ 20ی«.]مدن یهجامع یخصوص قلمرو  ازمجزا  ی عموم قلمرو ک »ی ،است یآزاد  از باالیی یهدرج

ی خلیجْ  ی دولت رانتی منطقهشناختی »جدایی« )یا استقالل( دولت برای رویکردهای نظریهفرض روش

شود، یا دار از قلم انداخته میی سرمایهطور معمول مفهوم طبقهفرضی بنیادین است. در این چارچوب، به

وکار خصوصی(  )مانند کسبگیرد، یا به یکی از بازیگران اجتماعی متفاوت  ی مدنی قرار میدر ذیل جامعه



189 
 

ی یک  به مثابه  های نظریه دولت رانتی، به رغم ناپدید شدن طبقهشود. با این حال در روایتفروکاسته می

ای مجزا  های حاکم است حوزهی پادشاهیمقوله، این دیدگاه تلویحاً وجود دارد که دولتی که تحت سلطه

ها ناتوان   ضعیف و در نهایت در برابر قدرت وسیع پادشاهییا دوگانه است که از سرمایه جداست ــ سرمایهْ

 شود.در نظر گرفته می

ی  گری انتقادی درباره ی دولت رانتی عمدتاً هرگونه پرسشهای علمی پیرامون نظریهآشکار است که بحث

ای  رمایههای پُگیرند. این شکاف به رغم بحثاین مفروضات بنیادین مرتبط با دولت و طبقه را نادیده می

آثار گستردهکه حول نظریه دارد هم ی دولت در  اقتصاد سیاسی وجود  باقی است.  تر  به قوت خود  چنان 

دوگانهدانش پرداختهپژوهان بسیاری علیه  به بحث  اند و در عوض دولت را شکلی  سازی دولت و طبقه 

ها همواره  [ بنابراین، دولت21شود.] ی تولید و بازتولید خودِ جامعه پدیدار میبینند که به واسطهاجتماعی می

هایی  ی تقابلگرمیانجیهای طبقاتی« هستند که برای حفظ ساختارهای موجود قدرت طبقاتی و  »دولت

که  [ با این22شوند.]آید وارد عمل میها پدید میناپذیر بین طبقات و در درون آنکه به طرزی اجتناب

ی اجتماعی است که، به  ظر برسد اما در واقع یک رابطهدولت ممکن است یک نهاد سیاسی مستقل به ن 

  ی یهبق  با   حاکم  ی هطبق  آن   قی طر  از   که   سازدمی  را   ی نهاد  های شکل  از  ی امجموعه»قول اولمن فیلسوف،  

ی  ی حاکم با دولت بخشی از چیزی است که آن را به مثابهی طبقه[ رابطه23].« کندیم  برقرار   ارتباط  جامعه

کنند. طبقه شرایط وجود دولت  سازند و تقویت میرا متقابالً می  دیگر یک  سازد؛ دولت و طبقهیک طبقه می

 کند. را فراهم می

داری  ا را به طبقه و سرمایهند، توجه مدیگریکی  ی اموری که سازندهاین برداشت از طبقه و دولت به مثابه

های دوتایی بین امر سیاسی و امر اقتصادی، امر خصوصی  کند تا از تقابلکند و به ما کمک میمعطوف می

ی خلیج، موضوع کلیدی ردیابی این نکته است که  و امر عمومی، دولت و بازار، فراتر برویم. برای منطقه

امر مستلزم ترسیم الگوهای مالکیت و کنترل سرمایه، و  دهد. این  انباشت سرمایه چگونه و کجا رخ می

های  بایست دقیقاً شکلتر از همه، این واکاوی میهای حاکم است. مهمها با دولت و خانوادهی آنرابطه

چنان برای چگونگی رخ دادن انباشت  ی کار/سرمایه همکار را درون این الگوهای انباشت قرار دهد. رابطه

شک، این بحث به این  ی خلیج، حیاتی است. بیداری از جمله در منطقهی جوامع سرمایهسرمایه در همه

داری خلیج انکار کنیم. نکته  دادن به مسیرهای سرمایهمعنا نیست که نقش حیاتی درآمد نفت را در شکل

نتیجهاین از  بر در دسترسصرفاً    های قطعی و علّیگیریجاست که  نفتی فاصله  رانتبودن  مبتنی  های 

ی خلیج، و نیز نهادیی مانند  طبقه و دولت در منطقه  هایبگیریم و دست به این واکاوی بزنیم که شکل

کند چگونه شکل گرفتند.  ی شکل اجتماعی میانجی مناسبات قدرت طبقاتی عمل میدولت، که به مثابه

از بتاین روش رویکردهای نظریه  وارگی کاالیی سنخها  پرهیز مینمای  رانتی  از  دولت  را  نفت  کنند و 
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گذارد که این  سازند، خصلت رازآمیزی که ناگزیر هنگامی قدم به عرصه می»خصلت رازآمیز« عاری می

 ای که در آن قرار گرفته است کنده شده باشد.کاال از مناسبات اجتماعی

 ی خلیجدار در منطقهی سرمایهگیری طبقهشکل
  شود؟یم  یسازمانده  چگونه   هیسرما  کنترل  و  ستی چ  جیخلی  منطقه  در  دارهیسرما  ی طبقه  تیماه  پس

  اشتراکات   ج،یخل  ی همکار  یشورا   ی کشورها  از   کی   هر  در  طبقات   گیریشکل  ز یمتما   یرها یمس  غمربه

  م یترس  یبرا   دیمف  یها راه  از  یکی  معاصر،  یهدور  در.  دارد  وجود  هیسرما  لیتشک  یهنحو  در  نیرومندی

  صنعت، (  1:  است  منطقه  در   هی سرما  انباشت   یهوستیپهمبه  یعرصه  سه  یبررس  ،تشکیل سرمایهی این  نقشه

ی  دربردارنده  عرصه  سه  نیا.  یمال  ی بازارها(  3  و  ؛ یشهر  یهشدساخته  طی مح(  2.  ونقلحمل  و  د،یتول

خلیجمنطقه  یخصوص  ییهسرما  هانآ  در  که  هستند  اییاصل  یهاتیفعال باالدستی    دیتول  رغمبه  ی 

  یخصوص  یها شرکت  از   ت یحما  در   یمهم  نقش   دولت  د،ید  میخواه  که  طور نهما.  است   فعال   ها دروکربنیه

 ،ستندی ن  ی خلیجموجود در منطقه  ی اقتصاد  تیفعال  انواع   تنها   ها ینا.  کندیم  یباز   انباشت   های هلحظ  ن یا  در

ها  در آن  انباشت   که را    یخاص  لحظات   چنینهم  و  گوناگون   ی کاالها  گردش   و  دیتول  چگونگی  مجموع   در   اما

 . دندهیم نشاندهد رخ می

  در.  ردیگیدربرم  را  مختلف  ی کاالها  از  ی عیوس  فی ط  ونقل،حمل  و   دیتول  صنعت،نخستین عرصه، یعنی  

  هر .  یمیپتروش  و  مانیس  فوالد،  وم،ینیآلوم:  هستند  برجسته  یتوجهقابل  طور به  محصول  چهار  د،یتول  بخش

  ی انرژ   و   ییایمیش  ه یاول  مواد  یعنی   ها،دروکربنیه  بخش  در   شده  دیتول  ی خام اولیه  مواد   به   کاالها   نیا   از  کی

  در   ینسب  یتیمز  جیخل  ی همکار  یشوراکشورهای    به  خام   مواد  نیا  بودن  دسترس  در.  دارد  یبستگ  ارزان

است   یجهان  سطح   یخصوص  یها شرکت  و  یدولت  ی هاشرکت  میان  مشترک   ی گذارهیسرما .  بخشیده 

  وم،ینیآلوم  و  یمیپتروش  ع یصنا  ی توسعه.  است   بوده  یضرور   ع یصنا  ن یا  رشد  از   ت ی حما  یبرا   رتککوچ

به طرزی فزاینده    که  داشته  یجهان  اقتصاد   در  جیخلی  منطقه  تیموقع  رییتغ  با  یتنگاتنگ  ارتباط  ویژه،به

 است. را هدف قرار داده  ایآس شرق  و نیچ یبازارها  به محصوالت نیا  صادرات

  ی صنعت  یکشاورز  مهم،  یصنعت  یها   تیفعال  از  گرید  یکی  ،هاندروکربیه  با  مرتبط  یکاالها  نیا  بر  عالوه

  یآب  منابع  و یزراع  یها نیزم کمبود  لیدل  به  جیخلی منطقه یکشاورزای  بخش تولیدات پایه  اگرچه.  است

نیز  این  است،  کوچک   اریبس  ،محدود کسبشرکت  رشد  ی برا  یدولت   تی حماجا  و    بزرگ   وکارهایها 

  ی هاشرکت[  24].است  بوده   مهم  ار یبس  ی عربی،متحده  امارات  و  یسعود  عربستان  در   ویژهبه  ، یکشاورز

  ییغذا  مواد  و  ی کشاورز  محصوالت  کانایآمر  و  الدهرا،   ،یالمرا   ال،وساو  مانند  ی منطقه  در  مستقر  بزرگ

  وکارهای کسب  یهاتیفعال  در  قاًیعم  ها شرکت  ن یا  موارد،  از  یاریبس  در.  کنندیم  دیتول  شدهیفرآور 

  یفرامرز   گسترش  نی ا  جیخل  یهمکار  یشورا  یهادولت.  هستند  دخیل  انهیخاورم  یگستره  در  یکشاورز
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  ی هابخش  در   یگذارهیسرما  و  نیزم  دیخرمشوق    و  کنندیم  ه یتوج  «ییغذا  تیامن»   مفهوم   از طریق  را

 . هستند یخارج یها دولت با یدولت یها نامهموافقت و ها وام قی طر  از یکشاورز  ارزش  یهری زنج گرید

و    بنادر[  25].اندشده  تبدیل   خلیج  یمنطقه  اقتصادهای  کلیدی  های مولفه  به  نیز  لجستیک  و  ونقلحمل

  ی جهان  اقتصاد   سرتاسر  در   افراد  و   کاال  گردش  در   یمحور   ینقش  ،یدب  امارت   در  ویژهبه  منطقه،   هایفرودگاه

  خطوط   و   است  ی،دب  یالمللنیب  فرودگاه   جهان،  فرودگاه   نیتر شلوغ  زبان یم  اکنون   جیخلی  منطقه.  دارند

  در   مثال،  عنوان به.  اندشده  لیتبد یهوانورد  یجهان  بازار   یاصل گرانیباز  به  جیخلی  منطقه  به  متعلق  ییهوا

  قل نوحملدر    هم  و  مسافر   یالمللنیب  ونقلحمل  در  هم یدب  در   مستقر  امارات   ییهوا  خطوط  ،2016  سال

 یالمللنیب  مسافران  جاییرا در جابه  ششم  یهرتب  قطرو خطوط هوایی    ،قرار گرفت  جهان  اول  یهرتب، در    بار

  حال   در   یدب  ی علجبل  بندر  ، ییایدر  بخش   در .  داد   اختصاص  خود  به را    بار   قل نوحمل  در  سوم ی  رتبه  و

  یی جابجا  یبرا  کاال  ونقلحملحیاتی    مرکز  که  است  جهان  سطح  در  ینریکانت  بزرگ  بندر  نیچهارم  حاضر

 جبل.  دهدی م  شکل  غرب   به  شرق  ترگسترده  یتجار   یرهای مس  درنیز    و  قایآفر   و  انهیخاورم  دررا    کاالها

  بزرگ  اپراتور   نیسوم  اکنون   که   یدب  دولت   به  متعلق  یشرکت  شود،یم  اداره[  26]ورد  پیدی  توسط  یعل

  حال  در  عمان،  و  یسعود  عربستان  ویژهبه  ج،یخل  ی کشورها  ریسا.  است   جهان  در   ینریکانت  هایلنایترم

  شرکت   نیچند  ونقل،حمل  رساختی ز  نیا   بر  عالوه.  هستند  یفرودگاه  و  یی ایدر  ی هاتیظرف  توسعه

  ی شورا  یکشورها   سراسر  در   را   کاال  یی جاهجاب  و  گردش مدیریت    ی خلیج منطقه  بزرگ  ار یبس  کیلجست

 . برعهده دارند مجاور مناطق و  جیخل یهمکار

  طیمح  یعنی  انباشت  یاصل  یعرصه  نیدوم  قیطر   از  اساساً  عیصنا  نیا  در  شدهدیتول  یکاالها  از  یاریبس

طور گسترده به این نکته اشاره شده به  در آثار گوناگون.  ندیآیم  در   گردش  به  یشهر   یهشدساخته

  مراکز.  است  بوده  یاساسامری    ریاخ  یها سال  در   جیخل  ی دار هیسرما   ی هتوسع  یبرا   ی شهر  اسیمقاست که  

  دیگریکبرای سبقت گرفتن از    ی دارند که ریچشمگ  ی برجستگ  دیجد  ی مسکون  ی هابلوک  و   ها، برج   ،یتجار 

  و   ،یبندمنطقه  مقررات  ن،یزم  یاعطا  مانند  یدولت  یهااستیس[  27].اندرقابتدر    اسراف  و  از حیث اندازه

بوده    مهم  هاشرفتیپ  نی ا  لیتسه  ، در جیخل  یهاآب  از  یبزرگ  نوارهای   آبادسازی ّها،نآ  ن یتریلیتخ  دیشا

  ر ی سا  و  ی فروشخرده  ت ی تقو  و   تحکیم   چنینهم  و  وساز،ساخت  کار  از  یثابت  انیجر  ها پروژه  ن یا[  28].است

 ،ی خلیجمنطقه ییهسرما  انباشت  در نه یرید عنصر کی  نظر، ن یا از. کنندیم را ممکن   یتجار  یهاتیفعال

ـ   ره یغ  و  یمصرف   یاساس  ی کاالها  ،یفناور   غذا،   خودرو،   ــ  یخارج  ی کاالها  ع یتوز  و   واردات    است  بوده  ـ

  از   عمدتاً  یواردات  تجارت  نیا .  هستند  یضرور  فضاهای شهری  نیا  در  یاجتماع  یزندگ  دیبازتول  یبرا  که

  مجوز   حق  معموالً  شود کهیم  یسازمانده  ،دولت  ی گرمیانجی  با  از،یامت  حق  و  ی ندگینما  ستمیس  کی  قی طر

  به  حقوق نیا  موارد، یبرخ  در .کندیم فراهم  را جی خلی منطقه در یمصرف یکاالها عیتوز یبرا  یانحصار
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  حق   ی دارا  که  یعرب  متحده  امارات  در   میماجدالفطشرکت    مانند)  ابدی یم  گسترش  ز ین  هی همسا  یکشورها 

  از   ی دیگرکی  ر،یاخ  یها سال  در (.  است   یمرکز  یایآس  و  انه یخاورم  سراسر  در[  29] کارفور  برند  ی انحصار

  مانند  ی فناور  و  یمخابرات  یهاشرکت  تی مرکز  یْشهر   یه شدتهساخ  طیمح   یبرا   یاتیح  یهاجنبه

  نقش  هاشرکت  نیا .  استبوده  (  ت یکو)  نیز  و  ، ( قطر)  دویاور  ،( یعرب  متحده  امارات)   اتصاالت

وجه در   ن یبهتربه  دیشا که  اند،داشته ی خلیجمنطقه در یشهر  یفضاها   یواقع  یزیر برنامه در یا برجسته

  یشهر   یزی ربرنامه  ی ها یاستراتژ  اغلب  در  اینک  کهیابد  تجسم می  هوشمند«  یشهرهاگیر »همه  مفهومِ

  اما   هستند،  یدولت  تی مالک  یهسلط  تحت  یمخابرات  یهاشرکت  نیا  اگرچه .  شودیم  دیده  ی خلیجمنطقه

  ی یهسرما  ر،یمس  نیا   قی طر  از.  شوند  وارد  یامنطقه  سهام  یبازارها فهرست    در  ودیحد  تا  دارند  لیتما

 . است  شده ادغام هاآن  تیمالک  یساختارها در قاًیعم کشورهای خلیج یخصوص

ها هستند که نقشی حیاتی در  و نهادهای مرتبط با آن  بازارهای مالی ی  ی انباشت عرصهآخرین عرصه

  یبازارها .  دارند  یاقتصاد  یهاتیفعال  و  یشرکت  مختلف  یهاگروه  حرکت مازاد سرمایه درون و در میان

  یها شرکت  است تا  یضرور ای  عرصه  ،ه }شهری{شدساخته  ط یمح  یبرا   هم  و   صنعت   یبرا   هم  یمال

  وارد شدن در فهرست  قی طر  از  مثال،  یبرا)  کنند  استفاده  یتریشب  مازاد  یها هیسرما  ازی خلیج  منطقه

  یها بانک  ،ینهاد  نظر  از .  وام بدهند  ( یبده  یبازارها)  رت یشب  گسترش  یبرا  چنینهم  و   ،( سهام   یبازارها 

منطقه  در  یداخل  یتیمالک  یساختارها  نمایانگر   معموالً  هابانک  نی ا  و  هستند  خلیج مسلط  یکشورهای 

 یدولت  ندگانینما  و  یدولت  یهاصندوق   چنینهم  و  جیخل  در  مستقر  یخصوص  یها شرکت  و  افراد  که  هستند

  ی هاشرکت مانند دیجد  یمال موسسات وزنرشد   شاهد گذشتهی هده در ن،یا  بر عالوه. دنشویمرا شامل 

  همانند .  میابوده  ییدارا  ت یری مد  یهاشرکت  انواع  ریسا  و  یاسالم  یمالنهادهای    ،یخصوص  سهام

  ه یسرما  دیجد  هایشکل  ن یا  بر  جیخل  یخصوص  و   یدولت  هی سرما  از  یبیترک  ،یسنت  یبانکدار   یساختارها

 . دارد تسلط  یمال

  ممکن  اگرچه  ؟کدامند هستند انباشت  مختلف وجوه ن یا یهمشخص که  هیسرما کنترل و  تیمالک  یالگوها

  ر ی درگ  ی خلیجمنطقه  سراسر  در   هابخش  نیا  از  ک ی  هر  در  کوچک  شرکتو  وکار  کسب  هزارهاده  است

  ی هاشرکت  از   یشمارانگشت  تعداد   غالب  وزن   جیخل  ی همکار  ی شورا  هایکشور  یهمه  بارز   یژگیو  باشند،

  هایشرکت  نیا  ساختار  .دارند  تسلط  یاقتصاد  ی هاتی فعال  نیا  یههم  بر   که   است   متنوع  بزرگ

  و  تابعه   یهاشرکت  از  یادهیچیپ  ی هشبک  با  نگیهلد  یها شرکت  صورت  به   اًمشخص[  30]ایخوشه

  امالک   ،یدیتول  و  یصنعت  یها تیفعال  زمان مه  طوربه  که  شکل گرفته است   تنیدهدرهم  تِیمالک  یساختارها

  بانفوذ  یها خانواده  توسط  معموالً  ها نآ.  دریگیدربرم  را  ره یغ  و   یمال  ،یفروشخرده  ،یبازرگان  مستغالت،  و

  ی ها شرکت.  شوندیم  کنترل  حاکم  ی هاخانواده  یاعضا   خود  توسط  ای(  تریمیقد  بازرگانان   یهطبق  از  اغلب)
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  و   مستغالت،  و   امالک   ونقل، حمل  ی هارساختیز  ،یمیپتروش  مانند   ها بخش  از   یبرخ  در   است   ممکن  یدولت

ی  خصوص  ایخوشه  ی ها شرکت  ی،موارد  نیچن  در  یحت  حال،   نیا  با.  کنند  فا یا  را  غالب  نقش  یْبانکدار

  ا ی  مشترک   یها یگذارهیسرما  در  ا ی  دارند  حضور  ی دولت  یها شرکت  نیا  یهر یمدئتیه  در   معموالً   بزرگ

  انواع  و  یدولت  یگذارهی سرما  موارد،  یههم  در.  دارند  شرکت  ارزش  ی هریزنجانتهای    ی درفرع  یهاتیفعال

 . است  بوده ی ضرور ایی خوشههاشرکت رشد یبرا  یدولت یها تیحما گرید

و    هستند،  مرتبط  باال  در  ذکرشده  انباشت  ی عرصه سه  با  قاً یعم  ،ایخوشه  ساختار  نیا در  حاکم  یهاخانواده

از طریق    را   دار هیسرما  ی طبقه  یاصل  یهسته  کهرا در دست دارند    ییهاگروهاصلی    یها شرکتبا کنترل  

  بورس   در   شدهرفتهیپذ  ی هاشرکت  تمام   از  درصد80  قطر،   مورد  در  مثال،   عنوانبه.  دهندیم  ل یتشکها  آن

  را   یثان آل  حاکمِ  یهخانواد  از  عضو  کی  حداقل   ( شرکت   وپنجچهل  از   شرکت  وشش یس)  قطر  بهادار  اوراق

به صورت  ه  ریمد  ئتیهجایگاه خود را در    افراد  ن یا  اتفاق  به  بیقر  تی اکثر.  دارند   خود  یهریمد  ئتیه  در

  ، یدب  حاکم  ب،یترت  نی هم  به[  31].کنندیم  اشغال  یدولت  نهادهای  ندگانینما  عنوانبه  نه  و  یخصوص 

  امارت   در   هاشرکت  نی بزرگتر  از  آوریی سرساممجموعه  مالک  ی خصوص  طور به  مکتوم، آل  راشد بن محمد

  ی مخابرات  اصلی  شرکت  ،( امارات   کپارچهی  ارتباطات   شرکت )  Du  شرکت   سهاماز    درصد20  از جمله  ــ  است

  آن  در  که  تیکو  در  یحت  ست،فرماحکم   جیخل  ی همکار  یشورا  یکشورها   سراسر  در  الگوها  نیا.  یدب

 [ 32].ستا داشته شرکت رت مک یخصوص ی تجار ی هاتیفعال در یخ ی تار  لحاظ از  حاکم خاندان

  خود  از   یبخش دارند،  تسلط   یدولت قدرت   بر آشکارا که یحال در  ،ی خلیجمنطقه  حاکم ی هاخانواده ن،یبنابرا

  نیب  سفت و سختی  تفکیک   چیه  از این رو.  یاسی س  قدرت  منبعصرفاً    نه  هستند،  جیخل  دارهیسرما  یهطبق

مناصبی را در اختیار دارند    یدولت  دستگاه  در  حاکم  ی هاخانواده  افراد  از   ی اریبس.  ندارد  وجود  دولت   و  هیسرما

حال  و عین  می  خود   یخصوص  یتجار   منافعدر جهت    در    جایگاه  دو  هر  در  زمانمه  هانآ.  کنندعمل 

  ی ناهنجار   کی  ی دارهی سرما  ی کشورها  ن یب  در  ی خلیجمنطقه.  کنندیم  عمل  ی«عموم»  و  ی«خصوص»

  برابر   در  ف« یضع»  دارهی سرما  ی هطبق  کی  جیخل  یهمکار   یشوراکشورهای    در  که  این گونه نیست .  ستین

  و   قدرت  که  است  ینهاد  یشکل  ی خلیجدر منطقه  دولت   بلکه.  باشد  گرفته  قرار  مستقل«  و  یقو   دولت»

  ی ها خانوادهی  رندهیدربرگ   طبقه  نیا .  کندیم  وساطت  و   انیب  را  مندقدرت  دارهی سرما  یهطبق  کی  منافع

  دولت   ک ی  ، یدارهیسرما   جوامع  ی ههم  مانند  ی خلیجدر منطقه  دولت.  استتر از آن  اما گسترده  حاکم

با »فشار    ا ی  باشد  شده  جدا  انباشت   و  دیتول  یاجتماع  روابط   از   که  یانگل  ای  یخنث  ی نهاد  نه  است،  یطبقات

 خود« جای بخش خصوصی را »تنگ کرده باشد«.  
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 ج یخل یهی سرما شدن یالمللنیب
  ی خلیجمنطقه  در   هیسرما   انباشت  مهم  ی هایژگیو   از  گر ید  یکی  کنترل،   و   تیمالک   به  مربوط  مسائل  از   جدا

خوشهشرکت  نیا  ی فرامرز  گسترش   ن یا   سطح،  کی  در.  است  گذشته  یهده  دو  در  متنوع  ایِهای 

مشاهده  جیخل  یهمکار  یشورا   خود  اسیمق  در  هیسرما  یسازیالمللنیب   جمله  از ست،ا  قابل 

  جادیا   ی؛ مال  امور   و   وسازساخت  ،یمیپتروش  مانند  ییها حوزه  در   جیخل  ی یهحاش  یکشورها   ی هایگذارهیسرما

  و  ؛یامنطقه  سهام   یبازارها  در   یفرامرز  سهام   تی مالک  ج؛یخل  ی یههمسا  یکشورها  در  تابعه  ی هاشرکت

  ی هایگذارهیسرما  این قبیل  ای واحد.شرکت خوشه  ککارگزاری ی  حقوق  در  ج یخل  کشور  نیچندگنجاندن  

  ی مدارها توان  می  ی خلیجخلیج و حاشیه  ی همکار  ی شورا  اسیمق  چگونه در   که   دهندنشان می  یفرامرز 

ی  هاشرکت  ادغام و دخیل کردنبه    لیتما هایی کههریمدئتیه  و   سهام   تیمالک  را بیش از پیش با  هیسرما

  های شرکت  نهیزم  نی ا  در  هاشرکت  نیترشرفتهیپ.  داد   حیتوض  دارند  جیخل  مختلف  یکشورها   از  ایخوشه

 لیتشک  جیخلی  منطقه  مختلف  یهاتیمل  عموماً از  های آنشرکت  یساختارها  که  هستند  سهامی خاص

  ی هارقابت  کاهش  یمعنا  به  جیخل  یهمکار  یشورا  داخل  در  جیخل  ییهسرما  شدن  یالمللنیب  نیا.  شوندیم

  ی هسلط  تحت   عمدتاً  است که   یمراتبسلسله  شدتبهفرایندی    نیا  ،حقیقت  در.  ست ین  ی خلیجمنطقه  در  یمل

ای  خوشه ی هاشرکت  که  است  ی معن ن یا  به شدنیالمللنیب حال، نیا  با . استی امارات-ی سعود محور  کی

 . کنندیم تصور  یداخل منفرد  ی بازارها ی مرزها از  فراتر  را انباشت  فراینده،طور  به جیخلی منطقه اصلی

  منطقه   یژگی و  نیا.  است  برجسته  انهیخاورم  سراسر  در  یسازیالمللنیب  یندهای فرآگونه    این  ن،یا  بر   عالوه

  ی هابخششروع به دربرگرفتن    جیخلی  هیسرما  انیجر.  شد  آشکار  یر یگمچش  طرز  به   2000  یهده  طول  در

  وکارهای کسب  ،یشهر  توسعه   و  مستغالت   و   امالک  شامل  ی،عرب  یکشورها   ری سا  در  یاقتصاد  یدیکل

  یامنطقه  گسترش  ن یا  [33].کرد  یمالامور    و  ی بانکدار   ک،یلجست  ،یفروشخرده  مخابرات،   ، یکشاورز

بهبه  جیخلی  منطقه  ی یهسرما   ی کشورها   از   ی اریبس  از سوی   ی ساختار  لیتعد  ی هابسته  رشیپذ  شدت 

  ی گذار هی سرما  یهاانیجر  شدن  باز  و  یساز لیبرال  متعاقباً  و  ،2000  و  1990  ،1980  یهادهه  یط  یعرب

  در   یبرالینئول  چرخش  ی اصل  نفعان یذ  از  یکی  جیخل ی  منطقه  ی یهسرما .  منوط بوده است  یخارج  میمستق

 . دخیل شد منطقه  سراسر در  هیسرما  کنترل و  تیمالک در تنگاتنگی طوربه و  بود انهیخاورم سراسر

منطقههیسرما  شدنیالمللنیب خلیج  ی    انباشت   برالینئول  یندها یفرآ  یدرباره  را  یمهم  یهاپرسشی 

نقاط    در  طبقاتبندی  صورت  و   هیسرما این سبب که   قاًیدق.  کشدپیش می  انهیخاورمسایر    ی هاگروه  به 

  همه   از  ترمهمو    جمله  از   ،یعرب  یکشورها   ریسا  یطبقات   یساختارها  در  یاندهیفزا  طوربه  جیخل  داریهسرما

تری داشته  الزم است به این امر توجه بیش  شوند،یم  ریدرگ  ،یمال  و  یبانک  کیاستراتژبسیار    بخش  در

تر  وسیع   سطح  در  یاسیس  اقتصاددادن به  در حال شکل  ی خلیجهای انباشت منطقهباشیم که چگونه پویه
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  اقتصاد  از  ینیمع  یهاسنت  در  کهنیز    «یمل  یبورژواز»  مانند  یمیمفاه  عالوه،  به.  }خاورمیانه{ است   منطقه

توجه به این نکته اهمیت دارد    مصر،  به   ینگاه  با  مثال   ی برا.  دارند  ی شیبازاند  به  از ین  اندبوده  جیرا  یاسیس

  ی بورژواز  ک ی  از  های سادهبرداشت  مصر،   یطبقات  ی ساختارها  در  ج یخل  ییهسرما   شدن بومی  چگونه   که

  ی هاشرکت  پنجمکی  از   ش یب  -  دارد  وجود  موضوع   نیا   ی برا  یادیز  یها نمونه.  ریزددر هم می  را  « یمصر»

[  34].پیوند دارند  جیخل  یهمکار   یشورا  ییهسرما  به   مصر  سهام  بازار  موجود در فهرست  مستغالت  و  امالک

  و [  35] .هستندمرتبط    جیخل  ی همکار  یشورا  به   مصر  یردولتیغ  یهابانک  از  درصد  60  به  کینزد

سخن   نیا [ 36.]هستند  مصر  ی کشاورز وکارهای کسب بخش در  یاصل  عوامل  جیخلی منطقه ی هاشرکت

  ی مل ی مرزها اهمیت  انکار   ای  «یفرامل  ییهسرما»  یشدهییقلمروزدا ا ی قاعدهخالف مفهوم دییتا  یمعنا  به

درک ما از    بر   ی فرامرز  ت یمالک  و   متقابلو تداخل    نفوذ  یامدهایپضروری است بر    حال،  نیا  با.  ستین

 . تر تأمل کنیمعمیق انهیخاورم در مفهوم طبقه 

ی  نظریه استاندارد یکردها یرو  یبرا یگرید چالش شدنیالمللنیب به شیگرا  نیا ،ی خلیجمنطقه خود در

رانتی مولفههم  وضوح   به  ینفت  ی درآمدها.  کندیم  جادی ا  دولت    بودجه   ن یتأم  ی هنحو  ی اصل  ی چنان 

  خارج  متنوع  یهاتیفعال  ،نفت«  رانت»   مفهوم   اما.  است  یاجتماع  مخارج   سطوح   نییتع  و   جیخل  یهادولت

  دهد توضیح نمی  کامل  طوربه  است  جیخلی  سوی منطقه  به  یمال  یهاانیجری  ایجادکننده  کهرا    مرزها  از

  صادرات  از  شیب خود یالملل نیب ی هایگذارهیسرما  از تی کو  ،به این سو 1980  یهده اواخر از  واقع،  در –

  و   تابعه  یهاشرکت  ،یخارج  خطرپذیر  وکارهایکسب  از  حاصل  سود.  کندمی  کسب  درآمد  نفت

  یکل های هترازنام از یمهم   بخش اکنون  غرب، یسنت  یبازارها در هم و انهیخاورم در  هم هایگذارهیسرما

  ی هیسرما که  این  به  توجه  با.  دهدیم  لیتشک  را  شورای همکاری خلیج  یهاشرکت  نیتر بزرگ  از  یاریبس

  ی هاانیجر  رود،یم  یداخل  بازار  از  خارج   یفضاها  در  انباشت  ویس  به  ندهیفزا  طرزی  به  یخصوص

  یسوالاین که تا چه میزان این امر صادق است  .  دنشوینم  ریتسخ  دولت  خود  توسط  لزوماً  ورودی  ِیمال

  اما   داد،  آن   به  ساده  یپاسخ   نتوان   وجه چیه  به   هاداده  ت یمحدود  لیدل  به   است  ممکن   که   ی تجرب  است

  روابط  تنطیم[  و]  جامعه  در  نفوذ»  یبرا  جیخلکشورهای    دولت  یگونهقدرقدرتظاهر  به  شک تواناییبی

 [ 37کند.]میی« را مشروط و محدود اجتماع

 ی خلیج کار و شهروندی در منطقه
  ها آنی بوده که از طریق  فردبه  منحصر  یهاراه  ی خلیجمنطقه  در  هیسرما  یهتوسع  ریناپذییجدا  یهمتا

داده  مهاجرتی  هگسترد  و  مداوم  ی هاانیجر شکل  را  کار    ت یجمع  از   درصد 48  امروزه، .  اندنیروی 

  کار   ی روین  یبرا   نسبت  نیا.  دهندیم  لیتشکبا ملیت غیرخلیجی    یافراد  ی خلیج رامنطقه  یونیلیم 49

  و   ن یبحر  عمان،  ،یسعود  عربستان   در  شاغل  تی جمع  درصد 82  تا  56  این هم باالتر است، و از   از  یحت
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ی خلیج  [ اگر کل منطقه38].در نوسان است  امارات  و  قطرکشورهای    در  درصد 94  تا  93  حدود  تا  ،تیکو

  نسبت   رقم باالترین  نیا.  دهندیم  لیتشک  یرملیغ  افراد  را  شاغل  تیجمع  کل  از  درصد 70را در نظر بگیریم  

 حدود  مهاجر،   کارگران  ن یا  اتفاق  به   بی قر  تیاکثر.  است  جهان  در   یامنطقه  ای  کشور  هر  در  مهاجر  کارگران

  ی زی متما  ت یموقع  ی خلیجمنطقه  به  ارقام  ن یا.  کنندمیکار    ی خلیجمنطقه  یخصوص   بخش  در  درصد، 88

  جنوب   در  یگرید  منطقه  هر  از  شیب  جیخل  یهمکار  یشورا  ،حقیقت  در.  دهدیم   یجهان  مهاجرت  انیجر  در

  و   نیدوم  متحده،  االتی ا  از  پس  یسعود  عربستان   و   ی عرب  متحده  امارات  و  است  مهاجران   زبانیم  یجهان

 [39] .هستند جهان  در های پولیحوالهارسال  منبع نیسوم

  نوعی تمهید برای   شود،یم  انجام  هکفال  بدنام   نظام  قی طر  از  جیخل  مهاجر  کارگران  تی ریمد  و   کارگیریبه

  ی جووتجس   از   را   کارگران  نظام  نیا.  کندیم  متصل(  لیکف  به  معروف )  یحام  کی   به   را  مهاجر  که  کار  یزا یو

  ابزار   [ نظام کفاله40].کند یم  یر یجلوگ  کارفرما  یهاجاز  بدون  کشور   از   ها نآ  خروج   از  و   منع  نیگزیجا  شغل

  ج یخلی  منطقه  در   یشهروند   خاص   تی ماهسنگ بنای    و   سازد یم  فراهم  یکار  انضباط  یبرا   ی مندقدرت

  نظارت   مسئول کفیل    متعاقباً   ووارد کردن کارگر را برای کفیل تضمین کرده    دولت حق  که  ییجانآ  از .  است

فرایند    شود،یم  کارگران   ت یر یمد  و   ی ها شرکت  و  شهروندان   آن  در   که  کندیم  جادی ا  را   یتیوضعاین 

کنترل    قدرت  دولت  واقع،   در.  شوندگمارده می  رشهروندی غ  کار  ی روین  یهروزان  کنترلبه    ی خلیجمنطقه

  ی درآمد  یهاانیجر  امر   نیا[  41].کندیم  واگذار  وکارهاکسب  و  شهروندان  تک تک  به  را  مهاجر  کار  یروین

در موقعیتی قرار    را  شهروندان  و  کندیم  فراهم  کار  یمجوزها   فروش  قیطر   از  شهروندان   یبرا  را  پرمنفعتی

[  42شده دست به مهار و اعمال انضباط بر نیروی کار بزنند.] خود و به شکل درونیدهد که به خودیمی

.  دهدیم  شی افزا  ی کار  بد  ط یشرا  و  سوءاستفاده  خشونت،  برابر  در   را   مهاجران   یریپذبیآسنوع واگذاری،    نیا

  به   ی خصوص  شهروندان  ؛کندیم  یدرون  و  پخش   شهروندان  نیب  در   را  یسازیتیامن  منطق  نوعی  چنینهم

  لیکف  حق  به  یدسترس  سر  بر   شهروندان   نیب  رقابت  ن،یا  بر  عالوه.  شوندیم  ل یتبد  یدولت  استیس  ی بازو

  حاکم   خانواده  به  سرسپردگی  وای  حرفه  یوفادار   قی تشو  و  یاجتماع  یعمود  یبندمیتقس  جادی ا  باعثشدن  

  سته یز  یهتجرب  هم  جیخلی  منطقه  در  مهاجرت  بر  حاکم  ینهاد  یساختارها  ب، یترت  نیا   به[  43].شودیم

 .دهدیم شکل را  جیخل شهروندان خود یاجتماع یکپارچگی هم و مهاجران 

  ان یکارفرما به کارگران. اندشده سهیمقا رآزاد« یغ»  ا[ ی 44مقید] کار   با ساختارها  نیا  ها در بسیاری از نوشته

  اغلب   و   ،شودگرفته می  شان گذرنامهکرات  به  هستند،  محروم  مشاغل  نیب  ییجاهجاب  از   اند،خورده  گره   یخاص

 لیتشک  از   چنینهم  مهاجر   کارگران .  شوندگرفتار می  کار   یمجوزها   دیخر ناشی از    ی هایبده  ساختار  در

 دستمزد پایینبا    مهاجر  کارگران[  45].اندشده  منع  یاسیس  تی فعال  نوع  هر  در  شرکت  ای  اعتصاب  ه،ی اتحاد

بهکار  هایکمپ  در  یشهر   تی جمع  ازجدا    اغلب داشته    نگه  شده  یطراحطور ویژه برای این امر  ی که 
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کنند.  وآمد میو برعکس رفت  کار  محل  بهکند  فراهم می  کارفرما  که  یونقلحمل  از طریق وسایل  و  ،شوندیم

  محل  که   ی طوربه  هستند،  ی نژاد  شدت  به   و  شوندیم  یناش  ی اقتصاد  موانع   از   ز ین  ییجاجابه  یها تیمحدود

  صورت   به   ها تیمحدود  ن یا  یگاه.  دارد  قرار  یستی تور  ا ی  ی شهروند  یفضاها   از  دور   آگاهانه   کارگران   اقامت

  ی ایآس  عمدتاً)  مهاجر   مرد   کارگران   ی قطر  مقامات   ،2011  سال  در  مثال،   ی برا.  آینددر می  اجرا به    یقانون

  در  ژه یوبهزن  یخانگ کارگران . کردند  منع یمسکون مناطق  در یزندگ از   را(  وسازساخت در ریدرگ و یجنوب

  ممکن  که  کنندیم  یزندگ   خود  ی کارفرما  با  معموالً  ها نآ  رای ز  هستند،  وآمدترف  ی هاتی محدود  معرض

 . دهد قرار  یجنس و  یروان ،یجسم  آزار  مورد و  کند منع خانه از  خروج از  را  هانآ است

  امر  ن یا.  دارند  کار   و   ی زندگ  طیشرا   بر   یتوجهقابلکنترل    قدرتْ   سازوکارهای  نیچن  ق یطر   از  ان یکارفرما

  ی هابخش  در  ژهیوبه  کار،   راستانداردیغ  و  پرخطر  طی شرا  و  ،ی کارطوالن  ساعات  ن،ییپا  یدستمزدها  درخود را  

 کنندیم  کار  آن   در  مهاجران   اکثر   که  ی خصوص  بخش   در .  دهدنشان می  وسازساخت  مانند   مهم   ی اقتصاد

  اگر .  دارد  وجود  رشهروندیغ  و  شهروند  کار  یرویندستمزد    نیب  فاحشی  تفاوت.  ندارد  وجود  دستمزد  حداقل

  ها تفاوت  نیا  م،یریبگ  نظر   در  را  مسکن  و  بهداشت  آموزش،  به  یدسترس  مانند  یردستمزدی غ  یهانهیهز

.  است   مرتبط  مهاجر  اصالت ملی  با  دستمزدها  ،یخانگ  کار  ویژهبه  ها،بخش  از  ی برخ  در.  شودهم می  بارزتر 

 ،یتیامن  ــ  دات«یتهد»  از  یمختلف  انواعدر    که  است   همراه  نژادپرستانه  داًیشد  یگفتمان  با  استثمار  نیا

ی خلیج علیه آنان  ی مهاجران، جوامع منطقهیابد، که بنا به گفتهبازتاب می  ــ یجنس  ای  یفرهنگ  ،یتیجمع

 [ 46]کنند.میاعمال  

 کند تاکید می مهاجران با یبدرفتار و بشر حقوق نقض بر جیخلی منطقه به مهاجرتث بح  یبخش عمده

  ی ها آژانس  اقدامات   ،ی المللنیب  ی هنجارها  از   یآگاه  عدم  ف،یضع  ی گذاراستیس  در   را   موارد   ن یا  لیدالو  

مندی را که  نظام  حیاتی  نقش  بحث  ن یا.  داندیم  فی ضع  یقانون  نظارت   ای  کار،   ی رو ین  استخدام   مندنرقانویغ

  نیچند  در نقش    نیا.  ردیگیم  دهیناد  کندیم  فا یا  ی خلیجمنطقه  یدار یهسرما  دیبازتول  در   کار  ساختارِاین  

  با   یقانون  نظر  از  تواندیم  یاسیس  اعتراض  ای  یکارگر  جیبس  یبرا  تالش  هرگونه  اوالً،.  کندعمل می  سطح

  ن یا.  ثباتی دائمی به بار آوردبی  جیخل  کارگر  طبقات  یتاکثربرای    وشود    روهروب  یفور  اخراج   و  کار  یهخاتم

  امالک   و   وسازساخت  بخش  در   ویژهبه  ، الذکرای فوقخوشه  یهاشرکت  انباشت  واسطه سنگ بنای بی  امر

  در   مستغالت  و  امالکوسیع    یهاپروژه  وکشیده  فلکسربه  یها برج   منظر،  نی ا  از.  است  بوده  ،مستغالت  و

  درآمدهای ناشی از   یتصادف   ی امدهایپصرفاً    هانآ .  هستند  راستثمارابَ  یماد  مظهر  ج،یخلی  منطقه  سراسر

 .ستندین جیخلی  منطقه حاکمان یستیمدرن و  شانهیدوراند یهادگاهید ا بادآورده ی «ی نفت هایدالر»

  بحران   وجوه  با  مقابله  یبرا  کشورها  نیا  یبرا   فردبه  منحصر  یابزار  جیخلی  منطقه  به  مهاجرت  تیماه  دوم،

  کمربند  مثابهبه  توانندیم  حواله  و  مهاجرت  یدورهایکر  ،یمواقع  نیچن  در.  کندیم  فراهم  یاقتصاد  رکود  و
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  به لحاظ مکانی   را  خود  یضربه  که  دهندیم  را  امکان  نیا  جیخل  ی کشورها  به  و  کنند  عمل  بحران  انتقال

از این موضوع   واضح مثال کی  حاضر  حال  در  یسعود  عربستان.  کنند  منتقل  ی جهان  بازار  رتریفق  مناطق  به

  و   یاقتصاد  اضتیر  یهبرنام این کشور   ،2014  سال اواسط   از  نفت  ی جهان متی ق کاهش آغاز  در پی. است

  به   اقدامات  ن یا  گرچه.  کرد  آغاز  را  بزرگ  یساختمان  و  یرساختی ز  یهاپروژه  در   دولت  ی هانهیهز  کاهش

به    بایست می  را  آن  یاصل  ی امدهایپاما    گذاشت،  ریتأث  ی عربستانپادشاه  یاقتصاد  رشد  بر   گیریچشم  طرز 

  یسعود  یهاشرکت  که   یزمان.  درک کردشد    داده  شرح   اجینا  در  که  یخاص  یطبقات  ساختار  یواسطه

  کارزارهای .  دادند  دست  از  را  خود  شغل  مهاجر  کارگر  هزار  صدها  کردند،  لیتعط   را   یساختمان  یهاپروژه

  یتیامن  یروها ین  و  سیپل  توسط  مهاجر   کارگر  هاونیلیم  و  شد  آغاز  زمان   همان  در   دولت   تی حما  تحت  اخراج 

  از   کارگر   ون یلیم  2/1  از   شیب  که   کرد   اعالم   کشور   وزارت   ،2015  سال   ان یپا  تا .  شدند  اخراج  و  یآورجمع

  کرد  اعالم   را   اخراج  کارزار   نیدوم  دولت   ، 2017  مارس  در [  47].اندشده  اخراج   کشور   از   2014  سال  یابتدا

  رشهروندیغ یرسم کار ی روی ن از  درصد 10 حدود که  بود گرید مهاجر کارگر ونیلیم کی  اخراج  هدفش  که

  کارگر   هزار 600  از  شیب  دیجد  نیکمپ  از  یبخش  یدر نتیجه  ،2017  یژوئیه  انیپا  تا.  دادیم  لیتشک  را

  صادرکننده   یکشورها   یبرا   ی قیعم  یامدهایپ  تواندیم  ابد،ی  ادامه   روند  نیا   اگر[  48] .کردند  ترک   را  کشور 

  ی توجهقابل  بخش  ی }از کشورهای دیگر{ارسال  وجوهکه    باشد  داشته  ا،یآس  جنوب   در  ژهیوبه  کار،  یروین

  مستقر   جیخلی  منطقه  در  عمدتاً  کشور  از  خارج   کارگران  و  دهدیم  لیتشک  راشان  یداخل  ناخالص  دیتول  از

 .هستند

  ی کارگر  یهاجنبش  ظهور   از  یر یجلوگدر جهت    یطبقات  ساختار  نیا  همه،  از   تر مهم  د یشا  و  ت،ی نها  در

  ن یا   واقع،  در .  است   کرده  عمل   بکشند،  چالش   به  را  جیخل  ی های پادشاه  یاسیس  قدرت   توانندیم  که   یبوم

  ی روین  ت یاکثر[  49ی کنونی است.]ی خلیج به شیوهمنطقه کارِ  ساختار  ی گیری و توسعهشکل  دلیل اصلی

  بارز  های تفاوت.  هستند  ی جمع  یسازمانده  حق   هرگونه  فاقد  که  دهندتشکیل می  یمهاجر   کارگران   را  کار

  ی کشورها  برخالف   جه،ی نت  در.  دارد  وجود  شهروندان  و  مهاجر   کارگران   میان  ایهنژادپرستان  شدتبه  و

  از  یگرید  شکل  هر  ا ی  یکارگر  یها هیاتحاد  معاصر  یهتوسع گیری و  شکل   ران،یا  و  عراق  مانند  هیهمسا

  [ که حد 50]است  نیبحرکشور    قاعده  نیا  در  ءاستثنا  تنها.  است  شده  مسدود  یادیز   حد  تا  ی کارگرمبارزات  

ی  شهروندان  انیم  در  ریزه شدن پرولت  از  یمشخص ایجاد    چپ  کی  و  ایاتحادیه  فعال  جنبش  کموجب 

  آگاهانه  که (  عه یش  بزرگ  ت یجمع  و   یسن  پادشاهی  ک ی)  گرا هفرق  از حاکمیت  ییالگو .  شده است  افتهیسازمان

 . کرده است لیتسه  را ییهاجنبش  نیچن سرکوب ،شودبه آن دامن زده می کشوراین  رهبران توسط

تناقضات مهمی  باعث    مهاجر  کارگران  به  ی خلیجمنطقه  یاتکا  که  ستین  یمعن   نیا  به  هاینا  از  یکیچه

  عمان   در  ژهیوبه  شهروند  جوانان   یکار یب  یباال  اریبس   سطح ها  ترین این تناقضی مهماز جمله.  نشده است 
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  و درصد 50/ 8 بیترت به  2016  سال در بر اساس تخمین سازمان جهانی کار  که است    یسعود عربستان  و

معضل،  51].بودند  کاریبها  آن  جوانان  از  درصد  1/30 این  به  رسیدگی  برای    اصطالح به  ی هابرنامه[ 

  ی خصوص  بخش  در   کشور  اتباع   اشتغال   ی برا  را   ییهاهیسهم  که به اجرا گذاشته شده است    یسازیجیخل

  در  مهاجر   کارگراناشتغال    سهم   کاهش  حال   نیع  در   و   شهروندان   اشتغال  شی افزا  هدفْ .  کندیم  نییتع

  رشیپذ  به   یلیتما  شهروندان.  است   خورده  شکست  یادی ز  حد  تا  هااستیس  نی ا   اما.  است   خاص   یهابخش

  ی روین  به  منحصراً  باًیتقر   چنانهم  یخصوص  بخش  و  ندارند  مهاجران  یکاربد    طیشرا  و  ی پاییندستمزدها

  ی اسیس  نظم  دیشد  یدگرگون  بدون  معضل  نیا   یبرا  یقانون  حلراه  چیه.  است  وابسته  دستمزدکم  یخارج  کار

  ر ییتغ  تصور  ج،یخلی  منطقه  در   ثباتبی  و  ارزان  کار  یرو ین  به مند  و قاعده  مداوم  ازین  به   توجه  با  ؛ندارد  وجود

 . است  دشوار موجود  تیوضع در یفیک

  در   قدرت   دیشد  تمرکز   و  ثروت،   ی هندیفزا  شدنیقطب   شهروندان،  ی کاریب  یباال   سطوح   ی چونتناقضات

عضو    در  یاسیس  یهااعتراض  به   که  بودند  یمهم  عوامل  حاکم  یهاخانواده  دست   ی شوراکشورهای 

  آهنگشیپ  هاجنبش   ن یا.  زدند  دامن   ن،یبحر  و   عمان  در   ویژهبه  ،2012  و   2011  ی هاسال  در  جیخل  ی همکار

.  جیخل  جوامع  منتسب به  یاسیس  سکون  و  منفعل  ی هاتیجمعشاهدی بر رد مدعای    ومبارزات اولیه هستند  

و کشورهای حاشیه    جیخل  ی همکار  یشورا   هماهنگ  یهمداخل  باکه    مبارزات،   نیا  زیآمخشونت  سرکوب

  دستگاه  -  شودی خلیج را به ما یادآور میمنطقه  یاسیس  اقتصاد  یروی دیگر سکه  ،خلیج پشتیبانی شد

  و (  مهاجران   و   شهروندان )  مردم   بر  قی دق  نظارت   شامل  و   است   گسترش  حال   در   که   یتیامن  شدتبه  یِدولت

 . است لزوم صورت در  کارگیری زوربه

 گیری نتیجه
دهد  نشان می جیخل ی همکار  یشوراکشورهای  در  دولت و  طبقات  گیریشکل یندهایفرآ به  دوباره  توجه

نفسه  فی  ینفت  هایمازادما را از    تمرکز  اندازْچشم  نی ا.  سازندرا می  دیگریکدولت    و  کار  ه،ی سرماکه چگونه  

  مندقدرت  دارهیسرما  طبقات   یهتوسع  درآمدها  نی ا  کند که چگونهپرسش را مطرح میاین    و  کند،یم  دور

  هایشان تی فعال  ی کهطبقات   است،  کرده  تیتقو  اند،های حاکم درک شدهی خانوادهرا، که همواره در زمره

ی  منطقه  در  ثروت   و   قدرت  میعظ  تمرکز .  ردیگیدربرم  انباشت  مختلف  های عرصه  درمتنوعی را    ی هابخش

  های دولت.  است  ریاخ  یهده  دو  در  آن  یالمللنیب  و  یداخل  گسترش   و  طبقه  نیا  ظهور  از   نشان  خلیج

  از  یاقتصاد   یهافرصت  پشتیبانی از  ه،یسرما  انباشت  طیشرا  نیا  تیتقو  در  ی مهم  نقش  جیخلی  منطقه

ایحماهای  شکل  ر یسا  و   مشترک   یها یگذارهیسرما  قی طر   ی قابله  دولت   نظر،   ن یا  از   .اند کرده  فا یت 

  ف« ی ضع  ییهسرما»  مقابل  دررا    «ی قو  دولت»که    ییکردهایرو  و  ،است  دارهیسرما  یهطبق  یریگشکل 

 گیرند. نادیده می را یاساس رابطه  نیا ،دهندقرار می
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  برخالف .  است   اصلی  عامل  کی  هیسرما  انباشت  هایپویه  نیا  در   مهاجر  کار   یرو ین  خاص  ی ژگیو  ،به عالوه

  های شکل اند،شده منتزع استثمار و  سلطه روابط  از   که ی خلیجمنطقه یِاسیس  اقتصاد  استاندارد ی هاتی روا

.  ندارند   ی خلیجمنطقه  در  دولت  و  هی سرما  لیتشک  در  ینفت  یدالرها  هایمازاد  وجود  از  تریاهمیت کمی  کار

  که   اند،کرده  جادیا  ری اخ  یها دهه  در  را  جیخل  یشهر  یفضاها  خاص  یژگیو  ماًیمستق  مهاجر  کارگر  طبقات

  رشهروندْ یغ/شهروند  شکاف  ،یاسیس  نظر  از.  است  ی خلیجای منطقهخوشه  یها شرکت  تجمع  سنگ بنای

.  است   یادیبن  جیخلی  منطقه  در  حاکم  یهطبق  قدرت  یبرا   و  است  مهاجر  کار  یروی ن  به  اتکا  نیا  میانجی

 در.  شودمی  یدولت  یساختارها  و  منطقهی  برجسته  یهاخانواده  به  شهروندانباعث مقید شدن    یوفادار 

حاکمانیاقتصاد  هایینابسامان  هایدوره از  یوکارها کسب  و  جیخل  ،    ان مهاجر  کار  یثباتیب   برجسته 

  ی جهان  مشکالت  بار  امر  نیا.  کنندمی  استفاده  بحران  مکانی  انتقال  بر   یرگذاریتأث  یبرا   یا لهیوس  عنوانبه

  جیخلی  منطقه  در  مهاجران  ل،یدال  نیا   یههم  به.  اندازدیم  کار  یروین  یه صادرکنند  یکشورها  دوش  به  را

 . دهندیم لیتشک را انهیخاورم کارگر  طبقات  یاجزا  نیتر مغفول و ن یترمهم  از یکی

  ر یتأث  و   2014  سال  اواسط   از   نفت   یجهان  متیق   کاهش   ر یتفس  یبرا   یمهم  یامدهایپ  ها استدالل  نیا

  نرخ، همراه با  نفت  متیق  کاهش.  دارند  ی خلیجمنطقه  یاسیس  اقتصاد  ییهندیآ  ی رهایمس  بر   آن  یاحتمال

  یبرا   را  یبزرگ  یاقتصاد  ی هاچالش  ،بعد  به  2016  سال   از   ی جار  توجه حساب قابل  یکسر   و  نییپا  رشد

آورده  جیخل  ی همکار  ی شورا  ی کشورها  یههم وجود    ی رهبر  به  ج،یخل  یهادولت  پاسخ،  در .  است   به 

ایجاد    کردند  ارائه  را   انداز« چشم»  اسناد  از   یا مجموعه  ، یسعود  عربستان  از    ک یاستراتژ  تنوع که حاکی 

  که  ستی ن مشخص و هستند هی اول مراحل در هنوز  هابرنامهمقاله، این  نیا نگارش زمان در. است ینفتغیر

.  بود  خواهد  چه   نفت  مت یق  یهندیآ  وسویسمت  واقع،  در  ای  گیرند،کدام مسیر را در پیش می  یاسیس  نظر   از

  گسترش  یاقتصادجدید    یها یاستراتژاین    در مندرج    یِ اصل  منطق هدف    ،ناپذیریبینیپیش  ن یا  با وجود

های  بخش  مشارکت   و  ی سازیخصوص  در جهت   سابقهیب  فشار  شامل  ن یا.  است  بازار   به   یدسترس  یهدامن

  و   کیلجست  و  ونقل،حمل  بهداشت،  آموزش،   ،یانرژ  مانند  هاییحوزه  در[  52] ( PPP) یخصوص  ی ودولت

 . است  یاجتماع ی هانهیهز  یهگسترد کاهش چنینهم

  یاقتصاد  رکود  به  تکنوکرات«»   ظاهراً  ییهاواکنش  کیاستراتژ  یهابرنامه  نیا  رسدیم  نظر  به  گرچه

  ی مرزها  بردیشپ  ی برا  خلیج  ی کشورها  یبندتیاولو تداوم    یچگونگ  از   یگرید  ان یب  واقع   در   اما   هستند،

  هاآن.  دنکن  ثباتیب  را   جیخل  یاجتماع  مدل   عناصر  است  ممکن   هاطرح   نی ا.  هستند  هی سرما  انباشت

  تجربه  را  یزندگ  طیشرا  دیشد  وخامت  و  اخراج   از  یموج  ترپیش  که  را   مهاجر  کارگران   و  رتریفق  شهروندان

  ندهیفزا  زی تما  جادی ا  باعث  است  ممکن  چنینهم  دیجد   یاقتصاد  ی هایاستراتژ   ن یا.  کنندیم  دیتهد  اند،کرده

  سهام   یبازارها   موجود در فهرست  یهاشرکت  سود  نرخ   یهیاول  شواهد.  دنشو  جیخل  دارهیسرما  طبقات  روند
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  در  هی سرما  زمانمه  فی تضع  و  ها  شرکت  نیتربزرگ  یهندهیفزا  تسلط  جیخل  یهمکار   یشوراکشورهای  

موید    ها طرح   نیا  یاساس  منطق   ها، تیقطععدم  نی ا  از   نظرصرف[  53].دنکنیم   دییتأ  را  تر چککو  اس یمق

  ی هبادآورد  یهاهیسرما  قیطر  از  که  ستندین  یمستقل  یاسیس  ینهادها  جیخل  یها دولت  که  این دیدگاه است

  یگرمیانجی  در جهت   که   هستند  یطبقات  ییهادولت  بلکه   ،باشند  شده  سوار  جامعه  بر   ینفت  یدالرها  فراوان 

 .کنندیم عمل ه یسرما قدرت  دیبازتول و

 
 ای است از فصل پنجم کتاب زیر:  * این مقاله ترجمه 
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Joel Beinin, Bassam Haddad, and Sherene Seikaly, Stanford University Press, 
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 و نژاد  تی طبقه، جنس ی گانهسه  ی و بازنگر  سمیمارکس
 

 2022مه  10

 نس مهی. خی: مارتا اینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

 

 مقدمه

نویسند، نقدی آیینی به مارکس  نابرابری میی  هایی که دربارهویژه آنامروزه اکثر نشریات علوم اجتماعی، به

های« ادعایی آن در نظر گرفته  های نظری که برای اصالح »شکستو مارکسیسم را در روند معرفی بدیل

  ها به دانند. این روال در نخستین آثار فمینیستی نیز رایج شد: مارکس و مارکسیستشده است، بدیهی می

ارائه عدم  ازخاطر  عمیق  تحلیلی  زنان،   ی  بر  »تقلیل ستم  مقوله»اقتصادزدگی«  و  طبقاتی«  های  گرایی 

توجهی  شان آماج نقد بودند. چندی بعد این ادعا مرسوم شد که مارکسیسم نیز در بیتحلیلی »کورجنسی«

های اجتماعی جدید« در  چه برای »جنبششناسی، قومیت، محیط زیست و عمالً هرآنبه نژاد، جمعیت
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های  پژوهیِ متأثر از همان دغدغهها فروکش کردند، دانشکه جنبشصر است. زمانیغرب اهمیت داشت مق 

انرژی های آکادمیک  ی عمومی صرف شود در برنامهتوانست در عرصهای که میسیاسی رونق گرفت؛ 

ی درسی و  برای افزایش »تنوع« در برنامه  هایی)مانند مطالعات زنان، مطالعات نژادی/قومی( و در تالش

 عدادِ افرادِ موسسات آموزشی تجلی یافت.  ت

نژاد،  )که بعداً به  ،  1993در سال    ( Race, Sex & Class)  نژاد، جنس و طبقهی  انتشار مجله

گرایی آن عالیق  ی همدهنده، نشان( تغییر نام داد   Race, Gender & Classجنسیت و طبقه

خیلی زود توجه بسیار زیادی را به خود جلب  سیاسی و فکری با دیدگاهی جدید در علوم اجتماعی بود که  

هایی با عناوین نژاد، جنسیت و طبقه پیداست. این  های ژورنالیستی و کتابکه از ازدیادِ مقالهکرد، چنان

پوست مطرح کردند واکنشی بود  از همه اما نه منحصراً دانشمندان علوم اجتماعی رنگین  دیدگاه را که پیش

نظریه فمینیستیبه  تفاوتهای  که  میای  نادیده  را  زنان  میان  در  طبقاتی  و  نژادی/قومی  گرفتند،  های 

پوست را نادیده  جنسی در میان مردان و زنان رنگینهایی در مورد نابرابری نژادی/قومی که تبعیضنظریه

انتظار میگرفتند، و همانمی   آمد.های ادعاییِ مارکسیسم به شمار میرود تصحیحی بر کاستیطور که 

ی این  ای را دربارهعنوان مقدمه مقاله، بهنژاد، جنس و طبقهگذار  برای مثال ژان بلخیر، سردبیر و بنیان

ی  ای جامع دربارهی ابزارهای کافی و نظریهمارکسیسم در توسعه“ شکست”آورد: »موضوع به شرح زیر می

است.«] موضوع مسلم  طبقه  و  جنسیت  قومیت،  سیاهه [1های  میشکستی  این  فرضی  توانست  های 

های  کند که اولویتتر بشود اما چه چیزی را فراتر از این واقعیت اثبات میقدر که بخواهیم طوالنیهرچه

اولویت با  انگلس  و  مارکس  نظری  و  بود؟  سیاسی  متفاوت  معاصر  اجتماعی  علوم  دانشمندان  آن  های 

نظیری«  های مهم و بیکه مارکسیسم اگرچه »بینش  بحث این استتر مغرضانه و البته قابلگیری کمنتیجه

ی  یابیِ مطالعهی ابزارهای تحلیلی برای زمینهدهد، »نیاز به توسعهداری ارائه میی کارکرد سرمایهدرباره

ی  گرایی« برشمردن، از دیدگاه نظریهطبقه را »طبقه  [ 2گرایی دارد.«]گرایی و طبقهنژادپرستی، جنسیت

یک ایدئولوژی دیگر برای  صرفاً    است زیرا طبقه [3کننده«] بندی عمیقاً گمراهرمولمارکسیستی، »یک ف

شان با  ی روابطواسطهکشانه بین مردم، با  گر مناسبات بهرهمشروعیت بخشیدن به ستم نیست؛ بلکه بیان

رسی قدر تالش صرف بر ابزار تولید است. با وجود این، مسئله این است که نه مارکس و نه انگلس آن

نظر به    -جنسیت و نژاد )و مسائل دیگر( نکردند که منتقدان امروزی را راضی کند. تأکید بر »گناهان«ِ  

های نظری و  گیری از رهاوردتر از بهرهها بسیار آسانآن  یکرده و ناکرده  -ی سیاسی کنونیهاحساسیت

داری است  های اجتماعی سرمایهدیبناز صورت  پردازی و بررسی آن جنبهها برای نظریهشناختی آنروش

کند(. استثناهای  های این حوزه این نکته را تأیید میمروری بر آثار و نوشتهشود )که امروزه به ما مربوط می

که با مرتبط کردن ستم جنسیتی و نژادی به انباشت سرمایه، آن نیروهای   [4]توجه عبارتند از: بربراغلو قابل
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شود بررسی  ی کارگر ایاالت متحده را موجب میتقسیمات جنسیتی و نژادی طبقهزیربناییِ طبقاتی را که  

نژاد  [ 5کرده است، و کندال] از  سازی تضادهای  ی شدن و زنانهکه قاطعانه در راستای ضرورتِ اجتناب 

 اجتماعی، آن هم توأم با به حداقل رساندن یا نادیده گرفتن طبقه، استدالل کرده است.  

پردازی و  در این مقاله قصد دارم استدالل کنم که مارکسیسم حاوی ابزارهای تحلیلی ضروری برای نظریه

هایی را که  ی مارکسیستی استداللخواهم از دیدِ نظریهتعمیق درک ما از طبقه، جنسیت و نژاد است. می

طور انتقادی و  شده است، بهها ارائه  برای مطالعات نژاد، جنسیت و طبقه توسط برخی از حامیان اصلی آن

ی طبقه،  شان بررسی کنم، و در این میان نشان بدهم که اگر مطالعهبا ارزیابی نقاط قوت و محدودیت

پایانِ تغییرات در برجستگی نسبی و  آوری مستندات بیجنسیت و نژاد قرار است به چیزی فراتر از جمع

ر خاص دست یابد، مارکسیسم از لحاظ نظری و سیاسی های بسیا ها در بافتارها و تجربهاثرات ترکیبی آن

 ضروری است.  

 دیدگاهی در علوم اجتماعی  چون همنژاد، جنسیت و طبقه  

شناسان  (، اکثر جامعهRGCشدن دیدگاه »نژاد ـ جنسیت ـ طبقه« )ها قبل از رایجکنم مدتگمان می

ها  اند. برای مثال، سالههایی ماهر بودتر کارورزدادند پیشمارکسیست که قشربندی اجتماعی را آموزش می

جامعه مارکسیستی  بخش  برنامه  آمریکا  شناسیجامعه  انجمنشناسی  دورهساالنه  یدر  ای  اش 

سال تدریسِ قشربندی اجتماعی و سایر موضوعاتی    29ی طبقه، جنسیت و نژاد گنجانده بود. من در  درباره

دادم که زندگی همه  شک به این واقعیت توجه میجویان خود را بیها نابرابری دخیل است، دانشکه در آن

تحت تأثیر ساختارهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی/قومیتی )عالوه بر سن و سایر منابع نابرابری( قرار دارد.  

هستیم، و زندگی خود را در تالقی شماری از    [6ای از روابط اجتماعی«]مجموعهما به تعبیر مارکس، »

گذرانیم که مجموعاً معرفِ  می  دیگریکمراتبیِ مرتبط با  روابط اجتماعیِ نابرابرِ مبتنی بر ساختارهای سلسله

تاریخی شیوه بازتولید سرمایهویژگی  و  تولید  جلوههای  زیربنای  و  است  آنداری  بههای مشهود    شمار ها 

ی رایجِ مسلم شمردنِ  جویان خود را به مشکالت ذاتی در رویههمواره توجه دانش  چنینهم. من  رودمی

کردم،  ها و تجربیات مشترکِ مبتنی بر جنسیت، نژاد و قومیت جلب میها، سیاستوجود منافع، ایدئولوژی

عیتی  های جماقتصادیِ درون طبقات، این مجموعه -  های اجتماعیجایگاه  زیرا موقعیت طبقاتی و تفاوت

هایی که در درون طبقه موقعیت  کند. مجموعهرا به طبقات و اقشاری با منافع متضاد و متناقض تقسیم می

اجتماعیسانیکطبقاتی   یا مختصات  نوبه  -،  به  نیز  دارند  نژاد و  اقتصادی مشابهی  با جنسیت،  ی خود 

شده تقسیم  اینقومیت  فرض  بنابراین  آناند،  بهکه  است  ممکن  خودها  گروهطور  در  های  انگیخته 

ی  ساز است. به همین دلیل من در اواخر دههیافته و خودآگاه طبقاتی یا موقعیتی ادغام شوند، مشکلسازمان

که تقسیمات طبقاتی، نژادی و قومیتی در بین زنان    ی فمینیستیهابه نظریه  1970ی  و اوایل دهه  1960
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می نادیده  را  مردان  نظریهو  به  و  بیش  پدرساالری  هایگرفتند،  نسبیِ  ناتوانی  به  تحت  که  مردان  تر 

[ بعدها یک ارزیابی انتقادی از تز »زنانه شدن فقر« منتشر کردم  7اعتنا بودند، انتقاد داشتم.]داری بیسرمایه

اقتصادی، تقسیمات جنسیتی و قومیتی در میان زنان و   -زیرا نسبت به تأثیراتِ طبقاتیِ موقعیتِ اجتماعی  

های فقر زنان و فقر مردان را نادیده گرفته بود و به اهمیت این تز در مقام  ساس نبود: پیوستگیمردان ح 

 [ 8نبرده بود.]ی کارگر امریکا پیی بینواسازی ِ اقشار پایینِ طبقهاز مسئله مندقدرتشاخصی 

پردازانِ ستم جنسیتی و  نظریهگیرند و  شناسان مارکسیسم را جدی نمیدانم که اکثر جامعهحال می  با این

جا  تر از آن، ایناند. مهمهایِ ادعایی منتسب به مارکسیسم دشمنی ورزیدهگرایینژادی، در مجموع، با تقلیل

به و  ندارد  جهان  از  سلیم  عقل  فهم  در  جایی  طبقه  آن  در  که  است  واژگان    مملکتی  از  آشکاری  طور 

ی  غایب است. به همین دلیل است که با وجود سابقه  جمعیهای  مداران و اکثر کارشناسان رسانهسیاست

های اجتماعی و اقتصادی  رود که افراد نارضایتیتر احتمال میمبارزات کارگریِ ایاالت متحده، امروزه بیش

رغم این واقعیت که طبقه  های طبقاتی، بههای جنسیتی، نژادی و قومیتی درک کنند تا قالبخود را در قالب

های مبتنی بر جنسیت یا نژاد  کنم که نارضایتیازدودنی از زندگی همه است. من نه استدالل مییک بٌعد ن

ها شکلی از »آگاهی کاذب« هستند؛ در شرایط تاریخی کنونیِ ایاالت  که آنتری دارند، و نه ایناهمیت کم

نارضایتی کردن  بازگو  استثنائات،  از  نظر  صرف  نارضایتمتحده،  از  جدا  طبقاتی  و  یهای  جنسیتی  های 

گرایی طبقاتی« آن  روز دشوارتر شده است. مبارزات ایدئولوژیک و سیاسی علیه »تقلیلنژادی/قومیتی روزبه

گرایی جنسیتی و طور که کندال اشاره کرده است، چیزی معادلِ تقلیل، هماناند کهآمیز بودهچنان موفقیت

ی بنیادی زندگی مردم  کنندهعنوان تعیییندی طبقه بهانجامند. این وضعیت حاکی از نابونژادی/قومیتی می

تر از  های طبقاتی و آگاهی سیاسی بسیار پیچیدهبندیبین تغییرات ساختاری، صورت  ینیست، بلکه رابطه

کنند. این یک اصل مهم ماتریالیسم  ی مارکسیسم پیشنهاد میانگارانههای سادهآن چیزی است که روایت

ای )به عنوان  های ایدئولوژیکید بین فرآیندهای مادی یا عینیِ تغییرِ اقتصادی و روشتاریخی است که بای

های حقوقی، سیاسی، فلسفی و غیره( که مردم از این فرآیندهای تغییر و تضادها آگاهی یافته  مثال روش

  جنسیت ـ طبقه« نژاد ـ به همین دلیل من از ظهور دیدگاه »[ 9]کنند، تمایز قائل شویم.و با آن مبارزه می

که تا چه حد  کردم سهمی در افزایش آگاهی از واقعیت و اهمیت طبقه، و ایناستقبال کردم، زیرا فکر می

  های استثمار طبقاتی درک کرد، داشته باشد. با این توان ستم نژادی و ستم جنسیتی را جدا از واقعیتنمی

ترتیب در  طبقه  که  جایگاهی  بود:  نابجا  من  انتظارات  »گانهسه  حال  طبقه«ی  ـ  جنسیت  ـ  دارد،  نژاد   ،

»ضعیفبازگوکننده طبقه  هست:  نیز  رویکرد  این  در  آن  نسبی  اهمیت  زنجیره«  ی  این  در  حلقه  ترین 

  نژاد ـ جنسیت ـ طبقه« گانه چندان اهمیتی ندارد، زیرا دیدگاه »البته تغییر جایگاه طبقه در سه  [10]است.
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زداید، زدایشی که در ماهیتِ اساساً  های نابرابری و ستم را میاستگاههای کیفی بین طبقه و سایر ختفاوت

 غیرنظری آن ریشه دارد.  

  [11]های نژاد، جنسیت و طبقه« است.چیست؟ در اصل، »تقاطع  نژادـ  جنسیتـ  طبقه« ی »موضوع مطالعه

عنوان  د متفاوتند: بهکننها استفاده میهایی که برای توصیف ماهیت این تقاطعنویسندگان برحسب استعاره

سه ستم  رابطهمثال  تعامل،  متقابلگانه،  پیوندهای  تجمیعی،  اثرات  متقابل،  هم[12]ی  رابطه،  ی  کنشی، 

همسه نظامگانه،  پینگ،  تعاملیپوشانی  ورطه  [13]های  »نه،  معنای  به  چندگانه،  ستم    چندینتنها  ی 

بلکه  هم نظام[14]ها«آنبین  پذیر  ضرب  روابط  چنینهمزمان  هم،  تکثیرپذیر،  بههای  و  هم  زمان 

رسد کالینز با تفسیرِ ریاضی از این روابط مخالف است، زیرا اظهار  اما به نظر می[  15]ی یک کل.پیوسته

هم  اصطالح ستم بزرگ به توان »برای ایجاد یک بهها )یعنی نژاد، جنسیت و طبقه( را نمیدارد که آنمی

های کالینز برای شناخت عناصر  توان در هم ضرب کرد. دیدگاهها را نمیدر نتیجه آن،  [16]اضافه کرد«

 اصلی این رویکرد بسیار سودمند است: 

 [ 17]ی سرکوب« هستند.تنیدهعین حال درهم متمایز و در هایزه. نژاد، جنسیت و طبقه »سا1

درهم2 »مفهوم  نظام.  کالنِ  سطح  پیوندهای  به  ستم،  تنیدگی،  اشاره  های  جنسیت  و  طبقه  نژاد،  مانند 

 [ 18] دارد.«

توصیف می3 را  خُرد  فرآیندهای سطح  تقاطع،  موقعیتی  این  -کند  . »مفهوم  و گروه  فرد  که چگونه هر 

 [ 19]ی تقاطع توصیف شده است.«کند با استعارهی ستم اشغال میتنیدهاجتماعی را در ساختارهای درهم

 [ 20]ای خاصی دارد.«ه. »هر کس هویتِ نژادی/جنسیتی/طبق4

 [ 21]ستم است.«و تحت گرستمزمان »هر فردی هم. 5

تر است کشمکش کنیم: برای  که کدام ستم بنیادینبندی کرد و نباید درمورد اینها را نباید رتبه. ستم6

ها« حمایت  ستم ارزی بین  ی کارگشا مبنی بر همها الزم است »از نوعی فرضیهپردازی این ارتباطنظریه

 [ 22]کنیم.«

های جدیدی مطرح کنیم؛ مانند: »مناسبات فرادستی و فرودستی این دیدگاه مستلزم آن است که پرسش.  7

های  نظام  چونهماست؟ نژاد، طبقه و جنسیت،    در اقتصاد سیاسی امریکا چگونه ساختاریافته و حفظ شده

درهم و  میموازی  عمل  چگونه  رابتنیده  این  که  شکل  طهکنند  را  فرودستی  و  فرادستی  اساسیِ  ی 

 [23]دهند؟می



210 
 

  این   پرداختن به   در پی  که   قبلی  های استعاره  در   که  است   چیزی   این   کند )وطور که کالینز اذعان میهمان

پیچیده که چگونه  است( »حوزه  مشهود  بودند   موضوع  این پرسش  با  نژاد، طبقه و جنسیت  ی مطالعاتِ 

حلِ مبتنی بر این فرض  یک راه  [24]کند.«وپنجه نرم میهای ستم بیندیشیم دستنظام   ِتقاطعی  درباره

های موقعیتی«  »دستاورد چونهمها را  شوند، این است که آنزمان تجربه میکه جنسیت، نژاد و طبقه هم

با دیگران به دست    های فردی نیستند بلکه »چیزی هستند که در تعاملها فقط ویژگیدر نظر بگیریم؛ آن

از این    [25]سازنند.های نهادی موجه میها را در محیطی خود این ویژگیآیند«، دیگرانی که به نوبهمی

کنند« )یعنی  زمان متفاوت »رفتار میشناختی، مردم در فرآیند تعامل با دیگران همروش - موضع قومی

خو »رفتارهای«  از طریق  و  طبقه(،  و  نژاد  جنسیت،  میبرحسب  ساختارها کمک  آن  بازتولید  به  کنند.  د 

گرای اجتماعی که ساختارهای  کند، این تحلیل پسامدرن و ساختطور که کالینز به درستی اشاره میهمان

ی ستم دهندهدهد، »مناسبات قدرت و نابرابرهای مادی را که تشکیلگر را به »تفاوت« تقلیل می سرکوب

کننده است که  شناختی به دالیل دیگری نیز ناخشنودروش  -حلِ قومی    راه  [26] گذارد.«هستند، کنار می

که هرکس هویتی    آن است، یعنی این فرض  نژاد ـ جنسیت ـ طبقه« ی مفروضات اصلی دیدگاه »نتیجه

زمان »جنسیتی«، »نژادی«  ی تعامالت اجتماعیْ همکه اثراتِ همهنژادی، جنسیتی و طبقاتی دارد، و این

 [ 27]  ت.و »طبقاتی« اس

که این موقعیت ساختاری  این  –[ بین موقعیت ساختاری  isomorphicریخت ]ای هممبنا قراردادن رابطه

ها مستلزم جبری ساختاری  و هویت یا هویت  - سازی شده باشد تفاوتی ندارد  صورت تکی یا متقاطع مفهومبه

که درست است و غیر از  شود. با اینچیزی که به »مارکسیسم ارتدوکس« نسبت داده میاست، مشابه آن

زمان در چندین ساختار قرار دارند که مجموعاً  معین هم  ی ااعضای جامعه  یتواند باشد که همهاین نمی

دهد، اما موقعیت ساختاری لزوماً مستلزم آگاهی از چنان  ها را شکل میهای آنتجارب و چارچوبِ فرصت

کند،  طور که کالینز استدالل میها نیست. بنابراین، آنهای متناظر با آن موقعیتقرارگرفتنی یا رشدِ هویت

ض کرد که هرکس هویتی نژادی، جنسیتی و طبقاتی دارد، اگرچه اصوالً این درست است که  توان فرنمی

که اکثر افراد در این کشور  هرکسی در تقاطعِ ساختارهای طبقاتی، جنسیتی و نژادی/قومی قرار دارد. این

و خودآگاهانه    های جنسیتی و نژادی/ قومی را پذیرفته تر احتمال دارد که به جای هویتِ طبقاتی، هویتبیش

ها نیست، بلکه اثر ترکیبی عوامل بسیاری  های ساختاری آنبه نمایش بگذارند، بازتابی خودکار از موقعیت

های مهاجرتی حال و گذشته،  های استعمارشده، ترکیبِ جریانداری، حضور اقلیتمیراث برده  چون هماست،  

ترین، آثار  اهمیت  ی طبقاتی و آخرین اما نه کمهای مبارزهکارتیسم، توازن قدرت بین طبقات و ویژگیمک

دههجنبش  ایدئولوژی  1960ی  های  محدودهو  که  مسلط  میهای  تعیین  را  سیاسی  گفتمان  کنند.  های 

موقعیت عینی را در تقاطع ساختارهای نابرابری و ستم با    نژاد ـ جنسیت ـ طبقه«ی گنجیده در »اندیشه
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آمیختگی  که واقعاً چه کسی هستند، و این درهم سوبژکتیو افراد از اینآمیزد؛ یعنی درکِها درهم میهویت

ی افراد  کند همهگشاید، که فرض میی[ »تقاطع« میشناختی ]نظریهروش  - راه را برای راه حلِ قومی  

ی«،  ی تبادالت اجتماعیْ »نژادای که کلیهگونهگیرند، بهکار میها را در جریان تعامل اجتماعی بهآن هویت

 تواند ادامه یابد: »سنی«، »قومیتی« و غیره(.  »جنسیتی« و »طبقاتی« هستند )و این سیاهه می

آن محیطاز  اکثر  که  سلسلهجا  ساختارهایی  با  نهادی  میهای  مشخص  در  مراتبی  را  افراد  که  شوند 

ال وجود دارد که،  کنند، این احتمها، قدرت، امتیاز و غیره، پخش میهای مرتبط با تفاوت جایگاهموقعیت

ها معموالً با عبارات  که واقعاً چه کسی هستند داشته باشند، رفتار آنجدا از هر تصوری که خودِ افراد از این

مراتبی در جایگاهی  مختلفی تفسیر شود: از سوی همتایانشان و از سوی کسانی که در ساختارهای سلسله

گیری مؤثر بر زندگی مردم دیگر  ها قدرت تصمیمکه به آن هایی ها قرار دارند، یعنی در منصبباالتر از آن

می هویترا  و    دهد.  خودانگیخته  و  سلیم  عقل  خودآگاهی  محصولِ  هم  است،  مناقشه  مورد  قلمرویی 

آنانتخاب به  خویش  هستی  درک  در  که  است  افراد  سیاسی  میهای  کمک  محصول  ها  هم  و  کند 

های  کارفرمایان و دولت( یا توسط همتایانشان، یعنی اثرات کنشعنوان مثال از سوی  زنی از باال )بهبرچسب

بین »هویت که  است  مهم  بنابراین  است.  گروهقدرت  و  نهادها  مشروع« که محصول  مسلط  های  های 

»هویت و  سربرمیهستند،  عادی  مردم  دل  از  که  مقاومت«  شویم.های  قائل  تمایز  بنابراین  [  28]آورد، 

این احتمال ایجاد   یهایی دربارهسیاسی است که پرسشکامالً  ود فرآیندی« خی »تقاطعچگونگیِ تجربه

  به   است  ممکن  یاجتماع  یهاجنبش به    پیوستنهای مقاومت« بودند با  زمانی »هویتچه  آن  کند کهمی

 یاسیس  یمحدود کردن مرزها   جهتِ  ،دولت  آن هنگام که  شوند،  لیتبد  مشروع«   یهاتی»هو  به  زمان  مرور

   .کندشان میمهار کنند،یرا رد م یاسیس یخودآگاه یهاشکل ر یکه سا  یو حقوق

های  و/ یا موقعیت  گرایی و جایگاهِ مردم در طبقهتوانیم نژادگرایی، جنسیتدر سطح کالنِ تحلیل چگونه می

با »رفتار متفاوت«  صرفاً    ها و دیگر ساختارهای نابرابریاقتصادیِ مفروض را درک کنیم؟ آیا این  -اجتماعی

ی این موضوعات برای مستندسازیِ تداوم و فراگیری  که پژوهش تجربی دربارهشوند؟ با اینبازتولید می

کنند، های جنسیتی، طبقاتی و نژادی، که در تعامالت هر روزه و معمولی نفوذ میها و کلیشهداوریپیش

دهد. در بافتارِ  « را نشان میصیفی و غیرتبیینی »تقاطعزمان ماهیت محدود، توحال هم  مهم است، در عین

ای از مناسبات اجتماعی« هستند، بدین معنا که  ی مارکسیستی، این استدالل که مردم در »مجموعهنظریه

سویه، انتزاعی و غیرتاریخی  هر کس در تقاطعِ ساختارهای اجتماعی متعدد قرار گرفته است، با تصورات یک

های غالب نیز  ، انتقاد از کلیشهنژاد ـ جنسیت ـ طبقه«کند. در بینشی از سنخ »مقابله می  از طبیعت انسان

زنند مفید است،  « )یعنی »غیرسفیدپوستان«( پیوند میکه فقر، نژاد و قومیت را با زنان و وضعیتِ »اقلیت

شمار  قدرت بهبینسبت  های بهگویی »سفیدپوستان« عالوه بر داشتن »فرهنگ« )قومیتْ فرهنگ گروه
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ی »تقاطع« و با مرجع قرار  بسته در استعارهمند و مرد هستند. اما این بینش، نقشآید(، عمدتاً ثروتمی

سازند، به ما اجازه  بندی اجتماعی را میهای متعددِ افراد در ساختارهایی که کلیت یک صورتدادنِ جایگاه

جایگاهمی این  در  جمعیت  توزیع  الف(  فقط:  بیشهای  دهد  که  جایی  کنیم،  ترسیم  را  افراد  چندگانه  تر 

میموقعیت اشغال  را  »متضاد«  موقعیتهایی  یعنی  فرودست  کنند؛  و  فرادست  مناسبات  آن  در  که  هایی 

دارند موقعیت  [29؛]تالقی  که  میزانی  با هویتو ب(  و  ها  تصدیق  الگوهای  و  ندارند،  یا  دارند  تطابق  ها 

ها را در  تجربی بررسی کنیم. تصویری گرافیکی از چند مورد از این تقاطعطور  تصدیقِ آن نتیجه را بهعدم

نمایه »پوستر  مشهور  ]پوستر  آمریکا«  ضمیمهAmerican Profile Posterی  به  توصیف  ی  [ 

 Rose’s periodic description of]  ای رز از قشربندی اجتماعی ایاالت متحدهدوره

US social stratificationهای مالکیتِ دارائی، سطح درآمد،  ها را در تقاطعِیابیم که افراد و زوج [ می

توصیفی که تنها در بافتار  [  30] مشاغل، جنسیت، نژاد، قومیت، سن و وضعیت استخدامی قرار داده است؛

برداشتی از    چونهمخود،  خودیباوری« بهنظری خاصی معنا دارد، مهم نیست چقدر جامع باشد. »تقاطع

هایی  ی تغییرات الگومند در هویتای دربارهعنوان مطالعههایِ تأثیرگذار بر تجارب افراد، یا بهتعدد موقعیت

های نابرابری و یا بازتولید  تواند خاستگاه ها، برای خود قائل هستند، نمیکه افراد، بدون توجه به آن موقعیت

ی قدرت که نژاد، طبقه و  های نهادینهباوری باید در »زیرساختعها در طی زمان را تبیین کند؛ تقاطآن

ی قدرت چه هستند؟ چگونه های نهادینهاین زیرساخت [31]دهند« جای داشته باشد.جنسیت را شکل می

را به شرایط امکان آن در سطح کالن، همان ساختارهای  کنیم؟ چگونه تقاطعها را شناسایی  آن باوری 

بستی نظری  به بن  نژاد ـ جنسیت ـ طبقه«جاست که دیدگاه »تم مرتبط کنیم؟ همینتنیده«ی س»درهم

تواند پنهانش کند و  شدن، متقاطع شدن و غیره( نه می  تنیدهها )از قبیل درهمکه فراوانی استعارهرسد  می

سیاسی امریکا  ی اساسی فرادستی و فرودستی« را در اقتصاد  غلبه کند. کالینز وجود یک »رابطه  نه بر آن

طور  همان[  32]تنیدگی نظام نژاد، طبقه و جنسیت شکل گرفته است.«دهد که از طریق »درهممبنا قرار می

نیازمند »واکاوی و نقد    نژاد ـ جنسیت ـ طبقه« کنند، مطالعات مبتنی بر »که اندرسن و کالینز اشاره می

هستند.نظام امتیاز«  و  قدرت  موجود  این  [33]های  آنبا  از  که  »اساسی«  یا  بنیادین  ساختاری  وجود  ها 

امتیاز را که زیربنای نژاد، جنسیت و طبقه است، فرض می نابرابر قدرت و  گیرند، هیچ دیدگاه  مناسبات 

ارائه نمی بنیادین  این ساختار اساسی و  برای شناسایی  نقطه است که  نظریِ سطح کالنی  این  در  شود. 

 چونهمشود: نژاد، جنسیت و طبقه در عمل  روشن می  بقه«نژاد ـ جنسیت ـ طماهیت رسمی دیدگاه »

بافتارهای نظری ظاهراً  ی چارچوبها در همهاند که معنای آنهای بدیهی تحلیل تلقی شده مقوله ها و 

نژاد، جنسیت، طبقه، جامعههای رقیب بسیاری دربارهماند. نظریهثابت می اقتصاد سیاسی، ی  امریکا،  ی 

کارگیری اصطالحات نژاد،  ی خاصی برای تعریف چگونگی بهارد، اما به هیچ نظریهقدرت و غیره وجود د
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ی نظام اجتماعی، استناد نشده است. نژاد، جنسیت  ها با بقیهجنسیت و طبقه، یا تشخیصِ چگونگی ارتباط آن

های  تکِ متنتکها تاحدی تبدیل به مانترایی شده است که باید در  های آنتنیدگیو درهم  و طبقه، و تقاطع

  میان   در   هاآن  معنای   و   بودن   فراگیر  مورد  در  ضمنی  توافقی  رسدمی  نظربه  نظری به آن استناد شود، زیرا

کار    تنها  که  طوریبه    است،  شده  ایجاد  نژاد ـ جنسیت ـ طبقه«»  مطالعات مبتنی بر دیدگاه  دارانطرف

افتد اساساً نژادی، جنسیتی و  ر اتفاقی که میجا، زیرا ههمه  در  ها آن  تالقی  تجربی   ماند مستندسازی می

اهمیت  های معلوم، کمعنوان دادهی این پذیرشِ پراگماتیکی نژاد، جنسیت و طبقه بهطبقاتی است. نتیجه

 چون هممنبع دانش است. تأکید بر تجربه در برساختِ دانش،    چونهمجلوه دادن نظریه و توسل به تجربه  

رسد نظر میدهند. بهان را بازتاب میمندقدرتی  هایی است که احتماالً فقط تجربهای بر نظریهاصالحیه

بازتابی از تجربه و آگاهی  صرفاً    دهد،که درکی سوبژکتیو از نظریه ارائه می  نژاد ـ جنسیت ـ طبقه« دیدگاه »

مند تحت شرایط خاص  نظام  صورت جمعی و هایی که به  ای از گزارهپرداز است، نه مجموعهفردِ نظریه

کند. در  ها را تا زمانی که آن شرایط حاکم باشد تضمین میاند که اعتبار تاریخی آنای ساخته شدهتاریخی

به از همین رو  بازتاب تجربه، و  یا  و نظریه عمالً محصول  ناکامل تصور می  عوض، دانش  شوند،  ناچار 

ها  ی گروههای تجربی همهقط از طریق گردآوری گزارشتر و جامعیت نسبی را فدقت بیش  طوری کهبه

ای  ی هشت صفحهتوان تقریب زد. در تولید دانش، چنان اهمیتی به نقش تجربه داده شده که در مقدمهمی

 [ 34]بار تکرار شده است. 36ی »تجربه«  کلمه نژاد ـ جنسیت ـ طبقه«هایی از دیدگاه »بخش اول گزیده

ی ستم و  وسیلههایی که به  ویژه گروهها واقفم، بهی گروهی از تجربیات همهمن هم به اهمیت یادگیر 

کند خاموش  ها را رازآلود میهایی که شرایط واقعیِ هستی آنی تأثیر ایدئولوژیواسطهمحرومیت و نیز به  

است، برای  گر  کنند بسیار روشنکه مردم چگونه درک خود از زندگیشان را توصیف میاند. آموختن اینشده 

، زیرا  [35]های واقعی )ما( هستند«ی ــ واقعی یا خیالی ــ مناسبات و فعالیتها بیان آگاهانهکه »ایدهاین

تعیین اجتماعی  است.«کننده»هستی  آگاهی  این  [36] ی  به  توجه  شیوهبا  را  ما  هستی  تولید  که  ی 

ی اجتماعی و سیاسی آن  های گستردهمصداقدر  کامالً    که داری شکل داده است، تجربه، برای اینسرمایه

کنند قرار داده شود. بنابراین،  ای که آن را تولید میدارانهدرک شود، باید در بستر نیروها و مناسبات سرمایه

فرد،  اعتماد است، زیرا از لحاظ دیالکتیکی وحدتی از اضداد است؛ منحصر به  خود غیرقابلخودیتجربه به

اجتماعی، جزئی، رمزآلود، و خود محصول نیروهای  کامالً    و آشکارکننده، و در عین حال  نانهیبدرونشخصی،  

با توجه به  [  37]شان اطالعات کمی داشته باشند و یا هیچ ندانند.ای است که شاید افراد دربارهتاریخی

کسیستی است  ی مار، از طریق ابزارهای تحلیلیِ نظریهنژادـ  جنسیتـ  طبقه«بخش دیدگاه » اهداف رهایی

شود، فراتر رود.  تنیدگی« ظاهر میی »درهمبستی که با تکرار مداوم تغییرات در استعارهتواند از بنکه می

با این حال، این کار مستلزم الف( بازاندیشی و اصالح روابط مفروضِ بین نژاد، طبقه و جنسیت، و ب(  
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ساختار این  تقاطعِ  در  هرکس  چون  که  است  تصور  این  همهبازنگری  پس  دارد،  قرار  و  ها  مناسبات  ی 

 های اجتماعی »نژادی«، »طبقاتی« و »جنسیتی« هستند.  کنشبرهم

نژاد، جنسیت و طبقه  نژاد ـ جنسیت ـ طبقه«در دیدگاه » پیامدهای های همنظام  چونهم،  با  ارز ستم، 

ها  یِ روابط بین این نظامپرداز شود نظریهادعا می  چنینهمدیدگان ارائه شده است.  بسیار منفی برای ستم

بر هم  یبه »یک فرضیه دارد.کارگشای مبتنی  نیاز  را که میاین[  38] ارزی«    چونهمصرفاً    توان طبقه 

ست که طبقه در آن تعریف شده است.  نظامی دیگر از ستم در نظر گرفت یا نه، بسته به چارچوب نظری

به اقشار یا  صرفاً    بندی تعریف شود، طبقهی درجهزاویهشناسی سنتی، از  اگر در دیدگاهِ قشربندیِ جامعه

)درآمد، شغل و تحصیالت(    SESهای استانداردِ  هایی اشاره دارد که براساس شاخصجمعیت  یمجموعه

که از ستم جنسی  طبقه در این معنای غیرربطی و توصیفی هیچ ادعایی مبنی بر این  [ 39] اند.بندی شدهرتبه

های فردی اشاره دارد که افراد را در یک  ای از ویژگیبه مجموعهصرفاً    است ندارد؛  تریا نژادی بنیادین

ها و  گران تعریف شده است )یعنی بسته به دادهخواه پژوهشدهد که به دلمجموعه یا قشری قرار می

 شناسایی است(. ها، هرجا از سه یا چهار تا دوازده »طبقه« قابلاهداف تحقیقاتی آن

صرفاً    را توان آن  ی مارکسیستی، طبقه از نظر کیفی با جنسیت و نژاد متفاوت است و نمیر نظریهاما از منظ

جنسی   که نژادپرستی و تبعیضکند، در حالی طور که ایگلتون اشاره مینظامی دیگر از ستم تلقی کرد. همان

بد هستند، طبقه  نیست حتی اگر سوسیالیستکامالً    همیشه  را ملغی کنند.  اهند آن  ها بخو»چیز بدی« 

مرحله در  نقش  بورژوازی  خود  انقالبی  دروهی  ایجادِ  در  توسعهمؤثری  از  جدیدی  داشت،  ی  تاریخی  ی 

های آزادی، برابری و برادری را پیش  ای که مردم عادی را از ستم فئودالیسم رهایی بخشید و آرماندوره

تردید نقشی منفی  اکمیت سرمایه بر سراسر جهان بیکشید. با این حال، طبقه امروزه با گسترش و تعمیق ح

زدن پیکار نهایی علیه سرمایه در موقعیتی محوری  ی کارگر برای رقمکند. از سوی دیگر طبقهبازی می

زدگی هیچ ویژگی  درحالی که نژادپرستی و جنسیت [40]قرار دارد و از این رو »چیزی بسیار خوب« است.

کشی  گاه بهرهای دیالکتیکی وحدت اضداد است؛ هم میدانشیوهمناسبات طبقاتی بهبخشی ندارند،  رهایی

بالقوهطور عینی میدان  به  است و هم شوند.  ی تغییر اجتماعی ساخته می گاهی است که در آن عامالنِ 

است.  ی کارگر عامل اساسی تغییر است بدین معنا نیست که یگانه عامل تغییر  که استدالل کنیم طبقهاین

ی  ها و غیره ها، فرهنگها، ملیتی کارگر البته متشکل از زنان و مردانی است که به نژادها، قومیتطبقه

دارند، به تعلق  بالقوهگونهمتفاوت  نژادی/قومی ظرفیت  و  مبارزات جنسیتی  را  ای که  ی مبارزات طبقاتی 

داری، کسانی  ی کشورهای سرمایهر همههای مالکیت دارائی و توزیع درآمد ددارند، زیرا با توجه به شکل

اند اکثراً کارگران فاقد مالکیت هستند، از نظر فنی اعضای  که پرچم مبارزات جنسیتی و نژادی را برافراشته

نژادپرستی، طبقه و  حقوق،  یا  دستمزد  برای  کنند،  کار  باید  اقتصادی  بقای  برای  که  مردمانی  کارگر،  ی 
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ای  شدهی کارگرِ بسیجانداز از طبقهها مهم است. اما این چشمبرای آن  کشی طبقاتیتبعیض جنسیتی و بهره

اش نیستند، اما با این حال با آن مرتبط هستند، نیازمند تالشی که مبارزات جنسیتی و نژادی زیرمجموعه

سیستیِ  به تحلیل مارک   نژادـ  جنسیتـ  طبقه«آگاهانه و طبقاتی برای پیوند دادن مطالعات مبتنی بر دیدگاه »

مفهومی خنثی، گشوده بر    نژاد ـ جنسیت ـ طبقه«که »طبقه« در دیدگاه »تغییر تاریخی است. تا جایی

ی[ تقاطع پتانسیل انقالبی  ها باقی بماند، ]نظریهستمی در میان دیگر ستمصرفاً    عمالً هر معنای نظری، و 

 خود را متحقق نخواهد کرد. 

که طبقه باید معادلِ جنسیت و نژاد شمرده شود، استدالل کنم. من  خواهم علیه این تصور با این همه، می

های تحوالت تاریخی ایفا  ای که مبارزات طبقاتی در فرآیندهای استداللم را نه فقط در نقش حیاتیزمینه

بلکه  کرده »  چنینهماند،  بر  متکی  مطالعات  مفروضات  طبقه«در  ـ  جنسیت  ـ  بینش  نژاد  های  و 

وست)  شناختیروش - قومی سوی  از  فنسترمیکر)  ( Westکه  شده  ( Fenstermakerو  اند،  ارائه 

ها نژادی، طبقاتی و جنسیتی هستند( به  کنشی برهمکه همهزمانی تجربه )یعنی اینجویم. فرضِ هممی

برهم خودِ  در  ذاتی  ابهام  بهکنشهمراهِ  فکر  گونهها،  نفر  وقتی یک  که  رفتار  میای  دارد »جنسیتی  کند 

ی اساسی را برجسته  کند«، دیگری ممکن است آن »رفتار« را »رفتار طبقاتی« تفسیر کند، این نکتهمی

بهمی استداللش  در  کالینز  که  میکند  تشخیص  قومدرستی  که  نادیده  دهد  را  قدرت  مناسبات  شناسیْ 

ن دلیل است که  اجتماعی است و به همی  کنشی فرآیندهای برهمی همهگیرد. مناسبات قدرت شالودهمی

را محدود میواقعیت افراد  این واقعیت را مخدوش کند که  های اجتماعی  نباید  اما فراگیری قدرت  کند. 

  است   ممکن  فیزیکی  جذابیت  که  مندترند. برای مثال، قدرتیتر و کرانبرخی از مناسباتِ قدرت از بقیه مهم

قیاس  بدهد، با قدرت اقتصادی دومی بر اولی قابل  جذابش   ترکم  زنِ  کارفرمای  یا  ناظر  با  تعامالتش  در  زنی  به

نژاد ـ  سطح دانستن یا زدودنِ تفاوتِ کیفی بین طبقه، نژاد و جنسیت در دیدگاه »نظر من همنیست. به  

شناسی این امر است که پرداختن به »مناسبات اساسی سلطه و  رسمیتپایه و اساس به  جنسیت ـ طبقه«

شوند، چقدر مهم است.  ی اصلی و خارج از مناسبات طبقاتی ظاهر میط با بدنهانقیاد« که اکنون بدون ارتبا 

ارزی بین  گرایی طبقاتی«، با فرض گرفتنِ همدر تالش برای ردِ »تقلیل  نژاد ـ جنسیت ـ طبقه« دیدگاه »

کند، هم مجبور است با فرض گرفتنِ  های ستم، هم اهمیت اساسی طبقه را نفی میطبقه و سایر شکل

دیگر از ساختارهای »اساسی« سلطه، به اهمیت آن اذعان کند. مناسبات طبقاتی ــ چه منظورمان  برخی  

بگیر و مزدبگیر( و مدیران و  دار و کارگران مزدبگیر، چه مناسبات بین کارگران )حقوقمناسبات بین سرمایه

ــ از اهمیت باالیی برخوردار  قرار دارند  [  41]های طبقاتی متضاد«ها باشد، کسانی که در »جایگاهناظران آن

های طبقاتی  ها تعیین کرده است. کسانی که در جایگاهاست، زیرا بقای اقتصادی اکثر مردم را این جایگاه

کارگیری آن قدرت  کنند و روشی مهم برای بهمسلط هستند بر کارمندان و زیردستان خود اعمال قدرت می
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دهند. هر هویتی که کارگران ادعا یا »اجرا  ود نسبت میاز طریق انتخاب هویتی است که به کارگران خ

ها را به شکل ها را نادیده بگیرند و »عملکردهای« آنتوانند ادعاهای آنکنند«، کارفرمایان در پاسخ می

ترتیب جایگاه و ماهیت  دیگری از جمله »نژادی« یا »جنسیتی« یا هر دو و نه طبقاتی قرائت کنند و بدین

که طبقه اساسی است، »تقلیل«  اهمیت جلوه دهند. بنابراین استدالل اینها را کمهای آنیطبقاتی نارضایت

بلکه اذعان به این امر است که قدرت اساسی و   ستم جنسیتی یا نژادی نسبت به ستم طبقاتی نیست، 

 ست.  های اجتماعیِ مبتنی بر »تقاطع«، قدرت طبقاتی اکنشی تمامی برهمنام«ِ نهفته در ریشه»بی

 بندی جمع

دیگری از ستم تقلیل دهد و از لحاظ نظری    طبقه را به شکل  نژاد ـ جنسیت ـ طبقه« تا زمانی که دیدگاه »

نوعی »در دسترس همه« باشد، به این معنی که  تنیدگی، بهطوری که تقاطع و درهمالتقاطی باقی بماند، به

ماند  های تقسیم و پیوند مبهم باقی میآن استعارهبرای انواع و اقسام تفسیرهای نظری مفتوح باشد، ماهیت  

ی سطحِ کالنی نیست  ونقیض خواهد بود. مارکسیسم تنها نظریهو در معرض تفسیرهای متضاد و حتی ضد

تواند با آن ارتباط برقرار  برای کشف »ساختارهای اساسی سلطه« می نژاد ـ جنسیت ـ طبقه«که دیدگاه »

ترینشان  مناسب  نژاد ـ جنسیت ـ طبقه«بخش دیدگاه »اف سیاسیِ رهاییکند؛ اما به نظر من برای اهد

 است.  
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د، به سرعت کر تنش آغاز    ش ی ها افزاپس از ماه   نی که کرمل   ،2022  ه یفور   24در    نی به اوکرا   ه یروس   تهاجم 

 نیز   ها شهرها و شهرک   ی معنای ب   ب یپناهنده به همراه داشت و باعث تخر  ون یل ی م   ن یتلفات و چند   ی از ل ی س 

توسط  نی اوکرا   ی بمباران مداوم شهرها یدهد. اما در بحبوحه  انی با مذاکره به آن پا یصلح   شاید هنوزشد. 

. ابدی احتمال وجود دارد که جنگ ادامه    ن یا  ن،ی غرب به اوکرا ینظام   ی هاکمک   شی و افزا   ه یروس   ی توپخانه 

صورت  این  وقوع  در  احتمال  چند گسترده حریقی  ،  شامل  هسته   کشوِر  ن ی تر  سالح  به  طرز   یا مجهز  به 

خواهد رفت، جهان در   ش یجنگ چگونه پ   ستیکه هنوز مشخص ن   یحال . در  یابد افزایش می  یا کننده نگران 

 یخ یتار   خاستگاه  م ی ترس   یبرا  ی است تالش   دی آ ی در ادامه م چه  ن آ   قرار دارد. د ی پردردسر جد   یا دوره   یآستانه 

 .رو ش یپ   ی احتمال   یوها ی سنار تشخیص و  ی کنون  ی ری درگ 
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1 

 ی را برا  ی ن ی سنگ  یبار اخالق روسیه   جه، ینظر از نت است و صرف   ن ی جنگ بر عهده کرمل  ن ی ا   برپایی  تی مسئول 

م   جادیا نقدًا  که    ییها ی ران ی و  به دوش  در  ی کرده  اوکرا   یدرد م ه  یموج گسترده   یبحبوحه کشد.  و   نی با 

شد   برای مدت کوتاهی ابرازجنگ  د از تظاهرات خودجوش ض   ی با موج   ز ین   ه ی که در روس   ــ   ن یپوت   ت یمحکوم 

است. اما خشم   روسیه سرعت گرفته  کنونی   م ی مجازات و طرد رژ  ی متحد و متحدانش برا  االت ی تالش ا ــ  

و تر  بزرگ   هایجلوی طرح پرسش که    باعث شود   دی ها نبا ی ن ی کرابا او   ی بستگ هم   یفور   ی موجه و تقاضاها

در   اردوگاه  نی تر مند قدرت متحد و متحدانش در ناتو به عنوان    االتی . ا گرفته شود   یخ یتار   تیمسئول مرتبط با  

، اند داشته نقش  تهاجم  این    یه نی زم   ی بهده در شکل لزومًا    ن،ی بر سر اوکرا  ای چند دهه   ی ک ی ت ی ل ورقابت ژئوپ 

سقوط   ی را برا  نه ی زم   ( Belle Epoque)   دوران زیبا   در   ها ی امپراتور   نی ب   ی هاطور که رقابت درست همان 

 فقط از درون   ا ی ه محدود کند،  یکه خود را تنها به اقدامات روس   ی ل ی هر تحل   آماده کرد.   1914جنگ در اوت    به 

را   ق یحقا   امدانه حالت ع  ن ی است، و در بدتر  سویه تک ی  حالت توهم   ن ی ، در بهتر به مسائل بنگرد   ن ی پوت   سر 

 کند.ی م   فی تحر 

باش   دهی تن درهم   یل ی تحل   یدرک روشن مستلزم آن است که سه رشته  و   ، توسعه یکم :  م ی را در نظر داشته 

پ   به بعد؛   1991از    ن یاوکرا   ی درونیهات یاولو  استراتژ  درون اروپا    ی یه و اتحاد   ناتو  ی شرویدوم،   ک ی خالء 

 ی شورو فروپاشی پسا   ناشی ازاز زوال    ه یروس   ر یو سوم، مس   ؛ جنگ سرد   ان ی پس از پا   یشرق   ی مانده در اروپای باق 

در آن   هی کرد که روس   جاد یرا ا   یتر یع وس   ی ه ن ی زم   پویش سه    ن ی ا  ی. برخوردها و تالق ی مل  ابراز وجود مجدد تا 

 خود را انجام داد.  یاقدام تجاوزکارانه 

2 

ب  ن ی در ع   2022  جنگ  نت   ان ی حال  اوکرا   ی بلندمدت   یها پویش   یه ج یو   یهارا در مرکز پروژه   نی است که 

یکی   ، اروپا  ییه ناتو و اتحاد به رهبری    غرب  سو،  ک یقرار داده است: از    ب یرق   یک ی و ژئواکونوم   ی ک ی ت ی ل وژئوپ 

 ی داره ی سرما  ی معمار  در   ن ی اوکرا   درآمیختن   و آمریکا    ک ی استراتژ   ی سلطه به دنبال گسترش  ری،  یگبعد از د 

و اروپا   ی یه اتحاد   ی برالی ل  برقراری مجدد   ه یروس های  تالش   گر، ید   ی از سو  ست،  در ش  نفوذ  ی حوزه   برای 

نزد»خ  می کم خود.    «ک ی ارج  که  چیزی  که  ترین  است  این  گفت  قوا  توان   ،ی اقتصاد   ، ی نظام   ــ توازن 

از  یک ی ، 2000و    1990 یهادهه های سال تر بوده است. در بیش  نامتعادلدو پروژه  نی ا   ن ی ب   ــ  کی دئولوژ ی ا 

پس   هی روس   ِیآشفتگ   انی در م   گر ی د ی  پروژه که    ی کند، در حال  ی شرویبدون مخالفت پ   توانست   این دو پروژه 

 یا ی، با اح 2000  ی حال، از اواسط دهه   ن ی ماند. با ا   یکننده باق جبران   ی فانتز فقط یک    ، ی شورو  ی از فروپاش 
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از    ی درآمدهای  به واسطه   ه ی اقتصاد روس  برخورد قرار   ر یدر مس   ب ی رق   ی دو پروژه   ن ی ا  ، ی ع ی منابع طبناشی 

 آشکار شد.  ی انده ی ها به طور فزاآن   ی اساس  یو ناسازگار   گرفتند 

 لی تشک   پرشتابزمان و  هم   ی ندهای فرآ  خوش دست ،  1991در سال    تی زمان به دست آوردن حاکم   از   نی اوکرا

پیش   ه یمستقل از غرب و روس   را  منافع خود   کوشید می که    ی بود در حال   ها ین همه ا   ی بود، ساز دولت و ملت 

، با انتخاب 2000  یهه د  ل ی و اوا  1990  ی و غرب در دهه   هی روس   میان تعادل    جاد یا   ی . اما پس از تالش برابرد 

 ــ در دونباس    یجنگ جار   ژهی وو به   مهی پس از الحاق کر   به بعد ــ  2014مواجه شد. از سال    باخت ـ برد 

داد   ریی را تغ   ن ی اوکرا   است ی کرد که س   جادیا   ی ساخت ین برش زم   ی شد و نوع   د ی تشد   فقط دو پروژه    نی ا   یی ارو یرو 

آن در   ی شرق   یا ه ین که سرزم   ی ط ی در شرا  ی حت   ، کرد   لی به سمت غرب متما   قاطعانه و رهبران آن کشور را  

شکستن درهم   ی برا  2022سال    در  ن ی فرو رفته بود. تهاجم پوت   ه ی روس   تی طلبانه تحت حمایی جدا  ی ری درگ   ک ی 

مسکو موردنظر  به مشخصات  بنا  شکل آن    ریی موجود و سپس تغ   ش یاز پ   ک ی و استراتژ  یاس ی س   یالگو  نی ا 

 گانی کند که در آن همسا  د یی را تأای  نهفته   یخ یروند تار   فقط  این تهاجم  حال، ممکن است   نی شد. با ا   ی طراح 

طرفدار غرب را   ی هادولت  ی ازمستحکم  یحلقه  قًایو دق  شوندی به سرعت از آن دور م   ی پساشورو ی یه روس 

 از آن بوده است. ی ری جلوگ  ی ها در تالش براسال   ه ی روس   استی که س  کنند ی م  ایجاد 

۳ 

به مقاومت   از ی با ن   ی اد یآن تا حد ز   دیدگاه که    ، ن یاوکرا در  دار غرب  طرف   دًای شد   نظام حکومتی   ک ی   م ی تحک 

 گیریچشم   یک ی نزد   زان یکشور و م   نیا   یچندگانه   میراث، با توجه به  شود می   ف یتعر   هی در برابر خصومت روس 

استقالل   یشورو   ر ی اتحاد جماه   یکه با فروپاش   ی ن ی است. اوکرا  یتر کننده ره ی خ   ی خیتار  پیامد دارد،    هی که با روس 

 تفاوت دارد  ک یبالت   ی کشورهامثاًل    باکاماًل    ، ی ت ی فرهنگ و مشخصات جمع   ، ی نی سرزم   ب یاز نظر ترک   ، افت ی 

متمایز  شوروی اتحاد ییه بق از   ی شده و از نظر فرهنگ  جاد ی اول ا  ی پس از جنگ جهان شان ی که خطوط ارض 

 یه ت ی مدرن مرکز تاریخی  در غرب تا    ی ن ی اوکرا   سم ی ونال ی ناس   یخ ی از مرکز تار  که  ن یاوکرا   ی امروز   ی مرزهابودند.  

کشیده   ــ در خارکف    گری صنعتقصر ساختمان تا    لویو   ی باروک   ی از گنبدها  ــ  در شرق  یشورو   یصنعت 

جنگ   ی بودند که در پ   ها ک ی بلشو   [ 1]است.   ی شوروی  هم گذشته و    ی امپراتوری  گذشته   هم  راثی م شده،  

و   فیمشخص کردند و ک   1922را در سال    نی اوکرا شورویپیرامونی جمهوری سوسیالیستی  خطوط    ، ی داخل 

 یسده رومانف در    یکه در اصل توسط امپراتور   ی استپ  یهان ی را با سرزم   اییقرون وسط   ی ه ی روس   یهسته 

 ی جنگ جهان   انی . در آغاز و پاشدن، کنار هم گرد آوردنددر حال صنعتی   نباسو د  نیز   هجدهم فتح شده بود و

 به آن  سبورگ و سپس لهستان بودندبها   یها ن ی در غرب که سرزم   یگر ی د   زبان ی ن ی اوکرا   یها دوم، استآن 

کل ی؛  شورو   ری اتحاد جماه   ی بخش روس   ونواحد خودمختار در  کی   1921از سال  ــ    مهیاضافه شدند. کر 



221 
 

 یشورو  ی ست یال ی سوس   یبه جمهور  1954در سال    ــشدند    د ی تبع   1944در سال  جا  یک   مه ی تاتار کر   تی جمع 

 منتقل شد. ن ی اوکرا

راستا   ،ی شورو   ه یاول   ی هااست ی س  لن   ی در  اوکرا مشوق  ،  خودمختاری   یست ین ی اصول  زبان  از  و   ی ن ی استفاده 

 را ی به همراه داشت، ز   یو فرهنگ   یادب   ییشکوفا  چنین هم   1920  یدهه   ؛بود   ی دولت   یساختارها   «یسازی »بوم 

دولت قرار گرفتند.   حمایت  جدا شده بودند، مورد   م از ه  یامپراتور  یمرزها با  که قباًل    ناسیونالیستی  ی هاشبکه 

 ناسیونالیستگرفت. روشنفکران    شی در پ   یه ی تنب   کرد ی داد و رو   رییخود را تغ   ری دهه مس   نی ا   انی اما مسکو در پا

 یبودند، اما فضا برا   ی ن یاوکرا   سْتیکمون   ِنی اوکرا  حاکِم  یها پس از آن، اگرچه رده   [ 2] رفتند.   نی از ب   ن ی اوکرا

مل ی هو  ان ی ب  به ی شورو  ِین ی اوکرا  ی ت  شد.  گیری  چشم   ز طر شده  این محدود   که  ها روس   تأکیدات که  با 

برادر»ها  ی ن ی اوکرا هم   شان « مردم  هم    منشانه ارباب هم    شه یهستند  از  ه بود   خودمدارانه و  تغییرات   لحاظ ، 

رواج داشته از زمان تزارها    هسطوح جامع   یدو در همه   ن ی ا   ن ی ب   گیری چشم   ی هامهاجرت و ازدواج   ْیت ی جمع 

 یمرزها   سازی درکولونی زبانان بود، برعکس،  ی روس   سرازیرشدنشامل    نی شدن شرق اوکرا ی ت. اگر صنعت اس 

 ی در امپراتور   های ن ی نقش اوکرا  ونی انجام شد. آناتول ل   ین ی توسط دهقانان اوکرا  ی اد یتا حد ز   یبر ی س   یکشاورز 

 ی حقوق   هایتفاوت که در حوزه   نی با ا  ــ کرده است  ه یتشب   ،ها ی رلندیو نه ا  ، ها ی را به نقش اسکاتلند  هی روس 

 [3«]بود.  رممکنی بودند، غ   شده“”کولونی   انیو چه کس  ساز“”کولونی   یچه کسان   که ین ا   صی تشخ »  ،ی و اقتصاد

لحاظ    نی اوکرا این  که    یمرکز   یا ی آس   یشورو   یهای با جمهوراز  داشت  تفاوت  قفقاز  آن و   ی زی چ جا  در 

 زبانِ   موارْد  اکثردر    ی ر شوروی در سراسر اتحاد جماه   زبان روسی   . رخ داده بود  ی استعمار  یبه رابطه   تر ک ی نزد 

ــ   [ 4]  ی شورو  ون ی زاس یمدرن   ی رسانه   ون، ی به قول ل   ــ   بوده است  ی اجتماع   شرفت ی آموزش و پ   ، یعال   است ی س 

 ان یمتفاوت بود: در پا   نیاوکرا   زین   جا ین ها به ندرت متقابل بوده است. در اروس ری موردانتظار از غ   یو دوزبان 

  میانجی یازباِن  شهر بزرْگ  نی ند زبان روسی در چ   ند و دو زبانه بود   عًاواق  ها ی ن یتر اوکرابیش   ، ی دوران شورو

دو را ادغام   ن ی که ا  کردند ی صحبت م  یی هاش ی به گو  ی مرکز ی هاو استآن  ف ی ، و مردم در ک بود   یمادر   زبانِ 

 .کردی م 

 نظام   کی از    یبود که اساسًا بخش مشترک    یاقتصاد  یساختار در  سابق    یشورو  یهای با اکثر جمهور  نی اوکرا

 ی ری گ چشم   زطر به   تعادلش  شد،   لی مستقل تبد   ی به واحد هنگامی که  و  آمد به شمار می   ای سراسریاتحادیه 

بر   ن ی اوکرا .  خورد برهم   بزرگ کشاورز  عالوه  نظام   ِنی گ سن   ع یمعادن و صنا   ، ی بخش  و بخش   یدونباس 

 یشورو   ی راکد شده بودند، با فروپاش   1980  ی که قباًل در دهه   ها حوزه   نی داشت. ا   اری در اخت نیز  را    ی توجه قابل 

اوکراین که  ی بود  در حال ؛ این  کند   دای پ   ید ی جد  ی صادرات   یرا مجبور کرد تا بازارها  نی رفتند و اوکرا   نی از ب 

 ری که سا   رکودی بودتر از  یق که عم   مجددًا متعادل کند  یرکود  یکرد اقتصاد خود را در بحبوحه ی تالش م 

تول داد قرار    ر ی تأث را تحت   ی شوروا پس   ی کشورها داخل   د ی :  از   ش ی ب   1999و    1990  ی هاسال   ن ی ب   ی ناخالص 
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 ی ها مت یخود )با ق   ی شورو دوران  به نصف سطح اواخر    بًای تقر   2020در سال    ی ، و حتافت ی کاهش    درصد  60

 کاربووانت آخرین جمهوری شوروی سابق بود که ارز دائمی ایجاد کرد:    چنین هم اوکراین    [ 5] د. رسی ثابت(  

با   1996در سال    فقط شد،  ارزش  بی تورم شدید    بامعرفی شد و سپس    1992اوکراین، که در سال    موقتی

 ْگریونا جایگزین شد.

ــ   یشورو با    یمتقابل اقتصاد   یوابستگ   راث یم   ه، ی با روسی خودزاینده  رابطه   ، ی نی تنوع سرزم ــ    ها ی ژگ یو   نی ا 

این کرد.    ل ی تبد  ی شوروا پس   ان ی از همتا   یار ی از بس   تر شده م ی ذاتًا متنوع و بالقوه تقس   یرا به کشور   ن ی اوکرا

 .رو کردروبه  ی مشخص  ی ها یت محدود با    1990  یدهه   خالل در  را    اوکراین ی توسعه   هاویژگی 

4 

 رانشای در  نقش برجسته   یا جنبش مردم اوکراین ــ بیش از همه حزب رخ    ــ  ناسیونالیستی های  جنبش 

آن حاکمیت در پایان دوران شوروی ایفا کردند، اگرچه در عمل بخشی از نومنکالتورای سابق    هب   های اوکراین 

با   [ 6] . رأی »آری« دادند  1991دسامبر    در   رفراندوم استقالل درصد مردم اوکراین در  91.  کردرا رهبری می 

تحقق که این امر    ، و هنگامی تر استوار بود رونق بیش رسیدن  براساس فرانیز  تفویض اختیار  این حال، این  

 یو ه ی چرن استان  زبان از  روسی ــ  ، نارضایتی از رئیس جمهور لئونید کراوچوک افزایش یافت. لئونید کوچما  نیافت 

ی تمرکززدایی، ریاست ه بهبود روابط با روسیه و وعداساس  بر    ی کارزاربا    ــ   شد در دنیپرو مستقر    بعدهاکه  

درصد  45درصد نسبت به   52  ــ او کم بود  اختالف رأی  به دست آورد. با این حال،    1994در    جمهوری را 

کرد: کراوچوک، بومی ریونه، در ای را پنهان می عمیق منطقه   توازن   ملی عدمآرای  و مجموع    ــ کراوچوک  

همین ریبًا  بود، در حالی که کوچما تق آرا را به خود اختصاص داده  درصد   90های غربی بیش از  برخی از استآن 

تمرکززدایی کنار گذاشته شد، و موضوع  پس از انتخابات،    [7کسب کرده بود.]  را در شرق و جنوب  تعداد آرا

به یادگیری زبان اوکراینی اشاره   شسازی« متوقف شد، کوچما خوددر حالی که حرکت نهادی »اوکراینی 

 کرد.

داخلی   هم بازتاب اختالفاته همراه داشت که  راهبردی ب  ی، توازن 2005تا    1994زمامداری کوچما، از    یدهه 

جایی که نیروهای سیاسی طور که اورست سابتلنی بیان کرد، »از آن کرد. همان آن را حفظ می و هم  بود  کشور  

طرفی، لیتیکی به توافق برسند، همه پذیرفتند که بی و گیری ژئوپ جهت   پیرامون توانستند  مختلف در کشور نمی 

 یخارج   استی »س   نْ ی در قوان   ن یاوکرا   «یبلوک ر ی غ   ت ی»وضع و با تنظیم    ،زینه است« در حال حاضر، بهترین گ 

با یلتسین منعقد کرد، از جمله   اساسی  یکوچما چندین معاهده از سویی،    [ 8ای را اتخاذ کردند.] چندجانبه« 

به تقسیم ناوگان دریای سیاه  در خصوص  و    کرد می   که حاکمیت اوکراین را تضمین   1997مهم    ی معاهده 

 از  که  کرد   منعقد  قراردادهایی   گاز  ی لوله   خطوط   پیرامون   پوتین   با   2000ـ2001  های در سال او  د.  رسی توافق  



223 
 

 کرد   ایجاد   های ثروت غول   از  ای الیه   و   منجر شد   هاالیگارش   ی جرگه   از   شماری انگشت   تعداد   نفع   به   جمله 

وگوهای باب گفت   چنین هم کوچما  از سوی دیگر،    [ 9]. از لحاظ مادی سهیم بودند بهبود روابط با روسیه    در   که 

اروپا و نیز همکاری با ناتو   یبا اتحادیه   یو به دنبال پیوندهای اقتصادی نزدیکتر  زیادی را با غرب گشود 

تثبیت« عراق در دوران در »   رکت مشابرای    2003سرباز اوکراینی را در سال    1700کوچما    چنینهم   [10]بود. 

 [11] اعزام کرد.آن کشور  پس از تهاجم به  

اقدام   از    بخش توازن این  کوتاه که  آن بیش  سیاسی  باشد مدت مصلحت  در  ی  ریشه  نهایت  در   تنگناهای، 

دائمی به طر تنزل نیمه خ  آیا اوکراین با قبولشوروی داشت:  ا اوکراین پس  رویاروی لیتیکی و اقتصادی  وژئوپ 

حاکمیت حق  به قیمت کاهش  را    با روسیهرابطه    روی آورد یا   ادغام با غرببه تالش برای    وضعیت پیرامونی

؟ نگرش دوسوگرایانه اوکراین به کشورهای از سر گیرد   شدهیا حتی الحاق مجدد به اتحاد شوروی بازسازی 

کویچ از بالروس در سال توسط یلتسین، کراوچوک و استانیسالو شوش   مشترکاً که    ،المنافع مشترک مستقل  

 ا سناریویط ب تب مر   های دغدغه ایجاد شد، عمدتًا ناشی از ترس از دومین سناریو بود. در همین حال،    1991

 دراقتصاد جهانی   در ادغام  با اوکرایْن یبا ارزش باال   و  های تولیدیبه احیای بخش را کوچما   ی اول، عالقه 

اول این پروژه با   بخشدار ملی برانگیخت. در حالی که  ایه قوی سرم   یایجاد یک طبقه   نیزشرایط بهتر و  

 کنندگانِ های الیگارشی که دریافت جرگه در شکل منحرف  دوم آن    بخشاقتصادی خنثی شد،    یتداوم فاجعه 

 [12] بودند، تحقق یافت. 2000  ی سازی در اوایل دهه خصوصی  منتصب دولتِی خواِن نعمتِ 

 نی صادرات اوکرادرصد   53به سرعت متنوع شد.    1991با این وجود، الگوهای تجاری اوکراین پس از سال  

در   ه یبرعکس، روس   بود؛ درصد   25  فقط   2009سال  از آن روسیه بود، در حالی که این رقم در    1995در سال  

 [13]. آن دست یافته بود درصد   20 فقط به  ن ی درصد واردات اوکرا 43از  همان دوره 

درصد از  11 فقط 1996در سال  این کشورها :  بودند بخشی از این کسادی عامل اروپا  یکشورهای اتحادیه 

 [ 14]درصد افزایش یافت.  24ها به  سهم آن   2009، اما تا سال  به خود اختصاص داده بودند صادرات اوکراین را  

سابق است، که هر   ی شورو  ی کشورها  انی تر در م ازمرکز گسترده ز یگر   ش یگرا   کی از    یا نمونه   راتیی تغ   نی ا 

متقابل   ی کردند و به تبع آن وابستگ   جاد ی ا  ،از صفر   بًای از موارد تقر  یار ی در بس   ی، دی جد   یروابط تجار   ک ی 

کاهش   اساسِی  پویش ند. اما  ن قطع ک کاماًل    هنوز آن را   که ین کاهش دادند، بدون ا  ه ی خود را با روس   ی اقتصاد 

 نفوذ اقتصادی روسیه روشن بود.

5 

 ی و اقتصاد  یاجتماع   ینه تنها عامل فاجعه   1990  ی بزرگ در دهه   ی به عنوان قدرت   ه یروس   ع ی سر  ی فروپاش 

 مان ی پ ن  د ی . برچ را فراهم کرد  یشرق   ی اروپا  راهبردی مجدد    تغییر جهت  ط یشرا   ، بلکهبود   یداخل   یدر جبهه 
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 [ 15] متقارن ناتو مطابقت نداشت.  ی فروپاش   ابود، ب   دواری لوحانه ام ساده   یشورو   یطور که رهبرورشو، همان 

از دست ندهد. آن را  را فراهم کرد که واشنگتن مصمم بود    ی فرصت   ی شورو  ی برعکس، خروج قدرت نظام

در داخل ناتو   کهین خواهد کرد مگر ا   فلجکرد که روند اتحاد مجدد آلمان را   د ی متحد تهد   االتی که ا  یهنگام 

که فرماندهی میدان را به   یشورو  ین ی نش عقب با    [16]. ند نکرد   یپافشار  یطرف ی بر ب   های شورو  فتد،ی اتفاق ب 

مطرح در ناتو    ت یعضو   ی را برا  درخواست خود به سرعت    ی شرق   ی ، رهبران اروپای تنها ابرقدرت گذاشت عهده 

 1992هدف خود در سال  آن را    ًامشترک   ـ ـ چک، مجارستان، لهستان    ی جمهور ــ    شگراد یگروه و   کردند و

یا   رشی پذی  »دیگر بحثی درباره در سفر به لهستان اعالم کرد که    1994در سال    نتون ی اعالم کردند. کل 

[ معدود نظرات 17ی آن است.«]مطرح نیست بلکه موضوع زمان و شیوه   به ناتو  دی جد   یاعضا پذیرش  عدم 

 و  ندگرفت   ده ی ناد   سیاست بازداری ــ راجمله جورج کنان، معمار    از  ــمخالف با گسترش ناتو در واشنگتن  

 لی دل   نی به ا را    ی. مالحظات نظام وارد ندانستند متحدان ناتو    دی و ترد   هی روس   ک یتحر   را پیرامونها  آن   ینگران 

ن   ی جمهور  ای که لهستان  این که »احتمال    ند نار گذاشت ک  باشند،    از ی چک واقعًا  داشته  به نظر   بعید به دفاع 

بود که رو  از آن   قًای ، دق بگیرد  ی شتاب   نی چن   ست توان ی مناتو  که گسترش  این   ی اصل   ل ی در واقع دل   [ 18].« رسد ی م 

نمی   ید ی تهد دیگر    هی روس  شمار  ا آمد به  دهه   ن ی.  تا  پ افتی   استمرار   2000  ی شتاب  از  پس  گروه   وستن ی : 

و   یاسلواک   ، ی ن بلغارستان، روما   یبه اضافه   کی بالت   یکشورها   ــ   گر ی ، هفت کشور د 1999در سال    گراد یش و 

 به ناتو ملحق شدند.  2009در سال  یو کرواس   یو پس از آن آلبان   2004در سال    ی ــاسلوون 

داشت   آمیزی ابهام حفاظ  به    از ی بود، ابتدا ن   ه یبر ضعف روس   ی اساسًا مبتن   گسترش ناتو که    ی ، در حال وجود   ن یا   با 

در سال   یلتسین  انتخاب مجدد   اعالمرساندن به    ب ی از آس   ژهی و، و به یابد مسکو کاهش  به  ضربه  شدت  تا  

ناتو با  را    هی روس   ی کرد که در آن همکار  لرا دنباای  سویه دو   است ی متحد س   االت ی ا  جلوگیری شود.  1996

 ،ی روس   ی هاست یاستراتژ   ی حال، برا  نی . با ا داد را مبهم نشان می   ی واقع   تیعضو خواست  د، اما  کر ی م   ق یتشو

 دی نبا  هی نبود، چرا روس  هی روس   هی عل  سازمان پیمان آتالنتیک شمالیناتو مطرح بود: اگر  ییهدف نها  یمسئله 

که به   شد ی م   ی ناش   ی خارج  است ی س تفکر  گرایی« بر  چیرگی خط »غرب از    خواست   ن ی اخود    وندد؟ ی به آن بپ 

 ی عبارت   بود،   ووستوک« ی مشترک »از ونکوور تا والد   ی ت ی امن   ساختار   ک ی   جاد یبا غرب و ا   تر ک ی دنبال ادغام نزد 

 رفی کوز   ی آندرشان  ی روس  یو همتا کردند  استفاده    1991متحد و آلمان در سال    االت یا   ی خارجه   وزیران که  

را   بود.    ن یپوت   حکومتخط در دوران    ن یا   [ 19] .کرد   تکرار آن   ی حت   2000در سال  پوتین  همچنان غالب 

 [ 20] کرد.  د یی تا  ییاز فرهنگ اروپا  ی را به عنوان بخش   هی روس   گاهی در ناتو را داد و جا  ه یروس  ت یعضو پیشنهاد  

 ز ترور پس ا  ه ی بوش عل   از جنِگ  هی روس   تِ ی با حما  غرْباز سوی    1999با چچن در سال    پوتینجنگ    دیی تأ 

 ،یجهان   تیساختار امن   می ترس بازتر، چه رسد به  ق ی مشارکت عم   ی برا  هی روس   یدها یسپتامبر همراه بود. اما ام   11

و   ه یمنافع روس  که ین بر ا  ی به دست آمد مبن  ی ، شواهد 2000 ی دوم دهه   ی ه م ی در ن  شد. در واقع،   نقش برآب 
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 نی ا  ق یرا هم در آشکار کردن و هم در تعم   ی نقش اصل   ن ی اوکرا  ی دادهای غرب اساسًا ناسازگار هستند و رو 

 .ندد کر  فا یا  ی ناسازگار

6 

نارنج »  سال انقالب  مردم   2004 -2005های  ی«  اعتراضات  آن  در  رسیدن    ی که  قدرت  به   کتور ی و باعث 

 یاس ی س   یر یرا در مس   اوکراین  شد،   ه ی روس   تی مورد حما   چ یانوکوو ی   کتور ی و  یدار غرب به جا طرف   یوشچنکو ی 

 ن ی ب   ی فورمن شباهت خانوادگ   یتر ی م ی . د متفاوت بود   اشوروی آنپس  همتایان  اکثر   ر یاز مس   قاطعانه قرار داد که  

 ی« دی تقل   ی های دموکراس » ها را کرد و آن   یی شناسا  دند ی به قدرت رس   1990 ی دهه   ل ی را که در اوا یی ها م ی رژ 

از   یاشاره دارد، ظاهر   ک ی ضددموکرات   جوهر و    ک یدموکرات   صورت   ن یاصطالح به شکاف ب   نی ا   [ 21] .د ی نام 

 یدر دهه   ن ی که اوکرا  ی ، در حال همه   ن ی پوشاند. با ای را م ی مداوم یک »حزب در قدرت«  سلطه انتخابات که  

تشر پارلمان خود    به   قزاقستان  ف یو نظربا   ن ی لتس یمانند  ه   ز ی کوچما ن ــ  الگو مطابقت داشت    ن ی با ا  1990

 ی دسته   کی حفظ    آْن  ی درون   ی گون ناهم همان    ــ   کند   ل ی را تحم   ی د ی جد   ی و موفق شد قانون اساس   زد می 

اوکراین اس ی س   ی ندگ کرد. ز   رممکن ی را غ   ر ی ناپذ م ی تقس   ی حکومت   ر ی اتحاد جماه   ی ها بخش   ر ی نسبت به سا  ی 

 یگارشی ال   توانگری از    یتر ی چندمرکز  ینسخه   چنین هم   ن ی اوکرا  :بود   زتر ی انگ تر و بحث متنوع   سابقْ   ی شورو

انجامید   یا منطقه   یها با رنگ   ها جرگه   نی ب   منازعات به  که    ای، تجربه رخ داده بود تجربه کرد   هی را که در روس 

یانوکویچ و یولیا   وشچنکو، گانه بین ی رقابت سه   [ 22]منتقل شد.   ی اس ی س   ی به حوزه   ی به آسان   و این منازعات 

ـ  آشکار   2000  یدوم دهه   ی ه م ی که در ن   ــ  پرو ی دونتسک و دن های سومی،  ـ به ترتیب از استآن تیموشنکو 

 یاس ی رقابت س   ، ی گارش یال   یها ه س یکرد. اما جدا از دس   زائلرا    ی انقالب نارنج   ی یه اول   یشد، به سرعت سرخوش 

را   یی فضاها  رقابت   نی ا   .رواج نداشت   ه یدر روس   اصالً که    هنجاری شد،    ل ی تبد   ی مدن  ی به هنجار زندگ   یواقع 

که آن   بدون   برهم زنند،   ی بالقوه تعادل را در لحظات بحران   ستند توانی م   ی اتوده   ی هاج یکرد که در آن بس   جاد یا 

 ی را تغییر دهند.شوروا پس   نی اوکرا  ی اس ی تر اقتصاد س گسترده   یپارامترها اساسًا  

تشد  چنین هم   وشچنکو ی  ی روزی پ  ب   د ی باعث  روس   نی کشمکش  و  غرب  اوکرا   ه ی منافع  سر  با   ن یبر  که  شد 

 مانوردادنکوچما در    یاز استراتژ   ی با دور  وشچنکو ی .  بود همراه    ن ی اوکرا  ی داخل   ی اس ی اختالفات س   گرفتناوج 

 نی به سمت غرب حرکت کرد. دولت اوکرا  یک ی ت ی ل و و هم از نظر ژئوپ  یو غرب، هم از نظر اقتصاد  هی روس   ن ی ب 

شد   لبد ی همکاری  نامه موافقت به    تی در نهاچه  آن   یباره اروپا در   ییه را با اتحاد   یمذاکرات   2008در سال  

 پیوندهایکه قاطعانه بر    وشچنکو ی.  وست ی اروپا پ   ییه اتحاد   ی« شراکت شرق » به    2009آغاز کرد و در سال  

آزادکردن  ود،  کرده ب  یبند با غرب شرط   یقتصاد ا  را   ی خارج   ی هاه یهجوم سرما   ْنی اوکرا   ی مال   ی بازارها با 

دالر در سال   اردی ل ی م   10/ 2  به   2004دالر در سال    ارد ی ل ی م   1/ 7  از   ی آنورود  ان ی کرد که مجموع جر   ی رهبر
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ا   د ی رس   2007  یبرا  2007: رقم معادل  ی ناچیز بودامنطقه بر اساس استانداردهای  هنوز    زان ی م   ن ی )اگرچه 

به   ن، ی اوکرا   ی صنعت   جات کارخان  ت ی تقو  ی ها به جای گذاریه سرمااین  تر  اما بیش   ( دالر بود.  اردی ل ی م   25لهستان  

درصد در   13از    نی اوکرا  یداردر بانک   ی خارج   ییه شد. سهم سرما   ری و امالک و مستغالت سراز  یبخش مال 

متعلق به شش با بهره سهم  ن ی پنجم از ا . سه افت ی ش یافزا  2009درصد در سال   50از   ش یبه ب  2004سال  

 [23]بود.   ه یروس  ی متعلق به بخش مال   زی پنجم آن ن ک ی  و اروپا  ی یه کشور اتحاد

درصد بود،   6از    ش بی به طور متوسط    2008و    2004  ی ها سال   ن ی ب   ی ناخالص داخل   د ی که رشد تول   ی حال   در 

 ی زمان که تاریخًا از    ی غرب  ی هاشدند. استآن   ع ی توز  موزونبه طور نا  یی ا ی و جغراف   ی ماع از نظر اجت   ثمرات آن 

مانده ی مالی ضعیف داشتند هنوز هم عقب بودند بنیه   و لهستان مجارستان ـ   ش یاترامپراتوری  از   یکه بخش 

با   ؛ این دو بخش اخیر د بو بدتر از مرکز و شرق    کشاورزان   ی کاری در اقتصاد و سطح ب   ی : وزن کشاورز بودند 

 تحرکات  یها شرط یش از پ   یک ی ها  آن   ی طوالن   فالکت  [24] . ندشد   تی کک و فوالد تقو  ، سنگ زغال   یتقاضا برا 

تر پایین   که حتی سطوح بهتر    ی هافرصت رسیدن به    یبرا   مستاصالنه  ل ی تما   ؛ بود   2014ناسیونالیستی در  

 ییه دار اتحاد احساسات طرف ی  شالوده از موارد    یار ی در بس گذاشت،  ی اروپا در اختیار می بازارهای کار اتحادیه 

از مردم   یبخش بزرگ   انی دولت قطعًا در م   انه ی گراغرب   ی ری گ که جهت   یاما در حال   داد. را تشکیل می   اروپا

ماندند.   ی باق   ک ی نزد   هیبه روس   یاز نظر فرهنگ   ین چن هم و    ی از نظر اقتصاد   ی شرق  ی هامشترک بود، استآن 

 ــ یک  بودند   2010قدرت در سال    ز یآم یت موفق   دن ی کش چالش به   یبرا   چی انوکوو ی   ی برا  ی قو  ی گاه یها پا آن 

نشده و محرز    یشرق و غرب به طور قطع   بیرق   ی هااردوگاه   نی ب   نی که انتخاب اوکرا   نی ا  ی مبنی برادآوری 

 .بود  نی اوکرا   ی داخل  استی س   رد   منقسم عامل   ک یانتخاب خود    که اینین ا 

۷ 

کامل در   ت یعضو   ی برا  را   نی اروپا، تالش اوکرا   ی ه ی تر با اتحادادغام بیش   ی در کنار اقدامات برا   وشچنکو ی 

 ینداشت و قانون اساس   ی ری مس   نی چن انتخاب    ی برا  اختیاری   چی ه دولت اوکراین  داد. در آن زمان،    ش ی ناتو افزا

ممنوع    ی خارج   ینظام   ی ها گاه ی پا  ن، ی اوکرا بود را  اوکرا  خواست اما    [ 25]. اعالم کرده  نشست   در   ن ی دولت 

صراحتًا اعالم   ی رسم   ی یه ان ی . در ب د ی رس   ب یگرجستان به تصو   خواستبه همراه    2008  لی بخارست ناتو در آور 

 ت یبه عضو   ن ی پوت   ات روند در مواجهه با اعتراض  ن یاما ا  [ 26]کشورها عضو ناتو خواهند شد.«   نی شد که »ا 

بر   د ی که بااست    یی بود، و جا   اساسی  یعطف نقطه    نی ا  بود.  یح یصر   یجدول زمان   فاقد گرجستان    ای   نی اوکرا

تار  رانه   اً خ ینقش  در  متحد  ایاالت  کاف کر   دی تاک   ناتوگسترش    یخطاکار  اندازه  به  که  بوش  دولت  از   ید. 

و گرجستان آگاه بود،   نی به اوکرا   تیعضو   یبرا   ی فور  یری مس   یاز ارائه   یر ی جلوگ   یبرا   هیروس   یهای نگران 

امر باعث   ن ی خواهد رفت. ا  ش ی به پ   ند رو با این همه این  فرانسه و آلمان غلبه کرد و اصرار داشت که    د ی بر ترد 
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 ت ی عضو  ی فرض   ی ا یاز مزا   ک ی   چ ی ه که از  آن در اتاق انتظار بمانند، بدون    اوکراین و گرجستان   شد که دو کشور

بهره  ناتو  در همان حالدر  و  تشد  مند شوند  ا دادن ادامه    ه ی روس   یها ی نگران  د ی به  توسط   استی س   ن ید.  که 

را در معرض خطر   ن یگرجستان و اوکرا  تی شد، آگاهانه جمع   ل ی تحم   یل ی ما   5000  من ا  ی واشنگتن از فاصله 

 .اند غیرناتو تاوان آن را داده   ی آور که تاکنون فقط اعضاشرم   ک ی استراتژ ی محاسبه  ک ی اد، قرار د 

. اما قورت دهد   یقبل   ی هارا مانند دوره   گسترش  ی دور بعد  دی با   یبه سادگ   هی که روس   ناتو شاید این بود  فرض

 زانی ر نبود، و برنامه   ی دائم  یک رضایت   بسان   1990  ی در دهه   ناتو در مخالفت با رشد    ه یموقت روس   ی ناتوان 

پ   ناتو  نوع   ا ی   ر یکردند که د ی م   ی ن ی ب ش ی مطمئنًا  از   بعد چهار ماه  این واکنش  واکنش رخ خواهد داد.    ی زود 

تر بیش چند روز    2008سال  و گرجستان رخ داد. اگرچه جنگ اوت    هی بخارست به شکل جنگ روس   یی گردهما

 نی که کرمل   ه ی روس   ی . مداخله شددنبال    ن ی در اوکرا   2014کرد که در سال    جاد یرا ا  یی الگو  ، درازا نکشید به  

 ــ  آن  هی غرب عل  ی قبل   ی ها ی لفاظ   برگرداِن ــ د کر ی م  ه یتوج   شردوستانه ب  «حفاظتْ  ت یمسئول » از نظر  آن را  

که به وضوح تثبیت کرد    «ثابت »   یانه طلب یی جدا   ی هاشکل کشمکش به  را    ی داخل  ی های بندم ی عماًل تقس 

حال، جنگ   نی . در ع کردند می در ناتو عمل  گرجستان و اوکراین  کامل    تیعضو در مقابل    یمانع   چونهم 

 یه ند ی طور فزابه جز زور برجسته کرد، که پس از آن به   را   ن ی کرمل   یو گرجستان فقدان ابزار متقاعدساز  ه ی روس 

ی تحمل کاهش خطرناک آستانه   ــ   شد   ل ی تبد  گر ید   یابزارها   ان ی در م   ی خارج   است ی س   ی از ابزارها  ی کی به  

 یکرده بود، پارامترها   ریی به وضوح تغ   ه یکه موضع روس   ی حال، در حال   ن ی . با ای استفاده از قدرت نظام   در 

 کرد. ر یناپذ تر را اجتناب بیش   یها ی ر یثابت ماند و درگ   ایاالت متحد   استی س   ترترده گس 

8 

را در   ها گری ی از قطب   مند قدرت   ی ا آن، مجموعه   ی امدهای و پ   2013 -2014  های در سال   دان ی تظاهرات م 

گانی دو  یها نه ی گز  بسان   بیرونی  یک ی ت ی ل و و ژئوپ   ی اقتصاد   یروهای متبلور کرد، که در آن ن   نی اوکرا   است ی س 

 ه، یروس  ی به رهبر  ا ی اوراس  ی یه اتحادروپا در مقابل یه ااتحاد  ن،ی پوت   ای ناتو  ه، ی روس  ا ی ظاهر شدند: غرب  مطلق

رکود  یکشور، در بحبوحه   ی ت ی و جمع   ی اجتماع  ، ی اسی س ی ناموزون نقشه   ها تقابل  نی . ا تی بربر ای تمدن  ی حت 

 ــ  ی جهان   ی شروع بحران اقتصاد  در   د ی انقباض شد یک دوره پس از    رشد اقتصادی  . را در برگرفت  ،ی اقتصاد 

 2013سال    در   ش، ی افزا  یو سپس مدت کوتاه   ــ   افت ی کاهش    2009درصد در سال    15  ی ناخالص داخل   د ی تول 

شد. فرماندار   د ی تشد  چ یانوکوو ی حکومت    یه ان یاقتدارگرا   روال با فساد و    یاقتصاد   هایناکامی شد.    کنواختی 

و البته   ــ   گرایش داشتند   ه یروس  ی منافع مادجانبداری از  مرتبط با او به وضوح به   ی جرگه سابق دونتسک و  

در زمان ی همکاری  نامه موافقت   پیرامون اروپا    ی یه اما مذاکرات با اتحاد ــ    د ند بر می ها سود  شخصًا از آن 

 یاری بود که بس نیز حال، آشکار   نی حرکت کشور به سمت غرب حفظ شد. با ا شتاب  شد و    عی تسر  چی انوکووی 
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از   یبرخ   یو حت   د، ی خواهند د   بی به شدت آس ی همکاری  نامه موافقت مفاد    ل ی به دل   ن یاوکرا   یداخل   ع یاز صنا 

تجارت با   ی اروپا و ادامه   ی یه با اتحاد  تر تنیدگی بیش درهم   یناسازگار   خصوص در    ژه یو آن به   ی هاگارش ی ال 

 [27]داشتند.   ی مالحظات   ه،ی روس 

 دی و به دنبال آن سرکوب شد   2013در دسامبر    نامهموافقت   ی امضا  ی برا  چی انوکوو ی  یدرجه   180  چرخش  نی ا 

بعد   ی سال یه او در فور   یبه برکنار   ی را دامن زد و ترگسترده  های شورش   بود که   دانی وروم ی  ه ی اعتراضات اول 

ناکارآمد   یار ی بس  دان ی م تظاهرات  .  دی انجام  داد که   هنگامهم را آشکار کرد و    پیشین  نظام   یها ی از  نشان 

ب   ف ی قدر ضع ه چ   ه ی دار روس طرف   مداران ت اس ی از س   ت ی حما  با  امثال او،   چ ی انوکوو ی   ق ی عم   ی اعتبار ی است.  و 

 تی جلب رضا  ی دار غرب قرار گرفت که برا طرف   یهایت شخص   ی سلطه تحت سرعت  به    ی اس ی س   ی صحنه 

م   دانی م  ا ی مانور  با  آشکار  نی دادند.  اجماع  خ   ی حال،  در  نما   ف یک   ی هاابآن ی که  بود،   ش یبه  شده  گذاشته 

که   باز کرد  زبان ی را با شرق روس   شکافی  تخْتی در پا   یاس ی بود، و تحوالت س ن   یسراسر  یه د ی پد   وجههیچ به 

 نی را گسترش داد. ا   پیگیرانه آن   در دونباسْ   طلبیی جدا  یروها ی ن   تسلیح و    مه یکر   الحاقسپس با    نی کرمل 

 یبرا ید ی تهد  هی روس  ی داشت کهن ی اوکرا های  ناسیونالیست  یه نی ر ی د ی ادعاها دیی تأنقش زیادی در  اقدامات 

که  یا جه یهمان نت   جاد یبه ا  ت یدر نها  ز ین  مهی کشورشان است. جنگ در دونباس و الحاق کر  ی ارض   ت یتمام 

رو به رشد با   ی وندهایدار غرب با پ طرف کاماًل    ِنیاوکرا   م ی کنند کمک کرد: تحک   ی ری قرار بود از آن جلوگ 

 .ناتو اروپا و    ییه اتحاد 

9 

 ی،الملل ن ی ب   یر یگ جهت از لحاظ  و هم    ی داخل   است ی هم از نظر س،  2013 - 2014ی  هادر سال   ن ی بحران اوکرا

 ن یکرمل   ی برا  ک ی ت ی ل و ژئوپ  ی آن بدون شک شکست   یه جی، نت از لحاظ خارجی بود.    هی روس   یبرا نیز    یعطف نقطه 

حال، از   ن ی کرد. با ا  د ی و اروپا تشد  کا یها را با آمر خصومت   نی اوکرا   ی گرا غرب   یر یگ جهت با تقویت  بود که  

طور که همان و،   شد  تلقی  یبه قلمرو مل  ی و بازگشتروزی پ سان به  نی توسط کرمل   مه ی الحاق کر ،ی نظر داخل 

را »بخش ، آن  اعالم کرد   ه یروس   ون ی به فدراس   مه ی الحاق کری  خوْد درباره   2014مارس    ی در سخنران   ن ی پوت 

 جاد ی را ا  مه« ی محبوب بود، »اجماع کر  ار ی که در آن زمان بس   اق الح   ن ی ا   [ 28.]دانست ی م   ه« ی روس   ر یناپذ یی جدا 

صرفًا   هاو رژیم تحریم   متعاقب با غرب عبور کند   یی ارو یاز رو   یامکان را داد که به راحت   نی ا   نی کرد که به پوت 

 بهاجماع خود    نی ا  ز ی آم ت یاما استقرار موفق ب به روسیه توصیف شود. ی غری دیگری از تهاجم گسترده جنبه 

و عمل   یرسم   یدئولوژی قدرت بزرگ در ا   سمیونال یناس   د ی جد  ی کرد: برجستگ می اشاره    یگری د  ی ات ی حول ح ت 

 .هی روس 
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یی های ن ی ب یش کرد و پ ی بود که پارس نم  یسگ  همانند  1990 یدهه  یها تر سال بیش  در ی روس  سمیونال ی ناس 

خواهانه تالفی   است ی س   ْیشورو  ر یاتحاد جماه   ی فروپاش   ناشی از   ر یاز تحق کردند  که گمان می   کرد   را نقش بر آب 

ت ی در جامعه بود که موفق   ق یعم   هنجاری نا در سطح دولت و    ی نظم ی ب   دلیل آن از  ی . بخش سر بر خواهد آورد 

 لی ساخت. اما دل ی م  ناممکن   ی ا توده   ست ا ی از س  ی گری هر شکل د   ی را به اندازه ناسیونالیستی   اِری ع تمام  بسیج

بود که در آن   ی ت ی چندمل   یون ی به عنوان فدراس   ه ی روس   خوِد  موقعیت در   ْیروس  سم یونال ی ناس   ی یه اول  ضعِف گِری د 

در   ــ   2002سال    در   ی پس از شورو  ی سرشمار  نخستین درصد طبق   80  ــ   ای را گسترده   ت یها اکثر روس 

ز  تعداد  گروه   ی ادی کنار  آن   دادند می   ل ی تشک   گری د   یقوم   یها از  از  بسیاری   «اسمی  ی هات ی»مل   ها که 

 کنندهثبات ی ب   ی ت ی آشکارا قوم   ی روس   سم یونال ی ناس   ْیساختار  ن ی . در چن بودندمناطق خودمختار    ا ی ها  ی جمهور

شهروندان و ( ــ  russkieی ) روسک ی ــ  قوم   ی هاس اشاره به رو  ی برا ز یاصطالحات متما  از  ، رو ن ی بود. از ا

 یدوم   تثبیت و استقرار که عمومًا مراقب    ی رسم   ی هاه ی ان ی با ب ( ــ  rossiane)   انی روس ــ    ه یروس   ون ی فدراس 

م بودن  استفاده  استعماردکردن ی د،  جنگ  قوم   نی پوت   ی .  تسلط  نام  به  نه  چچن  نام   ه،ی روس   یدر  به  بلکه 

ی منطقه در سراسر    گرانه ضدشورش تر  ه سرعت بر اقدامات گسترد   که به   عبارتی کلیانجام شد،    سم«یترور »ضد 

 ترجمه نشد.  ی، اما هرگز صراحتًا به اصطالحات مل کرد ی داللت می قفقاز شمال  نشین مسلمان 

طور به  یست یونال ی عناصر تفکر ناس   ، ی جمهور استی به ر نی به بعد و با بازگشت پوت  2012حال، از سال  نی ا   با 

سازی« روسیه اصطالحات »تمدن   سرشار ازکه    ها ند؛ این بیانیه مطرح شد   ن ی کرمل  یها ه ی ان ی در ب   یا نده ی فزا 

از »ارزش   اصلی   ی نقش   آن کشور به    بود،  دفاع  برابر    « ی سنت   ی هادر  اعطا می برالی ل هجوم  در   [29]. کرد ی 

 یعناصر ضدمل   هی عل   یداخل   ی جنگ فرهنگ   چون هم غلب  ا  2012 - 2011 پس از تظاهرات   مخالفان سرکوب  

ی ها در سال   نی در بحران اوکرا با بسیج  بود که    ی روسزخمی    سمیونال یناس این    چنین هم .  شدبازنمایی می 

 یختگ یها در دونباس به کار گرفته شد. آم زبآن در کنار روس   هی روس   یمداخله   ه یتوج   یبرا  2014 - 2013

بود:   قیعم   ی سوءتفاهم   ای   یعمد   ی ابزارساز  ی دهنده ، نشان ند بود   ل ی امر دخ   ن یکه در ا  ی و تعلقات مدن   نزبا 

روس   ی ار ی بس  اوکرا  ی ن ی اوکرا   زباناِنی از  را  روس   دانستند ی م   ی ن ی خود  اتفاقًا  م هم    ی که  نه   کردند، ی صحبت 

نیز مطرح را    ی ترننده ک جنگ دونباس مجموعه احتماالت نگران   هایی نامناسب. بلکه روس   ،ذاتی   یهاروس 

 گر ی د  ی سؤال ببرد، کدام مرزها  ر یرا ز   ن ی اوکرا   ی ها« مرزهابود به نام دفاع از »روس   لی ما   ه ی د: اگر روس کر 

 ؟ی و بر چه اساس  رند یقرار گ  ی ممکن است مورد بازنگر

تر گسترده   ی ریی تغ ی  هنده د خود نشان ی خودبه   ن ی کرمل  دیدگاهدر    ناسیونالیستی   ی هازه ی انگ   د ی جد   یبرجستگ 

و   یاز منطق اقتصاد   شدنکرد: جدا   دی آن را آشکار و تشد   2014 -2013ی  هادر سال   ن ی که بحران اوکرا  بود 

 یک ی ت ی ل و ژئوپ  یها ت ی اولو،  2000دهه  ی هادر سال   ی ع یرونق منابع طب  خاللدر   [30]. هی قدرت روس  ین ی سرزم 

سرما   ه ی روس  منافع  گسترده   ش دارانه یو  طور  نما هم   ی ابه  بودند،  نزد  شی سو  در »خارج  با   ک« ی قدرت  آن 
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 ک،ی نزد  یپوشان هم   ن یا   ینشانه   ؛سازگار بود   یروس   یها خارج از کشور توسط شرکت   یگذاره یسرما   یه زی انگ 

فراخوان داده   ه یروس   بهبود که    ن ی لتس ی   ی سازی ص خصو  رهبر ارکستر   س، یچوبا   یآناتول   2003سال    فست ی مان 

سابق   ی شورو  ی ها ین در سرزم   « فرد منحصربه طبیعی    یگانه قدرت را به عنوان »   برال« ی ل   ی »امپراتور  بود تا 

نقش   لی به دل   ژهیو شدند، به   دهی در هم تن   یرعاد ی غبه شکلی    یدو منطق تا حد   نی ا   ن،ی کند. در اوکرا   جادیا 

دو این  ،  2014حال، پس از سال    نی . با ا ییاروپا   ی ازارهابه ب  ه یکشور در انتقال گاز روس   نی ا   ی خطوط لوله 

 ه ی متعلق به روس   ی صنعت   یها یی از دارا   ی اری بس   ی کی ز یف   ینباس باعث نابود و منطق از هم جدا شد: جنگ د 

را مختل کرد.   ی و خارج   ی داخل   ی گذاره یسرما   و   انجامید غرب    ی هام ی به تحر  مه ی که الحاق کر  ی شد، در حال 

قدرت   تیدر ماه   ی اساس   یر یی تغ   ی دهنده ، نشان دانست می   ندم ارزش ها را  مجازات   نی ا تحمل    نی کرمل   کهین ا 
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 ی در همه مشترک    ی بحران  ــ بود    ن ی در اوکرا  ی اس ی س   یندگ ی نما   مدتِ دراز بحران    ی نشانه   داْنی تظاهرات م 

به عنوان   جایگاه این کشور   ی داخل   ی امدهای پ   یواسطه ه ب   نی اوکرا این بحران در  اما  ی ــ  شوروکشورهای پسا 

پس از   ن ی اوکرا   های ت اسی س   ر یس م،  اما   [ 31] . کننده یافتی قطب   وتابی پیچ    جدال خارجْیکِ ی ت ی ل و ژئوپ موضوِع  

کشور باز هم   نی ا  ی داخل   یها تر کرد و شکاف ق ی فقط آن را عم   بحراْناین    وفصِلحل به جای    دانی م ماجرای  

واشنگتن با  کشور را    ی کی و ژئواکونوم   ی ک ی ت ی ل و ژئوپ   ی مواز  های ادغام   شی ها که دولت   ی زمان   ی شد، حت   ترگسترده 

 تشدید کردند. و بروکسل 

اروپا   ییه را با اتحاد   ی و جامع  قیتجارت آزاد عم   ی نامه موافقت انتخاب شد،    2014پوروشنکو که در سال    پترو

گشود، را    ی م ی عظ   ی ها کمک جریان  متحد    االت یکه ا   ید، در حال بو االجرا  الزم   2016امضا کرد که در سال  

ب   ارد ی ل ی م   4حدود  چیزی   حدود    2021تا    2014  ی هاسال   ن ی دالر  آ   ارد ی ل ی م  2/ 5که  نظام   ن دالر  ی کمک 

دخالت   دانی پس از م   ی انتقال  ی هادولت   نخستین در مذاکرات بر سر    ک ی از نزد  یی کای آمر  یها پلمات ی د   [32]. بود 

کار کردند. پوروشنکو با کاهش   ن ی اوکرا  ی دستگاه اطالعات با ارتش و  صورت تنگاتنگی    و پس از آن به   داشتند 

 ی اضت ی اقدامات ر  ق یاز طر  به بازسازی نولیبرالی اقتصاد کشوْر  یها ی بده   صعود و   ی ناخالص داخل   دی تول  ع ی سر 

اقتصاد و   ری وز   وس،ی چیآبروماو  واراسی به قول آ   مبادرت کرد؛ پول    ی لملل این صندوق ب از سوی  شده  یه توص 

 [33از دست بدهیم.«] بحران را  نی است که ا  ز یانگ غم » ،  اوکراین االصل یی ای توان ی تجارت ل 

م   اما از  نظم پس  ا   دانی اگر  پ   یها یش پو   دی تشد   موجبجهات    نی از  در سا شد موجود    ش ی از  ها حوزه   ر ی، 

پس   ی اس ی س   یزندگ  ز یمتما  ی های ژگ ی از و ی ک ی . تر حاکم بود یش پ چه  آن   آشکار با   ی بود گسست   یدهنده نشان 

آن   یراست دست   ناسیونالیستی  یها جنبش   ی ناگهان  یر یگ قدرت   دان،ی از م  از  های این جنبش که    یی جابود. 
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از   ی تربیش   اری بس   ج یبس   تیآن، ظرف   یبودند، در پ   دانی در خود م   متشکل  یرو ین   نی تر برجسته راستی  دست 

گرا  ل داشت   یگر ی د   شی هر  به شدت در محافل سدار  طرف   یهابرال ی ند.   یها و سازمآن   ی اس ی غرب، گرچه 

ضعف   د، ی گوی م   شچنکو یا  ر یم ی طور که ولود نداشتند. همان   ی عدد   اهمیت   ن ی لنگر انداخته بودند، چن   ی ردولت ی غ 

 یو راست افراط   ی مدن   یجامعه   براِلی جناح ل   ن ی شده ب نه ی نهاد   کی دئولوژ ی و ا   ی اسی با فقدان مرز س   هالیبرال 

 ی نهادی  سلطه و  کی دئولوژ ی از نفوذ ا   یا درجه دستیابی به حق امر برای راست افراطی   نی ا   [34] شد.  دی تشد 

 آرای  که   یکرد: در حال   ری پذ امکان   شان رای کرد انتخابات تر از آن با عمل و مهم   شانی تناسب با تعداد واقع بی 

شد   یعاد   یدر گفتمان عموم   یراست افراط   ی هاافت کرد، شعار   ی را  ی هاصندوق   یپا  سووبودا   مانند   ی احزاب 

 خود  ی هفت ساله   ی کشور در دوران تصد   ر ی وز   ، راست تندرو توسط آرسن آواکوف   ی نظام شبه   ی هاو تشکل 

 ی دولت   تی و حما  یمحدود انتخابات   سهم  نی تضاد ب   نای ادغام شدند.    ی دولت   ی ت ی در دستگاه امن   (،2014 - 2021) 

رشد روبه   ی ست ی نوفاش   یها ش ی را از گرا   ن ی راست اوکرا  ْیواقع   حات یآن به تسل   ی دسترس   چنین هم گسترده و  

 کرده است.  متمایز  گری د  ی ر جاهاد 

 نی اوکرا   مبنی بر این که  ست یونال یجناح راست ناس   توصیف دونباس،  ی در چارچوب جنگ جار  ن، یبر ا  عالوه

از تلفات   ی در دونباس موج   یر یداشت. درگ   یآشکار   نیطن است،  متخاصم خود    ی یه همسا   یتحت تهاجم دائم 

نفر از هر دو طرف تا اکتبر   4000حدود  ــ    به وجود آورد   2014سال  را در شش ماه اول    ی جمع   ی و آوارگ 

 ختندیگر   ه یبه روس   گر یها هزار نفر د و ده   آواره شدند  نی نفر در اوکرا   ونی ل ی م   م ی از ن   ش یب و  کشته شدند،    2014

در مجموع به   2018تا ماه مه    ان ی رنظام ی تلفات غ   [ 35] .تداوم داشت از تلفات    یثابت   ان ی و پس از آن جر   ــ 

در دسترس بود؛   ی ارقام قابل اعتماد به سخت   ند هر چ   د، ی مجروح رس   7000  کم دست کشته و    3000حدود  

 [36] بود.   طلبان یی تحت کنترل جدا   تِرت یسوم تلفات در مناطق پرجمع برآورد، حدود دو   کی طبق  

 مورد انزجارِ   قًایبود، و عم   خیالی حالت    نی در بهتر   د، یبه توافق رس   نسک ی در م   2015  ییه که در فور   یبس آتش 

و در   ناپذیرتحمل   ی لی حالت تحم   نی را در بهتر   ه یکه هرگونه توافق با روس ه  گرفتقدرت   دی جد   سمِ یونال ی ناس 

ها گرفته تا برال ی از ل   ،ی از افکار عموم   گیری چشم بخش    ، مهم   ی. در لحظات دانست ی م   انتیحالت خ   نی بدتر 

 نی د. اکردن ی م   ی تلق   ه یبه روس   اعطای امتیاز که    رند ی را بگ   ی اقدامات   ی ند تا جلود ش ی م   ج یبس   ، ی راست افراط 

 2015در سال    نسکی مندرج در پروتکل دوم م  ی قانون اساس   رات ییدهد که چرا تغ ی م   حیتوض   یتا حد   پویش

در زمان پوروشنکو   ــ نه دونتسک و لوهانسک    های اعطای جایگاه خاص به استآن قدرت و  زدایی از  تمرکز  ــ 

کردن با صلح   ی برا   چشمگیری   اراتی که هر دو با اخت   ، ی زلنسک   ر ی م یاو، ولد   ن ی جانش عملی شد و نه در زمان  

 .نده بود انتخاب شد   روسیه

او   پرسروصدای   ی بود که در باال ذکر شد. حواش   ی ندگ ی از بحران نما  ی انمونه   2019در سال    ی زلنسک   ی روزی پ 

انتخابات   پیروزی قاطعش دربا  ــ  پوروشنکو  درصد   24درصد نسبت به   73ــ   لی آور انتخابات  در دور دوم  
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که نامش را بر   ،مردم« او   خادمحزب » در جریان آن  که    مقایسه استقابل    هی در ماه ژوئ   یگذارمجلس قانون 

 254درصد آرا و  43گذشت،  ی دارش گذاشته بود و تنها چند ماه از عمرش م پرطرف   یون ی زی تلو   نامهاساس بر 

بود   یزلنسک   تی جذاب   ی ، عنصر اصل مستقر   را به دست آورد. احساسات ضدنظام  ی کرس  450از مجموع    یکرس 

 یبرقرار   یاو برا   ی وعده اما    .گرفت می نشئت    ی گارش یو فساد ال   یاقتصاد   مداوم   از رکود  یکه از سرخوردگ 

را قطع ها  آن   ی پوروشنکو حقوق بازنشستگ   ــ ها  زبآن در قبال روس   هاشآن ی جو ی صلح در دونباس و خط آشت 

نیز   ی در حوزه عموم   ی ممنوع بود و استفاده از زبان روس  طلبانیی کنترل جدا تجارت با مناطق تحت   ، کرده بود 

ـیت روبه محدود با   از پوروشنکو   یترکه او با اختالف بیش   یشرق   یها در استآن   ژه یو به   ،بودند مهم    نیز   رو بودـ 

 گرفت.  ی ش ی پ 

ا   ن یب   از  رو   نی رفتن  از  پس  زلنسک کار ی پالتفرم  ترک   ، ی آمدن  وزن  بر   یهازه یانگ   مند قدرت   یب ی گواه 

اتهام   ،ی ها و راست افراط برال ی ل   نی . فقدان مرز ب بود   نی اوکرا   ی اس ی س   نظامدار غرب در  و طرف   ناسیونالیستی 

اغلب به   اگرچه این اتهام    ؛کرد   ل بد  ی داخل   ی اس ی س   ی مؤثر در نبردها  ی را به سالح   ه ی روس نفع  « به  خیانت» 

فرصت  م   بی رق   یگارش ی ال   هایجرگه توسط    یها طلبآن صورت  گرفته  کار  اثر  ی به  اما  ناپذیر برگشت شد، 

 (ratchet effect ناسیونالیستی )   مانور دولت   یحال فضا   نی کرد و در ع ی م   حادتررا    یبند داشت و قطب

توسط دولتش را   ر« ی مان ی »فرمول اشتا   ش ری پذ   ی ، زلنسک2019داد. به عنوان مثال، در اکتبر  ی را کاهش م 

توافق شده   طلبیی جدا   ینهادها   ی برا  ژهیو   تیوضع   یاجرا   یبرا   نسکی که قباًل در م   یفن   یکرد، ابزار   ماعال

 هاکردن جاده و مسدود   «ونی توالس ی نه به کاپ » تحت شعار    یبالفاصله با اعتراضات امر    نی حال، ا   نی بود. با ا

 [37]در خط مقدم مورداستقبال قرار گرفت.   نشینی عقب از   ی ری جلوگ   ی برا  ی راست افراط  توسط 

 نسکی م   ی هانامه توافق   ی اجرا  تای در راس را بر اقدامات    ی آشکار   ی ها ت ی محدود  نی در اوکرا  ی اس ی س   ان ی جر   اگر 

داد.   شی کشور را به سمت غرب افزا   نی ا   کی مجدد استراتژ   یری گ شتاب جهت   فقط برعکس،    کرد،ی م   لی تحم 

فور  اساس 2019  ییه در  قانون  تا    ن ی اوکرا  ی،  شد  لغو  اصالح   کشورْ   ن ی ا  «یبلوک ر ی »غ  ت یوضع با 

تأ  ن«یاوکرا   کی آتالنت ـ اروپایی و    یی اروپا   ر ی مس   یر یناپذ »بازگشت  ناتو    ت یو تعهد به عضو   د یی را  را آتی در 

به  وستنی از پ   نی اوکرا  تیدرصد از جمع  45حدود  فقطنشان داد که   ها ی کند. در آن زمان، نظرسنج  نی تضم 

 [38]. کردند ی م  ت یناتو حما 

 ی حس مل   می تحک   ی برا  ی مندقدرت   ی کننده یع تسرعامل    ، 2014پس از سال    ی بحران نظام  پرنوسان   تی وضع 

به   ن ی اوکرا که  با همسا   یا ه ند ی فزا   نحو بود  تعر بزرگ   ه یبا تضاد  فرآی م   فی ترش  و   یساز ملت   یندها ی شد. 

سال    نی اوکرا   یساز دولت  بعد   2014از  بس ه   ، به  دوره   ی ار ی مانند   یروها ی ن   گرفتار   ، پیشین   ی خ یتار   ی هااز 

 .با جنگ وارونه جلوه داده شد و گردید    ی خارج 



233 
 

11 

از  ی ویژهب ی ترک   نده، ی به تهاجم آ  دن ی بخش  تی با هدف مشروع  2022 هی فور  21در  ن ی پوت  ی ون یز یتلو   ی سخنران 

حمله به   یبرا  نی کرمل   م یدر تصم   هایک از این نگرش گذاشت. هر    شیبه نما   ن یها را نسبت به اوکرانگرش 

 است ی ها که در س نگرش  ن ی شوند. ا ی محدود نم   ن ی به پوت  فقط ها  از آن  ک ی   چ ی ه  و  خود نقش داشتند   ه ی همسا

مختلف تفکر نخبگان   یها ه ی در ال   شهیهستند، ر   زی متما  یل ی اند، اما از لحاظ تحل شده   خته یو عمل درهم آم 

برهم   ه ی روس  و  حد آن   ی ناگهان   شدن اده نه دارند  تا  عقالن تلفیق    یها  امپراتور   ی محاسبه  تسلط  در   ی و  را 

 .دهدی م   ح یتهاجم توض   ی اینزمینه پس 

دولت   چ یکه ه   ند ی ب ی م   ایی ات یح   ک یرا مکان استراتژ   نی اوکرا   کهاست    ی ک ی ت ی ل و ژئوپکاماًل    از تفکر  هی ال  ک ی 

و هم از   یدوم، که هم از مفروضات دوران شورو   ی یه خود آن را به ناتو واگذار کند. ال  ل ی به م   د ی نبا   هی روس 

به   2008در سال    ن ی طور که پوتکه همان   د دار   ااعتقاد ر  نی ا   ،برد بهره می   ی روس   سم یونال ی ناس   یهاسرچشمه 

در   که آن را  ی امروز  نی از اوکرا   ی تصور اساس  ن ی . ا ست« ی ن  ی واقع   ی »کشور  ن ی بوش گفت، اوکرا  و ی جورج دبل 

 ییها شخصیت   و  رایج است   هی به طور گسترده در روس   داندتصادفی می   ی خ یساختار تار   ک ی حالت    ن یبهتر 

تکیه   ی امپراتور   ی طوالن   ی سابقه   به که    هایی اند، شخصیت  آن را بیان کرده ْنیتس ی گورباچف تا سولژن   مانند 

آن به عنوان   تی است و به وضع   دتری جد   نی اوکرا  پیرامون  ها برداشت ش ی سوم از پ   یمجموعه   [39]. کنند می 

که   حالیدر    .کندی حرکت م   هیاز روس   ی متفاوت   ی اس ی س   ریکه در مس   شود ی مربوط م   زی مرتبط اما متما   ی کشور

از طر   نی را حفظ کرده است، اوکرا   «ی د ی تقل  ی»دموکراس   نظام  هی روس   یمردم   های خیزش   قیبارها آن را 

 ت یحاکم   ی برا   م ی مستق   ی د ی کند که تهدی م   یرا تداع   ی اس ی س   ینظم ی ک ب ی   شبِح  دانْ ی م   ــسرنگون کرده است  

انتقال   ینه تنها محل خطوط لوله اوکراین  :  ن ی اوکرا  یک ی ژئواکونوم   تی . چهارم، وضع آیدشمار می به   نی کرمل 

 یبه رهبر   ی ا منطقه   ی اقتصاد   یهر پروژه   یبازار بالقوه برا   ن ی تر اروپا، بلکه بزرگ   مهم   ی به بازارها  ه یگاز روس 

 .ست ا   هی روس 

آشنا از   ای چکیده   ن، ی پوت   ه ی فور  21  ی. سخنران جمع شدند تهاجم    ی برا  م ی ها با هم در تصم ه ز ی انگ   ن ی ا  ی ه هم 

 سمی و نئوناز  سم یونال ی از »ناس   ی انتقاد  چنین هم و    ی غرب  ی دوگانه   یناتو و استانداردها   گسترش   ه یاتهامات عل 

 ه ی روس   یدولت   یها رسانه   داخلی  یدرونمایه که    ، انتقادیرا ارائه کرد   دانی پس از م   نِ ی اوکرا   «ی جویانه ستیزه 

 تی اثبات ماه   شاختصاص داشت که هدف   یطوالن   یخ یدرس تار  ک یآن به    ی کرد. اما بخش عمده   تی را تقو

 پیرامون ها  یک بلشو   یهااست ی و س   ن ی را متوجه لن   یخشم خاص   نی بود. پوت   ن ی اوکرا   ی فعل   ی مرزها   یمصنوع 

بود چن » کرد:  ابراز    یمل   یمسئله  از    ییا یهدا   ن ی چرا الزم  فراتر   ی اهایرو   رینتگسیخته لجام سخاوتمندانه، 

داده ناسیونالیست   پرشورترین به زمان حال،    ن یپوت   « شود؟  ها  ناس   ابراز کرد با عطف  اگر  ی هاست یونال ی که 
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که   کرد ی اشاره م   2015که عمدتًا به قانون رادا در سال    خواستند ــ زدایی« می اوکراینی واقعًا »کمونیسم 

 ما هم این را»   ــ شد   هان ا اب ینام عمده خ  ریی را ممنوع کرد و خواستار تغ   «ی ست ی»کمون   یها و نمادها ن اسازم 

را که   یی هان ی آماده باشند تا سرزم   د ی با  ها ی ن ی است که اوکرا   ن ی ا   سخن پوتین مفهوم    دانیم.« مناسب می کاماًل  

خلق دونتسک و   ی ها ی شناختن استقالل جمهور  تیبدهند. به رسم   پس اند«  »داده   ن ی به اوکرا  ها ست یکمون 

 جه یو در نت   ی اتحاد شورو  ی ای اح   جا ین موجود در ا  ی خیتار  ی راستا بود. فانتز   ن ی حرکت در ا   نخستین لوهانسک  

 یو بازگشت به مرزها  یشورو   راث ی م   گشودن ازپرده   بلکه   ؛ مستقل نبود مه ی و ن   دست فرو   ین ی مجدد اوکرا   قی تلف 

 داد.  شی را افزا   نی اوکرا  ی یه ز بود که شبح تج  اتوری امپر

س روند    ن ی ا  ا ی آ  هدف  واقع  تمام  ه ی روس   است ی در  است   این   در  بوده  ی   مدت   سمیال ی نئوامپر  گرایش   کــ 

در پس اعتراضات به گسترش ناتو پنهان   یمدت  ی برا  که  خود  رامونی پ   کشیدن  سلطه به    یواهانه برا خ تالفی 

از مفسران   یار ی بس   یا بر  هیآشکار شده است؟ تهاجم روس   نی اوکرا   ی ران یدر و   ت یشده بود، اما اکنون در نها

 ی ناتوان   ی براهای است  عذر و بهآن بلکه    ست، ین مطرح  ناتو در واقع موضوع    ی کرد که توسعه   اثبات   برال ی ل 

و   کا یآمر   ی که عالقه   یدر حال   [40]اروپا.   ییه مخالفت آن با اتحاد   ای مستقل    ی ن ی اوکرا   رش یدر پذ   هی روس 

 نوع  ن ی از ا  ی انسخه   زی ها ن از چپ   یآشکار است، برخ   ری به حذف گسترش ناتو از تصو  یی اروپا   التیتشک 

 [ 41] . کنندی نقش ناتو انتقاد م  تی پرداختن به روا ل یخود به دل  انیاند و از خود و همتا استدالل را اتخاذ کرده 

در   سم یونال ی ناس   اهمیت مستقل به    ، صرف به تحرکات غرب   نش واک   ی که به جا   اند کرده   اشاره   گر ی د   ی برخ 

 ا ی یمنافع اقتصاد  ِیگرفتن از هرگونه مالحظات منطقی ش ی پ  یخطرناک آن برا  ت یو ظرف   ن ی محاسبات کرمل 

ان داده نشده نش   یبر اطرافش توجه کاف   پراتوریام شار نئو در اعمال ف  ه یبه نقش فعال روس   چنینهم و    ی اس ی س 

  [42است.] 

ا  بر   ی ک ی  ــ  است   یر گیدر حال شکل   تبیینی  یواره دو طرح   نی که اکنون ب   ی ظاهر  یحال، دوگانگ   نی با 

را تبرئه   هی ظاهرًا روس   یک ی   ی؛روس   سمیونال ی ناس ی  دیرینه پنهان    یرو ی بر ن   ی گری کند، دی م   د ی تأک ناتو    گسترش

وجود ندارد که در   ی واقع   یا یدن   چ ینادرست است. ه   تیدر نها   ــ  رد یگ ی م   ده ی را ناد   ناتونقش    ی گری کند، دی م 

از آن   یْ و نظام   از خود مطمئن   یش از پیش ب   ی روس   سم یونال ی ناس   ک ی، و ظهور  گسترش ناتو رخ نداده باشد آن  

 ن،ی شده است. در رابطه با اوکرا   ت یرانده و تقو   ش یتوسط آن به پ   ی اد یتا حد ز   را ی است، ز  ر ی ناپذ یی جدا   نْدی فرآ 

 صیانت ذاتبا    یگارش یمنافع ال   شبردیپ   ک،ی با محاسبات ژئواستراتژ   وستهی پ   ه ی روس   ی ست یونال ی ناس   یها ی فانتز 

ا   تنیدهدرهم   «ی دی تقل   ک ی »دموکرات   نظام قابل بحث   م،ی عوامل قائل هست   ن ی ا  یبرا   ی چه وزن   که ین است. 

ها آن   شناختن وجودِ ت یرسم به   ن،ی . عالوه بر ا بحثی باشد  دی نبا   رند وجود دا هنگام  هم ها  آن   کهین ا در    اما  ؛است 

و ما  کندی شدن آن کمک م کاهد. بلکه به روشن ی نم نی حمله به اوکرا  یبرا ه ی روس  ت یوجه از مسئول چ ی ه   ه ب 

 زانیاند و م لحظه رسانده   ن ی که ما را به ا   م ی کن   یی را شناسا   ی عّل  ی ه ر ی مختلف زنج   ی هاتا حلقه   سازد ی را قادر م 
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باز   ر یتقص  تشخ   گر ی هر  محکوم   متعاقب   ی ست یال ی ضدامپر  استی س   ک ی.  م ی ده   ص یرا  مستلزم  تنها   تینه 

 یها اختالف قدرت   ی ه نی درک زم به    چنین هم ، بلکه  ست ها آشکار شدن آن   ن یدر ح   تکارانهی جنا  ی هاجنگ 

 .، نیازمند استکند ی م   جاد یها را ا بزرگ که مکررًا آن 

12 

آن کرده   الوقوع بودن قریب ها وقت صرف اعالم  را که ماه   ی کسان   ی حت   ن ی حمله به اوکرا  ی برا  ه یروس   م ی تصم 

دونباس کوچک    یها شناختن دولت ت یتر انتظار داشتند که به رسم هشیار از ناظران    یکرد. برخ   ر یبودند، غافلگ 

تهاجم   از  هی ل شود. شوک او   پی گرفتهها  گسترش قلمرو آن   ی محدود برا  ینظام   ات ی عمل   ک ی با    هی روس از سوی  

از سوی شده  اعالم   ی اهداف جنگ  ز یآم ظاهرًا توهم   تی، با ماه به جای آن رخ داد که  روسیه  تر  گسترده   ار ی بس 

ارتش   ی کردن دائم فلج   ی تنها به معناکه نه   ن، یاوکرا   «ییزدا نازی و »   یساز ی رنظامیشد: غ   ب یترک   نی کرمل 

 بودنی رمنطق ی غ ی  نشانه   نی ا   ا ی آاست.    د ی جد   ی اس یس   می رژ استقرار و نصب یک  است، بلکه مستلزم    ن ی اوکرا

 تواندی م   ه ی که روس   ده ی ا   ن ی ا   ؟ کند ی جدا می اساس   ک یاستراتژ  تعقل از    ی را ر ی گ م ی تصم  که   ست ا   ن ی کرمل   ق ی عم 

تقلب در انتخابات   ست توان ی نم   یکند که حت   ل ی تحم   ینشانده را بر کشور دولت دست   ک ی  2022در سال  

 ی هاشامل تالش   که   هی اول   ینظام   ی حال، استراتژ   ن ی . با اقبول نیست، قابل  کند وجور  را جفت   2004سال  

چند   خالل آشکارا در    کرد یرو   ن ی . ااست   یطلب جاه   ن یا   بازتاب ،  بود   سر دولت   دن ی و بر  ف یتصرف ک   یبرا   ع ی سر 

نظیر   شد،   بمباران توپخانه و محاصره  یها مجدد، و چرخش به روش   ریزیبرنامه روز شکست خورد، و باعث  

 یآن سابقه   یدر مناطق اشغال   ی س رو   ی روها ین   ات ی جنا  ی مرتبط با ها گزارش   به عمل آمد. در چچن  اقدامی که  

 .تری داد بازتاب بیش تلخ را  

 نی تاکنون در شرق و جنوب اوکرا  یران یو   ن ی تر است که بزرگ   ن ی ا  ه یروس   ی نظام   ی وحشتناک استراتژ  تناقض

شاید اگرچه    « .د کن   »آزاد ها را  خواهد آن می   کرد ی ادعا م   نی که کرمل   تر« ی مناطق »روس   ی عن ی  ــرخ داده است  

 یه جی نت   ن ی ، اما اول تلقی کرد  ه« ی روس  یها ین سرزم   گردآوردن» ی  شد نشانه را می  ن یپوت  ه یفور   21  ی سخنران 

خواهد بود که   ی ت ی جمع   زدن پس آن    ی احتمال   امد ی بوده است که پ   ن ی زبان اوکرا ی مناطق روس   ی ران یجنگ، و 

از شکست   ی ها حاک به رفاه آن   ی توجه ی ب   دانست. می   ن ی کننده در داخل اوکراسد   ت یها آن را اقل مدت   ن ی کرمل 

 بخشی به عنوان آزاد   ی بود که سربازان روس   تقدقدرت واقعًا مع   رأس در    ی کس   ا ی آ  ــ است    محتمل نا   ی اطالعات 

از خود   ز ی متما  تی جمع   نی که ا   تر ی درک اساس این    ،معینی   در سطح   ا ی   ــمورد استقبال قرار خواهند گرفت؟  

 تیدر نها   ند، بود جنگ    ن یا   انداختندر فکر راه   ی روس   ی هاست ی که استراتژ  ت یواقع   ن ی خود ااست. حتی    هی روس 

 یدور  پرشتاب در حال   یر یو مستقل است که در مس   مجزا  تمامیت  کی در واقع    نی که اوکرا   دهد ی ن م نشا
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هم   به را    نی و اوکرا   ه یروس   یکه زمان   ی مشترک شورو  راث یم   مادیبردن    نی است. جنگ با از ب   هی از مدار روس 

 کند.ی م  د یی را تأ  یی ربنا یز   ی اس ی س  تی واقع  فقط کرد، ی م   مرتبط

1۳ 

ممکن،   یوی سنار   نی جنگ چگونه خواهد بود. بدتر   ی ه ند ی آ  مسیر  دی د   دی ، با از آغاز جنگ گذشته است پنج هفته  

تر ادامه هنوز محقق نشده است. اما هر چه جنگ بیش   ه،ی ناتو و روس   یهاقدرت   ن ی ب   ار ی ع شامل جنگ تمام 

سفر   در   دن ی با   یطلبانه . اظهارات جنگ شودی تر م بار بیش بالقوه فاجعه   پیامدهای تنش با    دی احتمال تشد  ابد، ی 

را   ی اه جینت   ن ی چن   دورنمای  «تواند در قدرت بماندی نم »   نی پوت   کهین بر ا   ی به لهستان در اواخر مارس مبن 

هود مش سابقه ــ ــ با مقیاسی بی  هماهنگ غرب  یجنگ اقتصاد تلویحًا در که قباًل   می رژ  ریی داد. تغ  ش ی افزا

 مطرح شده است.  ایاالت متحد است ی س   دفبه عنوان ه   ، ی ررسم ی غ   هرچند ، اکنون به صراحت،  بود 

ایاالت متحد و   حاتی ها و ارسال تسلم یاز تحر   ی ب یخواهد بود، با ترک   هی روس   ی شکست نظام  دومْ   یوی سنار 

 ین ی نش مجبور به عقب این کشور را  کند، بلکه  ی کمک م   هی روس   یشروی از پ   یر یکه نه تنها به جلوگ   ییاروپا 

به   ه ی ارتش روس   ی مطلقاندازه   ــرسد  ی به نظر م   د ی خود بع ی به خود سناریو    ن ی. اکند می بدون توافق صلح  

 اب ی و در غ  ــبه جنگ ادامه دهند  ی اس ی س  یبا توجه به اراده  ی مدت  ی توانند برای ها ماست که آن  یمعن   ن ی ا 

 نخواهد بود.  نی اوکرا   یموقت برا   ی از مهلت  ش ی ب   یز ی چ این  ، آمیز راه حل صلح 

با ارتش آن هم  است،    یر یدرگ   شدن نامحدوِدی طوالن   ن،ی اوکرا   ی احتمال برا  نی بارتر سوم و فاجعه   احتمال 

 یها متحد و قدرت   االت یتوسط ا   پیوستهکه    رد ی گ ی قرار م  ی ن ی اوکرا   یروها ی که در برابر ن   هی تر روس بزرگ   ار ی بس 

 ل ی امان تبدی ب   ی ابت ی جنگ ن   ک ی به محل    ن ی خواهد بود که اوکرا  نی ا   جه یشوند. نت ی دوباره مسلح م   یی اروپا 

مانع در مقابل آن    ه ی روس   حاتیکردن قدرت مخرب تسل ی و متحدانش بدون خنث   کا ی آمر  یها شود، کمک می 

معطوف در حال حاضر به آن    یغرب   ی هاهماهنگ دولت   است ی است که س   یی همان جا   نی د. ا کن می   جاد یا 

 ه،ی فور  28. در  دهد اعتبار جلوه می بی   ها ی ن ی رفاه اوکرا   ی برا  شان راآشکار   یها ی نگران   آْن  یامدها ی و پ   است

که مردم   ییالگو »   چون هم را    1980  ی دهه   افغانستانِ (،  MSNBC) سی  بی ان اس ام   در   نتونی کل   ی الری ه 

آن حساب   یرو   دی که شما با   ستین   یزی ها آن چ شباهت » کرد، اگرچه    ف یتوص   «کنندی اکنون به آن نگاه م 

 .بودن به همان اندازه موضوعیت دارد از لحاظ موحش  هم   هی مثال سور  « .د ی کن 

 یدی صلح است. در اواسط ماه مارس، مجموعه جد   عی است، شامل توافق سر   نانه یتر بدب چهارم که کم   ی وی سنار 

 ت ی به رسم   ن،ی اوکرا  یطرف ی ظاهر شد: ب   هی و روس   نی اوکرا   ندگانی نما   ن یدر مذاکرات ب   هی روس   مطالباتاز  

حاکم  کر  هی روس   ت یشناختن  استآن   مهی در  استقالل  لوهانسک.    ی ها و  و  مارس،   در دونتسک  ماه  اواخر 

و   رمتعهد یغ   ت یوضع این کشور    کرد ی م   مطرح ارائه کردند که    یا ه ده ماد   ی طرح   ین ی کنندگان اوکرا مذاکره 
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شود.   ن ی کشورها تضم   ر یاز سا   ی وم ی آن توسط کنسرس   ت یرا به شرط رفراندوم اتخاذ کند و امن   ی ا رهسته ی غ 

دونباس نشده ای هم به  اشاره خواهد گرفت و    قرارجداگانه    یدوجانبه   ندی فرآ   ک یدر    مه ی کر   یبحث درباره 

حاش بود  نها راه   کی   یها ه ی .  همه   ییحل  وجود  با  و  باشد،  چه  هر  و   یهای ر ی گموضع   یصلح  واشنگتن 

لغو شود. با توجه به   دی بادر ناتو    ن ی اوکرا  ت یوجود دارد که عضو   ی اتوافق گسترده   رسد ی متحدانش، به نظر م 

مشوق کشمکش ، و خود ناتو در وهله اول  آمده به عمل  در ناتو  اوکراین    تیامکان عضو از  که    یاندک   تی حما 

اوکرا تر شده بیش  با توجه به ا  ی برا  یممکن است آن را شرط قابل قبول   نی ، مردم  اما   که ین صلح بدانند. 

آسا یل چنان س هم   هایی اروپاایاالت متحد و    حاتی اند و تسل خود متوقف شده   یشرو ی ظاهرًا در پ   یروس   یروها ی ن 

انگ   ن یکرا دولت او  ، اند سرازیر شده  داشته   به زور اسلحه توافق    رفتنیپذ   یبرا   یترکم   یهازه یممکن است 

به عقب روسیه را وادار    ت یها در نها اسلحه   نی د که باور کند ا کنن   ق یتشو   ش آن را اگر متحدان   ژه یو باشد، به 

آشکار شود، بحث ل کشف شد  ی آور   ل ی که در بوچا در اوا   یی هاپس از آن   ی بعد   ات یاگر جنا   . د کن می   ی ن ی نش 

 دشوارتر خواهد شد.   ز ین   ه یصلح با روس   یمذاکره   یبرا  ی اخالق 

صلح، بلکه به   ی نامه توافق نه به    ی است که بن بست نظام   ن ی ا   ، ی قبل   و ی دو سنار   ن ی ب   یی پنجم، جا   احتمال 

قلمرو کنترل به  ت ی ممکن است در نها   هی اشغالگر روس  ی روهای طرف، ن  ک یبس مسلحانه منجر شود. از  آتش 

 تیبا حما   ی ن ی اوکرا  ی روهای ن   گر، ی د   یکه از سو   ی د، در حالیابن دست    بالفعل   م یتقس   کی   ی اجرا  یبرا   یکاف 

 ی برا   از اواخر ماه مارْس  ه ی مستقر خواهند شد. تحرکات روس  ل ی ناتو در پشت خطوط مقدم به طول صدها ما 

 اری بس   ی ا نسخه   ن یبود. ا   ی احتمال   ن ی چن   ی دهنده در دونباس به وضوح نشان   ی نظام   ی ها تالش   مجدِد  تمرکِز

نه تنها   ی دائم   ی ساز ی بود و شامل نظام  اهد خو   ی جنوب کره  و    ی کره شمال   ن ی بس مستحکم ب تر از آتش بزرگ 

 اروپا خواهد بود.کشورهای  از   یار ی هر دو طرف، بلکه بس   ی هات اس ی س 

14 

در   گوییم تاریک، اگر ن   ، آن   ی ه ند ی وارد کرده است، و آ  ن ی بر اوکرا   ی قبول رقابل ی جنگ در حال حاضر تلفات غ 

پس از  شان یها و بازگرداندن پناهندگان به خانه  مادی  ی هاب ی آس  می رسد. ترم ی دشوار به نظر م یی وی هر سنار 

ها بود که به طرح   اهد خو   ی گری تعهد به نظم داوکراین   تی بازگرداندن حاکم   ؛ست ین   یکار کوچک   ییصلح نها 

تر تا حد امکان هر چه سریع بود    دوار ی ام   د ی که با   ه، ی روس  ی ن ی نش است. عقب متکی    ی خارج   ی روهای ن   ی و فشارها

 تداومرا کاشته که    تخم خصومتی آغاز شود. اما تهاجم    کمدست   یدهد تا کار بازسازی ، اجازه م انجام شود 

 خواهد داشت.

تهاجم   هی منجر شده است. فوران تظاهرات عل   ی ر ته انی اقتدارگرا آشکار  به چرخش    نقداً جنگ    ه، ی خود روس   در 

جنگ   ی مردم برا   اشتیاق که    ی ها شهر بازداشت شدند. در حال شد و هزاران نفر در ده   ی باعث سرکوب داخل 
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 شود،ی حاصل م   کشمکش که از    یی تر اروپاگسترده   ی ساز ی و نظام   م ی فشار غرب بر رژ   ی کل   ش یکم است، افزا 

 ،ی اس ی س  ایزلزله  بدونکند.   رغیبشورش، تجمع حول پرچم را ت ای از خدمت   انبوه   فرار  یجاممکن است به 

 ی م ی نخواهد داشت. در درازمدت، اگر مجازات تحر  نی روابط مثبت با اوکرا   یبه برقرار   یچندان   لی تما   ز ین   می رژ 

 روروبه   ن ی با چ   تریک نزد   ی و ادغام اقتصاد  ی زره   یکامگ خود   نی کشور با انتخاب ب   نی شود، ا   نهی نهاد   هی روس 

 یمدل اقتصاد  یگسترده   یها ی و نابرابر   ی ع یآن به صادرات منابع طب   یخواهد شد. در هر صورت، وابستگ 

 ی از کاهش درآمد مل   یاه ند ی سهم فزا   ینظام   ی ها نه ی که هز   ی زمان   ی حت   ، تر خواهد شد یق احتمااًل عم   ،ی فعل 

 ند.ن ک را مصرف    هی روس 

 ی هانه ی هز   کهین بر ا   ی مبن   ه یخواهد کرد، اعالم آلمان در اواخر فور   ی تربیش   یسازی احتمااًل نظام   زی ن   اروپا 

است که در   اتفاقاتی از    ی ک ی تار  ی نشانه   دهْدی م   ش یافزا   ی ناخالص داخل   د ی درصد تول  2از    ش ی را به ب   ی نظام 

دشوار است نبینیم که بماند،    یخود باق   یحاکم بر سر جا   ی اقتصادی ـ  اس ی . اگر نظم س رسندفرا می   نده ی آ 

به نظام   ی هانه ی هز   ش ی افزا که   ی بها   ی  است  چیزی  آن  شبکه   اندِک  مانده.   یباق   ی اجتماع   ن ی تام   ی هااز 

که دشوار است  خواهند کرد.  مبادله    یتر بیش خاردار    م ی ها و س رشد را با موشک   برالی نئول   یت ی امن   یکشورها

 ز یم. در آن زمان ن ی مشاهده نکن   ( Belle Epoque)   دوران زیبا ش یوم با گرگ را   ییها شباهت   جاین در ا 

مانند اکنون، افکار   ز ی . در آن زمان نند شد   د ی شد   ی حات ی باعث رقابت تسل   ی امپراتور  نی ب   ی ها مانند اکنون، تنش 

 ی رویکار پ   نی چپ از ا   ی، احزاب پارلمان 1914گرد آمدند. در سال    یمل   یها پشت سر دولت   یبه راحت   یعموم 

که ممکن ساختند را  یحمام خون  بی ترت   ن ی و بد دادند  یخود رأ  ی در مجالس مل  یکردند و به اعتبارات جنگ 

البته ا مانع آن شونددو سال قبل متعهد شده بودند    ار ی بس   تی است و چپ در موقع   گری د  ی سده   کی   نی. 

یا به   شدنکنار گذاشته   ب، یترت   ن ی دارد. به هم   دادها ی بر روند رو   ی ترکم   ار ی بس   ری قرار دارد و تأث   ی تریف ضع 

، بسیار آن نداشته است  جاد ی در ا ینقش چپ بزرگ که  یها قدرت   ی نظام  یشدن چپ در مواجهه هیچ گرفته 

 سرسخت  ی ل ی وضوح تحل   ، ی طبقات   ی همبستگ   ، گرایی الملل بین   ــ  ی م ی قد   ی از ابزارها  ی . برخ پذیر استآسیب 

ان، مندقدرت   ه یعل   ها،ی امپراتور  نی منازعات ب   د ی دور جد   نی ا   علیهمسلح کردن چپ    ی براــ    ریناپذ و سازش 

 است.  الزم  هاو صلح آن   هاگ نج   ه ی عل 

 2022 ل ی آور   6

 

ی  شماره   نیولفت ریویو ی  که در مجله   Tony Woodاز    Matrix Of Warای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

 شود:  منتشر شده است. این مقاله در لینک زیر یافته می   2022ژانویه / آوریل    133/ 134

https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/tony-wood-matrix-of-war 

https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/tony-wood-matrix-of-war
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 1914تا سال   شیدر اتر  یو جنبش کارگر  سمیالیسوس

 

 2022 مه  21

 روگر   : رالف هوفینوشته

 ی : کاووس بهزادیترجمه

 

 مناسبات در اتریش 

ها از دولت ملی در هر  شکل گرفتند، قدمت آن  دیگریکموازات  های کارگری در آلمان و اتریش به  جنبش 

در وین،    1830های  گرد طی سالتر بود. ویلهلم وایتلینگ کارگر روزمزد دورهیک از این دو کشور بیش

شهری بود.  نظریاتش جهان  چونهماو    کرد. دنیای زندگیگذار میوالیپزیگ، هامبورگ و پاریس گشت

نخستین انقالب  برای  در  ایدهد  1848بار  با  اجتماعی  مطالبات  اروپا  ــ  ر  ملی  دولت  بدیل    چون همی 

پیوند خوردند. اما سرحدات چنین دولتی برای    دیگریکدموکراتیک در مقابل سلطنت و امپراتوری ــ با  

پاسخ  ی دولت ملی با شکست انقالب در وین و برلین بیزبان در کجا قرار داشتند؟ مسالهی آلمانیحوزه

ی آیزناخرْ خود را بخشی از  آموزش کارگران در وین در کنگره  انجمن  1869وجود در سال    ماند. با این
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به محاکمه منجر  امری که  قلمداد کرد،  آلمان  دموکرات  اتهام  حزب سوسیال  به  انجمن  این  رهبران  ی 

  انشقاقی ناخواسته برای جنبش کارگری در   1871خیانت به وطن شد. تأسیس امپراتوری آلمان در سال  

معنای تسلط پروس بر امپراتوری آلمان  حل »آلمان کوچک« از یک سو، به  وین و برلین بود. چرا که راه

بود و از سوی دیگر، به معنای حفظ دولت امپراتوری هابسبورگ. دو رژیم غیردموکراتیک شکل گرفتند:  

نیست که هواداران »آلمان  انگیز  رو، شگفتیک رژیم اقتدارگرای ملی و یک امپراتوری اقتدارگرا. از این

سال تا  دههبزرگ«  در  بیش  1920ی  های  آلمان  امپراتوری  به  »پیوستن«  اگرچه  بودند،  اتریش  در  تر 

ستیز و ناسیونالیست نیز تبلیغ  ها بلکه از جانب نیروهای یهودینه فقط از طرف دموکرات  1880های  سال

تان از همان آغاز به کشورهای شرقی گرایش  مجارس  -  سان، جنبش سوسیالیستی در اتریششد. بدینمی

های  ها و دیگر گروهها و بوسنیها، لهستانیها، روتننبستگی با چکدنبال ایجاد موازنه و همداشت و به  

ها به دولت چندملیتی اعتقاد پیدا کرده بودند. چالش جدی سیاست  دودمان هابسبورگ بود که در اثنای سده

های  دنبال نابرابریشان بود که بیش از پیش بههایواقعیت چندقومی دولت  مجارستان   -چپ در اتریش  

زبان آلپ شکل های صنعتی فقط در چکسلواکی و کشورهای آلمانیشد: هستهعمیق اقتصادی تقویت می

رو،  چنان مناطق کشاورزی باقی ماندند. از اینی شرقی رایش همکه مجارستان و نیمهگرفتند، در حالی

انضمام بومن،  سلیستیان اتریش به  -ی الیتا  غربی رایش، بخشی از رودخانهی شمالی زیر به نیمهبازنمای

شود منظور  ی مطلب وقتی از »اتریش« صحبت میپردازد. در ادامهمرِن، چکسلواکی و اسلواکی امروز می

برانگیز  اتریش مشاجرهاین مناطق هستند؛ همواره باید این نکته را مدنظر داشت که ارتباط این مناطق با  

ها با فروپاشی سلطنت ها با اتریشیطور کامل قطع شد. با این وجود ارتباطات آلمانیبه  1918بود و در سال  

تر شد. افرادی نظیر کائوتسکی، هیلفردینگ و غیره به یک میزان در حزب سوسیال دموکرات  دونا فعال

ست و پرداختن به آن رگذار بودند که موضوع دیگریآلمان و حزب کارگران سوسیال دموکرات فعال و تأثی

 جا میسر نیست. در این

توانست بر یک بلوک قدرت  های اقتصادی و قوی نمیدلیل اختالفات و دودستگیفرانتس ژوزف اول به

زمین اشراف  و  بورژوازی  از  در عوض  منسجم  کند.  تکیه  پروس  در  دوم  ویلهلم  پروس  پادشاه  نظیر  دار 

کرد. دولت  ای از اشراف مختلف لهستانی، مجاری و آلمانی حکومت میا ائتالف از دارودستهفرانتس ژوزف ب

عنوان زبان رسمی ادارات متداول کرد اما هرگز یک دولت ملی نبود بلکه یک امپراتوری  او زبان آلمانی را به

های مذهبی،  ی گروهکلیهداران  باقی ماند. اتکای این امپراتوری عالوه بر اشراف، کلیسای کاتولیک و بانک

بورژوازی از لحاظ سیاسی و ملی پراکنده و متفرق متکی بود. قیصر در  بورژوازی و کالنبر خرده  چنینهم

عنوان میانجی تثبیت کرد و توانست بر مبنای مشیت  گون جایگاه خودش را بهاین تضادهای داخلی گونه

ت کند. این فرمانروایی بدون کیش شخصیت که  حکوم   1916تا    1848الهی به درازی عمر یک انسان از  
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کار کلیسای کاتولیک بود میسر نبود: کیش قیصر و ترس از جهنم که جهان فکری پرولتاریا را تا اواسط  راه

ها،  گون مذهبی که شامل مسیحیان ارتدوکس، پروتستانرغم رنگارنگی گونهزد. بهی نوزدهم رقم میسده 

شد، کاتولیسم برای سلطنت هابسبورگ از اهمیت مرکزی برخوردار بود.  یهودیان و مسلمانان بوسنی می

 تصور بود.  های پروس غیرقابلها و پروتستانی فرهنگی« برعلیه کاتولیکجا »مبارزهدر این

گسیخته بود و شرایط را برای دیکتاتوری بیش از پیش  که دولت چندقومی از لحاظ اقتصادی ازهمبا این

مراتب فضای بسیار بزرگی برای مفرهای قانونی  ی حکومتی بهوارهناهمگنی این ساختمساعد کرده بود،  

ها و کارکردهای ناقص فراهم کرد. به همین دلیل ویکتور آدلر مؤسس و جد سوسیال  حلمذهبی و راه  -

تخفیف »دیکتاتوری  را  دونا  سلطنت  اتریشْ  بیدموکراسی  از  ناشی  نامید  یافته  بندوباری« 

(Braunthal1965: 41از یک سو توازن قوا شکننده بود و قیصر از اقدامات جدی برعلیه گروه .)  های

رسید  نظر می ی هیجدهم بوروکراسی که نوآورانه به هراس داشت و از سوی دیگر در سده  دیگریکمجزا از  

ی بر رقابت آزاد  داری مبتنی سلطنتی جدا کرد، به مانعی در سرمایهبار دولت را از خانوادهو برای نخستین

داری و فقدان امنیت حقوقی مانع بسط و گسترش صنعتی  بدل شده بود. اقتدار سلطنت مانع کارآیی سرمایه

 توسط بورژوازی بود.  

اتریش  صنعتی دموکراسی  سوسیال  بر  را  آلمان  دموکراسی  سوسیال  راهبردی  تأثیرات  دیرهنگام  سازی 

حال  تری از همین جنبش در اتریش بود. با اینرفتهپیش  یافزایش داد و سوسیال دموکراسی آلمان گونه

جامعه و حکومت مطلقهعقب بودن  چندملیتی  چالشافتادگی صنعتی،  هابسبورگ مستلزم  دولت  های  ی 

خودویژه سال  سیاسی  در  به  1908ای  و  جامعهبودند  بودون  نیز  دلیل  مفهوم  همین  آمریکایی  شناس 

گر رهایی نظری جنبش کارگری  تبیین کرد. این مفهوم بیان  ( راMökel 1994»مارکسیسم اتریشی« )

  سم یمارکس  1914بود. اگرچه اوتو باوئر قبل از    1871ها پس از  اتریش پس از جدایی سیاسی این جنبش 

بهشی اتر را  تبیینی  مفهوم  با  اساسی  سوسیال  شدهطور  اما  کرد،  تدقیق  دموکراتیک«  ملی  »دولت  ی 

بینی از فروپاشی سلطنت دونا جلوگیری کند. این امر قابل پیش  1918انقالبی  دموکراسی نتوانست در سال  

به سوسیال دموکراسی چکسلواکی، آلمان و لهستان تجزیه و    1914بود چرا که خود این حزب قبل از  

سرنوشت ملل« در افکار عمومی جا  تقسیم شده بود. مارکسیسم چندملیتی مبهم باقی ماند و »حق تعیین

 جای امپراتوری هابسبورگ شکل گرفتند. های ملی بهای از دولتجموعهافتاد و م

 پیشامارکس  

گران افزارمند  های شاگردان صنعتدیگر مناطق، ائتالف و انجمن  چونهمآغازگاه جنبش کارگری اتریش،  

در وین شکل گرفت که فعالیت آن به امور خیریه محدود بود.    1411بود. انجمنی از شاگردان در سال  
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های هفدهم و هیجدهم شکل  غیر از معادن، نخست با ظهور مانوفاکتورها در سدهداری بهصنایع سرمایه

« اصناف،  کارگاهگرفتند.  در  و  امتیازات  پدرساالرانه  چنینهمها«  که  حمایت  کسانی  از  استادکاران  ی 

های اقتصادی سوداگرانه از بین رفت. این مانوفاکتورها نخست  کردند، در چارچوب سیاستشان کار میبرای

ای غیرمتمرکز  ههایی از شکل ساعت بود. نظام  14تا    12در صنایع نساجی شکل گرفتند و کار روزانه بالغ بر  

ها پردازش مواد اولیه با کار خانگی  یابی کار برای تأمین نیازهای مانوفاکتورها رشد کردند که در آنسازمان

ی تولید پشم در  گرفت. تعداد کارگران کارخانهاغلب توسط زنان و کودکان با اجرتی بسیار ناچیز انجام می

سا در  خانگی،  کار  کارگران  شمار  احتساب  با  بر    1762ل  لینس،  بود  50بالغ  نفر  هزار 

(Hauptmann/Kropf: 17-19; Klenner 1987: 15.) 

ها  شاگردان کفاشی  1722فرسایی حاکم بود. در سال  گران شرایط بسیار طاقتهای صنعتحتی در کارگاه

های  ها« در خالل سال»ائتالفها سرکوب شد.  در وین دست به قیام زدند و این قیام با اعدام بسیاری از آن

ها را نداشتند.  ی تشکیل انجمنطی دو مرحله ممنوع شدند که بر مبنای آن کارگران اجازه  1731 - 1732

انجمن چیز  هر  از  بیش  ممنوعیت  کمکاین  و  خیریه  دربرمیهای  را  »غیرسیاسی«  نه  رسانی  و  گرفت 

 های مبارزی که در آن زمان وجود نداشتند.  اتحادیه

و بعدها انقالب فرانسه امیدوار شد که سلطنت مشروطه دست    1782ورژوازی وین با لغو بندگی در سال  ب

های منورالفکر  به رفرم بزند. این امیدها با سر کار آمدن فرانتس دوم بر باد رفتند. محافل کوچک دموکرات

های« وینْ شعری  ی »ژاکوبناشترایت یکی از اعضاتوانستند مخفیانه گردهم آیند.  فرانتس هابنفقط می

پیرامون تضادهای بین فقیران و ثروتمندان نوشت که در آن خواهان فراوردهای عمومی و الغای مالکیت  

ای به زبان التین او دسترسی نداشتند،  ی پانصد صفحههای شش پایههای مردم به بیتخصوصی شد. توده

ی  زیادی برخوردار شد و بیت نخست آن تصویرکننده  اما شعر »سرود قدرت فرودستان« او از محبوبیت بسیار

 به دار کشیدن امیران و شاهزادگان بود: 

 »آری آری، این دیگر مردمند و نه دستمال توالت 

 خویش در دست منشور فکر کردن به 

 ی برخورد را خواهد یاد بگیرد طریقهکسی که نمی

 بایست به دارش کشید التِ بی سروپا را«  

توسط دانشجویانی    ت نظر پلیس قرار گرفت و جاسوسی او را متهم به توطئه کرد، »توطئهاشترایت تح هابن

کرد  طور که خودش مطرح میها آننوشیدند تا در این مکانپایه و حقیر آبجو میهای دونکه در میخانه

های  ن و بهانهحامالن، تاج تمام انقالبیون جدی، یعنی تمام شاگردان افزارمند و مزدبگیران را تحت عناوی
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به اعدام    1795آشترایت در سال  (. هابنHäusler 1979: 41-43مختلف پیرامون خود گرد آورد« )

داری کردند و تازه در  هراس انداختن دیگران نگهمحکوم و در مالء عام به دار کشیده شد. سر او برای به

 ی جنایی وین کنار گذاشتند.  از موزه  2012سال 

های دموکراتیک  ی هیجدهم منجر به رفرمتبدیل دولت فئودالی مبتنی بر یک فرد به دولت مدیریتی در سده 

ائتالف و تشکیل انجمن بلکه فقط پلیس و دستگاه سرکوب را مدرنیزه کرد. حق  های شاگردان و  نشد 

. قانون مدنی مقرر  ممنوع شد  1803در قانون کیفری    های تولید برای تعیین قیمتتوافق بنگاه  چنینهم

گر شد.  جایگزین موازین و مقررات اصناف و حمایت پدرساالرانه از شاگردان افزارمند صنعت  1811در سال  

های لیبرالی بازار آزاد برای کاالها  همراه آورد، اما نه ایمنی کار را. ایدهاین قانون قرارداد کاری مدرن را به

ها جایگزین سوداگری مؤسسات دولتی و امتیازات  اشت. این ایدهو نیروی کار در پس این دو قانون قرار د

شان جدا کرد که  عنوان حامل نیروی کار از منافعها را بهحال لیبرالیسم انسانها شدند. با اینویژه کارخانه

لیبرالیسم شایستهبه اینزعم  با  نبودند.  ی  که در مانوفاکتورهای دولتی در اواخر سدهی حفاظت و ایمنی 

ی اجرا درآمد اما کارگران  مرحلهی بازنشستگی، درمانی و از کارافتادگی بهبار بیمههیجدهم برای نخستین

اصطالح »تجعمات انس و  هایی بودند که در بهچنان نیازمند کمکهای خصوصی هممؤسسات و کارخانه

سازی این  هشدند. هرگونه تالش برای نهادینآوری می( جمعLiebesversammelungenمحبت« )

های بومن ممنوع  ی کارخانهیاری در کلیههای کمک و همصندوق  1845ها ممنوع شد: هنوز در سال  کمک

 (.  Klenner 1981, 14-16بودند )

نیافته بود. با این وجود ی نوزدهم سازمانگیری در دولت هابسبورگ در آغاز سدهی کارگر در حال پایطبقه

ماهر تشکیل شده گران افزارمند، کارگران فصلی و نیمهشرهای شاگردان صنعتمعلوم بود که این طبقه از ق

سازی  های اتریش برخالف انگلستان نه صنایع ماشین(. در سرزمینHauptmann/kropf, 21fاست )

تر.  اش آساندلیل ناسازمانیافتگیپذیر بود و سرکوبش بهوجود داشت و نه کارگران ماهر. نیروی کار جایگزین

ی اجرای موازینی برای ایمنی کار، ازجمله ممنوعیت  ت برخالف دکترین لیبرالی با تعلل بسیار دربارهدول

های کمک و  با برخی از صندوق  چنینهم، تصمیم گرفت.  1842سال در حدود سال    12کار کودکان زیر  

ن وجود، پلیس هر گونه  ، مدارا شد. با ای1824ها در سال  طور نمونه در میان کارگران چاپخانهیاری، بههم

اشتایگ در سال  جنبش سیاسی را سرکوب می به  1844کرد. کارل و ژوزف  وین  جرم عضویت در    در 

ها زندانی شدند. تصادفی نبود که کارل مارکس و فریدریش انگلس  ی برابری« در وستلینگ ماه»اتحادیه

جمله نخستین  کمونیست ی  در  درک  مانیفست  اتریش  صدراعظم  مترنیخ  بهاز  تزار  و  پاپ  عنوان  نار 

های کهن برای تاراندن »شبح کمونیسم« نام بردند، چرا که مترنیخ نه فقط در وین بلکه  نمایندگان قدرت
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ی  رحمانه»تعقیب و سرکوب بی  نقش راهبردی در سیاست  1819در کنفدراسیون آلمان در سال    چنینهم

 های اجتماعی و لیبرال« داشت. رهبران جنبش

   1848انقالب 

ریشه را  کارگری  جنبش  نتوانست  وجود  این  با  بهسرکوب  کارگران  نامساعد  کند. وضعیت  ی  واسطهکن 

تر شد، رویکردی که در پیوند با رشد  ی نوزدهم وخیمدارانه در سدهسازی مانوفاکتورهای سرمایهصنعتی

و تسریع    1825سال  مزدها گردید. افزایش قیمت نان از  جمعیت منجر به افزایش بیکاری و کاهش دست

گیر فالکت شد.  منجر به گسترش همه  1845ی برداشت کم محصول از سال  واسطهسیر صعودی آن به

ی قیمت وسایل  و در نتیجه افزایش دوباره  1825دلیل وضع مالیات بر مصرف در سال  خشم گرسنگان به

(. با الهام از انقالب فوریه در فرانسه،  Häusler 1979, 88ازپیش متوجه دولت شد )امرار معاش بیش

آغاز شد. دانشجویان، بورژوازی و کارگران دست به قیام زدند و خواهان »قانون    1848مارس    13قیام در  

مارس    15ای برای تمام مردم شدند.« مترنیخ پلیس، صدراعظم به انگلستان گریخت و قیصر در  اساسی

آوریل تدوین آن اعالم    25برای شهروندان و دهقانان را داد که در  ی قانون اساسی لیبرال با حق رأی  وعده

ها  رأی برای آنرسمیت شناختن حقای بدون بهوجه حاضر به پذیرش قانون اساسیهیچشد. کارگران اما به

که زنان کارگر نیز در قیام شرکت  همراه آورد. با وجود اینمه اصالحاتی را به  15نبودند؛ دومین قیام در  

رأی برخوردار  رأی نداشتند و کارگران مرد از حقکاران حقشتند اما در این قانون اساسی زنان و خدمتدا

 شدند اما از حق کاندید شدن در انتخابات محروم ماندند.  

نخستین نمایندگی دموکراتیک در حکومت هابسبورگ    1848وجود پارلمان انتخاب شده در ژوئن   با این

ی انقالبی و ادغام مطالبات دموکراتیک و اقتصادی بورژوازی با مطالبات  ی مبارزههبود. این رویکرد نتیج

گران در  ی شرقی امپراتوری نیز دست به قیام زدند. قیاماجتماعی کارگران بود. دهقانان در روستاها و نیمه

رعیت بیگاری  به  مربوط  اوراق  و  اسناد  و  کردند  حمله  اشراف  قصرهای  به  ببومن  از  را  بردند  ها  ین 

(Bruckmüller 1985: 349اغلب حاکمان و خودکامگان خیلی زود دست به عقب .)  نشینی زدند، و

، بیگاری و پرداخت  ، خدماتدهقانان را از بقایای تعهدات  1848، انقالب  1782به رغم الغای سرواژ در سال  

 داران آزاد کرد.  شان به زمینی نقدیبهره

را   دیگریکنظر و ارتباط با بار امکان تبادلبرای نخستین 1848عات در سال  آزادی تجمعات، بیان و مطبو 

شکل و  کارگران  خودآگاهیبرای  بهگیری  در  شان  بود  کارگر  که  برونر  کرد.  فراهم  را  طبقه  یک  عنوان 

ه  نامیم چرا که ننامید، ما خود را شهروند می»حقوق بشر برای کارگران« نوشت: »ما را ارازل و اوباش می

مشروطه نیز  کارگران  بلکه  اربابان  برای  فقط  مشابهی  درخواست  خواهان  نیز  بنایان  هستند.«  گرا 
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آناحترام به  انسانگذاشتن  »رفتار  بایستی  کفاشان  شدند،  استادان دوستانهها  باشند،  داشته  آنان«  با  ای 

(. این  Klenner1987, 33ها را شما خطاب کنند« )بایستی »با احترام به شاگردان برخورد کنند و آن

ی این مسئله  دهندهطور نمونه »با شما موردخطاب قرار گرفتن« نشانظاهر کم اهمیت بههای بهدرخواست

صورت ظاهری هم وجود نداشت. کارگران »با شما ی فئودالی حتی بهها در جامعهبود که برابری انسان

ی انقالب نه فقط فالکت  ردند. نیروی محرکهکها را کودک محسوب میگرفتند« زیرا آنمخاطب قرار نمی

 تحقیر متداول بود.   چنینهمبلکه 

یابی استفاده کردند. انجمنی کارگری در ژوئن  ها و سازمانهای جدید برای برپایی تشکلکارگران از آزادی

فهم« و در »فضایی محترمانه«  های قابل»آموزش از طریق درس  در وین تشکیل شد که هدف آن  1848

ای  نگار »نشریهکرد که بنا بر ارزیابی هاپتمن و کروپف تاریخی کارگری منتشر میابود. این انجمن نشریه

 :Hauptmann und Kropfگرایی افراطی بود که فقط شش شماره منتشر شد« )مذهبی با آلمان

33fشدند:  ر نیز مطرح می(. در کنار مطالبات خودآگاهانه، درخواست و تمنا از مقامات رسمی یا اولیای امو

مزد خود بودند و شاگردان آهنگران با »التماس  شاگردان نساج با »التماس« از قیصر خواهان اضافه دست

»انسان کارفرمایان  از  دعا«  میو  ساعتدوست«  آنخواستند  کار  دهند  های  کاهش  را  ها 

(Klenner1987: 32  در تابستان کوتاه .)از  خودآگاهی، اشتیاق به یادگی  1848 ری، خواهش و تمنا 

با   برای    دیگریککارفرمایان  امکان  هرگونه  وجود  عدم  پیامدهای  از  آمیختگی  این  بودند؛  شده  آمیخته 

 بود.   1848نظر و گفتمان آزاد قبل از  تبادل

ای بود که خواهان  ی قشرهای گستردهگیری ارادهگرایی افراطی« مورد انتقادْ بخشی از فرایند پای»آلمان

آلمان بودند. آن  پیوستن توانستند فرستادن  به دولت ملی  نماینده از امپراتوری هابسبورگ را به    114ها 

های چک نیز  ها بلکه کولیکرسی بنشانند. در این انتخابات نه فقط آلمانیمجلس مؤسسان فرانکفورت به

ردند چرا که این انقالب را  ها این انتخابات را تحریم کاز حق رأی دادن برخوردار نبودند. با این وجود، آن

آلمانیجنبشی علیه خانواده این دولتاتریش و صاحب - ی سلطنتی  که  دانستند. در حالیها میمنصبان 

ایتالیاییآلمانی پیوستن به جنبش برای تشکیل دولت ملی بودند، چکها و لهستانیها،  ها و  ها خواستار 

می مطالبه  را  فدرال  دولت  یک  چارچوب  در  خودگردانی  اینمجارها  با  جنبشکردند.  در  حال  ملی  های 

نیز    دیگریکها را با  بستگی آنمتحد بودند. این امر امکان هم  دیگریکوکراسی با  شان برای دممطالبه

جا اعزام  نیروهای نظامی از وین قرار بود برای سرکوب قیام مجارستان به آن  1848فراهم کرد: در اکتبر  

دند و  عمل آورشوند؛ دانشجویان، کارگران و سربازان شورشی تالش کردند از این لشکرکشی ممانعت به

این با  کشتند.  را  جنگ  وزیر  التور  فون  جنبشگراف  این  مطالبات  حتی  میکه  تالقی  هم  با  یافتند،  ها 
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ها در اعتراض به دعاوی مجارها برای خودمختاریْ  ناسیونالیسم عامل انشقاق بود: نیروهای نظامی کروات

 (.Bruckmüller 1985: 352-356علیه مجارها و در نتیجه علیه انقالب وارد عمل شدند ) 

ی زمانی ادامه پیدا کرد. انقالب کارل مارکس را به وین کشاند  چالش بر سر »مسائل اجتماعی« در این بازه

در    سایتونگ  نویه راینیشهی  آوری پول برای نشریهبه امید جمع  1848سپتامبر    7اوت تا    28که از  

رمایه« نوشت که تأثیری بر جریان امور  جا ماند. او مقاالت متعددی از جمله پیرامون »کارمزدی و سآن

رو،  سازی حتی در خود وین متوقف شده بود و حکومت مطلقه دشمن اصلی باقی ماند. از ایننداشت. صنعتی

مطالبه پیرامون  توافق  برای  بهتالش  دموکراسی  گرایشی  مشترک  مخرج  صورت  عنوان  مختلف  های 

ب کردن وزیر کار، حقوق سیاسی برابر برای کارگران،  ی انجمن کارگران وین خواهان منصوگرفت: برنامه

بیمه  زمان ثابت،  اجازهکار  ازکارافتادگی،  و  درمانی  بیی  شد  قیدی  ازدواج  وشرط 

(Haupmann/Kropf: 32-34  .) 

در وین    1848ی اجرا گذاشته شدند. با این وجود در سال  مرحلهبخش بسیار ناچیزی از این مطالبات به

های شغلی کاهش  هزار نفر انجام گرفت و زمان کار در بعضی رسته 20ایجاد اشتغال برای  اقداماتی برای  

چاپخانه قرارداد دستهپیدا کرد. کارگران  نخستین  انعقاد  با  توانستند  بهبود  جمعی شرایط کاریها  را  شان 

بود، اما کار زنان در  ی زنان نیز  ببخشند. در عین حال که پشتیبانی دولتی برای ایجاد اشتغال دربرگیرنده

نتیجه که  رفتند  بین  از  پیشرفت ضدانقالب  با  بعدی  بهبودهای  بود.  ممنوع  جدید  کاری  ی  قراردادهای 

تری کرد تا قیام ماه  گسست ائتالف کارگران و بورژوازی بود. بورژوازی از قیام ماه مه پیشتیانی بسیار کم

اغتشاش اوت در جریان  این شکاف در ماه  کار  های کامارس.  به  رگران زن در معادن که توسط دولت 

با    -تری از مردان داشتند  مزد کمکه دست  - گمارده شده بودند، گسترش یافت. در هر حال، زنان کارگر  

نخستین تظاهرات زنان را در تاریخ اتریش برگزار   1848اوت  21مزدها موافقت نکردند و در کاهش دست

اوت صورت گرفت: گارد ملی   23نهایی بین کارگران و بورژوازی در ی اعتراضات، گسست کردند. با ادامه

با انقالب شکل گرفته بود، معترضان را در »درگیری پراتر« به گلوله بست و  که  نفر را کشت    18های 

(Huch1990: 205-209جنبش ترس  از  بورژوازی  توده(.  مطلقه  های  حکومت  با  همکاری  به  ای 

یه لشکرکشی ضدانقالب به مجارستان از حمایت دانشجویان و فقط برخی  های اکتبر علپرداخت. ناآرامی

  31(. نیروهای نظامی کرواتی و مجار در  Klenner 1987: 37افراد رادیکال بورژوازی برخوردار شد )

زبان در وین به این شهر حمله کردند. تعارضات  بستگی با ساکنان آلمانیبرای جلوگیری از هم  1848اکتبر  

با    ملی که تا را به پیش بردند، به پیروزی ضدانقالب یاری رساندند. انقالبیون مجاری  انقالب  حدودی 

 سرکوب شدند.   1849کمک تزار در اوت 
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گیری کرد و در  ی سلطنتی با این وجود مجبور شد که دست به رفرم بزند. فردیناند از سلطنت کنارهخانواده

گذاری کرد. او  عنوان نماد نوآوری تاج انتس ژوزف اول بهی او  فرساله  18ی  برادرزاده  1848دسامبر    2

چنان از مالکیت آزاد دهقانان بر ملک و زمین در ازای پرداخت مبلغ معینی دفاع کرد و امتیازاتی به  هم

های بازرگانی  طور قطعی جایگزین سیاست مرکانتیلیسم شد، اتاقبورژوازی داد. سیاست اقتصادی لیبرالی به

 Klenner 1987کردند )های صنعتی و تجاری عمل میهای اقتصادی برای بخشلمانعنوان پاربه

منحل شد و نمایندگان آن با سرنیزه از سالن    1849مارس    7(. برعکس مجلس آزاد منتخب رایش در  38

 مجلس بیرون انداخته شدند. 

اشْ مطالبات خود را برای  دوران نئولیبرالیسم آغاز شد که در آن بورژوازی به ازای تحقق منافع اقتصادی

حالی در  این  گذاشت،  کنار  اجازه  دموکراسی  کارگران  که  مطالبات  بود  از  دفاع  و  نمایندگی  ی 

که موازین  ممنوع بود، با این  1852شان را نداشتند. اعتصاب براساس قانون کیفری  اجتماعی -  اقتصادی 

نان را محدود کرده بود اما حق ائتالف  کار کودکان و جوا  1859لیبرالی در صنایع و مؤسسات در سال  

 شدند.  ها با کسب اجازه از مقامات مربوط تحمل مییاری در کارخانههای همچنان ممنوع ماند. صندوقهم

گذاری دولت در نظام  های گمرگی علیه مجارستان و سرمایهاز طریق لغو محدودیت  چنینهمسیاست جدید  

های خُرد بود.  ها و بنگاهی اقتصاد بر کارگاهآورد. با این وجود شالودههمراه  آهن رونق اقتصادی را بهراه

ی بانکی داشتند کردند و وابستگی شدیدی به سرمایهسازی بسیار کند رشد میصنایع کالن نظیر ماشین

 (. Hautmann/Kropf: 36-40ی آن متعلق به اشراف بود )که بخش اعظم سرمایه

 186۷نخستین انجمن کارگری از 

انقالب   به  واکنش  در  نئولیبرالیسم  به  معروف  برای جنبش عرصه  1848عصر  ناچیزی  بسیار  فعالیت  ی 

لیبرالیزه شد و با تأسیس »انجمن کارگران وین«    1860های  کارگری قائل شد. این فضا نخست در سال

جنگ در سال  تشکیالت نوینی شکل گرفت. ایجاد فضایی بازتر و لیبرالی تبعات شکست    1867در سال  

اتریش    1866 آلمان قدرت و برتری خود را علیه  مجارستان به    - بود که پروس توانست در فدراسیون 

  دیگر یکی حقوقی از  کرسی بنشاند. فقط از طریق قانون اساسی جدیدی که دو بخش رایش را از جنبه

نت منجر به رفرم قانون  پذیر شد. تضعیف سلطجدا کرد، ماندن مجارستان در امپراتوری هابسبورگ امکان

پذیر  ها شد که همراه با رونق صنعتی بهار دوم جنبش کارگری را امکاناساسی و قانون جدیدی برای انجمن

های آلمان پشتیبانی کرد. این انجمن  اشْ از السالیگیریکرد. انجمن آموزشی وین در همان اوانِ شکل

دلیچ از    -ی تعاونی هرمن شولتس  ی« بر اساس ایدهیار های دولتی شد و با ردِ طرح »همخواستار رفرم

داشت و به سرعت در شهرهای    1868عضو در ژوئن    55000ای دفاع کرد. انجمن وین  مبارزات اتحادیه
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ی اتریش امپراتوری  در نیمه  1869الملل اول در سال  هایی تأسیس شدند. شمار اعضای بیندیگر شعبه

باخ سوسیال  ی آیزنبا دو هیئت از نمایندگان در کنگره  1869سال  بود. جنبش نوین در    13500بالغ بر  

  20باخ برای اتریش موافقت کرد. در همین سال  ی آیزنهنگام با برنامهدموکراسی آلمان شرکت کرد و هم

رأی عمومی تظاهرات کردند.  ها، مطبوعات و حقهزار کارگر برای گشایش پارلمان در وین، آزادی اتحادیه

ها دست  ی تظاهرات و ناآرامیها را داد. اما با ادامهی آزادی اتحادیهنشنی کرد و وعدهابتدا عقبدولت در  

های پیشرو و راهبردی  به سرکوب زد. آندریاز اوبرویندر، هاینریش شوی، یوهان موست و دیگر شخصیت

ها  در پی این محاکمه  محکوم به زندان شدند.  1870ی  کاران به وطن در وین« در ژوئیهدر دادگاه »خیانت

های خیابانی شدیدی در  ها منحل و ممنوع شدند که به درگیریهای کارگری وین و دیگر انجمنانجمن

  1870های کارگران با وجود موانع متعدد در پاییز  نشینی کرد. انجمنوین انجامید و دولت را مجبور به عقب

 (.  Hautmann/Kropf: 57-61دوباره تأسیس شدند )

 18۷۳ـ  1886ن و انشعاب بحرا 

هایی  حال مدیون این واقعیت بود که نمونهدرعین  1867بازتأسیس سریع جنبش کارگری اتریش از سال  

گیری جنبش  ها بر سر سمتالملل اول و از جمله در آلمان وجود داشتند که تنشیابی نظیر بینبرای سازمان

، رونق سریع اقتصادی را  1873بحران اقتصادی شدید  کارگری در این کشور را تخفیف دادند. با این وجود  

وار اتریشیْ بحران ناشی از سقوط  های بسیار شدیدی شد. این بحران نمونهمتوقف کرد و منجر به تنش

تری برخوردار بود. رونق  بازار سهام، معروف به »هراس« در آلمان بود که در اتریش از شدت بسیار فزاینده

تر از آن کشور  اش بسیار ضعیفبرانگیزتر از آلمان و زیرساخت صنعتیمخاطره  1867اقتصادی در اتریش از  

آهن را به همراه آورد و بخش  های راهها و شرکتورشکستگی بانک 1873مه   9بود. سقوط بازار سهام در  

ی بود  ی خودکشسابقهاعتبار کرد که یکی از تبعات آن افزایش بیبورژوازی را بیاندازهای خردهاعظم پس

(Hautmann/Kropf 1974: 63اتریش نخستین بحران سرمایه .)  داری را فقط چند سال پس از

غافل را  اتریش  جوان  کارگری  جنبش  بحران  این  نمود.  تجربه  آن  اتحادیهبرآمد  اعضای  کرد،  و  گیر  ها 

، که یهودیان  بورژوازیستیزانه در میان خردههای یهودیازپیش کاهش پیدا کردند. گرایشها بیشانجمن

رقیب ایدئولوژیک راست برای سوسیالیسم که تازه    -دانستند، گسترش زیادی یافت  را بانیان بحران می

گیری  هایی درونی خود جنبش کارگری پیرامون موضعنقد لیبرالیسم را آغاز کرده بود. عالوه بر این تنش

 و مقابله با بحران و سرکوب شکل گرفتند.  

چنان بایستی به ائتالف  هم  دیگر یکهای منفک از  نخست این بود که آیا انجمن  یموضوع تنش در درجه

که باید حزب کارگران را  کرد، یا اینطور که هاینریش اوبرویندر توصیه میبا لیبرالیسم ادامه دهند، همان

سوسیال  تأسیس کنند. در این تنش موضع مخالف اوبرویندر بعنی آندریاز شوی به کرسی نشانده شد و حزب  
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اتریش در کنگره مجارستان در    -ی مرزی اتریش  ی مخفی در نویدوفل منطقهدموکرات در امپراتوری 

معنای جدایی از جنبش آلمان نیز بود. این حزب چتر سازمانی هنگام بهتأسیس شد که هم  1874آوریل  

ای که »حق ملل در  المللیحزب بین  - ها در سراسر قلمرو حکومت هابسبورگ شد  ها و اتحادیهانجمن

« فرا خواند.  دیگریکیاری برادرانه با  تعیین سرنوشت خویش« را به رسمیت شناخت و اعضایش را به »هم

کردن روزانه کاری هنجار« یعنی زمان کار محدود مبارزه  های دموکراتیک و »معمولها برای آزادیآن

کرد، با این  حزب را نمایندگی می  هزار نفر از اعضای 25(. کنگره  Konecney 1993: 18کردند)می

در آلمان اثراتش را به    1878در  هاسرعت کاهش داد. قانون ضدسوسیالیستوجود بحران شمار اعضا را به

طرز دردناکی در اتریش نشان داد، نه فقط ارسال مطالب آموزشی و نشریات ممنوع شد بلکه پلیس اتریش  

ی نویدوفل را غیرممکن ساخت که از تبعات آن بر روی  ی مرکزی منتخب کنگرههرگونه فعالیت کمیته

باقی ماندن مصوبات کنگره و عملی نشدن آن انجمنها  کاغذ  دموکرات فعالیتبود.  شان  های سوسیال 

 گسیخته بود.  غیرمتمرکز و ازهم

انشعاب بین جناح »میانه روها سوگیری به کارل  گیری بود. میانهرو« و »رادیکال« در حال شکلفرایند 

ان  ها به یوهکردند، و رادیکالدموکرات« را در زوریخ منتشر می  -ی «سوسیال  کائوتسکی داشتند و نشریه

که  (. در جاییDrosz 1975: 101ی »آزادی« را در لندن منتشر کردند)موست گرایش داشتند و نشریه

عنوان سرکوب مخالفت و از مبارزه برای  ها« به رهبری ژوزف پویگرت با هرگونه اقتدارگرایی به»رادیکال

عنوان  رأی عمومی به  « از حقروها زدن به قیام بودند، »میانهکردند و خواهان دسترای عمومی دفاع میحق

ی  معمول کردن بیمهمثالً   های اجتماعی بود،ها رفرمکردند. الگوی آنای برای سوسیالیسم دفاع میزمینه

  آمیز و رفرمیستی ها حزب فقط از طریق اقدامات قانونی، صلحزعم آن. به    1889حوادث در سال    -  درمانی

گرایی در حکومت  کردند که این قانوندرستی مطرح میها« به»رادیکالتواند به اهدافش نائل شود. اما  می

داران و مأموران پلیس در  پلیسی غیرممکن است و مدافع »تبلیغ از طریق کُنش« بودند. شماری از کارخانه

ها نظیر آلمان  شمار از اجرای قانون ضدسوسیالیستهای بیمورد سؤقصد قرار گرفتند. با تالش  1882سال  

العاده اعالم کرد و به  ی آن وضعیت فوقبرای وین و مناطق حومه 1884گیری شد. اما دولت در سال جلو

عرصه در  انجمنسرکوب  و  ممنوع  را  نشریات  پرداخت:  دیگر  هرگونه  های  جلوی  و  کردند  منحل  را  ها 

که  « مبنی بر اینروها تظاهرات و تجمعات را گرفتند. این اقدامات توجیه دیگری شد برای تأیید نظر »میانه

بن این  و کروپف  است. هاوتمن  غیرممکن  فعالیت سیاسی  توصیف  تحت چنین شرایطی  را چنین  بست 

گرایی یک  ها با مطلقکردند: »بنابراین نظریات هر دو گروه به یک اندازه اشتباه بود، چرا که هر کدام از آن

 :Hautmann/Kropf 1974ند.« )جنبه از مبارزات کاری، دیالکتیک رفرم و انقالب را درک نکرد

گروه77 این  پیرامون  سخت  است  قضاوتی  این  اما  سیاسی(  نیروی  مقطع  آن  تا  دوره.  آن  در  ای  ها 



253 
 

اینکننده تبیین تا  نداشت،  وجود  رهیافتی  چنین  عرصهی  به  پا  ناشناخته،  فردی  آدلر،  ویکتور  این  که  ی 

 مبارزات گذاشت.  

 ویکتور آدلر نیای حزب 

) ویکتور   ثروت  1918 - 1852آدلر  به  بورس  بازار  در  که  بود  پارچه  تاجر  آدلر  مارکوس  سالومون  پسر   )

به و  پرداخت  پزشکی  به تحصیل  دبیرستان رفت،  به  وین  در  ویکتور جوان  یافت.  عنوان  هنگفتی دست 

  از کمون   1871پزشک با فالکت کارگران آشنا شد. از لحاظ سیاسی متعهد به روشنگری بود و در سال  

کرد. با این وجود آدلر  نامید دفاع  فطرت« میها را »قاتل و پسآنهای پدرش که  پاریس در مقابل تهمت

گرایان  گزاران حزب ملیریشه در بورژوازی لیبرال داشت و با دوست جوانش انگلبرت پرنرستورفر جزو بنیان

کردند. اما  اتریش تالش می - آلمان بود که برای امحاء حکومت هابسبورگ و برقراری جمهوری آلمان

ملی که  ارزشهنگامی  آلمانی  سالگرایان  دموکراتیک  جریانات    1880های  های  به  و  گذاشتند  کنار  را 

ستیز پیوستند، آدلر از این حزب جدا شد. خود او که در دوران جوانی به آیین پروتستان گرویده بود،  یهودی

ستیزانه قرار  اش همواره هدف حمالت یهودیدوران زندگیاش را انکار نکرد و در تمام  هرگز تبار یهودی

 گرفت.  

اِما با مارکسیسم آشنا شد که خانواده اش سوسیال دموکرات بودند. آدلر در سال  آدلر از طریق همسرش 

کارش  حال جهت مراعات پدر محافظهدر یک مسافرت تحصیلی با انگلس در لندن آشنا شد. با این  1883

لت نکرد و تالش کرد در مقام بازرس امور صنعتی بر حفظ قوانین ایمنی کار که اغلب  در امور سیاسی دخا

گرا قلمداد کرد و از کار او در این سمت  شدند نظارت کند. با این وجود دولت او را یک چپزیرپا گذاشته می

آن را از دست    عمل آورد. به همین جهت آدلر به سیاست روی آورد که قبالً امکان پرداختن بهجلوگیری به

ی  سالگی پس از آموزش در یک مدرسه  18داده بود: او در نوجوانی دچار لکنت زبان شدیدی شده بود که در  

ها برای او  مخصوص زبان توانست تا حدودی با این مشکل کنار بیاید. صحبت کردن و پیدا کردن واژه

از  آور بود بهبسیار مشکل و عذاب هرگونه احساسات را برای صحبت  همین جهت او روش دقیقِ عاری 

فوت کرد و ثروت    1886(. هنگامی که پدرش در سال  Braunthal  1965: 60کار گرفت )کردن به

آمادهچشم آدلر  او برجای گذاشت،  بازهگیری برای  در این  بود. او  ی زمانی  ی پرداختن به وظایف جدید 

نیز چندان  ن داراییکه به فکر پول درآوردن باشد، مشغول خرج کردتر از آنبیش اش بود؛ فقر دیگران 

شان دیگر  هنگامی که پیانوی کوچکمثالً    انداز کردن هم نبود.ی او نداشت و اهل پستأثیری بر این رویه

عالقه برای  اما  آدلر  خرید.  بزرگی  پیانوی  نبود،  مالر  گوستاو  دوستش  طبع  بسیار  باب  جدیدش  مندی 

گذاری در  ایی خود را وقف آن کرد. نخستین کاری که انجام داد سرمایهباز بود و تقریباً تمام دارودلدست

تر نقش میانجی بین  تأسیس کرده بود. این نشریه بیش  1886بود که آن را در سال    برابری ی  نشریه



254 
 

  1889کرد و امکان تماس و رابطه بین این دو جناح را پدید آورد که در سال  ها را ایفاء  روها و رادیکالمیانه

نجر به برگزاری کنگره وحدت در هاینفلد شد و آدلر به شخصیت راهبردی سوسیال دموکراسی اتریش  م

های  نظرهای اصولی را اختالفی خود را حفظ کرد و اختالفایانهگرمیانجیچنان نقش  بدل شد. او هم

رداختن به مسائل  روی از پهمین دلیل نیز متهم به رویزیونیسم و طفرهکرد که به»تاکتیکی« ارزیابی می

بنیادین شد. با این وجود او موفق شد در جنگ جهانی اول از انشعاب در حزب جلوگیری کند. آدلر در سال  

 درگذشت.   1918انقالب 

 1886 - 1889ی هاینفلد وحدت و برنامه

ها با وجود اختالفات  ضدسوسیالیستبرعلیه قانون    1885میتینگ مشترکی را که آدلر و پرنستورفر در سال  

  1889-1888ی وحدت هموار کرد که در گردش سال  ها برگزار کردند، راه را برای کنگرهبین فراکسیون

تکمیل شد که تا سال    1892ی هاینفلد در سال  ای در جنوب اتریش برگزار شد. برنامهدر هاینفلد منطقه

( را به  SDAP»حزب کارگران سوسیال دموکرات اتریش« )  از اعتبار برخوردار بود و امکان برآمد  1901

-Konecny, 1993: 21ی حزب مراجعه شود به  پذیر کرد )برای متن برنامهای امکانیک حزب توده

5  .) 

های ملیتی، نژادی  بندی شد: »رهایی تمام مردم بدون توجه به تفاوتاهداف حزب در برنامه چنین صورت

ی رشد  حقوقی سیاسی و مقابله با هر عامل بازدارندهتگی اقتصادی، امحاء بیو جنسیتی از زنجیرهای وابس

های کارکن« شد.  خواهان »انتقال وسایل کار به مالکیت اجتماعی تمام توده چنینهمفکری.« این برنامه 

المللی« است  اش اعالم کرد این حزب یک »حزب بینحزب سوسیال دموکرات اتریش در بند اول برنامه

 ی اتریش را از نام حزب حذف کرد.  ام امتیازات ملی را محکوم و آگاهانه واژهو تم

رأی  ترین موضوعات مورد اختالف بود. حزب اعالم کرد که بایستی برای حقپارلمانتاریسم یکی از بزرگ

ی طبقاتی  کاری پیرامون پارلمانتاریسم که شکلی از سلطهعمومی مبارزه کرد، »اما بدون هرگونه فریب

ی »ابزارها برای نائل شدن به حقوق  رأی عمومی استفاده از کلیهکرسی نشاندن حق  مدرن است.« برای به

کارگیری ابزارها و اقدامات مبارزاتی  ترتیب، حزب بهها موجه است.« بدینطبیعی مردم منطبق با آگاهی آن

منجر به قیام مردم    1880های  های سالغیرقانونی را رد نکرد اما بر این نکته اعتراف کرد که سؤقصد

 نشدند بلکه باعث جدایی حزب از مردم شد. 

های حزب و تالش  ی وحدت تمامی اعضای حزب را موظف به کنار گذاشتن منازعات بین جناح قطعنامه

ی وحدت بر  ی دیگری جهت تکمیل قطعنامهیافتن به اهداف حزب کرد. قطعنامه»برادرانه« برای دست
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ی مطالباتی برای آزادی مطبوعات، تجمعات  های اجتماعی تاکید کرد که دربرگیرندهحقوق سیاسی و رفرم

 و قوانین ایمنی کار با توجه به نقد پارلمانتاریسم بود.  

یاری و توافق بود. از همین جنبه نیز برای سیاست متناقض  ی جو همکنندهگر و منعکسی حزب بیانبرنامه

ی مناسبات حاکم« بدون فراموش کردن مطالبات روزمره است،  »کلیهچپ آموزنده است که خواهان امحاء  

 کند.  در غیر این صورت به یک جریان تبلیغاتی بیگانه با زندگی تقلیل پیدا می

 1890اول ماه مه 

ی کارگر تبدیل شده  روز مبارزه برای طبقه  الملل اول بهکنفرانس حزب برای اول ماه مه که با تأسیس بین

دلیل عدم وجود حق تظاهرات در اتریش بیم  طور مبهم خواهان »برگزاری تظاهرات« شد. بهبهبود، فقط  

ها و پخش اعالمیه و  جایی که حزب گردهمایی در سالنبرخوردهای خونین با پلیس وجود داشت و از آن

وز را داد. این اقدام  کشیدن از کار برای یک رکرد، فراخوان دستمیتأثیر ارزیابی  اقداماتی از این قبیل را بی

ی کاری شود اما از درگیری مستقیم  توانست باعث تنش در محل کار و بنیادشکنی در زندگی روزمرهمی

برای حق تظاهرات جلوگیری کند. حکومت متزلزل بود و دست کشیدن از کار را ممنوع نکرد اما ویکتور  

ی زندان کرد. با این وجود او از طریق  هها پیش محکوم به حبس تعلیقی شده بود، روانآدلر را که سال

از  نامه بسیاری  کرد.  سازماندهی  را  اقدام  این  موفقیت  با  فرستاد  زندان  از  خارج  به  مخفیانه  که  هایی 

به کار کشیدن گستردهکارفرمایان  از  روز  ی کارگران عقبدلیل حمایت و دست  با یک  و  نشینی کردند 

نیروهای نظامی حکومت در حالت آمادباش بودند و از دخالت در  تعطیل بدون پرداخت مزد موافقت کردند.  

های بعدازظهر« نامیده شدند مورد رویها و تظاهراتی که »پیادهجریان رخدادها خودداری کردند. گردهمایی

توده تشکیل  استقبال  از  آدلر که پس  برخوردار شدند. هدف  موفقیت  از  پیش  از  بیش  و  قرار گرفتند  ای 

ایجا اسطورهتشکیالت،  و  نماد  پادشاه د  ژوزف  فرانتس  برعکس   شد.  عملی  بود،  سوسیالیسم  برای  ای 

امپراتوری از روند رخدادها بسیار خشمناک شد و رفتار متزلزل پلیس را به باد انتقاد گرفت. او مردم شهر  

دنبال هرج و  بهاند و اکنون مانندی داشتهبی وین را تقبیح کرد که »در گذشته رفتار بسیار شایسته و مطیع

(. اما همکار  Braunthal  1965: 73ها بدل شده است« )گذرانی آنمرج هستند و نافرمانی به خوش

نبود   گریبان  به  دست  برلین  در  چنین مشکالتی  با  دوم  ویلهلم  با    - او  آلمان  دموکرات  حزب سوسیال 

اتریش از این حزب شد    اعتصاب در روز اول ماه مه مخالفت کرد که باعث انتقاد شدید جنبش کارگری

(Kulemann 1879: 81-84  .) 
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 ها حزب و اتحادیه

ها بود و فُرم حقوقی »حزب« در  های آموزشی و اتحادیهحزب سوسیال دموکرات اتریش ائتالفی از انجمن

شان  کردند و هر یک از اعضایها »مالیات حزب« پرداخت میآن زمان وجود نداشت. با این وجود اتحادیه

شامل پرداخت حق    چنینهمشدند. »مالیات حزب«  خودی سوسیال دموکرات محسوب میخودبه  طور به

شد که در قیمت اشتراک گنجانده شده بود. حزب در واقع از  اشتراک برخی نشریات سوسیال دموکرات می

های مختلف در یک منطقه بود. با این  ی سازمانهای محلی« تشکیل شده بود که دربرگیرنده»سازمان

ها شدند.  ویژه اتحادیهلب حزب و بهازپیش کارگران جیابی غیرمتمرکز اما پراگماتیستی بیششکل سازمان

سال   کنگره  1893در  نخستین  انجمندر  اتریش  سراسری  رستهی  اساس  بر  محلی  در  های  شغلی  ی 

فرامنطقهانجمن رستههای  آن  به  مربوط  سازمانای  شغلی  همی  شدند.  فراگیر  یابی  کمیسیون  هنگام 

(، که منطبق بر مدل آلمانی آن یک  Klenner 1987: 101کار شد )ها انتخاب و مشغول بهاتحادیه

اتحادیه برای  مرکزی  انجمنارگان  و  منطقهها  متمرکز  چندملیتی های  امپراتوری  در  که  مدلی  بود،  ای 

زبان نماینده نداشتند  ها در کمیسیون آلمانیطور نمونه چکسلواکیآفرین شد. بهسرعت تنشهابسبورگ به

زبان خودداری کرد. به همین  بیران منتخب اعضای چکسلواکیچرا که این کمیسیون از پذیرش یکی از د

های  های مرکزی طی سالهای بین ارگانها تأسیس شد. تنشکمیسیون چکسلواکی  1897دلیل در سال  

ها در عمل شد اما اعضای این اتحادیه  دیگریکهای مجزا از  متمادی منجر به انشعاب و تشکیل اتحادیه

می  دیگر یکبا   سال  کردفعالیت  در  قطعی  انشعاب  در  حتی  اعضای  چک  1909ند.  کل  چهارم  یک  ها 

جداسازی ملیتی در    چنینهمدادند،  ها« را تشکیل میهای تحت پوشش کمیسیون مرکزی »آلمانیاتحادیه

های ملیتی رشد  ای با وجود تنشطور کامل انجام نگرفت. جنبش اتحادیهها نیز بهی چکسلواکیاتحادیه

 Kulemannنفر بود )  98.682بالغ بر    1900ها در سال  آمار دولتی تعداد اعضای اتحادیه  کرد. بر اساس

1979: 68fآمیز نظیر اعتصاب متروها در  دلیل تبلیغات در محل کار و اعتصابات موفقیتها به(. اتحادیه

ی حزب  هها در کنگرتری از حزب سوسیال دموکرات پیدا کردند. اتحادیهرشد و گسترش بیش 1889سال 

از حزب جدا و از پرداخت مالیات حزبی معاف شدند. در جنبش کارگری اتریش    1909در رایشنبرگ در سال  

رأی در سال  و مبارزه برای حق  1890های نظیر اول ماه مه  ها از حزب، موفقیتدلیل جدایی اتحادیهبه

در آلمان حاکم بود، چه  آن  نظیر  ساز بین سیاست و اقتصاد،هرگز آن تقسیم کار متداول و غیرسیاسی  1905

شمار  گر سیاسی بهکردند و خود را کُنشها در اتریش اعتصاب عمومی را اساساً رد نمیعملی نشد: اتحادیه

 آوردند. می
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 جنبش کارگری زنان 

شد. عالوه بر این در اوان جنبش  ی نوزدهم در تضاد با »ذات زنان« تلقی میفعالیت سیاسی زنان در سده

ها شود. با این وجود، زنان با تمام  کارگری این واهمه وجود داشت که اشتغال زنان منجر به کاهش مزد

های پیشاصنعتی و  کردند و در ناآرامیشد، در امور سیاسی دخالت میموانعی که بر سر راه آنان گذاشته  

ها«  ر فعالیتی که »موسیقی گربهطور نمونه، زنان دای ایفاء کردند. بههنجارشکن اجتماعی نقش بسیار ویژه

به محل کارشان   نامحبوب  تجار  یا  ورود کارفرمایان  از  ناموزون  ایجاد سروصدا و خواندن  با  نام داشت، 

با انتشار اطالعیه نیز همراه  میجلوگیری   (.  Hauch 1990: 179ffبود )کردند و این فعالیت اغلب 

ارد ملی متشکل از مردان بورژوا از مداخله در جریان  ای اوج این سنت بود که گدر وین نقطه  1848سال  

سرکوب    1848ها حمایت کرد. با این وجود در اوت  هایی خودداری و در برخی موارد از آنچنین ناآرامی

زنان معترض توسط گارد ملی در »نبرد پراتر« منجر به گسست بین بورژوازی و پرولتاریا شد. بر اساس  

»دختران و زنان کاله به سر و    -همین سالْ زنان از تمام قشرهای مختلف  منابع مختلف در ماه مارس  

در ساختن سنگرهای خیابانی مشارکت داشتند.   -کاران، زنان موقر سرپرست خانواده«  شال بر گردن، خدمت

 Hauchکردند )ای از مبارزان پذیرایی میزنان بورژوا حتی در جریان نبردهای خیابانی با سرویس نقره

1990: 122fهایی برای دوختن پرچم برپا کردند و مدت کوتاهی پس از این مبارزات  (. سایر زنان گروه

های سیاسی زنان در وین و پراگ تأسیس شدند. با این وجود »انجمن زنان دموکرات وین«  خیایانیْ انجمن

به مدت   توانست  رئی  2فقط  پرین  کارولینه  دهد. ضدانقالبْ  ادامه  فعالیت خود  به  را  ماه  انجمن  این  س 

اداره به  موهایش  کشیدن  با  بود  افتاده  زمین  روی  که  حالی  در  را  او  و  کردند  بردند، دستگیر  پلیس  ی 

هم  اش را مصادره کردند و آلفرد یولیوس بِشر، شریک »زندگی زناشویی نابهنجار«ش را کشتند، آندارایی

ه مقابله با هر حرکت انقالبی دست زد بلکه  که او یک فرد افراطی است. ضدانقالب نه فقط ببه این اتهام 

 ,Hauch 1990: 144ffهرگونه عدول از هنجارهای مناسبات جنسیتی را به شدت سرکوب کرد ) 

155-159  .) 

، سرکوب جنبش کارگری زنان توسط ضدانقالب ادامه  1860ی  با وجود رشد جنبش کارگری مردان در دهه

این با  کداشت.  زنان  از  سیاسی  انجمنی  سال  که  در  به  1871ارگر  اما  گرفت  تنششکل  سر    دلیل  بر 

 همراه آورد. تولد دیگر جنبش کارگری زنان را به 1890ی  وسوی مبارزه عمالً منحل شد. دههسمت

ی مشترک بدون توجه به تمایزهای ملیتی، نژادی  بر »مبارزه  1888 -  1889ی وحدت  که کنگرهرغم اینبه

ی نمایندگان در کنگره هاینفلد مرد بودند، ا در عمل طور دیگری بود. همهو جنسیتی« تاکید کرده بود ام

ی پولسنتال در بومن هیچ پاسخی برای شرکت در کنگره دریافت نکرد و پیشنهاد شد که  آنا آلتمن نماینده

 (.Hauch 1988: 101ی مرد به کنگره اعزام شود.)بهتر است یک نماینده
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دند. »انجمن آموزشی کارگران زن در وین« تحت عنوان »سیاه گوش  زنان به سازماندهی خودشان دست ز

ها در  ای »غیرسیاسی« توانست قانون انجمنتأسیس شد. این انجمن با اساسنامه  1890طالیی« در ژوئن  

شدت با رئیس  های سیاسی ممنوع بود. زنان به  اتریش را دور بزند که برمبنای آن فعالیت زنان در انجمن

 :Popp 1912ها شد)مرد بود مخالفت کردند که باعث پشتیبانی مردان از این مخالفتانجمن که یک 

بلوک مستقل خود را تشکیل داد که مورد توجه زیادی    1891(. این انجمن در تظاهرات اول ماه مه  10

 ین چنهمی زن و  قرار گرفت و تعداد اعضای این انجمن در مدت کوتاهی بالغ بر صدها نفر شد. سه نماینده

عنوان مهمان  به  1891ی دوم حزب سوسیال دموکرات اتریش در برون در سال  آدلهاید پوپ در کنگره

رأی    ی حقی حزب مطالبهتوانستند زنان کارگر را نادیده بگیرند. کنگرهشرکت کردند چرا که دیگر نمی

ها کرد؛  رش و عضویت آنها را موظف به پذیرأی زنان شد و اتحادیهعمومی را تعمیم داد و خواستار حق  

یکی    1899ی کنگره خودداری کردند. حتی در سال  ها از اجرای این مصوبهبا این وجود، بسیاری از اتحادیه

سروصدا و خاموش« از مردان حمایت  های بیاز نمایندگاه اعزامی به کنگره از زنان خواست »که با فعالیت

ی وین  گرد بود. چرا که کنگرهی نوعی عقبانه(. این امر نشHauch 1988: 105-107, 111کنند )

های جنسیتی«  توجه به تفاوتی حزب با تاکید بر »عدمها را در برنامهبندیبسیاری از فرمول  1892در سال  

شناختن واقعی مستلزم مبارزات دیگر و  رسمیترسمیت شناخته شدند. اما بهتکمیل کرد. زنان در ظاهر به

 تری بود.  بیش

منتشر شد.    1892ی  بار در ژانویهی زنان کارگر« بود که برای نخستینابزارهای این مبارزه »نشریهیکی از  

ی منتخب و نخسین زن عضو کارگزار حزب سوسیال دموکرات اتریش انتشار این  آدلهاید پوپ نویسنده

درس خوانده  نشریه را سرآغاز جنبش کارگری زنان ارزیابی کرد. پوپ فقط به مدت سه سال در دبستان  

  طورهایش بهنوشتهعنوان کارگر کارخانه و آسایشگاه دوره دیده بود. او در دستبود و پس از آن برای کار به

طور هدفمند به تحصیل و  روشنی توصیف کرده که چگونه او ابتدا با خواندن تصادفی و بعدها بهکامالً  

ساعت کار در روز    11تعرضات جنسیتی توسط افراد مافوق،  های کلیسا،  داوریمبارزه برای رهایی از پیش

ی نوزدهم، کلیسا و قیصر  و گرسنگی آشکار و عیان ادامه داده بود. حتی به رغم این تجارب در پایان سده

ی بزرگ پوپ این  رو، دغدغهها و تصورات کارگران مسلط بودند، نه سوسیالیسم. از اینبر جهان انگاشت

ای به سیاست نداشت. حتی زمانی که پوپ شخصاً آگوست ببل و فریدریش  گونه عالقهبود که مادرش هیچ

گریزی وی رخ نداد. مادر  وگو با مادرش به خانه برد، تغییری در سیاستانگلس را برای مالقات و گفت

های دخترش هستند او را به باد ناسزا گرفت: »دیگر کارت  کرد ببل و انگلس معشوقهپوپ که فکر می

 (.Popp 1983: 97آوری« )جایی رسیده که پیرمردها را به خانه میبه
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های جالدادن منسوجات در  با اعتصاب زنان در کارخانه  1893نسل جوان دست به اعتراض زد و در سال  

زدند،  سوار تجمعات زنان کارگر را برهم میهای اسبنمایش گذاشت. هرچند پلیسوین خودباوریش را به

ها در همین  ی سراسری اتحادیهکرسی بنشانند،. کنگرهساعت کار در روز را به  10توانستند    آنان با اعتصاب

همایش منظم  برگزاری  خواهان  »جداییسال  از  واهمه  حاوی  درخواست  این  شد.  زنان  طلبی«  های 

اتحادیهانجمن گسترش  از  جلوگیری  نتیجه  در  و  زنان  تأسیس  های  عدم  آن  تبعات  از  یکی  و  بود  ها 

(. جنبش کارگری زنان میان  Popp 1912: 15-17های سیاسی زنان در بعضی مناطق بود )منانج

ها در نوسان بود و در مواردی که آشکارا تهدید  پوشی از اقدامات تعرضی و تنش با حزب و اتحادیهچشم

ه در  هایی کبرای تمام حوزه  1895ی زنان کارگر« در سال  شد دست به اقدامات تعرضی زد: »نشریهمی

اتحادیهآن تأسیس  برای  تبلیغ  داشتند،  وجود  زنان  انجمن  و  تشکیالت  فرای  ها  را  زنان  سراسری  ی 

های  ها و حزب با این درخواستْ کنگرهی مخالفت اتحادیههای شغلی آغاز کرد. زنان با مشاهدهبندیرسته

یابی »مورد استهزا  ی سازمانهای زنان براجایی که تالشرا تحریم کردند. از آن  1897و  1896های سال

ها و حزبْ »کنفرانس  های رکیک و مبتذل« قرار گرفت، زنان کارگر بدون موافقت رهبران اتحادیهو شوخی

زنان در امپراتوری« برگزار کردند. با این وجود تنش بین اتحادیه و حزب باعث انشقاق میان خود زنان شد.  

های جدید زنان مخالفت کرد. با این وجود این  ا تشکیل انجمنکنفرانس برای اتحادیه اولویت قائل شد و ب

 (. Hauch 1988; Popp 1912: 18-19مصوبات در عمل نادیده گرفته شدند )

یابی سوسیال دموکراتیک زنان در آینده بایستی حال این پرسش در آن دوران مطرح شد که سازمانبا این

  - ها«  نظیر »انجمن کارگران خانگی و آسایشگاه  -  1902های جدید در سال چگونه باشد. تأسیس انجمن

های نساجی بود. دومین  ها و کارخانههای مختص زنان کارگر در آسایشگاهی مسیر برپائی اتحادیهنشانه

های تشکیل سازمان زنان را فراهم کند.  زمینهنیز نتوانست پیش  1903کنفراس زنان در امپراتوری در سال  

ها با اتحادیه جلوگیری  در جریان مبارزات انتخاباتی از انشعاب پیرامون تنش  1907زنان کارگر در سال  

را زنان گرفتند. سومین کنفرانس زنان در خالل عید پاک   کردند و تصمیم به برپائی سازمان سراسری 

قطعنامه  1908 و  شد  برگزار  امپراتوری  سازماندر  برای  را  کنفرانسای  برگزاری  و  گسترده  های  یابی 

کنگرهقهمنط کرد.  تصویب  و کشوری  سال  ای  در  اتریش  دموکرات  به    1909ی حزب سوسیال  مجبور 

رسمیت شناخت  عنوان سازمانی با حقوق برابر با حزب بهموافقت با این قطعنامه شد و سازمان زنان را به

(Popp 1912: 19-21سوسیال دموکراسی، با وجود قیم .) اساساً    مآبی، تنها حزبی بود که در آن زنان

می میفعالیت  انجام  جداگانه  زنان  تشکیالتی  سازماندهی  چند  هر  انجمنکردند،  آموزشی  گرفت.  های 

  - های سیاسی زنان در اتریش شدن انجمنها را دور بزنند. اما قانونی»غیرسیاسی« توانستند قانون انجمن

 پذیر شد. امکان 1918پس از انقالب  -   1908نظیر آلمان در سال 
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ازپیش مدیون جدیت  حال به جنبش کارگری زنان نیز بدل شد، بیشکه جنبش کارگری اتریش در عیناین

ی دوگانه برعلیه پلیس و ناخشنودی مردان از فعالیت زنان بود. آدلهاید پوپ در خاطراتش بر موانعی  و مقابله

نداشتم.«    نهایی به کافه بروم واهمهکه تکه در مقابل زنان قرار داشت تاکید کرده است: »... من هرگز از این

ها. او در جایی به این نکته اشاره  خصوص در میخانهها و مقامات حزبی به مردان تعلق داشت بهتمام مکان

تر مطالعه کنند. پوپ به  تر بافتنی ببافند و بیشکند که ویکتور آدلر به زنان توصیه کرده بود که کممی

یی را که حتی تا رج چهارم بافته بودم کنار گذاشتم، تا اینکه در زمان زندانی  ی او عمل کرد: »الگوهاتوصیه

 :Popp 1912ها را تمام کردم« )شدنم در سلول دادگاه وین که »شادکامی« رو به افول گذاشته بود آن

7. 11 .) 

دستگاه   دست آمده، و سرکوب بالدرنگتدریج بههای بهی مردان، آزادیشورش، پندواندرزهای متکبرانه

دولت و مجازات هرگونه تخطی »از نقش سنتی« زنان، تنگناها و تناقضاتی بودند که زنان کارگر برای  

بودند. این تنگناها حتی زنان سرکش و شورشی نظیر    رو روبهها در حکومت هابسبورگ  شدن با آنسیاسی 

  1906  -   1905های  طی سال  رأی عمومیپوپ را مجبور به سازش کرد. او و رفقایش در مبارزه برای حق  

الملل قرار گرفت  نظر کردند. این امر مورد انتقادات جدی بینرأی زنان صرفدالیل »تاکتیکی« از حق  به

ی  المللی زنان در خالل کنگرهگیری منجر به فراخوان نخستین کنفرانس بینو اختالفات بر سر این موضع

پوپ نتوانست در این کنفرانس موضعش را در مقابل  شد.    1907ها در اشتوتگارت در سال  سوسیالیست

به زتکین  کرد  کالرا  محکوم  را  اتریش  در  شده  اتخاذ  تاکتیک  کنفرانس  و  بنشاند  کرسی 

(Zimmermann 2014 .) 

 رأی  مبارزه برای حق

در مجلس    چنینهمی غربی امپراتوری، بلکه  اتریش، نیمه - های مجارستان رأی نه فقط در شهرداری  حق

رأی  رایش در وین براساس میزان مالیات پرداخت شده و تعلق طبقاتی مجاز بود و کارگران و زنان حق  

برعلیه حق   مبارزه  هاینفلد حوزهنداشتند.  زمان  از  تعلق طبقاتی  براساس  تبلیغات حزب  رأی  ی محوری 

د. قصد تافه صدراعظم اتریش برای رفرم انتخابات رویکرد به این مساله را  سوسیال دموکرات اتریش بو

رأی به کارگران مرد، اما فقط به شمار  اعطای حق  -رأی عمومی محدود  تغییر داد که بر مبنای آن حق  

شهرها درنظر    برای مجلس بخش اتریش امپراتوری )اما نه برای مجارستان( و مجلس  - ها  معدودی از آن

این رفرم مخالفان سیاسی   گرفته با  بود که  برآن  تافه  بود.  اما هدف حق  شده  کند،  را تضعیف  رأی  اش 

ی کارگر بود. حزب سوسیال دموکرات  گری طبقهبراساس میزان مالیات پرداخت شده جلوگیری از دخالت

حال  فت کند. با اینسادگی با آن مخالتوانست بهرأی« نبود. با این وجود نمیاتریش موافق با این »نیمه حق

های آدلر از  دلیل تالشرأی عمومی زد که بهدر تابستان همان سال دست به تبلیغات گسترده برای حق
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تبلیغات صرفادامه این  نیمنظر کرد. نه میی  رفرُم  با  نیز  بند موافقت کنند و حقتوانستند  رأی عمومی 

بهدست مینیافتنی  این  -رسید  نظر  قطعنامهکه حزب سوسیال  با  اتریش  اعتصاب  دموکرات  پیرامون  ای 

به برای  )عمومی  نزدند  اقدامی  هیچ  به  دست  کرد،  آزاد صادر  انتخابات  نشاندن   Kulemannکرسی 

1979: 91fتری از حزب سوسیال  (. حزب سوسیال دموکرات اتریش اگرچه از لحاظ نظری مواضع چپ

بود   کرده  اتخاذ  آلمان  ا   -دموکرات  مخالف  آلمان  دستحزب  برای  عمومی  به حقعتصاب  رأی  یافتن 

های ظاهراً رادیکال  در عمل با مخالفت  1893های اتریش در سال  با این وجود سوسیالیست  -عمومی بود  

 بند از دست دادند.  رأی عمومی را هرچند نیم یابی به حقامکان دست

دارتر بود تا در  ستان بسیار دامنهمجار  - های آن در اتریش  زلرلهآمدها و پسروسیه که پی  1905انقالب  

دلیل مبارزات و جدیدت  هم بهرأی عمومی فراهم کرد آنکرسی نشاندن حقآلمان، شانس جدیدی برای به

قیصر برای جلوگیری از فروپاشی امپراتوری دست به مانور بزرگی زد: او به    .مردم اسالو برای استقالل

. این امر منجر به تقویت مبارزه در بخش غربی امپراتوری  رأی عمومی داد  ی اعطای حقمجارستان وعده

ی انتخابات آزاد را اقامه کرده بود. بهترین شرایط  شد که حزب سوسیال دموکرات اتریش برای آن مطالبه

برای دست زدن به اعتصاب عمومی فراهم شده بود اما رهبری حزب دست به هیج اقدامی نزد. سوسیال  

اواخر اکتبر  ر کنگرههای چکسلواکی د دموکرات انتقاد کردند،    1905ی حزب در  از رهبری حزب شدیدأ 

شود؟ در شود اما چرا در وین دست به هیچ اقدامی زده نمیها مطرح کردند که در پراگ اعتصاب میآن

کردند که آیا زمان آن رسیده که دست همان زمانی که نمایندگان در کنگره بر سر این مساله مناقشه می

ی انتخابات دوما را داده است. این خبر با استقبال  ل بزنند تلگرام زیر به کنگره رسید: تزار روسیه وعدهبه عم

دادند:  شد و برای تجمع عمومی در مقابل مجلس سازماندهی کردند و نمایندگان شعار می  روروبهشدیدی  

شایی مجلس برای دست  »اعتصاب عمومی، اعتصاب عمومی.« حزب سوسیال دموکرات اتریش در روز بازگ 

 :Kulemann 1979کشیدن از کار فراخوان صادر کرد و ویکتور آدلر نیز با اعتصاب موافقت کرد )

95f  چنان به  های بعدی همرأی عمومی شد. حزب طی ماه  نوامبر مجبور به قبول حق  4(. حکومت در

می تهدید  عمومی  وعاعتصاب  تحقق  مذاکرات  جریان  در  آدلر  ویکتور  و  را    ی حقدهکرد  عمومی  رأی 

نوامبر اعتصاب آغاز شد. پادشاه از گسترش انقالب روسیه به اتریش واهمه داشت و    28کرسی نشاند.  به

همین دلیل نیز آدلر در یک مالقات محرمانه در هوفبورگ، کاخ پادشاه آدلر از سرکوب قهرآمیز جنبش. به

طور موقتی« انقالب در دستور کار حزب  اضر و بههابسبورگ، به اطالع فرانس ژوزف رساند که »در حال ح 

چنان دیپلمات باقی ماند: از یک  قرار ندارد. آدلر که زمانی خودش را »مالزم دربار انقالب« نامیده بود هم

 :Braunthal 1965رفتن از آن )زدن به اعتصاب عمومی و از طرف دیگر طفرهطرف تهدید به دست

158f ی  مطالبه  چنینهمزدن به جنبش اعتصابی و  ریش از تشدید و دامن(. حزب سوسیال دموکرات ات
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رأی    رأی برای زنان امتناع کرد. با این وجود این حزب از تحکیم و حفظ نظم دولتی حمایت نکرد. حقحق

 پذیرفته شد.  1906ای در سال ی واهمه از یک جنبش تودهواسطهعمومی برای مردان به

شکل   1907بار در سال  های متمادی، برای نخستینی نسلاد، این مطالبهمجلس مبتنی بر انتخابات آز

جا  که حزب سوسیال دموکرات اتریش تا آنسردی و ناامیدی شد. با اینازپیش باعث دلگرفت که بیش

گیری و تصویب  « قیصر شرکت کرد اما این مجلس از تصمیمHofgangپیش رفت که حتی در انتخاب »

هرزگوین احزاب اسالو و ناسیونالیست آلمان در    -طلبی بوسنی  اتوان بود. پس از الحاققوانین برای رفرم ن 

های مجلس را تحریم کردند. حکومت قیصر که در مقابله با حتی این مجلس  شرکت در نشست  1908سال  

نون  قا  14ی  ها را براساس موازین وضعیت اضطراری تبصرهگیری بود، تمام آزادیفلج و ناتوان از تصمیم

 اساسی لغو کرد. 

 ستیزی ها و یهودیها، سوسیال مسیحیسوسیال دموکرات

برای شکل آلمان که تالش  برخالف  اتریش  جنبش »سوسیالدر  یهودی - گیری  ناکام  مسیحی«  ستیز 

ی هشتاد  ای تحت همین نام رقیب جنبش کارگری اتریش شد. جنبش سوسیال مسیحی در دههماند، پروژه

صورت یک حزب آغاز به فعالیت کرد. تمایز این حزب با  به  1893نوزدهم شکل گرفت و در سال  ی  سده 

مجارستان بود.   - ستیز ارتباط با کشیشان کاتولیک و تاکید بر اتحاد اتریشهای آلمانی یهودیناسیونالیست

بود، چرا    1873گیری این حزب واکنشی سیاسی به شکست لیبرالیسم سیاسی در بحران دائمی از سال  پای

کردند.  های کوچکْ »یهودیان« را مسببین سقوط بازار سهام قلمداد میاندازکنندگان خرد و بنگاهکه پس

دار نظیر  کرد که با وجود چند یهودی بانکدر مقابل جنبش سوسیالیستی همواره این استدالل را اقامه می

هایی بر جنبش  کشید که چنین استداللروتشیلد، اکثریت یهودیان کارگر هستند. مدت زمانی طول می

گوید که چگونه سوسیال دموکراسی با  کارگری تأثیر بگذارند؛ آدلهاید پوپ در خاطراتش به صراحت می

(. چنین تبلیغاتی ضروری بودند چرا  Pop 1983: 71fکرد )ستیز مقابله میی یهودیهای اولیهگرایش

که در    1848طور نمونه در سال  دیان صورت گرفته بود؛ بههایی با یهوکه در میان کارگران نیز درگیری

 ,Klenner 1987داران اسرائیلی« شده بود ) کنار دعاوی برای دموکراسی تحریکاتی بر علیه »کارخانه

32  .) 

ی مسیحیت از یهودیان و نقد جدید ارتجاعی از  ستیزی منحصر به وین ترکیبی از نفرت دیرینهاین یهودی

ی جدی برعلیه این ایدئولوژی زد. آدلر و افراد دیگری  . جنبش کارگری دست به مبارزهداری بودسرمایه

یهودیبه ناسیونالیستدلیل  حزب  بهستیزی  شدند.  جدا  حزب  این  از  آلمان  آنهای  از  رغم  برخی  که 

ذاشته  طور کامل کنار نگسردمداران نظیر انگلبرت پرنراشتروفر هنوز نفرت و انزجارشان را از یهودیان به
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ستیزی درنظر گرفته و طراحی شده بود. این  عنوان پالتفرمی برعلیه یهودیبودند، جنبش سوسیالیستی به

جهان بر  میحزب  تاکید  سوسیالیستی  »سرمایهشمولی  با  و  بهداریکرد  ارتجاعی  یک  ستیزی«  عنوان 

مبارزه می مقالهایدئولوژی  »دربارهکرد.  انگلس  یهودیی مشهور  در ی  در    1890سال    ستیزی«  آگاهانه 

یابی شده بودند و  بهترین وجهی سازمانستیزان در وین بهی کارگران« منتشر شد. چرا که یهودی»نشریه

از طریق کارگزاران حزب نظیر آدلر انجام    چنینهمها بود. این امر  سوسیالیسم ناگزیر به مرزبندی با آن

»حزب یهودیان« مورد توهین قرار گرفتند. حتی خود آدلر  عنوان  ها بههمین دلیل نیز سوسیالیستگرفت، به

کرد. او حتی تأمالتی پیرامون این مساله مطرح کرد که  اش تاکید میرغم غسل تعمید بر تبار یهودیبه

خواست  ها بزنیم.« آدلر نمیها یک سیلی محکم نیز به لیبرالمسیحی»آیا نباید در هر اقدام برعلیه سوسیال

لیبرالیسم سرمایهحزب سوسیال دم اتریشْ مدافع  به عدم  وکرات  بعضاً منجر  امر  این  قلمداد شود.  دارانه 

یهوی مضمون  به  بهپرداختن  بهستیزی  ـ  شد  تاکتیکی  کنگرهدالیل  در  آدلر  نمونه  بروکسل  طور  ی 

ئد«  ستیزی را محکوم کرد اما اعالم کرد بحث پیرامون این مساله »زایهودی  1891انترناسیونال در سال  

( این شیوهBrauunthal 1965: 142fاست  امروزی دست(.  منظر  از  برخورد  کم گرفتن مساله  ی 

های حزب سوسیال دموکرات اتریش  اهمیت جلوه دادن شایستگیمعنای بیشود. اما این امر بهارزیابی می

را محکوم کرد    ای برای کارگران در اتریش نیست که در آن هرگونه »تبعیض نژادی« ی برنامهجهت ارائه

 های آلمانی مقابله کرد.  ها و ناسیونالیستی کاتولیکو با تبلیغات دوجانبه

ها تأثیرگذار بود  با این وجود حزب سوسیال دموکرات اتریش نتوانست خارج از قشرهای اجتماعی که بر آن

انتخاب کارل لوگر  ها منجر به  ستیزی را بگیرد. تبلیغات برعلیه لیبرالازپیش یهودیجلوی گسترش بیش

معنای  عنوان شهردار وین شد. لویگر بسیار محبوب بود و پیروزی او بهبه  1897سوسیال مسیحی در سال  

شکست حزب سوسیال دموکرات اتریش در انتخابات بود. با این وجود نبایستی فراموش کرد قشر اجتماعی  

ی شرکت  زان مالیات پرداخت شده اجازهرأی براساس می  دهندگان به این حزب با توجه به قانون حقرأی

به لویگر  داشت.  برای حزب  منفی  بسیار  نقش  نداشتند که  را  انتخابات  نمایندهدر  ی »مردانی که  عنوان 

بورژوازی  ای برای حفاظت از خردهشان بالغ بر پنچ گولدن« بود به این سمت رسید، گلولهمالیات ساالنه

مین برق، آب و گاز برای تمام شهروندان وین را از طریق شهرداری  ی کالن »یهودی«. او تأ علیه سرمایه

 Czeikeهای دولتی بهبود بخشید )کرسی نشاند و تأمین سالمت و بهزیستی را از طریق بیمارستانبه

ازپیش از محبوبیت برخوردار شد چرا که لویگر به فقر و بدبختی مردم در این  (. این برنامه بیش1962

ها هیچ توجهی به آن نداشتند. کنار گذاشتن و مبارزه با او بسیار مشکل  داد که لیبرالشهر واکنش نشان  

ای برای چپ  ی اجتماعی پیوند داده بود: درس آموزندهبود، چرا که او نفرت و کینه ]از یهودیان[ را با برنامه

امی که کارل لویگر  واکاوی نکند. هنگ  دیگریکامروز که پوپولیسم راست و مسائل اجتماعی را منفک از  
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سپاری او شرکت کردند، از جمله آدولف هیتلر  فوت کرد، صدها هزار نفر در مراسم خاک  1910در سال  

ها در آلمان« نام  ی تمام دورهاز لویگر بسان »شهردار کبیر و برجسته  نبرد منجوان که بعدها در کتاب  

 برد.  

 انترناسیونال محدود و خُرد 

 ناسیونالیسم سوسیالیسم و 

های دیگر بود، سوسیال دموکراسی  ی زمانی که خود پارلمان مخالف حضور نمایندگان ملیتدر همان بازه

بودند که   ملیت مختلف  از شش  پارلمان  در  این حزب  نمایندگان فراکسیون  بود.  فراملیتی  نیروی  یگانه 

کردند.  ها شرکت میاتخاذ تصمیمها و  گیریهای ملیتی در رأیتوجه به تفاوت  طور مشترک و بدونبه

ی قوت این  ی این حزب بود اما در آن شرایط به نقطهگر توان برجستهگرایی نمایاناگرچه این فراملیت

مبادی ناسیونالیستی را    1868ای در روز کارگر در سال  (. قطعنامهMommsen 1962حزب بدل نشد )

ارتجاعی« قلمداد کرد. این مخالفت، مو با روحیه  گیریضع»مانورهایی  اما  و جو حاکم بر    رادیکالی بود 

ی ایدئولوژی مسلط در آن بود و نه ناسیونالیسم، منطبق نبود؛  کنندهامپراتوری که کلیسای کاتولیک ارائه

سادگی نتوانست  گیری هویت ملی بود. اما این مخالفت بهستیزی در دوران پیش از پایاین ناسیونالیسم

منصبان  زبان و نخبگان و صاحببین ببرد. چرا که مخالفت برعلیه خاندان سلطنتی آلمانی   ناسیونالیسم را از

ملیتآن  پیمانهم که  شد  این  به  منجر  تحتها  بههای  شوند.  خودمختاری  خواهان  دلیل ستم  همین 

بعدها مخالفت سوسیالیستتاریخ بهنویسان  را  با ملیت  قلمداد  میهنی خامعنوان »جهانها  کردند«  سرانه 

(Hautmann-Kropf 59fکه تحقیرآمیز  مفهومی  میکامالً    (.  روشنفکرانهآشکار  نفی  ی یک  کرد 

به شالودهایدئولوژی  آن  برمبنای  ایدئولوژی  این  که  نیست  نابرابرهایی  امحای  است.  معنای  شده  ریزی 

ای  یتی بود. برنامهای برای سوسیالیسم چندملهمین دلیل حزب سوسیال دموکرات اتریش نیازمند برنامهبه

های ملی و قومی«  ی ویژگیتوانست مفاد آن برگرفته از دو سند کلیدی باشد، سند اول: »برنامهکه می

ی ملیت و سوسیال دموکراسی« از  ی اتو باوئر تحت عنوان : »مساله، سند دوم: نوشته1899برون از سال  

 .  1907سال 

مانعی در برابر هرگونه پیشرفت و ابزاری برای تضمین سلطه    مرج ملی« راوی برون »آشفتگی و هرج برنامه

ملیت دموکراتیک  فدرال  »دولت  به  اتریش  تبدیل  خواهان  برنامه  این  کرد.  آن  قلمداد  در  که  شد  ها« 

دودمان  می به  متعلق  مختلف  کشورهای  تصادفی  تقسیمات  جایگزین  ملی  خودگردان  نهادهای  بایستی 

اقلیت این مناطق خودگران میها  هابسبورگ شوند. حقوق  قانون حفاظت  در چارچوب  از طریق  بایستی 

بایستی  شود. قرار نبود که یک زبان رسمی دولتی وجود داشته باشد بلکه یک زبان مشترک ]میانجی[ که می
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ی کارگر« بایستی از طریق »تمام  حال بر این نکته تاکید شد که »طبقهکرد. با اینپارلمان آن را تعیین می

 واحد پیش ببرد.    ایعنوان مجموعهای را بهی سیاسی و اتحادیهها« مبارزهزبان

ها« را  ی برون از حفظ حکومت هابسبورگ دفاع کرد. این برنامه حق »موجودیت و پیشرفت ملیتبرنامه

بود.  شناس، یک مشکل اساسی  نظر پتر کولمان تاریخرسمیت شناخت اما نه حق جدایی را. این مطلب بهبه

به حتی  جدایی  حق  پذیرش  بدون  که  قابلچرا  ملی  سرنوشت  تعیین  حق  رسمی  نبود  طور  تصور 

(Kulemann 1979: 174ارجاع او در این .)  جا به لنین بود که خواهان حق تعیین سرنوشت تا سرحد

وسیه  ای را در امپراتوری روسیه از انقالب ر های مناطق حاشیهجدایی شد و از این طریق حمایت ملیت

تضمین کرد. با این وجود حزب سوسیال دموکرات اتریش با استدالل مشابه روزا لوکزامبورگ برای حفظ  

 ی اقتصادی واحد اولویت قائل شد.  عنوان یک حوزهامپراتوری روسیه به

تر و واکاوی نظری از  ی برون را مشخصنوشت برنامه  1907اوتو باوئر در کتابی که در سال    چنینهم

برانگیز است چرا که باوئر منطبق با نظرات حاکم  ی ملی ارائه کرد. از منظر کنونی این واکاوی سؤالمساله

های جسمانی یا حتی »نژادی« بود. این بدین معنا  ی عزیمتش برای تعریف ملیت، ویژگیدر آن دوره نقطه

های  ملیّت معین را برتر از ملیّت  گرایانه بودند چرا که او نه یکهای او نژادپرستانه یا ملی نیست که استدالل

حال دریافت او در  کرد. با اینهای مختلف را رد میهایی از ملیتکرد و نه ترکیب گروهدیگر ارزیابی می

برانگیز« رد شد. یکی از منتقدان او یک سوسیالیست جوان روس به  عنوان دریافتی »ابهامزمان بههمان  

کرد. او نوشت: »ملت فرانسه  در وین دوران تبعید خود را سپری می  1913نام ژوزف استالین بود که در سال  

ای  ای نژادی و قبیلهها و ... تشکیل شده بود. بنابراین ملت کمونتهها، آلمانیها، انگلیسیها، رومیاز گال

اتحاد  (. این جمالت بعدها در  Stalin 1913ها است« )گرفته از انسانای تاریخاً شکلنیست بلکه کمونته

طور نمونه تاتارهای کریمه قربانی ترور و  های قومی بهشوروی از هیچ اعتباری برخوردار نبودند و اقلیت

 کوچ اجباری ناسیونالیسم مسلط روس در دوران استالین شدند. 

مجارستان خواهان واگذاری تدریجی استقالل ملی از   - برعکس باوئر دموکرات باقی باند. او برای اتریش 

کرد که تمام قشرها در حکومت هابسبورگ در واگذاری  قوانین مجزا شد و از این فرض حرکت میطریق  

ی  دلیل اقدامات بازدارندهاین استقالل نفع خواهند برد. گواه این امر برای او فلج شدن پارلمان و دولت به

ها باشد و با  آلمانی  توانست منطبق با منافع گروه قوی مسلطستم بود. این امر حتی نمیهای تحتملیت

ی مقننه« را در درازمدت تحمل کند.  شدن قوهشان، »فلجفرهنگی  -توجه به رشد و گسترش اقتصادی  

از حفظ حکومت سلطنتی هابسورگ از طریق رفرم ترتیب خطر تبدیل شدن  کرد. بدینها دفاع میباوئر 

 جود داشت.  ی حیات حکومت وحزب سوسیال دموکرات اتریش به حزب طرفدار ادامه
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از    1897معنا بود که این حزب حتی در سال  ها بدینی خودمختاری و استقالل ملیتحال برنامهبا این

های  هایی با زبانهای مختلف، بنابراین گروههای ملیّتصورت فدرال بر اساس گروهلحاظ تشکیالتی به

در وین بخش چکسلوامتفاوت، سازمان کارگران چک  کارگران  های سکیابی شد؛  و  دموکراسی  وسیال 

طور مرکزی  ها بههای حزب سوسیال دموکرات اتریش بودند. اما اتحادیهزبان در پراگ بخش آلمانیآلمانی

ها به حزب نیز سرایت کرد. سواعتماد  تغییر کرد. تنش بین ملیّت 1897یابی شده بودند که از سال سازمان

داران آلمانی اغلب  ها بر دولت، مدیریت و اقتصاد بود. کارخانهنها از یک سو مبتنی بر تسلط آلمابین ملیّت

تر از بخش شرقی  رفتهدر مقابل کارگران چک قرار داشتند. از طرف دیگر چکسلواکی از لحاظ صنعتی پیش

به چک  سرکارگران  بود.  ویژهامپراتوری  امتیازات  و  موقعیت  از  بودند.  مراتب  برخوردار    چنینهمای 

بود و در تنشک حامل جوانهناسیونالیسم چ بین ملیتی شووینیسم  ایفاء میهای  کرد.  ها نقش مهمی 

برعکس دفاع از حفظ دولت هابسبورگ در بخش آلمانی زبان حزب سوسیال دموکرات اتریش، شرایط را  

ه،  پاشیدگی آغاز شده با انشعاب در اتحادیی این حزب تسهیل کرد. فرآیند ازهمبرای انکار امتیازات ویژه

یافت. در سال   ادامه  با کاندیداهای مستقل  سوسیال دموکراسی چک  1911در حزب  پای گرفت که  ها 

های دیگر  (. پس از مدت کوتاهی ملیّتKulemann 1979: 136خودش در انتخابات شرکت کرد )

راسی جای سوسیال دموکگیری احزاب متعددی بود بهنیز از حزب انشعاب کردند. پیامد این انشعابات شکل

برنامه با  آنفراملیتی  وحدت  برای  بازهای  این  برونتال  یولیوس  جمعها.  چنین  را  زمانی  کرد:  ی  بندی 

تواند  معنا که دموکراسی میی ویکتور آدلر برای دموکراسی در اتریش مبتنی بر یک توهم بود. بدین»مبارزه

ها متنفر بود، آشتی دهد،  لتی که از آنشان به دولت زنجیر شده بود با دوهایی را که مقدرات تاریخیخلق

اما دموکراسی  های مختلف.  هم از طریق تبدیل آن به یک دولت مشترک برای همه، دولت تمام ملیّتآن

  شان ها را برخالف تمایالمبتنی بر سرکوب بود که خلقصرفاً    سنتی ناسازگار بود که موجودیت آن  یبا دولت

 « ( …) کردمی زنجیر و غل دیگریک به

   گیری نتیجه

داد    ازپیش لحن ناسیونالیستی داشت، نشاننیز بیش  «کارگران   ینشریه»سال آغاز جنگ که در آن    1914

طور نمونه  اند. بهشان را از ناسیونالیسم آلمانی کنار نگذاشتهها هرگز طرفداریدموکراتکه برخی از سوسیال

آمده قط از وضعیت پدیدهفاز الحاق اتریش به امپراتوری آلمان    استقبالبا    1938کارل رننر که حتی در سال  

با    1916اکتبر    21گذار حزب در  حال فریدریش آدلر پسر بنیانکرد. با اینمیاشغال اتریش انتقاد  ناشی از  

نفرت از ناسیونالیسم جنگی دست به اسلحه برد و به کارل اشتروخه صدراعظم اتریش سؤقصد کرد که  

تبلیغ از  »به    ی رادیکالیسم نهفته در حزب سوسیال دموکرات اتریش بود. این اقدام بازگشتدهندهنشان

  « های افتخارآمیز جنگمیدان»   ها کشته دربود اما با توجه به میلیون  1880ی  های دههسال  « طریق عمل
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سادگی پارلمان را منحل کرد و از طریق صدور  حال منجر به تهییج مخالفان جنگ شد. قیصر بهدر عین

می حکومت  بهفرمان  که  سوسیخودیکرد  حزب  شدن  معاف  به  منجر  از  خود  اتریش  دموکرات  ال 

های مختلف از کارل رننر  ی اجباری منجر به انسجام جناح گیری پیرامون وام جنگی شد. این وقفهتصمیم

نبود.   آلمان از آن برخوردار  آدلر شد، انسجامی که حزب سوسیال دموکرات  چرا که وحدت  تا فریدریش 

ها  ی مشارکت ملیتدولت ارتجاعی بود که اجازه  ی هاینفلد، وحدتی از تضادها در ترکیب بامبتنی بر برنامه

ها نبود، این امر  برد رفرمرمق قادر به مشارکت و پیشداد، و بورژوازی ضعیف و بیو احزاب مختلف را نمی

منجر به این شد که اساساً در حزب سوسیال دموکرات اتریش هیچ تنشی برای بازبینی در برنامه و عملکرد  

 هیچ پایه و اساسی برای سیاست بازبینی وجود نداشت. با این وجود دولتی که  حزب شکل نگرفت. اساساً 

تر کرد، اما  از یک توافق به توافقی دیگر در نوسان بود، عدم سیاست جدی و منسجم حزب را کم رنگ

 به این دلیل که توانست از انشعاب جناح چپ حزب جلوگیری کند.   چنینهم

های غیرمنسجم  ای از گروهازپیش مجموعهپای گرفت، بیش  1918  حزب کمونیست اتریش که در انقالب

ازپیش به حزب سوسیال دموکرات  بیش  1920ی  های دههباقی ماند، حزب سوسیال دموکرات اتریش سال

مستقل آلمان شباهت داشت تا به حزب سوسیال دموکرات آلمان برآمده از »آشتی اجتماعی« در جمهوری  

ای از اعتصاب ماه مه و  ها و تجارب مبارزاتی اتحادیهی بین حزب و اتحادیهینهوحدت دیر چنینهموایمر. 

تکرار نشد   1905منجر به سیاسی شدن مردم شدند. با این وجود قیام  1905رأی در سال مبارزه برای حق

ی مرکزی حزب سوسیال دموکرات اتریش برای  ثمر باقی ماند. پروژهرأی به کرسی نشانده شده بیو حق

دلیل انشعابات ملیتی و محدود کردن خود به مبارزات  تغییر حکومت هابسبورگ به سوسیالیسم فراملیی به

 در پارلمان شکست خورد.  

آورد  همراه میتری را برای حزب بهتوانست باورمندی بیشرسمیت شناختن حق جدایی ملل میکه آیا بهاین

ی  تأمل است. اما مطمئناً برنامهقابل  موضوعی  -کرد  طور که کولمان از عدم پذیرش آن انتقاد  همان  -

اداری از  بندیتر نشد. توافقات بر سر صورتتر و دقیقبرونر هرگز مشخص هایی نظیر تعیین یک زبان 

اتریشی آلمانی  تقویت  و  به تشویق  منجر  پارلمان فقط  بهطریق  آلمانی  زبان  تعیین  برای  زبان  ها  عنوان 

طور که جان اورس تاکید  ها همانی اتحادیهی زبان در بخش بدنه و پایهسالهمسلط »همگانی« شد. حل م 

ی مهاجرتی کنونی باشد. با این وجود  ای برای سیاست سوسیالیستی در جامعهکند شاید بتواند نمونهمی

گرایی  هم زمانی که عامیابی به توافق چقدر مشکل است، آنای نشان داد که دستشکست وحدت اتحادیه

یابی  توجهی برای دستنگری منجر به بیای برای فقدان بازنگری به تسلط و تفوق بر دیگران و ویژههانهب

وجه مستعد برای ایجاد  هیچحال شرایط در حکومت هابسبورگ بهشود. با اینهای مشترک میحلبه راه
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ر سرکوب بود که بر بنیاد ی این حکومت فقط مبتنی بطور که برونتال نوشت: شالودهتوازن نبودند: همان

 ای سوسیالیستی را بنا کرد. شد آینده آن اساساً نمی

 
 ی بخشی از کتاب ی حاضر ترجمه * مقاله 

Sozialismus und Arbeiterbewegugn in Deutschland und Österreich von den 

Anfängen bis 1914. Schmetterling Verlag 

 است.  Ralf Hoffroggeی نوشته
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 ا یرو کی و  یدالر نفت 

 

 2022 مه  24

 ه ی: آدام هنینوشته

 یادتیس دی: خورشیترجمه

 

ی حوزه   مند قدرت چالش کشیدِن کشورهای  هرگونه تغییر و واژگونِی نئولیبرالیسم در خاورمیانه نیازمنِد به 

ی تحوالت سیاسی در جهان عرب امروز معطوف به نقش محورِی ی عماًل همه خلیج است. ویژگِی برجسته 

ی مارات متحده یعنی عربستان سعودی، قطر، کویت، ا  ( GCC)  شش کشوِر عضو شورای همکاری خلیج 

های از همان آغاز خیزش   -ویژه عربستان سعودی و قطر  به   - ها  عربی، بحرین و عمان است. این دولت 

ای از اقدامات چشمگیر مالی، دیپلماتیک و نظامی دخالت داشتند و در ، در دامنه 2010عربی در اواخر سال  

کنند و در تضعیف و ر میان اعراب عمل می ای آمریکا و اروپا د ترین مجاری سیاست خاورمیانه مقاِم مهم 

 کوشند.وسوی مبارزات در سراسر منطقه می کنترِل سمت 
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اعتراضاتی بسیار   - تر از همه، بحرین  عربستان سعودی، عمان و مهم   - ی خلیج فارس  سه کشور حوزه 

های غربی از سروصدای دولت های بی آمیِز دولتی و ضمانت گسترده را تجربه کردند که با سرکوب خشونت 

خیز که رو شدند. پشتیبانی نامحدوِد غرب از کشورهای پادشاهِی نفت تداوِم حمایت از وضعیت موجود روبه 

گیرد، ایاالت متحده و اروپا در منطقه پاسخ می های  متقاباًل در نقش اساسی خلیج در پشتیبانی از سیاست 

بایست در دارد. این محور قدرت است که می ی امروز برمی پرده از الگوِی منافع مشترِک حاکم بر خاورمیانه 

 ی مدرن جایگاه محوری داشته باشد.های خاورمیانه هر فهمی از سیاست 

های اجتماعی، ها به ویژگی ی بسیاری از چپ زاینده ی فیکی از پیامدهای اهمیِت نوظهور خلیج، همانا عالقه 

اقتصادی و سیاسی خلیج است. این امر، گسستی خوشایند از گذشته است، چرا که خلیج توجه اندکی را 

های ی استعاره ها نیز غالبًا شیفته کرد که آن می ی محدوِد متخصصاِن آکادمیک به خود جلب خارج از دایره 

ز شرق  پیرامون  در شبه شناساْن  ایلیاتی  به   یجزیره ندگی  به هر حال،  بودند.  این دغدغه عربستان  ی رغِم 

ی گرایانه های ساده ها پیراموِن خلیج و نقش آن در منطقه هنوز بر نظریه گسترش، بسیاری از تحلیل  به رو

قبیله »دولت  و  رانتی« و عوامل مذهبی  فرقه های  یا فرِض ظهور  و  به ای  و  استوار است  با   گرایی  کرات 

 حدوحساب پُر شده است. های هولناک از انحطاط سلطنتی و ثروت بی حکایت 

روایت  غالبًااین  که  مرسوم  کلیشه به   های  بازتاب  ناخودآگاه،  یافته صورِت  رسانه های  سراسر  در  های شده 

چگونگی شرکتی هستند فاقد شناختی عمیق از تغییرات گسترده در اقتصاد سیاسی کل منطقه هستند. درک  

برای توضیح و تفسیر قدرِت سیاسِی  ر های اخی و تغیییرات آن در دهه   ای عملکرد این اقتصاد سیاسی منطقه 

 رو به رشد خلیجْ ضروری است.

ای ی منطقه ی امروزین موضوع اصلی در سرآغاِز فهم این مسئله بسیاری از موارد دیگر در خاورمیانه   چون هم 

به بعد است.   1990ی  های عربی از دهه های نئولیبرالی توسط دولت فراگیِر سیاست   همانا پذیرِش تقریبًا

خوبی مستند شده ها بر ساختارهای گوناگون طبقاتی و دولتی گوناگون در سطح ملی به تأثیر این سیاست 

کم  که  چیزی  حال،  این  با  می است.  سیاست تر  چنین  که  است  این  به دانیم  هم هایی  برای صورِت  زمان 

گام طور مشخص، دگرگونی نئولیبرال هم ای اجرا شدند. به بازپیکربندی الگوهای انباشت در مقیاس منطقه 

 وقوع پیوست.ی خلیْج به سازِی سرمایه المللی با بین 

بودند،  باد در غبغب انداخته   2000ی نخست سال که از مازادهای نفت در سراسر دهه  گذاراِن خلیج سرمایه 

ب  یابند. از آن کوشیدند تا در  های کشاورزی و مناطق روستایی، جایی که زمین ازارهای همسایه گسترش 

گذاراِن خارجی صنایع، بنادر، مخابرات و مؤسسات مالی به تاراج رفت و کشورهای عربی به روی سرمایه 
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ترسی خود ی دس نفعاِن اصلِی آزادسازی، دامنه عنوان یکی از ذی ی مستقر در خلیج، به گشوده شدند، سرمایه 

 را در سراسر منطقه گسترش داد.

ی گذاراِن عرِب خلیج در کشورهای حوزه گذاری مستقیِم خارجی اعالم شده توسط سرمایه ارزِش سرمایه 

درصد  60ی دیگری فراتر رفت. بیش از  از هر منطقه   2009تا    2003های  ی سال مدیترانه در سراسر دوره 

ی مدیترانه به اردن، لبنان، مصر، فلسطین و سوریه سرازیر شد و ه های خلیج در حوز گذاری از کِل سرمایه 

ی اروپا و های اتحادیه گذاری های خلیج در این پنج کشور، بیش از سه برابِر سرمایه گذاری ارزش سرمایه 

گذاری در پِی بحراِن اقتصادی های سرمایه دوازده برابِر آمریکای شمالی بود. با این که سرعت این جریان 

بزرگ جه  یافت، کماکان خلیْج  پروژه انی کاهش  ُکِل  ارزش  اعالم های سرمایه ترین  شده در مصر، گذارِی 

این عالوه،  در اختیار داشت. به   2010تا    2008های  ی سال لبنان، اردن، فلسطین، لیبی و تونس را طی دوره 

تر از واقعیت موجود نشان ی خلیج در اقتصادهای همسایه را کم گیری میزان مداخله شکل چشم ارقام به 

گذاری درسهام و خرید های غیرمستقیم ]سرمایه گذاری اصطالح سرمایه دهد، چرا که این آمار شامل به می 

ها های ارائه شده به دولت ی مستقیم و کمک های دوجانبه اوراق بهادار[ در بازارهای سهام منطقه و یا وام 

 نیست. 

ه مستلزم آن است که در هر نوع ارزیابِی نئولیبرالیسم در جهان عرب های سرمای ثیرات این جریان أ بررسی ت 

وقوع صورت پیاپی با اصالحاِت نئولیبرال به ساختار چشمگیِر مناسبات طبقاتی که به گنجانده شود. تجدید  

 های خودکامه برخوردار بودند غنی کرد، بلکه داِر ملی را که از حمایت دولت پیوست نه تنها طبقات سرمایه 

ی تر نیز عمل کرد. سرمایه ای گسترده ی خلیج در نظم منطقه در جهت تقویِت موقعیِت کشورهای حوزه 

های اقتصادِی ی عمیقی در ساختارهای طبقاتی ملْی نهادینه شده و بر بسیاری از بخش خلیج تا گستره 

از به توده مثا  بایست خاورمیانه را به اصلی جهاِن عرب تسلط یافته است. به همین دلیل نمی  ای محدود 

المللی جدا شده از بخش بین کاماًل    های قائم به ذاِت محدودی در نظر گرفت که در آن، بخش ملیدولت 

 است.

مندانه« توصیف شده است، نوعی اولویت عنواِن »ناسیونالیسم روش این ویژگی بارِز آن چیزی است که به 

شوند. مشکل های اجتماعی تفسیر می که از آنِ  پدیده   عنوان دیدگاه مسلطی شدن برای فضاِی ملْی به قائل 

های اصلی این رویکرد این است که مناسبات اجتماعی مرتب و منظم در مرزهای ملی محصور نشدند؛ جریان 

شوند که فضاهای ها هستند، موجب می گذاری که میانجی آن های مختلف سیاست سرمایه و کار و چارچوب 

گمان، مرزهای ملی هنوز نقش رود، در هم تنیده شوند. بی هر دولتی فراتر می مختلف، درون کلیتی که از  
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 ایم درون »مرزهای ملی« ببینیم که ما عادت کرده   کنند، اما مناسبات اجتماعی مهمی مانند گذشته ایفا می 

 .ای تلقی شود ملی و منطقه ناپذیر از کلیت فرا بایست به معنای واقعی کلمه در حکم بخشی جدایی می 

 ی ناموزونای و توسعه سازی منطقه قطبی 

را نشان می یک ویژگی برجسته   اندازْ این چشم  ناموزونی در ی جهان عرب معاصر  دهد: گسترش مداوم 

سازِی قدرت و ثروِت بین خلیج و مابقی جهان ای که به شدیدترین وجهی در قطبی اقتصاد سیاسی منطقه 

های بخش مستغالت در شهرهایی نظیر دبی، رغم ترکیدِن ابتدایی حباب عرب، بروز پیدا کرده است. به 

از بحران جهانی   انباشِت ذخایِر   جان سالم به2008 - 2009کشورهای خلیج  به  آن زمان  از  و  بردند  در 

 اند.به بعد ادامه داده   2010ها از سال  ی مازاد در کنار افزایِش مجدد قیمت هیدروکربن رشِد سرمایه روبه 

ترین شریک تجاری منطقه، یعنی هم ویژه در ارتباط با م به   - از سوی دیگر، رکود مداوِم بازارهای جهانی  

اروپا  اتحادیه  های سیاسی و اجتماعی که کشورهایی نظیر مصر، تونس و سوریه را عذاب و بحران   - ی 

سلسله می  منطقه دهد  بخشیده مراتب  شدت  را  می ای  یادآوری  ما  به  مختلف  مسیرهای  این  که اند.  کند 

برای کسانی که در   غالبًا  های سیاسی شوند و فقدان چالش احساس نمی   سان یک صورت  ها هرگز به بحران 

 مناصب مختلف قدرت هستند نوعی موهبت است.

مالی شاخص  موسسه  اخیر  گزارش  اساس  بر  دارد.  وجود  فزاینده  تبایِن  این  از  بسیاری  آماری  های 

بانک   ( IIF)  المللیبین  بزرگترین  اصلِی  دارا نهاد  جهان،  مالی  مؤسسات  و  خارجی یی ها  خالص  های 

میلیارد دالر در  879های ناخالِص خارجی بدوِن بدهی خارجی( کشورهای شورای همکاری خلیج از  )دارایی 

بینی شده است که تا پایان سال افزایش یافت. پیش   2012تریلیون دالر در پایان سال   79/1به    2006سال  

درصِد تولیِد ناخالص داخلی  120معادل بیش از  تریلیون دالر برسد که رقمی   2این رقم به بیش از    2013

های خارجی مصر، سوریه، اردن، لبنان، تونس و مراکش از مازاد خلیج است. در عین حال، خالص دارایی 

 میلیارد دالر سقوط کرده است.  24/ 3میلیارد دالر به کسری   20/ 4

، شش  2012های جاری نیز دیده شده است. تخمین زده شد که در سال  ها در مانده حساب همین تفاوت 

میلیارد دالر مازادِ کِل حساب جاری را در دست داشتند که بیش از   400شورای همکاری خلیج حدود  کشور 

که این مازاد،  گرانه این شن ی رو بوده است )و نکته   2010تا    2006ها از سال  ی آن دو برابِر میانگیِن سالیانه 

است(. در حالی که مازادهای خلیج به این درجاتِ    2012بیش از دو برابر مازاد کل حساب جاری چین در سال  

ی مالی خود را با سقوط خطرناکی رویت کردند. مجموع  سابقه رسیده بود، مابقی کشورهای عربی ترازنامه بی 
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میلیارد دالری   35به کسری    2012ان، تونس و مراکش در سال  تراِز حساب جاری مصر، سوریه، اردن، لبن 

 بود.   2006 -  2010ی  رسید که بیش از سه برابر میانگین کسری در دوره 

های در اختیار موسسات دولتی یا صندوق صرفًا    برخالف باورهای غلط و رایج، ذخایر عظیم سرمایه در خلیج 

گزارشی ارائه کرد که سطِح   2013در اواسط سال    فایننشال تایمز قرار ندارد.    (SWFs)ثروت ملی  

تریلیون  3ها به  های خصوصی و ثروتمندترین افراد و خانواده های شورای همکاری خلیج، شرکت ثروِت بانک 

شود. ثروت بخش خصوصِی خلیج در دالر رسیده است، رقمی که شامل ثروت صندوق ثروت ملی نمی 

های اوج سال   -   2007درصد باالتر از سال   10رشد کرد و اکنون در سطح    درصد 7خالل سال گذشته  

های میلیونِر نسبِت خانواده   توجه این موضوعْ های قابل قرار دارد. یکی از شاخص   - رونِق قبل از رکود جهانی  

خلیج است. بر اساس گزارش اخیر گروه مشورتی بوستون، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج از منظر 

خود اختصاص   ی نخست را به های میلیونر در سطح جهانی، پنج رتبه از یازده رتبه ردگِی نسبت خانواده گست

 ها( قرار دارد.درصد از خانواده  3/14ی اول جهان ) اند و قطِر بسیار کوچک در رتبه داده 

تر از همه، این هم شود و می منصفانه در سرتاسر شورای همکاری خلیْج توزیع نمی شیوه البته این ثروت به 

وقت و با دستمزد ناچیز که اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار خلیج ها کارگر مهاجِر نیمه ارقام حضور میلیون 

گیرد. در واقعیت امر، یکی از دالیل اصلِی قطبی شدن ثروت در جهان عرب دهند نادیده می را تشکیل می 

با   این کارگران در خلیج است. در مواجهه  و فروپاشی رونق امالک و   2009الی    2008بحران  موقعیت 

مستغالت در دبی و دیگر مناطق، کشورهای خلیج توانستند از اتکای شدید خود به نیروی کار مهاجر موقت 

استفاده کنند تا   -ی کشورهای شورای همکاری خلیج  یعنی معادل حداقل نیمی از نیروی کار در همه   -

راحتْی اخراج پذیر و ا بر سر کشورهای همسایه خالی کنند که نیروی کاِر به ثیرات بحران رأ بتوانند بدترین ت 

 بسیار قابل استثماِر خود را در اختیار این منطقه قرار دادند.

هنگامی که استخدام کارگران جدید در پی بحران، کاهش چشمگیری یافت، هزاران کارگر مهاجِر موقت از 

از امارات متحده عربی   2009تا    2008خلیج به خانه فرستاده شدند. از سال   آمار خروج کارگران هندی 

درصد سقوط کرد. در مورد بنگالدش، تعداد کارگرانی که به  44درصد و قطر،   45درصد، بحرین   62/ 7

درصد کارگراِن خارج از کشور بنگالدشی(  60عربستان سعودی و امارات متحده عربی )یعنی مقصد بیش از  

درصد کاهش یافت. در مورد پاکستان،  38درصد و   89میزان  به   2009و    2008در سال  ترتیب  کنند به سفر می 

برای کارگرانی که با هدف   - شدت کاهش یافت  ی خارج از کشور در خلیج نیز به نام شده تعداد کارگران ثبت 

درصدی، قطر  36با کاهش    - ترین مقصد کارگران پاکستانی خارج از کشور(  روند )بزرگ کار به امارات می 
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های همراه بوده است. در جهان عرب یکی از نشانه   2009و    2008درصد در سال   75درصد و کویت   60

اش در کاهش انتقال کارگران به یمن )کاهش جایی اثرات بحران به محیط پیرامونی در جابه   توانایی خلیج 

 مشهود شد. 2009درصد( در خالل سال   5/ 2ی( و اردن )درصد  17/ 7

دارِی خلیْج به بحران جهانی ای است که واکنش ساختارهای طبقاتی زیربنای سرمایه این ارقام در تایید شیوه 

ی بایست با فشارهای فزاینده شکل داده شد. برخالف سایر کشورهای منطقه که در داخل مرزهای خود می 

ی خلیج توانستند بدترین اثراِت پنجه نرم کنند، کشورهای حاشیه و زارهای صادراتی دست بیکاری و کسادِی با 

ی نیروی کاِر موقت و عظیمی را فراهم کرده بحران را به کشورهای مجاور منتقل کنند که خطوط عرضه 

می  شکل  را  خلیج  در  طبقات  و  انعطاف بود  این  نشانه داد.  کار  بازار  آرمان پذیری  از  از شهرزداای  یی 

 مثابه زمیِن بازیِ َابرثروتمندان پنهان شده است.داری بود که در پِس تصویر درخشان خلیْج به َابرسرمایه 

 پرسش سیاسی

روکش  بدون شک،  امپریالیستی،  قدرت  ساختار  در  خلیج  الگوهای جایگاه محوری کشورهای  این  کردن 

آگاهانه   ر نفت در پی جنگ جهانی دوم، خلیج داری جهانِی متکی ب ای است. با تثبیِت کامِل سرمایه منطقه 

ی ایاالت متحده که در آن دوره به وجود آمده بود ادغام شد. دو عنوان ستون اصلی درون بناِی سلطه به 

به صادرات کاال و مازاِد   - شدن سرمایه  المللی شدن و مالیه روند بین   - داری معاصر  ویژگی مهم سرمایه 

مالی خلیج، وزن استراتژیک عظیمی در اقتصاد سیاسی جهانی بخشید. بر مبنای این دالیل، در قرن بیست 

های غربی باقی مانده است. ایاالت متحده، بریتانیا و یکم کنترل و تسلط بر خاورمیانه هدف اساسی قدرت 

ها با قیمت مناسب به بازار جهانی و ی هیدروکربن وقفه و سایر کشورها در ازای ضمانِت مستمِر جریان بی 

مهم  همه  )از  غرب  مالی  بازارهای  به  نفتی  دالرهای  مازاد  مجدد  خزانه هدایت  متحده(، تر  ایاالت  داری 

 های خلیج ارائه کردند. چون و چرایی به پادشاهی های نظامی و سیاسی بی حمایت 

ی رشد رقبای بالقوه های اصلی امروزین، خاصه در زمینه نگرانی ی  های رابطه با خلیج در زمره این ویژگی 

های نوظهور به نفت خلیج )و نیز گاز و پتروشیمی( نزد قدرت ایاالت متحده باقی مانده است. اتکای این قدرت 

عنوان کند. به تری پیدا می به معنای آن است که امروزه تسلط ایاالت متحده بر منطقه اهمیت به مراتب بیش 

درصد نفت خامش را از عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات وارد کرد  44،  2013ی  ثال، هند در ژوئیه م 

ی چهارِم وارداتش به کشورهای حاشیه بود. اکنون چین برای یک   2011درصِد   36که این رقم باالتر از  

های متقابلی وابستگی درصد بود. در حالی که   21،  2007خلیْج متکی است، در حالی که این رقم در سال  

این معنا است که نمی  اقتصاد ایاالت متحده و چین وجود دارد به  بین  ها را به روابط آن صرفًا    توانکه 



275 
 

ی مستمر ایاالت متحده بر خاورمیانه، در صورت نیاز، منبع ی رقابْت تقلیل داد، اما با این وجود، سلطه رابطه 

 کند.ا می ی از نفوذ را به آن اعطمندقدرت ی  بالقوه 

به   چنین هم  به خلیج  غربی،  برای کشورهای  عمده  بازاِر  یک  قراردادهای عنوان  و  تسلیحات  فروش  ویژه 

فروش جهانی تسلیحاِت ایاالت   2011وساز و بخش مهندسی، اهمیتی حیاتی دارد. در سال مختلِف ساخت 

افزارهاِی چهارِم بازار جنگ ش از سه میلیارد دالر رسید، رکودی باال که بی  66/ 3متحده سه برابر شد و به رقم  

ی به وجود کشورهای حاشیه کاماًل   داد. دلیل اصلی چنین جهشی در فروشجهان را به خود اختصاص می 

مربوط می  خرید  خلیج  برای  عربستان سعودی  عظیم  قرارداد  امضای  با  که  چرا  دالر  33/ 4شود،  میلیارد 

متحده   ایاالت  از  بزرگ   - تسلیحات  را  آن  ) که  جهان  در  متحده  ایاالت  مشترِی  خرید  99ترین  درصد 

ی سوِم خرید از بندی کرد. در همان سال امارات متحده عربی رتبه تسلیحات عربستان از آمریکا بود( رده 

 یعربستان سعودی رتبه  2011تا   2008میلیارد دالر( را به خود اختصاص داد. از سال  4/ 5ایاالت متحده )

چهارِم کِل نسبِت تمامی کشورهای جنوب جهانی را دارد که بیش از یک جهانی به نخسِت خرید تسلیحات  

 هاِی انتقال تسلیحات در این چهار سال بود.نامه توافق 

های آلمان در اوت برد. روزنامه آمریکا تنها کشوِر غربی نیست که از این بازاِر سترِگ تسلیحات سود می 

این ک  2013 به و به   شور به خلیج گزارش دادند که فروش نظامی  سطوح صورت عمدْه قطر در آن سال 

ی تجهیزات کنترل جمعیت، اسلحه و دلیِل بازار فروش خود در زمینه بریتانیا به  چنینهم ای رسید. سابقه بی 

هم در حالی که پادشاهی این کشور سرگرِم سرکوب شدید اعتراضات داخلی بود، مورد مهمات به بحرین، آن 

 رار گرفته بود.انتقاد شدید ق 

تر در دهد از دگرگونی نئولیبرالی منطقه که پیش بنِد نافی که کشورهای خلیج را به قدرت غرب پیوند می 

شدن )های( گنجانده های متفاوتی از راه ی شیوه دهنده باال مورد بحث قرار گرفت جدا نیست؛ هر دو نشان 

گون ی ناهم ی خود با امپریالیسم و تداوم توسعه ابطه خاورمیانه در بازار جهانی هستند. سهمِ  خلیج در حفظ ر

به  را  بنیادینی  پیامدهای سیاسی  منطقه  ترکیبی  اصلی و  دلیل است که کشورهای  به همین  دارد.  همراه 

خلیج   همکاری  عربی  به   -شورای  متحده  امارات  و  کویت  قطر،  سعودی،  عربستان  بسیار   - ویژه  نقش 

هایی که جهان عرب را در سه سال گذشته به لرزه ت نتایج شورش تری را در تالش برای هدایتهاجمی 

 اند.درآورده است ایفا کرده 

ی خلیج، هم به لحاظ سیاسی و هم منافع غرب در منطقه در حال حاضر عمدتًا از طریق کشورهای حاشیه 

بین کشورهای   های متفاوتی شود. این بدان معنا نیست که هیچ رقابت یا دیدگاه از منظر اقتصادی مطرح می 
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ها را باید در چارچوب منافع مشترکی و کشورهای غربی یا درون خود خلیج وجود ندارد، اما این رقابت   خلیج 

ی همان فرآیندهایی به رسمیت ای در حکم نتیجه قرار داد که جایگاه خلیج را در راس سلسله مراتِب منطقه 

 ای ایجاد کرده است.ای توده ه ی نخست، شرایط را برای خیزش شناسد که در وهله می 

 مصر و سوریه

های استبدادی ها را در مصر و سوریه دید. در هر دو کشور شورش علیه رژیم توان این پویش وضوح می به 

ی اصالحات نئولیبرالی ی مردم که نتیجه ی دارد؛ سلب مالکیت و محرومیِت اکثریت توده سان یک های  ریشه 

ثیر یک أ های مستبد دارند تحت ت کوچکی از نخبگان که ارتباط نزدیکی با رژیم است و ثروتمندشدِن قشر  

 تر کرد.توجه، قطبی شدن ثروت و قدرت را عمیق صورتی قابل بحران جهانی و به 

با هدف تالش در جهِت خاموش کردِن   2011کشورهای خلیج از زمان برکناری حسنی مبارک در فوریه  

ی نخست، این امر با دی نقشی راهبردی در مصر ایفا کردند. در مرحله ی تغییرات سیاسی و اقتصا دامنه 

صورت گرفت که رهبری آن تالش کرد تا   ( MB)  المسلمینی قطر از اخوان حمایت سرسختانه و ناشیانه 

های مردمی را در همان مسیر نئولیبرالِی رژیم مبارک پیش رود و اعتصابات، تظاهرات و سایر بسیج توده 

ی سال المسلمین توسط ارتش مصر در میانه دوم، پس از سرنگونی اخوان   یعالم کرد. در مرحله غیرقانونی ا 

کمک 2013 هجوم  حمایت ،  و  سایر ها  و  عربی  متحده  امارات  سعودی،  عربستان  سوی  از  سیاسی  های 

اعی های اجتم و جنبش   المسلمین اخوان   ی خلیج به تداوِم حمایت از سرکوب نظامی حامیان کشورهای حاشیه 

بازگرداندِن   زند. در هر دو مرحله، هدف اصلِی قدرت سیاسی و اقتصادی خلیج تر دامن می و سیاسی گسترده 

مصر به وضعیت فعلِی بازسازی شده از طریق خنثی نمودِن هرگونه تالش برای رسیدگی به اعتراضاتی بوده 

 ها را برافروخته است.ی قیام که جرقه 

ویژه عربستان سعودی، در تالشی مداوم برای ایجاد نفوذ و های خلیج، به در ارتباط با مورد سوریه کشور 

هایی مبنی بر موافقت کنند. اخیرا، گزارش حمایت از نیروهایی هستند که برای سرنگونی رژیم اسد مبارزه می 

 پادشاهی سعودی با تامین مالی و سازماندهی آموزِش سپاه اسالم )از طریق پاکستان(، نیرویی که اواخر 

 سپتامبر از طریِق گرد هم آمدِن بیش از چهل گروه شورشی سوری تاسیس گشت، منتشر شده است.

با این وجود، در حالی که عربستان سعودی، قطر و دیگر کشورهای خلیج همواره در جستجوِی گسترش 

که خوِد قیام   بایست بدین معنا باشد اند، اما این رویه نمی های مسلح مختلف سوریه بوده نفوذ خود بر گروه 

تر( ترسیم کرد. جنبش برای ها )امپریالیسم آمریکا خیلی کم عنوان بسط آن دولت توان به دروغ به را می 
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شوند )هرچند که در روند آن گروهک »بنیادگرایان اسالمی« یک اقلیت محسوب می  ،سرنگونی رژیم اسد 

های و هم با تالش جهِت ایجاد شکاف   ی رژیمرسد در حال رشد هستند(، هم با قوای مسلحانه نظر می به 

 ای مواجه است. فرقه 

رو ه ی بسیار دشوار روبی اخیر است و از این جهت قیام سوریه با دو مبارزه خلیْج بازیگری اصلی در زمینه 

ی اعمال است، یکی علیه خوِد رژیم و دیگری علیه نفوِذ مخرِب نیروهای متحد خلیج. استراتژِی عامدانه 

سلب مالکیت توسط دولت در این بافتار به این معنی است که زمانْه با سرنوشِت قیام بد تا   گری ووحشی 

کرده است. چنین درکی به تبیین شرِح نزدیکِی آشکاِر ایاالت متحده و روسیه بر سر نوع نگرش نسبت به 

ژیم حداقل رسد که هر دو قدرت جهانی در جستجوی نوعی تداوم ر نظر می   دولت اسد کمک می کند و به 

 برای آینده هستند.

نیروهای خارجی برای برداشت خودشان از وضعیتی که پس از   یرود که همه در درازمدت احتمال آن می 

ی اصلی دولِت شده که اسد را حذف اما هسته نمایی کرد، برای یک تغییِر تا حد زیادی بزک قیام در یمن رخ 

از منافع ن برای دفاع  آن  توانایی  توازن قدرت منطقه سرکوبگرش و  و  داخلی  را حفظ می خبگان  کند ای 

 شکنند.دست می  و سر 

 هاجدال 

که آن هم   - گِر کشورهای خلیج و قدرت غربی در خاورمیانه است  در پیوند با اجماع عیاِن منافعی که نمایان 

نئولیبرالِی اخیر و مرکزیت همیشگی آن در موازنه ی منطقه در دوره ی توسعه ریشه در شیوه   نهایتاً  ی ی 

های مختلف وجود دارد. این رویه با شدتی هایی کماکان بین دولت ها و جدال رقابت   -قدرت جهانی دارد  

پشتیبانی متفاوت هر حداکثری از داخِل خوِد شورای خلیج در جنِگ سیاسی میان قطر و عربستان همراه با  

المسلین، عربستان سعودی و سایر های اسالمی در سراسر منطقه )قطر، اخوان دو دولت در مخالفت با جنبش 

 گری( نمود پیدا کرده است. های سلفی سویه 

های بین شورای همکاری خلیج بود. قطر سرنگونی ی روشنی از این جدال در مصر نشانه   2013وقایع سال  

المسلمین را توسط ارتش مصر محکوم کرد، در حالی که عربستان سعودی، ز حزب اخوان محمد مرسِی ا 

میلیارد  12تر از اقداماِت ارتش حمایت کردند. در واقعیت امر بیش از  کویت و امارات به شدِت هرچه تمام 

ور هم بالفاصله پس از کودتا، توسط سه کش های مختلف، آن دالر کمک به دولت نظامی جدید در شکل 

 برده در خلیج مهیا شد.نام 
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شدِن عیاِن روابط دولت آمریکا با جمهوری اسالمی در موردی مشابه پیراموِن ایاالت متحده و خلیج گرم 

ی از سوی اسرائیل، در نمایشی آشکار از سویه   چنین هم ایران با واکنش منفِی مقامات عربستان سعودی )و  

ها زمانی برجسته شد ود دارد( مواجه شده است. این درگیری دیگر منافع مشترکی که در سراسر منطقه وج 

نوامبر   در  مقامات کرسی دو ساله   2013که عربستان سعودی  رد کرد.  را  ملل  امنیت سازمان  ی شورای 

تنش با   چنینهم المللی در سوریه و  ی بین سعودی دالیل عدم پذیرش کرسی را با اشاره به عدم مداخله 

 مذاکرات با ایران برشماردند. آمریکا بر سر از سرگیری 

بایست توجه را از این واقعیِت های انکارناپذیر واقعی هستند، اما چنین امری نمی که این تنش رغم این علی 

ی کشورهای خلیج و ایاالت متحده دیدگاه مشترکی در ارتباط با ُکِل منطقه برجسته منحرف کند که همه 

نشانه  هیچ  این دارند.  بر  دال  حت ای  حاشیه که  کشورهای  از  یکی  درباره ی  اساسًا  خلیج  سیر ی  خط  ی 

ای ها یا ماهیت نظم منطقه المسلمین یا دولتی تحت رهبری نظامی نئولیبرالیسم در مصر، چه توسط اخوان 

بایست های غربی طی چند دهه گذشته، اختالف نظری داشته باشند وجود ندارد. ما نمی برآمده توسط دولت 

ی های ملی با هرگونه تباین استراتژیِک بنیادین بر فراِز آینده گذر یا حقیقت جارِی جدال اختالف عقاید زود 

امر از بسیاری جهات، هم  اشتباه بفهمیم. در واقعیت  های گیری زیستِی جهت منطقه را به مثابه یک کل 

شود و مشترک می ها در یک مسیر کلِی  های مختلف باعث تقویت تکثر آن تاکتیکی و متفاوت این قدرت 

 عنوان یک نیروی هژمونیْک بازتولید کند. دهد تا خود را به خلیج« اجازه می - به محور قدرِت »ایاالت متحده 

 چالش کشیدن قدرِت خلیجبه 

ی نئولیبرالی شود این است که هرگونه تغییِر الگوهای توسعه ای که از این روایت حاصل می گیری عمده نتیجه 

ت منطقه از قدرت غربی، لزوما با به چالش کشیدن خود خلیج در ارتباط است. به همین در خاورمیانه و تبعی 

دلیل، مبارزات سیاسی در خلیْج بسیار مهم است و پیوند مستقیمی با مبارزاتی دارد که در سایر نقاط خاورمیانه 

شدیِد رژیم آل خلیفه، وضوح برجسته است که با وجود سرکوب  شود. در این زمینه، مورد بحریْن به نمایان می 

هایی ، تظاهرات 2011و    2012های  شوند. طی سال چنان در سراسر کشور بسیج می های اعتراضی هم جنبش 

در عربستان سعودی، عمان و کویت با حضور شهروندانی که از منظر سیاسی و اقتصادی از ثروت عظیِم 

ل و خارج از منطقه مورد توجه )و همبستگی( راه افتاد. این مبارزات در داخ ها محروم هستند به این دولت 

برانگیز سرمایه و دولت در خلیج بسیار کمی قرار گرفته است. اما فراتر از این تحرکات، عنصِر اساسِی چالش 

جدایی می  بخِش  کارگران  این  استثمار  باشد.  منطقه  مهاجر  کارگران  از  دفاع  نحوه بایست  از  ی ناپذیری 
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چنان قدرت خود داری خلیج هم هایی که سرمایه اورمیانه است و برای روش گیری طبقات کارگر در خ شکل 

 کند ضروری است.ها مقابله می گذارد و با بحران نمایش می   را به

ای با کارگرانی که از خارج از خاورمیانه های فرامنطقه بسیار الزم است تا تالش جدی جهِت ایجاد کمپین 

، حق سازماندهی و ارتقای شرایط کار صورت پذیرد. کارگران هند آمدند، با هدِف گسترش حقوق شهروندی 

و فیلیپین بخشی از طبقات کارگِر منطقه هستند نه خارجی، »کارگر مهمان« و یا »کارگر خانگی«. موانع 

نظیر دشواری  )موانعی  دارد  وجود  کارزارهایی  راه چنین  بر سر  فرهنگی، و سیاسی  بزرگی  زبانی،   - های 

گرفتن دار علیه مهاجران که در بسیاری از کشورهای عربی وجود دارد(، اما نادیده پرستی ریشه بگذریم از نژاد 

شود. شایان تِر شکاف همبستگی طبقاتی در سراسر منطقه می این مبارزه تنها منجر به تقویِت هرچه بیش 

ر و در جریان کارزار عنوان نمونه، قتل دو کارگر مهاجر در عربستان سعودی در اوایل نوامبذکر است که به 

ها هزار کارگر مهاجر در آن مشاهده شد واکنش کمی را از داخل یا خارج اخراج کارگران که دستگیری ده 

شود که یک میلیون کارگر مهاجر تنها در سه ماه گذشته مجبور به ترک از خلیج برانگیخت. تخمین زده می 

 ( شدند. 2012تا    2006از ایاالت متحده از سال    عربستان سعودی )دومین منبع بزرگ انتقال پول جهان پس 

روِی خاورمیانه وجود ندارد، مادامی که کنترل چنین  حل ملی و بلندمدتی برای مشکالت پیش گونه راه هیچ 

های انقالبی سپارند. البته این بدان معنا نیست که جنبش ثروت هنگفتی را به دست افراد بسیار کمی می 

شود؛ اما موضوع این ای و بدون عبور از رویارویی با طبقات حاکم ملی آغاز می ه بالفاصله در مقیاس منطق

مقیاس  که  تفکیک است  را  مبارزه  مختلف  جهت های  بدون  بدانیم.  منطقه ناپذیر  به گیری  که  صورت ای 

گونه تغییر اساسی در منطقه های خلیج اشاره کند هیچ استراتژیک به مقابله با موقعیت و قدرت پادشاهی 

 ایجاد نخواهد شد.
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مسائل  ی کتاِب  دانشگاه لندن و نویسنده   (SOAS)آدام َهنیه، مدرس ارشد دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی   ** 

 است.  داری معاصر در خاورمیانه سرمایه 

 

 2Ze-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

https://www.jacobinmag.com/2014/01/a-petrodollar-and-a-dream
https://wp.me/p9vUft-2Ze
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 از کار  یی : ارزش مازاد، کار مازاد و رهاسهیروش در گروندر 

 

 2022 ه م 28

 ی سی: پل استینوشته

 کزادی: سهراب نیترجمه

 

گزیده  چکیده: دقیق  راه  می  نشان  گروندریسهفرازهای  بررسی  همانا  که  در  دهد  مارکس  روش  و 

ماندگار منطق  روی درونخود، پرداختن به این موضوع است که چگونه پیشبازگردان سر هگل به جای  

جهانی است که، از همین رو، خودِ سپهر فعالیت  های اینای از تعیّنی مجموعهسرمایه در جهانْ آفریننده

مازاد،  از ارزش مازاد گرفته تا کار    -های دیالکتیکی در فهم مارکس از مازاد  آید. چرخششمار میانسانی به

را ممکن می نقد سرمایه  اوقات فراغت که  قانون درون  -کند  تا  دارد که چگونه  این  از  ماندگار  حکایت 

جهانی بینواسازی و نیز ظرفیت بالقوه برای رهایی را فراهم  [ سرمایه شرایط اینunfoldingپیشروی ]

  - یابد  اند تحقق میبسیار از آن گفتهکه در امکان خودکارسازی که    -کند. با این حال، این ظرفیت  می

 پیوندد.خود به واقعیت نمیخودیکند؛ این ظرفیت به ی سیاسی ظهور میفقط با مبارزه
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آید  از همه حرفش به میان می  داری که بیشی سرمایهشده بینیهای حاضر و نیز پیشیکی از بسیار بحران

دهند که  ای به ما هشدار میسیاسی  زی از هر مسلک[ امرو1های]ظهور خودکارسازی است. »پل ریویِر«

درستی این را  نظرم به  به  گراها[ بسیاری در میان چپ2هامان را از ما بگیرند.] ها در راهند تا شغلماشین

می فرصت  مشهورِ »یک  بخش  که  فرصتی  پیشها«ماشینی  قطعهدانند؛  مارکس  است،  ی  کرده  بینی 

فزونیاین بارآوری  ماشینفتهگر که  گستردهی  رهایی  شرایط  می  آالتْ  فراهم  را  کار  قطعه  از  این  کند. 

ها ندارم. البته در آغاز  جا تمایلی به بازگویی این بحثجدل زیادی در پی داشته است، و من در اینوبحث

مارکسیستی  در توصیفات    -ویژه برداشت آن از »عقل عمومی« و به  - باید مختصری از جایگاه این قطعه  

 ویکم بگوییم. ی بیستی بیستم و اوایل سدهداری اواخر سدهو پسامارکسیستی از شرایط سرمایه

پایا نشان مینویسد که »رشد سرمایهمارکس می به یک  ی  اندازه  تا چه  دهد که دانش عمومی جامعه 

ود تا چه اندازه تحت  بدل شده و از همین رو شرایط فرایند زندگی اجتماعیْ خ نیروی تولیدی مستقیم  

رسد مارکس در  نظر می( به706،  1973کنترل عقل عمومی قرار گرفته و بنا به آن دگرگون شده است.«)

کند.  اصطالح »اقتصاد دانش« معاصر ما مطرح میی ارزش به بهی کار پایهجا چرخشی را از نظریهاین

های  یا اساساً سایر بخش  - مطالب این قطعه    کنم که باقیشود، گمان نمیطور که در ادامه روشن میهمان

ست پذیرفتنی. در  مؤید این برداشت باشد، هرچند اگر مجزا به این جمله بنگریم برداشتی  -  گروندریسه 

این تصور که دانش را می ایدههر حال،  برشمرد،  تولیدی مستقیم«  بنیادی کتاب  توان یک »نیروی  ی 

ست که  ( است، کتابی که نفوذش بسیار بیش از دقتی2001آنتونی نگری)، مایکل هارت و  امپراتوری

[ از نظر هارت و نگری »آن نقش اساسی در  3کم از لحاظ برداشتش از حرکت کنونی سرمایه.]دارد، دست

تر بر  های بزرگ بود، امروزه هرچه بیشتولید ارزش مازاد که در گذشته از آنِ نیروی کارِ کارگران کارخانه

( در حالی  29،  2001[ است.«)communicativeپذیر ]ی نیروی کار فکری، غیرمادی و رسانشعهده

آمد، امروزه شاهد »نافرمانی و سرکشی در سراسر  شمار میی ممتاز مبارزه بهکه زمانی محل کار عرصه

را تعیین  مندی که امر اجتماعی ی عناصر نسبتهای کاری« هستیم، یعنی در »همهفعالیت ی ازامجموعه

ست که مارکس از آینده تصور  رسند که »دوران ما همانیبه این نتیجه می  نگری  و  ( هارت29کند.« )می

در شرف بدل  کامالً    کند که »دانش انتزاعی ... استدالل می ( پائولو ویرنو به همین ترتیب364کرد.«)می

است« هم تولید  اصلی  نیروی  به  آن  چنانشدن  به  کارگران  مهارتکه  از  بدل  »مخزنی  شناختی«  های 

[ از همین روست که »سهیم  4(]6،  3،  2007آالت شیئیت یابد.«)تواند در قالب ماشینشوند که »نمیمی

 (8، 2007شود.« )شدن در عقل عمومی به بنیان واقعی هر نوع پراکسیسی بدل می

های اتونومیستی  ی برداشتوییم که مشخصهر باوری روبهی غریبی از جبرباوری و ارادهجا با آمیزهما در این

داری پیشاپیش بدون هر  ی پساسرمایهکنند شرایط ویژهاز این قطعه است: جبرباور، از این رو که گمان می
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باور از این نظر که همین فرارسیدن این  ی سیاسی برای دستیابی به آن فرا رسیده است، و ارادهنوع مبارزه

با   شرایط پذیرای کارگران است برابر سرمایه    تا هرجا که  نیروهای سرمایه تماس دارند خودانگیخته در 

کند، در  طور که تونی اسمیت در نقد خود به ویرنو و کارلو ورچلونه استدالل می[ البته، همان5بایستند.]

جمله  ای نظامند محدود« بوده است، از  شیوهی سهیم شدن در عقل عمومی همواره »بهداری مسئلهسرمایه

زمانه »همدر  که  ما  بهی  کمشکل چشمچنان  کردن  سرمایهگیری  برآورده  به  معطوف  دانشِ  در  گذاری 

( از این گذشته، هارت و نگری با این استدالل که  228،  2013ها و نیازهای انسان تداوم دارد.«)خواسته

از طریق مولد  به  کار  عاطفه«  و  انق آید،  وجود می»فکر  از  فهمی  موجب  نمیفقط  بهالب  که  طرز  شوند 

بنای  گذارند که سنگی ارزش را کنار میی کار پایهناکی مجیزگوی روشنفکران است، بلکه نظریهشبهه

دربارهنظریه مارکس  مهمی  بس  و  است،  سرمایه  درونی  کار  طرز  اینی  در  تر  بحران  ناگزیری  که 

دیگر خصیصهسرمایه را  تعیینداری  نمیای  )کننده  متصور شدنِ  365،  2001دانند.  با  اندیشمندان  این   )

ها امکان  دارند که تغییر تاریخی با تکیه بر آنای را از میان بر میهای واقعیجا، شالودهانقالب در همه

پیتس استدالل میوقوع می فردریک  در  یابد. هری  تغییر    امپراتوریکند که »روایتی که  از بحران و 

مبارزه از  خالی  درکل  را  تاریخ  تصویر میشاهدیم،  به  طبقاتی  را این جمع(  336،  2017کشد.«)ی    بندی 

سوگیریتوانیم  می از  به  پیروی  به  که  بدهیم  تعمیم  نیز  معاصر  مارکسیسم  درون    امپراتوریهایی 

 اند.  سربرآورده

که  دهد که امکان رهایی از کار وجود دارد، اما واقعیت این، نشان میامپراتوریبرخالف  کامالً    مارکس،

زنند اما نه  شان را رقم میها خودْ تاریخگیرد: »انسانی سیاسی صورت میتحقق این امکان فقط با مبارزه

ی  ( مارکس در »قطعه146،  2010به اختیار تام خود؛ نه در شرایطی که خود برگزیده باشند.«)مارکس،  

هنماشین میها«  انتقاد  باد  به  را  فوریه  که  میگامی  تصور  که  میگیرد  کار  مناسبات  کند  وجود  با  تواند 

عالوه  کند، و بهشکلی سحرآمیز به بازی بدل شود همین ضرورت را روشن میداری بهاجتماعی سرمایه

 یابد: این »قطعه« با این سطرهای بسیار مهم پایان می

رنما و کلیت آن درنظر بگیریم، همواره خود جامعه، یعنی خود انسان در  ی بورژوایی را در دو»اگر ما جامعه

های  شود.... افراد یگانه سوژهی نهایی فرایند تولید اجتماعی پدیدار میعنوان نتیجهبه  اش،مناسبات اجتماعی

کنند از نو آن را تولید ، که به همان اندازه که آن را بازتولید میدیگریکآن هستند، البته افرادی در روابط با  

کنند، جهان ثروتی را که  ها که همین که خود را در آن بازسازی میکنند. فرایند دائمی حرکت خود آنمی

 (  712، 1973کنند.«)آفرینند از نو بازسازی میمی
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به نظر می  سطرها  این نتیجه  -اند  ها محصول جامعهانسان  -آیند  جبرباورانه  این  بیالبته  به  توجهی  ی 

مقصود   کنند«.ست که افراد بدین وسیله مناسبات اجتماعی خویش را »بازتولید و از نو تولید میپادحرکتی 

با این   باورانه بلکه عیان کردن عاملیت در دل حدومرزهای اجبار است. این فراز نه جبرباورانه است نه اراده

کند که هدف غایی جامعه  استدالل میترین نوع کاربردش تا حد زیادی اخالقی است. مارکس  حال مهم

افزایی بلکه بازتولید مردم است؛ در لفافه بدین معناست که یک جامعه را بایستی از  نه خلق ثروت یا ارزش

می که  مردمانی  با  روی  مارکسیسم  که  دارم  اصرار  من  آلتوسر،  برخالف  ترتیب  این  به  سنجید.  پروراند 

باوری نزد مارکس را بتوان در  بسا انسانخوانی دارد؛ چههمکامالً    باوری، ولو با نوع خاصی از آن،انسان

 که با پیشاتاریخ انسان. چنانبا آن درگیریم هم ایم، هنوزحکمِ چیزی پنداشت که هنوز به آن دست نیافته

ما  پردازی نسبت او با هگل به کار  تواند برای مفهومنامم میباوری مارکس میجا انسانچه من در اینآن

ای  را با تشریح برخی نکات پایه  گروندریسه عالوه در ادامه قصد دارم چند راستای فکری از  بیاید، به

هماندرباره واقع،  در  کنم.  دنبال  مارکس  روش  در  ی  است،  کرده  اشاره  هاینریش  میکائیل  که  گونه 

ست  یافتن نظراتیشناختی دست باال را دارد و از همین رو محل مناسبی برای مسائل روش  گروندریسه

مان  زای که همی بین کار مازاد و ارزش مازاد، همانا رابطهگردد: رابطهمشغولی اصلی من بازمیکه به دل

به  و   مفهومی میتاریخی  انتخاب  6آید.]شمار  به  چندانی  تمایل  ادعا  این  توجیه  در  یا    گروندریسه[ 

طوری که در آن برخی  یادداشت است، به  گروندریسه ندارم. به گمانم کمابیش واضح است که    سرمایه 

مفهوم اساسی  از  الزم  به  -  سرمایههای  اجتماعاً  کار  زمان  و  انتزاعی  کار  سرانجام  کامالً    -ویژه  به 

های اندیشه  ز حوزهاندازه واضح است که این متن سرشار از بینش در بسیاری ا   اند، و باز هم به هماننرسیده

با درکل  بالیدهچه  آن  است که  مارکس مینقدگری  بهشماریم میی  و  در کمال شگفتی،  خواند،  راستی، 

 را در یک متن بگنجاند.   سرمایه های اساسی و عناصر استداللی هر سه مجلد توانسته مفهوم

بدیهی نکتهمسلماً  دربارهترین  که  میای  متن  این  داد  ی  تشخیص  چهتوان  که  است  عمیقاً  این  قدر 

شود. این نکته برای آنانی  ست، دِینی که عمدتاً به واسطه آثار بعدی مارکس به فراموشی سپرده میهگلی

توان  نظرم میبخش است، اما بهعنوان یک ایدئالیست کنار بگذارند به قدر کافی رضایتکه مایلند هگل را به

وطنش  از همه به دین او به همبرخی فرازهایی دریافت که بیش ویژگی نقد مارکس به هگل را با نگاه به 

ست که روح جهانی  چیزی  کند. ادعای من قدری جسورانه است: سرمایه برای مارکس همانپشت می

گرداند، پرداختن به این به جای خود باز می برای هگل بود؛ روند دقیقی که مارکس با آن سر هگل را

ای از حدومرزهای  ی مجموعهوی درونی منطق سرمایه در جهان ما آفرییندهموضوع است که چگونه پیشر

از همین رو سپهر واقعی کنش انسانی به شمار میدنیای واقعی رغم  آید. به این ترتیب، من بهست که 
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درباره آلتوسر  با  انساناختالف  بیشی  مارکس،  همباوری  جانتر  با  میمایهسو  او  ادعای  که  ی  گویم 

 (712،  1971ممکن نیست.«) سرمایه»فهمیدن هگل بدون بررسی و فهم کامل کتاب 

، مسیر  گروندریسهای از فرازهای مهم در من در راستای اثبات این ادعا در ادامه با استفاده از مجموعه 

مارکس   نزد  را  مازاد  مفهوم  میدیالکتیکیِ  بهردیابی  شیوهکنم،  بررسیعنوان  برای  مارکس  ه  چآن  ای 

های مکتب آلمانی نقد ارزش  عمدتاً ایده  شمارد. به این منظورداری میها و موانع تولید سرمایهمحدودیت

[wertkritik]  ی ارزش و  دهد فهمی درست از مارکس بسته به مسئلهکنم که نشان میرا پیگیری می

ارزشعطش سیری به  است]ناپذیر سرمایه  ارزش  واقع،  7افزایی  در  آرمانوحال[  ی  شهری »قطعههوای 

ست.  ها« تا حد زیادی بر گرایش مشهور نرخ سود به کاهش در پی افزایش خودکارسازی متکیماشین

کند که »نرخ سود وابسته است به نسبت جزئی از سرمایه که به ازای کار زنده مبادله  مارکس استدالل می

شده با  تولید وجود دارد. بنابراین، هرچه جزء مبادله  شود و جزئی از آن که در شکل مواد خام و وسایلمی

  -[ اشتیاق به خودکارسازی  8(]747،  1973شود.«)مارکس،  تر میتر شود، نرخ سود کمکار زنده کوچک

ها را  شود، اما تا جایی که انساناز تالش برای کسب ارزش مازاد نسبی ناشی می - افزایش بارآوری   برای

ی اجتماعی(  تواند به کاهش مجموع ارزش مازادِ )در سطح کل سرمایهراند مین میاز فرایند تولید بیرو

از   تر.تر، ارزش مازاد کمتر؛ کار انسانی کمتر، کار انسانی کمبیش ی کار انسانی نیز بینجامد. ماشینآفریده

زمان به مانعی در  همدهد، اما  داری روی می، خودکارسازی به دلیل تضادهای درونی خود سرمایهاین رو

ی عملکرد شیوهرسد، اما  نظر بسیار هگلی میشود. خودکارسازی با چنین توصیفی بهکارکرد آن بدل می

 گیرند. های واقعی میهای واقعی هستند که دارند کار را از انسانست: ماشین تردید تاریخیبیآن 

کار الزم   شود: نامد پدیدار میالزم و کار مازاد میمارکس کار  چه آن بینی معین ااین پویه به سبب رابطه

دار افزون بر  ست که سرمایه؛ کار مازاد کاریآیدشمار میضروری بهست که برای بازتولید کارگران  یکار

چه در  آننویسد که »ستاند. کار مازاد نام دیگر استثمار است. مارکس میهای بازتولید کارگران میهزینه

پدیدار میمثابهبه  ی سرمایهسویه مازاد  ارزش  در سویهی  بهشود،  دقیقاً  ورای  ی کارگر  مازاد  کار  عنوان 

 دهد: از این رو مارکس ادامه می  ( 324، 1973«)مارکس، کند.عنوان کارگر جلوه میاحتیاجاتش به

 طریق از  فقط و بیافریند؛ تصرف{قابل دسترس}و در زمانِ و مازاد کار که است  سرمایه قانون »... این

کارگر   با  مبادله به دیگر، عبارت به  - ،  است کاری چنین انجام به قادر الزم کار جنبش درآوردنبه

 به کند؛ ایجاد تریبیش کار امکان سرحد تا که است  سواین به سرمایه گرایش  همین رو از.  بپردازد

 به سرمایه سانیک گرایش  علت و. دارد گرایش  مقدارترین کم به الزم کار کاهشِ به که میزان  همان

 از مازاد جمعیت یمثابهبه جمعیت این از بخشی دائمیِ حفظ عین حال، در و کارکننده جمعیتِ  افزایش
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 کند، افزاییارزش تواندنمی سرمایه که زمانی تا  یعنی نخست،  ی وهله در که جمعیتی  همین روست؛

 (399«).است فایدهبی

بیش کار  به  یابد،  نسبی  سرمایه که گسترش  مازاد  ارزش  به  اشتیاق  این،  وجود  با  و  دارد.  نیاز  هم  تری 

وامیسرمایه کاال  در  موجود  کار  کاهش  به  را  گونهدار  متضادْ  گرایش  این  ذخیرهدارد.  »ارتش  ی  ای 

این همه در صورت نیاز سرمایه    اند اما باکند، کارگرانی که از تولید بیرون رانده شدهمستمندان« را ایجاد می

اند. در این فراز، »زمان در دسترسِ« کار مازاد مترادف با جمعیتی عاطل  چنان در دسترسبه خدماتشان هم

ی  جمعیت.... فقط در شیوهنویسد که »رشد کار مازاد متناظر است با رشد اضافهو باطل است. مارکس می

 (  604شود.«) ی خود کار ظاهر مینتیجه چونهمنوایی تولید متکی بر سرمایه است که بی

کند، ناز  نوایی »مجازی« را مجسم میبیان مارکس بیو باطل یا به    کار مازاد درحالی که جمعیتی عاطل

می نیز  نعمت  همانو  پانویسآفریند،  پرشمار  از  یکی  در  مارکس  که  شایانِطور  گوشزد های  خود  توجه 

 کند:می

 سوی از ...    نسبی بیکارگی منفی،{  کمّی لحاظ به }  کارِ ایجاد با  است متناظر  یکسو در  مازاد کار »ایجاد

 این  بداهت درک در که طبقاتی دید از سپس و  است بدیهی سرمایه دید از نخست نکته این.  دیگر

 قِبَل از که غیره، وچاکران   حقیر، و پست کارهای به گماشتگان بینوایان،ند:  اشریک سرمایه با نکته

 ایجاد آن از پس و دسترس  در زمان ایجاد  جامعه، کل به عطف در.  کنندمی زندگی  محصول مازاد

 نیاز فردی  چون که نیست چنین رویهیچ  به    جامعه تکوین سیر.  غیره و  هنر علم، تولید زمان

 ایطبقه یا فرد یک که روست آن از  بلکه  پردازد؛می مازاد ایجاد به پس است، کرده ارضا  را اشاضطراری

 روستآن از کند؛ تولید است، الزم  اش اضطراری نیاز ارضای برای چه  آن  از  بیش است شده ناگزیر افراد از

 است  این واقعیت. است  دیگر یسویه در مازاد ثروت  و فراغت یکنندهوضع سو،یک در مازاد کار که

  و  تکوین  بالقوه،: دارد واقعی وجود [Gegensatze]تضادها  این  در فقط  ثروت  یتوسعه و تکوین  که

 (  401.«)تضادهاست این بر غلبه و سپری کردن امکان  همانا ثروت یتوسعه

های پست و  کند که در آن چاکران و گماشتگان به کاری این فراز مسیری را روشن میالعادهتیزبینی فوق

ست.  نحوی متمایز اما مرتبط به کار دیگران متکیهرکدام بهشوند که  حقیر به دانشمند و هنرمند تبدیل می

بدین الزم  و  مازاد  آنصرفاً    ترتیبکار  نیستند.  کارگر  کاری  روز  یک  از  ناسازگار  بهوجوهی  عالوه  ها 

ای هستند که وقف تولید ارزش مازاد شده است. یک بار دیگر شاهدیم که یکی از قوانین  های جامعهساختار

کرد  به یکی از شرایط بیرونیِ عمل  - همانا شکاف بین اجزای الزم و ناالزم روز کاری    -حتمی سرمایه  
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بالقوهسرمایه بدل می راهِ ظرفیت  نیز سد  بیرونی  این واقعیت  از سازمان  شود. و  این شکل  در  نهفته  ی 

 شود.اجتماعی برای آزادی می

ی خود به کار مازاد را به یک  داری نیاز ویژهگردد که سرمایهدلیل این اتفاق هم تا حدی به این روند بازمی

 دهد:بنیاد، تسری میبنیاد و ابژهضرورت عام اجتماعی، با اجزای سوژه

 صِرف، مصرفیِ ارزش منظر از زائد کار همین ،مازاد همین آفرینش  سرمایه، بزرگ تاریخیِ سهم»

 نیازها یکسو از که رسد می انجام به آنگاه اشتاریخی تقدیر  و   است، معاش  صِرف  یوسیله ی منزلهبه

 نیازهای و شده مبدل عام نیازی به خود است، ضروریچه  آن  ورای مازاد، کار که اندیافته تکوین چنان

 سطح سرمایه... به انضباط ضرببه که کار، در کوشایی  دیگر سوی از و گیرندمی سرچشمه آن از فردی

 (325است.«)  شده بدل بشر نوین عام ویژگی به که رسیده ایمرتبه و

جا به  ست اما در ایناز همه ارزش مازاد ا  ست فراسوی ضرورت؛ پیشطور که دیدیم کاریکار مازاد همان

های  . هنگامی که افراد خواستهغیرضروریویژه کاالهای  آن ارزش مازاد اشاره دارد: کاالها و به  ینتیجه

اخالق کار ارشاد کرده است  ای دیگر، هنگامی که سرمایه اینان را به گونهو از سوی  -یابند  تری میبیش

آزادشده بارها از آن تن زده  کند پرولتاریای تازهکه مارکس )و از جمله ای. پی. تامپسون( خاطرنشان می

شود، انسانی  شود: انسانی نو زاده میکوشایی همگانی در کار به یک ویژگی نوعی بشر مبدل می  -است  

شده. مارکس در این فراز طرحی کلی  مان وقف کار شده است و وقف تولید کاالهای تجملی فراهمزه همک

نظم اجتماعی پشتیبان آن    چنینهم داریِ کاالیی بالیده و  ی سرمایهاز ساختمان نیازهای مصنوعی ویژه

 کند:جا به همین بسنده نمیکند. البته مارکس در اینارائه می

 حفظ و تصاحب که است   رسیده ایو مرتبه سطح کار ... به بارآورِ نیروی تکامل م زمانی که  سرانجا»

 یجامعه دیگر سوی از و  است  جامعه کل برای تریکم کارِ زمان مستلزم یک سو از عمومی ثروت

 سرمایه[ عناصر ]آنگاه   کند ... می برقرار علمی ایبازتولیدش ... رابطه یتازندهپیش فرآیند با  کارکنان

 است....«)همان( جانبهاش همهمصرف در هم و تولید در هم که آفریندمی را غنی فردیتی تطوّرِ مادّیِ

  ماندن   باطلل و  عاط  تواند یم  که  شدهیزی رهبرنام  معقول   یحو نهب   است  یا هجامع  همانا  ــ  یینها  شکل  نیا

 ناپدید اشهواسطیب شکل  در یطبیع ضرورت  آن  »در  که ستیهمان  –  کند دگرگون   دهیبال  یتیفرد به  را

تر  است«)همان(. روشن کرده اشغال شدهآفریده تاریخاً ضرورتی را طبیعی جایگاه ضرورتِ است؛ زیرا، شده

می مصنوعی  نیازهای  سرمایه  و  بگوییم،  اولیهسازد  نیازهای  بر  چیرگی  شرایط  رو  این  را  از  انسانی  ی 

آمیز نیست؛ مارکس واقعاً توانایی مولد سرمایه به برآوردن  پیروزی بر نیازهای طبیعی طعنهآفریند. این  می

را می انسان  ایننیازهای اساسی  در  نمونهستاید. ما  با  دیالکتیک روبهای تمامجا  از  به همان  عیار  روییم. 
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جا شدند، در اینبدیل مینوایان به دانشمند و هنرمند تتر گماشتگان به کارهای پست و بیترتیب که پیش

تر  شود. از همه مهمنیز نیازهای مصنوعی از آگاهی کاذب سرمایه به فراروی از کمیابی مادی مبدل می

دارد »در خود سرمایه«  شهری بازمیکه باز هم مانعی که سرمایه را از دستیابی به این تصویر آرماناین

 نهفته است. 

فرازی  در  را  موانع  این  از  یکی  می  مارکس  دربارهبررسی  که  روندیکند  »ی  که  تحقق  ست  فرایند 

ای  که به رابطه  -[ ما در این فرازها 9(]402« نیز هست.) زدایی فرایند ارزش« همواره یک »سرمایه

توانیم دستگاه دیالکتیکی این متن  می  - شمارد تکیه دارد  ها و موانع برمیمارکس محدودیتچه  آن  میان

که  کند. دیگر اینهای خود از دنیای واقعی کار میسازیترین نمونهاستفاده از انضمامیرا شاهد باشیم که با  

است که او    بَرد، بلکه برداشت من اینکار میهمسان بهکامالً    را  کنم مارکس این دو اصطالحگمان نمی

مقصودش از  گوید »محدودیت«، در کل به یک قانون درونی سرمایه اشاره دارد در حالی که  هرگاه می

ها  ست که »هر یک از این محدودیتدهد اینسرمایه معموالً انجام میچه  آن  ست. »مانعْ« شرایطی بیرونی

هیچ روی  گذرد« اما »بهها درمیاز آنتصورْ  کند« و به این ترتیب »در  را مانعی در برابر خود تلقی می

  ی اصلی این جا نکته( در این410نیز پشت سر گذاشته باشد.«)  طور واقعی بهها را  شود که آننتیجه نمی

کند، اما با این  است که سرمایه تضادهای درونی خود را با ایجاد ساختارهایی در دنیای واقعی مدیریت می

 ماندگارِ شکل سرمایه را رفع کنند.توانند این تضادهای درونحال، این ساختارها هرگز نمی

کند  جا میخواهم به آن بپردازم، نگاهش را از جهان تولید به گردش جابهای که میژهمارکس در بافتار وی

اش،  گرداند که، در کمال شرمسارینماید به جهانی رو میدر سرمایه درونی میچه  آن  و در این بین از

ند تولید،  نویسد که »در چارچوب فرایدهد. مارکس میناگزیر در بطن آن به حیات خود ادامه میسرمایه  

بخشی    چونهم( به بیانی دیگر، ارزش در تولید  404شود.«)تولید کار مازاد ظاهر می  چونهمتحققْ یکسره  

واقعاً هیچ این حال ارزش  با  اما    چونهمشود. ارزش  کجا یافت نمی  از خود محصول تصور شده است، 

می یافته  زمانی  فقط  اجتماعی  تحققانتزاعی  که  مجموعهشود  که  ساده  واقعیتی  است،  از  یافته  ای 

اینگرفتاری میهای  پدید  را  ارزشجهانی  به  مستقیماً  که  میآورد  میزدایی  مارکس  که  انجامد.  نویسد 

از    انع پرشمارند. پیش( این مو404)شود.«از آن }فرایند تولید{ ظاهر می  بیرون»اکنون همان موانع در  

  همه باید نیازی به آن محصول وجود داشته باشد؛ به بیان دیگر، ارزش مازاد مستلزم ارزش مصرفی است. 

  داری های آن سرمایهشود در دنیای واقعی گرفتاریی کاال توصیف میعنوان دو سویهبه  هیسرمادر  چه  آن

 است که به دنبال تحقق ارزش کاالی خود در بازار است. 
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برد تا محصوالت به فروش برسد؟ آیا  قدر زمان میآفرین است. چههمان اندازه مشکل زمان گردش نیز به

زمان کار اجتماعاً الزم بایستی نسبت به زمان تولید محصول تغییر کرده باشد تا بتواند به کاهش ارزش  

  دیگر ای  شوند، پس نیازمندند به »خلق ارزش مازاد در نقطه  ن محصوالت باید خریداریبینجامد؟ و اگر ای

گیرد که »یک شرطِ تولیدِ استوار بر سرمایه  ( مارکس نتیجه می407بسا به ازای آن مبادله شوند.«)تا چه

مستقیماً گسترش  ، خواه این سپهر یابنده از گردشتولید سپهری هماره گسترشعبارت است از  

 (407تر، بر مدار همین سپهر ایجاد شوند.«)ی نقاط بیشمثابههای تولید، بهیابد، خواه کانون

 جهانیْ بازار ایجاد  سوی به گرایشکند: »بندی میمارکس سراسر این فرایند را مختصر و مفید جمع

 شودمی پدیدار مانعی چونهم محدودیتی هر. است مفروض و موجود سرمایه مفهومِ خودِ در واسطهبی

افزایی  ضرورتِ ارزش  -داری  های درونی سرمایه( مارکس از قانون408«)شود. گذاشته پشت سر باید که

شود؛ با  گیرد که یکسره به بازار جهانی منتهی میای از پیامدهای دنیای واقعی را برمیمجموعه  -ارزش  

یابد، مانعی که  محدودیتی درونی در قالب مانعی بیرونی شکلی انضمامی میگونه  که چهنشان دادن این

همه  حلی گذرا برای محدودیتی که با این  ی راهعالوهآورد، بهمان انبوهی از مشکالت جدید پدید میزهم

اینکامالً    توان هرگز نمی ه  جا مقصود از این محدودیتْ این واقعیت است که سرمایآن را رفع کرد. در 

خود تحقق یابد،  خودی    تواند بدون گذار به دنیای واقعی بهناگزیر به تحقق یافتن در گردش است؛ نمی

شود، همانا افراد دیگری ممکن است خریدار کاالی من باشند.  جا که این محدودیت به مانعی مبدل میآن

گردد که سرمایه باید هنگام  ز میای با پایه  های این محدودیت یکسره به گذارهای صوریبنابراین، خاستگاه

تری مبدل شود. به بیان  شود تا به پول بیشداشته باشد، پول به کاال تبدیل می  'Mبه    Cبه    Mحرکت از  

ای با ارزش مصرفی  شود، ارزش مبادلهکه تولید نیازمندِ فرایندی بیرون از خود یعنی گردش میدیگر، همین

کند. با  افزایی ارزش عمل میی محدودیتی بر توانایی سرمایه در ارزشمنزلهشود، و هر یک بهمحدود می

ای از شرایط بیرونی  مدد مجموعه  ها، همانا عناصری از قوانین درونی سرمایه، بهاین حال این محدودیت

بازارهای جهانی    - این  شوند که در ضمن رویهرفع می  -مسیرهای تجاری،  از  برای گذر  های سرمایه 

البته همودیتمحد زمان موانعی سر راه تحقق آن هستند. هرچه سرمایه برای تحقق خود به نقاط  ها و 

بیش گونهبیرونی  بروز  احتمال  باشد،  داشته  نیاز  بیشتری  نقطه  هر  در  فروپاشی  میای  یعنی  تر  شود، 

جا که  ل نداریم، آنجا اختالف چندانی با روح جهانی هگ[ ما در این10تر است.]پذیری آن نظام بیشبحران

 در مقام خودآگاهی فیلسوف جانی تازه بگیرد. صرفاً  کند تابیرونی می خود را در جهان ابژه

سازِ« آن کاری  شود: »نفوذ مدنیترواساز سهیم میی جهاندر واقع، سرمایه با روح جهانی در یک رانه

(  409- 10محض بنماید.«)  تحوالت محلی   چونهمی انسانی »ی مراتب پیشین جامعهکند که همهمی
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« سرمایه را  تازه دهد. اگر »ایجاد نیازهای  سرمایه این کار را با دگرگونی ارتباط انسان با طبیعت انجام می

می نوین  خلق صنایع  به  میملزم  موجب  نیز  را  طبیعی  علم  پیشرفت  چنانکند،  برای  شود  »طبیعت  که 

 یمثابهبه دیگر  اش مطرح است؛شود، فقط سودمندیدل میبار به شیئی محض برای انسان مبنخستین

تا همین408،  410«)شود.نمی  شناخته رسمیت به  خویش  بهمتکی   قدرتی توانیم چرخشی  جا هم می( 

 انجامند،های علمی به سودمندی میطوری که پیشرفتدیالکتیکی را ببینیم، به

 آویزدست به که شودمی پدیدار نیرنگی چونهم فقط نیز ]طبیعت[ ذات  بهقائم قوانین نظریِ  شناخت »و

 این خویش،{  درونی} گرایش به بنا سرمایه  .گرداند انسان نیازهای را ... مقهور طبیعت توانمی آن

 و سنتی ارضای و طبیعت از  سازیخدایگان فرای نیز و ها،داوریپیش  و موانع ورای به را تصور

.  زندمی مهمیز کهن زندگی های شیوه بازتولید و معین مرزهای به  محدود و موجود نیازهای یدرویشانه

  ی همه یفروریزنده و  شکنندهدرهم انقالبی، هماره و است ویرانگر شرایط این یهمه علیه سرمایه

 نیروهای بین مبادله استثمار و  و تولید بسیارگونی نیازها، گسترش تولید، نیروهای پیشرفت که ستموانعی

 (410« ).کنندمی سد را روحانی و طبیعی

که مارکس  ما ممکن است افسوس آن سنتی بودن را بخوریم اما نه محدود یا درویشانه بودنش را؛ و با این

و از این رو رد کردن آن را پیشروی    -شمرد  پرستی برمیسازی طبیعت را شکلی از بتجا خدایگاندر این

نیازهای حیوانی محض میدر   از  فراروی  بودیم  راستای  پیشتر شاهد  عالوه مقهور ساختن به  -داند که 

داری است.  ی سرمایهردیف استثمار طبیعت و نیروهای فکری ویژهگیرد که همطبیعت را نیز در نظر می

سازد.  ی میکرد خود در جهانی واقعشمولی خویش را به مدد عملشکستن سنت، جهانسرمایه با درهم

کرد سرمایه،  زمان و در اثر عملست؛ با این حال همنهایت تاریخی اشمولی آن بیتر که بگوییم جهانروشن

 با راند،می آن سوی به   وقفهبی سرمایه که شمولیفراگیرندگیِ جهان»   ناتمام ماندنش عیان شده است:

جا یکی از آن موارد ناسازگاریِ اصطالحات  ایندر    -«  شودمی روروبه سرمایه خودِ سرشت  در موانعی 

 از معین ایمرتبه درموانعی »که    -تر به آن اشاره کردیم  ها/ موانع« را شاهدیم که پیش»محدودیت

 رفع سوی  به و سازندمی هویدا  گرایش مانع این  بزرگترین چون هم را  سرمایه  خودِ تطورش،  و  گسترش

 (410«)تازند. می پیش خویش به اتکا با سرمایه الغای و

این موانع کمابیش روشندر مرحله داریم  ما در آن قرار  از یک سو حرکت بیی کنونی که  ی  وقفهاند. 

های تولید پیشینی با سرعت ادامه دارد. از سوی دیگر، چند ی شیوهسرمایه در راستای دراختیار گرفتن همه

جا تز مشهور آندره  کند. شاید در اینبرابر این فرایند مقاومت میداری هستند که در  عامل درونی سرمایه

نیافتگی« برایمان تداعی شود، فرایندی که سرمایه با استفاده از آن آگاهانه  ی توسعهگوندر فرانک، »توسعه
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شدنِ  توانیم شبح هولناکِ شهریشدن بازداشته است. یا میو سنجیده برخی مناطق جهان را از صنعتی

  های زاغهسیاره  رود که مایک دیویسشمار میبه  از توسعه را به ذهن بیاوریم که خصلت چیزی  گسسته 

ی  استعمارگر است. یا همین بازاندیشی تازه دربارهاز دنیای  نامیده است که بنا به شرح فرانک خودْ میراثی

مجموعه که  کارگری  جنبش  طوالنی  کالکتیوی  تاریخ  اِندنوتز   The Endnotes]   دی 

Collective]  عنوان »تاریخچه در طول  با  اساسی که  ادعای  این  با  است،  داده  انجام  ی جداسازی« 

[  atomizingساز ]ذرهها بلکه ویژگی]های[ ذرهی کار در کارخانهیارانهی بیستم »... نه وجوه همسده 

زنند که  ان چیزی حرف میی این اندیشمندان از هم( همه84،  2015سرمایه بود که دست باال داشت.«)

با یکپارچگی روزافزون در ضمن  ارنست لوف »اجتماعی بودن غیراجتماعی« می بازاری  نامد، حالتی که 

می نیز  چندپارگی  این155،  2014شود.)موجب  در  سرمایه  (  برای  که  دارد  اهمیت  نکته  این  یادآوری  جا 

کنند، کاربردی  ی کارگر را چنددسته میطبقههایی که  ویژه در رویهشمولی، بهتک این موانعِ جهانتک

اعتنایی خویش به  ی امر اجتماعی پرده از بیروشن دارد. با این همه، سرمایه با نابود کردنِ دقیقاً خود ایده

شمولی،  دارد که با این حال بر آن استوار است. از همین روست که هر یک از این موانعِ جهانتمدنی برمی

دهد اما ناتوان از برآوردن  ست که سرمایه وعده میایتر از کامیابیی ناخرسندی هرچه بیشزمان عرصههم

البته امکانی که فقط با کنش انسانی به واقعیت    - های اختالل ممکن هستند  آن است؛ به بیان دیگر، عرصه

 پیوندد. می

همان  بوده   ه یسرما  خودِ  ه یسرما  ی برا   د یتهد  نیتر گبزر  اما هست.  میطوو  استدالل  لوف  که  کند، ر 

ارزها  ی همی مبادلهو بسته  ی زندگانی را از روزنِ تنگای که در عمل کوشیده که یکسره هر جلوه»جامعه

های  ترین گرایش( سرمایه برای فرونشاندن مخرب156،  2014شود.«)پیش ببرد ناتوان از بازتولید خود می

افزایی ارزش متکی  ناپذیر خود به ارزشگوناگون برای عطش سیریخویش همواره به قلمروهای خارجی  

پیشاسرمایه است: جوامعی  و  بوده  اجتماعی  بازتولید  قلمرو  استثمار کرد،  تکامل خود  در جریان  داری که 

دولت اواخر،  همین  تا  می  کمابیش  الزم  روزگاری  رفاه  دولت  اگر  آنرفاه.  مینمود،  لوف  که  گوید  گونه 

جاری برای میسر ساختنِ استثمار مولدِ توان کار به شمار   چنینهمهای آتی و از هزینه مخارجش »بخشی

از دولت رفاه در دورهمی پا پس کشیدن  داری« این  ی کنونی بدین معناست که »به دید سرمایهآمد«، 

درواقع قادر  د، و  جا که فرایند تولید تمایلی نداراست، از آن  یافته« مبدل شدهها به »منابع بدتخصیصهزینه

 ی مستمندان« در آغوش خود باشد.  نیست، که دوباره پذیرای »ارتش ذخیره

آید:  شمار میبه  داریی سرمایههای ویژهبحرانگرفتن رشتههای شدتی کنونی یکی از دورهبنابراین، زمانه

ها را به  ی انسانشمار، همهانگشتداری جز معدودی  افزایش نابرابری، نبود عیان این امکان که سرمایه

رفت  که احتمال می  ترین مانعی راتر که جدیمحیطیِ هر دم نمایانکامیابی برساند، و یک بحران زیست
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توانیم در  جا باز هم می[ در این11تراشد.]می  داریسرمایه بتواند ایجاد کند در برابر بازتولید خود سرمایه

ترین موانع را سر راه  جا که پیشروی خود سرمایه سختص بدهیم، آنکار بودن منطق هگلی را تشخی

با عاملیت   [recuperationجانی تازه گرفتن ]  - ی نهایی  کند. فقط آن مرحلهی آن ایجاد میتوسعه

  - ماندگارِ خود سرمایه باشد  بشری خودآگاه که قادر به شناخت این موانع در حکم محدودیت، یعنی درون

 ور مارکس، هنوز پدید نیامده است. است که، به با 

ها. پیداست که خودکارسازی در اقتصاد کنونی احتمال دارد تعداد  به این ترتیب بازگردیم به بحث ماشین

براند  بی بیرون  تولید  فرایند  از  را  از کارگران  دیگر، همان  -شماری  پیشکارگرانی که  اشاره  طور که  تر 

ای دائمی خواهند شد.  شوند، بلکه درعوض تبدیل به زیرطبقهانگاشته نمیای ارتش ذخیره  ام، گونهکرده

دارها استثمارت  روزی که سرمایهطعنه گفته بود: »آن سیهترها بهطور که جُوان رابینسون خیلی پیش همان

(. البته به همان ترتیب که  45،  1962روزی که استثمارت نکرده باشند کجا!«)کرده باشند کجا و آن سیه

  تصرف کار مازاد به تولید علم و هنر مبدل شد، خودکارسازی نیز »عناصر مادیِ پرورشزمان موجود و قابل

ای کمونیستی را جایی تخیل کرد که جامعهبینی میکند«؛ مارکس همین را پیشفردیتی غنی را ایجاد می

ای که بخواهد موفق  شاخه  تواند در هری کاری صرف ندارد بلکه میکس فقط یک حوزهکرد که »هیچمی

گاه به شکار برود و بعدازظهر به ماهیگیری و  ای که در آن میسر است که }فرد{ »صبحشود«، جامعه

ادبی«) نقد  به  شام  از  بعد  و  باشد  مشغول  گاوداری  به  عبارت  53،  1998عصرگاه  مادی«  »عناصر   .)

را مبدل    روزیِ جاماندگی از استثمارسیهخود هیچ پیامد خاصی در پی ندارند.  خودی  ست؛ عناصر بهدقیقی

 کند مستلزم کنش است. کردن به فردیتی غنی که مارکس مجسم می

از این تحوالت  برخی اندیشمندان چپ  چون همکه  این افزایش    -گرای معاصر تصور کنیم که هر کدام 

تواند مستقیم به آزادی بینجامد به  می  -محیطی  ی زیستو باطل، ابداعات فناورانه، فاجعه  جمعیت عاطل

را با ایجاد    - پذیری کنش  ی امکانمشاهده  -ماند که شناخت آزادی  معنای هگلی ماندن است؛ به این می

آن یکی بدانیم. سرمایه اگر به حال خودش رها شده باشد قادر به ایجاد آزادی که هیچ بلکه فقط تخریب  

ست. داند مقید به تاریخ یعنی سیاسیه گرفتنی که مارکسیسم الزم میتاز آفریند. بنابراین، جانتر میبیش

ی او در خدمت بشری که هنوز پا به  است، همانا نقد بالیده باوری مارکس بر این بهبودی متکیانسان

 عرصه نگذاشته است. 

 

های مفیدشان  برت بنیامین، بابت واکنش  چنینهم ، و  یتیسوسا  اند  نسیساجا مایلم از خوانندگان ناشناس * دراین 

 نویس قبلی این نوشته تشکر کنم. به پیش 
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 های مترجم است. های داخل }{ افزوده ** نوشته

 : از ستایترجمه  حاضر ینوشته*** 

The Grundrisse as Method: Surplus Value, Surplus Labor and Freedom from 

Work, Paul Stasi, Science & Society, Vol. 83, No. 4, October 2019, 522–535. 

 

 ها یادداشت 

[1 .]  Paul Revere ی برای  اگر و از قهرمانان مردمی جنگ انقالبی آمریکا با بریتانیا بوده که در ایجاد سامانه : صنعت

ی نزدیک  نیروهای آمریکایی درباره برای هشدار به  1775شبِ« او در آوریل اعالم خطر نقش داشته است. »سواری نیمه 

 بدل شده است. م   نیز  ی مردم آمریکا به استعارهشدن نظامیان بریتانیا بسیار مشهور است و با راه یافتن به فرهنگ عامه 

 باره: گرایانه در این هایی با نگاه چپ کتاب  [. 2]

Inventing the Future, by Nick Srnicek and Alex Williams (2015) and 

Postcapitalism: A Guide to Our Future, by Paul Mason (2015) 

توان همه را نام برد، چندان که با جستجویی ساده  قدری پرشمارند که نمی های عمومی نیز به های موجود در رسانه روایت
 شود.  در گوگل مشخص می 

ها، مسیری کمابیش مستقیم را ردیابی  ی ماشین حیات معاصر قطعه ی  ای پرمایه درباره هری فردریک پیتس در مقاله  [. 3]

استریت{ ی بیستم، جنبش اشغال}وال ی نخست سده سازی در اوایل دههتا مبارزات ضد جهانی   امپراتوریکند که از  می

 یابد. و حتی حزب کارگر بریتانیا ادامه می 

  ماتریالیسم تاریخیبود که    2007در دسترس قرار گرفت، هرچند در سال    2001متن ویرنو نخستین بار در سال    [. 4]

 آن را منتشر کرد. 

مارکس  های نگری از دیرباز در کانون این سنت جای داشته است. برای مثال بنگرید به کتاب او  در واقع، نوشته  [. 5]

ارائه شده بود. با این همه، به نظر پیتس تفاوت    1978گفتارهایی که ابتدا در  ، براساس درس 1992،  فراسوی مارکس

 وجود دارد.   امپراتوری  های حاضر در و استدالل   مارکس فراسوی مارکسدر  چشمگیری میان موضع پیشین نگری  

فقط در پیش   سرمایه»در حالی که مارکس در    [. 6] ختی پرداخت، در  شناگفتارها به مسائل روشگفتارها و پی تقریباً 

(.  200،  2013ی{ بازنمایی پیش کشیده شده بود«)هاینریش،  ی اساسی مدام در خالل }مرحله این مسئله   گروندریسه

رو  دهد و از همین ها« به دست میی ماشین نقدی ضمنی از »قطعه  سرمایهالبته سخن اصلی هاینریش این است که  

 کند.  داری متأخر مبدل می تحوالت معاصر در سرمایهمایه برای متن قبلی را به راهنمایی کم

[7 .] Wertkritik -   دست    1980ی ست که از دهه بسته از اندیشمندان آلمانی چندان هم نام گروهی نه  -یا نقد ارزش

بوده  قلم  ویراستاند. مجموعه به  عالیِ    شدهی  ارزش و  ویراستاران،    مارکسیسم و نقد  و دیگران،  (  2014)الرسن 
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ی ویژه اثر استادانه متأثر از آثار موشه پوستون، به   چنینهمها  زبان است. آن ها در جهان انگلیسی نخستین حضور جدی آن 

 هستند.   ی اجتماعی زمان، کار و سلطه او، 

ترینشان  شدهسود نقد شده است، احتماالً شناخته ی  جاست خاطرنشان کنیم که تز مربوط به نرخ کاهنده جا به در این   [. 8]

همه قائل به حفظ این تز در شکلی  ایندان ژاپنی نوبو اوکیشیو باشد و البته همین اواخر نقد دیوید الیبمن که با نقد اقتصاد 

ها با نظر اوکیشیو  ته ای از نوشها در مجموعه سالکه این اواخر مایکل رابرتز، طی چنان شده است. اندرو کالیمن، هم بازبینی 

جاست که آن  ست نسبتاً فنی، اما به جا برای صحبت از این بحث مناسب نیست که اغلب بحثی مخالفت کرده است. این 

شود دشواری بنیادینِ یافتن معیاری درست  ی دردسر می مایهچه  آن   بزنیم.  ای پردردسر از پژوهش عالمت عنوان حوزهرا به

ی نرخ سود ناگزیرند بر انواع و اقسام چیزهایی متکی باشند که علم اقتصاد قادر به  ها درباره ست. بحث برای ارزش مازاد ا 

با ارزش است.    -بسته  هم  چنینهم وضوح  هرچند به   -   ای متمایزشان است، مانند قیمت، اما قیمت قطعاً مقوله گیری اندازه

  چنین هم دهد و  دست می سودمند از دیدگاه او در این بحث به[ درکی  The Long Depressionرابرتز ]  رکود بزرگِ 

 The Failure of Capitalist]  دارانهناکامی تولید سرمایهی دیدگاه کالیمن نیز در فصل ششم کتاب  فشرده

Production  هفتم فصل  نیز  و  »سرمایه«بازپس [  مارکسگیری   Reclaiming Marx’s]  ی 

“Capital”]  است الیب  .موجود  عنوانکتاب  با  به   من  سیاسی  اقتصاد  شیوه اقتصاد  علم   Political] ی 

Economy After Economics کند به مشکلی  ی سود را تشریح می ی نرخ کاهنده ی او درباره نظریه   زمان که[ هم

 کرد. گیری توان اندازه یک را نمی توان و کدام هایی از ارزش را می که چه جلوه پردازد، این تر نیز می اساسی 

تواند معادل بهتری باشد، اما من  [ می devalorizationکاهی« ] پیشنهاد نیل الرسن به من این بود که »ارزش   [. 9]

ی{ نیکوالس استفاده  [ }ترجمهdevaluationزدایی« ] شود از »ارزش شده ظاهر می چنان در جایی که در متنی نقل هم

 کنم. می

 امکان  {خریدار و فروشنده بین } صِرف جدایی  دلیل  به  و  -د  شو روروبه  ناکامی  با  فرآیند این  بگیریم فرض»  [. 10]

 تنهانه  که است  شده  مبدل ارزشی بی  محصول  به  دار سرمایه پول  آنگاه  -  مهیاست مورد  آن  یا  این  در  ایناکامی  چنین 

 ( 403« )است داده  دست از هم  را  اشاولیه  ارزش  بلکه نیاورده،  دست به نوینی  ارزش

عالوه جا به توانستم در این کند، می روح جهانی هگل عمل می   چونهم اگر استدالل اصلی من این است که سرمایه    [. 11]

کند،  نیچه رفتار می   اراده به قدرت  چون هم تر  ای که به بار آورده بیش محیطی بگویم که سرمایه از نظر بحران زیست 

 چیز. خویش اراده کند تا به هیچدهد به نابودی از این نظر که ترجیح می 

 

 منابع 

Althusser, Louis. 1971. Lenin and Philosophy and Other Essays. Translated by 

Ben Brewster.  New York: Monthly Review. 

Davis, Mike. 2007. Planet of Slums. New York: Verso. 



294 
 

Endnotes Collective, The. 2015. “A History of Separation.” Endnotes, 4 

(October),  70–193. 

Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2001. Empire. Cambridge, Massachusetts: 

Harvard  University Press. 

Heinrich, Michael. 2013. “The ‘Fragment on Machines’: A Marxian 

Misconception in  the Grundrisse and Its Overcoming in Capital.” Pp. 197–212 

in In Marx’s Laboratory: 

Critical Interpretations of the Grundrisse, edited by Riccardo Bellofiore, Guido  
Starsota and Peter D. Thomas. Chicago, Illinois: Haymarket. 

Kliman, Andrew. 2012. The Failure of Capitalist Production: Underlying 

Causes of the Great  Recession. London: Pluto. 

———. 2007. Reclaiming Marx’s “Capital”: A Refutation of the Myth of 

Inconsistency. 

Lanham, Maryland: Lexington Books. 

Laibman, David. 2012. Political Economy After Economics: Scientific Method 

and Radical  Imagination. New York: Routledge. 

Larsen, Neil, Matthias Nilges, Josh Robinson, and Nicholas Brown, eds. 2014. 

Marxism and the Critique of Value. Chicago, Illinois: MCM Publishing. 

Lohoff, Ernest. 2014. “Off Limits, Out of Control: Commodity Society and 

Resistance in the Age of Deregulation and Denationalization.” Pp. 151–86 in 

Neil Larsen, 

Matthias Nilges, Josh Robinson, and Nicholas Brown, eds., Marxism and the 

Critique of Value. Chicago, Illinois: MCM Publishing. 

Marx, Karl. 2010. “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte.” Translated 

by Ben Fowkes. Pp. 143–249 in Marx’s Political Writings. Volume 2: Surveys 

from Exile, edited by David Fernbach. New York: Verso. 

———. 1973. Grundrisse. Translated by Martin Nicolaus. New York: Penguin 

Books. 

Marx, Karl, and Friedrich Engels. 1998. The German Ideology. Amherst, New 

York: Prometheus Books. 

Mason, Paul. 2015. Postcapitalism: A Guide to Our Future. London: Allen 

Lane. 

Negri, Antonio. 1992. Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. London: 

Pluto Press. 

Pitts, Frederick Harry. 2017. “Beyond the Fragment: Postoperaismo, 

Postcapitalism and Marx’s ‘Notes on Machines’, 45 Years On.” Economy and 

Society, 46: 3–4, 324–345. 



295 
 

Postone, Moishe. 1996. Time, Labor and Social Domination. Cambridge, 

England: Cambridge  University Press. 

Roberts, Michael. 2016. The Long Depression. Chicago, Illinois: Haymarket 

Books. 

Robinson, Joan. 1962. Economic Philosophy. Piscataway, New Jersey: 

Transaction. 

Smith, Tony. 2013. “The ‘General Intellect’ in the Grundrisse and Beyond.” Pp. 

213–232  in In Marx’s Laboratory: Critical Interpretations of the Grundrisse, 

edited by Riccardo Bellofiore, Guido Starsota and Peter D. Thomas. Chicago, 

Illinois: Haymarket Books. 

Srnicek, Nick, and Alex Williams. 2015. Inventing the Future: Postcapitalism 

and a World without Work. New York: Verso. 

Virno, Paolo. 2007. “General Intellect.” Historical Materialism, 15:3, 3–8.  

 

 

 2Zv-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

 

  

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


296 
 

 

 لبنان  امیق یانقالب تیماه

 

 2022مه  31

 وب یا  ی : جاد ثاب و جووینوشته

 ی عی: مژگان بدیترجمه

 

 استقالل لبنان از فرانسه  1943نوامبر  22

 داخلی لبنانآغاز جنگ  1975آوریل   13

 تصویب قانون عفو عمومی برای بخشودگی جنایات جنگ داخلی   1991اوت  26

 وزیر رفیق حریریترور نخست 2005فوریه  14

 2015تابستان  
ی« لبنان که نخستین راهپیمایی بزرگ  هد می ی گندتظاهرات »تو بو 

 »جنبش مدنی« پس از پایان جنگ داخلی بود

 2009انتخابات ملی از سال نخستین  2018می  6

 «؛ آغاز قیاماپ واتس اعالم »مالیات برای  2019اکتبر  1۷

 وزیر در پی نخستین پیروزی قیام استعفای نخست 2019اکتبر  29



297 
 

 ها کنترل غیررسمی سرمایه را اعالم کردندبانک 2019نوامبر  1

 وزیری انصراف دادندنامزد نخستبر اثر فشار تظاهرات خیابانی، دو  2019نوامبر و دسامبر 

 2019نوامبر  19
معترضان از ورود نمایندگان به پارلمان برای تصویب قانون عفو جلوگیری  

 کردند

 معرفی شد   وزیرنخستعنوان حسن دیاب به 2019دسامبر  19

 ی خشم آغاز هفته 2020ژانویه  14

 2020مارس  15
به   لبنان  در  قرنطینه  وضعیت  کوویدـاعالم  به  ؛  19دلیل  کمک  برای  ارتش 

 اجرای قرنطینه وارد عمل شد

 2020اول مه  
را برای دریافت  لبنان رسماً درخواست کمک از صندوق بین   10المللی پول 

 میلیارد دالر وام امضا کرد 

 2020مه  27
های خصوصی و بانک مرکزی دوباره  در طرابلس با حمالت به بانک  هااعتراض

 معترض به دست ارتش کشته شد.  ور شد. یکشعله

 

 مقدمه

شب   بخش  ب یمه  آتشی  ،2019  اکتبر  14- 13در  و  سور  ییهالبنان  درنورد  ه یاز  جردیرا  در    ن یا  انی. 
درختان    ینابود  یساالنه  نیانگیدو برابر م  باً یدرخت در لبنان نابود شد، که تقر ون یلیم  3حدود    یسوزآتش

مورد انتقاد    شدتبهشکست در مهار بحران    لیبه دل  زی ن  نیاز ا  ش یساعت است. دولت که پ  48در فقط  
پروتکل    یصدا رو   یها برنامه  ی برا  کهنیبر ا  یکرد مبن   شنهادیپ  یاحهیاکتبر ال  17قرار گرفته بود، در  

[  1].کندیم  نییتع  اتیاَپ مالمانند واتس(   Internet Protocol (VOIP) OverVoice)  نترنتیا
از   شیب افتیمنظور دربه یاضاف درآمدکسب  یاز تالش دولت بود برا یاپ« بخشواتس اتی»مال شنهادیپ

وعده داده شده بود.    س یدر پار ( CEDRE) سدر  یالمللنیکه در کنفرانس ب  « یدالر »کمک  ارد یلیم  11
  ی هیدر فور ( PARIS 1) کی  س یبود که با عنوان پار  یی هامجموعه از کنفرانس  نیکنفرانس چهارم  نیا

 .{ آغاز شدسی}در پار 2001

بود.    ری گچشمکامالً    ساعت  48و واکنش دولت پس از گذشت    یسوزواکنش شهروندان به آتش  تقابل
گرد هم آمدند تا آتش را خاموش کنند.    ،ینیآوارگان فلسط  یهااز اردوگاه  یحت  ،یانهیشیبا هر پ  انیرنظامیغ

آغاز شد.    زین  یبارندگ  انهبختو خوش  دیرس  زین  ونانیاز اردن، قبرس و    یارسال  یماهایهواپ  ن،یعالوه بر ا
دولت نخبگان  زمان،  همان  مار  یدر  م  و یمانند  جنبش  از   Free Patriotic) آزاد  یهنیعون 

Movement) قرار داده است، بدون    ریتأثرا تحت  یحیفقط مناطق مس  ها یسوزا کردند که آتشادع
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  ی اور بود، منطقهشعله  جادر آن  هایسوزآتش  ترشی که ب  ییشوف، جا  یکه منطقه  ت یواقع  نیتوجه به ا
با اکثر  را سپربال قرار    یسور  انیپناهجو  دندیکوش  یحت  استمدارانیاز س  گرید  ی. برخهایدروز   ت یاست 

  ی متروکه  یهااند تا به خانهرا به راه انداخته  یسوزآتش  انیجوپناه  نیاز ا  یها ادعا کردند که گروهدهند. آن 
 .نقل مکان کنند یلبنان

صور، بعلبک،    روت، یب  ی دولت هزاران نفر را در سراسر لبنان از جمله شهرها   یتی کفایاز ب  یناش  ی هایدیناام
  ها ابانی، به خ2019اکتبر  17خودجوش در شب   ییهادر اعتراض گر، یاز مناطق د یار یو بس دهیسع ه،ینبط

بود   ی{ همان کاهیعرب   یالمثلخالص بود و }طبق ضرب  ریاپ تواتس  اتیکه مال  دیرسی؛ به نظر مکشاند
 .را پس گرفت  یشنهادیپ ات یبود که دولت بالفاصله مال ی که کمر شتر را شکست. اعتراضات به حد

معترضان و فعاالن، از    جیها بساوج سال  ینقطه  شود،یم  دهیاکتبر نام  17انقالب    ای  زشیبعدها خ  چهآن
بو  انتخابات شهردار   2015[ در  1- 1]«یده یگند م  یجنبش »تو  پارلمانو    2016در    هایتا    یانتخابات 

دامن    زشیخ  آتش  یها اکتبر به شعله  17قبل در    یها سال  یو اقتصاد  یاسیس  یها ، بود. شکست2018
اکتبر در آتش سوخت و   18تا    روتیاز مرکز شهر ب  ییهاهرگز« را گسترش داد. بخش  ایزد و لزوم »حاال  

 .بسته شدکامالً  ها،کیزدن الستبا آتش ترشیو ب ،یااز کشور با موانع جاده  یادیز  یها بخش ی هاراه

  19-دیکوو یجهان  یر یگبا همه  ت یوضع  ن یشد و ادر لبنان بدتر    زش یبا شروع خ  یو اقتصاد  ی مال  ت یوضع
  ی ها زشیشروع نشده بود. لبنان از زمان خ  2019حال از    نیدر لبنان با ا   یشد. مشکالت مال  زین  ترمیوخ

افول    گر،ید  یاست. از سو   دهفارس بو  جیخل  یهاهی شاهد فرار سرما   قایو شمال آفر  انهیدر خاورم  2011سال  
اتفاق آن    بی قر  تی ــ که اکثر  یمل  ی فساد و بده  ی جهی بود. نت  رگذار یتأث  ز یبر لبنان ن  ه یاقتصاد سور به 

بدهدرص  90  باًی)تقر بانک  ید(  بانک مرکز  یمحل  یهابه  بانک، کمبود    نیاست، چند  یو  به  بار هجوم 
اپ«  واتس  اتیبر »مال  یْاز مفسران لبنان  ی اریبس  یتها و حاز رسانه  یار یسوخت و اعتصاب بود. اگرچه بس

 [ 2] . ختیرا برانگ یخشم عموم  گرید ط یشرا یار یعوامل و بس ن یا ی از همه یبیاما ترک کنند،یتمرکز م

مشخص    یتمامرا به  یبه بعد قواعد باز   یجنگ داخل  انیلبنان از پا  یفرامل  گارشیالساالر ـ  جنگ  یطبقه
با خود و با    توانستیآن م   ق یطبقه از طر  نیکرد که ا  ه یتشب  ی ایبه کشت  توانیم  زیکرده بود. دولت را ن

قدرت را    یساختارها  ی پروریحام  ی هاتجارت کند. شبکه  یو غرب  ی رانیفارس، ا  جیخل  ی هینخبگان حاش
.  کنندیحفظ م  دارند،یها وابسته نگه م را به آن  تی از جمع  ییهاو بخش  رسانندیطبقه سود م  نیکه به ا

مناطق را محدود و کل    نیوآمد برفت  ی آزاد  عیسر  یها یسازیو خصوص  انددهی پوس  یعموم  ی هارساختیز
 .کندیکشور را فلج م

به سه   کیو نزد  یسال جنگ داخل  15پس از    یروند بهبود  چونهم  دیرا با  2019  زشیخ  ب،ی ترت  نیا  به
دخالت را    نیترکه در امور آن کم  کردندیم  یزندگ  یدر کشور  هایدهه پس از آن در نظر گرفت. لبنان

دانست که    یضجنبش خودجوش مح  دیلبنان را با  یکنون  زشیکه خ  دید  میحاضر خواه  یداشتند. در مقاله
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داد که    مینشان خواه  ،چنینهمبود.    یریگدر حال شکل  2011از سال   زشیخ یروها یو ن  یاقتصاد  طیشرا
با اسطوره  یبرا   ی زوریکاتال  چون هم  زش یچگونه خود خ کل ملت عمل کرده است:    نیادیبن  ی هامقابله 

که مقاومت    میده  نشان  م یخواهیم  ت، یرفتن رو به جلو. در نها  ی برا  ی ریروشن کردن مس  ی تالش برا
 .است  زش یخ ن یا یمقابله با خطرات احتمال یراه برا نیترمناسب دار یو پا رمتمرکزیغ

 لبنان  لیتشک  یهاو اسطوره یداخل  یهاجنگ ،ییگرافرقه

حاکم    ی وجود طبقه  هیدارد که به توج  گذار انیبن  یها از اسطوره  یا مجموعه  زین   ی گریمانند هر ملت د  لبنان
  ی نیحاکم را بازآفر  یکه طبقه  یی هاشیو پو  یها در پنهان کردن روابط ماداسطوره  نی. ا کندیکمک م

 .برخوردارند یمهم  یکیدئولوژیاز کارکرد ا جهینقش دارند و در نت کندیم

  ن یاست. بر اساس ا(  National Pact) یمل  ثاق یها، ظهور »لبنان مدرن« و ماسطوره  نیا  نیترمهم
به استقالل لبنان از فرانسه    1943نوامبر    22که در    ی ابتکار خود لبنان است و عامل  یمل  ثاقیها، ماسطوره

م کرد.  شفاه  یمل  ثاق یکمک  نانوشته  ی »قرارداد  تقس  « یا و  بر  آن  در  که  و    یهایرسک   م یبود  پارلمان 
  1932  یسرشمار   یبر مبنا   مان یپ  نیتوافق شد. ا   یبندهیسهم  ی دولت بر مبنا  یاصل  یها نقش  ص یتخص

  6:5و مسلمانان به نسبت    ان یحیمس  نیپارلمان ب  ی هایشد. کرس  میتنظ  یسرشمار  نیآخر  ی عنیدر لبنان  
جمهور و    سیتوافق شد که رئ  مانیپ  ن یلبنان است. در ا  ت یجمع  ی تنوع کل  یدهندهشده که نشان  میتقس

  عه یمسلمان ش  زیمجلس ن  سیو رئ  یمسلمان سن  ریوز نخست  ،یمارون  یحیمس  شهی ارتش لبنان هم  سیرئ
 .باشد

  در لبنان شکل گرفت، از آن فاصله  «ی»توازن قدرت  نیکه چن  یبار   نیدر نخست  یمل  ثاقیحال، م  نیا  با
[  2ـ1جبل لبنان]  ی ه«ی»متصرف  سیپس از تأس  1860بار در سال    نیتوازن قدرت نخست  نیداشت. ا   یادیز

و    1840  یهاشد که در طول دهه  سیتأس  یافرقه  یهادادن به جنگ  انیپا   یبرا  هیظاهر شد. متصرف
  ی دهقان  ی هاامیق  توان یها را مجنگ  ن یلبنان درگرفته بود. ا  ی عثمان  ی در امارت جبل لبنان در دوره  1860

تغ   یفئودال  ازات یامت  هیعل کشاورز  ی اقتصاد  رییو  سمت  ا  فیتوص  ینقد  ی به  بازتاب  جنگ  نیکرد.  ها 
  انیپا  ی. براشدندیمحسوب م  زین  هایو فرانسو  ها یسیانگل  ،یعثمان  یامپراتور  نیب  یابتین  یهایریدرگ

اداره   (Mutasarrif) یعثمان  یمنصوب امپراتور  یتوسط فرد  دیبا  هیمتصرف  ها،یریدرگ  نیدادن به ا
تأ  د یبا  زی ن  یاستعمار   ی ها قدرت  ر یاما سا  شد،یم مشاور، دو نفر از هر    12  ،چنینهم.  کردندیم  دییاو را 

( به  یمُلک  ان یحیو مس  ونانیارتدکس    یسا یکل  انیحیمس  عه،یش  ،یسن  ، یدروز  ،ی)مارون  یمذهب  ی جامعه
عنوان شناخته    نی، که به ا(Confessionalism) یا هیسهم  ی. نظام پارلمانکردیفرماندار کمک م  نیا

  ی هایکرس  یمساو   ع یلبنان که به دنبال توز  یفرانسه در قانون اساس  تیمومیو تحت ق   1926شد، در سال  
نظام   نیباشد و حذف ا یبند موقت نیبود، پاس داشته شد. اما قرار بود ا  مانانو مسل  انیحی مس نیپارلمان ب

 .لبنان ذکر شده است  «یمل ی»هدف اساس یا فهیطا یبندهیسهم
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ا  ریناپذاجتناب  شرطشی بکر و پ  یوجه ابتکار   چیدر آن زمان به ه  یمل  ثاقیم   ن یاستقالل لبنان نبود. با 
ها را  قدرت آن  یحاکم بود که ردپا  یهاممتاز خانواده  تیموقع  ها همانا حفاظت ازاسطوره  نیا  امدیحال، پ

که    کردیم  نیتضم  دی با  یثاق ملی. مافتی  یعثمان  یدوره  یو ادار   یقدرت فئودال  یدر ساختارها  توانیم
ها خواهد  راه آهن( اکنون به نفع آن  ،یفرانسه )بنادر، بانکدار  سمیالیمولد لبنان تحت امپر  یروهای ن  یتوسعه

 .یبود و نه قدرت خارج

سال    ی افهیطا  یبندهیسهم  ستمیس  یناکارآمد افزا  یا جهینت  1958در  با  داشت.  احساسات    شیمرگبار 
  ن یداد. ا  ی در لبنان رو  زین  یسکوالر پس از انقالب عراق در همان سال، شورش  ی و شور انقالب  یعربپان

  یی کایآمر   یروها یکرد. ن  ی فواد شهاب از مداخله خوددار  یسرکوب شد که ارتش به رهبر   ی شورش زمان
گمان    رای شامون در لبنان مستقر شدند ز  لیجمهور وقت کام  سیبه درخواست رئ  زنهاوریآ  ن یبنا به دکتر  زین
)مصر    یمتحد عرب  سی تاستازه  یجمهور  قیو از طر   یشورو   ریاتحاد جماه  یشورش از سو  نیا  کردندیم

سور حماه یو  دلشودیم  ت ی(  به  بعدها  شهاب  ب  ییتوانا  لی.  مذاکره  بهیدر  شورش  طرف  دو  عنوان  ن 
ر   جمهور سییر شد.  آرامش  یجمهور استیانتخاب  دوره  ی نسب  یشهاب  داشت.  همراه    ی سالهشش  یبه 
 .شودیلبنان شناخته م  یینام گرفت و به عصر طال  سم« ی »دوران شهاب  اشْ نیجانش  ز یاو و ن  ی جمهوراستیر

.  رساندیلبنان م  استیمهلک در س  یهنجار   شیدا یو پ  یادیبن  یاسطوره  نیما را به دوم   سمی شهاب  دوران
  ی عیطب  ی عنوان نامزدهاشد تا به  یرهبران نظام  ی برا  یبدعت  گذارهی پا  یجمهوراستیانتصاب شهاب به ر

ب ن  ن یشوند. ا  یتلق  یاسیمختلف س  یها جناح   نیاجماع  را    یجهیتالگو بارها تکرار شد که در  آن ارتش 
لبنان است. هرچند شهاب    یی طال  یدوره  ی تر از آن، افسانه. اما مهمکردیم   یمعرف  طرف«یب  ی روی»ن

چند کارنامه  نیتوانست  در  را  مهم  به    یاصالحات  توسل  با  عمدتاً  لبنان  در  ثبات  اما  کند،  ثبت  خود 
  یدر شورشْ هرگونه بحث درباره  ب شها  یمداخله  گر، ید  یحفظ شد. از سو   یتیامن  یروها ین  ی ریگسخت

سهم نظام  از  معنا   یا فهیطا  یبندهیگذر  به  شورش  سرکوب  کرد.  خفه  را  حالت    یلبنان  به  لبنان  ورود 
از    یو تابع  کردیم  کتهیقدرت جنگ سرد د  یهارا موازنه  یداخل  یهاتاسیبود که در آن س  یریپذواکنش

 .ها بودآن

  کیشده است. وجود آن به حضور    لیلبنان تبد  ی در نوستالژ  یاساس  یلبنان به عنصر  « ییطال  عصر »
شده است که بنا به آن فقط    ف«یدولت ضع  یهی»نظر   جادیگره خورده، اما در عمل باعث ا  «ی »دولت قو

  ف یتضعلبنان عامل    یاسیمشکالت کشور را حل کرد و خود احزاب س  توانیلبنان م  ی نهادها  تی با تقو
  ی افهیطا  یبندهیکرد دولت سهمکه عمل   شودیگرفته م  دهیناد  تیواقع  نیا  ب،یترت  نیدولت هستند. به ا

  صیتشخ ن یحاکم فراهم کند. ا ی طبقه ی را برا  هی شده تا امکان انباشت سرما   ی هدفمند طراح یا به گونه
  ک یردموکراتیغ  یهامیژ« غرب و ر مندقدرت  یها از »دولت  ی سازنادرست از عملکرد دولت موجب بت

 .کندیم یدر خود آن کشورها را الپوشان هی انباشت سرما ندیو فرآ شودیفارس م جیخل
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از حضور مجدد    1970در سال    ،یافهیطا  یبندهینجات نظام سهم  یکه شهاب پس از مداخله براآن  شگفت
ساختن    یاعالم کرد که مردم کشور آماده  یکرد و با تأثر و شگفت  ی خوددار  ی جمهوراستیدر انتخابات ر

 یمشکالت ناش مسئولکرد که »مردم«  میافسانه را تحک  نیاو ا یهیانی. بستندین یدولت ـ ملت واقع کی
 .اندحاکم یطبقه  یهامیاز تصم

جنگ    ی امدهایشد. پ  داریپد  1975  یلبنان سرانجام در قالب جنگ داخل  یانظام فرقه  ریناپذاجتناب  یجهینت
با پ1967در سال    لیاعراب و اسرائ پا  لیقاطع اسرائ  یروزی، که  ن  د،یرس  انیبه  لبنان را  گرفت.    زیدامن 

نشانسال لبنان  در  گسترده  اعتراضات  پانتنش  یدهندهها  سر  بر  سکوالریعربها    ی»مسئله  سم،یسم، 
  ت یقاهره مشروع  1969)ساف( در لبنان بود که با توافق    نیفلسط  بخشیو حضور سازمان آزاد  ن«یفلسط

  ی تا چه حد از کنترل خارج شده بود. جنگ داخل  یلبنان  سم یونالیکه ناس  دادینشان م  چنینهم[؛ و  3] افتی
  یلیشده بودند، خ  فیتعر   ی افهیطا  ی بندهیکه منحصراً در خطوط نظام سهم  دی جد  یاسیاحزاب س  جادی با ا

جداگانه،    یدر مدت پانزده سال، لبنان شاهد دو اشغال نظام  ن،یشد. عالوه بر ا  ل یتبد  یا فرقه  یزود به جنگ
  ی هاجناح   ینابود  یشدهبود، که هر دو با هدف اعالم  ز ی( ن2005-1976)   هی( و سور2000- 1982)  لیاسرائ
کشتار    ریعام نظقتل  نیشاهد چند  چنینهمکشور    نیها آغاز شد. اآن  عربانو متحدان چپ/ پ  ینیفلسط

جنگ، تعداد تلفات به    انیبود. تا پا  زین  1982در    ال یو صبرا و شت  1976و دامور در سال  تل زعتر، کرنتینا  
  ن یب  و نفر مهاجرت کردند، صدها هزار نفر آواره شدند    ون یلیم  کیحدود    د،یهزار نفر رس  150تا    100حدود  

 .تا به امروز »مفقود« هستند یطور رسمهزار نفر هنوز به 15تا   2

 (  2005-1990« )ی»بازساز یطوالن  یو دهه یطائف، عفو عموم  مانیپ

داخل  انیپا  با رژ  ییهاقدرت  ،یجنگ  »قیمومیت«  تحت  تصو  میکه  کردند  تالش  بودند    ی برا  یری اسد 
ا  میترس  استیس نت  یبازساز   یدهه  1990  ی باشد که دهه  امیپ  نیکنند که مبلغ  بود.  آن    یجهیخواهد 

(  هن« یو م  نیزم»سر  ی معناشهر )البالد، به    یخیدر مرکز تار  ژهیوبود. به  روتیدر ب   یسازیاز خصوص  یموج
بازساز  انحصار  خانواده   یخصوص  یواگذار شد، شرکت (Solidere) دریبه شرکت سول  یکه  به  متعلق 

که فقط از    تی روا  نیا  شد،ی م  دهیپوش  دیام  ی[ با چاشن4واقعاً موجود«]  سمیبرالی»نئول  نیا   ی. تلخیریحر
 .کرد یری جلوگ یاز خطر جنگ داخل توان یم  یروابط تجار قی طر

به عربستان    1960  یبود، در دهه  ونشاننامیبود. او که نسبتاً ب  یری حر  قیشاهد ظهور رف  1990  یدهه
پس از    یها در سال  ی ریبه دست آورد. حر   یادیوساز ثروت ز نقل مکان کرد و در صنعت ساخت  یسعود

ارتباط با    قی بود و از طر  یلبنان در طول جنگ داخل  ریدرگ  ی هادر جناح   یعربستان سعود  یندهیآن، نما
بدل شد. او تا زمان    1990  یدر دهه  یسن  یبرجسته  استمداریاسد و رابطه با غرب، به س  میو رژ   هایسعود

( که  2000و    1998  یها سال  نیب  ی کوتاه یفاصله  ی لبنان بود )به استثنا  ریوزنخست  2005ترور در سال 
بازگشت به »اقتصاد سابق لبنان، اقتصاد  چه  آن  از  ی ر یضد اسد او بود. حر  یندهیمواضع فزا  یجهیآن هم نت
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. او معتقد بود اقتصاد لبنان به  کردیم  تیحما  خواند،یم  ر«یپذانعطاف  اریو اقتصاد بازار آزاد بس  برال یباز، ل
ب  ی»اقتصاد بوروکرات  شیازکارافتاده،  حد  عقبکنترل  ار یبس  ک، یاز  درونشده،  و  تبدمانده  شده   لیزا« 

 ده یپوش  ی برالیل  یهایدر لفاظ   ل«برایرلیغ  قاًیعم  یها استیاو بود، اما »س  ت یاقتصاد اولو  ن یا  ی ای[ اح5]است.
به شرکت او،    یاز مالکان قبل  تیدولت از انتقال حقوق مالک  تیطور مشخص شامل حما[ که به6]شد یم

بود تا    ی رضرو  ی ریحر  یبرا  « کیاز حد بوروکرات  ش یوجود همان دولت »ب  گر، یبود. به عبارت د  دریسول
 .« کند  یبرداربتواند هم از کشور و هم از »بازار« »بهره

  ی ریحر   دنیاز به قدرت رس  ش یپ  یلبنان حت  یاقتصاد   ر یمس  ی خیمهم است که به غرابت تار   جا نیا  در
بود. در واقع، لبنان تنها    قیدق  یاز جهات  کرد،یم  ادیاز جنگ    شیپ  تیاو با عنوان وضعچه  آن  .میاشاره کن

  ر یبود که آن را از سا  م دو  ی[ در دوران پس از جنگ جهان7»اقتصاد بازار آزاد در جهان در حال توسعه«] 
  «یدولت  سمیالی»سوسچه  آن  یتحت سلطه یاآن هم در منطقه  کرد،یم  زیدر حال توسعه متما  یاقتصادها

اشدیم  دهینام با  دهه  نی.  در  لفاظ1990  یحال،  زمانه»هم  یریحر  ی،  روح  با    سمیبرالینئول  یخوان 
  م یشد. به قول کر برال«یبا قبل از جنگ کمتر »ل سهی[ بود و ازقضا اقتصاد پس از جنگ در مقا8]«یجهان

  یبرالی، »لبنان شروع به کنار گذاشتن نظام ل1990  ی { در دههیریحر  قی کشور دولت رف  ری }وز  یباگرادون
  یی ها »قسمت  یعنیکردند«،    بیرا با هم ترک  یو خصوص  یدولت  یها صاحبان قدرت بخش  رایخود کرد، ز

را به دست    یمنافعشان باشد« و »کنترل بخش خصوص  خدمت کردند تا در    ی را خصوص  یاز بخش دولت
 [ 10] .بود  یریحر  «یبرال یلریغ  یدر واقع همان »بازساز  نی[ ا 9]گرفتند تا آن را به انحصار خودشان درآورند.«

طائف    مان یمتخاصم پ  ی ها، گروه1989. در سال  شد یمحو م  یآثار جنگ داخل  د یبا  ی تحقق بازساز  ی برا  اما
  ه ی بود که ارتش سور  1990جنگ اما در سال    یواقع  انیداد. پا  انیپا  یرا امضا کردند که رسماً به جنگ داخل

[  9ـ1اکتبر شد.]  13کشتار    کبفرستاد و مرت  دیبود به تبع  بیعون را که در آن زمان رهبر دولت رق  شلیم
شده در  مرتکب  اتیجنا  ترشیب  ی، بر اساس قانون عفو عموم1991سال، در    ک یتر از  پس از گذشت کم

  یی گراقهفر   یایکرد و جغراف  فیرا تضع  یواقع  یطول جنگ مشمول عفو شدند که هرگونه روند مصالحه
طائف خواستار    مانی. پدیبخش  تیرا مشروع  یخلاز جنگ دا  دآمدهیپد  دیقدرت جد  یها( و ساختارها )کانتون

انحصار    را به لیاسرائ  یگر اهلل که نقش مقاومت در برابر اشغالحزب ی بود، اما برا ان ینظامخلع سالح شبه
متعدد    ی ترورها  قی بود و از طر  ران یو ا  هی سور  میژر   ت یاهلل مورد حماخود درآورده بود، استثنا قائل شد. حزب

مقاومت چپ    یهاسلسله ترورها چهره  نیکند. ا  ن ی»مقاومت« تضم  گاهیرا در جا  ودموفق شد انحصار خ
  هیو سکوالر را عل  یمردم  یمقاومت مسلحانه  ،یداد که در خالل جنگ داخلرا هدف قرار    1980  یدر دهه

  ج یدرت  لبنان به  ی داردر مدل حکومت  1990  یاهلل در دههحزب  گر،ید  ی کرده بودند. از سو  یرهبر   لیاسرائ
از سازمان اسالم را  آن  به سازمان1980  ی )دهه  ی انقالب  یادغام شد که  که    1990  یگرا )دههعمل  ی ( 

 .کرد  لیتا کنون( تبد  2008غالب در کشور )  یاسیس  ی رویاهلل شروع به شرکت در پارلمان کرد( و به نحزب
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  ی دوره انتقال  کیرا پس از    یا فهی طا  یبندهیسهم  ستمیبه س  دادنانیطائف پا  مانیهرچند پ  ن، یبر ا  عالوه
توافق نشده    یروشن  یچارچوب زمان   چ یکرد، اما بر ه  ی انتقال الزام  نیا  رشدنیپذامکان  ی قانون برا  نیو چند

  ی که راه را برا   ینیاز قوان  کی  چیهدوباره گرفت و    یجان  یافهیطا  یبندهینظام سهم  ب،ی ترت  نیبود. به ا
 .نشد ب یتصو کرد،یخروج از آن هموار م

را    یاحزاب جنگ داخل  یطرهیس  ،یو دولت  یخصوص  یهابخش  وندیو پ  یافهیطا  یبندهینظام سهم  حفظ
و    یها بودند. احزاب جنگ داخلآن  یندهیکه نما  یا فهیطا یشد برا   ی کرد. هر حزب محمل  ت یبر قدرت تثب

ــ به    مینامیم  بنانل  ی فرامل  یگارشیساالر ـ الجنگ  یما آن را طبقهچه  آن  ها ــآن  یگارشیمتحدان ال
ها از  ها فساد و اختالس بود. آنشدند. منابع ثروت آن  لیشان تبدوابسته  یها فرقه  ک یهژمون  ی صداها

  ا یاعطا کنند    یدولت  یخود قراردادها   یساختمان  یها به شرکت  توانستندیم  خود در دولت  تی موقع  قی طر
آن  یرقانونیغ  یهاپروژه  یبرا  یقانون  یپوشش دهند.  ه  ییهامقام  هاارائه  در    یها بانک  رهیمد  ئتیرا 

سود    یها اوراق قرضه با نرخ   قی را از طر  یدولت  یهایها بدهآن  قی دست آورند که سپس از طربه  یخصوص
 .کردندیم یدار یگزاف خر

  ی تمام  یبه نابود  ازین  یبرالیرلیغ  ی بازساز  یپروژه  بردشیقدرت خود و پ  ترشی ب  تیتثب  یحاکم برا  ی طبقه
کارگران    یعموم  ونیارگان آن، کنفدراس  نیو باالتر  ییکایسند  شامل جنبش   نی مقاومت داشت. ا  یسنگرها

  ی ها ونیدادن به فدراس  وازشد و با ج  ونیکنفدراس  ن یبود. فشار دولت باعث انشعاب در ا (GCLW) لبنان
 [ 11] .کرد ف یکارگران را تضع یطلبمبارزه یعموم ونیشرکت در انتخابات کنفدراس یبرا  ی کارگر یمواز 

  ی رفاه ماد  انیبه متول  برال،ینئول  یهااستیس  قیاز طر   یاجتماع  نیبرداشتن تأم  انیحاکم با از م  یطبقه
شکل   ی پروریحام  قی بود که از طر  برال« ی»شهروند نئول  ینوع  میآن تحک  یجهیشد؛ نت  لی»اتباع« خود تبد

(  میها/ احزاب )زعفرقه  ن حل« خود را در رهبرااغلب »راه یفرد یو اجتماع ی. مشکالت اقتصاد گرفتیم
استخدام    یدولت  یا در موسسه  توانستندیم  دیشا  می گرفتن از زعبودند با کمک  کار یکه ب  ی. کسانافت ییم

دور باطل،    ن ی. در اافتندییم  یدسترس  مارستانیبه دارو و ب  میبودند با توسل به زع  مار یکه ب  یشوند. کسان
.  شدیم  ترشیهم ب  یپروریافراد به حام  یوابستگ  شد،یم  ترکمتر و  کم  یخدمات دولت  ازیهرچه بودجه موردن

  ی. کارمندانافتیاز حکومت گسترش    ی در هر سطح  یاز احزاب نورچشم  یعی وس  ی در شبکه  ی پروریحام
شما را سرعت ببخشند. کارمندان    یرانندگ  نامهیگواه  افت یاندک، روند در  یارشوه  افت یبا در  توانندیکه م

از   یشهردار تا  یساختمان  یمجوزها  توانندیکوچک م  یاهیهد  ی اکه در  را    یبا کم  یکنند. حت  دیی شما 
که فرزندتان در امتحانات    د یابی  نانیاطم  دیتوانیمدرسه م   یممتحنان رسم  ی برا   یو چاپلوس  یزبانچرب
 .موفق خواهد شد یرسم

  ییگرافرقه  کیدئولوژیحال، تداوم ا   نیمهم است. با ا  اریبس  ریاخ  امیق  ینهیدرک زم  ی برا  یپروریحام  نقش
است که    یمعن  نیبه ا  شدهنهینهاد  ییگرادارد. فرقه  ت یاندازه اهم  نیبه هم  زین  یدولت  یروبنا   یواسطهبه
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  ی طور قانونبه  توانندیمختلف نم   ذاهبم  روانیکشور پ  نیعام در لبنان وجود ندارد. در ا  «یقانون »مدن  چیه
. شودیشناخته م  تیارج از کشور به رسمها در خ(، هرچند ازدواج آننید  رییتغ  قی ازدواج کنند )مگر از طر

تدف  یمسائل شخص مراسم  و  مرگ  طر  ن یمانند طالق،  که    شودیم  یدگیرس  ی مذهب  ی هادادگاه  ق یاز 
. مذهب هر فرد هنوز در  شودیم  نیتام  یرسم  یندگان مذهبینما   گرید  یپاها توسط دولت، همآن  یبودجه

  ییمنظور شناساکارت به  نی. ا شدیدرج م  یمل  ییدر کارت شناسا  تر شیکه پ  شودیثبت احوال آورده م
 .شدیاستفاده م یدر طول جنگ داخل ان ینظامشبه یبازرس ست ی ها در او اعدام آن هایرنظامیغ

حاضر از بازگشت    شهی و ترس هم  ی{ پس از جنگ داخلی}مل  یفقدان آشت  لیبه دل   یشخص  ییگرافرقه  نیا
مشروع    ی هایسرکوب نگران  یماهرانه از آن برا   یلیحاکم خ  یکه طبقه  یکی تاکت  شود،یم  د یجنگ تشد
روابط    ب،یترت  ن یا. به  اندازدیم  دیگریکصلح به جان    ی برا  ی دیعنوان تهدو مردم را به  کندیاستفاده م

  ی رهایلبنان در معرض تفس  نیخون  خیکه تار  یدر حال  شود،یم  دیبازتول  ینسلنیبه شکل ب  یا فرقه  یاجتماع
  ی برنامه نیتدو یحاکم در اجماع برا یطبقه یناتوان لیبه دل خیتار نیاست؛ چراکه ا کیرومانت ای کیتراژ 

  نیسکوالرتر یبرا  یحت انه یگرا تفکر فرقه  نیبنابرا. شودینم سیدر مدارس تدر  خ یدرس تار ی برا کپارچهی
: »من خودم  کندیم  ر یرا باورپذ  هایلبنان  جیرا   یخواهانهپوزش  حیتوض  نیاست و ا  ریناپذاجتناب  زیافراد ن
 « رفتار کنم   طورنیکه ا کندیمجبورم م ستمیاما س ستم،یگرا نفرقه

 (  2011-2005) هشتم مارس/ چهاردهم مارس ی دوگانه  لیتشک

در    بیمه  ی، انفجار2005  هی فور  14کشور بود. صبح روز    «ی بهبود  ریدر »مس  یشاهد گسست  2005  سال
حضور    ه یمدام عل  ی ریانفجار کشته شدند. حر   ن یدر ا  گر ید  ی رنظامیغ  21و    یر یحر  ق یرخ داد و رف  روتیب

طرفدار    لحود  لیام  یجمهور   استیر  یدوره  دیپس از تمد  ژهیوبه  گفت،یکشور سخن م  نیاسد در ا  میرژ
  ل یدل  نیشده بود. به هم  ریپذبر پارلمان امکان  هیکه در واقع بر اثر فشار سور  ید ی، تمد2007تا سال    هیسور
 .اهللمشارکت حزب  یو حت   ی است و احتماالً با آگاه  ی ری اسد پشت ترور حر  میشد که رژ  ر یباور فراگ  نیهم ا

  ی هاو و جورج  ریقص ریمخالف اسد مانند سم یهاتی از ترورها بود که شخص ی ا آغازگر رشته یری حر ترور
  ی نگار و مورخ بود و هاو روزنامه  ری)قص کیبرجسته از جنبش چپ دموکرات یگرا را هدف قرار داد؛ دو چپ

جبران    چنینهمو    ،لبنان بود(   ستیحزب کمون  رکلی }لبنان{ دب  کیبه جنبش چپ دموکرات  وستنیقبل از پ

مهم چپ و    یهاتیها شخص آن.  گرید  ی هاچهره  ی اری، و بسالنهارنگار معروف روزنامه  روزنامه  ،یتون

و با    یتا بهار عرب  تیوضع   نی. اهی سور  مینقطه مشترک داشتند: مخالفت با رژ  کیراست بودند که فقط  
 .کرد دایپادامه  2013ضد اسد در دسامبر   پلماتیترور مُحمد بها شَطَح، د

بود، در    افته ی  ت یطائف مشروع  مان یپ  ی واسطهاز گذشته و به  که نیدر لبنان با وجود ا  ه یسور   ینظام  حضور
لبنان تسلط کامل داشتند و هرگونه    یاسیس  یبر زندگ  باًیگران تقر. اشغالشدیمحسوب م  یعمل اشغال واقع
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را وحش با حکومت خود  م  انهیمخالفت  از  . کمکردندیسرکوب  با شدت گرفتن    کیتر  ترور،  از  ماه پس 
تظاهرات    نیداد. ا  بی اسد ترت  میاز رژ   تیرا در حما  یمارس تظاهرات بزرگ  8اهلل در  احساسات ضد اسد، حزب

  حات یتسل  یمسئلهمثالً    اهلل عبور شود،از خطوط قرمز حزب  دینبا  کهنیبر ا  ی به همراه داشت مبن  یامیپ
افراد مستقل شکل    چنینهملبنان و    یاسیاحزاب س  ت یکثرا   ی ز سومتقابل ا   یمارس، اعتراض   14. در  ینظام

انقالب سدر به  نها (Cedar Revolution) گرفت شد که  در   ی اسیس  تی با حما  تی معروف شد و 
دو    نیمارس بر اساس ا   14مارس و    8  ی هاکند. ائتالف  رون یرا از لبنان ب  ه یسور  م یموفق شد رژ  یالمللنیب

 .واقعه متولد شدند

کردند و خواستار    یمعرف  سمی ریترورشده، خود را حامالن مشعل حر  ری وزسو با نخستمارس، هم  14  اردوگاه
  یالمللنیب  ی فریدادگاه ک  ق یاز طر  ری وزقتل نخست  یو تحقق عدالت برا  مندقدرت  یدولت  ینهادها  جادیا

حزب    چنینهمو    ردک  سی{ تأسیری }سعد حر  ری وزائتالف از حزب المستقبل که پسر نخست  ن یبودند. ا
  ه ی سور  م یبه دست رژ  یجنگ داخل  انیجنبالط، که پدرش در جر  دیول  یبه رهبر  خواه یترق  ستیالیسوس

نقش    ز ین  یلبنان  یروهای{ نیِنظامشبه  جعجع از }گروه  ر یائتالف، سم  ن یشد. در ا  لیترور شده بود، تشک
بلوک    کهنی[ هرچند پس از ا12در زندان بود.]  یشرکت در جنگ داخل  لیداشت که در آن زمان هنوز به دل

پس از    یپارلمان را به دست آورد، از پارلمان عفو گرفت و حکم حبس ابد و  تیمارس توانست اکثر   14
 .افتی انیپا یسال در سلول انفراد 11گذراندن 

  هیاهلل و جنبش امل بود که نبمانند حزب  هیبه سور  کیکل از احزاب نزدمارس متش  8آن سو، ائتالف    در
  ه ی فور  6سال بعد، در    کیتر از  پارلمان بود و هنوز هم هست. کم  سی، رئ1992رهبر آن، از سال    ،یبر

اهلل،  با حزب  تفاهم  ادداشتی  یمارس، پس از امضا   14موسس    یها از بلوک  یکیآزاد،    یهنی، جنبش م2006
  لیآزاد، به دل  یهنیعون، رهبر جنبش م  شلیاشاره شد، م  تر شیطور که پ. همانوستیمارس پ  8به ائتالف  

شد. با    ریپذنرفته بود و بازگشت او با انقالب سدر امکا  دیبه تبع  1990اسد در سال    می}مخالفت با{ رژ
لبنان در سال    هیورارتش س  ینینشآزاد پس از عقب  یهنیحال، جنبش م  نیا با ا2005از  بهانه که    نی، 

 .اهلل بودنامه با حزبتفاهم ی امضا هیتوج یمحقق شده است در پ تشیمامور

تر  مستقل کوچک یهاآگاهانه زدند تا جنبش یمارس، دست به انتخاب  14اتحاد  ی برجسته یاسیس احزاب 
مارس    14و    8  یدوگانه  ریدرگصرفاً    دهندیم  حیها ترجبرانند. در واقع، آن  هیمختلف را به حاش  یها در فرقه

انقالب    یبرا  ندهیرا در آ  یانکمک کردند چراکه هر امک  بی رق  ی دوگانه  نیبه گسترش ا  ن،یباشند. بنابرا
  یامدها ی. از پکردیسرکوب م  تر کالیتر و رادمتنوع  دتر،یجد  ی هادگاهید  ی کردن فضا براسدر در جهت باز

شده   ی مارس قربان  14عون که در اردوگاه    شلیم یادعا   نیامثالً   کرد،  یپوشچشم  توان ینم  زیآن ن  یجانب
آزاد به    یهنیجنبش م  وستن یاهلل. پاو با حزب  ینامهتفاهم  ی اامض  یشد برا   یا بهانه  نیاست که البته هم

ادعا کند    توانستیاتحاد اکنون م  ن یا  را ی نداشت، ز  ترشیکه پ  دیبخش  یتیمارس به آن مشروع  8ائتالف  
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امل و    عه یش  ی هاگروه  یدر سلطه  ی طور انحصاربه  باً یمختلف است )که قبالً تقر  یها که متشکل از فرقه
 [ 13] .بود(  اهلل حزب ژهیوبه

  یجنگ  اتیاز آن و جنا  یناش  یهایرانیدر گرفت. و  لیاهلل و اسرائحزب  نیب  2006  ه ییماه بعد، جنگ ژو  چند
اسرائ افزا   ل،یمتعدد  احزب  یسابقهیب  تیمحبوب  شیموجب  از  شد.  منطقه  سراسر  در  گذشته،   نیاهلل 

در    لیاسرائ  سیتأس  ماننوع در جهان عرب از ز  ن یاز ا  یروز یپ  نیاول  لیاهلل مقابل اسرائحزب  «ی روزی»پ
 .بود 1948

دوام داشت. دولت لبنان که در دست ائتالف    2008اهلل فقط دو سال و تا جنگ مه  »ماه عسل« حزب  دوران
حزب  14 بود،  تهدمارس  را  مخابرات  دیاهلل  شبکه  که  م  اشیکرد  قطع  حزبکندیرا  ن.  سرعت    زیهلل  به 

  ن ید. به اکن  اع خود با اعمال زور دف  ی را تصرف کرد و موفق شد از شبکه  روت یاز ب  ی عیوس  ی هابخش
  ی جابار به  نیو ا  یبار پس از جنگ داخل  ن یاول  ی خود خارج شد و برا  ی امن نسب  ی هیاهلل از حاشحزب  ب، یترت

 .گذاشت ش یبه نما یلبنان ی هادر برابر گروه یتمامقدرت خود را به ل،یاسرائ

  تیزود روشن شد که موفق  یلیوجود داشت، خ  2005در لبنان در سال    یاسیس  دیتجد  یکه برا  یدیام  هر
کشور    ن یا  یاسیس  یدر عرصه  یاحزاب جنگ داخل  ی به مشارکت تمام  یبخشتیانقالب سدر مشروع  یاصل

 .احزاب در خطوط مخالف هم بود نی پس از جنگ است؛ هرچند ا

 (2019ـ2011کنار هم )  یبندو صف ی از بهار عرب ز ی گر 

بود، اما از اعتراضات    یرنگ جنبش کارگر کم  یایو اح  2011در سال    یلبنان شاهد اعتراضات محدود  اگرچه
  2011پرتالطم قبل از    یها با سال  توانیرا م  ینسب  یاستثنا  نینکرد. ا   یرویخود در منطقه پ  گانیهمسا
  ی سرنگون یبرا یواحد ررهب ،یعرب یکشورها ریکه لبنان، برخالف سا  تی واقع نیا چنینهمداد و  حیتوض

 .نداشت

دو    نیها بدست آورد، تنشرا در آن به  تی مارس اکثر  8که ائتالف    2009در    یاز انتخابات پارلمان  پس
مارس، و    14ائتالف    یهاشدن آمال و خواستهبرآورده  لیبه دل  یتا حد  افت،ی کاهش    یطور کلائتالف به

[  14.]دیانتخابات جد ن قانو ن یو تدو  نهیکاب لیدر تشک یپدریاز جمله شکست پ یاسیبحران س نیچند زین
  د،یرغم نبود قانون انتخابات جدشد. به  ز ین  یحزب  یدر اتحادها   رییتغ  نیموجب چند  یاسیاختالفات س  نیا

  2013دادند: در سال    ی بود، رأ   یکه خالف قانون اساس  ،یندگینما  یهادوره  د یپارلمان به تمد  ندگانینما
  ت یماه، تا در نها   11به مدت    2017در سال    گریماه، و بار د  31به مدت    2014ماه، در سال    17به مدت  

عدم  لیبه دل دهایتمد نیا  گر،ید ی. از سوشدیبرگزار م 2018در سال  دیبایانتخابات م  دیطبق قانون جد
 .شدیم هیتوج د،یرس ان یبه پا 2014او در مه    یجمهور لبنان که دوره سیرئ ینیگزیجا
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  ه یتوج  ی مدام برا  یلبنان  استمدارانیرخ داد، که س  ه، یسور  ه،یدر کشور همسا  یع یوقا  دها،یتمد  ن یموازات ا  به
استناد م اندازه  ی حزب  چی. اما هکردندیماندن در قدرت به آن  آغاز سال  حزب  ی به  در    2012اهلل که در 

به نفع خود بهره نگرفت.   عیوقا  نیا  زکرد، ا ینظام یاسد، مداخله میگران سابق لبنان، رژاز اشغال تیحما
در شهر    2013در ماه مه    هی ارتش آزاد سور  هیکرد که نبردش عل  دییمداخله خود را تا  یاهلل فقط زمانحزب

  ت یاسد حما  میآشکارا از رژ  گریاهلل دکردن نبود. از آن زمان، حزبپنهانقابل    گرید  هیسور   ریقص  یمرز
.  شودیمحسوب م  می رژ   ن یا  ات یح  یادامه  ی برا  یاصل  لیدل  ران،ی ه و ایدر کنار روس  ز یو امروز ن  کندیم

  ی ها سال  نیب  ی درصد  5.7  ن یانگیگذاشت: نرخ رشد از م  یمنف  ر یتأث  زیبر اقتصاد لبنان ن  ه یجنگ در سور
 [ 15].است  افتهیکاهش  2019و   2011  یهاسال نیدرصد ب 1.7به   2011و  1995

با بزرگ  ی، زمان2015سال    در قرارداد دولت  پا  نیترکه  لبنان به  با   د،یرس  انیمحل دفن زباله در  لبنان 
و استان جبل لبنان شد    روتیب  ی هاابانیبحران موجب انباشت زباله در خ  نیرو شد. ا »بحران زباله« روبه
بزرگراه از  دولت  بهو  موقتها  محل  تأث  یعنوان  کرد.  استفاده  قابل    یط یمحستیز  ریزباله  زباله  بحران 

 .ستین یر یگاندازه

بود به    ی دار آن جنبشلبنان را روشن کرد. پرچم  یاعتراض   ی هاجنبش  نیاز نخست  ی کی  یزباله جرقه  بحران
داشتند، از جمله تحصن در    تختیدر پا  زیآمتیاقدام موفق  نی.« معترضان چندیدهیگند م  ینام »تو بو
به    زیمتفاوت ن  یهاهبا خواست  گریگروه د  نی. چندیچند تظاهرات مردم  یو برگزار  یدولت  یهاساختمان

  ی مجدد فضاها  کردنیمل  چنینهمو    یمقامات دولت  ترشیب  ییگوکه خواهان پاسخ  وستندیجنبش پ  نیا
  تخت یبود. با وجود گسترش مشارکت مردم، اقدامات در پا دهیها را خرآن دریسول ترشیبودند که پ یعموم

 .متمرکز بود

سرکوب    ت یو در نها  شدیندیب  ی اخود چاره  ی هایناهمساز   ینتوانست برا   «یده یگند م  ی»تو بو   جنبش
  ل یپس از آن، با تشک  یکم  یکرد. در فاصله  جادیدر لبنان ا  یاسیاز مشارکت س  یدیجد  یهیشد، اما رو

در سال    یبعد  یو انتخابات مل  2016  ی شهردار  یانتخابات  یکارزارها  د،یجد  یاسیس  یهااحزاب و جنبش
داشتند،   یمتفاوت  یهااستیاهداف و س  کیهر  دیها و احزاب جدجنبش  نیا  یآغاز شد. گرچه همه  2018

س احزاب  با  مخالفت  در  کهنه»محافظه  یاسیاما  ا کاران  بودند.  متحد  در    یهاجنبش  نیکار«  مختلف 
  ی معروف شدند؛ عبارت  « یشرکت کردند و به »جنبش مدن  2018مشابه در انتخابات    یانتخابات  ی هافهرست

که خود را در    کندیاشاره م   یردولتیغ  یهااحزاب و سازمان  ،یطلب اجتماعاصالح   یهاجذاب که به گروه
 .دانندیحاکم م یبرابر طبقه

که سابقاً مخالف    یواکنش نشان داد. احزاب  دیجد  دیتهد  ن یبه ا  پارچه کیدر کنار هم و    زیحاکم ن  ی طبقه
بودند در فهرست برا  یبیترک  یهاهم  تا  مدن  یکنار هم قرار گرفتند  در حال رشد    «یسرکوب »جنبش 

آن  ی همکار مدنکنند.  آو   یکرس  کی فقط    ی ها موفق شدند. جنبش  به دست  را  پارلمان  روند  رداز  اما   .
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[ با شکست جنبش  16رفت.]   رسوالیمهم ز  یتخلف انتخابات  3600از    شیبر ب  یمبن   ییهاانتخابات با گزارش
حزب    یجهیلبنان، نت  است یس  قیثابت کردند که فساد عم  دیمارس بدون ترد  14و    8  یاسیاحزاب س  ،یمدن

  ل یحاکم را تشک  یکه طبقه  وداست و تمام احزاب موج  ی فساد ساختار  ن یبلکه ا  ست،ی خاص ن  یگروه  ای
 .کنندیم تیآن را تقو  دهند،یم

نقطه    2018و    2016  ی ها در سال  یتخاباتان  یهاو جنبش  2015اعتراضات بحران زباله در سال    هرچند
  ج یبس  یرشد گسترده  2015اما تنها عامل محرک نبود. از سال    شد،یمحسوب م  یخیتار   یا لحظه  ایعطف  
  ی کنش جمع  324:  شدیمشاهده م  یاسیو س  یکارگر  ،یاقتصاد/یمسائل اجتماع  رامونیدر لبنان پ  یاجتماع

ها  که در آن  2018مورد در سال    188و    2017مورد در سال    419،  2016کنش در سال    468،  2015در  
  ی عموم  ج یبس  200حدود    2019شد. در سال    یکنش جمع   گر یاشکال د  نیگز یجا   یانتخابات  ی کارزارها
 [ 17].یتینارضا  شیاست از افزا  یروشن یاکتبر شده بود که نشانه  17قبل از  

 ی فروپاش  یانهیدر م امیق

بود:   سانیکو    یکی  شه یدر لبنان هم  یمال  «ی کدام ائتالف در قدرت باشد، »استراتژ  کهنیاز ا  نظرصرف
نداشت. لبنان در تالش    گرید  ی هابا سال  یتفاوت  چی ه  زین  2019فساد. سال    ،یاقتصاد   اضت ی وام، ر  یاعطا

 شنهاد یپ  سیدر پار  سدرسال قبل در کنفرانس    کیدالر وام و کمک بالعوض که    اردیلیم  11.6گرفتن    یبرا
بودجه  بود،  ژو  یگرید  یاضتیر  یشده  در  اندک  بی تصو  2019  یهییرا  از تصو  یکرد.  و    بیپس  بودجه 

بازنشسته    ان یکاهش بودجه، اعتراضات و اعتصابات در سراسر کشور آغاز شد. نظام  زان یشدن ممشخص
دانشگاه لبنان ــ تنها دانشگاه    لمانرفته بود، دست به اعتراض زدند. مع  غ یت  ریز   شانیکه حقوق بازنشستگ

م اعتصاب  توقف استخدا  چنینهمو    داریمتزلزل و ناپا  یکار   طی مبارزه با شرا  ی لبنان ــ برا  یو دولت  یمل
 .کردند

فقط    هاقیتعل  نیقرار دهد. هرچند ا  ریرا تحت تاث  ی کل بخش دولت  توانستیاستخدام توسط دولت م  توقف
  ژه یمشاوره و  یقراردادها  ق ی. دولت به استخدام از طرشدیکه کار ثابت داشتند اعمال م  ییهایلبنان  ی برا

 .دیبخشیرا تداوم م  یدولت و منافع بخش خصوص نیب ی پروریمنظم روابط حام یادامه داد که چرخه

رو به اتمام بود.    ز یلبنان ن  ی نقد  ر یذخا  ،یاضتیعالوه بر بودجه ر  یعنی تفاوت داشت؛    طی بار شرا  ن یا  اما

  تر شیواردات ب  یثابت اعالم شده بود، برا   کایدالر امر  1507با نرخ    1997که از سال   (LBP)لبنان ریل
  ، یثبات ارز  ن یا  ی پشتوانهمهم مانند گندم و سوخت به دالر وابسته است.    یو کاالها   یمصرف  یکاالها

از کمبود صادرات، فرار پول    یبیدر اثر ترک  ریذخا  ن ی. ا کندیم  یدار نگه  یاست که بانک مرکز  یارز   ریذخا
 [18]  .افت یکاهش  یفارس و بازپرداخت مستمر بده جیخل
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بانک  ینگیکمبود نقد  نیا   تر شیب  ن،یاز پرداخت به دالر شد. عالوه بر ا  یمحل   ی هادالر موجب امتناع 
.  رندیگیتر در نظر مو باثبات  تریمؤسسات در لبنان خواهان پرداخت به دالر هستند، چون آن را ارز قو 

دالر بود.    اهیآن ظهور بازار س  یجهیاز عرضه باشد که نت  ترشیب  اریموجب شد که تقاضا بس  ها نیا  یهمه
گسترده از سقوط و کاهش ارزش    یاعتصاب کردند و ترس و نگران  زین  نیصاحبان پمپ بنز  ان،یم  نیدر ا

 .شد ر یلبنان فراگ ریل

  ی دامن زدند. بده  هاینگران   نیلبنان بر ا   یرتبه  یبا کاهش متوال   یالمللنیب  یمال  یها آژانس  گر،ید  یسو  از
، از  2006در سال    لیو چه پس از جنگ با اسرائ  یچه پس از جنگ داخل  ،یبازساز  یلبنان برا  شدهانباشته

  بی ترت  نیقرار داده است؛ و به ا   انسوم جه  یلبنان را در رتبه  ،یناخالص داخل  دیبه تول  ینظر نسبت بده
 .داشته باشد ی ریگپرواز و اوج  ییتوانا  کهنیبود، بدون ا دهیباند رس انیلبنان به پا «ی »استراتژ

  شی. مردم در نماکندیم  میاکتبر را ترس   17خطوط گسل    ،یاسیس  یروهایو ن  یاقتصاد  طیشرا  بی ترک  نیا
خ   ی اسابقهیب  یبستگهم دامنهختندی ر  هاابانیبه  و کشاندن  اعتراضات  به فضاها   ی. شروع    ی تظاهرات 

گرفت.    صورت  زیتر نکوچک  یو شهرها  یبزرگ ساحل  یبلکه در تمام شهرها  روتینه فقط در ب  یعموم
ماه  بیترک اشرکت  تی و  در  بس  ن یکنندگان  تظاهرات  ترک  اریسلسله  از    ی و طبقه  یروشنفکر  ب یفراتر 

 [ 19].افتیگسترش  زیمختلف ن یها بود و در سراسر خطوط فرقه یقبل یهامتوسط جنبش

  ی البنان و خطوط فرقه  ییایجغراف  میکه با توجه به تقس  داد،یشعار م  گرید  یاز شهرها تی شهر در حما  هر
  یاحترام به شهرها  یادا   ب،ی ترت  نی. به اشدیرخداد محسوب م  نیتربخشالهام  زیو ن  نیتررمعمولیآن، غ

  زی ن  یافرقه  یلبنان، بلکه در سراسر مرزها   ییایجغراف  ی بود که نه فقط در گستره  یهمدل  یبرا  یراه  گرید
 .شدیم دهید

ا  یاسیس  احزاب  کردند  تالش  مشارکت    نیمستقر  خواستار  احزاب  رهبران  کنند.  سرکوب  را  اعتراضات 
.  کردندیمتهم م  یبه همکار  لیو عدم تما  یرا به ناکارآمد  گر یحال احزاب د  نیهواداران خود شدند و در ع

  یپرچم حزب  گونه هر  شی نما  درنگیها ببود. آن  یمردم   یدموکراس  ز یانگشگفت  ش یپاسخ معترضان اما نما
  ز یرا ن یحزب یهایشده با وابستگشناخته ی ارسانه  ت یو شخص  مداراستیس نیچند یرا ممنوع کردند و حت

 .تظاهرات اخراج کردند یبرا  یعموم یاز فضاها 

 ها دانیدر م  یپادهژمون

زدن آتش  کهی. در حالهاکیسوزاندن الست  قیها از طرآغاز شد: بستن جاده   یمنظم  یبا اقدام اعتراض  جنبش
  نیاما ا  شود،یم  یمشکالت تلق  انیب  یفرودست برا   یطبقه  یاز سو   یرمدنی غ  یا وهیمعموالً ش  کیالست

  ی در مناطق  ییهااعتراض  نینچ  کهنیتر اجانبه در سراسر کشور. جالبهمه  جیبس  یبود برا  یبار، فراخوان
  ی اهلل و متحدانش از جنبش امل باشد. در آن مناطق حتنفوذ حزب  یحوزه  رفتیکه گمان م  شدیم  دهید
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قلمرو حزب    یمحدوده  نییتع  یبرا  تر شیکه پ  ییهاو پرچم  یحزب  یتظاهرات باال گرفت، نمادها  یوقت
م ن  شدیاستفاده  مختلف  احزاب  دفاتر  شد.  هژمون  ب ی رتخ  ز یبرداشته  کانتون  ی شد.  در  که    ی هااحزاب 
 .رو به افول بود  گریشده بود حاال د تیتثب شانیاختصاص

مردم    یشد که صدا  ی مدع  یونیز یتلو  یوقت، در سخنران ریوز نخست  ،یریسعد حر  ه، یاول جیبس  ن یا  ی فردا
. او  ندیبحران گرد هم آ  نیا  یبرا   یحلراه  افتنی  یخواست برا   یاسیاحزاب س  ی از تمام  یاست. و  دهیرا شن
ن  72  یاالجلضرب ب  ز یساعته  ا  مهیخود ضم  یهیانیبه  بود.  دو وجه داشت.    یونیزی تلو   یسخنران  نیکرده 

برا   ینخست، تالش .  گر یدادن احزاب دجلوه  در مقابل اعتراضات و مقصر  ریوزمحافظت از نخست  یبود 
به طرف هشدار  اعالم  پ  گر ید  یهادوم،  ا   یمبن  شدهیرمزگذار   یامی،  چ  که نیبر  را    یزیتنها  که کشور 

 .است  ریوزشخص نخست داردینگه م کپارچهی

که ابتدا با    یبود. چرا که فضا را باز کرد. حرکت  مندارزش  ار یبس  زش یخ  ی ساعته برا  72االجل  ضرب  نیا
در   یاصل  نیادیشده بود. چادرها در م  لیتبد  یعموم  یموانع موقت آغاز شد، حاال به اشغال فضاها  جادیا

شده و چه چاپ  نیآنال  صورت از مطالبات چه به  یاالجل، انبوهضرب  نیا  یجهیسراسر کشور برپا شد. در نت
م  یرو ارائه  اریها بسپخش شد. خواسته  یاعتراض  نیادیکاغذ در  بود:    ، یعموم  یخدمات درمان  یمتنوع 

ها، لغو  بانک  شدنیاز مادر، مل   تیمطالبات مربوط به حقوق زنان مثل انتقال تابع  ،یاجتماع  نیاصالح تام
  یتمام  ی استعفا   ،یال عمومبه امو  یاموال ساحل  بازگردادنپارلمان،    ندگان یحقوق نما  ق یتعل  ،یبانک  ی رازدار

 .یمجلس انتقال لیو تشک ندگانینما

 :ادغام شد ریز یها در موضوعات اساسخواسته ت ی ساعت، در نها 72 نیا در

 دولت و  یاستعفا .1
 منظور که  نی تکنوکرات به ا ندگانیاز نما یتر کوچک  أتیه لیتشک .2
 را مسدود کنند و  یقبل استمدارانیس یها ییدارا تمام .3
 .انتخابات زودهنگام آماده کنند  یسکوالر را برا یانتخابات دیقانون جد سینوشیپ .4

  ی به جنبش داد. افراد  ی زیآمرخشونتیغ  یلحن  زیگرفت نکه در آخر هفته صورت    یاهگسترد  اعتراضات
  یمتعدد  یتیحما  یهاامیانداخته شدند و پ  رونیمردم بودند ب  یبه اموال شخص  رساندنبیکه به دنبال آس

که مقابل    یتیامن  یروهایبا ن  ییارویرو   یبرا  چنینهمنوشته شد.    یمشاغل خصوص  یهاشهیو ش  وارهایبر د
  د«یی»از ما  یتیامن  یروهایشد. ارتش و ن  لیتشک  یانسان   ی هارهیپارلمان سنگر گرفته بودند، زنج  یها یورود

  زی که ارتش ن  کردندیاعالم م   شانی و در شعارها  دادند یارتش را تکان م  معترضان پرچم.  شدندیخطاب م
منتشر شده بود   یاجتماع  یهادر شبکه  یر ی. تصاوتدولت اس   یشده که در بدنه  گسترده  یفساد  یقربان

را نشان مکه درجه ارتش  تابلوها  دادیداران  ناتوا  امیاز ق  تیدر حما  یی که  از  دارند و    یبرا   یندر دست 
تظاهرات    دنیکه با د  داد یسربازان را نشان م  گرید  یدئو یو  نی. چندکنندیبه تظاهرات ابراز تاسف م  وستنیپ
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  ی دار ارتش گاه به صورت افراطاحساسات طرف نی داشت. ا ی ابازتاب گسترده هالمیف  نی. ا کردندیم ه یگر
 .بودند ینظام ی کتاتورید لیخواستار تشک یاز معترضان حت ی که برخظاهر شد، چنان زین

شهرها را اشغال کند و    یاصل  یعموم  ی توانسته بود تمام فضاها  ام یساعته، ق  72مهلت    انیدر پا  سرانجام
از استعفا   یحرف ریوزنخست یببندد. در سخنران زی را ن یبه اعتصاب عموم یمنته یاصل یهاچنان جاده هم

به    هیسرما  ق یتزر  ران،ی زشامل کاهش حقوق و  کرد،یدولت را ارائه م  یاصالحات  ینبود، بلکه فقط بسته
  ی. معترضانیدولت  یاز نهادها  یبرخ  یکاهش بودجه  ای  یلیمتوقف شده بود، تعط  ترشیوام مسکن که پ
بسته پ  ی بالفاصله  برا   یشنهادیاصالحات  مماشات  را  آن  و  کردند  رد  واقع  ینیگز یجا  یرا    ی اصالحات 

مردم انجام نداده است،    ی زندگ  ت یفیک  بودبه  ی برا  ی کار   چ یه  باً یکه در سه دهه تقر  ی ستمی. سدانستندیم
 آمده شیپ  ع یکند. ارتش در پاسخ به همه وقا  دایاصالحات را پ   ن یا  ی اجرا  یناگهان اراده  تواندیاکنون نم
  ز یآماعالم کرد که از هرگونه اقدام خشونت  ی طرفیب  یخود را برعهده گرفت و ضمن ادعا   ی خینقش تار 

  ی پاکساز  ا یدورکردن معترضان    ی از هرگونه توسل به زور برا  چنینهمخواهد کرد،    ی ریمعترضان جلوگ  هیعل
  ک ی  هیانینسبتاً منعطف بود. ارتش در شب اعالم ب  هیانیب  نیا  ت،یخواهد کرد. در واقع  یخوددار   زیموانع ن

 یبا معترضان را داشتند، اما در برخ  یر یدولت را متوقف کرد که قصد درگ  انی از حام  کلتیکاروان موتورس
»دالجاده  اطقمن به  را  پاکساز   لی ها  هفته  یبشردوستانه«  در  سخنران  ی کردند.  از    ر،ی وزنخست  یپس 

  یمسدود شده بود و حضور گسترده  یاصل  ی هاعمالً ادامه داشت. تمام راه  یو اعتصاب عموم  یمدن  ی نافرمان
در شب به    ی بازشو آت  یجیرقص، د  ،یقیمانند کارناوال همراه با موس  ییشهرها فضا   نیادیمردم در م

به مدرسه    هاابانیداشت که فراموش شده بود. خ  ان یجر  یاز زندگ  یسبک  یعموم  نیادی. در مآوردیوجود م
  ی درباره  ی عموم  یهایکالس درس بود. روزانه سخنران   زیبرپاشده ن  یو چادرها  یعموم  نیادیشد، م  لیتبد

اساس قانون  ن  خی تار  ،یاقتصاد،  اشدیم  گزاربر  یعموم  یفضاها   ت یاهم  ز یو  در    شد یها« م»کالس  نی . 
مشاهده    ی و نوساز  ییگرافرقه  یها از لبنان و به دور از تمام افسانه  ی دیجد  تی هو  ف یتعر   یبرا   ییهاتالش

حاکم    یشد. در طبقه  یلبنان سازمانده  یاسپورایجوامع د  یدر سراسر جهان از سو   زین  یکرد. تظاهرات
متوسل شده بود تا تظاهرات   یونی زیتلو ی هایشد که به سخنرانیم دهید یاز شوک و سردرگم یی هانشانه

  ندگان یمذاکره با نما  یخود را برا  لیجمهور، تما   سی عون، رئ  شلی کند. م  جادی ا  دیترد  در آن  ا یرا آرام کند  
. او  ستادیدولت ا یقاطعانه در برابر استعفا یاهلل در چند سخنرانجنبش ابراز کرد. حسن نصراهلل، رهبر حزب

ا   تینها  رد خاز هوادارانش خواست که  ع  ینینشعقب  هاابانیز  در  و  ا  یحال مدع  نیکنند،    ام یق  نیشد 
اعتراضات    نیکردند ب  یسع  زین  یونی زیمعروف تلو  یها تیشده است. شخص  ی خارج  یهاقدرت  یچهیباز

 یاسیخالء س  طیترس را القا کنند که در شرا  نینشان دهند و ا  یتشابهات  یکنون  ام یو ق  یقبل از جنگ داخل
.  شدیمواجه م  هاابانی با هجوم مردم به خ  یاسیس ی رخ دهد. هر سخنران یعیدر جامعه ممکن است چه وقا

ها با سو، پاسخ آن   کی . از  کرد یآتش معترضان عمل م  یانبار سوخت برا  چونهم  هایسخنران  نیا  ییگو

 ی مبن  ییهااشاره  نیچن  گر،ید  یهمه(. از سو   یعنی)همه،    کالً  یعنیکالً  :  شدیداده م  ام یشعار ق  نیتر برجسته
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ادعا را    نیا   یحزب  یوقت  ژه یو با تمسخر مواجه شد، به  شودیم  ی مال  ن یجنبش از خارج کشور تام  که نیبر ا 
ا آشکارا  ناد  تیواقع  نیمطرح کرد که خود  تقر  گرفتیم  دهیرا  ا  باً یکه    یمال  نیتأم  رانیمنحصراً توسط 

با شعار    ،یبازگشت به جنگ داخل  یاست برا  ید یجنبش تهد  کهنیا  بر  یمبن  یگرید  ی. ادعاهاشودیم
کنندگان در تظاهرات،  از شرکت  ی ار یبس  ی پاسخ گرفت. برا   « یو ما انقالب مردم  دیهست  ی»شما جنگ داخل

. اصرار دولت به مذاکره با  دیجد  یبود، نه آغاز جنگ داخل  یدوران جنگ داخل  ان یپا  یدهندهنشان  امیق  نیا
تفکر در    نیدر جنبش. ا  یرد آشکار وجود هرگونه رهبر  یعنی  نیماند: و ا  جهینتی ب  زیجنبش ن  ندگانینما

  ی که ادعا  یصحبت کند و هرکس  امیاز ق  یندگی به نما  تواندینم  کس چیشده بود که ه  انداز نیجنبش طن
  ی که در سازمانده  یاد افر  رایو دور از انتظار نبود. ز  بیتفکر اصالً عج  نیاست. ا  ادیآن را داشته باشد فقط ش

رهبران و فشار مداوم    یریها شاهد دستگدرس گرفته بودند؛ آن  2015سال    ی هاجینقش داشتند از بس
نها  یارسانه  یهانیکمپ در  مذاکره    نیا  رش،یپذعدم  نیهم  تیبودند.  »مردم  که  کرد  محبوب  را  شعار 
 «.ندکنیها مطالبه مآن  کنند،ینم

اهلل در  امل و حزب  انیاز حام  یقبل، گروه بزرگ  یحال، ساعات   نیاستعفا داد. با ا  ریوزاکتبر، نخست  29  در
ب خ  انهیوحش  روتیمرکز شهر  به هر کس  ختندی ر  هاابانیبه  آن  یو  بود حمله کردند.  راهشان  ها  که سر 

.  دندینصب شده بود به آتش کش  یاصل  دان یکرده، را که در ممعترضان و نماد انقالب، مشت گره  یچادرها
همراه    یرانداز یو ارعاب از جمله ت  یاموال عموم  بی به معترضان حمله شد که با تخر   ز ین  گر یدر مناطق د

 .رندیبودند تا استعفا را جشن بگ ختهی ر هاابانیرخ داد که هزاران معترض به خ یدر حال ها نیبود. ا

پ  ری وزنخست  یاستعفا   ها ابانیاز معترضان از خ  یداشت. برخ  امیق  یبرا  زین  یاثرات مخرب  ،یروزیضمن 
استعفا    نیا  گر،ید  ی. از سودانستندیرا اساساً به ضرر اهل سنت م  ریوزنخست  یکردند و استعفا   ینینشعقب
  ن یبه ا  ، یروند قانون  ق ی طراو، اصالحات از    یقبل  ام یجرات داده بود. پ  اش یو حزب حام   جمهورسیبه رئ
را به قامت خود دوخته بودند. دولت شروع به    یطلباصالح   یردا  تنهکیبود که او و حزبش اکنون    یمعن
کشور است. دولت با   یاقتصاد  میوخ  تیوضع  یدکنندهیعامل و تشد  امْیکرد که خود ق  هایلفاظ  نیا جیترو

ها  جاده  یتمام  شیدستور داد تا از گشا  یتیامن  یروها ین  بهاز مذاکره با آن    کنندگانامید به امتناع قاستنا
بود   یمعن نیبه ا یوجود نداشت و فقدان جنبش کارگر یاعتصاب عموم چیدر عمل ه گری. دابدی نانیاطم

 .ستین ریپذامکان  یواقع  یکه اعتصاب عموم

 یتیدر موقع  ی با رد هرگونه رهبر  ام ی. قکردیخود دست و پنجه نرم م  یهاتناقض  یچنان با برخهم  امیق
  ی جابه  خواستند،ینمچه  آن  بر   یدار یفقط پا  یعنیقرار گرفته بود،    یمنف  یهاو محدود به خواسته  ی واکنش

  ن یاز حق وتو چن  یبرخوردار  تأسفانهرا بازگو کند. م  شانی هاتا خواسته  نندیافریب  ینیگزیفعاالنه جا  کهنیا
  ل یبر تشک  گر، ید  ی. از سویاشتباه بزرگ محاسبات  کیاست:    حدوحصر یمردم ب  ج یکه بس  شودیم  یتلق
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که    یانقالب  ی مانند شوراها  ، ییساختارها  نیچن  کهیدر حال  کشد؛ یخط بطالن م  ز ین  یمقاومت  یساختارها
 .باشد یمطالبات مردم یگوپاسخ توانستیشده، م یسازمانده کیدموکرات ییبر مبنا

  ک ی  لیتشک  یمطالبه  ب، یترت  نی. به اافت یجنبش    «یاسیس  ری»غ  ت یماه  یدر ادعا   توانیدوم را م  تضاد
انتقال ا  یدولت  لبنان  ن یتکنوکرات  آورد که مشکالت  به وجود  را  طور که  است. همان  ی فنکامالً    تصور 

 .داشت یگزاف ی نهیجنبش هز یفرض برا   نیا د،ید میخواه

ندارد،    یدولت  ینهادها  ری به رقابت با سا  یلیتما  دیرسیمراحل اول، به نظر م  نیدر هم  ام،یق  ن،یبر ا  عالوه
و تضاد    ی پروریحام  ی دهیچیپ  ی هاشبکه  ر یبحث درباره تأث  ای ارتش اعتماد کرد و از حمله    ی طرفیبه ب

و    هامارستانیها، بدانشگاه  ،یساختمان  ی هاها، شرکتو بانک  مداراناستیس  نی ب  یـ خصوص  یمنافع عموم
  م یاقدام مستق  یجابه  رییتغ  یِقانون  ی رهایمس  نیکرد. بنابرا  یخوددار  امیق  شرفت یبر پ  ،یا رسانه  یهاشرکت
  ی روهاین  یاز ناپختگ  یناش  توان یجنبش را م  یها تیتناقض و محدود  شک،یقرار گرفت. ب  ت یدر اولو

دانست   کالیراد ای یکارگر  یفقدان نهادها  زیو ن  یتخاباتان  یهااستیآن به س یفتگیو ش «ی»جنبش مدن
را   ابان«یخ میخطر »تقس یعمل کپارچهی یبرنامه  نیحال، تدو نیکنند. با ا نی تدو یاکپارچهی یتا استراتژ

موافق نباشند ممکن است    یاسیاهداف س  یکه با برخ  ی صورت کسان  ن یبه همراه داشت، چراکه در ا  زین
 .را کنار بگذارند  امیاساساً ق

متحد حول مطالبات    ی ا جبهه  ق یاز طر  ام یقابل درک است که ق  ،یساختار  ی هاتیمحدود  ن یوجود ا  با
  جاد یها ا آن  یمناسب برا   یواگذار کرده که فضا  یرا به زمان   «یاسی»س  فیمتحد شده است و وظا  ،یمنف

 است«ی»س  دده  یکه اجازه م  دیجد  یقانون انتخابات  بی حاکم و تصو  یطبقه  یپس از برکنار  یعنیشود.  
 .وارد عمل شود یدیجد

 ی بانک  یگارشیو ال میمستق یمنازعه

بر    تی را در دست گرفته بودند که شامل اعمال محدود  هیسرما  یررسمیغ  ها کنترلماه نوامبر، بانک  تا
ها  خود برداشت کنند. بانک یلبنان و حساب دالر رهیل یهااز حساب توانستندیبود که افراد م یپول زانیم
  اقدامات  نیها ابانک  یادعا بقکردند. ط یخاص از انتقال پول به خارج از کشور خوددار طیجز در شرا زین

بود. در    کایلبنان و دالر امر  رهیل  نیکنترل نرخ ارز ب  یو تالش برا  یاز هجوم بانک  یریجلوگ  یبرا صرفاً  
بانک  کهیحال مبادلهدر  رسم  یها  نرخ  با  م  یارز  صورت  با   ی مواز  ینرخ  گرفت،یثابت  سدر  در    اهیزار 

 .دادیرا نشان م یدرصد 30از   شیداشت که کاهش ارزش ب  انی جر یخصوص یهایصراف

  ن یامکان واردات نداشتند. ا  گریها دبود که شرکت  یمعن  نیبه ا  کایبه دالر آمر  یدسترس  یها تیمحدود
  ها نیبنزرساند، پمپ  ب یآس  یپزشک  زاتیواردکنندگان تجه  زیسوخت و ن  کنندگانعیطور خاص به توز روند به

اعتصاب    زیها ننشود، آن   لیسهبه ارز ت  یکردند که اگر دسترس  دیتهد  هامارستانیدست به اعتصاب زدند و ب
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خود به    یلبنان، در سخنران  ی بانک مرکز  سیسالمه، رئ  اض یر  ع، یوقا  نیا   ی. درست در بحبوحهکنندیم
  را   تیواقع  ن ینخواهد بود و ا  ه یکنترل سرما  یبه دنبال استراتژ  ی داد که بانک مرکز  نانیمردم لبنان اطم

 .شودیم دیتشد یبوده و به آرام رقرار از قبل ب  هی گرفت که کنترل سرما  دهینادکامالً 

استفاده کند.   یقانون عفو عموم  بی و تصو  یبحث و بررس  یمجلس برا  یبعد  ی قصد داشت از جلسه  دولت
  دهیکه در حبس بودند و هنوز متهم نشده بودند بخش  یافراد  ی که همه  کردیقانون در ظاهر ادعا م  نیا
  ی مداراستیهر س  یبرا  یعفو عموم  یدهندهبود که عمالً نشان  یمال  م یقانون شامل جرا  انیاما ب  شوند؛یم

از   جمهورسیحزب رئ ،یشور ضدانقالب  نیافزودن بر ا  یمتهم شود. برا  یفساد آت یهااست که در محاکمه
  جمهور سیرئ  ،ییمایشرکت کنند. در آن راهپ   جمهورسیاز رئ  ت یحما  ییمایهواداران خود خواست تا در راهپ

ها  اعتراض  یممکن است به زود  کهنیبر ا  یمبنپنهان    یدیهشدار داد، تهد  ابان«ی»دو خ  لینسبت به تشک
 .اض متقابل و خشونت مواجه شودبا اعتر

اعتصاب    یبرا   ی راه  گری معترضان د  ها،ابانیشدن خها و بستهتوسط بانک  هیسرما  یررسمیاعمال کنترل غ  با
  ی بنادر، بانک مرکز   ها،یشهردار  ،یدولت  یهامقابل ساختمان  ی اها تظاهرات گستردهنداشتند. آن  یعموم

ها،  مانند رستوران  یعموم  یضاهامعترضان در ف   ن، یدادند. عالوه بر ا  بیدهنده مخابرات ترتو دفاتر ارائه
فؤاد    ن،یشیپ  ر یوزمثال، نخست  ی. برا کردندیم  آبرویرا ب  استمدارانیس  زیمختلف ن  ی دادهایها و رو فروشگاه

  انوس، ینیف  وسفیپارلمان و  سیرئ  بینا  ،یفرزل یل یاخراج شد. ا یقیکنسرت موس کیاز حضور در   ورهیسن
عام  ریوز حملامور  و  نالمنفعه  رستوران  زیونقل،  از  کدام  بهر  و  رونیها  شدند.    نیا  یدئوهایانداخته 
عظ  ها،ییآبرویب ه  یمیموج  برا به  جانی از  معترضان  آورد،  شبکه  ن یا  ت« ی»تقو  یوجود  از    ی هاحرکت 

 .در هر مکان و هر زمان ممکن شدند مداراناستیس آبروکردنیاستفاده کردند و خواهان ب یاجتماع

تحصن    یشروع به سازمانده  ست یالیلبنان و فوروم سوس  ستیاز فعاالن چپ از جمله حزب کمون  ی ائتالف
ائتالف    ن ید. اپول برداشت کنند، اشغال کردن  توانستندیم  انیکه مشتر  یها را تا زمانها کردند و آندر بانک

و کارمندان    انیمشتر  نیب  یر ی. درگکردیم  کیها تحربانک  شدنیدرخواست مل  یمردم را برا  چنینهم
دست به دست شد.    ی اجتماع  ی هادر شبکه  هایر ی درگ  نیاز ا  یی دئوهایشد. و  تر یو عاد  ترشیب  زیبانک ن

گرفتن پولش به بانک رفته    ی }که برا  دادیدست را نشان متبر به  ی گذارها سپردهنآ  ن یدتریاز پربازد  یکی
و  چنینهمبود{.   دل  شدندیم  دهید  یافراد  گر،ید  یوهایدیدر  به  فراهم  یناتوان  لیکه  خوراک  در  کردن 

  دئوها یو  ن یاز ا  یکیشده بودند.    یروان  یدچار فروپاش  هایبازپرداخت بده  ایمدرسه    ه یخانواده، پرداخت شهر
بنز  یکه رو  دادیرا نشان م  یمرد   یاز آن سو   یی. صداکندیم  یبه خودسوز  دیو تهد  زدیریم  نیخود 
»اشودیم  دهیشن  نیدورب افزا  هاستیکمون  ریتقص  هانی :  به  پاسخ  در    ، ییهامخاصمه  نیچن  ش یاست.« 

خود    یمقابل درها  یآهن  ییها سدهااز بانک  یاری به اعتصاب کرد و بس  دیکارمندان بانک تهد  یهی اتحاد
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 یسنگرها هم به کمک حفظ ساختارها  یکه در آن حت  یشهر رانیو  یاست از پوچ  ینشان  نیقرار دادند؛ و ا
 .ندیآیم یدار هیسرما

هفته  یاتوده  اعتراضات آخر  بازم  ی انرژ  در  را  پاسخ  افتییخود  سخنران  ی که  به    یونی زیتلو  یهایبود 
  ب یها مانع تصواز آن  یک یکه    ندازدیب  ریپارلمان را به تاخ  یاعتراضات توانست دو جلسه  نی. امداران استیس

  ی ریوز نخست  یبرا   دا یدو کاند  یموجب لغو نامزد  چنینهم  ابانیخ  ی قانون عفو شد. فشار مستمر از سو
 Zaitunay) یب  یتون یز  یخصوص  یاسکله  یطرابلس، که مالک عمده  یندهینما  ، یشد: محمد صفد

Bay) نزد روابط  و  سعود  یکیاست  حاکم  خاندان  با  و سم  یهم  هم    یمهندس  ب،یخط  ریدارد؛  او  که 
 یقانون اساس یهاهیزدن رو نامزد هر دو با دور  نی دارد. ا  هایو سعود  یریحر  ی با خانواده  یکینزد  یرابطه

که پارلمان  از آن شیشده بودند، پ نییلبنان تع یاسیاحزاب س ان یو با به اصطالح »توافقات پشت پرده« م
 .را آغاز کند ها یزنیرا  یطور رسمبه یحت

بازگشت    ی چنان براهم  ی اصل  یاسیصورت گرفت که خود احزاب س  ی اپس از دوره  ب یو خط  ی صفد  ینامزد
حر م  یریسعد  حرکردندیتالش  سو  ژهیوبه  یری.  بهحزب  ی از  معرفاهلل  وفاق  مورد  نامزد  شد.    یعنوان 

  ینجات مال  ی همفقود  ی همان حلقه  ی و عربستان سعود  یالمللنیب  ی ارتباطش با جامعه  پنداشتیم  ی ریحر
»مقاومت«    یاکار یلبنان ر  ستی( است. حزب کمونتر شیب  یها میاز تحر  زیگر  ی )برا  یلبنان و پوشش قانون

ب  ی نامزد  یرا فاش کرد که حام  یستی الیمپرظاهر ضدابه با سرما  ییسوهم  ن یترشیاست که    یدار هی را 
 .دارد یجهان

نوامبر، ملحم خلف،    17. در  میابوده  زین  ن یو نماد  یتهاجم   ی هایروز ینبودند. شاهد پ  ی فقط تدافع  ها یروزیپ
دفاع از حقوق    یتهیکم  لیوکال با تشک  نیشد. ا  روزیپ  روتیب  ینامزد مستقل، در انتخابات کانون وکال

ن و  آزاد  ز یمعترضان  به  بازداشت  یفور   یکمک  فعالمعترضان  نقش  ا  ی شده،  انقالب  ا   فایدر    ن یکردند. 
 .افت ی ش یافزا  رفت،یم هایخود شخصاً به کالنتر  یدر زمان خلف که حت هاتیفعال

. در همان  شودیم  یراستا تلق  ن یدر ا  یبود و انتخاب خلف گام  امیهمواره خواسته ق  هیقضائ یقوه  استقالل 
  تی مورد حما  یهاهیاتحاد  یرا به جا  ینیگزیجا  یکاها یو سند  هاهیزمان، معترضان با الهام از سودان، اتحاد

نگاران و  دانشگاه، روزنامه  دیمشاغل لبنان، شامل پنج انجمن از اسات  دیجد  یهیدادند. اتحاد  لیدولت تشک
حوزه فعاالن  مهندسان،  رسانه،  رهبر  یکارکنان  پزشکان،  و  فرهنگ  و  عهده    نی ا  یهنر  بر  را  حمله 

برجسته  کامالً    نوامبر، روز استقالل لبنان،  22موسسات مستقل از دولت در    ی [ مفهوم بازساز20داشت.]
متشکل از   «ییهااز »گردان  « یبا »رژه مدن  شدیم   گزارکه هر سال بر   ینظام ی که رژه بیتتر   نیشد. به ا 

  ی شد. از سو  نیگزجای  ،…معلمان و  ها،کیس ارتش، مکانمشاغل، پرسنل بازنشسته  یهاهیمادران، اتحاد
از دستورات    یچیبا سرپ  ییاعتراضات و اعتصابات دانشجو   شد،یهر زمان که جنبش دچار وقفه م  گر،ید

 .زدیها دوباره به اعتراضات دامن مو دانشگاه  سمدار ییبر بازگشا یدولت مبن
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و حوادث    یخودکش  ش یبه افزا  هیکنترل سرما   دی مواجه شد. تشد  زی ن  یبا خسارات بزرگ  امیدوره ق  نیا  در
خارج از خدمتْ مقابل چشمان    ی به نام عال ابوفخر را سرباز  ینوامبر، معترض  12. در  دیانجام  یخودسوز

را    ی کسان  یخودسرمعنا    یاو به تمام  ی انهیهمسر و فرزندانش هدف گلوله قرار داد و کشت. قتل وحش
  10باشند. در    اعتنایبه قانون ب   توانستندیم  « یباز ی»پارت  ا ی  یاسیاز نفوذ س  ی نشان داد که با برخوردار

خواهر   برادردسامبر،  نام  ،یو  کاخ  یهابه  فرور  ا یعبدالرحمن  اثر  بر  راما،  تقر  ختنیو  ساختمان    باًیسقف 
خواسته بودند ساختمان    یبارها از شهردار  ن یاز ا  ش یها پکشته شدند. آن  دیشد  یشان پس از بارانمتروکه

 .ماند  پاسخیب شانیها کند؛ اما تماس  یرا بازساز

  کرد یها را باز ماکنون با توسل به زور جاده  گر یمواجه شدند. ارتش د  زی ارتش ن  د یبا سرکوب شد  معترضان 
طرفداران حزب اهلل و    کرد؛یدر سراسر کشور عمل م  یاعتراض  ی هادانیبه م  تر شیو در قالب »هجوم« ب

زدن خودروها  از جمله آتش  ی اانهکاربه اقدامات خراب  ای   سوزاندند،یچادرها را م  ها دانیم  ن یحزب عمل در ا
  گر یمهم د  ی ها. نمونهشدیاستفاده م  ز یآماعمال خشونت  ن یا  ه یتوج  ی برا  ی ا. از هر بهانهکردندیمبادرت م
  ی شلهوب و صنعا الجند  نیبار حسو مرگ تاسف  عهیش  ونیبه روحان  نیبود از توه  یمیقد  ییویدیانتشار و 

اهلل  هواداران حزب  کهنی. پس از ای ابند جادهها با راهخودرو آن  رد( پس از برخوعه ی)هر دو بر حسب اتفاق ش
حمله به معترضان استفاده کردند، معلوم شد که سد معبر توسط ارتش   یبرا یا عنوان بهانهاتفاق به  نیاز ا

 .شده بود جادیا کی منحرف کردن تراف یو برا 

روشن    یوخامت اوضاع اقتصاد  چنینهمو    معترضان  یها خواسته  فی تحر  ای  گرفتندهیدولت بر ناد  اصرار
لزوم به    ز یو ن  محور یطبقات  یها . شعارها و استداللستین  ی کاف  ی قانون یهااز راه رییتغ  یکرد که فشار برا 

 .شدیتر ممحبوب  گر یحاکم حاال د یطبقه یها تمام جنبه دنیکشچالش

 یخشم و بازساز  یهفته

گرفتند به سمت کاخ    م ی. معترضان تصمدیچرخ  یدولت   ینمادها  یبه سو  امیق  شدنزهی با پرولتر  هایریدرگ
هجوم به پارلمان انجام شد. معترضان با    یبرا  زیتالش ن   نیچند  یکنند؛ حت  یی مایراهپ  یجمهور  استیر

پرتاب    یتیامن  یروهای ن  یها را به سو آن  یبازساز  یدوره  ی هاشکستن قطعات سنگ مرمر از ساختمان
 .کردندیم

ها  سو با احزاب آنو هم  مداران استیمتعلق به س  یکه همگ  ی ونیزیتلو  یهاشبکه  ها انیطغ  نیا   ش یافزا  با
سخنرانان احزاب    یبرا   ییها بونیمهم مدام تر  ی ها[ رسانه21ت محکوم کردند.]شد ها را بههستند، اعتراض

ها انجام شود. فقط  به آن  ییو گپاسخ  ایمقابله    یبرا   یتالش  کهنیبدون ا  کردند،یفراهم م  یاسیس  یاصل
باس  یزمان جبران  م  ریوز   ل،یکه  آزاد  جنبش  رهبر  و  لبنان  جهان  ،یهنیامورخارجه  مجمع  با    یدر  اقتصاد 



317 
 

  یر یپذتیمسئول  توانندیم  یاحس کردند در مصاحبه  هایمصاحبه کرد، لبنان (MSNBC) یسیباناسام
 .نندیچسب، بباما دل  ییرا، هرچند جز

  ام یکه به دنبال سرکوب ق  یردولتیغ  گرانیباز  یاطالعات برا   یمنبع اصل  چونهمخبر    ن یا  گر،ید  ی سو  از
ها مصاحبه شده و از  با آن  نینشعهیرا که در مناطق ش  یاهلل و املْ افرادحزب  انیبودند عمل کرد. حام

  ی ر یتا اغلب با تصو  کردندیم  بور ها را مجو آن  کردندیم  دایخود حزب انتقاد کرده بودند، پ  ا یرهبران حزب  
  ی ز یاز هر دو حزب معموالً دستاو ییمنتشر کنند. بدگو  ییویدیو   یعذرخواه  شانی هااز رهبر حزب در دست

 .نیادیحمله به معترضان و هجوم به م ی بود برا

برا   یاجتماع  یهادر همان شبکه  زیاهلل نحزب  انیحام ها  از آن  یرساناطالع  یعضو شدند که معترضان 
  ی مجلس در رستوران  ندگانیاز نما  ی کی  ه یعار علسردادن ش  ی معترضان برا  ه، یفور  لی. در اواکردندیاستفاده م

مجلس مواجه    یندهینما   افظاناهلل و محداران حزباو با طرف  یجادر }شهر{ کسروان حاضر شدند، اما به
تعداد ف  ریاز معترضان دستگ  یشدند.  از حمالت    ی لمبرداریو مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. مهاجمان 

  ز یآمکه منظورشان مرز وهم  د؟«یکنیچه م  جا نیا  د؟ی: »شما اهل طرابلس هستدندیپرسیها مکردند و از آن
برا با  هایو مارون  هایسن  کیتفک  یکانتون    ی رفتن از طرابلس به کسروان ط  یبرا  دیبود که معترضان 

داشت و  یدر پ امیق یح یمس انیحام یاز سو ژهیوبه ،یمردم یگسترده تیمحکوم دئوهایو نیا. کردندیم
رزمانش حمل شد.  دوش هم ی اعتراض، مقتول بر رو ان یداده شد. در جر بیدر کسروان ترت ز ین یتظاهرات

را برجسته کرد    تی واقع  نیشب قبل از آن ا  عیرا به همراه داشت، اما وقا  ییجویگرچه آن اقدام حس تالف
انقالب اساس فرمول سادهکه  بر  دادن    شودیم  یکنترل منطقه عمل  یها  از دست  و معترضان در حال 

 .آن را فتح کرده بودند ترشیبودند که پ ینیزم

قدرت    یمعترضان از نمادها   ز یتما  یبرا   ی ترشیب  ی مانده بود. سنگرها  یفقط چند چادر باق  ها دانیم  در
تمام خ بتن  یمنته  ی هاابانیبرپا شد،  موانع  با  پارلمان  نام  یوارها یکه »د  یبزرگ  یبه   شد، یم  دهیشرم« 

حت بود.  شده  جرا  یمسدود  آنال  یتیامن  ی روهاین  یبریسا  میواحد  صورت  به  و    مدام  نیهم  فعاالن 
 .کردیآشکار ارعاب احضار م شیمنظور نما دهندگان برجسته را بهسازمان

به شکل منظم    ابید  ی انتخاب شد. روند نامزد  یر یوزدولت به نخست  یاز سو  ابیدسامبر، حسن د  19  در
و استفاده    دتریبار با سرکوب شد  نیآمدند و ا   هاابانیبه خ  گر یپرده انجام شد. معترضان بار دبا توافقات پشت

را برکنار کنند    اب ینتوانستند د  ان معترض  ،ی. برخالف دو بار قبلآور مواجه شدندو حصر از گاز اشک  حد یب
در   دولت جد  لیتشک  دیدولت جد  ینهیکاب  هیژانو  21و  قبلدرصد کوچک  30  دیشد.  دولت  از  از    یتر  و 

ها  از تکنوکرات  یبودند و با برخ  هی که قبالً در سا  یمداران استیشده بود، همان س  لیتشک  د«یجد  یها »چهره
معترضان    ی خواسته  نیشد که دوم  یمعرف  یبا عنوان دولت  دیجد. دولت  کردندیم  یعنوان مشاور همکار به
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هم   نیها. هم{ و تکنوکراتگرید  یها }به احزاب رمتعهدیغ  /روابستهیغ  دیرا برآورده کرده است: دولت جد
 .فرصت داد دیه دولت جدب دیشد که معتقد بودند با یاز معترضان  یاریباعث آرامش بس

از    ر یوزنخست  رشیپذعدم  لیحزب مهم به دل  نیحاکم را متحد کند. چند  ینتوانست طبقه  دیجد  دولت
  ی هنیها به جنبش مسبد وزارتخانه  صیاز تخص  یسهم بزرگ  ن، یکردند. بنابرا  یخوددار   دیائتالف با دولت جد

رنگ« داده شد   کی»  رچسب دولت ب  نیداشتند. به ا  اریپارلمان را در اخت  تیکه اکثر  دیاهلل رسآزاد و حزب
 .مارس بود 8ائتالف    یندهیفقط نما را یز

  ی معرف  ی اعمال هژمون  ی حاکم برا  ی شکاف در قدرت طبقه  جاد یرا عامل ا  نی از مفسران ا  یبرخ  رچنده
  ی رنگ« پوشش  کیدانست. دولت »  یبازگرداندن اوضاع به حالت عاد  یبرا  یکیآن را تاکت  دیاند، باکرده

متعاقب آن    یهاتیترس از محروم  جادی و ا  یا فرقه  یی گراجناح   یهایبازگشت به لفاظ  ی بود برا  رینظیب
  کردندیچنان ادعا ممارس هم  14حال، هواداران    نی. در عگرداندیبازم  یاسیس   یکه مردم را به هنجارها 
 .کردیم ییزداتیمشروع شیاز پ شیرا ب ام یادعا ق نیهاست، و اکه انقالب متعلق به آن

خشم« در اواسط    ی»هفته  ی دولت، خواستار برگزار  لیو تشک  ابید  ینامزد  ان یم  یدر فاصله  معترضان 
  یی مایراهپ  ی ها و برگزارشدت گرفت که شامل مسدودکردن جاده  یمدن  ینافرمان  گریبودند. بار د  هی ژانو

 ی تیامن ی هانیربشکسته شد و دو شان ی هاشهیشدند، ش بی ها تخربود. بانک یدولت  یدیکل  یمقابل نهادها 
که    یموانع  کردندیم  ی معترضان سع  رایشد، ز  دیتشد  زین  روت یب  یاصل  دانیدر م  هایر یشدند. درگ  بی تخر
 .شده بود، در هم بشکنند جادیها از پارلمان اآن داشتندور نگه یبرا

آور  گسترده از گاز اشک  یاستفاده   چنینهمنشده بود؛    دهیهرگز د  نیاز ا  شیاقدامات پ  نیسرکوب ا   سطوح 
  یها گذاشت جراحات و از دست رفتن چشم  یبر جاچه  آن  و   داد یکه اغلب سر معترضان را هدف قرار م

بود.    زیدر زندان ن  جهو شکن   سیضرب و شتم پل  ، یا کور و کاتوره  یهایریعالوه، دستگ[ به22بود.]  اریبس
متفرق    سیآور و خشونت پلبا گاز اشک  زیشده بود ن  یسازمانده  یمحل  یهاکه در مقابل زندان  یتظاهرات

  ام یبار از آغاز ق  نینخست  یبرا  یتیامن  یروهای[ ن23جروح شدند.]معترض م   500از    شیشد. در آن هفته ب
.  دندیمعترضان را به آتش کش  یو خود چادرها   تندحزب واگذار شده بود بر عهده گرف   ان یرا که به حام  ینقش

 .ردیامور را به دست بگ یخود تمام خواهدیروشن بود که دولت م

در همان سطح    گرید  2020  هی ژانو  21دولت در    ل یو تشک  انه یسرکوب وحش  ن یپس از ا  ی اعتراض  جنبش
ن شخص  چونهم  یتیامن  یروها ینبود.  م  یی هابانک  ی برا   ی محافظ  شکل  کردندیعمل  به  هنوز    یکه 

 م یمستقعمل    یهم آزاد  لیدل  ن یو به هم  داشتند،ینگه م   ندهیفزا   یها تیپول مردم را با محدود  یرقانونیغ
به پوشش    توانند یها ممعنا بود که رسانه  نیدولت به ا  لیتشک  گر، ید  ی. از سوافتی ها کاهش  در بانک

آمد. تظاهرات    دیدر جنبش پد  یارسانه  یعموم  یخاموش  ن،یبازگردند. بنابرا  «ی»واقع   استیمعمول خود از س
تر برگزار  کوچک  یهاییمایهفته راهپ  لها بود و در طودر آخر هفته  ترش یب  داد،یکه رخ م  یزمان  ،یاتوده



319 
 

  یشوراها   قی از طر  یسازمانده   د یجد  یها راه یانقالب« برپا ماندند و به ارائه  ی ها مهیاز »خ ی. برخشدیم
 .هرچند کوچک، ادامه دادند ،یمردم

 روشیپ یها و چالش 19 د یپول، کوو ی المللنیب صندوق

. هرچند کردیسقوط م  تر شیلبنان هر روز ب  ره یفراهم نکرد. ارزش ل هایلبنان  ی برا   ی امکان چ یه  دیجد  سال
  ی ارز شکل گرفت: نرخ رسم  یآن را ثابت نگه دارد اما سه بازار مواز   کردیهنوز تالش م   یبانک مرکز

تعجب    ی. جااهیتر بود، و سوم نرخ بازار سارز از آن هم افتضاح   لیکه نرخ تبد  یبانک  یررسمیثابت، نرخ غ
ارز سود م  یاز کالهبردار  یارهیدا  یط یشرا  نیکه در چن  ستین بازار  از نوسانات  فاش شد که    برد،یکه 

  نیلبنان بود. در زمان نگارش ا   یارشد بانک مرکز  یهاتیاز شخص  یکیو    یآن کارگزاران صراف   ی اعضا
درصد کاهش ارزش    50از    شیب  ی عنی  شود،یمعامله م  الرد  1  ی ازاپوند به  4200با    باً ین تقرلبنا  ر یمقاله، ل

 .هاستیاز لبنان ی ترشیتعداد ب رکردنیوفق دیآن تورم شد یجهیو نت شده؛نیینسبت به نرخ تع

همه  واکنش به  ژانو  سانیک  باًیتقر  هانی ا  یدولت  ماه  در  تغ  دی جد  یبودجه  ه،ی بود.    ی اعمده  رییبدون 
و از صندوق   اندازدیم ق یخود را به تعو   یهایشد. دولت در ماه مارس اعالم کرد که پرداخت بده  بی تصو

آورردی گیپول کمک م  یالمللنیب ماه  نکته  ا« یاح  ی »برنامه  ل ی. دولت در  منتشر کرد که  مهم آن    یرا 
صندوق    یها از برنامه  ی اریپول بود. مانند بس  یلالملنیاز صندوق ب  گر ید  یدالر  ارد یلیم  10درخواست وام  

  ی دولت  یهاییدارا  یسازیخصوص  تر،شیب  یهااضتیر  یبه اجرا  شدیلبنان ملزم م  ینده یپول، آ  یالمللنیب
به    2043تا سال    رودیکه انتظار نم  یرشد اقتصاد  چنینهمو    مدتیکام، برق، بنادر( و رکود طوالن)تله

  اردهایلیبه م  ییگوپاسخ  یبرا   یواقع  ریاز هرگونه تدب  ینشان  چیه  ایاح  ی[ در برنامه24بازگردد.]  2018سطح  
آن    یفساد و گسترش احتمال  یچرخه  یجز ادامه  یز یچ  زیبرنامه ن  نیا  رسدیو به نظر م   ست؛یضرر فساد ن

 .نباشد یعموم یها ییفروش دارا یواسطهبه

  ی اضطرار   تیوضع  یاجرا  یبرا   یدولت پوشش کامل  یبه لبنان برا   19دـیکوو   یر یگماه مارس، ورود همه  در
  ی چادرها  یپاکساز   یفرصت برا   نیمستقر شد و از ا  نهیقرنط  یاجرا   یبهانهجا به  فراهم کرد. ارتش در همه

 نیبود، اما چند  ام یآتش ق  بر سرد    یآب  چون هم  نهیاستفاده کرد. اگرچه قرنط  ی عموم  نیادیاز م  ماندهیباق
  ای  روسیبر اثر و   ایشان مرگ است،  اعتراض و تظاهرات برگزار شد و معترضان نشان دادند که انتخاب

 .یگرسنگ

ها را هدف قرار  بانک  ماًیخشم مستق  یها در هفتهآنمثالً    داشت؛  یمتفاوت  ییاینقطه پو  نیدر ا   اعتراضات
به  یهارا شکستند، دستگاه   شانیهاشهیدادند، ش زدند و  را آتش    وارها ید  یسوکه آن    یکسان  خودپرداز 

.  میبود  زی با ارتش ن  میمستق  یر یدرگتظاهرات شاهد    ن ی. در اکردندیزا پرتاب مشده بودند، بمب آتش  پنهان



320 
 

نظام  کی به م  یهامو   یخودرو  و  بمباران شد  پرتاب مارتش  ارتش سنگ  معترض در    کی.  شدیواضع 
 .بعد شد یاعتراضات در روزها   شیطرابلس به ضرب گلوله کشته شد که موجب افزا

حت  تداوم همه  یاعتراضات  وجود  قرنط   یریگبا  و  مبه  ینظام  ینهیکرونا  نشان  از    دادیوضوح  پس  که 
با    ام یاست که ق  نیمطرح شود ا  دیکه با   یاعتراضات دوباره جان خواهد گرفت. سوال  نه، یشدن قرنطبرداشته

و    دهایام  میخواهیبلکه فقط م  م،یندار  ینیبشیمقاله قصد پ  ن یخواهد داشت؟ در ا  یظهور مجدد چه شکل
 .میخطرات را برجسته کن

تضادها را حل کنند.   نی خود مواجه شوند و تالش کنند ا  یبا تضادها  دیآن با  یروها ین  ام،یسراسر روند ق  در
اانقالب شکل گرفته  یو چادرها  لیبد  یها هیمانند اتحاد  ی سازمانده  دیجد  یهاوهیش دو    نیاند. هرچند 
به مسائل،    یمحل  یهاپاسخ  ی ارائه  یدارد و دوم  کالیراد  یاسیس  یها یریگنشان از جهت  یکه اول  ه،یرو

گسترش    یها برا کند. اما وجود آن  ت یرا هدا  امیق  ت یشوند که در نها   بی ترک  یتر اند در ساختار جامعنتوانسته
 .قدرت موفق بوده است  یبا همه نمادها  زیلزوم ست زی مفهوم ضرورت سازمان و ن

کند،    تیهمه( را تثب  یعنی کال« )همه    یعنی »کال    یدهیتوانست ا  امیق  هیاول  یاگرچه مرحله  گر،یعبارت د  به
  دیکه با  ستندی ن  استمدارانیاز س  ی حاکم به معترضان نشان داد که مشکل فقط تعداد  یطبقه  یجانسخت

  ی ادهیچیپ  یهاو شبکه  هاستم یس  نیهدف حمله باشد هم  دیمشکل که با   یشهیبرکنار شوند. در عوض، ر
 .کندیم دیبازتول «ی به شکل »تکنوکرات یحاکم را حت یاست که طبقه

بر انتخابات به خط    یمبتن  استیحمالت، باز هم تفکر س  نیا  یبرا  یائتالف  ایاست با نبود سازمان    ممکن
قرار    یجمهور استیانتخاب ر  چنینهمو  هایو شهردار یمقدم اعتراضات بازگردد. هر دو انتخابات پارلمان

حاکم را با اهرم    ی طبقه  توانند یمانتظار داشته باشند که    ام یق  گرانیبرگزار شود. اگر باز   2022است در سال  
از تضادها مواجه خواهند    یا شوند، بالفاصله با مجموعه  استیس  ی خود وارد عرصه  ایانتخابات جابجا کنند  

اند،  گرفتند؟ اگر اعتماد به حکومت را از دست داده  دهیورود به دولت را ناد  شنهادیپ  نیاز ا  شیشد. چرا پ
که    یعمل کند؟ آن هم با توجه به سطح تقلب  تین انتخابات با حسن  ان یجر  درچرا از دولت انتظار دارند که 

  ی ر از ادعاهابه مردم ارائه دهند که فرات  یانداز چشم  دیها با آن  ت، یرخ داد؟ در نها 2018در انتخابات سال 
  جاد یرا ا  ی روساختار مقاومت  را یز  ست،یبرنده ن  یاستراتژ   نیبودن باشد. به نظر ما، ا   «یاسیرسیمعمول »غ

 .ابد یبسط  یانتخابات یهااستیکه فراتر از س کندینم

ادامه  نیا   گر،ید  ی سو  از بحران    دیو تشد  ترشی ب  یبه استعفا  یابانیمنازعات خ  یاحتمال وجود دارد که 
  تیاهم  یتا حد  یاسیخطرات خالء س  یحاکم درباره  یطبقه  یافکنهراس  جا،نیمنجر شود. در ا  یاسیس

  ژه یوبه  دارد،مخالف وجود ن  ی هادرک واکنش طرف  یبرا   ی راه  چیدولت، ه  ی انجینقش م  ابیدارد. در غ
ظاهر نامحدود دارند.  به ی با قدرت دوگانه و بودجه ییاهلل مسلح هستند و ساختارهاکه مانند حزب ییهاآن
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ا  یعیاحتمال طب  نیا دارد که  رقابتگروه  ن یوجود  به  بازم  میمستق  ها    ا ی  تیظرف  ام یکه ق  گردندیقدرت 
 .شرکت در آن ندارد یبرا  یلیتما یدرستبه

در سراسر    چنینهمو    2008با آن مقابله کند. در سال    دیبا  ام یاست که ق  ریناپذاجتناب  یاهلل مانعحزب  وجود
بر   یها مبنآن یدولت ثابت کرده است، که هم به ادعا ت یاهلل عزم خود را در حفظ مشروعحزب ام،یق نیا

 .بخشدیم  تیوعپنهان در دولت، مشر یعنوان دولتانحصار »مقاومت« و هم حضورشان به

را به وجود آورده است. اگرچه    یفرصت مهم  یاقتصاد  طیو بدتر شدن شرا  میمستق  یی ارویرو  ی وهیش  ظهور 
  چونهم[، اما اگر خشونت  25]شودیها و ناظران مجنبش  ی هاکالیراد  نیشکاف ب  جادیخشونت موجب ا 

  ی اقتصاد  طیداشته باشد. بدتر شدن شرا  زین  یدردهم  جادیکارکرد ا   تواندیشود، م  یمشروع معرف  یدفاع
)مصادره،    شدیم  یتلق  یرقانون یغ  ن یاز ا  ریغ  یطیکه در شرا  ی اعمال  ی باشد برا  یه یتوج  تواندیم  یروشنبه  زین

  ی هیمادر مانند اتحاد  ی هاسازمان  لیقدرت(. تشک  ی نمادها  ه یعل  زیآمبا ارتش، اقدامات خشونت  یریدرگ
و    یدفاع محل  یهاتهیکم   جادی بتوانند در ا  یو محل  ی که مبارزات کارگر  دهدیرا م   دیام  نیمشاغل لبنان، ا
اتحاد تدو  ابندیوحدت    ل یبد  ی هاهیگسترش  در  دو  هر  طر   یاسیس  ی استراتژ  ن یو    یها روش  ق یاز 

 .است امیق یهابخش نیتر کالیراد ی بر عهده یائتالف نیچن لیمشارکت داشته باشند. تشک کیدموکرات

پول، کامل   یالمللنیدولت و صندوق ب  یبده  یهارهی زنج  یدرباره  یگردر لبنان بدون پرسش  امیق  تیموفق
برا بود.  ا  ی نخواهد  با   نی تحقق  لبنان  ب  یمتحدان  دیخواسته،  جهان  سراسر  و  منطقه    یوندهایپ  ابد، یدر 

  ی بزنند. موج جهان  رقمخود را    یسرنوشت کشورها   کیکند تا در کنار هم، هر    جادی ها ابا آن  یبستگهم
 .وجود دارد  ییاتحادها  نیچن  یبرا   یمساعد   ینهیکه زم  کندیاز آن بود، ثابت م  یاعتراضات که لبنان جزئ

ا  چیه از  ب  نیکدام  و  کوچک  قستندی ن  تی اهمیکارها  اما  طر  امی.  از  پا  ق یفقط  مقاومت    دار، یگسترش 
و مقابله با دشمنان   یضرور یازها یرفع ن  ی مقاومت و قدرت الزم را برا  تواندیم   رمتمرکز یو غ  ک یدموکرات

 .یباشد و چه صندوق رأ  میمقابله مستق قی خود کسب کند؛ چه از طر

 

 The revolutionizing با عنوان A Region in Revolt است از فصل پنجم کتاب  یاحاضر ترجمه   یمقاله *  

nature of the Lebanese uprising   ینوشته Jade Saab and Joey Ayoub  

 

 ی قدردان

  ام یق  نی که در ا  یتک معترضانو تک  اصحاب رسانه  ان،ی فعاالن، دانشگاه  ری ناپذی خستگ  یهااز تالش   لندی ما  سندگانینو
صدا و  داشتند  قدردان  ی مشارکت  کردند،  رساتر  را  قدردان  یآن  شدن  یکنند.  همه  شا   ست،ین  ی از  است  ان یاما   :ذکر 
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Megaphone.News, The Public Source, Fawra Media, Legal Agenda, Lebanese 

Centre for PolicStudies, the Socialist Forum, Andrew Arsan, Lea Bou Khater, 

Rima Majed, Ziad Majed, Luna Safwan, Timour Azhari and Fadi Bardawi. 

 

 ها ادداشتی

های سنگین موبایل که توسط دو شرکت مخابراتی دولتی تحمیل  برای دورزدن تعرفه   VOIPهای  برنامه   از   در لبنان   [. 1]

 شود. شود و نیز برقراری ارتباط با خانواده در خارج از کشور، استفاده می می

[1-1 .]  You Stink  و چند شهر   روت ی به شکل چند تظاهرات کوچک در ب  2015 و اوت  ه یی که در ژو  ی اعتراض  ن ی : کمپ

بود که    ها ابان ی زباله از خ   ی آور دولت به جمع   یی اعتنا ی ها و ب در واکنش به تلنبارشدن زباله   ن ی کمپ   ن ی لبنان پا گرفت. ا   گر ی د 

 ـ م.   آغاز شد.   ی تر ی وئ و ت   سبوک ی در ف   « ی ده ی م   ی گند »تو بو   ی نترنت ی توسط گروه ا 

[2]. Kaysi, I., 2019. We’ve reached the brink. Carnegie Middle East Centre. 

جبل لبنان شد و    هیمتصرف  1861. در سال  شدی خودمختار محسوب م   ینوعبه   یامارت جبل لبنان در زمان عثمان [. 2-1]

 ـ م.  شد. ل یلبنان تبد   ی به جمهور 1946در    تیدر نها 

عبدالناصر، یاسر عرفات و ژنرال امیل بوستانی، فرمانده ارتش لبنان، در قرارداد قاهره توافق کردند که  ، جمال  1969در   [. 3]

این   بخش فلسطین اجازه دارد از خاک لبنان به اسرائیل حمله کنند. های آزادی بخش فلسطین و دیگر جنبش سازمان آزادی 

گرایی  عربیسم یا ملی کسانی بود که به اشکال مختلف با پان   چنین هم گرای لبنان و  تر احزاب چپ قرارداد مورد حمایت بیش 

 سوری موافق بودند. پان 

[4]. Hadi, M., 2014. Actually existing neoliberalism: the reconstruction of 

downtown Beirut in post-Civil War Lebanon. Diss. The London School of 

Economics and Political Science (LSE) 

[5]. Hariri, R., 1999. Statesmanship in Government: Emerging from War and 

Entering the Future, Beirut: Arab United Press. pp. 16-17 
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London: Hurst & Company. p. 5 
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[8]. Bauman, p. 5 
[9]. Pakradoumi, K., 1997. Arabising Lebanese Politics, Middle East 

International. pp. 21-22. 
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 . . ـ مکند یزندگ   دی لبنان را رقم زد. عون زنده ماند و به فرانسه رفت تا در تبع ی جنگ داخل ان ی راند و پا رون یو عون را ب
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 ی ررسمیو کار غ سمیمارکس

 

 2022ژوئن 11

 توماس بارنز : ینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

ی افزایش نیروی کار در بخش غیررسمیِ اقتصاد اند تا با مسئلهگرانِ متأثر از مارکسیسم کوشیدهپژوهش

ی تاکنون  چالش کشیدنِ این ایدهغیررسمی« برای تعدیل و بهپنجه نرم کنند. مفهوم »نیروی کار  ودست

پردازان معاصر در واکنش  آفریند. نظریهداری »گورکنان« خود را میکار رفته است که سرمایهانگیز بهبحث

شدن و استراتژی  داری، پرولتاریاییبه افزایش نیروی کارِ غیررسمی دست به بازبینی ارتباطِ بین رشد سرمایه

 اند.  سی زده سیا

رسانی و  روزگی تالش این متفکران رادیکال برای بههاز چگون   هایی اصلیطور انتقادی نمونهاین مقاله به

ها را در چارچوبی، برای تحلیلِ تغییرات در  کند آنتقویت تحلیل مارکسیستی را بررسی کرده و تالش می

ا گذشته از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند  هترکیب نیروی کار ادغام کند. گرچه برخی از این بحث
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که اکثریت کارگران جهان    [ متمرکز است، جایی1] نشود، این مقاله عمدتاً بر جنوب جهانیز مربوط می

گیری طبقات را براساس  ی شکلهای مارکس دربارهکنند. بخش اول مقاله طرحی کلی از دیدگاهزندگی می

پردازان رادیکالی که به گسترش  ها با ]نظرات[ نظریه. تفاوت این دیدگاهکندترسیم می  سرمایهجلد اول  

های مارکسیستی معاصر به نیروی  با واکنش  چنینهماند،  اشاره کرده  1960 ینیروی کار غیررسمی از دهه

شناختی به  شود. پس از بررسی این تحوالت، بخش دوم مقاله رویکردی گونهکار غیررسمی، مقایسه می

(.  2010(، و باناجی )2009(، چانگ )2006های چن )کار در اقتصادی غیررسمی را، با تکیه بر بینشوینیر

شناسی  پردازد که در این گونههای مختلف استثمار«ی میکند. بخش سوم به تشریح »شکلتشریح می

شانی و اصالح بالقوه  پو های پیچیدگی، همهایی را در هر نوع و حوزهآیند، و نمونهشمار میهمانا کار به

کند که کاربرد  ای تأکید میکند. بخش پایانی، مقاله را خالصه کرده و مجدداً بر ظرفیت بالقوهبررسی می

کارغیررسمی    ی گسترش نیرویتواند در مورد مسئلهی تکوین طبقاتی میهای مارکس دربارهانتقادیِ ایده

ی یک راهنمای تحلیلی پایه برای انواع مختلف  رائهی حاضر ادر جنوب جهانی داشته باشد. هدف نوشته

 کار و اشتغال موجود در اقتصاد غیررسمی شهری معاصر است.  

می با  استدالل  رویکرد  این  که  مقایسه  سرمایه شود  برای  روشی  مارکس  آن  در  که  است  ی  سازگار 

اینهای گستردهگرایش عین  در  ایجاد کرد،  تاریخی  نیز  های  که گرایشی  را  متضاد  متناقض و شواهد 

لحاظ تجربی به تغییراتِ ساختار  بررسی کرده است. هدف این تالش ایجاد چارچوبی تحلیلی است که هم به

به بتواند  هم  و  باشد  گزارهطبقه حساس  اصالح  برای  بالقوه  مورد  طور  مارکسیسم  زیربنایی  نظری  های 

عنوان »شکلی از استثمار«،  ا با تفسیر هر نوع کارغیررسمی بهاستفاده قرار گیرد. این مقاله، چارچوب مذکور ر

 کند.بنا می

 و منتقدان آن  سرمایه

جلد سرمایه    کشاند. با این حال، درای میسازیْ کارگران را به کارِ کارخانهپنداشت صنعتیمارکس می

اش  آورد. نتیجهدست میبه  ناخواسته داری ارزش اضافی را از کار کند که سرمایهاستدالل می  چنینهم،  یکم

پوشانی بازاری پویا برای نیروی کار بود که در آن مشاغل مزدی با »جمعیتی نسبتاً اضافی از کارگران« هم

بزرگ جمعیتی  یعنی  سرمایهداشت؛  خودگستری  متوسطِ  نیازهای  برای  مکفی  جمعیت  از  طور  به  ــ  تر 

اره کرد که رقابت کارگران برای مشاغل،  . مارکس اش( Marx, 1939, 695)  خالصه، جمعیت مازاد«

کند. او بر سه نوع  دادند، تضعیف میآن قدرت جمعی را که او و انگلس به کارگران مزدبگیر نسبت می

کرد، در نسبتِ با سالمت  جمعیت مازاد تأکید کرد: اول »جمعیت شناور«که پیرامون مراکز صنعتی زندگی می

رفت؛ دوم »جمعیتی ناپیدا«  دنبالش می  استقرار آن در مناطق جدید بهوخیز داشت و با  اقتصادیِ صنعت افت

از کارگران کشاورزی که »همواره در مسیر انتقال برای پیوستن به پرولتاریای صنعتی در حرکتند«؛ سوم  
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تر است«. این  ی کارگر پایین»جمعیتی راکد« با اشتغال نامنظم، که شرایط آن »از میانگین شرایط طبقه

 :Marx, 1939)«  . کندناپذیر از نیروی کارِ در دسترس به سرمایه عرضه میای پایانگروه ذخیره  سومین

711 ) 

به و  کشاورزی  برای صنعت،  کارگران  سنتی صنایعاین  تولید  برای  بهویژه  که  با  واسطهدستی  رقابت  ی 

نصری خودبازتولیدگر و  ی کارگر عتولیدات مدرن تضعیف شده بود، »زائد« بودند: »]این گروه[ در طبقه

بیشخودتداوم سهم  طبقه  این  عمومی  افزایش  در  عناصر  سایر  به  نسبت  و  هستند  دارندبخش  «  . تری 

(Marx, 1939: 711نیز مطرح می این، مارکس گروه چهارمی را  ی  کند که دربرگیرنده( عالوه بر 

و   ( Marx, 1939: 711-2)  « . ترین رسوبات جمعیت مازاد نسبی و ساکنِ دنیای افالس است»تحتانی

خانه کارگران  از  پنجمی  گروه  وجود  به  مارکس  میبهسرانجام  اشاره  تشکیلدوش  که  ی دهندهکند 

سرمایه»پیاده بهنظامِ سبک  نیازش  تغییر  به  بنا  را  آنان  که  نقطهاند  از  دیگر حرکت  سرعت  نقطه  به  ای 

گیری نیروی کار  شدن بر شکل تیاگرچه مارکس درباره تأثیر صنع  ( Marx, 1939: 734)  دهد.«می

تعدیل  واش مختص بریتانیا و قابل جرح شناسیکند که گونهگیرد، اما اشاره میی کلی میاای نتیجهکارخانه

اش نه مطلق بود و نه ایستا: »مانند  شناسیدانست و گونهی کارگر را گروهی همگن نمیاست. او طبقه

عمل در  دیگر،  قوانین  واقعیهمه  این  کرد  در  ما  که  است،  شده  اصالح  متعددی  مالحظات  با  جا  خود 

آن  {1سرمایه جلد  } تحلیل  پردازیم.« به  نمی  در  (  Marx, 1939: 712)  ها  این صراحت  البته 

ایده از آماج نقد قرار گرفتن رها نمیتحلیل،  اند که  ها استدالل کردهکند. منتقدان مدتهای مارکس را 

جمعیتمفاهیم   و  شدن  نمیپرولتاریایی  مازاد  بیهای  اشتغال  و  بیکاری  عظیم  گسترش  در  تواند  ثبات 

آفریقا،   در  غیررسمی  اشتغال  رشد  با  مفاهیم  این  دهد.  توضیح  را  سابقاً مستعمره  و  مستعمره  کشورهای 

ان رادیکال  پرداز ی بیستم به چالش کشیده شدند. نظریهسده  70و    60 یهاامریکای التین و آسیا در دهه

( خواه تمرکز بر آسیا،  Fanon, 1963; Nun. 2000)  .های مختلف بیان کردنداین مسئله را به شیوه

مطالعه باشد،  آفریقا  یا  التین  غیررسمی«  آمریکای  کار  »نیروی  ادعاهای  زرادخانه  چون همی  علیه  ای 

 ,Broad)  شدکار گرفته میبهداری و پرولتاریایی شدن  ی سرمایهمارکسیستی مبنی بر پیوند بین توسعه

2000; Cox, 1987; Harrod, 1987; Portes, Castells and Benton, 1989; 

Sanyal, 2007; Tabak, 2000 ) . 

تردیدی نیست که در جنوب جهانی اقتصاد غیررسمی بر کار مسلط است. کار غیررسمی حدود نیمی از کل 

درصد آن در هند را تشکیل    90و بیش از    ( Portes and Hoffman, 2003)  کار در امریکای التین

)دهدمی  .NCEUS, 2009 )  مطالعه تا  براساس  چین  شهری  کار  نیروی  از  نیمی  به  نزدیک  ای، 

کار غیررسمی قبالً    ( Park and Cai, 2011. )های غیررسمی استخدام شده بودندبا توافق  2005 سال
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تر از ده نفر کارگر را  های کوچکی است که عموماً کمظور شرکتهای غیررسمی مرتبط بود؛ منبا شرکت

مند از آن سر  طور نظامها وجود ندارد، سست است یا بهدر استخدام دارند، و مالیات و مقررات دولتی در آن

می زده  اینباز  کار،  شود؛  ساعات  مانند محدودیت  کند،  کارگران حمایت  از  بناست  که  است  قوانینی  ها 

وکارهای غیررسمی ممکن  ی درمانی یا حقوق بازنشستگی. کسبایمنی محل کار، حداقل مزد، بیمهمقررات  

ی  شوند: خانهها نیز میوکارهای مستقر در خانهاست دارای محل یا بدون محل باشند، و شامل برخی کسب

عنوان »اشتغال  ای بهیندهطور فزای اخیر، کار غیررسمی بهی کارگران. با این حال در دو دههکارفرما یا خانه

  های بخش افزایش کارگران غیررسمیِ شاغل در شرکتغیررسمی« شناخته شده بود تا درکی از تعداد روبه

   (.ILO, 2002) دست دهدهای غیررسمی را بهانبوه کارگران شاغل در شرکت چنینهمرسمی و 

نئولیبرالی،  ی رواِج سیاستاست اما در دوره  1970ی  تر از دههاگرچه کارغیررسمی قدیمی های اقتصاد 

گرِ متأثر از مارکسیسم  ی سهمی از اشتغال جهانی گسترش یافته است. در این بافتار، چندین پژوهشمثابهبه

ها با توجه  سازی کنند. این واکنشبنیاد مفهوماندازی طبقهسازی را از چشماند معنای غیررسمیتالش کرده

چالش کشیدن ادعاهای مارکسیستی استفاده شده است،  اقتصاد غیررسمی برای به  ی که از مسئلهبه این

برای مثال، دیویس بر هم2004) مهم هستند.  امرار معاش  پوشانی جوامع زاغه(  با وسایل  نشینِ شهری 

 ,Davis)انجامد  تأکید کرده است که به ایجاد یک »طبقه کارگر غیررسمی« یا »بیکاران فعال« می

ناپذیری از پیوند موجود کار مزدی  طور برگشتیی استثمار بهتدالل شده است که در هند عرصه. اس( 2004

سرمایه  سرمایه رابطه-مزد -محور  به  دارائیاکار  و  سرمایه  بین  آفریدهی  »تولیدهای  خرد«ِ  ی  کنندگان 

تر این است  کلیاستداللی  (.  Sanyal and Bhattacharyya, 2009) خوداشتغال منتقل شده است

 ,Dnning) ها باید با بیکاری یا »زندگی بدون مزد« آغاز کنند نه از دیدگاه کارمزدیکه مارکسیست

2010.) 

 ,Bernstein)  هاستی مقابل این دیدگاهگونِ فروش نیروی کار نقطهتأکید برنشتاین بر شرایط ناهم

دست آورد که کارمزدی  ی از مناسبات متنوعی بهکند تا درکی »طبقات کار« استفاده میاو از گزاره(.  2007

شود، از جمله  کار گمارده شده است. این شامل انواع مختلف کارمزدی میها بهدر جنوب جهانی در قالب آن

 عنوان خوداشتغالی »استتار شده است«:   ای که باکارمزدی

ناامن و  » از طریق اشتغال مزدیِ  بازتولید خود را  باید  ب   -   ظالمانه طبقات کارگر  طور فزاینده  هو معموالً 

مقیاسِ »بخش غیررسمی« )برای  ثبات و کوچکهمان اندازه بیهای بهو/ یا طیفی از فعالیت  -  کمیاب

ی از اشتغال  امختلف و پیچیده  هایترکیببقا(، از جمله در برخی مواردْ کشاورزی، دنبال کنند؛ در واقع  

این آن شرایط  که »شرایو خوداشتغالی... خالصه  ندارد مگر  وجود  در »جنوب«  پرولتاریایی همگنی«  ط 
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اساسی که من از آن آغاز کردم: لزومِ تضمین نیازهای بازتولید )بقا( از طریق فروش )مستقیم یا غیرمستقیم(  

 تأکید از خود متن است(   Bernstein, 2007:5) .«نیروی کار

دیدگاه، توده این  از طریق قراردادهای  ی کارگران جهان،  براساس  یا غیرمستقیم  از طریق مزد  مستقیم 

چالشیپیمان استداللْ  این  هستند.  متکی  کار  نیروی  فروش  به  که  کاری،  ایده  این  برابر  در  ست 

که کسانی ادعای وجود این گرایش  سازی واجدِ گرایشی غالب به سوی ِ خوداشتغالی است. با اینغیررسمی

را  التین  امریکای  بافتار  نتایجی  ( Portes and Hoffiman, 2003) اندداشته  در  مطالعات  سایر   ،

اند که »خوداشتغالی« اغلب موقعیتی  گران دریافتهاند. برای مثال، در هند پژوهشدست دادهمغایر با آن به

  کاران کارمند دارد که کارگران توسط پیمان  –  ی کارفرماکند که شباهت زیادی به نوعی رابطهرا پنهان می

شده قطعه»استخدام  برحسب  و  می  -   اند«  مزد   Breman, 2004:Mazumdar)گیرند  کاری 

2008 ).[2] 

جای تالش  سازی و تکوین طبقاتی است. این مقاله بهی غیررسمیبخشی از این مباحثه مربوط به رابطه

مباحثه این  در  دیدگاه  آن  یا  این  برای  قطعی  شواهد  دادن  نشان  استدالبرای  پردامنه،  که  ل میی  کند 

توانند روش بهتری برای واکاوی ساختارِ متغیرِ طبقه در بافتارهای مختلف توسعه  گرانِ منتقد میپژوهش

بندی اقتصادِ غیررسمی تفاوت  تر از آن ترکیبنظر برنشتاین »اندازه و وزن نسبی، و مهمایجاد کنند. به

این    (.Bernstein, 2007: 8-9) دارد« داری  ی سرمایهتوجهی با الگوهای خاص تاریخی توسعهقابل

به جغرافیایی،  و  تاریخی  انضمام  به  نیاز  دورهامر  طی  کار  نیروی  ساختاری  تغییراتِ  درک  ی  منظور 

های تجربی و مفهومیِ  توان چارچوبی تحلیلی ترسیم کرد که بینشدهد. میسازی را افزایش میغیررسمی

در  را  کارغیررسمی  مطالعاتِ  می  بر  اخیرِ  چارچوبی  چنین  برای  بگیرد.  و  تواند  کار  متنوع  انواع  ترسیمِ 

باره  ی جاری درتواند به مباحثهکار رود و در درازمدت میهایِ اشتغال در اقتصاد غیررسمی بهسازمندی

که نشان دهد هر بخشِ این  مسیر تکوین طبقاتی در جنوب جهانی کمک کند. بخش بعدی قبل از این

دهد که این  غیررسمی استنتاج شده است، نشان میی اقتصاد گونه از مطالعات انتقادی دربارههچارچوب چ

 تواند باشد. گونه چارچوبی میهچارچوب چ

 بازنمایی نیروی کار در اقتصاد غیررسمی 

انواعِ متنوعِ کار ِای مجازی از روابط کاریِتوان نقشهمی ناظر بر  با   هم ِمزدیِ ای ترسیم کرد که  زیست 

گو رویکرد  مقاله  این  اتخاذ می2006) شناختی چننهخوداشتغالی هستند.  را  رویکرد  (  این  براساس  کند. 

(. نوع اول،  1داد و آن را به دو نوع تقسیم کرد )شکل   یزیتوان اشتغال غیررسمی را از اشتغال رسمی تممی

؛ نوع دوم، اشتغال مزدی در مشاغل غیررسمی یا )از نظر  ( IA) های غیررسمی استخوداشتغالی در شرکت
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استقانونی( مشمول )نوع   (.IB)  نشده  اشتغال رسمی  نوع 2شمولِ  داد.  را در زیر توضیح خواهم   ) IA  

همه میشامل  کسانی  شرکتی  در  که  کار  شود  غیررسمی  مالکمیهای  مدیریت  اکنند،  یا  نظارت  ند، 

 شخصی، که   ِ، صاحبان حساب (IAa) کنندکه برای دیگران کار فراهم میکنند، از جمله کارفرمایانی  می

کسبمی که  افرادی  یا  باشند  فردی  تولیدکنندگان  اداره  توانند  را  خانوادگی  کوچک  وکارهای 

کنند، از جمله اعضای  های غیررسمی کار میی کارگرانِ بدون مزد که در شرکت، و همه( IAb) کنندمی

 (. IAc)کنندکنارِ صاحبان حساب شخصی کار می  درخانواده که برای یا 

های غیررسمی )بنگرید  تری از مشاغل اشاره دارد که در آن ویژگیی وسیعهای غیررسمی« به دسته»شغل

شود، از  های کوچک اعمال میهای بزرگ و هم شرکتبه بخش قبل( در مورد استخدام هم در شرکت

ی  مهآیند. یک ویژگی مشترک برای هحساب میها که جزئی از »بخش رسمی« بهجمله بسیاری شرکت

کنند.  ها زمانِ کار خود را در ازای نوعی پرداخت مزدی مبادله میاین است که آن  IBکارگران در بخش  

می همهاذعان  که  گونهشود  رویکردهای  »تصویر  ی  یا  ایستا  ویژگی  به  که  دارند  ضعفی  نقاط  شناختی 

عالیت اقتصادی روزمره مربوط  تصویر کشیدن کامل پویایی ف ها در بهای« آنان و درنتیجه، ناتوانی آنلحظه

ای است که در آن کارگران بین »انواع«  تر شبیه زنجیرهشود. فعالیت و اشتغال اقتصادی غیررسمی بیشمی

. موارد  ( ILO, 2002) نوع ]کار[ مشغولند  ی معین به بیش از یکحرکتند یا در هر لحظه  مختلف در

یا غیررسمیِ »ناب« باشد. بسیاری از انواع اشتغال    بخش اشتغال رسمینسبتاً اندکی وجود دارد که تجسم

بهویژگی را  زنجیره  انتهای  دو  هر  میهای  رسمی«نمایش  »اشتغال  علت،  همین  به  این    گذارند.  در 

ی  کنش پیچیدهشناسی گنجانده شده است تا حضور آن در یک انتهای زنجیره را تقریب بزند و برهمگونه

 (. 2تغال رسمی و غیررسمی را نشان دهد. )نوع  های اشدنیای واقعی بین ویژگی

شناسی  این گونه  توان در واکنش به مشاهدات تجربی جدید اصالح کرد.شناسی را میعالوه بر این، گونه

اصالح  نظر  دو  نسخهشدهاز  چنی  اصلی  استخدام(  Chen) ی  کارگران  چن  اوالً،  توسط  است.  شده 

پیمانپیمان واسطهکار،  یا  فرعی  به  ( IBf) هاکاران  دستهرا  این  عنوان  بود.  نگرفته  نظر  در  جداگانه  ای 

های کارگزاری موقت  تواند به تفکیک شامل کارگرانی شود که از طریق بنگاهطور بالقوه میشناسی بهنوع

صورت کارگران  کاران منفرد، حامیان مالی یا اعضای خانواده، به)اعم از رسمی و غیررسمی(، توسط پیمان

های  شوند. در کشورهای بسیاری، از جمله نمونهکار گمارده میی« و در برخی انواع کار فصلی به»اعزام

ای در بخش رسمی و  جنوبی، نیروی کار وساطتی و اعزامی نقش عمدهمتنوعی مانند هند، تایلند و کره

کارگران »واقعاً« غیررسمی ی دیگری از  . دوماً، این مقاله دسته( Chang, 2009) کنندغیررسمی ایفا می

 تر توضیح داده شده است.  ی چانگ استخراج شده و پایین(. این نقشه از نظریه3)نوع  کندرا لحاظ می
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 : بازنمایی نیروی کار در اقتصاد غیررسمی 1نمودار 

 Chen (2006) and Chang (2009)منبع: اخذشده از 

طور خودکار هیچ چیز  ای بهشناختیی چنین رویکردِ گونهدربارهحال تصدیق این امر مهم است که  در عین

به ندارد.  وجود  می»مارکسیستی«  دیدگاهنظر  توسعهرسد  مطالعات  به  »نهادی«  رویکرد  با  چن    های 

(Maiti and Sen. 2010 )  بیش بین  سازگاری  است  ممکن  اوقات  گاهی  اگرچه  است،  دارد  تر 

طبقه و  نهادی  هم رویکردهای  باشدبنیاد  داشته  وجود  مثال  )به پوشانی   ,Harriss-Whiteعنوان 

ای  ها از اهمیت ویژه(. با این حال، دو دریافت در این چارچوب وجود دارد که برای مارکسیست2003

این مورد  اولین  است.  نمودار  برخوردار  در  »نوع«  هر  رابطهصرفاً    نباید  1که  اشتغال،  از  خاصی  ای  نوع 

گرها ممکن است مرتبط باشند،  ر با تعریفی فنی در نظر گرفته شود. اگرچه این توصیفقراردادی یا نوعی کا

ای متفاوت برای پیوند خوردن تولید کاال به تولید و توزیع ارزش است. این بدان  اما هرنوع حاکی از شیوه

ارزش اضافی    منظور استخراج های متفاوتی برای سازماندهیِ فرآیند تولید بهمعناست که در هرنوع، روش

ی مارکسیستی به معنای تلقی هر  شناسی به نظریهکردن این گونهاز زمانِ کار کارگران وجود دارد. متصل

به شیوهمثابه»نوع«  از  بنجی  تحلیل  از  برگرفته  مفهوم  این  است.  استثمار«  از  »شکلی  تولید  ی  های 
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مختلف  (.  Banaji, 2010) است انواع  تحلیل  برای  استثمار«  کار  »اشکال  و  کار مزدی، خوداشتغالی 

های خاصی برای  های معاصر مناسب است. در هر »شکل«، طبقات مسلط روشبدون مزد در موقعیت

های  که گروههای مختلف سازماندهی فرآیند تولید دارند، درحالیتصاحب ارزش اضافی، توزیع ارزش و شیوه

 ای مختلفی برای بقای اقتصادی دارند.  همختلف کارگرانِ غیررسمی ابزارهای مقاومتی و استراتژی

کند این است که گسترشِ کار غیررسمی در  ها مهم میدریافت دومی که این رویکرد را برای مارکسیست

ها از دیرباز کارگران »رسمی« را  کشد. مارکسیستهای غیررسمی و رسمی اقتصاد را به تصویر میبخش

ستی این است که اکثر  ی مارکسیی اصلی نظریهاند. گزارهحساب آوردهی کارگر بهعنوان بخشی از طبقهبه

مبادله می ازای مزد  را در  کار خود  نیروی  برمبنای مزد، شرایط کار،  مردم  تمایز کارگران  بنابراین  کنند، 

تصویر کشیدن انواع  حقوق اجتماعی و قانونی و غیره باید در این چارچوب لحاظ شود. در تالش برای به

اندازد.  های خاصی از کار مزدی را از قلم می دستهالزاماً  1شناسیِ نمودار  ، گونه  غیررسمیمختلف کار  

دهد شود. این امر نشان میهای متوسط یا بزرگ را شامل نمیبرای مثال، کارگرانِ شاغل دائمی در شرکت

ـ  ی رسمیکه درک مارکسیستی از کارمزدی، طبیعتاً اعتراضی است به دوگانه که هر  غیررسمی و این ـ

بندی فراتر  کند که از این تقسیمهایی را آشکار میر غیررسمی احتماالً نمونهشناختی به کارویکرد گونه

 روند.  می

راه از  چانگیکی  رویکرد  اتخاذ  مارکسیستی  چارچوب  در  موضوع  این  به  پرداختن  به  2009) های   )

های بخش رسمی سازی کارگران در آسیاست. چانگ تاحدی رشد اشتغال غیررسمی در شرکتغیررسمی

به   میسیاسترا  نسبت  نئولیبرالی  سیاستهای  آماده  چون همهایی  دهد؛  مناطق  کاالهای  ایجاد  سازی 

آزادی و  حقوق  نابودی  یا  اتحادیهصادراتی  سیاستهای  چارچوب  او،  نظر  به  که  کارگری  گذاری  های 

سمی« )نوع  دهد. به همین دلیل او مفاهیم »کارگران واقعاً غیرراقتصادی را با منطقِ کارغیررسمی وفق می

کند. این مفاهیم به کارگران شاغل دائمی اشاره دارد که جزئی از بخش رسمی محسوب  ( را اضافه می3

به این    عمالً ها  حال، آن  طور رسمی تحت پوشش قوانین و حقوق حمایتی هستند. با اینشوند و بهمی

حمایت و  نمونهحقوق  ندارند.  دسترسی  میها  باش  مهاجری  کارگران  همان  تواند  پوشش  تحت  که  اشد 

مستحق هستند آگاهی چه  آن  قوانین و مقرراتی هستند که غیرمهاجران، اما با این حال در مورد حقوق یا

 (.Chang, 2009) ها را ندارندگیری از آنندارند یا دانش و مهارت الزم برای بهره

ناپذیر است که روابط کار را تحت تأثیر  سازی نیرویی اجتنابکند، غیررسمی طور که چانگ بیان میهمان

سازی بر انواع  تر این امر الزم است تأثیر غیررسمیرا دگرگون کرده است. برای درک واضحقرارداده و آن 

های اساسی  کند ویژگیش میشده در این مقاله تالشناختیِ اتخاذمختلف کار را توضیح دهیم. رویکرد گونه
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ها برای هر نوع کار در موقعیت  ها و سیاستکار غیررسمی را توصیف کند تا برای مشخص کردن پاسخ

های مختلف استخراج ارزش اضافی و چگونگی تأثیر سازماندهیِ  معنای درک روشبهتری باشیم. این به

کند  هایی آگاه میت زیرا ما را از طراحی سیاستبراین انتقال ]ارزش[ است. این موضوع مهم اس  فرایند کار

تواند درآمد، امنیت درآمد، شرایط کار و سبک زندگی کارگران را هدف گرفته باشد. به این دالیل  که می

 طور خالصه بیان شود.  های اساسی هرنوع از کارغیررسمی بهالزم است برخی از ویژگی

 رسمی  - ی غیررسمیهای استثمار در زنجیرهشکل

این بخش، گونه اقتباسدر  )نمودار  شناسی  رویکردِ »شکل1شده  با  تا  (  ادغام شده  بنجی  استثمار«ِ  های 

انواع مختلف کار و سازمندیروش های استخدامی درک شود.  های مختلف تخصیص ارزش اضافی در 

غیررسمی مر به مشاغل  فقط  این بخش  در  کار  انواع  اتفاق  به  اکثریت قریب  شود،  بوط میدرحالی که 

انواع کاربرخی رسمی است؛ تأکید بر استخدام مزدی در مشاغل غیررسمی است )نوع    شان معطوف به 

1B1شده در نوع  (. این بدان معنا نیست که کارگرانِ خوداشتغالِ واقعی یا کارگران بدون مزد )گنجاندهA  )

های صنعتی و سیاسیِ انسیلِ ایجاد جنبشها از دیرباز بر پتاهمیت هستند. با این حال، تأکید مارکسیستبی

هایی که کارگران خوداشتغال  کارگران مزدی علیه کارفرماها بوده است. سازمان ی پیکاررادیکال در نتیجه

می نمایندگی  کردهرا  مختلفی ظهور  بافتارهای  در  از شکلکنند  برخی  بین  مبهم  مرزهای  این  های  اند. 

های مزدی و غیرمزدیِ اشتغال در  کنش شکلید به بخش قبل( و برهمکارمزدی و کارِ خوداشتغالی )بنگر

گیریِ اتحاد بین کارگران مزدی  شکل  فضاهای کاری و زندگی ممکن است باعث ایجاد ظرفیتی بالقوه برای

 و خوداشتغال شود. 

1B (aکارگران مزدی در شرکت :) های غیررسمی 

های  مزدبگیر ساکن در جنوب جهانی، بسته به کشور یا منطقه، در شرکتاکثریت یا اقلیت بزرگی از کارگران  

دهند که های سرشماری اقتصادی در هند نشان میعنوان مثال، دادهشوند. بهکار گمارده میغیررسمی به

  2000 یی دههتا میانه  1990 یترین سهم از رشد اشتغال را در مناطق شهری از دههاین کارگران بیش

های غیررسمی عمدتاً  دهند که شرکتهای نئولیبرالی نشان میروایت(.  Brnes, 2011) دهندیتشکیل م

گران منتقد  (. برخی از پژوهش2007و همکاران    Perryهای »کارآفرینی خُرد« هستند )ی فعالیتعرصه

. در مقابل، ( Portes and Hoffman, 2003) اندنیز در مورد امریکای التین به نتایج مشابهی رسیده

رابطه هند  در  مطالعات  شرکتبرخی  در  اشتغال  رشد  بین  پایین  ای  درآمدهای  و  غیررسمی  های 

این  (.  Breman. 2004 D’Monte, 2002) اندیافته در  کار  حمایتیِ  قوانین  زدن  دور  پتانسیل 

 تر است.  ها بسیار بیششرکت
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های  که اتحادیهآفرین اینزنیِ جمعیِ محدودی دارند. مشکلت چانهبسیاری از این کارگران حقوق کم و قدر

به شرایط  این  در  که  را  کارگرانی  عموماً  کشورها  بسیاری  در  نیز  شدهکارگری  گرفته  نادیده  کار  اند 

های غیررسمی،  های استخدامی در شرکتتنوع بسیار زیاد انواع کار و سازمندی  (.Ahn, 2007) گیرندمی

سازد. استخراج ارزش اضافی  مند تولید و تخصیص ارزش اضافی برای این گروه را دشوار میترسیم نظام

ممکن است به عوامل متعددی مرتبط با نوع شغل و فرایند کار، مانند نوع کاال، سطح متوسط مهارت یا  

شده در  ابزارها و تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل وظایف، بستگی داشته باشد. برخی از مطالعات تصریح

های رسمی امری  های غیررسمی به نسبت شرکتدهند که پایین بودن مزد در شرکتاین مقاله نشان می

های فرآیند تولید ارتباط داشته باشد، اگرچه به عوامل علّی خارج  ویژگیطبیعی است. این امر ممکن است به

یت، سن )در مورد کودکان کار(  ها نیز مرتبط است، مانند سطح تحصیالت کارگران، جنساز ماهیت شرکت

تری از کار غیررسمی نگاه کنیم، های مشخصی فرهنگی یا زبانی. اگر به نمونهو احتماالً زادگاه و پیشینه

 دست دهیم.  ی روابط طبقاتی بهتری دربارهشاید بتوانیم گزارهای روشن

1B (b کارگران خانگی :) 

های مزدی و غیرمزدی کار را  دهند که تمایز بین شکلتشکیل میای از مشاغل را  کارگران خانگی دسته

کنند اما محل کار آنان درون خانواده و شامل وظایفی  کنند. کارگران خانگی مزد دریافت میمخدوش می

شده است و  است که ممکن است از دیرباز توسط کارگران خانگیِ بدون مزد یا اعضای خانواده انجام می

های  های رسمی جزو فعالیتشود. این کار ممکن است در بررسیها نمیید مستقیم کاالمعموالً شامل تول

ی این کارْ دستمزد کم و ساعات کار طوالنی است. ماهیت فرآیند  اقتصادی غیررسمی ثبت نشود. مشخصه

انجام کار طکار باعث می از کارگران ملزم به  ی  شود که تعیین یک »روزِ کاری« دشوار باشد. بسیاری 

شده از کارِ کارگران  ساعات نامنظم، مثل صبح زود یا اواخر شب هستند. عالوه بر این، ارزش استخراج 

مرتبط   خانه  در  ساکن  کارگران  سایر  کار  نیروی  احیای  برای  موردنیاز  ارزش  با  است  ممکن  خانگی 

که  له اینممکن است به نوع کار خانگی بستگی داشته باشد، از جم  چنینهم. و  ( Dunn, 2011)باشد

که »داخل محل  کند، و درصورتیکند«، احتماالً در چندین خانه کار میاگر کارگر »بیرون محل کار زندگی  

کار زندگی کند« کارش در ساعات زیادی تابع دستورات اعضای خانواده است و حتی ساعات کمتری برای  

 استراحت یا تجدید قوا دارد. 

  چونهمدارد. اکثر کارگران زن هستند و این امر مشکالت خاصی    بُعد جنسیت در کار خانگی نقشی اساسی

در این مورد    (.NDWM, 2010) کنددستمزد پایین، نبود امنیت شخصی و آزار جنسی را ایجاد می

هایی  شده در خانوادهشوند، زیرا کارگران خانگی معموالً زنان اجیرهای جنسیتی و طبقاتی ترکیب میتفاوت
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 NDWM, 2010; Romero, 2002; Sankaran, Sinha) با درآمد متوسط یا باال هستند

and Madhaw, 2008.)  گران خانگی  ی مهاجرت نیروی کار موقت، امواِج کارعالوه براین، پدیده

برمی در  را  خلیج  کشورهای  و  اروپا  جنوبی،  امریکای  به  شرقی  آسیای  و  آسیا  از   گیردمهاجر 

(Rosewarne, 2010.)  متحده حتی اظهار  رومرو در بررسی خود در مورد کارگران خانگی در ایاالت

بقاتی و تضادهای  های طی متوسط و کارگران خانگی، همان تنشدارد که روابط »بین کارفرمایان طبقهمی

. وضعیت حقوقی این  ( Romero, 2002:98) کند«  دار و پرولتاریا را تکرار میساختاری بین سرمایه

کند،  ی اول به مهاجرت کارگران کمک میای که در وهلهرغم درآمدهای بالقوهعنوان مهاجر، بهکارگران به

آسیب از  میعنصردیگری  ایجاد  توجه( Stasiulis and Bakan, 2005)کند  پذیری  اخیراً  به  .  ها 

معطوف شده است،    (ILO)  المللی کارکنوانسیون کارگرانِ خانگیِ سازمان بینمحلی   اجرای 

آمد کارگران است. و  وهایی برای ساعات کار، حداقل مزدهای پرداختی و آزادی رفتکه شامل محدودیت

می ایجاد  را  امید  اتحادیهاین  که  در  کند  را  خانگی  کارگران  حقوق  بتوانند  است  ممکن  کارگری  های 

 های کمپین خود بگنجانند. اولویت

1B (cکارگران غیردائم و روز :) مزد 

اطالق می به کارگرانی  روزمرد  و  غیردائم  کارهایی  شود که مجبورند مرتب  کارگران  بگردند،  کار  دنبال 

های غیررسمی  توجهی با کارگران شاغل در شرکتپوشانی قابلهفتگی یا حتی روزانه. و ممکن است هم

تر یا »رسمی« موفق  گهای بزرداشته باشند، اگرچه این کارگران به این دلیل که ممکن است در شرکت

های  شوند، درحالی که بسیاری از کارگران شاغل در شرکتتری را شامل میبه استخدام شوند گروه گسترده

مدت داشته باشند. این نوع شامل مهاجرانی از روستا و سایر  غیررسمی ممکن است اشتغالی منظم یا دراز

های معمولی، در  وشان خیابانی، گدایان یا نظافتچیفرعنوان دستاند بهاست که ناگزیر شده  مناطق شهری

عنوان »بازار کار بدوی« توصیف  کار بهجوی درآمد سفر کنند. در مطالعات قبلی، این بخش از نیرویوجست

است   شده 

(Harrod, 1987.)  ها در حال  توان صبح زود در سراسر شهرها و شهرکدر هند این کارگران را می

و نقشی کلیدی در صنایع    ( Breman, 2004) مشاهده کرد  [nakas] های کار«گردآمدن در »میدان

اسباب و  پشمی،  فرش  کبریت،  دارندتولید  زیرمجموعه  (.NCEUS, 2009) بازی  »کارگران  این  ی 

ی یافتن شغل ممکن است بر اهمیت شرایط کار پیشی بگیرد. بازار بزرگتر  ا دغدغهروزمزد« خاص است، زیر

ی نیروی کار نقش مهمی در اجبار کارگران به پذیرش مزدها و شرایطی دارد که کارفرمایان پیشنهاد  ذخیره

، حتی دهند. در نتیجه، »سازماندهی« این کارگران در محل کار بسیار دشوار است. اضطرارِ یافتن شغلمی

با این حال،  های کنشهای کار، ممکن است مانعی در مقابل تماسدر خودِ میدان گرانِ کارگری باشد. 
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خانه و  اشتراکی  فضاهای  سایر  در  کارگران  این  با  بتوان  است  برقرار  ممکن  ارتباط  مجاور  های 

 (. Hammer, 2010) کرد

های منظم یا درازمدت  اند شغلهایی از کارگران غیردائم است که توانستهشامل گروه  چنینهماین نوع  

ی شرایط یا  شوند تا کارفرمایان بتوانند از ارائهبندی میعنوان کارگران »غیردائم« دستهپیدا کنند، اما به

ی  یعی مانند وسایل نقلیههای غیردائم از این نوع در صناکه اشتغالحقوق خاص به آنان اجتناب کنند. با این

 Sen) هند رایج است  چونهمآالت در کشورهای فقیری  موتوری، قطعات خودرو و صنایع ساخت ماشین

and Dasqupta, 2009 )ی صنعتی  تری از توسعهی پیشرفتهرسد در کشورهایی با مرحلهنظر می، به

ان اشتغال دائمیِ معلمان خصوصی یا  نیز رایج باشد. برای مثال در کره جنوبی معمول است که کارفرمای

به را  کامیون  اجتناب  رانندگان  کارگران  به  حقوق  دادن  از  تا  بگیرند  نظر  در  ویژه«  »اشتغال  عنوان 

رسد که در این موارد موضوع رایج، مواجهه با پیامدهای چارچوب  نظر میبه(.  Chang, 2009) کنند

قانیا شاید خالء  – قانونی   در چارچوب  اجازه می  –ونی  های موجود  کارفرمایان  به  رد  است که  با  دهد 

ی درمانی، مزایای بازنشستگی یا حقوق مازاد بر کار، ارزش اضافی مطلق  بیمه  چونهمادعاهای خاصی،  

بسا در کنار کارگران  یابد. این کارگران چههای کار افزایش میصورت هزینه  این  را افزایش دهند که در غیر

 های کاری بسیار مشابهی انجام دهند.  ته شوند و حتی ممکن است فعالیتکار گرفغیردائم به

1B (dکارگران ثبت :)نشده نشده یا اعالم 

کنند.  ها را پنهان میهای رسمی اشاره دارد که کارفرمایان استخدام آناین نوع به کارگران شاغل در شرکت

کند. و این احتمال وجود دارد که  کار رسمی برآورد نمیعنوان بخشی از نیروی  ها را بهو درنتیجه، دولت آن

عنوان مثال، برخی از کارگران غیردائم و کارگران  پوشانی داشته باشند. بهبا کارگران غیردائم و روزمزد هم

ی آمار نیروی کار یا توسط  عنوان نمونه برای محاسبهروزمزد ممکن است در فهرست استخدامی که به

کارگیری  شود، لحاظ نشوند. عملِ بهی مالیات بر حقوق و دستمزد استفاده میای محاسبهنهادهای دولتی بر

نیز احتماالً دشوار است.  کارگران اعالم با آن  نشده ممکن است از لحاظ فنی غیرقانونی باشد اما مقابله 

از مزایای مالیاتی  تر  های نظارت بر اجرایِ پیروی از قانون را بیشعامالن اجرایی دولت ممکن است هزینه

طور  احتمالی ارزیابی کنند. اجتناب از قوانین مالیاتی از این طریق ممکن است به نفع کارگران نیز باشد. به

به است  ممکن  این  در  کلی،  دائمی  شاغل  کارگران  به  حقوق  اعطای  از  اجتناب  برای  راهکاری  عنوان 

ی افزایش ارزش اضافی مطلق از طریق  های بخش رسمی در نظر گرفته شود؛ این روشی است برا شرکت

پایین آوردن مزدها. راه این است که کارگران بهکاری جایحذف حقوق و احتماالً  عنوان  غلط به  گزین 

»کارآموز« یا »شاگرد« توصیف شوند تا به نتایج مشابه دست یافت. و بسته به مقیاس این اقدامات توسط  
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گران و  رگ برای آمارگران نیروی کار و آن دسته از پژوهشکارفرمایان، این امر ممکن است مشکلی بز

گران کارگری  ی اساسی برای کنشکنند. مسئلهکنشگرانی باشد که از خروجی تحقیقاتی خود استفاده می

مورد، این  اولیه  در  حقوق  به  دستیبابی  برای  کارگران  این  وضعیت سازماندهی  دلیل  به  که  است    ای 

آن محروم  اشتغال از  معنای  شده شان  به  است  ممکن  امر  این  کار،  نیروهای  ترکیب خاص  به  بسته  اند. 

 ها باشد.ترغیب کارگران به تن دادن به وضعیت »رسمی« برای حمایت از این تالش

1B (e کارگران صنعتی خارج از کارخانه / کارگران خانگی :) 

مطالعه اشکال  از  بسیاری  نوع،  اقتصاد  درباره  شدهاین  در  اشتغال  دربرمیی  را   ,ILO) گیردغیررسمی 

این ترتیب،    پوشانی وجود دارد. بههای خوداشتغالی و اشتغال مزدی همدر این حوزه بین ویژگی(.  2002

صاحبان حساب شخصی کنار  در  مزدی  کارگران  آن  در  که  دارد  وجود  مواردی  و    ( 1Ab) بدون شک 

اعضای خانواده یا  بدون مزد  موارد ممکن است وضعیت آنکار می  ( 1Ac) کارگران  ها  کنند. در برخی 

ی خود استخدام  ها را یک کارفرما برای کار در محل یا خانهعنوان کارگران مزدی روشن باشد زیرا آنبه

کند و درآمدی  خود کار می  یکند. در موارد دیگر این وضعیت ممکن است مبهم باشد زیرا کارگر در خانهمی

صورت، اگر درآمد کارگر عمالً    شود. حتی در اینکند به او پرداخت میمتناسب با مقدار کاالیی که تولید می

ی کار باشد، ممکن است مزدبگیر در نظر گرفته شود. این تفسیر با تمایز  شکلی از مزد براساسِ نرِخ قطعه

«ِ کار توسط سرمایه سازگار است. »انقیاد صوری کار« بدین معناست  مارکس بین انقیادِ »صوری« و »واقعی 

که آن را در معرض  شود و بر فرآیند کار آنان »بدون اینکه سرمایه با تولیدکنندگان کوچک مواجه می

 کار که   ِاین با انقیاد »واقعی« (.Banaji, 2010: 280 ) کند«دگرگونی فنی قرار دهد« تسلط پیدا می

های  داران بر جنبهبرآن تأکید کرد و شامل کنترل و نظارت مستقیم سرمایه  لد یکم سرمایهجمارکس در  

 شود، در تضاد است. فنی فرآیند کار با هدف تولید ارزش اضافی نسبی می

می از  گرچه  عباراتی  دلیل   سرمایهتوان  به  واقعی  انقیاد  که  دارد  امر  این  بر  داللت  که  کرد  استخراج 

بیشوری  بهره تولیدی  ظرفیت  بنابراین  و  کار  بهباالتر  اما  گرفت،  خواهد  را  انقیاد صوری  جای  نظر  تر، 

داری باشد. واقعیت این است که بسیاری از فرآیندهای تولید،  ی سرمایهای عام از توسعهرسد این جنبهنمی

ی انقیاد واقعی کار  سلطه  اند به مناطقی که تحت ی انقیادِ صوری کار بودهکار را از مناطقی که تحت سلطه

جایی تاریخی از  خوش یک جابهعنوان مثال، صنعت جهانی تولید توپ فوتبال دستاند. بهاست، کشانده

 Chan and) ای در چین و تایلند، شده استتولید خانگی در پاکستان و غرب هند به تولید کارخانه

Hong. 2011.)  خوش فرآیندی دوگانه شده است،  تاز سوی دیگر، تولید پوشاک در شمال هند دس

های کوچک منتقل شده، درحالی که سایر مراحل در  طوری که برخی از مراحل فرآیند تولید به کارخانهبه
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به   حتی  و  مانده  باقی  شهری  و  روستایی  مناطق  در  خانگی  داده  تولید  جهت  تغییر  آن  سمت 

چنین ترتیباتی در صنعت پوشاک جهانی،  گران از  هاست که صنعتمدت  (.Mezzadri, 2008) است

های غیررسمی، توسط استفاده  های نظارتی به شرکتهای نیروی کار و انتقال هزینهبرای کاهش هزینه

شرکت  (.Castells and Portes, 1989) کنندمی موارد،  این  میدر  بزرگ  طریق  های  از  توانند 

طور اقتصادی بر این کارگران اعمال قدرت  کاال، به  های تولیدها در زنجیرهکاری در مقادیر و قیمتدست

 کنند. 

ی اول تضمین کاری  کارگران خانگی با انواعی از مسائل خاص مواجهند. برای بسیاری مسئله در درجه

سازمان است.  خانواده  درآمد  تکمیل  یا  تأمین  جهت  خود    چون همهایی  منظم  زنان  انجمن 

یکی از دالیل   (.Ahn, 2007) اند که بر این حوزه تمرکز دارندآمده در هند پدید    (SEWA)اشتغال

دهه  SEWAظهور   اوایل  در  احمدآباد هند  اتحادیه1970 یدر  امتناع  از جدی  ،  های کارگری رسمی 

های کارگری و کارگران  ی بین استراتژی سازمانگرفتن امنیت درآمد و سازماندهی این کارگران بود. رابطه

امروزه   همخانگی  شامل  نیز  دارد  نیاز  کارگری  جنبش  تطابق  به  که  مسائلی  دیگر  از  است.  مهم  چنان 

سازی  مندتوانهای باالتر برای محصوالت نهایی و  یافتن به مزدهای باالتر از طریق تضمین قیمتدست

کنند با  میای که تالش  های کارگریکارگران جهت بهبود محیط کارشان است. عالوه بر این، سازمان

های سیاستی را پیرامون مسائل متعددی، فراتر از فرآیند تولید،  کارگران خانگی ارتباط برقرار کنند باید پاسخ 

نوبه به  این موضوع  دهند.  و گسترش  بسط  زندگی  و  کار  بین  تعادل  از سطح  مانند  است  متأثر  خود  ی 

درن، دسترسی خانگی به آب پاکیزه، برق  تحصیالت کارگران، توانایی آنان در دسترسی به لوازم خانگی م

سیستم بودن  دسترس  در  و  فناوری،  حملو  ایمن  محل  وهای  با  کارگران  ارتباط  برای  نقل 

 (.Sudarshan and Bhattacharya 2009) کارشان

1B (fکارگران استخدام :)کار یا واسطه شده توسط پیمان 

را   گوناگونی  مشاغل  غیررسمی  کار  نوع  شرکتدربرمیاین  در  شاغل  کارگران  از  بسیاری  های  گیرد. 

نشده ممکن است از  نشده یا اعالمغیررسمی، کارگران خانگی، کارگران غیردائم یا روزمزد و کارگران ثبت

های  کاران از طریق زنجیرهکار یا »واسطه« کار پیدا کنند. در مورد کارگران خانگی، پیمانطریق پیمان

ها  کنند. نقش واسطهگران، بازرگانان و کارگران ایجاد میایجاد ارتباط بین صنعتعرضه، نقش مهمی در  

بارها در تاریخ جهانی کار مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، مارکس استدالل کرد کارگرانی که در  

نوزدهم  ی کارگر بریتانیا در اواسط قرن  گی استخدام شده بودند نقش مهمی در طبقههای عملدارودسته

نظام طور  به  قراردادی  کار  کنید(.  مراجعه  باال  )به  شده  داشتند  بررسی  مدرن  هند  مورد  در  مند 
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بهBreman, 1994; Picherit, 2012) است کارِ  (.  مورد  در  برمن  مطالعات  ویژه، 

در گجرات بر پیوند بین فقیرسازی خانوارهای کشاورزی، تقسیمات صنفی و کار    [footloose] »آزاد«

در مناطق دورافتاده تأکید کرده است. اکثر این کارگران    [mukadam] کارانشده توسط پیماناماستخد

کشاورزی   کار  برای  کارگران  از  برخی  خود،  صنف  به  بسته  هستند.  متکی  مهاجرتی  فصلیِ  اشتغالِ  به 

می دمهاجرت  منحصراً(  نه  )البته  معموالً  صنعتی،  کار  جستجوی  در  دیگر  برخی  که  درحالی  ر  کنند 

کنند.  کارهای ساختمانی یا کار خانگی مهاجرت می  چونهمهای غیررسمی، یا اشتغال در »خدماتی«  شرکت

اند که تصورات از »کار آزاد« را زیر  کاران اسیر شدهای مبتنی بر طلب از پیمانبسیاری از کارگران در رابطه

ها برای  پرداختشوند. پیش»فصل« پرداخت میجا در پایان  صورت یکبرد. مزدها نامنظم یا بهسؤال می

مانده  های باقیشود که کارگران بتوانند نیروی کار خود را تجدید کنند، در حالی که پرداختاین پرداخت می

 کار است.  مشروط به تداوم وابستگی کارگران به پیمان

در اشکال متفاوت در صنایع و    کاران متنوع است وشده از طریق پیمانحال، نیروی کار استخدام  با این

مختلف وجود دارد. تخمین زده شده است که در کل در سراسر آسیا، اکثریت قریب به اتفاق    کشورهای

ها، مانند صنعت  برخی از بخش  (.Chang, 2009) شوندبر این اساس استخدام می  کارگران ساختمانی

جنوبی کره  در  خصوصی  خودر  ( Chang, 2009) تدریس  صنعت  هندیا   Sen and) وسازی 

Dasgupta, 2009  ،)صورت گروهی  تحت تسلط این نوع نیروی کار هستند. در برخی موارد، کارگران به

شوند؛ در برخی دیگر،  کار گمارده میجذب و مستقیماً توسط کارگزاری اعزامی یا شرکتی استخدامی به

ی کار است و وضعیت  کنندهل تأمینکار« شامل خود کارگران شده است؛ کارفرما در عمجایگاه »پیمان

کند.  های کار مانند حقوق تعطیالت، بیماری و بازنشستگی تغییر میمنظور کاهش هزینهشغلی کارگر به

متفاوت باشد. مسئله برای کارگرانی که  کامالً    توانداین تنوع یعنی مسائلی که کارگران با آن مواجهند می

خورند،  عنوان کارگران »قراردادی« برچسب مینادرست بهساساً و بهشوند اما اطور دائمی استخدام میبه

تواند این باشد که چگونه استخدام خود را به قراردادهای رسمی با دسترسی کامل به حقوق قانونی  می

تواند شامل متقاعد نشده صادق است، مسئله مینشده و اعالمکه در مورد کارگران ثبتچنان تبدیل کنند. هم

 زنی جمعی باشد.  ها در چانهکارگران »رسمی« برای حمایت از این تالشکردن 

واسطه گره خورده به یک  واقعاً  کارگرانی که  و  برای  واسطه  با  ارتباط خاص کارگر  به  این سیاست  اند، 

ای بین سرمایه و کارمزدی عمل  واسطه  چونهمکاران  گر یا کارفرمای بزرگ بستگی دارد. پیمانصنعت

های خدماتی  های غیررسمی، صنایع بزرگ یا شرکتداران در شرکتنیروی کار الزم برای سرمایهکنند؛  می

داران را قادر  کنند، درحالی که این امر سرمایهرا تأمین می [labour-intensive services] کاربر

سپاری«ِ پرداخت مزد و کنترلِ نیروی کار کاهش دهند. در برخی سازد تا بار مدیریتی خود را با »برونمی
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عنوان  ار ممکن است عمالً بهکنکار نامشخص است. برای مثال، پیمادار و پیمانموارد، تمایر بین سرمایه

داری  دار ممکن است با یک شرکت سرمایهدار عمل کند. در موارد دیگر، سرمایهیک سرمایه  گزارخدمت

که این نوعی  ی شرایط استخدام مذاکره کند. با ایندیگر، مانند کارگزار یا شرکت استخدام نیروی کار درباره

توسعه را مخدوش  حالیافته و درشدن« است که مرزهای بین نیروی کار در کشورهای توسعه»قراردادی

تر مختص کشورهای در حال توسعه است.  رسد بیشنظر می  کند، موارد دیگری نیز وجود دارد که بهمی

بیش نقش  مثال،  درحالبرای  کشورهای  در  غیررسمی  اقتصاد  وجود  تر  معنای  به  است  ممکن  توسعه 

کار اشاره داشته باشد  ا افراد پیمانها یتر باشد. این امر ممکن است به گروهکاران غیررسمی« بیش»پیمان

داران  شوند، اما با وجود این، برای تأمین نیروی کار سرمایهعنوان شرکت به رسمیت شناخته نمیکه رسماً به

 زیستی داشته باشند.  های رسمی و غیررسمی ممکن است همکنند. واسطهاقدام می

ی دهلی ساختمانی هند رایج است. در منطقههای پوشاک و  های غیررسمی[ در بخشنوع دوم ]واسطه

 Sen) برای کار در صنعت خودروسازی [  thikedars] کاران بسیاری از مردان جوان و مجرد را پیمان

and Dasgupta, 2009 )  و تولید پوشاک   (Mezzadri, 2008 )  کنند. در بسیاری از  استخدام می

ری فرعی در سطح روستا یا شهر استخدام شده و  کاموارد، کارگرْ روستایی مهاجری است که توسط پیمان

پیمان به  از صاحبان کارخانه استخدام شده، واگذار  کاری که در شهر توسط صنعتسپس  یا گروهی  گر 

کار ممکن است از طریق کسر مزدها  های ساختمانی یا کشاورزی، پیمانشود. در موارد دیگر مانند کارمی

، نقش آشکارتری در استثمار ایفا کند. در این موارد مسائل خاصی  پرداختو صدور اعتبار از طریق پیش

کم مزدهای  پرداخت  جمله  از  کرد،  توجه  آن  به  باید  که  دارد  حقوجود  کسر  طریق  از  ی  هاالزحمهتر، 

چانهپیمان فقدان حقوق  کار  کاران،  از  استفاده  است  قرار  کار که  قوانین  به  و عدم دسترسی  زنی جمعی 

شغلی    مند کرده و کاهش دهد. برای فعاالن کارگری مشکالت کارگران فراتر از روابطعدهقراردادی را قا

های شغلی در محل زندگی  دلیل نبود فرصتای« هستند که بهاست، زیرا کارگران اغلب مهاجران »درمانده

می مکان  نقل  به  مجبور  شکل  (.Singh, 2002) شوندخود  مشکلِ  راهبنابراین،  برای  کارهایی  گیریِ 

تواند فقر روستایی هایی دارد که میکمک به کارگران در این شرایط، ارتباط تنگاتنگی با طراحی سیاست

 و درآمدهای ناپایدار در خانوارهای مناطق کشاورزی سنتی را کاهش دهد.  

 (g) B1نشده : سایر کارگران حمایت 

وقت است که به دالیل مختلف تحت حمایت قانون کار و  ی باقیمانده از کارگران موقت و پارهااین دسته

های کارگران مزدی غیررسمی  یک از دستهراحتی در هیچسایر قوانین حمایتی نیستند. برخی از کارگران به

شود  د. این شامل کارگرانی میتر در نظر گرفته شونگیرند، اما باید بخشی از این گروه گستردهجای نمی
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بیمه تأمین اجتماعی یا    چونهمکار باشند اما از حقوق خاصی    طور مداوم مشغول بهکه ممکن است به

وم کارگرانِ  فه ی نهایی از کارگرانِ مزدیِ غیررسمی ممکن است با مبیمه درمانی محروم هستند. این دسته

هایی از  نظر چانگ این نوع از کار با نمونه(. به3اشد )نوع  تالقی داشته ب  ( 2009)»واقعاً« غیررسمیِ چانگ

اند،  کار گمارده شده  های استخدام نیروی کار بهها یا شرکتکاران، کارگزارکارگرانی که از طریق پیمان

گسترش    یدهندهپوشانی دارد. بخشی از استدالل او این است که رشد کارِ »واقعاً« غیررسمی هم نشانهم

المللی  های نظارتی مطابق با منطق رقابت بینسازی کار غیررسمی است، زیرا رویهایی و هم عادیجغرافی

میو سرمایه تغییر  متحرک  بهی  ــ و همانکنند.  دیگر  در  عبارت  غیررسمی  کار  انواع مختلف  گونه که 

ی کار، اشتغال و  رهآغازی طبیعی برای مطالعات دربا دهد ــ کار غیررسمی اکنون نقطهنشان می 1نمودار 

  چون همتر  دهد که مفهوم اشتغال »رسمی« بیشهای کار در جنوب جهانی است. این نشان میسازگان

 ها محروم هستند.  شود که اکثر کارگران از آنای از شرایط و حقوق درک میمجموعه

 بندی جمع

این مقاله چارچوبی را برای درک تنوع نیروی کارِ شاغل در بخش غیررسمی ایجاد کرده است. این رویکردِ  

های مارکس  طور خاص، ایدهی مارکسیستی ــ بههای اصلی نظریهشناختی ابزاری برای اصالح گزارهگونه

کند. مارکس  رِ معاصر فراهم میها در ساختارهای طبقاتیِ متغیگیری طبقه ــ و برای اعمال آندرباره شکل

داری را شناسایی کرد.  ی سرمایهپرولتاریایی شدن و تکوین جمعیت مازاد در طی توسعه عام های گرایش

طرق مختلف  گران قرار گرفت که بهاین مفاهیم در اواخر قرن بیستم به شدت مورد انتقاد طیفی از پژوهش

گرانِ  جهانی را مشاهده و شناسایی کردند. اخیراً، پژوهشهای غیررسمی اقتصادی در جنوب  گسترش فعالیت

اند با مرتبط کردن کار غیررسمی با انواع بیکاری، خوداشتغالی یا خودِ عملِ  متأثر از مارکسیسم تالش کرده

های رادیکالِ تشکیل طبقات را بازنویسی کنند. برخی دیگر بر گرایش اقتصاد غیررسمی  مزدجویی، نظریه

مخت اشکال  کردهبه  تأکید  مزدی  کار  چارچوبی  لف  با  را  نظری  تحوالت  این  از  برخی  مقاله  این  اند. 

 شناختی تلفیق کرده است.  گونه

طورخاص، رویکرد »طبقات کار«ِ برنشتاین و مفهوم »اشکال استثمار«ِ باناجی را با این واقعیت  این مقاله به

جنوب جهانی شده ادغام کرده است. این  شناختی که کار غیررسمی شکل غالب کار و اشتغال در  هستی

ویژه بر تنوع  کند، بهرویکرد به برجسته کردن تنوع بسیار زیاد نیروی کار در اقتصاد غیررسمی کمک می

کند. هدف در  ها با خوداشتغالی و کار بدون مزد تأکید میاشکالِ کار مزدی و در برخی موارد، بر تعامل آن

ی کافی انعطاف داشته باشد  اندازهی بوده است که برای ترسیم این تنوع بهاول ایجاد چارچوبی تحلیل  درجه

درعین به روشو  و  حال  اضافی،  ارزش  تخصیص  رقابتیِ  یا  متفاوت  بقای  استراتژی  چنینهمهای  های 
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های تجربی و مفهومی قبلی بسط و توسعه یافته  کارگران توجه الزم را مبذول دارد. این چارچوب از بینش

 تر مفتوح است.  ی خود برای اصالحات بیشنوبهو به

های کارگری معاصر  این چارچوب دو کاربرد اصلی دارد. نخست، برای استراتژی صنعتی و سیاسی جنبش

های کارگری مؤثر و  ها از لحاظ تاریخی به ایجاد جنبشجا که مارکسیستهای ضمنی دارد. از آنداللت

دهد که تمایز دقیق بین اشکال مختلف استثمار برای تدوین  شان میاند، این چارچوب نموفق توجه داشته

ی اول  ها را جلب کنند، مهم است. تمایز در درجهای از این جنبشهایی که بتوانند حمایت تودهاستراتژی

های مختلف کارگران غیررسمی نیست، گرچه  های مجزا در میان گروهمعنی ترغیب به ایجاد سازمانبه

های کارگری است:  جنبش  هایسیاستاست در موارد خاص الزم باشد؛ بلکه بحث درباره  هم ممکن  آن

ای که به نیازهای خاصِ کارگرانِ درگیر در اشکال مختلف استثمار واکنش  های کارگریها و اتحادیهتشکل

ر کارگران  های کارگری یا ادعای حمایت از منافع اکثتوانند انتظار تجدیدقوای جنبشدهند، نمینشان نمی

بینانه به برخی از  طور واقعهایی است که بتواند بهمعنای طراحی کارزارها و سیاسترا داشته باشند. این به

 مواجهند بپردازد.    مشکالت اساسی که کارگران غیررسمی هر روزه با آن

صادی غیررسمی، شود که فعالیت اقتعنوان بسط این دیدگاه در نظر گرفته میبا این حال، این چارچوب به

سازگان و  کار  انواع  از  پویا  تداومی  نوعبیشتر  در  »بخشی« مجزا.  تا  است  شغلی  »اشتغال  های  شناسی، 

جایی  ی پایانی فعالیت اقتصادی غیررسمی در امتداد زنجیره، با امکان جابهرسمی« به عنوان نمایشی از نقطه

صورت داشتن بیش از یک شغل( یا اشکال    کارگران بین اشکال مختلف، اشتغال در بیش از یک کار )در

رابطهمختلفِ هم و جوامع فردی، گنجانده شده است.  اشکال  زیست در خانه  بین کارگران حاضر در  ی 

های اشکال دیگر اشتباه های کار و اشتغالِ هر شکل به ویژگیمختلف استثمار پیچیده است. تقلیل ویژگی

خوداشتغالی،  عنوان  کوشند کار غیررسمی را بهاست. این امر در اصل اشتباه دانشمندان منتقدی است که می

جای گرایش به شرایطی همگن، کلید اصلی مزد« توصیف کنند. تنوع، بهنوعی بیکاری یا پرولتاریای »بی

 است.  

کند  گیری طبقه ارائه میی شکلهای مارکس دربارهمند فرضیهدوم، این چارچوب روشی برای آزمایش نظام

اگرچه مارکس پرولتاریایی شدن و باززایی  سازگار است.    سرمایه   شناختی مارکس درکه با رویکرد روش

را   مازاد  سرمایهویژگی  چونهمجمعیت  متضاد  و  عام  میهای  ترسیم  درخصوص    کند،داری  او  شرح 

های تجربی آن برای بریتانیای اواسط قرن نوزدهم و تمایل آن به اصالحات تجربی روشن است.  ویژگی

اصر کار غیررسمی ترسیم کرد، برای مثال، بین »جمعیت  هایی بین روایت مارکس و انواع معتوان شباهتمی

در کارگران  روزم  سرمایه  شناور«ِ  و  غیردائم  کارگران  کارگران  زو  از  مارکس  شرح  بین  یا  امروزی،  د 
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های  بندیتوان بین دستهکاران. در برخی موارد میی امروزی توسط پیمانعشایری و کارگران اجیرشده

 هایی پیدا کرد. شناسی تفاوتهای این گونهمارکس و شکل

شوند از طریق اسارت در بدهی به  کاران استخدام میعنوان مثال، برخی از کارگرانی که توسط پیمانبه

های عملگی در صنعتی شدن  دارودستههایی با کارگرانِ  ای که شباهتگونهخورند، بهکاران گره میپیمان

ای شاغلند که اساساً مشابه  کنند، در فرآیند تولیدیبریتانیا دارند، دیگران در شرایط بسیار متفاوتی کار می

شان است که مستقیماً و دائماً شاغل هستند، اما از دسترسی به همان سطح مزد، شرایط و حقوق  همکاران

دهد و  به اصالح تجربی را بازتاب می  سرمایه  شناسی گشودگین گونهاین است که ای  محرومند. نکته

کند که با نقش مسلط کار غیررسمی در دنیای  ای ترسیم میگونهدرعین حال اشکال مختلف استثمار را به

شناسی طور که مارکس در مواجهه با شواهد متضاد پذیرا بود، این گونهمدرن مطابقت داشته باشد. همان

ی اشکال متنوع استثمار و تصدیق تعامل پویای  های جدید، با گنجاندن ایدهی پرداختن به یافتهینهنیز در زم

ایجاد امکان برای پژوهشآن با  گران جهت تشخیصِ ویژگی استثمار، مقاومت و بقا در هر مورد،  ها، و 

 پذیراست.  

 

 .است Thomas Barnesی نوشته  Marxism and Informal Labour ی* این متن ترجمه مقاله 

 

 ها یادداشت 

تری دارند و شامل کشورهای بسیاری  شود که از لحاظ اقتصادی پیشرفت کمجنوب جهانی به کشورهایی اطالق می   [. 1]

 المللی است. با سطوح مختلف اقتصادی، فرهنگی و نفوذ متفاوت در نظام بین 

تفسیرهای مختلفی از تغییرات در تعادل بین اشکال مزدی و غیرمزدی اشتغال وجود دارد. برای مثال در مورد هند    [. 2]

 ,Sanyal and Bhattacharyaاند )گران بر تمایل به خوداشتغالی در مناطق شهری تأکید کرده برخی از پژوهش 

2009; Basu and Basole, 2011 های غیررسمی  ش به اشتغال مزدی در بنگاه که شواهدی از گرایرغم این (، به

 (  Barnes 2011وجود دارد. )
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 تا قعر مغاک 

 

 2022 ژوئن 15

 شچنکو ی ا ریمیبا ولود و یویر  ولفتین یمصاحبه

 یی : بهرام صفایترجمه

 

ی سیاسی اوکراین پس از خیزش میدان  های عرصهی پژوهشی شما بر دگرگونیحوزه

وقایع بازنمود کدام گسست بود؟ چه نیروهای جدیدی  متمرکز بوده است. این    2014در  

 به صحنه آمدند و چه بر سر نیروهای پیشین آمد؟

(  Oleg Zhuravlevیورومیدان گسستی از جنس انقالب اجتماعی نبود. من و همکارم، اولگ ژوراولف )

های  با خیزش  نینچهمهای پساشوروی و  های مشترکی با خیزشایم که یورومیدان ویژگیباره نوشتهدر این

این1داشت.]  2011بهار عربی در   از آن دست شورش[  بنیادین ساختار  ها  به دگرگونی  نبودند که  هایی 

جایی نخبگان  توان تحرکاتی دانست که به جابهها را میطبقاتی یا حتی ساختار سیاسی دولت بینجامند. آن

های  هایی از همان طبقه بودند. انقالبجاست که نخبگان جدید در عمل بخشکمک کرد، اما مسئله این
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ها شباهت داشتند. آن  دیگر یکآخرین مورد از سه انقالب بود ــ به    2014میدان در اوکراین ــ یورومیدانِ  

تواند به دست  کنند که میخلق می  های ناقص خواند؛ زیرا مشروعیتی انقالبیتوان به تعبیری انقالبرا می

نبودند. یورومیدان را عوامل متعددی  عواملی ربوده شود که نمای ندگان واقعی منافع حاضران در انقالب 

های  ساز کشاندن اوکراینیهای سببی وسیع نیروهای درگیر یا انگیزهدزدیدند که هیچ نسبتی با گستره

 عادی به حمایت از یورومیدان نداشتند. به این تعبیر، یورومیدان واکنشی بود به بحران نمایندگی سیاسی

 پس از دوران شوروی، اما آن را بازتولید و تشدید کرد.  

در   که  پروشنکو  پترو  جمله  از  داشت،  عوامل  این  میان  را  باال  دست  اپوزیسیون  سنتی    2014احزاب 

پروری  جمهور اوکراین شد. این احزاب الیگارشیک حول یک »مرد بزرگ« و بر مبنای مناسبات حامیرییس

های حزب کمونیست شوروی ــ  الگوی دیگری نداشتند و بدترین ویژگی  ها هیچشکل گرفته بودند؛ آن

سرکوب بیپدرساالری  که  کردند  بازتولید  را  ــ  همگانی  انفعال  »پروژهگرانه،  از  مدرنیته«ی  بهره  ی 

گرا  ای غربهای رسانهها و سازمانبخشِ آن بود. دیگر عامل کوچک اما بسیار مهم بلوک سمنمشروعیت

گیر  گر اجتماعات، و البته بخش چشممانست تا بسیجای میهای حرفهتر به بنگاهکردشان بیشبودند که عمل

ساختند ها تصویری را میشد. در حین خیزش، همینهای غرب تأمین میشان معموالً از محل کمکبودجه

انقالبی دموکراتیک  ی  رسید؛ اساساً ساختن روایتی دربارهالمللی میکه از یورومیدان به دست مخاطبان بین

ها قرار  ی آنکه بازنمود هویت مدنی و گوناگونی مردم اوکراین در برابر حکومتی اقتدارگرا بود بر عهده

ابتدا با  ها قدرت مییافت، آنداشت. به همان نسبت که قدرت دولت اوکراین کاهش می گرفتند. دولت 

ساز آن الحاق کریمه به روسیه و شورش  سبب  ای افتاد کهریخته شد و سپس به دام آشفتگیخیزش در هم  

 تر اوکراین را از یاد برد.  طلبانِ مورد حمایت مسکو در دونباس بود ــ و نباید نقش وابستگی بیشجدایی

ها،  های راست افراطی ــ سووبودا، رایت سکتور، جنش آزوف ــ که، برخالف سمنرسیم به گروهسپس می

داری داشتند متکی به  وبستای چفتدهی شده بودند و ایدئولوژیمانجویان سیاسی سازبه شکل ستیزه

های خیابانی  و بسیج  مند قدرتهای حزبی محلی  تفسیرهای رادیکال از ناسیونالیسم اوکراینی، و از هسته

بار، و سپس جنگ در دونباس،  ی حرکت یورومیدان به سوی تندروی خشونتگرفتند. به واسطهنیرو می

[ وقتی دولت اوکراین ضعیف  2ست افراطی مسلح شدند و حکومت را به خشونت تهدید کردند.]این احزاب را

های  های غربی و سازمانراستی وارد شدند. دولتهای دستشد و انحصار خشونت را از دست داد، این گروه

بودجهبین تأمین  طریق  از  ــ  غیرمستقیم  هم  یافتند،  دست  فزاینده  تأثیری  به  نیز  های  سمنی  المللی 

ی مدنی ــ و هم مستقیم، زیرا اعتبار و کمک نظامی و حمایت سیاسی در برابر روسیه را به ارمغان  جامعه

ها، ها چهار عاملی بودند که پس از یورومیدان قدرت گرفتند: اپوزیسیون الیگارشیک، سمنآوردند. اینمی

 راست افراطی و واشنگتن ـ بروکسل.  
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 ند؟ و چه کسانی قافیه را باخت

شان های از نخبگان اوکراین بودند ــ بگذارید اسمی اول بخشکسانی که قدرت را از کف دادند در وهله

شان برای  های سیاسی ناشی از مناصبها که از فرصتداران سیاسی؛ آنرا به تعبیر وبر بگذاریم سرمایه

آParty of Regionsبرند ــ و در حزب والیات )کسب سود بهره می مده بودند و از ویکتور  ( گرد 

شان  ها، نامی که اغلب برایکردند. حزب پس از یورومیدان فروپاشید. این الیگارشیانوکوویچ حمایت می

های حیاتی اقتصاد اوکراین را  رود، به سازمان سیاسی جدیدی رسیدند؛ اما مهار برخی از بخشبه کار می

در کمال تعجب ثابت ماند. پیش   فوربس روندان درمندان شه رو فهرست ثروتدر دست داشتند، و از این

و پس از انقالب یورومیدان، پروشنکو تنها فرد حاضر در فهرست ده نفر اول بود که تغییر شغل داد ــ 

 که در کردوکار اقتصاد چه تغییر اندکی در جریان بود.  ای از ایننشانه

اما مشخصاً  دیگر عامل مهمی که متضرر شد حزب کمونیست اوکراین ــ و ب ه طور کلی چپ ــ بود. 

های قانونی برای  زدایی ممنوع شده بودند. محملو با استناد به قوانین کمونیسم  2015ها در  کمونیست

ای وجود داشت. در  های حزب کمونیست اوکراین و نیز برخی از احزاب کمونیستی حاشیهتعلیق فعالیت

گیر  ا را به دست آورده بود و به این ترتیب بخشی چشم، حزب کمونیست اوکراین سیزده درصد از آر2012

شان،  ، به علت از دست رفتن کریمه و دونباس، مراکز طرفداران2014آمد. در  شمار میاز سیاست اوکراین به

 به پارلمان راه نیافتند. و سال بعد هم تعلیق شدند.  

مصاحبه سال  در  که  ریویوبا    2014ای  که    نیولفت  گفتید  مبارزات  داشتید،  در  چطور 

کوشیدند ساختار حکومت را به  ، احزاب نارنجی می2014تا    2004های  سیاسی سال

سمت نظام پارلمانی ببرند و حزب والیات خواستار نظامی ریاستی بود. ساختار حکومت  

جمهور به چه ترتیبی  سو رفت، و اهمیت نسبی پارلمان و رییسبه کدام  2014پس از  

 درآمد؟

به الگویی پارلمانی ـ ریاستی پس کشیدند که بعد از »انقالب نارنجی« فعال بود و    2014ها پس از  آن

جمهوری، آن را لغو کرده بود. به لحاظ رسمی، ، پس از چندی از انتصابش به ریاست2010یانوکوویچ در  

دگان  وزیر، که با رأی نماینجمهور ضعیف شده و پارلمان قدرت گرفته بود. نقش نخسترییس  2014در  

انتخاب می پررنگپارلمان  نظام »شبهشد،  اما  نوشتارهای مطالعات  تر شد.  اغلب در  موروثی«، چنان که 

پروری غیررسمی بر امور سیاسی حاکم بود. هیچ شود، تغییری نکرد: مناسبات حامیپساشوروی خوانده می

ی پروشنکو« یا  ی را از »طایفهبرخمثالً    ی طایفه را به کار ببریم،ها کلمهی آنعجیب نیست که درباره

شان از انظار  های متکی به ساختارهای غیررسمی، که مناسباتی یانوکوویچ« بخوانیم. این گروه»طایفه
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عمومی پنهان است، در چندوچون سیاست واقعیِ کشور ما بیش از بندهای رسمی قانون اثرگذارند. بنابراین،  

آنبه ریاسترغم  جایگاه  رسماً  که  پروشنکو همجمهوری  بود،  بانفوذترین سیاستضعیف شده  مدار  چنان 

 وبیش هرچه را بخواهد از طریق پارلمان پیش ببرد.  توانست کمکشور بود و می

 چه تغییری کرد؟ 2014ترکیب پارلمان در 

رخ داد. پنج حزب طرفدار میدان ائتالف حاکم را شکل   2014تغییرات بزرگی با انتخابات پارلمانی اکتبر  

پروشنکو، جبههدا )دند؛ حزب  یاتسنوک  آرسنی  پدریِ  Arseniy Yatsenyukی مردمی  (، سرزمین 

ها بود، و بعد گسست ائتالف آغاز  یولیا تیموشنکو و دو حزب دیگر. در ابتدا اکثریت پارلمان در دست آن

زاری ائتالف  صورت راهی جز برگ خواست زیر بار فروپاشی این ائتالف برود، چون در اینشد. پروشنکو نمی

شد. به این ترتیب، در چند سال بعد از آن،  می  2014جدید نداشت و در این ائتالف وضع حزبش بدتر از  

مانست و افراد پروشنکو مجبور بودند با معضل گرفتن رأی اکثریت  تر به ائتالفی شکننده میوضعیت بیش

 وپنجه نرم کنند.  دست

 دستورکار پروشنکو چه بود؟ 

هن به  انتخابات  پروشنکو  تازهنماینده  2014گام  پیوند  بافتار  در  اما  نبود.  یورومیدان  رادیکال  جناح  ی  ی 

کنش پلورالیسم الیگارشیک  ام که در این شرایط، برهمکرد. جای دیگری گفتهنیروهای پسامیدان عمل می

ورد حمایت غرب  های مشده میان سمنای فاقد حدومرزهای سیاسی و ایدئولوژیک نهادینهی مدنیبا جامعه

[  3و راست افراطی، در ترکیب با غیاب عملیِ جریان چپ، به فرآیند رادیکالیزاسیون ناسیونالیستی انجامید.] 

های »انقالبی« پس از یورومیدان  های رقیب ناسیونالیسم را به خدمت گرفتند تا غیاب دگرگونیالیگارش

مدنی ناسیونالیست ـ نولیبرال به لطف دست باالیی  ی  حال، فعاالنِ جامعهعین را مکتوم نگاه دارند، و در

 آوردند.  که در برابر این دولت ضعیف به دست آورده بودند برای اجرای دستورکارهای نامحبوب خود فشار می

بسا برخی به همین  کند، و چهدرنگ در دونباس صلح برقرار میپروشنکو پیش از انتخابات قول داد که بی

ای نگذشت که از این رو به آن رو شد: به جای شروع مذاکرات با  د. اما چند هفتهدلیل به او رأی دادن

ها را تشدید کرد. او در فکر اشغال نظامی دونباس بود. این  طلبان، »عملیات ضدتروریستی« علیه آنجدایی

ی  هگونه بود که پروسشکست خورد و این  2014ی نهانی ارتش روسیه در اوت  استراتژی بر اثر مداخله

ها و شکست مجدد  ، پس از تشدید درگیری2015ی  مینسک آغاز شد، ابتدا در سپتامبر و سپس در فوریه

بس، موافقت اوکراین با برگزاری انتخابات  نیروهای اوکراین. توافق مینسک موارد زیر را تصریح کرد: آتش

  کراین، و خودمختاری ویژه طلبان، انتقال کنترل مرزها به حکومت اومحلی در مناطق تحت کنترل جدایی

 طلبان.  برای دونباس در چهارچوب اوکراین، از جمله امکان تأسیس نیروهای نظامی جدایی



351 
 

توافق   این  اگر  و چه کسانی مخالف؟  بودند  مینسک  توافق  بندهای  موافق  چه کسانی 

 آمیز ماجرا بود، چرا هرگز اجرا نشد؟ وفصل صلحیگانه بخت حل

دهندگان  تر به جانب رأیزیسیون بودند، اغلب احزابِ خلف حزب والیات، که بیشمدافعان علنی مینسک اپو

های تحت کنترل کیف در دونباس که اجرای توافق  ویژه شهروندان بخششرقی و جنوبی تمایل داشند، به

شان به معنای پایان جنگ بود. از نگاه بسیاری احزاب دیگر، مینسک در بهترین حالت توافق تحمیلی  برای

روسیه به اوکراین بود. استدالل این بود: ما باید مینسک را دودستی بچسبیم، چرا که اگر قرار باشد اوکراین  

ها  زمان، آندارد. اما همعلیه روسیه را برمی 2014های پس از ها خارج شود، غرب احتماالً تحریماز توافق

کردند را اجرا کنند. بسیاری استدالل میگفتند که قرار نیست بندهای سیاسی توافق مینسک  وراست میرک

تواند مانعی در برابر اجرای عضویت کیف در ناتو شود، گرچه در  که دونباسِ دارای یکپارچگی سیاسی می

آورد توانایی گروگان  ای به این وتو نشده است. تنها اهرمی که دونباس به دست مینامه هیچ اشارهتوافق

باره  شد بر آن فایق آمد. هیچ بحثی در اینمی  2014تر از یی بود، که راحتگرفتن اوکراین با تهدید به جدا

این شوند. حکومت کیف   از  مانع  بود  قرار  در عمل چطور  بر سر وضعیت    چنینهمنبود که  مجبور شد 

جمهوری رهبران  با  گفتخودمختاری  دونباس  همانهای  کند،  یا  وگو  »تروریست«  فقط  و  فقط  که  ها 

خواند. منطق کلی توافق مینسک مستلزم به رسمیت شناختی گوناگونی  کرملین« می  های نشانده»دست

نمود.  تری در اوکراین بود، بسیار فراتر از مرزهایی که پس از یورومیدان پذیرفتنی میسیاسی بسیار بیش

بی به  متهم  را  اوکراین  روسیه  روسیبنابراین،  اوکراین  کرد.  توافق  سیاسی  بندهای  اجرای  به  و  میلی  ه 

خودسرانهجدایی برگزاری  خاطر  به  را  ساکنان  طلبان  میان  روسی  پاسپورت  توزیع  و  محلی  انتخابات  ی 

 نامه متهم کرد. در این اثنا، تلفات در دونباس رو به افزایش بود.  دونباس به عدول از توافق

های خلق دونتسک و  استقالل جمهوری  شناختن  تیرسم  به  قی طراز    که   بود  نیپوت  ظاهراً   ان یپا  در   گرچه

ی اوکراین،  به توافق مینسک مهر پایان زد، اظهارات متعدد مقامات بلندپایه  2022ی  لوهانسک در فوریه

ی مدنی« حاکی از آن بود که اجرای توافق مینسک برای  ای »جامعهمداران برجسته و فعاالن حرفهسیاست

رود و این فرقی با جنگ داخلی ی اوکراین هرگز زیر بار »تسلیم« نمیآورد، جامعهاوکراین فاجعه به بار می

نامه  کرد اگر به سمت اجرای توافقندارد. عامل مهم دیگر راست افراطی بود که آشکارا حکومت را تهدید می

در   زد.  خواهد  به خشونت  دست  ویژه2015برود  به وضعیت  مینسک  توافق  براساس  پارلمان  وقتی  ی  ، 

هانسک رأی مثبت داد، یکی از فعاالن حزب سووبودا نارنجکی به صف پلیس انداخت که  دونتسک و لو

ی توسل به دادند که آمادهها نشان میچهار افسر را کشت و به گمانم حدود صد نفر را مجروح کرد. آن

 خشونت هستند.  
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طور  در سراسر این دوره، نبردها در دونباس تا چه حد بر سیاست غالب بود؟ در غرب این

رغم  [ است، به4شد که این هم یکی دیگر از موارد نبرد منجمد]در آن زمان توصیف می

هزار مرگ از میان غیرنظامیان. این  که میزان تلفات همچنان باالست ــ حدود سهآن

 ها در میان اخبار تلویزیونی دید؟شد در شبچیزها را می

در کار نبود، بنابراین در    2020ایداری پیش از  بس پبدون شک این موضوع بسیار مهم است. هیچ آتش

طلبان  ها یا جداییباران یا شلیک گلوله وجود داشت و کسی ممکن بود در سمت اوکراینیعمل هر روز توپ

باران خبرهای رایج بود. اما غیر از ساکنان دونباس و پناهجوها،  ی تلفات و توپها دربارهکشته شود. گزارش

 ها مستقیماً متأثر از جنگ بودند. اینیفقط اقلیتی از اوکر

کند راست افراطی در میان نیروهای اوکراینی در دونباس دست باال را  پوتین ادعا می

 . دارد

کنند که گردان  ها اقلیتی از واحدها بودند. برخی ادعا میشک آنها هرگز دست باال را نداشتند. بینه، آن

طور بود، اما  این  2015تا    2014ای بین  ترین واحدها در گارد ملی بود؛ شاید در دورهآزوف یکی از آماده

ها  ام، پس این ارزیابیدونباس بررسی نکرده  طور نبود. من از نزدیک اوضاع نظامی را درپس از آن الزاماً این

آزوف قطعاً وضعیتی خاص داشت. هیچچه ندارم که  اما شکی  باشند.  نبود ــ  کس شبیه آنبسا غلط  ها 

نظامی، به اردوهای تابستانیِ  دهی شبهواحدی با دستورکار سیاسی، وابسته به یک حزب سیاسی، به سازمان

المللی، دعوت از راست افراطی غرب به  دادن به یک استراتژی بینی شکل  آموزش کودکان، در آستانه

»بین نوعی  خلق  و  ــ  بجنگیم«  هم  دوشادوش  »بیایید  ــ  قهوهاوکراین  تسایت [  5ای«.] الملل    دی 

داد. اما  های راست افراطی جهانی قرار میای تحقیقی منتشر کرد که در آن آزوف را در مرکز شبکهمقاله

جنگیدند در واحدهای سیاسی حضور  هایی که در دونباس میآزوف فقط یک هنگ بود. اغلب اوکراینی

 نداشتند. 

ی وزارت داخله، ادغام شد؛  وعهی دیگری هم در کار بود. آزوف در ساختار گارد ملی، زیرمجماما پدیده

الیگارشوزارتخانه از  دیگر  یکی  آواکوف،  آرسن  که  سالای  یورومیدان،  طرفدار  بود.  های  آن  وزیر  ها 

خاستگاه گروه که  بودند  هم  دیگری  مسلح  بازمیهای  سکتور  رایت  به  ناسیونالیست  شان  ائتالف  گشت، 

ه برآمده از ارتش اوکراین نبود، با آن همکاری  رادیکالی که در خالل یورومیدان به شهرت رسید و گرچ

انجام هر کاری که فرماندهی ارتش ترجیح  های وحشیها را گروهتوان آنداشت. می قادر به  ای خواند 

ها هم بخش کوچکی از نیروهای در حال نبردِ اوکراینی در دونباس  داد سراغش نرود. اما حتی این گروهمی

 بودند. 
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های مدنی در دوران حکومتِ پس از میدان  این دوره چه بود؟ آزادینقش دولت پنهان در  

 تر شد؟گسترش یافت یا کم

آخر شرق  ها در اوکراینِ پس از میدان، ظهور ملت شهروندی فراگیری بود که دستترین روایتیکی از مهم

وکراتیک فشار  ای که برای اصالحات دمی مدنی سرزندهجامعه  چنینهمو غرب کشور را با متحد کرد، و  

کننده ی روندهای قطبیبه شانه  بخش شانهایم که روندهای وحدتآورد. من و اولگ ژوراولف نشان دادهمی

که مهارش کند؛ فراگیری و گسترش  اند؛ ناسیونالیسم مدنی به ناسیونالیسم قومی دامن زد به جای آنبوده

[ در این فرآیندِ بازتعریف  6گران به بار نیاورد.]دموکراسی برای برخی افراد چیزی جز طرد و سرکوب برای دی

اوکراینی از  از مواضع سیاسی که بسیاری  بزرگی  بودند، ها حامیمعنای سیاسیِ »اوکراین«، بخش  شان 

این مفصل تازهبراساس  دایرهبندی  از  دیگر  اوکراین،  ملت  از  ی  پیش  بنابراین،  مقبولیت خارج شدند.  ی 

مع، »طرف2014 به  سازماندارروسیه«  در  اوکراین  از عضویت  که  بود  بزرگی  سیاسی  اردوگاه  های  نای 

ی اوراسیا ــ یا حتی پیوستن به دولت واحدی در کنار روسیه  المللی تحت رهبری روسیه مانند اتحادیهبین

دار روسیه« رو به گزافه  ، انگ »طرف2014کردند. پس از فروپاشی این اردوگاه در  و بالروس ــ دفاع می

شد که مواضعی نظیر وضعیت غیرمتعهد اوکراین و همکاری پراگماتیک با  و حتی به کسانی زده میرفت  

زدایی یا ممنوعیت استفاده بین نبودند و با کمونیسمگرفتند، یا به نتایج یورومیدان خوششرق و غرب می

 کردند. از زبان روسی در سپهر عمومی اوکراین مخالفت می

گستره وسیعبنابراین،  ــ  ی  اوکراین  مردم  اکثریت  حتی  گاه  و  پرشمار  اقلیتی  که  سیاسی  مواضع  از  ی 

ـ حامی آن بودند یکها، چپریزی دولتی، غیرلیبرالداران استقالل، هواداران برنامهطرف شدند کاسه میهاـ 

»روایت انگ  طرفو  میهای  روسیه«  غربدار  گفتارهای  مقابل  در  که  چرا  و  خوردند،  نولیبرال  گرا، 

زنی فقط نمادین نبود بلکه  ایستادند. ناگفته نماند که این انگی مدنی اوکراین میاسیونالیست در جامعهن

کردند. فعالیت  پرست« آغاز میمند بینجامد که بالگرهای »وطنتوانست به کارزارهای اینترنتی هدفمی

های اینترنتی پولیْ  دنی یا باتی مهای درونی« بود و جامعهای این افراد شناسایی و آزارِ »دشمنحرفه

های ناسیونالیست رادیکال  به دست گروه  گاه به خشونت فیزیکی عملیبیوگرشان بودند. این کارها گاهیاری

مداران در  های اپوزیسیون و برخی سیاست ها به تحریم رسانهآن  انجامید. در پایان باید گفت که فعالیتمی

 مشروعیت بخشید.   2021

این   علیپس  ایدئولوژیک  دستورکاری  چرخش  سمت  به  حرکت  بازنمود  االصول 

 ناسیونالیستی و ضدروسیه بود؟ 

میگروه قرار  افراطی  راست  آماج  که  بودند  هم  دیگری  فمینیستهای  نظیر  الگرفتند؛  ها،  تیبیجیها، 

های  دهی رسانهنچنان در کیف بودم و درگیر سازما، وقتی هم2018ـ2019های  ها. تا سالها، و چپکولی
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های  زیرزمینی عمل کنیم، هرگز مکان برنامهای شبهشیوهها، مجبور بودیم بهریزی کنفرانسگرا و برنامهچپ

کرد  نام میها ثبتی هر کسی که برای برنامهای دربارهکردیم و کنترل اولیه«مان را منتشر نمی»عمومی

افراطی که برای اخالل در  گرهدادیم تا مبادا یکی از آن اخاللانجام می افرادی از راست  ا باشد، یعنی 

 آمد.  برنامه می

 دولت پروشنکو در عمل چه دستاوردهایی داشت؟

بیش حکومتش  پایان  در  میپروشنکو  ناسیونالیستی  کاری  دستور  سمت  به  مهمازبیش  ترین  رفت. 

کمونیسم بود:  ایدئولوژیک  سپهر  در  پسامیدان  حکومت  تاریخی  زدایی؛  دستاوردهای  روایت  تقویت 

اوکراین  ناسیونالیستی؛ اوکراینی ارتدکس  سازی؛ ممنوعیت محصوالت فرهنگی روسی؛ تأسیس کلیسای 

هایی بود که راست افراطی  ها همان برنامهنشین قسطنطنیه(. اینطریقی بهمستقل از مسکو )اما سرسپرده

مداران صوری راست افراطی به  چه سیاستکرد؛ و گراوکراین پیش از خیزش یورومیدان برایش مبارزه می

ها به دستورکار حاکم بدل شدند.  های پسامیدان حاضر نبودند، این برنامهای در دولتمالحظههیچ نحو قابل

ساده گستردهاما  بلوک  درون  بگوییم  که  است  جامعهانگارانه  ناسیونالیستتر  مدنی  این   ـ  ی  به  لیبرال 

شد ناگهان  ن مطالباتی که پیش از یورومیدان بسیار رادیکال قلمداد میدستورکار مشروعیت داده شد. هما

پیدا کرد، دست گران بخوانیم، گرچه  توانیم افکار عمومی کنشکم در سطح چیزی که میمقبولیت عام 

 ها هم اغلب موردحمایت اکثریت جامعه نبودند.  آن

طرفی  ، اصل بی1996اساسی اوکراین، مصوب    یابی نمادین با پیوستن به ناتو بود. قانونموضوع دیگر هویت

آوردند و به لطف  ، پروشنکو و متحدانش برای تغییر این بند فشار می2014را تأیید کرده بود. اما پس از  

  2018های قانون اساسی را در  شان رسیدند. پارلمان متمماکثریت پارلمانی احزاب حامی میدان به خواسته

اش آن را امضا کرد. حال،  در حکم بخشی از کارزار انتخاباتی 2019در اوایل از تصویب گذراند و پروشنکو 

گوید »مسیر راهبردی« دولت همانا  در کشوری که احتماالً هرگز عضو ناتو نخواهد شد، قانون اساسی می

 ی اروپاست.  عیار در ناتو و اتحادیهعضویت تمام

ی زبان راه انداخت و قوانینی تحمیل کرد که  زمینه  ، پروشنکو کارزار پرحرارتی در2019پیش از انتخابات  

کرد. زمان انتخابات که فرارسید، تا حد زیادی استفاده از زبان روسی را در سپهر عمومی و آموزش ممنوع می

شد. تعجبی ندارد که او با این دستورکار شکست  او در واقع در مقام رهبر آرمان ناسیونالیستی دانسته می

 درصد رأی پروشنکو، به پیروزی رسید.   25درصد آرا، در مقابل  73د و زلنسکی با سنگینی متحمل ش

ایده این  انتخاباتیاگر  کارزار  پروشنکو  چرا  پس  بودند،  نامحبوب  آنها  بر  را  ها  اش 

 متمرکز کرد؟
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شنکو  تر باشد. پروکننده عقبی ناچیز و گمراهتوانست از این گزینههای انقالب ناقص یورومیدان میپویش

گذاران حزب والیات بود و در  های ایدئولوژیک ناسیونالیستی نبود. او یکی از بنیانبندیهرگز فردی با پای

اش در خانه به زبان روسی صحبت  هایی بوده که خانوادهمقام وزیر در دولت یانوکوویچ خدمت کرد؛ جنجال

ز یورومیدان، پروشنکو بین دو دستورکار  وکار دارند. پس ا در روسیه کسب  2014چنان پس از  کنند و هممی

نیافته و گنگ، برای دگرگونی  ازپیش محبوب، گرچه سازمانمتضاد گیر افتاده بود: از یک سو، انتظارات بیش

و   اما رسا  نامحبوب  دیگر، مطالبات  از سوی  جامعه  مندقدرتانقالبی؛  جانب  ـ  از  ناسیونالیست  مدنیِ  ی 

لیبرال. رادیکالیزاسیون ناسیونالیستیِ سپهر ایدئولوژیک، از نگاه پروشنکو، برای اقدام به نوعی دگرگونی  

ی خودش میان  توانست مزایای رقابتی دارودسته تر از اجرای اصالحاتی بود که می»انقالبی« راهی ساده

به کار خفه کردن انتقادات    چنینهما تضعیف کند. توسل به ناسیونالیسم  داران سیاسی ری سرمایهطبقه

دهندگان به  آمد. بنابراین، این چیزی نبود که اکثریت رأیافکنی میان اپوزیسیون می»ضدمیهنی« و تفرقه

دنبالش باشند، یا چیزی که پاسخی قلمداد شود برای منطق »باید پیش از انتخابات دست به کار محبوبی  

گر محبوب بود ــ اما نه میان اکثریت  هایی را پیش برود که میان شهروندان کنشنیم«. پروشنکو پروژهبز

 دهندگان.  رأی

توان گفت. وفتی حکومت معنای واقعی آن را مشخص کرد، زدایی« هم همین را میی »کمونیسمدرباره

ها و ممنوعیت حزب  ری مجدد خیابانگذاها چندان تمایلی به نامداد که اوکراینیها نشان مینظرسنجی

حال، آماده نبودند که از حزب کمونیست دفاع کنند، چرا که این مسئله را چندان  کمونیست نداشتند. درعین

کردند؛ منفعالنه با آن مخالف  زدایی هم دفاع نمیدانستند. اما از کمونیسممرتبط با وضع سیاسی خود نمی

ن برابرش  در  فعاالنه  افکار عمومی کنشمیبودند، گرچه  درون  این دستورکار  مشروعیت  گران  ایستادند. 

 ی اوکراین بود.  ی مدنی بسیار باالتر از مشروعیت آن درون جامعهجامعه

  2014ی پس از  های ایدئولوژیک و جغرافیایی اوکراین چه نقشی در دورهبندیتقسیم

 آمد؟ ی خارکیف دار روسیهچه بر سر شهِر سنتاً طرفمثالً  داشت؟

گیری در  ی روسیه اکنون دگرگونی چشمی روسیه، خارکیف چندان تغییری نکرده بود. حملهتا زمان حمله

در   2014پس از چه آن آورد، اما این موضوعی بسیار تازه است.ها پدید می های اوکراینیها و ادراکهویت

ی  وسط نیرومندتر بود، قشر جامعهی متشرق سر برآورد نوعی طبقه تر جنوبخارکیف و در شهرهای بزرگ

سیاست  به  شبیه  بسیار  دورنمایی  با  رویکردهای  مدنی  با  تضاد  در  اما  اوکراین،  غرب  در  ورزی 

اکثریتِ آن دار »طرف انگی گمراه  روسیه«ی  این  باید بگویم که  بار دیگر  آمیز کننده و توهینشهرها ــ 

کنش شهروندان  میان  داشت  وجود  گسستی  داست.  که  راهپیماییگری  میر  شرکت  برای  ها  کردند، 

آمدند تا شهردار و  های رأی مینوشتند، و مردمی که پای صندوقها و فیسبوک میمطبوعات یا در وبالگ



356 
 

(، با اصابت  Hennadiy Kernesاعضای شورای شهر انتخاب کنند. شهردار خارکیف، هنادی کرنس )

شدت مجروح شد ــ و ویلچرنشین شد ــ اما پس  به  2014تیرانداز در  تیری به کمرش از جانب یک تک

شد. او درست پس از یورومیدان به روسیه  چنان در انتخابات پیروز میهم  2020از آن تا زمان مرگش در  

وفادارانه در مورد اوکراین اتخاذ  جا با افرادی مشورت کرد؛ سپس بازگشت و موضعی رفت و احتماال در آن

گیری  طلبان حمایت نکرد. وی در خارکیف بسیار محبوب بود و حمایت چشمکرد ــ او از شورش جدایی

رقیب جدی هیچ  تکانداشت؛  موضوع  نبود.  برابرش  در  نظرسنجیدهندهای  بنابه  دیگر:  از  ی  بیرون  ها، 

تگی آشکاری با ثروت داشت: هر قدر درآمد افراد  ها همبس مناطق غربی، رویکردهای حامی ناسیونالیست

ای دیده  بستگیگراتری داشتند. در مناطق غربی چنین همتر و غربهای ناسیونالیستیباالتر بود، دیدگاه

ـ ناسیونالیسم میان اقشار گستردهنمی تر جامعه ریشه دوانده بود. اما در مناطق مرکزی، شرقی و غربی،  شدـ 

گرا  تر محتمل بود ناسیونالیست و غربشدید، بیشی متوسط دانسته میلق به طبقهتر متعهر قدر بیش

 باشید. 

همبستگی تمایز آیا  دیگر  با  اوکراین  ای  غرب  و  میان شرق  اقتصادی  ـ  اجتماعی  های 

 بینید؟می

ی مدنی  فقط به چندوچون ظهور جامعهتر، چرا که نههای بیشاین پرسشی است هنوز مستلزم پژوهش

طور کلی مرتبط است. برای اقشاری که علیه لوکاشنکو،  ی مدنی پساشوروی بهراین، بلکه به جامعهاوک

شان را علیه حاکمان اقتدارگرا بسیج کنند، این مسئله  علیه پوتین، شورش کردند اما نتوانستند اکثریت جوامع

و   ملی  هویت  با  اوکراین  در  موضوع  این  اما  بود؛  طبقاتی  شامل گسست  منطقهتا حدی  نیز  جدایی  ای 

خورد، چرا که این نوع ناسیونالیسم  پوشانی دارد. در مناطق غربی این گسست طبقاتی به چشم نمیهم

ای مربوط به  تر پدیدهجا بومی شده است. اما در مناطق دیگر، ناسیونالیسم اوکراینی بیشهاست در آندهه

گیری دارد؛ در اروپای غربی،  ی غربی تفاوت چشمی متوسط است ــ که البته با ناسیونالیسمِ اروپاطبقه

 ی کارگر است.  ای مربوط به طبقهتر پدیدهناسیونالیسم بیش

 طور جا افتاد؟ اروپاگرایی چه

ی اروپا در اروپای  داران اتحادیهی متفاوتی است. طرفدر کشورهای پساشوروری، اروپاگرایی هم مسئله

ی  کنند. اما در کشورهای پساشوروی، این ملغمهفراطی حفظ میی خود را با راست ا شک فاصلهغربی بی

تواند خوب جا بیفتند، در واقع  ی اروپا میدار اتحادیهنامعمولِ ناسیونالیسم، نولیبرالیسم و رویکردهای طرف

 گران.  در حکم ایدئولوژی اجتماع کنش
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 عرضه کرد؟  2019زلنسکی، در مقایسه با پروشنکو، چه بدیلی در 

ی انتخابات در اوکراین معموالً بسیار تنگاتنگ است: برای مثال، وقتی  سابقه بود. نتیجهبی  2019بات  انتخا

  46به    49شان اختالف بود؛  در برابر تیموشنکو پیروز شد، فقط سه درصد میان  2010یانوکوویچ به سال  

نوکوویچ مجال داد تا تقلب  هم بسیار کم بود، و همین به یا   2004درصد. اختالف یوشچنکو و یانوکوویچ در  

  60، پروشنکو رأی منفی بسیار زیادی داشت. کمابیش  2019ی انقالب نارنجی را بزند. اما در  کند ــ جرقه

گیر  گفتند دیگر هرگز به او رأی نخواهند داد. بنابراین زلنسکی توانست اکثریتی چشمها میدرصد اوکراینی

تر این بود که زلنسکی تقریباً در تمام مناطق اوکراین، غیر  دبخشی امیرا علیه پروشنکو متحد کند؛ و نکته

بود و پروشنکو رأی باالتری    مندقدرتاز همه    ی گالیسیایی در غرب که ناسیونالیسم بیشاز سه منطقه

ها،  آخر به اتحاد برسد. در میان چپرفت که اوکراین دستکسب کرد، به پیروزی برسد. بنابراین، امید می

پشیمان نیستم.    2019امید داشتند که با زلنسکی به فضای تنفسی برسند. من بابت حمایت از او در    بسیاری

بعد از آن هر چه رخ داد، اکثریت قاطع آرای زلنسکی بنیان اقتدارگرایی پروشنکو را ضعیف کرد. این نتیجه  

د پروشنکو جمع شده بودند و ها گری مدنی ناسیونالیست ـ لیبرال هم بود؛ آنای به جامعهی جانانهضربه

آمدند، آن هم پس از  ومنگ به نظر میدرصدی« دیدند گیج 25ی اقلیت سیاسیِ » وقتی خود را در میانه

شتابی سیاسی به   چنینهمها متحد شده است. انتخابات  که کل ملت گرد دستورکار آنها ادعای اینسال

گویند ندارد، این ادعا بخشید که منافع اکثریت در اوکراین ربطی به افرادی که از جانب ملت سخن می

 اش کنند.  کردند مصادرهملتی که احزاب اپوزیسیون قدیم و جدید سعی می همان

 دولت زلنسکی چه از آب درآمد؟ 

، او خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی  2019جمهوری آوریل ریاستپس از پیروزی زلنسکی در انتخابات  

زودهنگام در ژوئیه شد. حرکتی هوشمندانه بود، چرا که حزب خادمانِ ملت، که از صفر کارش را آغاز کرده  

ـ بنابراین می هایی  توانست قدرت را در دست مقامات مرکزی متمرکز کند. بحثبود، به اکثریت قاطع رسیدـ 

باره که انتخابات محلی زودهنگام هم برگزار شود؛ شهردارها نقشی مهم در سیاست  ر جریان بود در اینهم د

می زلنسکی  حزب  و  دارند،  میکامالً    توانستاوکراین  اگر  باشد  داشته  دست  در  را  امور  کوشید زمام 

تخابات محلی دشوارتر  بخواهد توافق مینسک را اجرا کند. اما برگزاری انمثالً   های حساسی بگیرد،تصمیم

اولین تبادل زندانیان میان اوکراین،   از آن بود که بشود فقط از منظر قانونی توجیهش کرد. موفقیت در 

آمد سیاست اوکراین  به محبوبیت زلنسکی کمک کرد، چرا که به نظر می  2019روسیه و دونباس در سپتامبر  

درصد محبوبیت و سطح    70ها بیش از  رسنجیتواند در راستایی متفاوت پیش برود. زلنسکی در نظ می

باالیی از اعتماد عمومی را پشت سر خود داشت. فرصتی وجود داشت برای حرکت به سمت اجرای توافق  

توانست سازوکاری برای  مایر وجود داشت که میاصطالح فرمول اشتاینی بههایی دربارهمینسک؛ بحث
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کم برای  بسی موقت توافق کنند که دستستند بر سر آتشها توان چندوچون اجرای توافق مهیا کند. آن

 تر از دفعات قبل دوام داشت.  مدتی طوالنی

 بعد چه اتفاقی افتاد؟

فقط حزب زلنسکی حزبی واقعی نیست و رهبر پوپولیستش هرگز به جنبشی  پس از چندی روشن شد که نه

هایی منسجم امور را  که بتواند با سیاست  ای هم نداردوحسابیپوپولیستی تکیه ندارد، بلکه حتی تیم درست 

دفترش را اخراج کرد و مدام مناصب  پیش ببرد. نخستین دولت او حدود شش ماه دوام آورد. او سپس رییس

افتد  درنگ به همان دامی میکرد. فقدان تیمی جدی به معنای آن بود که زلنسکی بیجا میوزارتی را جابه

یعن کرد،  گرفتار  را  پروشنکو  اسیر  که  میمندقدرتی  اوکراین  سیاست  در  عامالن  طایفهترین  های  شود: 

های غربی، که هر یک دستورکار  ی مدنی لیبرال و دولتهای رادیکال، جامعهالیگارشیک، ناسیونالیست

انتظارات تودهخود را پیش می انتخاباتی«  ی دگرگونیها دربارهبردند و به  های رادیکال پس از »میدان 

های جدیدی« به حکومت وارد کند. زلنسکی، گرفتار در این دام، کوشید »محور  زدند که »چهرهدامن می

مراتب فرماندهی« غیررسمی که در سیاست پساشوروی مرسوم است. اما  قدرت« خود را بسازد، »سلسله

ریسمِ ضعیف  توانیم این پدیده را نوعی بناپارتیسم یا تزاگیری عایدش نشد. احتماالً میهیچ موفقیت چشم

ها فایق بیاید ــ حمله به چپ، حمله به راست، حمله به  کوشد بر این شقاقبخوانیم: رهبر منتخبی که می

آخر عیار، و بدون تحکیم رژیم خودش، دستها ــ اما با آشفتگی تمامها، حمله به پروروسناسیونالیست

 های سیاست اوکراین را رنجاند.  چهره ترینمندقدرتبرخی از  2022ومرج به بار آورد و از آغاز هرج 

های کلیدی منصوب کرد: وزیر اقتصاد، وزیر دفاع، وزیر  زلنسکی چه کسانی را در پست

 آمدند؟خارجه و غیره؟ این افراد از حزب خودش بودند یا از جای دیگری می

آمد.  ان به کار نمیای دیگر خلق شده بود، بنابراین برای پر کردن مناصب وزارتی چندحزب خودش به شیوه

ها در عمل  دار غرب بودند. اما زلنسکی زود فهمید که آنهای طرفدر دولت اولش، بسیاری متعلق به سمن

اداره آنشایستگی  با  تلویزیون  در  زلنسکی  که  کسانی  ندارند.  را  اوکراین  اقتصاد  ــ  ی  بود  کرده  کار  ها 

برخکنندهتهیه به  ــ  نزدیکش  دوستان  بازیگرها،  دایرهها،  رییس  مثالً،  رسیدند.  مهم  مناصب  ی  ی 

او را می زلنسکی شخصاً  بود که  به سراغ کسانی رفت که چندان  ضداطالعات کسی  بعدها  او  شناخت. 

ی حضور در دولت را داشتند. های اولیهگشت، اما شایستگیدار غرب بازنمیهای طرفشان به سمنپیشینه

(،  Shmyhalوزیر، شمیهال )شدند ــ مثالً، نخستشیک دانسته میهای الیگارها گاهی مرتبط با گروهآن

تأثیر آخمتوف بوده باشد؛ اما در آن زمان او  کرد. محتمل نیست که وی تحتزمانی برای آخمتوف کار می

ها  های عضو سمنناالیق ورزی »عادی« به اوکراین: ما از شر آندیدند از بازگشت سیاستای میرا نشانه

 آوریم. تری را به دولت میویم و کارگزاران واقعیشخالص می
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های گوناگون  وحسابی بود، متشکل از افرادی با خاستگاه چنان در گیرودار خلق یک تیم درستزلنسکی هم

های الیگارشیک. تا زمان آغاز  ــ گاهی مرتبط با غرب، گاهی مرتبط با خودش و گاهی هم مرتبط به گروه

ازپیش در  رفته اوضاع بیشاقعاً بتواند »محور قدرت« برای خودش بسازد. رفتهجنگ، هنوز روشن بود که و 

اوضاع اوکراین آشفته باشد و  هم ریخته به نظر می از منظر پوتین، اگر  بود.  آمد؛ و این بسیار خطرناک 

 جمهوری ضعیف و ناالیق بر آن حکومت کند، چه فرصتی بهتر از این برای رسیدن به اهداف؟ رییس

 برد توافق مینسک به کجا انجامید؟پیشاوضاع 

راه انداختند و علیه اجرای توافق مینسک    2019اصطالح ضدتسلیم در  ها کارزاری بهپروشنکو و ناسیونالیست

پشتوانه نظرسنجیاعتراض کردند، گرچه  براساس  نداشتند.  اوکراینیها، فقط یکی چندانی  از  چهارم  ها 

تقریباًها حمایت میآن زمان، آزوف و  دارشان نیستند. همگفتند طرفنیمی از مردم آشکارا می  کردند، و 

تخاصم سربازان اوکراینی  کردند، و در عدمهای زلنسکی سرپیچی میهای راست افراطی از فرمانسایر گروه

  کردند. زلنسکی مجبور بود به روستایی در دونباس برود و مستقیماً طلب در دونباس اخالل ایجاد میو جدایی

آن میبا  شمار  به  قوا  کل  فرمانده  گرچه  بزند،  »میانهها سروکله  میآمد.  از  رو«های ضدتسلیم  توانستند 

اعتراضات راست افراطی استفاده کند و بگویند اجرای توافق مینسک به معنای جنگ داخلی است، چرا که  

 آید. عی« پیش میروند، و بنابراین نوعی خشونت »طبیها زیر بار این »تسلیم« نمیاوکراینی

های راست افراطی در واقع بسیار کوچک بودند و پروشنکو در انتخابات  گفتید که گروه

ای را  شد تا زلنسکی برنامهشکست سنگینی متحمل شده بود. چه چیز دیگری مانع می

 پیاده کند؟

چنان مسئله این است: چرا زلنسکی ائتالفی داخلی و  ها واقعی بود. اما همدورنمای خشونت ناسیونالیست

المللی برای حمایت از توافق مینسک پدید نیاورد؟ حمایت آشکار و عملی از اجرای کامل توافق مینسک  بین

پیامی  های غربی میاز سوی دولت گرا باشد. برخی ممکن ی مدنی غرببرای جامعه  مندقدرتتوانست 

، وقتی امضا شد، حمایت اکثریت را داشت، و  2015نامحبوب بود ــ گرچه در  2019است بگویند توافق تا  

کردند که هیچ تغییری در دونباس به بار آورد.  ، مردم فکر نمی2019رفت صلح حاصل شود. اما در  امید می

کارزاری  حال این با هرگز  زلنسکی  نه  و  پروشنکو  نه  نینداختند، ،  راه  به  توافق  محبوبیت  افزایش  برای 

هایی به همان اندازه جنجالی و نامحبوب نظیر اصالحات بازار  که تالش زیادی برای حمایت از طرح درحالی

ی آخر، فرانسه و آلمان چندان در سوق دادن اوکراین به اقدامات  زمین یا اقدامات ناسیونالیستی کردند. نکته

توانستند از توافق  قدرها که میهای اوباما و ترامپ یقیناً آنتوافق فعال نبودند و دولت  تر برای اجرایبیش

 حمایت نکردند.  
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سیاست ریاستتفاوت  دوران  در  جز  ها  بود؟  چه  واقعاً  زلنسکی  و  پروشنکو  جمهوری 

تداوم چشمحسابتصفیه که  بگوییم  آیا درست  آنهای سیاسی،  میان  وجود  گیری  ها 

 داشت؟

رست است. این انتظار وجود داشت که زلنسکی در قانون زبان تجدیدنظر کند تا زمینه را برای حضور  بله، د

ای در اجرای مینسک به وجود  تر زبان روسی در سپهر عمومی اوکراین مهیا کند و پیشرفت واقعیپررنگ

هیچ پس  از  زلنسکی  جنگ،  از  پیش  بیشآورد.  پروشنکو  برنیامد.  میکدام  در تر  برخی    توانست  برابر 

  المللی پول برای افزایش قیمتویژه فشار صندوق بینالمللی مقاومت کند ــ بههای نهادهای بینخواسته

شدت نامحبوب  ای بهکوشیدند ثابت نگاه دارند، چرا که مسئلههای اوکراین همواره میسوخت، که دولت

شان در انتخابات  خوردند و مشارکتت ضربه میشدها بهویژه افراد سالمندتر که از افزایش قیمتبود ــ به

اصالحات بازار زمین را پیش برد، که از زمان استقالل اوکراین موضوعی بسیار    چنینهمباال بود. زلنسکی  

 هایی از آن بودند. ها مخالف بخشدرصد اوکراینی 70مهم و البته نامحبوب بود؛ بیش از  

دگرگونیمهم اقتصادترین  و  اجتماعی  بودند،  یهای  چه  آورد  پدید  زلنسکی  که  ای 

 اصالحات زمین؟

هایی محدودش کرد.  دانست نامحبوب است با ممنوعیتها بود، گرچه چون میترینبله، این یکی از مهم

ـ احتماالً پس از همهی اول، شهروندان اوکراین میبنابراین، در وهله پرسی  توانستند زمین بخرند، و سپسـ 

حال، او فرآیندی را آغاز کرد که سی سال راکد  شد اما، درعینی خرید زمین داده میازهها اجــ به خارجی

سال   بود.  پلتفرم    2021مانده  بود.  داده  دست  از  را  محبوبیتش  از  بزرگی  بخش  زلنسکی  شد،  آغاز  که 

( ــ یکی از اخالف حزب والیات و مقام دوم در انتخابات  The Opposition Platformاپوزیسیون )

 ها پیش بود.  ــ از حزب خادم مردم در برخی نظرسنجی 2019

ترین تحوالت پس از  شکسته شد. مهم 2020بس در دونباس در پایان گفتید که آتش

 آن چه بود؟ 

المللی گسترش  ابعاد بین  شک،ی جنگ و چگونگی آغاز آن وجود دارد. بیهنوز معماهای بسیاری درباره

های پساشوروی  های خیزشهای کرملین در واکنش به آخرین موج ناتو و امپریالیسم روسیه، و نیز چرخش

( ارمنستان  در  ) 2018ــ  بالروس   ،)2020( قزاقستان  بخش2022(،  ــ  داستان(  از  مهم  بسیار  اند.  هایی 

کم دست  چنینهمزیتی موقتی نسبت به ناتو دارد و  های فراصوت مکه روسیه در سالح اطمینان پوتین به این

ها بدون شک در تصمیم آغاز جنگ نقش داشتند. یکی از عوامل اساسی واکنش  گرفتن مقاومت اوکراینی

تواند  اش به این مسئله بود که روسیه نمیپوتین به فرآیندهای سیاست داخلی اوکراین و اطمینان فزاینده
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فرآیندها   آن  بر  تأثیری  اینهیچ  ــ  باشد  بیداشته  مسیر  در  اوکراین  او  که  که  بود  سویی  به  بازگشت 

 ای در دستش نمانده بود تا جلوی این تحول را بگیرد.  کاری سیاسیدانست و هیچ راه»ضدروسی« می

هایی جدی بر اپوزیسیون تحمیل کرد، و  شده این بود که زلنسکی تحریمکم گرفتهیکی از عوامل دست

( ــ یکی از رهبران حزب پلتفرم اپوزیسیون ــ هدف  Viktor Medvedchukک )ویکتور مدودچو

دفتر کوشما بود، دوست پوتین  تر رییسای قدیمی در سیاست اوکراین بود؛ پیشاصلی بود. مدودچوک چهره

دارروسیه«  ترین فرد »طرفی برجسته در تبادل زندانیان دونباس. او معموالً در حکم مهمکنندهو مذاکره

های سیاسی در اوکراین  سازی پسامیدان و چرخش همکاریشود، گرچه نباید قطبیدر اوکراین شناخته می

ها از  جا که پلتفرم اپوزیسیون در نظرسنجیگرا و ناسیونالیست را نادیده گرفت. از آنبه سوی قطب غرب

کند. تصمیم به  مله میاش حجمهور به رقیب سیاسیآمد که رییسطور به نظر میزلنسکی پیش بود، این

تحریم بدون هیچ مدارک جدی  اعمال  گاهی  قرار میــ  افرادی که هدف  علیه  از جانب  ای  ــ  گرفتند 

شد، شورای امنیت داخلی و دفاعی، که اساساً حدود بیست نفرند: اغلب شامل  گروهی کوچک گرفته می

ها، دمیترو  انک مرکزی. یکی از آنوزرا، رؤسای سازمان اطالعات، ضداطالعات و نهادهای مالی نظیر ب

ی وقایع پس از انتخاب  (، رییس پیشین پارلمان اوکراین، دربارهDmytro Razumkovرازومکوف ) 

های  زبان به اعتراض گشود؛ به بیان دیگر، همان زمانی که رسانه  2021نشدنش به مقام ریاست پارلمان در  

 الوقوع روسیه کردند.  ی قریبلهی حمامریکایی شروع به انتشار اخبار سری درباره

 تحریم علیه مدودچوک و سایرین چه بودند؟

کند. تفاوت اساسی  هایی بود که ایاالت متحده معموالً اعمال میتر از تحریمها محدودکنندهاین تحریم

حساب تمام  کرد.  تحریم  را  خودش  شهروندان  دادگاه  حکم  بدون  اوکراین  که  است  بانکی  این  های 

داراییمدودچوک   به  دسترسی  امکان  او  و  شدند  دفاعی  مسدود  و  داخلی  امنیت  شورای  نداشت.  هایش 

(، را تحریم کرد که مالک  Taras Kozak) شریک تجاری مدودچوک، تاراس کوزاک  چنینهماوکراین  

شد؛ این  شد که در افکار عمومی متعلق به مدودچوک دانسته میی تلویزیونی شناخته میرسمی سه شبکه

ترین  های تلویزیونی، که احتماالً مهمسازوکاری قانونی پدید آورد برای ممانعت از پخش این شبکهعمل  

گرا و  های شدیدی متوجه زلنسکی و نیز نیروهای غربها حملهها بود ــ این شبکهپیامد سیاسی تحریم

های  نشاندهعنوان »دست  مدارها را بهها و سیاستکردند، معموالً اعضای سمنناسیونالیست در اوکراین می

گرفت. بعدتر زلنسکی را در حبس خانگی نگاه داشت، وقتی دولت به اتهام خیانت  سوروس« به باد انتقاد می

ای  ای کیفری علیه او گشود؛ معاملههای دونباس پروندهسنگ با جمهوریی زغالبه دولت به خاطر معامله

سنگ  ده بود، چرا که برای اقتصاد اوکراین نیازمند زغالکه مدودچوک در واقع برای پروشنکو کارگزاری کر

ها در  که آنتوانست مدودچوک و پروشنکو را به هم وصل کند، حال آنبودند. به این ترتیب، زلنسکی می
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کردند، خودشان شروع به  ها را به هم وصل میدو سوی متقابل سیاست اوکراین بودند؛ بنابراین اگر آن

کرد، این کار به چشم  کردند؛ و اگر پروشنکو در خفا با مدودچوک معامله میمی  یگر دیکاعتبار کردن  بی

 فروشی. آمد، اگر نگوییم وطنها همانند خیانت به نظر میدهندهبخش مهمی از رأی

 های برای تحریم مدودچوک داشت؟ زلنسکی چه انگیزه

ی مدنیِ ناسیونالیست ـ لیبرال از تحریم مدودچوک  باره صحبت کرد. جامعهسخت بتوان با یقین در این

ها  ها سالدانست ــ این فرصتی بود که آندارروسیه« میاستقبال کرد، چرا که او را »ستون پنجم طرف

رقیب را هدف گرفت که در  تر این است که زلنسکی رهبر حزب گرایانهکشیدند. تبیین واقعانتظارش را می

شد، آن هم با اتکا به موج سرخوردگی از زلنسکی میان  سرعت به محبوبیتش افزوده میبه  2020پایان  

گیری از او کرده بودند اما دیگر هیچ  حمایت چشم  2019شرق کشور که در  دهندگان مناطق جنوبرأی

اساسی نمیتفاوت  پروشنکو  و  او  میان  دیگردیدند. جنبهای  در گزارش مجلهی  ی  ، که سایمون شوستر 

ها اعمال شد و سفارت ایاالت متحده مدت کوتاهی  [ رویش دست گذاشت این است که تحریم7]تایم

 دهنده از آن استقبال کرد. با لحنی تکان 2021ی  پس از مراسم تحلیف بایدن در ژانویه

شبکه  نیا  دهیچیپ  عامل که  درباره  یا ئهتوط  یتئورمدودچک    یونی زیتلو  یهااست  با  یرا  و    دنیهانتر 

به کار گرفت. کل    2020  انتخابات   خالل   در  دنی با  کردن  اعتباریب  یبرا مطرح کردند که ترامپ    سما یبور

می پیادهجهان  متن  مکالمهشده توانست  اشارهی  زلنسکی  آن  در  که  بخواند  را  مشهوری  تلفنی  های  ی 

کرد، و به این  ی داستان بوریسما را رد نمیی ترامپ به آغاز تحقیق رسمی در اوکراین دربارهکنندهتطمیع

می بایدن  رسوایی  آسیاب  به  آب  احترتیب  به  زلنسکی  میریخت.  گمان  زیاد  کردن  تمال  تعطیل  کرد 

جمهور جدید ایاالت متحده است، تالشی  های تلویزیونی مدودچک »حرکت دوستانه«ای برای رییسشبکه

ای برای برقراری تماس تلفنی رسمی با  دانیم که بایدن هیچ عجلهبرای مبرا کردن خودش. این را نیز می

های اوکراین به راه انداخت و در آن  ای در رسانهگستردهبحث  زلنسکی پس از تحلیف نداشت؛ این مسئله

، مدرک متقنی در دست نداریم  حال این باشد.  ای از دردسر احتمالی برای زلنسکی دانسته میزمان نشانه

 ها را بپذیریم.  یک از این تبیینکه هیچ

تر از تحریم روی  ی گستردهتفادهشان را تشدید کردند و به اسها حملهی دولت زلنسکی، آنهافارغ از انگیزه

های  یافته، و البته علیه رسانهها، اغلب علیه افرادی مظنون به جرایم سازمانآوردند ــ گاهی علیه الیگارش

های اصلی اپوزیسیون را ممنوع کرده بودند، از جمله یکی از  ، اغلب رسانه2022اپوزیسیون. با شروع سال  

نویس سیاسی، آناتولی شاری ترین وبالگ(، و محبوبStrana.ua)  های اوکراینترین وبسایتمحبوب

(Anatoly Shariyاتحادیه در  پناهندگی  دنبال  به  که  تحریم(،  این  با  زلنسکی  بود.  اروپا  های  ی 
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دار بودند و  هایی که به لحاظ قانونی شبههوغریب دشمنان زیادی برای خود تراشیده بود؛ تحریمعجیب

ی درگیری با رینات  ، زلنسکی در میانه2021های اوکراین شدند. تا پایان  ی الیگارشرفته سبب نگرانرفته

مندترین مرد اوکراین. آخمتوف در حال گرد آوردن افراد اثرگذار سیاسی در اطراف خود  آخمتوف بود، ثروت

پیشین    مندقدرتی  نگاران مشهور، رازومکوف، رییس معزول پارلمان، آواکوف، وزیر داخلهبود ــ روزنامه

ی بحران برایش  توانست در هنگامهمانست علیه زلنسکی که میی ائتالفی میــ و این تحوالت به طلیعه

دردسر درست کند، انتخابات زودهنگام تحمیل کند و به قدرت برسد. زلنسکی در حال نزاع با اپوزیسیون  

ای بازداشتش کرد ــ و با آخمتوف بود.  تالشی ناکام بر 2022ی »پروروسیه«، با پروشنکو ــ که در ژانویه

آخر متحد  ها هم دسترسید. اگر این همه دشمن برای خودت بتراشی، آناوضاعش هیچ خوب به نظر نمی

جمهوری، تبدیل  هایی در جریان بود بر سر تضعیف قدرت ریاستشوند تا از شرت خالص شوند. بحثمی

نظ سمت  به  حرکت  و  تشریفاتی  عمدتاً  پستی  به  در  آن  زلنسکی  وضعیت  جنگ،  از  پیش  پارلمانی.  ام 

چیز را تغییر داد ــ و  تر بود. اما جنگ همهها خوب نبود، و در برخی حتی از پروشنکو هم عقبنظرسنجی

آور  کم به توافقی غیرشرمتر از قبل است. اگر بتواند جنگ را ببرد، یا دستالبته زلنسکی حاال بسیار محبوب

 ترین رهبران سیاسی تاریخ اوکراین بدل شود. اند به یکی از محبوبتوبا پوتین برسد، می

 ی روسیه دارد؟ ها علیه مدودچک و دیگران چه ربطی به حملهتحریم

ها علیه مدودچک دهد، فقط چند هفته پس از تحریمتوضیح می  تایم  اش درطور که شوستر در مقالههمان

های آرایش نیروها در مرز اوکراین دیده شد. پوتین توانست بیرون راندن  ، نخستین نشانه2021در اواخر  

»پاالیش ــ  کند  تلقی  آشکار  پیامی  را  اوکراین  سیاست  از  عرصهکامالً    مدودچک  سیاسی«، واضح  ی 

ها  درنگ با تأیید تحریمکنند. سفارت ایاالت متحده در کیف بیستر از او نقل میکه منابع خبری شوچنان

شب گرفت، و روز شنبه  آن را پیش چشم آورد: شورای امنیت داخلی و دفاعی اوکراین این تصمیم را جمعه

مایه این  در  کرد  توییتی  متحده  ایاالت  تالشسفارت  از  »ما  که  حق  ها  از  حراست  برای  اوکراین  های 

توانیم حدس بزنیم که اقدام علیه  کنیم.« میها حمایت میاش از طریق تحریمحاکمیت و تمامیت ارضی

مدودچک دیگر هیچ شکی برای پوتین باقی نگذشت که اوکراین هرگز توافق مینسک را اجرا نخواهد کرد؛  

  اهد داشت؛ و اینای هرگز مجال حضور در ائتالف حاکم در اوکراین نخومدار هوادار روسیههیچ سیاست

 هرگز در راستای منافع روسیه نیست.  

دالیل مسکو برای آرایش نیروها را در حکم دیپلماسی زورمندانه    تایمی  گزارش مجله

های امنیتی،  کند ــ تنها راه برای کشاندن غرب به پای میز مذاکره و تضمینتوصیف می
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کند  مسئله جنگ نه توجیه می  د. اینکه منابع آگاه شوستر در کرملین به او گفته بودنچنان

 و نه تبیین. 

توان آورد، از دیدگاهی مترقی که محال است. هدف جنگ  قبولی برای جنگ نمیبدون شک توجیه قابل

ی اثرگذاری« روسیه، جایی که حقانیت  تحکیم وضعیت ابرقدرتیِ روسیه بود، تعیین حدود و ثغور »عرصه

ثابت می تجزیهروسیه  رژیمِ »ضدروسیه«،  تغییر  راستای  در  به حرکت  قادر  ــ  اوکرشد  تبدیل  ی  یا  این 

شد. عملی که ناگزیر  ی حائلی که با بمباران به وضعیت پیشامدرن عقب رانده میمناطقی گسترده به منطقه

می شهروندان  کشتار  و  عظیم  تلفات  فاجعهبه  نابودی  جنگ  انجامد.  داخلی  چنینهمبار.  هدف  ای  نقش 

اش در خالل   پساشوروری، که شکنندگی پراهمیت برای پوتین دارد. قرار است سیاست روسیه را از تزاریسمِ

باثباتخیزش سیاسی  نظام  به  است،  شده  آشکار  قزاقستان  و  بالروس  در  اخیر  مستحکمهای  و  تر،  تر 

تر برای برخی  کار و هژمونیکی ایدئولوژیک امپریالیستی ـ محافظهتری تبدیل کند با یک پروژهمتحرک

زور از هویت »باندراییِ«  ها به، الزم بود بسیاری از اوکراینیگرتر برای برخی دیگر. در این پروژهو سرکوب

 دار روسیه »بازآموزی« شوند.  ضدروسی به هویت مالوروسیِ طرف

مداران ناالیق آشفته،  معضالتِ اوکراین پسامیدان هر چه که بود ــ و این مشکالت کم هم نبود: سیاست

کلبی قدرتالیگارشی  به  وابستگی  غارتگر،  و  دگرگونی  همسلک  جای  به  نولیبرالی  اصالحات  غربی،  ای 

سرکوب   تشدید  سیاسی،  تکثرگرایی  برای  محدود  فضای  ناسیونالیسم،  شدن  رادیکال  روندهای  مترقی، 

  ها در فرآیندی سیاسی حل آمدند که باید خود اوکراینیاپوزیسیون ــ مشکالتی تماماً اوکراینی به شمار می

ای  ی اوکراینی یا رهبر فکریمدار برجستهای روسی. تقریباً هیچ سیاستهها و بمبکردند، بدون تانکمی

 دار روسیه« خورده بودند. ها انگ »طرفهایی که سالاز تهاجم روسیه استقبال نکرد، حتی آن 

دار روسیه« در  روسیه باید برای مردم »طرفچه  آن  یها دربارهسال گذشته، در واکنش به پرسش از روس

طرفدار روسیه«ی اوکراینی چنین پاسخی داد: »دست نگار اپوزیسیون »بهم دهد، یک روزنامهاوکراین انجا

ی مرفه و جذاب کنید.« این پاسخ بازتاب  تان را معطوف به ساحتن روسیهاز سر اوکراین بردارید و تالش

ه روسی در  ویژی حاکم پساشوروی و بهبحران هژمونی بنیادی در دوران پساشوروی است: ناتوانی طبقه

نهحکم حکمرانی،  ملتفقط  و  طبقات  برای  تزاریستِ  رانی  رهبران  سایر  همانند  پوتین،  فرودست.  های 

راند که از روایت احیای ثبات  پساشوروی، از طریق ترکیبی از سرکوب، توازن و رضایت منفعلی حکم می

ی  ی توسعهو هیچ پروژهگیرد. اما ا مشروعیت می  1990ی  پس از اضمحالل دوران پساشوروی در دهه

جذابی در دست ندارد. تهاجم روسیه را باید دقیقاً در همین بافتار واکاوی کرد: در شرایط فقدان قدرت نرم  

جذاب و کارآمد، محفل حاکم روسیه در نهایت تصمیم گرفت به قدرت سخت خشونت اتکا کند، سرآغاز  
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گذاشتن دیپلماسی و روی آوردن به اجبار نظامی   بود، سپس کنار  2021آن دیپلماسی زورمندانه در ابتدای 

 .  2022در 

، دولت بایدن از مذاکره با پوتین سر باز  2021در حین تدارک برای حمله، در دسامبر  

های تهاجمی روسیه و دیپلماسیِ  ی برنامهزد و در عوض به انتشار اطالعات سری درباره

 باره داشتند؟ر اینها چه نظری داز پشت بلندگو اقدام کرد. اوکراینی

شد. زلنسکی گمان  کردند که روسیه حمله خواهد کرد. دولت هم باورش نمیفوریه، اغلب گمان نمی  24تا  

گران  عیاری که در عمل اتفاق افتاد. تحلیلی محدود« رخ دهد، اما نه یورش تمامکرد شاید نوعی »حملهمی

اندازه نامحتمل است که  که بیی وزارت دفاع گزارشی تهیه کردند حاکی از آنارتش اوکراین در اندیشکده

کرد  ای غرب نداشت و گمان میبه اوکراین حمله کند. زلنسکی دل خوشی از کارزار رسانه  2022پوتین در  

کرد؛  که هدف از آن فشار بر او برای آغاز اجرای توافق مینسک است، چیزی که در برابر آن مقاومت می

درخواست گذاشتن  کنار  برای  او  به  فشار  شاید  بوده  یا  برخطا  که  شد  مشخص  ناتو.  در  و  عضویت  اند، 

های تصمیم  اند که نشانهها اطالع دادهگفتند ــ گرچه حاال به رسانهسیکس راست میآیای و امآیسی

زمان، ایاالت متحده و بریتانیا با  [ هم8نهایی پوتین برای اقدام به جنگ از همان فوریه پدیدار شده است.]

ی توانایی ارتش روسیه  طور که دربارهبردند، درست همانش اوکراین را زیر سؤال میوقاحت توانایی ارت

کم، در سطح علنی  یا چهارروزه کیف را اشغال کند. یا، دست  کردند و انتظار داشتند روسیه سهمبالغه می

پیروزی آسان و  ی  ها دربارهی آشکار روسکردند. این کار مکمل سوءمحاسبهها را اعالم میبینیاین پیش

 سریع »عملیات ویژه«شان در اوکراین بود.  

می اگر  نشد؟  تهاجم  مانع  واشنگتن  چرا  میپس  رخ  حمله  که  افشای  دانستند  جز  کاری  هیچ  چرا  دهد، 

که  توانست آغاز مذاکرات با پوتین و پذیرش اینها نکردند؟ یک استراتژی میهای پوتین در رسانهنقشه

د شد، چرا که هیچ تمایلی برای دعوت به عضویت ندارند ــ و هیچ تمایلی هم به  اوکراین عضو ناتو نخواه

توانست ارسال حجم  بینیم. استراتژی دیگر، و متضاد قبلی، میکه اکنون میجنگیدن برای آن ندارد، چنان

ما  عظیم تدارکات نظامی به اوکراین پیش از جنگ باشد، چنان عظیم که محاسبات پوتین را تغییر دهد. ا

کدام از این دو استراتژی را پیش نگرفتند ــ و کارهای غریب و البته تراژیک برای اوکراین انجام  ها هیچآن

 دادند. 

زده کرد. به نظر شما، چه  قدرت نسبی مقاومت ارتش اوکراین هم بسیاری را شگفت

قدر  چه  گردد وهای امریکایی بازمیای و آموزشهای حرفهمیزان از این مقاومت به سالح

 ی خودانگیخته ی دفاع ملی؟به روحیه
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گیری در  شده، تظاهرات چشمها بود. جدا از شهرهای اشغالتر از انتظار روسشک قویمقاومت ارتش بی

اند.  شماری از شهروندان در آن شرکت داشتهحمایت از اوکراین انجام شد، گرچه تا کنون فقط اقلیت کم

هایی حدود دو تا سه  سیصدهزار نفر جمعیت پیش از تهاجم، راهپیماییبرای مثال، در خرسون، شهری با  

دهد ترسند اما برخی دیگر منتظرند ببینند چه رخ میها میکننده بود. برخی از سرکوب روسهزار شرکت

ها برای اشغال مناطقِ بیرون از دونباش مشخص  ی روسجا نقشهها قرار است تا کی بمانند. از آنو روس

با روسنیست، ه افراد محاکمه    ها برگردند، آن آمیز است، چرا که اگر اوکراینیها بسیار مخاطرهمکاری 

برای محاسبات درباره این مسائل  با روسخواهند شد.  تأثیر میی همکاری  گیر  گذارد. مقاومت چشمها 

نیست که رخ می تنها چیزی  این  اما  اوکراینیاست،  واکنشدهد؛  ت ها  به  داشتههایی گوناگون  اند،  هاجم 

 ها مرسوم است.  طور که احتماالً در تمام جنگهمان

 شده مدیران سیاسی اوکراینی هنوز بر سر کارند؟ آیا در شهرهای اشغال

ها  هایی هست که گاهی آنها به همکاری یا کنار رفتن. گزارشاند به اجبار آنها اکنون شروع کردهروس

ربایند. پس از یک ماه اشغال،  روند میای را که زیر بار همکاری نمینیکنند و مقامات اوکرایرا دستگیر می

کنند. روبل روسیه را به عنوان پول  وپا میی نظامی شهرها دسترفته ساختارهایی برای ادارهها رفتهآن

اند به پرداخت مبالغی  ها شروع کردهکنند. آنرایج در خرسون و سایر شهرهای اشغالیِ جنوب معرفی می

 بگیران و کارمندان بخش عمومی.  کم به مستمری

آیا دولت زلنسکی، یا هر دولت دیگری در اوکراین، با جدایی استان دونباس یا کریمه  

 موافقت خواهد کرد؟ 

ی الحاق کریمه به روسیه  که آمادهای بسیار دردناک خواهد بود. اگر دولت شروع کند به گفتن اینمصالحه

ی سختی متوجه زلنسکی خواهد  های دونتسک و لوهانسک است، حملههوریاصطالح استقالل جمو به

  دهد علناً چنین حرفی نزند، فارغ از ها شده. او ترجیح میکند و تسلیم روسشد ــ او به کشور خیانت می

حرف جالبی زده و گفته    اکونومیست   ی اخیرش بادهد. زلنسکی در مصاحبهدر میز مذاکره رخ میچه  آن

انسانتر ببیش کند طور تفسیر کرد که گمان میتوان اینهاست تا حفظ سرزمین. میه فکر حفظ جان 

کنند ــ برد جنگ فکر میها روی نوع دیگری از پیشبسا آناجبار به این مصالحه تن خواهد داد. اما چهبه

تدارکات نظامی بیشتحلیل رفتن منابع روس از جانب امریکاها، چند شکست مهم، یا  . ممکن است  تر 

 های نبرد فعال شود.  ی میدانتواند بنابه نتیجههای دیگری فکر کنند که میی گزینهدرباره

 

 



367 
 

 رو خواهیم بود؟کنید پس از این جنگ با چه اوکراینی روبهگمان می

گیر،  هویت اوکراینی را تغییر خواهد داد. پیش از جنگ، اقلیتی چشم  چنینهمجنگ روابط اوکراین و روسیه و  

اوکراینی  15شاید   از  ها ممکن بود احساس کنند در آنِ واحد اوکراینی و روس هستند. حاال این  درصد 

روند.  ها انتخاب خواهند کرد و به گمانم سراغ هویت اوکراینی میمسئله بسیار دشوارتر خواهد شد ــ آن 

تر دچار ی عمومی ــ و در ارتباطات شخصی ــ از این هم بیشزبان و فرهنگ روسی در عرصهجایگاه  

ممنوعیت خواهد شد. اگر جنگی طوالنی در کار باشد و اوکراین را به سوریه یا افغانستانِ اروپا بدل کند،  

برسند، و نتایج    ها رادیکال به مناصب مهمی در خالل مقاومت احتمال باالیی خواهد بود که ناسیونالیست

اش هم مشخص است. اوکراینی که من در آن زاده شدم و بخش اعظم عمرم را در آن زندگی  سیاسی 

 کردم دیگر از دست رفته، برای همیشه ــ فارغ از زمان پایان جنگ. 

 کنید در روسیه تبعاتی دامن پوتین را خواهد گرفت؟ فکر می

شود. بحثی جداست که تا  درصد گزارش می 70تا    60  کم حدودنه حاال. حمایت از جنگ در روسیه دست

مند دیگری در دست نداریم،  های روسیه اعتماد داشت، اما هیچ مدرک نظامتوان به نظرسنجیچه حد می

تلفات بیش اگر  البته  این معقول است.  اثرات تمامو  اگر جنگ طوالنی شود و  ها  وکمال تحریمتر شود، 

را    تر گریبان شهروندان عادیبیش باید خود  روسیه را بگیرد، نظرات تغییر خواهد کرد ــ دولت روسیه 

کارهای دیکتاتورمآبانه در بلندمدت جوابگو نخواهد بود، و تا حدی نیاز  ی صرف به راهسازگار کند. تکیه

  طور اقتصاد روسیه را دور از غرب ها این است که چهها را بخرند. اولین معضل آندارند که وفاداری روس

هزار نفر از  جا که حدود دویستویژه از آنحاضر، شورش نامحتمل است، بهسروسامان دهند. اما در حال  

شده  اند. اپوزیسیون در روسیه متشتت و سرکوبهای ضدجنگ کشور را ترک کردهاپوزیسیون واقعی و روس

حامی جنگ است.  حاضر در هم کوبیده شده، و حزب کمونیست در عمل  است ــ جنبش ناوالنی درحال

ها پیش از شکست در اوکراین دست به  تر است، اما شک دارم که آنکودتای نخبگان علیه پوتین محتمل

انقالب می نه  پایان،  در  ترتیب،  این  به  بزنند. و  نه کودتای  اقدام  اوکراین خاتمه دهد  در  تواند به جنگ 

اهد شورش یا کودتا خواهد بود یا تحکیم  کند آیا روسیه شی جنگ است که تعیین مینخبگان، بلکه نتیجه

 پوتینیسم.  

 

  133های  شماره   ریویو لفت نیوی  که در نشریه   Towards the Abyssای است از  ی حاضر ترجمه * مصاحبه 

 شود: منتشر شد. متن اصلی مقاله در لینک زیر یافته می  2022ـ آوریل  ژانویه  134ـ
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نتیجه همواره  روزمره  مختلففرایندهای  سطوح  در  فراوانی  متغیرهای  متقابل  کنش  نیروهای  ی  اند؛ 

زنند. کار علم همواره  آیند و یگانگی هر لحظه را رقم میمیی خاص گرد هم گوناگونی که در یک لحظه

کشف الگوها و روندهایی عام از دل این لحظات خاص است و متعاقباً به همین دلیل، دستاوردهای آن در 

گیرند. کار علوم انسانی در این میان دشوارتر  قرار می قالب قوانین »عام« همواره در تنشی با لحظات خاص

در آن   تر از علوم طبیعی است و هم الگوهای عام ها بیشچراکه هم تکثر متغیرهای خاص در آناست،  

ضرورتاً خصلتی علّی ندارند و هر آینه با خلق بستر و شرایطی نو ممکن است متحول شوند و تغییر یابند.  

یا پرده برداشتن از    رغم تمامی این مالحظات، کار علم )حتی علوم انسانی( کماکان کشفهمه، و بهبا این  

کنند. تمرکز صرف بر سیر این وقایع  همین روندهای عام است که از خالل وقایعِ متکثر روزمره بروز می

ها، همواره با این خطر مواجهه است  یافته در آنروزمره، دقیقاً به علت تکثر متغیرهای گوناگون و تجسم

ای  د و چنین القا کند که گویی در هر مقطع، با لحظهکه توجه ما را نسبت به این روندهای عام مخدوش ساز
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تر، متکثرتر  رغم پیوندهایش با گذشته، نتیجه و حاصل متغیرهایی جزئیای که بهسراپا نو مواجهیم، لحظه

 تر است. و احتماالً اتفاقی

خود    مثالی مشخص را در نظر بگیریم: برای کسی که روزانه در ایران فعلی مجبور به فروش نیروی کار 

ی سطح دستمزد او و قدرت واقعی خرید این دستمزد حاصل متغیرهایی مشخص  کنندهاست، عوامل تعیین

کند. در سطح فردی، میزان مهارت و تخصص فرد )و متعاقباً تقاضای بازار برای این  و انضمامی جلوه می

ن فرصتی مناسب برای  اقبال در یافت  و ی کاری و تجربه و احتماالً کمی بختمهارت و تخصص(، سابقه

در سطحی   درآورد.  استخدام  به  را  او  کارش  نیروی  ازای  در  باشد  حاضر  که  بنگاهی  یا  مؤسسه  در  کار 

زنی جمعی نیروی  کنند: توان چانهفرافردی نیز، متغیرهای گوناگونی در تعیین این دستمزد ایفای نقش می

سطح کلی رونق و رکود اقتصاد که خود مشروط  ی تعیین دستمزد سالیانه،  جانبههای سهکار، برآیند نشست

المللی، فقدان  های بینی حاکم، تحریمتر است از جمله، ترکیب طبقاتی طبقهبه مجموعه عواملی کالن

 المللی و... . ی بینجذب کامل بازار ایران در بازار سرمایه

کند. از نظر خود او، هریک  تعیین میبرآیند این وضعیتْ سطح دستمزد و متعاقباً سطح رفاه نیروی کار را  

از این متغیرها ممکن است بسیار پیشامدوار و تصادفی جلوه کنند. مثالً، زندگی در کشوری با اقتصادی  

تر؛ یا در سطح فردی، داشتن  زنی بیشهای اقتصادی، برخوردار بودن از سطح چانهتر، غیاب تحریمپررونق

های کاری  هتر«، باال بردن تالش و کوشش فردی بیشتر، شیفتتر، یافتن کارفرمایی »بتخصصی نایاب

تر که بتواند مستقیم و غیرمستقیم  اندازی بیشمتعدد و پرداختن به کارهای مختلف و احتماالً اندوختن پس

تر در زندگی. در حقیقت امر، تمامی  طور کلی، کمی »شانس« بیشسطح رفاه فردی او را افزایش دهد یا به

شناختی و ...( در رقم زدن روندها  ی گوناگون )در سطوح گوناگون، از اقتصادی گرفته تا رواناین متغیرها

همه، از  سازند. با اینواسطه« وضعیتِ فعلی او را میطور »بیی این شخص نقش دارند و بهفعلی روزمره

ها  تمامی آن  خالل همین متغیرهای جزئی و متکثر، از خالل همین روندهای خاص که دنبال کردن منطق 

رغم نوسانات  تر در جریان است که بهحتی در سطح نظری نیز چندان ساده نیست، روندها و تحوالتی عام

فراز هستند؛ نشیب و و  کردن  عمل  حال  در  کماکان  متکثر،  متغیرهای  این  از  برآمده  و  »خاص«  های 

 هاست.ی علوم انسانی و اجتماعی شناسایی آنروندهای عامی که قاعدتاً وظیفه

روند عامی که در پس تمامی این متغیرهای مؤثر در تعیین سطح دستمزد هر فرد و متعاقباً رفاه زندگی  

فردی او در جریان است، روندی چنان ساده و بدیهی است که همین بداهتش باعث پنهان ماندن و مغفول  

کوش  قدر سختتخصص شما چیست، چهکه  شود: جایگاهِ نیروی کار در فرایند تولید. فارغ از اینماندنش می

اید و ... مادامی که نیروی کار خود را  المللی به دنیا آمدههستید، در کدام کشور و در دل کدام منازعات بین

که این پیامدها با  گذارد. اما اینفروشید، پیامدهای این روندِ عام بر شما نیز تأثیر میدر ازای دستمزد می
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شدت ره  و چه  از  و  میانجیحدتی  چه  آن  گذر  تمامی  برآیند  دقیقاً  بگذارد،  تأثیر  شما  زندگی  بر  هایی 

 ها اشاره کردیم. متغیرهایی است که تنها به بخشی از آن

ارز آن را در قالب  کند و معادلِ همدار واگذار میاما این روند عام چیست؟ کارگر نیروی کارش را به سرمایه

و در سطح    ظاهر قضیهواقع چیست؟ در  گیرد بهدر شکل پولی میگیرد. اما مزدی که او  مزد از او می

اند؛ اما  های گوناگون باهم مبادله شده ارز در شکلتمامی مبادالت، دو هم   فرانمود برابری و آزادی

الزاماتِ حیاتی برای بازتولیدِ همین حقیقت ماجرا آن جاست که کارگر در ازای نیروی کارش نه مزد که 

ای  رسند، اما او چارهدریافت کرده است. این الزامات گرچه در شکل پول به دست او مینیروی کارش را  

دار به او نه پول بلکه معادلِ پولیِ  ها را به وسایل معاش بدل کند. به بیان دیگر، سرمایهکه آنندارد جز این

تری  سروانی و در ب   می و سطح جسدهد که برای بازتولید او در  ای را میتمامی اشیاء مادی و غیرمادی

 فرهنگی مورد نیاز است. 

دار به کارگر پول بدهد که این نیازها را تأمین کند  اما خب این چه اهمیتی دارد؟ چه فرقی دارد که سرمایه

پول    فرانمود برابری و آزادیی کاالهایی به او این نیازها را تأمین کند؟ در سطح  یا مستقیماً با ارائه

کند. شما پول دارید و آزادید با آن هرکاری که دوست دارید  »آزادی« جلوه می  همواره مظهر »قدرت« و

انجام دهید. در نگاه اول موضوع تا حد زیادی هم درست است؛ تصور کنید که اگر قرار بود کارفرما کیفیت  

ی«  قدرتو برند و مرغوبیت کاالهای مصرفی شما را هم مستقیماً خودش تعیین کند تا چه اندازه »حس بی

بخش« ایفا کرده است: رهایی  لحاظ تاریخی، همواره کارکردی »رهاییداد. پول، حتی بهبه شما دست می

ها خالص  بندی به آنی شخصی سنتی که دسترسی به پولْ شما را از تقید و پایاز تمامی اشکال سلطه

کومی شهرستانی  در  قومی  و  مذهبی  اقلیت  یک  از  فقیر  دختری  که  کنید  تصور  دل  کند.  در  و  چک 

ناگاه در یک کالنمراتبی درهمسلسله شهر بزرگ  تنیده از سلطه و ستمِ جنسیتی، قومیتی و طبقاتی به 

بخش پول )و متعاقباً پیوندهای تاریخی  کند. حس رهاییشغلی بیابد که در ازای آن مزد پولی دریافت می

اند( همواره برخاسته از  شناسانی نظیر زیمل آن را کاویدهشهر که جامعههایی نظیر کالنمعنادار آن با پدیده

در سطح   پول  کارکرد  از  جنبه  آزادیهمین  و  برابری  در    فرانمود  فرانمودها  به  رمایهساست.  داری 

ترین  ترین قوانین را در انضمامیتند که انتزاعیسداری ه رمایهسنظام    وارگیمحصول غایی بتتعبیری  

تج پدیده  میسها  بت  بخشند. د  چراکه  وارگیمحصول  بت  چون هماند  مبهقائم    وارههر  و  از  سذات  تقل 

صرفاً    ای فریفتارانه نیز دارند وویهسآنند چراکه    غاییکنند. اما محصول  پشت خود جلوه می  سبات پسمنا

احضار شوند،  اند. فرانمودها هردم که  کنند که چیزی را پنهان کردهپنهان می  چنینهمکنند بلکه  پنهان نمی

تند که محتوایشان  سهایی هت. به بیان صوری، فرانمودها شکلسشوند اما حضورشان جز غیاب نیحاضر می
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ماتریوشکا که در دل خود   یسهای روکست، چیزی نظیر عروس شکل اسِمحتوا که از جن   سنه از جن

شرط پیدایش  کند که پیشن میداری، پنهارمایهسدهند. فرانمودِ برابری و آزادی در  کی دیگر جای میسعرو

این شیوه تولیدکنندگانِ مخود  تولید جدا شدنِ  از وسی  از همینستقیم  و  و معاش  تولید  قایل  می  س رو، 

کند، بلکه شکل دیگری از آزادی و برابری را به  ت. اما فقط پنهان نمیسا  مندنظامنابرابری و ناآزادیِ  

می آن  قیود  جای  از  افراد  رهایی  همهنشاند:  برابری  و  شخصی  بندگی  اشکال  مقام  تمامی  در  افراد  ی 

ی  ی شیوهطحی مشخص از آزادی حقوقی و اجتماعی که به صورت تاریخی وجه ممیزهسگر. یعنی  معامله

درنگ و  داری هردم که آزادی و برابری مطالبه کنید، بیرمایهست. بنابراین، در  سداری بوده ارمایهستولید  

پوشی از غیابِ  شوند اما حضورشان جز پردهناپذیر این نظام، در برابرتان حاضر میتخطیهای  در مقام ارزش

پهر  سداری مشخصاً به چه ترتیب از رهگذر جدایی  رمایهسکه  ت. اینستر نیایای ریشهآزادی و برابری

از   زبان  سیاسپهر  ساقتصاد  )به  منحصر کردنِ  ست  اساده،  به  سازوکارهای  مازاد  صرفاً    هایی رویهتخراج 

ت مجزا که باید  سطح فرانمودین از آزادی و برابری را شکل دهد، موضوعی اس اقتصادی( موفق شده این  

پی دیگری  جای  ایندر  شود.  بیشگیری  تمرکزمان  ویژگیجا  بر  و  تر  دسها  این  پدیدهسرشت  های  ت 

 کنند.ی ایفا میدار رمایهست که درنهایت در نظام سفرانمودین و کارکرد ایدئولوژیکی ا

ی  تنیدهمسئله این نیست که این فرانمودِ برابری و آزادیْ موهومی است؛ خیر، رهاشدن از آن تارهای درهم

ترگفته  چنان واقعی که احتماالً دختر پیشواقعی است، آنکامالً    مراتبِ جنسیتی، قومیتی و طبقاتی سلسله

با   حتی  و  شیفت  دو  شیفت،  یک  جای  به  است  تارهای  حاضر  در  حتی  و  کند،  کار  کمتری  دستمزد 

تر( زندگی کند اما  پنهان/مراتب جنسیتی، قومیتی و طبقاتیِ جدیدی )صدالبته معتدلی سلسلهتنیدهدرهم

بار دیگر مجبور نشود به کابوس پیشین بازگردد. فرانمود برابری و آزادی قسمی آگاهی کاذب نیست که  

« شود. مسئله آن است، که این فرانمود بر بستری از روندهای عام  انتظار داشته باشیم به نحوی »رفع

بهنابرابری دارد که  قرار  مقیدکننده  و  نظامساز  اندامشکلی  و  رویهمند  تمامی  گزندِ  از  فرانمودینِ  وار  های 

 اند. داری حفظ شدهبرابری و آزادی در سرمایه

این فرانمود،  این  پرتو  این مزد  مجبور که کارگر  در  تبدیل کند    است  به وسایل معاش  را  پولی(  )شکل 

کند، چراکه کل قرارداد نیروی کار و سرمایه در بستر و سپهر این  وجه توجهی را به خود جلب نمیهیچبه

)نیروی کار و    برابرارز  ی دو همشکل گرفته است که موضوع آن مبادله  آزادفرانمود، در قالب قراردادی  

ا نیز شکلی به  واسطهت. متعاقباً  سمزد(  صورت تاریخی مظهر  گیرد که بهخود میو میانجیِ این قرارداد 

به آزادی  از  سطح  این  پول.  است:  الزاماتِ  آزادی  از  ضروری  و  جدانشدنی  جزئی  »صوری«  اصطالح 

داری است؛ همان چیزی که مارکس از آن تحت عنوان »تبعیت صوری کار  سازوکارهای اقتصادی سرمایه

شکلی تزئینی ندارد  صرفاً    گفت که گامی ضروری در »تبعیت واقعی« بود. این آزادی« سخن میاز سرمایه 



373 
 

که سرمایه هرکجا خواست آن را اعطا کند و هرجا خواست نکند؛ بلکه دقیقاً جزئی از الزاماتِ سازوکارهای  

ری« اساساً کار  اصطالح »صو های بهاقتصادی آن است. موتور سرمایه در تمامیت آن در غیاب این آزادی

بیاندازیم تا موانعی را که فقدان این  کند. کافی است نگاهی به تاریخ سدهنمی های هجدهم تا نوزدهم 

ها  رو، »صوری« خواندن آنکرد دریابیم. از همینشده توسط سرمایه ایفا میفتح  ها در کشورهای تازهآزادی

ها  طحی و جعلی بودن آنسمعنای  ها بهآزادی  نظر برسد. »صوری« بودن اینکننده بهممکن است گمراه

بلکه آنبهصرفاً    نیست،  بودن  نابسنده  آنمعنای  استقرار  چراکه  نههاست،  برای ها  خللی  هیچ  تنها 

ی تاریخی گسترش جهانی  کنند، بلکه تجربهازِ سرمایه ایفا نمیسساز و مقیدمندِ نابرابریسازوکارهای نظام

کلیتِ سازوکار سرمایه    ممکن است   هاست کهدهد که برعکس، فقدان و غیاب آنداری نشان میسرمایه

های صوری بلکه در گرو  را با اختالل مواجه کند. متعاقباً، مبارزه با سرمایه نیز نه در گرو نفی این آزادی

آن بسط  برای  آنتالش  بسط  نظامهاست:  دقیقاً همان سازوکارهای  به سطوحی که  نابرابریها  ز  سامند 

د اما مثال رایج دیگری از مناقشات  سنظر برای بهت کمی حاشیهسسرمایه را دچار اختالل سازند. ممکن ا

ازد و ما را به بخش بعدی، یعنی کارکرد  ستر های مختلف روشنتواند موضوع را از جنبهزندگی روزمره می

 ایدئولوژیک فرانمودها منتقل کند.  

های صوری )و مشخصاً مخالفان مارکسیست آن( برای  تقدانِ این آزادیانتقاد رایجی وجود دارد که چرا من

انتخاب می های  ها دموکراسی پارلمانی و این دست آزادیکنند که در آنزندگی شخصی کشورهایی را 

های صوری تا چه اندازه  که خود این آزادیشود. فارغ از اینطح باالیی به رسمیت شناخته میسصوری در  

ت انتقاداتی که در قالب  سهای مردمی در تاریخ همان کشورهاست )یعنی حاصل همین دمبارزهی  نتیجه

توان به این  ت(، میستاوردها را برای مردم آن کشور تثبیت کرده ا سطحی از این دسجنبشی اجتماعی  

ها  آزادی  ی بدیهی )که از قرار معلوم چندان هم بدیهی نیست( نیز اشاره کرد که نقدِ محدودیتِ ایننکته

این به  اشاره  آزادی)یعنی  این  سازوکار  و  چارچوب  با  که  تاریخی  و  ساختاری  هماهنگی  در  دقیقاً  ها 

ها(  بت به آنسهایی نتثناءسها یا در مقام اآن  رغمبهاند نه  سازِ سرمایه تکامل یافتهسازوکارهای نابرابری

آنبه هیچ اهمیت  انکارِ  و  نفی  به معنای  نی وجه  بر ضرورتِ  سها  تأکید  بلکه  آن  فراتررفتنت،  و  از  ها 

 هاست.  نابسنده بودنِ اکتفا کردن به آن

هر فرانمود دیگری که در برساختن ایدئولوژی نقش    چونهماما، ضرورت این فرانمود برابری و آزادی،  

 ایدئولوژیک.  کامالً  دارد، واجد کارکرد مشخص دیگری هم هست: کارکردی

دهد و نقل مفصل کالم او بهتر از هر  ه، به زیبایی و دقت این کارکرد را شرح میمارکس در گروندریس

و نقش و کارکردی را که در نظام ایدئولوژیک    ضرورتِ فرانمود آزادی و برابریتواند  توضیحی می
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جا که کارگر در  و پشتکار. از آن  انداز و تالشکند بیان کند: ایدئولوژی امساک، پسداری ایفا میسرمایه

 کند:  قبال فروش نیروی کارش نه مستقیماً وسایل معاش بلکه مزد پولیِ دریافت می

ادعا شود که در مبادله بنابراین، محصول  ی بین کارگر و سرمایه»ممکن است  دار، موضوع مبادله ــ و 

ارزش   بلکه ثروت است،  ارزش  مصرفی ویژهمبادله نزد کارگر ــ وسایل معاش نیست،  بلکه  ای نیست، 

گردشِ ساده، یعنی    محصولِکه گویا ثروت فقط    آیدنظر میچنین بهخود است. ...  خودیای بهمبادله

شود که تشکیل ثروت برای او از راه قربانی  ترتیب، چنین وانمود میارزهاست و بدینی هممحل مبادله

  انداز و امتناع از مصرف است، نه به نحوی کهساک، پسگاهِ شکلِ ثروت، یعنی امکردن نیازها در پیش

کند ]یعنی ارزش مصرفی  در آن وارد میچه  آن  تر باشد ازکشد ]یعنی مزد[، کماز گردش بیرون میچه  آن

تر، شکلی که در گردش ساده  نیروی کارش[. ... ممکن است چنین جلوه کند که امساک در شکلی فعال

گذراند، زمانی  اش را میگیرد، یعنی زمانی که کارگر زمان استراحتبهتری صورت مینحو  مستتر نیست، به

ی کارگر است؛ اما چنین امساکی فقط از طریق  مثابهاش بهی انسان« جدا از هستیمثابهاش »بهکه هستی

اظ کمّی مکرر  لحپیش، هربار از نو و بهازپذیر است: بنابراین، کنش مبادله باید بیشکارگر بودنش امکان

ی امروز نیز این کارگران هستند  رو، حتی در جامعه. از همینتالش و پشتکارصورت گیرد؛ یعنی از راه  

از آن نه سرمایهمطالبه می  امساکو    اندازپسو پشتکار،    ها تالشکه  از سوی  داران، آنشود و  هم 

کند که کسی باید امساک کند که  متناقض را طرح میی  ی کنونی دقیقاً این خواستهداران. جامعهسرمایه

مبادله مورد  هدفشیِ  که  کسی  نه  است  معاش  وسایل  ثروتاش  که  اش  توهم  این  است.  اندوزی 

اند ــ اگر  دار شدهکنند« ــ و از طریق امساک است که سرمایهطور واقعی »امساک میداران بهسرمایه

ود به روزگاران پیشین، زمانی که سرمایه از درون روابط فئودالی و  شاساساً معنایی داشته باشد، مربوط می

 (213ی فارسی، ص  گرفت« )گروندریسه، ترجمهآورد و شکل میهمانند آن سر برون می

کننده به نظر برسد اما قضیه بسیار ساده است: انباشتِ سرمایه  ی آخر مارکس ممکن است گمراهاین اشاره

داری، نه حاصل امساک و پرهیزگاری است، نه حاصل »اخالق پروتستانی« یا  سرمایهتر، سود( در )یا ساده 

های  شود، حاصل فائق آمدن بر سائقهای مارژینالیستی ادعا میکه در برخی نظریهنفس و نه، چنان کفِ

فهم  مهی هتر در آینده )بیان دیگری از این گزارهیابی به سود بیشها برای دستفوری و قربانی کردن آن

تری دارد تا پولِ نقدِ آتی(. انباشتِ سرمایه و سود در  لیم که پولِ نقدِ امروز، ارزش بیشسو برآمده از عقل  

ی سرمایه است که از رهگذرِ سلب مالکیت از مالکان وسایل  داری حاصل بازتولیدِ ساده و گستردهسرمایه

های  سلب مالکیت انجام گرفت، متعاقب آن گام  که این فرایند تاریخیِگیرد. همینتولید و معاش صورت می

آیند: ضرورت فروش نیروی کار و ضرورت ترکیب سرمایه و نیروی کار در سپهر تولید  بعدی نیز از پی می

های  ه با تمامی شیوهسداری در مقای ی سرمایهممیزهدارانه. این سازوکار، وجهو متعاقباً خلق سود سرمایه
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بود، اگر سازوکار و ضرورتِ فروش نیروی کار وجود نداشت، یعنی اگر هرکس به وسایل  تولید پیش از آن 

گاه امکانِ خلقِ  داری داشت(، آنکه در پیشاسرمایهداشت )چنانتولید و معاش خود دسترسی مستقیم می

شتِ  ود و انباسخلق    مندِنظامازوکار  س»ثروت« از طریق امساک هم وجود داشت. به عبارت دیگر، اگر  

مند متعددی وجود  نظامغیر های  مندِ نابرابری( وجود نداشت، شیوهی دیگر آن، خلق نظامویهسرمایه )و  س

میمی که  قرار  س توانداشت  کار  نیروی  با  ترکیب  در  که  ثروتی  )صدالبته  بیانجامد  ثروت  انباشت  به  ت 

نظامنمی نابرابری  برای  مبنایی  و  این  گرفت  نبود(.  پیشامند  دنیای  همان  رمایهسثروتمندان  لزوماً  داری، 

دارانه و خلق  رمایهسهای  برداریتای بهرهسکه از ثروت خود در راداری نبودند، مگر اینرمایهسثروتمندان  

 کردند.تفاده میسدارانه ارمایهسود س

ی خود را در  دهد که اگر کارگران واقعاً امساک کنند و بخشی از مزدهای پولمارکس سپس توضیح می

بیاندوزند، نهقالب پس این  داری عمل نکردهتنها بر خالف روندهای عام سرمایهانداز  اند، بلکه برعکس، 

با سرمایه میاقدام به هم با جدایی  سجاداری در همینرمایهسحر و جادوی  س انجامد.  راستایی  پهر  ست: 

از   اسیاسپهر  ساقتصاد  کردنِ  منحصر  و  به  ست  مازاد  یکرویهتخراج  تمامی  س هایی  متعاقباً  اقتصادی،  ره 

کنشتالش فردی  خواههای  نیز  نظام  این  در  منفرد  هم گران  به  اصلیِ  سافزاییِ  ناخواه  ازوکارهای 

میسترش  سوگ طسب پسرمایه  با  کارگر  »صرفاً  انجامد.  کردنْ،  هزینهسطح  انداز  کار  عمومیِ  تولید  ی 

کوش باشند ...  ، یا اکثر کارگران، سختآورد. ... اگر همهین میخودش، و بنابراین، قیمت عمومی آن را پای

اش را ]افزایش  دهند، بلکه فقط کیفیتشان ]یعنی نیروی کار[ را افزایش نمیها ارزش کاالیگاه آنآن

انداز  برند. اگر همه پسها به عنوان ارزش مصرفی وجود دارد، باال میدهند[؛ یعنی انتظاراتی را که از آنمی

آن آنکنند،  مزدها،  عمومیِ  کاهشِ  اولگاه  جای  به  را  برمیها  پسشان  زیرا  به  گرداند؛  عمومی  اندازِ 

میسرمایه نشان  بهداران  مزدها  که  بیشدهد  چیزی  کارگران  و  هستند  باال  عمومی  همطور  از  ارز  تر 

انداز کند که کارگر  تواند پسیق میکنند. ... کارگر فقط زمانی و فقط از این طرمی  شان ... دریافتکاالی

 (. 214دیگری ناپدید شود« )گروندریسه، ص 

نظام تناقضی  تناقض  و  این  تولید  وسایل  از  کارگران  جدایی  با  که  است  عامی  روند  حاصل  و  است  مند 

میمعاش آغاز  بیگانهشان  شکل  در  میشود،  تداوم  مزدی  کار  ایدئولوژیکِ  ی  سازوکارهای  با  و  یابد 

ی کارگران )اعم از کسانی  ی زیستهشود. با نگاهی به تجربهداری تثبیت و تقویت میهای سرمایهفرانمود

روشنی ردپای این روند عام را  توان بههای اخیر، میکنند( در سالی متوسط« تلقی میکه خود را »طبقه

المللیِ یک نظام  های بینتمامی آن متغیرهای خاص )از تحریم  رغمِبه  نهتشخیص داد، روند عامی که  

گام، در مواردی  اقبالی و بداقبالی یک کارگر منفرد( بلکه هماصطالحاً ایدئولوژیک مذهبی گرفته تا خوش

ترِ همین متغیرهای خاص در جریان بوده و تحقق یافته است. بنابراین، وقتی  س طور کلی، در ببب و بهسبه
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ی نزدیک خودمان را بخوانیم  توانیم سرگذشت پیشین و احتماالً آینده خوانیم میمارکس را می  این سطور

تالش تمامی  برآیند  چگونه  سختکه  و  شخصی  فردیکوشیهای  سازوکارهایی  های  به  همگی  مان، 

 شوند: فروکاسته می  ایدئولوژیک و در خدمتِ سرمایه

نتیجه می»باالترین  کارگر  که  بهای  صرفهتواند  از  میانگین  که  جوییطور  است  این  کند،  حاصل  اش 

شان ــ را تحمل کند؛ یعنی نیازهایش را به نحو  پایین رفتن و چرخه و ها ــ یعنی باالترازشدنِ قیمتهم

اینهدف نه  کند،  تنظیم  خواستهمندتری  این،  و  بیندوزد،  ثروتی  سرمایهکه  حقیقیِ  هست.  ی  نیز  داران 

می دکارگران  کسببایست  خوبِ  روزهای  آنر  پسوکار  کسادی  قدر  روزهای  در  بتوانند  که  کنند  انداز 

آمدن    تر« و پایینهای کوتاه »با پول کمشان ادامه دهند و امکانِ تحمل کار با زمانکمابیش به زندگی

زندگی بسنده  ای از لذاید  مزدها و از این قبیل را داشته باشند. ... به عبارت دیگر، کارگران باید به کمینه

داران یاری رسانند. کارگران باید مانند یک ماشینِ کارکنِ خالص، تا  ها به سرمایهکنند و در تسهیل بحران

ی استهالک این ماشین را خودشان به عهده بگیرند. ... ]همین روندْ[ تالش ]کارگر[  سرحد امکان هزینه

کند ...  ی پولِ انباشته را غیرممکن میمثابهبهی پول،  مثابهبرای به دست آوردنِ ثروت در شکل عام، به

به اگر  تازه  خویشتن]کارگران[  سراسر  پسنحوی  پسدارانه  و   ... کنند  بهانداز  که  اندازشان  برسد  حدی 

داران را قادر  ی خود سرمایهنوبهها حداقلی از بهره بپردازند که بهانداز حاضر باشند به آنهای پسصندوق

ها  انداز[ را به بانکگاه هم[ مبجور است ]این پسهای باالتر از آن را به جیب بزنند ... ]حتی آنسازند بهره

با خویشتنها همینِ پسبسپارد تا در دوران بحران داری و امساک در دورانِ رونق  اندازِ اندکی را که او 

هرحال او  د؛ به عبارت دیگر، بهاندوخته، از دست بدهد و از این طریق، باز هم قدرت سرمایه را افزایش ده

 (215انداز کرده است نه برای خودش.« )گروندریسه، صسرمایه پسبرای 

تر »ما« که از  اقبالی ما )تازه آن بخشِ خوشی گذشتهی زندگی و حیات چندسالهآیا به راستی این قصه

روندهای عامِ نظام سرمایه توضیح داده  انداز برخوردار بوده( نیست که مارکس از دل توصیف  امکان پس

ی تورم، نوسانات قیمت دالر، نوسانات بازار سهام، ورشکستگی نهادهای مالی و اعتباری و از  است؟ قصه

 ی کارگر؟ ی طبقهچندساله و انداز و زندگیِ چندیندست رفتنِ پس

این از بد روزگار نصیبِ ما    خاصیاند و نه استثناءهای  داریسرمایه  عامها همگی روندهای  و اگر  که 

هایی شک کرد که مصرانه بر این  اهالی خاورمیانه و مشخصاً ایران شده است، آیا نباید در اعتبار روایت

داری در معنای عام آن که حاصل  ها و مشکالت نه حاصل سرمایهفشارند که تمامی این بحرانپای می

»ایدئولوژیک« )ایدئولوژیک در همان معنای مصطلح  ای  تصمیمات اشتباه، ناکارآمدی و فساد رژیم سیاسی

شود( است؟ آیا محدود کردن  ی آن که به تمامی اشکال حکومت سیاسیِ غیرلیبرالی اطالق میو روزمره
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انتقادات ما به این موارد »خاص« کماکان باقی ماندن در سطح همان فرانمودهایی نیست که جنگیدن با  

گونه که نقدِ سطح فرانمودین  کنند؟ همانداری ایفا نمیصلی و عام سرمایهها هیچ خللی بر سازوکارهای اآن

های خاص نیز به معنای انکار  آزادی به معنای انکار اهمیت آن نبود، نقدِ این درک فرانمودین از بحران

جمله  کنند از  هرحال، تمامی این فرایندهای عام در قالب روندهایی خاصی بر ما جلوه میها نیست؛ بهآن

ها به معنای  ها، فسادها، تصمیمات »ایدئولوژیک« و... . نقد این درکِ فرانمودین از بحرانهمین ناکارآمدی

نادیده گرفتن این عناصر خاص نیست، بلکه تالش برای فرارفتن از آن و تشخیص روندهای عام در دل  

 این عناصر خاص است. 

 

 30V-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-30V
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 و فراتر سه یدر گروندر « ی»عقل عموم

 

 2022 ژوئن 21

 تونی اسمیت ی: نوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

علم عموم  دهدیرا نشان م  یادرجه  ا یپا  یهیسرما  یتوسعه» بارآور    یروین  به  ،دانش جامعه،    یکه 

ا  یاواسطهیب از    ،یاجتماعی  زندگ  ندیفرآ  طِ یکه شرا  کندیم  ان یرا ب  ی ادرجه  رو،نیبدل شده است و 

 [ 1].«شده است ی زیرقرار گرفته و بنا به آن از نو قالب  یعقل عمومخودش تحت کنترل 

کنند که  تاکید می  گروندریسه هاست که بر اهمیت بخشی از  های ایتالیایی مدتبسیاری از مارکسیست

به »قطعه ارائه شده است. ی ماشینعموماً  باال  است و در فراز  بررسی    [2]ها« معروف  به  این فصل  در 

کارلو ورچلونه درباره پائولو ویرنو و  اخیراً  ی عقل عمومی میمقاالت  انگلیسی}پردازیم که  ترجمه    {به 

 [ 3]را ارزیایی کنند. گروندریسه کوشند تا اهمیت نظری و عملی معاصر اند؛ هر دو نویسنده میشده 
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 ی »عقل عمومی« در تاریخ و نظریه ویرنو و ورچلونه درباره

دارانه  های اصلی مناسبات کار سرمایهکلی بازسازی تاریخی مرحله  ها« خطوطی ماشینمارکس در »قطعه

تبعیت  اش را  ای است که مارکس در جای دیگری مشخصهبا دوره  هاآنکند؛ آغاز  را در اروپا ترسیم می

این دوره توسط سرمایه اجیر  کارگران از سرمایه می  صوری نامد. کارگران مزدی به عنوان سرمایه در 

یه است. ارزش اضافی  شوند تا محصولی را با نظارت نمایندگان سرمایه تولید کنند که در تملک سرمامی

شود )ارزش اضافی مطلق(، اگرچه خود فرایند  از طریق گسترش اجباری کار روزانه از کار زنده استخراج می

 ماند. کار )به ویژه، استفاده از ابزار( تحت کنترل مستقیم کارگران باقی می

کار روی آورد، یعنی    تبعیت واقعی هنگامی که حد و مرز کار روزانه به نهایت خود رسید، سرمایه به  

یافته به کار الزم  کار اختصاصاستخراج ارزش اضافی نسبی از طریق پیشرفت در بارآوری که بخش روزانه

یافته به »کمیت محصوالت الزم برای حفظ و نگهداری توانایی  دهد، یعنی بخش اختصاصرا کاهش می

شد. بعدها  ی«( ممکن  ئدن فرایند )»کار جزکرتکهی نخست از طریق تکهاین امر در وهله[  4]«..کار زنده

علمی معرفت  که  ثمره ـ هنگامی  ــ  اندازهفناورانه  به  ــ  عمومی  عقل  نظامی  کرد،  رشد  کافی  های  ی 

آالت، ها تقلیل یافت: »در ماشینپس به »تجهیزات« صرف این نظامکار زنده س  [ 5]آالت رواج یافت.ماشین

ی خود  شود که آن را تحت سلطهیافته با کار زنده در خود فرایند کار، به عنوان قدرتی مواجه میکار شیئیت

ند کار در  مثابه تصاحب کار زنده، سرمایه است. گنجاندن فرایاش، بهآورد، قدرتی که به اعتبار شکلمی

اش، به لحاظ مادی نیز با تبدیل وسایل  وجودی افزایی سرمایه به عنوان فقط یکی از وجوه فرایند ارزش

آالت، یعنی به عنوان وسایل کنش  ی صرف این ماشینآالت و کار زنده به تجهیزات زندهکار به ماشین

 [ 6]شود.«آن، برقرار می

ای نه چندان دور جایگزین  نتظار داشت کمونیسم در آیندهنوشت، ارا می  گروندریسههنگامی که مارکس  

ها« تقریباً به شرح زیر خالصه  ی ماشینتوان استدالل او را در »قطعهشود. میداری صنعتی میسرمایه

 کرد: 

 هایی در بارآوری است. ( سرمایه ضرورتاً جویای پیشرفت1

 های بارآوری متکی بر عقل عمومی است. ( پیشرفت2

بیش( هر  3 فراغت  زمان  از  اجتماعی  آزمایشچه عامالن  و  یادگیری  برای  برخوردار  تری  گری خالقانه 

 [ 7]شود.باشند، عقل عمومی شکوفاتر می

طور  کم بهدهد. چنین کاهشی دستداری زمان کار الزم را کاهش می( پیشرفت در بارآوری در سرمایه4

 کند. پذیر میی عامالن اجتماعی امکانبرای همهکلی زمان فراغت الزم برای شکوفایی عقل عمومی را 



380 
 

ی افزایش زمان کار  دهد. رانه( اما سرمایه زمان کار الزم را فقط برای افزایش زمان کار مازاد کاهش می5

به بیان دیگر، سرمایه    [8]شود.گری خالقانه میمازاد مانع پرداختن اغلب کارگران به یادگیری و آزمایش

سازد و امکان شکوفایی عملی آن ای مادی برای شکوفایی عقل عمومی را برقرار میهشرطزمان پیشهم

 [ 9]کند.را تضعیف می

شود و به ناعقالنیت اجتماعی  ی سرمایه ادامه دارد، این تناقض در خالل زمان بدتر می( مادام که سلطه6

 انجامد.تری میهرچه فزاینده

تی است برای نظم اجتماعی بدیلی تا زمان فراغت را برای  ( افزایش ناعقالنیت اجتماعی محرک مبارزا7

   [10] گری خالقانه برای همگان برقرار سازد. نام این بدیل »کمونیسم« است.یادگیری و آزمایش

 ی تاریخی مارکس رخ نداد. دانیم، پروژهی ما به خوبی میتا جایی که همه

تر  ی بیشش توسعههاآنداری زمکرد سرمایهمیبه نظر ویرنو و ورچلونه این خطای مارکس نبود که فکر  

عقل عمومی را عمیقاً سد کرده است. به نظر آنان اما مارکس عمیقاً ظرفیت عقل عمومی را برای توسعه  

سرمایه سرمایهدر  توانایی  نیز  و  انرژیداری  گنجاندن  در  را  عمومی  داری  عقل  یک  اجتماعی  های 

 کم گرفت. یافته دستگسترش

ی مارکس و  های سازمان اجتماعی دورهها و شکلچلونه هر دو بر پیوند اساسی میان فناوریویرنو و ور

کنند، یعنی شکلی که به تولید انبوه کاالهای استاندارد در خطوط تولیدِ تأکید می ی بیستم»فوردیسم« سده

فوردیسم با    [11]ت.اختصاص یافته اس[  1-10]مقیاسِ برخوردار از ساختارِ ادغام عمودی  های بزرگبنگاه

ی پایا حک شده است،  یافته که در سرمایهفنی تخصص ـ شده از دانش علمیی کارگر جمعی بیگانهتوده

ی تصور و اجرا را نیز در نظر داشت. ویرنو و ورچلونه با مارکس موافقند که »تا جایی که  وقفهجدایی بی

تواند  راغت بدل کند، تعمیق منطق تبعیت واقعی میاش را به زمان ف ”کار زنده“ بتواند بخشی از کار مازاد

بینی مارکس به نظر آنان پیشچه  آن  [12]ها ایجاد کند.«شرایط مساعدی را برای بازتصاحب جمعی دانش

 دهد، نه کمونیسم. داری رخ میها« در سرمایهنکرد این است که این »بازتصاحب جمعی دانش

ی عمومی  داری صنعتی هم مشوق »مبارزهپیشرفت در بارآوری سرمایهکند که چگونه  ورچلونه توصیف می

اجتماعی به دانش« است و هم پیشبرای  این مبارزه را  شرطکردن دسترسی  برای موفقیت  مادی  های 

های بازتولید  کردن بخش مهمی از هزینهداری که نقداً به اجتماعی دولت رفاه سرمایه[  13]آورد.فراهم می

پرد کار  مشاهدهنیروی  با  بود،  بودجهاخته  تأمین  به  موفقیت شروع  این  تودهی  آموزش  کرد.ی    [ 14] ای 

ای از زندگی خود را در آموزش و تعلیم رسمی و  سابقهیک طبقه بخش بی  چون همکارگران مزدی که  

 آالت توانند در ماشینشوند »که نمیهای شناختی« بدل میغیررسمی گذرانده بودند، به »مخزن صالحیت
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کردن و  یادسپاری، تجرید و مرتبطهایی نظیر »توانش زبانی، گرایش به آموختن،  عینیت یابند«، شایستگی

شود گفت آنانی که در کار زنده درگیر هستند از عقل  در این مقطع، دیگر نمی[  15]میل به خودبازنگری.«

 یافته« نامید.  نه »عقالنیت اشاعهای« و ورچلواند. این وضعیت را ویرنو »عقالنیت تودهعمومی بیگانه شده

می اذعان  مولف  دو  تودههر  عقالنیت  که ظهور  بود.  کنند  فوردیسم«  »بحران  در  نهفته  علّی  عامل  ای 

آورد که سرمایه در هر بزنگاه تاریخی باید تصمیم بگیرد که تن به مخاطرات مرتبط  ورچلونه به یاد ما می

ی فناوری و  ی سلطهشک گسترهها »عامل اصلی بیاین تصمیمبا مدیریت مستقیم کار بدهد یا ندهد. در 

او تصریح    [ 16] ی فرایند کار بر آن متکی است.«دارانهدانشی است که کارکردهای کنترل مستقیم و سرمایه

توان  ی هجدهم را میی شانزدهم و اواخر سدهکند کُندی نفوذ سرمایه در سپهر تولید میان اوایل سدهمی

ور« بود که سرمایه را مجبور  ی این دوره همانا هژمونی دانش پیشهت تبیین کرد که »مشخصهبا این واقعی 

تولید دستمی در  کارگران  نافرمانی  »با  تا  کند.« کرد  نرم  دوره  [17]وپنجه  از یک  پس  فقط  ی  سرمایه 

از کارگران پیش   کردن دانشکاررفته در تولید با آهنگی برابر با محرومی علم بهگسترده که در آن »توسعه

در پایان این فرایند توسعه و محرومیتْ »اجبار به کار مزدی دیگر    [ 18]رفت«، بر فرایند کار مسلط شد.می

اما این    [19]زاد شد.«فقط سرشتی پولی نداشت بلکه سرشتی فناورانه نیز داشت که با پیشرفت فنی درون

اشاعه نداشت؛  تداوم  امور  بر تقسیم  ی متعاقب عقالنیت موجوضعیت  نزولی کنترل سرمایه  ب »گرایش 

داری صنعتی است،  در این مقطع: »تضاد سنتی میان کار مرده/کار زنده که مختص سرمایه[ 20.]کار« شد

 [ 21]ی“ کار.«ی سرمایه و ”دانش زندهدهد یعنی تضاد دانش مردهجای خود را به شکل جدیدی از تضاد می

بندگی محض تلقی شود    چونهمبا آن    کهاینه کار زنده از  سپس بحران فوردیسم هنگامی آغاز شد ک

توان نرخ نزولی سود و فرسودگی اجتماعی اجتناب کرد: »براساس طرد سازمان علمی کار است که عمدتاً می

آن را آشکار    1960 یدستاوردهای تیلوریستی در بارآوری را تبیین کرد، و بحران فوردیستی از اواخر دهه

 [ 22]ساخت.«

ی تاریخ جهانی پاسخ نداد. بلکه به شکلی جهش کرد که  دادن به صحنهسرمایه به این بحران با شتاب  اما

اشاعهمی در توانست عقالنیت  و  بسیج کند  را  روند ظهور شبکه  بر   یافته  این  ویرنو،  نظر  به  های  بگیرد. 

تو گوناگون  تولید  از خطوط  میزان محصوالتی محدود  با  را  تولید  چنین ضیح می»پسافوردیستی«  دهد. 

های گوناگون  انعطافی مستلزم نیروی کاری است از لحاظ فنی پیچیده و به لحاظ فکری درگیر با بخش

قصد نوآوری    چنینهمی خط تولید« رها شده است. پسافوردیسم شدهقطعهکه از بند »کار تکراری و قطعه

که همه دارد  بازاریابی  و  تولید  در طرح،  می  هاآنی  مستمر  بهرهرا  با  بینشتوان  از  کردن  های  برداری 

داری  های سرمایهای از کار زنده پیش برد، از جمله دانشی که بیرون از شرکتگسترده  ی طیفخالقانه

می بدل  به  [ 23] یابد.توسعه  پراکسیس  نوع  هر  موثر  بنیاد  به  عمومی  عقل  »تسهیم  خالصه،  طور 
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ی پایا نیستند، نقش تحویل به سرمایهای منطقی که قابلهواره»پیکربندی مفهومی و طرح  [24]شود«:می

میکنندهتعیین ایفا  پسافوردیسم  در  کثرث سوژهای  متقابل  کنش  از  زیرا  جداییکنند  زنده  ناپذیرند.  های 

های  ها و ”بازیهای اخالقی، ذهنیت»عقل عمومی« شامل دانش صوری و غیرصوری، تخیل، گرایش

 [ 25]زبانی“ است.«

تواند به  تقاد داشت که گرایش عقل عمومی به کنترل شرایط فرایند زندگی اجتماعی فقط میمارکس اع

رود که بگوید »در پسافوردیسم، گرایش  تمامی در کمونیسم تحقق یابد. ویرنو برعکس تا آن حد پیش می

 [ 26]شده توسط مارکس عمالً به تمامی تحقق یافته است.«توصیف

مقول ویرنو،  برخالف  میهورچلونه،  استدالل  و  رد  را  »پسافوردیسم«  مقولهی  این  که  را  گستره  کند  ای 

دانشکم میدست اقتصاد  که  ترجیح  گیرد  او  است.  آورده  پدید  با عصر صنعتی  را  معاصرْ گسستی  بنیاد 

ی اساسی با ویرنو توافق  ابا این حال او بر سر نکته  [27]داری شناختی« سخن بگوید.دهد از »سرمایهمی

داری امروزه متکی است بر »بازتصاحب ابعاد شناختی کار توسط کار زنده، با  . به نظر او نیز سرمایهدارد

 [ 28]های مادی و غیرمادی.«ی فعالیتتوجه به همه

اندازْ اهمیت نظری و عملی عظیمی دارد، چرا که مارکس به درستی محوریت  از این چشمگروندریسه  

اشاعه را  مطلق  عمومی  عقل  میپیشی  ازبینی  اما  گستره جاآن کند.  مارکس  در  که  را  اشاعه  این  ی 

اند.  )و جاهای دیگر( منسوخ شده  گروندریسههای اصلی دیگر شرح او در  داری انتظار ندارد، جنبهسرمایه

 شمارند. ی بارز این موضوع برمیی ارزش مارکس را نمونهویرنو و ورچلونه هر دو نظریه

تواند به نحو مکفی با نوع  واسطه« میی ارزش این است که »کار بیفرض نظریهشبه نظر ورچلونه، پی

ی مناسب ثروت اجتماعی  گیری شود، سپس این زمانْ سنجهمعینی زمان، »زمان ساعت و کرنومتر« اندازه

ها  ی تاریخی که در آن »کار نه تنها در یک دورهکند این فرضگذارد. ورچلونه فکر میرا در اختیار می

شود«  ای بلکه در محتوایش مجردتر و از هر نوع کیفیت ذهنی و خالقانه خالی میتحت شکل ارزش مبادله

ی پایای  تر از سرمایهی تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه )مشخصاین عصر در نتیجه  [29]معقول بودند.

کند، ادامه دارد. اما  رآورده میهای ماشینی( از اوایل انقالب صنعتی تا فوردیسم، که این مالک را ب نظام

یابد، این ادعا که کار  که عقل عمومی توسعه می جاآن تصدیق کرد که از  گروندریسهخود مارکس در  

توان  سختی میبهچه  آن  مستقیم نیروی مسلط تولید است بیش از پیش نامعقول خواهد شد: »مارکس از

که دانش مجرد )اساساً، اما نه فقط، دانش علمی(  کند. او مدعی است  تزی ”مارکسیستی“ نامید دفاع می

شدن به نیروی اصلی تولید است و به زودی کار تکراری  دقیقاً به دلیل استقاللش از تولید، در فرایند بدل

 [ 30] راند.«ای میشده خط تولید را به جایگاهی مازاد و حاشیهتکهو تکه
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کند. او دگرگونی  وب کمونیسم تا این نقطه رشد میمارکس باز انتظار داشت که عقل عمومی فقط در چارچ

ایْ همانا »نیروی  بینی نکرد که در آن عقل عمومی در شکل عقالنیت تودهداری را به نظامی پیشسرمایه

از سرمایه بیان دیگر، مارکس شکلی  به  باشد.  را پیشتولید اصلی«  از »زمان  داری  نکرد که دیگر  بینی 

: »مارکس به اصطالح  [31]شود«سنجی ارزش اقتصادی کار« استفاده نمیساعت و کرنومتر برای کمیت

( ارزش  می  کهاینقانون  تعیین  آن  در  پیکریافته  کار  زمان  را  کاال  یک  مناسبات  ارزش  اسکلت  را  کند( 

 [ 32] ی آن را هم تحلیل برده و هم باطل کرده است.«ی سرمایهداند، هر چند توسعهاجتماعی مدرن می

ارزش وجود داشته باشد   ـ ی دانشکار به نظریه ارزش ـ ی زمانراهی برای »گذار از نظریهاکنون باید  

 [ 33] «.ی جامعه وجود دارد“ی پایای اصلی همانا انسانی است که ”در مغزش دانش انباشتهکه در آن سرمایه

داری معاصرْ بیرون  مایهی ارزش مارکس در سرورچلونه و ویرنو اعتقاد ندارند که با انکار کاربردپذیری نظریه

بنا به آن گرایشهر دو تزهای مارکس می  ها آنگیرند.  از چارچوب مارکسیسم قرار می های  پذیرند که 

  هاآنتواند به نحوی مستمر بر  جا شود و فقط کمونیسم میهتواند جابداری به بحران فقط موقتاً میسرمایه

اش را حفظ کند اما  داری پسافوردیسم/شناختی به سرمایه این امکان را داده که هژمونیغلبه کند. سرمایه

ی  فقط به بهای تشدید همان »گرایش نزولی کنترل سرمایه بر تقسیم کار« که بحران فوردیسم را در وهله

ای تبعیت صوری تکیه کند  ای بر سازوکارهنخست موجب شد. اکنون سرمایه مجبور است به نحو فزاینده

آور بدهی خانوار و تحمیل  افزایش سرسام[  34]امنیت شغلی،اش را شامل تشدید عدمی اجتماعیتا سلطه

ی وابستگی پولی کارگر مزدی را درون  ها »رابطهی این؛ همه[35] روزافزون کمبود مصنوعی حفظ کند

شود، سرکوب  مایه به تبعیت صوری آشکارتر میی سراما هر چه تکیه  [36]دهد.فرایند گردش« افزایش می

شود و خود سرمایهْ منابع پویایی خویش را در  تر میای که عقل عمومی فراهم آورده بیشامکانات تاریخی

داری پسافوردیسم/شناختی این  بخش سرمایهبرداری مستمر از نویدهای رهاییپرده  [ 37] کند.نطفه خفه می

امروزه هنوز قدرت کامل خود را   گروندریسهمونیسم از سوی مارکس در دهد که طلب کاطمینان را می

ی دانش خود را به  توانیم کمونیسم را جنبش واقعی بدانیم که به مدد آن جامعهحفظ کرده است: »ما می

سرمایه منطق  از  موثری  سیطرهنحو  تحت  را  آن  که  میداری  در  خود  میی  رها  توانش  آورد  و  سازد 

میشدبخش حکرهایی آزاد  را  اقتصادی  در  عقل  ه  دموکراسی  و  دانش  آزاد  مبنای گردش  بر  که  سازد 

 [ 38]شود.«عمومی بنیان نهاده می

پهر عمومی خودمختار تصریح کند، یک س  چونهمتواند خود را  ویرنو موافق است که »عقل عمومی می

از میان وجوه بسیاری در    [39]فقط مشروط به این وابستگی آن به تولید کاالها و کار مزدی ملغی شود.« 

 گیرد.ی اول قرار میشرح و روایت ویرنو و ورچلونه که باید تصدیق شود، این نکته در مرتبه
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 تواند زیرسوال برود.ی ارزش، اما میی نخست رد نظریه، در وهلههاآننظرات دیگر 

 ی ارزش »عقل عمومی« و نظریه

ویرنو و ورچلونه با واحدهای همگن زمان کار مستقیم ساده  ارزش کاال، در معنای مارکسی کلمه، به نظر  

ی مارکس تبعیت واقعی کار  آالت زمانه، ماشین هاآنشود. به نظر  یابد« تعیین میکه در آن »تجسم می

گیری ارزش کاالها را  زنده را ایجاد کرد که »عاری از ]کار زنده[ با کیفیت فکری و خالقانه« بود و اندازه

ی زمان کار مجرد موجه ساخت. اما امروزه نیروی مولد اصلی همانا عقل  اهای همگن ساده بر حسب واحد

یافته است. در نتیجه آن دو معتقدند که با توجه به »تضاد شدید میان  عمومی در شکل عقالنیت اشاعه

ا کمیت  ی ثروت که هنوز بفرایند تولیدی که اکنون مستقیماً و منحصراً بر علم متکی است و واحد سنجه

توانیم »زمان ساعت یا کرنومتر را به عنوان  ، ما دیگر نمی[40]کار پیکریافته در محصوالت منطبق است«

 [ 41]سنجی ارزش اقتصادی کار در نظر بگیریم.« ای برای کمیتوسیله

نبود که کار سادهاگر نظریه ادعا  این  از  پیکریافته در کاال »سنجهی ارزش چیزی بیش  ی« مناسب  ی 

گاه در هیچ مقطع پیشین  داشت. اما آنترین قدرت تبیینی را میت« است، آنگاه امروزه به واقع کم»ثرو

های  ای متکی بر »موهبتکنندهداری همیشه به نحو تعیینبود. خلق ثروت در سرمایهتاریخ نیز معتبر نمی

خیزی خاک  مانند حاصل  های طبیعت، موهبت  [42] از آن خود ادعا کرده است.  « است که سرمایهرایگانی

میلیون در طی  موارد هستند.که  این  از جمله  باد  و  آب  نیروی  یا  ایجاد شده  دستاوردهای  [  43]ها سال 

پیشاسرمایه تکوین ظرفیتفرهنگی جوامع  خانگی داری،  کار  کار،  از محل  بیرون  مادی  و  شناختی  های 

های  های آزمایشگاهی که در آغاز دوران جدید بالید و محصولها آنفناور ـ ی زنان، دانش علمینپرداخته

گذارند. نقش  های دیگری را در اختیار میی عمومی در دوران شکوفایی فوردیسم نمونهتحقیقاتی با بودجه

ای  دوره هرگزرو ناپذیری بزرگ بوده و از اینعلّی این نوع عوامل در تولید ثروت همیشه به نحو محاسبه

ی مناسب ثروت عمل نماید. مارکس این  سنجه  چون همداری وجود نداشته که کار پیکریافته  از سرمایه

ی ارزش اختصاص داد.  ش را به گسترش نظریهای زندگیدانست و با این وجود، همهمیکامالً  موضوع را 

 گیری ثروت نیست. جاست که مقصود از این نظریه اندازهانسجام او در این امر از آن

آمیز. متأسفانه با توجه به فضایی که در اختیار دارم،  ی ارزش مارکس مبحثی است پیچیده و مناقشهنظریه

اینچکیده  در  باید  زیر  اجمالی  نقطهی  کند.  کفایت  مفهومجا  همانا  آغاز  شیوهی  از  تولید پردازی  ی 

ی  جانبهو همه  که در آن »وابستگی متقابلگرایی گسسته  نظام جامعهداری است در حکم یک  سرمایه

تر،  طور مشخصبه[  44]سازد.«شان را میاعتنا هستند، پیوستار اجتماعی بی  دیگریکافراد، که نسبت به  

شود عهده گرفته میطور خصوصی بهیافته که تولید در آن بهداری نظامی است از تولید کاالیی تعمیمسرمایه
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کاالهایی که تولیدشان   [45] ازای پولْ اجتماعاً اعتبار یابد.  ی موفق کاالها بهو باید متعاقباً از طریق مبادله

یابند که  های معین«(، میپذیری به نسبتیابد یک ویژگی اجتماعی، »ارزش« )»مبادلهاجتماعاً اعتبار می

یافته،  ی کاالها به ازای پول در تولید کاالیی تعمیمشان متمایز است. مبادلههای طبیعی گوناگوناز ویژگی

گذارد. کاری  ی اجتماعاً عینی ارزش را در اختیار میل اعتبار اجتماعی است، و بنابراین پول یگانه سنجهشک

نامیده شود. این اصطالح مناسب    کار مجرد تواند  کند، میکه کاالها را با ویژگی خاص ارزش تولید می

وت کارکردن انجام شده و  های متفاهای مشخص و همگن کنشاست زیرا در این بافتارْ تجرید از ویژگی

با واحدهای مجرد چیزی   بُعد از کارکردن به لحاظ علّی مسئول تولید ویژگی مجرد کاالهاست که  این 

یافته همانا نظام  دهد که تولید کاالیی تعمیمشود. مارکس سپس توضیح میگیری میمجرد )پول( اندازه

تری  ند که هدفشان تصاحب مبلغ پول بیشهایی بر آن مسلط هستگذاریاست که سرمایه  داریسرمایه

(M’از مبلغ اولیه ) ( ایMاست که گذاشته شده است. کار زنده اکنون می )تر و  تواند به سیاقی مشخص

،  Mو    ’Mی فعالیت کارگران مزدی که توسط سرمایه برای تولید ارزش اضافی، تفاوت  تر به منزلهپیچیده

 بندی شود. اند مفهومگمارده شده

گرایی گسسته با این همه  داری مستلزم درک این است که چگونه یک نظم اجتماعی جامعهفهم سرمایه

آیند(. پاسخ مارکس  تواند در خالل زمان بازتولید شود )و تضادهایی که در جریان این بازتولید پدید میمی

طور خصوصی  گرایی کاری که بهشود: جامعهیانجی اشیاء انجام میاین است که این بازتولید اجتماعی به م

گرایی کار مزدی خصوصی  تر، جامعهطور مشخصشود؛ بهدهد توسط گردش کاالها و پول برقرار میرخ می

یابد که ارزش اضافی تولید شود و به تصاحب درآید. نظام ارزشی پولیْ سازوکاری برای  هنگامی اعتبار می

ی کار در تولید ثروت نیست. این نظام بیش از هر چیز سازوکاری است  سهم واحدهای ساده   گیریاندازه

سرمایه اجتماعی  مناسبات  بازتولید  همهبرای  از  و  مزدی:  مهم  داری،  سرمایه/کار  مناسبات  بازتولید  تر، 

یه و کار مزدی،  کردن کار اجتماعی در شکل تضاد سرمایافته، یعنی وضعی کار زنده با کار شیئیت»مبادله

 [ 46]و تولید متکی بر ارزش است.« ی ارزشرابطهتحول نهایی 

)مناسبات اجتماعی در شکل عجیب و غریب و    مناسبات ارزشیتمایزی است بنیادی میان )باز(تولید  

های اجتماعی  های مصرفی که منتزع از شکل)ارزش  ثروتتاریخاً خاص مناسبات میان اشیاء( و تولید  

 شود(. تاریخاً خاص در نظر گرفته می

در عصری  چنان را  عمومی  عقل  نقش  ورچلونه  و  ویرنو  که  دارم  اعتقاد  دید،  خواهیم  زیر  بخش  در  که 

گیرند که از نخستین انقالب صنعتی تا فوردیسم امتداد دارد، در حالی که در شکوفایی آن در  میکم  دست

نحو  ای بهکنند عقالنیت تودهگمان حق دارند که تأکید میبی  هاآنکنند. اما  داری معاصر مبالغه میسرمایه



386 
 

ی  ی ارزش مارکس را به کومهعنوان نیرویی مولد اهمیت یافته است. آیا این تحولْ نظریهای بهفزاینده

گرایی  اندازد؟ نه زمانی که شکل اصلی سازمان اجتماعی همچنان اجتماعهای منسوخ میی نظریهزباله

یافته است. نه زمانی که بازتولید اجتماعی همچنان به میانجی گردش اشیاء  ی تولید کاالیی تعمیمگسسته

می انجام  پول  ازای  به  کاالها  فروش  بازتولید  شود.  یعنی  بر  اجتماعی همچنان  بازتولید  که  زمانی  نه  و 

همه است.  متمرکز  سرمایه/کارمزدی  اینمناسبات  سرمایهی  هنوز  تعریف  ها  را  امروزی  جهانی  داری 

یافته را یا سرمایه در حکم  مادامی که مناسبات ارزشی پابرجاست، رهاوردهای عقالنیت اشاعه  [47]کنند.می

ها از کدهای محاسباتی  آورد )مثالً وقتی که شرکتن« به تصاحب خود در مینوع دیگری »موهبت رایگا 

ی  شود. نظریههای زندگی اجتماعی سوق داده میکنند( یا این رهاوردها به حاشیه»متن باز« استفاده می

کند.  ارزش مارکس دقت توصیفی و قدرت تبیینی خود را مادامی که این وضعیت برقرار است حفظ می

ای در نظر بگیریم و به آن اهمیتی فزاینده در مقابل  م تولید ثروت ما در واقع باید عقالنیت تودهبرای فه

ترین تفسیر آن  بخشکم به رضایتی ارزش مارکس، یا دستکار ساده بدهیم. اما این موضوع به نظریه

 [ 48]نظریه با در نظر گرفتن همه چیز، ربطی ندارد.

 داری مایهعقل عمومی در تکوین تاریخی سر 

داری نزد ویرتو و ورچلونه بپردازیم، مایلم دو مفهوم  که به ارزیابی بازسازی تکوین تاریخی سرمایهقبل از آن

هایی که مارکس به نقد اقتصاد سیاسی اختصاص داد(  )و سایر متن  گروندریسه ی دیگر را از  کنندهتعیین

ای خواهند داشت که  ش محوری در ارزیابی. این مفاهیم نقپرستیبتواره  و  تعیّن شکلی معرفی کنم:  

 از پی خواهد آمد. 

کندوکاو مینظریه اشیاء  بین  روابط  از طریق  را  اجتماعی  مناسبات  بازتولید  مارکسْ  ارزش  تعیّن  ی  کند. 

های سوبژکتیو و رفتار بیرونی عامالن انسانی در  ای اشاره دارد که در آن امکانات، اولویتشکلی به شیوه

آیند. پول و سرمایه  یافته در اختیار دارند پدید میدر تولید کاالیی تعمیم هاآنای که ارزشی  ی شکلنتیجه

ای هستند  های جامعهکه ابزارهای زندگی باشند، پیکریافتگیهای اجتماعی بیش از آندر نتیجه این شکل

ی بورژوایی موجودی  ر در جامعهعنوان نمونه، کارگ های انسانی فردی قرار دارند: »بهکه بر فراز و علیه سوژه

نظام  او قرار دارند، اینک به    رودرویاست ابژکتیو سراسر غایب، با حضوری سوبژکتیو؛ اما اشیایی که  

 [ 49]کنند.«از او، تغذیه می  هاآن، و هاآناند، چیزهایی که او از تبدیل شده  حقیقی زندگی جمعی 

های  شناختی مقدم بر مقاصد و فعالیتاز منظر تعیّن شکلی، »سرمایه« در معنایی معین به لحاظ هستی

دهد، هر قدر هم عامل انسانی مسبب ظهور و حفظ آن باشد.  عامالن فردی قرار دارد و آن را شکل می

کنند به لحاظ  ل میاند و آن را کنتریی که صاحب سرمایههاآنهای سوبژکتیو و رفتار  امکانات، اولویت
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رحمانه که واحدهای  شود، یعنی این امر اجباری و بیتعیین می  افزاییامر اجباری ارزششکلی توسط  

ی خود را  های سوبژکتیو و رفتار کسانی که کار زندهسرمایه باید ارزش اضافی تولید کنند. امکانات، اولویت

فرایند  مثالً    به سیاقی تضادآمیز.  کهاینشود، گو  میفروشند توسط همین امر اجباری تعیین  به ازای مزد می

فرایندی  صرفاً    است و نه   افزایی فرایند ارزشدهد که این فرایند همانا  کارشان را این واقعیت شکل می

سازد. از این منظر  های کار گذشته فعال مییافتگیهای خود را به کمک شیئیتکه در آن کار زنده ظرفیت

برای    هاآنی انسلوحانه که سرمایه را ابزار صرف قدرت اجتماعی مورد استفادهم سادههم نادرست است و ه

  اش را تابع هدف هاآناهداف انسانی در نظر بگیریم. سرمایه به اعتباری »قدرتی استعالیی« است که انس

 [ 50]کند.تصاحب میهایش های اجتماعی را در حکم قدرتکند و قدرتمی

ی »سرشت اجتماعی  واسطهفقط به  هاآنهای استعالیی نیست.  نفسه دارای قدرتاء فیاز سوی دیگر اما اشی

ای  رسد چنین قدرتی دارند، چنانکه مارکس در قطعهیافته است که به نظر میتولیدِ« تولید کاالیی تعمیم

 دهد:که هم در خصوص سرمایه صادق است و هم پول توضیح می

ای محض به میزان رشد تقسیم کار، یعنی رشد خصلت  به ارزش مبادله»نیاز به مبادله و تبدیل محصول  

ای  ی مبادلهکند، یعنی رابطهکند. اما با رشد تقسیم کار قدرت پول رشد میرفت میاجتماعی تولید، پیش 

کند... به نسبتی که تولیدکنندگان به  خود را به عنوان قدرتی بیرونی و مستقل از تولیدکنندگان تثبیت می

ها و این تضادها را  شود... این تقابلمستقل می  هاآنرسد که مبادله از  شوند، به نظر میدله وابسته میمبا

ظاهر استعالیی پول را ایجاد  ها و تضادهاست که قدرت بهآورد؛ بلکه تکامل این تقابلپول به وجود نمی

 [ 51]کند.«می

ای  گرایی گسسته«دهد. به دلیل »جامعهسوق می پرستی مارکسی بتوارهاین موضوع ما را به مرکز نظریه

کند، یعنی جدایی اجباری کار زنده هم از شرایط تحقق آن )وسایل تولید و  که از تولید کاالیی دفاع می

های سرمایه پدیدار  های جمعی افراد اجتماعی ضرورتاً به شکل قدرتزندگی( و هم از محصولش، قدرت

های  ی کار اجتماعی جمعی )و قدرتهای خالقانهسره بر تصاحب قدرتیکهای سرمایه  شوند. اما قدرتمی

 کند( متکی است: طبیعت و دانش علمی ـ فناورانه که کار اجتماعی جمعی بسیج می

عرضه با  از  »کارگر  موجود  مقداری  مثابه  به  کارش  توانایی  آفرینندهکردن  نیروی  ی  نیروی  خود... 

نیروآفریننده در برابر خود و علیه خود تثبیت   قدرتی بیگانهی سرمایه، به مثابه  ی کارش را به مثابه 

  واقعی نیست بلکه جنبش یا کار    توانایی طور اعم کار او، مادام که  کند... بارآوری کار کارگر، یا بهمی
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تصرف و کسب  ؛ برعکس، سرمایه با  یابدتکوین می  قدرتی بیگانه ی  است، در برابر او به قواره

 [ 52]کند.ارزش آن را متحقق و افزون می بیگانه اختیار بر کار 

 چون هماند که در پی فرایند تولید  های نهفته در بطن کار زندهسرمایه، به اجمال چیزی نیست جز: »بالقوگی

 [ 53] با او.« هایی بیگانهواقعیت چون هماند، اما هایی بیرون از او هستی یافتهواقعیت

ی  کند، سوژهپرستی تصدیق میی بتوارهش را مارکس در نظریههاآنگرآفرینشهای  کار زنده که قدرت

ای محض است و خطای  باوری سنتی نیست. مفهوم فراتاریخی کار زنده یک انتزاع اندیشهاستعالیی انسان

  گروندریسه گر را به انتزاع اندیشه نسبت دهیم. کار زنده که در  های آفرینشمقولی ژرفی است که قدرت

حث شد، کار زنده در شکل تاریخاً خاص استفاده از کاالیی است که به شکل سرمایه پس از خریداریش  ب

  به دلیلاین شکل اجتماعی و    درونکند  هایی که کار زنده ایجاد میشود. قدرتتوسط سرمایه بدل می

شناختی را در  ی هستیی بسیار مهم تعیّن شکلیْ ادعا اما این نمونه  [ 54]اند.این شکل اجتماعی ایجاد شده

های اجتماعی مادی  کند. اگر مناسبات اجتماعی و پراتیکپرستی سرمایه تضعیف نمیی بتوارهقلب نظریه

می دگرگون  ساختاری  لحاظ  جامعهبه  اگر  یعنی  متفاوتی  شوند،  نوع  به  را  خود  جای  گسسته  گرایی 

قدرتجامعه بدهد،  استعالییگرایی  ظاهراً  سرمهای  و  پول  که  مدعیای  بیایه  هماناند  که  درنگ  گونه 

یعنی   هستیدروغ  چونهمهستند،  میهای  آشکار  نظریهشناختی،  نهایی  هدف  مارکس  شوند.  ارزش  ی 

 تر شود.  هاست تا روز بازخواست نزدیککمک به ما در تشخیص این دروغ

و    دیتجر   ،یادسپاریبه آموختن،    شیگرا   ،یتوانش زبانکند )»گونه که ویرنو تعریف میعقل عمومی آن

داری است.  تجلی کار اجتماعی جمعی در سراسر تاریخ سرمایه  [ 55] ی«( به خودبازنگر  لیکردن و ممرتبط

آموزاند  پرستی مارکس به ما میی بتوارهی بیستم ظهور کرده باشد. نظریهچیزی نیست که ابتدا در سده

تواند شیئیت یابد«،  که نمی  های شناختیداری متکی است بر »مخزنی از شایستگیکه هر نوعی از سرمایه

ت بر عقل عمومی با »مادیت عملیاتی« چرا که »فرایند تولید و ”جهان زندگی“ را سازمان  یعنی متکی اس

ی نوزدهم، در  داری اولیه، در انگلستان سدههای متفاوتی در سرمایهشک شکلدهد.« عقل عمومی بیمی

جمعی    های گیرد. اما عقل عمومی در قدرتداری پسافوردیسم/شناختی به خود میفوردیسم و در سرمایه

 محوری بوده است.  همیشه شود کار اجتماعی که به شکلی بیگانه در سرمایه ظاهر می

گیرند که از  کم می  ای دستاعتقاد دارم که ویرنو و ورچلونه میزان »اشاعه«ی عقل عمومی را در دوره

تعیّن شکلی  شان بر  سویهانقالب صنعتی تا فوردیسم امتداد یافته است. به نظرم این ناشی از تأکید یک

آالت  ی سرمایه در ماشینشدههای تثبیتای است که قدرتگرفتن گسترهسرمایه )ی پایا( به بهای نادیده

ی  گیرد. ویرنو و ورچلونه انقالب صنعتی زمانه های کار اجتماعی جمعی را به خود میی قدرتشکل بتواره
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فنی تخصصی   ـ آن شکل دانش علمیکنند که عقل عمومی در  ای توصیف میدوره  چون هممارکس را  

بر بیگانگی کارگران مزدی    گروندریسه با بازگویی    هاآنگیرد.  ی پایا را به خود میپیکریافته در سرمایه

ماشین بدیناز  )و  علمیآالت  دانش  عمومی،  عقل  از  می ـ سان  تأکید  آن(  در  پیکریافته  کنند، فناورانه 

نوشت، هنوز  را می  گروندریسهفت. اما هنگامی که مارکس  ای که سپس در فوردیسم تداوم یابیگانگی

تر شده  ی را نگاشت، تصویر پیچیدهسرمایهجزییات نوآوری فناورانه را بررسی نکرده بود. در زمانی که  

 بود.

ی ماشین  آالت را در انقالب صنعتی، از رواج اولیهمراحل گوناگون در تحول ماشین  سرمایهمارکس در  

کم  ها و اجتناب از دستای که متکی بر این قوتی آن، تا بازطراحیهای طرح اولیهضعف  ها وتا کشف قوت

ی مهمی که در بافتار کنونی باید اشاره شود همانا تأکید مارکس  کند. نکتهها بود، توصیف میبرخی ضعف

سو، و دست از یک  دانشمندان، مهندسان و مخترعان  میان  فرایند  این  در  تعامل خالقانه  دیگر  ه بر  های 

ی  ی تجربهکارگران از سوی دیگر است. دانش ضمنی و صریح از فرایند تولید که کارگران مزدی در نتیجه

طور اعم نادیده گرفته شده(:  کننده ایفا کرد )اگر چه بهآوردند، نقشی تعیینشان به دست میعملی جمعی

دهای جزیی متفاوت را چگونه باید در یک  »این مسأله که هر فرایند خاص چگونه باید انجام شود و فراین

شود. اما در این خصوص نیز مسلماً  کلیت به هم پیوند داد، به کمک علم مکانیک، شیمی و غیره حل می 

 [ 56] ی عملی در مقیاس بزرگ کامل شود.«باید مفهوم نظری از طریق گردآمدن تجربه

ای از تجارب عملی، شکل یک  ن مجموعهگیر علم مکانیک و گردآمدو باز هم: »تنها پس از تحول چشم

پدید آمده است    هاآنیابد و از قید شکل سنتی ابزارهایی که از  با اصول مکانیک انطباق میکامالً    ماشین

 [ 57] شود.«رها می

ای از تکامل  ناپذیر نیست: »هر درجهگزیناالت جایی ماشینداری هیچ ماشین یا نظام ویژهدر سرمایه

کوشد  رسد که میمانعی به نظر می  چون همنیروهای مولد اجتماعی، تبادل، دانش و غیره ]برای سرمایه[  

دهیم که تغییرات بعدی فناورانه نیز ناشی از  ما با تعمیم شرح مارکس تشخیص می[ 58]بر آن غلبه کند.«

فنی به معنای محدود کلمه و کارگران با تجربه و برخوردار از دانش   ـ یتعامل خالقانه میان کارگران علم

 صوری و ضمنی چشمگیر از فرایند کار است. 

ای  های ماشینی در دورههای صرف نظامویرنو و ورچلونه حق دارند که بر گرایش به تقلیل کارگران به زائده

شدن فرد فرد کارگران از دانش  عث بیگانهی مارکس یعنی فوردیسم و گرایش منتج از آن که بااز زمانه

های مادی عینی هستند که  ها واقعیتکنند. این گرایششود، تأکید میفنی پیکریافته در آن می ـ علمی

ست که  نیز حاکی  سرمایهشده در  کنند. اما شرح دادهرا تک تک کارگران به این اعتبار تجربه می  هاآن
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اش  ی عملیهای جدید شناخت را در جریان تجربهجدید و شکل  هایهنگام ظرفیتکل نیروی کار هم

از حد موضع مارکس  در این دوره موجب ساده  زدایی«ایجاد کرد. تمرکز صرف بر »مهارت سازی بیش 

تمرکز صرفیْ گستره  [59]شود.می اشاعهچنین  انقالب صنعتی دستی  زمان  در  را  کم ی عقل عمومی 

 ار گروه کوچکی از متخصصان علمی ـ فناورانه در نیامد.به انحص کهاینگیرد، یعنی می

ی فوردیستیِ جدایی دقیق تصور و اجرا در  کند که پروژهخود ورچلونه تصدیق می  کهاینی جالب  نکته

ناپذیر دانش  محیط کار همیشه یک خیال محض بوده است: »یادآوری این نکته مهم است که بُعد تقلیل

رگ فوردیستیْ در تفاوتِ بنیادی بین وظایف تجویزشده و واقعیت کار کارگران  های بزکارگران در کارخانه

 [ 60]توانسته عمل کند.«نیز آشکار بود. بدون این تفاوت ... خط تولید فوردیستی هرگز نمی

تواند به عنوان امر متغیری  نویسد که در فوردیسم »بارآوری اینک میورچلونه اما فقط دو صفحه بعد می

گیرند« و از این طریق دانش ضمنی و  هایش دیگر دانش کارگران را در نظر نمیشود که مولفهبازنمایی  

 [ 61]یابد.صریح کارگران مزدی بار دیگر به امری نامشهود تقلیل می

ای که از نخستین انقالب  ی عقل عمومی در دورهطور خالصه، از نظر ویرنو و ویرچلونه کاربرد مقولهبه

سویه تأکید دارد و این  )ی پایا( به سیاقی تک امتداد یافته است، بر تعیّن شکلی سرمایهصنعتی تا فوردیسم  

پرستی ی بتوارهی امور است که نظریهشناختی پیچیدهسازی وضعیت هستیتأکید به بهای بیش از حد ساده

ه در انقالب  های ماشینی گستردهای سرمایه که در نظامسرمایه از سوی مارکس توصیف کرده است. قدرت

  هاآنشوند. اما  های استعالیی پدیدار میقدرت  چونهمگیرد،  صنعتی و فوردیسم شکل مادی به خود می 

شده توسط  های طبیعت و دانش بسیجهای کار اجتماعی جمعی، و قدرتی قدرتشدهچیزی جز شکل بتواره

ان، مهندسان و مخترعان محدود نیست.  وجه به دانش دانشمندهیچشده بهآن کار نیستند. و این دانش بسیج

ی موردبحث شامل دانش ضمنی و صریح نیروی کار است، حتی اگر  عقل عمومی در سراسر این دوره

 شدن این شکل شوند.های مادی مسلط مانع از به رسمیت شناختهایدئولوژی و پراتیک

کند: آنان معکوسی را آشکار میسویگی  داری پسافوردیسم/شناختی یکواکاوی ورنو و ورچلونه از سرمایه

ی  ی کار اجتماعی که شالودههای خالقانهگیرند تا بر قدرتکم میشکلی مستمر سرمایه را دست  تعیّن

امروزه    های کار اجتماعیگمان درست است که قدرتپرستی سرمایه است تأکید کنند. بیی بتوارهنظریه

ای تعیین شده باشند. یک  رسد با شکل سرمایهظر نمیشوند که به نبیش از پیش به نحوی اعمال می

شود که از طریق کار شناختی کننده در فهرست زیر از کاربردهای اینترنت یافته میی بسیار خیرهنمونه

میل متکی بر وب، میزبانی وب   ـ هایی نظیر ایاند: »ایدهخارج از مناسبات سرمایه/کارمزدی ایجاد شده

(hosting services  )وب )پیج برای  شخصی  نرمWeb pagesهای  پیغام(،  فوری  افزار  رسان 
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(instant messenger softwareسایت شبکه(،  )های  اجتماعی   social networkingی 

sitesو موتورهای جست )( وجویsearch enginesطراحی )های کوچکی  تر از افراد یا گروهشده بیش

هایی  کالت خود را حل کنند یا چیزی کارآمدتر از محصوالت شرکتخواستند مشاز افراد پدید آمد که می

 [ 62] گذارند.را در اختیار می هاآنشود را آزمایش کنند که در جایی که سودی حاصل می

-peer-to-peer file(، اشتراک فایل همتا به همتا )Encryption-softwareافزار رمزگذاری )نرم

sharing softwareصدا ادیتورهای   ،)  ( تصویر  بسیاری  sound- and imageeditorsو  و   )

مینمونه را  دیگر  »بههای  افزود:  فهرست  این  به  نرمتوان  بتوان  ابتکار  واقع، سخت  که  یافت  را  افزاری 

نباشد.« این[  63]آماتورها  جلوهآیا  سایر  و  »اشاعهها  معاصر  تصدیق  های  را  ویرنو  ادعای  عقالنیت«  ی 

آیا  [  64]شود«؟»اشتراک عقل عمومی به بنیاد موثر هر نوع پراکسیس بدل میکند که در پسافوردیسم می

داری شناختی بخشند که تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه در سرمایهادعای ورچلونه را مشروعیت می  هاآن

 ها باید خیر باشد. تحلیل رفته است؟ من اعتقاد دارم پاسخ به این پرسش

شدیچنان متذکر  باال  در  »موهبتکه  بر  همیشه  سرمایه  شکل م،  از  بیرون  در  ایجادشده  رایگان«  های 

داری شناختیْ متکی بر ای متکی است. فرایند انباشت سرمایه قبل از ظهور پسافوردیسم/سرمایهسرمایه

»موهبت محاسبهاین  کلمه  دقیق  معنای  به  که  بود  رایگان«  شکلهای  همه،  این  با  بودند.  های  ناپذیر 

سرم میاجتماعی  مانع  بهایه  »عمالً  عمومی  عقل  تا  یابند.«شدند  تحقق  کامل  باید    [65]طور  ما  امروزه 

توده نرممحصوالت جدید عقالنیت  )نظیر  کدنویس که »آماتورها« میای  فهرست  افزارهای  به  نویسند( 

  درت شکلهای رایگان، قخود بیش از انواع دیگر موهبت خودی های رایگان اضافه کنیم. اما این بهموهبت

ای  طور خاص، قدرت شکل سرمایهدهد. بهبرد که زندگی اجتماعی را تشکیل میای را از بین نمیسرمایه

برد و این در همان راستایی است که مارکس  را که مانع »تحقق عمالً کامل« عقل عمومی است از بین نمی

 مطرح کرده بود.  گروندریسه ی کمونیسم در اش دربارهبینی در پیش

از  مونهن نظام  که اینهایی  نحو  به  عمومی«  عقل  واسطه»اشتراک  به  سرمایهمندی  شکل  در  ی  ای 

  [ 66] دانیم از کجا شروع کنیم.شمارند که نمیشود چنان بیداری شناختی محدود میپسافوردیسم/سرمایه

انسانی بیرون از شکل  ها و نیازهای  کردن خواستگذاری اندک در دانش معطوف به برآوردهسرمایهمثالً  

[  67]ها و نیازهای انسانی اهمیت داشته باشد.کردن خواستکاالیی، هر قدر هم چنین دانشی برای برآورده

گسترش حقوق مالکیت معنوی نه فقط مانع از توزیع محصوالت دانش در حکم اجناس عمومی رایگان  

، مانع گسترش دانش علمی ـ فناورانه  شود، بلکه همانطور که ورچلونه به درستی متذکر می[68]شودمی

از    ینامتناسب  اریکه سهم بس  یمرتبط است، در حال  یکاریبا ب  هنوز  بارآوری  یهاشرفتیپ[  69]شود.می
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. هر دو عامل  کنندصاحب میت  ارشد  یتیریمد  هایالیهو    گذارانهیسرمارا    هاشرفتیپ  نیسود حاصل از ا 

  یر ارآودر ب  شرفتیکه ممکن است منجر به پ  ییهانشیاشتن بگذبه اشتراک  یکارگران را برا   یزهیانگ

در    یاصل  یها که شرکت  شودباعث می  افزاییْارزش  به  الزام   وقفه یب  یکند. فشار خارجیرنگ مشود کم

تالش  شرکت  یهاشبکه ر  کنندها  تام  هاسکی تا  متوجه  توز  کنندگاننیرا  کنند،   کنندگانعیو  خود 

فتح    و  بیانداز  فرقه»تراهبردهای  خود اختصاص دهند و    ه ارزش« را ب  ی رهی»زنج  ی هابخش  نیسودآورتر

  انیجر کیستماتیعوامل به طور س نی. ایی اعمال کنندایجغرافاز لحاظ کار پراکنده   هایروین علیهرا  کن«

به  بنا است.  یعقل عموم یاشاعهاز   ی ریکه معادل جلوگ شوندیع مان ها مآزاد اطالعات را در داخل شبکه

بود که مارکس در    یسم ی کمونمعرف    یژگیکه و  ی عمومنامحدود عقل    یشاعهواقع با ا  بهما    رنو،ی و  نظر

 . م یکرد، فاصله داریتصور م سه یگروندر

کنار گذاشته  معاصر    یدار هیدر سرما  ه یسرما از  کار زنده    ی واقع  تبعیتادعا که    ن ی، اچلونهورنا به نظر  ب  و،

نقابل  زیاست نشده   بله، کار زندهستی قبول  در محل کار    یواقع  تبعیت»آماتور« در    سانی افزارنونرم  ی. 

از    دوجو  تی از فعال  ییهابخش  چنینهم.  ردیگیقرار نم  یدار هیسرما کار  پهر  سدر    یواقع  تبعیت دارد که 

به  معاصر،    یدارهی. سرمامیباش  ییچند مورد استثنادادن  میمراقب تعم  دیاما ما با  [70]اند.رها شده  یمزد

به اتفاق کارگران را از زمان،    بی قر  تیاکثر  کیستماتیدوران مارکس، به طور س  یدارهیسرما  یهمان اندازه

  یی توانا  ی حوزهاندکی نزدیکی به  که    ی زیهر چ  یمشارکت مؤثر در نوآور   یبرا   ی ماد  ت یآموزش و حما

باشد  هاآن حالیم  غیدر  داشته  در  شکلرا    هاآنکه    یکند،  یکتابع  افراطی  نظارت   سازیدستهای    و 

  االت که سو  ییجا  د،ی ریدر نظر بگ  ی را در مراکز تماس در جنوب جهان  یمثال، کارگران  یبرا   [ 71]کند.می

روشیازپ  یهامتن  با   دیبا داده  وتر یکامپ  یصفحه  ی نوشته  حال  پاسخ  در  و    یشوند،  نظارت  تحت  که 

یا کارگران بخش شناختی را در آمریکن اکسپرس در نظر بگیرد که به پردازش  [  72]هستند.  یبندزمان

کنند  های فناوری اطالعاتی تخصصی استفاده میپردازند و در همان حال از سیستمهای اعتبار میدرخواست

ها  کند، قیمتدهد یا رد میهای اعتبار را اجازه میتخصصی درخواستشوند(: »نظام  )یا در واقع استفاده می

نرخ  بهرهیا  میاعمال  های  دست  به  را  هزینهشده  و  ویژهآورد  ”شرایط  برای  مقرری  مشتری  های  ی“ 

می فعالیتاختصاص   ... ساختارگر/محاسبهدهند  اپراتور  پژوهش،  های  عناصر  اغلب  از  که  معامالت  گر 

تواند به بهترین وجهی به عنوان ”عملیاتی“ توصیف شود که با  محروم شده است، میمحاسبه و قضاوت  

 [ 73]کنند مقایسه شود.«شده با کامپیوتر کار میهای کنترلاپراتورهای ماشین ابزار که با ماشین فعالیت

از منظر این کارگران و صدها میلیون کارگر در سراسر جهانی که در شرایط مشابهی در کار مزدی دخالت  

سیستم اندازهدارند،  همان  به  را  سرمایه  از  زنده  کار  واقعیِ  تبعیت  معاصرْ  اطالعاتی  فناوری  ی  های 

را بر کارگران کارخانههای ماشینی زمانهسیستم ی نوزدهم تحمیل  هی سدی مارکس که تبعیت واقعی 
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یافته به لحاظ فیزیکی  های قدیم، »کار شیئیتهای جدید همانند نظامکنند. در نظامکردند، تحمیل میمی

دهد  یابد و آن را تحت تبعیت خویش قرار میشود که بر آن سلطه میقدرتی مواجه می  چونهمبا کار زنده  

های  ی فناوریورچلونه توانش نهفته  [74] الفعل تولید.«ــ نه فقط با تصاحب کار زنده بلکه در خود فرایند ب

با خودِ آن فرارفتن یکی می از تبعیت واقعی  اندازه  گیرد. شکاف بین این دو بیاطالعاتی را در فرارفتن 

 ماند. بزرگ باقی می

 گیری نتیجه

ی آن در  اعهی اشسابقهی عقل عمومی مارکس و نقش بیویرنو و ورچلونه به درستی توجه را به مقوله

اثری است با موضوعیت عظیم معاصر، چه نظری چه    گروندریسه کنند. از این منظر،  امروز معطوف می

درونمایه سایر  عمومی  عقل  تاریخی  تحول  که  معتقدند  این  بر  عالوه  آنان  اما  اصلی  عملی.  های 

ی ارزش مارکس  ریهکنند که نظو سایر آثار مارکس را منسوخ کرده است. آنان استدالل می  گروندریسه 

داری را دست کم  پذیری سرمایهشدت انعطاف  ی معاصر ندارد. به نظر آنان مارکس بهکاربردی در جامعه

ای که تا آن حد در پسافوردیسم تکامل یافته که گرایشی که مارکس در ارتباط با  پذیریگرفت، انعطاف

ورچلونه   [75]تمامی تحقق یافته است.«  شکوفایی عقل عمومی در کمونیسم توصیف کرده بود، »عمالً به

کند که تکامل عقل عمومی شرح مارکس از تبعیت واقعی کار زنده از سرمایه را منسوخ کرده  اضافه می

 است. 

این واقعیت که سرمایه دانش تولیدشده توسط عقل   بنا بهارزش مارکس   یام که نظریهمن استدالل کرده

از موضوعیت  این دانش در تولید ثروت    ی اهمیت فزاینده  داند، یا به دلیلرایگان می  یموهبترا  عمومی  

شود. و  محدود می  ایشکل سرمایه  با. عالوه بر این، رشد عقل عمومی همچنان به شدت  نیفتاده است

های اطالعاتی بر اکثر کارگران در  طور مادی توسط فناوریامروزه بهکه    سرمایه  ازکار زنده    واقعیتبعیت  

ماشینی انقالب صنعتی    هایتبعیت واقعی نیست که نظام  شود، کمتر از آنداری جهانی تحمیل میسرمایه

 . کردندو فوردیسم تحمیل 

چنان مستعد بحران است  داری هم. سرمایهورچلونه است ویرنو و  حق با با این حال، در مورد آخرین نکته، 

با برجسته کردن ماهیت    ورچلونه ویرنو و    [76]کار زنده است.  از جانب  ترین شکل بحران »نه!«و عمیق

گفت، پیش  از آن سخن می  گروندریسهمارکس در  را که  چه  آن  انگلی سرمایه در مقابل عقل عمومی،

اش از جدایی محصول  تونی اسمیت[اش و آگاهیبازشناسی محصول به مثابه محصول ]کار زندهـ   »اند:  برده

آگاهی عظیمی    ی قسمی جدایی اجباری و ناپذیرفتنی،پذیری خویش به مثابهیابی و واقعیتاز شرایط واقعیت

ناقوس  سان  است ــ و این آگاهی به همان  بر سرمایه  استوار  تولید  یخود محصول شیوه  ــ کهاست  
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این شیوهزوال   افول  تولید است  و  برده نمیی  این که  به  بردگان  آگاهی  مایملک شخص  تواند  که 

داری به هستی  شخص، به آنجا راه برد که برده  چون همباشد، همانا آگاه شدن برده به خویش    ثالثی

 [ 77]ی تولید دوام یابد، باز ماند.ی شالودهمصنوعی رو به زوال مبدل شد و از این که به مثابه

گردانی  داری مبتنی بر خودبرای نظم اجتماعی غیرسرمایه  همبارز  در لونه  چور  ویرنو و   اثر به این ترتیب،  

کامالً    در مقایسه با این سهمْ   اند،ی که مطرح کردهموضوع   در  هاآن  هر گونه کاستی  سهم دارد.دموکراتیک  

 فرعی است. 

 
 The ‘Generalبا عنوان   In Marx’s Laboratoryی چهارم کتاب  ای است از پارهی حاضر ترجمه * مقاله 

Intellect’ in the Grundrisse and Beyond   ازTony Smith .   

 

 ها یادداشت
[1]. Marx 1987, p. 92; 

 شده در متن اصلی به انگلیسی است. کلمات پررنگ 

[2]. Dyer-Witheford 1999, Chapters Four and Nine; Turchetto 2008; Toscano 

2007.  

انگلس   و  )مارکس  انگلس  ـ  آثار مارکس  داده 1975ـ2005ویراستاران در مجموعه  این بخش  به  اند:  ( عنوان متفاوتی 

 ی پایا و نیروهای مولد جامعه[«. »]سرمایه 

] محدودیت   [. 3]  این کتاب  از حجم  ناشی  اجازه آزمایشگاه مارکس   در های  مقایسه [  نوشته ی  با  مقاالت  این  های  ی 

درباره قدیمی  مثال  تر  )برای  عمومی  عقل  نمی Negri 1991ی  را  درباره (  پژوهش  رابطه دهد.  و  ی  مقاالت  این  ی 

 (.    Wright 2005ای جداگانه است )بنگرید به  های اجتماعی در ایتالیا نیز مستلزم مطالعه جنبش 

[4]. Marx 1987, p. 87. 

کند که ... تمامی علوم به خدمت سرمایه فراخوانده شده  آالت این مسیر را فقط هنگامی طی می ی ماشین »توسعه   [. 5] 

بدل می  کار  و  اختراع به یک کسب  مقطع،  این  در   ... بی باشند  تولید  در خود  علم  کاربرد  و  عاملی  شود،  نقش  واسطه 

 (. Marx 1987, pp. 89–90کند« )را ایفا می ی تولید کننده و برانگیزاننده تعیین 

[6]. Marx 1987, p. 83. 

اش،  کند، بلکه تصاحب نیروی بارآور عام شده توسط خود انسان و نه زمانی که برای آن کار می واسطه انجام »نه کار بی   [. 7] 

از طبیعت و سلطه بر آن به واسطه وفهمدرک  طور خالصه،  عی ــ به ی اجتما اش به عنوان یک هستنده ی هستی اش 

 (. Marx 1987, p. 91شود« )ی تولید و ثروت ظاهر می پایه سنگ  چون هم تکوین فرد اجتماعی ــ  

را که کارگران برای جامعه، یعنی    زمان فراغتیداران  زمان رشد آزادانه است، سرمایه   زمان فراغتْ »چون کل    [. 8] 

 (. Marx 1987, p. 22کنند« ) آفرینند، غصب می تمدن، می 

 (. Marx 1987, p. 91»سرمایه خودْ فراروندی متناقض است« )  [. 9] 
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رو، نه کاهش  ها و از این ی فردیتکند: »بالیدن آزادانه مارکس با دقت هدف کمونیسم را به شرح زیر تعریف می   [. 10] 

ی هنری، علمی  طور کلی کاهش کار الزم جامعه به حداقل، که با آن توسعه کار الزم برای ایجاد کار مازاد، بلکه به زمان 

تولید شده، ممکن خواهد شد«    ها آن ی  سان آزاد، و ابزاری که برای همه ی افراد منطبق است، با زمانی که بدین و غیره 

 جا(. )همان 

 [10-1 .]  vertically-integrated firms  ی ب یترت  ی عمود  ادغام  الملل، ن یب  ی اسیو اقتصاد س  ت یریدر اقتصاد خرد، مد  

  ره یزنج  یاز اعضا  ک یشده و متعلق به آن شرکت است. معموالً هر    کپارچه یشرکت    کی   نیتأم  رهیاست که در آن زنج

  ب یمشترک ترک  ازیبرآوردن ن  یمحصوالت برااین  و    کندی م  دی تولتأمین و  را    یخدمات )مخصوص بازار( متفاوت   ایمحصول  

  ت یرا نه تنها تحت مالک  ن یتام  رهیاز زنج  یاست که بخش بزرگ  یت یری مد  ی سبک ها  چنینهم   ی. ادغام عمودشوند یم

   ـ م.  دهد ی قرار م نیز شرکت آن بلکه در  یک شرکت مشترک 

(. برای  Brenner and Glick 1991ی »فوردیسم« بپردازیم )دالیل زیادی وجود دارد که محتاطانه به مقوله   [. 11] 

ای وجود دارد که  پذیرم که بسترهای نظریکنم و میمقصود موردنظر این مقاله، من از نظر ویرنو و ورچلونه پیروی می 

 تواند به نحو موجهی به کار رود. ی محدودی از این مقوله می در آن گونه 

[12]. Vercellone 2007, p. 28. 

[13]. Vercellone 2007, p. 26. 

[14]. Vercellone 2007, p. 25. 

[15]. Virno 2007, p. 6. 

[16]. Vercellone 2007, p. 21. 

[17]. Vercellone 2007, p. 15. 

[18]. Vercellone 2007, p. 20. 

[19]. Vercellone 2007, p. 24. 
[20]. Vercellone 2007, p. 18. 

ی مزدی فوردیستی  شود تا نظام آموزشی به محل محوری برای بحران رابطه یافته باعث می یت اشاعه ی عقالن نبوه و توسعه »تولید ا 
 (. Vercellone 2007, p. 27)  بدل شود« 

[21].  Vercellone 2007, p. 33. 

[22].  Vercellone 2007, p. 27. 
شود و به جزیی از  برداری می شود، سپس در تولید کار بهره »آنچه در زمان غیرکار آموخته و تجربه و مصرف می   [. 23] 

 (. Virno 2007, p. 5شود« ) منبعی سودآور محاسبه می  چونهم شود و  ارزش مصرفی نیروی کار بدل می 

[24].  Virno 2007, p. 8. 

[25].  Virno 2007, p. 5. 

[26]. Virno 2007, p. 4. 
[27]. Vercellone 2007, p. 14. 

[28]. Vercellone 2007, p. 16. 

[29]. Vercellone 2007, p. 24. 

[30]. Virno 2007, p. 3. 

[31]. Vercellone 2007, p. 30. 

[32]. Virno 2007, p. 4. 
[33]. Vercellone 2007, p. 31. 

[34]. Vercellone 2007, p. 31; Virno 2007, p. 5. 



396 
 

  ی تناقض فعل   امر،   ن ی ا  یجه یاست: »نت  ی فکر  ت یگسترش حقوق مالک  ، یکمبود مصنوع   جاد یا  ی برا  ه یاول  سازوکار   [. 35] 
  ت یمالک  دی جد  مناسبات...  است    دانش در تضاد با منطق انباشت اشاعهاست که در آن قدرت و    یدر اقتصاد وفورفقر در  

 . (Vercellone 2007, p. 34) «شودی دانش م   شرفتیمنابع مانع از پ  ی کمبود مصنوع جاد ی ا قی از طر

[36]. Vercellone 2007, p. 31. 

و    اشاعه   ند ی ... منابع خود فرآ ه ی: »منطق انباشت سرماسدی نوی م  ی فکر  ت یبا اشاره به گسترش حقوق مالک  ورچلونه [. 37] 
 (. Vercellone 2007, pp. 34–5 )«کند. ی انباشت دانش را مسدود م 

[38]. Vercellone 2007, p. 35. 

[39]. Virno 2007, p. 8. 

[40]. Virno 2007, p. 4.  

[41]. Vercellone 2007, p. 30. 

[42]. Marx 1986, pp. 522, 527, 531; see also Camfield 2007, p. 46. 

کند و  واسطه را بارآورتر می اشینی است که کار بی ی خود، م»در کشاورزی، خود خاک، در فعالیت شیمیایی و غیره  [. 43] 

شود«  آورد، زیرا نخستین فعالیت بارآوری است که با ماشین، یعنی ماشین طبیعی، انجام می بنابراین مازادی به بار می 

(Marx 1986, p.508 .) 

[44]. Marx 1986, p. 94. 

 ,Marx 1986شود« )در حکم کار عمومی وضع می   »براساس ارزش مبادله، کار فقط از طریق مبادله است که  [. 45] 

p. 108 .) 

[46]. Marx 1987, p. 90. 

معنا  نی ا  [. 47]  مراقبتنقش محوری  انکار    ی به  نمی   ی کارگران  دریافت  و  کنندکه مزدی  کارگران    هایشکل ،  مختلف 

و کارگران    یعوامل اجتماع   ن ی ا  نی ائتالف ب  جاد ی. انیستمعاصر    یدر جامعه   ، یررسم یو غ  یخوداشتغال در اقتصاد رسم 

  ی همچنان با رابطه  یغالب جهان اجتماع  ی ساختار  یهاش یعصر ما است. اما گرا   یاسیس  فی وظا  نی از مهمتر  ی کی  مزدی

 (. Smith 2005; Harman 2002)بنگرید به  مرتبط است یدر سطح بازار جهان   کار مزدی/   هیسرما

وجود دارد که   ها«ن یماش  یدر »قطعه هایی نکته اشتباه است که عبارت  نیبخش بدون اذعان به ا  نی ا یر یگجهینت  [. 48] 

ی بزرگ  دیگر سرچشمه   اشواسطهبی کار در شکل    کهآن : »به محض  مثالً   کند،ی م  تی حما  ورچلونهو    رنویاز موضع و

نتنباید هم  و    ی آن نیستنیز دیگر سنجه زمان کار    ، باشدثروت ن فرو   یابر ارزش مبادله   کیمت  دی تول  جه،یباشد... در 

 ,Marx 1987)  .«اضطراری و تضادمندش خواهد بوداز شکل    واسطه نیز عاریبی   یماد   دیتول  ندیو خود فرآ  پاشد،یم

p. 91 )  دهدی »ارزش« و »ثروت« را به وضوح نشان م  ن یب  یاساس  زی حفظ تما  عدم اول    یکه جمله   مییبگو  د یبا   متاسفانه .  

با در    مواضع خود   ر یتفس  ن یتربخشت یرا در تضاد با رضا   ی هستند که هرگز جمالت   سندگان یاز نو   ی در واقع تعداد کم)

کند ارزش و ثروت در  ی که ادعا م   یری دارد به تفس  تیارجح   اریبس  نیا   نبه نظر م(  نکرده باشند!  انیبنظرگرفتن چیز  

و    گروندریسهتنها مغایر با بسیاری از قطعات صریح مارکس در  این دیدگاه نه  اند.شده  ختهیآممارکس درهم   یهینظر

از    یادوره   چ یه  در ارزش مارکس هرگز    یه یکه نظررا دارد    ری ناپذاجتناب عنای تلویحی  م  جاهای دیگر است، بلکه این

  د یتول  یادر هر دوره   را ی(، زبنگریددر باال    43 ادداشتی اجرا نبود )به  قابل   ، به بعد  زراعی اولیه   ی داره یاز سرما   ی، داره یسرما

  ر یباال با تفس یقطعه  یاساس  ینکته  به عالوه،  بوده است.  متکی  ی کارگران مزد یپیکریافتهاز کار  شی ب یزی ثروت به چ

  ن ی ا یداریه سرما  بخشیتمشروع ی دئولوژیا اساسی عنصر  ندارد. رتیشود مغای از آن دفاع م نجا یارزش که در ا یهینظر
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و    رفتگ   اندازه   کرد،   ز یمتما  یْ پول جبران    ق یتوان از طری ثروت را م   ع یو توز  د یلی فردی در تو هاادعاست که مشارکت 

و عدم انسجام    بطالن کند،  ی م   یباز   عیو توز   د یدر تول  یاندهیفزا  و  ق یعم  ینقش علّ   ی که عقل عموم  ییپاداش داد. از آنجا

  قاً یرا که دق  یارزش   یهینظر تحول  ن  یا  تشخیص دهیمشود. اما مهم است که  ی آشکار م  شی از پ  شیادعا ب  نی ا  یدرون

کند.  ی شده بود، رد نم  بسط دادهنامنسجم    به لحاظ درونیکاذب و    یدئولوژی بر اتکی  م  ینظم اجتماع  نیی و تب  فیتوص  برای

شکل  غلبه بر  چنین روندی موجب    که ادعا  این    ی و عدم انسجام درون  بطالن که    کندرا رد نمی   ت یواقع  ن یا  چنین هم

که  را    ییهای مارکس به سرعت لفاظ   شود.خود به خود بارزتر می   ودشیمواسطه  بی   دیتول  ندیدر فرآ   مندو تضاد  اضطراری

 کنار گذاشت.  نشانگر چیزهای دیگر بود 

[49]. Marx 1986, p. 420 

: »]هر فرد[ قدرت اجتماعی و نیز پیوندش را با جامعه، در جیب  گروندریسهی  های برجستهبندییا در یکی از صورت 

 (. Marx 1986, p.94کند« )خود حمل می 

به نظر    ها آن ی  سوژه   چون هم اند و به این ترتیب خود سرمایه  »تمام توان اجتماعی تولید نیروهای بارآور سرمایه   [. 50] 

 ( Marx 1986, p. 505رسد.« )می

[51]. Marx 1986, p. 84. 

[52]. Marx 1986, p. 233. 
[53]. Marx 1986, p. 383. 

ی  اند. درجه و فراگیرندگی توسعه اند... نه محصول طبیعت که محصول تاریخ جانبه یافته افرادی که تکاملی همه   [. 54] 
نوع فردیت ممکن می   هاآن هایی که در  ی مندتوان  پایه این  بر  تولید  مبادله شود، دقیقاً  ارزش  را پیش ی  فرض قرار  ای 
همه می و  عمومیت  دیگران،  از  و  خودشان  از  افراد  بیگانگی  عمومیت  با  همراه  که  و  دهد  مناسبات  تمامی  جانبگی 

 . (Marx 1986, p. 99; see also pp. 234–5کند« )شان را نیز ایجاد می های توانایی 
[55]. Virno 2007, p. 6. 
[56]. Marx 1976a, p. 502. 

[57]. Marx 1976a, p. 505; تاکید اضافه شده است 
[58]. Marx 1986, p. 465. 

باالتر از حد    ی هامهارت   م یتعم  ف یتوص  ی اوقات برا  یگاه   «یی زدا»مهارت   رای است ز  ترسناک الزم  ی هانقل قول   [. 59] 
استفاده   باال  ایبر  هسرمای  توسط  قبالً  که  شودمی میانگینی  نسبتاً  به کار    یکارگرانکنترل  دستمزد و    یکاهش سطوح 

 اند. برخوردار بوده الزم  یهاشبه انحصار مهارت گاهی از که رفت می
[60]. Vercellone 2007, p. 17. 

[61]. Vercellone 2007, p. 19. 
[62]. Zittrain 2008, p. 85. 

[63]. Zittrain 2008, p. 89. 

[64]. Virno 2007, p. 8. 

[65]. Virno 2007, p. 4.  

 های سوم و پنجم. ، فصل  Smith 2000ها، بنگرید به  ی این درونمایه تر دربارهبرای بحث مفصل   [. 66] 

کند.  ی افراد کمک م  یوجود دارد که به رفاه تعداد کم  ییهای از حد انبوه در نوآور  شیب  یگذاره یسرما  چنین همو    [. 67] 
ب  ان یشا که  است  فناور  ی بخش خصوص  ی گذاریه سرما  ن ی شتریذکر  ب  ی در  سرما  ن یشتر یاطالعات،  در    ی گذاره یتمرکز 
است. مشخصه »محصوالت دانش« عصر    ی اقتصاد جهان  ی در بخش مال  ینوآورـ    نرخ محصول   ن یدانش و باالتر  گرانکار
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  ی محصول به تعداد نسبتاً کمتر  یشکل از نوآور  نی( است. ابودننامفهوم   )تا حد  ده یچیاز حد پ  شیب  ی مال  یهایی ما، دارا 
نفر    اردها ی لیرا بر م  نیسنگ  یهاب یو سپس آس  د یکه خطرات شد   یسود ببرند، در حال   زنیگمانهتا از    دهدی از مردم اجازه م 

 . کندی م ل یتحم
است که    یمنطق   ی زمان  گانیرا  ع یکه توز  د یگو ی م  ج یعلم اقتصاد را یکند، حت ی خاطرنشان م   ورچلونهطور که  همان  [. 68] 

 (. Vercellone 2007, p. 34)  به صفر برسد دی تول یینها ی هانه یهز
گسترده    ی معنو  تیحقوق مالک  ی دارا  گر ید   ه یسرما  ی که واحدها  یی ها مبتکران بالقوه ممکن است از ورود به حوزه  [. 69] 

در اطراف خود شرکت کنند،    نهیو پرهز   یطوالن   «یی نها  یهامجبورند در »انتخاب   رسدی که به نظر م  ییجا  ایهستند،  
  ل ی را ندارند، تما  یطوالن  یشرکت در مبارزات حقوق  یبراکه منابع الزم    یترکوچک  یهاشرکت   ،چنینهم کنند.    یخوددار

 (. Anonymous, 2002)بنگرید به  کنار بکشند  دوارکنندهی ام ینوآور ی رهایدارند از مس
که خودشان انتخاب    یاپروژه   ی روز در هفته را برا  کی کند که    می   قی به عنوان مثال، گوگل مهندسان را تشو  [. 70] 
 Zittrain. بنگرید به  رسد(ی که به ذهنشان م  ی زیاز هر چ  یبردارحق بهره   ست، یبه گفتن ن  یاز یبگذرانند )نوقت  کنند  یم

2008, p. 84 
[71]. Huws 2003, 2007, 2008. 

کنند که در آن کار دانش  ی بحث نم   ییایجغرافمناطق  بر    یکار مبتن  یفن  میدر مورد تقس ورچلونه و نه ویرنو نه  [. 72] 
شود  ی م   یسپاربرون   «رامونیپ» به  یکنواخت    اتیکه عمل  یست، در حال »مرکزی« ادر انحصار مناطق    یبه طور کل   انهخالق

 (. Virno 2007, p. 8)  کندی را اعالم م  «کار میتقس انیپا »  یحت  رنوی (. وSmith 2005بنگرید به )
[73]. Head 2003, pp. 72–3. 

[74]. Marx 1987, p. 83. 

[75]. Virno 2007, p. 4. 

ای را در ایجاد  داری نقش روابط بین سرمایه از بحران سرمایه   هاآن های  معتقدم که روایت   چنینهم با این حال، من    [. 76] 
 کند. اهمیت می ی مالی کمهاآن به انباشت بیش از حد و بحر مندنظام های گرایش 

[77]. Marx 1986, pp. 390–1. 
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 2 – یااقتدار توده یهاوارهاندام یینوزا

 ی و اجتماعات مردم  یکارگر ی بخش دوم: مجامع عموم 

 

 2022 ژوئن 25

 ی وانیا  ونی : هماینوشته

 

 پیش درآمد

گاهی نیز چنین به نظر  خشمگین است، اما با این وجود گه سرنوشت با ما  

چه میزان شانس    - داند  کسی چه می   - آید که در گیرودارِ حرکاتی جدی؛  می

 کند که به نفع او؛ لبخندی دوستانه را دوباره به چنگ آوریم! به ما ارزانی می 

 کارل فیلیپ کلوزوویتز  
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نوشته تالش  و  حرکت  آغازگاه  نه  کنونی،  طرح ی  بلوغ  وارهاز  و  تجربی  روند  از  بلکه  عمومی،  های 

طبقه - طبقاتی سالسازمانی  در  ایران  عمومی  جنبش  و  کارگر  است.  ی  اخیر  این  های  نخست  بخش 

[، در گیرودارِ گسترش بیماری کرونا در کشور، روی کار آمدن دولت رئیسی و نیز اعتصاب فراگیر  1] نوشته

آماده شد. در آن بخش، بازآفرینی »کمیته«ها، به عنوان شکلی   کارگران پیمانی صنعت نفت و پتروشیمی

، مورد بررسی قرار  یابی در مقابله با »مسئولیت ناپذیری« دولت در حفظ جان شهروندان کشورشاز سازمان

های کارگری  ها شورا و تشکل شورایی، توجه فعاالن جنبش تپه، بعد از سال گرفت. اگر با اعتصابات هفت

های  های شهری و کمیتهگیری کمیتهو اجتماعی را دوباره به سوی خود جلب کرد، در بحران کرونا، شکل

ی  ای افزود. در دورههای جنبش تودهبه توانایی  یابی شوراییی سازمانهمیاری، ساختار دیگری را در ادامه

های فعال در ایران ادامه یافته و طبقه  یابی جنبش های دیگرِ سازماناخیر، روند بازآفرینی و رویشِ نهال

کنش برای  کارگر،  را  دیگری  ساختارهای  شهری،  اجتماعات  و  اعتراضات  نیز  و  اجتماعی  گران 

ه است. در موج کنونی، مجامع عمومی به عنوان شکلِ مکملِ سایرِ  گری رزمنده از نو آفریدخودسازمان

سازمان تصمیمساختارهای  و  گردهمایی  برای  این مجامع،  رویت هستند.  قابل  یا  یابی  و  مستقیم  گیری 

 کنند.  انتخاب نمایندگان اعتصابیون یا شوراهای هماهنگی و... ایفای وظیفه می

و... به کار برده    ی آن، اعم از جلسه، اجتماع، گردهماییتردهمفهوم گسبه    ی در این نوشتهمجمع عموم

آن  شود  می در  اغلبِکه  و    یدارا حاضران/همراهان    معموالً  به  .برابرند  یرأحق    مجامع طور کلی،  البته 

انجمندر    یعموم تعاونینهادها،  سازمانپارلمانها،  ها،  آموزش  یردولتیغ  ی هاها،  مؤسسات  سا  یو    ر یو 

جا مورد  طور کامل در اینتواند به؛ اما چنین کاربرد و تعریفی از مجمع عمومی، نمیشوندیها برگزار ممکان

ی فعالیت مستقل و آزادِ نهادها یا  گیری رسمی و ادامهاستفاده قرار گیرد. دلیل آن هم روشن است: شکل

جمهوری اسالمی، شانسی ندارند. اقدام  گرانه حکومت  ها و احزاب در شرایط سرکوبها و نیز سازمانتشکل

یا جنبش بهمستقل کارگران و  امروز،  به  تا  آغاز  از  نهادهای  شونده مورد حملهطور تکرارهای مردمی  ی 

های خیابانی و  ترین شرایط، بایستی خبر قتلاند. در تلخ، فعاالن آن مجرم شناخته شدهامنیتی قرار گرفته

گویان چنین ابتکاراتی را دریافت کرد. چنین فضای مسموم امنیتی و  خنیا شکنجه و اعدام در زندانِ س

 دهد.  های مستقل و آزاد نمیای، امکانی برای رشد نهادها و ارگاننظامی

ها در داخل کشور، نشان از بالتکلیفی نیروهای  ای فعاالن جنبشهای وسیع و فلهاین روزها، دستگیری

بازجویان و پرونده پیوند دادنِ دروغینِ تالشسامنیتی دارد.  با  گران به جریانات مختلف  های کنشازان، 

های مختلف  گران جنبشافکنی در میان کنشتر و هراسسازی سنگین»اپوزیسیون ممنوع«، برای پرونده

رغم مطرح کردن »اپوزیسیون  شود که بهروشنی دیده میکوشند. در این میان، بهکارگری و اجتماعی می

شود. از نگاه حکومت و طراحان  االمکان از اشاره به اپوزیسیون چپ و سوسیالیست امتناع مییممنوع«، حت
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ایران احضار شود!  امنیتی نباید دوباره به سرزمین  اپوزیسیون چپ و سوسیالیست، شبحی است که  اش، 

ید برد! باری،  گذار است ولی نامش را نباودانیم، شهر به شهر و محله به محله، در حال گشتشبحی که می

 ها قطعی است که بیدار کردن اپوزیسیون چپ و سوسیالیست در اذهان مردم، »شگون ندارد«!  برای امنیتی

رانندگان شرکت  اجتماعی نظیر  کارگری و  های  موج اعتراضات جنبش  دوم،هنگام نوشتن بخش    ،اینک

ها جنبش  قطع سوبسید آرد در جریان است. ضات علیه گرانی و  امعلمان، بازنشستگان و... به همراه اعتر واحد،  

روند. از  هایی فراتر از نان میرویند و به سوی خواستههای ضروری زندگی میو اعتراضاتی برای حداقل

رهایی و   چون همهایی پسِ پشت خواستِ نان، خواستِ آب، خواست مسکن، کار و یا دستمزد و... خواست

ها فاجعه دیگر، نیز  وه بر آن، کشته شدن مردم زیر آوار در آبادان و دهسازند... عالعدالت خود را نمایان می

آورد. راهی سخت، راهی ناپیموده، راهی ناهموار با  های دیگری را بر جان و روان مردم کشور وارد میزخم

ا  هایی بزرگ به وسعت ایران در پیش است؛ امبا زندانحاکمانی خشمگین از ناتوانی خویش، سراپا مسلح و  

ارزانی میکسی چه می این سرنوشت خشمگین، چه میزان شانس به ما  تا امید به دادگری و  داند،  کند 

 رهایی را در این روزگار سخت و خشمگین به این سرزمین نفرین شده بازگردانیم... 

*** 

گرِ  ودسازمانای به روند پدیداری، رشد و شکوفایی ساختارهای خهای اقتدار تودهوارهبخش دوم نوزایی اندام

یابی و  های سازمانرسد که ایدهپردازد. چنین به نظر میهای کنونی با اتکاء به مجامع عمومی میجنبش 

ی تاریخی و مبارزاتی کارگران و  ی تاریخی متفاوتی، در یادمانهاز جمله تشکیل این مجامع بخشاً در زمینه

برای باروری دوباره یافته است. سر فصل    ان، هستی خود را حفظ کرده و اینک زمینی مستعدکش زحمت

می نوشته  میداننخستِ  در  را  این مجامع  فراتر  بر مجامع کارگری، ظرفیت  دیگر  گاهکوشد عالوه  های 

های پیشین و  های مختلف اجتماعی؛ با اتکاء به تجربهی اجتماعات شهری و در جنبشمبارزه؛ در صحنه

ها، از مراکز  بر نشان دادنِ رد پای این مجامع و گردهمایی  اکنون برجسته کند. در سرفصل بعدی، تالش 

تا جنبش آنکارگری  از  و  اجتماعی  برای همهای  راهی  است که  اجتماعات شهری  به  ابراز  جا  اندیشی، 

های این پدیده و نیز  اند. در ادامه، ویژگیی مردم باز کردههایشان و اقدام مشترک کارگران و تودهخواسته

 اند. وار ذکر شدها برای اندیشیدن بیشتر در این مقوله، اشارههبرخی چالش

 مجامع عمومی 

یُ ، با  و صدها اعتصاب و تجمع دیگر  من تالش کارگران اعتصابی نفتاینک کارنامه مجامع عمومی به 

اش،  اعتصابات کارگران پیمانی نفت، علی رغم گستردگیساله قابل بازنگری و سنجش است.    یک  ایفاصله

تجربه نکرد.  عبور  کارگری  بزرگ  واحدهای  این  مرز  دورهاز  در  نگارنده  نیز  ی شخصی  و  اعتصابات  ی 
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ی اصلی اعتصابیون  گزارشات رفقایی که از شرایط کار در مناطق نفتی شناخت داشتند، چنین است که بدنه

ی آشیل اعتصاب باشد. فضای غالب در میان  تواند یک پاشنهبودند و این میآماج محدودی را تعیین کرده  

مدت و عاجل خود و پرهیز از هر هدف درازمدت و  کارگران پیمانی اعتصابی، دسترسی به مطالبات کوتاه

همبسته با سایر کارگران و نیز اقشار اجتماعی دیگر بود. تالش کارگران پیشرو نفت که خود نیز در میان  

بدنهکا میان  اثرگذار در  استقبالی  و  پژواک  بودند،  اعتصابی  نیافت. در همین  رگران  اعتصابی  ی کارگران 

بستگی با کارگران پیمانی، واکنشی درخور توجه در  رغم اعالم هموضعیت نیز، کارگران رسمی نفت، علی

عتصاب، محدودیت  [ این وضع و عدم پیوستن کارگران رسمی به ا2گران نشان ندادند.]حمایت اعتصاب

را  دامنه خواسته یا سفید  قراردادهای شفاهی، موقت و  با  نیز  ناپایدار و  با وضعیتی  پیمانی  های کارگران 

معنا می قابل و  از فشردهفهم  یکی  پاسخکند.  کارگران  ترین  از  یکی  را  اعتصابیون  به سختی شرایط  ها 

و اعتراض و    میکنیم   یزندگ  تصاب با اع  یا ما کارگران پروژهاعتصابی در همان زمان چنین بیان کرد: »

گو  پاسخ  مانیبرا   یصابات درون کارگاهت چند سال ما که اع  یها تجربه  ماست...   ی از زندگ  ییاعتصاب جز 

که اعتصاب    مینمودند و ما ناچار شدیم  ستیو بلک ل  هی را تسو  شتازیکارگران پ،  انیکارفرما  انینبود و در پا

  پ یو اک  نگیپیو پا  کایاعتراض خود را با آرم سند  ، 97  رماهیو در ت  میبرها باز کارگاه  رونی و اعتراضات را به ب

  ی ها را دادگاهبرخورد و چهارنفر از آن شاننندگایبا کارگران و نما  یآگاه سیکه پل  میها انجام دادیاپروژه

  بروند.  رون یها بکه کارگران از پروژه کردیمدرست   (1399)  را پارسال   ی پس از آن اعتصاب سراسر  نمود... 

 ...«.  گسترده تر شده( 1400)و امسال  یتیامن نه یهز گونه یچبدون ه

ی بلوکی از کارگران پیشرو، به  گیری اولیههزار کارگر اعتصابی، شکل دهی چند دهباری، دستاورد سازمان

ها را محکوم کنند شکنیگران بود. اعتصابیون توانستند اعتصابنظیر اعتصاب نفتتنهایی دستاوردهای کم

ری  سازان، با مجامع عمومی کارگ ها و پروندهچیو به انزوا برانند. از لحاظ سازمانی، این بار پاسخ امنیتی

شود؛ اعتصابیون  سازی تبدیل به »جرم« میداری، با پروندهداده شد. در وضعیتی که هر رابطه با دوام و ادامه

نظر و انتخاب نمایندگان شوراهای هماهنگی  در مراکز مختلف با تشکیل مجامع عمومی، به بحث، تبادل

نه وجود داشت به سرعت از طریق  یابی درازمدت و نهادیپرداختند. به این طریق، خالئی که برای تشکل

 مجامع عمومی، در دوره اعتصاب پر شد.  

ها پیش وجود داشته و حتی در تعریف کنونیِ وزارت کار جمهوری اسالمی  ی مجمع عمومی، از سالتجربه

های صنفی کارگران پذیرفته  ی انجمنگانهقانون کار، به عنوان یکی از ارکان سه  131 یبر مبنای ماده

اس نوشته3]  تشده  نقد محدودیت[. هدف  کنونی،  و کاستیی  زمینه  های مصوبهها  این  در  دولتی  های 

علی ولی  تشکلنیست  گونه  هر  با  پیگیر  مخالفت  نیز  رغم  قوانین حکومتی  حتی  پیشرو،  و  مستقل  یابی 

 حکومت  توانند مجمع عمومی خودشان را برگزار کنند. تالشِ اند که »تحت شرایطی!« کارگران میپذیرفته
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رو شده و این شکل های خواست و عمل مجامع عمومی در موارد بسیاری با ناکامی روبهبرای مهارِ کرانه

اندیشی  از تجمع و گردهمایی، عمالً در لحظات بحرانی اعتصابات و اعتراضات توانسته است به محل هم

برای مسا نیز کارگران  و  جمعی و تصمیم مستقیم مردم در محالت و شهرها و  زندگی  ئل و مشکالت 

اولیه دمکراسی  از  نوعی  شود.  تبدیل  در کارشان  که  مستقیم  و   عین ی  عناصر  و  است  علنی  هم  حال، 

های جمعی، تجربه و آگاهی جمعی  توانند »گوش بایستند« و هم در اثر مشورت و بحثخبرچینان رژیم می

می ارتقا  را  مشکالتشان  پاسخ  یافتن  و  بررسی  در  اغکارگران  مجامع،  دهد.  گونه  این  در  حاضران  لب 

گزینند. از این طریق، حقانیت، توان و پشتیبانی  ها و تصمیماتشان برمینمایندگانی برای پیگیری خواسته

 شود.  مردمی به افراد منتخب در شورا یا کانون یا هیئتِ منتخب، منتقل می

 »مجامع« فقط کارگری نیستند!

های مجامع  شود که ظرفیتدر نظر گرفته شود، آنگاه آشکار می  اگر مفهوم گسترده و کلیِ مجامع عمومی

گران کارگری و اجتماعی قرار نگرفته است. تجربیات پیشین  ی کنشتمامی مورد استفادهعمومی هنوز به

های  ها، در جنبش دهند که عالوه بر مجامع کارگری، این روش به صورت اجتماعات و گردهمایینشان می

ای از  ، تجربهمانتلی ریویوای کارساز بوده است. یکی از گزارشات منتشره در منطقهشهری و یا حرکات 

چنین به   1357ترکمن صحرا در سال  مندقدرتکند. در این گزارش، تشکیل شورای نوع دیگر را بیان می

دهقانان پس  هزار نفر از   15از    ش بی  –   صحرا   ترکمن  مرکز  – در گنبد کاووس  تصویر کشیده شده است: »

شده بص غ  یهانی( بازپس گرفتن زم1را اعالم کنند: )  یامادهپنج  یاهیانیبهمن گرد هم آمدند تا ب  یروز یاز پ

  ی از ورود محصوالت کشاورز  یری( جلوگ3)  کیو دموکرات  یواقع  ی( اصالحات ارض2سابق )  میتوسط رژ 

  ادان یاز ص  تی ( حما5)   یادیو ص  ییروستا  یشوراها  لی( تشک4)  یبوم  ی از کشاورز  تیجهت حما  یرجخا

  1358 شد. تا بهمن  سیصحرا تأس در سرتاسر ترکمن  یدهقان  ی شوراها[  4.]منطقه  کشزحمت  بافان یو قال

مجمع  ینیچننیا  ی شورا  300  باًیتقر و  برنامه  هرکدام  که  داشت،  داش  ی هاوجود  را  خود  و    تند،منظم 

 . وستندیدهقانان ترکمن در گنبد پ یشوراها  یبه ستاد مرکز  حال نیا با

کانون عبارت   یاسیس  ف یدستاورد بزرگ مردم ترکمن در گنبد بود. وظا ،یاسیو س یکانون فرهنگ لیتشک

دهی شوراها در سطوح مختلف  سازمان  ی مردم؛ کمک به مردم برا  کیو دموکرات  یاسیبودند از آموزش س

از دهقانان    شدهبغص  یها نیدر روستاها( استرداد زم  دهقانان  یها و شوراهادر کارخانه  ی کارگر  ی )شوراها

 آموزان. معلمان و دانش یها تهی( و کمبافانیقال  یکای)مانند سند کاهایسند لیشوراها، تشک قی از طر

برقرار    کیو با مردم ارتباط نزد  ریدا   ییهاخود در سرتاسر منطقه شعبه  سیسال تأس  نیکانون، در اول  نیا

کردند.    ی گذارانقالب نام  یها را به اسم شهدا برپا کردند، و آن  ییها کتابخانه  گامیشکرد. کانون و جوانان پ
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  چنینهمکانون    نیدادند. ا  بیترت  را  دادهایرو   ریو سا  ،یجلسات عموم  لم،یف  شی نما   یبرنامه  ی شعب مرکز

  ات یهنر و ادب  خ،ی منتشر کرد، که تار  یو فارس  یرا به دو زبان ترکمن  )قدرت خلق(  ی جیگو  ل یا  یهینشر

[ همین روال، در ابعاد بزرگ و کوچک  6] [« 5د]دایقرار م  یانقالب را مورد بررس  یترکمن و دستاوردها

 شد. در کردستان، لرستان و مناطق مختلف دیگر کشور در فردای قیام گزارش می

 

 . 1۳5۷اسفند  19، 6های دهقانان ترکمن صحرا: نشریه کار، شماره یک، صفحه تجمع و خواسته -  1شکل 

گیری اجتماعات، تشکیل شوراها و در مجموع ساماندهی زندگی  برخالف روایات دروغین حکومتی، شکل

الیت  های فدایی خلق ایران، بلکه حاصل فعفرهنگی و اجتماعی خلق ترکمن، نه »توطئه« سازمان چریک

ی  ی مردم این منطقه بوده است. به روایت نمایندهو حضور جوانان پیشروی خلق ترکمن در مبارزه روزمره

گیری این نهادها، اقدامی از درون جنبش مردمی  شکل  1357 سچفخا در جنبش خلق ترکمن از اوایل اسفند

جوش در آمده  وجا به جنبدر همه  جوانان و عناصر آگاه...  انقالب،  با شروعدر ترکمن صحرا بوده است: »...

از خلق ترکمن در    ی. جوانان و روشنفکرانکردندیآماده م   ی تحوالت آت  ی اشکال گوناگون براه  و خود را ب

  ی تحوالت در زادگاه خود رفتند و با شروع انقالب، »کانون فرهنگ  شواز یکه به پ دندبو  شگامانیپ  ن یشمار ا
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موجود در   یاسیس  یها شیگرا  یبا مشارکت همه  یعنی   کیصورت دموکراته  خلق ترکمن« را ب   یاسیو س

 [  7«] .ختندیر یجا پآن

ادامه سازمان در  با  که  است  ترکمن  آگاه  جوانان  ویژه  به  و  مردم  خودانگیخته  و  خودجوش  اقدامات    ی 

انقالب   کیجوانان آگاه و روشنفکران ترکمن در متن  گیرند: »های فدایی خلق ایران نیز تماس میچریک

خلق ترکمن به   یاسیو س  یکانون فرهنگ جادیخود شتافته و با ا یهاپدران و مادران و خانواده یاریبه هم

ست  یکشاورز  که اساساً  ی نیدر سرزم  ی اقتصاد شتی مع  ی اشاعه و ارتقا فرهنگ و زبان خود پرداختند و برا

و  بود    یخیتار   یهنیزمدارای  اسالفشان    یهم نزد خلق ترکمن، با کشت جمع  کهرا )  ییکار کشت شوراراه

  نیدنبال ابراز ا ه. بکشندیم  شیت(، پداش  ی صحرا سازگار از ترکمن  یادیز   یها شدن بخش  زه یهم با مکان

و عمال    نامرتجع  دتریبا واکنش شد  بار  نیدهد که ایم  یرو   ییهایریها درگنیزم  میتقس  ایو    شیگرا

  ییست که رفقایاپروسه  نی. در چنشودیمواجه م  دهیرس راه از تازه  میرژ   یالهحزب  ناصرسابق و ع  میرژ

 [.  8«]خواهند یکمک م از منطقه به تهران آمده و با سازمان تماس گرفته و مشورت و

گیری، رشد و نیز تداوم فعالیت و اجتماعات  ای رایج و اغلب نادرست؛ شکلدر این تجربه، برخالف کلیشه

مردم یا فعاالن  ی مردمی است و نه اقدامی از باال که شکل معینی را به  از اقدامات خودجوش و خودانگیخته

می سالدیکته  در  تقریباً  وضعیت  این  سپس  1357 کند.  مهار    1358 و  به  قادر  خونین،  سرکوب  که 

ان شهر و روستا نبود، در سراسر  کشزحمتگری سیاسی، فرهنگی و سازمانیِ کارگران، دهقانان،  آفرینش

ترکمن از  بنکه کشور  از  پوالد،  صنعت  تا  بنصحرا  صیادان  تا  کردستان  شکل درهای  از  و  گیری  انزلی 

ها، مدارس و محالت کشور و...  های فرهنگی و سیاسی خلق عرب تا خلق بلوچ و در تمام دانشگاهکانون

رویید. در اغلب موارد گزارش  دهی از پایین، از زندگی در شهر، محله و کارخانه میقابل رویت است. سازمان

ها یا  هادهایی، برای تداوم و تقویت کارهایشان با سازمانشده، فعاالن و مبتکران چنین مجامع، شوراها و ن 

شده را نه فقط از زبان  کردند. تصویر وارونه و تحریفاحزاب سیاسی مورد اعتمادشان، تماس برقرار می

شنویم:  های اخیرش هم میای تا همین سخنرانیپردازان دست دوم و چندم رژیم، بلکه از زبان خامنهنظریه

  ی اکارخانه کیبودم؛   کینزد  ان یشروع شد. خود من در جر  ی کارگر  کات یاوّل انقالب، تحر  یاز روزها »...

هجدهم بهمن،    یروزها  یعنی  ــانقالب    یروزیمشرف به پ   یشده بود همان روزها  هاینمرکز اجتماع ا

کار دارند  که چه  دمید  کیاز نزد  ...تصادفاً آمدند دنبال ما،  ــبهمن    کمیوستیو ب  ستمینوزدهم بهمن، ب

راهکاتی تحر   ها،یسخنران  کنند؛یم آمدند  سوّم    ییمایپ.  روز  انداختند  ـ انقالب    یروز یپ  هارمچ  ا ی]راه[    ـ

از آن روز شروع شد، تا امروز هم    یکارگر   کاتی امام! تحر  ت یبه طرف ب  ــ  ششم وستیب  ای  پنجم وستیب

 [  9«] وجود دارد.   یکارگر کاتی وجود دارد؛ تا امروز هم تحر 
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«، تاییدی بر ادامه مبارزات کارگری »تا  وجود دارد  یکارگر  کاتیتا امروز هم تحردر واقع، دوبار تکرار »

اشاره شد، اما روایت    گونه که در باال شود. همانهایش شنیده میامروز« است که توسط رهبر حکومت ناله

ان بیرون  کشزحمتحاکم، واژگونه و فرافکنانه است. گویی این مبارزات از درون زندگی واقعی کارگران و  

، بلکه حتی 1357 کنند، نه فقط در روند انقالبیها »تحریک« میان را چپیکشزحمتآیند. کارگران و  نمی

ظاهر ساده، پیامدهای بسیاری برای تفسیر  ی بههمین نکتهکنند! دیدن و درک  تا امروز نیز »تحریک« می

نیز نوع پیشبرد بحثتاریخ مبارزه ایران و  ی  های گاهاً سوفسطایی در باب »رابطهی طبقاتی و سیاسی 

ی نوشته کنونی است و  حزب و طبقه« و نظایر آن خواهد داشت. گسترش این محورها، فراتر از وظیفه

 ر واگذار شود. هایی دیگبایستی به فرصت

انتخابات کل سندیکاهای  از تشکیل جلسات مجمع عمومی و  نیز گزارشاتی  در تجربیات کارگران نفت 

تجربه است.  دست  در  آبادان  نفت  در  پاالیشگاه  آبادان  نفت  پاالیشگاه  بزرگ  اعتصاب  با  کارگران  ی 

مل وقت شرکت نفت،  رغم عقب نشینی ظاهری منوچهر اقبال، مدیر عا پیوند داشت که علی  1351 سال

زاده، مجید جاسمیان و هوشنگ رمزی را به مناطق  باباخان محقق»  چون همرهبران و نمایندگان کارگران  

تبعید قیام و سرنگونی رژیم شاه، دولت موقت جمهوری  10«]سردسیر سرخس خراسان  از  [ شدند. پس 

زهای کاری کارگران نفت را  فر، عضو نهضت آزادی، تالش در افزایش رو اکبر معیناسالمی توسط علی

[ گزارش مجامع عمومی در پاالیشگاه  11رو شد.]داشت که در مجمع عمومی کارگران نفت با مخالفت روبه

«  شورای سراسری کارکنان صنعت نفت تری که پس از قیام، در »اصفهان، تهران و کالً در ساختار وسیع

یشرَوی به سوی تشکیل شوراهای کارگری را به  ی پدیدارشدنِ مجامع و پدهی شده بودند، تجربهسازمان

 [  12دهد.] عینه نشان می

 ها تا خیابان و میدان!های کنونی: از جنبشتجربه

پهنه در  عمومی  مجامع  اجتماعیعروج  مبارزه  مختلف  می - های  دیده  کارگری،  طبقاتی  مراکز  شود. 

پایهجنبش  زنان، در  های  بازنشستگان،  نظیر معلمان،  اجتماعی  آن فراتر در  ی  از  دانشجویی و  فضاهای 

ی کارگران و اقشار مختلف  های شهری، توان تصمیم و اقدام جمعی از سوی تودهخیابان و میدان تظاهرات

گردهمایی و  مجامع  طریق  از  فیمردم  بعضاً  پیشهای  و  میبینیالبداهه  تجربه  هنوز  نشده  اما  شود. 

اندامجنبش  ظرفیت  کنونی،  رهای  نوینی  آوردهواره  میدان  به  که  کار  ا  به  و  نکرده  کشف  تمامی  به  اند 

های نبرد طبقاتی هستند. فقط  ترین سنگرها و سالح ها و مجامع، از مهماند. اجتماعات، گردهمایینگرفته

ی  های مبارزهی پهنهشوند، در همهفقط عرصه کارگری ــ وارد عمل نمیمثالً    گاه نبرد ــدر یک میدان

بستگی و  گرمی ناشی از هماصلی قدرت جنبش انقالبی و پیشرو هستند. حقانیت مبارزه، دلطبقاتی، منبع 
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گیرند، بارور  بسته شکل می های همشدن انبوه ابتکارات مردمی و... در این جمعدردی مشترک، شکوفاهم

اضران  تک حها بعد، حتی در صورت شکست آن حرکت معین، در وجود تکشوند و شاید آثارش تا سالمی

 در این تجربه مشترک باقی بماند.  

 های اجتماعی مراکز کارگری و جنبش

تپه، فوالد اهواز، کارگران اعتصابی  های بسیاری از برگزاری مجمع عمومی از مراکز کارگری در هفتنمونه

کارگران  نفت و نیز معلمان، بازنشستگان و پرستاران در شهرهای مختلف گزارش شده است. عالوه بر  

ها مرکز بزرگ و کوچک کارگری به مجامع  ای نفت در ایذه، چهارمحال بختیاری، عسلویه و...؛ دهپروژه

های کارگری  اند. روند بلوغ جنبشعمومی به عنوان مرکزی برای اقتدار و حقانیت مبارزاتشان روی آورده

البداهه به سوی یک رویکرد وقت و فیهای اخیر، اتکاء به مجامع عمومی را از اقدامی مو اجتماعی در سال

ده نفر   مجامعی که از چند دهد.های اجتماعی نشان میمند و پایدار در میان کارگران و فعاالن جنبشنظام

ای  دستور کار طوالنی  ها سال سرکوب،هزار نفر را ممکن است در بربگیرند، تجمعاتی ساده نیستند! ده  تا چند

   [:13] است برای چنین مجامعی حاضر کرده

هاشان سخن در مجامع عمومی، کارگران و یا کارمندان قادرند از مشکالت کاری و خواسته •

 بگویند؛ 

 خواهان افزایش دستمزد شوند؛ •

 ی روند اعتصاب تصمیم بگیرند؛ درباره •

 شده از سوی کارفرمایان را به چالش بطلبند؛  قراردادهای کاری ناعادالنه و تحمیل •

 شکنانه مقابله کنند؛  با تمایالت و ترفندهای اعتصاب •

و تصمیمدرباره • تبادل نظر  به  درباره میزان مرخصی  گیری  ی دستمزدها، شرایط کاری، 

 بپردازند؛  

 نیت محیط کار شوند؛  خواستار بهبود شرایط بهداشتی، کیفیت غذا و ام •

دستمزدهابرای   • و    ی گرفتن  کارگران  کارگران  معوقه  بازگشت  به  اخراج تقاضای  ی 

 اندیشی بپردازند؛ چاره

 در روزگار تحمیل قراردادهای موقت، خواهان قراردادهای کاری رسمی و دائمی شوند؛ •

را • دولت  و  کارفرما  برابر  در  زنی جمعی  چانه  امکان  قراردادهای جمعی که  بیشتر    برای 

 کند، بکوشند و... می



409 
 

اعتصابات سال گذشته هفت نمونه در جریان  از خواستهبرای  به فهرستی  اعتصابیون  تپه،  های مشخص 

 خوریم: برمی

 به کار، یبازگشت کارگران اخراج ی بزرگ برا هایگام *»

 تومان(  ونیلیم 12خط فقر )  یارتقاء حداقل دستمزد به باال برای  مبارزه *

 (یگیراندن تمام عوامل کارفرما )اسدب رونبی *

 کارگران  یتی از خودفعال یدست عوامل دولت در محدودساز  دنبری *

 یکار اسالم  شورای انحالل * 

 کار   طیو شرا  عیتوز د،یکارگران به تول  شورایی کنترل و  نظارت* 

 ی ماه کار ان یاز پا شپی دستمزد موقع به پرداخت* 

نهادهاعو  نقش  و   مداخله  هرگونه  از   ممانعت*   امام جمعه و    ینیدستگاه د  ی امل  از جمله 

 تپه در شرکت هفت دیخواه در مناسبات کار و تولعدالت ی هاگروه

 اند.که در طول مبارزه متحمل ضرر و خسران شده  یبه کارگران انزی و  خسارت پرداخت *

 یالبی مدافع کارگران خانم فرزانه ز لیوک  هیبر عل یساز هرگونه پرونده یالغا * 

  ی کارگر   یو خرد جمع  میبه شرکت بدون مشورت کارگران با تصم یدولت شنهادیپ هرگونه * 

 [  14«]فاقد اعتبار بوده و به فعل در نخواهد آمد.  یدر مجمع عموم

اقدامات جمعی بعدی را  ای هستند که  های اولیهها، جوانههای هر یک از آنطرح مطالبات و تنوع زمینه

طلبند. در عین حال، فهرست مطالبات، گاه خودش گزارشی فشرده از مجموع فضای سیاسی، اجتماعی می

و اقتصادی حاکم است: واکنش به اخراج کارگران؛ دستمزدهایی که در تورم جهشی ارزش خود را بیش از  

ما در محیط کار؛ به چالش کشیدن اقتصاد  های کارفردهند؛ مقابله با دار و دستهپیش از دست داده و می

ها و نهادهای اسالمی با نهادهای مستقل کارگری؛ محکوم کردنِ  دسته و نئولیبرالیستی دولت؛ مقابله دار

قضایی ده - سرکوب  و  کارگران  حقوق  مدافعان  مطالبهامنیتی  جمهوری  ها  از  جامعی  تصویر  دیگر،  ی 

 کنند. اسالمی و فضای اقتصادی و سیاسی این حکومت ارائه می

 اجتماعات شهری: میدان و خیابان، تریبون مردم!

ی شهری،  های کارگر و مجامع کارگری، نباید موجبی برای ندیدن خیزشگری طبقهتوجه و تمرکز به کنش

گر  ها، نشانباشد. این خیزش  1401 خرداد – و اردیبهشت  1398 ، آبان1396 ماه  به ویژه سه خیزش دی
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های شهری و  دهی شهری هستند. به اهمیت کمیتهسطح معینی از تجربه و آگاهی اجتماعی و نیز سازمان

ه از چند ده نفر تا چندین محلی در بخش نخست همین نوشته پرداخته شد. نگاهی دوباره به این تجمعات ک

های  ها و خیاباندهی مردمی دیگری را بر حاضران در میدانهزار نفر در آن حضور دارند، ظرفیت سازمان

کند. بعد از سه خیزش بزرگ، اینک برخی از  شهرها ــ حتی برخی روستاهای ــ سراسر کشور آشکار می

 ست: ها آشکار اگران در مقابله با خیزشرفتارهای سرکوب

قطع اینترنت یا کاهش سرعت آن در مناطق و شهرهایی که در آن اعتراضات خیابانی  •

 گسترش یافته است؛ 

دستگیری، شکنجه و به قتل رساندن فعالینی که از قبل توسط نیروهای امنیتی شناسایی  •

 شده بودند؛ 

ی  بهانهاعالم حکومت نظامی غیررسمی؛ تعطیل مراکز کاری، دانشگاهی و یا مدارس به   •

پاخاسته یا شهرهایی که احتمال شورش شهری در آن ها و  »آلودگی هوا« و... در شهرهای به 

 پیوستن به دیگران باالست 

از   • قبل  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  تا  جوانان  و  مردم  تظاهرات  کشاندن  تشنج  به 

غاز کنند و جوّ  ی خود را به این بهانه آی خونین و سرکوبگرانهشدن اعتراضات حملهترگسترده

 پلیسی کنند؛  - شهرها و محالت را نظامی

 و...  •

سازی و مقابله بایستی اندیشید.  گران، تدابیری برای خنثیهای سرکوبالبته برای هر قسمت از تاکتیک

گران به کار  ها علیه سرکوبهای رسیده، بخشی از این تدابیر عمالً در تظاهراتطبق برخی از اخبار و فیلم

های احتمالی  گر در دوره اخیر فهمید و راهتوان از روشِ نیروهای سرکوبه است. چه چیزهایی میشدگرفته

 کاهش و یا خنثی سازی خطرات آن چیست؟ 

 قطع اینترنت یا کاهش سرعت آن... -

های اجتماعی است. با قطع اینترنت، امکان خبردهی به  دهی بسیاری از اعتراضات، متکی به رسانهسازمان

شود. این تاخیرِ زمانی، برای مهار  ی اعتراضات، با کندی مواجه میها و محالت و یا تغییر برنامهسایر شهر

گران اعتراضات شهری، در  کننده است. بدیهی است که سازمانگر، تعیینخیزش، توسط نیروهای سرکوب

پیش عالوه  وضع،  این  با  آیندهمواجه  در  )یا  »غیراینترنتی«  ارتباطی  امکان  اینترنت  ی  بینی  نزدیک 

آلترناتیوهای مختلف آماده کنند تا زمان واکنش بهتر    چونهمهای اعتراضات را  ای(، برخی از طرح ماهواره

 گران را کاهش دهند و سرعت عمل خود را باالتر ببرند.  در مقابل سرکوب
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 دستگیری، شکنجه و به قتل رساندن فعاالن  -
انتظامی در سرکوب تظاهرات و شلیک مستقیم در تظاهرات و یا شکار  رحمی نیروهای امنیتی، نظامی و  بی

های  کاری، توجه به عوامل نفوذی و امنیتی در جمعی شهری، بار دیگر ضرورت مخفیشدهفعاالن شناخته

هایی  بینی این وضع و انتقال به مکانگران شهری، با پیشتر گوشزد می کند. کنشفعاالن شهری را بیش

رس نباشند )محل اختفایی که دیگران از آن مطلع  وهای امنیتی در روزهای خیزش، در دستکه برای نیر

 برند. دهند؛ گرچه متاسفانه مطلقاً از بین نمینباشند...(، خطر ضربات امنیتی را کاهش می

 اعالم حکومت نظامی غیررسمی  -

اعتراضات را کاهش دهند. در  کوشند تا با این ترفند، گستردگی حضور در تظاهرات و  نیروهای امنیتی می

از پاسخجا گاه حفظ خوناین آمادگی برای اعتراض در روزهای دیگر، یکی  های ممکن است.  سردی و 

توانند شهرها را تعطیل کنند، خسارت مالی و اقتصادی آن باالتر از آن است که  برای مدت طوالنی نمی

دهی یت دیگر، شب دراز است و قلندر بیدار! اگر سازمانداران بتوانند آن را تحمل کنند. به روادولت و سرمایه

 تر است، انتقال اعتراضِ محلی، شاید یک راه حل باشد. اعتراض، برای چند روز بعدی مناسب

ها  شده در باال، نیاز به بیرون آمدن حداکثر مردم و جوانان از خانهحل دیگر، درست برخالف روش ذکرراه

ی تظاهرات برآورده نشود. تصمیم بین  گر برای محدود کردن دامنهیروهای سرکوبرا دارد تا عمالً انتظار ن

متضاد، بنا به شرایط سیاسی عمومی و وضع مشخص محل اعتراضات است و از پیش  کامالً    حلِاین دو راه

  دهی تظاهراتی حکومت نظامی دوره شاه، امکان سازمانحلی قابل تعیین نیست. عالوه بر این، تجربهراه

موضعی با جمعی کوچک ولی چابک را نیز به عنوان راه حل سوم در فضای حکومت نظامی جمهوری  

 سازد. اسالمی، مطرح می

 به تشنج کشاندن تظاهرات  -

تحمیل درگیری پیش از موقع، از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی به مردم و جوانانی که برای بیان  

ها با این کار، فضا را برای  هاست. آنشده امنیتیهای شناختهاند؛ یکی از تاکتیکضشان به خیابان آمدهاعترا

می آماده  حمله  و  رسانهسرکوب  در  »مظلوم«  کنند.  نقشِ  خودشان،  امنیت  های  و  حقوق  »مدافع  و 

دهند که در خیابان  تر، این که به مردم مجال نمیکنند و یک نکته بسیار بسیار مهمشهروندان« را ایفا می

با سایر تظاهرکنندگان  و میدان مبارزه به سخن گفتن از وضعشان، به چاره اندیشی جمعی و تبادل نظر 

 شان بپردازند.  ی مشکالتدرباره

دیگر را نیابند و ها و نهادهای شهری و محلی، مردم اگر وسط خیابان همعیت تشکیالتی ممنودر دوره

گری از سوی  دار تبدیل نکنند، شانسی برای خودسازمانای دواممدت به رابطهپیوندشان را از اعتراضی کوتاه
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ی شاه رجوع  ی تظاهرات محلی و شهری در دورهحکومتیان دریافت نخواهند کرد. دوباره اگر به تجربه

 هایی برای کاربست در شرایط کنونی به وجود آورد:  شود، شاید ایده

ازنفسدر آکسیون نظامیِ  از سوی حکومت  برافتادههایی که  به عبارت دیگر  زده نمی هم  ی شاه  یا  شد 

رام و  شد و آرام آتوانستند به هم بریزند، تظاهرات، در برخی مراحل، تبدیل به اجتماع و گردهمایی مینمی

پرداختند. دیگر میالبداهه، حاضران در تظاهرات به سخنرانی برای سایرین و یا بحث و تبادل نظر با همفی

هایی با جمعیت تقریباً آشنا بودند، از همان زمانِ حضور  در برخی از این اجتماعات، اگر حاضرین در محله

آموزی  تند. در تظاهرات دانشجویی و یا دانشجسدر خیابان و میدان، برای پیوندها و کارهای بعدی سود می

آموزی  خواستند شوراهای دانشجویی و یا دانشگراهای حاکم نمیچه قبل از قیام و چه پس از قیام که اسالم

شکل بگیرد، تجربیات و گزارشاتی از انتخاب نمایندگان شوراها و مناطق مختلف در حین تظاهرات خیابانی  

ان و میدان فقط برای تظاهرات و درگیری نیست، آگاهی جمعی و فضایی برای  [ باری، خیاب15وجود دارد]

رسد که این ظرفیت اعتراضات خیابانی کنونی، به  تواند باشد. با این حال، به نظر مییابی نیز میسازمان

ند تر کردن پیوهای بعدی برای ژرفی کافی مورد استفاده قرار نگرفته است. شاید شانسی در خیزشاندازه

 مبارزین شهری وجود داشته باشد.

ی اصلی این تدبیر در مقابله با سرکوب، گرفتن و اشغال فضای شهری و محلی از دستگاه قدرت به  جوهره

شود که: »لطفاً  گاه که از بلندگوی نیروی انتظامی شنیده میی حضور مردمی وسیع در آن است. هرواسطه

شوید!«، تایید این امر است که دستگاه قدرت، حضور در فضای  در این محل تجمع نفرمائید!« یا »متفرق 

ها، حضور  داند. همین که آدممراتب دستگاه حکومتی می خیابان و محل را موکول به تبعیتِ فرد از سلسله

سازد و به  ناک میاند، موجبی است که دستگاه حکومتی را خشمدارند و این حضور را از کسی اجازه نگرفته

دهد که  های شهرهای مختلف در ایران نشان میشود. اعتراضات، اجتماعات و خیزشور میمردم حمله

دیوید هاروی،   ناامیدی  واحد سیاسى جمعى  قالب» در    و محله  ، روستاشهربرخالف  از  یک  برخی  در   »

ش  شوند. باید آن لحظه را در خیابان و میدان تجربه کرد و پرور لحظات تاریخی و مبارزاتی وارد عمل می

تهی16داد.] شهری،  اجتماع  و  اعتراض  فضای  این  در  بی[  که  کارگرانی  بیثباتدستان،  یا  کارند،  کارند 

آینده در کنار جوانانی که از تحصیل  اکنون و بیهایی بیکار، دانشجو و آکادمیسینکارگران فصلی و یا پیمان

ه یک کالم انبوه مردم، راهی و فضایی  دار و باند، دهقانان یا کارگران کشاورزی، زنان خانهمحروم شده

 کنند.  شان باز مییابیهایشان و سازمانی مشکالتشان، راه حلوگو دربارهبرای گفت

آور و  های اخیر، هنوز به بار ننشسته است. هر تجمع اعتراضی، گرچه با گاز اشکهای پنهان خیزشقابلیت

روبه سرکوب  نیروهای  پایهگلوله  سنگ  کشفروست،  این    های  در  هستند.  مشترک  دردهای  یا  درد 

گرچه در خیابان،    –شود. فضاهایی  در عمل دریافت می  دیگر یکبستگی با  هاست که ضرورت هممیدان
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ی  وگو و تصمیم مشترک دربارهکنند که برای گفتایجاد می  – در میانه میدان و جنگ و گریز پیش رو  

های شهری و اعتراضات  اوردهای پنهان تداوم خیزشآیند... دستسرنوشت و زندگی همگانی به کار می

اجتماعی در   - ی مبارزه طبقاتیعمومی با مقیاس کَمّی قابل سنجش نیستند، گسترش آگاهی و تجربه

 شود.  بندد و ماندگار میی نبرد نقش میعمق هستیِ حاضران در صحنه

 نمای مجامع عمومی هایِ منشویژگی

ها،  اند؛ گرچه این ویژگیبندی شدههای مجامع عمومی در زیر طبقهها و چالشتواناییها،  برخی از ویژگی

هایی  کنند و نیاز به کارها و پژوهشای را بیان نمییابی کارگری و تودهی سازمانوارهتمامیت این اندام

 بیش از این وجود دارد: 

 اندیشی و تصمیم مشترک پذیرفتن جمعی مسئولیت: هم

ای جمعی است. روند  یژگی یک مجمع عمومی، پرورش و تقویت فرهنگ مبارزاتی با روحیهترین ومهم

اگر در کوتاهها و تصمیممباحثات، مشورت مبارزاتی روزمره است، در  مدت پاسخگیری جمعی،  نیاز  گوی 

و اقدام  بستگی  دهد که بر اهمیت همگران آگاه و با تجربه را پرورش میدرازمدت نسلی از کارگران و کنش

اند. این امر، بخشی کلیدی از  تر شدهاجتماعی و نیز هویت جمعی خویش واقف -  جمعی در مبارزه طبقاتی

ی طبقاتی ایران به شمار  گیری یادمانه )حافظه( جمعی آنان در مبارزهروند بلوغ طبقاتی کارگران و شکل

گیری، نه فقط  یت دخالت در تصمیمتک حاضران در مجامع عمومی این شانس را دارند که اهمرود. تکمی

یابی  در سطح محل کار، بلکه در سطح کل جامعه را تجربه کنند و تصوری از راهی دیگر برای سازمان

از   آورند. گذاری در زندگی واقعی و مبارزه روزمره،  اجتماع به دست  خود، همکارانشان و در نهایت کل 

ند بسیج نیروها و تشکیل مجامع عمومی صورت  قدرتی به سوی کشف قدرت جمعی در روحقی و بیبی

تر  ها نوشته، خطابه یا توضیحات ادیبانه برای نیروهای حاضر در این تجربه موثرتر و ژرفگیرد که از دهمی

 است.  

 گیری و تحقق »یک گروه اجتماعی« شکل

روند بلوغ طبقاتی، دریافت هویت جمعی خویش، روندِ تبدیلِ »طبقه در خود به طبقه برای خود«، در پراتیک  

یابد. انسانِ منفرد در محیط کار، در مجمع  ی مجامع عمومی، یکی دیگر از اشکال تحقق خود را میروزمره

می اجتماعی  گروه  یک  در  را  خود  سرعمومی،  فرهنگی  فضای  برخالف  که  از  مایهبیند  فقط  نه  داری، 

را افتخار    کارگربودن خود شرم ندارد، بلکه تعلق به این گروه اجتماعی و چنین همکاران پرشور و رزمنده

ی  شود که درد و سرنوشتی مشترک برای این گروه اجتماعی که طبقهداند. بیش از پیش روشن میخود می 
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بستگی به این گروه اجتماعی  ن درد مشترک، تعلق و همشود، وجود دارد و برای غلبه بر ایکارگر نامیده می

بستگی کارگران و  های همضرورتی تام دارد. گرچه در انبوه خبرها، امری عادی شده است، اما حتی پیام

برای دلکنش اجتماعی، خود موجبی  از مراکز دیگر کارگری و  اعتصابیون و در عین حال،  گران  گرمی 

 ی روزمره است. بندی طبقاتی در کشاکش مبارزهصفعاملی موثر برای روشن کردن 

 مخفی یا علنی: مسئله امنیت

ی امنیت این است که در مجامع عمومی، حداقل در روزهای جوش و خروش اعتراضات  نکته مثبت در زمینه

ب  کنندگان در تظاهرات یا اعتصاتواند به سادگی مجموع کارگران یا شرکتو اعتصابات، دستگاه امنیتی نمی

پرونده با  زندان کند. دستگیری »همه«را  امنیتی روانه  برای دستگاه  سازی  یا توده مردم،  ی کارگران و 

امنیتی و سیاسی ایران مشکالتی عدیده تولید می کند. باالخره کسانی در این مملکت باید کار و ارزش  

رساند  این آگاهی تجربی می  ای، دستگیرشدگان را بههای فلهتولید کنند! عالوه بر این، چنین دستگیری

 پایه و ساختگی است.  که اتهام سایر فعاالن سیاسی و اجتماعی نیز چنین بی

در چنین مجامعی   نیز هست.  آشیل مجامع عمومی  پاشنه  و  نقطه ضعف  در عین حال  نقطه قوت،  این 

توان فعاالن، این که  نشینند. ارزیابی کیفی از  کار نمیهایشان، بی»سربازان گمنام امام زمان« و خبرچین 

ها چه کسانی مورد اعتماد کارگران قرار دارند، پیشروان کارگری و یا اعترضات شهری کیانند و آیا با این

شود توافقی در غیاب کارگران انجام داد؟ و اگر نه، در موج حمله حکومت در لیست افرادی تحت تعقیب  می

های علنی میان معترضان  وگوها و فعالیتدر همین گفت  قرار بگیرند و... از جمله اطالعاتی است که درست 

گرانه حکومت مورد استفاده  شوند و برای ترفندهای سرکوبآوری میو اعتصابیون در مجامع عمومی جمع

 گیرند.  قرار می

فعاالن کارگری و جنبش پذیرفتهروشن است که  را  آگاهانه چنین ریسک و خطری  اجتماعی،  اند.  های 

بایست تدابیری اندیشید که این خطر را تا حد امکان  اما این است که در مسائل امنیتی، میی مهم،  نکته

المثل که »آب که از سر گذشت، چه یک وجب و چه  برای پیشروان آگاه جنبش، کاهش دهد. این ضرب

گری که فقط »یک وجب«، آب از سرش گذشته باشد و  صد وجب!« در مسائل امنیتی صحت ندارد. کنش

در موردش اطالعاتی ناقص به دست آورده باشد، احتماالً می تواند در فرصت بعدی »سرش را از    دشمن

گر افتاده باشد، آنگاه »صد  آب بیرون بیاورد«؛ اما اگر اطالعات وسیعی از او به دست نیروهای سرکوب

ن دلیل، نگارنده، گذارد. به همیگر باقی نمیوجب« زیر آب دیگر به سادگی امکان گریز را برای این کنش

کنند: »ما چیزی برای پنهان کردن نداریم!« و به سادگی  اساساً نگاه خوشی به کسانی ندارد که استدالل می

 دهند.  رزمان نزدیکشان به این طرف و آن طرف اشاعه میاطالعات مهمی را درباره خودشان و یا هم
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 از مجمع تا شورا  

شود.  ی، راه برای سطوح دیگری از تشکل باز میکارگر   ندگان ینمامستقیم  انتخاب  در مجامع عمومی، با  

انتخاب می نمایندگان تا برگزاری مجمع بعدی  شوند و بسته به فضای مجمع از »هیئت منتخب  برخی 

ل مکمل  اند. آن چه که قطعی است، ضرورت شکمجمع عمومی« تا »شورای هماهنگی« و... خوانده شده

شان  های زمانی برگزاری دو مجمع برای تداوم ارتباط و مبارزهای است که مجامع عمومی بین فاصلهو بعدی

نیاز دارند. مضمون فعالیت این نهاد یا نهادها از هیئت منتخب تا شورا، هنوز محل بحث است و نیاز به  

توانند باشند، با این حال،  می  شورایینبش  تدقیق واقعی دارد. گرچه این مجامع، نقطه اتکاء و آغازی برای ج

در جنبشی پرتحول و در حال شدن، اتکاء به یک شکل یا یک نام، الزاماً مضمون واحدی را در بسترهای  

کند. مهم در مرحله فعلی، تثبیت نهادی برای مجامع عمومی است که کارگران و  زمانی متفاوت بیان نمی

 دهی خود را پایدار داشته باشند.  س و سازمانگران اجتماعی، امکان تداوم تما کنش

 آل؟ شکل ایده

بسیاری از دستاوردهای    چونهمگران اجتماعی،  یابی کارگران و کنشبا وجود بالندگی این شکل از سازمان

ویژه ایدئالیزه کردنِ  یابی و بهانگاری در اشکال سازمانجنبش کارگری و اجتماعی، گرایشی برای مطلق

گری  ترین شکل مبارزه، یا مجامع عمومی به عنوان نوعی از کنشمجامع عمومی با عناوینی نظیر مناسب

که فعالینش را دستگیر کنند« ... در این میان دیده  ناپذیر است و »امکان ندارد  ناپذیر یا ضربهکه شکست

پردازند؛  شمول که به توضیح مجامع عمومی میشود. برای نقد چنین رویکردی با احکامی مطلق و همهمی

شود. کافیست چنین احکام مطلقی با اولین نقیض خود    پرداخته در گام نخست نیازی نیست به جزئیات  

تنروبه در  سرعت  به  و  شوند  کافیست  رو  شکنند.  هم  در  و  گیرند  قرار  بیرونی  واقعی  جهان  با  اقض 

ناپذیری« مجامع را پس از شکست احتمالی یک اعتصاب یا اعتراض به پرسش گرفت. یا تئوری  »شکست

گران یا نمایندگان  ناپذیر« بودن چنین مجامعی با اتکاء به احضار، دستگیری و زندان مکرر کنش»ضربه

 ط دستگاه امنیتی رژیم سنجیده شود.ی مجامع توسبرگزیده

روش مشکل  یک  بعدی،  گام  احکام خشکشناسانهدر  چنین  در  نیز  را  دیگر  مطلقی  و  گرایی  اندیشانه 

 گیرند: تری را نادیده میدهی که عناصر کلیدی و مهمتوان دید: تمرکز بر روی شکل سازمانمی

ها  توانند در تجربهچپ نیستند، حتی میمجامع عمومی، الزاماً    مضمون و ماهیت سیاسی آن:  -یک  

گری فاشیستی یا دولتی تبدیل شوند. و لحظات سیاسی و تاریخی معینی، ابزاری ارتجاعی برای سرکوب

ای دیگر، بایستی درون آن  هر ارگان توده چونهمبرای دستیابی به مضمون سیاسی چپ و سوسیالیستی،  
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طلبان مرتجع یا دست راستی به  نظری را علیه هژمونیی صنفی، سیاسی و  ی طبقاتی در عرصهمبارزه

 تر به سرفصل بعدی مراجعه شود.(پیش برد. )برای توضیح بیش

مبارزه  -دو   معین  سطح  و  مشخص  تاریخی  بستر  بر  شکل  این  و ارتباط  طبقاتی  ی 

کالی که  آل و نهایی و رد اشای به شکل ایدهیابی کارگری و تودهتبدیل یک شکل از سازمان  اجتماعی:

شوند، ریشه در  ی طبقاتی آفریده میپیش از این یا به موازات آن یا در آینده بنا به ابتکارات درون مبارزه

شده بایستی عبور داده شود.  تفکری دارد که گویا مبارزه طبقاتی از مسیری مُقَدَّر، با طرحی از پیش تعیین

ها« هستند. از  آزمایند، »آنهای دیگری را میه راهآنان که در این مسیر هستند، از »ما« هستند و آنان ک

 زنند. یابی، برای خویشتن دست میسازی بر مبنای شکلِ سازماناین طریق، به یک هویت

ی  های مبارزهها و فراز و نشیبدهد که عمالً در پیچ و خمی سالیان دراز مبارزه طبقاتی نشان میتجربه

مختلفی   - طبقاتی اشکال  میاجتماعی،  پیشبرد  آفریده  کار  به  نوین  مضمونی  با  کهن  اشکال  یا  شوند 

ی طبقاتی وجود ندارد.  ای برای پیشبرد مشخص مبارزهآماده پیش ی ازآیند. نسخهی طبقاتی میمبارزه

ی طبقاتی، میزان  گران، دیدن ارتباط زنده و مشخص مبارزهنمای مبارزان و کنشی راهنما و قطبستاره

ی طبقاتی است که ساختارهای  های اصلی مبارزهیروهای درگیر، و تشخیص مراکز و کانونبلوغ طبقاتی ن

 سازند. پذیر میگذارند و یا امکانی طبقاتی پیش رو میدهی مبارزهیابی و سازمانمعینی را برای سازمان

ای  هکه بنا به نیاز و خودویژگی  یابی دهی و سازماننیز ندیدن اشکال دیگر سازمان  - و سه  

شوند. این نقیصه  گران اجتماعی در مناطق و یا واحدهای کاری مختلف آفریده میی کارگر و کنشطبقه

ی ترجیح  در باال نیز به صورت تلویحی اشاره شد. با این حال، جنگ فرسایشی و گاه اسکوالستیک درباره

ی کارگر برای  دیگر و طبقه  گرانکردن کنشاین یا آن شکل از مبارزه، و تمام توان را معطوف به متقاعد

اند و امکان دوام و  های دیگر، که در مراکز دیگر شکل گرفتهپیچی تشکیالتی و رد راهپذیرفتن این نسخه

سازی کاذب، اتالف نیرو و خسته کردن خود و  اند، به جز هویتمقاومت در برابر کارفرما و دولت داشته

امر سازمانو توده  گری کارگریهای شکوفایی خودسازمانبستن راه در  نیست.  دهی، یک چیز مهم ای 

های سوفسطایی غرق  که آن را در باتالق بحثی طبقاتی را پیش ببرد، نه ایناست: باید بتواند امر مبارزه

 سازد!

ترند. مهم رویکردی است  دهی، در درازمدت مناسباین به معنای آن نیست که اشکال معینی از سازمان

گران  ی کارگر و کنشهای طبقهآلترناتیو ایجابی، تمام تالش خود را در نفی و انکار تالشکه به جای ایجاد  

ی  یابی را دست یابند، اما با فرمول و نسخهاند نوعی و سطحی از سازمانکنند که توانستهاجتماعی می

 مطلوب برخی دیگر از فعاالن سازگار نیست. 
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 آیا مجامع عمومی الزاما »چپ« هستند؟

ی مادی و عینی نیازهایی که منجر به  های اجتماعی، با توجه به زمینهمجامع عمومی کارگری و جنبش

جویانه و  های عدالتاند، بستر و پشتیبان خواست طبقاتِ تحت ستم و پایینی، ایدهها شدهگیری آنشکل 

دیگر، کارفرمایان، دولت،   . این اما به آن معنا نیست که نیروهای طبقاتیهستندنهایتاً چپ و سوسیالیستی 

  ی عملیتوانند راهی به چنین مجامعی بیابند. تجربههای ارتجاعی و اپوزیسیونِ دست راستی، نمیسیاست

دهد که بدون هوشیاری و کار فعال کارگران آگاه و  تپه یا گروه ملی صنعت فوالد، نشان میدر هفتمثالً  

 کنند. کارگران صدمات خطرناکی وارد می ی مستقل، این ترفندها به مضمون کار و مبارزه

روابط  کنند که  گزارش می  فوالد  یصنعت  یگروه مل  کارگرانیک نمونه از ترفندهای مدیریت و کارفرما را  

  تجمع کارگران  یشده در پالکاردهاضمن برشمردن مطالبات طرح ی  اهیطالعدر ا   شرکت  ت یر یمد  یعموم

ن قطعات  یتام  د،یتول  شی و افزا  هیمواد اول  نیکارکنان، تام  شت ی حقوق و دستمزد و ارتقاء سطح مع  ش یافزاــ  

ـ   آب و هوا  یپرداخت حق بد  ،یدیخطوط تول  ازیمورد ن  زاتیو تجه از   پرداخته و  یگرید  ی ها«وعده »به   ـ

. این کارگروه به  دهدیخبر م  « متشکل از ده نفر از پرسنل منتخب  ی کارگروه» انتخاب    ایو    ی ریگشکل 

ها و نهایتاً چندپاره کردن حرکت کارگران ندارد.  عنوان جمع منتخب مدیریت کاری جز انحراف خواسته

کنند و در پاسخ این حرکت کارفرما  کارگران فوالد در اطالعیه خود از حریم فعالیت مستقلشان دفاع می

ن جناح و آن  یدنبال او به  گرید  یی اعتراض ما را به سمت و سو  یکه کس  می دهیاجازه نمنویسند: »می

  ی عموم  مجمع  در قالب   ما   ..منافع خود هستند بکشاند.  یهشیکه فقط در اند  یمختلف  ی هادسته و جناح و دار 

از    ییهایتراشندهیاز نما یگر یهر شکل د ا یو  یاسالم ی و شورا میریگیم میخود تصم  یجمع ی و با اراده

 [  17«].می ریپذیدست را هرگز نم نیا

ویژه جناح »مستضعف«نمای آن برای نفوذ در اعتراضات، مهار و  های مختلف حکومتی و بهتالش جناح 

آن کشیدن  انحراف  یا  به  معلمان  جنبش  نیز  و  باال  موارد  جمله  از  مختلف  اعترضات  و  حرکات  در  ها، 

برای هژمونی گفتمان سوسیالیستی و چپ باید در  و... دیده و گزارش شده است.    بازنشستگان، دانشجویی

و   کوشید  فعال  صورت  به  جمع  و  نهاد  روشنهر  انجام  کار  و  گرانه  کارگران  منافع  از  پیگیر  دفاع  داد. 

متقابل ان، تداوم کاری و تالش برای دسترسی به پیروزی در مبارزات روزمره، سنگ بنای اعتماد  کش زحمت

های اجتماعی است. هیچ دستاوردی بدون  ی کارگر و سایر جنبش پیشروان، فعاالن و بدنه در جنبش طبقه

 شود.تالش و پراتیک مشخص و هدفمند حاصل نمی
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 بندی جمع

خیزهای   و  فتبا اُ  تاکنوناجتماعی ایران بود که   - ، نقطه عطفی در مبارزه طبقاتی1396خیزش دی ماه  

از این مقطع تاکنون، بحرانبسیار و   های  سرکوب خونین حکومت به مسیر جدید خود ادامه داده است. 

های حکومتی  ها را به درون بافتای که پتانسیل اعتراضی تودهقانونی و دولتی، از سیکل معیوب هشت ساله

اصالح  اصولنظیر  یا  میطلبان  منحرف  راندهگرایان  حاشیه  به  حاد  کرد؛  مرکز  است.  مبارزات  شده  و  ثه 

کارگر و اقشار پایینی اجتماع، رودررویی با مجموع سیستمی است که منشاء تمام این مصائب و    ی طبقه

به همراه تداوم    1401 خرداد – و اردیبهشت   1398 ، سپس آبان 1396 های دیمشکالت هستند. خیزش

جامعه    در   ای دارد کهنقالبیدوران ادر  های اعتراضی و اعتصابی، نشان از حرکت  شیبِ جنبشن پر فراز و  

است، سمت جوشش  حال  تثبیت و  در  نمیسوی  نیز  آرام  ولی  است  نکرده  پیدا  نهایی  یا  و  و    گیردشده 

ها بیش از پیش، نیاز به  . در این دوره، جنبشسرنوشت نبرد نهایی، پیشروی یا شکست نیز نامعلوم است

ای از پیوند پراتیک و تئوری در همین  دوره اخیر، نشان زنده  ی دهی بهتر و کارآمد دارند. تجربهسازمان

تئوری سازمان  یدوره است.  کارخانهسیاسی  در  پراتیک مشخص  از سرچشمه  اینک  ها، محالت،  دهی، 

 . شودو سیراب می نوشدشهرها و اجتماعات مختلف می

چنین پراتیکی، غیر    رتئوری ناظر بگر با  این پراتیک سازمان  ی وارهندامتر، توازن و پیوند ابه طور مشخص

های نظری و پژوهشی  کنندگی فعالیتگران جنبش کنونی که تاکید بر تعیینپوشی است. کنشقابل چشم

شناس و  هم پزشک، هم ستاره   «یک اندیشمند »دارند نیز بایستی توجه داشته باشند که اعصار کهنی که  

  بخش ری انقالبی و تعیین استراتژی و تاکتیک رهاییهم فیلسوف بود، گذشته است. برای دستیابی به تئو

 دهی جمعی در این زمینه ضروری است.  نیاز به سازمان نیز

شدن این نوشته، از ذکر تنوع بسترهای مختلفی که گردهمایی و مجامع عمومی،  برای جلوگیری از طوالنی

شود. این تجربیات  د، خودداری میآورگیری نهادهای مختلفی را به وجود آورده و میسنگ بنای اولیه شکل

 دهند که: نشان می

ورد توجه قرار بگیرند، بلکه در مبارزات  م  کارگری  فعالیت  نبایستی در  فقط  ها،گردهمایی  و   مجامع  -یک  

آموزی  گیری نهادهای دانشجویی و دانشها، یا در شکلهای دهقانی یا خلقیابی جنبششهری، در سازمان

دهند. اکتفا و یا محدود کردن آن، فقط به بستر یا  یابی را پاسخ میکلیدی و اولیه سازمانو... نیازهای  

  یابیِ هستیمردمی در اعالم و    و  های کارگریبسترهای معین، ندیدن توانایی واقعی مجامع و گردهمایی

 داران است.  مستقیم قدرت خود در برابر قدرت حاکم و سرمایه
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ترین  مردمی امری مهم ولی ثانویه است! مهم - های کارگری و گردهمایی  اهمیت سازمانی مجامع  -  دو

اعتماد جمعی    یگیری تجربه و آگاهی جمعی، زنده شدن دوبارهنظر، شکلدستاورد چنین اجتماعاتی، تبادل

ن یک جنبش معین اجتماعی است. از این طریق، حتی با  البین کارگران، مردم یک محله یا شهر و یا فعا

  ی ن در این تجربهاجمعی و مبارزاتی حاضر  ی مدت رژیم، این بذر آگاهی و اعتماد، در حافظهکوتاهسرکوب  

 کند. ای یا حتی چند روزه پیدا میای بیش از یک اعتراض لحظهشود و ماندگاریمشترک ثبت می

دهد که بسته به شرایط معین  ها و اجتماعات، نشان میمجامع و گردهمایی  بعد از تشکیلِ  فرایند  -سه  

بینی نشده است برای تداوم کار و مبارزه  شورا، هیئت پیگیری، کانون، سندیکا و... یا شکلی که تاکنون پیش

ن  این یا آ»آید. این فرایند، از طریق ترجیح مالنقطی یا سوفسطایی و دامن زدن به ترجیح  به وجود می

طبقاتی نیست. تجربه و ترجیح   -  دهی بعدی مبارزه، منطبق با زندگی واقعی مبارزه اجتماعیسازمان  «شکل

  ، هامکان  ی ها و همهزمان  ی یابی درازمدت، به معنای این نیست که در همهیک شکل یا اشکالی از سازمان

یابی، بدون در نظر  معین سازماناندیشانه به اشکال  همان اشکال بایستی به کار بسته شوند. تاکید خشک

های کارگری و  طبقاتی، ترمزی برای شکوفایی ابتکارات و باروری سازمانی جنبش   ی گرفتن پویایی مبارزه

 شود.  دستان شهر و روستا میاجتماعی و مبارزه تهی

 

 ها یادداشت 

، همایون  ها و اعتصابات محالت، ادارات، کارخانه  ی هاتهی کم  یبه تجربه  ی نگاه   ؛یااقتدار توده   یهاوارهاندام   یینوزا  [. 1]
 04.07.2021ایوانی، نقد،  

  ی فعال کارگر  ،ی محمد  نی پرو ،    ن؟ یاد ی بن  راتییتغ  ی برا  یاجرقه  ا یاست    یشت یمطالبات مع  ی کارگران برا  ر یاعتصاب اخ   [. 2]
 05.07.2021ی، خبرنامه گویا، فومن  میگو با مر ودر گفت 

 ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  های صنفی کارگریانجمن [. 3]

 . 1357اسفند    19  ک؛یشماره  ،کار نشریه . [4]

 . 1358 اسفند  6 ی،و واحد یدر مورد ترور رفقا، توماج، مختوم، جرجان   ،3شماره  ، ژهیشماره و ،کارنشریه  [. 5]

ا   ی و دهقان   ی کارگر  یشوراها  [. 6] )والنت  ، ران یدر  آزاد  اقتصاد سیاسی،  ی،  انیدی عطا رش  یترجمه   ،مقدم(   نی شهرزاد  نقد 
26.10.2021 

  ی لی جنگ تحم  هیخلق ترکمن و توج  یو انقالب  کیجنبش دموکرات  هیعل  میها و اتهامات عوامل رژاز دروغ   ییغبار زدا  [. 7]
 2021سپتامبر   5ی، شبنامه،  ، عباس هاشم گنبد

 ی، همان. عباس هاشم [. 8]

 .  1401اردیبهشت  19ای،  ی رسمی علی خامنه ، صفحه کارگران داری در د  اناتیب  [. 9]

https://wp.me/p9vUft-2lV
https://news.gooya.com/2021/07/post-53550.php
https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/ak-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://dialogt.org/abbas-hashemi
http://dialogt.org/abbas-hashemi
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50205
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 . 1398اسفند  2، محمد مزرعه کار، راه کارگر، آن  یو زمینه ها 57اعتصاب کارگران نفت در سال  [. 10]

 محمد مزرعه کار، همان.  [. 11]

ی، نقد اقتصاد سیاسی،  انی دی عطا رشی، ترجمه  جعفر  مان ی پ  ، 1361- 1358  رانیاروابط کار و دولت در صنعت نفت    [. 12]
23.06.2021 

 ای از گزارشات دریافتی از مجامع عمومی مختلف. برگرفته و فشرده  [. 13]

 . 1400مهر   18،  تپه ادامه دارد به مطالبات، اعتصاب در هفت  دن یتا رس [. 14]

گیری اولیه ساختارهای  ، شکل  177، فالخن شماره  گفتگو با مژده ارسی: کنترل سیاسی مدرسه دست ما بودن. ک.    [. 15]
دبیرستان  معترضین  بهمن  تماس  قیام  از  پیش  تهران  شوراهای    1357های  و سراسری  تشکیل گسترده  به  بعدها  که 

های دانشجویی  که حرکت  ن ی، به محض ا56همان موقع، سال  های کشور منتهی شد: » آموزی در مدارس و دانشگاهدانش 
بود  اثر  م خیلیه  ماشروع شد روی   اعتراضات توده   یول گذار  بود. فقط حرکت هنوز  تمام  ای نشده  بود و  های ضربتی 

ها و تعطیل مدارس بود که  آموزی توی خیابان های دانش گیری حرکت ها که تعریف کردم در آغاز شکل شد... ولی این می
خاباتی صورت نگرفته  هنوز هیچ خبری از رفتن شاه نبود. در واقع اگر نگاه کنی به این، این شورا نیست. چون هیچ انت

ها در واقع به نوعی همان  کردم این ها شکل گرفت که بعدا من فکر می بلکه به مفهوم واقعی کلمه از کف خیابان ارتباط 
های اعتصاب خیلی فعال بودند، بعداً  هایی که در کمیته ای شد که همان بچه های اعتصاب بودند. ولی این زمینه کمیته

 .... های شورا شدند نماینده 

 چرا شما را انتخاب کردند؟ حاالـ 

هست    مدام   ن ی که ا  دند یدی م  افه یق  یمن را انتخاب کردند چون از رو   . میبود   ابان یخ  ی تو  گر یمدارس د  یهاما و بچه   خب
ی »ورجاوند«.  ی مدرسه ای؟ گفتم از »ورجاوند«، ]در تظاهرات[ گفتند این نمایندهو فعال است. پرسیدند از کدام مدرسه 

 .  6دیگر را پیدا کردیم...« ص  این طور هم 

ییز و  ، پا14و    13ی سامان نو، شماره  ی، فصل نامه حق شهر، ترجمه آوا مقدس مقایسه کنید با نظر دیوید هاروی،    [. 16]
ممکن است    یک واحد سیاسى جمعى مکانى که از آن   که شهر ممکن است در قالبحتى تصور این. »1389زمستان  

شهرى وجود    هاى اجتماعى رسد. البته جنبش نظر مى   نشأت بگیرد عمل کند غیرمحتمل به  جنبش هاى اجتماعى پیشرو
سازندگان ارائه    دهندگان وتوسعه چه  آن   اى متفاوت ازگونهبر این انزوا غلبه کرده و شهر را به    کننددارند که سعى مى 

دارد بازسازى    سیاسى محلى با گرایش اقتصادى قرار  سرمایه شرکتى و بخش مالى و دستگاه   اند و مورد حمایتکرده
 « کنند.

 . 1401  بهمن ماه 24 های اجتماعی در از اطالعیه و گزارش منتشرشده در رسانه  [. 17]

 

 31i-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033%5Cu0026pgn=4%5Cu0026PHPSESSID=va3in3kefbd0ti02jrjcv9rt76&Id=1558
https://pecritique.com/2021/06/23/%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-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c/
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2021/01/falakhan177.pdf
https://wp.me/p9vUft-31i
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 نیدر اوکرا وهایسنار  یندهیجنگ، نقش ناتو و آ یهاخاستگاه

 ی لوو  شلیو م ی چیفدر  ایلویس بار،یبال   نیبا حضور ات یزگردیم

 

 2022 ژوئن 28

 موستو مارچلو 

 یی : بهرام صفایترجمه

 

جنگ در اوکراین چهار ماه قبل آغاز شد. بنا به اعالم دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جنگ تا  

هایشان بیرون  میلیون نفر را از خانه غیرنظامی انجامیده و حدود پنج 4500همین حاال به مرگ بیش از  

هزار اوکراینی احتماالً   کم دهاین شمار شامل مرگ نظامیان ــ دسترانده و تبدیل به پناهجو کرده است.  

اند. تهاجم  تر در سمت روسیه ــ و چندین میلیون نفری نیست که درون اوکراین آواره شدهشماری بیش

ها به  شان نسلهای غیرنظامی شده که بازسازیی شهرها و زیرساختبه اوکراین منجر به نابودی پُردامنه

ی ماریوپل به  گیر، همانند مواردی که در خالل محاصرهجنایات جنگی چشم  چنینهمکشد، و  میدرازا  

 دست سربازان روسیه رخ داد.  
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با هدف مرور رخدادها از هنگام آغاز جنگ، تأمل پیرامون نقش ناتو، و بازبینی سناریوهای محتمل در آینده،  

الملل از سنت مارکسیستی: اتین بالیبار، صاحب  بین  گر مشهور در سطحمیزگردی برگزار کردم با سه پژوهش

دانشگاه کینگستونی فلسفهکرسی ساالنه اروپایی در  معاصر  استاد  ی  بریتانیا(، سیلویا فدریچی،  )لندن، 

گر ارشد  متحد(، و میشل لووی، پژوهش )همپستد، ایاالت ی سیاسی در دانشگاه هوفسترای فلسفهبازنشسته

آید حاصل  ی آن در ادامه می)پاریس، فرانسه(. بحثی که خالصه پژوهش علمی  ی مرکز ملیبازنشسته

 ی گذشته از طریق ایمیل و تماس تلفنی داشتیم. وگوهای پرشماری است که در چند هفتهگفت

*** 

تهاجم روسیه به اوکراین سبعیت جنگ را بار دیگر به اروپا آورد و جهان را با  مارچلو موستو )م. م.(:  

 چندوچون واکنش به حمله به حاکمیت اوکراین رودررو کرد.  تنگنای 

ی دونتسک حفاظت  زبانِ منطقههای روسخواست از اقلیتتا زمانی که پوتین می  میشل لووی )م. ل.(:

ی مخالفتش با گسترش ناتو به اروپای شرقی  هایش وجود داشت. دربارهمشیکند، نوعی عقالنیت در خط

ی بمباران شهرها و قربانی  حال، این تهاجم سبوعانه به اوکراین، با دنباله این ا شد گفت. بهم همین را می

 شدن هزاران غیرنظامی، از جمله سالمندان و کودکان، هیچ توجیهی ندارد.  

عیار«. جنگی است توأم با ویرانی و دهشت  جنگ پیش روی ما جنگی است »تمام  اتین بالیبار )ا. ب.(:

خواهد آن را در حکم  ای که حکومتش میر همسایه راه انداخته است؛ همسایهتر کشو مندقدرتکه ارتش  

از  ماجراجویی باید  این است که  الزام فوری و بالفصل  بگیرد.  به کار  پیامدی  امپرالیستی بدون هیچ  ای 

ها حمایت  با احساسات، از آنصرفاً    ها باید بدانند که با عمل، و نهها دفاع کرد، و اوکراینیمقاومت اوکراینی

بحثمی اعمالی؟  چه  اینشد.  تاکتیکی  میهای  آغاز  که  محاسبهجاست  مخاطرات  شود،  و  کارآمدی  ی 

 ، به هیچ وجه نباید دست روی دست گذاشت.  حال این با»دفاع« و »حمله«. 

تواند  طور میها، مسئله به همان اندازه مهم این است که اروپا چهدر کنار مقاومت مشروع اوکراینی  م. م.:

شدن به چشم یکی از بازیگران جنگ احتراز کند و تا نهایت ممکن به ابتکارات دیپلماتیک برای   از دیده

رغم  از افکار عمومی ــ به  گیری بخشی چشمپایان دادن به تعارض نظامی یاری برساند. بنابراین خواسته

ی سه ماه گذشته ــ این است که اروپا نباید در جنگ نقشی داشته باشد. اولین  جویانههای ستیزهلفاظی

تر مردم است. چون این خطر وجود دارد که ملتی که همین حاال به دست ارتش  نکته اجتناب از رنج بیش

گیرد و به جای کسانی در واشنگتن د که از ناتو سالح میای بدل شوشود، به اردوگاه نظامیروسیه کشته می

متحد   تر اروپا به ایاالتپا به جنگ بگذارد که به تضعیف دائمی روسیه و وابستگی اقتصادی و نظامی بیش
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عیار و مشروع از حاکمیت اوکراین  امید دارند. اگر قرار به چنین رخدادهایی باشد، جنگ از مرزهای دفاع تمام

های سنگین  ها که از همان ابتدا مارپیچ خطرناک جنگی را تقبیح کردند که به ارسال سالح رود. آنفراتر می

خواهند مردم اوکراین را با  جا غافل نیستند و نمیشک از خشونت هرروزه در آنانجامد، بیبه اوکراین می

نیست، چنان که چندین   بازیطرفی یا وسطتعهد« به معنای بیقوای نظامی روسیه تنها بگذارند. »عدم

اند. مسئله نه بر سر پاسیفیسم انتزاعی در حکم اصل راهبر، بلکه بر سر بدیل  کاریکاتور سودمند نشان داده

بیانیه یا  عمل  هر  سنجیدن  معنای  به  کار  این  است.  مشخص  در  دیپلماتیک  آن  نقش  براساس  ای 

 قبول برای احیای صلح.  راتی قابلشدن به هدف اصلی در شرایط جاری است، یعنی آغاز مذاک نزدیک

هیچ تنگنایی در کار نیست. جنگ روسیه علیه اوکراین را باید محکوم    سیلویا فدریچی )س. ف.(:

گناه و دهشتی که هزاران نفر  توان آورد برای ویران کردن شهرها، کشتار مردم بیکرد. هیچ توجیهی نمی

می آن  در  زندگی  به  مهموادار  بسیار  این  است.  تشوند.  نظامی  یورش  این  با  ملی  حاکمیت  نقض  از  ر 

باید بسیاری تحرکات ایاالت این با متحد و ناتو را محکوم کرد که در تحریک به   حال، من موافقم که 

ی اروپا برای ارسال سالح به اوکراین،  متحد و اتحادیه تصمیم ایاالت   چنینهمجنگ نقش ایفا کردند، و  

نامعلومی به درازا خواهد کشاند. با ارسال سالح باید مخالفتی ویژه داشت، چرا که  که جنگ را برای مدت  

داد که ناتو تا کنار مرزهایش  متحد به روسیه تضمین می شد متوقف کرد اگر ایاالتتهاجم روسیه را می

 یابد.  گسترش نمی

از مهم  م. م.: یکی  آغاز جنگ،  دربارهاز هنگام  بحث  موضوعات  کمکترین  نوع  به  ی  باید  بوده که  ی 

آوردن شرایطی که به ویرانی   ی روسیه ارائه شود، اما بدون پدیدها برای دفاع از خود در برابر حملهاوکراینی

انگیزِ  المللی بینجامد. از جمله موضوعات بحثها در سطح بینتر در اوکراین و گسترش درگیریهر چه بیش

ها علیه  ی پرواز ممنوع بر فراز اوکراین، سطح تحریمی منطقههای اخیر درخواست زلنسکی برای برقرار ماه

تر از آن، کفایت ارسال سالح برای حکومت اوکراین بوده است. به نظر شما، تصمیماتی که  روسیه و، مهم

آن در آینده   گیریترین شمار ممکنِ قربانیان در اوکراین و ممانعت از اوج باید برای کسب اطمینان از کم

 د چیست؟ اتخاذ شو

ی اوکراین حال حاضر داشت: فقدان دموکراسی، ستم بر اقلیتِ  توان انتقادات بسیاری دربارهمی م. ل.:  

توان حق مردم اوکراین را برای دفاع از خود در  گرایی«، و بسیاری موارد دیگر. اما نمیزبان، »غربروس

ها به تعیین  و جنایتکارانه به حق ملت  شان، آن هم با این تجاوز سبوعانهبرابر تهاجم روسیه به سرزمین

 سرنوشت، انکار کرد.  
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ترین معنای کلمه، »جنگی مشروع«  ها علیه تهاجم روسیه، به دقیقبه باور من، جنگ اوکراینیا. ب.:  

کاری و  برانگیز است، و تاریخ بلند آن در غرب عاری از دستای پرسشآگاهم که این مقولهکامالً    است.

ی مناسب دیگری سراغ ندارم. بنابراین، از این واژه استفاده ت مهلک نبوده است، اما هیچ واژهتزویر یا توهما 

جنگی است که در آن تشخیص مشروعیت آنانی   کنم، هرچند باید خاطرنشان کنم که جنگ »مشروع«می

زم است طرف  الملل ــ کافی نیست، بلکه الکنند ــ معیار حقوق بینکه از خود در برابر تهاجم دفاع می

ها ــ یا  ی جنگمدافعان را هم گرفت. و این جنگی است که حتی کسانی مانند من، که برایشان همه

بار است، هیچ امکانی برای انفعال  های امروز، در شرایط امروز جهان ــ ناپذیرفتنی و فاجعهی جنگهمه

 کنم.  ی ضدیت با پوتین را انتخاب میگزینههیچ اشتیاقی  ندارند. چرا که پیامد انفعال بدتر است. بنابراین بی

تری بر نیاز به جلوگیری از  خواهم تمرکز بیشکنم، اما میوهوای این مالحظات را درک میحال  م. م.:

تر  جنگی عمومی و به این ترتیب بر نیاز فوری به رسیدن به پیمان صلح داشته باشم. هر قدر جنگ بیش

کس به رو برگرداندن و  یابد. هیچی جنگ افزایش میتر دامنهیشبه طول بینجامد، مخاطرات گسترش ب

ای نظیر روسیه  کند. اما باید دریابیم که وقتی بحث قدرتی هستهنادیده گرفتن رخدادها در اوکراین فکر نمی

ای در آن فعال نیست، توهم است اگر گمان کنیم  مالحظهطلبِ قابلدر میان است که هیچ جنبش صلح

 در جنگ علیه پوتین »پیروز شد«.   توانکه می

به  ا. ب.: نظامی ــمن  از تشدید تحرکات  از سالح هسته  شدت  استفاده  این  ای ــ میاز جمله  ترسم. 

آید اما حرفی از پاسیفیسم در میان  شمار میای روی میز بهای هولناک است و آشکارا هنوز گزینهمسئله

مداخله«.  ی مقاومت است. بگذارید دوباره نرویم سراغ بحث »عدمها برا نیست. نیاز فوری کمک به اوکراینی

نکند، سالح    ی اروپا سرباز روانهی اروپا همین حاال هم پایش به جنگ باز شده. ولو اتحادیههرچند اتحادیه

 کند. این شکلی از مداخله است.  فرستد ــ و به گمانم کار درستی هم میمی

را پذیرفت؛    2022 نون ارسال کمک برای دفاع از دموکراسی در اوکراینمه، دولت بایدن قا 9در  م. م.:  

میلیارد دالر کمک نظامی و مالی به اوکراین. حجم عظیمی است که باید   ای شامل بیش از چهلبسته

آید این کمک برای تأمین  ی اروپا را هم به آن افزود. به نظر میهای کشورهای گوناگون اتحادیهکمک

زنی دامن زد، هنگامی که  ژوئن به این گمانه 15درازدامن تعبیه شده است. خود بایدن در    ی جنگیبودجه

تر  میلیارد دالر خواهد فرستاد. تأمین روز به روز بزرگ ای بالغ بر یکمتحد کمک نظامی اعالم کرد ایاالت

وگوهای بسیار الزم  چنان از گفتمتحد و ناتو، زلنسکی را تحریک کرد تا هم ابزار جنگی از جانب ایاالت 

های گذشته  هایی که در جنگکه بسیاری از سالح عالوه، با توجه به آنبا حکومت روسیه دوری کند. به

برای جنگارسال شده پایاناند  با  به کار رفتهبندیهایی دیگر  متفاوت  به نظرهای  این فکر معقول    اند، 
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ها برای کاری غیر از بیرون راندن نیروهای روسی از سرزمین اوکراین استفاده  آید که مبادا این محمولهمی

 شوند. 

ی تضمین به روسیه است که  ی اروپا ارائهمتحد و اتحادیه به گمان من بهترین حرکت ایاالت   س. ف.:

برلین به میخاییل گورباچف داده شد،    اوکراین به ناتو نخواهد پیوست. این قول به هنگام فروپاشی دیوار 

شود. بسیاری افراد در  حل دیده نمی ای برای رسیدن به راهگرچه هرگز مکتوب نشد. متأسفانه، هیچ عالقه

اند.  اند و برایش آماده شدههاست از تقابل با روسیه حمایت کردهمتحد سال ساختار نظامی و سیاسی ایاالت

به اکنون جنگ  توجیو  به  کنارآسانی  و  نفت  استخراج  شدید  افزایش  برای  نگرانی  هی  برای  گذاشتن  ها 

های  اش برای توقف حفاری در زمینشود. همین حاال هم بایدن از قول انتخاباتیگرمایش جهانی بدل می

ــ که می میلیاردها دالر  انتقال  نیز شاهد  ما  است.  نشسته  زندگی هزاران  امریکا پس  بهبود  برای  تواند 

اصلی جنگ هم    متحد هستیم، که البته برنده استفاده شود ــ به مجتمع صنعتی نظامی ایاالت  امریکایی 

 شود.  خواهد بود. صلح با تشدید درگیری حاصل نمی

شمارند، ها، گرچه اقلیتی کمهای چپ به تهاجم روسیه بپردازیم. برخی سازمانبگذارید سراغ واکنش  م. م.:

اند ــ  اند و از تقبیح صریح »عملیات نظامی ویژه«ی روسیه سر باز زدهمرتکب اشتباه سیاسی بزرگی شده 

اعتبارتر جلوه خواهد  ی ناتو یا دیگران را بیگونه محکوم کردن تهاجمات آینده اشتباهی که، از جمله، هر

ری  تواند سیاست را در چارچوبی جز رفتاای است که نمیداد. این کار بازتاب دیدگاه ایدئولوژیک کوکورانه

متحد   برحسب تالش برای تضعیف ایاالتصرفاً    ی مسائل ژئوپولیتیک را بایدبعدی ببیند، انگار همهتک

اند که مستقیم یا غیرمستقیم  زمان، بسیاری افراد دیگر در چپ هم تسلیم این وسوسه شدهارزیابی کرد. هم

الیستی، سبزها در آلمان یا الملل سوسیهای تخاصم در جنگ باشند. شخصاً از مواضع بینیکی از طرف

زده نشدم ــ گرچه روی آوردن ناگهانی  متحد شگفت معدود نمایندگان مترقی حزب دموکرات در ایاالت

خراش و نابهنجار  دادند همواره گوشطلبی سر میگری از جانب افرادی که همان روز قبل داد صلحبه نظامی

های  افتم که در هفتهاصطالح »رادیکالِ« چپ میبهبوده است. من در عوض به یاد بسیاری از نیروهای  

اند. باور دارم که نیروهای مترقی اگر با جنگ مخالفت نکنند،  اخیر غرق در هیاهوی هواداران زلنسکی شده

از کف میبخشی حیاتی از دلیل وجودی ایدئولوژی اردوگاهدهند و دستشان را  های متقابل  آخر تسلیم 

 شوند. می

ل.:   ابم.  میدر  یادآوری  استداللی تدا  اوکراین  به  تهاجم  برای  پوتین  »توجیهات«  از  یکی  که  کنیم 

سخنرانی در  او  بود.  در  ضدکمونیستی  جنگ،  آغاز  از  پیش  »کامالً   21ای  اوکراین  که  گفت  فوریه، 

ی بلشویکی و کمونیستی بوده«، و لنین »مؤلف و معمار« این کشور است. پوتین  ی روسیهوپرداختهساخته
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ی تزاری ــ از طریق الحاق  ی تاریخیِ« پیشابلشویکی ــ یعنی روسیهآمال خود را برای احیای »روسیه

 اوکراین اعالم کرد.  

کرد  پوتین گفته که لنین سازشی مهلک با ناسیونالیسم اوکراینی داشت، و اگر چنین کاری نمی  ا. ب.:

اینی در نگاه ساکنان بخشی از روسیه بوده است.  های اوکربود، چرا که سرزمیناوکراین مستقلی در کار نمی

کنم  شک، من فکر میانجامد. بیاین حرف در نهایت به اتخاد موضعی در حمایت از استالین علیه لنین می

 ها« حق با لنین بود.  ی »ملیتدر بحث معروف مسئله

ا برای رهایی خود از  ه ی ملتلنین نوشت که گرچه ممکن است یک قدرت امپریالیست از مبارزهم. م.:  

مشی چپ برای حمایت  چنگ قدرت امپریالیست در راستای منافع خود سوءاستفاده کند، این مسئله نباید خط

اند و از حق  سرنوشت را دگرگون کند. نیروهای مترقی همواره حامی این اصل بوده  ها در تعییناز حق ملت

 اند.  ی مردم دفاع کردهاراده شان براساس تجلی های مجزا برای تثبیت مرزهایدولت

از همه  گیر احزاب چپ »رادیکال« جهان، حتی احزابی که بیش  دلیل نیست که اکثریت چشمبی م. ل.:  

شوروی سوسیالیسمِ  را  در حسرت  اوکراین  به  روسیه  تهاجم  شیلی،  و  یونان  کمونیست  احزاب  نظیر  اند، 

هایی نظیر ونزوئال،  هایی مهم از میان چپ، و حکومتاند. متأسفانه، در امریکای التین، نیرومحکوم کرده

اند ــ از جمله لوال، رهبر حزب کارگران در  طرف« گرفتهموضعی »بیصرفاً    اند یاجانب پوتین را گرفته

ها  که لنین مطرح کرد ــ یا حق امپراتوری  سرنوشت مردم ــ چنان  برزیل. چپ باید از میان حق تعیین

توانی هر دو را داشته باشی، چرا  ای اشغال سایر کشورها یکی را انتخاب کند. نمیبرای تهاجم و تالش بر

 هایی ناسازگارند.  که گزینه

های فمینیستی نظیر  های اجتماعی و سازمانهای عدالتگویان جنبشمتحد، سخن در ایاالت س. ف.:  

متحد و ناتو   اند که دفاع ایاالتگفتهاند. هرچند ی روسیه را محکوم کرده( حملهCode Pink) پینک کُد

های  متحد در افغانستان، یمن و عملیات ی ناتو و ایاالت که کارنامهگزینشی است، چنانکامالً    از دموکراسی

متحد   توان ادامه داد. ریاکاری دفاع ایاالتدهد. و این فهرست را می[ گواهی می2] [ در ساحل1]  افریکام

ا اوکراین  در  ایاالتاز دموکراسی  این نظر هم آشکار است که متوجه سکوت حکومت  برابر   ز  در  متحد 

نابودی مداوم زندگی فلسطینیاشغال سبوعانه اسرائیل و  باید  ی فلسطین به دست  نیز  ها باشیم. این را 

ها گشود که راه مهاجران امریکای  متحد وقتی درهای خود را به روی اوکراینی خاطرنشان کرد که ایاالت 

ی مرگ و زندگی است.  اند، مسئلهشان گریختهرا سد کرد، گرچه برای بسیاری افراد که از کشورهایالتین  

شان اوکازیو کورتز ــ از ارسال سالح به  ی شرمساری چپ است که چپ رسمی ــ در رأسشک مایهبی

هایی بپردازند  رفتر به حهای رادیکال با کنجاوی بیشامیدوارم رسانه  چنینهماوکراین حمایت کرده است.  
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خوش  شود. برای مثال، چرا بر اثر جنگ در اوکراین، »افریقا دستکه در سطح رسمی به خوردمان داده می

ای سبب شده کشورهای افریقایی به غالت اوکراین وابسته  المللیهای بینشود«؟ چه سیاستگرسنگی می

اند و سبب  ریقا را در چنگ خود نگاه داشتههای افالمللی بخش عظیمی از زمینهای بینباشند؟ چرا شرکت

خواهم بار دیگر بپرسم: زندگی  [ صحبت کنند؟ می3اند بسیاری افراد از »تقالی جدید بر سر افریقا«] شده 

 شود؟های مرگ باعث برانگیختگی میاست؟ و چرا فقط برخی شکل  مندارزشچه کسانی  

رغم حمایت فزاینده از ناتو در پی تهاجم روسیه به اوکراین ــ که آشکارا در درخواست رسمی به   م. م.:

مان را معطوف  شود ــ ضروری است نهایت تالشفنالند و سوئد برای عضویت در این سازمان دیده می

ان )ناتو( را به  ترین ماشین جنگی جهترین و تهاجمیبه اطمینان از این امر کنیم که افکار عمومیْ بزرگ

کند. در این داستان، ناتو بار دیگر خود را در مقام  حلی برای معضالت امنیت جهانی نگاه نمیچشم راه

زدن  قطبی، به دامنی تکاش برای گسترش و سلطهدهد؛ سازمانی که با انگیزهسازمانی خطرناک نشان می

حال تناقضی در کار است. کمابیش    با اینانجامند.  کند که به جنگ در جهان میهایی کمک میبه تنش

اش  فقط فهمیده راهبرد نظامیتوانیم بگوییم که پوتین نهچهار ماه پس از آغاز این جنگ، با اطمینان می

المللی ــ قدرتی به نام ناتو را تقویت کرده  آخر ــ حتی از منظر اجماع بینغلط از آب درآمده، بلکه دست

 را محدود کند.  ی نفوذشخواست عرصهکه می

کنند ناتو باید در پایان جنگ سرد به همراه پیمان ورشو  ی کسانی هستم که فکر میمن در زمرها. ب.:  

بخشی،  بسا عمدتاً کارکرد انضباطبر کارکردهای بیرونی، چه  حال، ناتو، عالوه این شد. بااز میان برداشته می

گمان با نوعی امپریالیسم پیوند  ها بیی اینه است. همهسازیِ، اردوگاه غرب را هم داشتبگذریم از اهلی

ی خود استقالل ژئوپولیتیک  کند اروپا در معنای گستردهدارند: ناتو بخشی از ابزاری است که تضمین می

راستینی در برابر امپراتوری امریکا نخواهد داشت. این یکی از دالیلی است که ناتو پس از جنگ سرد حفظ  

ک موافقم  و  فاجعهشد.  پیامدهایی  کار  این  در  ه  دیکتاتوری  چندین  ناتو  است.  داشته  برای کل جهان  بار 

شان گرفته، آن هم  ی نفوذ خود را تحکیم کرده است. ناتو از هرگونه جنگ حمایت کرده یا نادیدهعرصه

چه  آن  اند.دهآماند و جنایت علیه بشریت به شمار میشان تا حد کریهی جنایتکارانه بودههایی که برخیجنگ

 دهد. ی ناتو تغییر نمیحاضر بر اثر اقدامات روسیه در حال وقوع است نظرم را درباره در حال

شمار تهاجم نظامی به  متحد است و مسئول بی ی ایاالت ناتو سازمانی امپریالیستی تحت سلطه  م. ل.:

می اشمار  سرد  جنگ  مخلوق  که  نظامی،  ـ  سیاسی  هیوالی  این  نابودی  برای  آید.  بنیادی  نیازی  ست، 

  2019جمهور نولیبرال فرانسه، در  های اخیر سبب شد مکرون، رییسدموکراسی است. تضعیف ناتو در سال

بار روسیه به اوکراین جان  اعالم کند که این پیمان دچار »مرگ مغزی« شده است. متأسفانه، تهاجم جنایت
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نظیر سوئد و فنالند ــ اکنون تصمیم به عضویت در  طرف ــ ای به ناتو دمیده است. چندین کشور بیتازه

شوند. آلمان، که دو سال قبل  متحد در شماری عظیم در اروپا مستقر می ناتو دارند. نیروهای نظامی ایاالت

بیبه فشار  بودجهرحمانهرغم  نشد  حاضر  ترامپ  نظامیی  گرفته  ی  تصمیم  اخیراً  دهد،  افزایش  را  اش 

 بسا نابودی نجات داد.  زی تسلیحاتی کند. پوتین ناتو را از سقوط آرام و چهصدمیلیارد یورو صرف نوسا

طلبی ناتو و  ی توسعهکننده است که جنگ روسیه علیه اوکراین به نسیانی عظیم دربارهنگران  س. ف.:

متحد انجامیده است. وقت آن است که کتاب   ی اروپا و ایاالتهای امپریالیستی اتحادیهحمایتش سیاست

(  Daniel Ganserی دنیل گنسر )( نوشتهNATO’s Secret Armies)   های سّری ناتو تشار

ی  اش در بمباران و تجزیهدست ناتو، نقشش در عراق و پیشگامیرا دوباره بخوانیم و بمباران یوگسالوی به

ـ تازه این عیار  اعتنایی تمامهای بینمونههای اخیر ناتوست.  ها فقط معدودی از عملیاتلیبی را به یاد آوریمـ 

تر از آن است که بتوان برشمرد. به احتضار ناتو پیش از تهاجم روسیه به  و ذاتیِ ناتو به دموکراسی بیش

روی ناتو به سوی اروپای شرقی و حضورش در افریقا عکس آن  برعکس. پیشکامالً    اوکراین باور ندارم. 

 دهد.  را نشان می

ار معلوم بر بسیاری از نیروهای چپ در دولت تأثیر گذاشته است. ائتالف اکثریت  این نسیان از قرم.م.:  

پارلمانی در فنالند اصول تاریخ خود را زیر پا گذاشته و اخیراً به پیوستن به ناتو رأی مثبت داده است. در  

ح برای  اسپانیا، بخش بزرگی از پودموس اونیداس به جمع طیف سراسر پارلمان پیوسته و از ارسال سال

افزایش چشم اوکراین و  بودجهارتش  ناتو در  کند که همی نظامی حمایت میگیر  با نشست  است  زمان 

ها را نداشته باشد، به  ژوئن. اگر حزبی شجاعت مخالفت جدی با این سیاست   29 - 30 مادرید به تاریخ

ا دمار از روزگار احزاب  تر بارهگری در اروپا کمک خواهد کرد. این نوکرصفتی سیاسی پیش گسترش نظامی

 که وقتش برسد حاصل این اقدامات را خواهیم دید.  چپ درآورده، از جمله پای صندوق رأی، به محض آن

باشد، و برای    مندقدرتقدر کفایت  بهترین کار برای اروپا این است که برای دفاع از قلمروِ خود به  ا. ب.:

د وجود داشته باشد ــ به بیان دیگر، سازمان ملل باید به  المللی کارآماین کار باید یک نظام امنیت بین

قدر ناتو  رو شود و از بند حق وتوِ اعضای دائمی شورای امنیت خالص شود. اما هر و سیاقی دموکراتیک زیر 

تر از  تر پس خواهد نشست. در کوزوو، لیبی و مهمعنوان نظامی امنیتی پیش برود، سازمان ملل بیشبه

ی،  گر میانجیهای سازمان ملل برای  متحد و ناتو در ابتدا تضعیف توانایی ، هدف ایاالت2013همه در عراقِ  

 المللی بود.تنظیم روابط و عدالت بین



429 
 

ها ناتو را تنها راه نجات از خشونت و  سره متفاوت است؛ آنشنویم یکها میداستانی که از رسانه  م. م.:

را فراگرفته و شهروندان  کنند. از سوی دیگر، روسثباتی سیاسی معرفی میبی هراسی هم سراسر اروپا 

 شوند.  روسیه با خصومت و تبعیض مواجه می

کالزویتس »عامل اخالقی« در جنگ خواند  چه  آن  ی لی در زمینهبسا خطر اصگیر ــ چهخطر چشم  ا. ب.:

دلی دارد، البته در پس  ها همدرستی با اوکراینیگردد که بهــ به وسوسه برای تحریک افکار عمومی بازمی

ی تاریخ روسیه و شوروی تغذیه  ونیمه دربارهها این احساسات را با حقایقی نصفههراسی، رسانهنوعی روس

جا میکننمی الیگارشیک حاکم  رژیم  ایدئولوژی  را همان  روسیه  احساسات مردم  یا سهواً  زنند.  د وعمداً 

شان با رژیم و  ای که پیوندهایدرخواست تحریم و بایکوت هنرمندان، و نهادهای فرهنگی و دانشگاهی

ند است، اگر  خود امری ناپسخودیدار کردن فرهنگ روسیه بهرهبرانش ثابت شده به جای خود. اما لکه

 های فرار از فاجعه به افکار عمومی روسیه بازگردد. درست باشد که یکی از معدود بخت

ویژه تلخ و مخرب است. برخی افرادی که هرگز هیچ حمایتی از  ها علیه افراد بهشماری از تحریم  م. م.:

ند که در روسیه متولد  گیربه این خاطر هدف تحریم قرار میصرفاً    اندهای حکومت روسیه نکردهسیاست

ریزد ی جنگ. این کارها آب به آسیاب پروپاگاندای ناسیونالیستی پوتین میاند، فارغ از نظرشان دربارهشده 

 و ممکن است شهروندان روسیه را پشت حکومتشان متحد کند.  

پوتین انتظار  ی  ای مانند روسیهآور است که از شهروندان دیکتاتوری پلیسیتعارف بگویم، شرمبی  ا. ب.:

باید »موضع  داشته باشیم اگر می با روی خوش مواجه شوند حتماً  خواهند در »کشورهای دموکراتیک« 

 بگیرند«.  

ی  ای سرتاپا ارتجاعی است، درست مثل همههراسی را باید نفی کرد. این ایدئولوژیموافقم. روس  م. ل.:

نکتشکل  که  کنم  اضافه  باید  ناسیونالیسم شوونیستی.  از  ههای  که  است  این  جهانی  برای چپ  مهم  ی 

شان را با بسیاری از افراد،  بستگیهم   چنینهممقاومت مردم اوکراین در برابر تهاجم روسیه حمایت کنند و  

سازمان و  جنایتنشریات  جنگ  مخالف  که  دهند  نشان  روسیه  در  این  ها  هستند.  اوکراین  در  پوتین  بار 

ناگون در روسیه هم صادق است که ادعای چپ بودن دارند و اخیراً  ها و احزاب سیاسی گوی گروهدرباره

 اند.  ای در محکومیت حمله به اوکراین منتشر کردهاعالمیه

 ی نظرتان پیرامون روند آتی جنگ و سناریوهای محتمل آتی صحبت کنیم. بیایید در پایان درباره م. م.:

اندازه به تحوالت آتی بدبین بود. شخصاً معتقدم بخت اجتناب از فاجعه  توان بیفقط و فقط میا. ب.:  

ویژه اگر  کم سه دلیل برای این حرف دارم. اول، تشدید جنگ محتمل است، بهرنگ است. دستبسیار کم
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عارف« محصور  های متمقاومت در برابر تهاجم بتواند ادامه داشته باشد؛ و جنگ دیگر در چارچوب »سالح 

های کشتار جمعی« ندارند. دوم، اگر  هایی که این روزها مرز چندان روشنی با »سالح نخواهد ماند ــ سالح 

بار خواهد بود اگر  شک، فاجعهجنگ »نتیجه«ای داشته باشد در هر حالت چیزی جز فاجعه نخواهد بود. بی

ین ترتیب جسارت اقداماتی دیگر از همین  پوتین با در هم شکستن مردم اوکراین به اهدافش برسد و به ا

اگر مجبور شود جنگ را متوقف کند و عقب بنشیند؛ در این صورت شاهد    چنینهمدست را پیدا کند؛ یا  

ها  ای خواهیم بود که جهان بار دیگر فلج خواهد شد. هر یک از این نتیجهشده بندیبازگشت سیاست بلوک

ها دوام خواهد داشت. سوم، جنگ و پیامدهایش بسیج  آورد که مدتمی  فوران ناسیونالیسم و نفرتی را به بار 

وهوایی را به عقب خواهد برد ــ در واقع بحران را تشدید خواهد کرد، و فراموش  ی آبجهانی علیه فاجعه

 ایم.  نکنیم که همین حاال هم زمان بسیار زیادی از دست داده

ی تأخیر در نبرد با تغییر اقلیم، که اکنون با رقابت تسلیحاتیِ  ویژه در زمینهها موافقم، بهبا این دغدغه  م. ل.:

 شود.  کشورهای نگران از جنگ به حاشیه رانده می

متحد و کشورهای ناتو هیچ قصدی برای دادن اطمینان به روسیه در   من هم بدبینم. ایاالت  س. ف.:

بار برای اوکراین، روسیه  زهای روسیه ندارند. بنابراین، جنگ با پیامدهایی فاجعهروی تا مر پیشخصوص عدم

توانم هیچ سناریویی برای آینده جز گسترش وضعیت جنگ  و کشورهای دیگر ادامه خواهد داشت. نمی

های جهان به واقعیت پیوسته و، بار  دائمی تصور کنم. این وضعیت همین حاال هم در بسیاری از بخش

گر خواهد شد.  بینیم که منابع بسیار الزم برای حمایت از بازتولید اجتماعی صرف اهداف ویرانمی  دیگر،

ناراحتم که می فمینیستیسخت  هیچ جنبش عظیم  و  بینم  اعتصاب کند  بیاید،  خیابان  به  نداریم که  ای 

 ها پایان ببخشد.  مصمم باشد به تمام جنگ

ها پایان نخواهد یافت. صلحی »ناقص« اما فوری بدون  دیکنم جنگ به این زومن هم گمان می  م. م.:

از خصومت بهتر  نتیجهشک  نیروهای حاضر در میدان در پی  از  اما بسیاری  است،  مداوم  ای دیگر  های 

کند »تا زمان پیروزی پشت اوکراین خواهیم بود«، دورنمای  هستند. هر زمان که رهبر دولتی اعالم می

کم میرنگمذاکرات  اینشود.  تر  میبا  فکر  محتملحال  مدتی  کنم  تا  جنگ  تداوم  شاهد  که  است  تر 

نامشخص خواهیم بود و سربازان روسیه باز هم با ارتش اوکراین خواهد جنگید که ناتو آن را تجهیز و  

ی نظامی مبارزه  حلی دیپلماتیک و علیه افزایش بودجهکند. چپ باید با تمام قوا در حمایت از راهحمایت می

اقتصادی و اجتماعی    آخر بر دوش کارگران جهان خواهد بود و به بحرانی جنگ دستچرا که هزینهکند،  

ی راست افراطی خواهند بود که  هایی در جبههشدیدتر خواهد انجامید. اگر چنین شود، احزاب پیروز همان

 زنند. می های سیاسی اروپاتر بر بحثتر و ارتجاعیاین روزها مهر خود را به سیاقی تهاجمی
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بندی مجدد  : اگر بخواهم دورنماهای مثبتی مطرح کنم باید بگویم که الزم است هدف ما ترکیبا. ب.

ها  ها و ملیتی ملتها و خودمان، به ترتیبی که مسئلهها و اوکراینیاروپا باشد، در راستای منافع روس

تر و چندزبانی و چندفرهنگی  به اروپای بزرگدادن    تر ابداع و شکلسراسر بازاندیشی شود. هدف بلندپروازانه

مدت  قدر هم در کوتاهی اروپا، هرخواهد بود که پذیرای جهان باشد ــ در عوض نظامی کردن اتحادیه

ها« متمرکز کنیم، در غیر این صورت با زلزله  مان را بر دوری از »نبرد تمدنناگزیر به نظر بیاید. باید هدف

 مواجه خواهیم شد.  

ای  گویم باید اروپایی دیگر و روسیهتری پیشنهاد کنم، میاگر بخواهم هدف ایجابی بلندپروازانه  :م. ل.

داری جنگ به  گفت »سرمایهصفتشان. ژورس میدار انگلهای سرمایهدیگر تصور کنیم، عاری از الیگارش

زمان دیگری در گوش طنین آورند.« این حرف بیش از هر  طور که ابرها طوفان به بار میآورد، همانبار می

داری، سوسیالیستی و  های اورال ــ پساسرمایهاندازد. فقط در اروپایی دیگر، از اقیانوس اطلس تا کوهمی

ای است بر  توان به عدالت و صلح رسید. سناریویی محتمل است؟ این وظیفهبومی ــ است که میزیست

 تک ما.  دوش تک

  

های خارجی برای سایت نقد ارسال کرده است.  سایت قبل از انتشار آن در مجالت و وب  ی حاضر را مارچلو موستو* مقاله 

 شود. منتشر می  ژاکوبنسایت  ی حاضر به زودی در وب مقاله 

 

 ها یادداشت 

 متحد امریکا.  ستاد فرماندهی افریقای ایاالت [. 1]

ی تا شرق افریقا، از سواحل اقیانوس اطلس تا کرانه ای وسیع میان صحرای افریقا و ساوانای سودان که از غرب  منطقه   [. 2]

 دریای سرخ، کشیده شده است. 

به طول انجامید    1914تا    1881( که از  scramble for africaای موسوم به »تقال بر سر افریقا« ) اشاره به دوره   [. 3]

 ودند.  ی افریقا بهای اروپایی درگیر اشغال، تجزیه و استعمار قاره و در خالل آن قدرت 

 

 31C-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-31C
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 ی« دولت یافتهی »بسطنظریه

 

 2022ژوئیه  2

 نوی: کارلوس نلسون کوتینوشته

 ان ی: تارا بهروز یترجمه

 

 ی مدنی« ـ مفهوم »جامعه1
  یمثابه  به)  یهژمون  از  یگرامش  برداشت  یهایبندصورت  نخستین  به  پیشین]*[  فصل  در  که  یهنگام

  م، یکرد  اشاره(  نیلن  یها یبندصورتبر    یکیالکتید  فائق آمدن  و[  concretizationساختن ] مشخص
ی خاص و  است که آن را به یک نظریه یاساس عنصر فاقد یک  هنوزی سیاسی گرامشی نظریه که دیدیم

سپهرِ    یمثابهبه    ،یهژمون  یاجتماع  پیکر  یماد  حامل  یمثابه  به   «ی مدن  یجامعه»  مفهومبدیع بدل کند:  

  دفترهای زندان   در  فقط  مفهوم   ن یا  آن.   محدود  یمعنا   به   دولت   و  ی اقتصاد  ی هارساختیز  ن یب  یانجیم

  خاطرنشان   و  هنوشت  را   مفهوم   ن یا  شناختیمتن  یهالیتحل  ن یترکامل  از   یکی   و یباب  نوربرتو .  گرفت  شکل
 ه است که: کرد
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، مفهومی که  مفهومی کلیدی است ی سیاسی گرامشیبرای بازسازی اندیشه  ی مدنیْجامعه»مفهوم  

 [  1عزیمت در نظر گرفته شود.«] باید به عنوان نقطه

ــ به نتایج نظری نادرستی   اششناختیهای متنبا این حال، معتقدم که واکاوی بابیو ــ به رغم شایستگی
به2انجامد.]می او  تفاوت مهم مفهوم  [  به  اشاره میجامعهدرستی  مارکس  و  گرامشی  نزد  کند:  ی مدنی 

که »از نظر گرامشی  حالی داند، دری مدنی را زیربنای مادی، یعنی زیرساخت اقتصادی، میمارکس جامعه
اما بابیو از   [3وجودی روبنا متعلق است.«] وجودی ساختار تعلق ندارد بلکه به وجهی مدنی به وجهجامعه

  عاملِ (  یاقتصاد  یهیپا) یْمدن  جامعه   مارکس،  از نظر  که   جاآن  از رسد:  گیری اشتباهی میاین نکته به نتیجه
ایجاد شده در این مفهوم توسط    ر ییتغ  که   کندگمان می  ظاهراً   و یباب  بود،  خی تار  نییتب  در   یاصل  یشناختیهست

  را   این ویژگی  وتکوینی و تبیینی کند   ـ شناختیمرکزیت هستیگرامشی باعث شده که او زیربنا را فاقد  
وجهی    مثبتْ  و  فعال  وجودیِ وجه  نیا  مارکس،»به نظر  .  دهد  نسبت  یمدن  جامعه  یعنی   ،روبنایی  یعنصر  به

  پردازِ هی نظر  کی  عنوان  به  یگرامش  ن،یبنابرا [4].« است   ییروبنا  ،یگرامش  اما در دیدگاه.  یساختار  است
ایده  ی،اجتماع   یروبنا   بر  را  یخیتار  روند  یکنندهنییتع  عنصر  که  شودیم  توصیف  ستیآل اندیشمندی 

 . یاقتصاد بنیان بر نه  دهد،یم قرار یاسیس

کند:  در حقیقت، اشتباه بابیو ناشی از دو سوءبرداشت است. نخست، استدالل او از ترتیب منطقی پیروی نمی
ی مدنی همانند مارکس نیست، پس چرا باید بپذیریم که این مفهوم از نظر  اگر درک گرامشی از جامعه

زندانی  نویسنده کارکرد    دفترهای  آلمانی}مارکس{  اندیشمند  و  )یعنی نسایک}گرامشی{  دارد  ی 

ی مدنی  ی جامعهگفتیم، بابیو مسئلهچه  آن  ی »نهایی« است(؟ دوم، در پیوند تنگاتنگ باکنندهعامل تعیین
متقابالً مشروط پیوند  با  رابطه  در  را  گرامشی  دیدگاه  قرار    یکنندهدر  مورد سنجش  زیربنا  و  روبنا  میان 

ی  ی دولت ارجاع دارد: مفهوم »جامعهقع به مسئلهکه درک کند که این مفهوم در وا دهد، بدون اینمی
های جدید است.  ی مارکسیستی دولت با تعیّنمدنی« ابزار ترجیحی گرامشی برای غنا بخشیدن به نظریه

اگر، همان این غنابخشی منجر به مشخصو در واقع  باشد که  این حرف درست  سازی  طور که دیدیم، 
تر  ی روبناست )یعنی این تعیّن با قویکنندهشود که چگونه بنیان اقتصادی تعییندیالکتیکی این مسئله می

پیچیده مدنیْ  جامعه  میانجیشدنِ  و  میتر  آنمندتر  هیچشود(،  به  امر  این  نمیگاه  اصل  وجه  انکار  تواند 
ط اجتماعی  بنیادین ماتریالیسم تاریخی از سوی گرامشی باشد، یعنی این اصل که: تولید و بازتولید رواب

  برآورد  یبرا   نکته  نی ا حیصح  درک   من،  اعتقاد   بهشناختی اصلی در تبیین تاریخ است.  جهانیْ عامل هستی
 یمدن  یجامعه  از  او  برداشت  درک  یبرا  بلکه  سم،ی مارکس  تکامل  در  یگرامش  گاهیجا  فقطنه  یمنصفانه

  در   را  هاآن  صرفاً«»  بلکه   کرد،  وارونه  نه  و  انکار  نه  را  مارکس  اساسی  ی کشفیاتگرامش.  است   یضرور 
 . کرد مشخصداد و  گسترش  ،غنا بخشید یخیتار  سمی الیماتر روش  کامل رش یپذ چارچوب

  ی مدن   یجامعه  از  خود  برداشت  باچگونه    را  دولت  ک«یکالس»   یستیمارکس  یهینظر  یگرامشپس  
  ی طبقات  ت یماه  دییتأ  ،یاسیس  یهینظر  یحوزه  در   انگلس   و  مارکس  بزرگ  کشف [5؟]داد  گسترش«»
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انواعهمه آنان  کشف  نیا  بود؛  دولت ی  پدیده  ی  مخالفت  به    و   [6]«یی زداتقدس»  و  هگل  با  منجر 
  در   دولت   « تفوق»  و  ی ظاهر  استقالل  ح یتوض  و  منشاء   چگونه  که  داد  نشان   و   ،زدایی از دولت شدوارهبت

  است،   نهفته  طبقات  به  جامعه  میتقس  در   دولت  منشاء.  نهفته است   یمدن  ی جامعهکل    ماندگاردرون  یتضادها

  روابط  از  خود  که)  یمی تقس  نیچن  کهآید  به وجود می  صورتی  در  و  یزماندر    دولت فقط  لیدل  نیهم  به  و

  است،   یبندمیتقس نی ا دیبازتول و  حفظ قاً یدق دولت کارکرد برقرار شده باشد؛( شودیم یناش دیتول یاجتماع
.  است   جامعه  عموم  منافع  ییگو  که  شود  لیتحم  یا گونه  به  خاص  یاطبقهمشترک    منافع  دهدیم  اجازه  که

ـ   سرکوب  هاآن:  کردند  یبررس  زین  را   دولت   ساختار  نیلن  و  انگلس   مارکس،   غیررسمی یا  /و  یقانون  انحصار   ـ

ـ   خشونت  و   قهر    ی دار هیسرما  ـ برالیل  دولت  نیز   و)  اعم   طور به  دولت   که   دانستندیم  ی الهیوس  نی ترمهم  را  ـ
  ن یلن  ویژهبه  و  مارکس  خالصه،  طور  به.  کندیم  اعمالاز طریق آن    را  خود  یطبقات   تی ماهبه طور خاص(  

 همسان بدانند.  سرکوبگرش یهادستگاه مجموعه با را ــ دولت نیماش ــ دولت  که داشتند لیتما

خصلت این  نتیجهاگر  را  دولت  تکنمایی  نگاه  جلوهی  دولت{  مارکس}به  ظاهری   بعدی  دهیم، 
طور که ضدتاریخی است اگر مارکس را متهم کنیم که چرا  گرایانه پیدا خواهد کرد، درست همانضدتاریخ

)یا دیکتاتوری(  گر  ی وجه سرکوبی امپریالیسم نپرداخته است. این دیدگاه دربارهدر آثارش به بحث درباره
های زمان مارکس و انگلس،  ی زیادی با ماهیت واقعی دولتی طبقاتی تا اندازهی وجه اصلی سلطهبه مثابه

ی که مشارکت سیاسی بسیار ناچیز بود، و  اها، مطابقت دارد. در زمانهشاید بیش از همه لنین و بلشویک
  ناگزیر   و   تعدادشان اندک بود  اما  بودند،  مبارز   اگرچهکه  آمد  کنش پرولتاریا از طریق پیشتازانی به بیان در می

  را   تیواقع  یعرصه  دولت  یگرانهسرکوبوجه    که  بود  یعیطببسیار    کنند،  عمل  انهیمخف  صورت  به  بودند
ی توجه »نویسندگان کالسیک« را به خود اختصاص دهد. اما گرامشی  ، و از این رو بخش عمدهکند  اشغال

توانست  تر بود: او میی دولت بیشکرد که در آن پیچیدگی پدیدهای کار میبافتار جغرافیاییو    در زمانه
ببیند که تشدید فرایندهای اجتماعی شدن و مشارکت سیاسی که در کشورهای »غربی« رخ داده و اغلب  

، دستیابی به  ای بزرگها و احزاب تودهگیری اتحادیهسوم پایانی قرن نوزدهم آغاز شده بود )شکلاز یک
حق رای و غیره( منجر به ایجاد قلمرو اجتماعی جدیدی شده که دارای قوانین و کارکردهای خاص و نسبتاً  

 گر دولتی است. های سرکوبمستقل از جهان اقتصادی و دستگاه 

نقطه دربارهدرست  هگل  »دکترین  گرامشی  که  انجمنای  و  احزاب  مثابهی  به  ”خصوصی“ ها  پود    ی 

  1929دهد ــ فرازی که احتماالً به تاریخ مارس  قرار می  مورد بحثدفترهای زندان  ا در  ر   [7دولت«] 

بنابراین یکی از یادداشت او،  ی زندان اوست ــ همانهای نخستین دورهنگاشته شده و  جایی است که 
»جامعهآن  رغمبه عبارت  از  هنوز  نمیکه  استفاده  مدنی«  میی  نشان  برداشکند،  چگونه  که  ت  دهد 

اجتماعییافتهبسط تصدیق  با  دقیقاً  دولت  مفهوم  از  او  سرمایهی  در  سیاست  و  سازی  پیشرفته  داری 
 نویسد: شود. او میای، آغاز میهای سیاسی تودهگیری سوژهشکل 
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ی امر سیاسی و امر  کند چرا که هنوز مبهم و ابتدایی است، جایی میانه»درک هگل از انجمن کمکی نمی
ی تاریخی آن زمان تطابق داشت، که بسیار محدود بود و فقط یک الگوی  رک با تجربهاقتصادی؛ این د

  زده   وندیپ  اقتصاد  به  ماً یمستق  که  یاستیسای« )داد ــ سازماندهی »رستهکامل از سازماندهی را پیشنهاد می
هگل( داشته    کم نه خیلی فراتر ازی تاریخی فراتری از هگل )دستهامارکس قادر نبود تجربه  (.بود  شده

می گرفتار  عناصر  این  میان  در  همچنان  سازماندهی  از  مارکس  درک  سازمانباشد...  وران؛  پیشه  ماند: 
 [8نگاری.«] روزنامه  دهند؛ سازمانهای کوچک انجام میهای مخفیانه که گروههای ژاکوبنی؛ توطئهکلوب

  و   ی کارگرای  توده  یقانون   احزاب  ، عضو  هاونیلیم  با  بزرگ  یها هیاتحاد  ی تجربه  فرصت   مارکس   ن،یبنابرا
  ی ها روزنامه  شوند،یم   انتخاب  عمومی  یمخف  و  م یمستق  یرا  با  که   ییهاپارلمان  ،احزاب سیاسی مردمی

  او  خالصه،  طور   به.  پیدا نکرد  را   دست  نیا   از  یموارد   و   شوندیم  چاپ  ابعاد گسترده  در   که  ییایپرولتار
  کامل   طور  به  را  پیشرفته  یدار هیسرما   یجامعه  ک ی  در  قدرت  مناسبات  از  یاساس  ایجنبه  توانستنمی

کند   و   « یمدن  یجامعه»  را  آن  بعدها   و  کرد،  اشاره  آن  به   یگرامش  که  « یخصوص  پود»  همان  ،تجربه 
  ها آن  به  داوطلبانه  فرد  که  یاسیس  مشارکت   یهاسمیارگان  یعنی .  دینام  «یهژمون  یخصوص  یهادستگاه»
  که   طورهمان.  شوندینم تعیین و محدود    سرکوب یبه واسطه  و( اند« یخصوص» از این روو  )  است  بندیپا
  ترمینولوژی  از  ،این موارد به کار برد  ی اشاره بهبرا  را  «یمدن  یجامعه»  عبارت  یگرامش  که  یهنگام  م،یدید

  نظر   به  دهد،یم  نشان  شد  نقل  ترپیش  در  که  یادهیگز  که طورهمان  و  برعکس،  [9] گرفت؛  فاصله  مارکس

معین  ،او  که  رسدیم معنایی  میدر  نزدیک  هگل  برداشت  به  رسته،  که  برداشتی    یعنی  ،هاشود، 

ی  ، را به »جامعهدانست  مدرن  یهاهیاتحاد  ییابتدا  هایشکل  را  هاآن  توانیم که    یاقتصاد  یها انجمن
  ن ی ا  حال،   ن یا  با  [10کرد.] وارد می.  ــ  دولت   و   خانواده  میان   ،یاخالق  پیکر  نیدوم  ی مثابهمدنی« ــ به

با   شباهت   یتیواقع  انیب  یبرا   او  که  ی مفهوم  ،کند  پنهان  ی راگرامش  مفهوم  ی تازگ  دی نبا  هگل  تقریبی 

 شده دادهتشخیص  هایتعیّن  حذفِ   نه  و  انکار  نه مفهومی که    ،، به کار گرفتدولت  تعیّن جدیدی از   د،یجد
  ی گرامش  که  امری  ست،هاآن  یتوسعه  و  غنا بخشیدن  یدهندهنشان  بلکه  ک«،یکالس»  سندگانی نو  از سوی
 . بود آگاه آنبه کامالً 

ی کالسیک »مارکسیستی«( بر  ی دولت )حفظ و فراروی از نظریهی گرامشی دربارهیافتهی بسطنظریه
اساسی در  ی  های خصوصی هژمونی« استوار است، که او را به تمایزگذاری میان دو حوزهکشف »دستگاه

، برداشت جدیدش از  1931ای به تاتیانا شوخت، به تاریخ سپتامبر درون روبناها سوق داد. گرامشی در نامه
دولت را ارائه داده    ی خود ازیافتهپردازی بسطروشنفکران را اقامه کرده و احتماالً بهترین چکیده از مفهوم

 است: 

میبس  یتوجهقابل  زانیم  به   را  روشنفکر  مفهوم  من»   به   فقط  کهآن    رایج  یمعنا  به  را  خود  و  دهمط 

  مفهوم   از   یخاص  های تعیّن  به  چنینهم  مطالعه  نیا.  کنمینم  محدود  دارد  اشاره   بزرگ   روشنفکران 
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مطیع    ی برا  یقهر  دستگاه  ای  ؛ یکتاتورید  ای)  یاسیس  ی جامعه  یمثابهبه  اغلب  که   شودیم  منجر  دولت

  درک   ن یمع  لحظه   کی   در  اقتصاد  ای از نوع ویژه  و  دیتولاز    ایویژه  نوع  با  مردم  یتودهکردن و تطبیق دادن  
  ی اجتماع  گروه  کی  ی هژمون  ای)  یمدن  یجامعه  و  یاسیس  یجامعه  نیب  ایی موازنهبه مثابه  نه  و(  شودیم
  ، یکارگر  یهاهیاتحاد  سا، یکل  مانند  یخصوص  اصطالح به  یها سازمان  قی طر  از  که  یمل  یجامعه  کل  بر

 [ 11«] (.شودیم اعمال ره یغ و مدارس 

  ی جامعه:  ردیگیدربرم  را  یاصل  یهحوز  دو  د«،یجد  یهانیّتع»  با  ،آن  عیوس  یمعنا  در  دولت،  نیبنابرا

  از   گرفتهشکل  ،( نامدیم   زین  « قهرآمیز  دولت »  ای  محدود«  یمعنا   در   دولت»  را  آن  یگرامش  که)  یاسیس

  حفظ   خشونت   و  سرکوب  در  را   خود  یقانون  انحصار   مسلطْ  یطبقه  از طریق آن  که سازوکارهایی    یمجموعه

کنترل  که  اشقهری  یابزارها  با  و  کندیم   شناخته  است  ینظام ـ ی سیپل  و  ییاجرا  یهایبوروکراس  در 

  ا ی/وشرح و تفصیل    مسئول  ییهاسازمان  مجموعهاز    قاًیدقاست که    ی مدن  جامعهی دوم  حوزه.  شودیم

  ، یاحرفه  یهاسازمان  ها،هیاتحاد  ،یاسیس  احزاب  ساها،یکل  ،سر امد  نظام  مانند  هایدئولوژیا  گسترش
 شودتشکیل می  رهیغ و( های جمعی، رسانهانتشارات  ها،روزنامه مجالت، ) یفرهنگ  مواد دهیسازمان

کنند و به همین دلیل است که گرامشی  ی اصلی از مسائلْ از هم متمایز میاین دو حوزه را دو مجموعه

  ی زندگ  یسازمانده  دراین دو حوزه    که  یکارکرد  درکند. نخست،  ها را تاحدودی جداگانه بررسی میآن

دارد  دارند،  قدرت  مناسبات  دیبازتول  و   بندیمفصل  در  ،یاجتماع   هم  با  دو  هر  هاحوزهاین  .  تفاوت وجود 

  ، اما  گرید  ایزمینه  در[  12].دهندیم  لیتشک  را(«  یهژمون  + یکتاتورید:  آن  یپارچهیک  یمعنا   به)  دولت»

  ی زره  توسط  شدهاظتفح  یهژمون  گرید  عبارت  به  ،یمدن  جامعه + یاسیس  جامعه»  را  دولت  نیهمگرامشی  
 در جهت  ،بنیادین  یاجتماع یطبقه کی  منافع  برمبنای  حوزه  دو  هر  معنا،  نیا  به [  13] .کندمی  فیتعر  «قهر 

  متفاوت   حوزه  دو  این  در  ارتقاء  ای  حفظ  ینحوه  اما  .کنندیم  عمل  یخاص  یاقتصاد  گاهیپا  یارتقا   ای  حفظ

 کنند یم  تالش  یعنی  دارند،  ی هژمون  اعمال  قصد  ی اجتماع  طبقات   آن،  ق یطر  از   و   ،یمدن  یجامعه  در:  است

  ق یطر   از  طبقاتبرعکس،    ؛ آورند  دست  به  خود  اضعمو  یبرا  یمتحدان  ،اجماع  و   یاسیس  ی رهبر   با

  اعمال  قهر   قیطر   ازرا    سلطه  نوعی  تر،قیدق  عبارت  به  ای  ی کتاتورید  کی   وارههم  یاسیس  ی جامعه

  یدهیپد  از   وجهی وجودی(  قهرآمیز   دولت  ای)  یاسیس  یجامعه  م،ینیبیم  که  طور همان  ن،یبنابرا.  کنندیم
های  گرامشی با کشف تعیّن  که  یحال  در  ،کرده بودند  بحث ی آن  درباره  نیلن  و  مارکس  قبالً  که  است  دولت

  که  است   نهفته   تیواقع  ن یا  در  ی گرامش  نوآوری .  است   متمرکز   دینامیم  یمدن  ی جامعهچه  آن  بر  دیجد
  بروز   یبرا  خاص  و  مستقل  ییفضا  ،خود  خاص  یماد  گاهیپا  اکنون  ،یاجتماع  پیکر   کی  عنوان  به  ،یهژمون

 . دارد، آن

همین  قاًیدق  حوزه  دو  نیا   نیب  دوم  تفاوت حوزه:  است  نهفتهجا  در  دو  این  از  یک    تیماد  با  هر 

حالی14].شوندیم  زیمتما  دیگریکاز    خود  یژهیو(  ی نهاد - یاجتماع) در    ی اسیس  یجامعهکه  [ 
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کنترل    که)دارد    دولت   گرسرکوب  یابزارها  در  را  خود  یماد  حامالن   و  ییاجرا  یهایبوروکراسدر 

  «،ی هژمون  ی خصوص  ی هادستگاه»  را   یمدن  ی جامعه  یماد  حامالن  یگرامش  ،( است   کنترل   ینظام ـ یسیپل
.  هستند  خودمختار نسبتاً    یاسیس  ی جامعه  برابر   در  که   د ینام  داوطلبانه   یاجتماع  ی جمع  ی هاسمی ارگان  یعنی

  یدار هیسرما   جوامع  در   ک،یدئولوژیا  ی حوزه  که  پردازد می  دیجد  تی واقع  نیابه بیان    یگرامش  جا،نیا  در

 آن  محدود  یمعنا  به  دولت   با  رابطه  در(  یعملکردصرفاً    نه  و)  یماد  یاستقالل  به  تر،دهیچیپ  و  شرفتهیپ

  ی برا  ییمبنا  عنوان   به  افتهیسازمان  و   فعال  اجماع  به  یابیدست  به  ازین  گر،ید  عبارت   به .  ه است افتی  دست
  ی اجتماع  ی نهادها  ای   اهداف   ه است ــشد  جادیا   استیس  شدنیاجتماع  گسترش  با   که   ی از ین  ــ  سلطه
ی  هژمون یاجتماع  روابط  خاص یماد  حامالن یمثابهبه هاآن اکنون   که  کرد بازسازی ای /و جادی ا را  یخاص

  استقاللی   یجهینت  و  بنیان  زمانهم  که  ی ــماد  استقالل  نیا.  کنندعمل می(  خود  مندیقانون  و  ساختار  با)

ـنسبت داده می  ی هژمون  ی اجتماع  به پیکر  اکنون   که   است  ینسب   ایحوزه  عنوان  به   را   یمدن  یجامعه   شودـ 
  ی ضرور   میانجی  عنوان  به  و   دارد  را  خودخاص    مندیقانون  که  کندیم  تثبیت  نفسه متکی به اعتبار خودفی

  به  که  ایممواجه  یگرامشکار    ای ازبا نمونه  جا،نیا   در   کند.میقهری عمل    دولتی و  اقتصادزیربنای    نیب
  یحوزه در ،بود مارکس ینظر کار شالوده که را یاجتماع یِهست یِستی الیماتر یِشناسیهست مشخص طور

  ،ی وجود نداردماد  گاهیپا  بدون   یاجتماع  کارکرد  ای   شکل  چیه  او،   از نظر :  دگیریم  کار   به   یاسیس  سیپراکس
  طور   به.  نشود  یناش  آن  یماد  حامل  و  یاجتماع  شکل  نیب  کیالکتید  از  که  ندارد  وجود  یخیتار  تینیع  چیه

  یاضاف  ارزش   چیه  ندارد،  وجود  یمصرف  ارزش  بدون  یا مبادله  ارزش   چیه  مارکس،در دیدگاه    مشخص، 
و    ندارد،  وجود  یماد  مولد   یروها ین  بدون  یدیتول  یاجتماع  روابط  چیه  ندارد،  وجود   یاضاف  محصول  بدون

  ی هاسازمان از  ی امجموعه بدون ی، کیدئولوژیا ای  یاسیس یرهبر ای، هیچ یهژمون هیچ برای گرامشی نیز
ند وجود دهیمشکل  ت   یاجتماع  یهست  از  یخاص  یاسیس  یحوزه  یمثابههب  را   یمدن  ی جامعه  که  یماد

 ندارد. 

  را وجه وحدت }این دو حوزه{    هرگز،  حوزه  دو  یعملکرد  و  یساختار  زیتما  بر   به رغم پافشاری  یگرامش
نمی   ی رابطه  در  را  آن  کرد،  فیتعر   را  «یاسیس  یجامعه»  او  که  یهنگام  ن،یبنابرا [  15گرفت.]نادیده 

  یاسیس ی جامعه. دیکش  ریتصو به یمدن  جامعه  با  زیتما/همانندی

  ا ی  فعال   طور   به   که   ییهاگروه  از   دسته  آن  بر   را   انضباط  “ قانوناً”   که است    دولت  قهری  قدرت   دستگاه  »...
  و   یفرمانده  بحرانِ  لحظات  بینیبا پیش   دستگاه  نی ا  با این حال،.  کندیم  اعمال  ”راضی نیستند“  منفعالنه

برای   است،   خورده شکست  خودجوش  مندی تیرضا که   ، هنگامی[یهژمون یخصوص  یهادستگاه] ت یهدا
 [ 16شده است.«] لیتشک کلیت جامعه 

  انیب  ترواضح  را  یمدن  ی جامعه  و  یاسیس  یجامعه  میان (  تفاوت   در  وحدت)  کی الکتید  گر،ید  یبخش  در  او
 : ه استکرد
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.  دهدیم  نشان   «ی اخالق  و   ی فکر  ی رهبر»   و   سلطه« »  صورت   دو   به  را  خود  ی اجتماع  گروه   کی  تفوق»

و  متخاصم  یهاگروه  بر  یاجتماع  گروه  کی است  ببرد و مضمحل   لیتحل »  را  هاآن  دارد  لیتما  مسلط 
  شاوند یخو   یهاگروهاین گروه مسلط    ؛درآورد  خود  سلطه  تحت   را   ها آن  مسلحْ  یرو ین  با  یحت  د یشا  ای  ،سازد«

 [ 17.«] کندیم  یرهبر  را  متحد و

،  قهر و    اجماع،  سلطهو    هژمونی ای اشاره دارد که  ی ترکیبیبه لحظه  تفوقی  در این گزیده، واژه

)بدون  دیکتاتوریو    رهبری با هم یکی میهمگن،  یاد  سازی(  به  است که  شوند. همچنان ضروری 

بیاوریم که از نظر گرامشی این دو کارکرد ــ یا این دو مجموعه کارکرد ــ در هر صورت در دولت وجود  

تر »دیکتاتوری« یا برعکس، به استقالل  اجماعی است و کم ـ تر هژمونیککه دولت بیشدارند؛ اما این
های روبنایی، برتری و مزیت یکی بر دیگری، بستگی دارد. خود این استقالل و مزیت نه فقط  نسبی حوزه

  طبقات   نیب  روها ین  ارتباط  به   بلکه   دارد،   ی بستگ  بحث   مورد   ی جامعه  در   استیس  شدن   یاجتماع  زان یم  به

 . وابسته است زین کنندیم مبارزه دیگریک با  تفوقیابی به دست یبرا که یاجتماع

  خاص   یژگیو  عنوان   به  یمدن  ی جامعه  یماد  استقالل   موضوع  مرحله،  ن یا  در  که  است  مهم  به باور من
  ی بارهدر بحث  حال در  ما را ی ز است  مهم امر  ن یا. شود برجسته ی دارهی سرما یدهیچیپ جوامع در  آن یتجل

  تصدیق   نیب  یگرامشرسد  به نظر می.  دارای ابهام است  آن  مورد  در  دفترهای زندان  که  میهست  یموضوع

ـ دار هیشاسرما یپ  جوامع   در   یحت  ی مدن  یجامعه  وجود دفترهای  های  یادداشت  با جلو رفتن  که   ی موضع  ی ـ
ـ تر به آن برمیکم  زندان    ییباال  ی هدرج  با   یجوامع  زی متما  یژگی و  یْ مدن  یجامعه  این موضع که  و  خوریمـ 

است ــ موضعی که از    های اجتماعیی باالیی از خودسازماندهی گروهو درجه  استیس  شدنِ  یاجتماع  از 
بیش ثبات  و  استاستحکام  نوسان  در  ــ  است  برخوردار    هیتوج  تیواقع  نیا  با   ی حد  تا  ابهام  نیا.  تری 

 یهاشکل  جمله  از  ،داری آغازینسرمایه  ای  یدارهیسرما اشیپدر    یطبقات  یسلطه  هایشکل   یحت  که  شودیم
  ت ی مشروع  از  میزان معینی  به  مناسب   عملکرد  یبرا   که نیا  به  توجه  با   زین  ،یاستبداد  و   یکتاتور ید  آشکارا

از سوی    ت یمشروع  به  یابیدستی  کنندهنییتع  نقش  مثال، عنوان  به.  بودند  یدئولوژیا  بر  یمبتن  ،داشتند  ازین

 دستگاه ـ دولت »  کی  سایکل:  برعهده داشت  یمذهب  یدئولوژ یا را    استبدادی ـ  یفئودال  نوع   از  دولت  کی
شمار  به  دولت استبدادی  از  یمهم  بخش  و  داشت  یاتیح  یتیاهم  یفئودال  عصر  در  که  بود  ک«یدئولوژیا

رسد  به نظر می  دفترهای زندان  ی هاقسمت  از   یبرخ  در   چرا  که  دهدیم  ح یتوض  قطعاً  نیا  وآمد،  می

  [18]،کندیکی می  یاسیس  ی جامعه  و   ی مدن  ی جامعه  ن یب  ی رابطه  با   را   دولت  و  سا ی کل  نیب  ی رابطه  یگرامش
بارها در    معنایی امروزی که  ، نداشت  وجودآن    یامروز   ی معنا  به  یمدن  ی جامعه  که   یی هادوره  ی برا  یحت

 کندآن را مشخص می بودگیخاص و اصالت دهد و خود را نشان می یگرامشتأمالت 

 میدانیم  که  طورهمان  که   کردم   استفاده   ک« یدئولوژیا  دستگاه ـ دولت »  عبارت  از   من   که   نبود   یتصادف
  که   « ی هژمون  ی خصوص  ی هادستگاه»  مفهوم   با   عبارت   ن یا  معتقدم   من [  19است.]  آلتوسر   یی لوابداع  
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گیرد ــ مفهومی که آلتوسر مایل است  به کار می  مدرن  یمدن  ی جامعه  یهاسمیارگان  نییتع  ی برا  یگرامش
 ،آلتوسراز نظر  .ست ین مترادف خیلی روشن شود ــ 

  به  کند،یم مطرح را یمدن  یجامعه و یاسیس یجامعه میان یی قدیمیبورژوا ز یتما  که یهنگام یگرامش»
را  [  موضوع ]  کردن  روشن  یجا (  ییبورژوا )  حقوقی  زی تما  بر  یمبتن  ز یتما  نیا[  گویی]  کند،یم  مبهمآن 

  از   فقط  ی“مدن  ی جامعه”  و  ی“اسیس  یجامعه”  نی ب  زیتما  ...  است  ی“خصوص” و  ی“عمومامر ”  نیب  یکنون
 [20«]. دارد وجود ی بورژواز دید

 کند یم  دییتأ  کند،یم  استدالل  یگرامش  ترپخته  هایبندیفرمول  ضد  بر  همچنان  که  آلتوسر  گر،ید  یسو  از
  نظر   در   متأخر   یزیچ  را   بسط   ن یا  که  [ است]  اشتباه  [ نیا  و ]  است،   بوده   یافته“”بسط  شه ی هم  دولت »  که
  کند، یم سلب  هاآن از  رااصالتشان    و فی تحر را یگرامش  تأمالت  تنها  نه آلتوسر معتقدم من  [21] .م«یریبگ

  بُعد همان    قاًیدق  ن یا.  کندرا درک نمی  افتهیتوسعه  یدار هیسرما   جهان  در  کیدئولوژ یا  یحوزه  یژگیو  بلکه

  آلتوسر  مورد   در   که   امری  ،شودیم  گمدر این میان    که   است   یگرامش  از سوی  شدهطرح   سؤال  ی خیتار

 . ست ی ن چندان عجیب

این ی  هادستگاه»،  او  عبارت  از  کنم،می  رد  را  یشهایری گجهینت  و  آلتوسر  ینظر  یهافرضشیپ  کهبا 
  معتقدم   رای ز  ام،کرده  استفاده(  بردبه کار می  دولت«قهری    یهادستگاه»  با  تقابل  در  که)،  دولت«  کیدئولوژیا

  که   ییهاتی موقع  و  زمانه  آن  در  درست  ، تیمشروع  منبع  به عنوان  را  یدئولوژیا  ت یوضع  به طرزی بسنده
  در .  کندیم  فیتوصی آغازین،  دار هیسرما  داری یاپیشاسرمایه  جوامع  در  یعنی  ،نبود  «یافته بسط»  هنوز  دولت

  هنوز   سایکل  که   یطور  به  داشت،  وجود  یناگسستن  وحدت  دولت،  و  سایکل  نیب   مثال،  یبرا  ،یجوامع  نیچن
  به   دیبا  و)  سایکل  توسط  افتهیگسترش  یدئولوژیا.  نبود  « یعموم» دولت  کی  با رابطه در  «یخصوص» امری
نظام   که   میباش  داشته   خاطر   ا ی   قهری   دولت   از   ی استقالل  گونه چیه(  کردیم  کنترل  را  یآموزش  کلسیا 

با    ،سرکوب  و   قهر  از طریق  را  یدئولوژیا  ن یا  دولتْ  کمک  با  یرسم  یسایکل.  نداشت   «یاسیس  یجامعه»
.  کردمی  لیتحم  برد،به کار می  خود  یعموم  یسلطه  اعمال  یبرا  دولت  که  ییابزارها  همان  ازگیری  بهره

  مشارکت   با)  برالیل  یها میرژ  نخستین  استقرار  زمان  در  نیز  و   ک،یدموکرات بوروژوا  یها انقالب  دوران   در
  با.  میبنام  دولت  ونیزاسیسکوالرتوانیم آن را  چیزی که می:  شودیم  ظاهر   دیجد  یتیواقع  ،( محدود  یاسیس

از   که  روند،  شد  ساهایکلاین  امری   تیمشروع  کِی دئولوژ یا  هایابزار  ،آغاز  امر    « یخصوص»  به  برابر  در 
  اینک که   رسامد  نظام یحت. کندینم لیتحم را  نی د ک ی اجبار  ه ب گر ید دولت  ؛شوندیم  لیتبد»عمومی« 

کنترل    عمدتاً .  است   روروبه  خود  درون  در  کیدئولوژیا  یمناقشه  کی  با  شیپ  از  شیب  ،است  دولت در 
  ل یتبد  «ی خصوص»  یز یچ  به   آن  با   رابطه   در  نباشند،  تفاوت یب  دولت  به  نسبت  آشکارا  اگر  یحت  ها،یدئولوژ یا
رقابت   ی هایدئولوژیا  به   یبندیپا:  شوندیم   ل یتبد(  داوطلبانه   نسبتاً  ا ی)  داوطلبانه  عمل  کی  به   در حال 
 . شده از طریق قهر نیستتحمیل  امری گرید و شودیم
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  ها دگاهید  ی ماد  حامالن  ی مثابهبه  ،نامدیم  «یهژمون   یخصوص  یهادستگاه»گرامشی  چه  آن  ن،یبنابرا
  ک« یهژمون  یهادستگاه»  تنها   نه .  ندنکیم  مبارزه  یهژمونکسب    یبرا   که آیند  پدید می  دنیایی  ی درباره

 بلکه   شوند،یم  جادیا(  یدت یعق  یها روزنامه  و  احزاب،  ها،هیاتحاد  مانند)  هاتوده  یمبارزه  از طریق  ی کهدیجد
  لیتبد  «یخصوص»  یز یچ  به  زین  ست ا  برده  ارث  به  یدار هیسرما   که  ک دولت«ی دئولوژ یاکهن    یهادستگاه»
  ی حت  و  ساهایکل  مورد  مانند)کنند  پیدا می  آن  مدرن  یمعنا  به  یمدن  یجامعه  دررا    خود  یجا  و  شوندیم

  نظام   ا ی)  ی دئولوژیا:  دارد  سرآغازی   ،کردمی  انکار  را   آن  ماً یمستق  آلتوسر  که  یامکان[  22](.رسامد   نظام
  ی هژمون  به  یخصوص  کی هژمون  دستگاه  چند  ای  کی   در   است  قادر  اکنون   فرودست  طبقات (  ی هایدئولوژ یا

  پیش  ، یعنیابندی  دست  یدولت  قدرت   به   به معنای دقیق کلمه   طبقات   نیا  کهآن  از   پیش  یحت  ابد،ی  دست
:  نوشت   جا که آن  بود،  کرده   ینیبشیپ  ی گرامش  که  است  ی امکان  ن یا.  تبدیل شوند  حاکم   طبقات   به   کهآن
  داشته [  کیهژمون]  «ی رهبر»   ،یدولت  قدرت   کسب  از  شیپ  دیبا   واقع  در  و  تواندیم  یاجتماع  گروه  کی»

یافته« است، این امکان یک ضرورت هم  ها دولت »بسط[ در درون جوامع پیچیده که در آن23«].باشد
ادامه می این گونه  از شرایط  هست، گرامشی  برای کسب چنین قدرتی  دهد: »این در واقع یکی  اصلی 

 [ 24«]. است

 یجد  ییامدهایپ  بلکه  ست،ین  یخیتار   ای  ینظر صرفاً    تمایزی  آلتوسر  و  یگرامش  میمفاه  میان  زیتما  ن،یبنابرا
  دانست، یم  محدود  یمعنا  به  دولت  از  یبخش  را  یمدن  یجامعه  یها سمیارگان  آلتوسر.  دارد  استیس  یحوزه  در

  و   انکارگر  حزب  «ییجدا»  تیماه  بر  ازحدشیب  دیتأک  با  ،که  کردمی  شنهادیپ  را  یاسیس  یراهبرد  نیبنابرا

 است: بیرون از دولت  به تمامی مبارزهمبلِغ   دولت، از  آن زیتما

که باشد  اصل  باید یک  علت[  کارگران]  حزب  »این  به    دولت   از  بیرون  بایستمی  خود،  یوجود  بنا 

 [25.«] ندیبب حکومت“ حزب”  را خود د ینبا هرگز …باشد

شود، یعنی این ایده که دستیابی ی استراتژی »جنگ موضعی« گرامشی نامربوط میبه این ترتیب، هسته

از طریق نبردی درازمدت برای کسب هژمونی و   متأخرداری ی سرمایهبه قدرت دولتی در جوامع پیچیده

بایست  می  ،آن  یافتهیبسط  یمعنا  در  دولت  درون  دری مدنی، یعنی  اجماع در درون و از میان جامعه

ی مستقیم با دولت )که تضعیف تدریجی آن از  ی مواجههدر اولویت باشد. دیدگاه آلتوسر ضرورتاً به ایده
که از سوی دیگر گرامشی  شود، در حالی طریق »اشغال« فضاهای درون آن غیرممکن است( منتهی می

گونه که بیاجو دجوانی  ی مدنی است. همانی »پیشروی درازمدت« به درون نهادهای جامعهمعتقد به ایده
 گوید: به درستی می

ی یک فرایند استوار کرده است.  مثابهی گذار بهرا بر ایده  زندان   یدفترهای مرکزی  »گرامشی هسته

ی گذار  داری بورژوایی کنار گذاشته شده است ... در قلب این ایدهی سرمایهی سقوط ناگهانی جامعهایده
 [26ی دولت هستیم که گرامشی پرورانده است.«]ای از تأمالت دربارهی یک فرایند، شاهد نوع تازهمثابهبه  
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  ، یمدن  یجامعه  و  یاسیس  یجامعهمثابه سنتز  بهرا    دولت  از  برداشت گرامشی  ما   جانیا  در  گر،ید  عبارت  به

 شاهد هستیم. ی،هژمون یخصوص   ابزار و  آمیزقهر دولت سنتز

 یافته« و پایان دولت ی »سامانجامعهـ 2

  پهرهای س  که بین  ( یماد  و  یعملکرد)  ینسب  استقالل  یجهینت  درگرامشی    چگونه  ببینیم  است  مهم  اریبس
ی  جامعه  در  دولت  محو  یبارهدر  نیلن  و  انگلس  مارکس،   یهی نظر  زمانهم  طور   به  ،شودقائل می  روبنا
  و   سازدمی  مشخص  نامید،می  یافته« سامان  ی جامعه»  را  آن  سانسورْ  لیدل  به  که   ،را  یستیکمونی  طبقهبی

  که  است  است«یس  نقد»  از  یاساس  ی اجنبه  دولتی محو  هی نظر  م،یدید  که   طورهمان.  روداز آن فراتر می
از وجوه وجودی   « یاسیس  اقتصاد  نقد »  مانند ه  درست   ــ  خود   یاجتماع  ی یهنظر  ناشدنیِحذف  ــ یکی 

  گذارانانیبن  با   فراروی/ تداوم  مبتنی بر  یارابطه  یگرامش   رسدیم  نظر  به  ن،یا  بر  عالوه.  است  یستی مارکس
  ن یا  یگرامش  که  شد  ر یپذامکان  ی به این سببحد  تا  دستاورد  نیا.  است  کرده  برقرار  سیپراکسی  هفلسف

 در  سمیالیسوس  نساخت  مشخص  یتجربه  ،اکتبر  انقالب  از  پس  سال  پانزدهطی    باًیتقر   که   داشت  را  شانس
می  را   ی شورو  ریجماه  اتحاد   ن یای  بارهدر  ی گرامش  یهاادداشتی  معتقدم  من  نظر،  نیا  از.  کندارزیابی 

  است،   1928 -1929  چرخش  از  پس  یشورو  ریجماه  اتحاد  روند  بااو    آشکار  اختالف  یدهندهنشان  موضوع
(  NEPی نپ )برنامه  در  مستتر  سمیالیسوس  به  گذار  یمندانهرضایت  و  ایمرحله  برداشت  که آن  از  پس  یعنی

 . شد آغاز شتابان سازیِ یصنعت و  یاجبار  یسازاشتراکی با  «باال از انقالب»  و  کنار گذاشته شد

ای مثبت است. گرامشی او را »مفسر  تنها اشاره به استالین، اشاره  دفترهای زنداندرست است که در  

  کشور   کی  در  سمیالیسوس  نساخت  امکان  سر  بر  مناقشه  درکند و  جناح اکثریت جنبش ]بلشویسم[« تلقی می
ی نگارش  [ اما باید توجه کرد که با توجه به دوره27گیرد.]، در برابر تروتسکی جانب استالین را میواحد

بود. او از کسی به عنوان »مفسر    نابهنگام(، دفاع گرامشی از استالین  1933 این یادداشت )احتماال فوریه 
کند که در  شد ــ دفاع میجناح اکثریت« ــ که نه فقط توسط استالین بلکه توسط بوخارین نیز رهبری می

ت اقتصادی جدید  سیاس اصطالح »اپوزیسیون چپ« را شکست داده و به به 1925 -1928های سال

توان  عالوه میسازیِ اجباری را مسلط کند. بهاین امکان را داده بود که کارزار ضددهقانیِ اشتراکی  )نپ(

می صورت  تروتسکی  با  مخالفت  دلیل  به  حمایت  این  که  سراسر    کهگیرد  دریافت  در  هرگز  گرامشی 

با    دفترهای زندان  ــ  او   مواضع از مبارزه    ته یکم  به  1926 ینامه  در  قبالً   کهمواضعی    دست نکشید 

  بحث به این کتاب سوم فصل در و ،بود انتقاد کرده شدت بهاز آن  حزب کمونیست اتحاد شوروی یمرکز
  در[  1- 27ای] جبهه  یحملهاستراتژی    یاسیس  پردازهینظر »  را  یتروتسکچرا که    ــ  ی آن پرداختیمدرباره
ی مثبت به  [ بنابراین، گرامشی در این اشاره28] .شود«یم  منجر   شکست   به  تنها  که  ستدان یم  ایزمانه

آغاز کرده بود    1929 - 1928امان خود علیه بوخارین و »اپوزیسیون راست« را که از  ی بیاستالین مبارزه
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اپوزیسیون  ی خطای که او را عمالً در جبههدر نظر نگرفته است، مبارزه - ستیتروتسکمشی اقتصادی 
 داد که گروه بوخارین مدافع آن بود.  ی نپ قرار میگرایی برنامه[ علیه مرحله1- 28یست] فینوویز

با    گووگفت  ، درنکرده بود  انتقادمستقیماً    از استالین     ًزندان   دفترهای  در  گرامشی  گرچه  با این حال 

  ی گرامش  ، 1930  سالاواخر    در .  فروگذار نکرد  او  تی شخص  و   ی بارهدر  ی منف  اظهارات  ازبندانش در زندان  هم
 : گفت یبولدیر   انزو خود قی رف و  دوست به

  نیلن.  است  متفاوت  اریبس  نیلن  یذهنهای  وارهعادت  با  نیاستال  یذهن  هایوارهعادت  که  »حواسمان باشد

  مشکالت   به   یالمللنی ب  ی دگاهید  لیدل  نیهم  به   و   سپری کرده بود   کشور  از  خارج  در  را   ی ادیز  ی هاسال

 کرد  حفظ   را  یستیونالیناس  ت یذهن  و  ماند   هیروس  در  شه یهم  که  نیاستال  مورد  در.  داشت  یاسیس -یاجتماع
در    نیاستال  زین  المللبین  در.  شاهدش هستیم  “بزرگ  یهاروس”  یفرقه  در  که   گونه نیست، ذهنیتیاین

 [29«]. میباش مراقب او دیبا ما:  ستیکمون کی سپس است، روس  کی ی نخست درجه

کند: »گرامشی دو یا سه  بندیان گرامشی، نیز در خاطرات خود خاطرنشان میاِرکوله پیاچنتینی، از دیگر هم
  ی لنین ]که در آن استالین را ”خودرأی“نامهگفت که با وصیتی استالین صحبت کرد، و میبار درباره
آشنایی دارد و با محتوای آن    خوانده و خواستار برکناری او از جایگاه دبیرکل حزب شده بود[  و”گستاخ“

ی من چیزی معنادارتر از این خاطرات وجود دارد که عدم توجه به ظرف  [ اما به عقیده30موافق است.«]

که    دفترهای زندانتواند همواره باعث مخدوش شدن آن شود: اظهارنظرهای موجود در خود زمانی می

 اره دارد. اش  1929 “چرخشبه اقدامات استالین پس از ” غیرمستقیم

  به   این محو  یگرامش  از نظر .  م یبازگرد  دولت   محو  موضوع   به  دیده  اجازه  موضوع،  نیا  به  پرداختن  از  پیش
  ی جامعه  در  یاسیس  یجامعه  مجدد  جذب» یعنی  است،   قهرآمیز یهاسمیمکان یجیتدر  شدن  دیناپد  یمعنا

هرچه    قهر   و  سلطه  یاجتماع  یکارکردها  که  شودیم  باعث  سمیالیسوس  نساخت  در  شرفت یپ[  31].«یمدن

   :گویدمی  او. بدهد اجماع و ی هژمون به  تر جای خود رابیش

(  یمدن  ی جامعه  ا ی  یاخالق   دولت   ای)یافته  ی سامانجامعه  آشکارتر   عناصر هرچه    که  کرد  تصور  توانیم»
 [ 32.«]رودیم نیب از   جیتدر  به دولت  آمیزقهر عنصرشوند، تر پدیدار میبیش

  یکی  با  ــ یاسیس  یحوزه  در  ی گانگیب  انیپا  ــ  یمدن  یجامعه  توسط   دولت  مجدد  جذب  ن یا  گر، ید  یسو   از
میان    ،حاکمیتتحت  و  حاکم   نیب  یعنی این دغدغه که تفکیک :  پیوند دارد  یگرامش   اصلی   هایدغدغه  از

  تنها  نه  آن  در  که)  یاجتماع   یتوسعه  از  ینیمع  سطح  در  داشت  اذعان  او  که  ،شوندگانریرهب  و  رهبران
  ابدی  »تفکیک ،ضروری است (دارد وجود کار یفن  میتقس  از  ینیمع ی درجه بلکه طبقات،  به جامعه میتقس

ضروری    ن،یبنابرا  «.است   متناظر   یخاص  طیشرا  با  که است    یخی تار  ت یواقع  کی   فقط »  بلکه  نیست   بشریت«
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آید وجود  به  »شرایطی  که    یضرور  گرید[  حاکمیتتحت  و  حاکم  میان ]تفکیک    نیا  آن  در   که   است 
 [ 33«].نباشد

  شدن  یاجتماع  در خصوص  را  دغدغه  ن یهم  نیلن  که  داندیم  باشد  خوانده   را   انقالب  و  دولت   که   ی هرکس

  حال،  نیا  با.  داشت  یاجتماع   و  یاقتصاد  روابط  تی ر یمد  در  همگان  مشارکت  تر،قی دق  طوربه  ای  ،قدرت  کامل
  سطح  در  طبقات   یجی تدر  محو  یهجینت  در  دولت  خودکار شبه  محو(  انگلس  آن  از  ترشیب  یحت  و)  نیلن  اگر

  نیا  که  بر این باور است  ظاهراً  یگرامش  کند،یم  ینیبشیپرا    هاتوده  انیم  در  دانش  گسترش  و  یاقتصاد
 وجود  در  که  ،یگانگی ازخودب  انیپا  ساختن  ریپذامکان  منظور   به  استیس  خاص  دانیم  در  که  دارد  وجود  ازین

  است   یزیچ  همان  نی ا.  کرد  مبارزه،  شودیم  یمتجل  آن  یطبقات  یمحتوا  از  نظرصرف  جامعه  از  جدا  یدولت
نویسد:  جا که میقابل استخراج است، آن  گرایی« ی »دولتاو درباره  ی هاادداشتاز ی  رسدیم  نظر   به  که

  دولتگوید: »که میچنان[ هم34]«کرد.   نقد   آن را  د یبا..  .کرد  رها  خود  حال  به   دینبا  را گرایی“  »”دولت

  به  1921 سال  در  یشورو   دولت  فیتوص  یبرا  نی لن  که  یعبارت)  ک«یبوروکرات  یهاشکل  رییتغ  با  یکارگر 
  به  از ین  رو  ن یا  از .  شودباعث تداوم آن می  که  کندیم   جادی ا  را   یمنافع  و   دارد  را  خود  خاص   ییای پو(  برد  کار

  اصالح»  عنوان  به  آن  از  پیوسته  یگرامش  که  یندی فرآ  از  یبخش  عنوان  به  یدائم  «یستیالیسوس  نقد»  کی
 ، وجود دارد. کندیم ادی «ی اخالق و ی فکر

  ک ی  از طریق ایجاد  ــ  دولت  انیپا  یهینظر  یایی ازگرامش  بندیبازصورت  نیا   در  که   ستین  دشوارچندان  

موضعی را    ــ باشد  رفته  نیب  از  حاکمیتتحت  و  حاکم  نیب  زیتما  آن  در  که  «یافته سامان( خود)  یجامعه»
  بود   مجبور  قهرآمیز  دولت  هاآن  براساس  و  کردیم   جی ترو  نیاستال  که  است  هایینظریه  با  تضاد  درکه    دید
نمی.  کند  تی تقو  را   خود  امکان  حد  تا   سمیکمون  به   گذار  ی دوره  تمام   در   در   مندرج   اظهارات  کنمگمان 

»دولتدرباره  ادداشتی .  باشد  داشته  یگرید  یمعنا  است،  شده  نوشته  1932 لیآور  در   که  «،گراییی 
  نیاول  در   دولت   ت یتقو  یدوره  ک ی  کشورها،  یبرخ  در  ، که  کند می  شروع  نکته  ن یا  به   اذعان   با   یگرامش
 : است یضرور   سمیالیسوس ساخت مراحل

  درازمدت  ی دوره  خودمختار،  دولت دوران    در  یزندگ  به  اعتال  از   قبل  که   ،یاجتماع  ی هاگروه  یبرخ  ی»برا 
  مناسب   واقع  در  و  یضرور   گراییدولت  دوره  کی   اندنکرده  ی سپر  را  یاخالق  و  یفرهنگ  رشد  از   یمستقل
امر    استبدادی  یها میرژ  تحت   و  یوسط  قرون  ی جامعه  در  که   طور همان)  است   وجودِ   یواسطه  بهاین 

 [35.«] (شد ریپذامکان های امتیازدارها یا رستهقانونیِ طبقه

  مستقلْ  یِمردم  یهاسازمان  و  یاسیس  یدموکراس  یها سنت  و  ،باشد  فیضع  یمدن  یجامعه  هرجا  یعنی
  ی جامعه کی در که هایی بنیان همان اساس بر تواندینم دیجد نظم به گذار باشند، نداشته وجود ای فیضع
  آن   در  که  آیدی« به وجود میکتاتور ید»  یدوره  ک ی  به  از ین  جهینت  در  و  شود رخ دهدیافت می  « یغرب»

  و   مطلقه«  ی هادولت»   به  دفترهای زندان  سراسر  در  یگرامش  ارجاعات و    شود.می  تریقو  قهری   دولت
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که ]از نظر او[ حکومت تزاری روسیه و سپس    گذاردینم  یباق  دیترد  ی برا  ییجا  «یافته سامان  یجامعه»
 ند. بودها حکومت از این دست قاًیدقجمهوری شوروی جوان 

توان در عباراتی که بالفاصله پس از  با این حال معتقدم که مخالفت آشکار با »مدل استالینیستی« را می
 قول باال آمده است دید:  نقل

  شود لیتبد ینظر  تعصب به  دینبا ژهی و به شود، رها  خود حال به دینباگرایی“ ”دولتنوع نیا حال،  نیا  با»
  افراد   ابتکار  آن  در  که  ،دولت  حیات  از  یدیجد  هایشکل  ایجاد  و  توسعه  یبرا  قاًیدق.  شود  تصور  ”ابدی“  ای
  منصبان“ صاحب  حکومت”  از  یناش  اگر  یحتگرایی  این نوع دولت  داشت،  خواهد  ی“دولت”  خصلت  ها  گروه  و

 [ 36] .«(شوددانگیخته“ خوبایست ”می )حیات دولت شود نقد بایستمی نباشد

ی  منصبان« را با »خودفرمانی«، و جامعهتر گرامشی »حکومت صاحبطور که دیدیم، اگر اندکی قبلهمان
زمان است با  گرایی« همبینیم که نقد او از »دولتی مدنی قیاس کرده بود، اینک میسیاسی را با جامعه

تولیدکنندگان« »خودفرمانی  از  دفاع  و  دولت  بوروکراتیک  مدیریت  آشکار  ارگانیسم  تقبیح  در  های  که 
ی  گوید که اگر جامعهی مدنی تجلی یافته است. این یادداشت گرامشی در مجموع به وضوح میجامعه

،  بعداًافتد تا  ی دولت سوسیالیستی میرسیدن به قدرت ضعیف باشد، این وظیفه به عهده پیش ازمدنی 

مثابه به  محو خود  برای  عنوان شرطی  دبه  بازجذب  برای  دولت،  ارگانیسمی  در  های خودمدیریتی  ولت 
نقطهجامعه این  در  را تقویت کند. گرامشی  آن  لنین همکامالً    ی مدنی،  آنبا  گوید جا که مینظر است 

اجرای کامل دموکراسی نمی پیروز بدون  پیروزی خود را تثبیت و بشریت را به محو  »سوسیالیسم  تواند 
ی »کالسیک« محو  ، یعنی تمرکز گرامشی بر نظریهی جدید[ این جنبه37کامل دولت رهنمون کند.«] 

های  های دولت قهرآمیز، مکانیسمی! ــ او استوار است که مکانیسمگرایانهی ــ واقعدولت، بر این ایده
میجامعه ناپدید  هنگامی  سیاسی،  ارگانیسمی  که  جامعهشوند  به  های  و  شوند  حفظ  آسیب  از  مدنی  ی 

ی بلندپروازانه، و از  یدکنندگان همبسته« تبدیل شوند. محو دولتْ یک ایدهحامالن مادیِ »خودفرمانی تول
 [ 38ی بدون دولت نیست.]این رو اتوپیایی، از جامعه

در تقابل    سمینیاستال  عمل   و  یتئور  با  یگرامش  تامالت  ی دیگری همدر نقطه  رسد یم  نظر  به  ن،یا  بر  عالوه
  دولت  کی عنوان  به ی ستیالیسوس دولت از  دفاع  و  دولت،  و حزب پنداشتن سانیک از  امتناع : گیردقرار می
 : دیگویم  او.  یستیاومان و سکوالر

یافته« قرار بگیرد: در این جامعه،  ی سامانای فهمیده شود که بتواند ذیل »جامعهبایست به گونهدولت می»

ابزاری است  صرفاً    ، بلکهشودحزب مسلط به لحاظ سازمانی با حکومت اشتباه گرفته نمی

ی  هر دو }جامعهای  یافته“، چرا که چنین جامعهی سامانمدنی به ”جامعه ـ ی سیاسیبرای گذار از جامعه
 [ 39که تضاد این دو را دوام ببخشد( و غیره.«]ی مدنی{ را در خود دارد )به جای آنسیاسی و جامعه
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  جهی نت  توانیم  م،یکن  مرتبط   «یی گرادولت»  از   انتقاد  لزوم  ی بارهدر  یقبل  یبا مالحظه  را   مالحظه  ن یا  اگر 
ـ   که  گرفت ـ   باشند  یکی  حکومت   و  حزب  اگر   ـ شایسته و بایسته    به طور   که  ی ابزار  فقدان   به   توجه  با   ـ

انتقاد   ی  هجامع»  در  آن  مجدد  جذب  یبرا  و  بدهد  را  آن  از  برآمده  یانهیاقتدارگرا  سم ی بوروکرات  ازامکان 
وجود    خود  ابدی ساختن یبرا (  ـ دولت   حزب  قالب در)  آمیز قهر دولت   ی در شیگرا   ،کند  مبارزه  «یافته سامان

  خودمختار  یفرهنگ  دستیابی به  یبرا  مبارزه»  از  آن  در  که  یادداشتی  در  یگرامش  گر،ید  ی سو  از.  خواهد داشت
 : کندیم  فیتعر گونه این  راآن   ،کندیم صحبت  برتر« و

کننده مانند ”نا“ و ”پاد“ نشان داده  ی منفی و جدلی آن در پیشوندهای نفی»بخش ایجابی مبارزه که جلوه
شود، نظیر خداناباوری، پادکلیساساالرید. بنابراین باید شکلِ مدرن و معاصری به اومانیسم سکوالر سنتی  می

 [  40ی اخالقی نوع نوین دولت باشد.«]بدهیم که پایه

  ک، یدئولوژیااساساً    یدولت  نه   و  اومانیستی،  و  سکوالر  یدولت  مثابه  به  یستیالیسوس  دولت  از   دفاع  در  یگرامش
که همانا یکی پنداشتن حزب  :  گیردموضع می  یستینیاستال  مدل« »  « هایستون» تقابل با یکی دیگر از  در

   و دولت، و نیز یکی پنداشتن ایدئولوژی حزب و ایدئولوژی دولت است. 

 گیری  نتیجه
  محو   یهی نظرمشخص کردن    یبرا  یابزار   فقط برای گرامشی  نه  یمدن  یجامعه  مفهوم  که  دید  توانیم

شواهدی    ی ارائه  به  را   او  بلکه  کرد،  فراهم   است،  است یس  یست یمارکس  نقد   از   ی بخش  که   دولت،

ـ ولوconcreteمشخص]   سمیالیسوس  نساخت  از   یناش  مشکالت  ــ در ارتباط با اندک  و  مختصر   [ـ 

  عمدتاً   که  یستینیاستال  مدل   یستی مارکس  نقد  ی برا  را  یعناصر شواهد    نیا  م،یدید  که   طور همان.  سوق داد

  ی گرامش  رسدیم  نظر  به  که  یمدل  د،نکنیم  فراهم  اعمال شد  یشورو  ریجماه  اتحاد  بر  1929 سال  از  پس

.  داند یم  دولت  و  حزبنادرست    پنداشتن  سانیکمبتنی بر    و  اقتدارگرا ـ کی بوروکرات  «،گرا دولت»  را  آن
 میده  نسبت   ی گرامش  به  را  موجود«   اًواقع  سمیالیسوس »  اصطالحبه  بِ یرق  یانتقاد  یآگاه  نوعی   اگر   مسلماً

  است   اشتباه  زین  ن یا  اما  ایم؛ پریشانه و نابهنگام ارائه دادهبرداشتی زمان  نبود،  ریپذ امکان  او  زمان  در   دیشا  که

  ر یجماه  اتحادمسیر    که   مفهومی است   از  متفاوت را، که    سمیالیسوس  ساختن  لیاص  از مفهوم  او   شواهد   که

بگیریم  یستیالیسوس  یکشورها   ری سا  و  یشورو نادیده  داد،  بودن دیدگاه  ن یبنابرا.  را شکل    او  هایبدیع 
  شود،ینم  محدود  «یغرب »  یکشورها  در  سمیالیسوس  یبرا   مبارزه   ی برا  یدیجد  یاستراتژ  ن یتدو  بهصرفاً  

 . را در این کشورها بیابیم  او راث ی م پربارتر و  پایدارتر بخش اگر یحت
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 ای است فصل پنجم کتاب زیر:  * این مقاله ترجمه 

Gramsci’s Political Thought, By Carlos Nelson Coutinho, Translated from the 

Portuguese by Pedro Sette-Câmara 

 The ‘Extended’ Theory of the Stateعنوان اصلی مقاله:  
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 1914 تا سال شی در آلمان و اتر  یو جنبش کارگر  سمیالیسوس

 

 2022ژوئیه  4

 : رالف هوف روگر ینوشته

 ی : کاووس بهزادیترجمه

 

 ( 201۷ی چاپ دوم )نوشتهپیش

بازنگری شود.    نوشتهپیششده در  ای از تأمالت طرح بجاست که شش سال پس از چاپ اول این کتاب پاره

ای  ، شک و تردیدهای تازه2011ناپذیر »بحران مالی« به بحران اقتصادی جهانی در سال  بینیتعمیق پیش

سرمایهدرباره انحطاط«  ی  و  تباهی  به  را  »جامعه  نئولیبرالیسم  که  تشویش  این  همانا  برانگیخت؛  داری 

موفقیت و  راستکشانده است  پوپولیسم  اخیر  به  گرا  های  توجه  و کارگران مزدبگیر موجب  بیکاران  بین 

رسیدند، تر سد و مانعی به نظر میطبقات و مبارزات طبقاتی شد. هر دو مقوله که از چند صباحی پیش 

، در علم تاریخ مقاالت و آثار جدیدی پیرامون  چنینهمهای اجتماعی بدل شدند.  دوباره به گفتمان جنبش

رو درست نیست که گفته شود این تاریخچه  منتشر شده است. از اینی کار و جنبش کارگری  تاریخچه
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دیگر دچار »چالش« نیست ــ وگرنه چه الزامی به چاپ دوّم این کتاب بود. با این وجود باید تأکید کرد که  

ی علوم اجتماعی یا ژورنالیستی ــ ی نظری، در محدودهی »طبقات« اغلب در عرصهمباحث جدید درباره

های  یابی و »اعتصابگیرد. سازمانی زمانی متأخر ــ انجام میدر دورهصرفاً    صورت انتزاعی و به  بنابراین  

ی زمانی این واکاوی  شوند و بازهی تاریخی واکاوی میها بدون مقایسهها و بیمارستانجدید« در مهدکودک

 است.   1970های  ی فوردیسمِ سالدر بهترین حالت تا دوره

ی گونتر بنسر منتقد را  ای جدید این توصیهنوشتهجای نگارش پیشاست تا به  اسبیچاپ دوم فرصت من

ی  ی تاریخچه ی نوزدهم باید دربرگیرندهی جنبش کارگری سدهکار ببندم: کتابی به زبان آلمانی دربارهبه

ی به  نیز باشد. در واقع در چاپ دوّم این نقصان با اختصاص فصل  1848جنبش کارگری اتریش قبل از  

دلیل محدودیت  شود. اما پرداختن به جنبش کارگری اتریش متأسفانه بهجنبش کارگری اتریش رفع می

های کلیدی مربوط به این  تمام داده  چنینهمپذیر است.  اش امکانسطور اثر حاضر فقط در خطوط کلی

رو، کانون توجه معطوف  است. از این  مجارستان به روزرسانی نشده - ی زمانیِ دولت هابسبورگ اتریشدوره

ی جنبشی با آغازگاهی همگن است که در راه دیگری قدم گذاشت تا اساساً بتواند در دولتی چند  به گستره

گی جهانی جنبش گر گستردگی و چندسویهی قوت و بیانکرد داشته باشد. این موضوع نقطهخلقی عمل

 هست.   سوسیالیستی نیز

 درآمد: چرا سوسیالیسم؟ پیش

ست زائد و غیرضروری. اگرچه  ی سوسیالیسم و جنبش کارگری کاریبه زعم بسیاری پرداختن به تاریخچه

ها مباحث جدی پیرامون این تاریخچه وجود داشت اما  های عمومی و دانشگاهدر رسانه 1980های  تا سال

 شود. علم و جامعه کاسته می روز از اهمیت این مباحث دربهمتأسفانه روز

به بعد است.   1989ی زمانی سال  ها از برههیابییکی از دالیل این امر گرچه نه تنها دلیل آن تغییر جهت

درباره گفتمانی گسترده  کانون  آلمان  سرد،  اثنای جنگ  مقولهدر  مشروعیت  جنبش ی  و  سوسیالیسم  ی 

ح  بین  منازعات  از  فراتر  گفتمان  این  بود.  آلمانکارگری  سوسیالیستی  اتحاد  حزب  SED) زب  و   )

ی دولت  ( پیرامون گذشته و سنت بود: مسأله بر سر منازعات بنیادین دربارهSPD) دموکرات آلمانسوسیال

 اجتماعی و سوسیالیسم دولتی بود.  

چپ از  طیفی  غربی  آلمان  سوسیالیستدر  مستقل،  سوسیالهای  و  نظری  دموکراتها  مبانی  چپ  های 

ها و موضوعات رایجی بود که در جدل  مطرح کردند که ورای استدالل مندارزشمتنوعی را در آثار مهم و 

ک آلمان  لنینیستی در جمهوری دمکراتی  - دمکراسی آلمان غربی و علم تاریخ مارکسیست  بین سوسیال

ها تالش کردند  نگر بود. آنجانبهوجود داشت. وجه مشترک این طیفْ گسست از مشروعیت تاریخی یک
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فعالیت ــ  کارگران  خود  به کنش  را  توجه  پائین، سنتکه مرکز  از  آشوبهای مشترک  و  ،  های خیزش 

قیاماعتصاب و  )ها  تاریخچRoth/Behrens 1974, Meyer 1999ها  و  شورایی  جنبش  ی  ه(، 

 ( ــ جلب کنند.  Müller 1975, Müller 1985های منشعب و دگراندیشان )شماری از گروه

پایان جنگ سرد است، و بازگشایی    شاید نتیجه از  بگیریم که این مبانی غیرجزمیْ گفتمان مسلط پس 

ی جدید  هشناسانشان، از جمله علم فرهنگ را با مبانی روشآرشیوهای اروپای شرقی با آن منابع گسترده

غنی کرده است، برعکس شاهدیم که مباحث سوسیالیسم و جنبش کارگری، هم نزد فعاالن سیاسی و هم 

 در علم آکادمیک تاریخ کنار گذاشته شده است.  

از برنامهنهایتاً زمانی که حزب سوسیال آلمان دولت رفاه را  اش کنار گذاشت، موضوعات مهمِ  دموکرات 

عنوان ماترکی در  توانست بهجتماعی بازار در جمهوری قدیمی فدرال آلمان، میی اقتصاد اشده دربارهطرح 

محصول خط بطالن  صرفاً    وحدت دو آلمان  یرسم  یخچهِیتار  ت یموفقخدمت جنبش کارگری قرار بگیرد.  

  یشناستیرسمو به  تیکردن گفتمان مشروع  نیگزیآلمان، جا  کیکراتودم  یجمهور  یخچهیبر تار   دنیکش

توان  قطعاً از مباحث انتزاعی در باب آزادی نمی  بود.  یدر باب آزاد  یبا گفتمان انتزاع  ستیاجتماعچه  آن

آور است که جنبش  مطالبات مادی معیّنی استنتاج کرد؛ طرح چنین مباحثی آگاهانه بود. بدین جهت تعجب

ی این  در خودِ تاریخچه  سوسیالیستی کارگری دیگر موضوع گفتمان فعاالن چپ نیست؛ علت را بایستی

و فرهنگ متضاد با آن، بازسازی غرب    1933 شکستن جنبش کارگری در سالجنبش جستجو کرد. درهم

دولتی و  آدناوئر  رهبری  گسست  تحت  آلمان  در  که  بود  معنا  بدین  شرق  در  سوسیالیسم  سازی 

کمونیست و سوسیالیست در دوران  تر بود تا در ایتالیا یا فرانسه که احزاب  سیاسی بسیار عمیق - فرهنگی

های  ها در آلمان غربی در اواخر سالپس از جنگ مشارکت فعالی در زندگی اجتماعی داشتند. رنسانس چپ

اگرچه ماترکی سوسیالیستی بود اما به جنبش دانشجویی و خیزش جوانان محدود ماند. این رنسانس    1960

دموکرات آلمان بر آن مسلط  گرفت که حزب سوسیال  به موازات یا در تنش علنی با جنبش کارگری صورت

در فرانسه و ایتالیا نیز وجود داشت ــ اما در آلمان بیگانگی و تنش    1968 هایی در سالبود. چنین تنش

های انقالبی در این کشور دنبال  ها بسیار شدیدتر از جاهای دیگر بود. در آلمان نیز پیوند با سنتبین نسل

آلمان به تاریخ اغلب    68 حال، عطف توجه جنبش سالاریخی انجام گرفت. با اینشد و مباحث جدید ت

ویژه  به  دیگریکها با  های تاریخی سوسیالیسم و مبارزات آنوار باقی ماند و تمام جریانتردیدبرانگیز و طرح 

ی  های کمونیستی به صورت نمایشهای احزاب کوچک و گروهها و ژستورزیترین سخندر پرطمطراق

ای  تأثیرات بازدارنده  1970 هایگرایی سالپرستی و فرقهروحوضی به صحنه آمدند. از همین رو، قدرت

 روی نسل جدید فعاالن سیاسی داشت و ارجاع به جنبش کارگری را بار دیگر تردیدبرانگیز جلوه داد.  
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امروزه بخش اعظم جنبش است که  امر  تبعات همین  فعال سیاسی،ها و گروهاز    چپ مگر حزب    های 

[Die Linkspartei ]  کنند ی سوسیالیسم رجوع نمیشان به تاریخچهها، در فعالیت سیاسیو اتحادیه

 تر است.  ها برجستهویژه به دلیل ضعف سیاسی اتحادیهــ واقعیتی که به

های فعالِ بیرون از پارلمان هستند.  های سیاسی چپریشه  1970و    1960های  های اجتماعی سالجنبش 

جنبش فعاالن  بعدی  اجتنسل  طرح های  و  مبانی  سالماعی،  جنبش   1980 هایهای  مبانی  با  را 

ی عطف این جنبش در آلمان اعتراضات علیه کنفرانس سران هشت  سازی ادغام کردند. نقطهضدجهانی

ها نسل  ها هزار نفر در آن شرکت کردند و بسیاری از آنبود که ده  2007 کشور صنعتی در تابستان سال

های  نقل زبالهوای علیه حملامعه بودند. اعتراضات جنبش ضدانرژی هستهبعدی فعال در زندگی سیاسی ج

ها موفق  داشت. هر دو این جنبش 2007 نیز نقش و اهمیتی مشابه با جنبش سال 1997 از سال  یا هسته

گیری  شکلها برحسب معمول بانی  های متعددی را در اعتراضات متحد کنند. البته این جنبششدند که نسل

سازمان و به  های اجتماعی در آلمان، بیرغمِ فعال بودن جنبشها بهسازمان یا احزاب جدیدی نشدند. آن

عنوان نیرویی ائتالفی در رویارویی با یک  ها بهساختارهای نامنعطف و مرکزگرا بدگمان هستند. این جنبش

ندرت  ای و بهی اعتراض علیه انرژی هستههدر عرصصرفاً    اند:ترین موفقیت برخوردار بودهمسأله از بیش

های  ها در سالشدن تظاهرات دوشنبههای اعتراضی در زمان برچیدهی مبارزات اجتماعی. جنبشدر حیطه

ی نیروهای  علیه رفرم هارتس چهار که بیشتر در شرق آلمان برگزار شد در بسیج گسترده  2004ـ 2005

ماندن اعتراضات علیه اجرای هارتس چهارم، آن فرصت تاریخی  مختلف جامعه موفق نبودند. با نافرجام  

اعتراضات  های قدیمی« اتحادیههای اجتماعی و »چپهای جدید جنبشگرایی چپبرای هم این  ها در 

 خودانگیخته از دست رفت.  

ها و  های بیرون از پارلمان همانا واکنشی است مشخص به وجود سازمانکه موضع کنونی چپرغم اینبه

ی  تحرکی جنبش کارگری است، این واقعیت بندرت از جنبهشماری که حاصل کارشان بیهای بیتشکل

ای اتکاء و ارجاع به تاریخ  سیاسی یا تاریخی بازبینی شده است. با این حال، امروزه نیز در جنبش اتحادیه

اتحادیه آموزشی  بهها کمتر و کمتر میجنبش کارگری حتی در سمینارهای  مندی،  رغم ضرورتشود. و 

 شود . های گذشته نمیگونه پرسشی متوجه اشتباهات و موفقیتهیچ

ها در احزاب،  مندانِ تمامی جریاناین کتاب در خدمت خودیاری مخاطبانش است: فعاالن سیاسی و عالقه

این جریاناتحادیه از  بیرون  افراد  تاریخ جنبش کا  چنینهمها و  ها و  به  ندادن  بها  به  توجه  رگری در  با 

ها، دانشجویان منتقد،. در شرایط کنونی رویارویی با همان مسائل اجتماعی که جنبش کالسیک  دانشگاه

بدان می یعنی کاهش دستکارگری  افزایش زمان کار همپرداخت،  واقعی و سطح زندگی،  از  مزد  چنان 
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با استراتژی جنبش کارگری  ها  ای برخوردار است. امروزه، استراتژی رویارویی با این سیاستاهمیت ویژه

 ی نوزدهم و بیستم متفاوت است.  در سده

اش مباحث  توجهی با مباحث کنونی هستیم؛ نمونههای قابلسوییحال، با نگاهی به تاریخ شاهد همبا این

مسأله به  سازمانمربوط  قانونی  گسترهیابی،  و  به  مندی  مربوط  مباحث  یا  و  است.  عمومی  اعتصاب  ی 

های اجتماعی. به عبارت دیگر، ارتباط این مسائل با جنبش کارگری  اسبات کاری، عدم تضمینثباتی منبی

جای  به مناسبت قوانین اجتماعی بیسمارک به بحث گذاشته شده است. در آن دوره به  1880های  در سال

دگی اجتماعی  ثباتی شرایط زندر اصل بی  بار. معنای هر دو واژهشد وضعیت فالکتثبات گفته میوضعیت بی

 دانند چگونه باید وسائل امرار معاش خود را تأمین کنند. کارگران مزدبگیر است که نمی

های جنبش کارگری با توجه به مبرم بودن مسائل اجتماعی کنونی بیش از هر زمانی،  توجهی به تجربهبی

بار است، زیرا آگاهی  معقول نیست. هرگونه گسست با یادآوردهای مبارزات اجتماعی گذشته بسیار زیان

تجربه از  برگرفته  فقط  دورهطبقاتی  و  خودی  است.  های  تاریخی  درازمدت  فرآیند  یک  بلکه  نیست،  ای 

های جدید طبقات حاکم از اهمیت  مالکیتی تاریخیِ از پائین برای بسیج مقاومت و مبارزه علیه سلبحافظه

 زین  یعموم  استِیس  بردشینشاندن و پ  یکرسبه    چنینهمفقط دستگاه سرکوب که  نه  ای برخوردارندویژه

نمونه با شکست    ی برا  شود،یداده م  ت یبه آن مشروع  یخی دارد که همواره از لحاظ تار  ی طوالن  ی انهیشیپ

 سمیالیسوسلونایاقتصاد آزاد و ظاهراً همسان دانستن ناس  یسازلیبدی آلمان، شاهد ب  کیکراتودم  یجمهور

اجتماعی برای آغازگاه بدیل نظری و بسط شکلمیهست  سمیبا کمون اتکاء به مبارزات  های  . یادآوری و 

 و مهمی برخوردار است.   مقاومت و مبارزه از اهمیت ویژه

وجه  های اساسی جنبش کارگری بودند اما به هیچمبارزات برای مسائل اجتماعی و مبارزات طبقاتی مؤلفه

شود در همان اغلب پنداشته میچه  آن  ش نبودند. این جنبش بر خالفهای اعتراضی این جنبتنها مؤلفه

پرداخته و نخستین جنبش ه علیه تبعیض نژادی و یهودستیزی  ها، مبارزی نوزدهم به مناسبات جنسیتسده 

گرایی مخالفت کرد. یکی از مسائل مهم دیگر بازبررسی  سیاسی بوده است که با مجرم شناختن همجنس

ی  ی تاریخچهها دربارهی نوزدهم مطرح شده است، در اکثر نوشتهای است که در سدهمباحث گسترده

ی طبقاتی و دیگر اشکال روابط سلطه توجه چندانی  ی بین مبارزهی رابطهجنبش کارگری به واکاوی مسأله

بایستی    جاگاهی نیز جنبش کارگری زنان موضوع بحث و بررسی بوده است. از این رو در ایننشده است. گه

رهایی  نمونه برای  مبارزات مختلف  گذشته  در  شود چگونه  تا مشخص  شوند  ارائه  جامعی  تاریخی  های 

 که چرا نتوانستند و شکست خوردند. متحد شوند و یا این دیگریکتوانستند با  
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بازنمایی جنبش کارگری،   نیز  تاریخچه  چنینهمدر  بازترسیم مباحث سیاسی مربوط به آن  ی سیاسی و 

جا که  های متفاوت مطرح شده است، از آناست. تاریخ مسائل اجتماعی و روزمره در بخش  سته شدهبرج

ها  ی مسائل »سیاسی« هستند. برای نمونه، برای واکاوی مناسبات جنسیتی بستر واقعی کلیهدهندهشکل 

این با  است.  ضروری  مسائل  این  به  پارهپرداختن  کنارگذاشتن  در  حال،  موضوعات  از  نوشته  پیشای 

ها تأکید شده است. برای تعدیل تبعات این معضل تصمیم گرفتم  ناپذیر بود و در جای دیگری بر آناجتناب

توان ارتباط تاریخ جنبش کارگری را با  ها به بهترین وجهی میبه مباحث سیاسی بپردازم، زیرا از طریق آن

 مسائل روزمره نشان داد.  

ی  شدهسازمانی و فرهنگی، بر آن است که روی فعلیت و ارتباط مسائل طرح رغم گسست  نوشته، بهاین پیش

نظریه با  کارگری  وهلهجنبش  در  سوسیالیسم  و  کارگری  جنبش  کند.  تأکید  سوسیالیستی  نخست  ی  ی 

ی  سانیکی نوزدهم از لحاظ تاریخی واحد  هایی مجزا توضیح داده شده است که در سدهی پدیدهمنزلهبه

گیری، سیاسی شدن و راستای منازعات  رو به دوران پیدایی، شکل ادند. مجلد نخست پیشدرا تشکیل می

ی  پردازد. مجلد بعدی دورهی جنگ اوّل جهانی مییافته در آستانهی کارگر تا پیوند جنبش سازمانطبقه

وکراسی و  دمکند، یعنی انقالب نوامبر و جنبش شورایی، انشعاب بین سوسیالرا بازنمایی می  1933-1914

  1933 ی نافرجام جنبش کارگری علیه فاشیسم. سالگیری استالینیسم و مبارزهشکل  چنینهمکمونیسم،  

جا برای دوران  های آن در اینی پایان جنبش کالسیک سوسیالیستی در آلمان است که تجربهنماد و نقطه

 ای معیّن پردازش شوند.  نحو و شیوهکنونی بایستی به

های آنارشیستی و  داری و از همین جریانهای ضدسرمایهویژه جریانالیسم بایستی بهذیل مفهوم سوسی

تشریح   کارگری  جنبش  ویژهسندیکالیستی  هدف  نوشتهشوند.  دیگر  انتقادی  ی  ارزیابی  همانا  حاضر  ی 

د و  ی جنبش کارگری، ناکجاآبادی قلمداها دربارهای است که در تمامی دیباچههای فرعیها و شاخهبدیل

های مسیحی و لیبرال جنبش کارگری پرداخته نشده  نادیده گرفته شدهاست. در این بازنمایی به جریان

دادند. اگرچه این  شان قرار میها هماهنگی و سازش بین سرمایه با کارمزدی را مبدأ حرکتاست، زیرا آن

از تاریخچه  هاجریان ای  هایی حاشیهمقام جریانآیند اما فقط در  ی جنبش کارگری به شمار میبخشی 

 ی سوسیالیسم. ای متضاد با تاریخچهیعنی نگاره

این پدیدهبا  دوّم  هایی جهانیکه جنبش کارگری و سوسیالیسم  )در چاپ  آلمان  بر  این کتاب  اند، تمرکز 

ی محدودیت سطرهای اثر حاضر است و  فصلی جداگانه به اتریش اختصاص داده شده است( هم نتیجه

ی نوزدهم و بیستم در سوسیالیسم جهانی.  نقش پیشرو جنبش کارگری این کشور در سده  نینچهمالبته  

نمونهبدین پرداختن  امکان  فراهم  سان  به مسائلی  بر  وار  بودند. درضمن  شد که موضوع گفتمان جهانی 

سم ارائه کرد، ای جهانی از سوسیالیتوان تاریخچهجا اما نمیشود. در اینتمایزات و نقاط مشترک تأکید می
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 ,Geary 1983, Dorz 1972است )  باره تازه شروع شدهها در ایناز جمله به این دلیل که پژوهش

Van der Linden 2008  .) 

»جنبش   چونهمکارگیری مفاهیم معیّنی  جا بهکار گرفته شده: در اینی زبان بهدر پایان مختصری درباره

ی تاریخ نیست. به  عنوان سوژهی کارگر مردِ سفیدپوست در کارخانه بهمعنای پذیرفتن اسطورهکارگری« به

های قبلی، چندنژادی و آشنا با  ی کارگر در دورهبندی طبقهخواهم نشان بدهم که ترکیببیان بهتر، می

ا جریان داشته و با بعضی تصورات  هی سیاسی بحث پیرامون آنمنازعات جنسیتی بوده است که از جنبه

می مخالفت  جنبهقالبی  از  مسائل  این  تمام  است.  تاریخچهشده  در  زبانی  بازتاب  ی  کارگری  جنبش  ی 

ترکیبیافته موارد  در  فقط  است.  مرد« صحبت شده  از »کارگران زن، کارگران  موارد مقتضی  در  و    اند 

 ی درباره  چنینهمکار گرفته شده است و  سنتی به ی بیان  دوجنسیتی، نظیر »جنبش کارگری«، همان شیوه

هایی که به  گران«. واژهداران« یا »صنعتاز مردان تشکیل شده بودند، نظیر »کارخانهصرفاً  هایی کهگروه

شوند که  کار گرفته میویژه از این جهت بهشوند، از طرفی از روی عرف اما بههر دو جنسیت اطالق می

ی نوزدهم و اوان  سازی واقعی زنان در سدهزنان« یا »کارفرمایان زن« حاشیهاصطالح »جنبش کارگری  

 مراتب جنسیتی کند.  ازپیش متوجه سلسلهکه نگاه ما را بیشجای اینگیرد، بهی بیستم را نادیده میسده 

 شرط جنبش کارگری؟ ی پیشمثابهداری و پیشرفت بهسرمایه

طرف  هم به دو دلیل؛ از یکی جنبش کارگری آلمان اغلب بیرون آلمان است، آنآغازگاه تشریح تاریخچه

سازی و تضاد بین کارمزدی و سرمایه نخست در انگلستان بود. برعکس، در فرانسه  گستری صنعتیدامن

ی  مارکس: آغاز سلطهقول ریزی شد؛ بهدموکراسی در فرایند طوالنی انقالب و ضدانقالب شالوده  1789از  

 ی بورژازی.  سیاسی مستقیم طبقه

پارادایمی برای تاریخ    چنینهمرو انگلستان و فرانسه تا مدت الگوهایی برای توضیح تاریخ معاصر و  بدین

 جنبش کارگری بودند.  

این  عنوان موردی ویژه ترازبندی شد:  ی نوزدهم بههای کوچک آلمان در آغاز سدهبنا بر این الگو، دولت

اقتصادی عقبدولت لحاظ  از  ازهمهای  لحاظ سیاسی  از  و  با شکلمانده  یعنی  گیری  گسیخته »دیرتر«، 

 به وحدت ملّی و اقتصادی دست یافتند.   1871امپراتوری آلمان در سال 

یابی  ی سازمانی این جنبش از خارج از آلمانْ خود تاریخچهدومین دلیل برای آغازگاه توضیح تاریخچه

گران افزارمند مهاجر آلمانی در پاریس و سوئیس در اوان  ارگری است: تبعیدیان و شاگردان صنعتجنبش ک

ویژه در »اتحادیه  گیری سوسیالیستی بههایی با سمتها و اتحادیهبار در انجمنبرای اولین  1830های  سال



456 
 

گذاری مارکس و انگلس در بطن »اتحادیه  با بنیان  ،هاستی کمون  ی یهاتحاد  ها« متحد شدند.کمونیست

های متأخر  در پاریس تأسیس شد که پیشگام تمام سازمان  1836 [ شکل گرفت که در سال1دادگران«]

ی کارگری همگن وجود نداشت، به همین دلیل شود. در آن دوره هنوز طبقهکارگری آلمان محسوب می

موارد شکل برخی  در  نخستین سازنیز  انقالبمانگیری  در سال  کارگری  را سرآغاز جنبش    1848 های 

ی پیشاسوسیالیستی وجود ای از فلسفهکه در فرانسه سنت دیرینهگیرند. در حالیکارگری آلمان درنظر می

ای برخوردار  [ از جنبشی توده2کارگران زن و مرد با چارتیسم]  1830 هایداشت و در انگلستان طی سال

نهدولتبودند، در   آلمان  نه چنین جنبش توده  های  های  شرطپس پیش  ای. چنان سنتی وجود داشت و 

ها را چنین تشریح  شرطاین پیش  1910مشخص جنبش کارگری آلمان چه بودند؟ ادوارد برنشتاین در سال  

خود این جنبش، نخست  اجتماعی مختص به   - های سیاسیگیری جنبشی کارگری با گرایشکرد: »شکل

سرمایهدر   و شکوفایی  رشد  امکاندوران  وجه مشخصهداری  شد؛  تغییرات  پذیر  دوران تشخیص  این  ی 

یابی  ی عزیمت سازمانی عامل ضروری پیشرفت اجتماعی و نقطهمثابهداری بهی تولید توسط سرمایهشیوه

( است«  دموکراتیک  بنیادی  بر  اقتصادی  زندگی   Bernstein, Eduard, 1910: Dieنوین 

Abreiter-Bewegung, Frankfurt am Main .) 

داری  نظر، بر سر این پارادایم توافق داشتند که سرمایهرغم اختالفگران در غرب و شرق آلمان بهپژوهش

با تکامل سرمایه اجتماعی« منطبق  پذیرش ذهنی »تغییرات  و  داری صنعتی  صنعتی عینی موجود است 

دموکراسی امپراتوری رایش مدلی برای  عنی سوسیالشرط هر جنبش کارگری است. حزب کارگری، یپیش

شان علیه بدتر شدن شرایط  دلیل اعتراضاتاین تعریف بود. بنا به این تعریف زنان و مردان کارگر مخالف، به

»پیشرفتاجتماعی آنشان،  به  حالت  بهترین  در  یا  شدند،  ارزیابی  کارگری  جنبش  از  بیرون  و  ها  ستیز« 

کردند که  ها را خراب میجنبش کارگری اشاره شد، برای نمونه کارگرانی که ماشینعنوان پیشروانی از  به

 ها خواهیم پرداخت.  بعداً به آن

داری محدود  رسد که تعریف جنبش کارگری را به جنبش کارگران مزدبگیر در سرمایهنظر میمعقول به

راضی تاریخ بشری تعمیم داد. با  های اعتکنیم، در غیر این صورت این تعریف را بایستی به اکثر جنبش

تر نشان داده  های تاریخی ممکن نیست. با نگاهی دقیقحال، زیر سؤال بردن نظریات موافق پیشرفتاین

جامانده از قرون وسطی در گرا و سنتی به »حقوق قدیمیِ اقتصادی اخالقی« بهشود که گرایش گذشتهمی

ی  (. ایدهGeary 1983: 25ادیکال و سیاسی داشت ) ی آغازین جنبش کارگری آلمان تأثیرات رمرحله

درک به  الزاماً  سنتی  حقوق  گذشتهنقض  سیاسی  تکامل  های  موازات  به  اغلب  بلکه  نشد  منجر  گرا 

 نگر بسط یافت.  های سوسیالیستی آینده داری به ایدهسرمایه
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شفاف  کامالً    شرط جنبش کارگری، امریعنوان پیشداری صنعتی پیشرفته بهوجود سرمایه  چنینهماما  

توانست اساساً از همان  داری، مینیست. جنبش کارگری آلمان، بر مبنای خوانش سنتی از تکامل سرمایه

 خوبی منطبق با تاریخ کالسیک سازمانی این جنبش است.  ی نوزدهم شکل بگیرد که بهاواسط سده

داری ابتدا در انگلستان رشد و تکامل پیدا کرده و  اند که سرمایهمباحث جدید این برداشت را کنار گذاشته

[  world-systemی نظام جهانی ] ای نظیر نظریهسپس با تأخیر به کل جهان بسط یافته است. مبانی

از تکامل همو پژوهش بازار جهاهنگام سرمایههای پسااستعماری  با ظهور  ی شانزدهم نی در سده داری 

می )حرکت  سرمایهWallerstein 2004, Conrad 2002کنند  بنابراین  قدیمی(.  از  داری  تر 

ی انگلستان شکل گرفت، اما  داری تحت سلطهسازی و کاربست ماشین بخار است. اگرچه سرمایهصنعتی

ی مراکز تجاری، صنعتی  مند بود که دربرگیرندهی جهانی نظامی این رویکرد تثبیت سلطهوجه مشخصه

 ی انگلستان بود.  در اروپا و نیز در کشورهای مستعمره

ترتیب امکان استثمار مواد  بدین  - ی این فرآیند بود  شرط فناورانههای جدید در کشتیرانی پیشپیشرفت

ی  جایوجود آمد که }کریستف{ کلمب مقدمات آن را فراهم کرد. جابهخام از آمریکای شمالی و جنوبی به

شدن اقتصاد پولی بر اقتصاد طبیعی  ی نوزدهم منجر به مسلطها از سدهها و پرتغالیطال توسط اسپانیایی

ی  در اروپا شد. تجارت بردگان فراری اقیانوس آتالنتیک و مزارع کشاورزی پنبه در جنوب آمریکا در سده

داری در  سازی شد. بردهصنعتیبرد  شرط رونق صنایع نساجی در انگلستان و پیشهیجدهم و نوزدهم، پیش

هایی است که اگرچه در تقابل با کار مزدبگیری  معادن طال و مزارع کشت پنبه در »جهان جدید« پدیده

 داری هستند.  ناپذیر نظام جهانی سرمایهداری قرار دارند اما بخش جدائی»آزاد« در سرمایه

ای با گردش و جریان کاالها دارانه جهانی سرمایه ی شانزدهم، نظام  جا حرکت کرد که از سده بایستی از این 

گرفت. هژمونی ای انجام می صورت منطقه و پول وجود داشت ــ هرچند که تولید وسائل معاش تقریبًا به 

نمونه  کشور  انگلستان،  به  هلند  و  پرتغال  اسپانیا،  از  نظام  این  سرمایه مرکز  شد ی  منتقل  صنعتی  داری 

 (Arrighi 1994  نخست در .) دارانه مسلط شد، ابتدا داری تجاری جهانی تولید سرمایه پی تثبیت سرمایه

دستی که با رقابت مانوفاکتورها مواجه شدند. بنابراین،   در کشاورزی انگلستان و سپس در صنایع نساجی و

ات داری« دیگر وجود نداشت. بازار جهانی تأثیر نخورده و بکر »پیشاسرمایه دست کاماًل    پس از مدتی مناطق 

آن اقتصادی و سیاسی در دوره  داری هنوز در تمام سپهرهای حیات ها سرمایه ها و مناطقی داشت که در 

کم ها و مبارزاتی را شکل بخشید که دست های اقتصادی مسلط نبود. این تغییراْت مقاومت ها و شاخه بخش 

 ها اشاره کرد. در تاریخ جنبش کارگری باید به موجودیت آن 
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 پیشگام جنبش کارگری؟  -های دهقانی جنگ

صنعتکُنش دهقانان،  بلکه  کارگران  و  مزدبگیر  کارگران  نه  آغازین  مبارزات  این  افزارمند،  گران  گران 

بگیر یا کارگر علیه کار مزدبگیری  عنوان کارگر مزدها بهقشرهای فرودست شهرنشین بودند. آن  چنینهم

نمی داشت.  اعتراض  وجود  قرون وسطی  دوران  سراسر  در  همواره  قشرها  این  اجتماعی  مبارزات  کردند. 

شان  ه اربابانزدند، دهقانان علیگران افزارمند برای شرایط کاری بهتر دست به اعتراض میشاگردان صنعت

 کردند.  ها مبارزه میقیام و مستمندان علیه شورای شهر در خیابان

در آلمان کیفیت نوینی کسب کردند. تغییر مالیات    1524-25های  های دهقانی سالاین اعتراضات با جنگ

  سازیسازی مذهب از طریق کفاره پرداختن برای بخشش گناهان، خصوصیطبیعی به مالیات پولی، تجاری

نفع حقوق  های کوچک بهای در دولتی منطقهسازی سلطهنفع اربابان و مرکزیی دهقانی بهزمین کُمونیته

طرز  سنتی دهقانان به قیامی در مناطق آلمان انجامید که صدها هزار نفر در آن شرکت کردند. این قیام به

قیامخشونت مطالبات  از  یک  هیچ  و  شد  نشد. آمیزی سرکوب  تا    کنندگان محقق  حاکمان  این،  وجود  با 

کنندگان تحت نام »مردمان  های متمادی کماکان از تکرار چنین قیامی واهمه داشتند. مطالبات قیامنسل

ها و مبارزات اجتماعی  بار در تاریخ آلمان تنشها اقامه شد. برای نخستیننام و نشان« و از طریق اعالمیهبی

عنوان حامل اعتراضات  نام و نشان« هویت اجتماعی جمعی بهمان بیگرفتند. با اصطالح »مردای پافرامنطقه

به تاریخشکل گرفت.  بلیکه،  پتر  دلیل  بیهمین  مردمان  »انقالب  را  دهقانی  نشان«  شناس، جنگ  و  نام 

رسد چرا که  نظر میی »انقالب« برای این اعتراضات معقول به(. کاربست واژهBlicke 2006برشمرد )

برخالف شوآن نخستینرشها،  برای  قبلی،  اعتراضات  و  برنامهها  با  درخواستها و مجموعهبار  از  ها  ای 

سازی سپهرهای  ها علیه تجاریها و درخواستگیری این برنامهخواهان نظم اجتماعی جدیدی شدند. سمت

تی را  نوع مسیحیت، مطالبای عشق به همطلب، با تکیه بر ایدهسنتی زندگی بود. توماس مونسترِ اصالح 

 سازی وسائل تولید کشاورزی مطرح کرد.  ای و اجتماعیمراتب رستهبرای لغو سلسله

اش نه علیه  گیریبا این حال، این جنبش نه جنبشی کارگری بلکه جنبشی دهقانی بود که در ابتدا سمت

نی بود که کارگران  ای بینابیجا مسأله بر سر آغازگاه مرحلهی تجاری پیشرفته بلکه اشراف بود. در اینسرمایه

حال گاهی خواهان  کردند اما در عینشهری کمونیستی را مطرح میدر آن اعتراضات گاهی مطالبات آرمان

کردند.  باید علیه ساختارهای سیاسی فئودالی مبارزه میاحیاء »حقوق قدیمی« بودند و در هر دو این موارد می

نابهآن وضعیت  به  اعترها  مزدبگیر  کارگران  نمیهنجار  کار  اض  به  اجبارشان  علیه  اساساً  بلکه  کردند 

عنوان نظم اجتماعی. از پس شکست همین  داری بهکردند: اعتراض به تثبیت سرمایهمزدبگیری مبارزه می
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ی  ها ادامه داشت، جنبش کارگری کالسیک و سوسیالیسم مدرن در چارچوب جامعهمبارزه که تأثیراتش سده

 گرفته رشد کردند.  ازنوشکل

 ی تعریفی از جنبش کارگری تالش برای ارائه

شان  جنبش کارگری برمبنای این تعریف اعتراضات کارگران مزدبگیری است که برای تأمین وسائل معاش

که فقط  کنند، یا اینمجبور به فروش نیروی کارشان هستند. کسانی که دیگر در بخش کشاورزی کار نمی

عنوان منبع درآمد  کار هستند، و از مالکیت بر هیچ چیز دیگری بهای در این بخش مشغول بهطور حاشیهبه

نیستند. هستی میبرخوردار  آن  در  که  است  کار  بازار  به  وابسته  خدماتشان  کنند.  توانند  را عرضه  شان 

اجتماعی قرونگروه از نظم  و فرودستان بخشی  این، آنهای کارگران روزمزد  با وجود  بودند.  ها  وسطی 

های مستقل  و تأسیس تشکل  1848 ی اجتماعی برخوردار نبودند. این امر با انقالبکه از وجهه  اقلیتی بودند

حوزه در  آلمانی خودشان  منفیی  مفهوم  باره  یک  کرد.  تغییر  هویتانگارانهزبان  به  »کارگران«  یابی  ی 

 اعتراضی مثبت مبدل شد که از مطالبات اجتماعی استنتاج شد.  

شکل فرآیند  آگاین  واژهگیری  است.  طبقاتی  یا  اهی  »گروه«  جز  دیگری  معنای  ابتدا  در  »طبقه«  ی 

گاه  بهی کارگران وابسته وجود داشت که گاهبنددسته  1848 ها قبل از انقالب« نداشت. مدتیبند»دسته

جنبش شکل  به  منطقهنیز  اعتراضات  و  طبقهها  این  این،  وجود  با  بود.  طبقاتی  آگاهی  از  حاکی  ی  ای 

طور منسجم و واحد دست به مبارزات اجتماعی سراسری بزند. مبارزات و  ها نتوانست بهگرفته مدتشکل 

ثمر نبودند. با این حال،  وجه بیهیچهای تلخی بودند اما بهاگرچه برای این طبقه تجربه اعتراضات پراکنده

های  مقام مقایسه، پژوهشبا توجه به تعریف محدودی که تاکنون از جنبش کارگری وجود داشته است، در  

ازپیش افزایش  ی این دوران بینابینی انجام گرفته است که طی آن اعتراضات کارگران بیشتری دربارهکم

سیر حرکت و  قرونیافت  موجود  الگوهای  با  منطبق  جنبش شان  هنوز شکل یک  هرچند  نبود  وسطایی 

 بینی بخش از تاریخ جنبش کارگری است.  خود نگرفته بود. این دوران بینایافته را بهکارگری سازمان

 ی تعریفی از سوسیالیسم تالش برای ارائه

های  سازیی سوسیالیسم، به تناقضات و ناهمدر تالش برای حدومرزگذاری زمانی و مکانی برای پدیده

اثر نویسندهمتعددی برمی ایدهخوریم. در کتاب »تاریخ سوسیالیسم«  های  ی فرانسوی ژاک دروز، تاریخ 

(. در  Droz 1972aاند )جویی شدهاندیشمندان سوسیالیست تا دوران باستان و دوران طالیی آتن پی 

پیشاتاریخ که در آن  ی مارکسیستی حتی از »کمونیسم بدوی« صحبت شده است، یعنی دورهنظریه ی 

(. براساس این نظریه قدمت  MEW 26: 414fمالکیت بر خاک و زمین یا وسایل تولید وجود نداشت ) 

میایده سوسیالیستی  و  کمونیستی  باشد  های  بشر  خود  قدمت  به  در    -تواند  که  ناب  و  بدوی  موقعیتی 
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ها، اصطالح »سوسیالیسم اولیه« را به  تر بایستی بازآفرینی و متحقق شود. البته تاریخ ایدهای عالیمرتبه

ای قلمداد  شهری از جامعهای از توصیفات آرمانجموعهکند بلکه آن را مدوران ماقبل تاریخ منتسب نمی

ای در تبیین آن ایفا  کننده، نقش تعیین1516«، اثر آغازین توماس مور در سال  شهرآرمانکند که »می

ی اقتصاد شدند.  ی ادبیات را ترک کردند، از تصورات مذهبی جدا و وارد عرصهها بعدها حوزهکرد. این ایده

های اجتماعی درک شدند. دوران  ی سیاسی دیدگاه عنوان برنامهانحاء مختلف بسط یافتند و بهها به  این ایده

ی هیجدهم و نوزدهم با نویسندگانی نظیر بابوف، سن سیمون و  ی سدهاوج سوسیالیسم اولیه در فرانسه

بلکه در  ی »سوسیالیسم« عصر ماقبل تاریخ نبود  خاستگاه واژه  چنینهم(.  Droz 1972bپرودون بود )

سده ناهمآغازگاه  نوزدهم  زبانی  در  آموزههنگام  شد. صفت »سوسیالیستی«  رایج  اروپا  مختلف  ی  های 

شکلایده و  شد  متمایز  »اجتماعی«  از صفت  رو  این  از  و  شد  قلمداد  سیاسی  یا  ای  همکاری  عام  های 

 طور نامشخص تعریف شد.  کنش چندین نفر بهمیان

ها  های بین آنغایت متنوع است که تناقضهای بهی نظامی تز ایدهگیرندهمضمون سوسیالیسم اولیه دربر

مند سوسیالیسم اغلب به کارل مارکس و فریدریش انگلس نسبت  بندی منسجم و دستگاهکم نیست. صورت

می سال  نوشته  ستیکمون  حزب  فستیمانشود.  داده  در  نقطهبه  1848شده  و  کلیدی  اثر  ی  عنوان 

اولیهعطف   سوسیالیسم  آرمانجایگزینی  )ی  است  شده  قلمداد  »علمی«  سوسیالیسم  با   Koolشهر 

1972: Bd 1, 5, 7/Krauseچنینهماند.  (. مدعایی که نمایندگان آنارشیسم آن را یکسره انکار کرده 

دادند دانستند و به نویسندگان سوسیالیسم اولیه ارجاع میها خود را بخشی از جنبش سوسیالیستی میآن

 کردند.  عنوان تعریفی بنیادین از سوسیالیسم رد میی مارکس را بهاما جایگاه نظریه

واژه    شود. این دواغتشاش مفهومی بین سوسیالیسم و »کمونیسم« استنتاج می  ستیکمون  فستیماناز  

معنای   اغلب  »مانیفست«  آنسانیکدر  تفکیک  دارند.  زمانی  ی  گرفت،  انجام  بعد  سال  هفتاد  در  ها  که 

ی انقالب اکتبر حزب کمونیست تأسیس شد. قبل از آن حتی تروتسکی و لنین خود را سوسیالیست  نتیجه

دموکراسی از آخرین  بودند. سوسیالدموکرات کارگری روسیه«  نامیدند. حتی هر دو عضو »حزب سوسیالمی

بیمترادف جهانی، سوسیالهای  اول  تا جنگ  است.  سوسیالیسم  برای  بهشمار  معنای  دموکراتیک  همان 

مشاجره مفهوم  این  جنگ  از  پس  بود،  واژهسوسیالیستی  شد.  نامبرانگیز  در  حتی  سوسیالیستی  و  ی  ها 

سوسیالبرنامه کنونی  احزاب  موجودهای  نیز  این  دموکرات  با  آناست،  سرنگونی  که  برای  دیگر  ها 

نمیسرمایه تالش  وجهداری  نکته  این  زیرا  انقالب؛  طریق  از  چه  و  اصالحات  از طریق  چه  تمایز  کنند، 

 کرد.  دموکراسی و کمونیسم بود: اولی برای اصالح و دومی برای انقالب تبلیغ میی سوسیالعمده
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داری بالیده یا پیشرفته با تمایزگذاری بین فقیر  علیه سرمایه  شده ، سوگیریسوای شکل مبارزاتی انتخاب

ها تا  های سوسیالیستی است. هدف آنو ثروتمند، بین کار مزدبگیری و سرمایه، نماد مشترک تمام جنبش

سازمان امروز  دستبه  یا  سلطه  از  رها  اجتماعیِ  تولید  مشترک  سلطهیابی  تحت  ضعیفکم  است.  ی  تر 

های اقتصادی و اجتماعی ها و فعالیتمنفرد در این نظم اجتماعی وجود ندارد؛ تعاونیدار خصوصی  سرمایه

ای  بایستی حامالن چنین جامعهشان کار کنند،  بگیرانی که برایمالکان خٌردِ فاقدِ حقوق  چنینهمجمعی و  

به سوسیالیسم  به  که  است  دوم  مورد  همان  بازنمایی  این  برابرایستای  جنمثابهباشند.  اجتماعی  ی  بشی 

جا به اختصار  که در این  در گذشته یا آینده. جنبش سوسیالیستی،  نظرورزانهعنوان وضعیتی  پردازد و نه بهمی

گرفت.    های فیلسوفان سوسیالیست شکلشده است، از همراه شدن اعتراضات کارگری با بنای ایدهبازنمایی  

انجام    1830 هایهای افزارمندان رادیکال در سالبار در آلمان از طریق انجمناین ادغام برای نخستین

تری دارند. عالوه بر این، هر دوِ این  باور قدمت طوالنیی اجتماعی جمعشد. اعتراضات کارگران و فلسفه

باور در سرتاسر جهان و  های جمعاعتراضات کارگری و ایده  - ای و فرافرهنگی هستند  ها فرامنطقهمؤلفه

(. با این حال، ادغام اعتراضات رادیکال  Droz 1972: Bd. 1-17ود داشته است )ها وجدر تمامی دوران

گرایانه، نخست در اروپا انجام گرفت و بعدها  گیری آینده سیاسی با سمت  -ی اجتماعی  کارگران با فلسفه

 ها و مناطق بدل شد.  ای برای دیگر فرهنگبه نمونه

عین بیشدر  که  مغولستان،  و  روسیه  در  حاشیهحال  در  و  بود  بر کشاورزی  متکی  اقتصادشان  ی  ازپیش 

های سوسیالیستی به قدرت رسیدند. اکثر حامالن انقالب در  داری قرار داشتند، نخستین حکومتسرمایه

رسد نظر مین اساس بهوقوع پیوست. بر ایسواد بودند، همین روند بعدها در چین بهاین مناطق کشاورزان بی

صنعتی بر  مبتنی  مؤلفان  دیگر  و  برنشتاین  ادوارد  مفروضِ  جبری  توالی  و  که  کارگری  جنبش  سازی، 

 وجه یک اصل عام معتبر نیست.  هیجآل بهی تاریخی ایدهعنوان یک نمونهسوسیالیسم به

دولت توسعه:  حال  در  صنعتیکشورهای  مسیر  در  آلمان  کوچک  در   سازیهای 

 وسطی قرون

گران افزارمند پا گرفت.  ی نوزدهم از شکست صنعتی آلمان در آغازگاه سدهیافتهجنبش کارگری سازمان

حرکت صنعتنخستین  شاگردان  اعتراضات  با  جنبش  این  سنتهای  بستر  بر  افزارمند  نظام  گران  های 

ریشه شد.  آغاز  بیسندیکایی  در  کارگری  جنبش  دیگرِ  ناآرامیی  کشمار  مداوم  و  های  روزمزد  ارگران 

این  دو  عینی هر  و  بود. مستقل شدن جنبش کارگری مستلزم گسست ذهنی  تحتانی شهرها  قشرهای 

قرونگروه فئودالی  نظم  از  بهها  مشترکاً  بتوانند  تا  بود  طبقهوسطایی  یک  بگیرند عنوان  شکل  جدید  ی 

به   شود  مشKoka 1990)مراجعه  چندان  روزمزد  کارگران  برای  رویکرد  این  آن(.  نبود.  در  کل  ها 
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از  کامالً    گردعنوان آواره و دورهمراتب اجتماعی قرار داشتند و در صورت نیافتن کار، بهترین سلسلهپائین

ی فئودالی قرار داشتند و اغلب در شهرها  گران افزارمند در بطن جامعهشدند. برعکس، صنعتجامعه طرد می

ها  کردند. آنم صنفی برخوردار بودند و به کارشان افتخار میکردند، از ساختارهای پابرجا و منظزندگی می

شان نقش مهمی در فرآیند کار ایفاء  از وضعیت اقتصادی باثباتی برخوردار بودند، چرا که دانش تخصصی

گردْ نهادهای اجتماعی به شکل مسافرخانه و  کارها و شاگردان دورهکرد و برای حمایت مادی از تازهمی

 رستوران وجود داشت.  

افزارمند  بنابراین صنعت ابتداگران  دست  در  برای  بحران  دلیلی  با  این وضعیت  نداشتند.  به شورش  زدن 

 دهم تغییر کرد. زی نو ی شانزدهم و »فروپاشی« آن در گذار به سدهفئودالیسم از سده

گر نظامی ایستا بود. برعکس:  معنا نیست که نظم فئودالی بیانکردن از »فروپاشی« فئودالیسم بدینصحبت  

برای   -های متعددی را از سر گذراند  کرد و بحرانفئودالیسم یک نظام بسیار پویا بود که همواره تغییر می

های اجتماعی  بافتارمندیریختگی  ی چهاردهم که تبعات آن درهمطاعون در اواسط سده  گیری همهنمونه  

بندی و آرایش جدید ساختارهای آن  این بحران در چارچوب این نظام از طریق صورت  حال،بود. با وجود  

 شود.  وار به آن پرداخته مینمونه ادامهحل شد که در 

ابل  کشت که در مقی التین فویدوم، قطعه زمین، تیول، ملک است، زمینی قابلفئودالیسم برگرفته از واژه

می گذاشته  کشاورز  اختیار  در  ارباب  به  زمینخدمت  ساختارهای  کشاورزیْ شد.  تولید  بر  کنترل  و    داری 

زمینی را برای کشت در اختیار کشاورزان  دادند. اشراف هر منطقه قطعهی فئودالیسم را تشکیل میهسته

بیگاری، کار اجباری    -شد  می  به اشراف داده  یبه ازای آن بخشی از محصول برداشت  بایدکه می  ندگذاشتمی

کرد. در قرون وسطی  هایش در مقابل حمالت خارجی دفاع میدار از رعیتبرای ارباب. در مقابل ارباب زمین

حق جنگ    چنینهمانجام دهد، وجود نداشت. انحصار قدرت نزد اشراف بود،  را  ای  دولتی که چنین وظیفه

آلمان« بسیار ضعیف بود و  ویژه امپراتور  و رسیدگی به امور قضایی. به در »امپراتوری روم مقدس ملت 

حالی در  نداشت،  مناطق  در  نفوذی  زود قدرتتقریباً هیچ  فرانسه خیلی  و  انگلستان  در  های مرکزی  که 

 پادشاهی شکل گرفتند.  نیرومند

کلیسا این رویکرد را  از قبل تعیین شده بود.  کامالً    شفاهی خدمات و مخارج دهقانان در اسناد یا توافقات  

،    یسا به کل  متعلق   های کشاورزیزمین صومعه یا  در قالب کرد که خودش نیز  می  ه لحاظ مذهبی توجیبه

کرد و از طریق  کرد. اما کلیسا قبل از هر چیز طلب آمرزش برای کشاورزان میدار عمل میعنوان زمینبه

 چنین همکرد. بری از حاکمان را تضمین میرمانهای ایدئولوژیک نظیر حق الهی امپراتور تمکین و فسازه

  وسطی کردند. در قرونحاکمان از قدرت کلیسا برای زیرپا گذاشتن منافع مستقیم زندگی دهقانان استفاده می
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های جدید  که وضع مالیاتها، یا زمانیمالیات  فشار  یبه واسطهموجودیت دهقانان    به خطر افتادنبا    همواره

با وجود این، این    (.Blicke 2010)  گرفتندمیای شکل  های گستردهپذیر نبود، قیامیهبرای دهقانان توج

بودند،  بهاعتراضات   »حقوق کهن«  بازگشت  خواستار  چیز  هر  از  بیش  و  بودند  فئودالی  نظم  علیه  ندرت 

کارانه بودند و برای  بران. این اعترضات در اساس محافظهی فرمانروایان و فرماندریافتی عادالنه از رابطه

 کردند.  آل تالش میحفظ نظمی ایده

جمعی به  وردار بودند و امیر و شاهزاده نداشتند، حکومت  ای برخشهرها در نظام فئودالی از جایگاه ویژه

که از طرف  های یک شهر تشکیل و یا اینها و انجمنصورت مشترک از گروهشکل شورایی بود که یا به

ها برای حکمرانی  گر تنش بین گروهجا بیانشد. اعترضات در اینهای ثروتمند تعیین میگروهی از خانواده

شان  هاگران افزارمند و صنفیابی شدید گروهیِ صنعتهویتاره محدود به یک منطقه. بر شهر بود و همو 

شبیه به نقش کلیسا    -ها انجامید و بنابراین پیوند کارگران در ساختارهای سلطه  به ادغام دائمی عمودی آن

 در پیوند دهقانان در نظام فئودالی شد.  

معنای همبستگی با قشر فوقانی  گرفت، نه بهرت ــ شکل میندــ البته به با این همه، همبستگی افقی نیز

قدرت یا  خود  و حکومتگروه  جایگاهی  ها  دارای  افرادی  با  بلکه  محلی  آن  سانیکهای  برابر  با  در  ها 

افزارمند با شاگردشان. در این موارد  گران  صنعتحکومت. برای نمونه اعتراضات علیه بدرفتاری استادکاران  

که فئودالیسم نظامی ایستا نبود اما خود را نظم  رغم اینهای سنتی از عدالت بود. بهریافتمعیار سنجش د

شد: به  همین دلیل هر تغییری با ارجاع به گذشته توجیه میکرد. بهی الهی قلمداد میشدهقطعی بنیادنهاده

 های دهقانی ونی جنگعنوان باپیرایی، بههای قدیمی یا انجیل. حتی }جنبش{ دین اسناد قدیمی، عادت 

ایدهشکننده درهم ابتدا  در  فئودالیسم  محافظهی  بهای  بود:  دینکارانه  وضعیت  عنوان  احیای  پیرایی، 

 ی گذشته.  انگاشتهآلایده

ها در مقام مدافع »حقوق کهن« با این فرض استدالل  های دور تا مدتجنبش کارگری آلمان در زمان

اش را برآورده کند.  ی عادالنه بایستی بتواند از طریق کارش نیازهای اساسیاجامعهکرد: هر فردی در  می

کارانه بود که جنبش کارگری آن را کمابیش  ی این نظریه از عدالت در آن زمان موضعی محافظهشالوده

تا به امروز    ی امنیت شغلیکنندهی شرایط کاریِ تضمینبدون تغییر قبول کرده بود. استدالل بنیادین درباره

 در کانون هر بحثی برای عدالت اجتماعی قرار دارد.  

 بحران فئودالیسم 

ی شانزدهم بود. ساختارهای قدیمی با گسترش  دائمی از سده  یمنشأ فروپاشی فئودالیسم در آلمان بحران

قدرت در  های محلی از دست دادند. فرآیند آرام تمرکز  ی اقتصاد پولی جذابیت خود را برای قدرتفزاینده
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آغاز شددست قدرت که شکست جنگ دهقانی  نفع دهقانان و اشراف خُرد. پس از آنبه  ــ  های محلی 

تر کرد که خود را براساس  ثروتمند را قوی  نسبتاً   امیران  پیرایی جنبش دیننتوانست جلو این روند را بگیرد،  

کلیساآموزه از  مستقل  جدید  مصادانستند  ی  را  کلیساها  اموال  اغلب  قدرت،  و  حیطهدره  در  را  ی  شان 

شان علیه  ی مستقیمسلطه  کوشیدندها  آن   چنینهمقلمروشان تحکیم و نهادهای محلی را منحل کردند.  

جات، دستگاه قضایی و هنجارهای حقوقی  معنای برپایی بوروکراسی و ادارهتحکیم کنند. این بهرا  فرودستان  

در   متولد شد.  دولت مدرن  بود.  فرانسهواحد  برخالف  بلکه مجموعه  نه  آلمان  مرکزی  دولت  از  یک  ای 

 (.  Kocka 1990: 13ffشکل گرفت )رقیب  های کوچکدولت

گیری داشت.  شکلروبه  داریِهای آلمان در نظام جهانی سرمایهاین امر نقاط ضعف بسیار بزرگی برای دولت

شان برخوردار نبودند، بازار مشترکی  یاسی ها از نهادهای مرکزی برای پیوند قدرت اقتصادی و ساین دولت

ی  این قدرت مسلط در حوزه  ،طور مشخص پروس، همراه با اتریششان نداشتند. بهبرای گسترش صنایع

ی پروس  بانهآروشنفکرم  استبداد .در مقابل سیر حوادث واکنش نشان دهند توانستندفقط می  ،آلمانی زبان

 اش بود.ی فرانسه و برتری اقتصادی کشورهای همسایهمت مطلقههای حکوآلتأثیر ایدهازپیش تحتبیش

ها از سال  پروس بود که از طریق آن  اصالحاتاین رویکرد به بارزترین شکل آن به اصطالح    یشاخصه

  حال تغییرات اجتماعیریزی شد که در عینسیاسی شالوده - سازی اقتصادیهای مهم مدرنپایه  1807

پیروزی   ساز این رویکرد بود.زمینه  1806. شکست کامل پروس از ارتش ناپلئون در سال  نیز به همراه داشت

های  دادن بخشها برای بدل شدن به یک قدرت بزرگ و از دستمعنای پایان موقتی بلندپروازیفرانسه به

س از این شکست از طریق  زیادی از مناطق این کشور بود. حکومت پادشاهی برای برقراری توازن قوا پ

ی مدیریت، دادگستری، آموزش  در عرصه  اصالحات  رشته دست به یک    ،اشتاین و هاردنبرگ وزیران خود،

  هرچند های فئودالی بود،  امتیازات و وابستگی  برچیدن  اصالحات یکی دیگر از اهداف این    ؛نظامی زد  امور  و

  1807گر اقدامات تضمین کرد. فرمان اکتبر سال جایگاه اجتماعی اشراف را از طریق پرداخت غرامت و دی 

 لغو شد.   داریسرفبود که از طریق آن  اصالحاتی ترین  بخشنخستین و نتیجه

داران  از زمین  دهقانان دیگر آزاد بودند، بنابراین دیگر مجبور به بیگاری، پرداخت عوارض و کسب اجازه

 شان را تغییر دهند.  شان را آزادانه انتخاب کنند و محل زندگیتوانستند شغلبرای ازدواج نبودند، می

شکستگی بسیاری از دهقانان  سرعت به تعهدات بدل شد و پرداخت غرامت به اربابان به وراین حقوق به

ها برای تأمین معاش  ی کمکسازی و کلیهها خصوصینفع مالکان زمینهای مشترک بهمنجر شد. زمین

های  اثر شدن تمام موازین برای جلوگیری از اخراج دهقانان از زمیندهقانان قطع شد. اصالحات به بی

 مالکان منتهی شد.  
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شماری  گرفت، گروه بیهای گذشته بسیار آرام انجام میشهرها در سدهکه مهاجرت از روستاها به  در حالی

شان را از دست دادند و مجبور به جستجوی کار در شهرها شدند.  از مردم در مدت کوتاهی بنیادهای زندگی

ای افزایش یافت.  سابقهمیزان بیهای بعدی بهجایی نسبی، شمار مطلق جمعیت طی نسلدر کنار این جابه

کردند که بعدها به امپراتوری آلمان تعلق پیدا کرد،  میلیون نفر در مناطقی زندگی می 21،  1780 لدر سا

(.  Kocka 1990:30fمیلیون نفر بود ) 43بالغ بر    1875 میلیون و در سال 28به    1825 این نرخ در سال

برداشته شدن محدودیت امر  این  اجت دلیل  ناامنی  فزونی  البته  و  ــ  بود  ازدواج  نتیجههای  اش  ماعی که 

 افزایش شمار کودکان جهت تضمینی برای تأمین اجتماعی در دوران پیری بود. 

ای که  افزایش پیدا کرد، پدیده  1840 هایازپیش در سالقشر کارگران روزمزد، فرودستان و فقیران بیش

نام » تحصیل درباره  /Pauperismusکردگان تحت  به بحث جدی  ند.  پرداختی آن میفقر عمومی« 

«Pauperواژه یک  به«  و  التینی  استی  »فقر«  واژه  معنای  ساختهــ  نوین  فرانسه  ی  زبان  در  شده 

«paupleسروپا«  ها کارگران مزدبگیر آن زمان بودند. این »مردم بیسروپا«. آنعنوان »مردم بی« ــ به

سازی نیازمند نیروی کار انبوه هنوز در  اغلب از هیچ امکانی برای کار منظم برخوردار نبودند زیرا صنعتی

ی  غیرآزاد در آغازگاه سده سروپا« از کارگران مزدبگیری خود قرار داشت. دگرگونی »مردم بیمراحل اولیه

 نوزدهم به پرولتاریا نیازمند دو چیز بود: کارخانه و اتحادیه.  

شدند. قشر فرودست  ها سرازیر میاین امر بدین معنا نیست که فقیران در آن دوره با خوشحالی به کارخانه

ی  بایستی در سدهیای و کار مزدبگیری منظم مهای کار نفرت داشت. نظم کارخانهدر آن زمان از خانه

نوزدهم در تمام کشورهای در شرفِ صنعتی شدن نخست از طریق قوانین جدید پیرامون فقیران، موازین  

ی اجرا  مندی به مرحلهمندی و ناقانونقانون  کار در کارخانه، دستگاه قضایی متمرکز و تعاریف جدیدی از

یرامون این موضوع قوانین مربوط  (. یک نمونه پMeyer 1999: 113ff, Writz 1982آمد )در می

اش آن را به باد انتقاد گرفت  ی سیاسیبه دزدی چوب است که کارل مارکس جوان در نخستین نوشته

(MEW 1: 109-147جمع .)ریزی بر مبنای  شالوده  -وار فقیران  عنوان فعالیت نمونهآوری چوب به

 رضی حمل بر دزدی شد.در جریان اصالحات ا -تصور از مالکیت کمونیته بر طبیعت  

های ناشی از گرسنگی،  سروپاها« را مجبور به بزهکاری کرد. سرقت اموال و ناآرامیگرسنگی مطلق »بی

 :Meyer 1999ازپیش افزایش پیدا کردند )افروزی بیشاخاذی موادغذایی توسط باندهای مسلح و آتش

ها از تبعات اشتغال  بدل شد و تا مدت(. اما دزدی در زندگی قشرهای فرودست جدید به امری عادی م115

کاری به پرولتاریا بدل  سروپایاها« با جداسازی فقر از بزهنامنظم و منبع درآمد نامطمئن بود. نخست »بی

و هنجارسازی آن از طریق اخالق کاری پرولتاریایی بود.    شرط این امر وجود کار در کارخانه شدند. پیش



466 
 

نفع کارفرمایان بود و از باال به کرسی نشانده شد. با این حال، با  هی نخست باین اخالق کاری در وهله

هم با هدف تثبیت  کردند آنهای کارگری خود کارگران برای آن تبلیغ میها و تشکلگیری سازمانشکل 

 شان.  شان و پیدا کردن گوش شنوایی برای مطالباتجایگاه اجتماعی

 

 نوشته و فصل اول این کتاب  ی پیش ی حاضر ترجمه مقاله  *
Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland und Österreich von Anfängen 

bis 1914. Schmetterling Verlag 

 ی رالف هوف روگر است. نوشته
 

 ها: یادداشت 
 : به شود مراجعه بود،« عدالت یه یاتحاد»  هیاتحاد  نیا نام کهی حال  در شده،  آورده   دادگران« ه ی»اتحاد  اتیادب اکثر  رد [. 1]

Joachim Höppner, Waltraud Seidel-Höppner. Der Bund der Geächteten und der 

Bund der Gerechtigkeit, Teil 1. In: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der 

Arbeiterbewegung, Heft 3/2002, S. 70 f. 

کاهش ساعت    یاز جمله برا  ،1836 سال  در  شده  میتنظ،  [Peoples Charter] مردممنشور    بر  ه یتک  با  جنبش  نیا  [. 2]

 . دی از هم پاش 1848 و در سال کردی مبارزه م ی انتخابات اصالح نظامکار و 

 

 

 31Z-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-31Z
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 ی انقالب  یتهیویسوبژکت یها نیّو تع ینینظام ماش

 هیو سرما  سهیدر گروندر

 

 2022ژوئیه  9

 استاروستا   دویگ: ینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

ویژه نظام ماشینی به های تبعیّت واقعی کار از سرمایه ــ شرح مارکس از شکلاین فصل قرائتی است از  

[ این  1ی انقالبی.] های سوبژکتیویتهی بازنمایی دیالکتیکی تعیّنــ در حکم برسازنده مقیاس صنعت بزرگ
شود. در واقعیت،  ی انقالبی است، نباید موجب شگفتی  ی بنیاد سوبژکتیویتهگزاره که تبعیّت واقعیْ برسازنده

ترین تعیّن فرایند »تاریخ طبیعی« باشد که  ی عام ِکردن آن بینش دربارهانگیزتر از انضمامینباید شگفت

شرح و بسط داد.    1844 های پاریس در نوشتهها است و مارکس در دستی رشد و تکوین انسانبرسازنده
های مادی خاص  ی قدرتت از رشد و توسعهبراساس آن متن قدیمی، محتوای تاریخ نوع انسان عبارت اس 

. مارکس  ی بارآور انسانی سوبژکتیویتهی  ای کارکننده، یعنی رشد و توسعهی سوژهانسان به منزله
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حل الغای  های مادی و اجتماعی این توسعه است که باید راهنتیجه گرفت که در دگرگونی تاریخی شکل

ـ ــ وجود داشته باشد. اما آن تالش اولیه در نقد اقتصاد سیاسی   بیی انقالو بنابراین، سوبژکتیویته سرمایهـ 
ی  های اجتماعی در اختیار گذارد که بنیاد و شالودهای از تعیّنتوانست درک علمی دقیق و موشکافانهنمی

که ملهم از فویرباخ بود، توانست    دگرگونی انقالبی جامعه است. مارکس مجهز به روش نقد دگردیساننده

ی »مقوالت  ءوارهی شیپنهان در پس ابژکتیویته  اجتماعی ی بنیاد  از کار بیگانه به منزله  تحلیلیْ یاق  به س

انسان    موجود نوعی  بودن خاص  یه،اول  یهابه نوبه خود، در آن نوشتهبرداری کند. مارکس  اقتصادی« پرده

تکامل   شدهیگانهدر آن شکل ب  اًتاریخکه    یماد  ییعنوان محتوابارآور انسان( را به  یسوبژکتیویته  یعنی)

صورت    یابد،می با  یلی تحلبه  کرد.  ا حال این کشف  اگرچه  تا    ین،  داد  اجازه  مارکس  به  اکتشافات 

ب  الغای حتوا و شکل  م( را در پس  ی )انسان  تعیّن  ترینبسیط به لحاظ    مسلماًدرک کند،    شدهیگانهکار 

آشکارساز  ترکیبی بر   یتر بیش  هاییانجیم  یدر  ماد  یماعاجت  ساختکه  ایجاب    یانقالب  یسوژه  یو 

 [  2]شکست خورد.کند می

مارکس را به نوشتن    یت که در نها  یاسی،تر نقد اقتصاد سبیش  یالکتیکید  یتوسعه  یبرا  یعمل -ی نظر  نیاز

م  یه سرما درون  یرز  یت واقع  یانگرب  دهد،یسوق  بستر  و    بسیط   ی انقالبی  یویتهسوبژکت  ماندگار است. 

نیب مادمثالً  یست؛واسطه  و  یت،  انسان  پراتیکمحض    عام  محتوابه  یبارآور  پینف  یعنوان  در   س شده 
« است،  کثیر  هایتعیّندرعوض، »وحدت    [3].یدار یهسرما  یاجتماع  هایی شکلشدهیگانهبی  ابژکتیویته

ای  یچیده پ  یالکتیکید  ی پژوهش یجهتواند نتیم  فقطآن    یعلمو فهم  که درک    استمعن  ینه انابراین ب بکه  
  ی او واسطه  یبیو هم بازگشت ترک  مجردبه امر    مشخصاز امر    یلیشامل هم حرکت تحلپژوهشی    باشد،

  ی اجتماع  هایشکل  یهمه  یلیبه طور تحل  یدبا  یالکتیکید  پژوهش   ین،بنابرا[  4].صبه نقطه شروع مشخ
کارگران    یاسیکنش سی  خمیرمایهبه    یمنته  «ی درونپیوندهای  »  طور ترکیبیبه  مرتبط را درک کند و 

 کند.  یدبشر بازتول یزندگ یندفرآ  یخیوجود تار ییوهش یانقالب یمثابه شکل دگرگونرا به یمزد

اقدام به    یالکتیکید  پژوهشکه    ایسوژه  دهد،یاثر مارکس نشان م  ینترطور که عنوان مهمهمان  اکنون،

به    ی،اجتماع  یزندگ  شده یگانهب  یعنوان سوژهاست که به  یهسرما  کند،یم  هایشیّنتعی  کشف و ارائه

اقتصاد جامعه  ی»قدرت  ویم  یلتبد  «یی بورژوا  یغالب  و    ی»نقطه  یدبا  ینبنابرا  شود   چنینهمشروع 
  بیرون را    یانقالب  یسوبژکتیویتهموضوع    ینا  [5]دهد.  یلرا تشک  امر مشخص   ید ذهنیبازتول  « یانپا  ی نقطه
معناست که    ین. بلکه به ادهدقرار نمی  یداریهسرما  یاجتماع  هایشکل   یالکتیکید  آشکارشدن  ییرهاز دا
شده درک  هیگان ب  یسوژهدر حکم    یه سرما  ماندگاردرون  یّنِمثابه تحقق تعبه  یدبا  یانقالب  ی یویتهسوبژکت  خودِ

  یت ماد  ین حرکت متضاد ب  یبی ترک  شرح شامل    یدآن اساساً با  یالکتیکید  بازنماییاساس،    ین بر ا  [ 6]  شود.

که در آن    یشکل ضرور  چون همرا    یا پرولتار  الغاییتا حد مطلق آن باشد، و کنش خود  ایْ یهو شکل سرما
 [  7].سازدکند، آشکار یم تصریحخود را  پیشین یمحتوا 
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در   اساساً  مهم  سرمایه مارکس  در  )اما  همه،  از  طر   ،( یسه گروندرتر  از    های یّنتع  یشنما  یقعمدتاً 

  یالکتیکد  توانست   ،( یهسرما  از   کار  یواقع  تبعیّت   یجه )در نت  ینسب  یارزش اضاف  یدمختلف تول  های شکل 
این روند انجام داد که    بررسیبا    قیقاًکار را د   ینشده را مشخص کند. او ایگانهب  ی کار انسان  منددستگاه 

  ی سوبژکتیویته  یت با ماد  کند، یو دگرگون م  گیردیم   یار کار را در اخت  یندفرآای  یهشکل سرما هنگامی که  
  یا سرمایهْ بود: آ  یناتلویحی در پژوهش موردنظر از منظر بیرونی    مشخص. پرسش  کندچه می  یبارآور انسان

  یبرا   یماد  ییهاانسان را با قدرت  یتکه در نها   دهد یم  ییرتغ  یارا به گونه  ی بارآور انسان  ییویتهسوبژکت
  ی تنها در صورت  یالیستی،منظر ماتر  ین ز اا   کند؟  یزتجه  ی تکوینششدهیگانهب  ی و اجتماعفرارفتن از شکل  

ینی  ع  یمندتوان  یک  چونهمآگاهانه را    یکنش انقالب  یکه مسئله  خواهد بود  ی، منطقباشد  ینکه چن
  یازنهمانا  مارکس    ی موردنظرنکته  یگر،به عبارت د  [8یم.]مطرح کن  یدار یهسرما  ی معهمشخص درون جا

تع بهآن  یکنون  یوجود  وجهدر    یستیکمون  ی جامعه  ی ماد  های یّنبه کشف    ی مندتوان  یکعنوان  ها 

سرما  یناش  و  شده یگانهب شکل  خودمختار  حرکت  ــ  تحقق   ی براای  یهاز    یّت فعلبه    یعنی   یافتن 

 .الغاکننده ممکن است خود  ی ایپرولتار   ی کنش آگاهانه انقالب  یق و لزوماً از طر   یقاًدق  است و این   __ شدنبدل

  ینتربسیطها  آن  یاند. همهو فقط در چند متن مارکس به صورت گذرا ذکر شده  هستندپراکنده    هایّنتع  این
ن به  یکار اجتماع  یانهخودآگاهکامالً    یرا سازمانده  یسمکمون  فعر م  سرشت توسط    یجمع  یروییعنوان 

توص  یدکنندگانتول در  یم  یفآزادانه  چارچ  ،یسهگروندرکنند.  اسم  وبدر  آدام  برداشت  کار    یتنقد  از 

او »کار واقعاً آزاد«  چه  آن  یکل  هاییژگیرا از و  یفتوص  ین و مختصرتر  ینترمارکس واضح  ی، عنوان قربانبه
 : کندیارائه م نامدیم

  گیدو استاروستا[  -   عنوان »کار واقعاً آزاد«]به  یابددست    سرشت  ینتواند به ایم  یزمان  فقط   یماد  یدتول  »کار 
تالش  صرفاً    نه  و  داشته باشد،  امع  هنگامهمو    یعلم   سرشت(  2آن مطرح شود،    یاجتماع  سرشت  ( 1که  

نه    ید،تول  یندعنوان سوژه، که در فرآبه  شتال بلکه  مهارشده،  مشخصاً    یعیطب  یروین  یک  انسانی در حکم
کند ظاهر  یم  یمرا تنظ  یعتطب  یروهایکه تمام ن  یتیعنوان فعال، بلکه بهجوشو خود  یعیطبصرفاً    یبه شکل

 [  9«]شود.یم

کار    بودن،   واقعاً آزاد  ی که برا  کندیاست که مارکس نه تنها ادعا م  ینا  قطعه  ینا  « جالب و »جذابی  جنبه
که    گویدیم  چنینهمشود، بلکه    یلتبد  یاجتماع  یماًو مستق  یافته سازمانی  آگاهانه  یتفعال  یکبه    یدبا

طور  همانباشد.    یعلمو از نوع    عامامر    یک  یدبا   یافتهییرها  یدیتول  یتآن فعال  یکنندهیمتنظ  یآگاه

  [، 10]به آن اشاره کرده است  یگر که مارکس به ندرت در موارد د  یر،اخ  یژگیو   ینا  ید،د  یمکه بعداً خواه
  ؛ برخوردار خواهد بود  فراگیری  یتاز اهم  یانقالب  ییویتهسوبژکت  مشخص  هاییّنما از تع  و فهم   درک  یبرا
  خواهم یمرحله، من فقط م  ینبدون تنش و ابهام. در ا  هالبته ن   یافت،که خود مارکس به آن دست    یایفهوظ

پرتو آن    ییویتهو سوبژکت  یهسرما   ینب  یرابطه  یمسئله در  باال  در  را که    یسه گروندراز    قطعهبارآور 



470 
 

دگرگون    یا بارآور انسان را به گونه  ی یویتهسوبژکت  یه، سرما  یتوسعهرشد و    یاکنم. آ  بازتدوینمطرح شد،  
 پدیدکه مارکس به آن اشاره کرده،    یکل  یژگیرا با دو وبارآور    ییویتهسوبژکت  ایجادضرورت    کهکند  یم
 هاست؟حامل آن ی ماد یکارگر سوژه یطبقه یاعالوه، آهآورد؟ بیم

  حرکت  یالکتیکید  یانببر اساس آن با    که مارکس  دهمیرا مورد بحث قرار م  ی مقاله، روش  یندر ا   بنابراین،
بحث    یقدق  یهمطالع  یق ابتدا از طر   استدالل  ینرا ارائه کرد. ا  یانقالب  یسوژه  عمالً   ی،واقعتبعیّت  متناقض  

  مقیاس صنعت بزرگ  یراز پرورانده شد، یهسرما کتاب در  یاس مقبزرگصنعت   هایپیرامون تعیّنمارکس 

  یدتول  یندفرآ  یدارانهیهسرما   یدگرگون  ین. جوهر ا دهدیم  یلرا تشک  یواقع  تبعیّتشکل    ترینیافتهتوسعه
خاص نهفته است:    یشگرا  یکبر اساس    یکارگر جمع  بارآور   هاییژگیدر جهش وهمانا    یانسان  یزندگ

  یدرون  یماد  عیّنت  ین. ا شوندیم  یلتبد عمومیبارآور   یهاسوژهبه    یتکارگر در نها  یفرد یها اندام

  کنمی، استدالل محال این . باآیدشمار میبه یاپرولتار یاسیس یانقالب یسوبژکتیویته ی شالودهاست که 

  های یّناز تع  ی انبوهشده و    جهات کوتاه   یاز برخ  یهسرمادر    هایمارکس از آن دگرگون  یالکتیکیکه شرح د

  ی امکان  سان به  ی کارگرطبقه.  کندیآشکار نم  است،کارگر    ی طبقه  یوجود انقالب  ی که شالوده  ی راماد
  مرتبط با  های فصلشده« که در یگانهب ی کار انسان  یالکتیک »د ین ب یشکاف ین،شود. بنابرایارائه م  یانتزاع

  یخی تار   یش جلد اول در فصل »گرا  یان در پا  یقالبان  یج آشکار شد و نتا  یهسرمادر    ینسب  یارزش اضاف

از    «هاینماش  یکه به اصطالح »قطعه  کندیم  یشنهادپ  یتدر نها  قالهم  ین ماند. ا  یباق  « یهانباشت سرما

در  یدگاهید  یحاو   گروندریسه مکمل  اما  صنعت    یسوبژکتیویته  یژگیوی  بارهمتفاوت  بارآور 

 یاسی، نقد اقتصاد س  ترقدیمیمربوطه از آن نسخه    قطعات  یقدق  یمطالعه  یقت. از طراس  یاسمقبزرگ
 . پرداخت  یانقالب ییویتهسوبژکت یو ماد یاجتماع  هاییّنتع منددستگاه یآشکارساز  یلتوان به تکمیم

 سرمایه ی بارآور کارگران در مقیاس و سوبژکتیویتهصنعت بزرگ 

که   نهفته است تحوالتیدر  یْنسب یارزش اضاف دیتول مشخص هایمارکس از شکل شرح در  اصل راهنما
در    اشافزاییارزشقدرت    ریتکث  یبرا   ی ابزار  چونهمآزاد را  دوسویه    بارآور کارگر ی  سوبژکتیویته  هْیسرما

آن ممعرض  قرار  بایها  تع  بازنماییکه    ستی ن  جاینادر  ،  حال این دهد.  از  صنعت    هاییّنمارکس 
  نظام   ی واسطهبه  ینسب  یارزش اضاف  دیتول  آغازامر از همان نقطه    نیا  لیشود. دلیآغاز م  اسیمقبزرگ

کند، یطور که مارکس خاطرنشان م. همانردیگیت مأ است نش  اسیمقبزرگصنعت    یکه مشخصه  ینیماش

به معنای دقیق  بارآور  ی  سوبژکتیویته،  یکار اجتماع  ی ماد  ط یشرا  یدگرگون  متِی عز نقطه   ، مانوفاکتوراگر در  
در   ی آن دگرگونی حاصل شده بود( هجیتخصص، که در نت  کیابزار کار، در قالب  ی)با دگرگون کلمه است

  ی هجینت  ریکارگر مزدبگ  یو دگرگون  دهدیم  لیشروع را تشک  ی ابزار کار نقطه  یدگرگون   مقیاسْ بزرگ  صنعت 
 [  11] آن است.
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در مقابل    ژه یوآالت، بهینخاص ماش  ت یماد  ی را با توسعه  یکار انسان  ندیفرآ  ی دگرگون  نیجوهر ا  مارکس
مارکس در گذار  قبالً از سوی  تفاوت    نیا  نیّتع  نی تر. در واقع، سادهدهدیم  شرح   ،مانوفاکتورکار در    ندیفرآ

آشکار شد.  آالتنیماش ی که ضرورت توسعهجا همان ،شده بود ینیبشیپ هیسرما  یموجود در فصل قبل

  « ینی»چارچوب ع  کی   یتوسعه  قی از طر مانوفاکتور  سوبژکتیو  یبردن مبنا  نیاز ب  یبرا  هیسرما  ازیمن به ن
طور  به  کنم. ، اشاره میکارگران  ی واسطهبی  یو دانش عمل  ی، مستقل از تخصص دستیماد  د یتول  ی برا

  بارآور   میستقم  ی است که از همکار  یکار اجتماع  یها به قدرتی  نیع  یشکلاعطای    یبحث دربارهخالصه،  
 [  12] .ردیگیسرچشمه م

ع  نیماش  یدوگانه  مادی  یژگیو  ن،یبنابرا محدود ــ  دنیبخش  تینیاز  ـ  هرچند  و  هم    ـ دانش  هم  به 
کند تا حرکت  یتالش م  هیسو، سرما  کیشود. از  ی م  یناش  کنندهدیو قدرت کارگر تول  یدست  یها مهارت

کار به ارزش   ی ابژه لی واسطه در تبدیعنوان عامل بگزین حرکت دست انسان بهرا جای  عتیطب ی روهاین
  ی اهیعنوان پاکارگر را به  یواسطهبی  سوبژکتیو   یتا تجربه  کند یتالش م  گر،ید   یکند. از سو   دیجد  ی مصرف

امر   نیگزین کند. اجایکار،    ندیفرآ  هایتعیّنشناخت    یبرا  یاهیپا  یعنیکار،    ندیفرآ یآگاهانه  میتنظ  یبرا
وجهی  به وضوح    کهضمن آناست که    یتیدانش به فعال  آن  دیتول  لیبه تبد  ازیاول مستلزم ن  یدر وهله

اجتماع  یدرون با ایم  یباق  یاز سازمان کار  ب  زیمتما  یوجود  همه  نیماند،    دیتول  ندیبودن فرآواسطهیاز 
  ماً یکه مستقبارآور    ییرو یعنوان نبه آن به  دنیبخشتینیبه ع  ازیهمراه با نآن دانش،  کند.  یم  دایپ  میمستق

سرمایه    [ 13].ردیعلم را به خود بگ  عاملزوماً شکل    دیبا  ، حامل آن استن  یدر ماش  شدهبازنموده»کار مرده«  

ی  واسطهی بیمندتوان  مثابه را به  کاربرد علم  میتعم  ، انسان  خ یتار از این رهگذر، برای نخستین بار در )پیشا( 

دانش    ،شرح مرحله از    نیکه در ا  دی، توجه داشته باشحال این با  [14].کشدپیش می  میمستق  دیتول  ندیفرآ
یافته در قالب ماشین عنوان امری شیئیتبه  فقطشود، بلکه  یظاهر نم  بارآور  تیفعال  چونهم  ماًیمستق  یعلم

 .نیوجود ماش  یبرا یفرضشیعنوان پبهصرفاً  شود، یعنیپدیدار می

نظام  بر    یمبتن  هیسرما  دیتول  ندِیفرآ  یماد  یژگیو  ی دربارهمارکس    حیتوض  یادیبن  یهاجنبه  جاینتا ا   هاینا

از سر    ی مصرف  ی هاارزش  دیتول  ندیعنوان فرآبهاین فرایند در وجهش  که    ییها یدگرگون  یعنی   ،اندماشینی 

باگذراندمی   افزاییارزش  ندیو فرآ  رکا   ندیکه وحدت فرآ  گونه استبدین  هیسرما  دیتول  ندی، فرآحال این . 
ارزش،    خودگستری  طیبر شرا  ینیماش  نظامخاص    ریتأث  تکوینمارکس به    شرح رو،    نی. از ا آیدشمار میبه

های  وتوی تعیّنبا این بررسی، شرح مارکس ته  [15] .پردازدمی  ،هیسرما  دیتول  ندیفرآ  یشکل   یهانییتعبر  

را  تازه میای  دردر  ماشینی  نظام  که  می  دی تول  ندیفرآ  آورد  و  ایجاد  آن  عامل  »به  کند  مربوط  ابژکتیو« 
 ندیفرآ  « سوبژکتیوها بر »عامل  یدگرگون  نیا   ریتأث  یتحقیق دربارهاست،    ی ضرورچه  آن  ن، یبنابرا  شوند.یم

 است.  ، یعنی کارگر،کار

  رات یتأث  ی»برخ  اساساًرا که  چه  آن  ، در ابتدااسیمقبزرگدر بخش سوم فصل مربوط به صنعت    مارکس
تکوین و  بدون    ندتوانیکه م   یراتییتغآن دسته    یعن ی  کند،یارائه م  ،داندمیبر کارگر    نظام ماشینی  «یکل
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شود« موردبحث قرار  می  بیترک  عینی  سمیرگانا  نی با ا  ی انسانی»سازمایهکه در آن    یشکل خاص  بسط

د  [ 16گیرند.] عبارت  که    یاثرات  هاینا  گر،یبه  در    یدیجد  یفیک  نیّ تع  چ یهشامل  ها  آن  بسطهستند 

آالت در  دهند که ماشینارجاع می  کمی ها به تغییرات  برعکس، آن.  نیستکارگران  بارآور    ی سوبژکتیویته

عبارتند    کند. این تغییرات ایجاد میکار زنده    ی روی استثمار ن  ندیفرآی  به منزله  ه یسرما  افزاییارزش  ندیفرآ
  تطویلبه    گرایش ادغام کار زنان و کودکان؛    ق یاستثمار از طر  لکار قاب  ی روی ن  ی توده  ی از: گسترش کم

 . یکار انسان یرو یاستثمار ن دیحجم شد شی به افزا گرایشو   ؛کار انهروز

  ی هانیّارائه عملکرد »کل کارخانه« است که مارکس شروع به آشکار کردن تع  قی ، از طرمبخش چهار در

از اور به طور مختصر    یا . بحث در مورد قطعهکندیم   اس یمقبزرگبارآور صنعت    ته یویخاص سوبژکت  یفیک

م تا  یبه مارکس کمک  را    نیّتع  نیترعام  موشکافانه  کند    یدارهیسرما  یجامعه  سپهر  چونهمکارخانه 

تنظ آن  در  که  کند  م  یاجتماع  د یتول  ندیفرآ  یآگاهانه  میمشخص  باردیگیبالفاصله صورت  ،  حال این . 

  ی رابطه  ی ژگیعنوان و به  است که  وارونه  یاجتماع  عام  تنظیم از    مشخص   یشکل  هماناآگاهانه    تنظیم

است    یهمان موضوع  ن یو ا  ــ  خانهشود. در کاریم   نییتع  اشگستریخود  ندی شده در فرآ  یماد  یاجتماع
به    ملموس« و    یفن  یتیواقع»وارونه با به دست آوردن    یاجتماع  وجود  نیا  ــگرفته    دهیاور ناد  فی که تعر
 [  17] رسد.یم اشاز توسعه یگر ید یمرحله

اجتماع  یعلم  یآگاهانه  یمتنظ  سان،بدین صنعت    یکار  م  یاسمقبزرگکه  مشخص  را    کند، یبزرگ 
انجام    واسطه بی  یدتول  یندرا در فرآ  یم که کار مستقزاده شده باشد    یکارگرانتوسط  که    یستن  اییژگیو
  یآگاه  ید بانظامی که آنان  ،  اندشیئیت یافته  ینیماشنظام  ها قبالً در  ، آن قدرتاین کارگران   از نظر .  دهندیم

  [18].شوندمی  ل بد  «آن   یضمائم زنده» به    آن حد که، تا  کنند  ش بارآور خود را تابع حرکت خودکار  یو اراده
  که فقط با  است  «یدتول  یندفرآ  ی فکر  ی »قوا  یمعظ  یعلم  ی مستلزم توسعه  یاسمقبزرگصنعت    یجه،در نت
عنوان نظام  اش بهوجودی  محصول کار در وجه  .شودیم حاصل میاز کارگران مستق  این قوا   ییجدا  یدتشد

بی فرایند  در  بهواسطهماشینی،  تنها  نه  تولید  چیره  ی  بر کارگر  مادی  به صورت  بلکه حتی  طور صوری 

ظاهر    یدتول  یند خود فرآ  مشخص  ی ماد  یسوژه  چون همنظر آن کارگران    رد  یه سرما   ین،بنابرا   شود.می

 شود.یم

ا  با م  ینتمام  اکنون  ت  یاخالصه  توانیمیعناصر،  صنی  سوبژکتیویتهخاص    عیّناز  کارگر    عت بارآور 

  یاز ( ندارگرایشبا حذف )  نظام ماشینی،  یقاز طر  ینسب  یارزش اضاف  ید. تولرا ارائه دهیم  مقیاسبزرگ

  ص مشخها شکل  آن  ی بارآوررشد سوبژکتیویتهکارگران، به    یتخصص  هایها و دانشمهارت  یبه همه

با    ی سبعانه،یوهش  ینا  در.  دهدیم  مطلق  لتنز   یک تقابل  در  کارگر    ییویتهسوبژکت  ییگراخاصو 

بزرگ  ،مانوفاکتوری  مزد اصبه  یاس،مقصنعت  خود،    ینتریلعنوان  عمومی  کارگر    یکمحصول 
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(universal worker )  یندفرآاز  بارآور که قادر به مشارکت در هر شکل    یا سوژه  یعنیآورد،  یوجود مبه  
 به قول مارکس:  ی است.کار انسان

کارخانه» خودکار،در  کار   کردنسطحهمو    یسازبرابربه    گرایش  ی  نوع    انجام   هاچیماشینکه    یهر 
  ی تولید کارگاهی است؛ به جای شود که مشخصهمراتب کارگران تخصیصی میگزین سلسلهدهند، جایمی
 [  19«].شودمی  البسن و جنس غ یعیطب  یها، تفاوتیصیکارگران تخص میان عارضی یزاتتما

  ی برا  یفن  یا یماد یهستند، ضرورت ساده ینیکه قادر به کار با هر ماش یکارگران ایجادبه   یشگرا ینبا ا
همیشگی  به    انضمام  تول  یکافراد  ب  یدی کارکرد  از  که    [ 20].رود یم  ینواحد  جایی  تا  در  ماشیناما  ها 

  یر پذامکان  یکار در کارخانه هنوز از نظر فن  یم، تداوم تقسیابندکارکردهای خاص بارآور تخصص می

م استدالل  مارکس  واقع،  در  میهسرما  ین ب  یاستثمار  یرابطه  د،کن  ی است.  که  کارگران  و    یانجی داران 
ماد  یروهاین  ی توسعه اجتماع  یبارآور  به    یشدهیگانهب  یژگیو  یکعنوان  به  یکار  است،  آن  محصول 
قد  یم»تقس  یدبازتول ش  «یمی کار    ی برا  مقیاسبزرگصنعت    گرایش  [ 21انجامد.] میتر  هولناک  ی ایوهبه 

  یفضاها   یربا تکث  یعنیآن،    ینف  یدر شکل انضمام  از این رهگذر   یش از پیش عمومی،ب  یکارگر   پرورش 
منفرد   داریهسرما  ین،. بنابرا یابدیشده« تحقق مصلب  یهایژگی»و  یدکار زنده بر اساس تشد  یرویاستثمار ن

ناپد  تواندنمی فنیدبه  دهد. تحت    یتاهمکم  بارآور کارگر    یویتهخاص سوبژکت  یتوسعه  یشدن ضرورت 
کارگر    کردن منضماست. اگر او بتواند آن را با    مازاد  یارزش اضاف  یداو تول  یفرد  ییزهرقابت، تنها انگ  شارف

کار را خواهد کرد. در واقع،    ینا  [22]به دست آورد،  «ینهمان ماشبا    همیشگی کارکردنبه »تخصص  
تواند  میکار    یروی از ن  ی تراز آن است که ارزش کم  ی حاک  یدجد  ی فن  یط کار تحت شرا  یم تقس  یدبازتول

گیری  چشم[ او کاهش  گیدو استاروستا  -  ]کارگران  یدبازتول  یبرا   الزم   هایینه»هز  یراز ــد  شوپرداخت  
قابل استثمار القا    یانسان  و مصالح  از مواد   ی تردارد که اطاعت بیش  ین داللت بر ا  ین، عالوه بر ا  . «یابدیم

 [  23].«شود.یکامل م  داریهبه سرما یجهنت و در ارخانهک کل او به  یمستأصالنه ی»وابستگ یراز ــ شودیم

  هاییّنبودن و خاص بودن تع  عام   ینحرکت متناقض ب  ینا   پیرامونمهم است که    یار مقطع بس  ینا  در
  یگر، د  یمانند هر جا  جا،ینمارکس، در ا  یر. به تعبیمروشن باش  مقیاسبزرگ  عتبارآور صن  یسوبژکتیویته

تحقق    یخیها جوهر جنبش تارکه در آن  یمشخص  هایشکلو    یهانباشت سرما  یعموم  یشگرا  ینب  یدبا

  وجودی   یل دل  ید،د  یم طور که خواهکه، همان  یاساس  یّنتع  ین،بنابرا.  یم قائل شو  یز تما  یابد،می

  هاییژگیو  بخشیدن بهعامیتبه    یشدر گرا  کند،یم   یانرا ب  دارییهسرما  یدتول  یوهش

 ینیماش  نظام  یقاز طر  ینسب  یارزش اضاف  یدتول  عامحرکت    ین. ا نهفته است  یکارگران مزد  بارآور

ارائه    یداریهسرما  یتوسعه  یرکار در مس  یندکه فرآ  آیدشمار میبه  یمتنوع  های شکل  ینا یرباست که ز
اکنون در خوانش خود از    یدموضوع، اجازه ده  یناثبات ا  یبخشد. برا یوحدت مآن  رو به  یناز ا  ودهد  یم

بزرگ  یق تحق صنعت  از  کنیم  یهسرماکتاب  در  جایی  ه  ب   مقیاسمارکس  تضاد    رجوع  حرکت  او  که 



474 
 

  ین کارخانه در بخش نهم هم  یگذاردرباره قانون  یبحث بعد  یعنیکند،  می  رتر آشکاشده را بیشیی شناسا
 [  24.] فصل

  یتوسعه  ، شود( یمربوط م  یه سرماکه به    ییاست که بخش نهم )تا جا  ینبحث ما ا   ی برا  یاساس  نکته

مارکس در    شرحکند. در واقع،  یم  یلرا تکم  مقیاسبارآور صنعت بزرگ  یسوبژکتیویتهخاص    های یّنتع
چهار دیالکتیکی  ،  مبخش  حل بازنمایی  بزرگ  امع  یشگرا  ینباست    یانشدهتضاد  به    مقیاسصنعت 

منفرد واگذار    دارانیهسرمای  گسیختهعنان  یکه به اراده  کار  یمتقس  یی گراخاص  یدو تشد  بخشیعامیت
  یالکتیکی د  یحبار در توض  یناول  یمارکس را برا  بحثْ   ینکه چگونه ا  یدد  یمخواه   ین،. عالوه بر اشودمی

به کشف   انسان  یروین  یانقالب  یخیتار  یها یمندتوانخود  ا  یکار  سرما  ینکه  در    یدار یهشکل خاص 
 دهد. ی، سوق مبردارد

جلوه حرکت نخستین  ب  ی  تحت    میتقس  نی»تضاد  اساسیو    مانوفاکتورکار  صنعت    سرشت 
طور که مارکس اشاره  . همانشوددیده میکودکان کار    یبرا   یاجبار   ییدر آموزش ابتدا[  25] اس«یمقبزرگ

بیم استثمار  سرما  هی رویکند،  توسط  کودکان  کار  به    یفرد  یهاهیاز  منجر  تنها    انی جسم  بیتخر » نه 
نابالغ    یهاانسانای انجامید که مصنوعاً ایجاد شد و » یاط فکربلکه به انحط[  26« شد]کودکان و جوانان 

  ی واضح  ار یبس  ز ی»تما  جا که از آن  [ 27ی بدل کرد.«]نسب  ی ارزش اضاف  دیتول  یبرا   یی محض هانیماش  به را  
  یخود برا   تی وجود دارد که در آن ذهن بدون از دست دادن ظرف  یعیجهل طب  حالتو    وضعیت  نیا  نیب

استثمار سرما   نیا   [، 28] است«غیرفعال  ،  اشیعیطب  یبارور یعنی  توسعه،   نانه  داریهافراط در  کار    ی رویاز 
 یهندیو وجود نسل آتاثیر گذاشت    یاجتماع  ییهکل سرما   افزاییارزش  تیظرفهمان    برکودک سرانجام  

این روند را  . مارکس  ت به خطر انداخ   ه یسرما  از ین  مورد  « یو اخالق  ی ماد  ط یکارگران بزرگسال را در »شرا
 ن یماش  رواج دهد، که قبل از  ینشان م  یسیانگل  وکار چاپ سربیکسب  یی نمونهبارهبحث در  قی از طر

حول   کارگران    یسازمانده  یکارآموز  نظام  کیچاپ،  آن  در  که  بود  سپر  یموزشآ  یادوره»شده    ی را 
  ی خواندن و نوشتن براتسلط به  آن »  اساس « و بر  یک چاپچی حاضروآماده بشوند که    ی کردند تا زمانمی
داران امکان آن را یافتند های چاپ، سرمایهاما با رواج ماشین  [29]«.بود  کارشان  یها الزمهاز آن  کیهر  

را در سنین   بگمارند که » 17تا    11که کودکانی  بخوانند« و    دستنتوانینم ها  از آن  یاد یتعداد زسالگی 
این کارگران جوان همه روزه    [30]«.هستند  یاالعادهخارق  اریو موجودات بس  یوحش به تمام معنا  »معموالً  

  ی برا   ی ری»پ  لیبه دلشدند، تا زمانی که  ترین کارها برای ساعاتی بسیار طوالنی میمسئول انجام ساده

ساله در چنان انحطاط   17آن کارگران    [31شدند.«]اخراج می«  هاخانهچاپ»از    «ای هناکار کودک  نیچنانجام  

شدت محدود بارآور  های بهبا آن ویژگی  ،کارخانهدر همان    ی حترها شده بودند که    یو جسم  ی فکر

 بودند.ی، کسب کرده بودند، نامناسب کار انسان یرو ین یعنیخود،  ی ارزش اضاف ی واسطهیکه از منبع ب

گرایش  را درباره » یانه تنها هرگونه شک و شبهه تا داد  اجازهکارخانه به مارکس   قوانین  یآموزش  یبندها
  ی برابه او کمک نیز کردند تا    ، بلکهبرطرف کندی  بارآور انسان   یسوبژکتیویته  یدگرگون   به  هی سرما  «عمومی
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  ی سوبژکتیویتهخاص از    لشک  آن  ی توسعه  فقطکه    کند  دیتأک  اشیکیالکتیبار در کل شرح دنخستین  

مثابه  بهفرارفتن از خود    یبرا   یماد  یهاقدرت  ایجادرا در    هی سرما  یخی است که حرکت تار  یبارآور انسان
 : ی زندگی انسان بیان کندکننده مناسبات اجتماعی عمومی تنظیم

ای وجود دارد؛  کارخانه نظام در آینده آموزش  یاست، جوانه داده نشان مفصل طور به اوئن رابرت که»چنان
 درهم ورزش و آموزش  را با  بارآور  کار معینی، سن از بعد و  کودک هر خصوص درکه   آموزش این نوع 

 کامالً هایی انسان پرورش  روش تنها است بلکه اجتماعی تولید ارتقای های روش از یکی تنهانه آمیزد،می

 [  32] است.« رشدیافته

را نشان    نده«ی»آموزش آی  جوانه  یْآموزش  یکند که بندهایکه مارکس روشن م  دیتوجه کن،  حال این با
  ی هم سوبژکتیویتهاست که    نیهدف بحث مارکس نشان دادن ا  گر،ید  انی . به بهمینو فقط  دهد،  می

  ن یاهم  و    استبالقوه  امر    کی  عنوانبه  ندهیآ  یاجتماع  هایحامل موثر شکل  مقیاسصنعت بزرگبارآور  
 ی آموزش  یوجود ندارد. برعکس، بندهاواسطه  بیهنوز    شد  که تاکنون آشکار  هاییبا توجه به تعیّن  امر بالقوه 

« خود  ناچیزی در  می«  ا  کنندآشکار  برای»روش  وجههیچبه  ها نیّتع  ن یکه  کامالً    یهاانسان  پرورش  ی 
هنوز در دام   شانبارآور ی ژکتیویتهسوبکه   اندیافراد گرفتن مفروضاز  هاییشکلبلکه . نیستند افته« یرشد

  ی ماد ی هایاست. دگرگون ه یسرماافزایی ارزش یبرا  ط یشرا دیتوسط بازتول شدهیلتحمبار رقت های شکل 
 به کمال برسند. ها جوانهآن الزم است تا هنوز دیگری 

کار    میتقس  لیآن به دل  افزایی ارزشمقابل  با موانع    ی عمومیْ کارگران  دیتول  هب  یاجتماع  ی یهکل سرما  نیاز
کار در کارگاه  میچه در مورد تقسکند، »آنیم  انیکه مارکس ب   کهچنانرود.  ینم   نیاز بتولیدی  در کارگاه  

مانوفاکتوری تحت   ن  ارک  میصادق است، در مورد تقس  نظام  از    [ 33]صادق است.«  ز یدر جامعه  در واقع، 
انقالب  مقیاس صنعت بزرگ  یفن  یشالودهکه    ییجاآن   ی دائم  ی مستلزم دگرگون  ر ییتغ  ن یا  ،است  یاساساً 
ها  آن  ان یو ب  ی بارآور کارگران فرد  یسوبژکتیویتهاعمال    های شکل  ن،یو بنابرا  یکار اجتماع  ی ماد  طیشرا
این تغییر فنی مستمر از این رهگذر متضمن افرادی   [34] است. یجمع اًمیمستق بارآور یبدنه کیعنوان به

  جه ی. مارکس نتی کار کنندنسب  یارزش اضاف  دیتول  یدهونشدیتجد  شهیهم  یماد های  شکلدر  است که  
کارکرد    سیالیّت کار،    ی رویخود، مستلزم تنوع ن  تیبنا به ماه  ،اسیمقبزرگ»صنعت    ن«،یکه »بنابرا   ردیگیم

کند که سازمان عمومی تولید اجتماعی  اما او بار دیگر اشاره می [35] است«  نا کارگری  جانبههمهو تحرک  
  ی برا   را   شیگرا  نیا  ی واسطهبیتحقق    ،ی اجتماعیهای مستقلی از سرمایهافزایی بخشاز طریق ارزش

ی  ءوارهشدن خصوصی کار و وساطت اجتماعی شیبخشبخش  [ 36]کند.یم  یافراد نف  ی جانبههمه  رشد
  « های متحجرش تمامی خصوصیتبا    یمیکار قد  می»تقسای موجب بازتولید  آن از طریق شکل سرمایه

کورکورانه قانون  ویرانگر و با کنش  را    ی عیقانون طب کی» شکلِ  تنوع کارْ  لیبه تحم  نیبنابرا  [37شود.]می

  پرورش   به  مقیاسبزرگ  صنعت  شیگرا   حال  این با   [ 38].دهدی« مخوردبرمی  مانع   ههمه جا ب  در  که ی  عیطب
تکوین کامل این  که در    کندآشکار می   چنینهمو    رودپیش می  شکل متناقض  نیادر    عمومیکارگران  
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که    تعیّن اجتماع  نیااست  مطلقشده  نهگایب  یشکل  پ  حد  را  د  [39.] کندیم  دایخود  عبارت    گر، یبه 

  ی بارآور انسان  یهتیویسوبژکت  ییافتهشگستر کامالً    عمومی  سرشتبر    دیجد  ی جامعه  یماد  یشالوده

 استوار است. 

  ای به گونه  یدشود و روابط موجود با  یلتبد  یاجتماع  یدتول  یقانون کل  یکبه    یدکار با  ییرامکان تغ  ینا»
از    یکی حامل  صرفاً    که  نسبتاً رشدکرده، د که امکان تحقق آن در عمل را فراهم کند ... فرد  نمنطبق شو

  ی او کارکردها   ید که برا بده  رشدکردهکامالً    فرد  جای خود را به   یدبا  ی است،تخصص  یاجتماع  کارکرد
 [  40.«]دهدیانجام م  تهستند که او به نوب  یت از فعال یمتفاوت  ی هایوهمختلف ش یاجتماع

ی  اجتماع  ی یهکل سرما  ید بازتول  ی عموم  ی هاکند که در آن ضرورتیرا آشکار م  ی بحث راه  ین با ا  مارکس

  یق از طرشان  مشخصبا تحقق    ــ هستند  عمومیبارآور    یسوبژکتیویتهکه حامل    یمورد، کارگران  یندر ا ــ
برا  یفرد  یهایهسرما  یخصوص  یهاکنش بارآور  تیویتهی خاص سوبژکو تشدید توسعهتداوم    ی)که  ی 

عنوان  کارگر به  یطبقه  یینتضاد با تع  ینکه چگونه ا  ینیمبیما م  ،عالوهبهد.  نکنیکنند( برخورد میتالش م
را    یاپرولتار  یاسیقدرت س  یو اجتماع  یماد  یشالودهکه    یه،سرما   افزاییارزش  یباواسطه  یازهایتجسم ن
شود که تصاحب یک  موجب می  یاسمقصنعت بزرگ  یتوسعهدر واقع،  [  41]کند. یم  تغییرکند،  یفراهم م

شده  طور که مورد ذکرهمان  یرا،، زبدل شودکارگر    یطبقه  ی عمومی به موضوع بقای اعضایسوبژکتیویته
  یروی که ن  یرندقرار گ  یتیتوانند در موقعیم  یقطر  یناز ا  فقطدهد،  یکارگران صنعت چاپ نشان م  پیرامون

واسطه  بی  یازیرا به ن  ی اجتماع  ی رمایهشده سیگانهب  یازهای ن  و از این طریق بفروشند )  یهکار خود را به سرما
های خود را روی هم  به این ترتیب، کارگران باید »عقلکنند(.  یلخود تبد یو ماد  یاجتماع  یدبازتول یبرا

از طریق مبارزه   داعالم کنکنند که »داری را مجبور  عنوان یک طبقه، دولت سرمایهشان بهبگذارند« و 
[ اما آموزش ابتدایی چه چیزی است  42«] اشتغال کودکان است.  یبرا  یشرط اجباریشپ  ییآموزش ابتدا

  بارآوری   هاییژگیو  ی در توسعه  یعنی  ینده؟آ  عمومیکارگران    یلتشکــ در   ایمسلماً پایه جز گام ــ

  یِکارگر جمع  یِاجتماع  واسطهبال  ارک  ینداز فرآویژه    یآن جنبه  یا  یننه در ابرای کارکردن  که کارگر را  
 [  43].کند یز تجه بخواهد،از او   یهکه سرما اییفه، بلکه در هر وظمقیاسبزرگ یعصنا

  ی طبقه  یاسیقدرت س  یبرا   یگری د  یماد  یمبنا  عمومی،به کارگران    یاجتماع  ییهسرما  یاز ن  ینبنابرا
ی  جلوه  ینکند. در ایآن فراهم م   یاجتماع  یدبازتول  یطشراپیرامون    داریهسرما  ی با طبقه  یاروییکارگر در رو

به    شود،بازنموده می  «انه کارخ  قوانین»در  که    انو قدرت کارگر  یاسمقبزرگصنعت    ینب  از رابطهنخست  
کار کاال به ارزش    یرویفروش ن/یدعنوان شکل خرآن به  یّنتع  ترین یاز کل  یکه مبارزه طبقات  رسدینظر نم

فراتر   دربارهای  نکته  ،رودب آن  در فصل دهم  مارکس    حال  این با  [44].کندیم  یان ب  «انه روز کار  »   یکه 
  شخص به طور م  عمومیبارآور    یویتهبه سوبژکت  یشگرای این  که، وقت  کندیگزاره را مطرح م  ینمارکس ا
آورد یعنی  فراهم می  ی طبقات  یمبارزه  را برای  ایدهگستر  یکنندهدگرگون  یها قدرت  یتدر نها  رشد کند،

 [  45.]طبقه یک عنوان کارگران به «یاسیس تفوقاستقرار » های الزم برایقدرت
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ا    یرتسخ  ناگزیری  ینپشت ا در پس    ترمشخص  های یّنکه تع  شودیسؤال مطرح م  یناکنون، بالفاصله 
ا   یست؟ چ  یاسیقدرت س  یپرولتر دهد. در واقع  یارائه نم  ی پاسخ  یچصفحات ه  ینمتأسفانه مارکس در 

نمیم اصالً  که  کرد  استدالل  پاسخیتوان  آشکار  یشد  کرد.  »دارائه    « یا پرولتار  یکتاتوریشدن ضرورت 
ی  واسطهاین ضرورت به  ین،است و بنابرا  یتربیش  هاییانجی، مستلزم ممشخص  یعنوان شکل اجتماعبه

  یقاز طر  واسطه بی  ی مندتوان  تحقق یک  در قالب  شرح و ارائه نقطه از    ینکه در ا  یایشکل اجتماع

  ین، بنابرا  [46آید.]ی اجرا در نمیبا آن مواجه هستیم به مرحله  طبقه   یکعنوان  کارگران به  یاسیکنش س
  بالیده کامالً    فرد  یبارهدر باال درچه  آن  و هم  واسطهی بیمندتوانهم    یالکتیکی،د  ی مرحله از ارائه  ین در ا
که    یمشاهدات  واسطه نیستند،چیزی جز مشاهدات بیمورد بحث قرار گرفت،    یه سرما  ی الغا  ی عنوان مبنابه

. از  بیرونی هستند  ما   یرو   یشپ  و   یاس مقبزرگ  صنعتبارآور    ییویتهسوبژکتهای مشخص  یّنتعنسبت به  

آن  یگر،د  یسو تجلی  عامیتاز    ینیمع  یدرجهشامل    واسطهبیی  مندتوانکه    ییجااز  یعنی    است، 

مارکس، اگرچه    تأمالت،  اشیافتهتوسعهکامالً    شکلدر    یدتول  به  یاساس  گرایش  یِ،، هرچند واقعمحدودِ
بانیرونیب بنابرا   شکید،  هستند.  روش  ین،مناسب  منظر  م  شناختی،از  موجهییاو  نحو  به  آن    توانست 

  دارانه یهسرما  یدتول  ییوهخاص ش  یخیتضاد تار  ینتر اجهت آشکارشدن بیش  بینییشپ  برای اظهارات را  
را منحل کرد و سپس  دارانه  ی تولید سرمایهشیوه  توانیآن م  یق که از طر  یخی»تنها راه تار  مطرح کند:

مناسب    یالکتیکید  شرح   یکعنوان  به  این ارائه  اما  [47]«ی جدیدی بازسازی کرد. ی تولید را بر پایهشیوه
تا آزاد افراد،    همبستگی  یانقالب  یدتر از همه، تولمهم  یا،  یاسیقدرت س  یپرولتر  یرتسخ  هاییّنتع  و کاملِ

 . رسدبه هدف خود نمی قطعاً جایی که بسط یافته  

  ی نقطه از خوانش انتقاد  ین ا  یالکتیکی، د  پژوهشساز باشد. از منظر  مشکل  ید خود نبا  ی به خود  این امر 
است   یمعن ین. فقط به ایست بست ناصالً بن یانقالب ییویتهسوبژکت هاییّنتع یمارکس برا یوجوجست

امر   از  ما  سفر  مشخصبه    مجردکه  ادامه    یدباهنوز    امر  جلو    یعنی ــما    یانیپای  نقطه  یراز  یابد،به 

،  حال این . بایستما ن  یرو   یشپ  یناهنجار   یچنظر، ه  ینست. از اور از ماهنوز د  ــ یانقالبی  سوبژکتیویته

عینیت یافته  مارکس   یهسرمادر  تر  پیشکه  کنیم  مبادرت می یقیتحقبه  عناصر  این    منظر که از    یهنگام

  ها یّندر کشف آن تع  یهسرمامعاصر    ینظر، مشکل خواننده  ین. از اشوداست، موضوع بسیار متفاوت می

 .یمنکته را گسترش ده ینا ید. اجازه دهها وجود ندارند آناست که   ینطور خالصه ا هب

 یندهفزا   و  آگاهانه یمو تنظ  مقیاس بزرگ عت کارگر صن  وار یشگرا عامیتبا  هنگامی کهکه مارکس،  یدیمد
خاص   یشکل ماد  یتأمل دربارهبه  از بیرون این فرایند    شود،یکه مستلزم آن است، مواجه م  یکار اجتماع

. از  پردازد، میاست  یضرور آزاد    ای واقعاًبر پایه  «ین نو  ای»ساختن جامعه  یکه برا بارآور    ییویتهسوبژکت

با توجه به    بیان شد،  گروندریسه ی مربوط به »کار واقعاً آزادانه« از  طور که در قطعههمان  یگر،د  سوی

قادر به    های بارآور عام است، یعنیودن ویژگیبهای »کار واقعاً آزادانه« همانا حاملکه یکی از تعیّناین
جا  یم. تا اینابرجسته کردهرا    یواکنش  ینچن  یشناختما مناسبت روش  ،«سرشت عام است   یک  یماد  ید»تول
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است. رفته  پیش  چیز خوب  به  اما، همان  که همه  نمی  یژگیواز  ،  دارد  یادطور که خواننده  توان  عامیتْ 

»کار واقعاً آزاد«  واسطه برای  ی بیمندتوانو برخوردار از    بارآور  ی یویتهشکل سوبژکت  های یّنتع  وتویته

با)که، همانرا درآورد   را    انقالبی  یاسیس  ییویتهسوبژکت  یشالوده ماد  یدطور که من استدالل کردم، 

  عام  یژگیبود که و یماد یداز تول یندیفرآ تضمنم چنینهم »کار واقعاً آزاد«اول،  یفراهم کند(. در وهله

ا  یاجتماع شد.  مطرح  بالفاصله  سوبژکت  ــ واریشگرا  کمدست ــشرط    ینآن  بارآور صنعت    ییویتهدر 

توجه داشته    ین، اما، عالوه بر ا  [48] .بسط داده شده است و شرح  یز ن  سرمایهدر  حضور دارد و    یاسمقبزرگ  

ید  با  « یبارآور »انقالب  یعامیت سوبژکتیویتهکند که  یاشاره م  یسهگروندرمارکس از    ی که قطعه  یدباش

  یروهاین  ی همهی  کنندهتنظیم  یت فعال»عنوان  کار به  یکه قادر به سازمانده  ی باشد علم  یآگاه  یک  یانب
 نهفته است.  جاین. و اصل موضوع در ایعت« استطب

به   یلارائه شده است، تما  یهسرماطور که در ، آنمقیاسبارآور کارگر صنعت بزرگ یسوبژکتیویته گرچه

ا   عامیت اما  برا   یت ظرف  یگسترش علم محصول    عامیت   یندارد،    ید تول  یندفرآ  یآگاهانه  یمتنظ  یاو 

محصول    یست،ن فزاینده  بلکه  شدن  نها و  )محروم  مطلق در  دریت  دانش  هرگونه  از    هاییّنتع  یباره( 
  یبرا  یدیم،دتر  پیشطور که  . همانرودشمار میبهاز آن    یبخشنیز  که او    است  کار  یندفرآ  ی و ماد  اجتماعی

نوع کارگر مطمئناً   ینرسد. ایخود م اوج به  یدیو   یکار فکر یی، جدایدتول یممستق یندفرآ  یرکارگران درگ
  ی عنوان »سوژهکند، اما نه به  رکا  دهدیاو قرار م  یرو   یشپ  یهکه سرما   یکار خودکار  ینددر هر فرآ  تواندیم

سوژه است، و   روباتآن کارگران »خود  ی عنوان ابژه«. در عوض، برابه یکیمکان روبات»  نچوهمغالب« 
  آن، اند، و همراه با  هماهنگ شده  روباتناخودآگاه    یهاآگاه هستند که با اندام  ییهااندامصرفاً    کارگران

،  اندالزم  یعت طب  یروهاین  یمتنظ  ی که برا  یعلم  بارآور  های قدرت  [ 49]هستند«  یمرکز   محرک  یرویتابع ن
دست    در  یهکه سرما  یست ن  ای یژگیاست، و  فرضیشپ  ینیماش  نظام  یکها در  آن  ی یافتهینیتو وجود ع

حامل که    یکارگر مزد  قالب اینطور خالصه، در  بگذارد. به  یمسر( کارگران مستق  ییم، دربهتر است بگو  یا،)

که من   پچیزی است  ا  یرویبه  را    [50]  کاررا  ینیگواز    یافتهتنزلکامالً    بارآور   ی سوبژکتیویتهآن 

  ین ا  یگر،هستند. به عبارت د  دیگریکبلکه در تقابل با    آیند،گرد هم نمی  عامیتو    یعلم  یآگاه  نامم،یم
تنزل  ی یویتهسوبژکت اعتبار، به  صرفاً    که   یست ن  یافتهبارآور  ب  این    ی انقالب  ی هاقدرت  خودْ   گیواسطیدر 

عالوه، شرح  هدانست. بیم  ی ضرور  مایهسر  »ترکاندن«  یکه خود مارکس برا کند  حمل میرا    اییخیتار

ـ  یه انباشت سرما ــ  یامروز   یشدهیگانهب  عام و   یاجتماع  ی رابطه  که خود حرکتِ اثبات نکرده    یزمارکس ن   ـ
تصاحب  برای بازانقالب،    یاسیدر شکل س  ،بارآور آن کارگران  ی یویتهسوبژکت  یدگرگون   یبه ضرورت اجتماع

 انجامد. تکوین یافته است میشده یگانهشکل ب یندر اکه   یدانش علم ی هاقدرت

که شرح مارکس    جاستیندر ا  ،یسوژه انقالب  یماد  شیدایپ  حیتوضدر    بسندگینا  نیا  رغمبه،  حال این با

از محصول کار    شدههگانیب  یژگی و  ک یعنوان  به  ی بارآور انسان  ییتهویسوبژکتهای  یّناز تع  ه یسرما    در

در    ،مندنظام  یاوهیش  چیبه ه  گر، ی(، مارکس دماندهیجلد اول )و دو جلد باقی  بقیهاز    [ 51]شود.یمتوقف م
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که ارائه شد، و پس    یا. از نقطهکندینم  شرفتیپ  یانقالب   یسوژه  یو اجتماع  یماد   ی هانیّآشکار کردن تع
حاکم    یانباشت آن و قانون کل  د،یو بازتول  یارزش اضاف  دیتول  یدرون  یهانیّتع بودبروناز حرکت به سمت  

آن، فقط   نت  میجهش عظ  کیبر حرکت  انباشت    یخیتار  شی»گراکه در فصل    کندای میگیریهجیبه 
  ی دارهیسرما  دیتول  یهویش  یکه منجر به الغا  هایییّنرا از تع  ریآمده است و شرح معروف ز  «انه دار هیسرما

 : کندیارائه م شود،یم

کنند و به  تمامی امتیازات این فرآیند تحول را غصب می دارهای کالنی کهبا کاهش منظمِ تعداد سرمایه»
ی  ها طبقهکند؛ اما همراه با اینظلم، بردگی، تباهی و استثمار رشد می آورند، حجم فقر،انحصار خود درمی
پیوسته افزوده می  کارگر که  تعدادش  تولید سرمایهبر  آموزش  شود و توسط همین سازوکارِ فرآیند  داری 

می بیند،  می میمتحد  سازمان  و  بیششود  هرچه  برمییابد،  شورش  به  سر  سرمایهتر  انحصار  به    دارد. 
خود آن شکوفا   تحت حاکمیتِشود که همراه آن و  ی تولیدی بدل میوپای شیوهوزنجیری بر دستغل

داریِ  ی سرمایهدیگر با پوسته  رسد کهای میشدن کار به نقطهشده است. تمرکز وسایل تولید و اجتماعی 
داری به صدا  خصوصیِ سرمایه  ترکد. ناقوس مرگ مالکیتِمی  داری ی سرمایهخود سازگار نیست. پوسته

 [  52«]ند.شومالکیت میکنندگان، سلبمالکیتآید. سلبدرمی

مسئله بگمراه  تلفیق   ی اگر  »  نیکننده  بنابرا  متفاوت  یتاًفی ک«  وجهدو  تحل  ن،ی)و  نظر    ی لیاز 

انقالب ک یتفکقابل ا  یطبقه  ی( کنش  در  که  را  بگذار  نیکارگر  کنار  است  آمده  سلب    یعنی   ،میبخش 

  های فصلکه مارکس در    هایی یّنتع  ایماند که آیم   ی سوال باق  نیا  ــ  ه یسرما  یو الغا   یبورژواز   تیمالک
ا  هیتوج  یبرا   ، کرده بود  جادی ا  بلق   ی هویاز ش  یکل  اریانگارانه و بساز حد ساده  شیب   ح یتوض  ن یگذار به 

در فصل  که    هیسرماگمان گرایش به تمرکز  بی  [53] .ریخ  ایاست    یکاف  داری«ی سرمایهپوسته  »ترکاندن
  یمنزلهکار به    یروندهپیششدن  یضرورت اجتماع  بود، شرحی ازبحث شده    « هی انباشت سرما  ام قانون ع»

  یکم   نیّتع  سطح بیرونیدر    یحی توض  نیدهد. اما چنیارائه م  یکار خصوص  ی دارانهیهشکل سرما  ی ژگیو
اجتماع  یمحدوده آگاهانهکار  که  م  است  افتهیسازمان    ی  ا   ،شودیمتوقف    ی بارهدر  یزیچ  کهینبدون 

جمع  ی سوبژکتیویته  ی فیک  ی هایدگرگون  کارگر  چن  یبارآور  مق  نیکه  را  اسیگسترش  اجتماعی    کار 

در    نهفته   ی انقالب  یهت یویگذار به سوبژکت  هکنم کیمنظر، من فکر م  ن یکند. از ا  انیب  رد،یگیفرض میشپ
 واسطه است. بی مسلماً  قطعه  نیا

کارگران  گونههچ تقر  ی سوبژکتیویتهکه    یآن  ه  باًیبارآورشان  است  ی ته  یی محتوا  ر از  میشده  توانند  ، 

  ی به معنا  این کنند )که    یسازمانده  خودآگاه   یجمع  یرو ین  کیکار جامعه را در قالب    ی رویکل ن  صیتخص

  نمودهای با    ویژهبه  کارگران را  نی، مطمئناً افزاینده  ره«یانحطاط، ستم و غ  ،یاست(؟ »بدبخت  هیسرما  الغای

میاجتماع  هستی  یشدههگانیبوجود    ی هویش  حادِ  واسطهبی مواجه  بنابرایشان  مصائب   ن،یکند.    این 

با  یم ارزش نجریان  در  کارگران  بستگی  روابط هم  استحکام توانند  را به    ایشان کار،    یرویمبارزه بر سر 
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  یگانگیب  نمودهای، آن  حال این سوق دهند. با  یدار یهدر برابر استثمار سرما  شانیمقاومت جمع  ت یتقو
به شکل    یگانگیآن ب  د یاز بازتول  یاز شکل  یطبقات  ی مبارزه  ل یتبد  یبرا   یخود راه  ی به خود  یدار هیسرما

از منظر ماتر  شخودآگاهکامالً    یتعالم   یدگرگون  ی برا  یادیبن  ی اراده  نه در مسئله  این    ، یستیالیندارند. 
بلکه   م  یبرا  یماد  ی هاقدرت  ینیوجود عدر  جهان  طور که مارکس در  . همانشودیانجام آن خالصه 

  ان یعنوان »باست که به  «ی ضرورکامالً    ازین»  ک ی  موضوع بر سرکند،  یم   انیب  مقدس  یخانواده

»بیان عملی    یخیتاری  ی سازمایهکه شالوده  یظهور ضرورت اجتماع[  54.]شود  نیی« تعضرورت   یعمل

 است.  بارآور کارگران ی تر در مادیت سوبژکتیویتههای بیشزیروزبرشدنچنان شامل ، همضرورت« است

اما نه    ؛است موافقم  ناقص مارکس    یهیسرماهستند    یکه مدع  یبا کسان  یطور کلنظر، من به  نیاز ا

  لیتکم[  56]،یکار مزد  یاسیبا اقتصاد س  ای  [55]، یطبقات  ی با مبارزه  دیبا   هیسرما  ک یالکتیکه د  به این معنا
  کنم که خودِ ی. در عوض، من فکر مستین  دیالکتیک سرمایهاز    یدرون  وجهی  ریاخوجوه    این  ییشود، گو

 ینیماش  نظام  قیاز طر   ینسب  یارزش اضاف  دیتر، حرکت متناقض تولطور مشخصبه  ،و  ه«یسرما  کیالکتی»د
تکم  ازین بیش  لیبه  کاوش  بدون  توسعهدارد.  در  انسان  ییتهویسوبژکت  یتر    ی ژگیو   مثابه به    یبارآور 
انسان  کی الکتی»د  نیب  یشکاف  ،یاجتماع  ییهسرما  یشدههگانیب فصل  یافتهبسط  «ی کار    رتبط م  هایدر 

 جلد اول وجود خواهد داشت. م  انیدر پا یانقالب  جیو نتا هیسرما

خواهم    یبررس  سه یگروندردر    ینیماش  نظام   هاییّنتعی  را دربارهمارکس    شرحمن    ،یبخش بعد  در

  پژوهش  یبرا  یاصل  عناصر وجود ندارد، اما    در آن اثر  مفقود  یهانیّکامل تع  مند نظام  تبیینکرد. اگرچه  

 از آن متن استخراج کرد.  توان یرا م یانقالب  ییتهویتر سوبژکتبیش

ی  سوبژکتیویتههای  ی مفقوده در تعیّنگروندریسه و نظام ماشینی: در جستجوی حلقه

 انقالبی 

به  به ورود  نقطه  از    شرح عنوان  بررس  یا لحظه  یبرا  ،سهی گروندردر    ینیماشنظام  مارکس  مان  یبه 

تر، به  قیطور دق. بهمیگرد میارائه شده است باز  هی سرماه در  ک  اسیمقبزرگصنعت    هایتعیّن  یدرباره

مستلزم کاربرد   ینسب  یاضاف  رزشا   دیشکل از تول  ن ی. اگرچه اگردیمبازمی  دیتول  ندیعلم و فرآ  میان  یرابطه
توسط    ی نبود که از نظر ماد  یا یژگیو  مثابه نیروی بارآورْعلم بهبارآور بود، اما    یرو ینمثابه  علم به  یکل

ش  ها، آن دانآن  ی شود. برا  حملمشغول بودند    م یبه کار مستق  دیتول  واسطهیب  ندیکه در فرآ  یکارگران
بود، به خود گرفت. مارکس   افتهی شیئیت نیکه قبالً در ماش  ای را به خود گرفتبیگانهشکل قدرت  یعلم

 [  57]کند. ینکته اشاره م  نیبه ا زین گروندریسهدر 

  یعلم  یهاقدرت  نیا   کند،یم  انیب  « واسطهبی  دی تول  ندیفرآ  ج یطور که مارکس در »نتا، همانحال این با

نها کار هستند.  تی در  بدین58]خود محصول  اگرچه سوژه[  قدرتسان،  این  در  چنان ــها  ی صوری  که 
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از  ی قدرتخصوص همه برآمده    ی باق  هیسرما  ــ کندصدق می  هاانسانمستقیم    ی سازمان همکار های 

اش  شده(   گانهی)ب  یفکر که کار    ستیک  یماد  ی شود که سوژهیسؤال مطرح م  نیماند، بالفاصله ایم

سامان    دیتول  یواسطهیب  ندیها را در فرآآن  یدهد و کاربرد عملیبشر را توسعه م  ع نو   یعلم  ی هاتی ظرف
  د یگزین باکه تنها جای  رسدیبارآور، به نظر م  یعنوان سوژهبه  ی دی. با کنارگذاشتن کارگران  بخشدمی

اوست    نیا  ایباشد. آ  دارهیسرما  یعنی  م،یمستق  دیتول  ندیموجود در فرآ  یهماندیباق   تیمعطوف به تنها شخص
حرکت   یکنترل علم ی را براهایی  تبه قدر هیسرماهمانا نیاز ، شبارآور  یو اراده یرشد آگاه ق یکه از طر

م   یعیطب  یروهاین در  یمجسم  مارکس  را  پاسخ  بهکند؟  »ماش  یادداشتی  صنعت  آینفصل  و  الت 

 آورده است:   هیسرما« در اسیمقبزرگ

ی  مانع استفادهجه  ویچهبهحال  در عینکه    یتیندارد، واقع  یا نهیهز  چیدار هیهسرما  یبرا  ،یبه طور کل  علم،»
آن   از  علم  نیستاو  می  هیسرماتوسط    “گانهیب”کار    ندهمان  ”بیگانه“.  برگرفته  تصاحب  شوددر  اما   .

  زیچدو    ،یثروت ماد  یخواه دربارهو    باشدخواه در خصوص علم    ،ی“شخص” و تصاحب    ی“دارهیسرما”
دارهای عزیزش، که از ماشین  خورد که کارخانهخود با جاروجنجال افسوس می  یورمتفاوتند. دکتر  کامالً  

می مطلقاً  استفاده  نبردهاز  کنند،  بویی  مکانیک  و  علم  نادانی  تواند یم  گ یبیلاند  برخی    زیانگرتیح  از 
 [ 59ها نقل کند.«]داستان یم یشی علم تولیدکنندگان مواد شیمیایی انگلستان درباره

ی  است که به واسطه  یدانش علم آن    یتوسعه  یبرا  یفکر  یهاکه تجسم قدرت  ستیدار نهیسرما  ن،یبنابرا
  دیتول  ندیآشده در فر. علم گنجاندهشودگرفته میفرض  پیش  ینیماش  نظام  کی در  اش  هافتیشیئیتوجود  

  مِ یمستق  دِیتول  ندیکه فرآ  «ی گری»د  نیا است.   «یگری»د  کی  یتصاحب محصول کار فکر   جهینت  ،واسطهبی
مارکس   شرحبه صراحت در  دهد،یانجام م میانجی الزمعنوان آن را به بارآور ت یفعال اسْیمقبزرگ عیصنا

که در    لیدل  ن ی، به ایکموجود داشته باشد.    غیبت ن یا  ی برا  لیوجود ندارد. ممکن است دو دل هیسرمادر  

  را ینکته قبل، ز   یدر ادامهتازه شروع به رشد کرده بود. دوم، و    یماعاجت  یسوژه  نیمارکس چن  ی هزمان

مانده در  یبارآور کارگران باق  ی سوبژکتیویتهاست که    ییها یمحدود به دگرگون  ه یسرمامارکس در    شرح 

  ن یا  کندمطرح می  یکل بحث او به طور ضمنچه  آن  ،حال این شوند. بایمتحمل م  میمستق  دیتول  ندیفرآ
است که کل    یکند، گسترش وحدت مادیم  جادی ا  اس یمقکه صنعت بزرگ  ی تحوالت  در میاناست که  

ا   [60گیرد.]در برمی  «کارخانه  یوارهاید»  یآن را در خارج از مرزها   کارْ  ندیفرآ   م یمستق  ندیرو، فرآنیاز 
:  ستا  یاضاف  وجهکه اکنون مستلزم دو    شودیمبدل  تر  کار گسترده  ندیفرآ  کی از    یا جنبهبه  صرفاً    دیتول

برا   ی توسعه آگاهانه  ن  میتنظ  یقدرت  به   علم  یعنی  ــ  یعیطب  یروها یحرکت  عامــ  و  عینی  و    سیاقی 
  ماندیم یباق  میاز کار مستقچه  آن  و هر   ینیخودکار ماش  نظام   یعمل  یدر سازمانده  تیآن ظرف  یر یکارگبه

  سرمایه در    گرید  وجوه  نی. مطمئناً ابارآور  یاز وحدت همکار  یعلم، از جمله آگاه  یانهآور کاربرد فنــ  

  ی مجزا  یوجود  یهویبر ش  دیجا حول تأکمارکس در آن  یرسد که ارائهیاما، به نظر م  [61] .حضور دارند  زین
  شود. در یمگرفته  فرض  یشها پآن  تیاست که توسط فعال  میکارگران مستق  ی سوبژکتیویتهها در برابر  آن



482 
 

  ت یکل فعال  بنیادی  یکه وحدت ماد  منظریو  [  62منظری]   نیچن  نیب  مارکس  ،گروندریسهمقابل، در  

آن    یفناورانه  یعلم و کاربردها  یکه توسعهییدر نوسان است، جا   دهد،یکار زنده را در سرلوحه قرار م
 : نظام ماشینیبا  [63].کنندیعمل م یضرور  یسازنده وجوهعنوان به

عنوان  تر بهبلکه بیش  رد،یگیکارگر قرار نم  میتحت مهارت مستق  دیتول  ندیرسد که کل فرآینظر م  به»
  میمستق  کار  ؛دیبه تول  یعلم  سرشتدادن    یبرا   هی سرما  ش یگرا  سترو  نیعلم است. از ا  یکاربرد فناورانه

 [  64شود.«] فروکاسته می ندیفرآ ن یاز اصرف   وجودی وجهبه 

و    دارهیسرما  عنوان کردن مالکان کاال بهشامل مشخص  ینسب  یارزش اضاف  د یتول  در   ضوفر م  های یّنتع
است که تنها    یهیبد  ، یکار علم  یماد  یسوژهعنوان  به  دار سرمایهگذاشتن  است. پس از کنار  یکارگر مزد

 ندیآاز فر  کوین و بالیدن این وجه ت  مظهر   توانندیاند، م شده  نییآزاد تع  دوسویهعنوان افراد  که به  یکسان
با  پرداخته است، اما  ن  این موضوعاگرچه مارکس به صراحت به    ن،ید. بنابراباشن  اس یمقبزرگصنعت    دیتول

بارآور    یروها ین  ی توسعه  رایب   اشیدائم  از ین  به   یاجتماع  ه یگونه کل سرماهچ  کهتشخیص این  ی خینگاه تار
در کنترل    شرفتیپهمانا    شکه کارکرد  یخاص کارگر جمع  یاندام جزئ  کی  جاد یبا ا  یعنی،  پردازدمی  علم

نحرک  یآگاهانه قالب    دن یبخششیئیتو    ی عیطب  ی روها یت  در  آن    یدهیچی پ  و  خودکار   ی ها نظامبه 
  ی کارگران  ی از جیتدر  یی زدامستلزم مهارت  ینیماش  نظام که    ی در حال  شود.تر می، آسانالت استآینماش

  ییاز هر محتوا  عاریکه کارشان    ییتا جا دهند ــانجام میمانده    یباق  میقاز کار مسترا که  چه  آن  است که

  ی سوبژکتیویته  دارشیگرا   گسترشمستلزم    چنینهم  ــ شودمیساده    اریبس  یکارها   یکیاز تکرار مکان  ریغ

اعضا  فکر   ی بارآور  جمع  ی ارگان  است کارگر  سرمای  ا  هی .  را  کار    تر هدیچیپ  هایشکلکارگران    ن یاز 

بر    ینیماش  دیتول  یواسطهبی  پیامد »  ز ین  ها روند  ن ی، ا بحث شد  هی سرماکه در    تا جایی   [65.]خواهدیم

  ک ی از    شیب  یزیچ  افتهیبارآور گسترش  یسوبژکتیویته  نیکه ا  ییجااز آن  بدیهی است که  کارگر« هستند.
تول از  به    یافتهتکوینتازه    یبارآور فکر   یهااعمال قدرت  ست،ین  ینسب  یارزش اضاف  دیشکل مشخص 

 [  66]شود.یم برگردانده اش افزاییارزشدر حرکت خود هی سرما یوجود یوهیش

از    اشبنیادی  تی کند که اهمیم  جادیا  یماد  یدگرگون  کی  طریق  به این  شدههگانیشکل ب  نیا  در  هیسرما
مطرح    جایندر اچه  آن  رود.یمتفاوت هستند، فراتر م  بارآور  یهایژگیو  یدارا صرفاً    که  یکارگران مزد  دیتول

  دیگر  ج یبه تدرکار انسانی    [ 67.]است   ی کار انسان  ت ی ماه  جوهریو    یاساس  یدگرگون  ز،یاست، قبل از هر چ
مستق رو   ی روین  میکاربرد  بر  تغ  یکار  هدف  با  کار  آن    ر ییموضوع  کار    .نیست شکل  بهاین  طور  اکنون 

را    هاآناست تا    یعیطب  یروها یحرکت ن  ی کنترل آگاهانه  ش شود که هدفیم یتیبه فعال  لیتبد  یا هندیفزا

. بر  تحقق بخشندشکل آن را    رییتغ  قی طر  نیطور خودکار بر موضوع کار عمل کنند و از اوادار کند که به

  ی خی آشکار شدن متناقض تاراین  در    ،سهی گروندردر    ینیماش  منظامارکس از    ح یاساس توض
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مطلق    تیمحدود  اساسکه    انسان استبارآور    ته یویسوبژکت  یماد   دگرگونیگونه    نیا

 . قرار دارد هیسرما

  ارزش   یهکنندیینتع  یهمؤلف  گانهیعنوان  را بهــ  صِرف کار    تیکم  ــ  زمانِ کار  هی که سرما  یزانیبه م»
  نشِ یآفر  یهکنندییناصل تع  ا ی  د یتول  یهنندکیینعنوان اصل تعآن به  تی و کم واسطه یکار ب  کند،یم  وضع 

 لیمقدار تقلو کم تیاهمکم  یبه عامل یهم به لحاظ کمّ واسطه ی. کار بشودیم  دیناپد ی مصرف های شارز 

  سهی در مقا  ردستیاما ز  ،یپوشمچش  رقابلیهرچند هنوز غ  ،یایوجود به وجه  ، یفیو هم به لحاظ ک  ابدییم
  سه یدر مقا  چنینهمو    ،ییاز سو  ،یعیعلوم طب  یآورانهکاربرد فن  یعنی  شود،یبدل م   یعموم  یِعلم  کار  با
  چون همکه    یبارآور  ی روین  رد،یگینشأت م  دیکه از سازمان جامعه در کل تول  ،یبارآور عموم  یروین  با

  تا   کندیتالش م  هیسرما  ب، یترت  نی. به ا(است  یخ یتار  یاگرچه محصول)  رسدیبه نظر م  یعیطب  موهبت
 [  68«]مسلط است، منحل کند. دیکه بر تول یعنوان شکلرا به خود

خالصهبه ا طور  در  مسئله  فکر  نیب  یرابطه  یم یقد  یمسئلههمان    جاین،  به  یدیو    ی کار  طور  است. 
است که در آن حرکت متضاد    یدار یه، شکل خاص سرماکرد  درک  که باید  اییاساس  ی، نکتهترمشخص

تاریخاً    یدگرگون  نیا  یانقالب  ید. جنبهندهینشان م  ینیماش  نظام  یکار زنده خود را با توسعه  وجهآن دو  
  ت یماه  ژهیوو به  دیتول  ندیفرآ  یدگیچیو پ  اسیاست که هم مق  نیا  یدار یهسرما  یجامعه  درکار زنده    یهژیو

آن،    یعلم سازمان  )غهیسرما  یسوبژکتیویتهروزافزون  براکارگر ریدار  را  کارِ  ی (  مستقیماًتجسم  اکنون     
حاکم  یاجتماع مییهسرما  تی تحت  سترون  دسازداش  عبارت  به  توسعه  نیا  گر،ی.  که  معناست    یبدان 
 [  69] شود.یم لیتبد کننده«کار  ات طبق»  یژگی ها به وو اعمال آن یکار فکر ی هاقدرت

  ا ی  یعموم  ای هندیبه طور فزا  عتاًی است، طب افتهیگسترش   یکه از نظر علم  یبارآور کار فکر  یهتیویسوبژکت

هدف    شمولجهان ااز  است.  ن  نیاعمال  از  انسان  یرو یشکل  بر    ،یکار  آگاهانه  کنترل    یت کلگسترش 

  عام  تعیّنمستلزم درک    کار زندهْ   یروهاین  از  نیروهای طبیعت  تبعیّت  نیا   ،عالوهبهاست.    عت یطب  یروهاین

در حال تکامل است.    شهیهم  های ماشینینظامدر    شانخاص  یکیتکنولوژ  یکاربردها  ی توسعه  برایها  آن

  همیارانه آن را در برابر کار    یژگی کند تا و  یم  انیب   هیسرماطور که مارکس در جلد سوم  همان  ن،یبنابرا

 [  70] است. عمومیکار  ف،یبنا به تعر ،یبرجسته کند، کار علم

  دیتول  ی را برا  یگر ید   ش یگرا  ق یطر   نیا  به  ،یارگان کارگر جمع   ن یا  یدائم  تحولو    لیتشک  با   هیسرما

  عامیت  گرید  عامیت  ن ی، احال این کند. بایم  جادی هستند ا  عمومیبارآور    یسوبژکتیویته  یکه دارا  یکارگران

به آن محکوم    میکه کارگران مستق  ست ین  یفرد  یدیتول  یها تیمطلق ظرف  فقدان از    یناش  توخالی 

  ی جمع  ی سوژه  ک ی  یها و ملموس اندام  یغن  عامیت، به  شوداین عامیت گسترده میکه    ی. هنگامشوندیم
 ی نیماش  رخودکا  نظامهر    دیتول  ندیفرآ  یعلم  یسازمانده  ی برا  شانیتظرف  یشود که به واسطهیم  لیتبد

شوند  یقادر م ایهندیبه طور فزا ،  اسیمقبزرگبر اساس صنعت    یاجتماع یاز همکار  یهر شکل  ن،یو بنابرا 
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  ابد،ییبارآور کارگران گسترش م  یسوبژکتیویتهکه    هنگامیکنند.    یخود حکمران  یآگاهانه بر روند زندگ
که   بود  نخواهد  چنین  دیگر  رفته  کمبه» کارگر    تیفردرفته  علم،   یکوچک  تی نهایب  تی عنوان  برابر  در 

  رایز  [71محو شود.]  است«  افتهیتجسم    ینیاشم  نظامکه در    یو انبوه کار اجتماع  کریپغول  یعیطب  یروهاین
 هاست: بارآور آن ییافتن سوبژکتیویتهشیئیت می محصول مستق این فردیت

را   رهیغ و خودکار یسندگیر  یهاینماش ،یبرق یها آهن، تلگراف یها راه وها،یلوکوموت ها،ینماش عتْیطب»
  بر   انسان  یاراده  یهاشده به اندامدگرگون  یعیها محصوالت صنعت انسان هستند؛ مواد طب. آنسازدینم
  اند،ذهن انسان هستند که توسط دست انسان خلق شده  ی هاها اندام. آنعتیانسان در طب  تی فعال  ای  عت یطب

  جامعه، دانش،   یکه علم عموم  دهدیرا نشان م  یادرجه  ا یپا  ییهسرما  ی دانش. توسعه  ی هافتییتئیش  قدرت
ی زندگ  ندیفرآ  طِیکه شرا  کندیم  انیرا ب  یادرجه  رو،ینبدل شده است و از ا  ای هواسط یبارآور ب  یروین  به

  را یا شده است. درجه یز یرقرار گرفته و بنا به آن از نو قالب یخودش تحت کنترل عقل عموم ،یاجتماع
ن  دهدیم  نشان اجتماع  یروها یکه  بلکه بهنه  یبارآور  اندامفقط در شکل دانش،  ی  هواسطیب  ی هاعنوان 
 [  72«]اند. شده دیبالفعل، تول یزندگ  ندیفرآ ،یاجتماع  سیپراکس

های  ی منفی« اثرات تولید ارزش اضافی نسبی بر شکلبر »سویه سرمایهگونه در دیدیم که مارکس چه

بارآور طبقهمادی سوبژکتیویته برای  ی  اجتماعی  متمرکز شد. ضرورت  ماشینی  نظام  از طریق  کارگر  ی 
دار شد که پیوندش با  امکانی انتزاعی پدی   چونهمتاریخاً    سانبالیده« بدینکامالً    برساختن »فرد اجتماعی

متوجه    گروندریسهرسید. اکنون برعکس در  مدار سرمایه یکسره بیرونی به نظر میی تولید ماشینتوسعه

ی سرمایه را در »زندگی بخشیدن به تمام نیروهای علم و وقفهگونه گرایش بیشویم که مارکس چهمی
اجتماعی«] تبادل  و  اجتماعی  ترکیب  نیز  و  آن  تکوین ضروری  چونهم[  73طبیعت،  خود  تاریخی  شدن 

 کند. ی عمومی مشخص مطرح میسوبژکتیویته

 دهد؛نمی قرار خودش و  ابژه  بین  میانجی عنصر عنوان را به یافته دگردیسی طبیعیِ ی ابژه دیگر »کارگرْ

 طبیعت و  خودش بین میانجیْ عنوان به کند،می دگرگون  فرآیند صنعتی به که را  طبیعی  فرآیند او اکنون

 باشد، تولید فرآیند  اصلی عامل  که آن جای  به  دهد. او می کند، قرار می آن ارباب را  خود که  غیرارگانیک، 

 انسان خود توسط شدهانجام ی واسطهبی کار نه دهد،می دگرگونی رخ  این کهایستد. هنگامیمی آن کنار

 سلطه و طبیعت از  اشوفهمدرک اش،عام بارآور  نیروی  بلکه تصاحب  کند،می کار آن برای  که  زمانی  نه  و

ــ اجتماعی  یهستنده عنوان یک به اشهستی یواسطه به آن بر  فرد تکوین  خالصه،  طوربه  است 

 [  74] شود.«می ثروت ظاهر و  تولید ی پایهسنگ ی منزلهبه که -اجتماعی 

با  عالوه بر این، و در این عنوان روندی که گسترش  ، تکوین فرد اجتماعی را بهسرمایهجا در انطباق 

عنوان شکل  یابد و بنابراین بهاش تصادم میشده دارانه و بیگانهتر آنْ نهایتاً با شکل اجتماعی سرمایهبیش
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ی جدید«  ضرورت »ایجاد جامعه  اسطه حاملوی بیمندتوان  چونهمی بارآوری، که  مادی سوبژکتیویته
 دهد:سان ادامه میکند. مارکس بدیناست، ارائه می

  ی اکارنکردن عدهطور که  نخواهد بود، همان یعموم  ثروت  ی شرط توسعه  گر ید هاکار مازادِ توده»

توسعه  گرید  لیقل درنت  ذهن یِعموم  یروهاین  ی شرط  بود.  نخواهد  ارزش    یمتک  دِیتول  جه،یانسان  بر 

و تضادمندش خواهد    یاز شکل اضطرار   ی عار  زین  واسطهیب یِمادّ  دیتول  ندیو خود فرآ  پاشد،یفروم  یامبادله
 [ 75].«بود

گزین کارگر  جای  یعنوان سوژه انقالبرا به  یکارگر فکر  جا ینممکن است به نظر برسد که مارکس در ا

و کار  و    یکار فکر   یانتزاع   قراردادن   تقابل  موضوع اصلیاست که    ین ، نکته احال این کند. بایم  یدی
  ه است ک  یمتناقض هایشکل درکبلکه  یست،ن یگرید در مقابل یکیدادن به یازامت  رایب یدی واسطهبی

که شرح مارکس در    یی جادهد. از آنیکار را توسعه م  یندفرآ  یضروروجه  دو    ینا   تاریخاً  یهدر آن سرما

  ی حرکت »جامعه  یعنی ــ  آن  یخیتاری  یجهتر، نتطور مشخصو به  یعموم  یشفقط به گرا  یسهگروندر

ی  حرکت جامعهمتناقض    هایشکلاو چندان به    [، 76]پردازدیکل« ممثابه یک  بهو    از منظر کلی  ییبورژوا

  یابیشیئیتبه    یشگرا  یخیل، روشن است که در آشکارشدن تارحا این . بادهدبورژوایی توجه نشان نمی
  یی عمالً جدا  یهسرما  ین،ماش  یژگیو  یکعنوان  کار به  یابژه  در  یکار انسان  یروینتدریجی کاربرد مستقیم  

 [  77] .کند یم یدو تشد یدبازتولرا  یدی و   یکار فکر ینب

  ینی ع  یروی( به نیدیو    ی )اعم از فکر  واسطه بیکارگر    سوبژکتیوتخصص    تبدیلکه    ییجاواقع، از آن  در
که با    یدی به جلو در لغو کار    یشود، هر جهشیانجام م  تدریجبهبلکه تنها    یست،ن  یآن  یدادرو  یک  ینماش

تحقق    ی یدیزنده  رکا   ستثمارا  یفضاها برا   یواقع  یربا تکث  شود،یند ایجاد میفرآ  یماد  هایدر شکل  تحول
تابع  را که هنوز    یدتول  یندهایاز فرآ  یممکن است انبوه  یدجد  یفناورانه  هایخود شکل. در واقع،  یابدیم

ـ   کارگر هستند  دخالت یدی ید، ولیک تقسیم کار ت در    یعنوان اندام جزئچه به  ین، ماش  یعنوان زائدهچه به ـ

بنابرا  تکثیر  یشخو  یوجود  یط عنوان شرابهــ   «خانگیدر قالب »صنعت    یحت  یا که    یتا زمان  ین،کند. 
  یم تقس  یاو/  ینماش  یمهعنوان ضمبهواسطه  بیشود، کار    یجادا   یدیر  ( کا یباًحذف کامل )تقر  یبرا   یطشرا

تر استثمار  سخت  یطبارآور و شرا  یسوبژکتیویته  ترمخرب  یحت  های شکلو با   یدجد  یطکار ساخت، در شرا
 [ 78].شودیم یدبازتولی ار دیهسرما

ا   ینچن  یقیناً،  حال این با که  جمع  ی درون  تفکیک   یناست  شکل   ی کارگر  اساس    اب  تبط مر  هایبر 

کار فکری و یدی    ییجدا  لغو   یخیْتار  یندیاست که در فرآ  یاکنندهیبارآور، شکل خودنف  ییویتهسوبژکت

 یندرا در فرآ  یدی کار    یفیو ک  یها، وزن کمآن  یی جدا  یدتشد  یقاز طر  یهسرما  ین،. بنابرایابدیتحقق م
 یلتبد  یفکر  یندیکار زنده را به فرآ  یاساس  وجه  یله وس  ینبرد و بدیم  یناز ب   یاجتماع  ی زندگ  بازتولید

  یی که در آن جدا  رسدیم  یابه نقطه  یت در نها  یهکار توسط سرما  یندفرآ  یدگرگون  یب،ترت  ینکند. به ایم
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  ی عنوان شکلبه  تواندینم  ت،اس  یدی کار    یزمقدار ناچ  یفیو ک  یاکنون از نظر کمچه  آن  و  ی کار فکر  ینب
تواند خود یم  فقطجامعه    یبارآور ماد   یروهاین  ی. توسعهیددست آبه  ها انسان  ی زندگ  یندفرآ  یدهاز سازمان

بارآور نشان    یبدنه  ییهر اندام جز  یفرد  یسوبژکتیویتهدر    یاجتماع  یدتول  یفکر   یتجسم قوا   یقرا از طر
در هر کارگر منفرد،   «ی»عقل عموم   یادغام قوا  ینا  ین،. عالوه بر ای استاجتماع  یماًاکنون مستق  که  دهد

با اجتماع  یداکنون  باشدــ   علم  یعنی ــ  ینیع  یشکل دانش    ی محصول تجربه  کهینا   یبه جا  ،داشته 
(.  ورانه صادق بودپیشهمستقل    یدتول  موردطور که در  کارگر باشد )همان  یواسطهبی  یسوبژکتیویتهبارآور  

ـ  کارگر ی طبقه  کل یشدهدهیسازمان یآگاهانه یاسیکنش س ید،د یمطور که در ادامه خواههمان فارغ   ـ

 [  79] .یابدیدر آن تحقق م یراخ ی ماد یدگرگون ین است که ا  یکل الزمش ــ بارآور آن ییویتهسوبژکت از

  عمومیبارآور    یهاسوژه  یخیتار  یددر تول  تواندیخود، نم  افزاییارزش  حدومرزیدر حرکت ب   یهسرما  ین،بنابرا
تواند  یم  فقط  یبارآور انسان  ی یویتهسوبژکت  یماد  های شکلدر    یدائم  تحول   ین ، اهنگامهممتوقف شود.  

  ی آگاهانه  یمتنظ  یدامنهگسترش    یبترت  ین رخ دهد و بد  ی کار خصوص  تدریجیشدن    ی اجتماع  یق از طر 
مطرح    یهسرما  ینسب  یزش اضاف ار  یدتول  یبرا واسطه  بیضرورت    یک  چونهمرا    یاجتماع  یماًکار مستق

  یگر د  شرط یشپ  یخیبه سمت ظهور تار  یه، سرمایاسمقبزرگتوسعه صنعت    یق از طر   ین،کند. بنابرا یم
 : کندیم عمل  یز»کار واقعاً آزاد« ن

فرآ» تسخ  یاس مقبزرگصنعت    یدتول  ینددر  مانند  درست  اجتماع  یعتطب  یروهاین  یر...  عقل   یْتوسط 
  یگر، د  یو از سو   شودیم  یلخودکار تبد  یندسو به فرآ  یککار است که از    یلقدرت بارآور وسا  شرطیشپ

  ابراین،. بنشودی، در نظر گرفته میاجتماع  یعنی کار   ، معلق  کارعنوان  خود به  یمکار فرد در حضور مستق
 [  80«]. رودیم یناز ب یدتول ی یوهش ینا  یگرد ییهپا

اجتماع  یِعلم   بارآورگسترش قدرت    ی سویهدو  ی بر مبنا  سرمایه تع  « ی»عقل  انسان  یّنِو  عنوان  به  یکار 
کند.  یحرکت ممستقیماً    یاجتماع یعنوان شکلمطلق خود به  یخیتار  حدومرزبه   ی،اجتماع  یماً مستقکاری  
  یه که انباشت سرما  یزمان   [81]کنند،مطرح می  یاز تروتسک   تبعیّتارتدوکس به    های یستمارکس  کهچنان

توسعه ماد  یروهاین  یاز  م  یبارآور  باز  ا  ماند،یجامعه  نمیحد    ینبه  مرز  وقتدرسو  برعکس،  همان    ی. 
  ی،نسب  یارزش اضاف  یدتول  یقاز طر  یکار انسان  هایقدرت  یعلم  یافتنعامیتو    شدهیگانهب  یریپذجامعه

  یجاد خاص ا   یشکل ماد  رر جامعه را دبارآو  یروهای، رشد نخود  ماندگارضرورت درون  یک عنوان  به

  ید بازتول  که  عام  یاجتماع  ی رابطه  یک عنوان  به  یکار اجتماع  یآگاهانهکامالً    یسازمانده  یعنیکند،  یم

  ی که کارگر جمع ی استمنفرد بارآور  ی سوبژکتیویتههر   یژگیو  ینو بنابرا کندی را تنظیم میانسان یزندگ
  یروهای تر به جلو در نجهش بیش  یط، در آن شرایابد.  ، سرمایه با حدومرز خود تصادم میشودیم  را شامل

ماد سرما  ضرورت   ترین واسطهبیکه   ــجامعه    ی بارآور  اضاف  یدتول  یعنی  یه،خود    یکته د  ینسب  یارزش 

  ییوهبه ش  یستی،مارکس  یککالس  ینشب  ین. اگیردقرار میدر تضاد    یدار یهسرما  یدبا روابط تول  ــ دکنیم
بارآور    ایسوژه  چونهمانسان    ی برا  ایشدهیگانهب  ی: ضرورت اجتماعشدمعنا با  ین تواند به ایما، فقط م  یانب



487 
 

  ین، خودآگاه است. بنابرا  یفرد  یتفعال  ی وهاقدرت  یاجتماع  یهایّناز تع  ینیطور کامل و عشود که به  یدتول
ن  یگر او د ن  یگانهب  یروییجامعه را  او مسلط است    مادیت. در عوض، او آگاهانه  یندبمیو خصمانه که بر 
  ین کند و بنابرایخود تجربه م  یت رشد کامل فرد  یبارآور( را شرط الزم برا   یهمکار  یعنی)  یاجتماع  یزندگ

رسمیت  یدکنندگان بهتول  یر با سا  یکارگاندر پیوند  کار خود را  نیروی    یینههز  یآگاهانه ضرورت اجتماع

کند ی( برخورد میه)سرما  یاجتماع  یلزوماً با شکل  یانسان   ییویتهاز سوبژکت  شکل  ین، احال این . باناسدشمی

 ی متقابل اجتماع  یوابستگ  یجه که در نت  آوردپدید می  و مستقل  یافراد خصوصعنوان  ها را بهکه انسان

اجتماعی راآن    یخیتار   ی و توسعه  عام حاصل کار    ینند، شکلی کهبیو خصمانه م  یگانهب   یقدرت  شکل 
  یگر د  یافته ینیتع  یاجتماع  مناسباتعنوان حامالن  کار به  یندفرآ  ی ماد  هایشکل  یّناست. تع  یاجتماع

برسد و    یان به پا  یدبا  یهانباشت سرما  ین،بنابراباشد.    یانسان  یزندگ  یدبازتولمیانجی  تواند  ینم

 : آزاد افراد بدهد همبستگیخود را به   یجا

صرفاً    که  یزیچ  یا،  و منفرد  یجزئ صرفاً    یزیمثابه چبه  زنده،  کار  میانجیِیب   یگاهِنقشِ جا  یاما با الغا»

  یا عام    واسطهْیب  یتیفعال  یمنزلهافراد به یتاست، با وضعِ فعال  یرونی عاملحاظ ببهصرفاً    یا  یبه لحاظ درون

جا، آن   شود؛یآن برکنده م  ینیِع  یِاز وجوهِ وجود  یدتول  ییگانهب  شکلِ  ینا  یپوسته  ،یاجتماع  یتیفعال

با سازوکار آن  شوندیوضع م  یواراندام  یکر اجتماعیِپ  چونهمافراد،    یملکِما  چونهمها  آن ها، افراد  و 
فرد  چونهمرا    یشخو اما همانا چونان  اجتماعیفرد،    یدِ بازتول  ی برا  یطیشرا  ین. چنکنندیم  یدبازتول  یِ 

اند؛ هم  وضع شده  یو اقتصاد  یخیروند تار  یواسطه  به  مولدشان، خود  یِزندگ  یندفرآ  ی افراد، برا  یِزندگ
 [  82]«. اندیطشرا  ینگوناگونِ هم یهاشکلصرفاً   هاآن یرا[ز] یو،سوبژکت  یطو هم شرا یوابژکت یطشرا

اجتماع  یافتهتوسعهکامالً    یافتنِعمومیت  یبرا  یّنتع م  یخاًضرورت تار  ین،بنابرا   ی یویتهسوبژکتی  شدهیو 

سرما »پوشش«  از  فراتر  کارگران،  است،دارییهبارآور  به  اش  تع اما  حرکت    یدرون  یّنعنوان 

این داللت بر آن   یابد.تحقق می یستیکه در شکل مشخص انقالب کمون یهسرما ی خودشدهیگانهب

بارآور    ی آگاه  مشخصِ   یان ب  تواند یم   فقط  کارگر   ی طبقه  یانقالب   یاسیس  ی آگاهکه  کند  می

  یآن( اساساً دگرگون  ی )محتوا  فهمدیم  خودالغاکننده  یایپرولتار  یاسیکنش سچه  آن  [83] .ها باشدآن

هاست. به  آن  یو توسعه  یسازمانده  یاجتماع  یها شکل  ،ینبنابرا  ،و  یبارآور فرد انسان  یروهاین  مادیت

  های شکل یدگرگون یق انسان است که از طر یزندگ یدتول یندفرآ یمادجهش  یبحث درباره یگر،د یانب

  ، انقالب  یعنیآگاهانه،    یاسیسکنش    یقود را از طرخ  و   یردگیبه خود م  مشخصیآن شکل    یاجتماع

در    یلتسه  یا   یجاد که باعث ا  یست ن  یرونی ب  «ینیع   یط شرا» یافتن  جا ینمسئله در ا  ین، . بنابراکندیم  بارز 

و    یماد  ماندگاردرون  یا  یدرون  هاییّنبلکه موضوع آشکار کردن تع  شود،یم  خودمتعیّن  یاسیکنش س  رشد

ضرورت    محتوا و شکل  جایندر ا  یگر، است. به عبارت د  یهسرما   رونده ازفراو  آگاهانه    یک پرات  یاجتماع

 مطرح است.  اییهشکل سرما ی الغا
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از    «هاینماش  ی»قطعه  یتاهم  توانیمیاکنون مخالصه کنیم:   اگرچهیمدرک کن  گروندریسهرا  این    . 

هستند(،    یقیتحق  یهانوشتهها فقط دستآن)  نامنظم دارد  یآشکارا شکل  تر نقد اقتصاد سیاسیروایت قدیمی

برا   ی عناصر  یحاو شدن    یاست  تع  مندنظامآشکار    یک پرات  ی درون  یمحتواکه    هایییّنانبوه 

آن  به    ودی فقط تا حد  یه سرماهایی که  ، تعیّندهندیم  یلرا تشک  یه از سرما   رونده فرا   کننده و دگردیسان

 یاسی کنش آگاهانه س  یعنیآن،    شکل است که ضرورت    سرمایه متن  ، در واقع  حال این . بایابدیدست م

  ای،خانهکار  قوانینبحث در مورد    یقمارکس از طر  یدیم،طور که دکند. همانیکارگر را آشکار م   یکل طبقه
س  یّنتع به  یاسیکنش  را  کارگر  مطبقه  جمع  ی،ضرور  اییانجیعنوان  کنش  قالب  ودر  آگاهانه    ی 

اجتماع  ی عمومآگاهانه    قواعد  یلتحم  یبرا   یافته،سازمان شی  کار  آشکار  دار یهسرما  یدتول  ییوهدر  ی 

شکلبه  یعنی  کند؛می سازمانده  مشخص  یعنوان  ا ــ  ناخودآگاهاساساً    یاز  وارونه یناز    یزندگ  ــ رو 

عنوان  به  یکارگران مزد  ی که مبارزه  یدیمدر باال د  ین،اما عالوه بر ا   ای.یهشکل سرما  یقاز طر  یاجتماع
  ی سوبژکتیویتهبا    یبه کارگران   یاجتماع  ییهسرما  یازاست که در آن ن  یشکل ضرورآن    یزطبقه ن  یک

است، خود را    یاسمقدر قالب صنعت بزرگ  وجه تبعیّت واقعیاز    یناشکه    عمومی،  بیش از پیش  بارآور

  یّناز تع  یطبقات  یمبارزه  ، یهسرمامارکس در فصل پانزدهم    یحدر توض  که  د. درست است کنمیمطرح  

علت این امر را باید در این  رود.  یفراتر نم  یاجتماع  ی یهسرما   یدبازتول  یکنندهیانجیموجه  عنوان  به  خود

دید  توسعهیاجتماع ــآن    ماندگاردرون  ی ماد  ی محتوامارکس  که    موضوع  و    عمومی  ی شدن 

انسان   ییویتهسوبژکت نم  ــ یبارآور  آشکار  تا حد مطلق آن  اما ایرا  است که    یهمان کار  یقاً دق  ینکند. 

م  یسه گروندر نم  یمتفاوت   یمحتوا  گروندریسهیعنی    ؛دهدیانجام  آشکار  شکل  یرا  بلکه  کند 

:  ماندباقی می  سانیک  یشینیپطور  بهتحقق    یِانضمام  ییوهد. شدهبسط می  را  از خود آن محتوا  یتریچیدهپ
  یهسرما  یداز بازتول  یعنوان شکلبه  یگرکه د  یا مبارزهاما  طبقه.    یکعنوان  به  یکارگران مزد   یمبارزهیعنی  

سینم  یّنتعم کنش  مزد  یاسیشود.  ببه  ی،کارگران  وفور  یانعنوان  و  به  یمحتوا   غنا  اکنون  عنوان  آن، 
انقالب    امع  جاست تعیّناز این. از  شودیم  یّنتعم  رود،یه فراتر میرماکه از س  یانسان  کنشوجود    ییوهش

سیستیکمون شکل  تول  یاسی:  تول  یغن  یت»فرد  ییویتهسوبژکت  یخیتار  یدکه  در    ش مصرف  نیز   وید  که 
تلقی    یتشفعالخود  کامل    یتوسعه  بلکهرسد،  یکار به نظر نم  یگرد  یزکارش ن  ینجانبه است، و بنابراهمه
 [  84] شود.می

 گیری نتیجه

  توضیح  ی را برا  یدر وحدت خود عناصر  هیسرماو    سهی گروندرشده است که    استداللفصل    نیدر ا

.  کنندیفراهم م  شود،یم  یکارگر انقالب  یطبقه  ی اجتماع  برساختکه منجر به    هیسرما  یهانیّتع  یعلم

باشد   شه ی در اند  یاجتماع  وجود  هاییّنتع  ی همه  مشخصوحدت    دیشامل بازتول  دیدر واقع با  حیتوض  نیا

.  شودیکاال شروع م  یعنیشکل آن    نیتر بسیطاز    الغایی که  ،متضمن آن است  هیسرما  یضرورت الغا  که
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متمرکز شد که    ه یاز سرما  ی ، بحث بر شکل خاصتر کمبود جا برای توضیح بیش  آشکار   لی، به دلحال این با
  کندیمقاله استدالل م  ن یدارد. ا  واسطه در خود در بربیبالقوه  امر    ک یعنوان  را به  فراروی از آن ضرورت  

 ی، نهفته است. نیماش نظام  ، هماناهیسرما از کار  یواقعتبعیّت  یبالیدهکامالً  قالبشکل در  ن یکه ا

د  طورنهما بزرگ  از مارکس    بررسی  م، یدیکه  توض  ه یسرمادر    مقیاس صنعت  در    یحیبا  ابتدا  در  که 

امر باعث شده    نیارائه کرده بود، متفاوت است. ا   گروندریسه  موسوم به   اشیقاتیتحق  یهانوشتهدست

مارکس از    تیذهن  رییتغ  بازتاب  یحتو  ناسازگار    یرا تا حد   دگاهیدو د  نیا  نی از محقق  یار یاست که بس
  تر نانهیبدب دگاه یبه د یواقع   های تبعیّتشکل بخشییرها ی هاتی ظرف ی بارهدر ه یاول  یهنانیبخوش دگاهید

  نیمتفاوت از ا  یمقاله خوانش  نی. ابدانندمرده بر کار زنده  کار    یاز حکومت استبداد  یگر ید  یو جلوه  آناز  

فکر  رشد  از  در   یجنبه  است.  کرده  ارائه  از    ناًیقیکه   یحال مارکس  مارکس  شرح  که  است  درست 

ا  رییتغ  ه یسرمابه    سه یگروندر ب  نیکرد،  د  گرنای تفاوت  درباره  دگاهیدو    ی هانیّتع  یمتناقض 

از    یک ی  رشدرا بر    توضیحدر واقع    ی. در عوض، هر متنستی ن  مقیاسبزرگ  ع یبارآور صنا   یهتیویسوبژکت

آن    تکوین و    ستا  یواقع تبعیّت  شکل    نیتردهیچی پ  یکه مشخصه  کندیمتمرکز م  یدو تضاد اساس

  [ 85] بر »تضاد مطلق«  توضیح  ،سرمایه. در  سازدبرمیرا    یانقالب  یسوبژکتیویته  ماندگاردرونی  هنیزم

که مارکس را به   استتمرکز  مبارآور  یهتیویسوبژکت گیریتکوین و شکل بودنعام وبودن  خاص نیب

مزد  تیفرد  ی ماد  تنزلبر    دیکأت م  مقیاسبزرگ  ت عصن  یکارگران  در برعکسدهد.  یسوق  مارکس   ،  

  ه یسرما  تیتحت حاکم  دیتول  ندیفرآ  یدی  و  یفکر   وجوه  نیتضاد ب  تکوینتوجه خود را    گروندریسه

سوق  آزاد  دوسویه  کارگر    یسوبژکتیویته  یعلم  گسترشبه    گرایشو او را به آشکارکردن    کندیمتمرکز م

ها در  که در آن انسان  ی ا شدهگانهیسکه هستند: شکل ب  کی  ی، دو رو تضاد، هر دو  حال این بادهد.  می
 [  86].کنندیم دیخود را تول نوع تی ماد ،یخیخاص تار یهافرضشیاز تکامل و بر اساس پ ی امرحله

دانستن خودپوی پیوند یک را هوارشئصرفاً    پیوندِ این که است بیهوده »اما )برخالف   و طبیعی 

 پیوند محصول  این  آنند. ذاتی و ناپذیرجدایی افرادْ سرشت از که  کنیم اند( درک همراه تأمل با که خواستن،

ای  خودمختاری و بیگانگی دارد. تعلق فرد  تکامل از معینی یمرحله به  و  است تاریخ محصول  هاست.آن
شان اجتماعی زندگی شرایط آفرینش فرآیند در چنانهم هاآن که دهدمی نشان فقط زیند،می آن در هنوز که

 [  87] بیاغازند.« شرایط این دل از را اجتماعی زندگی خود که آن جای به درگیرند،

  ست،ین  یو محصول کار اجتماع  سوژه  نیب  صوری  یفقط شامل وارونگ  تکوین  نیا  م،یدیکه د  طورنهما

شامل   مزد  تی فرد  یماد   کردنمثلهبلکه  کارگران  با  یم  ز ین  یبارآور  مارکس  حال این شود.    پیرامون ، 

  - ی  جهان  فراینددر    محو در حال    وجهیعنوان  به  حتی فقط  هاشکلآن    ی خ یتار  یضرورت نسب

 [  88] اش روشن بود.گزینیجایضرورت  ایجاددر  ن، ی»کار واقعاً آزاد« و بنابرا  تیماد  تکوین یِ خیتار
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 .آزمایشگاه مارکسدر کتاب  Iñigo Carreraبنگرید به فصل  نکته ین ا ی روش شناخت  یمبان  یحتشر یبرا [. 7]

[8]. Marx 1993, p. 159. 
[9]. Marx 1993, pp. 611-12. 

  یا انسان«    یعی »علم طب  یل به تشک  یاز ن  یدرباره   یسپار  یهانوشته دست ، به اظهارات مارکس در  حال این با  [. 10]

 . Marx 1992b, p. 355.  یدنگاه کن یافتهیی رها   یعمل انسان  یبرا اییه عنوان پابه « یانسان یعی »علم طب

[11]. Marx 1976a, p. 492. 

[12]. Marx 1976a, pp. 490-1. 

[13]. Marx 1976a, p. 508. 

[14]. Marx 1994, p. 32. 

[15]. Marx 1976a, pp. 508-17. 

[16]. Marx 1976a, p. 517. 
[17]. Marx 1976a, p. 548. 

[18]. Ibid. 
[19]. Marx 1976a, p. 545, my emphasis. 

[20]. Marx 1976a, p. 546. 

[21]. Marx 1976a, p. 547. 

[22]. Ibid. 
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[23]. Ibid. 

که در آن تحقق    مشخصی( و شکل  عام  یشگرا  ین)و بنابرا  یاساس   یّنتع   ینب  یزمارکس در تما   بازنماییبه نظر من،    [. 24]

در    یخیو تار  مندنظامناآرام لحظات    یستی زاز هم   یعدم وضوح احتماالً ناش  ین . ایستر ن روشن و سازگاکامالً    یابد،یم

آن( را »در خلوص آن«   عامیت   یعنی )  یاس مقصنعت بزرگ بارآور    سوبژکتیویته  ی کل   یّناو ابتدا تع  ین، است. بنابرا  بازنمایی

  یافتهتحقق  کامالً    خود  یخیتار  ینیع  هایشکل صنعت در    ینا  این امر داللت کند کهلزوماً    کهین بدون ا  کند،یارائه م

کند.  ی م  ی تلقواسطه بی  فعلیّت یک را  ام ع تعیّن خود،  ی بعد ی تجرب  های نمونه رسد که او در ی ، به نظر محال این است. با

  یم تقس  ی تحمیل بر واسطهبه   « ی»مصنوع   یید بازتول  چون هم بارآور را    ییویته سوبژکت  ی خاصاو تداوم توسعه   ین، بنابرا

.  Marx 1976a, pp. 546-7به    بنگرید .  کندی شده است، مطرح م  ید آن واقعاً ناپد   یکه ضرورت فن   یی کار در جا 

  ی به پرورش نوع خاص  یازن  ینی،کار ماش  یبرا  شغلی الزم  یبودن مهارت هایت اهمیند که بکی خاطرنشان م  ییامارکس ج

ی  از دوم  « وءاستفاده»س دهنده  سواحد نشان   یتخصص   ینماش   یک کارگر به    ی وابستگ  کهینا   برده است و  ین از کارگر را از ب

  یچ دهد وجود داشته باشد، به هی که او مورد بحث قرار م  ی خاص   یع در صنا   یش امر ممکن است کم و ب  ین ا  هرچند .  است

  یج به تدرتنها    ی بارآور جهان   ییویته به سوبژکت  ی عموم  یش در زمان او نبود. گرا   مقیاس بزرگ   یع صنا  یکل   یت وجه وضع

شبه از    یککار    یرویخاص ن  های یژگی و   یبرا  ی معنا، ضرورت فن   ین. به ایابد ی تحقق م  یه توسعه سرما  یخی تار   یر در س

( از  ی«ضمن »بر تجربه )   ی به تنزل دانش مبتن  گرایش ،  مقیاسصنعت بزرگ   یخی تار  ی. بدون شک، توسعه رودی نم   ینب

  ی ضرورت فن   ینیتاکنون شامل بازآفر  دارییه سرما  یوناتوماس  یشرفت، پحال این کند. بامی   حفظکار را    یندفرآ   هاییّن تع

  یدر طول چرخه   ی حت  ین،بارآور بوده است. بنابرا  یسوبژکتیویته محدودتر(    ایینده خاص )هرچند به طور فزا  یتوسعه   یبرا

اصطالح   به  کامل  یستی«فورد»انباشت  تسلط  ماش،  نین بر  با    ی طوالن  نسبتاً  اییادگیری   یندفرآ  یازمندها  که  است 

بر   یمبتن  یاخاص   یهامهارت  یانه،بر را یمبتن  یوناتوماس یر . تنها با موج اخیدآی اپراتور ماهر به دست م یک  گذاشتنکنار

  ین شوند(. در مورد ا یدطور کامل ناپدبه کهین خود را از دست داده اند )اما بدون ا یقبل یتمرکز چشمگیریطور تجربه به

 . Balconi 2002به  بنگرید  کار،  یند در فرآ  یر تحوالت اخ

[25]. Marx 1976a, p. 615. 

[26]. Marx 1976a, p. 520. 

[27]. Marx 1976a, p. 523. 

[28]. Ibid. 

[29]. Marx 1976a, p. 615. 

[30]. Ibid. 

[31]. Ibid. 

[32]. Marx 1976a, p. 614. 

[33]. Marx 1976a, p. 615. 

[34]. Marx 1976a, p. 617. 

[35]. Ibid. 

 . Bellofiore 1998aی این موضوع بنگرید به برای تأمالتی معنادار درباره [. 36]
[37]. Marx 1976a, p. 617. 

[38]. Marx 1976a, p. 618. 

[39]. Marx 1976a, p. 617. 

[40]. Marx 1976a, p. 618. 
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اما در    دهند، ی را تشکیل می ارزش اضاف  ید از تول  هایی است که وجهی ضرورت   واسطه«با  ی ها»ضرورت قصودم از  م  [. 41]
با ساده  نواسطهبی   ین )بنابرا   ینترتضاد  هر وسیله   یشافزا  به  افزاارزش ارزش خود   یاز(  توسط  آن  در  مقدار  است که  ای 

،  رودفراتر می فصل    ینا  یگستره از    ی اساس  ی نکته   ینا  یباره در  شایسته . اگرچه بحث  یابدی تجسم م   ی فرد  هاییه ماسر
.  کنددرک می را    ی طبقات  یو مبارزه   یهانباشت سرما   ینب مندنظام دهد که مارکس ارتباط  ی را نشان م  یکنم روش   ی فکر م

و به  طری م  تعریف  یممستق  یاجتماع  یرابطه  ترینعام را    یطبقات  یمبارزه   یژهمارکس  از  که  روابط  یکند  آن  ق 

.  Iñigo Carrera 2003, pp. 5-6به  بنگرید  مورد،    ین . در ا کندبارز می خود را    ی داریه سرما  ید تول  یرمستقیمغ

  یناست، به ا  یاردیه سرما  یدتول  درونی یتواقع  یک  یاست که تضاد طبقات   یمعن   ینمطمئناً به اموضوع    ین که ا  ی در حال
  Bonefeld 1995مثال،    یطور که، برا )همان   یستآن ن  یتوسعه   س پدر  متحرک  خود   ی ست که محتوانیز ه  معنا

  ی زندگ  ی ده اصل متضاد سازمان   یک ظهور    یانگر فوراً ب  معنای دقیق کلمهآن به  یوجود ساده   ین، استدالل کرد(. عالوه بر ا
رویکرد  )مانند به اصطالح    یابدی که به نوبه خود در طبقه کارگر تجسم م  یست،ن  یهسرما  افزاییبه جز ارزش   یاجتماع

 یمبارزه   مند. درعوض، مکان نظام (De Angelis 1995و   Cleaver 1992؛ بنگرید به  «یستیاتونوممارکسیسم  »
  ی کار اجتماع   یشده یگانهحرکت ب  گی بالقوه   یک   ی ارزش اضاف  یددهد که تولی نشان م   یاجتماع   یعنوان شکل به   ی طبقات

که موضوع    سازدی آشکار م   یمبارزه طبقات   یشکل اجتماع   یدربارهمارکس    شرح  یگر، است. به عبارت د  در وحدت آن

مقایسه    است.   یاجتماع  یهکل سرما  -شده  یگانه ب  یاجتماع   یدحرکت بازتول  یجهو در نت  -  افزاییارزش   یندفرآ  مشخص

کارگران  که  نیست    یکننده عمل انساندگرگون   ی هاانکار قدرت   ی به معنا  ین پنجم. ا، فصل  Starosta 2005  کنید با 
  یاکنندهکارگران هر قدرت دگرگون   یاسی که کنش س  تاس   ین ا  دهد ی نشان م بحث    ین اچه  آن   تشخص انسانی آن هستند.

باشد   یعزم درون  یک یدبا  -یه فراتر از سرما یاسیو هم عمل س یهسرما ییدکننده بازتول  یاسی هم کنش س -داشته باشد  
 . باشدشده  یجاد عنوان سوژه و نه خارج از آن ابه  یهسرما یشده یگانهکه توسط حرکت ب

[42]. Marx 1976a, p. 613. 
تار   [. 43] تأ  ییشناسا  ی عموم  یش گرا  ماشینی،  ید تول  یراخ  یخی تحوالت  را  مارکس  توسط  تنزل    یید شده  است:  کرده 
تر  عام ابعاد    ید تول  ی برا  ی شوند، همراه با گسترش الزامات آموزش رسم ی م  یجاد خاص که در محل کار ا  یدی تول  یهایژگی و

  کامپیوتر بر    ی مبتن  ی هایاست که اپراتور معاصر فناور   یتر و انتزاع ی کل  نش دا  یجاد ا  یالزم برا  یاز نیش آن. مورد دوم پ
 Balconiبه  بنگرید  (.  کنترل اجرای وظیفه  ، «دادن انجام»  ی )به جا  گیرد به کارمی   «ست ی»فوردچی  ین ماش  برخالف 

2002  . 
[44]. See Kicillof and Starosta 2007a and 2007b; Iñigo Carrera 2003, pp. 81-2, 

and Müller and Neusüss 1975. 
[45]. Marx 1976a, p. 619. 

شدن کار در  ی اجتماعی  شدهیگانه ب  یهای به مثابه تجل   یه و تمرکز سرما   تراکمبه    یش گرا  یش امر مستلزم نما  ین ا  [. 46]
واحد وجود داشته باشد به    اییه عنوان سرمابه  واسطهبی  ،جامعه   ییه سرماکل  که    یاست و زمان  یداریه سرما  یدتول  یوهش

 . Marx 1975, p. 780کنید با  یسه. مقارسدمی حد مطلق آن 
[47]. Marx 1976a, p. 619 

  ، کار  ی اجتماعسرشت    یآگاهانه  یم تنظ  یبه گسترش دامنه   گرایش ،  یاس«مقبزرگ   یع آالت و صناین ماش»در فصل    [. 48]

  ید شکل از تول   ین که محصول حرکت ا،  کار  یاجتماع   یمتقس  یواسطه خصوص با   ی هاتعداد شاخهتکثیر    همخالف ب  یش با گرا 

آن    یا   ین ا  یغلبه   ی برا  یلی اما دل  .Marx 1976a, p. 572بنگرید به  .  ، همزیستی داردهست  یزن  ینسب   ی ارزش اضاف

انباشت    عام قانون  »  هاییّن که او تع  جاآن ،  شودمطرح می مارکس    یبعداً در ارائهموضوع    ینذکر نشده است. ا  یشگرا
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اول در    یشدهد که چگونه گرای و تمرکز نشان م  راکمت  یه بهسرما  هاییش جا، گراکند. در آن ی را آشکار م  ی« داریه سرما

 کند. ی م  یلدوم تحم یش خود را بر گرا  هایتن

[49]. Marx 1976a, pp. 544-5. 

[50]. Iñigo Carrera 2003. 

بارآور حاصل از    یسوبژکتیویته   یدگرگون  باعث  انباشت  ندیفرآ  یازهایمازاد نسبت به ن  ت یجمع  جادیکه ا  یی تا جا   [. 51]

  ن یتری افراط   این وضعیت  تر،ق ی طور دق. به نیاز به شرط و شروط دارد   عبارت  ن یا،    شودمی   اسیمقبزرگ صنعت    یتوسعه 

  د یها، بلکه عدم بازتولتنزل آن صرفاً    نه  ی عن یدهد،  ی کارگر را نشان م  یطبقه   بارآور   یها ی ژگ ی و  ی کردن مادمورد مثله 

 ها. آشکار آن 

[52]. Marx 1976a, p. 929. 

که در باال ذکر شد، هر    هی انباشت سرما   یخ یتار  شی گرامربوط به  از فصل    ایقطعه مارکس در    بندیصورت ابهامات    [. 53]

  ن یب  «در تفاوت   که او در مورد »وحدت   سازد ی او آشکار م  «ی اسیس  ی هابه اصطالح »نوشته   قرائت سرسری چه باشد،  

شود  ی م   ترکیبطبقه کارگر    ی اسیس  یامر در برنامه   ن یا  اوالً، .  صراحت داردکامالً    هیرماس  ی و الغا  یبورژواز  تیسلب مالک

  ی واسطه بی   یاقتصاد   ی که محتوا  ، ستیکمون  فستیمانمندرج در    «ی اسیس  تسخیر« انقالبی »تفوق »  ق یتا از طر 

  د ی بازتول  ط یشرا   بخشی بهکلیت ( و  یبورژواز  ی الغا  جه ی)در نت  ی دولت   تیدر قالب مالک  ه یتمرکز مطلق سرمابه  آن به صراحت  

 ,Marx and Engels 1976بنگرید به  .  ستین  یدار یه سرما  د یتول  یه وی ش  یالغا   مستلزم، اما  انجامدمی   طبقه کارگر 

pp. 92-3 که  . همان شا   Chattopadhyay 1992, pp. 92-3طور  م   یستگ یبه  برای نشان  مارکس    ی دهد، 

  دگرگونی  ند یفرآ  شروع   ی برا  یضرور  هایشکل   ،یاز بورژواز   تیهمراه با سلب مالک  ی اس یقدرت س  ی انقالب  ر یتسخ

  سم یمارکس  ی طور کلو به نی که در لن  یافراد بودند. اما، برخالف تصور   یانه آزاد  بستگیهمبه    یداره یسرما  دیتول   یهویش

دهنده  خود نشان   یکارگر »به خود  یطبقه   یاسیکه حکومت س  دانستروشنی می بهمارکس    شود،ی م  افتی ارتدوکس  

  ی برا  ا« یپرولتار  ی کتاتوری(. »دMarx 1992c, P. 93)  ست« ین  هیسرما  انیپا   و  جامعه توسط    ی جمع  تصاحب 

که    - ی نیست  داره یرسرمای غ  یانتقال   یجامعه   ن،ی بنابرا  -  ی دارهیسرما دیتول  یوه یش ون بود در  یادوره مارکس  

  ی رو برا  نی از ا  و  ییرهاخود  ی برا  کارگران مزدیکامل    ی سازتا مرز آماده ها  سمبهوسوراخ ی  مه در ه  د یبا   هیدر آن سرما 

 (. Ibid) زیرورو شود   عنوان طبقه کارگر خود به  الغای

[54]. Marx and Engels 1975a, p. 37. 

[55]. Shortall 1994. 

[56]. Lebowitz 2003. 
[57]. Marx 1993, p. 693. 

[58]. Marx 1976b, p. 1055. 

[59]. Marx 1976a, p. 508. 
 ,Iñigo Carrera 2003مقیاس، من رویکرد اثر  تر فرایند تولید صنعت بزرگهای فزوندر این واکاوی تعیّن   [. 60]

pp. 1-37  ام.را دنبال کرده 

[61]. Marx 1976a, p. 549. 

[62]. Marx 1993, pp. 692-4. 

[63]. Dunayevskaya 1989, pp. 80-6. 
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  ی نیماشنظام  بخش  یی رها  هایی مندتوان که    ییجا  -  سهیگروندردر    ینیماش  شرح نظام  نیتفاوت ارائه ببه    یبه درستاو  

کار    ه بر مردی کار  سلطه  یماد  انیعنوان بآن به  نیّتعبر    جایی که  -  هیسرمادر    شرح آن و    - شود  ی در نظر گرفته م 

  دهد،ی نسبت م سوژه یباره مارکس در دگاهید  رییاو به اشتباه آن را به تغ، حال این . باکنداشاره می  -شود  می  د یکأزنده ت

تشخصی که  و    ینیماش  نظام  یتوسعه   بداند که در اثر همان  تیمتفاو  یتاًفیک  یهای مندتوان   که آن را شرحبه جای آن 

 اند ایجاد شده استی یافته مختلف کارگر جمع  زیی و ج  یهااندام
[64]. Marx 1993, p. 699. 

  تقلیل   آشکاراشد،    بندیصورت(  Braverman 1998ورمن ) یبر   یکه در اثر اصل   ،«ییزدااصطالح »تز مهارت به  [. 65]

  ی ک یبه    ی نینظام ماش  ازیمورد ن  ی بارآور کارگر جمع  یسوبژکتیویتهتنزل/ گسترش    یسویهدو حرکت    نیا  یسویه کی

از    ی کی کند،    یاشاره م   تیاسم  یکه تون  ورط. همان Iñigo Carrera 2003, p. 32  وجوه آن است. بنگرید بهاز  

  ی هابه مهارت بسیار  محدود آن از »مهارت« نهفته است که    اریبس  فیدر تعر   ایسویه کی  شرح   ن یچن  در پس   یفور   ل یدال

 . Smith 2000, p. 39بنگرید به   کند.ی اشاره م  ایکارخانه  دیتول

  اند، افتهی   تشیئی  ی نیماش  نظامکه قبالً در    ، یدی بارآور علم، نه فقط در برابر کارگران    یها معنا که قدرت   ن یبه ا  [. 66]

ای  بیگانهقدرت    چون هم  مظهرش هستند، علم که    یبا توسعه  نیز   فکریکارگران    ، بلکهرندیگی به خود م   گانهیب  ی شکل

در    ی حت   ی، کار فکر  یتوسعه  ن ی ا  یشدهه گانیب  ت یماه  ن،یهاست. عالوه بر اآن   یکه حاصل کار اجتماع   شوندمواجه می 

  ه، یسرما   د یاز بازتول  ی عنوان شکلبه  خود   ن یّدر تع  ی،شود. دانش علم ی م   انیب  ، در روش آن  ی عنی ،  اشی علم   ی شکل کل 

ها را  و روابط آن   واسطه،های بی ق ی تصد  ا ی خودبنیاد  هستندگانی عنوان  را به  یو اجتماع   یع یطب  های است که شکل   ری ناگز

کاررا مراجعه    گوینیکتاب توسط ا  نینکته، به فصل ا  نیتر ابیش   حیتوض  ینشان دهد. برا  یرون یب  ریعنوان روابط ناگز به

 . Iñigo Carrera 1992 and Starosta 2003ر. ک. به چنینهم   .دیکن

[67]. Iñigo Carrera 2003, p. 11. 

[68]. Marx 1993, p. 700,  تاکید از من است 

مورد    [. 69] بودندر  وه یسرما  غیرضروری  به  نظرات    ژه یدار،  در  ی  فشردهبه  اضاف   یها  هی نظرمارکس    یارزش 

(Marx 1989a, p. 499  ) های ، قدرت مقیاسبزرگ   صنعتدر    ی کارگر جمع  یهمکار  اسیو مق  یدگیچی . پبنگرید  

. تمام  کندسترون می   کارگر جمعی   ید یتول  ی نظارت بر ارگان ها  ربارآور ی کار غ  ی حتبرای تجسم  دار را  ه یسرما  سوبژکتیو

 ,Marx 1976aبنگرید به شود.  ی انجام م  یکارگر جمع   ی ارگان جزئ  کیتوسط    تیری نظارت، اجبار و مد  یکارکردها

p. 549    وMarx 1991b, pp. 510-1ن یبه ا  ست، ین  هیسرماماهیت انگلی  دار، اگرچه  ه یسرما  یانگل   تی. ماه  

  ی اجتماع  ییه انباشت خود سرما   ،شدهگانه یضرورت ب  ن یکه ا  د یشود. و توجه داشته باشیم  ملموس   یانده یطور فزابه   بیترت

  گستری آن به خود  دتوانی است که م  یابالقوه   ی ارزش اضاف   شدن کسر   یدهنده نشان   داره ی: مصرف سرماکندی م  ان یرا ب

  ی هادگاهی د  یشالوده   ،معنا  نیبه ا  اییه دار و شکل سرمایهسرما   یانگل   تیماه  یباره در  یسردرگم. اتفاقاً،  ه شوداختصاص داد

یعنی بدون وساطت    -شان  واسطگی های کنونی »پسافوردیستی« همکاری انسانی که در بی ی شکل باره در  ی استنگر

 .Negri 1992, ppبه    ی را دربردارند. بنگریدیهسرما  یانفجار رابطه ی  امکان بالقوه  -تر  های مادی بیش دگرگونی 

 . Negri 1999, pp. 156–60، و  65-8

[70]. Marx 1991b, p. 199. 

[71]. Marx 1976a, p. 549. 
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[72]. Marx 1993, p. 706. 

[73]. Marx 1993, p. 706. 

[74]. Marx 1993, p. 705. 

[75]. Marx 1993, pp. 705-6. 
[76]. Marx 1993, p. 712. 

  یقطعهکه به شدت بر »  «ی شناخت  دارییه »سرما  یا  «یرمادی »کار غ  جدید  هاییهنظر  ی اصل  یهااز ضعف   یکی  [. 77]

؛  Lazzarato 1996  بنگرید به  عنوان مثال،ها از آن متن است. بهآن   ی «گرامرحله دارند، خوانش »  یهتک   «هاین ماش

Vercellone 2007   ؛Virno 2007  .یف توص  ی برا  گروندریسه از    هایی بخش از    یسندگان آن نو  یگر، به عبارت د  

  عت صنگزین  جای نه تنها    شود ی که گفته م  کنندی استفاده م   دارییه وسعه سرمامتفاوت از ت  کیفیتاً   یامرحله   یستی فرمال

ها بدون  یه نظر  ین . بدتر از آن، ای« عقل عموم»: عصر  کندی گزین مجای   یز را ن  یواقع  تبعیّتبلکه    شود، می   یاسمقبزرگ 

  ینی ع های شکل را بر  یسهگروندردر شده و شکل تمام  یاساس  یشگرا  - رو به صورت حدس و گمان   یناز ا -واسطه 

م  مشخصاً اعمال  نت  ینف   تاکنند  ی معاصر  دهند.  نشان  را  آن   ین ا  یجهآن  که  و  است  بسط/تنزل  متناقض  حرکت  ها 

دهند.  ی جلوه م   یتاهمکم  یا  یرندگی م   یدهرا ناد   یتبعیّت واقع  یِفعل  یماد  هایاز شکل   ی ناشیافتن  ییت جز/یافتنعامیت

دهمان  که  م   «هاین شما  ی»قطعهچه  آن   یدیم، طور  صن  یسوبژکتیویته   های یّن تع  ی انتزاع   ضد   کند، ی آشکار    عت بارآور 

  یز و اتفاقاً، تمامند است.  اساسیْ نظامشک  بی   متنِاین    یت هاست. اهمآن   ترشخص م  یبلکه توسعه   یست،نمقیاس  بزرگ 

ی  . برا بر همین منوال است  صوری و واقعی   تبعیّت   ین ب  یزو تما   یهسرماارائه شده در    یواقع  تبعیّت سه شکل مختلف    ینب

 . Tomba 2007بنگرید به  ، یهسرما یها فصل  «یگرایانه مرحله » خوانشِ یه عل ی قو تن م بررسی یک

را نشان داده است. او در    ین ا   سرمایهدر    «یاسمقبزرگ   صنعت آالت و  ین مارکس در بخش هشتم فصل »ماش  [. 78]

  ورانهپیشه  یعمدرن، صنا   تولید کارگاهی، نظام ماشینی یقاز طر  ی نسب اضافی  ارزش  ید گونه توله که چ کنداظهار می جا آن 

  پردازد می   کارگران  یاجتماع  وجود  هایعیّن ت   به زیر و رو کردن  نه تنها  یهسرما   یب،ترت  ینکند. به ای م   یدرا بازتول  خانگیو  

ید  کار در تول  یم از طبقه کارگر را که هنوز تحت تقس  یی هابخش   چنینهم اند، بلکه ادغام شده   مقیاسبزرگ   عتکه در صن

  ترین یانهوحش  یلتحم  یقتنها از طر  یاجتماع   ید تول  یندفرآ  یراخ  یها. شکل کندی متحول م  کنند،ی کار م   خانگی   یا  کارگاهی

و    ید کارگاهی تول  بقایکه    کندی ، مارکس روشن محال این . بادهند ی خود ادامه م   یقاکارگران به ب   ثماراست  هایشکل 

  یتوسعه   همانا  یه سرما  عام  یش . گرا تداوم داشته باشد  یطوالن  یزمان   یهااگر دوره   ی است، حت  ی موقت  یشههم  خانگیصنعت  

و    یند »بنش  یستطبقه کارگر مجبور نکند که  ی روشن م  کسعالوه، بحث مارهاست. ب  یاس مقبزرگ   صنعت  تام و تمام

  کارْ   یرویاز حد ن  یشکه استثمار ب  ومرزیحد  - برسد    حدومرز بقای تولید کارگاهی به پایان که    یمنتظر بماند« تا زمان

 یزانه کوتاه کردن رو  یکه مبارزه برا   مادامی   کند.مقیاس جبران می بزرگ   عتصن  تر کار را در مقایسه بابارآوری نسبتاً پایین 

با ممانعت از فروش نیروی  ادامه دارد،    ید کارگاهی ها تولکه در آن   به اجرا درآید  یدی تول  یها شاخهآن  در  شود  موفق    یکار

  ی توسعه آالت باعث تشدید داران در رواج ماشین کار به کمتر از ارزش آن و بنابراین با مخالفت با کاهش حدومرز سرمایه 

  یاست س  یانجیم  یمترق  یاستکه در آن س  یمدار  اییوهواضح از ش  ایما نمونه   جاین در ا  شود.می   یاس مقصنعت بزرگ 

 است.  یظهور دوم  یبرا یماد هاییّن شکل مشخص توسعه تع یاست، که اول  یانقالب

  ی توسعه  یحرکت به سوگسترده    بارآور  ییویته سوبژکت  یکحامل    گرچه کارگرانِا،  بدیهی است که  ین، عالوه بر ا  [. 79]

دهند.    یشده انجام میگانهب  یعنوان شکل اجتماع به  یهسرما  هایکار را در محدوده   ینکنند، اما ای م  یان را ب  عمومی  یتفرد
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و همه    یغن   یت که نوع »فرد  یستها نبارآور آن   یه یویتسوبژکت  ی ماد  هایشکل   یواسطه بی   فعلیّت   یگر، به عبارت د

  ییویته با سوبژکت  ی ها کارگرانبه همان اندازه که آن   .دهدی م   یل( را تشکP. 325 ,1993موردبحث مارکس )  یجانبه«

ییر  تغ  یند رآ خود دستخوش ف  یانقالب   یند فرآ   یان دهند، بلکه در جر   ییر »جامعه« را تغ  یدنه تنها با  یافته هستند، بارآور تنزل 

  ی انسان   ییویته سوبژکت  یّن»از لجن اعصار خالص شوند« که تع ید با   یارگان کارگر جمع   هر دو رو،    ین . از اشوند خود می 

کار    ی دگرگونمستلزم   ین تر، ایق است. به طور دق  کرده یل تحم  ینسب   یارزش اضاف  یدلاز بازتو   مشخص  ی عنوان شکلبه

 . بنگرید  66ی شماره  یادداشت آن است. به  تعمیم( و  ینوع روش علم یا   یشناخت علم ییوه ش یعنی) یفکر

[80]. Marx 1993, p. 709. 

[81]. Trotsky 2002, pp. 1-2. 
[82]. Marx 1993, p. 832. 

  ی الغا  یگر، شده است. به عبارت دیگانه ب  یسوبژکتیویته   یک  یان ب  ی دهد که کنش انقالبی نشان م   چنین هم این امر    [. 83]

  انسانی  عنوان تجسماست که کارگران به   کنشیبلکه    یست،ن  متعیّنآزاد و خود  اًانتزاع  یاسیکنش س  یکمحصول    یهسرما

کنش  چه  آن   .Iñigo Carrera 2003  بنگرید به: به انجام آن هستند.    مجبور  یهحرکت سرما  یشدهیگانه ب  ینقوان

از    یهاز سرما   اروندهفر  یاسیس در سرما  ییدکننده بازتول   هایشکل را  آن    یّنتع  کند،ی م  یز متما  یمبارزه طبقات   یه  خاص 

.  ی، جداستاجتماع  یهضرورت سرما  تشخص   یعنیخود،    یشدهیگانه ب  یتاز ماه کامالً    است که  یعنوان کنش جمع به

کشف    یز را ن  یخیتار   یفهوظ  یه، از وجود سرما  اییوه عنوان شخود به   یّن با آگاه شدن از تع  یکارگران انقالب   حال، این با

  ید تول  یق از طر  یه سرما  گزینی جای :  یرندبه عهده بگ  یدبا  شدهیگانهحال ب  ینآگاه و در عکامالً    عنوان افراد که به  کنندیم

دهد که در  ی را سازمان م  ایبیگانه   یاسی کنش س  یانقالب  یبژکتیویته سو  ین . بنابرایاجتماع  ی زندگ  یستیزمان کمونسا

 کند. ی شده رها میگانه، خود را از هر گونه آثار وجود باشتوسعه  یرمس

[84]. Marx 1993, p. 325. 

[85]. Marx 1976a, p. 617. 

پ  [. 86] درجه   یخ یتار  ی هارضفیش آن  فرد  یامستلزم  توسعه  تار   ت یاز  نظر  از  است که  انسان  به »شکل    ی خیبارآور 

  ی همه   انحاللبر اساس    ی عنی ،  ورپیشه دهقان و    یمنزو  ی کار فرد  و استقالل   یآزادمناسب« در قالب    کیکالس

  یژگ ی . وMarx 1993, p. 156و    Marx 1976a, p. 927شود. بنگرید به  ی پدیدار میشخص   ی روابط وابستگ

  است.   ی شدن کار آزاد اما منزوی شامل اجتماع  قاًیدق  ابد، ی ی به آن دست م  گانهیب  ی به شکل صوری    طور که به   ه یسرما  ی ماد

 . Marx 1976a, p. 927بنگرید به 

[87]. Marx 1993, p. 162. 

[88]. Ibid. 
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 انهیدر خاورم سمیالیمعاصر امپر  سمینامید

 ی مقدمات  یواکاو

 

 2022ژوئیه  16

 : آن الکساندر ینوشته

 ان ی: تارا بهروز یترجمه

 

ای بوده است  عرصه  ی اصل  گران یباز  میان  کشمکش  تعمیقِ  شوم   یها نشانه  از  سرشار  ]*[   ریاخ  یهاماه
  ،2018  مارس  در[  1.]نامدیم  انهیخاورم  کیتیژئوپل  « یچندسطح  شطرنج  ی باز»آن را    کوسینیکال  الکسکه  

کردها   کهکردند  نیعفر ی همنطق از فرار  به مجبور را نفر هزار هاده و شدندوارد   هیسور به ه یترک  یروهاین
اهدافی در سوریه   به  یتر یشب  یموشک  حمالت  بعد،  هفته  چند[  2دهند.]ی آن را تشکیل میجمعیت عمده
  ه یسور  در  مدتدراز  [ کشمکش3صورت گرفت.]  بودند  رانیا   متعلق به  یلیاسرائ  انیگونسخ  که به ادعای

سوریه    در  یخارج  ینظام  یهمداخل  و  یداخل  جنگ  یرها یمس  اما.  است  بوده  تحوالت  نیا  از  یاریبس  یکوره
  و   یا منطقه  سطوح   در  ها سرمایه  و  هادولت  نیب  قدرت  یهموازن  در   رییتغی پنهان  ندهایفرآ  بازتاب  من ی  و
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  متحده  االت یا  سفارت  انتقال  مانند  ــ  ترامپ  دونالد  یکنندهظاهر مختلبه  مشیخط  رییتغدلیل  .  است  یجهان
ـ   رانیا  با  یا هسته  توافق  از   خروج  و  میاورشل  به   به شخصیت (  گرانید  و  جمهور سیرئ  خود  یسو  از)  اغلب   ـ

  دینامیسم  رییتغ  [ اما4].شودیم  های انتخاباتی او نسبت دادهحوزه فشارهای وارده از سوی   ایدمدمی مزاج  
  با   را   خود  است   تالش   در  متحده  االتیا   حاکم  یهطبق  که  یجهان  سطح   در  و  منطقه   در ی  ستیالیامپر  رقابت 

 گیری این تصمیمات موثرند.  نیز در شکل دهد وفق  آن

  و  هارمن  سیکر  مانند  ،الملل{}سوسیالیسم بین  مجله   نیا  سنت  سندگانینو  آثار  از  یرویپ  ه ب  مقاله  نیا
  ی هزی انگی  ریشه  ن،ی بوخار  و  نیلن  جمله  از  ست،ی مارکس  متفکران  پیشین  یهانسل  و  کوس،ینیکال  الکس
  میان   جهینت  در  و   هاسرمایه  میان  رقابت.  داندیم  هی سرما  انباشت  خود  دینامیسم  در   را  جنگ  به سوی   حرکت
  و   ینظام  رقابت   یندهایفرآ  آمیزش  به  منجر  هستند،  وابسته   هاسرمایه  به   یساختار  نظر   از  که  ییهادولت

  گرفتن  نظر  در  یمعنا  بهسخن نه فقط    نیا [  5].شودیم  یدار هیسرما   یهادولت  نیترمندقدرت  نیب  یاقتصاد

  یهاقدرت  متحده،  االتیا  نخست   ی هدرج   در)  است   منطقه   از   خارج  بزرگ  ی هاقدرت  های کنشبرهم
چارچوب    در  کهرا باید به حساب آورد    ی امنطقه  یها دولت  بلکه   ،( هیروس  و  ا،یتان یبر  و   فرانسه مانند  ،ییاروپا

دینامیسمی    همان  از  یا نسخه»  که  اندگرفته( قرار  sub-imperial system) امپریالیستینظامی خرده
  یبرچسبصرفاً    سمیالی امپر[  6«] .دنکنیم  دیبازتول  شد  یدارهیسرما  سمیالیامپر   ظهور  به  منجر در بدو امر    که  را

  متحدانش   و  متحده االتیای  امتیاز ویژه  فقط   نیا .  ستی ن  هاتدول   ترینمندقدرت  گرانهتغار  رفتار  ی برا
  یِ دارهی سرما  ی هادولت  حاکم  طبقات  مقاومت« »  که  معناست   ن یا  به   هی سرما  انباشت  منطق  ،عالوهبه.  ستین

  سطوح  در  را  سمیالیامپر  یندهایفرآ  ر یناگز  ی،جهان  یِدار هی سرما  یها قدرت  ی هاغارت  برابر  در  تر فیضع
  رابطه   در  گوییندانم  موضع  توانندیم  هاستیالیسوس  که ستین  معنا  بدان  نیا.  کندیم  دیبازتول  نظام  ترنییپا
  از   یاصول  دفاع  تیظرفضرورت دارد اعتالی    اغلبچه  آن   عوض،  در.  کنند  اتخاذ  هاکشمکش  گونهنیا  با

  ی واقع  مقاومت  جادیا  یچگونگ  یاستراتژ  بندیو در عین حال مفصل  ست،اقویا  حمالت  برابر  در  فانیضع
  و   ها ژنرال  محفل  کوتاه کردن دست  مستلزم  تینها   در  و  ابدی  توسعه  نییپا  از  دیبا  که   سم،یالیامپر  برابر  در

  شان منطقه از قدرت است، آنان که ایادی(  بخوانند  دار سلطنتطرف  ای  خواهیجمهور  را  خود  خواه) بازرگانان 
 [ 7].دنکنیم تی هدا تریشب یها جنگ سمت به  را

  نظام   یخیتار  یههست  از  خارج   در  هیسرما  انباشت  مراکز  ظهور  بر  یمبتنامپریالیستی  ی نظام خردهتوسعه
  نظام }سرمایه{   ی«رامونیپ»  یهادولت  حاکم  طبقات  به  اغلبداری  ؛ خود نظام سرمایهاست  یدار هیسرما

  دکنندگانیتول  نقش   در  را  ها نآ  که  گریزند، نظمیمی  ی استعماری  اقتصاد  و   یاس یس  نظم  از  که   متکی است 
  البته .  ه بودانداخت  دام  به   مادر«»امپریالیستیِ    یکشورها  در  یدیتول  یکاالها  اجباری   یبازارها   و  خام  مواد

  کوس ینیکال  که  طورنهما .  کنند  فرار  سمیالیامپر  از   تمامی  به  اندهتوانست  هانآ  که  نیست  معنا  بدان  نیا
  جاد یا  یکل  طوربه  متحدهاالتی ا  حاکم  ی هطبق  ،ویکمبیستم و بیستی  ها قرن  طول  در  کند،یم  خاطرنشان

  ی مرزها   از  در بیرون  نیزم یهکر  از یعیوس  مناطق  بر  آن  یهژمون  که  است  کرده  دنبال  را  ی امپراتورنوعی  
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  ی هاراه  به  بلکه.  است  نبوده  میمستق  مستلزم حاکمیت  اوابسته نبوده ی  مستعمرات  جادی ا  به  این امپراتوری،
وادار به تمکین به خواست و    را  سوم  و  دوم  یهدرج  یدارهیسرما  ی هادولت  تا   متوسل شده است  یگرید

  ،دیگریک  به  نسبت  هی سرما  انباشت  نوظهور  مراکز   ن یا  ی که تر یشب  ت یعامل  ،حال  نیا   با   [8ی خود کند.] اراده
  یسمیالیامپر  یهمرحل  میان  تفاوت  از   ی است مهم  گر ننشا  ،ی، دارندستی الیامپر  بزرگ   یها قدرت  به  نسبت   و

 [ 9امپریالیسم.]  مراحل بعدی   و کردند میترس ستمیب قرن  لیاوا  در نیبوخار و نیلن که

  ی نابرابر  ی هچ یدر  د از یبا  ز یچ  هر  از  پیش و بیش  را  [10] انهیخاورم  در  امپریالیستینظام خرده  کی  ی هتوسع
  از  عوامل،  از  یفیط  توسط   ی نابرابر  نیاساختار  .  کرد   درک  ها«نآ»  یهادولت  و  بیرق  هایسرمایه  میان
  کرد،  ظهور  (زمانمه  طور  به   جا  همه  )و نه  جهان  از   بخش  کی  در   ابتدا  یدارهی سرما   آن  در  که   یروش  جمله

.  است  شکل گرفته   ،یباز   این   در  مختلف   گران یباز   ر ییتغ  حالِ   در  شه ی هم  یها تی موقع  ی نیز به واسطه  و
  ی دار هی سرما  بزرگ  یها قدرت  میان  رقابتدینامیسم    یبه واسطه  هم  انهیخاورم  درامپریالیستی  نظام خرده

  و   ستم یب  قرن   ل یاوا  در  فرانسه   و   ا یتانیبر  «، یمیقد»   یاستعمار   یها قدرت  افول   مانند ــ    است  گرفته   شکل
  و   افول   و  ،یشورو  ری جماه  اتحاد  و   متحده االتیا  د«یجد»  یجهان  یستیالیامپر  ی هاقدرت  ظهور   در پی آن 

  ی هادولت  میان  مشابه دینامیسمی    با هم    و   ــ  ستمی ب  قرن  اواخر   در   یشورو  قدرت   یفروپاش  تی نها  در
  ی نظام  تی ظرف  جهینت  در  و   نوظهور،  یها قدرت  یاس یس  و  ی اقتصاد  یهتوسع.  منطقه  نوظهور  یدار هیسرما

  ییْنها داوران آن در که  ردیگیم شکل یستمیس در  عمل  یهاتیمحدود یبه واسطه  اساساً همواره ها،نآ
  به  قادر  شه یهم  هاقدرت  آن  که   ست ین  معنا   بدان   ن یا  حال،   ن یا  با.  هستند  یست ی الیامپر  یاصل  ی هاقدرت
نظام  ترنییپا  سطوح   در  مداوم   نفوذ  اعمال   نظامفراگیر    یساختار  یژگیو   واقع،  در.  هستند  این 

  متحدهاالتیا  قدرت   ینسب   ینینشعقببه    گذشته،  م ین و دهه  کی  در   انهیخاورم در  ی کنون  امپریالیستیخرده
.  است  بودهمرتبط    2003  سال  در  عراق  در  نیحس  صدام  بر  کشور  نیا  [1- 10] زیآمشکست  یروزیپ  از  پس

قبال   متحده االتیا  استیس  یهفاجع   ی ها ستمیس  در  ندهایفرآ  چگونه  که  دهدیم  نشان   عراق   در 
  ی نسب  افول  نفعانیذ  از  یکی  هیروس.  کنند  عیسرت  یجهان   سطح  درهایی را  گرایش  توانندیمامپریالیستی  خرده

  راث یم  یدارا  اما  ،شودمحسوب می  گر جزءبازیی یک  اقتصاد  نظر  از  کهکشوری    است،  بوده  متحده االتیا

  در   متحدانش  و  متحده االتیا  با  یکیتیژئوپل  رقابت  در  و  است  یشورو  ریجماه  اتحاد  کیپلماتید  و  ینظام
 .  مدعی است بیش از پیشه یسور  در و  یشرق ی اروپا
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 (  هیترک و  رانی ا شامل  قا،یآفر شمال یاستثنا  به) انه یخاورم برتر  کشور پنج:  1ی شماره  جدول 

 ی جهان  بانک : منبع - دهه  حسب  بر ،(کایآمر  یفعل  دالربر مبنای )  یداخل  ناخالص   دیتول مبنای بر

 

19۷0 1980 1990 2000 2010 2016 

 ترکیه  ترکیه  ترکیه  عراق  عربستان سعودی  ترکیه 

 عربستان سعودی  عربستان سعودی  ترکیه  ایران  ایران 
عربستان  

 سعودی

 ایران  ایران  اسراییل  ایران  ترکیه  مصر 

 عراق  اسراییل 
عربستان  

 سعودی
 امارات متحده عربی  ایران 

متحده  امارات 

 عربی

عربستان  

 سعودی

امارات متحده  

 عربی
 اسراییل 

امارات متحده  

 عربی
 مصر  اسراییل 

 

  متحدانش  و  رانیا  میان  یا منطقه  یهژمونسر    بر  رقابت همانا تعمیق    که  نظام،این    یساختار  یژگیو  نیدوم
  « رأس»  در  ندهایفرآ و تقاطع  زمانی هم از   است، گرید ی سو از  متحدانش  و  یسعود  عربستان  و  سو  کی  از
  ک ی  ظهور   از   بازتابی   یسعود  عربستان  ظهور.  شودی ناشی میجهان  یدار هیسرما  نظام  «میانی »سطوح    و

  قدرت   کی  عنوان  به  ران یا   مجدد  ظهور   که   یحال  در   است،  جیخلی  منطقه  در  ه یسرما  انباشت  دیجد  مرکز 
  با   جنگ  دربار  فاجعه  شکست  از   ران ی ا  یدار هیسرما(  سکتههمراه با    اغلب  و)  یج یتدر  یابیباز  هب  ی امنطقه

  ی نظام  تجاوز  کهنخست آن.  است  مهم  جاینا  در  گر ید  یهنکت   دو.  پیوند خورده است  1980 ی هده  در  عراق

  ی هسلط  ی آهسته  افول:  شود  درک  مدتیطوالن  اریبس  ی ندیفرآ  چارچوب  در  دیبا   ز ین  عراقبه    متحده االتیا

  ،دوم  [11].ایآس  شرق  در  هیسرما  انباشت  یهمنطق  قلب  در  نیچ  ظهور  با  متحده االتیا  یجهان  یاقتصاد
  طبقات   یحت  ای  هادولت  تیعامل  د یبا  که  است  یمهم  ی ادآوری  شد  متحمل  عراق  درآمریکا    ی کهافاجعه
  در   اما  کرد،  نابود  و  شکستدرهم    را  بعث  دولت  حاکم  یهطبق  و  صدام  کایآمر:  گرفت  نظردر  را  هانآ  حاکم

  عراق   یهجامع  از  یتر گسترده  اریبس  یها هیال  از  را  خود  قدرت  که  انداخت  راه   به  را  یشورش  روند  نیا
  به   و  دادندیم  لیتشک  را  صدر   ی مقتد  جنبش  بستر  که   کارگر   ی هطبق  ی هعیش  هواداران   جمله  از ) گرفت  می

 [ 12(.]رانیا  طرفدار  عه یش انیگرا اسالم  هایسیاست نه ومتمایل شدند  یعراق  یها ستیونالیناس سمت

  نیا .  کندمی  فا یا  انهیخاورم   امپریالیسمخرده  یمعمار  در  لیاسرائ  که  است   ینقش  ،یساختار  یژگیو  نیسوم

 هیعل  خود  یزدنمثال  خشونت  قیطر  از  را  منطقه  ساکنان  ،ینظام  شدتبهو    یِاستعمار  ـنینششهرک  دولت
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.  دهدیم  نظم  گر،ید  ی سو  از  ینظام  یفناور   در  مانندشیب  یا منطقه  تیمز  و  سو  کی  از  هاینیفلسط
  در  مصر  شکست.  بود  مرتبط   لیاسرائ  ظهور   ییهاول  ی همرحل  با  مصر   ینظام   و   یاسیس  یسازی خنث

  ی همعاهد  با  آن   از  پس  یکوتاه  مدت  و  واشنگتن  یبرالینئول  یاقتصاد  ی برنامه  رشیپذ  با  ابتدا  1967 سال

  بارها  مصر  حاکم   یهطبق .  شد  دنبال   ،به امضا رسید  ل یاسرائ  با  1978 سال   در  دیو ید کمپ  در  ی که صلح
  ی هاکمک  عظیم  انیجر   ، وداد  دست  از   یصنعت  یهتوسع  ترشرفتهیپ  یهمرحل  به  رفتن   ی برا  را   هایش فرصت

شدن به تبدیل  تا  بود  شده  ریزیطرح   یداخل  ژاندارم عنوانبه  مصر   ارتش   نقش نیتضم  یبراتر  بیش  ینظام
  که  است  شده  داده  سوق  افته«ی توسعه»   یکشورها   یجرگه  به  لیاسرائ  مقابل، در.  ی امنطقه  هژموننیروی  

 متحده است.  االتی ا و  لیاسرائ حاکم طبقات میان  ینظام و یاقتصاد  متقابل سودآور مشارکت   یربنایز

  خاندان   که   دورانی  ،دانست  قبل   ی هادوره  تداوم  از  ی عنصر  توان یم  را  ی امنطقه  قدرت  عنوان به  رانای  نقش

  1979 انقالب   البته،.  دادیم  لیتشک  را  انهیخاورم  در   کایآمر  یهژمون  «یدوقلو  یها ستون»  از  یکی  یپهلو

 چرا  کند درک کنیمکمک می  ای که، نکتهکرد  خارج   متحده االتیا  نفوذ  یهحوز  از  را رانی ا  یناگهان  طوربه

  گر ید  ستون« »  کسون،ین  نیدکتر  اساس   بر .  است  یاتیح  اریبس  متحده  االتیا  منافع   از   دفاع  ی برا  لیاسرائ
در نوع    امپریالیستی خرده  قدرت  ک ی  عنوان   به   ری تأخ  با   اکنون  که   بود   یسعود  عربستان   هژمونی آمریکا،

 . است دهیرس  بلوغ به خود

 ی خلیجی منطقهسرمایه ظهور و یسعود عربستان 

  خارج  در  سخت قدرت    سوی   به   نرم   قدرت  اعمال   از   یناگهانطور  به  گذشته   سال  چند  در عربستان سعودی  
است  داده  جهت  پی    یپادشاه.  تغییر  در    در   ی امنطقه  ضدانقالب   خدمت   در  نیرومند  یجی بسعربستان 

تودهاعتراض  جنبش  سرکوب  یبرا  نیبحر  به  حمله  یعنی  2011 سال   و   ،2011 مارس  درنوظهور    ایی 

به این    2015 سال  از  ،2013 هیژوئ  در  مصر  در  یسی الس عبدالفتاح   یرهبر  به  ینظام   یکودتا  از  یمال  تیحما
به کام خود    هایسعود  دیشد  بمباران   ی هجینت  در  را  منی  که داشته    ای یانسان  یهفاجع  دری مهم  نقشسو  

  ی دگرگون  بلندمدت  یندها ایفر   در  شهی رامپریالیستی  قدرت خرده  کی  مثابههب  دیجد  نقش  نیااست.    کشیده
  کرده   دیتاک  هیهن  آدام  که   گونهنهما  واقع،   در دارد.    یکل  طوربه  جیخل  یهمنطق  اقتصاد  و  کشوراین    اقتصاد  در

  رد یگیدربرم  را  ( GCC)  جیخل  یهمکار  یشورا  یاعضا  که  یج یخل  دارهیسرما   یهطبق   لیتشک  است،

  بوده   گذشته  ی هده   چهاردر  ج  یخلی  منطقه  در  ه یسرما  انباشت   مستقل   مرکز  کی   ی هتوسع  در   یاتیح  یعامل
  حیث   از  جیخل  ی یهسرما  یمحور  یمؤلفه  عنوان   به  یسعود  عربستان   بر  جاینا  در  ما   ،حال  نیا  با   [13.]است
  قدرت  به  یدار هیسرما  ی هتوسع  لیتبد  یبرا  آن  رهبران  یکنون  یهایطلبجاه  و   تیجمع  اقتصاد،  ی هانداز
 [ 14.] کرد  میخواه تمرکز ینظام

  اقتصاد  در  یعطف  نقطه  عنوانبه  اغلب  هامتیق  دیشد  شی افزا  یدر نتیجه  1970 یهده  ی«نفت  شوکاز »
اکتشاف  نفت )باالدستی    دیتول  بر  یدولت  کنترل  تثبیت  حال،  نیا  با.  شودنام برده می  منطقه  یانرژ  یاسیس
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  یمحل  و  یالمللنیب  ییهسرما  و  دولت   نیب  یهرابط  در   یتر یدائم  و   مهم  رییتغخام( نشان از    نفتو استخراج  

 رخ داد  1980 یهده ل یاوا  در کنترل دولتی اکتشاف و استخراج نفت خام    ،یسعود   عربستان   مورد  در .  دارد
 نفت  دستیپایین  عیصنا  بر  را  خود  یهاتیفعال  که  کرد   جادیا  را  یسعود  دارهیسرما  یهطبق  یهتوسع  بنیان  و
  و   واردات   وساز،ساخت  مان،یس  و   فوالد  وم،ینیآلوم  دیتول  مانند   بر یانرژ   یهابخش  ،( یمیپتروش  ژه یوبه)

  متمرکز ی،  مال  امور  و  دیخر  مراکز  و  هاپرمارکتیها  قالب  در  میعظ  یفروشخرده  ی هاپروژه  مجدد،  صادرات
 [ 15.]کرد

  ی برالینئول  چرخش  از طریق  ی خلیجمنطقه  در  طبقات  لیتشک  و  هیسرما  انباشت  یهدیتنمدره  یندهایفرآ
رساند  آن  به  و  گرفت  شکل  یجهان  اقتصاد  در   نفت   یبازارها  کهینا   از  نانیاطم  حصول  با  هانآ .  یاری 

  از   را  ینفت  یدالرها  همان   کردند،  کمک   متحده االتیا  ی هژمون  میتحک  به  کنندبراساس دالر عمل می
  بردگی   دیجد  اشکال   به  ها نآ  لیتبد  امکان   دوباره به گردش درآوردند و   ییکایآمر  و   یی اروپا  ی هابانک  قی طر
 [ 16شتاب بخشیدند.]  را  نظام   سراسر   در   ه یسرما  شدن  یمالی  روندهابه    و  ،فراهم کردند  را   یجهان  جنوب  در

  در  که  است   ی زیچ  از  ترپیچیده  خلیج   یسرمایه  ظهور   در  متحده ایاالت   حاکم  ی طبقه  با   مناسبات  نقش
  ی یهسرما   امتدادی ازصرفاً    را  یسعود  عربستان  ی یهسرمابه وضوح اشتباه است که  .  رسدیم  نظربه  ابتدا

  یریناپذاجتناب  میان  تضاد  با  آن  ساختار  کهقرار دارند    یارابطه  در  بلکه این دو سرمایه.  بدانیم  متحده االتیا

به    خود  نفع  به  رقابت   نیا  یهران یشگیپ  تی ریمد  و  مهار  یبرا  متحده االتیا  ییتوانا  و  نفت،  دیتول  در  رقابت 

  مشی  خط  شکل گرفته است.  تر بودنش و تامین ضمانت نظامی برای عربستان سعودییافتهسبب توسعه

  ی عنی  تر،یمیقد  سمیال یامپر  با  رقابت   منطق  بر  ابتدا  در  البته  یسعود  عربستان  قبال  در   متحده االتیا

  متحده،  االتیا  مشی خط  بنیادین نهفته در  ر یمس  1970 یهده  از  حال،  نیا   با.  بود استوار    ایتانیبر  سمیالیامپر
  ب ی ترک.  است  بوده  }آمریکا{  تابع  یدار هیسرما  متحد  عنوان یک به  یسعود  عربستان   یهتوسع  اندنپرور

  حضور   تثبیت  به  منجر  و  کرد   خارج  تعادل  از   را  استیساین    عراق،   و   ران ی ا  جنگ  یهجینت  و   ران ی ا  در   انقالب 
خلیجمنطقه  در  متحده  االتیا  یهگسترد  و   میمستقنظامی     ی هاگاهیپا  اندازیراه  جمله  از   شد،  ی 

  چالش   نیاولی  مسئله جرقه  نیا  [17.]1991 از  پس  بارنخستین    ی برا  یسعود عربستان  در   متحدهاالتیا
به آن    یینها واکنش    البته  وور کرد  را شعله  یسعود  عربستان  ی هجامع  درون  از  حاکم  خاندان   یاسیس  بزرگ

 بروز کرد.  متحده االت یا خود به  القاعده حمالت  قالب  درده سال بعد 

  با  مقابله  یبرا  دیجد  یها یاستراتژ  یهتوسع   یبرا  یسعود  حاکم  یهطبق  یها تالش  که  رسدیم  نظر  به

.  است   او تجسد یافته   یها استیس  و  ، عربستان  عهدیول  سلمان، بن  محمد  شخص  در   یحد  تا   رات ییتغ  نیا

  انتصابش  زمان  از  ،( بشناسندMbS) .اس«.بیاش »امسلمان که دوست دارد او را به نام خودمانی محمد بن

  ب یرق  اقوام   که  « فساد  ضد»   ی هبرنام   ک ی  ی اندازراه  با  او.  است   افته ی  دست  یجهان  شهرت   به   2017 سال  در
به زبان    ای که دهد برای خود اعتبار کسب کرده است، برنامهکند یا تنزل مقام میبرکنار می  یراحتبهرا  
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  ی رانندگ  تیممنوع  لغو  و   نفت  به  یوابستگ  از  شدنردوو    سعودی  عربستان   اقتصاد  به  یبخشتنوع  ی«دورنما»
  نظارت   یمن  در  سعودی  عربستان  نظامی  یمداخله  بر  دفاع  یروز  در مقام  او  [ 18آید.] به بیان در می  زنان

وبا    و  هیتغذ  سوءبر اثر    را  کشور  تیاکثر   وبوده    بار  فاجعه  یمن  مردم  برای  که  شده   ثابت  که  ــ  است  داشته
و   نابودی کشانده    در   ی سعود  ارتش   یرهبر   یپاکساز .  است   وابسته کرده   بشردوستانه   یهاکمک  به به 

  حال   در  یاقتصاد  تنوع  ی برا  خود  یکل  یاستراتژ   یراستا  در  سلمان بن  چگونه  که  داد  نشان  امسال  مارس
  عربستان   یی هوا  و  ینیزم  یروها ین  ی روسا  و  ستاد  سیرئ  تغییر  اعالم.  است  کارکنان   در  ات ر ییتغ  ایجاد 

بودمه   مشارکت   با  عربستان  یداخل  حاتیتسل  صنعت  یهتوسع   در جهت  که  ییهااستیس  آغاز  با  زمان 

جهت    سلمان بن  ی پرانرژکارزار    حال،  نیهم  در  [19.]بود  شده  یطراح  یالمللنیب  ینظام  ییهسرما در 
  وکار، کسب  و مقررات  مجوزها   ،یقانون  ستمیس  در  ییر تغ  جمله  از   برال،ینئولالگوی    با   ی اقتصاد  اصالحات 

 [20.] است  گرفته قرار پول یالملل  ن یب صندوق دییتا مورد

   یحی مس سمیون یصه در آغوش تالیجی د ی گر ینظام:  لیاسرائ

ی این  رابطه  اگر  یحت  ،کندمی  فایا  انهیخاورم  در  سمیالیامپردینامیسم    در  یمهم  نقش  هاستمدت  لیاسرائ
  را   یستی ونیصه  یهپروژتخم  .  باشد  کرده  رییتغ  ها دهه  طول  در  یستیالیامپر  بزرگ  یها قدرت  باکشور  

  ی حام  نقش  متحده االت یا  ،1948 سال  در  لیاسرائ  کشور  جادی ا  از  پس  اما  ،کاشت  ایتانیبر  یامپراتور

  ینظام  و  یاقتصاد  ی هاکمک  ل،یاسرائ  جادیا  از   پس  سال 70  در.  گرفت   عهده  بر  را  یستیالیامپر

  یها کمک[  21.]است  ی( دالر بودهفعل  متیق  ر حسبب)  دالر  اردیلیم 131  از  شی ب  مجموع  در  متحده االتیا
  ی هانهیهز  ش یافزا  و  دیشد  تورم   با  مواجهه   در  لیاسرائ  اقتصاد  حفظ   در  مهم  ی نقش  که  ،یاقتصاد  میمستق

  عین   در .  است  شده  حذف  جی تدر  به  داشت،  هیسور  و   مصر  با  1973 جنگ  در  تقریبی  شکست  از  پس  ینظام
داشته  رشد  زین  لیاسرائ  یداخل  ناخالص  دیتول  یهسران  و  یداخل  ناخالص  دیتول  حال، توجهی    است   قابل 

به  )   از   درصد 15  حدود  که   شرفته، یپ  یفناور  دیجد  بخش  کی  ظهور  و  ،( 2 و  1 یهاشکلبنگرید 
  به   لیاسرائ  ای برای نام تازه  کند،یم  جذب  را  یبر یسا  ت یامنبخش    در   جهان  ریپذریسک  یگذارهیسرما

  حال   در جهانی    ی«تالیج ید  اقتصاد»  به   ماًیمستق  تواندیمدست و پا کرده است که    که  «نوپا   یملت»  عنوان
 [ 22].شودتزریق  شکوفایی
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 (ی آمریکافعلبر حسب دالر   -  دالر اردیلیم) اردن  و  لیاسرائ  یداخل  ناخالص د یتول: 1 شکل 

 ی جهان   بانک: منبع

 

 ( کایآمر فعلی  دالربرحسب )  سرانه یداخل ناخالص  دیتول: 2 شکل

 ی جهان بانک: منبع 

 
  ی نظام  ی هاکمک.  است  گرفته  صورت  لیاسرائ  و  کا یآمر  ی نظام  یهمکار   افزایش  بستر  در  ها ینا  یهمه

نظامی  حفظ  ی برا  متحده االتیا کیفی  »برتری    ی رقبا  برابر   در  [1-22]لیاسرائ  ( QME) «سیاست 

  گرید  به  متحده االتی ا  حاتی تسل  فروشقراردادهای    ،2008 سال  از.  است  شده  یطراح  اشیامنطقه
  ر یتأث  ل یاسرائ  بر   ها سالح   ن یا  که  کند  ثابت   بتواند   دولت   که ینا  مگر  ،منعقد شود  تواندینم  منطقه   ی کشورها 

  و   میعظ  یمال  یهاکمک  کل  ارزش  دهد،یم  نشان  2 یشماره  جدول   که  همان   [23].گذاردینم  یمنف

جایی قدرت  ی متناوب جابهدوره  چند  طول  در  یمتوال(  MoU) تفاهم یهاادداشتی  یبه واسطه  بلندمدت
  بخش. استبوده  شی افزا حال در وقفهبی طور به دیسف کاخ   در خواهیجمهور  و دموکرات هایمیان دولت
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 مانند  است،  شده  عرضه  مشترک  همکاری  یهانامهتوافق  قالب   در  ینظام  یها کمک  نیا   از  یتوجهقابل

  ی برا  تا  کردند  توافق  لی اسرائ  ینظام  عیصنا  و  ییکای آمرتولیدکنندگان سالح    آن  اساس  بر  که  2014 قرارداد

 .کنند  یهمکار  دیگریک( با Iron Dome)نیآهن گنبدی موشک  دفاع  ستمیس ی هتوسع

 ل ی اسرائ و کا یآمر  تفاهم  یهاادداشتی: 2 یل شمارهجدو

 Sharp, 2018منبع: 

 

تاریخ اجرای یادداشت  

 تفاهم 

جمهوری امضای  دوران ریاست

 یادداشت تفاهم 

کل ارزش  

 نامه تفاهم

 میلیارد دالر  7/26 بیل کلینتون 1999-2008

 میلیارد دالر  30 جورج دبلیو بوش  2009-2018

 میلیارد دالر  38 باراک اوباما  2019-2028

 

  1987 انتفاضه  از   پس  ، 1990 یهده  لیاوا  از   د یجد  کار  یرو ین  مهاجرت   ی ها استیس  حال،  عین  در

  و  وساز ساخت  ، یکشاورز  مانند   ییهابخش  در را    توسعهدرحال  یکشورها   از  یخارج  کارگران   ن،یفلسط
  طول   در.  است  کرده  ی اشغال  ی هانیسرزم  از  ینیفلسط  روزمزد  کارگران  نیگز یجا  یمراقبت  خدمات

  لیاسرائ  در  حال به تا  که  ییهاینیفلسط  کل  تعداد  از  ینیرفلسطیغ  رشهروندیغ  کارگران   تعداد  ،1990 یهده
  ن یفلسط  خودگردان  التیتشک  جادیا  و  اسلو  صلح«  ندیفرا»   حال،  نیهم  در  [24]. گرفت  یشیپ  بودند  کرده  کار
 لیاسرائ  دولت  با  میمستق  یهمکار  در  را  ینیفلسط  مقامات  از  یدیجد  دستگاه  عرفات،  اسری  یرهبر  به
اقتصادی و    یهسلط  تحت کامالً    ینیفلسط  یشدهکوچک  التی تشک  کی  آمدنپدید  در  که  وجود آوردبه

 دست بودند.هم لیاسرائنظامی 

 یحت.  است  گرفته  شتاب  دهه   نیچند  طی  لیاسرائ  از   ینظام  ت یحما  ش یافزا  ی برا   متحده االتیا  استیس

  ی ه سلط  تحت  متحده االتیا  یهکنگر  توسط  ابتدا  میاورشل  به  متحده االتیا  سفارت  انتقال  یبرا  میتصم

  ی ا ماهه  شش  ی هاتی معاف  ی و  نان یجانش  و   نتونیکل   اگرچه   شد،  ب یتصو  1995 سال  در  خواهان یجمهور
بیش از    را  گرایش  نیچند  ترامپ  روی کار آمدن.  انداخت   ریتاخ  به  را  قانون  نی ا   یاجرا  که  کردند  امضا  را

ساخته همسو  این    مورد   ن یاول.  است  کرده  دیتشد  هاینیفلسط  شدن  میتسل  ی برا  را  فشارها  و   پیش  از 
 اهوینتان  نیامیبن  و  ترامپ.  است  ستی ونیصه  یهاراست  و  کایآمر  هایوانجلیکیا  نامقدس  پیوند  هاگرایش

  ی مشاوران  و   ترامپ [  25] .نویکازمتنفذ صنعت    غول  ادلسون،  شلدون :  دارند  مشترک   یاسیس  ی حام  کی  یحت
 ر یسف  کوشنر،  جرد  جمهور،سیرئ  داماد)  کنندیم  اداره   را  انهیخاورم  در  کایآمر  استیس  حاضر  حال  در  که
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(  است   لیاسرائ  مشاور  اکنون که نبالت،یگر  سونیج  او   لیوک  و  ،یلیه  یکین  ل،مل   سازمان   در  متحده االتیا
  کاهش   جمله  از   ،آهنگ استراست اسرائیلی خوش  گوش   بهنوایش    که   اندبه اجرا درآورده  را   ییهااستیس

  خاور   در  ی نیفلسط  آوارگان   ی برا  یاب یکار  و  ی امدادرسان  آژانس  یبرا   متحده  االتیا   یهبودج

  خدمات  منطقه سراسر  در شدهثبت ینیفلسط یهپناهند هزار  صدها  بهکه   ( UNRWA-اونروا) نزدیک

 .دهدیم ارائه آموزشی و بهداشتی 

  در   دیبارا    نیفلسط  و   لیاسرائ  ی ریدرگ  به   دادن  انیپا  یبرا   « یی نها  توافق »  نی تضم  ی برا   ترامپ   یادعاها

  ی اقدامات   توانیم  را  هردو،  اونروا  یهبودج  به  حمله  و  دیجد  سفارت  افتتاح .  تر درک کردوسیع یهنیزم  نیا

  ی هطبق  رسدیم  نظر  به   که  خواند  « یینها  تیوضع»در    سازمسئله  موضوع  دو  با  مقابله  یبرا  رانهیگیشپ

  نفع   بهها را  آن  ی خلیجی و منطقهسعود  عربستان   تی رضاجلب    با   خواهدیم  اکنون   متحده االتیا  حاکم

.  ینیفلسط  آوارگان  بازگشت  حق  و  المقدستی ب  بر  تیحاکم  یهمسئل  : کند  فصل و حل  لیاسرائ
  م ییبگو  است  بهتر  ااست؛ ی  جی هو  و  ماقچسیاست    شامل  مدتکوتاه  در  امر   نی ا  به  یابیدست  یهاسمیمکان

  ه یعل  یموشک  یرگبارها  و  ینیفلسط  رمسلح یغ  معترضان  انبوه  به  شدهکیشل  ی واقع  یهاسو گلوله  ک ی  از
  ی هغز  یبازساز   کیک منافع  از  سهمی  اندازچشمی  ارائه  از سوی دیگر  و  ه،یسور  در  یرانیا  یفرض  اهداف

 . هستنددر این عرصه   یباز به لیماکه  الفتحی کسانی از برا دهیدبیآس

 برق   و  یدنیآشام  آب  از  استفاده  یبرا   ییهاراه  است به یاپنجره  ،یجار  سال  لی اوا  در  بروکسل  یهانشست

  ی برا  یدالر  اردیلیم کی   یطرح  لیاسرائ  ندگانینما.  ندیفرآ  نیا  در  یزنچانه  ابزار  عنوانبه  غزه  ساکنان  یبرا
  و   گاز   ی هلول  خط  برق،  دیجد  یها رساختیز  ،ییزدا نمک  یها روگاهین  شامل  که   کردند  ارائه   غزه  یبازساز

  ،یبازساز   آغاز  و  محاصره  انیپا  شرطشیپ[  26].شودیم[  1- 25] ایرز  گذرگاه  در  یصنعت  یهمنطق  یارتقا 
  زمان   از  که   ی روند  است،  غزه   بر   نیفلسط  خودگردان  کنترل   مجدد   ی برقرار  و   قدرت  از   حماس   ی برکنار

حاکی از    و   است  گرفته  سرعت(  شد  آغاز  2017 ژوئن  در  که )  یسعود  عربستان  یرهبر  به  قطر  یهمحاصر
 [ 27ی است.]ا منطقه سطح در گرا اسالم جنبش متحدان   فقدان

 ای؟ ی یک قدرت منطقهدوبارهبیداری : ایران
  1908 سال  در   این کشور  در  نفت  کشفبا  .  است   داشته  منطقه   یاسیس  اقتصاد  در  یمهم  نقش  ربازید  از  رانیا

 ا یتانیبر  و  شد  آغاز  ییاروپا  یاستعمار   یهاقدرت  میان   انهیخاورم  نفت  ریذخا  میتقس  یبرا   مسابقه  که  بود
  ، ی خلیجمنطقه خالف بر  حال،  نیا با .  گرفت   عهده  بر  رانیا   ینفت  ن یادیم  تیمالک   ی ادعا در  را  یاصل  نقش

  اقتصاد   در  ران ی ا  ادغام  در  یمهم  نقش  زین  پنبه  مانند  یصادرات  محصوالت  دیتول  ق یطر  از   ی کشاورز
  ی دارا  رانیا   که  دیرسیم  نظربه  ،یجهان  اس یمق  در  یدارهیسرما  بلوغ  با.  است  کرده  فا یا  یجهان  یدار هیسرما

  توجه   با  1970 در.  دهد  سوق  توسعه  ی بعد  یهمرحل  به  را  این کشور  اقتصاد  تواندیم  که  است  زیادی   عناصر
  ، ه یترک اشهیهمسا یا   ران،ی ا  که ینا  ینیبش یپ  ،یداخل  ناخالص  دیتولی  سرانه  و  یداخل  ناخالص  دیتولکل    به
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ی  از توسعه  یمشابه  نسبتاً  یهمرحل  درکه    زمان  آن  ایرانِ  با  سانیک  نسبتاً  تیجمع  با  یکشور  ،یجنوب  کره  ای

 (. 3 شکل)  به چه جایگاهی خواهند رسید دشوار بود یجهان یبندرتبهدر   داشت، قراراقتصادی 

  1979 انقالب  در  یسلطنت  م یرژ  ی سرنگون  ،یاصل  انیجردانشگاهیان    و  یغرب  گذارانتاسیس  تی روا  اساس  بر
  به   ی جهان  یروندها   با   آشکار  مخالفت   در )  یدولت  یدار هی سرما  ی هااستیس  سمت  به  رییتغ  ،آن  متعاقب   و

  حال،   نیا  با[  28را طی کند.]  کره  مسیر  نتوانست همان  رانی ا  چرا  که  دهدیم  ح یتوض(  سم یبرالینئول  سمت
  یهتوسع  ریمس  به  را  یاسالم  یجمهور   یرهبر  که  ک،یدئولوژ یا  اعتقاد  نه  بود،  بقا  یبرا  مبارزه  نیا

  از   تیحما ی برا مداخله  با متحدهاالتیا  رایز داد، سوق 1980 یهده در خودکامه نسبتاً یدولت یدار هیسرما

  ی انقالب  ی به واسطه  که   بود  یشکست  جبران   دنبال  به  1988  تا   1980 هایسال  جنگ  در   رانیا  هیعل  عراق

  ، بنگریم   3 لشک  در  یداخل  ناخالص   دیتول  یهاداده  خام  نسبتاً  یهچی در  [ اگر از29ی متحمل شده بود.]مردم

  د یتول  که  بود  پس از آن  سالِ  در  و   کرد  ر ییتغ  وضوح  به  رانیا  یاقتصاد  ر یمس  که بود    یالحظه  1986 سال
 . گرفت یشیپ  رانیا  از  بار نیاول ی برا ی جنوبیهکر یداخل ناخالص دیتول یسرانه و یداخل ناخالص

 

ی  فعل بر حسب دالر    - دالر  اردیلیم) رانی ا و  هیترک ، یجنوب   کره یداخل  ناخالص د یتول: ۳ شکل 

 (آمریکا

 ی جهان   بانک: منبع

 
  ی دیجد  یبورژواز   توسط  که  ی،دولت  استیس  مختلف  با عبور از مراحل  رانیا  اقتصاد  ،1980 یدهه  اواسط   از

  خصومت   و  عراق  با  جنگ  یشده به واسطهاعمال  یِنسب  یخودکامگای  گلخانه  یهدور  در  کهشد  می  تیهدا

  کرده  اشاره  یجعفر  مانیپ  که  طورهمان.  است  بوده  آهسته  یبهبود  شاهدوجود آمده بود،  به  متحده االتیا
[  30.]است  دارای اهمیتی حیاتی  یرانیا   یدار هیسرما  یدهشکل  در  چنانمه  انقالب   از  پس  دوران  است،

  ع یتوز  که   یمیعظ  یدولت   ی«ادهایبن»  آورد،  وجود  به   را  هادایبن  دوران   آن  یدولت  ی دارهیسرما  یجنگ  اقتصاد 
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  م یرژ ی برا یاجتماع یگاه یپا جادی ا  به و کردند یسازماندهرا   ییروستا و  یشهر یفقرا  به خدمات و منابع
 ی کمک کردند. جنگ عملیات  یبرا الزم کیدئولوژ یا  جیبس و دیجد

بلکه این بنیادها  .  نکاست  دولت  و  اقتصاد  در  ادهایبن  تی اهم  از  یبعد  یهادورهدر    یبرالینئول  اصالحات

  ی دولت  یدار هی سرما  و  سم یبرالینئول  یها یژگیو  که  دادندرا شکل    موجود«   واقعاً  سمی برالینئول»  ی دورگه  شکل
  قدرت   نیب  یاساس  یتضادها  با   رانیا   یاقتصاد   یهتوسع   بلندمدت  ریس  خط [  31با هم ترکیب کرده است.]   را

  طول   در.  شودیم  مشخص  رانیا  حاکم  یهطبق  یریپذبیآس  و  انزوا  کیتیژئوپل  تیواقع  و  بالقوه  یاقتصاد

این نکته    است،  داده  ر ییتغ  را  اقتصاد  موقت   طور به  که   کیتیژئوپل  ی هاشوک  بارها،  و  بارها   گذشته  سال  40
شوک  نیدتر یجد.  است   کرده   یادآور ی   رانیا  حاکمان  بهرا   شدن  ها این    رشد  ع یسرروند    معکوس 

  در   رانیا  یصادرات  یبازارها   دادن  دست  از  با.  بود  2012- 2011 در  هامیتحر  اعمال   از  پس  2000 یهده
 . افتی  کاهش شدت به یداخل ناخالص دیتول اروپا،

  برده  یاناخواسته  سود  عراق  در  متحده االتیا  استیس  شکست  و  تیموفق  از  زین  رانیا  حاکم  یهطبق   اما

  او   م یرژ  ی سرنگون  تی نها   در  و   ها میتحر  آن  دنبال  به  و   1991 سال  در   نیحس  صدام   ینظام  شکست .  است

مرتفع    برای ایران را   ی متخاصم از سوی یک همسایه  دیتهد  ،2003 سال  در  یی کایآمر  یروها ین  توسط
 مانند   عراق  سابق  یهعیش  یگرا ماسال  مخالف  ی ها گروه  با  نهیرید  روابط  از  چنینهم  رانیا  میرژ .  کرد

 یاسیس  نظام  به  تینها  در  که  ردبُیم  بهره  عراق  در   یاسالم  انقالب  یعال یشورا  و  الدعوه حزب

  در  عراق در ران یا نفوذ که   شد باعث عوامل نیا . انجامید شدپرورانده می متحده  االتیا  توسط که یا فرقه

  ی نظام  نفوذ  گسترش  یبرا  را  راه  زین  نبرد  دانیم  در  کایآمر  یهایناکام[  32.]ابدی   شیافزا  2000 یهده  اواخر

ی آن زده شد )و اساساً که الف زیادی درباره  2006-2008 های»فوران« نیروها در سال.  کرد  باز  رانیا
  موصل  بارفاجعه  دادن  دست  از  یبرا   را  نهیزم  منجر به تسخیر مجدد کشور توسط نیروهای آمریکایی شد( 

  در   رانیا  ینظام  نفوذ[  33.]کرد   آماده  2014 سال  در  داعش  دست  به  عراق  غرب  شمالمناطق    از  یار یبس  و
  ی گرا ماسال  یاسیس  احزاب   با   مرتبط  گوناگون   یافرقه  ینظامشبه  ی روهاین  یهتوسع  ق ی طر  از  عمدتاً   عراق

 . است  شده تی هدا عهیش

  خصومت   یکل  اندازچشم  کی  در  البته)  رانیا  با  رابطه  در  را  یمتناوب  یکردهایرو  متحده االتی ا  حاکم  یهطبق

  2015 سال   در  اوباما   باراک  توسط   که   ران ی ا  ی اهسته  ی هبرنام   سر   بر  توافق.  است   کرده  دنبال(  ظنسوء  و

ی  عناصر   با  یضمنایجاد اتحادی    اب  تواندیم  متحده االتیا  که  بود  استوار  فرض  نیا  بر  ،به سرانجام رسید

  البته   و)  متحده االتی اچراغ سبز    با   را  یجهان  بازار بهها  آن  بازگشت  ریمسدر نهایت    ران،یا حاکم  یهطبق   از

(  مزیتا  ورک ی وین  یبه گفته)  توافق این    از  ترامپ   ی ناگهان  خروج.  هموار کند  (متحده االت یا  طبق شروط 

  الزم  یاسیس  یهاراد  و   یاقتصاد  نیروی   رانیا  حاکم  ی هطبق  که  است  استوار  «مخاطرهپر  بندیطشر »  ن یا  بر
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  متحدان  و  کایآمر  خود  ینظامیی  توانا  کند  نیچن  اگر  و)  داشت  نخواهد  را  یاهسته  حاتیتسل  یهتوسع  یبرا
 [ 34(.] بود خواهد  یکاف دیتهد  نیا کردن یخنث یبرا  ی،سعود عربستان و لیاسرائ ،اشیامنطقه

   هیترک  کیتیژئوپل یمخمصه و  یاقتصاد یهمعجز
  از   و   است   ظهور کرده  منطقه   در   اقتصاد  نیبزرگتر  ی مثابههب  ه یترک  اقتصاد  گذشته،  ی هده  سه  طول   در

  گرفته   ی شیپ  یسعود  عربستان   از   یراحت  به این کشور    گاز،  و  نفت  ی درصد 90  واردات   غم ربه  2000 سال
  که ییها نآ ژهی و به  تر، ککوچ ی صنعت دکنندگانی تول  و  است بوده دیتول گسترش  از   یناش دیتول  رشد. است

  نیتریشبمستقر هستند    استانبول،  و  آنکارا  در  «بزرگ  تجارت»  یسنت  به غیر از بخش  های دیگریایالت  در

  ییتواناگسترش    عوامل  از  یکی  متوسط -کوچک  و  یالتیا   یصنعت  یها هیسرما  گسترش.  برندیم  را  سود

  یی هابخش  ی فشارها  برابر  در   آوردنتاب  ی برا  اردوغان  ب یط  رجب   یرهبر   تحت   توسعه   و   عدالت   حزب 

معترضند و    توسعه  و   عدالت  حزب  یهانیگرااسالم  یها استیس  به   که   بزرگ  یها شرکت  و  هیترک  دولت  از
ی  هااهرم  به   گرااسالم  ینیب  جهان  یدارا  افراد  یدسترس  در حال سازماندهی برای محدود کردن  وستهیپ

  به   احتماالً  زین  2000 یهده  خالل  در  توسعه  و  عدالت  حزب  یانتخابات  تیموفق.  هستند، بوده است  قدرت

  2003 سال  در  درصد 8/28  از   را   یمل  فقر   خط  ریز  ت یجمع  درصد  که  است  مرتبط  هیترک  باالی  یاقتصاد  رشد

  مشکالت   و  یاجتماع  دار ی ادامهنابرابر  [ این دست آمارها 35داده است.]   کاهش  2014 سال  در   درصد 6/1  به
  گرااسالم  دولت  کی  که  دهیا  نیا  اما.  کندیم  پنهانرا    دیتول  ی«ررسمیغ»  یها   بخش   در   نییپا  یور بهره

کند  نکته کمک می  نی ا  ح یتوض  به   است،  آورده  ارمغان  به   رونق« »  مردم  از  یا گسترده  نسبتاً  بخش   ی برا
  ریفق  یانتخابات  یهاحوزه  و  کارگر  یهطبق   توسعه،  و   عدالت  حزب  متناقض  قاًیعم  یاجتماع  گاهیپا  چگونه  که
  گران صنعت  مستقل  انجمن  قیطر  ازکه    هی ترک  ییهسرما  ثروتمند  ومدعا  پربیش از پیش    هایشبخ  با  را

 .آمیزدیابند، درهم میسازمان می (MÜSİAD)  بازرگانان و

  دینامیسم   با   یریناپذییجدا  رزی طبه  گذشته  مین  و دهه کی  در   هی ترک  ی« اقتصاد  یهمعجز»  سرنوشت
 ی معن  نیا   به  جهان  به  عراق   شمال   نفت  یهدرواز  عنوان به  هیترک  تیموقع.  است  مرتبط   کیتیژئوپل  رقابت 
  موصل  و   کرکوک   بر   یکس   چه  کهاست    مسئله   نی ا بسیار تحت تاثیر    کشور   ن یا   حاکم   یهطبق  که  است

  ی شرق  مرز. ( اندشده   لیتبد هیترک  یکاالها   یبرا  مهم  یصادرات  یبازارها   به  شهر  دو  هر  و)  کندیم  حکومت
  خام   نفت  یهکنندنیتام  نیترگبزر  عنوان  به  را  عراق  گذشته  سال  در  که  شودیم   متصل  رانیا   به  زین  هیترک
 [ 36].است گذاشته  سر پشت هیترک

  در.  است بوده  عراق با   هیترک  روابط در  یادهیچیپ عامل  شیپ  هامدت  از  هیترک سمت   در  کرد  مردم  سرکوب

  ی رهبر  به  شورش  به  دادن  انیپا  یبرا  که  را  یبلندمدت  صلح  روند  هیترک  حاکم  یهطبق  2000 یهده  طول

  ییتوانا  حال  نیع  در  و  کرد  دنبال  بود  شده  یطراح  هیترک  داخل  در(  ک کپ)  کردستان  کارگران  حزب
درونی یا منبع حمایت دیپلماتیک و    یهمنطق  کی  عنوانبه  هیهمسا  یکشورها   از   استفاده  ی برا  را  ککپ



513 
 

  کردن   باز )  ه یسور  در  اسد  بشار   میرژ  با   هیترک  دولت  ی قو  روابط  لیدال  از   یک ی  ن یا.  کرد  محدود  سیاسی
  زیانگشگفت  یهمانیصم  روابط  و   ،( این امر است  لی دال  از  گرید  یکی  هیترک  صادرات  یرو   به   هی سور  یبازارها 

وجه با  ، و به هیچشودیم  اداره کردستان  کراتودم  حزب   توسط که)  لیارب  در  کردستان  میاقل  دولت   و هیترک
 . بود ( ای نداردک روابط دوستانهکپ

  2011 سال  در  یمردم  زشیخ  هیعل  اسد  میرژ  ینظام  یهحمل  از  که  در سوریه  چندجانبه  یریدرگ  سر باز کردن
  زبان یم  ه یترک.  داد  رییتغ  یاساس  طور به  را   ه یترک  یشرق   و  یجنوب  یمرزها   کیتیژئوپل  انداز چشم  ،آغاز شد

  به   دوست  از  شبه  کی   باًیتقر  اسد  میرژ.  اندختهیگر  کشور  نیا  از  که  است  یسور  انیپناهجو  از  درصد 56
  ینظام  یروها ین  و  آمد  دیپد  هی سور  و  هیترک  نیب  روژاوا  یهمنطق   در  یک نهاد کرد جدید  شد،  لیتبد  دشمن

  ککپ  متحد  عراق   کردستان  کراتودم  حزب   خالف  بر  که )  {PYD}هیسور حزب اتحاد دموکراتیک
.  اندهکرد  فایا  داعش  ی نابود   یبرا  تالش  در  متحده  االتیا یبرا  ینیزم یروهای ن  عنوانبه  مهم  ینقش(  است

  ی شرق  یها استان  در  جنگ  یر یسرگ  از  و  ک کپ  با   صلح  روند  یناگهان  رهاسازی  پسِ  در  تحوالت  نیا
  تالش   در  و  کردند  حمله  هی سور  شمال  در  نیعفر  به  راًیاخ  هیترک  یروهاین.  است  نهفته  هیترک  دولت  ازسوی

  ساکنان   از  نفر  هزاران  ،روژاوا  یهمنطق  یه دهندلیتشک  مناطق  ریسا  با  کانتوناین    وندیپ  از  یر یجلوگ  یبرا
 [ 37.] راندند دیتبع به را  کرد

 ای؟ سوریه: از جنگ داخلی تا جنگ منطقه
  ن یترترسناک  به   ی امنطقه  و  یجهان  ی هاقدرت  نیب   رقابت   دینامیسم  حاضر  حال  در  که است    ی اعرصهسوریه  
آن    شکل   در   حاضر  حال  در  یجهان  نظام   « سطح»  هر  از  متخاصم  ینظام  ی روهاین.  ندکنیم  یتالقدر 

نفر   2000،  2015 سال  از  که  متحده االتیا  است  شده  گزارش.  هستند  فعال  این کشور  متعدد  یهایریدرگ
  بدون   ینظام  حضور »  جادی ا یبرا  ی زی ربرنامه  حال در   است، کرده مستقر  ه یسور  در ی خود را  نیزم  ی روی ناز  

  ی اهداف  متناوب  طور به  فرانسه  و   ایتانیبر  متحده، االتیا  و دریایی  ییهوا  یروین[  38.]است  «ه یسور  در  انیپا
  تعادل   هیروس  ییهوا   یرو ین  که طور کلی این توافق وجود دارد  به  یحال  در  کنند،یم  بمباران  ه یسور  در   را

  جاد یا  میمیحم  فرودگاه  در  یدیجد  گاه یپا  هیروس.  است  داده  رییتغ  اسد  میرژ  نفع  به  سوریه را   جنگ  در  ینظام
[  39].است  کرده  دیتمد  طرطوس  در  را   خود  موجود  ییایدر   ساتی تاس  از  استفاده  بلندمدت   ی قراردادها  و  کرده

کند از اسد حمایت می  رانیا  ؛هستند  فعال   ه یسور  مختلف   ینظام  ی هایریدرگ  در  زین  ی امنطقه  ی هاقدرت
  از   پس.  کندپشتیبانی می  اهلل،حزب  یلبنان  جنبش  متحدش،  نیز پشتیبانی از  و  ینظام  میمستق  حضوراز    و

 مورد   در   ناتو،  در   متحدش  متحده، االتیا  ییهاعالم   به  تی عصبان  با   هیترک  دولت  ن،یعفر   به   تهاجم
  ی رهبر   به (  SDF)هی سور  ک یدموکرات  یروها ین  ت یحما  تحت   « یمرز   یروین »  آموزش  یبرا   یی هابرنامه
  که   دارند  وجود  یمحل  سطح  در  ینظام  بی رق  گریباز  نیچند  ت،ی نها  در[  40].داد  نشان  واکنش  کردها

را  آنتوان  یم دگرگون  درک  یبرا   دشوار  یتالش  درها  و بی  ی هاائتالف  ی شوندهنمای  های  جبهه  ثبات 
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  دولت«   انطرفدار »   ای ون«یسیاپوز» «،یسن  هایجهادگرا» «،هادکر» تحت عناوین    ،  رییتغ  حالدر    پیوسته
 بندی کرد.  دسته( ینظام شبه یهاسازمان و یعاد ارتش   یواحدها جمله از)

طرزی    کرد،  آغاز  2011 سال  یمردم  زشیخ  ه یعل  اسد  که  یجنگ  چرا  که  دارد  وجود  یادیز  لیدال به 
  ی هانظام  به  را  ییهاشوک  بلکه  د،انپاش  هم  از  را  هیسور  تنها  نه  که  شد  لیتبد   اییریدرگ  بهوار  مارپیچ

  کمدست  اما  ندارد،  وجود  ها یهپو  نیا  کامل  یبررس  فرصت   جا ینا  در .  کرد  وارد  یجهان   و   ی امنطقه  امپریالیستی 
  از   ی کی.  هستند  برجسته  دهْیتندرهم  ی ندهایفرآ  نی ا  در   که  مسئله را مطرح کنیم  سهطرح کلی    میتوانیم
  محاصره،   جنگ،  یمتوال  یهاچرخه.  گرفت   فرا  را  سوریه،  هی همساکشور    ،عراق  که   است  یافاجعه  ریتأث  هانآ

  داده  قرار   ریتأث  تحت  را   هی سور  متعدد  یها روشبه    عراق،  در  یا فرقه  یهایریدرگ   و   شورش  اشغال،  تهاجم،
  به   عراق  از  پناهندگان  یهگسترد  ییجاهجاب  مشترک،  مرز  در  یدولت  اقتدار  شدن  تکهتکه  جمله  از  است،
 یسن  یها گروه  تنها  نه   شامل)  هیسور   یهایریدرگ  در  یعراق  ینظامشبه  یها سازمان  یهمداخل  ،هیسور
  دولت  اقتدار یفروپاش . ( اندشده استخدام   اسد میرژ توسط که عهیش یافرقه انینظامشبه بلکه داعش، مانند
  فشار   که  شد  کرد  مستقلغیررسمی    دولت  کی  ظهور  بهمنجر    شمال  نیکردنش  تیاکثر   با   یمناطق  در  عراق

 . کرد ع یتسر را هیسور  نیکردنش مناطق  در یامنطقه  یخودمختار سمت به

  که   طورنهما.  متقابالً تاثیر گذاشت  کرد،یم  دنبال  اسد  میرژ  که  اییضدانقالب  یاستراتژ بر    عوامل  نیا  اما

  2011 سال  در  که   یمناطق   با  برخورد   ی برا  اسد  میتصم  است،  شده  بحث   تریشب  ات یجزئ  با   گرید  ی جاها  در
در محاصره قرار دادن این مناطق،   و  ییهوا بمبارانو  «، دشمن نیسرزم»  عنوان به کردند شورش  او هیعل
  از طریق   یافروز جنگ  در  آن  ییتوانا  بر  یمبتن  چنینهم  میرژ  یبقا   یاستراتژ [  41].داشت  یقیعم  یامدهایپ

به خود  سن  ییجهادگرا  برابر  در  هاتیاقل  محافظ  که ژست   ــ  بود  ییگرافرقه را    کهیدرحال  ،گرفتمیی 
چنین   امکان  ای  شدمرتکب می  را  یا فرقه  اتیجنا  و  کردیم  جیبس  گراییمبنای فرقه  بر  را  خود  متحدان

  که   جانازآ  را در هم بشکند.  امیق  هیاول  یروزها   شده  جادی ا  ی افرقهنیب  وحدت  کرد تاجنایاتی را فراهم می
  ، ی رخ داده استداخل  جنگ  تی نها  در  و  مسلحانه  شورش  به  امیق  ازبدون مرز مشخص  در ظاهرْ گذاری  

  ی نتیجهدر  یضددولت  ی جبهه  در  یسن  ی جهاد  یروها ین  ینظام  شدن   هژمون  که  شودیم  فراموش  اغلب

پیوست   2011 سال  یبازه  در  یمردم  یاعتراض  جنبش  شکست   و   رقه  تصرف  و  داعش  ظهور.  به وقوع 

  ت یتثب  در  داعش   رهبران  ی ناتوان.  دیرس  خود   اوج   به   2015-2014 یهاسال  در  و   داد  رخ  هابعد  موصل
صلبیت   یحد  تا  خود،  ینظام  یدستاوردها سبب    ی ه ان یگراعمل  یهاجنبه  مانعکه    شانکیدئولوژی ا  به 

  طور نهما  اگرچه)  است  گشوده   انیپایب  به ظاهر  جنگ  ی اینهچرخ  در  را  یدی جد  مرحله  شد،  یسازدولت
  ی روین  کی  کامل  طوربه  را  داعشکه    است  زود  یلیخ  هنوز  است،  داده  هشدار  راًیاخ  کاکبرن  کیپاتر  که

  محو   یرحمانهبی  اما  آهسته  روند  یی فرسایندههادام   با  ن،یا  بر  عالوه[  42](. حذف شده بپنداریم  ینظام
 در   یاحتمال  بازندگان  و   برندگان  تیهو  ،رژیم اسد  توسط  مخالفان  کنترل  تحتمانده  باقی  اصلیِ  مناطق
 .شودیم آشکارتر  یا منطقه سطح
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  در  ی ریگمچش  طور به  رانی ا  یاسیس  و  ینظام  نفوذ  که   است  روشن  متقابل،های  اادع  غبارآلود  یهپرد  پسِ  در
  حمالت   از  تیحما  در  یاعمده  ینظام  نقش  اهلل،  حزب  ران،یا  متحد.  است  افتهی  گسترش  هیسور   و  عراق
  ی ندگینما  به   رانیا   تی حما  تحت   یعراق  عهیش  ینظامشبه  ی هاگروه.  است  داشته  مخالف  یروهاین  هیعل  اسد

  که   یمستشاران  نقش  ق یطر   از   ه،ی سور  دولت   در  رانیا   نفوذ  که  شودیم  گفته.  شدند  ج یبس  اسد  م یرژ  از
  ی یهسرماباند  [  43تثبیت شده است.]  قاًیعم  اند،کرده  جادیا  را  دولت  طرفدار  مندقدرت  ینظامشبه  یروهاین
  و   عراق   در  مداخله   استیس  و   دارد  پاسداران  سپاه  مانند  یدولت  ینهادها   با   را  ارتباط  نیتریشب  که  رانیا

 [44].شود منتفع  جنگ از پس  ی بازساز از  که  است دوار یام  زین کندیم  یرهبر را هیسور

  ای امپریالیستی منطقهخرده  نظام   در   رانیا   ت یموقع  ت یتقو  ه یسور  یداخل  جنگ  ی هجینت  که   احتمال   نیا
  هماهنگ   کیپلماتید  و  ینظام  یهحمل.  است  یاهسته  توافق  از  ترامپ  خروج در پس    یاصل  عامل  باشد،
  غات یتبل  شیافزا  با  را   هیسور   داخل  در  ران«ی ا» منتسب به ی«ها گاهیپا» به  مکرر  یموشک  حمالت  ل،یاسرائ
  سم« ی ترور» از تیحما و   ی امنطقه  یهژمونکسب   ی برا  رانیا میرژ  یطلبجاه  که   است   کرده  بی ترک  یرسم

  ی افشا  با  یمطبوعات  کنفرانس  کی  یبرگزار:  رهبری این حمالت را بر عهده دارد  اهوینتان.  کندیم  برجسته  را
  خروج   یبرا   ترامپ  نیرومند  یالب  و توسط ایران    توافق  مفاد  نقضخصوص ادعای    در  «محرمانه » اطالعات

  یجمهور   و  وستهیپ  رانیا  کنندگانمحکوم  گروه   به  یسعود  عربستان  عهدیول  سلمان، بن  محمد[  45] .آن  از
 . است  کرده محکوم خط نیهم  با را یاسالم

  ریمس  که   بود  نیپوت  ری میوالد  ی همداخل  ن یا.  مینکن  اغراق  رانیا اتیح  د یتجددر    که   است   مهم   حال،   ن یا  با

  هم   متحده، االتیا  با  یست یالیامپر   رقابت   منطق  اساس  بر  هیروس  رای ز  داد،  رییتغ  قاطع  طور به  را  جنگ  ینظام
  یدیجد  ی هعرص   گشودن  ی برا  فرصت   از   استفاده  یبرا   هم   و   ،اسد  م یرژ  در  فعلی خود  متحد   از   دفاع  ی برا
به   گمان کنیم که  که  است  اشتباه  ن،یا  بر  عالوه  کرد. ، حرکت میهیروس کیپلماتید و  ی نظام مداخله  ی برا

  در  ران ی ا  و   ه یروس  بر   شده  اعمال  ی فشارها  اسد،  می رژ   ی بقا  نیتضم  به   ایران و روسیه  مشترک  تعهدرغم  
  یگنالیس  ارسال  یبرا  باشد  یتالش  است  ممکن  لیاسرائ  ریاخ  یموشک  حمالت.  است  سانیک  هی سور  با  رابطه

  ت یتثب  یبرا   یفرصت  از   ه، یسور  در  ران ی ا  حضور   ت یری مد  و  مهار  ی ازا  در   هیروس  که ینا  بر  یمبن
  خطر   به   ران ی ا  و   لیاسرائ  ی امنطقه  افروزی آتش  توسط  تواندیم  که   شد  خواهد   برخوردار  خود  « یدستاوردها»
 [ 46].فتدیب

 

 The contemporary dynamics of imperialism in the Middleای است از  * این مقاله ترجمه 

East: a preliminary analysis   ینوشته rAlexandeAnne     سوسیالیسم  ی  در مجله   2018که در ژوئن
 منتشر شده است. اصل مقاله در لینک زیر در دسترس است: المللبین
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های پایانی آن با توجه به جنگ  ها و ارزیابی گیری منتشر شده است، برخی از نتیجه  2018جا که این مقاله در سال از آن 
ای غرب با جمهوری اسالمی و تضعیف  های امپریالیستی روسیه و غرب، اوج گرفتن تنش هسته اوکراین، تشدید درگیری 

چنان مفید  اینک تغییر کرده است. با این حال طرح کلی ارائه شده از دینامیسم امپریالیستی منطقه هم اقتصادی ایران  
دگرگونی  و  روندها  تغییر  بررسی  گرچه  می است.  نوع خود  در  نیز  کوتاه  مدت  همین  در  داده  رخ  جالبهای  توجه  تواند 

 م.  - باشد.
 

 های مترجم است. های داخل }{ افزوده ** نوشته
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  از   وحشت   در  اکنون   بودند،  مردد  دیروز   تا  که   بازار   دارانسرمایهخُرده  حتی  و  بگیرانمستمری  بازنشستگان،
این صفچه  آن  کنند.ا تعطیل میر  شان مغازه  خرند ومی  جانبه  را  خطر  گریزناپذیر  سقوطی ها،  آراییدر 

به داخل  در  را  سیاسی  انداختهقدرت  چناناست  وحشت  فله،  را  فعاالن  حال  که  همان  در  و  دستگیر  ای 
مذاکرات    یکند یا قدرت سیاسی سرمایه جهانی را به دریوزگی ادامههای امنیتی خود را قربانی میمهره
ارد، گستردگی و تداوم نیرویی عینی و پراتیکی، سیال  د  گر اعظم را در خاورمیانه نگهکشاند تا سرکوبمی

ی یک انقالب بزرگ را  ی زیستهدارانه است که تجربهو جاری در مقابل نظام با ظرفیت بالقوه ضدسرمایه
ها و  ها، چتیتیخود دارد. نیرویی در خیابان در کارخانه، در مدرسه، در دنیای مجازی، در تو  یدر پیشینه

ای  های سیاسی، اعتراضی کارگران یا هستی طبقهست. این نیرو محصول پراتیکدر جان زندگی جاری
دهد.  رد و به تبع آن جمعیت غالب کشور را تشکیل میگین« را در بر میاست که اکثریت مطلق »شاغال

ای از تاریخ کشور، چنین گسترده، جمعیت کشور را از آن خود و خانواده نکرده بودند.  کارگران در هیچ دوره
شده، مانند »رسمی« و »غیررسمی«، »ذهنی و یدی«، »کارگر و کارمند«  های خاصِ تحمیلها با هویتآن

  هستندگی  و  زیندمی  و  زیسته  را  تاریخشان  خودْ  ی ویژه  پراتیک  با  کدام  هر  ...ای« و پروژه  کاری و»پیمان
ها، با قهرمانان و فعاالن خود  و شورش اعتصابات  ها، فراخوان  با مختلف، جزایر در هرچند را ی کارگرطبقه

بیبهو   سرکوب  سالرغم  در  بخشیدهرحمانه  عینیت  گذشت  که  روزهایی  و  آنها  در  اند.    ی محاصرهها 
  معرض   در   مدام  خود  ی روزمره  زیست   در  دیگر   سوی  از   شوند،می  فیزیکی  گران، از یک سو سرکوبسلطه

من و زادگاه  أیابد، مها در پراتیک تجلی میطبقه  هستی   که   طورهمان.  هستند  ایدئولوژیک   پنهان   سرکوب
گونه با نفوذ در ذهن افراد  در قالب انتزاعاتی هویت  ،ها در پراتیکها هم پراتیک است. ایدئولوژیایدئولوژی
ی را که با نقش واقعی اجتماعی تحت ستم و استثمار مشترک هستند در جزایر  هاییابند و قشرمادیت می

ن«، »مزدبگیران«، »مردم«، »خلق« و  خود در قالب »شاغال  ها در شکلِ عامکنند. هویتمجزا متفرق می
دهند و مانع ظهور طبقه در کل  می  اجتماعی، نقش واقعی کارگران را در سایه قرار»توده«، تنیده در روابط  

هویتشوندمیواحد   خود  .  شکلی  قالب  به  شغل  و  مزد  محتوی  تبدیل  با  »شاغل«،   ــ  ها  مزدبگیر، 

ها  نما، نقشتر، حتی وارونهصورت فریبندهبه  ــ هنده«د»غیرمزدبگیر«، »خوداشتغال«، »نه مزدبگیر، نه مزد
بیش میرا  نادیده  و  خلط  آنتر  میگذارند.  را  فنری  مستقل،  و  خودمختار  میها  باز  وقتی  که  شود  مانند 

از  کند.  آن را تنگ می  ی شود محدودهو وقتی بسته می  کند،می  تعریف حامل کار را گسترده  ی محدوده

سنتی کارگر ریشه در فریفتاری شکل شاغل    هایاط در تعریفبُعد تفریط و افر   ،روهمین

دارد. مزدبگیر  این    و  نماینده  های مقولهمارکس  که  را  ذاتی    یفریبنده  روابط  مشخص  و  نهایی 

 نامیده است. [ 1]فرانمودداری در سطح روابط اجتماعی هستند سرمایه

ها با بیان دهد چگونه آنها مزد است نشان میهای فرانمودی که محتوی آنبا واکاوی شکل  کنونی  متن
ی استثماری هستند.  کنند و ضامن اصلی حفظ و بقای رابطهبخشی از واقعیت، کل واقعیت را دگرگون می

https://naghd.com/2020/06/08/%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF/
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پایههمان نیز  مزدبگیر  فرانمود  فرانمودهاست،  کلید  شاه  »مزد«  رویکردهای  طورکه  ی 

 است. ایدئولوژیک در تعریف کارگر 

های مارکسیستی یا کارگری با استوارکردن جایگاهِ کارگر بر فرانمودِ مزدبگیر  رویکرد سنتی در ایدئولوژی

در یک بعد،   الف(ران نمود بارز دارند.  گران جنبش اعتراضی موجود ایدر دو بعد افراط و تفریط در کنش

ی ارزش اضافی  فقط مزدبگیرِ تولیدکننده  ،نه از منظر کارگران تحت ستم و استثمار بلکه از منظر سرمایه
گیرند  ی کارگران مزدبگیرِ غیریدی در این جایگاه قرار نمیگیرد و قشرهای گستردهدر جایگاهِ کارگر قرار می

به دو  کارگر«  مزدبگیران«نام »متحد  سایر  و  ترکیب »کارگران  فرودستان خطاب  کشزحمتیا    ، ر  و  ان 
کند، از سوی  ی تولیدی محدود میمزدبگیرِ سرمایه هایقشر شوند. این گفتمان از یک سو کارگر را بهمی

ی مزدبگیران از پاسدار تا وزیر را با شعارهای  دستی تالش دارد خیل نامتجانس و فریبندهدیگر با گشاده
گرایی و تجلیلِ  نماید! اسطوره»کارگران و مزدبگیران« یا »کارگران و سایر مزدبگیران« دعوت به اتحاد  

تعجب ندارد اگر امکان    بنابراین داری موجود قاصر است،  ی سرمایهبافت جامعهوختمزدبگیر از درک سا
انقالبی علیه روابط سرمایهسازمان بهیابی و کنش  ای  های معین و خاصِ کارگران کارخانهتشکل  داری 
ی  ها جمله کانوناز  مختلف کارگران    های های برخاسته از فرهنگِ زیستی قشرد و سایر تشکلشومحدود  

تشکل کارگری    ود وگرایی مستقل، در این گفتمان نادیده گرفته ش رغم بیست سال تشکلبهصنفی معلمان،  

ن  ایدئولوگشونمحسوب  بههای سرمایهد.  نگرش  داری  مولداز  تجلیل   ــمدد همین  موفق شدند   ــ کار 
های میانی واقعاً موجود  هگزین گروی »متوسط« را در نظام باورها، جایجایگاه انتزاعی و غیرواقعی طبقه

  ها را در جایگاه کارگر قراری آنهمه  رویکرد دوم در بُعد افراط با شیفتگی نسبت به مزدبگیرانْ   ب( ند.  کن

»طبقهمی مزدبگیران«،  »جنبش  شوید«،  متحد  »مزدبگیران  شعارهای  با  و  »قشر  دهد  مزدبگیر«،  ی 
  بُعد،   دو   در هر.  بردمی  چتر  یک   زیر   استثمار   حافظان  کنار  در  را   غیریدی   و   یدی  کارگران  ،...مزدبگیر« و
اما کارگرِان کارمزدیِ که کارفرمای    گیرند،می  قرار  مزدبگیر  کارگران  کنار  سلطه  نظام  حافظ  مزدبگیران

بستن گونه رویکردها که با دخیلمانند. اینکار محسوب و نادیده مینامشهود دارند، غیرمزدبگیر یا مستقل
ی آن  گیرند، از کارکرد فریبنده و وارونهی کارگر را نتیجه میبه شکلِ فرانمودی مزدبگیر، هستندگی طبقه

مقوله مزدبگیر،  غافلند.  میی  درکارگر  و  اما  پوسته عین نماید  مزدبگیر  وارونهحال  یعنی  ی  کارگر  ی 
 .است داری نیز  گر و حافظِ استثمار و ستم سرمایهسرکوب

فریبنده  برداشتن صورتک  نقشبرای  دیدن  و  مزدبگیر  به  ی  آن،  پشت  تحمیلی  و  واقعی  اجتماعی  های 
بندی جمعیت فعاالن اقتصادی  ها در گروهشدن آنهداری جهانی و پیادتعاریف استانداردهای آماری سرمایه

عینی    ی اند در عرصهکه در باورها نشستهشود تا حامالن آماری »مزد« چنانی خودمان رجوع میجامعه
نیز سازوکار غیرواقعی استانداردهای بین  جامعه دیده شده از  تصویری دگردیس  یالمللی در ارائهشوند و 

مثابه قوانین جهانی با کدگذاری  شود. این استانداردها به  ی مزد نشان دادهدار بر پایهجایگاه کارگر و سرمایه
ب »شاغل«  و  »مزدبگیر«  مُهرزدن  انساننقش  ر و  تحمیلی  و  واقعی  گفتمان  های  جامعه،  ارائه  در  هایی 
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ن گذشته،  ها، طی یک قرد. با این گفتماننگذارن کار و سرمایه سرپوش میتضاد حامال بر  دهند که  می
نحوی  کند بهکه هرکس کار می  شده  فرانمود مزدبگیر و مزددهنده چنان در ذهن عمومی جامعه جا انداخته

دانند، کفاشی بودن« دارند خود را مزدبگیر می ها که باور »متوسطکند. آنآن تفسیر می یینهیخود را در آ

جمهور   داند. رئیسمزدبگیر دارد خود را مزددهنده میداری که صدها  که یک کارگر کمکی دارد یا کارخانه
دانند، معلم خود را مزدبگیر  داند، سرداران سپاه با همین مُهر خود را مزدبگیر نظامی میخود را مزدبگیر می

داری را بر دوش خود  سرمایه  ی های مزد، جامعهزندان نیز. همه با ماسک  یداند، کارگر کارخانه و بازجومی
  های شود. در گزارششونده نامرئی میگر و سلطهواقعی سلطه  یسازند و رابطهنند، استوارش میکحمل می 

ها مقوالت  است. این ماسک  پوشی شدهها پردهسازمان آمار نیز، جمعیت کارگری کشور با همین ماسک
اقتصادی قرار گرفتهای هستند که مبنای گروهشدهعمومی و شناخته درهم جمعیت  های  د. گروهانبندی 

ن« و »نیروی کار« از زمان حاکمان سابق  کاری با عناوین متعدد برگرفته از مزد، در زیر گروه »شاغال
دهه میتاکنون  تکرار  افتادههاست  جا  چنان  عمومی  باور  در  و  بهشوند  واقعی  که  میاند  در  نظر  رسند. 

نمود آن در سطح بیرونی یا ظاهر    ها واقعیت نیست،گیری این گروهکه چنین نیست. مبنای شکلصورتی
زدن   دهد. هدف این مقاله کنارتواند خود را طور دیگر نمایش آن است. در این سطح است که واقعیت می

چهره  ماسک جامعه  ی از  در  کار  سرمایهعامل  جهت  ی  مزدبگیران  مختلف  قشرهای  واکاوی  و  داری 
های  سال  ین آماری کشور در محدودهیش شاغالتشخیص سره از ناسره است. این امر مبنایی برای پاال

و برآورد تقریبی از جمعیت واقعی کارگران خواهد شد. در این برآورد ناگزیر به تمکین از    1398 -1397
های ایدئولوژیک »رسمی« و »غیررسمی« خواهیم  منابع در دسترس و تفکیک جمعیتی کارگران در هویت

روه کارگران وقتی با بار جمعیتی هرکدام سنجیده  پراتیک اعتراضی متفاوت این دو گبود.  

ها در روزهای حساسی که در پیش  و برآیند آن  هاتری از اعتراضشود تصویر روشن

افراد است. معیار  [  2]اجتماعی  جایگاه  و   نقش ن،  معیار اول برای پاالیش شاغال  است ارائه خواهد داد.

. این دو  است  میانی«  »گروه  و  »کارگران«  بندیها پیرامون فرانمود مزد در گروهدوم هستندگی عینی آن
از شاخهنتوانمعیار می را بشکافند و  بیرونی واقعیت  بیابها راهی به سوی ریشهد سطح  بندی  د. گروهنها 

حوزهدوگانه در  اجتماعی  بازتولید  و  تولید  سازوکار  در  فوق  که    یی  نیست  است. شکی  نظر  مد  اقتصاد 
منابع موجود و    ثرند. ولی با توجه به ؤتر جمعیت کارگری مین دقیقیوژیک در تبمعیارهای سیاسی و ایدئول

  است.  در دسترس، تمرکز بر معیار اقتصادی

 مبانی استانداردهای محوری در آمارگیری کشوری 

های  ن، نیازمند شناخت مفهوم واژهدر بخش شاغال  ویژهبهتوصیف، نقد و تفکیک آن،    ورود به آمار جمعیتیْ
طور  اند که بهاز اندیشه  هاییشکلها بخشی از مقوالت اقتصاد بورژوازی یا  . این واژهاست کاربردی آن  

اند.  جهانی اعتبارعام و بین مردم مشروعیت اجتماعی یافته  ی داراجتماعی و بنابراین عینی در روابط سرمایه
ستون از  ویکی  باورپذیرکردن  تنظ  های  مقوالت،  این  اشاعهیگسترش  و  آنم  استاندارد ی  قالب  در  ها 

https://naghd.com/2022/05/17/11460/
https://wp.me/p9vUft-oi
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ها یا تصاویری هستند که در انطباق با روابط  گفتمان  ی علوم اجتماعیْالمللی است. استانداردها در حوزهبین
بینی حاکم و جانبسلطه نهادهای  به آن توسط  نهادهای ملی  ادارانه نسبت  در  تنظیم و  لمللی تهیه و 
های تحقیقاتی، دولتی و پژوهشی،  ها برای ارگانبودن کاربرد آن  شوند. الزامیسازی و اجرا می، بومیترجمه

سازد. استاندارها مانند قوانین،  نِ خود، نظام باورها را میاها با حلول در ذهن مخاطبشدن و تکرار آن  بیان
کنند ما چگونه فکر کنیم،  ها تعیین می. آنهستند ها ی پنهان در ذهن انسانابزار قدرت دولت برای سلطه

یکی از   ها را معنا کنیم. تثبیت استانداردها در افکار عمومی بعد از قوانینْچگونه عمل کنیم و چگونه نشانه
الزامی و جهاناستهای سلطه  های هژمون نظامترین ستونمهم استفاده طوالنی، مستمر،  شمول این  . 

های نیروی چپ نیز مفاهیم آن  و بیانیه  ها هدر مقال گاهی  وردار است که  استانداردها از چنان افسونی برخ
می قرار  استناد  مورد  برخیما    .دنگیرعیناً  به  مقاله  انتهای  خواه  از  در  اشاره  باورها  کرداین  الگوی  یم   .

  ت از سرمایه جهانی ی تبع  درساز در آمار رسمی و قوانین مرتبط به نیروی کار ایران نیز  هژمون  هایتعریف
داری عمل  ست و فراتر از حاکمان شاهی یا روحانی در یک قرن گذشته در بطن ایدئولوژی عام سرمایها

نان و به روال سابق،  چی نهادهای دولتی همسال نیز قوانین و استانداردها به واسطه 40است. در این    کرده
 رسد نه خانی آمده و نه خانی رفته است. نظر می که به چندان ،اندبندی کردهروابط اجتماعی را مفصل

ایران  الگوی طبقه در  آماری  بینی کشورهای سرمایههمه  مانندبندی  استاندارد  یا  داری،  المللی مشاغل 
 ( را  که    است  ISCO2008 )[3 ]ایسکو  جامعه  متضاد  در طبقات  کار  در سن  مقوله  سانیکافراد    یبا 

  دارای   چه   هستند،  فعال  که   را ها  آن  ی همه و  کرده  جای عامل کار معرفیبه[  4]فراتاریخی »نیروی کار«

ـ   استثمارگر  تحمیلی  نقش   و  جایگاه   کهها  آن  چه   و  استثمارشونده  واقعی  نقش   دارای  چه  ــ باشند، کارفرما  ـ
ن  توامی جهانی  الگوی  در همین کندوکاو با . است  نامیده شاغالن  درهم را  همگی اند،ایستاده دو  این  میان

پوشی مقوالت اقتصادی متعارف و روزمره را در جامعه دریافت. در استاندارد ایسکو مزد  راز فریفتاری و پرده
نیز افراد با    است، درون هر قالب  « استفاده شدهمزدبگیرهای مختلف »مزددهنده، مزدبگیر و غیربا قالب

هم مزد  معیار  با  و  گذارده  هم  کنار  متفاوت  شدهمنافع  وانمود  قالبگون  این  از  اند.  آخوند  تا  شاه  از  ها 

ها،  سینیآکادم  سوی  برآورد جمعیت کارگری ازاین نوع  و تاکنون ادامه دارد. متاسفانه    1357 تا   1335 سال
مرز واقعیت و توهم واقعیت از جمعیت    کرده و  هاتابع این تعریفرا  تر روشنفکران و فعاالن کارگری  بیش

داری در  ی حضور انسان در مناسبات سرمایهها که شیوهبندیاست. این گروه  کردهمخدوش  را  کارگری  
عامسطحی و  تکرارترین  و  تکرار  گذشته  قرن  در طول  است،  آن  شکل  را  شده  ترین  باورها  نظام  و  اند 

  اند.ساخته

 مبانی ایدئولوژیک در استانداردهای آماری 

  ، شمولبندی فعاالن اقتصادی در استاندارد ایسکو »شغل« و »مزد« دو فرانمود عمومی و جهاندر گروه
تعی اجتماعی حاملین کار و سرمایه در جامعهیجهت  از  هستندداری  ی سرمایهن نقش و جایگاه  . هر دو 

های  شناسند. این فرانمودها تفاوت نقشمیرا    های کارگران آنکه همهاند  ترین مقوالت اقتصادیمتداول
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که همان توانایی کار  ی »نیروی کار« نیز  اند. مقولهاجتماعی واقعی و تحمیلی را با مهر خود استتار کرده
های انتزاعی،  ی این شکلاست. استانداردهای آماری بر پایه  گزین عامل کار شدهجای  به نادرست   ،است
ن ستم و استثمار در پوستین ان و حافظاند که عامال داری چنان کارسازی شدهشمول و عمومی سرمایههمه

شکل می این  پنهان  دیده  از  فرانمودی  ژان های  میبو شوند.  فرانسوی  فیلسوف  جامعهدریار  در  ی  گوید 
ها نیست،  سانهه رواقعی نیست، ناممکن است. این گفته محدود بچه  آن  داری تشخیص واقعیت ازسرمایه

تولید سرمایهدر مقوالتِ مختص شیوه واقعیت همینی  نیز  یا شکلداری  این مقوالت  است.  های  گونه 
  ها نشانه  فقط  شوند،می  استفاده  مردم  بین  روز  هر  که   ...شغل، نیروی کار واقتصادی مانند بهره، پول، مزد،  

 . کنند وارونه  یا پنهان  را واقعیت  اساس تا دهندمی نشان را   واقعیت از  سطحی یا

 « در تعاریف استاندارد آماری »شغل

  آن   انجام  یا  و  شودمی  انجام  ...فرد  توسط  که  کاریست  »نوع:  »شغل«   آماری  استاندارد  مفاهیم  و   تعاریف در  

طور معمول به  فکری یا بدنی است که به  هر فعالیت اقتصادی»  »کار« عبارت از  و  دارد«  عهده  به  را

  در   خدمت است.«  یمنظور کسب درآمد )نقدی یا غیرنقدی( صورت پذیرد و هدف آن تولید کاال یا ارائه
  ی جامعه  یک  در   زیست  شرایط  بازتولید  و   تولید  برای  جامعه   افراد  فعالیت   باید  اصل   در  که   کار   تعاریف،  این

شده است.    تعریف   سرمایه   پروار شدن  یعنی  کاال   یعرضه  و   تولید   برای   فعالیتی  و   شده   وارونه  باشد،  انسانی 
وارونه می  همین  نامیده  شغل  که  است  کار  مقوله  مناسبات  شدن  تداوم  برای  که  فعالیتی  نوع  هر  شود. 

 ، راننده  کشاورز،  نجار، شود.های واقعی گذاشته میخورد و کنار نقشداری نیاز باشد اتیکت شغل میسرمایه
ن هستند. در  اغل محسوب و زیر گروه شاغالش  همگی  پلیس  و   حراستی  وزیر،  مجلس،  نماینده  کارفرما،
که معلم، جوشکار، نانوا و کشاورز نقش واقعی در تولید و بازتولید شرایط زیست و تداوم جامعه دارند،  صورتی

  تحمیل  جامعه  به  سرمایه  از  حفاظت  و  اداره  ... برای  اما جایگاهِ کارفرما، پلیس و بازجو، فرد امنیتی، قاضی و
گذاری نوع  هیچ نقش واقعی و کار معین در تولید و بازتولید شرایط زیست ندارند، اما با کد  اینان. استشده  

  اند. شغلقلب شده و به کمک استانداردها و قوانین جا افتاده  شانشان، همان نقش شغل، جایگاه اجتماعی
های واقعی و تحمیلی دیده نشود. تمایز  اند تا اختالف اساسی نقشانداخته  شنلی را ماند که روی دوش همه

  دار، کارگر و گروه سرمایههدار و خردکننده، استثمارگر و استثمارشونده، سرمایهشونده و سرکوببین سرکوب
  ی ترجمه  که  مشاغلاستاندارد  بندی  طبقهنام  اجبار قانونی بهها با  رود. شغلمیانی با افسون شغل از بین می

  های نقش  کنار  تحمیلی،  هاینقش  تثبیت  با  و  شوندمی کشور  هر  کاری  فرهنگ  وارد  است ایسکو  استاندارد
ی تولید  رفتن شیوهبین از  با . رسندمی  نظر به ابدی  عمومیْ باور  در  مروربه و گیرندمی قرار   واقعی اجتماعی
ای به نام شغل نیز کارآیی خود را از  های ایجادشده از بین خواهند رفت و مقولهی، این نقشدارسرمایه

چنان های واقعی انسان در هستی و پایداری جامعه همها یا نقشدست خواهد داد، اما کارکرد معین انسان
 م وجود خواهند داشت. گر وجود داشت باز ههای سلطهکه قبل از نظام

 

https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1393/n_taarif.pdf
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1395/n_tbemi_95.pdf
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  نوشته،فرانمودِ مزدبگیر، »کارگر« قانون

سرمایه   ی»همه  و  کارگر  حقوقی  همه تصورات  شیوه دار،  رازآمیزهای  سرمایه ی  تولید  همه ی  آزادی داری،  های  ی 

ی  که رابطه استوارند }مزد{  ی اقتصاد ولنگار، بر همین شکل پدیداریگرانههای توجیه سرایی ی یاوه اش و همه متوهمانه 
 « مارکس .نمایاند کند و، به وارونه، خالفش را می واقعی را از دیده پنهان می 

داری به کاالیی به نام  ی سرمایهمند انسان در تولید و بازتولید شرایط زیست در جامعهفعالیت عینی و هدف
  این کاالی ویژه شد و با دریافت قیمت آن در قالبِ   ی. انسان یا عامل کار فروشندهبدل شدنیروی کار  

انتزاعی    فرانمودِ در  جامعه  نامِبه  مزد  در    یجامعه   ِاصل  این.  یافت   حضور  داریسرمایه  ی مزدبگیر 
  ارزش   یا  »قیمت  واقعیت،  برخالف  که  انداخت  جا  فردی   را  مزدبگیر  است«،  کار  قیمت  »مزد  که  داریسرمایه
مند برای  ت شد، محتوی خود را که فعالیتی هدفذا بهقائم  و  مستقل  تدریجبه  مزدبگیر .  گیردمی  را  کارش«

زیست بشر بود پشت نام خود پنهان کرد و با وانمودکردن خود به صورت شکلی فاقد محتوی و ریشه،  
  بگیر«، سلولو در لباس »مزد و حقوقبگیر« را نیز پوشید  عالوه بر لباس مزدبگیر، لباس شیک »حقوق

المللی بگیر« در استانداردهای آماری و در »سازمان بین»مزد و حقوق  ی نهاد دولت مدرن شد. فرانموداولیه
  کار« وارد پیکر »کارگر« شد و خالف واقعیت خود را کارگر نمود. عیناً همان تعریفی که قانون کار ایران 

  سایر  و  سود  سهم  حقوق،  مزد،  از  اعم  السعیحق  دریافت  مقابل  در  عنوان  هربه  که   است   کسی  »کارگر:  دارد

تواند  کند، میبرای کارفرما کار می  »به هر عنوان«کند.« فردی که  درخواست کارفرما کار میمزایا به

مدیره موظف، یا  تواند مدیر مالی، عامل حراست، عضو هیئتیا نقش تحمیلی باشد. می  ،دارای نقش واقعی
شمول  کارگر شرکت فوالد باشد، این افراد به جز آخری کارگر نیستند، ولی در استانداردهای آماری جهان

فریفتارانه  ین،  مزدبگیر نامیده و مزدبگیر در قوان  گیرد،می  هرکس که »به هر عنوان« از کارفرما مزد و حقوق
در بخش خصوصی    استخدامی دوگانه  نظاماست. در برخی کشورها مثل ایران که دارای    کارگر نمایانده شده

است. در قانون    المللی فرانمود مزدبگیر با دو هویت وارد قوانین داخلی شدهتعریف بین  ،و عمومی هستند
[ این تعریف  5]است.  المللی مادیت یافتهیک بینبگیر با همان تعریف »کارگر« ایدئولوژ کار، مزد و حقوق

در    است.   شده  گرتصدی  و   حاکمیتی  ر قانون خدمات کشوری وارد پیکر »کارمند«، در دو گروه مشاغلد
  در   کارمند«  و   »کارگر   هاست،ایدئولوگ  المللی و گفتمانبین  های استانداردهای آماری که برگرفته از تعریف

 استفاده شده   با همان دو هویت  برای کارکنان غیریدی   بگیر«»حقوق  و  یدی  کار  برای   »مزدبگیر«  قالب
ماند  دست را میتر  ایپیشهبگیر، هنرترِ مزد و حقوقکه فرانمود مزدبگیر در شکل فریبنده  طوریبه  [6،]است

شوری  پردازد. در قانون کار در نقش »کارگر«، در قانون خدمات ک که به ایفای نقش در قوانین مختلف می
«ی اجباری ظاهر شده و نظام باورها را  شدهدر نقش »کارمند« و در قانون تامین اجتماعی در نقش »بیمه

ی کار و تامین اجتماعی  گیرد و تحت پوشش ادارهبه این صورت شکل داده است که کسی که مزد می
ست کارمند  ا  میگیرد و تحت پوشش سازمان اداری و استخداولی کسی که حقوق می  است،است کارگر  

است که مزد و    و در تحلیل جمعیت کارگری چنان ماندگار شده  شدتر  تدریج گستردنام دارد. این باور به
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شوند. برخالف  بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی »کارگر« و مزدبگیران دولت »کارمند« برآورد میحقوق
که تحت پوشش قانون کار یا    رگری، افرادیجمعیت کارگری و فعاالن کا  گرانِتحلیل و  هاتصور ایدئولوگ

اجتماعی  بیمه تامین  نظامی،    هستند،ی  نیروهای  برخی  نیستند.  کارگر  اجتماعی  جایگاه  در  همگی 
ثاران دولتی نیز تحت پوشش همین بیمه نکنندگان کارگران، برخی مدیران و جانکنندگان و کنترلاداره

اجتماع  1398هستند. در آمار سالیانه   میلیون نفر کارکنان بخش عمومی ثبت شده است.   5/1ی،  تامین 
گیرند و با دستور قانون مفتخر به کسب هویت  افرادی که از کارفرمای بزرگ یا دولت مزد می  چنینهم
گران  ها حافظان نظام و توجیهاند، همه در خدمت قدرت نیستند، اکثریت آنولوژیک »کارمند« شدهئاید

استثمارند و به گروه میانی جامعه تعلق دارند. اقلیتی نیز مانند کارکنان آموزشی، پزشکی، ثبتی و مالیاتی 

 در جایگاه اجتماعی کارگر قرار دارند.   ــ ها البته نه مدیران آن و ــ

ی  های ایدئولوژی طبقهزنمایی فرانمود مزدبگیر در تعاریف »کارگر« و »کارمند« در قوانین، یکی از پایهبا
کند.  میی کارگر را کوچک  طبقه  ی های واقعی و تحمیلی، محدودهکه با اختالط بین نقش  است »متوسط«  

  از ، در استانداردهای آماری که  ی مزدبگیران را از تنشان بیرون بیاوریمنوشتههای مختلفِ قانوناگر لباس
بگیر، جانشین  ی مزدبگیر و حقوقکنند، دوگانهالمللی عمل میمثابه قوانین بینروند و بهمیفراتر  قوانین ملی  

  مزدبگیر .  است   برده  کشورها   یهمه  به   را   »متوسط«  ی طبقه  »کارگر و کارمند« شده و ستون   ی دوگانه
است و تفاوت نقش واقعی   داری پوشانده شدهسرمایه  یجامعه  در  کار  عامل  به  که  است  شنلی  شاغل  مانند

انسان تحمیلی  میو  نادیده  را  سیاست  و  اقتصاد  در  فرانمودِها  و    ی شالوده  مزدْ  گذارد.  پنهان  را  استثمار 
را  دریافتی چندین میلیونی یک مدیر مدرسه غیر انتفاعی    چنینهمدریافتی بخور و نمیر یک معلم شرکتی،  

که چنین نیست. مزد    است. درصورتی  »ارزش کار« جا انداخته   به عنوانخالف واقعیتْکامالً    به وارونه و
پرداخت سرمایه یا  کار  نیروی  ارزش  روزانه  فقط  کار  از ساعات  بخشی  بابت  کار  استدار  کار    هپرداختن، 

د، غصب  شودار تصاحب میسرمایهاضافی مستقیم و غیرمستقیم توسط    ست که در قالب ارزشا  مازادی
شالوده  کار مازادِ همهمازاد  کار  ولی  است،  استثمار  توسط سرمایهی  نمیی مزدبگیران  شود.  دار تصاحب 

شوند و کار مازادشان  ی استثمار خارج میاقلیتی در مقابل خدمت و سرسپردگی به سرمایه و قدرت از چرخه
ن اقلیت با تصاحب بخشی از ارزش اضافی کل جامعه همین مزدبگیرانی  گذارند. ایدار نمیرا در اختیار سرمایه
اند. اینان نه در  گر و آقازاده این روزها در تیرس خشم مردم قرار گرفتهنام اختالسبه  هستند که بخشاً  

ماعی  اجت  گیرند. جایگاهبلکه در گروه میانی جامعه قرار می  ،دار سرمایه ِنه در جایگاه  هستند  جایگاهِ کارگر 
مجبور به فروش کاالی    شرایط کار و تولیدْ  با نداشتنشود که  کارگر به مزدبگیرانی تحمیل شده و می 

فقط ارزش آن را در قالب قیمت کاالهایی دریافت    هستند و نیروی کارشان در نقش اجتماعی واقعی خود  
جایگاهمی دارند.  نیروی کار خود الزم  بازتولید  برای  اجتماعی  کنند که  نظامی، های  مانند رهبر،  سیاسی 

و  مدیر  اطالعاتی،    و   سلطه  مناسبات  یاداره  و  تداوم  برای  که  است  مزدبگیرانی  به  مختص  ...وزیر، 
  صورت   به   شغلْ  فرانمودِ  کمک   به  مزدبگیران  این  جایگاه .  هستند  سرمایه  نیاز  مورد  کارگران  کردن مرعوب

  سرکوب  جز به  کاری  و   است   سلطه   نظامبه  مختص  و  تحمیلی  های نقش  این .  شودمی  نمایاندهها  آن  نقش
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بران ارزش  سهم ــیکی و ذهنی کارگران و تسهیل فرآیند استثمار ندارند. این گروه چه استثمار شوند  فیز

گیرند. مزدبگیر شکلی اند و همگی در قشرهای میانی قرار میو چه نشوند، به جامعه تحمیل شده  ــ اضافی 
ی واقعی کارگر  ابطهر  است تا حامل کار گذارده شده ی ذات است که مثل ماسک بر چهرهبهمستقل و قائم

مزدبگیر  م از این رو  نقش تحمیلی و نقش واقعی حامل کار از دیده پنهان شود. ه  چنینهمو  دار  و سرمایه

پدرخوانده مشخصمانند  یا  فرانمودینی  شکلی  »مزد«  دراش  و  حال   عین ترین 

انسان در جامعهترین شیوهفریبنده این  ا  داریی سرمایهی حضور  ست. در فریفتاری 

کند، در همان حال به وارونه  یافته همان بس که خود را کارگر وانمود میشکل استقالل

ای است  گر، آقازاده و عضو موظف هیئت مدیرهگر، اختالسمقابل کارگر، سرکوبو در  

 گیرد. گیرد هم در نقش موظف، مزد میکه هم سود سهام می

جنبش   ی رویکردهایی که با شعارهای »مزدبگیران متحد شوید« یا »کارگران و سایر مزدبگیران« در عرصه
ایدئولوگ نیز  و  دارند  حضور  مجذاجتماعی  شکل  های  ناراست  به  را  مزدبگیر  هگلی،  پدیدار  و  ذات  وب 

کنند. این رویکردها با همین  و از منظر این برداشت جایگاه کارگر را تبیین می  کنندمی  پدیداری برداشت 
انگارند.  شوند و مزدبگیر را طبق تعریف آن در قانون کار، »کارگر« میبرداشت ناراست تابع ایدئولوژی می

داری،  ی سرمایهها در جامعهپدیده  ی حضوریا شکل سوم شیوه  ،توجه به فرانمودعدمعلت    این نگرش به
کار همگی مزدبگیرند و هر مزدبگیری کارگر  شود که وزیر و سردار تا رفتگر و برقاز این مهم غافل می

سپاه    یدهشوند، فرماننیست. وقتی »مزدبگیران« یا حتی سایر »مزدبگیران« دعوت به مبارزه و اتحاد می

رئیس نوچهجمهور، سرکوب و  و شکنجهگر،  کارخانه  مالک  قرار  های  مزدبگیر خطاب  مقام  در  نیز  گران 
فراخوانمی مشابه  اتحادی  چنین  حافظان  گیرند.  مزدبگیران  کارگران،  اتحاد  خمینی،  باهم«  »همه  های 

امپریالیستی« قرن بیستم است که امتحان خود را به  ی »ضد  اصطالح ملی در مبارزهسلطه و بورژوازی به
ی سیاست و اقتصاد برداریم، پشت  ها در حوزهی انساناست. اگر صورتک مزدبگیر را از چهره  کفایت داده

شوند. این  کنندگان فرایند استثمار نیز دیده میاداره  گرانِ کارگر واین صورتک عالوه بر کارگران، سرکوب
دار هم نیستند و  نیروی کارشان هستند، کارگر نیستند، سرمایه  یشرایط تولید و فروشنده  افراد گرچه فاقد

می قرار  جامعه  افراد  میانی  گروه  بر صورت  در  آماری  تعاریف  در  که  نیز  »غیرمزدبگیر«  فرانمود  گیرند. 
می»مستقل کوبانده  وارونهکاران«  و  واقعیت  فرانمود  میلیونشود،  آن  پشت  کارنماست،  مزدکاری  ها  گر 

 ست. ا نشسته 

مناسبات    و مبنای اصلی تنظیم  کندمی  طور که ایدئولوژی »مزد قیمت کار است«، استثمار را پنهان همان

کننده نقش  نوع کار است« نیز پنهان  ایدئولوژی »شغلْاست،    داری شدهی تولید سرمایهشیوه

انسان تحمیلی  نقش  و  مناسبات  واقعی  این  در  فرانمودِ  .استها  و  مزد  در    فرانمودِ  شغل 

های واقعی و تحمیلی افراد  آماری عیناً مانند کارکرد خود در جامعه، استثمار را پنهان و نقش  هایگزارش
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دار تا گروه میانی تا کارگر  همین دلیل تمام افراد اعم از سرمایهکنند. بهدر جامعه را با مُهر خود نامریی می
بندی  گیرد و در وضعیتی که نسبت به مزد دارند گروهشات آماری کنار هم قرار میعنوان شاغل در گزاربه

 از مزدبگیر استفاده شده است. صرفاً   ربگیند. در این مقاله به جای مزد و حقوقشومی

 
 

شاغل   ن« یا فرانمودِسراغ آش درهم »شاغال 1398آماری    هایجدولاز    13جدول شماره    بندیگروه  با
  فرانمودِم داد چگونه  ی ها نشان خواههای اجتماعی واقعی و تحمیلی خواهیم رفت. با پاالیش آناعم از نقش

»کارکن مستقل و فامیلی«،   ( 3بگیر« و  مزد و حقوق» ( 2دهنده«  »مزد وحقوق (1  های »مزد«، در قالب
متفاوت افراد را  کامالً    هایداری زده و نقشی سرمایهسیاسی انسانِ جامعه  و  اقتصادی  یبر چهره  ماسک

 است.    کردهخصوص در گروه مزدبگیران پنهان به

 

 ن« پاالیش طبقاتی »شاغال
 

 فرانمودِ مزددهنده، کارفرما  ـ1

بین  کارفرما عنوانی پیکر شخص  است که در قوانین مختلف  و داخلی در  یا یک شخص  المللی  حقیقی 
یافته است. کارفرما یا مزددهنده که در  تدریج استقاللدهد عینیت و بهحقوقی که به عامل کار مزد می

دار نیست.  شود، دارای کارگاه و امکانات تولید است ولی الزاماً سرمایهکار« هم شناخته می»صاحب  عرفْ
در قانون کار »کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است.« در قانون استخدام کشوری کارفرما دولت است.  

انجام امور شغلی  آماری کارفرما شخص حقوقی نیست بلکه »فرد شاغلی است که برای    هایتعریف  اما، در
  بگیر در استخدام دارد.« بنابراین در آمار که شمارش افراد مطرح است، کارفرما خود حداقل یک مزد و حقوق

کند. وی در مقام یک فرد،  تری ایفای نقش میپوشی و فریفتاری بیشص حقیقی است و با پردهخشصرفاً  

این فرد  است.    ــ نگاه اقتصادی خرد یا بزرگکارگاه، ب ــ  خریدار کاالی نیروی کار در یک واحد آماری
  داری که یک کارگر کمکی دارد، مالک کارخانه تواند نیروی کار یک نفر و یا هزاران نفر را بخرد. مغازهمی

شده  از سهامداران و چه بسا فرد استخدام  یک نفرکاری که چند هزار کارگر دارد، مدیر عاملی که  یا پیمان
»کارفرما  همگی  میباشد،  محسوب  بقیه«  ولی  محسوب  شوند،  »کارفرما«  شرکت  آن  سهامداران  ی 

دار  دار یا سرمایهبه نام سهام  یای هستند که در آمار وجود مشخصداران نادیدهسرمایه  دارانْشوند. سهامنمی
در شمارش  ها  داران آنشوند و سهامنام کارگاه یا بنگاه اقتصادی شمارش میهای آماری نیز بهندارند. واحد

https://ssis.sci.org.ir/download/getdownload/15b032e8-a35b-4684-9a35-a5db9803a7ee
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ـ داران  شوند. بسیاری از سرمایهوارد نمی در جمعیت کارفرمایی وجود   ــ ها و بازرگانان داران شرکتسهام ـ

های بیمه و  گروه آماری یعنی دارندگان درآمدِ بدونِ کار، کارکنانِ مزدبگیر صوری در لیست 3ندارند و در  
است. کارفرما یا مزددهنده عنوانی   آمار استتار شدهشان در  « سرشماری و هویت»کارکنان مستقلْ   یگاه

دهد. تمرکز آمار روی اشخاص حقیقی  داران را طور دیگری نشان میدهنده است که واقعیت سرمایهفریب
برد. وقتی فردی حتی  دار را از بین میسرمایههدار و خردسرمایه  شدن کارفرما به فرد، مرز و تفاوتِ   و محدود

  دار باشد.که سرمایهشود بدون آندار میدهنده یک سرمایهباشد، در آمارها بازتاب شتهیک مزدبگیر دا

ور،  کارآفرین، پیشهتواند خُردهمی  ،شودکند و کارگرش کمکی محسوب میکارفرمایی که خودش کار می
دار  ن سرمایهاستادکار یا پزشک و وکیل بوده و یک منشی یا نیروی کمکی داشته باشد. این »کارفرما« چو

بورژوا گفته  خرده  مارکسیستی به این کارفرمایانْ  اصطالحات  گیرد. درنیست، در گروه میانی جامعه قرار می
  5  جدولدار نیستند. در  رد هستند و سرمایهشده در آمار خُشود. طبق آمار اکثریت کارفرمایان شمارشمی

  های کارگاه  دارایها  آندرصد   75شده،  هزار نفر کارفرمایان شمارش 890، از حدود  گزارش تفضیلی مجلس

های  ن« این کارگاهال»شاغ.  گیرندمی  قرار  جامعه  میانی  گروه  در  تربیش  و  کارکن هستند 4تا   1برخوردار از  

 چنین هم  و  اند که با کسر کارفرمایانمیلیون نفر برآورد شده 15/4همین گزارش برابر    8 خُرد طبق نمودار
. در آمار تحت شکل فرانمودی  هستندکار  ها کارگر کارمزدی و اقلیتی مستقلمحافظان نظام، اکثریت آن

همین مقاله خواهیم    یها در ادامهشود. به آنبودن اکثریت کارکنان مستقل دیده نمیخوداشتغال، کارمزدی
ید آن است که فقط اقلیت محدودی  ؤ ها مهای کشور و کارکنان آنکارگاه  شماراهی گذرا به  . نگپرداخت

همین جهت مزددهنده یا کارفرما    های متوسط و بزرگ هستند. به شده دارای کارگاهاز کارفرمایان اعالم
   .است شود و شکلی فرانمودی دار نمایانده میدار و هم خردسرمایههم سرمایه

 
 

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1548890
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1548890
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 دهنده فاقد مزد هاکارگاهدو سوم  

های دارای  الی اصناف و کارگاهع  شورای   فهرستهای کشور،  کارگاه  ی بارهبا مقایسه گزارشات آماری در

میلیون برآورد شده است.   تقریباً حدود سههای کشور  کارگاهتعداد    لیست بیمه تحت پوشش تامین اجتماعی،
تر از سه برابر تعداد کارفرمایان شمارش شده است.  های تحت پوشش اصناف و صنایع بیشمجموع کارگاه

امر مصرف این  دارند،  یا شعبه  از کارفرمایانی که چند کارگاه  اقد  ف  هاید آن است که غالب کارگاهؤنظر 
ها یا کارگران فامیلی بدون مزد هستند که زیر نظر پدر یا مادر کار  . کارکنان این کارگاههستندکارفرما  

میلیون کارگاه فوق، در پایان   3ای به نام کارگاه هستند. از حدود  کنند یا کارگران تک نفره در خرابهمی

های بزرگ بقیه کارگاه کوچک هستند،  وشگاهمیلیون کارگاه دارای جواز که به جز فر 3/ 2تقریباً    1397 سال
ها در  شوند. اکثریت غالب آندرج و مدام به روز رسانی میسایت دبیرخانه اصناف  در جدول اکسل زنده در  

  شده،شمارش  کارفرمایان  درصد از 80اند. حدود  نیز ثبت شده  خدماتی   های بازرگانی وطرح آمارگیری کارگاه

  باالی  هایکارگاه  درصد کارفرمایانْ 20فقط.  کنندمی  اداره  را  کارکن 4  تا 1  غالباً  و  نفر 10  زیر  هایکارگاه

های بزرگ و متوسط عموماً بیمه هستند، کارگاه  در   صنعتی  کارگران  که این  به  توجه  با.  دارند  کارکن  نفر 9

  یا  ــها  آن  درصد 3  از  تر کمصرفاً    فوق   درصد  20آماری تامین اجتماعی از    یسالنامه  18 به استناد جدول 

  گان شیفته  توجه  بذل  جهت.  دارند  نفر 49  باالی  کارکن  بوده،  متوسط  و  بزرگ  کارگاه  ــ کارگاه   هزار 32

صنعتی  در  درصد 3  این  از  کارمولد، های  کارگاه  از  سال 49باالی    آمارگیری  در  فقط  1398 نفر   ،

میلیون   این گزارش، یک  2 میلیون »شاغل« ثبت شده است. در اکسل شماره 1/34کارگاه صنعتی با   6534

ـ   نفر 1000استثناء  به ــ  همگی   11 ها شاغل مولد و در اکسل شماره نفر آن مشمول بیمه هستند. تصویر    ـ

نفر   49های باالی  دهد. کارگاهرا دو سال قبل از این آمارگیری نشان می  وضعیت واحدهای صنعتیآخر  

زیر   واحدهای  اما  بقیههستندتر  نفر، بیش 49کمابیش مشابه هستند.  کارگاه.  تولیدی،  ی  از  های  بخشی 

شده در اکسل سایت شورا در  هزار کارگاه تولیدی درج  430های تحت پوشش شورای اصناف حدود  کارگاه

http://irna.ir/xjtF4S
https://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Ostan.aspx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/bazargani-khdamat-s97.pdf?ver=Hxiz9pet2fl8cMerJkWRvw%3d%3d
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1400/sanat10-1398.pdf?ver=aUE8XL2mjH4TQKy7ReIPwA%3d%3d
https://www.iribnews.ir/007MeO
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سال  کارگاهبا  که    هستند  1397 پایان  از  زیر  بخشی  هم 49های  کارگاهنفر  این  دارند.  اکثراً  پوشانی  ها 

 هستند. کارکن  4  تا  1مزدبگیر ندارند و دارای  

 
 

 
 

  فرانمود مزدبگیر  ـ2

زمانی تحت حاکمیت اخص کارفرمای  صورت مزدکاری و مزدبگیران« ذکر شده در آمار بهحقوق»مزد و  
ندارند  خاص  ی مزدبگیران کارمزدی هستند و کارفرمای  بقیهجا که  از آنخصوصی و عمومی قرار دارند.  

تری همراه  بیشها با رمز و راز  در گروه »کارکنان مستقل و فامیلی« پنهان هستند و نقش فرانمودین آن
  ماسکی  آماری،   و  ملی  های هویت  بدون  و  ذات خودشبهاست. در مجموع، فرانمود مزدبگیر در نقش قائم

ی  دارانهگروه در مناسبات سرمایه 2خود در  ی ن کار با گذاردن آن بر چهرهت که عامالاس  مزد  محتوی   با

مزدبگیرانِ ضد   ( 2-2شوند.  یانی واقع میمزدبگیرانِ حافظ نظام سلطه که در گروه م ( 1-2یابند.  حضور می
نظام سلطه که در جایگاه کارگر قرار دارند. در این قسمت مزدبگیرانی که تحت نظارت اخص کارفرما قرار  

. من این گروه آماری  شوندمیدارند و در آمار نیز تحت همین عنوان ثبت شده اند، در دو نقش فوق تفکیک  
 .نامممیمزدبگیران مستقیم   را کارزمانی اعم از مزدزمانی یا 
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 مزدبگیرانِ حافظ نظام سلطه  -2-1

ها بخشی  محافظان نظام سلطه یا مدافعان تداوم استثمار عمدتاً افرادی هستند که جایگاه و نقش فعلی آن
  بلکه نقشی تحمیلی  ، ها مانند معلم و زارع و رفتگر نقشی واقعی نیستاز الزامات نظام سلطه است. نقش آن

ادارها برای  که  سرمایه  یست  بهروابط  آن  تداوم  و  حفظ  و  دفاع  و  نگهبانی  آمدهدارانه،  سپس وجود   ،
استاندار  یواسطهبه و  بهدقوانین  شدهها  باورها  نظام  وارد  »شغل«  توسعه  نام  و    یاست.  مدرن  دولت 

سرمایهانحصاری مستمرِ  شدن  افزایش  به  به  و    ناممزدبگیرانی  نظامیان  مدیران،  سفید،  یقه  کارکنان 
محافظان نظام سلطه    را  هاداری انجامیده است که من آنفرهنگ سرمایه  یهای بازتولیدکنندهایدئولوگ

و منبع درآمدشان مزد است. اما به دالیل زیر کارگر  هستند  ها همگی فاقد شرایط و ابزار کار  م. آنناممی
  عمومی  هایبخش  فوقانی  ی رده  در   ب  و  الف   گیرند و در دو گروهِمیانی جامعه قرار مینیستند، در قشرهای  

 : کنندمی محافظت سلطه نظام  از  عمومی  بخش غیرفوقانی ی رده و  خصوصی و

 بران ارزش اضافیالف( سهم

بلکه مزدشان دهند  دار نمیفی افرادی هستند که نه تنها ارزش مازادی به گروه سرمایهاضا   ارزش  برانسهم

آن به  که  باالست  میچنان  امکان  ــها  تولید  شرایط  خرید  با  غیرمنقول دهد  و  منقول  اموال  ــ   سهام، 
خود اختصاص دهند. این افراد    به نیز  سهمی از کل ارزش اضافی اجتماعی را به صورت سود، بهره و رانت  

در بخش خصوصی در جایگاه مدیران، نیروی   ( 1اند:  فوقانی بخش خصوصی و دولتی جا گرفته  ی در حوزه
ها، موسسات  فرآیند تولید و تحقق ارزش در شرکت  ی کارشان صرف کنترل، نظارت، مشاوره، مدیریت، اداره

داری از  شود و یا در نقش واقعی خود به علت برخورای میو انحصارات تولیدی، مالی خدماتی و رسانه
های  های ایدئولوژیک دارای درآمد سازندگان گفتمان ِ مهارت خاص هنری، ورزشی و نویسندگی در جایگاه

فوقانی کالً فاقد نقش واقعی هستند   یدر بخش دولتی مزدبگیران رده ( 2.  هستندصورت کارمزدی  کالن به
مراتب مدیریتی  ود تا در سلسلهشمی  لها به عنوان نقش یا شغلشان به جامعه تحمیی آنو جایگاه همه

  سامان دادن  صرف کارشان  نیروی موجود،  وضعِ حقوقی  و نظامی سیاسی، نهادهای ساختار سیاسیِ اعم از

  جمهور  ییسر  رهبر،   و   شاه   از  قدرت   فوقانی  مراتب سلسله.  شود  سرمایه   منطق  چهارچوب  در   اجتماعی  زندگی
ران و مشاوران، نمایندگی مجلس و شوراهای  ظمدیران، نا  ن وا عاونم   تا  وزرا  دولت،   هیئت  وزیر،نخست  تا

 دولتی،  واحدهای   مسئولین  نظامی،  مسئولین  و  مقامات  افسر،  و  سرهنگ  سرداری،  و  فرماندهی  شهری
حاکمیتی  کلیدیِ  هایپست  کالً  و  مدیرانشان  و  شهرداران  فرمانداران،  استانداران،  چنین هم[  7]مشاغل 

  همگی   کاری  واحدهای  رأس  در  دولتیشبه  و  دولتی  هایشرکت  مدیران  و  موظف  یمدیرههیئت  اعضای
ها با  . آنهستند  سلطه  نظام  حافظان  و   سرکوب  هایارگان  و   حاکم   ایدئولوژیک  های دستگاه  کنندگاناداره

م ساختار سیاسی و تامین امنیت سرمایه، مزدهای کالن و  وبرای حمایت از مالکیت، حفظ و تدا هدف و  

های تحمیلی یا واقعی، نیروی  در نهادهای خصوصی و دولتی و در نقش ( 3یا  ،  گیرندهای مختلف مییارانه
گفتمان بازتولید  و  تولید  را صرف  ایدکارشان  میئهای  تدوولوژیک  خدمات  این  اهم  و  کنند.  تحلیل  ین، 

https://shenasname.ir/estekhdam/96-163467
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اشاعه نشانه  ی ساماندهی  تدوین  عمومی  کتاب،  اخبار،  متن  قوانین،  مانند  غیرگفتمانی  و  گفتمانی  های 
مقاله  برنامه اینترنتی،  و  تلویزیونی  جهت های    سازندگان .  است   کارگران  تحمیق  و  ذهنی  سرکوب  و... 

  و با نشان   کنندمی  ها را تصرفذهنمان  ز  طول  در  آن  مفسران  و  گرانتحلیل  ایدئولوژیک،  هایگفتمان
دگر را  واقعیت  کل  واقعیت،  از  کوچکی  بخش  می  و   ونگ دادن  جلوه  وارونه  ادارهحتی  و  دهند.  کنندگان 

شوند و  سه گروه الف، گرچه »مزدبگیرند« اما استثمار نمی  کنندگان نظم سرمایه و قدرت سیاسی در کنترل
دادنِ  ها در سازماننقش آن  ؛داران همانندندی به گروه سرمایهی اخذ بخشی از ارزش اضافی اجتماعاز زاویه

سرمایه و مقابل    یرا در جبهه  ایشانی کارگر و سرکوب فیزیکی و ذهنی این طبقه،  کشی از طبقهبهره
قرار می بهکارگران  آندهد،  اکثریت  دلیل  بههمین  بالقوه  و  بالفعل  از  برقرارنگهها گرایش  دفاع  و  داشتن 

داری انحصاری هستند و  تر محصول سرمایهها بیشاترداری دارند. این مدیران و تکنوک سرمایهمناسبات  
 بهبود  و  ها حفظارت بر فرایند تولید و قدرت سیاسی را به عهده دارند. آنظکنترل و ن  ساختار مدیریتیْ  در

  ی تالطم که مبارزهم  های دوره  در   رو  همین  از.  دانندمی  موجود  وضع  تحکیم  و  حفظ   در  عمدتاً   را  موقعیتشان
کند، برای ممانعت از سقوط نظامِ سلطه و تحکیم مناسبات  طبقاتی سقوط حاکمان وقت را گریزناپذیر می

با این هدف که دموکراسی پارلمانی را در    ،شوندعبور از حاکمان سیاسی می  ی افزایی سرمایه آمادهارزش

خواندن برخی نمایندگان در مجلس به   ی ایدار نگه دارند. کُرحاکمان بعد بازتولید و مناسبات تولیدی را پ
داری که سخنوران مخالف در  طلبان دیروز و مدعیان اصالحات در نظام سرمایهشکل افشاگری یا اصالح 

 . است خور روز نرخ  به نان عبورکنندگان همین یزمره از ،اندها شدهرسانه

  گران اجرایی و ذهنیب( سرکوب

و تبلیغ ضرورت مناسبات استثماری آن را بر   و توجیه   اجرای مستقیم تامین امنیت سرمایه   گروه،  این  افراد
ِازای فروش نیروی کارشان است. اما در کل ارزش اضافی عهده دارند. منبع درآمد این گروه نیز مزد یا مابه 

 ی. کارگر نیز نیستند. زیرا مانند »مزدبگیران« رده نیستند اجتماعی در قالب سود، بهره و رانت معمواًل سهیم 
ها ساختار سیاسی، نقش اجتماعی واقعی در تولید و بازتولید شرایط زیست ندارند و جایگاه اجتماعی آن فوقانی  

یا شغل آن  تداوم ساختار که همان نقش تحمیلی  برای  اداره   هاست  برای  دارانه، روابط سرمایه   ی سیاسی، 
ها نیروی است. آن   وجود آمده   یا توجیه استثمار کارگر به ،  نگهبانی و دفاع از حفظ و تداوم امنیت سرمایه 

های فرهنگی، اداری، مالی و نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی یا حوزه   ی کارشان را صرف خدماتی در حوزه 
ی جامعه است. افراد گروه ب نیز با سه الیه در گروه میانی دارانه ی سرمایه کنند که مختص سامانه حقوقی می 

داری، مامور های تحمیلی مختص نظام سرمایه مجریان نظم دولت و با نقش یا در جایگاه  ( 1گیرند: قرار می 
شوند، خود را »مجری اداشتن استثمارشدگان می ن وجهت سرکوب فیزیکی و به تمکی  پنهان و آشکار دولت 

ند د، مان ن کن داران را تامین می نام »حفظ امنیت« تمامًا امنیت سرمایه ه  نامند و ب قانون«، مامور و معزول می 

های یه، ناجا تا وزارت اطالعات، گردان ی قضا   ی اطالعاتی از سپاه تا قوه  - کارکنان نهادهای مختلف نظامی
امنیتی امام علی در سپاه، گاردهای ضداغتشاش، نیروهای انتظامی، کارکنان سازمان امنیت، نیروهای فعال 

https://www.radiofarda.com/a/seven-layers-of-suppression-in-Islamic-republic-of-Iran/29421805.html
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 طرح   طبق  که  بود  جهت  همین  و... به  ها، لباس شخصی ها گرو شکنجه   ها های بسیج و مساجد، زندانبان پایگاه 

، مشاغل مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی »   یکلیه   مجلس،  در   1399 ر مه  در   دولت  کارکنان  دهیسامان 

های یا در نهادهای ایدئولوژیک، نیروی کارشان را صرف اشاعه و تبلیغ گفتمان  ( 2شدند.    حاکمیتی محسوب« 
های گفتمان نویساِن رسانه گران، مجریان و مقاله کنند. گزارش سرکوب ذهنی کارگران می ولوژیک جهت  ئ اید 

مجموعه  کارکنان  سازمان مسلط،  به  نزدیک  فیلم  و  محتوا  تولید  با های  امنیتی  و  اطالعاتی  نظامی،  های 
کمیت، وران پنهان حاها در قالب سخن ها، لباس شخصی ساختارها و تشکیالت عریض و طویل، طالب حوزه 

 را  خود   کار   نیروی   واقعْی  نقش   در   شده گزینش   صورت   به   یا  ( 3...    کتاب و هنر و ی  کارشناسان سانسورکننده 
ن   امور  تسهیل  برای رده ظحافظان  در  سلطه  می   یام  و فوقانی  رهبری  ستاد  پرسنل  مانند  گذارند 

ئول دفتر، متصدی )مشاغل( منشی، رییس دفتر، مس  های سازمانیجمهوری و مجلس و نیز »پست  ریاست 
جمهور، استانداران، معاونان دفاتر وزیران و معاونان رییس   ی نویس در حوزه امور دفتری و بایگانی و ماشین 

 مزدبگیر  ب   و  الف   گروه   سه   هر   های تحمیلی شوند.« در نقش محسوب می   شغل حاکمیتی ها،  راز آن ت وزرا و هم 
 سیاسی،  ساختاِر  فوقانی   ی رده   در   الف   گروه   اگر .  شوند می   محسوب   میانی   از قشرهای   و   سلطه   نظام   حافظ   و 

اداره   ی زیکی و ذهنی استثمارشوندگان و در رده فی  سرکوب   ده سامان  اقتصادی،  کنندگان و فوقانی ساختاِر 
گران این سرکوب، نگهبانان و توجیه   مجریان پائین،    یگروه ب در رده   ، کنندگان نظم سرمایه هستند کنترل 
ها در های سیاسی که باالیی . با این تفاوت که بر خالف گروه الف، در دوران بحرانی و کشاکش هستند نظم  

دارانه خود در مناسبات سرمایه   ، امکان دارد دچار تردید شوند و از جایگاه اجتماعی گیرندسراشیب قدرت قرار می 

  . شوندجدا  

  کارگران مزدبگیر مستقیم -2ـ2

  ــ که عموماً تحت نظارت کارفرمای اخص هستند ــ  با کسر مزدبگیران فوقانی و غیرفوقانی حافظ نظام 
صورت یدی و غیریدی  عمومی به  ی مزدبگیران خصوصی وبگیرانِ« مستقیم، بقیه  از کل »مزد و حقوق

»مزد یا قیمت کار«    یکنند و در شکل فریبندهی مولد و غیرمولد کار میواقعی برای سرمایه  یدر نقش
گیرند.  ازاد کارشان را نمیگیرند، اما مارزش بازتولید نیروی کارشان را می  صورت کارزمانی یا کارمزدیْبه

دارند. اقلیت کارگرانِ مزدبگیرِ    مستقیم قرار  یاین بخش از مزدبگیران در جایگاه کارگر یا استثمارشونده
، بیمه اجباری دارند، مشمول ضوابط قانون کار یا استخدام  هستندمستقیم »رسمی« یا دارای روابط کاری  

»حساب و کتاب« دارد.    و جهت برآورد مالیاتْهستند  مجوز  شده، دارای  کشوری هستند، محل کارشان ثبت

بقیه    و  دارند   ی کار دائم  ــ مانند معلمان ــ  ها دائم کار نیستند، فقط کارگران مزدبگیر دولتیی آناما همه
ساله و از قابلیت تمدید برخوردار است.  ها معموالً یککار و دارای این امتیاز هستند که قراردادهای آنموقت

آنا تعلق  امر  بیین  لشکر  به  نمیثباتها  منتفی  را  کارگاهکاران  کارگران  باالی  کند.  ولی   49های  نفر 
  ی های بزرگ و کلیهها و سوپرمارکتجات بزرگ دولتی و خصوصی، فروشگاههکاری مانند کارخانغیرپیمان

روه هستند. اکثریت کارگران  های دولتی اعم در این گکارگران دولتی مانند معلمان و کارکنان بیمارستان

http://hamshahrionline.ir/x6JJF
https://shenasname.ir/estekhdam/96-163467
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کارِ کامل، فاقد امنیت شغلی، فاقد یا  ها موقت. آنهستندرانده  حاشیهرسمی« یا بهمزدبگیرِ مستقیم، »غیر
رانده هستند که  ی اشتغال یا به حاشیهکارانِ حوزهثباتهای قانون و بیدارای بیمه، فاقد مزایا و حمایت

کنند و یا  نفر کار می 10های زیر  . کارگران این بخش یا در کارگاهکنندکار میعموماً در بخش خصوصی  

های تامین نیرو و  سپاری کارها به شرکتنفر محصول تعدیل ساختاری و برون 10های باالی  در کارگاه

  شوند.کارگران »ارکان ثالث« محسوب می هستند وپیمانکاران 

 
 

و برای    سرانجام رویم، آماری که  می  رسمی«ن رسمی و غیر»آمار تفضیلی شاغال  5سراغ جدول شماره  

معیارهای استانداردهای جهانی که در این آمار نیز استفاده شده  منتشر شده است.  1400 اولین بار در سال
و از نظر من مثل    ی دولت بر محل کار، بیمه و بعد جمعیتی کارگاه تدوین شده تحکم اراده  یاست از زاویه

است. اما چون تنها منبع موجود برای تکمیل بحث است،  ه  گر منعکس شدیای دسایر موارد واقعیت به گونه
ن رسمی و  شود. بر این مبنا با پاالیش طبقاتی »شاغالاستناد به آن انجام می  یش مزدبگیران باپاالناگزیر 

 توان برآورد کلی و بسیار تقریبی از تعداد کارگران مزدبگیر مستقیم کشور داشت:  غیررسمی مزدبگیر« می

کنندگان  چه ادارهچنان  شده در آماربگیران عمومی اعالممیلیون مزد و حقوق 6/3  ر دولت: ازکارگران مزدبگی
، بدون  شودگران اجرایی آن یا »مشاغل حاکمیتی« کسر  سرکوب  چنینهمکنندگان قدرت سیاسی  و کنترل
  گرِ کارگر هستند وشده دولت، حافظان نظام و سرکوباکثریت کارکنان اعالم  [8]نشدهگران اعالمسرکوب

که غالب مزدگیران    هستندکارگر    ــ دولت   مزدبگیران  درصد 40در تخمین حداکثری   ــ ها  اقلیت آنصرفاً  
اساتید، پرسنل بهداشت و درمان عمومی، کارگران شرکتتصدی مانند معلمان و  های دولتی، گر دولت 

 گیرند. ا دربرمی... رو 1393 سال ی گانه موضوع بخشنامهیازده»مشاغل کارگری« 

میلیون نفر شاغل مزدبگیر مستقیم بخش خصوصی،   6/9کارگران مزدبگیر مستقیم بخش خصوصی: از  

با کسر حافظان و    میلیون نفر مزدبگیر 8/2، فقط  5 طبق جدول »رسمی« و بقیه »غیررسمی« هستند. 
رسمی« باقیمانده کارگران مزدبگیر مستقیم بخش  کنندگان نظم سرمایه از »مزدبگیرانِ رسمی و غیرتوجیه

https://amar.org.ir/Portals/0/News/1400/1_Eshteghal%20va%20Bakhsheh%20Rasmi%20va%20Gheire%20Rasmi.pdf
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میلیون شاغل مزدبگیر »رسمی و غیررسمی« در بخش عمومی و   2/13این ترتیب از خصوصی هستند. به

  مشمول  هستند و  »رسمی«  مزدبگیر  کارگر  ،هاآن  درصد 25  ین تخمینتردر بیش  ،اقلیتیصرفاً    خصوصی
  گروه در  که   هستند  سلطه  نظام  حافظان   مزدبگیران  نیز   اقلیتی.  شوندمی  شهری نظم   قانونی  ضوابط  یکلیه

حاشیه الزامات قانونی، شامل کارگران    در   و   »غیررسمی«  مزدبگیر   کارگر   اکثریت،  ولی.  دارند   قرار   میانی

مصطلح به ارکان    یهاها و پروژهدر پیمان  بیمه  برخوردار ازنفر و کارگران   10های زیر  بدون بیمه در کارگاه
  ی تامین اجتماعیْ صرف داشتن بیمهیا به  ،ی مزدبگیران آماری کارگر نیستند. بنابراین همههستندثالث  

مزدبگیری فرد تحت ستم و استثمار یعنی کارگر نیست، بلکه فرانمود واقعیت    رسمی نیستند. اصوالً هر
بر  گر و سهمسرکوب  بلکه به کارگر را پوشانده    ماسک نه فقط استثمار و ستم سرمایه  چونهماست که  

 است. ارزش اضافی را نیز پنهان کرده

  نه مزدبگیر، نه مزددهنده، »کارکنان مستقل و فامیلی« فرانمودِ -۳

های  خود موضوعِ مزدبگیری، تمامی تفاوت بستگی به »اقتصاد سیاسی از شدت دل 

  گیرد.« مارکسشکلی آن را نادیده می 

  5 اند باز هم در جدولگذاری شدهدو گروه بعدی که در استانداردهای آماری »کارکن مستقل و فامیلی« نام
قرارگرفته سنجش  مورد  مزد  فرانمود  آن  .اند با  آماری،  تعاریف  بلکه در  مزددهنده  نه  و  مزدبگیر  نه  ها 

شوند. این عناوین صورتکی بیش نیستند. اکثریت  »خودفرما«، »خوداشتغال« و »غیرمزدبگیر« نامیده می
 .هستندکارگر از نوع کارمزدی اخص  زیر کاران به دالیل اصطالح مستقلاین به

های مختلف دارد و محدود به مزد زمانی نیست. کارگر نیز فقط کارگری نیست که طبق تعاریف  زد شکلم
تمام آماری »به صورت  پارهاستانداردهای  یا  کار میوقت  ازای  وقت  در  و    دریافت   حقوق  و  مزد  آن کند 

  اش درفرما یا نمایندهکار   مستقیم  نظارت   تحت   کار  قانون   طبق   که  نیست   کارگری  به  محدود  یا   کند«،می
های مشمول  مزدی، که جهت تشدید کار در کارگاهکند. این شیوه کارمدت معین کارزمانی و کارمزدی می

  کارزمانی  شکل  با  خلط  علت   به   آن   خودکنترلی  محتوی  که   کاردمزدی است   شود، شکلی از قانون اعمال می

یکمزدبگی  به  محدود  نگاه  این  نقدِ  در  مارکس .  است  شده  محدود جلد  در  فصل    سرمایه  مری  آغاز 

نوشت:  زمان دل» کاری  شدت  از  سیاسی  بهاقتصاد  تفاوت  بستگی  تمامی  مزدبگیری،  موضوعِ  های  خود 
کند.  سپس مزدبگیری را در دو شکل بنیادی آن کارمزدی و کارزمانی نقد می  «گیرد. شکلی آن را نادیده می

را  ها  اند و من آنلطِ جامعه مزدبگیر تعریف یا مصطلح شده بر این اساس، کارگرانی که در گفتمان مس

شکل ناقصی   ،وکوپال هستندیال عمدتاً مزدبگیر زمانی یا کارمزدی بی  نامم،کارگران مزدبگیر مستقیم می
های  خصوص سنجشها و به. دراین گفتمانهستنداز کارمزدی که تحت کنترل کارفرما، زمان و حداقل مزد  

ی زمان و بدون حداقل مزد، »مزدبگیری« محسوب  بدون کارفرمای معین، بدون محدوده  آماری، کارمزدی

  شود می  از این نظر که در کارمزدی کیفیت و شدت کار با خود شکل مزد کنترل شود.  نمی

اراده تحت  کارگری  وقتی  زائد.  عموماً  کار  بر  نظارت  بهو  نباشد  کارفرما  ناراست  ی 
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ماند.  و اسارت وی در چنگ دالالن سرمایه، نادیده میشود  می  تعبیر  غیرمزدبگیر یا کارکن مستقل

دی  شود، نظارت بر کار تا حد زیاجا با خود شکل مزد کنترل میجا که کیفیت و شدت کار در این»از آن
  مراتبی سلسله  ی یافتهسازمان  نظام   نیز  ... و ی کار خانگی مدرن  شود. همین است که کارمزدی پایهزائد می
  کارگر مزدبگیر  و  دارسرمایه  بین  رخنه  برای   را  هادالل  کارِ   ...کارمزدیدهد.  ستم را تشکیل می  و  استثمار

فردی را که    استفاده از این نوع کارمزدیْالشخوران دولتی در معادن کوچک ایران با  [  9«].کند  می  ساده
ی  کنند. در بحران دورهمیبدل  عامل خود    به  برای تشدید کار همکارانش با تطمیع  ،کارگر استش  خود

نیروی کارِ در اختیار استثمارِ سرمایه را افزایش    شدن بازار کارْ  حاضر نیز مشابه ربع آخر قرن نوزدهم، اشباع
بودن  یی  است. نامر  های سرمایه انجامیدهی نامریی دالالن و واسطهدر شبکهو به گسترش کارمزدی    داده

بر شرایط  تأکید برنشتاین  جا با »دهد. دیدگاه من اینها، کارگران را در ظاهر مستقل نشان میاین واسطه
  مشابه  است...«   شده  استتار   »خوداشتغالی«   عنوان  با  که   ای کارمزدی  جمله  ... از   نیروی کارناهمگونِ فروش  

ارزش تحقق    و   دوشتبدیل  پول    به   تا   فروشدمی  خیابان   کنار  را  ای کنندهتوزیع  کاالهای  که  فردی .  است
کارمزدی   ،یابد نوع  از  مزدبگیر  کمیت محصوالت    او  ؛ستا  کارگر  اساس  بر  را  کارش«  »قیمت  یا  مزد 

یافته برای تحقق ارزش  آورد و مازاد کارش با عدم کاهش ارزش اضافی اختصاصمی  دسترفته بهفروش
فروش مستقل  آید دستنظر میشود. بهها تقسیم میکنندگان کاال یا واسطهدار و توزیعکاال، بین سرمایه

کردن ارزش  کننده، کاالی نیروی کار خود را برای متحققتهیه اجناس از توزیع اما در اصل با  ،کندکار می
معامله  آن کارمزدی  شکل  در  پیشاپیش  استثمار    کندمیها  نیز  شدیدتر  منزل    شود.میو  در  که  خانمی 

  کند، میها عرضه  کند و محصول کارش را به سایتکند یا بافندگی میسازد، سبزی پاک میواره میگوش
مغازهیا   واسطهدار محل میبه  به  را  پیشفروشد، کشاورزی که محصولش  فروش  های جهاد کشاورزی 
بهمی آماری  گزارشات  و  سیاسی  اقتصاد  در  همگی  مستقلکند،  کارکن  مُهر  با  باوارونه  و  فرانمود    کار 

ارمزدی هستند، اما  اند. این افراد عموماً کارگران مزدبگیر در شکل کغیرمزدبگیر و خوداشتغال استتار شده
دارا با  که  مییتولیدکنندگانی  تولید  محصول  کمکی  نیروی  بدون  و  شخصی  با  ی  را  محصولشان  کنند، 

فروشند، مزدبگیر نیستند، مستقل کار  کنند و خودشان کنار خیابان میدار یا دالالن سرمایه مبادله نمیمغازه
است. من فقط این افراد را کارگر  مبادله نشده  مایهیا خوداشتغالند، نیروی کارشان هم کاال نیست چون با سر 

گویم که در اقلیت هستند، هر چند این اقلیت نیز وابسته به بازار و تحت تحکم  کار یا بدون مزد میمستقل

  جا نیست. که جای بحث آن این هستندکار مجرد 

کنند ها کار میکار در آمار که در خانه یا کارگاهی زیرزمینی یا خرابهاد با فرانمود مستقلافر  غالب  اکثریت
فروشند، نیروی کارشان کاالست زیرا آن را به صورت کار اجتماعاً الزم  یا در مترو و کنار خیابان جنس می
به شکل کارمزدی    فروشند و »قیمت آن« راشان به دالالن سرمایه میمنعقدشده در محصوالت تولیدی

. این نوع کار، کار نظافتی یا آشپزی در  است گیرند. کارشان نیز در مشابهت با ترم »کار خانگی مدرن«  می
های کوچک  خصوصی کارگر یا کارگاه  یجهت کارمزدی در خانهاست  اصطالحی  بلکه  خانه دیگران نیست،  

https://wp.me/p9vUft-30u
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ترین شکل،  دقیقسال قبل به 150س  مارک  .ای و پیرامون آن شکل گرفت ثیر نظام کارخانهأتت  که تح
است: »این نوع کار}کار خانگی مدرن{    کاران امروز و کارگران کارمزدیِ »غیررسمی« را نشان دادهمستقل

های انبوه  به واحد خارج کارخانه، یعنی تولید کارگاهی یا انبار آن تبدیل شده است. سرمایه عالوه بر توده
ی  از کارگران مشغول در کار خانگی را که در شهرهای بزرگ یا در حومه  دیگری  ... ارتش  کارگران کارخانه 

  خانگی،   کار  اصطالح به  در  ... استثمار داردحرکت وا میهای نامرئی نیز بهنخ  اند، با رشتهشهرها پراکنده
  کاهشها  آن  پراکندگی  دلیل  به   کارگران  مقاومت  نیروی  زیرا  است  جدید  کارگاهی   تولید  از  آورترشرم
گر خود را بین کارفرما به معنی اخص کلمه و کارگر قرار  های چپاولابد، زیرا مجموعه کاملی از انگلیمی

 پناهگاه  واپسین  این  در   چون  سرانجام  ... و شودقاعده میدهند. چون استخدام کارگران بیش از پیش بیمی
اوج    رقابت  کرده،  نیاز«  بر  »مازاد   راها  آن  کشاورزی  و  صنعت  که   هاییتوده  برای به  کار  یافتن  برای 

 [  10...«] رسدمی

نحو  داری در کارمزدی، آزادی عملِ گسترده دارد تا ارزش مصرفی نیروی کار کارگر را بهاستثمار سرمایه
قاعده و تا سرحد بردگی استفاده کند. کارگران کارمزدی کارفرمای اخص ندارند، اما تحت تحکم منطق  بی

ب توزیعسرمایه  به  کارشان  نیروی  فروش  واسطها  و  کاال  شبکهکنندگان  در  سرمایه  نامرهای  از  ئای  ی 
استثمار سرمایه قرار گرفته کردن  اهرمی در خدمت طوالنی  چونهمی  داند، زیرا کارمزشدیدترین شکل 

ودن  ب ءبودن کارزمانی و استثناه  شدن«، قاعد »جهانی  شرایطکند. در  زمان کار و کاهش مزدها عمل می
ی  تر در شبکهشدن است. کارمزدی در شبکه غیررسمی تولید و تجارت خُرد و بیشه  کارمزدی در حال وارون

رانده کارگرانِ  است.  مستمر  افزایش  حال  در  جهانی  جنوب  کشورهای  در  سرمایه  دالالن  شده  نامریی 
شوند.  تر میمزدبگیران کاری روز به روز بیشها« اعم ازکارگران مزدبگیر زمانی یا یا »غیررسمی حاشیهبه

و در بین   هستندتر از کارگران »رسمی« « بسیار بیشدهد کارگران »غیررسمیدر ایران نیز آمار نشان می
اکثریت»غیررسمی در  بنگالدش،  «، کارگران کارمزدی  پاکستان،  نیجریه،  هند،  مانند  در کشورهایی  اند. 

  کارگری   جمعیت   درصد 90و تا    درصد 50  باالی  کارانکارگران کارمزدی و مستقل  نیا،اویتنام و اتیوپی و تانز
  ترکم  بسیار  و   کارمزدی   کارگران   ی چهره  بر  تربیش  که   است  ماسکی  فامیلی«  و   مستقل  »کارکنان. هستند

 . پردازیممیگذرا به آن  2-3  بخش در که است شده زده  میانی گروه در پنهان دارسرمایهخرده ی چهره بر

  کارگران مزدکاری بدون کارفرمای اخص، خود کنترل کاری کامل -۳-1

به کارگران  فامیلی«،  و  مستقل  »کارکنان  غالب  کارگران  راندهحاشیهاکثریت  این  هستند.  کارمزدی  ی 
کنند، فاقد ابزار و شرایط  میدگی، خانواری یا با یک یا چند شریک کاری فعالیت  اخودشان انفرادی، خانو

ها به بازار وابسته و تحت  ی زندگی خود و خانواده چیزی جز نیروی کار خود ندارند. آنکارند و برای ادامه
ی کاال تولید و یا کاال را خرید و  ئمراتبی و نامرداران نادیده در یک شبکه استثمار سلسلهحاکمیت سرمایه

ها در خانه یا یک آلونک به نام کارگاه و یا زمین کوچکشان  یدی آنرسانند. کار تولسپس به فروش می
ها و  روتماماً وابسته به بازار است. در کار خدماتی نیز نیروی کارشان برای تحقق ارزش کاال، کنار پیاده
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شود. این کارگران در بخش کشاورزی زمین کوچکی دارند یا  مترو با سرمایه دالالنِ تجاری مبادله می
  شان بازتولید نیروی کار  ی کنند، به سختی قادرند حتی هزینهتنهایی در آن کار میاند. وقتی بهه کردهاجار

 را به دست آورند و درآمدشان در حدی نیست که نیروی کمکی بگیرند. 

ها عمدتاً  دهند، آن کارکنان بخش کشاورزی، یک سوم کارکنان مستقل و فامیلی را تشکیل میدرصد 80
شان  . فاقد کارگر مزدبگیرند به تنهایی یا با خانواده در زمینهستندنشین  زمین« یا دامداران کوچ   بردار »بهره

ی  کنند ولی در واقعیت کارگرند. وسائل معاش و تولید هنگامی که دارایی تولید کنندهکار یا دامداری می
زمان وسائل استثمار  که هم شودشوند. دارایی زمانی سرمایه محسوب میمستقیم باشند، سرمایه تلقی نمی

شوند. زمین  ی سرمایه تجاری میهایشان وارد زنجیرهاز کارگر و سلطه بر وی باشد. دامداران در فروش دام
کمبهره مشکل  علت  به  نیز  عامل  برداران  نیست  تولیدشان  ابزار  کشت،  امکانات  سایر  نداشتن  و  آبی 

فروش محصوالت خود در  بزار تولید، تامین آب و پیشها مجبورند جهت تامین است. آنا  استثمارشان شده
آقاهای وابسته  ست عضو شوند یا به حاج که زیر سلطه جهاد و وزارت کشاورزی های تولید و عرضهتعاونی

اداره تعاونیکنندهو  واسطهی  و  شرکتها  کشتهای  تعاونی و  های  شوند.  متوسل  واسطهزرع  و  های  ها 
  کارگر   یک  برابر  چندین  را ها  آن  کار   نیروی  و   خرندمی  را   کشاورزان  محصول  شکل کارمزدی کشاورزی به

  اسفناک   وضعیتی  خود  محصوالت  شدن دست  به  دست   زنجیره  پایین  در  کشاورزان.  کنندمی  استثمار  شهری
اذای فروش نیروی کار خود  فروش یا فروش محصولشان به صورت کارمزدی حتی مابهها با پیشآن  دارند

حاشیه شهرهای بزرگ، کولبری،    شوند. هجوم بههای اضافی« تبدیل میآورند و به »آدمدست نمیبه  را هم  
 . ستهاآن وضعیت  یدهنده... نشانورود به باندهای سیاه کاال و 

،  های خیابانفروشفروشان، فروشندگان متروگرد و گلگرد، دستشندگان دورهروف  نیز  خدمات  بخش   در
گان کاال هستند. وقتی صدها کودک برای فروش گل و سیگار اجیر و به نام  کنندهکارگرانِ پنهان توزیع

خیابان به  مستقل«  می»کارکن  فرستاده  مترو  و  هم  ها  کاالست  خرد  توزیع  عامل  که  اجیرکننده  شوند، 
کند. افراد مافیایی  ها را استثمار میتر آندهد و هم با شدتی بسیار بیشهای سربار خود را کاهش میینههز

آخر  یو گرداننده و  را در شهر پخش  زبالهشب پس  پشت صحنه، کودکان  از آنجمع  ی ماند  را  ها  شده 
منطقه زیر نظر فردی به نام  شوند، در هر  کار« شناخته میگرد و »مستقلخرند. این کودکان که زبالهمی

ندهای زباله، غیرمستقیم به کودکان مزدکاری  امها در قالب خرید پسکنند. اربابآن منطقه کار میارباب  
مافیای گُل و مافیای کاالی استوک چینی ند زباله،  امد. کودکان کار در چنگ مافیای پسندهناچیزی می

ی  های سرمایه که یارانهکنند. واسطهاما مجاز نیستند بگویند برای چه کسی کار می  ،همه جا پخش هستند
حکومتی به صورت سرقفلی مناطق و مترو را برای عرضه کاال دارند، کاالهای کیفیت پائین را برای فروش  

به دست متر سریع  و  خیابان  نظر میو میفروشان  به  از  رسد دستفروشند.  این کاالها  فروش  با  فروش 
آورده همان مزد  دستفروش بهدستچه  آن  اما در واقعیت  ،است  التفات خرید و فروش سود کسب کردهمابه

یافته  رفته از محل ارزش اضافی اختصاصفروشوی یا ارزش نیروی کار اوست که به نسبت کاالهای به

https://medn.me/2XKjl
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هزینه تحبه  میهای  تامین  ارزش  سرمایهقق  که  نادیده  شود. سودی  واسطهگیرند  میدار  دست  و  به  ها 
نتیجهآورندمی دست  ی،  مازاد  عدمکار  باعث  که  است  اختصاصفروشان  اضافی  ارزش  به  کاهش  یافته 
 هاست. آن

رضه تولیدکنندگان خانگی و برخی کشاورزان چند سال است حاصل کارشان را از طریق سایت »باسالم« ع
گردن می  تجاری  شرکت  آن کنند،  تولیدات  »باسالم«  به کلفت  را  می مصرف ها  سپس کنندگان  فروشد، 

 به  کند و می   غصب   را  کارگران   این  مازاد  کار   عماًل طوری که به   دارد، می   بر   پیشاپیش   را   فروش  هر  درصد  20
 تجار .  گرداندبرمی   را  کارشان   نیروی  ازای مابه   و  شده مصرف   موادخام  ارزش   فقط   خانگی  کارگر  یا  کشاورز
 بردگان  این   کنند و استثمار می   مزدکاری   صورت   به   مرزها   در   کولبر   نام   به   را   کارگر   هزاران   نادیده،   بزرگ 

 روزانه  درآمد   درصد 18  غیره   و  تپسی  و  اسنپ  رانندگان.  شوند می   ثبت  مستقل«  »کارکن   آمارها  در  شریف
 و...  دهند می   اینترنتی  های هولدینگ   و  دولتی   خواران رانت  به   را   خود 

ی نظم شهری  هحاشی  کارهای   به  ورود  به  مجبور  زنان،   تا  سال  ده   از  تر کم  کودکان  از  ها، خانواده  تربیش
شده  رو برای فروش کاالی دریافترود، پدر فرزندان کوچکش را کنار پیادهاند. صبح مادر یک کارگاه میشده 

  از   مستقیم  مزد  مادر.  شودمی  کار  و خود به صورت راننده اسنپ مشغول  کندمی  های بازار مستقراز دالل
گیرد، فرزندان  کند و مزد غیرمستقیم می می  کارمزدی  اسنپ  هولدینگ  برای  پدر  گیرد،می  مستقیم  کارفرمای

ا هنوز  گیرند، یکی مزد زمانی دیگری مزدکاری. امی خانواده مزد میکنند. همهنیز مانند پدر کارمزدی می
  ها خانه  وارد  کرده،  نفوذ  هاکوه  پشت   شدن سرمایه،ها پاسخ بازتولید نیروی کارشان نیست. جهانیکار آن

  یاش را محاصره کرده و همه را پیرامون این رابطهیرون کشیده، زارع و خانوادهب  مدرسه  از  را  کودکان  شده،
ها، خانه، خیابان، مترو و دنیای ی تولید و تحقق ارزش در زیرزمیناجتماعی وارد فرایند پیوسته و وابسته

دار تا اجناس دست دوم، نیروی کار و  بافت و ترشی خانم خانهمجازی کرده است. اکنون همه چیز از دست
مثابه کاال دلبری  شود و بهار میهای بدون حساب و کتاب وارد باز سایت  یجسم زنان برای فروش با واسطه

های سربارِ سرمایه را کاهش و با ارزان  حران، هزینهب  کند. این فرایندهای پیرامونی سرمایه در پاسخ به می
شدگان  راندهحاشیهست. بها شدت افزایش دادهدن ساعت کار کارگر، نرخ استثمار مطلق را بهد کرو نامحدو

ها از نظر کمیت کار،  شوند. آنها میکه برای بقای خود وارد تور واسطه  مزدکار، ارتش مازاد کار هستند
شوند.  های اجتماعی، استثمار مطلق میحداقل دستمزد، نداشتن بیمه و حمایت  تر از مزد ناچیز، حتی کم

ها با سن، ملیت، جنس و اقوام گوناگون از توقعات حداقلی برای امرار معاش برخوردارند و با حداکثر  آن
  ناپذیری از نیروی کار ارزان در دسترس سرمایهن، مخزن پایانییزمان کار و حداقل مزد و شرایط زندگی پا

از حوزهمی این کارگران، خارج  نگذارند.  اما زنجیرشده بهظی  بدون کارخانهم سیاسی    یمنطق سرمایه، 
، وابسته به بازار و برده ادهماندن خانوکالسیک و بخشاً بدون کارفرمای اخص، گیج و پریشان از گرسنه

 اند. تمام وقت آن شده
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  که   زندانیان  کنند،می  معرفی  دارخانه  را  خود  و  پنهان  را  کارشان  که  زنانی  سال،  ده  زیر  کار  کودکان  اگر،
  ...   کنند والهای سیاه که کارشان را به آمارگران اعالم نمیکا  کنندگانتوزیع  چنینهم  کنند،می  کارمزدی 

  جمعیت  کل  از   کارمزدی  ی راندهحاشیهبه  کارگران  من   نظر   به   شود،  اضافه   کاران«»مستقل  آماری   ارقام  به

  .هستند تربیش بسیار  شدهسرشماری فامیلی«  و مستقل »کارکنان   آماری

 خردکارفرمایان  نادیده، مزددهندگان -۳-2

های صنعتی،  بردار زمین که کارگاهبهرهاقلیتی بین »کارکنان مستقل و فامیلی« وجود دارد به نام مدیر یا  
اداره می پنهان  با کارگر مزدبگیرِ  را  زمین کشاورزی  یا  مالی  تولیدی و  کنند. مالک  کشاورزی، خدماتی، 

و   تعمیرگاه  و  مغازه  یا  ساختمان  یک  در  اتاقکی  یا  کارگاه  نام  به  خود  کار  جهت  فضایی  کارند،  شرایط 
اند و خودشان با نیروی کمکی کارگران مهاجرِ بدون پروانه کار یا  زیرزمینی کوچک دارند یا اجاره کرده

  دهند و برای فرار از بیمه کنند، »مزد« ناچیزی به این کارگران میکارگران مزدبگیر نادیده در آن کار می
ها و دالالن سرمایه  واسطه  چنینهمکنند.  کار« معرفی میو مالیات، کارگران را پنهان و خود را »مستقل

شبکه کارمزدیْ ئنامر  ی در  استثمار  »مستقل  ی  را  خود  مینیز  معرفی  یا  کار«  کارفرمایان  این  کنند. 
کنند، عمالً بخشی از گروه  »مزددهندگان« ناپیدا تا وقتی کارگرانشان محدود است و خودشان هم کار  

ی شهرها اداره  استثمار را در حاشیهی  ئی نامرمیانی پنهان جامعه هستند که در انباشت خرد فعالند و شبکه
دارانی نیز از بازنشستگان دولتی یا کارکنان دولت و نهادها هستند که  ها معدود سرمایهکنند. در میان آنمی

کنند یا  ای از خانواده را در یک دفتر بدون آرم و نام جمع میهای دولتی، مجموعه بستهبا استفاده از یارانه

  کنند.نفره کار می نشینند و با ثبت امور حسابداری صوری، مثل یک بانک تکمی  در یک حجره در بازار

  نام   به  اداری  واحد  یک  در  یا  خانه  در  فرزندانشان  یا  فرزند  و  تابلپ  یک  با  کاال   یعمده  کنندگانتوزیع
دهند و چون عضو اتاق بازرگانی هستند با دفتر و دستک  یم  سامان   را  کاال  تلفنی  فروش  و  خرید  بازرگان،

ثبت مالیات محدود میصوری  نقلیه موتور و عمدهشده،  داران  فروشان، سرمایهدهند. فروشندگان وسایل 
که حساب و کتابشان ارزی و در دبی و کشورهای دیگر است اما حساب ریالی    هستندبدون حساب و کتاب  

  کارگران  از  درصد 40  های بازرگانی وخدماتاز کارگاه1397طرح آمارگیری سال    صوری در ایران دارند. در

ه موتوری کارگران فامیلی  نقلی  وسایل   فروش  هایکارگاه  کارگران  از  درصد  66 و   فروشان عمده  های کارگاه
در استاندارهای    ،گیرند»مزد« میدهند نه  ها چون نه »مزد« میاند. مدیران این کارگاهو بدون مزد درج شده

  هستند،شوند و چون در مالءعام در تیرس مامورین مالیاتی  آماری »کارکنان مستقل و فامیلی« شناخته می
 . شوندشده و رسمی محسوب میمعموالً ثبت

شماره  جدول  تعی  5 در  معیارهای  در  نیطبق  غیرشده  و  رسمی  شاغلین  تفضیلی    حدود   رسمی«»آمار 

اند. کارشناسان رسمی  شده  محسوب  غیررسمی  درصد 70  و  رسمی  بخش  در  مستقل  کارکنان  درصد 30
های بدون کارگر، یا دارای  ها، مغازهدادگستری، وکال و پزشکان بدون منشی و بدون سهام در بیمارستان

  ... های تحت نظارت جهاد کشاورزی وبرداران کشاورزِ عضو گروهی تعاونیکارگر فامیلی بدون مزد، بهره

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1399/bazargani-khdamat-s97.pdf?ver=Hxiz9pet2fl8cMerJkWRvw%3d%3d
https://amar.org.ir/Portals/0/News/1400/1_Eshteghal%20va%20Bakhsheh%20Rasmi%20va%20Gheire%20Rasmi.pdf


545 
 

اند. از منظر شکل استثمار  منظور شده  رسمیْ  ــ رکا   ل مح  ثبت  و  بودنمشخص دولت ــ  یزاویه  از  تربیش

  های زمین  مالکین ــ  خرد  بردارانبهره  چنین  هم  منفردکار  تعمیرکاران  و  فروشانخرده  درصد 30اکثریت این  

  و عدم   کارشان  نیروی  فروش  یزاویه  از   و  ندارند  کارگر  و  کنندمی  کار   خودشان  که  هستند  ــ کوچک
« ندارند. ولی متحصصین  فرقی با کارگران کارمزدی »غیررسمی  اجتماعی،  حمایتی،  امکانات  از  برخورداری

های مختص به خود عضو  چون در کانون  ،منفردکار از کارشناس تا پزشک و وکیل که دفتر و کارگر ندارند
 کار رسمی هستند.شده دارند، مستقلو موقعیت شناخته

  پراکسیس منتج از آنبرآورد جمعیت قشرهای کارگری و 

سال   آمار  به  رجوع  »شاغال   ــ 13و    5  های جدول ــ  1398با  یا  اقتصادی  فعاالن  تقریباً  مجموع  ن« 

ثبت شده است، که با    ــ دولتی و خصوصی  ینشدهفعاالن اقتصادی اعالماحتساب  بدون   ــمیلیون   24

شده  شمارش ــمیلیون نفر، اگر کارفرمایان خرد و کالن   27از این    ؛شوندمیلیون نفر می 27کارگران بیکار  

ها  آن درصد 80یعنی حداقل د، بقیه نکسر شوــ  کار و »مزدبگیران« حافظ نظام سلطهو پنهان در مستقل

  ی حوزه  در  کارگران  این  اقلیت:  دارند  قرار  استثمارشونده  یا   کارگر  جایگاه  در  ــ نفر   میلیون 21  از  بیش ــ

  مصطلح   قلمرو،  این خارج   درصد 75  حداقل  یعنی  هاآن  اکثریت  »رسمی«،  به  مصطلح  شهری  نظم  و  قانون
از نظر شکل مزد خود دو گروه   راندهحاشیهرانده هستند. کارگران بهحاشیهسمی« یا کارگران بهربه»غیر

  تا  1  های زیر ده نفر، عمدتاًکارگاهتردر  کارگرانی که تحت نظارت اخص کارفرما هستند. بیش ( 1  هستند:

ی  نفر در حوزه 9  ای با حدود کم و بیشپروژه  و  پیمانکاری  هایتر در کارگاهو کم  هستندنفر پراکنده   4
. چون برخی کارگران این بخش  است  عمدتاً به شکل همیاری که  کنند  انرژی و مناطق ویژه و آزاد کار می

ی اجباری تامین اجتماعی هستند، نباید با کارگران »رسمی« خلط  مهها تحت پوشش بیبه علت الزام پیمان

کارگران بدون نظارت اخص کارفرما: این کارگران با ترم »کارگران خانگی مدرن« قرن نوزدهم   (2. شوند

ها قرارداد، مزد،  کار هستند. آنتر مستقلو کم  ــ کارمزدی  ــمزدبگیر نادیده    تر کارگرمشابهت دارند، بیش
کارگاه معین و »کارفرما«ی معین ندارند که با روش اعتصاب یا ترک کار اعتراض کنند و برای بیرون  

شوند. شورش که خود یکی  ریختن خشم خود در شرایط موجود، به شورش و عصیان در خیابان متوسل می

تا آبان و اردیبهشت و   96 ، از دی 70 یرین فراز آن است، از اوایل دههتاز فرازهای انقالب و البته خونین
مبارزه  این شکل  عموماً  راندهروزها  کارگران  بهی  »غیررسمی«،  حاشیهشده  کارگرِان  است.  قانون  ی 

حاشیهموقت چانهکارانِ  حمایتی  و  مزایا  فاقد  کاری،  امنیت  فاقد  قانون،  قراردادِ  زنی  فاقد  جانبی،  های 
. قراردادهای  هستندداری، بدون پوشش قانون کار، فاقد بیمه و حتی حداقل مزد  ی استاندارد سرمایهجانبهدو

پیمان   ای، حجمی، مثلثی،موقت این کارگران عموماً سفیدامضا، کارفرمانوشته، آزمایشی، کارآموزی، خیریه
رانده حداقل  حاشیهسمی« یا بهراصلی کارگران »غیر  ینفره و نیز فاقد امکان تمدید است. مشخصهیک

  پایین   به   مدام   چندکاری،  صورت   به   کاری زیاده.  است  ثبات مزد و حداکثر زمان کار در سیکل تکراری کار بی
ها نه  تر انجامیده است. آنتر و بیشا به زیاده کاری بیشلذ  و   آن   ارزش   زیر   به   کار   نیروی  قیمت   آمدن
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های مختلف در روز کار  شب در نقش 10تا    ــ گاهی 8  تاصبح    6 ــساعت   16  تا  12  گاهیساعت   8
شان را تامین کنند. معلمی که صبح معلمِ، عصر راننده تاکسی و شب  د و باز هم قادر نیستند زندگینکنمی

کاری  ی مولد و غیرمولد کارگر با زیادهشپز یا تولیدکننده غذاست، فرای پوستهدر یک رستوران شیک، آ

درصد اشتغال کشور   60: » 98 های مجلس در زمستانطبق گزارش مرکز پژوهششود.  شدت استثمار میبه
می تشکیل  غیررسمی  مشاغل  استانرا  از  بسیاری  در  غیررسمی  اشتغال  سهم  حتی  و  کشور  دهند  های 

تر در شهرهای محروم، اعتراضات در شکل شورش  تعجب ندارد اگر بیشبنابراین،  درصد است.«   70باالی
رانده یا »غیررسمی« ایران در  حاشیهی حضور کارگران بهه اعتراضات سویهو عصیان بروز کند. این گون 

  کارگران   غالب   اکثریت   تقریببه ها با نقد و پاالیش »مشاغل غیررسمی«ست که تعداد آنا  ی طبقاتیمبارزه
 دهد. را تشکیل می کشور 

شکل مزد و موقعیت »رسمی  بندی قشرهای مختلف کارگر را از نظر  آمار فوق فقط جمعیت کارگران و گروه
ها، ساختار زیست و کار کارگران است  ها، درصدها و موقعیتدهد. این پدیدهو غیررسمی« به ما نشان می

چه  آن  ست،گستریفرایندی پراتیکی، خودزاینده و پیوسته در حال تکوین و میدان  اما طبقه نیست. طبقه
کند، تحول فرایند  گران تحمیل میتوان آن را بر سلطهدهد و  ی کارگر را در دید قرار میهستندگی طبقه

داران و قدرت  شکل اعتراضات گروهی با برنامه و بدون برنامه در مقابل سرمایهبه پراتیکی زیست روزمره 
انبوه پراکندگی محل کار،  سیاسی است. در این تحول، شکل استثمار کارگر، تغییرات جمعیتی،  کاری یا 

همین جهت هستندگی  کننده دارند. بهینیابزارهای ارتباطات انسانی نقشی تع  چنینهمرکا  ثباتثبات یا عدم
کند.  مختلف بروز می  های شکلهاست و در  لفهؤتحت تاثیر این م  تاریخیْ  یی کارگر در هر لحظهطبقه

تا قبل از   طبقاتی در این مدت و  یی اخیر مشهود است. میدان مبارزهطبقاتی دو دهه  یاین امر در مبارزه

تپه، کارگران شرکت واحد، فوالد و هپکو و مشابه  ، در تصرف بخشی از معلمان، کارگران هفت1396 دی
ها در کارخانه، کارگاه  شوند. آنها بود که همگی کارگران مزدبگیر کالسیک و »رسمی« محسوب میآن

دارند، مدت قراردادهایشان    قشرهای دیگرکنند، کاری معین و کمابیش پایدارتر از  ی مُجاز کار مییا موسسه

بخشد که منجر به برخورداری  بودنشان را استمرار می هم تمدید است، این امر باساله و قابلیا دائم یا یک
اجباری دارند، تحت پوشش قانون کار و قانون خدمات کشوری    ی، بیمهشوداز نماینده و فعاالنی معتمد می

 چنینهمکاری در بخش دولتی،  کاری در بخش خصوصی و ثباتز حداقل ثباتعلت برخورداری ا   هستند، به 
زنی مثل سندیکا و کانون صنفی برخوردارند،  های چانهگرایی از توانایی ایجاد سازمانی زیسته تشکلتجربه

ای  هشده به صورت اعتصاب و ترک کار، تحصن و تجمع در مکانریزیرو امکانات اعتراضات برنامه این از

دادند، اکنون بعد از سه دهه تعدیل  اکثریت کارگران کشور را تشکیل می  1357 مشخص دارند. در انقالب 
های  شوند. سیاستتر هم میی بحران به مرور کمساختاری، اقلیت کارگران کشورند و در صورت ادامه

کاران  عمومی به پیمانکاری، انتقال کارکنان رسمی دولت و ارجاع خدمات  تعدیل ساختاری، گسترش موقت
نیرو در سه دههو شرکت تامین  انجامیده است.  های  این کارگران  به کاهش مستمر جمعیت  ی گذشته 

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1548890
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فرایندی که همچنان ادامه دارد. با روند کاهشی جمعیت کارگران »رسمی« و افزایش جمعیت »غیررسمی«  
اعتراضآن جنبش  هاها، شکل  و  کرد  تغییر  خیاهم  خودانگیخته  مرور  های  به  اینترنتی  ارتباطات  و  بانی 

ی روابط  حاشیهها یا اکثریت کارگران کشور، آنان که به، »غیررسمی«90 یتر شد. از نیمه دوم دههبیش
شده  رانده  سرمایه  و  کار  مبارزهاستاندارد  اعتراضات    یاند،  و  کشاندند  کشور  سراسر  به  را  طبقاتی 

را وارد میدانی کردند که ک به  مختص بود.  مخود  انحصاری کارگران »رسمی«  از دو دهه در تصرف  تر 

، تا  ، بسته به اندازه کارگاهاست آبان  انسان پراتیک اعتراضی این کارگران که شاخص آن اشکال اعتراضی 

کرده بروز  دو شکل  در  کارگاه ( 1  :استکنون  در  »غیررسمی«  کارگران  های  در شکل شورش، مختص 
  دیگر یککه به دلیل پراکندگی محل کار، قادر به شناخت و اعتماد به    استشمار  کوچک با تعداد انگشت

نه ایجاد  برنامهبرای  اعتراضات  یا  خود  با  ریزیادهای  یا  ندارند  اخص  کارفرمای  چون  نیستند.  شده 

  هایحراستی  دید  تیرس  در  دارند،  مشترک  درد  موجود  بحران  در کنندخردکارفرمایان که خود هم کار می
  در   حضور  کار،  محل  از  آزاد  خروج   به   قادر  سرعت  به  نیستند،  هم  شناخته شدن  نگران   و  نیستند  کاری انبوه

دومین شکل پراتیک اعتراضی کارگران   (2یر کارگران مشابه خود هستند.  سا  با  صدا شدن  هم  و  خیابان

های متوسط و  در کارگاه ــ  ایشرکتی، پیمانی و پروژه ــ  مختص کارگران ارکان ثالث  شدهراندهحاشیهبه

است که با روش اعتراضی   ــ  آزاد و ویژهدر بخش نفت، گاز و انرژی هم چنین مناطق  ویژه  هب  ــ بزرگ

سال اخیر   30. این کارگران در طول استخوان اعتصاب، تحصن و توقف کار همیعنی کارگران کالسیک 
اند، اما چون هنوز فرایند  »غیررسمی« گذار کرده  ی کارگرانِ مزدبگیر وزهح  به  تدریجبهاز بخش »رسمی«  

« خود را  رسمیهویتی بین کارگران کالسیک »رسمی« و»غیر  ها در برزخسازی ادامه دارد، آنخصوصی
می ثالث«  س»ارکان  زیستهتجربه  یهبقانامند.  انبوهی  حوزه،  این  کارگران  تاثیر  ی  بخشاً  و  کاری 

ها را مشابهِ کارگران کالسیک  های خاص در برخورداری از ثبات حداقلی کار، پراتیک اعتراضی آنتخصص

»ااست.  کرده   حوزهکارگران  در  ثالث«  تشکلرکان  ظرفیت  از  انرژی  حساس  گرایی  ی 

  .« برخوردارند«، همزمان از جسارت شورشی کارگران »غیررسمیکارگران »رسمی

اصطالح  ههای فوق در این دهه، شکل گیری روابط انسانی بمشترک و قوت هر سه شکل خیزش ینقطه
رغم  بهدنیای مجازی است. این ابزار توانست توسط کارگران فرهنگی که    یواسطه»افقی« و نامتمرکز به

 . شود استفاده  احسن نحو مدارس مختلف پراکنده هستند، به در بودن «»رسمی

 از جمعیت کارگری  درستهای نابرداشت

آن شیوه جااز  اجتماعی  مناسبات  آماری،  استانداردهای  سرمایهکه  تولید  پیکربندی  ی  و  منتزع  را  داری 
مشابهی دارند. سازمان تامین اجتماعی    هایگون و تعریفولوژیک دولت همئاند، با کارکرد نهادهای ایدکرده
قانونکنندهبیمه بیمه  ی »مزدبگیران«  از حق  ارتزاق  با  نهادها است که  این  از  پرداختی، کار یکی  های 
ی اجباری به »مزد  . این سازمان با اختصاص بیمهاستهای اقتصادی کشور  ترین هلدینگزمان از بزرگهم

ها و حتی فعاالن کارگری ایجاد  ها، ایدئولوگست در آکادمیسیندری ناباورهای  بگیران« موفق شدهو حقوق

https://wp.me/p9vUft-1cZ
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بر  بیمهکه مشموالاین  کند مبنی  یا  قانون کار  اجتماعی همه »کارگر«  ن  تامین  اجباری  د! هستنشدگان 
کند و استانداردهای آماری  قانون کار چنین گفته است. گفتمان مسلط جامعه این قوانین را مدام تکرار می

قالبی عمومی  یاهرزادهکه خو در  آنقوانین هستند  بر  نیست.  ها صحه میتر  واقعیت چنین  اما،  گذارند. 
که نقد شد، اکثریت »مزدبگیرانِ« دولت و اقلیت »مزدبگیران« بخش خصوصی که در لیست سازمان  چنان

صندوق سایر  و  اجتماعی  بتامین  عالوه  نیستند.  کارگر  بوده،  سلطه  نظام  حافظان  خاص  در های  آن  ر 

یا    ــ داران سرمایه ــهای بزرگ و کوچک کشور، برخی سهامداران  ها وکارگاهها، پروژهها، پیمانشرکت
شوند و یا در خارج  اعضای هیئت مدیره با سمت موظف بوده، با قرارگرفتن در لیست بیمه مزدبگیر تلقی می

ها  ها و عروسوستان و وابستگان خانواده، نوهها، حتی دآن  یند اما نام خودشان، خانوادهاکشور در حال بزم
این ترتیب عالوه بر  ه  است. ب های کاری مختلف ثبت شدهی تامین اجتماعی با سمتهمه در لیست بیمه

کاسه  گیرند و همه یکهای بیمه، کنار کارگران قرار میداران و منسوبانشان در لیستحافظان نظام، سرمایه
گیرند. متاسفانه برخی فعاالن کارگری  سنجش جمعیت کارگری کشور قرار می  شده، معیار مزدبگیر محسوب

با معیار »مزدبگیری« مورد  صرفاً    ت از قانون و استانداردهای ایدئولوژیک، جمعیت کارگری را ی تبع  نیز به 
کنند.  ن« را جمعیت کارگری معرفی می»شاغال   یترین شکل کلیهسنجش نادرست قرار داده، در افراطی

سازمان    اجباری  هایشدگان در لیستگرفتن نقش واقعی اقلیت کارکنان دولت، فقط بیمهنیز با نادیده  برخی
ن اعم از کارگر، گروه  کلیه شاغال  فعال کارگری  کنند! به طور مثال یکتامین اجتماعی را کارگر خطاب می

ی کارگر ایران یک  ن« را کارگر اعالم کرده است: »طبقهشده در لیست »شاغال  داران وارد میانی تا سرمایه

طور که در جدول اول دیده  جوی کار( است و همانومیلیونی )بدون احتساب بیکاران در جست 23جمعیت  

میلیونی   23میلیون( در بخش صنعت اشتغال دارند.« این عدد   3/7درصد از کل این جمعیت ) 31.5شود  می

میلیون   3/7. از  استکه شامل مزدبگیران حافظ نظام هم    است  1397 ن« ذکرشده در آمار سال»شاغال
از    می کنند.بقیه در بخش ساختمان کار    سه میلیون در صنعت مشغولند.   حدوداستناد، مورد    شاغل صنعتِ

در کارگاههای باالی  کارگر صنعتی  میلیون   3/1تر از  این تعداد پس از کسر حافظان نظام و کارفرمایان، کم

ی کارگر ایران با استناد دیگر در تبیین و ارزیابی وضعیت فعلی طبقه  کارگری  فعال  یکمی کنند.    نفر 49
ی  های بیمه را »طبقه قانون کار، کلیه »مزدبگیران« لیست  2ها و آمار سازمان آمار بر مبنای ماده  به داده

می اعالم  طبقهکارگر«!  »امروزه  از  کند:  بیش  جمعیتی  با  ایران  کارگر  در بخش 26ی  نفر  های  میلیون 
نعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف  ص

شامل   بیمه 13.7استخدامی،  خصوصی،  میلیون  بخش  بخش   3.7شده  در  شاغل  مزدبگیر  میلیون 

  نوان ع  زیر  که   استثمارشدگانی  اما  اند،شده  منظور  کارگر  نظام  حافظان  فعال،  این  نظر  از  ...«  عمومی،

  !نیستند کارگر نیستند، بیمه ولی هستند پنهان کار« »مستقل

جود آمد راه را  و  که گفته شد معیار نوعی و حقوقی استخدام دوگانه که توسط بورژوازی در اروپا بهچنانهم
ایدئولوژی    یهای اولیهنام »کارمند« در دولت گشود و یکی از پایهافتن انتزاعی بهی   برای استقالل و مادیت

http://hamshahrionline.ir/x6jTp
https://www.iribnews.ir/007MeO
http://hamshahrionline.ir/x6jTp
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ی »متوسط« شد. حامیان این ایدئولوژی در ایران مزدبگیران بخش دولتی مصطلح به »کارمند« را  طبقه
ی سازمان تامین  های بیمهی »متوسط« ملقب و مزدبگیران بخش خصوصی در لیستطبقه  مستثنی و به 

واقعی افراد در تولید و بازتولید  کنند. به این ترتیب نه جایگاه  ناراست »کارگر«ی برآورد میاجتماعی را به
مادیت انتزاعات  بلکه  استخداماجتماعی  و  کشوری  استخدام  اجتماعی،  تامین  )کار،  قوانین  در  های  یافته 

یافته در قوانین  . این انتزاعات اعم از تجسمشودمیی کارگر  های طبقهها و تحلیلکش سنجشخاص( خط
سخنگویان نهادهای دولتی در طول زمان به باور تبدیل و در    های اقتصادی وهای آکادمیسینیا گفتمان

ایدئولوژی طبقه  هایقالب  و  نامولد«  و  »کارگرمولد  ت مزدبگیری،  »متوسط«  تعأی  در  کنندهینیثیر  ای 

چنان اسیر  که همعلت آن  رویکرد سنتی بهگذارند.  ی موجود میرویکردها به استثمار در جامعه

و  دوگانه بهپدیدار است، شکلی هگلی ذات  را  مزد  مانند  فرانمودی  گانههای  ی  مثابه 

کارگر    ،ی مزدبگیرانکه در بعد افراط همهطوریبیند. بهداری نمیسوم مقوالت سرمایه

تولید و بازتولید اجتماعی فقط    یشوند و در بعد تفریط، جایگاه فرد در سامانهبرآورد می

های مختلف از این رویکردهای  نمونه  .شودمیان مولد  کارگر صرفاً    شامل بخشی از کارگران یا 

های مرتبط  یتر و کتابیهای چپ، تون دولتی، اخبار، نشریات رسمی، سایتهای مسئوالسنتی در سخنرانی
دیسه  شود. فرانمود مزدبگیر تضاد طبقاتی را پنهان و موجد تصوراتی کجبه اقتصاد سیاسی فراوان دیده می

طور که »مزد« ارزش نیروی کار را  شد، هماناست. در رجوع به آمار نشان داده  از جمعیت کارگری شده

مزدبگیر نیز فردی با    ،کندپرداخته را پنهان مین و کار   هپرداخت کند و تفاوت کار»قیمت کار« وانمود می

ـ  نقش واقعی ــ کارکرد معین در جامعه است که تفاوت کارکرد انسان برای تولید شرایط زیست   و کارکرد    ـ

ـ انسان برای محافظت از سرمایه   ـ  نقش تحمیلی ـ شود که کارکرد  گذارد و چنین وانمود میرا نادیده می  ـ
این ض و ضروریست.  جامعه الزم  در  گروهی  یا  فرد  جامعههر  سرمایهرورت مخصوص  سایر  ی  و  داری 

نقش و جایگاه افراد و . به همین جهت  نیستانسانی    یو ضرورت یک جامعه  استهای سلطه  نظام

الیهگروه )طبقات،  اجتماعی  شیوههای  در  قشرها(  و  عاملی  تولیدسرمایه  یها  داری، 

  .ضات موجود استها و اعترا کننده در تعریف کارگر هم چنین ارزیابی خیزشتعیین

 گیری: نتیجه

 مزد  و شاغل فرانمودهای پشت اجتماعی هایگروه  و افراد استتار نقش و جایگاهـ  الف

پوشی استثمار  با پرده  و  داریسرمایه  یروابط واقعی در جامعه  با پنهان و وارونه کردن  های فرانمودینشکل 
ن سرمایه  دار و عامال . فرانمود شغل برای سرمایهکنندمیها را برابر  ی انسان، همهو نقش واقعی انسان

تعینقش مختلف  مییهای  آن ن  میکند،  انسان  واقعی  نقش  کنار  را  وها  زیر    گذارد  سرمایه  و  کار  تضاد 
کردن استثمار زیر ماسک »قیمت کار«،  مزد نیز با پنهانماند. فرانمود  ی فرانمود شاغل نادیده میپوسته

کند. همین  جایگاه افراد و قشرهای اجتماعی را زیر پوسته فرانمود مزدبگیر و مزددهنده خلط و رازآمیز می
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ی مولد، کارگر، مزدبگیرِ  کند. مزدبگیرِ سرمایهپوشی است که تعریف کارگر را ایدئولوژیک و چندپاره میپرده
شود.  ی »متوسط« وانمود میکاران، طبقهخدماتی و در ذهنی  کشزحمتکاران،  ی نامولد در بدنیسرمایه

دهد و تمامی عوامل سرمایه با  چپ فریب می ای ماهر همه را از کارگر تا روشنفکرمزدبگیر چون هنرپیشه
آن تحمیلی  نقش  و  تطهیر  »متوسط«  میعنوان  نادیده  فرانمودها  دو  این  واکاوی  می  ماند.  دهد، نشان 

می استثمار  واقعی  نقش  در  مزدبگیران  آناکثریت  اقلیت  اما  تحمیلشوند،  نقش  در  و ها  عامل  شده، 
میزگخدمت سرمایه  تضمین    شوند ار  جنایت  و  سیاست  مدیریت،  با  را  استثمار  فرایند  تشدید  و  تداوم  و 

شده در  ینییخی خود، در جایگاه تعکنند. نقد فرانمودها، انسان را در هستی و موقعیت واقعی و فراتارمی

ـ  کارکرد   ویژگی،  دو   با   انسان،  شرایط  این   در .  دهدمی  قرار  داری شرایط تاریخاً مشخص سرمایه   نقش  معینـ 

  جایگاه،  این  در.  شودمی  کارگر  جایگاه  در  قرارگرفتن  و  کارش  نیروی   فروش   به  مجبور   مازاد،  کار  و   ــ واقعی
ی ارزش  مثابهبه  ی سرمایهچه در سویهشود: »آنر کارگر دیده میمنظ  از   بلکه  سرمایه  منظر  از  نه  استثمار

پدیدار می سویهمازاد  در  بهشود،  دقیقاً  کارگر  بهی  احتیاجاتش  ورای  مازاد  کار  جلوه  عنوان  کارگر  عنوان 
کارگر بازتعریف شود قلمرو  گاه که استثمار از منظر  ( بر این اساس، و آن324،  1973)مارکس،    کند.«می

سترده  گیا مزدبگیری مستقیم    ،ی مولدداری با مزدبگیری، مزدگرفتن از سرمایهی سرمایهکارگر در جامعه

  ـ 1معیار کارگربودن  کند.  ی اطالق آن را تعین میشود، بلکه نقش واقعی انسان حوزهیا محدود نمی

واقعی در جامعه انجی سرمایهداشتن نقش  یا  بازتولید  داری،  و  کار معین در تولید  ام 

نداشتن ابزار و شرایط کار برای استثمار دیگری و به تبع آن اجبار به    ـ2شرایط زیست  

  . کار مازاد انسانْانجام کار مازاد است ـ ۳ فروش نیروی کار خود مستقیم و غیر مستقیم و

دو ویژگی نقش واقعی انسان و استثمار  ی استثمار در نقش واقعی است. این الگو از کارگر که دارای  شالوده
ی افراد تحت  یابی و کنش اعتراضی همهوی بر مبنای کارمازاد است، دارای این ظرفیت است که سازمان

 بسیج کند. ستم را علیه سرمایه

گشای تعریف  طور خاص راهداری و بههای اساسی روابط سرمایهمبحث فرانمودها مغایر درک سنتی از مقوله
از خیزش. تعریفی که به کمک آن میاست   کارگر  ها و اعتراضات داشت و مهمتر  توان ارزیابی صحیح 

های نظری  توان شالودهی چپ سنتی رها کرد، هم مینظرانهتوان: »چپ انقالبی را از قفس تنگ و تنگمی
و افسون    ی بختک »افسانهاعتبار کرد و هم سایهو سیاسی »سدر«]سوسیال دموکراسی رادیکال[ را بی

  [ 11]ی متوسط« را از سرِ نظریه و جنبش انقالبی کوتاه کرد.« طبقه

 های خیابانی، مغفول در گفتمان کارگری کارگران »غیررسمی« گسترده در خیزش  ـ ب

نیازهای   ای که بههای کارگریها و اتحادیه: تشکلستهای کارگریهای جنبش سیاست یبحث درباره»
توانند انتظار تجدید قوای  دهند، نمیخاصِ کارگرانِ درگیر در اشکال مختلف استثمار واکنش نشان نمی

نای طراحی کارزارها  مع  باشند. این به  های کارگری یا ادعای حمایت از منافع اکثر کارگران را داشتهجنبش 

https://wp.me/p9vUft-30u
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برخی از مشکالت اساسی که کارگران غیررسمی هر  بینانه بهطور واقعهایی است که بتواند بهو سیاست

  مواجهند بپردازد.« روزه با آن

پروژهتحوالت تشکل با  اخیر  نیم قرن  در  برای صدورجهانیِ زمینه  یهای کارگری  ـ  یا فرار ــ  سازی    ـ

در اواسط     [ 12]انطباق تاریخی دارد.  سرمایه به کشورهایی با نیروی کار ارزان، غیرمتشکل و غیرسیاسیْ

بی  70 یدهه جادهثباتشمسی  از  به  ی کاری  و  شد  ایران  وارد  ساختاری  از  تعدیل  بیش  بر  سرعت 

  کاالی   مدام  سازیارزان  زدایی،تشکل  کار،  یجبهه  در  کاریثباتبی  بازتاب.  شد  حاکم  درصدکارگران 90
  کردنبیرون  جمعی،  زنی چانه  سرکوب  چندکاری،  در  روزانه   کار   ساعات  افزایش  آن  تبع به  و   کار  نیروی

بگیری به کارگران با تجربه،  قانون کار و بیمه، امتیاززدایی از نیروی کار و تعمیم حداقل  یحوزه  از  کارگران
  طوریست. بها  ماهر و متخصص و کاهش کارگران »رسمی« و افزایش مدام کارگران »غیررسمی« بوده

رانده،  شیهحااست. افزایش کارگران به  بدل شدهی غالب گذران زندگی  شیوه  ی نظم شهر به که کار در حاشیه
کرد مجبور  را  مسلط  گفتمان  گسترده  تا   حتی  مجموعهآن  ی حضور  تحت  را  ناهمها  ن  گون »شاغالی 

معرفی  ها را  آن  1398در گزارش پایان سال  بخش پژوهشی مجلس  رسمیت بشناسد. ابتدا    رسمی« به غیر

  98 سال   در ن »غیررسمی«آمار شاغال  کرد، متعاقباً سازمان آمار امسال برای اولین بار گزارشی سالیانه از

از    دهدمی  نشان  شاغالن  پاالیش.  کرد  منتشر   99 و بیش  »غیررسمی«  کارگران  برابر   ۳فعال 

نمیکارگران رسمی هستند کار  کارفرما  با  مزد و حقوق، همگی مستقیماً  به  بگیران  کنند و محدود 

ها دیده  کارفرمای آنکه  بدون آن  ،کنندها مزدکاری میشده در آمارها نیستند. بیش از نیمی از آنماعال
 رسند.نظر میو غیرمزدبگیر به کند میی خود پنهان ها را زیر سایهمزد آن شود. فرانمودِ

ترین  در کم  ترین جمعیت کارگری کشور، های خود، بیشرانده با خانوادهحاشیهکارگران »غیررسمی« یا به

  جاست این  مشکل.  انقالبند  و  شورش  بالفعل  ارتشها  آن  اغلب  و  دهندمی  تشکیل  را  آن  درصد 80  برآورد
  ی سوژه  اخیر  یدهه  در  و  کشانده  خیابان  به   اجتماعی  برابری   برای   را   خود   دعوی  که   گسترده  ارتش  این  که

شدگان در  کشته  قهرمانانش  ندارد،  سازمان   ندارد،  خود  از   دفاع   برای  وکالیی  است،شده  خیابانی  های خیزش
ها  ها که توان کارگران را در این سالتر، آنخیابان است و مهم  محدود به  خیابان و مکان تجمعش نیز فعالً

 هستند مدام مقابل نظام مسلط گذاردند، به علت پراکندگی، فاقد حداقل قدرت سازمانی کارگران »رسمی«  
شوند. گرچه با اسامی عام »مردم«، »خلق«،  و به همین دلیل بدون شورش و فریاد دیده و شنیده نمی

شوند ولی در گفتمان جنبش کارگری، غریب و در سایه  و فرودست« تحسین می  کشزحمت»توده«، »

  هستند.

به آب  راندهحاشیهکارگران  گریز  و  در جنگ  گرچه  آن،  مزدکار  بخش  و  دیده شدهمخصوصاً    شکبیاند 
ولی    ،اندکرده  درکسال  چند  این  ی  هانشینیها و عقبخوردنها، ضربهشورشیابی را در  ضرورت سازمان

کاری و تغییر مستمر  ثباتبه دلیل بی ها  هستند؛ آنگرایی و صبر ناشی از آن  ی تشکلفاقد امکانات، تجربه
تشکل امکانات  حداقل  از  کار  هزینهمحل  تامین  برای  و  محرومند  پذیرش  یابی  از  ناگزیر  زندگی  های 

https://rc.majlis.ir/
https://amar.org.ir/Portals/0/News/1400/1_Eshteghal%20va%20Bakhsheh%20Rasmi%20va%20Gheire%20Rasmi.pdf
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انجام کارهای دوم و سوم بوده، کمکاریضافها اندیشی و  ، همدیگریکدیدار  تر فرصت  های طوالنی یا 
دهد، ستم و ها گرد هم آورده و در رابطه با دیگری قرار میمطالعه دارند. نیرویی که آنان را در شورش

طور که  ریز از خشم همانکار، سرکش و سر  یجبهه  شدگانرانده  حاشیهاستثمار یا درد مشترک است. به
ی  توانند مخاطب همهنشینند و در انتظار نتایج زودهنگام میعقب می  نیزسرعت    ند، بهنکانفجاری عمل می

ایدئولوژی سرمایه  انواع  مناسبات  با  مدافع  و  قرار  دارانهسازگار  جامعه  وی  برای    بگیرند  مناسب  بستری 

نظم که بسیار  همین کارگرانِ پراکنده و بی  1357 که در سالگرا شوند. شاهد بودیم  های گذشتهایدئولوژی
نفس یافتند و  گرفتن توسط خمینی اعتمادبهبودند، با »مستضعف« خطاب  تر بوده اما نادیده ماندههم کم

دهی و موتور محرک انحراف انقالب، سپس ارتش ضدانقالب  زیر پرچم »همه با هم« در مساجد سازمان
  ی از پنجرهصرفاً    کار هستند،رسیده شدند. امروز نیز، اگر فعاالن کارگری که عمدتاً رسمی  قدرتبه  تازه

رانده غافل شوند، راه  حاشیهی کارگر نگاه کنند و از ارتش جسور و نترس کارگران بهموقعیت خود به طبقه
های این ارتش بنشینند ی بر شانهطلبان باز خواهند گذاشت که در دنیای بی در و پیکرِ مجازرا برای فرصت

 گرا جهت دهند. ها را برای ضد انقالبِ گذشتهو توان شورشی آن

خصوص توسط کارگران پراکنده »غیررسمی« با  نهادهای کارگری اعم از شورا، سندیکا و کانون صنفی به
  کارگران .  شوندینم  ... ایجادشعار، رهنمود و فرمانِ »متشکل شوید«، »شوراهای خود را تشکیل دهید« و 

  ی گزیند، از کارگران دیگرمتداول کار جمعی در شهر، قوم و فرهنگ خود را برمی  الگوهای  مبارزه   میدان  در
ها  آموزند، آنگرایی دارند میتشکل  یهستند و تجربه  ترشده که در این میدان حضور مستمر دارند، شناخته

آورند. از این نظر، فعاالن کارگران  دست مییر بهحتی ادراک به موقعیت و جایگاه خود را از همین مس
کارخان  کارگران  تا  آموزشی  و  فرهنگی  از  وه»رسمی«  بزرگ  تجربه  جات  دلیل  به  زیستهمتوسط    ی ی 

انتقال تجارب تشکلتشکل ها  گرایی خود به آنگرایی نقش مهمی در راهبری کارگران »غیررسمی« و 

های صنفی معلمان و شورای  های کانونسبز و شرکتی در بیانیه دارند. خطاب قرارگرفتن معلمان کارنامه
های کارگری به  لهای تشککاری در اطالعیههای کارگران پیمانها، یا حمایت از خواستههماهنگی آن

کارگران   شنیدن صدای  و  دیدن  از  امیدبخشی  آغاز  ولی  دیر،  بسیار  گرچه  امسال،  مه  ماه  اول  مناسبت 
« راهی  ن »رسمیکارگرا  مختلف  قشرهای.  است  کوتاه   فرصت.  بود  « »رسمی  کارگران   »غیررسمی« توسط

ی راهبری ارتش عظیم کارگران  پیوستن و عزم جزم برا هم گذاشن اختالفات مولد و غیرمولد، بهر جز کنا
سیاست خمینی را    نشینان مدعی رهبریْها این عرصه را تصرف نکنند، خارج »غیررسمی« ندارند. اگر آن

رانده  حاشیهملت و مردم را در تنور سوزان کارگران به  شعاردهند، این بار به جای اسالم و امت،  میادامه  

  باند.سخواهند چ

 
 
 



553 
 

 ها داشت دیا

های مارکس اقتباس و پس از ذات و پدیدار به عنوان  جدیدی است که کمال خسروی آن را از نوشته  یفرانمود مقوله   [. 1]

است. در ادبیات مارکسی   کرده معرفی  دیالکتیک انتقادی، سپهرهای نقد ی وجود سرمایه در کتاب  رکن سوم شیوه 

این مقوله نظری در نظرات مارکس  بازشناسی و کشف  گامی جدید است. تعریف فرانمود در فصل سوم کتاب    جهان، 
عبارت است از: »موجودی یا سندی یا اظهاری که مدعی چیزی   64و  63صفحات  »دیالکتیک انتقادی، سپهرهای نقد« 

فرانمود نامی است    ... رودسازی به کار می کاری و وارونه ی آن است و با قصد و غرض پنهان باشد که نیست و اغلب وارونه 

ذات، پدیدار،    یاین فصل، در مقالهدر پایان   برای خود واقعیت، این خود واقعیت است که خود را طور دیگری می نمایاند.«
ی طبقاتی علیه  ای در، مبارزه ای از، و وظیفه ، کمال خسروی رهنمود داده بود: »تبیین و نقد نظریِ فرانمودها، جلوه فرانمود

اما بحران است که راز فرانمودها را به آشکارترین صورت فاش  ی استوار بر سدارانه روابط سرمایه  تم و استثمار است، 
داشت  ی مهم، واکاری فرانمودِ مزدبگیر در زیست روزمره، گامی بسیار کوچک در پاس کند.« در پاسخ به این وظیفهمی

 . استمارکسی  پردازاین نظریه 

 یتشریح شده است. منبع اولیه کامالً    داری ی سرمایه نقش و جایگاه اجتماعی معلم در جامعه  یاین مبحث در مقاله   [. 2]

  است. ، نویسنده کمال خسروی333 تا 331حات نشر اختران، صف  »نقد ایدئولوژی« بحث 
ای از سازمان ملل  ی ملل به وجود آمد، بخش ویژه همراه با جامعه  1919( که در سال  ILOسازمان بین المللی کار )  [. 3]

المللی مشاغل  بین بندی استاندارد  لی است. طبقه ل المی استانداردهای بینهای این سازمان، توسعهاست . یکی از فعالیت

کار تهیه المللی  بین  توسط سازمان  ایسکو  1978 در سال   شده  آخرین طبقه ( می   ISCO) را  بندی مشاغل که  گویند. 
   .شد سازی منتشر شد. توسط سازمان آمار ایران ترجمه و طبق گفته خودشان بومی  2008 در
اند.  در سن کار قرار گرفته   شود که بر اساس قانونْ گفته می   در استاندارد آماری و عرف جامعه: »نیروی کار« به افرادی   [. 4]

های  ، سه مقوله با ویژگی انسان، نیروی کار انسان و کار انسان   در این تعریف »نیروی کار« با انسان یکی شده است.
داری و متفاوت هستند. نیروی کار، انسان نیست بلکه توانایی کار انسان است که در  خود در مناسبات سرمایه   مختص به

متفاوت است،  کامالً    کار شود. نیروی کار، نه تنها با انسان یا عامل  دارانه تبدیل به کاالی نیروی کار می ی سرمایه رابطه
»انسانی    بستنِ آن توسط انسان است.  کاره  شود، مصرف این توانایی و بکار نامیده می چه  آن   با خود کار هم متفاوت است. 

تواند از توانایی انجام کاری برخوردار باشد، اما آن توانایی را در زمان و مکان معین صرف نکند و آن کار را انجام  می
 ندهد.« 

نوشته« یا مختصر  نام »کارگر قانون   ام و از آن به بعد بهدو گیومه گذاشته   میان   من »کارگر« با تعریف قانون کار را  [. 5]
با گیومه نام می  این »کارگر« مفهومی »کارگر«  شده توسط نهاد قانون است. قبال در  ایدئولوژیک و ساخته کامالً    برم. 

یافتن دولت مدرن« آن را به  بخشی کارگران، هویت به نام »هویت   رسمی«نقد ایدئولوژی »رسمی و غیر   قسمت اول مقاله

  ام.تفصیل توضیح داده 
  گفتمان ایدئولوژیک »مزد برای کار یدی، حقوق برای کار غیریدی« با این تعریف آمده است:  کمبریجدیکشنری در   [. 6]

کسی که امور یدی و    به  ویژهبه   ،شود»مزد عبارت است از میزان معینی پول که معموالً هر هفته به کارگر پرداخت می 
دهد.« در این تعریف مزد به کارگر یدی اختصاص یافته  حصیالت آکادمیک نیست انجام می فیزیکی را که مستلزم وجود ت 

دیگری از فرانمود مزد را در    یشدن از کار غیریدی با عنوان کسی که تحصیالت آکادمیک دارد، چهره   است و با جدا 
یابد و کارگران غیریدی را  می ست که در ذهن کارگر تبلور  ا  های دانشگاهی همین گفتمان   . حقوق ماهانه نشانده است

می   یکنندهدریافت  متوسط  و  کلمه حقوق  از  استفاده  ایران  در  دولت    ینمایاند.  در  ثابت«  ایجاد »شغل  از  پس  حقوق 
دارانه  ی »کارگر و کارمند« شروع شد. کاربرد حقوق برای کار ثابت با قرارداد، این اصل اساسی سرمایه رضاشاهی با دوگانه 

https://www.iranketab.ir/book/53876-critical-dialectic
https://wp.me/p9vUft-1uK
https://wp.me/p9vUft-1uK
http://naghd.com/2022/05/17/11460/
https://s21.picofile.com/d/8443337518/31d1b89b-3589-4d55-a814-72600468483e/%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-1RN
http://www.apple.com/uk
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wage
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چه روزانه    ، که مزد  کند که مزد ماهانه در قالب حقوق »قیمت کار و حق کارگر« است. در صورتی ین می تلق  ذهن  را در
 کند.فقط ارزش نیروی کار است و به هیچ وجه حق کارگر را تماماً جبران نمی  ، چه ماهانه

)بدون در نظر گرفتن مدیران شهرداری و نهادهای عمومی    تعداد مدیران دولتیدر گزارش سازمان برنامه و بودجه: »  [. 7]

پایان سال     کارکن در 5دیگر به ازای هر  نفر ذکر شده است. به عبارتی    409هزار و   442حدود    1397حاکمیتی( در 
ها،  این رقم هنوز شامل مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن   نهادهای دولتی، یک مدیر وجود دارد.« 

  .نیستی نهادهای عمومی حکومتی و مقامات نظامی، امنیتی شدهزینش گ فرمانداران، بخشداران، شهرداران، کارکنان 

و    دفاع   ، وزارت اطالعات   وزارت   »آمار کارکنان   : نگاه کلی به »نیروی کار«  طبق آخرین بند سازمان آمار در صفحه   [. 8]
نیروهای  آن   به  وابسته  هایو شرکت  مسلح   نیروهای   پشتیبانی  انتظامی   نظامی   و  بهو  آمار    بودن   محرمانه  دلیل ،  نیز  و 
 باشد.« نمی  ، در دسترس استخدامی  خاص  وضعیت  علت  به دولتی  های سازمان  پوشش  تحت  های شرکت کارکنان 

 . 594و  593هیتا، مترجم حسن مرتضوی فصل نوزدهم، صفحات  ، جلد اول، نشر ال سرمایه مارکس:  [. 9]

 . 498، 497جا ص همان  [. 10]
 . های امروز، انقالب فرداخیزش  کمال خسروی،  [. 11]

  .1397، نشر آگاه، زنی کارگران در ایران پس از انقالبتوان چانه علیرضا خیراللهی،  [. 12]

 
 
 

 33v-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2129542/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%DB%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.amar.org.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://naghd.com/2020/02/09/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7/
https://wp.me/p9vUft-33v
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 ؟ یمصر  یدار هیسرما ا یدر مصر  ی دارهیسرما
 

 2022ژوئیه  23

 و احمد شکر کزی: آرون جینوشته

 کزادی: سهراب نیترجمه

 

توانیم سرگذشتی را  زمان محلی و جهانی باشد؟ چگونه میهمتواند داری میای از سرمایهچگونه تاریخچه

تری  های متمایز سرزمینی خاص باشد و هم معطوف به الگوهای کالنروایت کنیم که هم منطبق بر تجربه

ها در گروِ تمایزی ساده  های ما به این پرسشکند؟ پاسخداری« را معنادار می»سرمایه  چونهمای  که مقوله

داری مصری«  داری در مصر و نه »سرمایهدر فصل حاضر بازتفسیری از تاریخ سرمایه  است.اما پراهمیت  

متحده تفاوت دارد، هرچند  داری انگلستان، هند یا ایاالت [ این تاریخ آشکارا با تاریخ سرمایه1شود.]ارائه می

ین، در این فصل در پیگیری اند. بنابراها هرگز دقیقاً در قالب مرزهای ملی امروزی تعریف نشدهاین تاریخ

 شود.  ی اخیر دو استدالل مرتبط به هم مطرح میهای عمیق دو سدهدگرگونی

هم دیگری  هرجای  مردم  مثل  مصر  مردم  چندگانهیکم،  فضاهای  در  زندگی  زمان  انباشت  و  قدرت  ی 

کند. چگونگی پدید آمدن این فضاها  هاشان ممکن است تغییر کند و میکنشکنند. این فضاها و میانمی
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ها را ویژگی مفروضِ جغرافیای هر کشوری دانست.  که آنرا باید موضوع پژوهشی واکاوانه قرار داد، نه این

دربارهپژوهش کنونی  مرحلههای  به  را  کشور  این  تاریخ  معموالً  مصر  میی  تقسیم  مجزا  کنند:  های 

بندی به شکل  داری دولتی و نولیبرالیسم. این دورهی، سرمایهداری استعمارگرایی تدافعی، سرمایهتوسعه

زند، هرچند این خطر را در پی دارد که  تر جهانی پیوند میسودمندی وقایع مصر را به الگوهای گسترده

هایی با خاستگاهی ی تکانشمصر موجودیتی باثبات در نظر گرفته شود که تغییرات تاریخی آن در نتیجه

موجود و  های بحرانیِ ازپیشآید که گرایششمار نمیمکانی بهصرفاً   هد. با این حال، مصردبیرونی رخ می

می تکرار  نو  از  مدام  آن  در  انباشت  پویهراهبردهای  انواع  بلکه  و  شوند.  اقتصادی  اجتماعی،  های 

ــزیست زاییده محیطی  برخی  است که  بیرون کشور  برخی  و  درون  داده به  ــ دست ی  تدست هم  ا  اند 

های جغرافیایی مختلفی ایجاد کنند. این  ای از قدرت سیاسی و اقتصادی را در مقیاسهای یگانهپیکربندی

به  صرفاً    کهآنای و فراملی ریشه داشته است بیهای ناموزون همواره در فرایندهای فرامنطقهپیکربندی

فرایندها تحویل پیکربندیاین  این  باشند.  ترتیبات  پذیر  به  به  ها  نیز  و  در مصر  زندگی هرروزه  بر  حاکم 

ای و  های منطقهاند که این کشور را به سایر کانونهایی وابستهها، مردم، سرمایه و ایدههای کاالجریان

 دهد.جهانی پیوند می

آفرینان، در سراسر تاریخ مدرن مصر، سازوکارهای سیاسی گوناگونی را به کار  ای از نقشدوم، مجموعه

تا وجوه الزم برای روندهای پیاپی انباشت را فراهم کنند. انباشت سرمایه از راه تولید کاالها مستلزم    اندبسته

دارهای  عنوان سرمایه به کار انداخت. سرمایهاین است که وجوهی از پیش وجود داشته باشد تا بتوان آن را به

در دست دارند نیاز  چه  آن  ی بیش ازاها، اغلب به سرمایهمصری، خواه در کاشت پنبه یا ساخت کارخانه

ستانی، رانت، بدهی، کمک  های متغیر مالیاتها برای رسیدگی به این کمبود سرمایه بر ترکیباند. آنداشته

انباشتی که بیشتر مستلزم واگذاریطور خالصه، شکلبه مالکیت ــو سلب تا    های  سیاسیِ ارزش است 

 اند.ــ متکی بوده سودهای تولیدی

شد که در آن دسته از فرایندهایی که  ها تأکید میداری تا مدتهای جغرافیای تاریخیِ سرمایهدر پژوهش

توصیفشان می بدوی«  عنوان »انباشت  با  و ضروریِ خودگستری  مارکس  مداوم  ویژگی  چندان که  کند 

ی نظری  طور که در این حوزهرود. همانی سرمایه سخنی نمیوجه گذشته  شود از سرمایه نمایانده می

منابع   از  ناپایدار  ترکیبی  بر  جهانی  بازارهای  در  فروش  برای  کاالها  سودآور  تولید  است،  شده  استدالل 

های اساسی  ها اغلب به وابستگی[ این بینش2ست که بیرون از »منزلگاه« خود تولیدشان قرار دارد.]متکی

  اند. با این همه، کشور یا متروپل اشاره داشتهها و انباشت اصلی در مام}ارزش{ در مستعمره استخراج  بین

برداشتچه  آن این  کمدر  بهها  میتر  میانچشم  درون  آید  دوگانه  فرآیندهای  این  بین  موجود  کنشِ 

 ست که در نظم جهانی جایگاهی فرودست دارند. فضاهایی



557 
 

پذیر از خود نشان  ی گذشته چندین الگوی شناساییداری در مصر طی دو سدهاز این زاویه، تاریخ سرمایه

ی  ی ترتیباتی که پدیدآورندهکنندهفقط در مقام تضمین آفرینی دولت است، نه داده است. پیش از همه، نقش

بلک است  بازار«  از شکل»}نظام{  انبوهی  در  دولتی،  تولید. خشونت  فرایند  در خود  برای  ه مستقیماً  ها، 

داری حیاتی بوده است. دوم، دولت در مقام خواهانِ  های سرمایههای تولید بنگاهمتوقف کردن رشد هزینه

ــ   تانیسکند مستقیم از طریق مالکیت دولتی باشد یا غیرمستقیم از راه مالیاتفرقی نمی سودهای تولید ــ

نیازمندی با رانتبسیاری مواقع کوشیده است که  را  تولید  از جایگاه مصر در تجارت  های  برگرفته  های 

جویی به شکلی وارونه  که این راهبردهای رانت  جهانی و جغرافیای سیاسی برآورده کند. سوم، حتی زمانی

اند.  کشور به سرمایه را برآورده کرده  ندرت نیازعنوان نوعی انباشت بدوی عمل کرده باشند، باز هم بهبه

اندامی کمکی برای سرمایه    چونهم شدند. بدهی  های سرمایه مدام با استقراض خارجی جبران میکمبود

های  طمع سودهای آتی به آینده موکول کند. این امکان بارها به بحران های جاری را بهتواند هزینهمی

 حلی میسر برای مشکالت مالی مصر بنمایانند.  راه چونهمخارجی انباشت مجال داده است تا مدام خود را  

ای که معموالً حدود مرزهای ملی  های پیچیدهکارگیری سرمایه با شیوهی این ابزارهای کسب و بههمه

به جهان پیرامونش پیوند زده  امروزی را زیرپا گذاشته است، فضاهای قدرت و انباشت در داخل مصر را  

 است. 

 داری استعماری در مصر  نگاهی دوباره به سرمایه

اند که به  ای مستقل بازگو کردهسرگذشت منطقه  چون همی نوزدهم را گاهی  مسیر حرکت مصر در سده

گذار از یک رشته    چونهمداری کشیده شده است؛ البته بهتر است به این حرکت  اقتصاد جهانی سرمایه

امپراتوری عثمانیْ   ترتیباتی دیگر نگریست. مصر در چارچوب »اقتصاد دستوری«  به  امپراتوری  ترتیبات 

[ در کنار کشت این  3ی بسیار مهم غله برای ارتش سلطان و نیز شهرهای مقدس حجاز بود.] کنندهتأمین

شبکهکا راهبردی،  آمیزهالهای  داخلیْ  بازرگانی  تخصصهای  از  غنی  دستی ای  صنایع  در  محلی  های 

ی مصر همچنان عامل اصلی جذابیتش  [ با این همه، غله4مرغوب و مواد غذایی خاص ایجاد کرده بود.]

،  1789 ن دری مدیترانه باقی ماند. یک دهه پیش از تهاجم نظامی ناپلئوهای رقیب در منطقهبرای قدرت

های فزاینده با فرانسه  ها برای جلوگیری از انتقال گندم و برنج مصر به اروپا سبب کشاکشتالش عثمانی

بود.] تا5شده  امپراتوری،  نمایشی  ادعاهای  برخالف  غله [  به  برای رسیدن  ارتش  حدی  بود که  ی مصر 

 [  6دست به تهاجم نظامی زد.]  1798 ناپلئون در

های نظامی عثمانی  ی نیروهای ناپلئونی{، معاون فرمانده}در خالل جنگ بعد از نبرد انگلستان و عثمانی

ها اعزام شده بودند، تصدی مصر را در اختیار گرفت. محمدعلی پاشا در که برای بیرون راندن فرانسوی
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ی  ی سربازگیری اجباری، سلسلهد با ایجاد ارتشی منظم بر پایهمقام حاکم )»والی«( جدید عثمانی کوشی

نمایندگی از   ای عملیات نظامی دست زد، ابتدا به پادشاهی مستقلی از خاندان خود ایجاد کند. او به رشته

نیروهای نظامی استانبول هنگامی که  جزیرهسلطان عثمانی در شبه  یونان، و سپس علیه  ی عربستان و 

بزرگسوریه کرد.]  ی  فتح  هزینه7را  تأمین  برای  پاشا  مخاطره[  اقدامات  پروژههای  و  نظامی  های  آمیز 

 ساز گرفت. سازی خود دو تصمیم سرنوشتدولت

نام تامِس وِگهورن  انگلیسی به  با همراهی کارساالری  [ Thomas Waghorn] نخست، محمدعلی 

وشد و  ورن و حکومت مصر با هدایت آمدمسیری زمینی بین اروپا و هند بریتانیا ایجاد کرد. شرکت وگه

شبکه و  بندرها  به  حملبازرگانی  رانتهای  در  که  کردند  توافق  مصر،  موقیعت  ونقل  از  حاصل  های 

رفته کشاورزانِ دلتای نیل را  رفته  1821 [ دوم، پاشا در سال8سهیم شوند.]  دیگریکفرد کشور با  منحصربه

[ تغییر اجباری  9های نساجی انگلستان شمالی واداشت.]به کارخانهبلند برای فروش  ی الیافبه کشت پنبه

  کرد، ها کاالهای کشاورزی صادراتی تولید میکه مصر سدههای کشاورزی برای کشت پنبه، با اینزمین

ی کشت یک محصول با محصولی دیگر نبود؛ بلکه مستلزم تغییری بنیادی  معنای جایگزینی سادهبهصرفاً  

ی مصر برای استانبول در  دادند. جذابیت اصلی غلهبود که کشاورزان مصری انجام میدر اهداف کاری  

شد که بعدتر با آن چیزهای دیگری  ازای پولی فروخته میکاربرد غذایی آن نهفته بود. در مقابل، پنبه به

از آن خود  شد این ارزش پولی را  مالی جدید تا آنجا که می شد خرید. به این ترتیب، دولت نظامی ــمی

 [ 10کرد.]

ساختِ  کرد که مصر پا به بازاری جهانی بگذارد که در آن الیاف ارزان و بردهتبدیل پنبه به پول ایجاب می

های جنوبی  انگیزِ ایالتباال را داشت. حکومت محمدعلی برای رقابت با بارآوری حیرت متحده دست ایاالت

بلند پنبه که  های الیافمختلف تقسیم کند: از طریق ترویج گونهآمریکا کوشید بازار پنبه را به چند بخش  

گونه به  عمدهنسبت  بخش  که  مرتفع«،  »مناطق  ایاالتهای  صادرات  می ی  شامل  را  با  متحده  شد، 

این محصول را به انحصار نیز    1830 یعالوه پاشا تا اواخر دههرفتند. بههای باالتری فروش میقیمت

تر در  های پایینی محصول این امکان را به دولت داد تا با تحمیل قیمتساالنه  اشتدرآورد. نظارت بر برد

ی سود خود را افزایش  های صادراتی باالتر با تاجران خارجی حاشیهمزارع و مذاکره بر سر قیمتورودی  

رد، با استفاده  ی آمریکایی بگذاپنبه« توانست جا پای »پادشاهیکه نمی[ و رژیم جدید مصر با این11دهد.]

[ بیگاری، همانا مالیاتی ساالنه از جنس  12های دیگری برای افزایش سودها یافت.]عیارْ راهاز قهر تمام

[ اگرچه  13کارگیری آن را از اساس گسترش داد.]ها بود که وجود داشت. محمدعلی موارد بهزمان کار، سده

های  شد، طبقات حاکم مصر در دههمنفعه صرف میالتا آن زمان بیگاری اسماً کاری بود که در امور عام

 [ 14کردند.] بعدی مشموالن بیگاری را معموالً به امالک خصوصی خود روانه می
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برای تحکیم حاکمیت خود، نخبگان   نظام موجودِ کشت    مملوکمحمدعلی  قتل رساند و  به  را  پیشین 

[ )التزام  تالشiltizamمالیاتی  کرد.  ملغی  را  اولیه[(  عواید  های  برای  جدید  نظامی  ایجاد  برای  او  ی 

رو شد. دهقانان اغلب تمایلی به کاشت پنبه نداشتند؛ بسیاری به جای  های فراوانی روبهحکومتی با دشواری

خواستهاین به  حکومکه  زمینهای  بدهند  تن  خارجی  ت  تاجران  میان،  این  در  کردند.  ترک  را  هایشان 

اقتصادی جهانیچشم بحران  از  بودند. پس  انحصاری  نظام  برچیده شدن  آن    1836-37 انتظار  که طی 

های مستقیم  های پنبه سقوط کرد، محمدعلی کنترل دولتی بر محصوالت کشاورزی را به ازای مالیاتقیمت

اش توانست خود را از برخی های بالقوهپوشی از بخشی از سود[ حکومت با چشم15] زمین کنار گذاشت.

 های جهانی در امان نگاه دارد.ثباتی قیمتهای بیمخاطره

ها نیاز داشت. یکم، در این نظام جدید  با این همه، اجرای این نظام عواید دولتی به دو گروه مهم از واسطه

برجستگان  منظور گسترش کشت  به به  دهقانان،  به  آن  از  مالیاتی  مطالبات  تحمیل  و  فروشی  محصولِ 

مالیات یا با مالیاتی ناچیز واگذار شد. اینان به مرور زمان  ازهای معافروستایی و اعضای خاندان پاشا زمین

یی را تحت  های وسیعی از مناطق روستاداران بدل شدند که باریکهزمینای از کالنی اصلی طبقهبه هسته

[ دوم، با هدف مدیریت  16ی بعدی بر سیاست مصر مسلط بودند.]ی سدهکنترل داشتند و در بخش عمده

داران خارجی اجازه داد تا در در روستاهای  دادوستدهای فصلی محصول پنبه، حکومت به تاجران و بانک

ای از  ی شامْ طبقههودی و منطقهافزایشِ مهاجران یونانی، ی ی روبهدور از ساحل فعالیت کنند. این دسته

 هایشان از نفوذی ماندگار در تجارت مصر برخوردار شدند.تاجران را شکل دادند که شرکت

پروژه مالی    های گوناگونش رامحمدعلی  تأمین  به بدهی  بدون توسل  در دوران طوالنی حکمرانی خود 

زمان شد با بحران  هم  1848 مرگ پاشا در[ البته این ترتیبات در زمان جانشینان او تغییر کرد.  17کرد.]

های اندکِ اشتغال سودآور بالاستفاده مانده  اقتصادی بزرگی در اروپای غربی؛ کار و سرمایه به سبب فرصت

ساخت بود. سرمایه با  ی کالن و محیط انساننو بین مالیه بست مستلزم پیوندیبودند. رهایی از این بن

که   جدید  مالی  پشتابزارهای  به  را  کنونی  مطالبهسودهای  موکول  گرمیِ  دیگر  وقتی  به  آتی  ثروت  ی 

[ این  18سمت کارهای عظیم ساختمانی و مهندسی در ابعادی عظیم کشانده شد.] پارچه و بهکرد، یکمی

اقتدارگرایانه بازسازی  به  فضایی«  انجامید.] »ترمیم  هوسمان  بارون  توسط  مدرن  پاریس  بحران  19ی   ]

ای برای  های بالقوههای اروپا را برانگیخت: عرصهتصوری تازه از مستعمره  چنینهمی نوزدهم  ی سدهمیانه

[ که  20توانستند عرضه کنند،]بازارهای کشورهای مرکز میچه  آن  گذاری با نرخ سودهایی بیش ازسرمایه

 [ 21مقیاس در سراسر جهان بود.] های بزرگگیر زیرساختاز پیامدهایش گسترش چشم
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پاشا  جا سعید  کردند.  استقبال  خارجی  مالی  کارشناسان  پیشنهادهای  از  بافتار  این  در  محمدعلی  نشینان 

راهی را از میان  برداری آبوپا کردن نقش گذرگاهی جهانی برای مصر، امتیاز خاکبه امید دست  1854 در

نام  تنگه به  جدیدی  سهامی  شرکت  کرد.  واگذار  لیسپس  دو  فردینان  به  سوئز  کانال  ی  جهانی  شرکت 

ی عمومی سهام  [ برای عرضهLa Compagnie Universelle du Canal de Suez] سوئز

درصد از سهام شرکت را   40وجرأت حدود  دلگذاران کمدر سرتاسر اروپا آگهی داد. هنگامی که سرمایه

ها برای  همین سال[ حکومت مصر در  22]ها شد.جا گذاشتند، سعید ناگزیر به خرید آننشده بهخریداری

تری گرفت؛  های بیششدند، وامهای روستایی که برای پنبه استفاده میی بازمهندسی محوطهتأمین بودجه

آهن  ای از راهی پنبه برسد، و شبکهبندهایی احداث کرد تا آبیاری دائمی به کشت تابستانهها و آبراهآب

ی یک  ها بر پایه[ این وام23]جا کند.اسکندریه جابه  ایجاد کرد تا محصول برداشتی را برای صادرات به

ها بود، این  ی بدهیهای حکومتی بیش از بهرهبینانه بود. تا زمانی که سرعت رشد درآمدبندی خوششرط

 ماند.چنان بدهکار میبندی بازده داشت. وگرنه بدهکار همشرط

بار انجامید. در جریان جنگ داخلی آمریکا،  اشتباه و فاجعه، رویدادهای جهانی به برآوردی  1860ی  در دهه

محاصره}ایالت اتحادیه شمالی{با  ایالتهای  بنادر  دریایی  جنوبی{  }ایالت پیمانهمهای  ی  های 

به قدرت رسیده    1863 پاشا که در[ حکومت مصر در دوران اسماعیل24را موجب شد.]  کمبود جهانی پنبه

تری گرفت. مصر زمانی که جنگ پایان یافت و  های بیشهای تورمی پنبه وامتبود با امید بستن به قیم

ی بعدی برای انجام  رو شد. حکومت در طول دهههای پنبه سقوط کرد با کمبود شدید درآمد روبهقیمت

مصر  ی  های فرآوری را در منطقهزمان که مزارع شکر و کارخانهکرد. اسماعیل همتعهدات خود تقال می

[ بسیاری از کشاورزان  25تر کرد.]بیگاری بیش چنینهمها و کرد اتکای خود را به کار بردهایجاد می علیا

تری واگذار  هاشان را به مالکان متمولستانی گریختند و حکومت نیز زمینتتر از ترس مأموران مالیافقیر

دهندگان محلی  ار قرض سنگین از وام[ دیگران زیر ب26آمدند.]ی پرداخت مالیات برمیکرد که از عهده

حکومت    1871 هاشان بود. دروتوان مزرعههای مالیات بربیایند که اینک افزون بر توشرفتند تا از پس نرخ 

 Muqabala]  قانون مقابلهمدت کند ، های کوتاصدد بود تا درآمدهای درازمدت را فدای سود که در

Law  کردند  پرداخت میی مالیات زمین را پیشسالهکشاورزانی که ارزش پنج[ را وضع کرد که براساس آن

دهی  [ با این حال، مصر برای سامان27شدند.]از حقوق کامل مالکیت و تخفیف دائمی در آینده برخوردار می

های جدیدی از اروپا گرفت و اسماعیل باقی سهام حکومت در کانال سوئز را در  های جاریْ وامپرداخت

 به حکومت بریتانیا فروخت.  1875 سال
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دیگر عمالً ورشکسته بود. نمایندگانی از دارندگان اصلی اوراق قرضه کنترل امور مالی دولت    1876دولت تا  

[، که  the Caisse de la Dette Publique] را به دست گرفتند. صندوق بدهی عمومی جدیدی

وضع   گری در بودجههای ویرانار بدهد، کاهشها را اولویت اصلی خود قرداشت بازپرداخت بدهی  اجازه

گیری جنبشی برای استقالل  ای برانگیخت و به شکل[ این اقدامات ریاضتی خشم عمومی گسترده28کرد.]

[ حکومت  29رهبری احمد عرابی پاشا، یک افسر نظامی مصری، انجامید.]مدار بهمالی و حاکمیت قانون

ها  مصر در صورت موفقیت این قیام تصمیم بگیرد از پرداخت بدهیکه  از بیم این  1882بریتانیا در سال  

های عثمانی  مصر اگرچه در ظاهر یکی از والیت  [30]ی نظامی پیدا کرد.آویزی برای حملهسرباز بزند، دست

گری  لفافه« بدل شد که ستادی از »مستشاران« خارجیِ کنسول الحمایه درباقی ماند، به کشوری »تحت

اداره قاهره  در  میبریتانیا  اشغالاش  ترتیب  این  به  تضمین  کرد.  بریتانیا  تعهدات  گری  پرداخت  که  کرد 

مصر باقی بماند. زین پس نزدیک به نیمی از درآمدهای    اولِ دولتهای خارجی کماکان ضرورت درجهبدهی

 [  31شد.]ی دولت مستقیم به جیب دارندگان اوراق قرضه سرازیر میساالنه

های  دانستند. آنان در روایتمیهای »استبداد شرقی«  ها در توضیح ورشکستی مصر آن را از نشانهییریتانیاب

های این کشور  بدبختی  های خارجیِ سودبُرده ازخود از تاریخ متأخر مصر از روی مصلحت از اشاره به بانک

ی بدهی خارجی  ری را که نتیجهای از مشکالت ساختاپوشی کردند. و از همین روست که مجموعهچشم

ناکامی این تشخیص که از روی  کمرشکن بود به  های کشورداری و داوری اخالقی مصر نسبت دادند. 

هایی در کشاورزی که مدتی پا به عرصه گذاشتند تا سرآغاز مشیطلبی بود، مبنایی شد برای خطمنفعت

زیستی پرمنفعت  گران از یک همکانون تصور اشغالتغییر رویکردی در شرایط اقتصادی مصر باشند. در  

آن داشت.  وجود  خدیوی  رژیم  به  روشنی  طبقاتی  نقد  قرضه  اوراق  خارجی  دارندگان  و  دهقانان  ها  بین 

کردند که خاندان محمدعلی و مالزمانش با انحصاری کردن منابع عمومی برای نفع خصوصی  میاستدالل  

 [  32اند.]ورزی متزلزل کردهخود شرایط الزم را برای تولید کشا

را، به همراه کار کودک رایگانی    های خانوادگی کوچکداران بریتانیایی مزرعهی بعدی، زمامطی دو دهه

ها برای تغییر  [ بریتانیایی33]ی خام ارزان یافتند.خواه برای کشت پنبهکه به وفور فراهم بود، مکانی دل

اقدامی نکردند؛ درعوض با استانداردسازی حقوق مالکیت، بازارزیابی    های کشاورزی هیچتوزیع نابرابر زمین

بیش  نرخ  ترابری روستایی و  مالیاتی، گسترش  بودند که  های  امیدوار  آبیاری  تأمین آب  بهبود  از هرچیز 

دستقید بارآوری  از  را  خردهنخوردهوبند  که تالشی  بردارند  مانعمالکان  اثر  در  اینان  قبلیِ  تراشیِ های 

 [ 34]نتیجه مانده بود.اصطالح استبداد خدیوی در این راستا بیهب

برنامه »توسعهاین  اقتصادی«  ی  سرمایه  چونهمی  نیازمندِ  چشمگذشته  احداث  گذاری  برای  گیری 

  1876 آالت بود. اما ترتیباتی که بعد ازها و خریداری دام و ماشینهای جدید، آباد کردن زمینزیرساخت
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وامدلیل  به گرفتن  برای  را  مصر  دولت  توان  شد،  اعمال  بنابراین،  ورشکستی  کرد.  محدود  جدید  های 

گذاری خارجی از طریق  ها کوشیدند تا کشور اشغالی را به آزمایشگاهی استعماری برای سرمایهبریتانیایی

بود برای    تر از همه تالش لرد کرومر، سرکنسول بریتانیایی،[ جالب35های خصوصی مبدل کنند.]بنگاه

 [ 36های رهنی به کشاورزان مصری.] ی وامی اروپایی در قالب ارائهکارگیری سرمایهترویج به

کشور باز هم  کنندگان مالی مامها و تأمینها برای ایجاد پیوندهای تازه میان کشاوزرانِ مستعمرهاین تالش

کالت اقتصادی جای دیگری است.  ای برای مشچاره  حکایت از این داشت که کمبود سرمایه در مصر راه

متحده، به   ویژه در اروپا و ایاالتسازی، بهگذاری رقابتی در صنعتیها سرمایهی نوزدهم، دههدر اواخر سده

اضافه طوالنی  و  شدید  قیمتافت  کاهش  و  طوالنی(    تولید  )یا  بزرگ  رکود  به  که  انجامید  کاالها 

در لندن، پاریس و بروکسل    وباطلان که وجوه عاطلزم[ هم37شهرت دارد.]   1896تا    1873 هایسال

می طرفانباشته  میشدند،  استدالل  کشاورزی  بانکداری  مزرعهداران  که  وادیِ  کردند  مصرْ  های 

سرمایهدست برای  جذابی  و  دههنخورده  اواخر  در  است.  میبه  1890 یگذاری  چشمنظر  که  انداز  رسید 

عنوان الگویی  پیوندد. مصر مدتی کوتاه بهی کشاورزی به واقعیت میگران از تأمین مالشهری اشغالآرمان

وکار  های جدید مصر کسب[ در ابتدا، بانک38ی استعماری از شهرتی جهانی برخوردار شد.]برای توسعه

های غیرمنقول یا اجناس تجاری متمرکز کردند. اما زمانی که  اعتبارِ داراییی وام بهخود را عمدتاً بر ارائه

نهادرمایهس این  از  بسیاری  فراگرفت،  را  خارجی کشور  رفتهگذاری  مالی  ها  ابزارهای  در  دستی هم  رفته 

، چندین بانک برجسته با سررسید 1906و    1905 های سازتر اما پرخطر پیدا کردند. در اوج رونقِ سالپول

های مصری وام  سهامِ شرکت  های تا بر اساس گواهی  کردندپذیر از اروپا استقراض میمدت و تمدیدکوتاه

یاب  [ فراوانی اعتبار آسان39وستدهای مالی بودند.]ها مشغول انواع دیگر دادبدهند؛ بسیاری از این شرکت

 به حباب مالی عظیمی انجامید و موجب تورمی مداوم در ارزش زمین و قیمت سهام شد.

پاییزبانک انگلستان انگلیس{در  به    1906 }بانک مرکزی  نرخ شاخص بهرهتصمیم  ی خود  افزایش 

پول بیگرفت. هنگامی که سیل حرکت  بر    دردسرهای  متکی  بنای عظیمِ  آن  متوقف شد،  انگلستان  از 

فروریخت.] بدهی این تصمیم40ها  داشتند که  اصرار  بریتانیایی  کارگزاران  برای  صرفاً    [  موقتی  سیاستی 

، مطبوعات عربی از تعلیق کامل اعتبار  1907 ستانازحد سهام است. با این همه تا تاب اصالح سوداگری بیش

ها از سوی همان طبقه  ای از امتناع از بازپرداختدادند. پیامد این اتفاق موج گستردهروستایی گزارش می

 [ 41زدند.]ها را به سینه میها سنگ هواخواهی آنها مدتمالکانی بود که بریتانیاییاز خرده

گران  گران مصری، خشمگین از اذعان یا رسیدگی اشغالنویسندگان و کنشای از  در این مقطع نسل تازه

ی چنددهه بعد آنان یعنی  کردند که از برنامهاندازی از استقالل را ترسیم میبه ابعاد واقعی بحران، چشم



563 
 

ها، »بیماری« شاخصِ وضعیت استعماری مصر نه  ناسیونالیسم اقتصادی حکایت داشت. بنا به استدالل آن

آزادی را   چنینهمی خارجی بود که ثبات و [ بلکه اتکای کشور به سرمایه42نیافتگی.] فقر بود و نه توسعه

عنوان »کشوری کشاورزی« و  ها با غنیمت شمردن نقش مصر بهاز زندگی عموم مردم مصر ربوده بود. آن

بسا در  های تعاونی شدند که چهای از انجمنی خام، خواستار تأسیس بانکی ملی و شبکهی پنبهتولیدکننده

 ی ملی را افزایش دهند.کنار هم موجودی سرمایه

این قلمروبندیِ  برای  را  شرایط  درعمل  اول  جهانی  چشمجنگ  این  اما  کرد.  ایجاد  سرمایه  انداز  چنینی 

  ی ترفندهای پولی، به صورت مضحکی شده تر شناختهآفرینی کماقتصادی ناسیونالیستی در اثر نوعی نقش

پیوست. اعالم رسمی تحت تنظیم سابقهاختیارات بی  1914 الحمایگی مصر در سالبه واقعیت  ای برای 

 [ 43تولید کشاورزی و کنترل نهادهای مالی کشور به بریتانیا بخشید.] 

سربه پنبهکشیدهفلکتقاضای  برای  جهانی  محدودیت  ی  با  شد  برای  همراه  جنگ  دوران  وارداتی  های 

های اقتصادی مصر خواهانش بودند. با این همه، افزایش  ای که ناسیونالیستموجودی پولی فزایندهدریافت  

ها. مستشاران  های جنگی بریتانیا تمام شد تا خود مصریتر به نفع تالشارزش پوند مصریِ در گردش بیش

تحت مصرِ  آوریلبریتانیاییِ  در  مشورتِ  1916 الحمایه  انگلستان با  کرد  بانک  پشتوانهمقرر  که  ی  ند 

داری بریتانیا باشد؛ پس هر پوندی که چاپ  های کاغذی در مصر نه ذخایر طال بلکه ارواق خزانهاسکناس

[ و چون بدهی بریتانیا عمدتاً به پوند  44شد گویی وامی فوری از طرف مصر به حکومت بریتانیا بود.]می

ی استرلینگ را  ای استاندارد مبادلهگذاشت و گونه  المللی طال کناراسترلینگ بود، مصر را از استاندارد بین

کنندگان عادی  گزین آن کرد. در پی آن، کاهش ارزش واحد پولی مصرْ تورم سختی را به مصرفجای

به کرد.  بریتانیا  تحمیل  امپراتوری  اقتصادی  جغرافیای  دل  در  جنگ  از  پس  مصر  که  شد  باعث  عالوه 

رانی استعماریِ  ها حکمی اصلی دهههای بریتانیایی انگیزهه بانکهای مصر بازپیش متعهد شود. بدهیبیش

هایش به مصر دلیل دیگری شد میلی بریتانیا به پرداخت بدهیلفافه« بوده است. اینک، ناتوانی یا بی »در

 [ 45ها.]ناپذیری قطع پیوند استعماری میان آنبر امکان

 ی ملی در مصرنگاهی دوباره به توسعه

های بریتانیا برای احیای قدرت مالی و سیاسی خود در مصر، پایان جنگ جهانی اول سرآغازی  تالشرغم  به

ای اقتصاد جهانی که از طریق نهادهای امپراتوری  شد بر افول امپریالیسم اروپایی و همراه با آن زوال گونه

آمد  شمار میراتوری بهسازی امپ ی پیش از جنگْ عصر طالیی جهانیشد. در حالی که چهاردههاداره می

مالیهاش رشدی چشمکه مشخصه ــ المللی، افزایش مهاجرت و  ی بینگیر در تجارت جهانی، گسترش 

برونسرمایه کالن  بودگذاری  شالوده مرزی  این  اینک  رفتهــ  امپراتوری  جهانیِ  اقتصاد  با  های  رفته 
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ی اصلی مقاومت ضداستعماری  ایرلند و هند به عرصه  چونهم[ مصر  46شد.]رو میهای جدی روبهمخالفت

سرعت کشور را فراگرفت. سه سال  به  1919 در برابر امپراتوری بریتانیا بدل شد. خیزشی ناسیونالیستی در

 بعد بریتانیا با اعطای شکل محدودی از استقالل به مصر موافقت کرد. 

ی حاکمیت مصری  یا هدایت کنند تا بتوانند پروژهها کوشیدند نهادهایی را ایجاد  پس از آن، ناسیونالیست

آن ببرند.  پیش  ترتیبات  را  بازپیکربندی  نوعی  مستلزم  واقعی  استقالل  که  بودند  باور  این  بر  ها 

اقتصادی است که امکان انباشت سرمایه را در مقیاس امپراتوری میسر کند. طولی نکشید که   ـ سیاسی

یافته بود به مخالفت با امتیازاتی برخاستند   ان در سطحی ملی سازمانشها با ایجاد نهادهایی که فعالیتآن

 جست. ی خارجی از آن سود میکه سرمایه

این سدهبا  اوایل  از  ایدهکه  بیستم  مؤلفهی  از  توسعه  به  مربوط  استداللیِ  های  مصری    سمیونالیناسهای 

ی  ی نهادی ماندگارِ پروژهمرور به وصلهبهها رفت، در خالل جنگ جهانی اول بود که این ایدهشمار میبه

به دستور اسماعیل صدقی، وزیر    1916 ناسیونالیستی بدل شد. کمیسیون تجارت و صنعت که در سال

پروژه چنین  پیشبرد  برای  اولیه  تالشی  شد  تشکیل  بود.]دارایی مصر،  ازسرگیری  47ای  از جنگ،  پس   ]

های  میسیون کاست. اگرچه در عمل ثابت شد که ایدههای آن کواردات خارجی تا مدتی از فوریت طرح 

ـ ــ به شکلی   سازی محدودبخشی اقتصادی، بهسازی کشاورزی و حمایت دولتی از صنعتیتنوع اصلی آنـ 

 [  48شوند.]گیر ماندگار میچشم

ی  یهدار، سرماهای زمینها بر زندگی اقتصادی در مصر سایه افکنده بود: اولیگارشسه نیرو در این سال

که شامل خارجی نوپایی  بورژوازی  و  بازماندگانخارجی  در کشور،  و گروهی کوچکهای ساکن  تر  شان 

رفتهمی که  میشد  مصری  ملی  هویت  هواخواه  سالرفته  در  حرب  طلعت  شرکت    1920 شدند.  یک 

پایهسرمایه مهمگذاری  به  که  کرد  شد:  گذاری  بدل  دوره  این  صنعتی  اقدام  مصر  ترین  بانک 

میBank Misr. Harb] حرب  شرایط  این  در  محفلش  و  احساسات  [  شدن  تندتر  از  توانستند 

حال،   این [ با49ی بین دو جنگ جهانی سود ببرند.]های مردمی ضدبریتانیا در دورهناسیونالیستی و تحریم

بهآن همچنان  سرمایها  اقسام  و  انواع  سرمایهگذاریهدنبال  با  مشارکتی  بودند.  های  خارجی  داران 

ملی که میکاسب ایجاد صنایع  در  ندادند که  را شکل  بلندپروازی  بورژوازی  توانست  کارانی چون حرب 

خارجیوکار سرمایهکسب از چنگ  را  آندارانه  بلکه  باشد.  مانده  ناکام  برُباید  نمایندهها  دستهها  از  ی  ای 

 [ 50ها و سودهای انحصاری بود.]که اولویتشان انباشت رانتها بودند اولیگارش

سیاست میان  پیوندی  هیچ  که  نیست  این  منظور  همه،  این  تالشبا  و  ناسیونالیستی  برای  های  ها 

اندازی از حاکمیت اقتصادی را پیش بردند و  دارانه برقرار نبود. نخبگان ملی چشمساختاربندی سرمایهباز
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گسترده جهان  با  را  مصر  مادی  مناسبات  هرچند کوشیدند  کنند،  پیکربندی  نو  از  بریتانیا  امپراتوری  تر 

سازی مبتنی بر جایگزینی واردات نبود. بسیاری  ای روشن برای صنعتیهاشان همیشه مستلزم پروژهتالش

جای هرگونه شیفتگی به بازآفرینی مصر براساس الگوی انگلستان  به  اقتصادی  سمی ونالیناساز هواخواهان  

ها  صنعتی، هدف دیگری در سر داشتند: کاستن از وابستگی مصر به تغییرات نامنظم مالیه، تجارت و قیمت

تولیدِ    سازیها مانع پیشِ روی استقالل واقعی مصر را ناهمای از آشفتگی اقتصادی جهانی. آندر دوره

هایی  شان ایجاد سازوکارحل[ راه51دانستند.]ها ثروت »ملی« و گردش آن ورای مرزهای مصر میآنزعم  به

مرزهای   چارچوب  در  صنعت  و  بازرگانی  کشاورزی،  از  حاصل  سودهای  گردشِ  قلمروبندی  برای  بود 

 ملت مستقل نوپای خود. -  دولت

داران  مختلفی به خود گرفت. یکم، زمینهای  گیری به سوی انباشتِ مقید به مقیاس ملی شکلاین جهت

گذار  و متحدانشان کوشیدند تا قدرت تاجران خارجی را در تجارت پنبه محدود کنند. ابراهیم رشاد، بنیان

اظهار داشت که »اگر ثروت کشور ما افزایش یابد و    1924 های کشاورزی مصر، در ی تعاونیاولین اداره

رفته است که تنها سهمی که از آن نصیب ما  باز هم ثروتی ازدست  ها سرازیر شود...بعد به جیب خارجی

دار با  زمینی کالنگذاران مرتبط با طبقه[ سیاست52.«]ایمست که برای خلق آن کشیدهشود مشقتیمی

های صادراتی خارجی و برقراری تماس  خانههایی را برای کنار زدن تجارتها، روشآگاهی از این استدالل

 [53کاران با ریسندگان اروپایی ابداع کردند.]شتمستقیم ک

ها از آن برخوردار بودند.  ها مدتدنبال برچیدن امتیازاتی بودند که خارجیهای اقتصادی بهدوم، ناسیونالیست

ی کاپیتاالسیون مصر با  نامه، زمانی که تاریخ توافق1930 یوزیر اسماعیل صدقی در فوریهدولتِ نخست

ای  سطحی ارائه کرد که به افزایش عوارضِ منسوجات پنبهی گمرکی سهآمد، یک نظام تعرفهایتالیا به سر

های گمرکی  که تعرفه جاآن [ از 54ی بعد از آن انجامید.]گیرِ واردات نساجی طی دههوارداتی و کاهش چشم

ی  در وهلهصرفاً    دولت وازهمه درآمدزایی برای  منبع اصلی درآمد دولت بودند، هدف از این اصالحات پیش

ها به مهیا کردن بستری کمک کردند که در آن  [ با این همه، آن55بعدی کمک به صنایع داخلی بود.]

 [ 56توانست پا بگیرد.]می ریسندگی و بافندگی طلعت حرب مصر شرکت هایی نظیر پروژه

  1930 یدهه  ان بزرگبحر گری بودند.  ها خواهان اصالح مادی و اخالقی دهقانیناسیونالیست  سوم،

ی بینواسازی روستاییان  های پنبه و درآمدهای حاصل از کشت پنبه شد و از این رو دامنهسقوط قیمت  سبب

گران دولتی، برای احیای تولید ارزش اضافی در مناطق روستایی،  را به موضوعی بااهمیت بدل کرد. اصالح 

کاران مصری را  پذیری روستایی شدند تا کشتحکومتی  تری پیگیر نوعی پروژهرفته با شدت بیشرفته

تنبه رعیت آنهایی  کنند.  بدل  آبادانی  و  و طرفدار رشد  معقول  اهداف  درست،  این  به  برای رسیدن  ها 
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تعاونی جمله  از  بانکنهادهایی  درمانگاهها،  کشاورزی،  مدرسههای  دهکدهها،  نمونهها،  و  های  ساخت 

دانش    چنینهم[ هدف از این اصالحات فراهم کردن منابع و  57ایجاد کردند.]   های اجتماعی روستاییکانون

گران در برابر  یک از آن اصالح فنی الزم برای خلق نوع جدیدی از دهقان مصری بود. با این همه، هیچ

ی حاکم کشور بودند چالشی جدی ایجاد نکرد. درواقع،  دارانی که همچنان جناح مسلط در طبقهزمینکالن

دادند و از همین رو  ماندگی دهقانان و کمیابی زمین نسبت میان فقر روستایی را به عواملی چون عقبآن

 زودی ورق برگشت. [ اما به58کردند.]عدالتی اجتماعی پرهیز میی بیاز هر سخنی درباره

ترین کاهش در  بیشدرصد کاهش یافت که   9حدود    1937تا    1929 های ی واقعی بین سالدرآمد سرانه

ی مهم داشت. نخست، کارساالران که دستیابی به  [ کسادی کشاورزی دو نتیجه59ی گذشته بود.]سده نیم

[ دور شدن  60]تر در تولید رو آوردند.گذاری کالنای به آنان جسارت بخشیده بود به سرمایهاستقالل تعرفه

کالن منافع  بدی زمینتدریجی  صنایع  صاحبان  از  برنامهداران  آن  که  بود  معنا  توسعهن  در  ی  متوازن  ی 

فزایندهآستانه شمار  که  بود  زمان  این  در  است.  فروپاشی  سیاستی  و  روشنفکران  از  گذاران مصری  ای 

های  محور یافتند که مناطق روستایی را تابع نیاز کانونی توسعهسازی را غایت نوعی پروژهرفته صنعتیرفته

 [ 61کرد.]شهری می

اجارهزمین  دوم، به  بزرگ  بیش  داران  بسیار  مساحت  ایندادن  با  آوردند.  رو  خود  امالک  از  در  تری  که 

درصد   75این نسبت به  1952 ای بود، تا سالدار اجارههای مالکدرصد کل زمین 11تر از کم  1939 سال

سوم  عایدشان شد یککاری  داران از کشتافزایش یافت. بنا به اعالم وزارت کشاورزی، درآمدی که زمین

اجارهکم از  که  بود  درآمدی  از  به  تر  امالکشان  میدادن  اصالح 62آوردند.]دست  زمان،  این  در  و  [  گران 

[ طرح اصالحات ارضی در  63کردند.] وگو میی بازتوزیع بحث و گفتی مسئلهتر دربارهپردهبیگران  کنش

مِرّیت غالیِ    [اإلصالح الزراعى ]  حات ارضیِ اصال به مجلس سنای مصر ارائه شد. سال بعد، اثر    1944

های  [ طرح 64احمد صادق سعدِ مارکسیست منتشر شد.] [مشکلة الفالحگرفتاری دهقانان ]لیبرال و  

ی اصالحات ارضی بود. در  های ایدئولوژیک مخالف در بحثی نوپا دربارهپیشنهادی اولیه حاکی از قطب

 شد. بازتوزیع زمین به اصل بااهمیتی برای مشروعیت سیاسی بدل میی پس از آن، موضوع دهه

کنشاصالح  و  روشنفکران  دههگران،  اواخر  در  سیاسی مصر  آگاهی    1940 یگران  مسئله  دو  به  نسبت 

های عمیقی ایجاد کرده بود که باید به آن رسیدگی یافتند. یکم، استثمار جمعیت کارگرِ روستایی نارضایتی

کننده پدیدآورندگان کردند که طبقات تولیدمنتقدان نظم ارضی موجود بیش از چهار دهه تأکید میشد.  می

دنبال وقوع جنگ جهانی دوم،  شود. بهاز ارزش آن نصیبشان نمی  هستند اما سهمی عادالنه  اصلی ثروت

ش دادند، هرچند  وگستر ی اصالحات ارضی  بسطهای خود را دربارههای مخالفْ دیدگاهترین گروهعمده
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ها و صنایع ملی  ی ایجاد بانکها تجربهها مخالف بودند. دوم، پس از دههداران با آنزمینحکومت و کالن

تواند از  ی ملی نمیگیری سرمایهای برای شکلکه با موفقیت کمی همراه بود، معلوم شد که هر پروژه

 شدند. اقتصادی باید در کنار هم محقق میمدعای حاکمیت ملی جدا باشد. استقالل سیاسی و 

ـواحوال بود که گروهی سیاسیدر این اوضاع کنترل    1952 ــ در افسران آزادبه نام   شده از ارتش مصرـ 

به ناصریسم شهرت یافت  چه  آن  دست گرفتند و سرانجام جمال عبدالناصر را به قدرت رساندند.دولت را به

ی ملی از سویی و از سوی دیگر  گیری سرمایهستقالل ملی و شکلی امدعی بود که مشکالت دوگانه

  چون همباره در نظر داشت.  توان یکای از کارگران و دهقانان با مصرف انبوه را میموضوع ایجاد جامعه

های دولتی را در  یمندتوانتوانند  کردند که میمعاصران خود در جاهای دیگر، افسران آزاد نیز گمان می

برُد  ی بازتولید نیروی کار مصر، برای پیشهازمان با اجتماعی کردن بسیاری از هزینهاختیار بگیرند و، هم

ی قبل  های دههیابی به این هدف از ایده[ رژیم ناصری برای دست65کار ببندند.]سازی و رشد بهصنعتی

ش، بهداشت، تنظیم خانواده(، کنترل  بهره گرفت تا سه سازوکار بازتوزیعی ایجاد کند: خدمات عمومی )آموز

)یارانهقیمت اجارهها  سقف  مصادرهها،  ارضی،  )اصالحات  ثروت  بازتوزیع  و  داراییبها(  اشتغال  ی  و  ها 

هایی که پایگاه  های ایجاد بهبود در معیشت آن گروهتری را از هزینهها سهم بیشعمومی(. این سیاست

ی  طی دوره  کارانمداران و کاسبدولت گذاشت. گرچه سیاستآمدند بر دوش  شمار میسیاسی ناصر به

ملی برای بحران    حلی در مقیاسراه  ها شده بودند، هربرد این سیاستکارِ پیشبهبین دو جنگ جهانی دست

نصیب اما افسران آزاد با شدت تمام در  های پیشین از آن بیمصر نیازمند وجوهی هنگفت بود که حکومت

 بودند. اش پی

برنامه مالی  تأمین  برای  ناصر  پیشدولت  کرد.  فراهم  منابع  از  ترکیبی  خود  اجتماعی  رفاه    ازهمه های 

های کشاورزیْ  ی سراسری از تعاونیا دولتی از طریق شبکه  هایایِ متمرکز بود. مقامگذاری برنامهقیمت

اداشتند محصوالت صادراتی اساسی های کشاورزی در اختیار گذاشتند و کشاورزان را و اعتبارات و نهاده

خرید و  های ثابتِ ورودی مزارع میمانند پنبه و برنج تحویل بدهند. حکومت این محصوالت را به قیمت

بین بازارهای  باالتر  در  قیمت  به  نهایینتیجه  فروخت؛دوباره میالمللی  با ی  انحصاری    اش، مشابه  نظام 

ی ثروت کشاورزی منبع ارزی  کشاورزان به دولت بود. این مصادرهجایی ارزش از  جابه  ای محمدعلی، گونه

 [66کرد.]سازی خود از آن استفاده می ی صنعتیمهمی در اختیار گذاشت که دولت برای یارانه دادن به برنامه

های  نفعان اصلیِ کمکخارجی بود. مصر بدل شد به یکی از ذی هایمنبع بعدی تأمین مالیْ بدهی و کمک

ساخته، کمک برای تولید آهن و فوالد، و  افزار و اجناس نیمجنگ خارجی شوروری که شاملِ تخفیف روی

شد بهره با اجناس اولیه مانند پنبه، برنج و میوه بازپرداخت میهای کم[ وام67شد.] ساخت سد اسوان می
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درصد از واردات   24رات و  درصد از صاد 61،  1970 [ تا سال 68]شان در دست دولت بود.که انحصار تجارت

بخش  ستد رضایتها و دادو[ با اینکه مصر در اثر کمک69مصر در ارتباط با کشورهای بلوک شوروی بود.]

به حلقه اتحاد جماهیر شوروی  دریافت  با  نیز کمک  آن  رقیب  ابرقدرت  از  ناصر  بود،  درآمده  ی شوروی 

[ که بنا به  The US Office of Food for Peace]  دفتر غذا برای صلحِ آمریکاکرد.  می

گندم و سایر غالت را با   تا یجاد شده بود به مصر اجازه دادا 1954سال  480حقوق عمومی قانون 

ی غذا برای  برنامه  نفعانبه یکی از بزرگترین ذی  1967تا    1956 هایپوند مصری بخرد. مصر در سال

 [  70]شد.متحده به مصر را شامل می ایاالت  هایدرصد کل کمک 70صلح مبدل شد که نزدیک به 

در سال    بحران سوئز شد. مصر پس از  های طبیعی و راهبردی میسومین منبع تأمین مالی شامل رانت

آن زمان که اسرائیل، فرانسه و بریتانیا در واکنش به عزم ناصر برای ملی کردن کانال سوئز به   ــ  1956

گیری از عوارض این مسیر مهمِ ترابری جهانی دست  درآمدهای چشمــ به   ی نظامی کردندمصر حمله

رسید، ایامی که حکومت مصر به    1955 درصد سطح 3000به بیش از    1967 یافت. این درآمدها در سال 

کرد. شرکت  رفته رشد میزمان صنعت نفت مصر نیز رفته[ هم71شکوهی پوشالی دست یافته بود.] و  فر

 نابع زیرزمینی کشور نیز به یک منبع حیاتی رانت برای دولت مبدل شد. ملی نفت که ایجاد شد، م

مهم و  مصادرهچهارمین،  مالیْ  تأمین  منبع  داراییترین،  بهی  کردن  ها  ملی  و  ارضی  اصالحات  مدد 

کرد،  ها را ملی میای از بنگاهمرور طیف گستردهبه 1956 وکارهای خصوصی بود. رژیم مصر پس ازکسب

بانک جمله  شرکتاز  بازرگانی،  کارخانههای  و  بیمه  و  های  نساجی  کانال    چنینهمهای  شرکت  خود 

دارایی72سوئز.] و  سهام  ارزش  برآوردها  برخی  در  سال[  طی  که  فیزیکی  به    1966 تا   1952 هایهای 

 [  73میلیون پوند ارزیابی شده است.]    700مالکیت عمومی درآمد نزدیک به 

داد. افسران  ی صنعتی و رفاه اجتماعی خود ادامه میهای توسعهدولت غرق در درآمدهای تازه به برنامه

فاصله در  سالآزاد  سقفی    1969 تا   1952 های ی  تعیین  با  معادل   50سرانجام  فدان  }هر  فدانی 

ها با نشانه گرفتن  تحقق بخشیدند. این سیاست  هکتار{ برای مالکیت زمین، اصالحات ارضی را 042/0

ـ  50تا    5 ای از دهقانان متمول ــ آنان که مالکدارها سرانجام طبقهزمینکالن پدید  فدان زمین بودند ـ

[ آنان در حالی که اصالحات  74عنوان یک نیروی بانفوذ نوپا در مناطق روستایی سربرآوردند.]آورد که به

از  ارضی کم کرد،    درصد 13تر  توزیع  نو  از  روستایی  از جمعیت  میان بخشی  را  زیر کشت کشور  سطح 

داران  های کشاورزی وضع کردند که به حال بسیاری از اجارهبهای زمینهایی نیز برای اجارهمحدودیت

کارگران   شدند ــ[ فقیرترین دهقانان که اکثریت جمعیت کاری روستایی را شامل می75فقیرتر مفید بود.]

یافتند. بسیاری  تری برای تحرک اجتماعی میهای کمــ در روستاها فرصت  )عمال التراحیل( رو  کوچ 
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ها همچنان  وساز و نگهداری تأسیسات عمرانی دولتی رو آوردند. آنهای فصلی در ساختبه یافتن شغل

جایی فصلی آنان به کمبود  همحور بسیار اهمیت داشتند اما اکنون جاببرای تداوم حیات کشاورزیِ صادرات

بحران در  که  بود  انجامیده  کار  سالنیروی  اقتصادی  مؤثر    1964-65  چنینهمو    1961 های  نقشی 

 [ 76داشت.]

به پیش از سال   1952 در شهرها بسیاری از عناصر آن بورژوازی تجاری و صنعتی که روند ظهورشان 

هیچ تناسبی از منافع انباشت  ی جدید جذب شدند که بی آفریدهی دولتمالکیت یا در طبقهگشت سلببازمی

رژیم مصر مبدل شد،   اقتصادی  اند به رُکن منتقدانْ بورژوازی دولتی برشمردهچه  آن  بُرد. سرمایه بهره می

های بخش دولتی و  ها، شرکتخانهی انواع گوناگون وزراتهای حکومتی در گسترهای از مقامهمانا طبقه

[ هدف از گسترش آموزش رایگانْ پدید آوردن ملّتی بود که از پس ایفای  77ها و مراجع عمومی.] سازمان

های  ی صنعتی بربیاید، از کارهای رسیدگی به منزل گرفته تا شغلهای گوناگون کاری در یک جامعهنقش

نیرو در دهه[ موج 78های صنعتی و خدماتی.]دولتی و حرفه پیاپیِ جذب  به یک  نزدی  1960 ی های  ک 

های کارگری دولتی در  جا نمایندگی گروهی در اتحادیهمیلیون مصری را وارد بخش دولتی کرد که در آن

 انتظارشان بود. 

های رژیم ناصری خدمات بهداشتی و آموزش، امنیت  تردید متناقض بود. سیاستی ناصریسم بیترازنامه

ها گذاشت. البته تداوم  ای در اختیار خیلیسابقهشده و تحرک اجتماعی بیتصرف زمین، مشاغل تضمین

ی دولت دامن زد چرا  های اقتدارگرایانهها بهایی هم داشت. از نظر سیاسی، این برنامه به گرایشاین امتیاز

گراها  ها، اسالمکمونیست  های سیاسی را بزنند. مخالفتکرد مردم برای منافع مادی قید آزادیکه ایجاب می

کارگیری  ی آزمایشی بلندپروازانه در بهمنزلهشدت سرکوب شد. از این گذشته، این پروژه بههو دیگران ب

های هنگفت خود را خیلی زود  های بازتولید نیروی کار مصر، هزینههای دولتی برای مدیریت هزینهاهرم

ی فراهم آوردن مزایای  عالوهای مازاد از جمعیت کشور بهنشان داد. در عمل معلوم شد تداوم استخراج گونه

العاده پرهزینه است، حتی فوق  1963 ی نظامی در یمن شمالی بعد از مصرفی فوری و تأمین مالی مداخله

  1964-65های  کرد. مصر در سالهای تازه جبران میهای خود را از طریق رانتاگر دولت بخشی از هزینه

رو بود که ساختار مالی موجودش توانایی رفع آن را  روبههای خود  هایی در بودجه و تراز پرداختبا کسری

دهندگان خارجی آورد.  تر، رو به کمک وامای پیشنیاکان بلندپرواز خود در سده  چون همنداشت. ناصر نیز  

فوراً متوقف شد. دولت    1966 سر طرحی تثبیتی در  المللی پولصندوق بینبا این حال، مذاکرات با  

های یمن  های فزاینده بر سر دخالت مصر در درگیریسال در واکنش به کشمکش  لیندن جانسون در همان 

[ افزون بر این، مصر  79را به حکومت ناصر متوقف کرد.]  480قانون عمومی    های غذایی شمالی کمک
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ــ قرار گفته بود که تا سر حد نابودی به   1967 ها و اسرائیل درجنگ عرب ی درگیری بزرگی ــدر آستانه

 ی ناصر آسیب رساند. پروژه

های مرسوم  بود. تاریخچه  هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی یک فاجعه  1967شکست مصر در جنگ  

کردهدرباره تکرار  را  استدالل  این  انزجار  حد  به  دوره  این  مصر  ی  نیروهای  تحقیرآمیز  شکست  که  اند 

[ اما پیامد این جنگ بیش از  80ناسیونالیسم عربی ایجاد کرد.] ی  ای نسبت به وعدهوتردیدهای تازهشک

گر بود که به »سوسیالیسم عربی« ناصر امکان داده بود تا برای  هرچیز برای خود آن نظام اقتصادی ویران

 ی مصر بهبودهای مادی به ارمغان بیاورد. ای از جامعههای گستردهبخش

سال بسته ماند، یعنی   8کانال سوئز را صادر کرد و این کانال به مدت  دستور بستن    1967 ژوئن   5ناصر در  

ملی زمان  از  حکومت  دریافتی  عوارض  سوی  جریان  از  سینا  اشغال صحرای  با  مصر  شد.  متوقف  شدن 

گری نیز  های حاصل از گردشاز درآمد  چنینهمنصیب شد.  اسرائیل از مقرهای اصلی تولید نفت خود بی

از جنگ کاسته شد.]پ  1960 ی که در دهه بعد  بود،  افزایش  افت شدید رانت81یوسته روبه  ها فشاری  [ 

رو بود.  شده روبهنابودچه  آن  گزینی هر آور بازسازی و جایهای سرسامدوچندان بود چرا که دولت با هزینه

شش  ی هنگفت تجهیزات جدید برای ارتش و نیروی هوایی بود. مخارج نظامی طی  تر از همه، هزینهمهم

های غذایی  [ در این بین، حکومت با پابرجاماندن توقف کمک82درصد افزایش یافت.]  600سال بعدی تا  

ای برای نظام  ی وارداتی خود را بپردازد که از اهمیت ویژهی کامل غلهمتحده ناگزیر بود هزینه ایاالت

 [ 83دهی آن برخوردار بود.] یارانه

 نئولیبرالیسم در مصرنگاهی دوباره به 

به مصاف این وضعیت پرمخاطره رفت. او طی چهار سال    1970انور سادات پس از مرگ ناصر در سال  

المللی که چندان  یا »درهای باز« زد تا اقتصاد کشور خود را در بستری بین  انفتاح  ی دست به اجرای برنامه

ای از  دات نبود از نو ساختاربندی کند. رشتهگزینی وارسازی مبتنی بر جایگرایی و صنعتیحامیِ توسعه

های جهانی مالیه، سرمایه و کاالها را  ترتیبات موجود برای مدیریت جریان  1970 یها در اوایل دههشوک

ترینشان گسستن دالر آمریکا  کرد؛ مهمرفته از نو پیکربندی میکه مطابق نظام برتون وودز برقرار بود رفته

ارزی و یک بخش برون  1971 از معیار طال در مالیِ دالربنیاد شد. این بود که مشوق سوداگری  مرزی 

.  1973 زدایی واقعی از دالر آمریکا با یک شوک دیگر نیز مرتبط بود: افزایش قیمت نفت در سال ارزش

نفتدولت قیمتهای  افزایش  از  هم  عربی  ملیخیز  از  هم  و  خود  ها  نفتی  صنایع  ناقص  یا  کامل  شدن 

با بهدآوردهسودهای  هنگفتی  آوردند.]ی  دولت84دست  رفته[  نفتی،  سودهای  در  غرق  خلیج،  رفته  های 

داری  گیر بخش بانکانداختند که در رشد چشمگردش می  های دالری اروپایی بهدرآمدهاشان را در حساب
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داشت.] نقش  مقیاس جهانی  در  دهه85خصوصی  پایان  تا  بانک1970 ی[  از  استقراض  های خصوصی  ، 

بدهی 60 میدرصد  تشکیل  را  جهانی  جنوب  بین86داد.]های  مالی  نهادهای  مانند  [  صندوق المللی 

ها در شکلی ها شدند. این شوکدست به کار ایجاد نظام جدیدی برای مدیریت بدهی  المللی پول بین

 شد.زودی گرفتارشان میهای مالی فراملی مؤثر افتاد که مصر بهتازه بخشیدن به شبکه

برنامهتوانا به  گاه  را  مصر  در  اقتصادی  بحرانی  وقوع  از  جلوگیری  در  سادات  از  یی  بعد  او  آزادسازی  ی 

تر خود پیامدهایی بود که جنگ در بازگرداندن و بهبود  اند. اما مهماعراب و اسرائیل نسبت داده  1973 جنگ

رانتراه به  دستیابی  وامهای  کمکها،  و  داشت.ها  خارجی  در   های  تازهسایهمصر  اتحاد  با  ی  خود  ی 

گیری  های چشممتحده توانست از شکوفایی نفتی که خود جنگ در ایجاد آن دست داشت به پاداش ایاالت

به بازگشایی کانال سوئز و بازگرداندن    1975 ی واشینگتن، در اکتبرگر میانجی[ دو سال مذاکره، با  87برسد.]

ی نفت طی پنج  [ صادرات ساالنه88سینا به مصر انجامید.]  ی جزیرههای نفتی سودر در شبهکنترل میدان

  [89درصد تولید ناخالص داخلی مصر رسید.] 22سال بعدی چهاربرابر شد؛ و در پایان این دهه به حدود  

میلیون   400به    1965 میلیون پوند در   86/ 2ها، ازدرآمدهای کانال سوئز، در پیوند با رونق نفتی آن سال

های غربی و کاستن از قیدوبندهای  ایش یافت. ایجاد روابط نزدیکِ دیپلماتیک با دولتافز  1980 پوند در

میلیون پوند دیگر به   500  1980 گری مؤثر افتاد و تا گذاری خارجی، در افزایش ناگهانی گردشسرمایه

برابر موج وجوه  گذاشت، در  ها اگرچه ارز خارجی مورد نیاز را در اختیار می[ افزایش این رانت90دست داد.]

ای نداشت؛ ارزش  به کشورهای خلیج مهاجرت کرده بود جلوه  1973 ارسالی کارگران مصری که پس از

 [ 91میلیارد پوند بود.] 9/1چیزی نزدیک به  1980 ی این وجوه ارسالی درساالنه

دوران جنگ   تر در مورد رونق پنبه درپیشای  گونه که سده، همان1973 ی ناشی از جنگثروت بادآورده

ای که در پی داشت  تری به بار آورد. یکم، آشفتگی اقتصادیهای بیشداخلی آمریکا رخ داده بود، گرفتاری

ی  کاهش پنبه تا حدی از افول کلی کشاورزی زیر سایهکاهش کشت پنبه را سرعت بخشید. اهمیت روبه

ناش مداومِ کارگران روستایی  و مهاجرت  درآمدی صادراتی  منابع  و  ی میسایر  از  نشانه  چنینهمشد.  ای 

، همچنان پابرجا  1970 یسرشت ناموزون آزادسازی اقتصادی بود. انحصار دولتی بر خرید پنبه، طی دهه

که تورم و افزایش قیمت نفت سبب  کردند، با اینخود دریافت می بود. بهایی که کشاورزان برای محصول

های صادراتی  تر از قیمتکشاورزی شده بود، همچنان بسیار پایینهای  ی نیروی کار و نهادهباال رفتن هزینه

حاشیه 92بود.] تدریجی  کاهش  شاهد  که  کشاورزان  از  بسیاری  کنار  [  را  پنبه  کشت  بودند  سودشان  ی 

درصد   50درصد و صادرات بیش از   30تولید نزدیک به    1976 تا  1970 هایی سالگذاشتند. در فاصله

 [  93کاهش یافت.]
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های دولت  که مانع از بحرانی اقتصادی شد، از کسری هزینهدوم، افزایش ناگهانی درآمدهای دولت با این

دهه طی  می  1970 ینکاست.  پیشی  درآمدهایش  از  مدام  حکومت  در  94گرفت.]مخارج  مصر   ]

های غذایی  مستلزم حذف یارانه  الملی پول بر سر توافقی شد که وارد مذاکره با صندوق بین  1976 دسامبر

های اصلی پشتیبانِ دولت ناصری ازجمله دانشجویان و کارمندان دولتی به مخالفت با این طرح  بود. گروه

به دو روز اعتراضات گسترده انجامید که حکومت    1977 یبرخاستند. به اجرا گذاشتن این برنامه در ژانویه

[ حکومت  95المللی پول کرد.]و سپس لغو پیمان خود با صندوق بینوشد  را ابتدا ناگزیر به اعمال منع آمد

ی  ها دست کشید؛ در واقع، حکومت زمانی که فهمید مسئلهی خود برای کاستن از یارانهسادات از برنامه

[ جالب  96ها را افزایش داد.]بسا به بقای خودش گره خورده است حتی آن یارانهرسانی دولتی چهآذوقه

کردِ  رفته از هزینهشدت رشد کرد و رفتهبه  انفتاح  یدهی مصر طی دوران برنامهی یارانهامهکه برناین

پیشی آموزش  و  مانند سالمت  درآمدهای فزایندههای عمومی، در سایهگرفت. هزینهسایر خدمات  ی  ی 

کانال سوئز و کمک ایاالتنفتی،  مالی  از   های  در سال 48متحده،  ملی  ناخالص  تولید  به    1974 درصدِ 

المللی پول فوراً به بحران مالی  [ ناکامی در استقراض از صندوق بین97رسید.]  1981 درصد در سال 61

 انداخت. های گریزناپذیر را به تعویق میتر نینجامید. البته حکومت فقط داشت یک رشته گرفتاریجدی

ر مسیر یک بحران بدهی خارجی  آرام دداد آرامبه استقراض ادامه می 1980 یهمچنان که مصر طی دهه

فزاینده مالی  فشارهای  از  برخی  توانست  هم  بار  این  مصر  رژیم  گرفت.  نقش  قرار  با  امور  را  در  آفرینی 

امضای  بین با  مصر  کند.  تعدیل  اسرائیلنامهپیمانالمللی  و  مصر  صلح  مارس   ی  به  1979 در   ،

هزینهجریان تأمین  چشمگیر  و  جدید  و  های  نظامی  ایاالت کمکهای  از  خارجی  دست   های  متحده 

  جنگ اول خلیج [ یک دهه بعد، دولت مصر که به ازای حمایتش از نیروهای آمریکایی طی  98یافت.]

بدهیگیر بدهیبخشش چشم توانست دستورات مدیران جهانی  برآورده کند.  ها شامل حالش شد،  را  ها 

بین صندوق  با  توافقمذاکراتی  نوعی  سر  پول  سالهنامالمللی  در  ساختاری  تعدیل  نظر    1991 ی  زیر 

ای  ی بعدی برنامهجمهور حسنی مبارک، جانشین سادات صورت گرفت. رژیم مبارک طی دو دههرئیس

گذاران و نهادهای  زدایی، تجارت آزاد و انبساط مالی را پیش بُرد. سیاستسازی، مقرراتمبنی بر خصوصی

قتصادی موفقش تعریف و تمجید کردند. در حقیقت، اصالحات  المللی از مصر بابت آزادسازی ا مالی بین

کار  های کاسبای تازه از دارودستهنئولیبرالی مصر چندان که در پی بازتوزیع منابع و تحویل آن به طبقه

 بود به دنبال رعایت اصول بازار آزاد نبود.  

صویری از اقتصاد پررونق مصر  های بودجه و تورم، تدادن رشد اقتصادی، کسری آمارهای رسمی، با نشان

های اقتصاد کالن، اصل ماجرا  پوشی داده همه، در پس پرده گذارد. با اینرا به نمایش می  1990 یدر دهه
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های اصلی و  های شهریِ مشغول در بخشبفروشگذاران مالی و بسازودهی دولتی به سرمایهبر سر یارانه

بانکروبه تجاری را نجات داد، اراضی عمومی را به قیمت ارزان فروخت و  های  ترقی کشور بود. دولت 

ی بخش خصوصی ایجاد کرد که در راستای منافع گروهی تازه از  هایی برای حمایت از توسعهزیرساخت

ی مصری نولیبرالیسم  داران بود که پیوندی تنگاتنگ با حزب دموکراتیک ملی مبارک داشتند. نسخهسرمایه

ی نوعی  تر دربرگیرندهسازی، بیشای اقتصادی از طریق دوراندیشی مالی و خصوصیبه جای رقم زدن احی

چندالیه و  سیاسی  رانت»بازآرایی  یارانهی  بود.] ها،  منابع«  هدایت  و  غول99ها  با  [  تجاری  های 

دههبستبندو در  سیاسی  شبکه  2000 و  1990 یهاهایی  همان  از  بههمچنان  حمایتی  بهره  های  غایت 

های شغلی کمی که فراهم کرده بودند برای جبران کاهش مشاغل عمومی  ند، درحالی که فرصتبُردمی

 کرد. کفایت نمی

الگوهای وابستگی مالی در اواخر سده ی نوزدهم  گرچه دگرگونی نولیبرالی مصر از برخی جهات همانند 

است، سالهدورهچه  آن  بوده  متمایز میی سی  را  اخیر  پیکربندی  ی  متغیریکند  این  جغرافیایی  که  ست 

شامل مصر میدگرگونی اینک  که  انباشتی  است. فضاهای  داده  رخ  آن  بطن  در  بیشها  به  شود  ازپیش 

ی آدام هنیه در کتاب حاضر  طور که در نوشتههای خلیج متمایل شده است. همانهای قدرت دولتکانون

داری،  طقه، از جمله صنعت کشت، بانکهای مهم سراسر منی خلیجی به بخششود، سرمایهآشکار می

های نظامی  گذاریی خلیجی و سرمایه[ سرمایه100وساز شهری گسترش یافته است.] مستغالت و ساخت

ای در  های کالن توسعهکه ارتشبد عبداهلل االسیسی را به قدرت رساند، در پروژه  2013 آن از زمان کودتای

نیرو    چنینمههای خلیج  است. دولت  مصر مشارکت داشته تمام  با  آن  از  لیبی و فراتر  در یمن، سوریه، 

ویرانی گستردهمداخله کرده نظامی موجب  اقدامات  این  احتماالً اند.  شده است که  مردم  مال  و  ی جان 

 گذاری آتی را فراهم خواهد کرد. های سرمایهفرصت

ی نوزدهمِ طوالنی از یک  رو را با بررسی این موضوع آغاز کردیم که مصر چگونه طی سده ما فصل پیش

  ی آن فضاهای سیاسی جا شد. و با تأملی دوباره دربارهرشته ترتیبات امپراتوری  به ترتیبات دیگری جابه

کنیم. مصر در  یگیری مداری در مصر را رقم زده است، نتیجهاقتصادی که نمای متغیرِ تاریخ سرمایه ــ

ی  گاهی حیاتی در دستگاه مدیریت منابع عثمانی مبدل شد به یک وادی نویافتهی نوزدهم از گرهسده 

کشورها در چارچوب یک اقتصاد جهانیِ امپراتوری با  گذاری مالی مامها و مقصدی جذاب برای سرمایهکاال

بریتانیا.] سده 101محوریت  در  پسااستقالل مصر،  حاکمان  بی[  میانهی  در  و  جهانی شکل ستم  تثبیت  ی 

های جنگ سرد نهایت  جوییای اجتماعی از هوادارن سیاسی را بسیج کردند و از رقابتملت، بدنه -دولت

آنان دولتی توسعه بُردند.  را  آوردند که شالودهاستفاده  پدید  ترقی  گرا  پیگیری داخلی رشد و  برای  آن  ی 

های بازار  هایی پیوست که در آغوش سیاستبیستم به خیل دولت  یریخته شده بود. مصر در پایان سده
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های خلیج همراه  ی دولتبندی قدرت هژمونیک برپایهآزاد جای گرفته بودند که با نوعی گرایش به منطقه

هایی شکل ی اخیر، بنا به پویهاقتصادی، طی دو سده -های متغیرِ قدرت سیاسیبوده است. این پیکربندی

 که همزمان در درون و بیرون مرزهای کشور در کار بوده است.  گرفته است  

این در  که  بهشرحی  کردهجا  بیان  میاختصار  نشان  دربارهایم  تاریخی  کندوکاوی  که  این  دهد  ی 

بسا راهی پیش بگذارد  های فضاییِ متغیر که به مناطق مختلفی از مصر اختصاص داشته است چهپیکربندی

ها از خالل  داری. این میدان پژوهشی دهههای بررسی سرمایهاهری در شیوهبستی ظبرای خروج از بن

هنجارمندی بر  تأکید  کشاکش  است،  گرفته  شکل  پربار  بزرگکشاکشی  انباشت  های  الگودار  و  مقیاس 

ای و ملموس. ما این اختالف را چندان جدی  ی منطقههای ظریفِ تجربهسرمایه، و توجه ویژه به تفاوت

بینیم برای بازنگری در چگونگی  ست که باید رفع شود بلکه آن را دلیلی میکه گویی معضلیدانیم  نمی

سرگذشت میتدوینِ  روایت  که  و  هایی  بازرگانان  تولیدکنندگان،  حیات  زمانی  هیچ  تاریخ  در  کنیم. 

مصر،سیاست درون  در  انباشت  ناموزونِ  فضاهای  در  فرایندهای  صرفاً    مداران  از  با  بازتابی  »جهانی« 

های جهان چندان تفاوت جدی ندارند  که آنان با مردمان سایر بخشخاستگاهی دیگر نبوده است. دیگر این

شود که چنان حیاتی چگونه در ناپذیر کند. در گزارشی که ارائه کردیم بررسی میها را قیاسکه آن تجربه

هایی که به درجات  است، پیکربندیهای متغیر قدرت، خشونت، انباشت و وابستگی حک شده  پیکربندی

های زندگی اجتماعی و اقتصادی در مصر مدرن را دگرگون کرده  گوناگونی تداوم داشته و مدام واقعیت

ای از مصر یا هر جای دیگری از خاورمیانه موظف است که  است. البته مقصود این نیست که تاریخچه

توان  داریِ مصر را میبه این معنا هم نیست که سرمایه  ای از کل جهان نیز باشد؛ وزمان تاریخچهحتماً هم

[ دیگری دانست  lifeworld] جهان ای متمایز برشمرد یا آن را زیستی ملی یا منطقه«یا باید یک »گونه

دهند؛ بلکه مقصود اهمیت دادن به این امر  ی معنادار نمیست که تن به مقایسههاییاش تفاوتکه معرف

خورده و این جغرافیاها    تری از قدرت و انباشت گرهها چگونه به جغرافیاهای گستردهاست که آن زندگی

داری  است. به همین دلیل، شاید بهتر باشد که تاریخ سرمایه  چگونه بارها و بارها در سراسر تاریخ ایجاد شده

 پیوسته دانست. اندازهای یک سرگذشت واحد و داری جهانی را چشمدر مصر و تاریخ سرمایه
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 مقدمه

مطالعات زنان و مطالعات نژادی    چونهمهایی  ( و ایجاد برنامهRGC) ظهور دیدگاه نژاد، جنسیت و طبقه

متحده، کانادا، اروپای غربی و   [ را در ایاالت1گرایی]ها، ظهور و اقتدارِ تقاطعها و دانشگاهو قومی در کالج

نوشتم] را  قبل  فصل  که  زمانی  کردند.  تسریع  آن  »درهم2فراسوی  و  »تقاطع«   ، فقط  [  را  تنیدگی« 

میاستعاره نشان  که  کردم  برداشت  بهدهایی  طبقه،  و  جنسیت  نژاد،  چگونه  مثال   هاییشیوه  ادند  )برای 

شوند تا بر تجارب و هویت زنان تاثیر  وغیره( با هم ترکیب می  پوشانندهکنشی، تقاطعی، همتعاملی، برهم

)مثالً ملیت، وضعیت شهروندی، توانایی، ترجیح   های دیگری از تفاوت و هویتبندیبگذارند. اخیراً دسته
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عنوان  ها بهزمانِ مواردی از آنه سه مورد اصلی اضافه شده و چارچوب تحلیلی با لحاظ کردنِ همجنسی( ب

 [  3گرایی شناخته شده است.]تقاطع

ای، تعهدات نظری و  های حرفهی تخصصدهندهآثار این حوزه بسیار گسترده و پیچیده است که بازتاب

آن نویسندگان  اقامتِ  محل  ا 4هاست.] کشورهای  به  رسیده[  نتیجه  تفاوتین  هیچ  که  بین    یام  اساسی 

ی نژاد جنسیت و  شود و رویکردِ اولیهگرایی شناخته میعنوان تقاطعچارچوب تحلیلی اصلی که امروزه به

گانه است که فقط متورم شده گرایی همان سهطبقه وجود ندارد: نقد من همچنان پابرجاست زیرا تقاطع

[ نخست  5گرایی در دو راستای متفاوت بسط یافته است،]دهند که تقاطعینشان م  چنینهماست. این آثار  

)موضوعی   قصد مبارزه با تبعیضهای اجتماعی و تغییرات حقوقی بهگری عملی در سیاستمداخله  چونهم

چارچوبی، که در سراسر علوم انسانی و علوم اجتماعی    چون هم[ و دوم،  6بار بررسی نخواهم کرد(؛] نکه ای

بهطبه گسترده  به  کار ور  و  است،  شده  مداخلهگرفته  مهمترین  از  »یکی  نظریهگریعنوان  ی  های 

گرایی  شود. در این فصل تقاطع[ در نظر گرفته می8ی فمینیستی«] [، »ضروری برای نظریه7فمینیستی«]

ناشی از  ی  های نظری و برخی موضوعات پیچیدهی فمینیستی و با تمرکز بر پرسشرا، در چارچوب نظریه

 کنم.  های هویتی، بررسی میفهم آن از هویت و ارتباط آن با سیاست

 های نظری محدودیت

فرد اشاره دارد.  های پیچیده و تجارب منحصربههای ناشی از هویتگرایی« به تالقی ستماصطالح »تقاطع

ریشهگزارش فمینیستی  تجربههای  تا  را  آن  سیاههای  زنان  ایاالتی  زنان   پوست  سایر  و  متحده 

ردیابی    Combahee River Collectiveی  ویژه بیانیهی فمینیست سیاه، بهپوست، و اندیشهرنگین

سیاست  :کنندمی معتقدیم  سیاه»ما  زنان  زندگی  در  پدرساالری  دوران  در  جنسی  همانهای  به    پوست 

دا کردن ستم نژادی از ستم طبقاتی  برای ما ج  چنینهمهای طبقاتی و نژادی فراگیر است.  ی سیاستاندازه

زیرا در زندگی است  بهو ستم جنسی دشوار  اغلب    چنین هماین    [ 9شوند.«]زمان تجربه میطور هممان 

  ی واسطه)که حسن شهرتش به گرِ حقوقی، کیمبرله کرنشاوای است که پژوهشدهی استعارهنوعی تعمیم

پوست استفاده کرد؛ زنانی که تصویر کشیدن وضعیت کارگران زن سیاه ابداع این اصطالح است(، برای به

ها  پوست شکایت کنند زیرا دادگاهعنوان کارگران زن سیاهتوانستند از کارفرمای خود برای تبعیض، بهنمی

هردو. کرنشاو استدالل کرد که  شناختند یا نژاد و نه براساس  تبعیض را یا بر اساس جنسیت به رسمیت می

ها در »تقاطع«  ها از ستم باشد زیرا آنی آنتوانست مسئول تجربهنه جنسیت و نه نژاد به تنهایی نمی

 [  10جنسیت و نژاد قرار داشتند.] 
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گرایی از زمان انتشار فصل قبلی تغییر نکرده است از تعاریف اخیر مشهود است: »وقتی  مبانی تقاطع  که این

ای مشخص ... تنها با  دهی قدرت در جامعههای مردم و سازمانز نابرابری اجتماعی است، زندگیصحبت ا 

با محورهای   بلکه  است،  نگرفته  یا طبقه، شکل  جنسیت   نژاد،  خواه  اجتماعی،  تقسیمِ  واحدِ  محورِ  یک 

با  بسیاری شکل می بر    دیگریکگیرد که  تقاطعتأثیر می  دیگریکعمل کرده و    چون همایی  گرگذارند. 

گرایی...  »تقاطع [11کند«،]ابزاری تحلیلی دسترسی بهتر افراد به پیچیدگی جهان و خودشان را فراهم می

های جنسیت/جنس،  بندیمراتبِ محورهای بزرگِ تمایز اجتماعی را براساسِ دستهبندی و سلسلهتقسیم

و گرایشِ جنسی رد می نژاد، ملیت، معلولیت  اس  کند...طبقه،  آن]این  متقابل  تأثیر  تولید و  تدالل[  در  ها 

ی این امر است که چگونه  گرایی[ مطالعه]تقاطع [ 12انگارد«،]های اجتماعی را مسلم میبازتولیدِ نابرابری

 [ 13سازند.«]را می دیگریکاین ابعاد نابرابری ]نژاد، جنسیت، طبقه، تمایالت جنسی و سایر ابعاد هویت[  

دانم،  که من می جا تا آن  [14ترین رهاورد نظریِ تاریخِ فمینیسم«،]»مهم  چونهمی ممتاز آن  رغم مرتبهبه

گرایی  های کلیدی تقاطعی ایدهتقاطع وجود ندارد. درباره  یای دربارهشدهی دقیق و پذیرفتههیچ نظریه

دارد،   وجود  شد،  طورهمانتوافق  مشخص  قبل  فصل  در  و  باال  در  فمینیست  که  چگونگی  اما  در  ها 

ها  هایی که این محورها هویتسازی روابط بین محورهای نابرابری در سطح کالنِ تحلیل، و روشمفهوم

می شکل  را  افراد  تجارب  اصطالحاتی  و  معنی  دارند.  تفاوت  هم  با  [،  15تنیده«]»درهم  چونهمدهند، 

این روابط فرضی   [16و غیره خودپیدا نیست.]سازمان«، »تشکیل متقابل«،  ساخت«، »هم»تقابل«، »هم

چه سطحی از تحلیل مرتبط هستند؟ آیا طبقه، جنسیت، نژاد، توانایی و غیره در سطوح خرد، کالن یا    در

»به تحلیل  همفردیِ  متقابل  »همطور  بهساخت«،  امر  این  است،  چنین  اگر  هستند؟  غیره  و  طور  ساز« 

ی افراد در  ی اول تأثیرات مشارکت آگاهانههای پیچیده در درجههویتکند؟ آیا  انضمامی چگونه کار می

  که این»محورهای سرکوب«ِ ظاهراً متقاطع است، یا تأثیرات گفتمان، یا تعامل بین این دو؟ و منظور از  

  ها شکلکنند و افراد در تقاطعگوییم محورهای نابرابری متقاطع هستند چیست؟ آیا محورها تالقی میمی

استعارهمی تقاطع فقط  یا  این واقعیت است که در هر جامعهگیرند،  برای  ویژگیای  دارای  های  ای همه 

  ی ما در نهادهای اجتماعی مختلفی شرکت داریمهمه  کهاینجنسیت و سن هستند، و    چونهمخاصی،  

بندی  ز  ترتیبِ رتبهــ و در جایی ا کنیممی  ایفا  را و متفاوتی  متعدد  اجتماعی و شغلی هایبنابراین نقش ــ

گرایی در نهایت در  ایم؟ اگر چنین است، تقاطعکند قرار گرفتهکه محورهای اصلی نابرابری را تقسیم می

های اجتماعی  ها چه تفاوتی با نقششناختی نیست؟ هویتگوییِ جامعههایی مبتنی بر نوعی بدیهیچه جنبه

 دارند؟

تبیینی است.  تقاطع قدرت  به چنین پرسشنمی  خودخودیبهگرایی فاقد  قادر تواند  پاسخ دهد و  هایی 

آورد، فرآیندهایی که منجر  ها را گرد هم مینیست وجود »محورهای نابرابری«، ماهیت فرآیندهایی که آن
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انگارد  شده را که بدیهی میی هویت حاصلپارچهشود، و ماهیت پیچیده و نه یکگیری هویت میبه شکل

کند.   می  ور طهمانتوجیه  والیس  ستمکه  که  دارد  وجود  ساختاری  »...آیا  بهپرسد:  را  تاریخیِ  ها  روش 

دهد؟... ]اگر چنین است[ ماهیت این پیوندها چیست و چگونه شکل کنونی  تشخیصی به هم پیوند میقابل

های جزئی و عمده  تغییر[ واقعیت اجتماعی دائماً در سیالن، مدام در حال  17اند؟ ] دست آورده ه خود را ب

باید از بیرون آورده    کهایندر »محورهای نابرابری« وجود ندارد؛ یا   است، اما هیچ پویایی اجتماعی ذاتی

قرار گیرند که در آن زمان حال و گذشته درک شود و منابع    ها باید در نوعی بافتار نظریشود، یعنی آن 

 رد. ی تغییر اجتماعی را بتوان شناسایی کبالقوه

راهفمینیست این محدودیتها  جبران  برای  پیشنهاد کردههای مختلفی  آنها  از  برخی  بیلج  اند که  را  ها 

دهد: »چگونه  هایی برای پرسش خود تشخیص میجوی پاسخوهنگام واکاوی ادبیات این حوزه در جست

گرایی   واکاوی ِ تقاطع[ برخی افزایش پیچیدگی18ِگرایی را گسترش داد؟«] ی نظری تقاطعتوان دامنهمی

کنند،  داری میهای نظری جانبگرایی با سایر چارچوبکه دیگران از ادغام تقاطعکنند، درحالیرا توصیه می

نظریه نظریهمانند  انتقادی،  اجتماعی  نظریهی سیستمهای  با  که  پیچیدگیها  و  ی  است،  یافته  بهبود  ها 

گرایی و فمینیسمِ بازتولید  برای مثال فرگوسن، ادغامِ تقاطع  گرایی و پساساختارگرایی.های ساختارنظریه

ی کلیت را، که  تواند نظریهی بازتولید اجتماعی میکند که نظریهکند، استدالل میاجتماعی را پیشنهاد می

گرایی ]باید[  کند که تقاطعاستدالل می دیویس-[ یووال 19گرایی فاقد آن است، به آن ارائه کند.]تقاطع

ها و  مارکسیست [20شناختی معاصر به قشربندی پذیرفته شود.«] معتبرترین رویکرد نظری جامعه چونهم

اند، بدون شک با رویکردِ »معتبرترین« موافق نیستند. اما با  گرایی متقاعد نشدهشناسانی که با تقاطعجامعه

نابرابری، منطقی است کگرایی بر منابع چندگانهتوجه به تمرکزِ تقاطع رویکردی به    چونهمرا  ه آن  ی 

در    ــ های پیچیدههویت ها ــی آنهای سطح کالن و اثرات بالقوهقشربندی اجتماعی بدانیم که ویژگی

های اصلی قشربندی برگرفته از مارکس و وبر هستند؛ یووال  کند. نظریهسطح خرد تحلیل را بررسی می

می ترجیح  را  بوردیو  »سیال«تر  رویکرد  کدیویس  »نابرابریدهد  بهه  را  نتیجهها  بین عنوان  تعامل  ی 

ی گسترده انواع  کند، که در مجموع باعث توسعهیافته و فرآیندهای نهادی شناسایی میهای تجسمکنش

گرایی منطقی است: افراد با توجه  [ انتخاب او با توجه به تعهدش به تقاطع21شود.«] مختلف نابرابری می

توانند تنوعی از تمایزات  شان، احتماالً میهای پیچیده، و هویتماعی و فرهنگیی اقتصادی، اجتبه سرمایه

خواهد فراتر  که از مشاهدات قبلی مشخص است، اگر می  طورهمانگرایی،  اجتماعی را ایجاد کنند. تقاطع

قاطع  ی پژوهش تجربی برود، و به بررسی پیچیدگی تکنندهاز ابزاری نظری یا چارچوب مفهومیِ هدایت

ها را واسازی کند، )مانند جنسیت، نژاد، توانایی، تمایالت جنسی( بپردازد یا آن هابندیدرون یا بین دسته

گرایی  [ کالینز بر قدرت و قلمروها تمرکز دارد، جایی که تقاطع22ها پیوند برقرار کند.] باید با سایر نظریه
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)یعنی   های اجتماعیی که محورهای ستم و تقسیمهای تحلیلعالوه بر این، مقوله [23کند؛]  باید بررسی

می شناسایی  را  غیره(  و  نژاد، طبقه، سن  جنسیت جنسیت،  نژادپرستی،  قدرتِ  مناسبات  »از  گرایی،  کنند، 

 [ 24کنند.«]کشی طبقاتی معنا پیدا میگرایی و بهرهدگرجنس

تقاطع میوقتی  قرار  بافتار  این  در  دربارهگرایی  تعجب  تقاطعدالیلِ    یگیرد،  بهتحسینِ  عنوان  گرایی 

گرایی  دهند: تقاطعکاربین و ادنهایم توضیح جالبی ارائه می [ در این زمان بجاست.25فمینیستی] ی هنظری

های مهم سیاسی و نظری، و  آفرین« است که تفاوتمدیون موفقیتش در تبدیل شدن به »دالِی اجماع

هایی مبتنی  ی متوسط نظریهپوست طبقههای سفیدکند: فمینیستمیسازی  ها را بهتضادهای بین فمینیست

زنان طبقه آنبر تجارب  برای  تولید کردند که  نژادیی متوسط  امتیازات طبقاتی و  به  توجه  با  شان،  ها، 

نابرابری جنسیتی منبع اصلی ستم بود، بنابراین سایر مناسبات قدرت و منابع ستمِ مبتنی بر نژاد، قومیت،  

گرفتند.]موقعی  نادیده  را  غیره  و  مهاجرت  آن26ت  ایاالت[  در  سوی   ها  از  انتقادهایی  با  اروپا،  و  متحده 

فمینیستفمینیست مارکسیست،  رنگینهای  زنان  سیاه،  فمینیستهای  همپوست،  و  جنسهای  گرا 

توجه نکرده    ها از ستمی فمینیستی به تجارب آنها، نظریهپسااستعماری به چالش کشیده شدند. از دید آن

به را  جنسیت  نظریهو  اولویتِ  تقاطععنوان  بود.  برده  سؤال  زیر  فمینیستی  تاریخی  ی  حفظ  برای  گرایی 

ای  توانست رشتهگرایی میموقع« »سر رسید«... تقاطع پذیر »درست بهای شناختپارچه و تضمین آیندهیک

زمان، روشی مترقی از واکاوی  جات دهد و همشد، نصورت ناپدید می این از مطالعات جنسیتی را که در غیر

یا بهتوانست بهترتیب، جنسیت می نفمینیستی در اختیار این رشته قرار دهد. بدی های  دلیل سیاههرغم 

ها خاتمه  آن چالش [27ی پژوهش فمینیستی حفظ شود.]ترین مقولهعنوان مهم»جنسیت، نژاد و طبقه«، به

عنوان »پراکسیس انتقادی« درجهتِ »تغییر معطوف به  هگرایی سیاسی، باطعها بین تق اند؛ فمینیستنیافته

تقاطع و  اجتماعی«،  بحثعدالت  در  گرفتار  آکادمیکِ  کردن  گرایی  »سفید  در  درگیر  و  فرانظری  های 

ی فمینیست  های آن در اندیشهاهمیت جلوه دادن ریشهگرایی« از طریق تغییر تبارشناسی آن، کمتقاطع

یر اهداف آن از مبارزه با ستم، به سازگار شدن با دستورکارِ نئولیبرالیِ مبتنی بر تنوع، تقسیم  سیاه و تغی

 [   28اند.] شده 

های  ریشه کهایننظر از آور نیستند: چارچوبی بدون پیوند با مبانی خاص نظری، صرفاین تحوالت تعجب

باز است، درسیاسی آن چقدر مهم باشد، برای برگزینی، دگردیسی و تفسیرهای چ رغم  نتیجه به ندگانه 

 [29شود.]ای مشترک« تبدیل میها به زمینهی فمینیستها، »برای همههای مهم بین فمینیستتفاوت

  گیر چشمتوانند رویش بنویسند دلیلِ صعود  ها میی فمینیستلوحی خالی همه  چون همکه    گراییاین تقاطع

کننده و  طور علت موفقیت گیجآن در تبدیلش به دیدگاه فمینیستی مسلطِ امروزی تلقی شده است؛ همین

میآسیب حساب  به  نیز  انتقادات  برابر  در  آن  بهپذیری  مثال  آید؛    فمینیستی،  هایمحفل»  درعنوان 
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  بر ...    هاستم  از  «کنندهخسته  فهرستی»   آن  در  که  شده  روشی  مترادف  کمابیش“  گراییتقاطع”ی واژه

  را  واژه  این  از  استفاده  عمومی  کاربرد  که  حدی  تا.  پذیرندمی  تأثیر   دیگر یک  از  و   گذارندمی  تأثیر  دیگریک

  [ 30«].چگونه  و  دارند  تقاطع   هم  با  خاص  طوربه  چیزهایی  چه  کند  مشخص  کهاین  بدون  کندمی  پذیرشقابل

ــ   شانو تعهدات سیاسی و نظری ایبسته به آموزش حرفه ــها »دالی شناور« است که فمینیست  تقاطع

شناسی، گفتمان، الگو،  استعاره، نظریه، روش  چونهمعنوان مثال  کنند، بههای متفاوت درک میبه شیوه

حتی   تجربی،  چارچوب  تحلیلی،  تحلیل  »شیوه  چونهمابزار  چنانکه  تحلیلی«،  »حساسیت  یا  تفکر«  ی 

آنمی که  چیزی  باشد؛  نشده  استفاده  »تقاطع«  اصطالح  اگر  حتی  باشد  متقاطع  میتواند  چنین  کند را 

درباره»... تفکر  از  متقاطع  روشی  با  مسئله  یاتخاذ  آن  رابطه  و  تفاوت،  و  همانندی  ی 

درواقع،  31است.]  «قدرت  تقاطع  طورهمان[  استدالل کردم چون  قبلی  پایان فصل  در  برای  که  گرایی 

های نظری مفتوح است، مبهم و برای تفاسیر متضاد و حتی متناقض گشوده خواهد  ی تفسیرهرگونه و همه

 ماند.  

 گرایی مارکسیسم و تقاطع

چالشانکار   و  مناسبات  اساسی  کالنِ  نقش  سطح  مفروضاتِ  نابرابری،  و  ستم  تولید  در  طبقاتی  های 

شده، نظر از واژگان سیاسیکند. صرفرا تعیین میی بین عناصر کلیدی آن  ی رابطهگرایی دربارهتقاطع

گرایی  تی و غیره، تقاطعداری، نئولیبرالیسم، طبقاگرایی به امپریالیسم، سرمایههای ادبیات تقاطعیعنی ارجاع

یک چارچوب تحلیلی انتزاعی    ــ )نژاد، جنسیت، طبقه( که پیش از آن آمد RGCدیدگاه    چونهم نیز ــ

های اجتماعیْ غیرتاریخی، یعنی منتزع از شرایطِ  شناسی رویکردش به بررسی پدیدهاست که مانند جامعه

گویند برای  کند: »وقتی مردم میشرح زیر بیان می  [ اسکگز این نکته را به32داری است.]امکانِ سرمایه

ی بیانِ متقاطع نیاز داریم، معنی آن معموالً این است که  دربرگرفتن نژاد، جنسیت و هرچیز دیگر به شیوه

کنم،  [ و من اضافه می33داری«] ها با نظام سرمایهبه این چیزها فکر کنید اما بدون دریافتی از ارتباط آن

 داری.  سرمایه مارکسیستیِ نظری و  خیتاری  از تحلیل

نظریه تحلیلِ  انتزاعی  سطح  بین  تمایز  مارکسیستی  دیدگاه  شیوهاز  سرمایه  یی  سطح  تولید  و  داری، 

ای که  های اجتماعی مهم است، یعنی سطح تحلیلِ کشور یا ناحیهبندیانضمامی، تاریخی تحلیل صورت

گرایی »محورهای نابرابری«  رسد تقاطعر مینظ که بهحالیی تولید غالب است. درداری شیوهدر آن سرمایه

ها بر اهمیتِ درنظر  انگارد، مارکسیستعناصری که در تمامی جوامع حضور دارند بدیهی می  چون همخود را  

های خاصی که جایگاه  ها و شیوهی آندارانههای سرمایهها اصرار دارند، یعنی بنیانمندی آنگرفتن تاریخ

درآن شکل  ها  تحتعملکرد  مختلف  طبقات  آگاهی  در  و  اجتماعی  یک   بندی  نهادهای  و  تاریخ  تأثیر 

ها، نظام حقوقی، فرهنگ و غیره( قرار گرفته است. در  )مانند دولت، ایدئولوژی بندی اجتماعی معینصورت
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شی و  کداری، هویت طبقه مستور است. منطق مناسبات طبقاتی، بهرهی تولید سرمایهسطح تحلیل شیوه

هایِ اجتماعیِ  بندیتفاوت است. در سطح صورتداران و کارگران بیانباشت سرمایه نسبت به هویت سرمایه

سانی دارند برحسب هویت و قرارگیری در قشربندی  داری، مجموعه افرادی که موقعیت طبقاتیِ همسرمایه

غیره   اقتصادی-اجتماعی و  قومیتی  نژادی،  جنسیتی،  و  و تحصیالت(  درآمد، شغل  براساس  مثال  )برای 

را تقویت کرده و واقعیتی    ها با یک ایدئولوژی تطابق دارد که گروهشوند. هریک از این گروهبندی میتقسیم

شد و یا  بندی اجتماعی ریشه داشته باممکن است در تاریخ شکل  کهاینبخشد، ولو  فراتاریخی به آن می

تازگی در چارچوب مبارزات سیاسی، اثرات مهاجرت و پیامدهای تحول کیفی اقتصادی ایجاد شده باشد.  به

توان استدالل  داری، و تحت چه شرایط خاص تاریخی میی سرمایهبرای مثال، در چه سطحی از توسعه

داری، بردگی، ظهور  شت سرمایهگیرند؟ چه ارتباطی بین انباعنوان زن« تحت ستم قرار میکرد که زنان »به

هویت و ملیتشان هرچه   داران ــهای نژادپرستانه و مفهوم نژاد وجود دارد؟ در این بافتار، سرمایهایدئولوژی

چارچوب محدودیت باشد در  اعمالــ  کورهویتیِ  شیوههای  منطق  توسط  عمل میشده  تولید  و ی  کنند 

از هویت و تقسیمات جاحال میدرعین برای دستیگاهی در طبقهتوانند  کاری سطح مزدها و  ی کارگر 

بالقوه کنند، دراستفاده کنند و می  دیگریکتحریک کارگران علیه   ذاتیِ طبقهنتیجه قدرت  را که    یای 

کشی طبقاتی  های اجتماعی به بهره[ این نقد متضمن تقلیل ستم34کنند.]کارگری متحد است تضعیف می

آگیال   طورهماننیست؛   نتیجهکه  شیوهگیری میر  تولید سرمایهکند، »این  اجتماعی ی  مناسبات  و  داری 

گرهای هویتی به ظلم و ستم را  زیربنای آن است که کلیدِ درکِ چراییِ تبدیلِ جنسیت، نژاد و سایر نشان

در   و باید [35شوند.«]کشی فعال میعنوان سازوکارهای تسهیل بهرههای هویتی بهکند... مقولهفراهم می

»طبقه که  داشت  نهنظر  کارگر  جمعیتی  بین  در  بلکه  جمعیت،  کل  در  دستهتنها  خاصِ  های  های 

اکثریت را دارد.«]   “غیرطبقاتی”مختلفِ تقاطع36نیز  بنیادین طبقه را  [ اگرچه  گرایی ممکن است اهمیت 

داری  بری علل سرمایههای مربوط به آن، جنسیت، نژاد، قومیت و سایر اشکال ستم و نابراانکار کند، پدیده

رابطه گذاشتن  کنار  هستند.  مارکسیستی  نظری  تحلیل  نیازمند  و  نابرابری  دارند  طبقه،  بین  ی 

سازد  داری را از مسئولیت مبرا میاقتصادی و جنسیت، نژاد و سایر منابع تبعیض و ستم، سرمایه -اجتماعی

طور خودجوش علل مشکالت خود را  بهکند که مردم از طریقشان  های ایدئولوژیکی را تقویت میو روش

تواند  متحده نیز نمی کنند و در ایاالتگونه عمل میهای هویتی بدینبندیها از طریق دستهدرک کنند. آن

گرایی برای تحلیل مارکسیستیِ طبقه، نابرابری و ستم ضروری  [ از سوی دیگر، تقاطع37غیر از این باشد.]

 نیست.  
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 هویت  باوری، هویت و سیاستتقاطع

ای متمرکز بر ستم بر زنان مورد ستایش قرار  یعنی نظریه  ، »نظریه«ی فمینیستیعنوان  گرایی بهتقاطع

های متقاطع یا پیچیده  رسد تمرکز آن بر ستم بر زنانی با هویتنظر میطور است: بهگیرد. تا حدی همینمی

های متقاطعِ زنانِ  پذیری، کرنشاو به »آسیبحال این با[  38تم.«]ازحد تحت سهای بیشاست، یعنی »سوژه

 [  39کند.]« اشاره میشدهراندهحاشیهطور اتفاقی بهمردان به چنینهمشده و راندهحاشیهبه

تقاطع قابل  ،طور محدود درک شودبهگرایی  اگر  زنان  برای  بافقط  است.  درکنارِ   وجود استفاده  این، 

از حد تحت ستم«، »حاشیهنژاد و سایر ستمجنسیت،   از  ها، اصطالحات »بیش  نشینی«، و غیره حاکی 

های اجتماعی و مقررات  وضعیت نامساعد اقتصادی است؛ یعنی فقر، فقر نسبی، مزد پایین، اتکاء به کمک

هایی  یتی محورهای ستم هوگرایی، فقط زنان در انتهای همهنتیجه، در منطقِ تفکرِ تقاطع  رفاهی. در

گرایی برچسب جدیدی برای »زنانه شدن فقر« است؟  پیچیده و متقاطع دارند. اگر چنین باشد، آیا تقاطع

اجراست، حتی اگر زنانِ  ی زنان قابلباید آن را فارغ از صالحیت »فمینیست« خواند، گویی که برای همه

ی مؤنثِ »متقاطع« به همان  د که سوژهرسبه نظر می   [ 40کند؟]ها را مستثنی میصاحب امتیازِ تمامی نژاد

ی  ی متوسطی که مبنای تمرکز قبلی نظریهپارچه، سفیدپوستِ و احتماالً طبقهی مؤنثِ یکی سوژهاندازه

 ساز است.  کننده و مشکلعنوان زنان« بود، خاص، حذففمینیستیِ ستم بر »زنان به

کند.  ها صدق میی نژادها و قومیت، برای همه اعم از زن ومرد و از همهدر درک وسیعگرایی  تقاطع

ی زنان  شده« به همان اندازهراندهحاشیهطور اتفاقی بههای »مردانِ بهپذیری، اگر آسیبکهایندست آخر  

به می41]  شدهراندهحاشیهبه  نتیجه  است،  مهم  تقاطع[  که  تحلیلیشود  چارچوب  نوعی  ور«  »ک گرایی 

در تقاطع محورهای ستم قرار دارند.  ،  مردان سفیدجمله  جنسیتی و نژادی است که براساس آن همه، از  

این اگر  تقاطعو  باشد،  بهطور  میگرایی  مطالعه  چونهم  تربیشتواند  درستی  برای  تحلیلی  ی  چارچوبی 

دیویس و همکارش  -یووالکه    طور همانای فمینیستی. درواقع،  نابرابری اجتماعی توصیف شود تا نظریه

استدالل می باید همهآنتیاس »قویاً«  متقاطع  درکنند، »تحلیل  و  دربربگیرد  را  جامعه  اعضای  نتیجه   ی 

 [42چارچوب نظری درستی برای تحلیل قشربندی اجتماعی در نظر گرفت.«]  چونهمگرایی را باید تقاطع

عنوان مقوالت  جویی کرد که نژاد و جنسیت، بهحدی در آن بستری پی  توان تامنشاء این ابهامات را می

می استفاده  و  درک  تقاطعتحلیل،  تفکر  در  آنشوند.  در  گرایی،  و  روزمره  زندگی  دنیای  در  که  گونه 

رسانهمحدوده گفتمانهای  و  شده  ای  کدگذاری  تحلیلی  مقوالت  دارد،  وجود  که    طور هماناند؛  سیاسی 

)فکر   شوند که در آن نژاد جنسیت داردیابد، نژاد و جنسیت در بافتاری اجتماعی درک میکاراستاتیس درمی

)فکر کردن به زن مستلزم   پوست مستلزم فکر کردن به مرد است( و جنسیت نژادی شده استکردن به سیاه
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ساتیس به الگوی متقاطعِ هویت انتقاد دارد:  پوست است(. به همین دلیل است که کارافکر کردن به سفید

طور  هایشان، بهعنوان امور تحلیلیِ قابل تفکیک و فروکاستن زنان سیاه به تقاطع»تفسیر نژاد و جنسیت به

و برخالف این استنباط منطقی،   [ 43بخشد.«]ضمنی نژادی شدن جنسیت و جنسیتی شدن نژاد را تداوم می

تاز شیوه کلیدی  عناصر  یعنی  گرایی مطرح میقاطعای که  دارند،  همه هویت  کهاینشوند،  متقاطع  های 

پارچه« دارند زیرا »سفیدی تلویحاً مردانه  های »یککند که مردان سفید هویتکاراستاتیس خاطرنشان می

  ی طور ضمنی از لحاظ نژادی سفید است«؛ بنابراین همهکه »مردانگی/تذکیر بهشود«، درحالیتلقی می

 [  44«]. دارند[  های متقاطعهویت] های تحت ستمفقط سوژهی متقاطع ندارند: » ها هویت

ادعاهای متضاد، یعنی   فقط محرومان یا    و   های متقاطع هستندهمه دارای هویت  کهایناین 

گرایی و مشکالت  گرایی ذاتی در تقاطعگرایی و خاصهای بین عام، تنشاندگونهها اینستمتحت

دهد که مقوالت تحلیلِ مورد استفاده برای تشخیص  ای را نشان میبافتار ایدئولوژیک و سیاسی ناشی از  

را کدگزاری میمحورهای ستم و هویت پیچیده  را جمعهای  بافتار  این  کند وقتی  میبندی  کنند. کالینز 

[ زنان سفیدپوست را  45ها را دارای نژاد،]کند که: »... مفروضات جاری، افریقایی امریکاییگیری مینتیجه

کنند، و مردان  کسانی که هم نژاد و هم جنسیت را تجربه می  چونهمپوست را  دارای جنسیت، زنان سیاه

 [  46بیند.«]کنند، میها را تجربه نمیاز این یککسانی که هیچ چونهمسفیدپوست را 

ایاالت بافتار  شیوه در  چگونمتحده،  بر  نژاد  و  جنسیت  کدگذاری  مفهومهای  و  گی  متقاطع  هویتِ  سازی 

شکل رد بر  سیاستنتیجه،  که  بههایی  متقاطع  میهای  میخود  تأثیر  و  گیرند،  پژوهش  موضوعِ  گذارد. 

تقاطعسیاست اگرایی هویتهای  پیچیده  ازآنهای  تقاطعست،  در طلبِ  جاکه  دارد؛  سیاسی  بُعدی  گرایی 

هم شکلی از »پراکسیس انتقادی« است. انتقادی به  اجتماعی، هم شکلی از »تحقیق انتقادی« و  عدالت

عدالتی  های بیمعنای »انتقاد کردن، ردکردن و/یا تالش برای اصالح مشکالت اجتماعی که در موقعیت

های اجتماعی«؛ این مفهوم انتقادی  شوند« از جمله »نابرابری اقتصاد جهانی و نابرابریاجتماعی پدیدار می

 [ 47تماعی قرن بیستم برای برابری، آزادی و عدالت اجتماعی است.«]های اج»برگرفته از جنبش

ی طبقاتی جدا شوند  عدالتی، آزادی و برابری زمانی که از مبارزهاز دیدگاه مارکسیستی، مفاهیم عدالت، بی

  گرایی آنتقاطعجاکه ابهام نظریِ خواهند بود. درست ازآن گرایانه در خدمت منافع همگان: مترقی و واپس

می قرار  کسی«  هر  دسترس  »در  آنرا  یعنی  می  رادهد،  نظری  تفسیرهای  انواع  بنابراین  پذیرای  کند، 

کنند مفتوح است، از جمله کسانی که  هایی که ستم را تجربه میی افراد و گروههای آن برای همهسیاست

هاست. برای  ی و نبود آزادی برای سایر گروهعدالتی، نابرابربرایشان عدالت، برابری و آزادی مستلزم بی

ی  ها برای دفاع از وضعیت ناعادالنهکنند که »در کمال تعجب، برخی پروژهمثال، کالینز و بیلج مشاهده می
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های متقاطع از شمول دمکراسی  کارگیری چارچوبشوند، و با بهگرایی متوسل می موجود به لفاظی تقاطع

می ..انتقاد  ناب   .کنند  را  و  اجتماعی  میرابری  برتری48«]کنند.توجیه  ادبیات  سفیدپوستان طلبانه[  ی 

گرا، و اشکال مختلف اختالط  جنس[، زنان هم49ها«]های بین زنان، سیاهان، یهودیان، »لجنبستگی»هم

قول لیال که  این اصالً عجیب نیست؛ به [50پندارد.«]را علت اصلی کاهش ثروت مردان سفیدپوست می

انتخاباترهدربا از  بعد  »لیبرالیسمِ هویت«  جنبش  تایاال  2016 ی شکست  »اولین  است،  نوشته  متحده 

کوکالس امریکا  سیاست  در  ایاالت هویتی  در  هنوز  که  بود،  دارد.«] کالن  وجود  کدگذاری  51متحده   ]

وع  دهد و موضهای هویتی را شکل میکشی اقتصادیْ سیاستهای نژادی و جنسیتی و اثرات بهرهستم 

 کند.   هویتی را مطرح میهایی بین تقاطع و سیاسترابطه

  1960 یهایِ هویتیِ اواخر دهههای سیاستتوان در جنبشگرایی را میهای تقاطعمسلماً برخی از ریشه

رنگینفمینیست  چونهمیافت،   زنان  و  سیاه  نظریههای  به  را  نقد خود  فمینیستیِپوست که  از    های  که 

های هویت را  یابند، بیان کردند. کالینز و بیلج سیاستی متوسط تعمیم میزنان سفیدپوست طبقهتجارب  

[  52نفسه« تعریف کردند.] فیگرایی و نه هدفی  آغازی برای پژوهش و پراکسیسِ تقاطععنوان »نقطهبه

ند که افراد را قادر  «ای استفاده کنهای »از لحاظ استراتژیک ضروریتوانند از هویتهای محروم میگروه

دهی کنند و ائتالف تشکیل دهند: »هویت برای ساختن یک مای  هایشان سازمانرغم تفاوتسازد تا بهمی

اند، از میان  ها از کجا منشاء گرفته[ اما مهم است که مشخص کنیم این هویت53جمعی اساسی است.«]

همین دلیل است    [ به54وضعیت موجود هستند.]دار  ی مردم، از دولت، و یا از سیاستمدارانی که طرفعامه

ها  که »آن  کند افراد از طریق گفتمانی سیاسی که تمایل دارم با کاراستاتیس موافق باشم، وقتی استدالل می

گونه  طور عینی بدینبه  کهاینشوند، ولو  های متقاطع تبدیل میدهد«، به سوژهرا به آن موقعیت نسبت می

کند که هدف از  عنوان مثال کرنشاو گوشزد میگرایی چنان گفتمانی است؛ به[ تقاطع55قرار گرفته باشند.]

بر زندگی زنان    هایی« که در بافتارهای مختلف، چگونگی تأثیر تقاطعای از الگوها یا »توپولوژیمجموعه

ی خودشان  ها به تجربهمعرفی زبانی به مردم است که آنکنند، »پذیر را توصیف میآسیب

تقاطعازآن  [56].«بندبچس بدیهی میجاکه  را  بیاموزد که  داند، میگرایی وضعیت موجود  به مردم  تواند 

کند زیرا،  داری را تقویت  حال وضعیت موجود سرمایهعین تجارب خود را در شرایط متقاطع درک کنند، در

 گیرد. طبقاتی را نادیده می  کند که تأثیر موقعیت که قبالً بحث کردم، درکی از ستم را تقویت می  طورهمان

ایاالت ایدئولوژی در  نظریهمتحده  و  جنبشها  اجتماعی،  اجتماعی  های  عدالت  برای  مبارزات  به  که  ای 

های نوعی گفتمان  زنند، در محدودههای جنسیتی، نژادی قومیتی و غیره دامن میانصاف، علیه نابرابری

کاری، بهداشت و سایر مسائل  پایین، محرومیت اقتصادی، بییابند که در آن فقر، مزد  سیاسی توسعه می

ویژه  شوند، یعنی زنان، بهتناسب فقیر تلقی میهای بیعنوان مشکالت گروهاجتماعی اقتصادی، معموالً به
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شان به  مادران مجرد، غیرسفیدپوستان، کسانی که نرخ فقر و فقر نسبی و مشکالت و نیازهای اقتصادی

از مسائل و مشکالتی است که ممکن است سفیدپوستان از هردو جنس را آزار دهد.    رتبیشنسبت بسیار  

ی  دهندهکند که بازتابتناسب بر زنانِ محروم، از تمامی نژادها، تمرکز میچنان بیگرایی آنگفتمان تقاطع

کاران،  ن، کمکاراها، بیخانمانها و مشکالت فقرا، بیایدئولوژی غالبی است که در چارچوب آن محرومیت

که اکثریت جمعیت مردان را تشکیل   ویژه مردان سفیدپوست ــتر، بهحال سقوط به طبقات پایین  مردان در 

طور متوسط، سفیدپوستان نسبت به غیرسفیدپوستان وضعیت بهتری  شوند. بهــ عمالً نامرئی می دهندمی

آن درآمددارند؛  دارایی خالص  ها  و  باالتر  دارندتر بیشهای  و  ی  متمرکز است  بسیار  درآمد  و  ثروت  اما   .

اندازهای مردمی داشته است که در جوامع  آبی ماهر، و بر چشمشدن تأثیر مخربی بر کارگران یقهجهانی

ی کارگر  هایی از طبقهکنند. این مبنایی مادی برای این تصور در میان بخشکوچک روستائی زندگی می

اقلیت و  زنان  هرچه  که  است  بهسفیدپوست  کنند،  پیشرفت  فرصتهزینهها  مردان  ی  اقتصادیِ  های 

های  ها و گروهی ظهور ایدئولوژی[ به همین دلیل است که مشاهده57هایشان است.] سفیدپوست و خانواده

[ در این بافتار  58آور نیست.]هراسی تعجبستیزی و بیگانهطلب سفیدپوست و افزایش نژادپرستی، زنبرتری

آور نیست؛ با اکثریتی از آرای سفیدپوستان، از جمله  نیز تعجب  2016 متحده در نوامبریاالتنتایج انتخابات ا

[ کسی را انتخاب  59سواد روستاها،]، ساکنان کمکارگر سفیدپوست، متولدان بومیی  بخش بزرگی از طبقه

ین و جنایتکاران،  عنوان متجاوز هکردند که کارزار انتخاباتی خود را با محکوم کردن مهاجران مکزیکی ب 

 [  60آغاز کرد.]

ی  کنم و نه استداللم این است که همههای سفیدپوستان را توجیه میطلبیباید روشن باشد که نه برتری

پایین سفیدپوستان برتری  کارگران محرومِ سفیدپوستِ در طلب هستند؛ من فقط  حال ریزش به طبقات 

کنم که از دست دادن شغل و مشکالت اقتصادی را  ائه میها، ارتوضیحی باورپذیر برای گرایشی، در برخی

گروه و  زنان  ناچیزِ  نسبتاً  دستاوردهای  میبه  نسبت  اقلیت  سیاستهای  که  است  درست  مداران  دهند. 

ی  ها دربارهکنند و خشم و اختالفات آنکارگر سفیدپوست سوءاستفاده می  یراستی از مشکالت طبقهدست

درست است که    چنینهمکنند.  می  تر بیششان را  ی و نامرئی بودن سیاسیهای فالکت اقتصادسرچشمه

ها  ی کارگر سفیدپوست در رسانهمتحده تقریباً تا همین اواخر، زمانی که وضعیت اسفبار طبقه در ایاالت

هایی از جمعیت با مشکالتی اقتصادی و غیراقتصادی که از توجه سیاسی و عمومی  شد، بخش  گیرچشم

اقلیت  برخوردار  و  زنان  رفتهبودند، عمدتاً شامل  این وضعیت  بودند.  بهها  دارد  طور عمومی تصدیق  رفته 

خودِ می »وسواس  است؛  کرده  جلب  هویت«  »لیبرالیسم  شکست  به  را  توجه  انتخابات  نتایج  زیرا  شود، 

ود را گروهی  های سفیدپوست، روستایی و مذهبی را ترغیب کرده است که خها[ به تنوع، آمریکایی]لیبرال

ها[ درواقع در برابر واقعیت  شود... ]آنمحروم بدانند که هویتشان درمعرض تهدید است یا نادیده گرفته می
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نمی نشان  واکنش  ما  متنوعِ  آنامریکایِ  لفاظیدهند...  علیه  نشان  جانبههمه  هایها  واکنش  هویت  ی 

 [ 61دهند.«]می

متحده را   گرایی در ایاالتی تقاطعهای هویتی دربارهباید روشن شود که من هژمونی سیاست  چنینهم

گرایی  برد. آیا تقاطعکار میشده را بههای هویتی کدگذاریهمان مقولهصرفاً    گرایی دانم. تقاطعمقصر نمی

ی تحلیلی« در خدمتِ  تر است که بگوییم چارچوبی یا »ابزار های هویت است؟ شاید دقیقشکلی از سیاست

سیاست نتیجه  هایتقویت  است؛  ناخواستههویتی  همهی  حضور  و  جانبهی  پژوهش  آموزش،  در  آن  ی 

ویژه در میان  گذاریْ تحکیم جنسیت، نژاد، قومیت، ملیت و سایر منابع ستم در آگاهی مردم، بهسیاست

بوده گمراه62است،]   دانشجویان  دیدگاهی  از  بنابراین  رسانهبارهدر  کننده[  در  که  نابرابری  منابع  و  ی  ها 

داران آن،  های مترقی طرفکند. بنابراین با وجود ارزششود، حمایت میهای سیاسی تصویر میگفتمان

داریْ ایدئولوژیک است.  گرایی در بافتار جوامع سرمایهمهم تقاطع  یتوان استدالل کرد که تأثیر ناخواستهمی

های  ها و گفتمانهای دانشگاهی به رسانهگرایی، که فراتر از محیطز تفکرِ تقاطعا  گسترده  یبین استفاده

ها و افزایش »تنوع«  های هویتی برای جبران نابرابریی عمومی از مقولهکند، استفادهعمومی سرایت می

کا  ی آمریی جامعهکنندهای دولتی و خصوصی، و دیدگاه غالب و گمراهدر مؤسسات آموزشی و سازمان

بستگی  ی همعنوان مبنای بالقوه»کششِ خویشاوندی« وجود دارد. این دیدگاهی است که آگاهی از طبقه به

به را،  تفاوتبین کارگران  تقسیمات  هایشان، حذف میرغم  تبعیض جنسیتی و سایر  نژادپرستی،  بر  کند، 

  یویِ بخش زیادی از طبقهرکند و تا حد زیادی مشکالت و نیازهای پیش  هویتی و منابع ستم تأکید می

کشی و ستم در  گرایی باید اذعان کند که بهره[ تقاطع63گیرد.] کم میکارگرِ سفیدپوست را نادیده یا دست

های شغلی و  داری فرصتانحصار زنان محروم و تعداد نسبتاً کمی از مردان نیست. اقتصاد جهانی سرمایه

گاه«  عبارت دیگر، مردان محرومِ »گه[ به64تحلیل برده است.]جا    استاندارد زندگی طبقات کارگر را در همه

داری  ی سرمایهشوند؛ »مردانه شدن فقر« و »زنانه شدن پرولتاریا« دو روی همان سکهبه حاشیه رانده نمی

 هستند.

فمینیسم   طور همان  هم »فریفته«   که  آنان  با  و  جهانی  نخبگان  است،]ی  شده  می 65دست  نظر  به  رسد [ 

های ی نئولیبرالی از زباِن تنوع در همه جا پذیرفته شده است، در دانشگاه، در جنبش گرایی نیز با استفاده تقاطع 

ای اندک گرایی تسهیِل صعوِد عده [ گویی که هدف اصلی تقاطع 66ها،]ها، کارخانه ها، شرکت مترقی و سازمان 

ادنهایم اشاره می  به پروژه تقاطع کنند که »فمینیسم  بوده است. کاربین و  ای مبتنی بر گرا... آمده است تا 

 ی به گفته  [67گیرد.«] گر نادیده می عنوان ساختاری سرکوب داری را به اجماعی لیبرالی اشاره کند که سرمایه 

ابزاری برای مدیریت تنوع و شعاری برای چندفرهنگی لیبرالی، با دستگاه انضباطی   چونهم گرایی،  پوا، »تقاطع 

کند که در آن »تفاوْت« ــ تبانی می  ی مشخصات نژادی، نظارتشناسی، تهیه سرشماری، جمعیت  ــ دولت 
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ریختگی هم وار برای به ای فرمول خواهان شبکه صرفًا   ای محصور شده است که درون چنان ظرف ساختاری 

چارچوب   گونه تغییر ساختاری کیفی درداری هیچ های اجتماعی سرمایه بندی [ در صورت 68است.«]  هویت 

گرایی جدا از تقاطع کاماًل    توان آن راآن، که نمی   های هویت های مادی و ایدئولوژیک و سیاست محدودیت 

کشی ای بیانجامد که ساختار بهره تواند به تغییرات حقوقی، سیاسی و ایدئولوژیکی کرد، امکان ندارد، تنها می 

گرایی های عملِی انتقادی که توسط تقاطع جستارها و رویه  کهاین [  69نخورده باقی بگذارد.] و سلطه را دست 

توانند تغییر دهند ممکن است دهند و نمی داری را تغییر نمی یه شوند وضعیت موجود سرمارسانی می اطالع 

 ی آن باشد.  العاده شرط اساسی موفقیت خارق 

 بندی جمع

تحلیلی است که میتقاطع در هر رشتهگرایی چارچوبی  در هر   یتواند  و  نظری  بافتار  در هر    پژوهشی، 

ی  ی اوج »نظریهنقطه  چونهمکار گرفته شود. ]این چارچوب تحلیلی[ در همه جا  سطحی از تحلیل به

استفاده است و عالوه بر جنسیت تعداد نسبتاً  جاکه برای مردان قابلشود اما ازآنفمینیستی« تجلیل می

فمینیستی   دیدگاهی عنوانقاطعانه به  کهاینشود، زیاد و متنوعی از دیگر مقوالت تحلیلی را هم شامل می

های فمینیستی  کننده است. نظریهشوند گیجبرای کسانی که برای اولین بار با آن مواجه می  تعریف شود

کند، مرد و زن، صاحب امتیاز و تحت  ی همه صدق میگرایی دربارهزنان هستند، اما تقاطع  ی ستم بر رهدربا

ی موضوع اصلی  مثابهجای ستم بر زنان، بهها در این میان؛ چارچوبی است که بهبندیی درجهستم و همه

نابرابری و ستم را مطرح مینظریه و پژوهش، هویت عنوان  گرایی بهل، تقاطعکند. در اصهای پیچیده، 

مطالعه برای  است  رویکردی  دانشگاهی  رشتهفعالیتی  هر  در  نابرابری  زمینهی  یا  پژوهشی  ی  ی 

شناسی، مطالعات دگرباشان، مطالعات مردانگی، مطالعات حقوقی و غیره( از  )مانند تاریخ، جامعه مطالعاتی

 نشینی« آکادمیک و سیاسی از طبقه است.  بمارکسیسم. این آخرین نمونه از »عقجز  بههر دیدگاه نظری  

تقاطع سیاسی،  نظر  میاز  را  بهگرایی  سیاسی  بافتار  هر  در  بهتوان  گرفت؛  مبارزات  کار  مثال  عنوان 

مبارزات  گرایی و مبارزات برای حقوق مهاجران؛ سیاستجنسیت نژادپرستی، ضد ضد نئولیبرالی که  های 

مهاجر، و   کنند، و حتی جناح راست ضدو جاهای دیگر، تضعیف میمترقی را با ترویج »تنوع« در کارخانه  

ویژه  گرایی، بهی سفیدپوستان. طرفداران مترقی تقاطعطلبانههای ناسیونالیستی و برتریجنبش   چنینهم

تأثیرگذاری بر سیاست  چون همرا    کسانی که آن از  ابزاری برای    که اینهای اجتماعی و اطمینان یافتن 

کار  ماند، بهبافتار اجتماعی یا اقتصادی که اهمیت دارد، نامرئی باقی نمی  چکس تحت قانون و در هیهیچ

)مانند جنسیت، معلولیت، نژاد،   گیرند، بدون شک در جهت بهبود زندگی کسانی که به دالیل مختلفمی

دهند. برای  انجام می  گیرند کارهای زیادیقومیت، ملیت، وضعیت مهاجرت و غیره( مورد ستم قرار می

 [ 70کند.] اروپا، قانون از افراد در برابر »تبعیض متقاطع« محافظت می  یمثال در اتحادیه
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های  گفتمانی است هماهنگ با سیاست  چنینهمگرایی  که قبال بحث کردم، تقاطع  طور همانوجود   با این

ز وضعیت موجود است که از نابرابری،  طور متناقض، حمایت ای آن، بههویتی؛ تأثیر ایدئولوژیک ناخواسته

 کند.  هایی که مرکز توجه این گفتمان است، حمایت میهای پیچیده و ستمهویت

ها آواره کردن میلیون  گرایی نیز محصول زمان خود است. اثرات جهانی شدن ــ ها، تقاطع ی نظریه مانند همه 

سابقًا   کشورهای  به   سابق   مستعمرات  و  زده جنگ   کشورهای  از   مردان، زنان و کودکان  مهاجرت   کارگر، آغاز

گران است. گران و کنش آگاهی پژوهش   چنین هم ــ در حال تغییر شرایط مادی و اجتماعی زندگی،   استعمارگر 

نظریه  رشد  باعث  نهایت  در  تغییراتی  فراتر چنین  هدفشان  که  شد  خواهد  محدودیت  هایی  از  های رفتن 

هایی هایی که پیوندهای سازگانی بین »محورهای شاخص سرکوب« را به روش گرایی است. نظریه تقاطع 

نظریه  نگیرد،  یا  دربربگیرد  را  تاریخی  ماتریالیسم  است  ممکن  نظریه که  کرد.  خواهند  بازتولید پردازی  ی 

ر بازنمودیافته د  کشی ــ ی دیگر این است که تشدید بهره [ گزینه 71ای است.] اجتماعی احتمااًل چنین نظریه 

متحده   حال حاضر در ایاالت  ــ که در س و رشد ارتش ذخیره کاِر ملی و فراملی أ تمرکز ثروت و درآمد در ر

ی ممکن است در نهایت عالقه  های جمعی کرده است ــی کارگر را وارد گفتمان سیاسی و رسانه طبقه 

و دانشگاهیان را بازگرداند.   گران، دانشجویان در میان کنش   1970و    1960 های گسترده به مارکسیسم در دهه 

]تجدید عالقه[ مستلزم از  این  که این ای به مارکسیسم و فمینیسم وجود دارد؛  حال حاضر تجدید عالقه   در 

های نژادی، جنسیتی آلی از مارکسیسم، با تأکید بر ستم ای ایده گرایی، ادغام آن با نسخه بین رفتن تقاطع 

ی قدرت طبقاتی و مناسبات طبقاتی، یا کننده رساندن اثرات تعیین   حداقل ها، و در عین حال به وسایر ستم 

 های جوان است که تصمیم بگیرند. ی نسل بازگشتی به ماتریالیسم تاریخی است، برعهده 

 

 

 ها یادداشت
[1 .] Intersectionality بسیاری از متون  ام در گرایی/ متقاطع بودن/ تقاطع/تالقی ترجمه کردهبه متن تقاطع که بنا

زبانان  ی آن به فارسی برای فارسی کنم ترجمه شده از انگلیسی اینترسکشنالیتی نوشته شده است ولی تصور می ترجمه 

 )م.(  تر است.درک قابل

منتشر شد. )فصل مورد اشاره تحت عنوان   2001 نوشته شد، و در سال 2000 فصل مورد اشاره احتماالً در سال [. 2]

 )م.( (ترجمه و در سایت نقد منتشر شده است. ی طبقه، جنسیت و نژادگانهمارکسیسم و بازنگری سه 

 گرایی و پراکندگی جهانی آن، برای مثال بنگرید به: ی تقاطع ی تاریخچه برای گزارشاتی درباره  [. 3]

 Collins and Bilge 2016, Chapters 3 and 4; Lutz et al. 2011, pp. 1-4; Carbin and 

Edenheim 2013, pp. 234-5 

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


598 
 

گرایی در کشورهای انگلیسی زبان و کشورهای اروپایی و،  ها با تقاطع ی برخورد فمینیست های مهمی در نحوه تفاوت   [. 4]
 .( وجود داردLutz et al. 2011, Chapter 1نوبی )در داخل اروپا، در کشورهای اروپای شمالی و ج

، یک تفاوت وجود دارد:  حال  این  با خواستم اشاره کنم که  روند، اما می گری با هم پیش می البته در عمل، پژوهش و مداخله   [. 5]
 گر سیاسی نیستند.  ی دانشگاهیان کنش همه 

های اجتماعی  بشری اروپایی، حقوق برابر، قوانین ضدتبعیض و سیاست المللی و حقوق های بین گرایی در گفتمان تقاطع   [. 6]
 گنجانده شده است، برای مثال بنگرید به: 

 Lutz et al. 2011, pp. 6-7, and Crenshaw 2014, pp. 17-22, in Grzanka 1014 

[7]. Carbin and Edenheim 2013, pp. 233-4. 

[8]. Davis 2011, p. 43. 

[9]. Combahee River Collective, cited in Lutz et al. 2011, p. 3. 

[10]. Crenshaw 2011, pp. 25-8, in Lutz et al. 2011. 

[11]. Collins and Bilge 2016, p. 2. 

[12]. Bilge 2010, p. 58. 

[13]. Grzanka 2014, p. xiii. 

[14]. Bilge 2010, p. 58 

های نابرابری،  ی سطح کالن بین نظامتنیده« را به توصیف رابطه کالینز )به فصل قبل مراجعه کنید( اصطالح »درهم  [. 15]
کنند،  های ستم اشغال می ها جایگاهی را در نظام که چگونه افراد و گروه ای برای توصیف این استعاره   چون هم و »تقاطع« را  
 دهد.   اختصاص می 

 برای بحثی روشنگرانه در بازه این مسائل بنگرید به:  [. 16]

 Bilge 2010, pp. 63-5. 

[17]. Wallis 2015, p. 605.  

[18]. Bilge 2010, p. 65. 

[19]. Ferguson 2016. 

[20]. Yuval-Davis 2011, p. 156. 

[21]. Yuval-Davis 2011, p. 163. 

[22]. McCall 2005, Cited in Gzanka 2014, pp. 302-3. 

)فرهنگی،    هژمونیک)اداری و مدیریت بوروکراتیک(،    انضباطی)قوانین و نهادها(،    ساختاری این قلمروها عبارتند از: »  [. 23]
 های مختلف(« مراتبکنش روزمره تحت تأثیر سلسله )برهم  فردی بین سازی ایدئولوژیکِ مناسبات سلطه( و طبیعی 

(Collins 2000, pp. 277-95, cited in Bilge 2006, p. 65). 

[24]. Collins and Bilge 2016, p. 7. 

[25]. Carbin and Edenheim 2013, p. 345. 
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[26].  Gunnarsson 2011, p. 25; 

استدالل  او  به نظر  از »نظریه های تقاطع با این حال  یا »بازنمایی کاریکاتورگونه«  های فمینیستی  باوری علیه نوعی کلیشه 
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 (Gunnarsson 2011, p. 26) . 
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[29]. Bilge 2010, pp. 65-68, Carbin and Edenheim, pp. 3-5. 

[30]. Carasthatis 2008, p. 24.  
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 مشخص تاریخی است؛ بنگرید به: ی تولیدِ های تحلیلِ درون یک شیوه ی روابط بین مقوله بلکه درباره 

 “The Method of Political Economy”, in Marx 1970,  pp.205-13 . 

[33]. Skeggs 2008, p. 41, cited in Carbin and Edenheim 2013, pp. 242-3; see 

also Aguilar 2015, pp. 211.13. 
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[35]. Aguilar 2015, pp. 211-12. 
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 ام.استدالل را در فصل قبل آورده من همین  [. 37]
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[41]. Crenshaw 2014, p. 18, in Grzanka 2014, p. 18. 



600 
 

[42]. Anthias and Yuval-Davis 1983, 1992, and 2006a, cited in Yuval-Davis 

2011, p. 159. 
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حاضر ترامپ،  حال    جمهوری، در  های نامزد ریاستدانند و لفاظی مهاجران را به سبب مشکالت اقتصادی خود مقصر می 
 . (Cherlin 2016)قرابتی وجود دارد 
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http://www.bloomberg.com/politics/graphics/2016-how-trump-won/?terminal-true
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متحده   تسفیدپوست که ممکن است به حاشیه رانده شده و مورد ستم قرار گیرند احتماالً بزرگتر است. برای مثال در ایاال
ستمِ سفیدپوست  شده و تحت  راندهحاشیه به  مردان   تعداد  دهند. اگر جمع بزنیم،درصد جمعیت را تشکیل می  63سفیدپوستان  

 بود.  خواهد  زیاد  و غیرسفیدپوست احتماالً

[65]. Eisenstein 2013. 

[66]. Bilge 2013. 

[67]. Carbin and Deenheim 2013, p. 345. 

[68]. Puar 2014, p. 337, in Grzanka 2014, see also Bilge 2013, pp. 407-10. 

های تغییرات قانونی را  ( ، مارکس محدودیت Marx 1994, pp. 2-39ی یهود« )ی مسئلهی »درباره در مقاله  [. 69]
موانعی  نشان می  در جامعه  چونهم دهد که  برای مشارکت کامل  را  غیره  و  بین  تحصیل، شغل، مذهب  از  ی سیاسی 

برخوردارند،    سانیک ی، که در آن همه در برابر قانون برابر و از حقوقی  شمولیِ مفروض در زندگی سیاس برند. همه می
این کتاب،    1گیرد. در فصل  فرض می داریست پیش ی سرمایه ی جامعه های مادی را که مشخصه ی وجود نابرابری ادامه

دهد زیرا  ا تغییر نمی های نژادی/قومی دز مبارزات حقوق مدنی وضعیت اکثریت راستدالل کردم که موفقیت زنان و اقلیت
عکس،  ی حقوق مدنی مهم نیست؛ به ماند. بحث من این نیست که گسترش دامنه ساختار طبقاتی بدون تغییر باقی می 

شده است.  های حفاظت این امر، در مقابله با تبعیض در تحصیل، شغل، پرداخت و غیره، به نفع بسیاری از افراد در گروه 
کند و اکثریت  ی اقتصادیِ را تولید و بازتولید می داری را  که مضیقه عمول اقتصاد سرمایه اما تغییرات قانونی عملکرد م

های مربوط به جنسیت، نژاد، قومیت، اصل و نصب و غیره را که  قریب به اتفاق جمعیت را مبتال کرده است، یا ایدئولوژی
کنند که برای بقای اقتصادی رقابت  تکه میهای متخاصمی تکه زنند و جمعیت شاغل را به گروه به تبعیض دامن می 

 دهد.   کنند، تغییر نمی می

 

 

https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2015/07/08/donald-trumps.false-comments-connecting-mexican-immigrants-and-crime/
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2015/07/08/donald-trumps.false-comments-connecting-mexican-immigrants-and-crime/
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2015/07/08/donald-trumps.false-comments-connecting-mexican-immigrants-and-crime/
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[70]. Lutz et al. 2011, p. p. See also Crenshaw 2014. Pp. 17-22, in Grzank 2014. 

 برای مثال بنگرید به:  [. 71]

Ferguson 2016. 

 

 :کتاب این سوم  و  دوم و اول فصل  یترجمه  چنینهم

  

 فمینیسم و مارکسیسم -اول  فصل

 زنان  بر  ستم یدرباره   ساختارگرا  مارکسیسم دیدگاه - دوم  فصل

  نژاد و  تیجنس طبقه،  یگانهسه  یبازنگر  و  سمیمارکس - سوم فصل

 

 

 https://wp.me/p9vUft-346 :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

 

  

https://wp.me/p9vUft-2AT
https://wp.me/p9vUft-2Rs
https://wp.me/p9vUft-2Yf
https://wp.me/p9vUft-346
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 هیپس از سرما سه یگروندر

 میکن یچگونه مارکس را برعکس بازخوان  ای

 

 2022اوت  6

 وره یبلوف کاردوی: ر ینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

تکوین    هاینشانهمکتوب    یشکل  در   واقعبهکه    یمتن  نخستین،  ریزشالودهاست    یمتن  گروندریسه 

  ی هانوشتهدستکه با   یطوالن یگذار، در سفر  است در حال یمتن  هنگامرا در خود دارد؛ هم  ه یسرما

طور که  همان  دیرا با[  گروندریسه]  میعظ  ینوشته. دست شودآغاز می  1844  یفلسفو    یاقتصاد

گرفت:   نظر  در  شوریده  ی بردارادداشتیهست  برخصمیمانه  و  وارفکری  تا  کرد  تالش  مارکس  از    ی. 

مند نظام  ی بار در ارائه  ننخستی  یکار را برا   نیصفحات »رفع« کند. او ا  نی ها را در امشکالت و مقوله

ا  هیارزش و سرما  ییهاز نظر  ینیجن او    حرکت  ن یانجام داد. در    برای خود معیارها و چارچوب است که 

 کند. یروشن م ش رامشکل
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  یها باعث قرائتها  ابهام  نیپرابهام. ا   ی استمتن  ناگزیر  موضوع  نیتوجه به ا  با  گروندریسه   ینوشتهدست

.  یک سوی آن سوبژکتیویسم افراطی است و سوی دیگرش ابژکتیویسم افراطیکه    است  همتضاد از آن شد

  ای بودند که خود را نه تنها در رابطه  یسندگانینو  های قرائت  ها آن  که  میتوجه داشته باش  دیبا  ن، یعالوه بر ا

 .دندیدیمنیز   سهیگروندربا   ی عمیقمثبت، بلکه در تداوم

از شهودها    یامستمر و کامل کل اثر است، با مجموعه  ی بازخوان  یهجینت  کنم،یم  شنهادیپ  جا این  در  چهنآ

  اساس کنم که بر میدستور کار ترس ینوع خواهمیم  ،جااین  کنم. در شاندییتأ  یدر آثار متوال کوشم میکه 

بدون    گر،یعقب« خواند. به عبارت درو به    »  دیاست: مارکس را با  که در اصل چنینشده   انیب  یاصل  یتز

ی مارکس  تر به روح نظریهی که اساساً نه تنها به نص مارکس بلکه مهمقبول رقابلیغ  های انحراف  جاد یا

نیستند، م  سهی گروندر  وفادار  بایرا  و  ارزش  دیتوان  اعتبار  این  به  حدی  که  تا  کرد    چونهمگذاری 

توال  دینبا  را   گروندریسهشود.  خوانده    سرمایه ی  زمینهپیش نوع  ی در  به  که  خواند    ی معکوس 

  خواند   هیسرما»قبل از«    را  سهی گروندر  کهی اینعنی   ،است  دییتأمورد    یخ یشده و از نظر تار  لیتحم

بالفاصله پس    یقرائت  نی. چنانجامد می  هیسرما»در برابر«    سهیگروندر  قراردادنتقابلزود به    ا ی  ریکه د

ا انتشار  در اواخر دهه  نیاز  آغاز دهه  1960 یاثر در غرب،  با  که    یا، دورهی رایج شدسکه  1970 یو 

 است. شده  دنبال  یخاص یفراموش

را بپوشانم،   ریناپذانیبه ظاهر پا   ز یانگبحث  ی حوزه  کی  دیکه با  یی جافضا، و از آن  تیمحدودبا توجه به  

  بحثم راتواند  یکه م  شماریبی  یها قولنقل  ازبروم.    شیپ  با احکام مبرهن و مسلمکه    ناگزیر خواهم بود

هایی  لک»شبخش  است که به    یمن صفحات  متی عز . نقطهاستفاده نخواهم کردکند،    تأییدو  دهد  گسترش  

که اگر نه   کوشممی جااین  است. از افتهیاختصاص [  گروندریسه]در  «اندانه مقدمدارهیسرما دیتول که بر

  ریمداوم و کامل متن، در ز  قرائتو در  را شرح دهم    سهیگروندر  نیاز مضام  یاریبس  کمدستهمه،  

 ی را توضیح دهم. استدالل واحد یراهنما ی رشته ،یظاهر  ینظمیب

است که قبالً    سهیگروندر  لیبد  یهاهش یکل  هایخاستگاه  کردنکمک به روش  ی بازخواناین  از    مهدف

کردم،   ایافراط  ابژکتیویسم و    ی افراط  سمیو یسوبژکتیعنی  ذکر  درون  در  از    یها قرائت  نی.  مرسوم 

 هیاول  [operaismo] گرایی را که کارگر  یلیاص  خ« ی تار یآن »فلسفه  میتوانیاست که م سه یگروندر

من   [1].جای دهیم، دادمورد انتقاد قرار شدت آن را هب از متون   یتومبا در تعداد انویلیمیماس وساخته بود بر

  ، یرعقالنیو غ  انه«یگرافعلیّت»  ،یستیآلدهیا   یهایژگیبا و  «،نظری »  یی به کارگرگراویژه  در این مورد به

  ار یبساست    ی اکه تجربه  آن   تیدر کل  ه یاول  ییکارگرگرادهم تا به  ارجاع می  ، یو نگر  یترونتآثار  مانند  ه

  نیحال، مسلم است که ا  نیو با ا  [2].شناسدیم  تیبه رسم  از آن چیزی که جریان مبتذل کنونی  تریغن
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 ینقطه دسترس سهیگروندردر  جا رسید کهبه آن تیدر نها «یعقالنریو »غ  ک«یدئولوژی»ا  ییکارگرگرا

نسنجیده  و    لیدلهرچند که بیبود،    یاشتباه  این قرائت.  دیبه مارکس را د  ،ی انحصار  مییممتاز، اگر نگو

مشروعیت خود به آن    ی برا  تواندیمخوانش    نیاست که ا  یی هاجنبه  کردنبرجسته  مهدف  ن، ی. بنابرانبود

  گروندریسه ی  ی »فعلیّت« و »کاربرد« بالقوه »شایسته«کوشم دربارهمی  گیری متوسل شود. در نتیجه

 در زمان کنونی چیزی بگویم.  

 بازخوانی سریع گروندریسه 

  ز یاست که در مفهوم کار مارکس ن  یا نکته  نیکنم. ایشروع م  عامیتفرد و    نیب  یبا موضوع رابطه  من

بنابرا  دارد.  موردمناقشه    نیوجود  رابطه  به  فلسف   یاقتصاد  یهانوشتهدست  نی ببالفاصله    یو 

 .شودیم مرتبط سرمایهو   سهیگروندر، 1844

  یفوئرباخ  تأکیدهای شده است،    یکربندیپ  1844  ی هانوشتهدستکار که در    ی که مقوله  ست ین  یشک

نشده، که با   ف یعرت « هنوزیانسانموجود  به »تردید داشت که در این متن    توانینم  چنینهمدارد.    یادیز

  هانوشتهدستمارکس    یبرا   ی انسانموجود  .  شودارجاع داده می،  شودمیمشخص    یخی فراتار  ی هایژگیو

  رای«، زنوعی»است    ی، موجود هنگامهماست.    عتیاز طب  یبخش  شه ی هم  رایاست، ز   « یعیطب»   یموجود

که    دیگویمارکس مبه این طریق  موضوع آن است.    زین  یبلکه از نظر عمل  ،ی، نه تنها به لحاظ نظر گونه

عینیْ همانا  جهان  یعمل  دیکند. تولیو آزاد ارتباط برقرار م  «عام »  موجودیعنوان با خود به ی انسان موجود

 تأیید وجود انسانی به مثابه وجود آگاه نوعی و بنابراین عام است. 

تقلیل    را  یافق نظر   نیا   بالیدهمارکس    ایسؤال مطرح است و مکرراً توسط مفسران مطرح شده که آ  نیا

  « گرایانگسستو »   «استمرارگرایان »  نیآسان ب  اریبس  گیدوپاره  کیما    ،جااین  است. در   کرده رها    ای  داده

نومیدار اساس    یسندگانی .  بر  را  مارکس  خود    لیتما  ،خوانندیم  هی سرماکه  ی  زمرهدر    رادارند 

« با  بالیدهمارکس »میان ناب و ساده  یکه گسست کنندمی  انیبه اختصار ب هاآن قرار دهند.  گرایانگسست

با خواندن    توانیوجود دارد که م  یدر عوض تداوم  رسد کهمی  مارکس »جوان« وجود دارد. به نظر من

است. ما    ینقطه اتصال اساس  سهیگروندربه عقب،  رو  سفر    نیدر ا  ؛کرد  روشنبه عقب آن را  رو  ها  متن

 م،ی« مقاومت کننوعیو    یعیطب  یعنوان »موجود« بهیانسانموجود  مفهوم »  قرائت  یدر برابر وسوسه  دیبا

کرده است، و سپس    تیتثب  ها نوشتهدستدر    شهی هم  یبار برا  کیاست که مارکس    یمفهوم  ییگو

برعکس، ما    کند.رد می  هی سرمادر    آن را  طور کاملبه  که این ای  ،بردیآن را به کار مهست  طور که  همان

ای  به شیوهاما مطمئناً آن را    کند،یکه مارکس هرگز آن را رها نم  میرو هستروبه  ی دگاهیبا د  جا این  در
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بالیدهریشه آثار  در  میای  بازتعریف  خود  با  ی  که  آثاری  مفاهیم    گروندریسه کند،  به  که  معنایی  و 

 [ 3]شود.دهد آغاز میو تاریخیت نسبت می  گراییطبیعت

  ن یّعتم  یدیافراد درون مناسبات تول  خودجوشِ  وندیپ  همانا   «ی عی»طب  وندیپ  ،سهی گروندر  نظر مارکسِ  از

ـ   «یافتهجانبه تکاملهمهو محدود است. افراد » به عنوان    شانی که روابط اجتماع  یآن دسته از افرادیعنی   ـ

هستند.    خ یاربلکه محصول ت  ستند،ی ن  عتیمحصول طب  ــ ت شان اسیکنترل جمع  تابع  شانجمعیروابط  
 فردیت ممکن  نوع این هاآن  در که  هایییمندتوان یتوسعه فراگیرندگی و »درجهدهد: یمارکس ادامه م

 بیگانگیعمومیت  با همراه که  دهدمی قرار  فرضپیش را  ای( ارزش )مبادله یپایه بر تولید دقیقاً شود،می

ایجاد را هایشانتوانایی و مناسبات تمامی جانبگی همه و عمومیت دیگران، از و خودشان از افراد  نیز 

 [ 4]کند.«می

مارکسِ  سرمایه به  بنا  شکل  گروندریسهداری  پیشاسرمایهاز  »طبیعی«  میهای  تولید  گسلد  داری 

ها با جماعت خود که ریشه در گذشته ل»طبیعی« به این معنا که بازتولید مناسبات فرد درون این شک ــ
ی بورژوایی، و بنابراین، با آغاز فهم علمی ای محدود است. این مواجهه از آغاز جامعهی توسعهدارد، شالوده

تواند دیدگاهی  داری است که میشود. مارکس فقط با آغازیدن از سرمایهاز مناسبات مدرن تولید برقرار می
دهد، اما بدون  ای دیگر را نشان میای برتر از توسعهآن یک شکل اجتماعیْ توسعهرا تدوین کند که بنا به  

ی بورژوایی است  ی تاریخی، با آغازیدن از جامعهکه محصول ضروری آن باشد. سوای هر نوع فلسفهاین
 ند. کهنگام هم گذشته و هم امکانات آینده را روشن میاندازی را آشکار کنیم که همتوانیم چشمکه می

ای که نه تنها »طبیعی«  نظر من، این صفحات بازنمودِ پروبلماتیک »عامیت« وجود انسانی است، هستندهبه

ی جدید، ا. این درونمایه اما در جامههانوشتهدستی  مایهطور خالصه درونبلکه نوعی نیز است: یعنی به

»عامیت« و »نوعیتِ« وجود انسانی اکنون    گردد.و در بافتاری استداللی که از ریشه تغییر کرده است بازمی
تواند در مقطع معینی از  شود، میای که به این طریق برساخته میشود. »طبیعت« انسانیتاریخاً متعیّن می

عنوان امکانی پنهان و خفته در واقعیت  طور مشخص بهتاریخ به »اندیشه« در آید، یعنی آن هنگام که به
پرسد ثروت  یابد. مارکس میی بیگانگی تحقق میشکل کژدیسهواقعیتی که به  شود،دارانه معین میسرمایه

می دور  را  بورژوایی  محدود  شکل  که  تواناییهنگامی  نیازها،  عمومیت  جز  است  چیزی  چه  و  اندازد،  ها 
شوند؟ در این تاریخ است که فرد  ای عمومی ایجاد میمندشدن از نیروهای بارآور افراد که در مبادلهبهره

شود. این امکان با اوضاع و احوالی گره خورده است که،  شمولْ در حکم امکانی مشخص برساخته میجهان

استدالل   به  ندا  فقط سرمایه  گروندریسه،بنا  را  به معنای دقیق کلمه  داری است که زایشِ »جامعه« 

فقط به معنایی بسیار    ها آن  اند:داری«، »طبیعی«سرمایههای پیشابنا به این روند، »شکل  چنینهمدهد.  می
 اند. محدود »اجتماعی«
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ی این نکات  آیا همه [ 5] اند.ای بلند از مفسران، از لوکاچ تا اشمیت، این نکات را به خوبی درک کردهرشته

نیست. به علت محدودیت فضایی که در اختیار    اند؟ به نظر من چنین چیزی صادقناپدید شده  سرمایه در  

مارکس در پایان   [6]کنم. محدود می سرمایهدارم، خود را به چند سطر مهم از فصل سیزدهم مجلد اول 

کند که چگونه صنعت مدرن شکل موجود فرایند تولید را در نظر  این فصل طوالنی با قوت تمام تأکید می
ی فنی آن انقالبی  نویسد که پایهمارکس با اشتیاقی مهارنشده می  کند.گیرد و حتی قطعی تلقی نمینمی

کارانه است. سرمایه با  گیری محافظهنحو چشمهای دیگر تولید بهی شیوهی همهاست، در حالی که پایه
تا    نظر مارکس، صنعت مدرن از سربنا به ی فنی تولید محدود نیست. آالت به واژگونی مداوم جنبهماشین

، تقسیم کار در جامعه  کند. بنابراینرو می و های انقالبی فرایند کار را زیر رکردهای کارگران، ترکیبپای کا 

، چرا که انقالب  سازدی جهان مبادله را واژگون میپا تا سر کند که به معنای آن است که ازرا متحول می
ها با  ی اینخورده است. همههای تولید پیوند  فنی و اجتماعی با زایش و مرگ و دگرگونی مستمر شاخه
به همراه  جانبهخود »تنوع« کار، »سیالیت« کارکردها و »تحرک« همه را در تمام وجوه خود  کارگر  ی 

 آورد.می

کند. اگر  تأکید می  هاآن  ی بالقوه »ایجابی«ی »منفی« این فرایندها، بر سویهمارکس پس از توصیف سویه
ی  شود، همراه با اثرات مخرب کورکورانهنون طبیعی مسلط تحمیل میامروزه تنوع کار فقط به عنوان یک قا

مقیاس با فجایع خود به نحوی  شود، صنعت مدرن بزرگرو میهقانونی طبیعی که همه جا با موانعی روب

عنوان  جانبگی ممکن کارگر بهترین همههای کار و بنابراین بزرگشناختن تنوع رسمیت کند که به عمل می
شود. این پرسش مرگ و زندگی همانا جایگزینی  جتماعی عام تولید بدل به پرسش مرگ و زندگی میقانون ا

ای« است  افتهیجانبه تکاملهمه  ــ با »فرد کارگر جزیی، بخشی صرف از وجود انسانی سویه ــفرد یک
، چرا که )بالقوه(  دیگریکهای فعالیتی است در تبادل با  که برای آن کارکردهای اجتماعی متفاوتْ شیوه

 ی تولید است. دارانهو مشخصاً سرمایه  یافتهتکاملکامالً  ی ی کارگر »جمعی« و »ترکیبی« شیوهبرساخته

  ایدئولوژی آلمانی و   1844های  وشتهندستشود که به  مطرح میاز نو  بار دیگر مشکلی   جااین  در

حداکثر ناپیوستگی وجود دارد، و اولی را   شده است. در تداوم آشکارْ بازاندیشیکامالً   گردد، اما اکنونبازمی
به عقب    یانسانموجود  کار و    یبارهدر  گفتارگذاری کرد، یعنی اگر  توان با استفاده از دومی ارزشفقط می

انه  دارهیسرما  دیتول  هایی که برلک»ش  از طریق  ،1844های  نوشتهدست  به  سرمایهبازخوانی شود، از  

 . ندریسه گروو »بازار جهانی«   « اندمقدم

به    گروندریسهگذاریم و به واکاوی برخی مضامین دیگر که در  ای کنار میاین رشته استدالل را لحظه

های  نوشتهدستزنم که کمابیش از استدالل کنیم. من دست به انتخابی میآن پرداخته شده توجه می
کم در  ه سرعت به این کار بپردازم و دستخواهم بکند. بدیهی است که میپیروی می  185۷ -1858

 [ 7]گذارم.ابتدا بررسی بخش بسیار جالب پول را کنار می
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کند. این  برقرار می  دیگریکاعتنا به  ی عمومی در بازارْ پیوندی اجتماعی را میان افراد متقابالً بیمبادله

داری، با توجه  اما بنابراین در خود سرمایه ی عام کاالها ــشود. در مبادلهان میای بیپیوند در ارزش مبادله

واسطه اجتماعی« نیست؛ در عوض  ــ کار »بی یابندی کاالها فقط با سرمایه عمومیت میکه مبادلهبه این
ه باید به  ی »اشیاء« اجتماعی شود. تولیدکنندواسطه خصوصی است. کار باید از طریق مبادلهبرعکس، بی

  جا این  ای( حیات بخشد که در حالت منزوی و منفردشده همان پول است. درتولید عام، به ارزش )مبادله
ی نخست به شکل پول ذهنی معلوم و معین  کنیم که بنا به آن مبادله در وهلهای اشاره میما به توالی

از »کار مجرد« وجود دارد، یعنی کاری  است و بعد در پول واقعی. با این استدالل آشکارا تعریفی تلویحی  

اجتماعی از  با شفافیت بیش  سرمایهمارکس در  [  8] شدنش فقط باواسطه است.که    گروندریسه تری 

ــ   شودآغاز شد، هر چند با احتیاط شرح داده می  جا این  اما با تعمیق یک خط فکری که در نویسد ــمی
ما این دو    [9]ت که پول را به مثابه کاال تولید کند.واسطه اجتماعی« اس که فقط کاری که به واقع »بی

ـ نکته گردیم.  باز می  هاآن  گذاریم و بعداً بهــ را فعالً کنار می ی پول و تعریف کار مجردنظریه ی مرتبط ـ

یابد و پیچیدگی تحلیل آن یکی پایان نمی  جااین  در   گروندریسهی کار مجرد در  زیرا مسلماً بحث درباره

 ماند. باقی می 1858-185۷های نوشتهدستاز مضامین جالب مرکزی 

ی  پردازد یعنی پول به منزلهاش میهنگامی که مارکس به پول در سومین تعیّن خود در استنتاج مقولی
به سرمایه »تبدیل کند«؟    خود را«کند تا »تر پول میافتد که پول شروع به تولید بیشپول، چه اتفاقی می

در   در   ــ  سرمایه مارکس  در مقطعی  مشابهی رخ می  گروندریسههر چند  روند  نحو   دهدنیز  به  ــ 

تواند خود را به  پوشاند، و میکند که خود را در پیله میی »شفیره« استفاده میای از استعارهمندانهنظام
کند. تبدیل  است    [ 10]»پروانه«  ممکن  بیشچگونه  ارزش  ارزش  روند  که  یعنی  کند،  ایجاد  را  تری 

شود که در  ی کار زنده داده میدر تحلیل نهایی با ارجاع به مقوله  افزایی ارزش؟ پاسخ معموالًخودارزش
یابد. نکته این است که مارکس که با وضوح بسیار  شده تبلور میای نهادهارزشی بیش از ارزش سرمایه

کند، با ابهام زیادی  زنده« و کار به معنای دقیق کلمه به مثابه »فعالیت« را درک می  تمایزِ بین »توانایی کار 

سادگی  »کار«، اغلب و بهصرفاً    کند. اصطالح »کار زنده« یا حتیبیان می  گروندریسهنظر خود را در  

 د خواهد شد. ناپدی سرمایهطور کامل در شود: ابهامی که بهعموما برای اشاره به این دو بُعد استفاده می

ای که در آن کار به  گوید، مبادلهی »کار« با سرمایه سخن می ِاعتنایی از مبادلهگاهی مارکس حتی با بی
آورد. کارگر به ازای آن چیزی  دست میتری بهشود و سرمایه در همین مبادله کار بیشسرمایه تسلیم می

توانایی کاری است که به موجودات انسانی  آورد که در واقعیت  جز »ارزش« این »کار« را به دست نمی

عقب« قرائت کنیم، این اغتشاش برطرف  »روبه  سرمایهزنده »گره خورده است«. اگر ما این عبارات را از  

پردازیم:  کارگر می  یداران و طبقهی مناسبات اجتماعی بین سرمایهشود. ما به ماهیت دوگانهو ابهام رفع می
دست آمده توسط مزد در بازار کار مشخص  ک سو با »فروش« نیروی کار بهمناسباتی اجتماعی که از ی 

سان ما از این  ی تولید. بدینواسطهشود؛ از سوی دیگر با »استفاده« یا استثمار نیروی کار در فرایند بیمی
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شود: یعنی چگونه به  گوییم که چگونه وجه اول، در گردش، به وجه دوم، در تولید، گشوده میسخن می
انجامد؛ »فعالیتی« که در ماهیت خود »سیال«  کارگر می  آمیز( کار »در جریان«ستخراج )بالقوه تعارضا

ایستد، این فرایند  اش از تکرار آن باز نمیجا که خود مارکس در تأمالت بعدیاست و در حال شدن. از آن
 توان »مبادله« تعریف کرد.را فقط به صورت مجازی می

کرده است: یعنی  در آن حرکت می  1857-1858تر در  جهتی است که مارکس پیش  ی من، اینبه عقیده
است همیشه به دقت بین »توانایی    گوییم، الزمبیان مفهومی که در آن هنگامی که از »کار« سخن می

هم   کرد کار به معنای دقیق کلمه، تمایز قائل شویم.کار« که بالقوگی کار به مثابه »فعالیت« است و عمل
.  رندیناپذییجدا ،نیتعاجتماعاً م ی)کار زنده( از کارگر »آزاد«، به عنوان انسان یکار( و هم دوم   یروی)ن یاول

  م، یکار دار  و سر  یشخص  ی استفاده  یبرا   ییهاتادداشیباشد که ما با    لیدل  نیابهام نوشته ممکن است به ا 
  نیروشن نکرده است. اما مطمئناً ا کامالً    مهم را  ی نکته  ن یباشد که مارکس انیز    لیدل  ن یبه ا  دیاما شا

که در    [ 11]کند،تلقی می  سوبژکتیویته«  چونهمرا » کار زنده    گشاید کهمی  دگاهیداین    یابهام راه را برا 
این ابهام راه را برای کسانی    سان گرفته شود.تواند با »توانایی کار« یا با خود کارگر همکار زنده میآن  

ـ گشاید که  می »کار زنده«    سان،بدین:  دهندفعالیت، و نه فعالیت، ارجاع می اینک مفهوم کار زنده را به نا
را  »خروج« کار زنده از کار   شنهادیپ روزه که ام نماتا آن حد ناسازهاست، به جز »کار«؛   زیهمه چ تیدر نها

 دهند.می

  استی کار  انهدار هی« سرماکاربرددوم به عنوان »  دگاه ید  ن یو از ا  ،کار« و »کار زنده«  توانایی»   ز یتما  نیا  از
کند و آن را به استخراج کار اضافی  ی خاستگاه ارزش اضافی میی شرحی دربارهکه مارکس شروع به ارائه

  185۷-1858  یها نوشتهدستکه قبالً در    یدار هی سرما  افزایی ارزش  نوعی  نییتب  ن یا  دهد. ارجاع می

  ی ها ما بارها آن در روایتکه    دینام  سه« یآن را »روش مقا  توانیاست که م  یزیبر چ  تکیآمده است، م

ارائه   هی سرماآن در فصل هفتم جلد اول  کیو کالس یینهاروایت و  ،یابیمی میاسینقد اقتصاد س یمتوال

است. در    [12]شده  معابتدا  بارآورینیسطح  از  اضاف  ی  ارزش  »   یکار،  روزکردنطوالنیاز  از  و  کار    انه« 

از زمان »کار    شیکه کل کارگران بیعنی زمان کاری    ،شودیم  الزم زاده  اًاجتماع  )زنده(  زمان کار   تطویل
 کنند.  شود، صرف میمعاش ـ مزد خود که به پول بیان می دیتول یبرا  «الزم

مطابقت    انیپایب  یچیدر مارپ  تر« شی»ب  ی ثروت انتزاع  دیتول  ی هزیبا انگ  یاستخراج ارزش اضاف  یهزیانگ

در   سرما   ، سهیگروندر دارد.  که  است  روشن  قبل  گرا  هی از  جهانبا  استخراج  شمول  یشی  و    بیشینهبه 

اضاف کار  کار    اریبس  ،ینامحدود  از  است فراتر  همان  و  یکی  جهان  جااین  در.  الزم،  شمولی سرمایه،  بذر 
طور خالصه  بهششی عمومی،  یابند، از تالش و کوتر توسعه میشمولی جهان نیازهایی که هر چه بیشجهان

واسطه  بی  دیتول  در  می توانیاست، نم  نیاز چه لحاظ چن  میبفهم  که نیا  ی. برا ی، مشهود است از بازار جهان
ها  نوشته، و این کاری است که این دستمیریو گردش کاالها را در نظر بگ  میبرو  پیش  دی. ما بامیمتوقف شو

 دهند.به طور گسترده انجام می
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کند که ارزش خارج از مبادله وجود ندارد. ارزش  صراحت تأکید میبه  سرمایههمانند    جا این  مارکس در 

درنگ به  »نهفته« و پول »ذهنی« باید به واقع در بازار نهایی کاالها فعلیّت یابند. این موضوع او را بی

از    وندریسهگر اضافی( تعریف شد.   ـ  ی »تحقق« ارزش )دهد که بعدها مسئلهبررسی چیزی سوق می

متاسفانه باید تا حد زیادی ترکیبی از آن    جااین  کند که من درای را دنبال میاین لحاظ خط استداللی اولیه
 را ارائه دهم. 

ای  ی راندن کار اضافی به کرانهبنا به رانه  چنینهمساختن ارزش، اما    ی خود در بیشینه، بنا به رانهسرمایه
به این می این گرایش در شکل  فراتر از کار الزم، سرانجام  رسد که مزدها را به صورت نسبی بچالند. 

یابد، روندی  شان استخراج ارزش اضافی نسبی است فعلیّت میهایی که هدف»ناب« خود از طریق روش
که مزد واقعی افزایش یابد )مادامی  انجامد، ولو اینشده میفزودهکه به تقلیل سهم مزد در ارزش جدید ا

شود که این افزایش از افزایش نیروی بارآور کار فراتر نرفته باشد(. مارکس البته در این صفحات یادآور می
ش  دار منفردی که بر افزایداران »دیگر« بخشی از بازار هستند. سرمایهکه کارگران گمارده از سوی سرمایه

اند  واقع ناراحت نیست که مزد کارگرانی که در جای دیگر استخدام شده کند، درمزد کارگرانش تأکید می
 [ 13]طور عام« را در نظر بگیریم، استدالل باال معتبر نخواهد بود.به افزایش یابد. اما اگر »سرمایه

ی تحقق ارزش کاالها  ئلهافزایی تقاضا باشد، چگونه مساگر این حرف صادق باشد و اگر محرک ارزش
گرایی« ریکاردو  تواند حل شود به نحوی که ارزش کاالها شامل ارزش اضافی باشد و به دام »هماهنگمی

کند  روشن می  گروندریسه یا سه، یا به دام »مصرف نامکفی« مالتوس و سیسموندی نیفتیم؟ مارکس در  

تر با استخراج ارزش اضافی نسبی، گسترش  انهمندکه چگونه با استخراج ارزش اضافی مطلق، اما حتی نظام
های دیگر تصورناپذیر است. بدیهی است که این روند به  هنگام سرمایهیک سرمایه بدون برساختن هم

اضافی، استخراج کار و کار اضافی    زمان سایر نقاط مبادله و کار است. خلق ارزش و ارزشمعنای حضور هم
 شود. های تولید و متعاقباً با تحقق گرایش به بازار جهانی انجام میهباید کنار هم، همراه با تکثر شاخ

یافتن« ارزش مبادله در بازار نهایی  واسطه و »فعلیّتی میان تولید بیی رابطهبر این اساس است که مسئله
تا  شود. باید میان گسترش »کمی« و تعمیق »کیفی« تقسیم کار انطباقی داشته باشند  کاالها بازتعریف می

های کمی معین و دقیق  عرضه جایی را برای تقاضایی متناظر و مکفی داشته باشد، یعنی ظهور موثر رابطه

گوید که این شرایط راستین »تعادل« به  به ما می  گروندریسههای تولید در مبادله. اینک  میان شاخه

با   ها آن تعیین کنند: بنابراین، اند تا روابط میان کار اضافی و کار الزم راطریقی ضروری به هم گره خورده
تقسیم این   یعالوه بر این، به نحوه  ها آن  واسطه ثابت است. نرخ ارزش اضافی پیوند دارند که در تولید بی

( به مصرف  اضافی  عنوان درآمد( و سرمایه  کردن خرج ارزش  به  اضافی  )ارزش  ارزش    کردنخرج گذاری 

دارند. بستگی  عنوان سرمایه(  به  با    ا هآن  اضافی  لحاظنسبتباید  از  )  ها  ویژه  («،  ای مبادله ـ»ارزش  به 
باید    ود،  نآالت، کارگران و غیره( مطابقت داشته باش« )مواد خام، ماشینی »ارزش مصرفاز لحاظ    هانسبت

درونی« است تا    یگر »ضرورتد. اگر شرایط تعادل بیاننباشدر اختیار  مناسب    هایو کیفیت  ها کمیتدر  
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بدون   ده  مشکلیانباشت سرمایه  درونی  رخ  این ضرورت  واقعیت که  این  واقعیت تصدیق  بهد،  در  واقع 
 [ 14] اتفاقی است.کامالً  شود،می

گسترش    مددتوان نه تنها به  گوید که میرود و به ما میاز این نقطه فراتر می  گروندریسه مارکس در  

تضاد احتمالی  نیز بر    ، بلکه به دلیل مداخله اعتباری ه استذکر شدباالتر  که  کار(  نقاط  مداوم نقاط مبادله )و  
اعتبار این امکان را فراهم    چیره شد.  « آن در گردش کاالهایافتن تارزش و »فعلیّ   ی واسطهبین تولید بی

انجام  پول برای دستیابی به کاال به شکل نهایی پرداخت شود، این پرداخت را    که آن  کند که قبل از می
  برخی  در  مارکس.  شودمی  رها  خاص  مکانی  و  لحظه  در  بازار  معین  هایمحدوده  از  تولید  گسترش  [15]داد.

کند: گسترش  تضاد ذکر می  مطرح کردن این   برای  را  دیگری   راه   است،   توجه  مورد  که  دیگری   های بخش  از

به    ، چند باربه طور استثنایی،  هاآن  وجود دارد که در  گروندریسه در    هاییمولد«. بخشناهای »حوزه

 [ 16] ی مثبت شده است.اشارهمالتوس  

نظمی شرایط  مبادله، »بی  هاینسبتصادفی بودن«  ت »ناشی از  از نظر مارکس، مشکل چندان یا اساساً  

سرمایه    یاست که دقیقاً به این دلیل که انگیزه  این واقعیت  تر بیش  مشکلخود نیست.   خودی تعادل« به 
،  هنگامهمتواند به طور مداوم تغییر کند. بنابراین،  زش اضافی است، نرخ ارزش اضافی نمیرشد مداوم ار

صنایع    های نسبت بین  ارزشباید  تعادل  نظر  از  هم  و  مادی  نظر  از  اگر    یهم  کند.    های نسبتتغییر 
مداومدرون تعادل  بازتولید    اًبخشی  کند،  نمی  »متوازن«،تغییر  تعادل،  نقطهدر  در  هم  معین  ای  تواند  از 

بحران »گسیخت دلیل  سرریز  ه شود.  به  نه  به دالیل »  »آنارشیفقط  تولید کاالها«  بلکه  «  درونیبازار« 
می رخ  دالیلیدهدسرمایه  ویژگی  ،  به  و  که  اضافی  ارزش  تولید  متمایز    تولید  ی شیوه  برقراری های 

«  »محتملبیش از پیش  ،  اشد»ممکن« بصرفاً    کهاین  . بحران، ازشودمرتبط می  داریسرمایه  »مشخصاً«
 کند. تر میکنندهویران در لحظه وقوعْبحران آن را گسترش که   است  اعتبار مددشود: و دقیقاً به می

تر دیگری برای بحران درونی  بپردازید، دلیل عمیق  گروندریسهتر به خواندن  در حقیقت، هر چه بیش

می آشکار  »  حدومرزیشود:  سرمایه  یک  است،  ز حدومرکه  واقعی  »مانع«.  سدیک »صرفاً    نه و  «  یا   »
آن    افزاییارزش  مقتضیاتاز یک سو،    [17]گوید سرمایه »تضاد در حرکت« است، تجسم تضاد.مارکس می
هایی که  شده را به حداکثر برساند. اما از سوی دیگر، روشکار »مکیده« یا جذب  کمیت کند تا  را وادار می

ویژه استخراج ارزش اضافی  رشد استفاده شود، و به  به رو  یآوردن ارزش اضافی در مقیاسباید برای به دست  
  شود. بنابراین،میمنجر    واسطهتولید بیبه اخراج کارگران، صریح یا ضمنی، از    ناپذیریاجتناب  نحو نسبی، به  

توانند  تنهایی مید که بهشونتولید« می  منزلگاه پنهانهای انسانی از »منجر به طرد آن دسته از سوژه  هاآن
 کار زنده ارائه دهند که منبع انحصاری ارزش جدید تولیدشده در هر دوره است. 

کار  ی نخست، سرمایه میدر وهله فرایند  در  کار  زمان  یا »تشدید«  با »گسترش«  را  این مشکل  تواند 
ی  ص این روی دیگر سکهطور خازمان« است. بهکارهای »همحل دیگر تکثر روزانهانفرادی حل کند. راه
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اند: تکثیری که به  تکثیر نقاط مبادله و نقاط تولید است که گفتیم به استخراج ارزش اضافی نسبی مرتبط
افزایی و استخراج کار جدید دارد. با این همه، به  خودی خود داللت بر گنجاندن کارگران در مارپیچ ارزش

بهنظرم می این  بر  رسد که  در  اینطور نسبی شاهدی است  این  فکر می  گروندریسهکه مارکس  کند 

انجامد. علت اساساً در این واقعیت  فرایندها دیر یا زود به سقوط نرخ سود ناشی از یک پویش اقتصادی می
»شیئیت کار  یعنی  مرده  کار  تدریجی  افزایش  که  است  سرمایهنهفته  مادی  عناصر  در  ثابت،  یافته«  ی 

دیگر، » و حد از سوی  ندارد.  اجتماعی« که می روزانه مرزی  از یک جمعیت کارکنندهکار  معین  تواند  ی 
ای که باید توسط »کارگران زنده« یعنی حامالن »توانایی  استخراج شود، حد و مرزی ندارد. »کار زنده«

پذیر  واقع« انعطاف »در  هاآن  شدن کارکار« فراهم شود، به نظر مارکس »سیال« است. بنابراین، صرف
 ومرز یا سقفی متعیّن صادق است. تواند امتداد یابد. اما این امر در چارچوب حدمیاست و  

کند، راه برای قرائت ممکن گرایش نزولی نرخ سود  دارانه که کمی با خشونت عمل میی سرمایهاین رانه
سطح  تواند در تأمالت بعدی مارکس یافت. استدالل به شرح زیر است: در  گشاید که بقایایش را میمی

کنیم که کل سود ناخالص برابر باشد  نظام، صورت کسر نرخ سود همانا کل سود ناخالص است. فرض می
ی »صنعتی« اختصاص یافته است. ما حتی سره به سرمایهبا کل ارزش اضافی، یعنی آن ارزش اضافی یک

کشد، که کارگران  میای که مارکس جای دیگر به آزمون  توانیم این فرضیه را نیز اضافه کنیم، فرضیهمی
ی کسی در بازار کار برای فروش  طور خاص سروکلهتوانند با باد هوا زندگی کنند: وضعیتی که در آن بهمی

ی متغیر صفر خواهد بود و ارزش  افتد. اگر اوضاع واقعاً چنین باشد، سرمایهنیروی کارش به سرمایه نمی
بنابراین، ارزش اضافی باالترین حد ممکن خواهد بود    کار اجتماعی را جذب خواهد کرد. اضافی کل روزانه

ها غیر از  و نرخ سود »بیشینه« خواهد شد )معکوس ترکیب سرمایه(. علت این است که حتی اگر انسان
سره به زمان کار  شان یکنحوی که زمان زندگیکردند که کار کنند، بهزندگی با باد هوا فقط زندگی می

تواند از  کار اجتماعی نمی  ی معینی، روزانهخواهد بود که با جمعیت کارکنندهشد، این امر صادق  بدل می

 مرز معینی فراتر رود.  و حد

سود می نرخ  به مخرج کسر  عناصر سرمایهاکنون  تدریجی  افرایش  گرایش عمومی  پردازیم.  از  ثابت  ی 
ی تولید  ه برقراری شیوهی استخراج ممکن کار و ارزش اضافی را بشود که بیشینهپویش سرمایه ناشی می

سازد. رشد »مادی« وسایل تولید نسبت به کارگران، توسط مارکس، به  داری مرتبط میمشخصاً سرمایه
شود. در خصوص زمانی  ی متغیر برحسب »ارزش« برگردانده میی ثابت نسبت به سرمایهافزایش سرمایه

ی ثابت را در نظر بگیریم:  پایان سرمایهر بیوای متغیر صفر باشد، ما فقط باید افرایش گرایشکه سرمایه
تدریج افزایش  هی ثابت بیابد. هنگامی که سرمایهدر نتیجه، افزایش تدریجی مخرج بدون وقفه ادامه می

یابد که دیر یا زود نرخ بالفعل  کند و به این واقعیت سوق میی نرخ سود مداوماً سقوط مییابد، بیشینهمی
 [18]بد.سود نیز باید کاهش یا
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داری است و  ی تولید مشخصاً سرمایهی شیوهپردازی مارکس دربارهها بخش مهمی از نظریهرواج ماشین

دهد. دیگر  ی استخراج ارزش اضافی نسبی و گرایش نزولی نرخ سود را تشکیل میخود شالوده نوبه  به
 انداز ذکر شود. چشم شود باید به اجمال در اینجفت نقاطی که در گروندریسه به آن پرداخته می

[  19]گیرند.شان هستند که درون خود »کار« را در برمیی مادیها »پیکر« سرمایه در جوهرمایهماشین
مصداق    نیشود. ایمابزارش بدل  ابزار  به  کار است که    نی: برعکس، استندیابزار کار ن   گرید  دیتول  وسایل
  یاز نقد جوان  یمورد، عنصر  نیدر ا  چنینهمموضوع و محمول است.    یوارونگ  ، «یواقع  [19- 1]  اقنومبارز »

باز می  برمارکس   دگرگون مهگل  به بخشیگردد،  و  نقد سر  ریناپذو حذف  یضرور   یشود    ل بد  هی مااز 
»بارآوری    چونهماست که    یضرور   یکار اجتماع  بارآورِ قدرت    شیآن افزا  دیتول  ی برا  یوارونگ  نیشود. ایم

رسد ویژگی »طبیعی« خود وسایل ی محصول مازاد به نظر میشود. ویژگی تولیدکنندهسرمایه« رازآمیز می

به و طال  باشد.    مثابهتولید  ب  هیسرما»اشیاء«  گفت  یبهتر  انیبه  از    «پرستیوارهبت»  ن یا  که  خواهد 

  ی دارهیسرما  یاجتماعمناسبات  درون  که    هنگامی  «، اشیاءشود: آن » یم  یناش  هی سرما  گی«وارهبت  سرشت»
بلکه    «،ء ای»اش  «یعی»طبسرشت  عنوان  را دارند؛ نه به  « واسحسوی  »فرا  یهایژگی قرار دارند، واقعاً آن و

بر کارگران    ه یدرون کار توسط سرما  ی همکار  «یعد »اجتماع. همان بُ هیسرما  یاجتماع  ت یماه  لیبه دل
 . شودیم لیتحم

« فرآیند تولید  پیکر»یعنی وارد  ها،  آن وارد ماشین  انه از دارسرمایه  کاربرد توهم نیست. علم و    ایندر واقع  
»عقل عمومی«    کاربردای به  ، از نظر کمی و کیفی، به طور فزایندهیشود. »ثروت«، یعنی ارزش مصرفمی

،  گروندریسه  ینباشد. به گفتهای معین دیگر معیار  ، زمان کار باید در نقطهمنظوربستگی دارد. برای این  

ای که  ایده  [ 20]ای وجود دارد:« تولید مبتنی بر ارزش مبادلهشکستن درهمدلیل دیگری برای »  جا این  در
این صفحات  پیوند    ینحوهاست. اما  شده  گذاری  و ارزش  مطرح ویژه در ایتالیا، بسیار  گسترده، به  آثاریتوسط  

بعداً به این موضوع باز  ما  مشخص نیست.  وجه  هیچبهنوشته  این دست در    گنجیده  رگفتا  یهبقی  اب  بینژرف
 خواهیم گشت. 

 یشدههای تعیینبارها و بارها از محدودیتسرمایه  کند:  سرمایه را بیان می  شدنشمولجهان»بازار جهانی«  
مادی« درون تولید ساخته    پیکرکند. این »رود، اما تضاد درونی خود را بازتولید و عمیق میخود فراتر می

درون »اجتماعی«    ازکند که  ای تولید میگونهاکنون لزوماً به  وشود،  شود که در آن »کار« بیگانه میمی
  جهانی مطابقت دارد. اینمناسبات  ای فشرده از  شبکهبا  ،  ی عامبه لحاظ بیرونی، در مبادلهشده است، و  

رشد این »درون« و »بیرون« را    سب الزم براید که تنا دهبدون وجود قانون سیستماتیکی رخ می  روند
 شود. ی وحشتناک بحران تحمیل میفقط با وسیله رابطه تضمین کند. این 

ها چیزی  این  ییاز است تا بفهمیم که در همهن[  21]«آگاهی عظیم »گوید که به یک  می  ه گروندریس

جز کار بیگانه وجود ندارد. اما مارکس معتقد است این خود سرمایه است که شرایط را برای این آگاهی  
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شده به سرمایه توسط  قدرت اجتماعی منتقل  بازتصاحبکند. این خود سرمایه است که  عظیم ایجاد می
بسیار آسان و تقریباً خودکار    سرشتیتصاحبی که گاهی  بازسازد:  عنوان یک طبقه ممکن میکارگران را به

می خود  سیبه  فصل  در  مارکس،  انباشت    یبارهدر  [21- 1]  سرمایهودوم  گیرد.  تاریخی  گرایش 

مالکیت  مرگ  کند: »ناقوس  حتی از این تعبیر استفاده می  ــ واقعی کتاب  یشاید نتیجه ــ  داریسرمایه
و لوکا باسو    [22]«شوند.مالکیت می  کنندگان سلبمالکیتسلبد.  آیداری به صدا در میخصوصی سرمایه

تاریخ    یهای روشنی از یک فلسفه، آشکارا با رگهجااین  در  :[23]گویندو روبرتو فینیلی هر دو درست می
توان آن را با  شوند که نمیور میتر غوطهها در یک استدالل کلیسروکار داریم. با این حال، این نارسایی

ــ   طور مبهمطور که گفته شد بهد، و همانن« باشنامنتظره حتی اگر به شکل » ــ عجله کنار گذاشت، زیرا  
واحد   استدالل  در یک خط  ادغام  و    ی نظریهی  دربارهبه  به   بحران   ی نظریهتوسعه  محوریت تضاد    که 

 باز خواهم گشت.  مضموندر دو بخش بعدی نیز به این من . شودگره خورده اشاره می طبقاتی در تولید

 گروندریسه  دستاوردهایها و  محدودیت

تر نشان دهم، تالش خواهم  شفاف  گروندریسه »ابهام«    یدربارهرا    مکه قضاوت خوداکنون برای این

با  ، از سویی  نوعی »ترازنامه«  یآمیز است: یعنی تهیهکرد تا عملیاتی انجام دهم که مسلماً کمی مخاطره

توان در آن متن مشخص  ، فتوحاتی که میجا داد  گروندریسهر »دارایی«  توان دکه می  نکات   فهرستی از 

تقریبی که    هایبندییعنی صورتها« وجود دارد،  نکاتی که در عوض در »بدهیاز سوی دیگر،  کرد، و  
 غلبه کند.   هاآن سفر نظری بعدی بر  در مارکس باید 

در    ابتداپردازد:  به پول می  گروندریسه کنیم. مارکس در دو بخش بزرگ  پول شروع می  ی ما از نظریه

کند.  هایش را روشن میوضوح ایدهمارکس به  [24] .نوشتهدستپایان  تقریبا در  ، بار دوم  نوشتهدست  آغاز
تقریباً همه آن را بسیار هگلی  کنم. در اولین صفحات متنی که فرضیه را مطرح می  نخستین جااین  من در

تر  پول، بیش  ــ [25]شودتر میکم  اشهای متوالیویراستکه این جنبه در    سرمایهتر از  بیش ــ  دداننمی

که به جای آن  »پردازد، در این معنا به بازنمایی آن می  از »تبیین« یا »نمایش« ارزش و کار متبلور در آن،
ی پول که بعدها در  مظهر آن است«. در دومین بخش دربارهیا »  کند« }ارزش و کار متبلور{ عمل می

تفسیر  این    شود. چههای بعدی برداشته میبندیکننده به سوی صورتشود، گامی تعیینمتن مطرح می
ها« است.  طور قطعی به پایان نرسیده، مطمئناً جزو »بدهیتحلیلی که به  هایقطعیتعدمدرست باشد یا نه،  

شود که باید در میان بودن است که باعث ایجاد دو مسیر تحقیقاتی می قیقاً همین ناتمامبا این حال، د
 بندی شوند. ها« رتبه»دارایی

:  پردازدمی  ،یک »نماد«  مثابه، به  پول ـ کاال  مثابهآن به    یاز جمله جنبه  ین مسیر این است که به پول،اول

از    سرمایههمانند    گروندریسهبازنمایی در    دیالکتیکاین امر آشکارا با این واقعیت مرتبط است که  

هایی  به عنوان یادداشت  هاآن  شود. مارکس در این صفحات، دقیقاً به دلیل ماهیتکاال و ارزش آغاز نمی
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بپرد. بنابراین،    یتواند به خود اجازه دهد از یک سطح انتزاع به سطح دیگرکه برای خود نوشته شده، می
  »سلطه ،  «کار جدید  ای بر   ای»حوالهعنوان  اساساً به  به فوریته را معرفی کرد، پول  هنگامی که او سرمای

که قبالً عرضه    مرتبط نیست  یکار موجود  کمیت  باو این توصیف لزوماً    [26]شود.تعریف می  «بر کار جدید 

 .نیز مرتبط نیستکاال تولید کرده، ی منزلهکه پول را به  ی کار کمیت  با شده است. اما لزوماً 

  ای ، پول به عنوان کاال مقولهسرمایهزیرا برعکس، در بخش اول جلد اول    ، این نکته حائز اهمیت است

. مارکس در سفر از  اشارجاع ارزش به کار با استفاده از »بیان پولی«  ریزی شالودهناپذیر برای  اجتناب است

از چشم  هیت حیاتی این نکته پی برد، که عالوه بر این، اغلب  آشکارا به ما  سرمایهبه    گروندریسه

ن«  تعیّمکند، یک کار »را تولید می  منفردکاری که کاالهای    .است  دور ماندهمفسران، چه جدید و چه قدیم،  
تا آن این کار  است.  باواسطه »فعالیت  واسطهبی،  مجردجا که  و فقط  یعنی  اجتماعی،  است  «  یخصوصی 

  شود، با »ارزشی« مطابقت دارد که هنوز فقط »تصور میصرف  الزم   اًمطابق با زمان کار اجتماعفعالیتی که  
آید؟ یعنی چه زمانی به وجود می  به واقعین ارزش  اشود.  « بیان میذهنی»پول  «، یعنی در یک  شودمی

رسد؟  و به کمال می  شودمیانجام  سرانجام    کهنهفته است    واسطهبیچه زمانی انتزاع کار هنوز فقط در تولید  
«  مشخص کار »  درتصور است، بلکه  عنوان فعالیت مفید قابلبه عبارت دیگر، چه زمانی کار زنده نه تنها به

 شود؟ می مضاعف، پول(  ایارزش مبادله ی« )تولیدکنندهمجرد( و کار »یارزش مصرف  ی)تولیدکننده

شود،  با طال تعیین می  کمیتاًای که  کاال در مبادله  مشهودنا  مجرددهد که کار  پاسخ می  سرمایهمارکس در  

ارزش به    درونیشود. دنیای  تولید می  مشخصعنوان کاال« توسط کار  »پول به  چرا کهشود،  د میومشه

  ی مبادله  ارزش  ــ شده«»کنارگذاشته  کاالیی  عنوانبه  پول ــ  یاین واقعیت که طال با ارزش مصرفمدد  
، نه تنها ارزش مصرفی طال  روندمین  ه  در.  کندمی  بیرونی   را   خود  کند،می  « »آشکار  را   دیگری   کاالی  هر
  یگانه   چون هم  است، بلکه کار مشخصی که آن طال را تولید کرده استْ  عامقدرت خرید  همانا  عنوان پول  به

دهد« )تا جایی که مطابق با  هر کاالی دیگری را »نمایش می  مجرد اجتماعی« که کار    واسطهبیکار »
با   و کندت حرکت میکلی منظر شود. این بینش از نشان داده می، شده باشد(  صرفالزم   اًزمان کار اجتماع

کند، تکمیل  دیالکتیکی که از »درون« به »بیرون« و از »جوهر« به سمت »شکل« حرکت می  شرحیک  
ی که  مجرداز کار  و  از ارزش به پول،    که»بیان«    روندزیرا آن »نمایش« پول با    :گیردشود و جان می می

. کلیت، که شامل تولید و  ، مطابقت داردکندتولید میرا  که پول    مشخصیکار    به کند  کاالها را تولید می
ل  اجتماعی تولید »مرکزی« دارد که شام  مناسباتمتمایز است، در    وجوه گردش نهایی کاالها به عنوان  

 .شود( کار میی دارانهخرید و فروش نیروی کار و فرآیندهای )سرمایه

شود، هنوز  در نظر گرفته می اش«ذهنیکه در وجود » ،ی واحدیواضح است. ارزش در کاالکامالً  استدالل

  پیکری گوید. آن شبح باید می سرمایه نیست. مارکس این را به صراحت در   ناب چیزی جز یک »شبح« 

باید » معنا،  این  به  یا »پیکریافته را »تسخیر« کند:  اختیار    پیکری .  شودتجسم«  م «  را در  آن  ارزش  که 

عنوان کاال«  « ارزش است. اگر چنین باشد، »پول بهپیکریافتگیپول است: این واقعاً » -کاال  پیکرگیرد،  می



616 
 

های نظریه پولی )که ماهیت کاالیی پول متعاقباً  جنبهنه چندان برای  ضروری است، اما    در این صفحات
وجود    ضامن عنوان  کرد آن بهبرای عمل  تر ، بلکه بیشاست( مناسب  این سه جلد بسیار    ای مقوله  تقلیلدر  

اساساً در    معنی،طور نامناسب، اما نه بیبه  هرچندکه  وجود دارد  ستونی    جااین  پیوند بین ارزش و کار. در
ی  پایهارزش    ی»نظریهاما در واقع  تعریف شده است،  مارکس    «ی ارزش ِپایه  کار  ی»نظریهی  حکم شالوده 
 [ 27]کار« است.

نقش کار را در    می. اگر بخواهست ین  اندکی کاال مشکل    در حکمپول    قی ارزش و کار از طر  نیب  پیوند  نیا
غیر از  .  دبده  « یخود را به »بازساز  یجا  دیباقطع  م   نیدر ا  ر«ی »تفس  ،میحفظ کن  یارزش مارکس  یهینظر

  ز یاز هر چ  شیارزش مارکس ب  یهیاند نظرکه متقاعد شده  ی کسان  ی برا  کمتواند باشد، دستاین هم نمی

به  یدرباره  هینظر  کی است.  ماستثمار  در  که    رسدینظر  مقا  ،سهی گروندرپول    ، هیسرمابا    سهیدر 
-1858  یهانوشتهدستشده توسط کار دارد. در  دیتول  یاز »تجسم« آن در کاال  یترشیاستقالل ب

  ، است  نده« یکار آ  کنترل بر»  هنگاموجود دارد و هم  عنوان »نماد« پول به  بینشی که نسبت به،  185۷

  ن یبرا    یارتباط ریمس  نیاست. ا   تریننویدبخشبه نظر من    گرید  یاشاره دارد که در جاها یریبه مس  قاًیدق
برقرار م بنابرا   ی دارهیسرما  دیتول  یهویش  ی که برا  کندیارزش و کار  پول    قی نه از طر  نیمناسب است: 

ها  « بانککند.را از لحاظ مالی تأمین می دیتولکه   بانک» قی از طر ترشیبلکه ب «،ی جهان ارزهمعنوان »به
در بازار کار  را  کار    یروی ن  دیکه امکان خرگذارند  ها میدر اختیار شرکت  ی رااسم  یمزد پول  فاکتور»رمز  

  یدار هی سرما  دیدر تولرا  کرد کار  عمل  یاعتبار پول- شینقش پ  ،جااین  در  د،یتول  ی مال  نی. تأمکندیفراهم م
اکنون  .  تبط است مر  ی ارزش مارکس  ی هید در نظریتأک  رییپول به تغ  نینماد  ت ی بر ماه  دی. تأککندیم  ایفا

  م یآورمی  ادی)که به    ریکارگران مزدبگ  یو کار زنده  دیجد  یارزش افزوده  نیب  سانیِهم  یپول  یشالوده
ـ    در محصول  افته«یشیئیتکار »  نیب  همسانی   یجا دوره( به  ن یصرف شده در ا  تیعبارت است از فعال

مرکز صحنه    ، درواسطهیب  ی ماعتنها کار اجت  یعنی  در برابر پول   ی استاجتماع  و کاری که فقط فرضاً   کاال
 . ردیگیقرار م

  ی برا  گروندریسهاست که در    یام که »کار« اصطالح. قبالً استدالل کردهرسیمبه کار میپول  اکنون از  

  یمتوال  یهادر شرح   جی به تدرامر    نی. ا رودیمتفاوت به کار م  یمفهوم  هایتعیّناز حد    شیپوشش دادن ب

مارکس    .شد  حی، تصحتبیین و محدود شدند  دقتمعدود به    یکه استثناها  هی سرماواضح    سینوشیتا پ

کار« استفاده    یرویاصطالح »ن  »توانایی کار زنده« سخن بگوید، از  از باید  هنگامی که می  گروندریسهدر  

کاربرد  دنکیم ن  شکه  است؛  زنده«  و  ی روی»کار  است    یژگیکار  و    هاآن  کهچراکارگران  انسان هستند 

قید   چیه  ون، بد«کار »مارکس از    هنگامی که  ،هیسرما. در  شودیم  صرفر توسط خودشان  کا  نیبنابرا

هم کار    هنگام همکه  کند  اشاره می، به کار زنده،  «ت یفعال» با وضوح به    شهیهم گوید،  سخن می  ،یگرید

»بدهی« دیگری وجود    گروندریسهبنابراین، در این اغتشاش نگارش    .مجرداست و هم کار    یانضمام

چ  دارد. م  یزیچه  »  می توانیرا  به    م؟آوریحساب  به    یی«دارادر بخش  را  ما    »مجرد« کار    تعریفپاسخ 
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که در    م،یبخوان  185۷-1858  یهانوشتهدست  ی هااز بخش  یدر برخ  م یتوانگرداند که مییبازم

 [ 28] کند.توصیف میمجرد را فقط کار »در جریان« کارگر مزدی مارکس کار  یاهگ آن

  چون همکه    ی،عموم  ییمبادله کاال  ای برخوردار ازدر جامعه  ی نوعی اه دکنندیکار تول  را نباید فقط  مجرد  کار
درک    ییکاال  ی»جامعه کرد؛شودمیساده«  تلقی  تولبلکه    ،    ی جامعه  کی  یمجزا   دکنندگانیکار 

هستند.    ایهیسرما  یابطهآن تابع ر متعدد در رقابت است که کارگران در    یهاهی سرماکار    ی همانادار هیسرما
فعالیت   زیرااست    « مجرد»  تی لفعا  نیا که  دارد  وجود  گرایش  مزد   این  خصلت  یکارگر    یها »همه 
  [ 29]کرده است.  دیبر آن تأک  ینلیمارکس است که روبرتو ف  از تأمل  وجهی  نیورانه« را از دست بدهد. اهشیپ

  هایعدبُ  یهمه  ابژه«فقدان  »   نی. ااست  «فاقد ابژه»  یوجود دارد. کار کارگران مزد  یترشیاما موارد ب
اصطالح    نیا  کاربرددر  واژگانی    ابهام   ی است که به نوع  جنبه  نیفقط هم  دیو شا  گیرد؛در برمیرا    « کار »

گیرد؛ زیرا کارگران مالکت یا  این فقدان »توانایی کار زنده« را در برمی.  کندتوسط مارکس را توجیه می
کنند و مجبورند    هیخود ته  ی را برا  ی شتیمع  لیتوانند وساینم  یحت  نیو بنابرا صاحب وسایل تولید نیستند  

  چرا که ،  دگیر« در برمیتی فعال» عنوان  به  ز یکار را ن  جهیکنند، در نت  واگذاردار  هیکار خود را به سرما  یروین
است که اکنون    یتیمحصول فعالکار    جا که از آناست.   «گران ید»  آن   اکنون از  ای توانایی  نیاستفاده از چن

است. کارگر به عنوان انسان    گرانید  ییتعلق ندارد، بلکه دارا   کارگرانبه    زیشده، خود محصول ن  »بیگانه« 
شود. عقوبتش هر چه  از آن خارج می  شد،  این فرایندطور که وارد  است. همان  ی برهنه«»سوبژکتیویته

 [ 30]است، »یک بینوا«.  او »فقر مطلق« باشد،

بر اساس    گراییکارگرنخستین جنبش  که    میابییرا م  ییخطاها  کلیت  یسرچشمهابهام است که ما    نیا  در
کار به    با  ت«یعنوان »فعالر را بهکه کا   یانی: جری«اش را بنا کردرعقالنیو »غ  ک« یدئولوژی»ا  یهاآن جنبه
صرف موجود    یسوبژکتیویتهبه کار زنده اشاره دارد« به  که »  کاری را و    گیردیکی میکار«    توانایی عنوان »

عنوان ویژگی کار »اجتماعی« به کارگران زنده و سرانجام به  یاری« بهانتساب »هم  [ 31]گردد.برمی  زنده
 [ 32]انجامد. ادغام در سرمایه، نیز به همین نتیجه می، پیش و مستقل از  هر سوژه

توصیف   به  مارکس  میماشین  رواج وقتی  در  یعنی   ــ  پردازدها  بعداً  که  مراحلی  های  نوشتهدستبه 
به  داری »ویژه« و  ی تولید سرمایهبه شیوه  دارینتایج فرآیند تولید سرمایهو در    186۳-1861

سرمایه  واقعی »تبعیت   از  میکار  جان  خواهد  روشن ــ  بخشد«  که  شتر  کار،    مشخص  «هایویژگی» د 
شوند، کار اجتماعی، در واقع توسط خود سرمایه دیکته شده و به نوعی تولید می  بارآور  نیرویمانند  هدرست  

های هیوالیی، که  مکانیکی«، با ویژگی  پیکر مادی«، »  پیکریک »  «.دگیرخود می »پیکری به  دقیقاً  یعنی
کار«    توانایی کند، زیرا »و مرده تبدیل می  یافته شیئیتکار    را به   و درونیشدن«   حال   کار »زنده«، کار »در 
که    گویی»  ،کند. این هیوال اکنون شروع به کار میکندواقعی را با خود هماهنگ میو بنابراین کارگران  

نیز آمده    گروندریسه گوته که یک بار در    فاوستقولی از  نقل  [ 33] عشق تسخیر شده باشد«:پیکرش با  

 است. 
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ــ    گروندریسه. مارکس قبالً در  بسیار مراقب باشیمتحلیلی    تند در اطراف این پیچ    هنگام حرکتما باید  

داری،  سرمایهمشخصاً قیاس، با تولید م بزرگگوید که با تولید می درد فراقی ــباید تأکید کنیم بدون هیچ 

اظهارات تندتری  ، او حتی  سرمایهشود«. در  فرد منفرد »منحل میی  واسطهمشخص بیفعالیت    سانکار ب

تنهایی قادر به تولید هیچ ارزش  کارگر دیگر قادر به تولید کاال نیست، زیرا او دیگر بهتک  :  کندبیان می
کاری »کارخانه«    پیکرکارگر در  تک  کند. اما  مشخصی را تامین نمی  مصرفی نیست. بنابراین او نیروی کار 

بخشد. این کارگر  محصول حیات می-کاری ترکیبی و جمعی است که به کاال  پیکرشود. این  می  گنجانده
تولید کند: در غیر این صورت    ی ارزش مصرفبرای دیگران در بازار  باید همیشه    داری بنگاه سرمایهجمعی  

ای  و در ارزش مبادلهو ارزش است    یدوگانگی ارزش مصرف  اشکه مشخصهکاالیی  کند،  کاالیی تولید نمی

ـ   . کارگر »جمعی«شودنمایش داده و بیان می ـ  سرمایهبرساخته و تابع   ـ تواند فعالیت معینی را با  نمی  ـ
مشخص در کنار    وجهیکه این کار لزوماً باید    ت این استحقیق های مفید انجام دهد، و بنابراین  ویژگی
ی  شود. نکتههرگز ناپدید نمی ابداً    در واقع  جمعیکارگر    »مشخص« برای  داشته باشد. کار  مجرد  وجهی

های متفاوت درکی واحد نزد  گونه ــاز کار    زدایی«انضمامیت، یا »یا تنرلزدایی،  مهارت  جااین  در  موردنظر

مشخصی که اکنون به کارگر جمعی نسبت    های«. در واقع، نکته این است که »کیفیتنیست   ــ مارکس

»بیرونی«    آگاهییک اراده و    ی به واسطهنویسد،  می  گروندریسه طور که مارکس در  همانشود،  داده می

 شود. نسبت داده میبه بنگاه در کلیت واحد عناصر »ابژکتیو« و »سوبژکتیو«شْ 

ای در  قبالً  صفحات  اگر  روبما  ن  »ترکیبی«  کار  در  میرو  هبا  مارکس  قالب    سرمایهشویم،  در  حتی 

سرمایهی»کارخانه  »« کار  از  شده«    واسطهبیداری  میاجتماعی  »بیگوید سخن  کار  اجتماعی    واسطه. 
فعالیت  هشد مثال،  برای  آن«،  از  است  کمونته  بارآوری  در  که  آمریکایینوع  بومیان  می  ی  یا  رخ  دهد، 
آینده است. در آن  لعم های اجتماعی، کار »کل« یا »مشترک«، که  بندیصورتکرد کار در کمونیسم 

توانستند های خاصی که میروش بنا به در فعالیت، ، »اجتماعی« تولید است، درون تولید  یهمیشه شالوده
از اجتماعی« مطابقت  با »میانگین فنی« یا »نی رفت و، به کار نمیکار گرفته شوندهای مختلف بهدر شاخه
در.  نداشت کار  این جوامع،  »بی  در  در عوض  از  تولید  گذار  به  یعنی کاری که  است؛  اجتماعی«  واسطه 

واقعی کار    تبعیتداری، با  تولید سرمایه  یشیوهمشخصاً در  این فعالیت  میانجی پول نیاز ندارد. با این همه،  
»فوراً  چیزهای مادی یا غیرمادی  ای که اکنون  گونهشود، بهانجام میمحل کار    و  سرمایه، در »کارخانه«  از 

که کار، فعالیت، در این  صادق« است  عمالً  این امر ».  گیرندشوند و شکل کاال را به خود میمیاجتماعی«  

تولید مستلزم آن است که    ون شود، زیرا تقسیم فنی دراجتماعی« می  واسطهبیداری، »سرمایه  ی آتلیه

  ون تقسیم کار در  منظراز    با این همه،  اعی از پیش درون وحدت تولید وجود داشته باشد.یک پیوند اجتم
خصوصی«    واسطهبی  ی کار»  همانا  « شودمی  »ترکیبسان  بدین  ی که عمومی، کار   ی جامعه یعنی مبادله

به  مجوزی از اجتماعی بودن  به صورت پسینی    که باید  استاجتماعی    «واسطهاماند: کار فقط »ب باقی می

  یشده«اجتماعی  واسطهبینظر برسد، کار » همتناقض بممکن است  این امر  که  قدر هم  هچداده شود. هرآن  
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سرمایه »  دارْتولیدکنندگان  نیست  واسطه بیکار  اجتماعی بیش  ؛ اجتماعی«  باید  هنوز  که  است  کاری  تر 
 مبادالت است.  یمعنای گسترش و تعمیق مداوم حوزهطور که دیدیم، این به. همان«شود»

ای  طور فزایندهکارگر منفرد را به  بالفعلْ در صورتی رشد کمی دارد که فرآیندهای کار در واقعیت    فقط سرمایه  
، در مبادله، خود سرمایه به سرانجام  و  ؛شودگزین کارگر فردی در تولید  کارگر جمعی جای  ؛ وردکنار گذا

توانیم درونی و ضروری است که می  پویاییدقیقاً در این    مارکس،  نظربهتری بیان شود.  های کیفی غنیشیوه
ناپذیر  مقاومت  ی رژه»نقش تاریخی« آن را ببینیم. در همین پویایی است که    و  سرمایه«   ساز تمدنوجه  »

عنوان چیزی که با استخراج نسبی ارزش اضافی مطابقت  های خود را بهسرمایه در ساختار بازار جهانی، ریشه
 [ 34].گستراندمیدارد، 

، بار  جااین  بحران« را، هرچند بسیار کوتاه، مورد بحث قرار دهیم. در  ی توانیم »نظریهدر این مرحله می

  چیزی   گروندریسه بحران در    یکه نظریه  این استناپذیر، واقعیت  های« اجتنابدیگر، در کنار »بدهی

گفت ورود  نقطه  نظر من  به  نیست.  از یک طرح خالصه  ای  نظریه  بندیصورتبحران،    یدرباره  اربیش 
  نظریه نوعی لفاظی فروپاشی است نرخ سود«. این    نزولی  گرایشداری است: »»فروپاشی« سرمایه  یدرباره

جا حتی و آن  جا این  های گسترده و پویای سرمایه کهظرفیت  یبارهبا شور و شوق درکه تصادفی نیست  

ه  ک،  سرمایهشود. مارکس در  ، همراه میکندمی  رنگکمی بیرا    مانیفست حزب کمونیستخود  

عالوه بر این، او مضمون    . کندوتعدیل زیادی وارد میجرح ین دیدگاه  در ا،  کندتر عمل میسنجیدهبسیار  
ای  گونهداری قرار دارد، بهسرمایه یسودآوری که در چرخه تغییراتای از  عنوان نظریهنرخ سود را به تنزل

زمینه  نرخ سود در پس  تنزل « از  مزمندهد. با این حال، ردپای یک قرائت بلندمدت »میبسط  متفاوت  
لحاظ  . اما از  گذارمیرا مسکوت م نرخ سود    تنزلی  اچرخهماند. من قضاوت را در مورد قرائت  میباقی  

نرخ سود به نظر  گرایش نزولی  ،  داری استسرمایه  فروپاشیاین لحاظ که علت  ، یا حتی از  مزمنسقوط  
را می  ناپایدارمن   این قضاوت  پیاست. دالیل  یادآوری تحوالت  با  اقتصاد سیاسی  درتوان    ینقادانهپی 

نوآورانه های  نوشتهدستسرمایه است که همین    یوقفهبی  یمارکس روشن کرد. این دقیقاً پویایی 
  ها آن  شدن ارزش « مستمر تک کاالها، یعنی ارزانزدایی تأکید دارند منجر به »ارزش  1858-185۷

گذارد.  دهند، تأثیر میثابت را تشکیل می  ی که سرمایه  یبر ارزش »عناصر«  چنینهمشود. این پدیده  می
باشد، حتی اگر »کشسان« باشد، به هیچ وجه با    ی داشتهحداکثر نرخ سود سقفکسر    بنابراین، اگر صورت

 تواند در طول زمان کاهش یابد. نیست. برعکس، حتی میمشخص و معلوم مخرج افزایش 

« همان  در  بدهیاین  که  بحران    ینظریه«  میان    وندریسهگر در صفحات  است  در  است.  شده  ارائه 

در کلیت    از این لحاظ که   : فشردهوجود داردبحران تحقق    ی فشرده و منسجم درباره  گفتاری ها«  »دارایی
مرتبط    دیگریکطور صریح با  هرگز بهمارکس  تر  کند که در کارهای پختههایی را درک میواحدی گرایش
کننده  قانع  چنینکه شاید دیگر هرگز    ای استها به شیوهیشاز این لحاظ که درک این گرا  نیستند. منسجم

توان به روش زیر بازسازی کرد. تعریف زمان کار  می  ،کنمکه به آن اشاره میرا  خط استداللی  این  نباشد.  
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کند، بلکه به مطابقت تولید با نیاز اجتماعی به میانگین فنی تولیدکنندگان توجه نمی  فقط«  الزم اً»اجتماع

« خواهد بود. مارکس برای اولین  متعارف عد تقاضای »، بُ سرمایهنیز اشاره دارد، چیزی که در جلد سوم  

ب و بحران  تناسترکیبی از به اصطالح بحران عدم  گروندریسه( با وضوح بسیار، در  بار  بار )و شاید تنها

»مصرف   اصطالح  به  از  میتوده  نامکفیناشی  پیشنهاد  را  گرایشها«  این  در  کند:  بحران  به  ها 

شده پراکنده  بندیطبقه  یشرحدر  مختلف  های  جادر    سرمایه جلد دوم و جلد سوم    هاینوشتهدست

 . اندشده 

دقیق را  کنیم.موضوع  بررسی  تنها    [ 35]تر  نه  را  نیازها  و  کارها  از  کثرتی  نسبی  اضافی  ارزش  استخراج 
افزایش نرخ ارزش اضافی، نسبت  رانشبا این حال،  کند.  تحمیل بلکه تثبیت می های  به سمت حداکثر 

تر است  محتمل  حالت کند. »عدم تناسب« در این  وقفه اصالح میبیهای مختلف تولید را  تعادلی بین شاخه
د که با مازاد عرضه در  نمهم تولید بده  سپهرهایبودن تقاضا در  فیمکبه ناخود را  جای  و ممکن است  

  در   مازاد  ی هایی که عرضهد. کاهش متعاقب سطح تولید و اشتغال در شاخهنشودیگر جبران می  سپهرهای
تناسب  دهد: این بدان معناست که این عدم  اقتصادی تعمیم می  نظام کاالها را به  اشباع  وجود دارد،    هاآن

برای کل   تقاضا  بر  تولید  عمومی    سرریزو    تناسبعدمبین    ترکیبشود.  تبدیل می  نظامبه مازاد عرضه 

بحران    یدر نظریه  پارچگیایجاد یکاست:    منطبق  گروندریسهکه با روح    کندموضوعی را مطرح می

این گرایش در واقع به    [ 36] شود.را نیز شامل می  ،خود نرخ سود  وارگرایشتنزل،  ماندگارکه گرایش درون
بنابراین به شکل خالص تحقق نمی  شودمیتضاد    دچار نحو مؤثرتری     ترْ بیش  ی سرمایهچرا که  یابد،  و 

نیروی کار افزایش دهد. این بدان معنی است که    ترِتواند نرخ ارزش اضافی را از طریق استثمار بیشمی
پویایی تقویت شود که دیر یا  آن  د که دقیقاً  رکنرخ سود غلبه    وارگرایش  توان بر تنزلمیدر صورتی  فقط  

. با این حال، این  غلتندتولید در میعمومی    سرریز که به    هایی تناسبانجامد، عدمیم  هاتناسبعدمزود به  
  واسطهبیتواند جای خود را به مبارزات در فرآیند تولید  می  یامر به نوبه خود و در شرایط تاریخی خاص

داریم. این  در اختیار  نهایی بحران سرمایه را    علت جااین شود. ما درد، زیرا فشار بر کار زنده تشدید میبده
  گیردرا در برمیاجتماعی تولید    مناسباتکار،    یانهدارفرآیندهای سرمایه  دربحرانی است که این بار مستقیماً  
 گردد.برمیو به »مبارزه طبقاتی در تولید« 

  جا این  در   [ 37]؟«ی»بده  ای  است  «یی دارا»  ها«نیماش  ی قطعهخالصه، »   یترازنامه  ستیننخ   نیدر ا  ایآ
نظر  . بهمینیبب  یبده  کی و هم به عنوان    ییدارا   کی را هم به عنوان    « های ماشین قطعه»   دیبا   که  معتقدم

این  که   رسدینظر م. بهاست   لوداز حد رمزآ  شیب  کمیا دست  مغشوش  اریجهات بس  یار یمتن از بس  نیمن ا
استخراج    تنزلکاال معادل  تک  است که بر اساس آن کاهش زمان کار موجود در    یدگاهیبر د  یمبتنقطعه 

از    کمدست انداز،چشم نیااز  توان ینظر من نم به [38].آیدشمار میبه یدارهی سرمای شالودهکار است که 

  سهیگروندرخود    هک   ی دگاهیداساس  این، بر  بر  عالوه   کرد: اما   دفاع ترش  پخته  آثارمارکس در    دگاهید

 . توان از آن دفاع کرد، نیز نمیدهدیارائه م
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(  ه یمعناست که زمان کار )پرداخت شده توسط سرما  نیبه ا  فقطکاال  تک  زمان کار متبلورشده در    کاهش
کاهش    م یرمستقیغ  ا ی  میالزم است، مستق  نیمع  یشتی طبقه کارگر بر اساس سطح مع  دیبازتول  ی که برا

  رایز  شود،یآزاد م  »زائد«زمان کار    بخشد،یم  اتیبه آن ح   هی کار که سرما  بارآوریمداوم    شی. با افزاابدیمی
  تواندیم  تربزرگ  دسترسقابلزمان    نیا  تر،شرفتهیپ  دیتول  یهاوهیش  گری. در دشودی« مدسترسقابلزمان » 
[  39] شود.  کار  صرف   ایگونهطور وسواسکه بهبه جای این  اختصاص داده شود،  ی گرید  ی هاتی به فعال

  ن یمارکس در هم  سازد وکه شرطی است که آزادی خود کارگر را ممکن می آزادی ناقص »از« کار ــ
ــ    [40] ی که اسمیت از کار مدنظر دارد( دگاهیمربوط به د  ی)مثالً بخش ها   بر آن تأکید داردصفحات  
شود. بر اساس    ل بد  نخستین  از ین  واقع به تواند بهیصورت کار م  نی. تنها در ا به انجام برسدتواند  یسپس م

نقد برنامه  تا    1844از انسان است که در تمام افکار او، از    یعد اساسبُ  کی  نی مارکس، ا   دگاهید  نیمعتبرتر
در  ،  بودن  وتمامکار با تاماست:    ن یا  اساساً مارکسْ ظرن  به  ی دارهیسرما  یگناه اصل  قاًیدارد. دق  انی، جر گوتا

 . انجامدیعد فعال انسان مبه کشتن بُ ی بودنو انحصارکردن خود مستحیل

ـ   هیسرما  مارکسِ   اما ـ  سهی گروندر  ی هااز بخش  یبرخ   مارکسِ   ،به نظر مننیز،    و  ـ   د یگویبه ما م  ـ

  یی ای. پوبخشد ، تحقق نمیکار  یانهکوتاه شدن روز  یعن، یمعنا  نیبه ارا  هرگز کاهش زمان کار    هیکه سرما
  هک   ایکار زندهیعنی  در قفس زمان کار مازاد،    دسترس  قابلمعناست که زمان    نیبه ا   یدارهیسرما  یدرون

را    « یکه »عقل عموم  ییهانیماند. همان ماشی، محدود م شود«صاحب میو »ت  ده«ی»مک  ه یتوسط سرما
از ماش  یعنی،  «اندگنجانده»در خود   ارزش اضاف  ییهان یآن دسته  تحقق    هاآن  در  ینسب  ی که استخراج 

کار با    انزم  شیافزا  ن،ی مطلق به همراه دارند. عالوه بر ا  یرا در استخراج ارزش اضاف  یچرخش  ابد،ییم
،  کارگرانبزرگ    یهاتودهاز    ییزدا همراه است. استفاده از کار زنان و کودکان و اغلب مهارت  یترش یشدت ب

بینش  هر    [41]وجود دارد.  استثمار  ی هازمان« زمانشود. »همیکار م  یهنیدر هز  ترشیب  ییجوباعث صرفه
مطلق    یارزش اضاف  ن یب  ی( از رابطه«ی چی»مارپ  بهتر است بگوییم  ای)ای  بینشی چرخهبه نفع    ایزنجیره

چه  آن  از  میدار  یکینزد  اریبس  قیتلف  جااین  ما در  تر،یطور کل. بهشودیم  یاساساً نفی  نسب  یو ارزش اضاف

،  یدارهیسرما  دیتول  ندیفرآ  جنتای  و  1861-186۳  یاقتصاد  یها نوشتهدست  مارکسِ

  یسویه»  ق یتعم  ،جااین  در  ،ینیمع  دیدگاه . از  دنامیم  هی سرما  از کار    «ی واقعتبعیت  و »  « صوری   بعیت »ت
 وجود دارد.  یگسترش به سمت بازار جهانبه  ش یگرا   ریناپذاجتناب «یمنف

  ه یتوج  ها«ی»بده  فهرست  ان یرا در م  ها« نیماش  ی»قطعه  تی موقع  ، هیسرمابه    کنندهتعیینارجاع    ن یا  اگر

روشن  کامالً    صفحات   نیدارند. اساساً در ا  شیگرا  ی گرید  جهت وجود دارد که به    ییهااستدالل  کند،یم
اشاره    یواقع  ثروت«در قالب »  ارآوریبه ب  ،گویدسخن می  ه«یسرما   بارآوریمارکس از »   یاست که وقت

  شه یدر کاال هم  میدانیطور که مکند. همانیاشاره م  یاز نظر ارزش مصرف  ارآوری به ب  ،نیبنابرا  ؛کندیم
  ترشیبو پول  پول    دی تول  یبرا کاالها را  که    هی( وجود دارد. سرماای)مبادله»ارزش«  و    ی«ارزش مصرف»

  چنین هم  «یبی»ترک  ارگر ک  نیدهد. ایفرمان مبه آن  و    کندی میرا سازمانده  «ی کند، کارگر »جمعیم  دیتول
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  ن یّاز »تع  د توانینم  ندیفرآ  نیا  ،یکم  ، یماد  ی سویه.  زندرا می  خود  هر بر آن مُ   ه یاست که سرما   ی فن  پیکری
  یی، در گردش نهایعنی  در بازار،    د یبا  شهیهم  و محصول است  -کاال   یفیک  یسویه  گرنایکه نما  آن   «صوری 
  دِ یتول  « یو »فروپاش  «ی»عقل عموم  ی مرتبط باقطعهکه    شودیم  جه ینتدرنگ  بی.  جدا شود  ابد،یتحقق  

نم   یمبتن را  مبادله  از گرا  توانیبر ارزش  از ترک  یعموم  سرریز به    شیجدا  نوبه خود  به    بی کاالها، که 
ای  طور ریشهبه  گرایش  نیا  [42] .مطالعه کرد  شود،یم  یناش  «هاتوده  نامکفیمصرف  » ها« و  تناسب»عدم

در  به این اعتبار  و    شود  دیتول  تواندی میترشیب  ی که ارزش مصرف  دهدتردید قرار می  مکان را موردا  نیا
 شود.  دییات  ییبازار نها

  «مشخصاً »  دیتول  یهویکه ش  روزانه  کار  یشدن بالقوه  کوتاه  .دهیمتوضیح می  یبه زودرا  امر    نیا  لیدل
  ه، یکار »زنده« و کار مازاد سرما  هب  هیسرما  ریناپذسیری  ولع  لیبا خود به همراه دارد، به دل  یدار هیسرما

زود به    ای ر یکردن کار مازاد است که دبیشینهبه  شی گرا  نیهم قاًی حال، دق نی. با ا ستیتحقق ن عمالً قابل
بحران    یبه معنا  نیا  را ی: زکندیم  وضع  هیکه خود سرما  انجامدیم  هی سرما  یبرا  یتیشدن محدود  مشخص

را    ری استدالل ز  سهیگروندر   یمنطق  ریاز مس  یرویبا پ  میتوانیم  ن،یاز سمت تقاضا است. بنابرا  یعموم

ست  ازهاین  یمستلزم توسعه  ردارد. گسترش بازا   ازی ن  یترشیحال گسترش به بازار بدر  ی  یه: سرما میارائه کن
  افته یجانبه تکاملشود. اما افراد همهمییافته«    تکامل  جانبههمه  افراد»  گیریشکلخود به    یکه به نوبه

در    فقط   گر، یشود. به عبارت د  مقرر  ی کار در نقطه خاص  انه وجود دارند که کاهش روز  یدر صورت  فقط
  برای  ینشود، بلکه به زمان برگرداندهکار مازاد  زمانبه  پارچهکیبه طور در دسترس که زمان کار  یصورت

  یواسطهاگر به  ه،یاست که سرما  یز یهمان چ  قاًیدق  نیحال، ا   ن ی. با ااختصاص یابد  دیاز تول  ر یغ  یزیچ
نباشد  نیمع  یهادر محدوده  و  یاجتماع  کشمکش اجازه دهد.    تواندیخود نم  تیبا توجه به ماه  ،مجبور 
ا  هی سرما  « افزاییش»خودارز  وسا  یبستگ  تی واقع  ن یبه  و  پول  که  وسا  دیتول  لیدارد  معاش،    لیو  امرار 

 لیتبد  «ی متحرکمرده»  کیآشام«،  »خون  کیخود را به    دیهستند که با   یا کار مرده  ه،ی عنوان سرمابه
 . مکد« ی»م  عنوان فعالیتی »در حال شدن«را به تریچه بیشو مازاد کارِ هر  کار  وقفهیکند که ب

  بارآور   یروها یتوسعه ن  ی« برا بار فالکت  یا هیبه »پا  گانه«یاست که »سرقت زمان کار ب  لیدل  نیبه هم

عبارت دشودیم  لیتبد به  استدالل گسترده  لیدل  گر،ی.  که »قطعه  یترآن  در  ها« نیماش یاست    ون را 
که    میکندرک    میتوانیتر است که م بزرگ  بافتار  نی . در ا کندیادغام م  دیتول  سرریزبحران  مرتبط با  گفتمان  

به    کهنیبدون ا  ،( به چه معنا با هم هستندایبر ارزش )مبادله  یمبتن  دیتول  «یو »فروپاش   «ی »عقل عموم
 « زیر سوال ببریم. کار »استثمار   یهیعنوان نظر را به ی ارزش مارکس  یهی وجه اعتبار نظر چیه

 بخشی فعلیّت

 شود، یرا شامل م  ها«نیماش  یخود »قطعه  یمختلف بحران، که در خط منطق  ی ها هیواحد از نظر  قرائت  نیا

با    فقط  قرائت  نی. اکندمیباز    سهی گروندرموجود در    یمفهوم  یدستاوردها  «بخشیفعلیّت»   را برای  راه
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نت از  نظر  یاهجیشروع  سفر  به    یکه  امکانهمراه  مارکس  فقطاست:    ریپذآورد  خوان  یعنی    دن با 

  ی دهد: بازخواناجازه مینیز  حال، و برعکس، به حرکت متقابل    نی. در عهیسرماپس از    سه یگروندر

ا  ؛سهی گروندردر پرتو    هیسرما بلکه    ،هیسرما  ه«ی»عل   سهی گروندرنه قرائت  بار،    نیحال، ا  نیبا 

 . هی سرما»همراه« با 

عنوان  ارزش مارکس، به  یهی گفت که نظر  توانیارائه کردم، م   جا این  که در   یواقع، بر اساس استدالل  در
ای  عنوان نظریهگذشته به  چون هم  زین  هامروز، موضوعیت داشته است و  استثمار و بحران  هنگام ی همهینظر

  فهمید که توان بهتر  یمزمانی  قضاوت را    ن یا  موضوعیت دارد.ی  دارهیسرما  یش پو  یبازساز   در   مندارزش
نوزدهم تا امروز را در    یسده  انیاز پا  ه،یانباشت سرما  مهماز مراحل    یبیترک  نهایتیب  ی وخی تار  یطرح

دشواری زیادی با استفاده    چیبدون ه  توانیرا م  ستمیبی  سدهنوزدهم و آغاز    یسده   انی. پامینظر داشته باش
  م استدالل کرد  اش در متن نشاند، قرائتی کهوار« نرخ سود در قرائت نسبتاً سنتی عدسی تنزل »گرایشاز  

و در   افتی  شیحسب ارزش افزا رب  هیسرما  بی. ترکسرمایه در  شود تا می هافتی سهیگروندردر   ترشیب

آن   امدی. پگسترش پیدا کردقادر به مقابله با آن بود    یکه نرخ ارزش اضاف  یزیاز آن چ  شیب  نیمع یانقطه
 شد. دهینوزدهم رکود بزرگ نام یسدهبود که در اواخر  یبحران

که   ــ  سمی در آن زمان واکنش نشان داد. فورد  جی « را ماهر »کارگران    یطبقات  ب یبه ترک  یا با حمله  هیسرما
منظم  اصطالح   نیبه ا [ 42-1]مکتب تنظیم که  یی معناشود و نه به یدرک م  مولد ـیفن  یعنوان نوآوربه

پایان    کارخانه  یاجتماع/یفن  پیکر  ایریشه  جرح و تعدیلاست که با  واکنش    نی ا   نینماد  ینقطه  ــ کندمی
  یکه قبل از جنگ جهان  ی سازمان  ی هاینوآور  ریو سا  سمی لوریعناصر تیابد؛ در این روند جرح و تعدیل  می

افزایش شدت و نیز افزایش  »خط مونتاژ«،  فوردیسم با  .  شونددر کارخانه گنجانده می  دبودن  اشاعه یافتهاول  
که    دموفق شو  ییتوانست در جا  هنگام فنون تولید را نیز تغییر داد(را که فوردیسم هم)چ  قدرت بارآور کار 

صورت    تغییر نکرده بود ای فنی که  زیرا افزایش شدت کار در شالودهمواجه شده بود )  ی با مانع  سم یلوریت
 د.بو هیسرما یارزش  بیترکرشد از    شیب ینرخ ارزش اضافرشد  ،بافتار نیگرفت(. در ا

  ،یمؤثر در کل نظام اقتصاد  ی تقاضا  بودننامکفی  لیبه دل  ی دارهینقطه خاص، سرما  ک یحال، در    ن یا  با
که  رخ داد    یو مال  یبازفتهس  هایپوشانی پویشبرای حل این بحران همدچار شد.    دیتولسرریزبه بحران  

.  سوق داد  تورمی یبه وحشت و بده را    یلما  یثباتی و سپس ب  ی شدابتدا باعث سرخوش  1920 یدر دهه
بزرگ    توانیم  نیبنابرا در  را  سقوط  سهام  بازار  بحران  از  پس  داد    1929که  سراسر  رخ  در  سپس  و 

مشکل  افت،یگسترش    1930 یدهه بدون  استفاده  بزرگ،    ی دوباره  سرریز    بحران   یهاعدسیاز  با 
نتیجهکاالها    دیتول  ییافتهتعمیم محدود  یتالق  یدر  »مصرف  و  تناسب«    مانند ه  ،«هاتوده  »عدم 

 . قرائت کرد سه یگروندر
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بازتعریف    ی در هر صورت به معنااما  نبود.    ی دارهی سرما  یفروپاش  «، یینها  ی»فروپاش   گر یآن بار د  امدیپ
بودسازمایهگیر  چشم به  ینقاط عطف ساختار  اریاز بس  یکی  ،ی سرمایه  را    یدارهیسرما  یاطور دورهکه 

جنگ  به  آن    و پیش از  سمی نزیو ک  «ی ا»کارگر توده  دییخود را به تأ  یجافوردیسم  .  دهدیم  شکلرییتغ
  ناپذیری   ک یکه به طور تفک  ینگ و رفاه: جفتداد. ج  ی و رکود دائم  کسادیعنوان راه خروج از  دوم به  یجهان

.  کنندیم  ادی  «یی عنوان »عصر طالبهاز آن    جانبهکی طور به  یار یبسکند که  مشخص می  را   ینز یدوران ک
تری  تنیده با نقش بیش از پیش مهمدرهم   ستند،ین  یمولد ارزش اضاف   ماًمستقی  که  قشرهایی  وکار    هایشکل 

اگرچه این روند از منظر تحقق کاالها در  .  گیری یافتندچشمگسترش  پذیرفت،  که دولت درون اقتصاد می
  ی استخراج ارزش اضاف  ایبرتری را  فشار روز افزونهنگام  آمد، سرمایه همشمار میبازار مطلوب سرمایه به

.  کرد ، اعمال میکردندیرا حفظ م   یکل ساختار طبقات  دیو با  کردندیم  دیولارزش ت   ماًیکه مستق  یاز کارگران
 نی: در واقع چنمستقیم وابسته شد دیدر تول استثمارمستمر نرخ  ش یافزابه این دلیل، بار دیگر، سازوکار به  

 . افتی  شیافزا اییوابستگ

  ک یعنوان  آن را به  توانیکه م  یشد، بحران  داریپد  1970و    1960  ی هادهه  ن یاز بحران ب  یگریشکل د
ی  رابطهو در    دیتول  محلدر    یطبقات  یهدر مبارز  شهیکرد که ر   فیتوص  میو مستق  ل یاص  « ی»بحران اجتماع

کامالً    دارد، آن را  انی جر  رکسماآثار  کار مرده و کار زنده، که در تمام    کیالکتیبر د  دیدارد. تأک  ایهیسرما

  ی عنی )  سهیگروندر  بنا به واژگان  ته«،یویرمز آن است. »کار به مثابه سوبژکت  یبه نوعکند و  یقابل درک م

دست آورده است.  را در بازار کار بهشان  کار  یروی ن  هیسرما چرا که  شود،  یگنجانده م  هیدر سرما   ، کارگران( 
  ه، یکه سرما   یشود تا زمان  ل بد  «سیال »  یبه کار زندهتر  هر چه بیش  دیکار« با   توانایی »  ن یا  ار،ک  یرو ین  نیا

دست آورد.  رشد به به و نسبتاً روکامالً    تیکم  کی را در    یارزش اضاف  ،قشرهای نامولد  یخود و برا  یبرا
هستند،    گرانکار خود کار  یرو یکار استخراج شود، و حامالن ن  ی روی از حامالن ن  دیکار زنده با   « یتالیاما »س

 شود.  یوادار به همکار ا ی ترغیب دیبا ایتواند »مقاومت« کند  که می  نیمع یاجتماع  یسوژه کی

با وارونگمشخص می  «یواقع  بنیاد»  کیبا    هی است. سرماروشن    یلیخ  مارکسنظر   آن    یشود،  که در 
  کار است و کارگران   ی رو یدارد ن  تیاهم  هیسرما  ی براچه  آن  محمول بر سوژه مسلط است. به چه معنا؟

  منزلگاه به    دیاست: کارگر با  چنین  نیزکار« بالقوه هستند. در مورد کار زنده    توانایی»  نیا  نحامالصرفاً  
عرضه    این معنااو »کار« را به    فقط است و    دهیکار به کارگر چسب  یروی ن  چرا کهشود،    دهیکش  دیپنهان تول

ممکن    ی به کار اعاجتم  متعیّن انسان    کیعنوان  کار بدون واداشتن کارگر به  ی روی. »استفاده از« نکندیم
  ی اندهیطور فزا کند و بهیم  دیتول  رت کم  « منفرد»  یا وهیاست که به ش  ی او کارگر  م،یدیطور که د. همانستین

خود عالقه ندارد، به کار    یبه کارگر به خود  هیاست. سرما   « یو »جمع  «یبیکارگر »ترک  ک یاز    ی بخش
  ن، یدست آورد. بنابرابه را کار یروین دیداشتن کار، با یاما برا  ؛ارزش است یسرچشمهمند است که عالقه

که   کندیاستدالل م  سهیگروندر. مارکس در  واسطه بگنجاند و تابع سازدبی  دیکارگران را در تول  دیبا

به    ه یتوسط سرمانیروی کار    ی درست است که وقت  کسب کار بدون کارگران است.همانا    ه ی سرما  حیترج
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است.    ه یسرما  کار، از آنِ  کردِعملیعنی  استفاده از آن،    ن یاست و بنابرا  ه«ی»سرما کارِ  یروین  د،یآیدست م
  یکارگر باق  تی زمان، فعالو هم  شه،یهم  تواندیدرست است که کار زنده نمنیز  ، به همان اندازه نیاوجود  با  

 . د«یدر تول» ناپذیری« اجتنابطبقات  ی»مبارزه ی است برا  ییمبنا  نیبماند. ا

که قبالً  ای  مسئله  ،می ابییارزش مارکس را م  یهی اشاره دارد که در آن جوهر نظر یابه مسئله  موضوع   نیا

  ای مسئله  در شرح آن،  کمدست،  مغشوشو    یهنوز مقدمات  یمطرح شده است، اما به روش  گروندریسهدر  

شروع    سرمایه   از جلد اولاش  یکه »مرکز« پنهان واقع  چرا روشن شود،    هی سرمادر  بود  میکه بهتر  

، در  متضاد  یمشکل وحدت درون  این مسئله عبارت است از  : اندازدبه جریان میخود را    کیالکتیو دشود  می
  ای عنوان سوژهبهتر، کارگران به  به عبارت   ا یکارگر،    قالب کار و کار زنده در    ی روینیعنی وحدت    ه،یسرما

متناقض  اما  عنوان طبقه.به  ،یاجتماع   نیا  ی سازامکان مضمون  سه یگروندر   اغتشاش   قاًیدق  ،یبه طرز 

»کار    ،سهی گروندردر  را یدهد، ز یرا م هاآن یمختلف »کار« و تضاد احتمال های نیّتع  نیب یوحدت درون

  گر، ید  یو، از سوکند  ترکیب می«  ی مندتوانبه عنوان »را  کار    افراط  حدبه    از سویی  ته«یویبه مثابه سوبژکت
کار زنده« و »کار زنده«    توانایی. در »کارگر زنده« وحدت »«سوبژکتیویته درون »  ت« ی عنوان »فعالبهرا  کار  

  د ی. کار باابد یآخر تحقق به تواند تا یهرگز نم  هیسرما ی واقع ی وارونگ گاه نآکه  است  ن یوجود دارد. نکته ا
کارگران    ت یفعال  ری، ناگزاست  «غیرو »  گانه« یاستخراج شود. آن کار، اگرچه »ب  واقعیاز کارگران    شهیهم
به عنوان »تضاد    هیسرما  راز  جااین  ماند. دریم  یباق   هیسرما  چنینهمها« و  کار »آن  شهیماند: همیم  یباق

 در حرکت« وجود دارد. 

  که من به آن اشاره کردم را    1970 ی و آغاز دهه  1960 یدهه  انیپا  نیب  دیروابط تول  ی«اجتماع»   بحران

در گسست    یاساس  طریقبه    دیبامیدر آن زمان    ی«اکارگر توده»که    این توانایی:  ی افراط  یبیدر ترک ــ

  یحترانسبتاً به  دتوانیم   ــ نقش داشته باشد  هیسرما  یخی تار یهشدفیتعر  شکلدر آن    افزاییارزش  ندیفرآ
گشود که  را  از کار مارکس    یبرعکس آن هم درست است. آن مبارزات ابعاد.  زیر چنین نوری قرائت شود

  را   هیدهد تا واکنش سرما یبه ما امکان م  قرائت  نی ، اهنگامهم.  ندتر درک شده بودقبالً پنهان مانده و کم
  ی در حال ظهور رابطه  دیجد  یکربندی. پمیکرده است، درک کن  نییبه آن مبارزات که زمان حال ما را تع

  ک یکند تا مارکس را  یبه ما کمک م   ،یدار هیدرون سرما  رییدر حال تغ  شهیو هنوز هم  یدائم  ه،یسرما - کار

 . سهیگروندر  مانند مارکسِهدرست  ، هیسرما : مارکسِمیکن یبازخوان گریبار د

  «نماد »عنوان  پول را به  یهیدوباره نظر  دییایب  [43] چیست؟چه  شدن روزگار ما  مالیشدن و    یواقع، جهان  در

کن  سه ی گروندردر   دستمیمطرح  ماه  ی کار.  اساس  پولْ   ن ینماد  تی در   د یجد  هایشکل  یبخش 

  نیکار. به ا  یرویبر ن یانجیمبا  ی«کنترل و سلطه »  کیجز   ی نیستزیکه چ  ی استاقتصاد یهااستیس
»   لهیوس که  کارْ سازیموقتیاست  خود،    ،یسازموقتی.  شودیم  یجهانامری    «  نوبه  روند    گر ید  روی به 
  شیپ  یهمراه با »تمرکز« فن  گری»تمرکز«، د  ها،هی »تمرکز بدون تمرکز« است. ادغام سرمای  سابقهبی
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ایندست  .رودینم معنا:  این  در  بزرگکم  تولید  کاربرد  که  و  طرح  آن،  درون  علم  از  استفاده  مقیاس، 

است، و همراه با   هیسرما ژه« ی که »و  یدیتول یهو یبه طور خالصه، ش ــو دانش  های ماشیندارانهسرمایه

  گرید  ــ آوردرا پدید می  ی ترشیگسترش و شدت کار ب  همراه با خودْ  که   ینسب  ی ارزش اضاف  تخراجآن اس
  یک کارگران در    ی آورگردگسترش مستمر »کارخانه«،    ، یدیتول  ی واحدها  فنی  بُعد   ش یافزا  مستلزملزوماً  

معتقد  خود    یهزمان  یبرا   یطور که مارکس به درستهمان  نیست.  هاآن  یفیو ک  یحقوق  یمحل، همگن ساز
کارگران تحت    ش یافزا  معنای لزوماً به    گر ید  هیانباشت سرما  ،بود  صادق پس از او  کم یک سده  دستو  بود  

  نیز و    هیتمرکز سرما   گرایش به   . ستی سقف ن  کی   ر یز  و   دیمحل تولیک  در    ی واحد  ی هاهی فرمان سرما
کار اکنون    یروین  یتکه شدن و پراکندگتکه.  شوندیم  لیتبد  ش«ی»ضدگرا  ک یبه    کارگران  شدنهمگن

 است.  « شیگرا»

  « یبه بحران »اجتماع  ه یسرما   ییاست که ما پاسخ نها  ش« یو »ضد گرا  ش«ی »گرا  وارونگی   ن یدر ا  قاًیدق

می  1970-1960 هایدهه در  میابیرا  نهایی:  علت  تحلیل    ایط شر  همانا   »کار«   « ی»واساز بحرانِ  ، 
اکه  است    یکنون  افزاییارزش بحران  نیبا  بذر  .  آوردپدید میرا    دیجد  هایکشمکشو    دیجد  یها حال 

یک  دهد، به اصطالح،  یقرار م  جدال با هم را در    هیسرماو    سه یگروندرقرائت که    نی، در اتردیدبی

نص  در  توان یرا که نم  د«ی»جد  یدار هی سرما سابقهیب سرشت شود. اما یمارکس ظاهر م ه« یمارکس »عل

ا متون یافت ــ   ی هار خوانشیدرگ  ای  میده  لیتقل  امبریپ  کیمشکوک    گاهیمارکس را به جا  کهنیمگر 

  از مارکس ما باید  .  شوددرک    از مارکس  « دوباره کردن با »آغاز   دتوانیهرگز نم  ــ میباش  بی و غر  بیعج
اما  .  هیو پول به عنوان سرما   ی کارگر مزد  یکار زنده  ت یمحوری ارزشش با  نظریهبا    ویژه ، بهمیکن  آغاز

که    خیتار  یفلسفه  یو بذرها   هیسرما   یخی نقش تار  ی بارهدر  ینیبافراط در خوشی ارزشی که از  نظریه

 وفور در بردارد، پالوده شده باشد.به   سه یگروندر

 
 The Grundrisse با عنوان   In Marx’s Laboratoryکتاب    اولی  ای است از پاره ی حاضر ترجمه * مقاله 

after Capital, or How to Re-read Marx Backwards از Riccardo Bellofiore.  
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 « ی»روشنفکر جمع یمثابهحزب به

 

 2022اوت 10

 نوی: کارلوس نلسون کوتینوشته

 ان ی: تارا بهروز یترجمه

 

های  ]*[ درک و هضم آن یکی از نقطه طور که دیدیمکه همان ی کارگر ــی حزب سیاسیِ طبقهنظریه

دفترهای  گیری دیدگاه گرامشی در دوران پیش از زندان او بود ــ جایگاه مهم مشابهی در  اصلی شکل
از    زندان الهام  با  را،  نظریه  این  داشت  در حقیقت گرامشی قصد  به موضوع    شهریاردارد.  ماکیاولی، 

حزب انقالبی مدرن، یعنی حزب کمونیست، را که گرامشی  های متمایز  ای بدل کند که ویژگیی ویژهمطالعه
یاد می مدرن«  عنوان »شهریار  با  آن  نظاماز  اثر  کرد،  با  قیاس  در  گرامشی  نوآوری  نخستین  سازد.  مند 

ی فرد  تواند به مثابهساز، دیگر نمیی جمعی دگرگونماکیاولی این بود که »شهریار مدرن«، عامل اراده
جوامع   در  یابد.  پیشتشخص  میرفتهمدرن  نسبت  منفرد  شخص  یک  به  ماکیاولی  که  نقشی  داد تر، 

ایفا شود. گرامشی به عنوان یک ماتریالیست، قصد »اختراع«    ارگانیسم جمعی بایست توسط یک  می

چنین ارگانیسمی را نداشت، چرا که »تاریخ خود اینک چنین ارگانیسمی را برای ما فراهم کرده است که  
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ی  هایی که جامعهی سازمانترین عناصر در شبکه[، یعنی یکی از شاخص1است«] همانا حزب سیاسی  
 مدنی مدرن به وجود آورده است. 

  یروشن  اریبس  وندیپ  حزب،  ی درباره  نیلن  ی هینظر  و   مدرن«   هریار ش»  از   یگرامش  ی هایبندفرمول  میان

  رغم به  که  باشد  یاسیس  یفلسفه  در [  concrete] مشخص  موضوعات   از  ی کی  نیا   دیشا.  دارد  وجود
  مشهوددر آن    تر کم  نی لن  راث یم  نوسازی  یبرا   یگرامش دیدگاه    تی ظرف  ، اشتوجهقابلمعین و    یها تفاوت

  که   ،د«یجد  حزب»ی  بارهدر  یاتیتول  یهایبندفرمول  در  ــ ی نیز هستضرور   که ــ  نوسازی  نیا. )است
تری  وضوح بیش ،به بعد، مطرح شد 1944 سال  از  ،خواه«ترقی یدموکراس»  مفهوم با تنگاتنگ پیوندی در

شود  ی تداوم و پیوستگی میان گرامشی و لنین در همان کارکردی ظاهر می[ نخستین نقطه2].( کندپیدا می

لنین    چه باید کرد؟ی اجتماعی قائل بودند. هرکس  اش با طبقهها برای حزب در رابطهکه هر دوی آن

  به   زبح  از  نیلن  برداشت  دررا    ،«یروس»  خاص  طور به  نه  و  شمول،جهان  ،یاساس  عناصررا خوانده باشد  
  حزب   کارگر،  حزب  یاساس ی  هفیوظ  کهشمول، این امر  ای جهانبا دامنه  عناصر  نیا  ان یم  از  .آورد  خواهد  ادی

  در  یاژهیو  گاهیجااست    کارگر   یطبقه  ییکایسندصرفاً    ی آگاه  بر  غلبه   به  کمک   ،انقالب سوسیالیستی
  تا   کند   فراهم  را  الزم  ی سازمان  و   ی نظر  عناصر   دیبا حزب    ،رسیدن به این مقصود  یبرا   دارد.  نیلن  برداشت

  ی بالواسطه  تعارض  فقط تا نه  برسد،  تیکل  سطح به  یعنی  ،فرا رود  یطبقات یآگاه  سطح  این آگاهی به

  ، ( بردینم  سوال  ری ز  را  دار هیسرما /یمزد  کارگر  یرابطه)تعارضی که    بر سر مزد  کارگران  و  انیکارفرما   نیب

  متحد  ای   متحدخواه    مخالف  خواه   جامعه،  طبقات   ر یسا  با   کارگر  یطبقه  یجهان  ی اسیس  یوندهایپ  بلکه

  تواندیم که است حزب  وساطت یو در نتیجه سطح نیا  در فقط  کارگر یطبقه.  نیز درک شود شان،بالقوه
 [3مواجه شود.]  ،قدرت  یمسئله  دولت، ی مسئله با ماًیمستق

خود   زبان  به  را  گفته  این  بخواهیم  وظیفهاگر  کنیم،  بیان  بقایای  گرامشی  بر  غلبه  مدرن«  »شهریار  ی 

شورمندانه«رسته »خودمحور  )وجوه  ی  طبقه  [( egoistic-passional’ moments‘] یای 

ای از آگاهی که  است، یعنی درجه  مردمی -ی جمعی ملیارادهدادن به  کارگر، و مشارکت در شکل  

ی قشرهای اجتماعی ملت را دربرگیرد و به عامیت متمایزی  گیرد که همهای را در نظر میابتکار سیاسی
پیچیده مناسبات  میاز  نظر  به  بنابراین  برسد.  اجتماعی  مثابهی  به  از حزب  عینیترسد گرامشی  یابی  ی 

که  کند و اظهارنظر روشن او مبنی بر این[ یاد میcathartic moment]  گر«بنیادین »وجه پاالیش
صرفاً    از سر تصادف نیست. بنابراین، حزبصرفاً    [4»در احزاب ضرورتْ دیگر به آزادی بدل شده است«]

تر با  دار صنعتی برای تولید بیش»تاجر برای انجام کسب و کار، و کارخانه ای نیست ــیک ارگانیسم رسته
گر«  بخش »پاالیش[، و غیره ــ بلکه یک ارگانیسم عامیت5پیوندند«]زبی سیاسی نمیتر به حای کمهزینه
 است: 

  عامل   و  روندیم  فراتر  خود   یخیتار   یتوسعه  وجه  از  یاقتصاد  یاجتماع  گروه  کی   عناصر  ،یاسیس  حزب  در»
 [ 6«].شوندیم یالمللنیب و یمل یژگی و با  تریعموم یهاتیفعال
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  ی مرحله  از  ــ آن  شتازیپبخش   ــ  طبقه  از  یبخش  ی اعتال  گربیان  ،یجمع  سمیارگان  کی  یمثابهبه  حزب،  گرا

  اعتال  همان  که  است  ی عیطب  ،است  عامیت،  به  بودگیخاص  از  ،یاسیس  یمرحله  به   ایرسته -ی اقتصاد

  فقط نهحزب    گر،ید  عبارت  به.  دهد  رخنیز    آن  منفرد  ی اعضا  از   ک ی  هر   در  ــ متفاوت   یسطوح  در   ولو ــ

  ورود   با   ی فرد  هر   بلکه  است،  یساختار   مصداق  و  «گر پاالیش  وجه »  یابیعینیت  به معنای دقیق کلمه 

کند که با آزادی  این توانایی را کسب می  و  بخشدرا تحقق می  «وجه »  نیا  یجزئ  ای  کامل  طور  به  حزب،  به
 زید، عمل کند.ای که در آن میتری در جامعهو آگاهی بیش

همان میدرست  فکر  لنین  که  تجربهگونه  بیکرد  که  واسطهی  کارگران،  و  کارفرمایان  میان  تعارض  ی 
شود،  ای« منجر میبه آگاهی محدود و »اتحادیهصرفاً    گرا و تکرارشونده است،ی پراکسیسی خاصنتیجه

شود آگاهی در سطح انفعال،  ای، باعث میرسته -گرامشی نیز معتقد بود که تثبیت شدن در وجه اقتصادی 
  در  یا منافع رسته تعارضو در سطح ناتوانی ابژکتیو در مواجهه با ضرورت اجتماعی، باقی بماند. آشکارگی 

بازتول  تینها سیاسی«   -اخالقی»  وجه  به  گذار.  انجامدیموجود م  یاقتصاد -یاجتماع  یبندصورت  دیبه 

گاهی برآمده از بیرون« )بیرون از پراکسیس اقتصادی، نه بیرون از کل پراکسیس  به بیان لنین، گذار به »آ ــ

ای و  تواند امکان غلبه بر تفکیک رستهــ و تنها این گذار، می گیرد( ای که کل جامعه را دربرمیگسترده
  شدن  لیتبد  امکان  ، یگرامش  [ از نظر7ی هژمونیک ملی را برای پرولتاریا فراهم کند.]بدل شدن به طبقه

  تجسم  یمردم -یمل  ی جمع  یاراده  کی  همگن   و   مند نظام  بسط   ییتوانا   با   قاً یدق  یک هژمون  ایطبقه  به
ی  دیجد  یانقالب  «یاجتماع  بلوک»  توانیم  ،بگیرد  شکل  اییجمع  یاراده  نیچن  که  یزمان  تنها  و  یابد؛می

  ی طبقه  نقش (  گرایی خالص شده است رستهاز    اکنونکه  )  کارگر  ی طبقه  آن  در  که   کرد  میتحک  و  ساخت   را
  حزب  یاصل  یفهیوظ  ، یجمع  ی اراده  ن یا  همگن  ساخت   ،گرامشی  برداشت   در .  ردی گب  عهده  بر   را   شرویپ

کارکرد    چون هم  فقط  نه   شود،به وضوح آشکار می  حزب  وساطت  و  سنتز   نقشگاه  آن:  است  یاسیس

بلکه  ( ها هیاتحاد  مثالبرای  )  کارگر   ی طبقه  گوناگون  منفرد  ی ها سمیارگان کارکرد به  چنینهم،    عنوان 
ی  به مثابه  نهادها  و  هاسمی ارگان  نیا   حزب،  وساطت  یدر نتیجه  فرودست.  طبقاتدیگر    گوناگونِ  ینهادها

  یگرامش  هایجا در دیدگاهما در این. )شوندبندی میمفصل  دیجد  «یخی تار  بلوک»  در مقام  واحدای  بدنه

 شود؛ انجام  حزب  کی  از  شیب توسط  تواندیم وساطتی نیچن که  نیستیم حی صر  ی دهیاهنوز شاهد این 

  ی دموکراس»  یبارهدر  یاتیتول  ی هینظر  در  ژهیوبه  ،کرد   رشد  او  روانیپ  ینظر   کار  در  فقط  که  است  یا دهیا  نیا
 .(«د یجد حزب»  و  «خواه ترقی

با   معینی  لحظات  در  گرامشی  ژرژ سورل »الس میگرچه  او  ترمینولوژی  کرد که  نباید تصور  اما  زند«، 
ی جمعی چیزی نیست مگر  ی جمعی دارد، گویی ارادهگیری ارادهگرایانه از شکلبرداشتی سوبژکتیو یا اراده

که ربطی به واقعیت عینی  تواند طبقه را بسیج کند، بدون آنای« که مینیرو« یا »افسانه -ساختن »ایده

)نظیرconcrete] مشخص باشد  داشته  افسانهچه  آن  [  شاهدش  در  سورل  عمومی«  »اعتصاب  ی 
[،  9کند]ی »آگاهی عملی از ضرورت تاریخی« درک میی جمعی را به مثابه[ گرامشی این اراده8هستیم(.]
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که   جاآن ساز بدل شده است. ازی ضرورتی که به آگاهی اعتال یافته و به پراکسیسِ دگرگونیعنی به مثابه
تواند برانگیخته شود و توسعه یابد که شرایط ضروری ابژکتیو وجود داشته  میی جمعی تنها هنگامی  اراده

[ تا بتواند خط  10بایست »تحلیلی تاریخی از ساختار اجتماعی کشور مفروض داشته باشد«]باشد، حزب می
 رد. سیاسی را معین کند، یعنی قادر باشد تأثیری واقعی بر واقعیت بگذا

پراهمیت منظر    دیبا  را  [11]آگاهانه«  یرهبر  و  یختگی خودانگ»  یبارهدر  یگرامش  اظهارنظرهای  این  از 
به انتقاد    وکرد    اتخاذ  یختگی خودانگ  یوارهبت  برابر  در  حی صر  یموضع  اظهارات، این  در  یگرامش.  نگریست

ارائه  کهپرداخت    ی کساناز   به  از  آگاهانه  رهبری    خته ی خودانگ  یهاجنبش  ی روزانه  و   مداوم   ی مبارزهی 

  امری   بهرا    حرکات  ن یا  و  غلبه  گراییرسته  عناصر  بر  بتواند  که  انهروشنفکر -یاسیس  سنتزی  یعنی ــ

  ن یا  با  .کنندیم  فیتضعاین رهبری را    ای  امتناعــ   بدل کند  داریپا  و  مؤثر  کنش  بهو توانا    ،عام  ،هژمونیک
  در   بدون  حزب،  یخودسرانه  عمل  کی  با  باال«،  از»  تنها  توانیم  را  یجمع  یاراده  که  نبود  معتقد  او  حال،
آموزش  »  دیبارا    احساسات  نیا  نویسد: می  او  [12].خت یبرانگ  «،ها توده  “خودجوش”  احساسات»   گرفتن  نظر

 نادیده گرفت. را  نباید آن هرگز  اما [13داد، هدایت کرد و پالود«]

  طبقات   یواقع  یاسیس  کنش  قاًیدق  “انضباط ”  ای  “آگاهانه   یرهبر”   و  ی“ختگیخودانگ”  نیب  وحدت  نیا»

  یی ماجراجوصرفاً    نه  و  است  یاتوده  یاست یسسیاست    نیا  که مادامی  است،  فرودست

 [ 14«]. هستند هاتوده یندگ ینما یمدع که ییهاگروه

  ی رهبر  و  یا توده  جنبش  ن یب  وحدت   ی برا  مبارزه  که  تاکید شود  ت یواقع نیا بر  ست ی ن  نیازی   ن، یا  بر   عالوه 

  است،  حزب  یاصل  یفهیوظ  ،عام -یاسیس  وساطتاین وجه    «،بخشطانضبا»   سنتز  وجه  نیا  آگاهانه،

  با   یگرامش.  یانهماجراجو  و  نظری  یافرقه  نه  ،ندکیم  درک  یاتوده  حزبی  ی آن راگرامشکه اینک    یحزب
  نیز   و(  ستاو  هیعل  ی گرامش  پیشین  مشاهدات  رسدیم  نظر  بهکه  )  گایبورد  نظری  ییگرافرقه  بر  غلبه

  ، ابژکتیویته  و  سوبژکتیویته  نیب  مناسب  کیالکتید  جانیا  در  گر ید  بار  لوکزامبورگ،  رزا  و  سورل  یختگیخودانگ
  حزب   ی درباره  نیلن  یهینظر   « مندزمان»ر یغ  یهسته  بر   که   کندکشف می  را   ی آگاه  و   یختگیخودانگ  نیب

 . استوار است

  ک یارگان  طرزی به  دینامیم  «ی اخالق  و  یفکر   اصالح»   اغلب   ی گرامشچه  آن  با   یجمع  ی اهاراد  ی ریگشکل 
  ، یفرهنگ ی انقالب یبرا  بلکه جنگد،ینم یاجتماع  و ی اقتصاد ،یاسیس ینوساز یبرا  فقط حزب . پیوند دارد

 : کندیم استدالل یگرامش. کندیم  مبارزه نو یفرهنگ  یتوسعه و  ی آفریدنبرا

این  و نمی ــ  باشد  یاخالق  و  یفکر   اصالح   دهندهسازمان  و  یمناد  بایستمی  مدرن  »شهریار تواند جز 

  یشکل  تحقق  یسو  به  یمردم -یمل  یجمع  یاراده  یبعد  توسعه  یبرا  نهیزم  جادی ا  ی معنا  به  کهــ   باشد
 [ 15«]. هست نیز  مدرن  تمدن  از  کامل و  برتر
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  ی باالتر  سطح  به   ها،دهیا  نبرد  یعنی   ،یفرهنگ  کار  ی درباره  را  خود  یقبل  یهادغدغه  ی گرامش  جا،ینا  در

  با همراه ی ــفرهنگ  ی جبهه  که  بود  آگاه کامالً    خود  زمان  یها ستی مارکس  اکثر برخالفاو  . دهدارتقاء می

 . است فرودست  طبقات یمبارزه در کنندهنییتع ایعرصه ــ یاسیس و ی اقتصاد یهاجبهه

  به   یابیدست  ی برا  فراوان  تالش   متضمن   غرب« »  در   سمیالیسوس  به   گذار  ی استراتژ  اگر   حال،  نیا با

  وجهی  ــ  ی فرهنگ  نبرد  گاهآن  باشد،  قدرت   گرفتن دست به  از پیش  یاسیس   یرهبر   و   اجماع   ،یهژمون

ـ  اجماع  تجمیع  از  یاساس   فرودست   طبقات  د،یجد  فرهنگ  بدون.  کندیم  دایپ  یاکنندهنییتع  تیاهم  ـ
  شرو یپ  طبقات  طیشرا  به  توانندینم  و  خواهند بود  یمی قد  حاکم  طبقات   یهژمون  درگیر   منفعالنه  همچنان

:  هم هست  ک یدئولوژی ا  یرهبر  ناپذیراجتناب  رزیطبه  ی اسیس  یرهبر  گفتیم  شهی هم  یگرامش.  برسند

  وجوه   که  یفرهنگ ــ  کندمبارزه می  دیجد  یفرهنگ  ایتودهبرای گسترش    « مدرن  هریار ش»  که  جاآن از

  ت یماه  را با  رنسانس  ی فکر   ژرفای  و  ،کندیم  بی ترکبا هم    و   آورد یم  هم  گرد  را   گذشته  فرهنگ  یعال

  ی روزیپ  یبرا   فرودست،  طبقات   یهژمون  ی برا  را   ط یشراــ   دهدآَشتی می  اصالحات  یا توده  و   یمردم

 کند.فراهم می  ،سمیالیسوس یبرا موضعی« جنگ » در هاآن

  یستی کمون  ای  [1- 15] « یافتهسامان»  دیجد  ی جامعه  کامل  ساختاز نظر گرامشی    که جاآن از  ن،یا  بر  عالوه
  سازوکارهای   توسط   یقهر   دولت  جذب  یعنی   ،محکومتفکیک بین حاکم و    تفکیک میان   ان یپامتضمن  
ضروری    یماد  ثروت  د یتول  یابزارها  یخصوص  مالکیتکردن    منکوب  تنهانه  ،ی استمدن  جامعه  اجماعی

  دادن  ان یپا  راه  تنها  نی ا  نیز الزم است.   فرهنگ  و دانش   ییانهگرانخبه  ای  یخصوص  لغو مالکیت  بلکه  ،است

(  تیکبوروکرا)  یگروهمالکیت    منکوب کردن  جهی نت در  و  «یعاد  مردم»  و  روشنفکران«»   نیب  شکاف  به
  ی برا  الزم  شرط:  دارد  یدوم  یجنبه  «ی اخالق  و   یفکر  اصالحات»   نیبنابرا.  است  قدرت  یسازوکارها 

  ان یپا  ی برا  نبرد  در  کنندهنییتع  یعنصر   «، یغرب»  ی دارهیسرما  ی دهیچیپ  جوامع  در   یهژمون  به  یابیدست
  ی برا   مبارزه  یعنی  ،هم هست  سمیالیسوس  درون  در   کارگزاران«  حکومت»  ای  «یی گرادولت»  بخشیدن به

 . متعاقب آن «بسته هم دکنندگانیتول یخودگردان» جادیا  و قهرآمیز   دولت انحالل

  او   که  را  مهمی  نقش  ،دارد  یگرامش  تأمالت  در  « یاخالق  و  ی فکر  اصالحات»  که  یاکنندهنییتع  گاهیجا
  ی همه»  نویسدمی  یگرامش .  کندیم  مشخص  بود،  قائل  یاسیس  حزب  سیتأس  و  لیتشک  در   روشنفکران  یبرا

  ،شانیختگیفره لیدل به نه ،[16]شوند« گرفته نظر در روشنفکری مثابهبه دیبا یاسیس حزب کی یاعضا

  ی عنی  است،  یدهسازمان  و  یرهبرهمانا    که»  دارند،  حزب  یاعضا  عنوان  به  که   کارکردی  لیدل  به  بلکه

  ی شهی اند از بجا یریتفس  در ،یاتیتول که است لیدل نیهم به [17].رهبری فکری«  یعنی ،یآموزشرهبری 

  برداشت   اگر  حال، نیا با[  18].کندیم  ادی  «یجمع  روشنفکر»  عنوانبه  کارگر  یطبقه  حزب  از  ،یگرامش
  مییبگو  و  میکن  معکوس  را  یاتیتول  اظهارنظر  نباشد  اغراق  دیشا  م،یکن  یبررس  را  روشنفکران   خود  از  یگرامش

  ی فرانسو  محقق.  است  یاسیس  حزب   ی کارکردها  مشابه  یی کارکردها  یدارا   ز ین  روشنفکر   ،یگرامش  ی برا
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}در دیدگاه   یاسیس  حزب  کارکرد  و  روشنفکران  کارکرد  تنگاتنگ  وندیپ  نیابه    به درستی  وتیپ  مارک  ژان
 اشاره کرده است:  گرامشی{

  با  رابطه  در  روشنفکر  یگرامشدر ذهن    گفت  توانیم  که  دارد  تطابق  روشنفکر  مفهوم  با  چنانآن  حزب»
  خواهد   یروشنفکر   مفهوم  درک  یبرا  راه  نیبهتر  حزب  بررسی  نیبنابرا.  شودمی  فیتعر  حزب  داشتن  و  حزب

 [ 19.«]بود

  اش یداریپد  که  ک«ی ارگان  »روشنفکر  اول،.  شوندبه دو نوع اصلی تقسیم می  روشنفکران   ،یگرامش  نظر  از
  ن یا  کارکردش   و  ،تنگاتنگ داردی  وندیپ  یاقتصاد  دیتول  ی وهیش  یکننده نییتع   یاجتماع  ی طبقه  ظهور   با

  قلمروهای  در  چنینهم  بلکه  ی اقتصاد  ی نهیزم  در  فقط نه»  ،ببخشد  ی آگاه  و  ژمونیه  طبقه  نیا  به  که  است
  یا طبقه  کیارگان  روشنفکران  ازای  دسته  گذشته  در   که   «یسنت  روشنفکران»  دوم،  «.یاسیس  و  یاجتماع
  خودمختار   و   مستقل   نسبتاً  ی قشر  حاضر   حال  دراما    بودند،(  ی فئودال  اشراف   در ارتباط با   شانی کش  مثالً)  خاص

روشنفکران    نوع  دو  هر  که  است  نیا  باید مورد تأکید قرار گیرد  جانیا  در  که  یانکته  [20].دهندیم  لیتشک  را
  کیارگان  طور   به  که  را  ی طبقات  یآگاه  هانآ:  دهندیم   انجام   یاسیس  حزب  با   مشابه  ییکارکردها  ینیع  طور  به
گونی  هم(  وفادار هستند  هاآن  به   که را    یطبقات  «یسنت »  روشنفکران   خصوص  در   ا ی)  هستند  مرتبط   آن  به

  مجموع   در  هاآن.  بینندتدارک می  متحدانش  یمجموعه  بررا    طبقه  نیا  یهژمون  بی ترت نیبد  وبخشند  می
 . هستند «یاجتماع  یبلوک»ی  تحکیم اراده ،یجمع ای هاراد میتحک عوامل

  چگونه   که   ه بودداد  نشان  جنوب«  یمسئله»  یدرباره  خود  یمقاله  در   1926  در  ترپیش  یگرامش  ،سانبدین
  متوسط  روشنفکران   قشر   ق یطر  از   بلکه  ،یاسیس  یحزب   قی طر  از   نه  یجنوب  دهقانان  بر  دارانزمین  یهژمون
  به وقوع پیوست که   ،کردندمی    شانهدایت  کیدئولوژ یا   نظر   از   فورتوناتو  جوزپه  و   کروچه   که   ،ییروستا

  ایتالیا  بر  زمان  آن  در  که  یکشاورز  - یصنعت  بلوک  تابع  را  آنان  و  ندآورد  هم  گرد  را  منفرد و مجزا  دهقانان
[ گرامشی  21].«بزرگ مقید شد  داران زمین  به   روشنفکران   وساطت   با   یجنوب  دهقان. »ساختند  داشت  تسلط

  یی هاگروه  ای)  منفرد  بزرگ   روشنفکران  چگونه  که  داد  نشان  یار یبس  موارددر    ،دفترهای زندان   در  بعدها،

 ،کنندیم  ایفا  را  یاسیس   احزاب  کارکرد  غالباً(  اندگرد آمده  رهی غ  و  ها روزنامه  ،هاهمجل  حول که    روشنفکران  از
  که  ،گیردمیشکل    فرهنگ  یاهال  از  ینخبگان  توسط»  که  گویدسخن می  یحزب  از  جا که او آن  برای نمونه 

را    یکیدئولوژی ا  و  یفرهنگ  تی ماه  با  یرهبرفراهم ساختن    یوظیفه ازبزرگ  جنبش  یبراعام    احزاب   ی 
  ( هاروزنامه از یگروه  ای) روزنامه ک»ی کندمی دییتأ  او که جاآن ای [؛22«]دارندبرعهده  دیگریک با مرتبط

  ”یکی از کارکردهای   ا ی  “ حزب   ک ی  از   ”فراکسیونی   ا ی  “ حزبهمانا ”  ،( نشریات   از   یگروه  ا ی)  نشریه   ک ی  ،نیز
  ن یا)  یی ایتالیا  روشنفکران   یوطنجهان  تی ماه  که  بود  معتقد   یحت  یگرامش  [23«]. است  خاص“  حزب  کی

  از   یکی( بودند کیکاتول ی سایکل یعنی  یمردم -یرمل یغ ی روین ک ی کیارگان روشنفکران   هاآن که تیواقع

  یطبقه  ی آگاه  به  نبودند  قادر   ملت، -مردم  از   جدا  روشنفکران .  بود  ا یتالیا  یمل  اتحاد   در   ریخأت   یاصل  لیدال
 یوطنضدجهان  یاجتماع  بلوک  کی  کنش  در  کیهژمون   یعنصر  بهتجلی منسجمی ببخشند و آن را    بورژوا
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  در  ــ  ییایتالیا  روشنفکران  نداشتند،  وجود  یاتوده  ی اسیس  احزاب  که هنوز  یزمان  در   مجموع،  در.  تبدیل کنند

  ی اراده  کی  سازندگان  عنوانبه  را  خود  یوظیفه  نتوانستند  ــ یفرانسو روشنفکران    مثال،   یبرا   ، قیاس با
 [ 24] .ی انجام دهنددرستبه کیهژمون یجمع

 هاآن یهمهباز هم  باشند، روشنفکر حزب کی یاعضا  یهمه اگرحتی  م،یدی د که طورهمان حال، نیا با
  « شهریار مدرن»  یسازمان  و  یداخل  ساختار  یبارهدر  خود  معروف  یهی نظر  یگرامش.  ندارند  تعلق  قشر   کی  به

یک عنصر   ( 1:  باشد  عنصر«  نوع  سه»  ی دارا  بایستمی  ساختاراین  .  کندیم  استوار  قشرها  زیتما   نیا  بر  را
  روح»  تا  است   « ی وفادار  و   انضباط »  تر شیبی آنان  مشخصه  که  متوسط«   و   یمعمول  های انسان»   متشکل از 

  ی رهبر را  حزب   ی عنی  کند،یم  متمرکز   و   یدهسازمانحزب را    که  منسجم،  و   یاصل   عنصر   ک ی ( 2  خالق«؛ 

عنصر دیگر    دو  هر   یها یژگیو  و   کندیم  متصل  هم   به  را  گر ید  عنصر  دو  که   ی انیم  عنصر   ک ی ( 3.  کندیم
  ی ارتباط  چ یه  تفاوت،  ن یا  مورد  در  ی گرامش  دگاهید   که  میکن  اشاره  نکته  ن یا  به  دیبا  اتفاقاً )  [25].را داراست 

  که   معتقد است   و  کندیم  استدالل  گرامشی علیه این نظریه  ندارد،   پارتو   ا ی  موسکا  نخبگان«  یهینظر»  با
رونی  د  تحرک   تنها   نه   یگرامش :  است   فرودست   و   فرادست  موجودات   میان  «یابد»   ی تفاوت  گر انیب  ه ینظر  نیا

  است   حزبخود    یفهیوظاین    درازمدتْ  در  که  است  معتقد  بلکه  کند،ی م  ینیبشیپ  را  حزبعظیمی را در  
ی«،  مدن  جامعه» یهاسازمان در دولت  محو در روند سمیکمون  کهگونه همان ببرد، نیب از را تفاوتاین  که

 (برد.را از بین می  م و محکوم حاک نیب تفاوت

  ک ی.  کندیم  نامد متمرکزیم  «ی عموم»  عنصر  را  آن  که  دوم  عنصر  بر  را  خود  توجه  یحدود  تا  یگرامش

عناصر  از   ییتنهابه  تواندینم  حزب از    ترآسان  ارتش  گیریشکل»  که ییجاآن از  اما.  شود  لیتشک  این 
  نظر  به.  دهد  شکل  عنصر  نیا  پیرامون  را  خود  دیبا  یاتوده  یاسیس  حزب  ،[26] است«  هاژنرال  گیریشکل 

  ی هاسالدر خالل    خود  حزب  یتجربه  به  هاادداشتی  نیا  نوشتن  هنگام  یگرامش   که  است  یهیبد  من
ی  اسیس  وحدت  و  کیارگان   انسجام  یداراها«یی که  عنصری از »ژنرال  حفظ:  اندیشیدمی  یستیفاش  سرکوب

تا    بودای بزرگ  به یک حزب توده  ( PCd) حزب کمونیست ایتالیا  یدگرگون  یبرا  شرط  نخستین  باشند،
 .  ، در زودترین زمان ممکن اعضای خود را دوباره گرد هم آوردسرکوب  و  سمیفاش  یافتن   ان یپا  بتواند پس از 

  و  دیدیم  منسجم  و  افتهیساختار  یکل  را  کارگر  یطبقه  شتازیپ  حزب(  نیلن  مانند)   یگرامش کهنیا  به  توجه  با
  منسجم   و   ساختارمند  که مادامی  فقط   شتاز یپ  حزبمعتقد بود    و   ، ایرسته  منافع  از  شکلیب  ی امجموعه  نه

  عنصرِاین    او برای  که  است  درک   قابل  ،ی باشدجمع   یاراده  ک ی  انیب  و  کند  یدهسازمان  تواندیم  ،باشد
را نباید از یاد برد    واقعیت  نیا  حال،  نیا  با.  قائل شده باشد  کیارگان  یازیامت  رهبری،  یهسته  «،ها ژنرال»

ه است،  نبود  غافل  متمرکز  حزب   ک ی  در   سمیسانترال  کِیدموکرات  ت یماه  رفتن  نیب  از   خطر  از   یگرامش  که
  حزب   ک ی  ،یگرامش  ی دهیعق  به.  خود بگیرد   به   را  ک« یبوروکرات  سم یسانترال»  ی ها یژگیوتواند  بعد می  که

 ؛باشد  داشته  وجود  یدائم   تبادل  آن  درون  عنصر  سه  نیب  اوالً  که   است  کیدموکرات  یزمان  متمرکز   و   منسجم
  هدف  با  یمترقکارکردی    بلکه  ،نباشد  موجود  یساختارها  حافظ، و  گرسرکوب  و  گراواپس  آن  کارکرد  اً،یثان
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  ساده« »یک حزب مأمور و معذور    سوم،   وباشد؛    د«یجد  یمندقانون  سطح  به  ماندهعقب  یها توده  اعتالی»
اندیشه نباشد که    متمرکز،  و  منسجم  حزب   این   برود،  نیب  از   آن  ک یدموکرات  تی ماه  اگر اما    [ 27].و فاقد 

حزبی دیگر  صرفاً    ی“اسیس  حزبنامِ”  و  شودیم  لیتبد  یسیپل  یسمی ارگان»   به  ،است  زهی بوروکرات  اینک 
 ،کردبیان می  اظهارات را  ن یا  ی گرامش  [ هنگامی که 28«].خواهد بود  ی ااسطوره  ت یشخص  کی  از   یا استعاره

  به  احتماالً  او  که  کرد  رد  را   هیفرض  ن یا  دینبا  اما .  داشت  ذهن  در  را   ستی فاش ناسیونال   حزب  احتماالً
  در   نیاستال  دوران  آغاز  از  پس  عمدتاً   ی، شورو  ر یجماه  اتحاد  ست ی کمون  حزب  که   یدیجد  ی هایژگیو

 یکی پنداشتن   به سبب   ، هم  مورد  آن  در .  شدیاندیم   گرفت نیز ، به تدریج به خود می1928- 1928  ی هاسال
  ی اگرانهسرکوب  خصلت  و(  بود  یگرامشمورد انتقاد    میدید  کهچنان  که  امری)  دولت   با  حزب   سخت   و   سفت

  لیتبد  ساده«  یمجر»  کی  به  اتحاد جماهیر شوروی  ستی کمون  حزب  ،حزب به خود گرفت  یداخل  حیات  که
  با   وضوح به  ،شدبه کار گرفته می  از سوی او موارهه   باًیتقر  که  نیلن  مورد تصور کیدموکرات  سمیسانترال.  شد

اتحاد جماهیر    ست یکمون  حزب   گر، ید  عبارت   به [  29].شد  نیگز یجا  اقتدارگرا  -ک یبوروکرات  ییمرکزگرا  کی
ها نقد به آن شدت به خود یهاادداشتی در یگرامش که گرفت خود به را ییهایژگی و همان قاًیدق شوروی
 . داشت

  یهینظر  که نیز ــ  یگرامش   ،گذاشتتوان  بر دوش لنین نمی  کامل  طور  به روی را  مسئولیت این پس  اگر
  ک ی  توسط  که  ایانهیاقتدارگرای« و  سیپل»  خطرات  یربارهد  یحت  و  را غنا بخشیده  حزب  یبارهدر  نیلن

  حزب   از   تر یتوتال  و   یستینیاستال  یبرداشت  طرفدار   تواندینم  ــ ه استداد  هشدار   دیآیم  وجود  به   متمرکز   حزب
کل   در  دربارهحیصر  ی نظریه  او   که   است   درست [  30].باشد  یستیالیسوس  جامعه و  را    سم یپلورال  ی ی 

.  بود رممکنیغ او  یبرا کار نیا  انجام گرامشی زمان در دیشا اما بندی نکرد،روشنی فرمولبه یستیالیسوس
دوش ب  فه یوظ  نیا شد  ی،اتیتول  ژهیو به  ، یگرامش  داران میراث  ر    ی دموکراس »  ی یهظرن   تا  گذاشته 

  با  سمیالیسوس  ساخت  ــ ضرورتِ  موارد،  یاریبس  در   و ــ  امکان   آشکار  دییتأ  متضمن   اش«خواهانهترقی

  ی اش دربارههی نظر  در ی نیز ــگرامش  خود  برداشت  حال،  نیا  با.  است  یاجتماع  یهاجنبش  و  احزاب  تعدد
  در   سم،یالیسوس  در   دولت  و  حزب  یکی گرفتن   از   شامتناع  در  «، ییگرا  دولت »  از   انتقادش   در  دولت،   انیپا

خالصه  ــ رهیغ  و  قدرت،  گرفتن  دست به  از  پس  یمدن  جامعه  تی تقو  از  شدفاع طور  حاوی    به 

برایبنیان است  کارگ  ی طبقه  حزب   ی ربارهد   نیلن  یهینظر از    ییهاجنبه  بر  یکیالکتید  غلبه   هایی  ر 
  که   است   یگرامش  خود  ییِگراخیتار   ن، یا  بر   عالوه .  هایی که توسط گرامشی جذب و هضم شده است( )جنبه

  ینوساز گام با هم کارگر، حزب  عمل و  نظریه  یدائمضرورت نوسازی   او را به تصدیق و تاکید بر  وضوح به
ی اول  ایفای درست کارکردی است که حزب در وهله  شرط   ای کهدهد، نوسازیسوق می  ، یتواقع  خود

 ی: گرامش قول به برای آن به وجود آمده بود. 

  ی تحول  هر  که   معنا   نیا   بهگیرد،  نمیتمامی شکل  شود و بهنمی  کامل   هرگز  حزب  کی  که  گفت  توانیم»
  پارادوکس همواره   نیا  معینی  احزاب  یبرا  که   معنا   ن یا  به   و   کند،یم  جادی ا  را  یدیجد  ی کارکردها  و   ف یوظا
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  باشند  داشتهن  وجود  گری د  کهگیرند  میتمامی شکل  شوند و بهمی  کاملفقط هنگامی   هاآن  که  است  صادق

 [ 31«].باشد شده زائد یخی تار لحاظبه شان وجود که  یزمان یعنی ــ

 

 ای است از فصل هفتم کتاب زیر:  * این مقاله ترجمه 

Gramsci’s Political Thought, By Carlos Nelson Coutinho, Translated from the 

Portuguese by Pedro Sette-Câmara 

 عنوان اصلی مقاله:  

The Party as ‘Collective Intellectual ’ 

 های مترجم است. های داخل }{ افزوده ** نوشته

 

 ا هادداشت ی
[1]. Gramsci 1975, p. 1558; 1971b, p. 129. 

 در این باره بنگرید به  [. 2]
Togliatti 1967, pp. 135–55 and pp. 157–82 

ای بر وجه پیوستگی میان گرامشی  از اندازه   رغم جذابیت زیاد این آثار تولیانی، باید هشدار دارد که این آثار تاکید بیش به
(  Togliatti 1967, p. 26نظرم )گیرند. من با لیگوری هم ی نوسازی را نادیده می کننده و لنین دارند و وجه تعیین 

  را یز  شد،   یست ینیلنکامالً    اربافت  کی  در  یگرامش  ادغام  مانع  که  بود   ییهای ژگ ی وهمان    قاًی دقکه در دیدگاه تولیانی »این  
  رهبران   با  یخ یتار   ی وندهایپ مطمئناً  که  است  یراهبرد  و هینظر  یپدیدآورنده  بلکه.  ستی ن  »روایتی« از لنینیسم یگرامش
  تر ش یب  ار یبس  انقالب   و  دولت  ینظریه   خصوص  در گرامشی    استقالل   این  « .استقابل مالحظه    نفسهفی   اما   دارد،   ک یبلشو

 .استشناخته شده  ،حزب  ییه نظر از
[3]. Lenin 1961. 
[4]. Gramsci 1975, p. 920; 1971b, p. 267 . 
[5]. Gramsci 1975, p. 1522; 1971b, p. 16. 
[6]. Ibid 

  از   لی دل ن یا  به   تنها  هاستیکمون: »بودند  کرده  اشاره  ستیکمون  حزب   ی اصل  یژگ ی و  ن یا  به  ترپیش   انگلس   و  مارکس   [. 7]

  کل   مشترک   منافع  مختلف،  یکشورها   یای پرولتار  یمل  مبارزات  در (1:  که  شوندی م   زیمتما   کارگر   یطبقه   احزاب  ریسا
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 ر؟ی پذجنگ اجتناب

 ن یجنگ اوکرا یدرباره  ویویر ولفت ین یسرمقاله 

 

 2022اوت  16

 نز ی: سوزان واتکینوشته

 یی : بهرام صفایترجمه

 

های  زده؛ قساوت؛ سوگ؛ ویرانهجوهای وحشتها؛ پناهنشده در خیاباندفنامانِ شهرها؛ اجساد  بمباران بی

دهد،  ی غیرنظامی در اوکراین خبر میجا از چندین هزار کشتهور؛ سازمان ملل تا به اینسوخته و شعله

برابر  به  بسا  و چه   شد  تر خواهدگمان بیششماری که بی های ناشی از تهاجم  . وحشتبرسدبیش از ده 

بستگی شده، در  د؛ و همین موجب برآمدن موجی از همنشوهاست در سرخط خبرها دیده میهفته  روسیه

ــ جنگ  علیه  واحد  پیش  آنِ  کردن  معکوس  و  توقف  مسکوبرای  مهلک  تشدید   روی  از  حمایت  و  ــ 

موشکدرگیری ارسال  جریان  تسریع  درخواست  و  ها:  سرنشین  بدون  هواپیماهای  ضدتانک،  های 

های افراطی، درخواست از نیروی  و جنگنده؛ یا در حالت  افکنهای بمبهای استینگر به سیل جتموشک
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ی پرواز ممنوع. توییتر سرشار  طقههای هوایی روسیه و برقراری منمتحد برای بمباران پایگاه هوایی ایاالت

جوها سرازیر شده، در کنار  خیریه به سوی پناه  یهامیلیون دالر کمک های آبی و زرد. صدهااست از پرچم

 برند.افزار به شرق میهایی که جنگپایان کامیونصف بی

همین نیست  بهبد  تا  داریم  نگه  دست  درحالیواکنش  دابعا   تناسبِ  جا  بپردازیم.  روسیه  ها  نیروهای  که 

ای که یک سال  کنند، ارتش اتیوپی مشغول بمباران تیگرای است، منطقهشهرهای اوکراین را بمباران می

ها حاکی  ی نظامی قرار دارد، از برق، غذا و وسایل پزشکی محروم شده است و برآورداست تحت محاصره

هزار مرگ بر اثر گرسنگی است. در  یستتا دو  هصدوپنجا  چنینهماز پنجاه تا صدهزار تلفات مستقیم و  

پس از هفت سال حمالت هوایی و بمباران دائمی    میرند، در شهرهایی ویرانیمن نیز کودکان بر اثر وبا می

هزار مرگ   260متحد و بریتانیا. تلفات در حدود   امارات و البته با حمایت ایاالت  -دست ائتالف سعودی به

های جهانی در نسبتی معکوس با  شوند. نیاز به بحث نیست که واکنشمستقیم و غیرمستقیم برآورد می

های  گاه در بخشوبیاز ابراز نگرانی سازمان ملل و اخباری گاه  های آکندهومیر هستند. گزارشمیزان مرگ

آتشاهمیت خبری دربارهکم تیگرای و مناطق اطرافش گویی  های زودگذر نصیب یمن میبسی  شود؛ 

 ارجی ندارند.  اساساً وجود خ

تری دارد.  ها حک شده که پوشش خبری بزرگتهاجم روسیه از جمله به این دلیل در ذهن و روان غربی

ی  دقیقه از بخش خبری زنده 562متحد   های خبری اصلی ایاالتدر نخستین ماه جنگ اوکراین، شبکه

ایسه، این رقم برای نخستین  سوم زمان کل اخبار. در مقام مقخود را به آن اختصاص دادند، بیش از یک

دقیقه   414متحد و بریتانیا به عراق   دقیقه، برای تهاجم ایاالت 306متحد به افغانستان   ی ایاالتماه حمله

اوت در  متحد  ایاالت  خروج  برای  کابل  2021 و  بود.]  345 از  نگاهی  1دقیقه  با  خبری  پوشش  حجم   ]

ــ جنگ روسیه علیه ناتو است.   مجازاً جنگ ناتو، بلکه ــدالنه همراه بوده است. استثنائاً این بار نه  هم

ها  اند. رسانههای غربی طرف قربانیان جنگ و مدافعان را گرفته، رسانه1990 یبار پس از دههبرای نخستین

بودند افرادی در    اند. کمها، بدل شدهبه بستری جهانی برای زلنسکی، رهبر آن قربانیان و نماد گویای آن

های امریکایی آن را به حمام خون  ای در افغانستان بیفتند که بمبکه به یاد تصویر مراسم عروسیغرب  

های دهشتناک سربازان  جوییبدل کردند؛ تصویری که در اذهان مردم محلی حک شد؛ یا تصویر انتقام

و   ایاالت خیابان  بریتانیامتحد  بر  اجساد  تصویر  فلوجه.  تصرف  و  محاصره  بدر  بوچا  صفحههای  های  ر 

 اند.  تلویزیون نقش بسته

هاست. این  ها، در پس پشت پوشش رسانههای خبری و آشکار در سرمقالهروایتی واحد، سربسته در گزارش

دلیل روسیه است که، برخالف اظهارات پوتین، گسترش ناتو به سوی شرق هیچ نقشی در آن  ی بیحمله
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نگاه   از  تایمز ندارد.  این »تهاجمینیویورک  نگاه  بی  ،  از  نمونهفایننشال تایمز دلیل« است،  از  ،  ای 

نگاه  »تعرض عریان و بی از  هم نظرش همین    اکونومیست  دلیل«. ای بی، »حملهگاردیندلیل«، و 

اش زده است. او به این نتیجه رسیده که  دلیل به همسایهای بیجمهور روسیه دست به حملهاست: »رئیس

روسیه   علیه  است  تهدیدی  ــناتو  در غرب  »او بیش و ساکنانش.«  دفاعی  پیمان  نگران    کشورش ازحد 

 [ 2است.«]

طلبی ناتو هیچ نقشی در بحران جاری نداشته  های مکتوب، دفاع از این استدالل که توسعهدر مورد رسانه

شعبده نوعی  سفسطهمستلزم  است.  بازی  تایمز آمیز  می  نیویورک  »تحلیلاذعان  که  و  کند  گران 

ای در واقعیت  ومایههای آقای پوتین پایهکنند که آیا گالیهباره بحث می  هاست در اینن مدتنگاراتاریخ

اند؟ آیا روسیه محق نیست  ازحد القید رفتار نکردهمتحد و متحدانش در گسترش ناتو بیش دارد؟ آیا ایاالت

های پُرحرارتی در خواهد  وجدلبحث  ،که باور داشته باشد امنیتش در معرض تهدید است؟ از سوی دیگر

های آقای پوتین  توانستند کاری کنند که از نگرانیکه آیا آقای بایدن و رهبران غربی نمیگرفت بر سر این

ی عقالنی بودن گسترش  های آینده بحث دربارههم موافق است: »در سال تایمز  فایننشالبکاهد؟« و 

سرد جریان خواهد داشت.« هرچند اصرار دارد که برخالف  های پس از جنگ  ناتو به سوی شرق در سال

هرحال گسترش  ادعاهای کرملین، غرب هرگز تضمینی نداده بود که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد؛ و به

درخواست به  است  ورشو.  پاسخی  سابق  پیمان  اینبه  البته، های کشورهای عضو  دررغم  ناتو    2008 که 

سال در  اوکراین  بعد  عضویت  هرچند  های  نبود،  ناتو  به  پیوستن  مسیر  در  اوکراین  بود،  کرده  اعالم  را 

 [ 3شان داشته باشد.«]تری با نهادهایکردند »پیوند نزدیکهای غربی آن کشور را تشویق میقدرت

براساس اصل مقدس حق حاکمیت ملی،   تنیده است.  اولی در هم  با  این هم دومین خط استداللی که 

داردکامالً    اوکراین دفاعیِ   حق  پیمان  درون  خود  جایگاه  به  و  بگیرد  ناتو  در  عضویت  به  تصمیم  که 

حاکی از نفرت فردی مستبد از دموکراسی است. نظرات  صرفاً    های لیبرال برسد. مخالفت پوتیندموکراسی

این و  رحال ارسال سالح به اوکبر دوری جستن از جنگ و درعین ی سیاست بایدن مبنیگوناگونی درباره

کدام از این  . هرچند هیچاستهای کمرشکن علیه روسیه مطرح شده بر اروپا برای پیوستن به تحریمفشار  

پای   گرد  به  تایمزنظرات  می  نیویورک  هلهله  بایدن  برای  که  »چهرهنرسیده  را  او  و  مصمم  کند  ی 

اری، عزم و  خواند که توانسته بحران را »با سرسختی، بردبترین کشور« میمندقدرتدموکراسیِ سرآمد و  

بس فوری و مذاکرات صلح فشار  های خبری اصلی در غرب برای آتشکدام از رسانهکند، هیچ  رمتانت« مها

 ها بوده است.  ی اصلی تشدید درگیریجا مسئله[ تا به این4آورند.]نمی
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های جنگ و نتایج احتمالی آن  ی پویهشامل دورنماهایی انتقادی درباره  نیولفت ریویوفعلی  ی  شماره

ایشچنکواست.   اثرات فاجعه  ولودیمیر  از  با توصیف  نیروهایی برآمده  از  بار تهاجم روسیه، شرحی مفصل 

های  هراس، الیگارشگراهای روسهای حامی غرب و ملی: ائتالقی از لیبرالدهداوکراین می  2014 خیزش

سیاسی و نیروهایی امنیتی احیاشده که موجب تخطی از توافق مینسک و گنجاندن عضویت در ناتو در  

ای از نیروهای  ی موشکافانهجانبهاین تحوالت را در متن واکاوی سه  تونی وودقانون اساسی اوکراین شدند.  

ی اروپا به سوی اروپای شرقی،  ی نفوذش، گسترش ناتو و اتحادیهدهد: ادعای روسیه بر حوزهدرگیر قرار می

ب  [ این مقاله به ادعاهای روایت غال5کراین، که میان این دو طرف گیر کرده است.] وو تطور سیاسی ا

که ایاالت متحد هیچ نقشی در وقوع جنگ نداشته، ناتو پیمانی سراسر دفاعی است، و پیوستن  پردازد: اینمی

 وفقط مربوط به حق حاکمیت ملی اوکراین است.  به اوکراین فقط

 وتاز به سوی پیروزیتاخت

نیز اوکراین،  اقدام به جنگ پوتین، کاری فاجعه دلیل نیست.  ناپذیر است، اما بیتوجیهبار برای روسیه و 

گسترش ناتو اقدامی تهاجمی بوده و مسکو همواره آن را زیر نظر داشته است. کرملین با درخواست برای  

بی حرف  نظامی  مرزهای  در  پایدار  نمیآرامش  درراهی  تأسیسش  هنگام  از  ناتو  همواره    1949 زند. 

داری نرمال در بلوک  تحد هدف غایی آن را احیای سرمایهم ای تهاجمی بوده نه دفاعی، و ایاالتمجموعه

 دانسته است.  شوروی می

رودرروی   ابرقدرت  دو  هرچند  دوم،  جهانی  جنگ  از  گفته  دیگریکپس  به  دویچر،  ایستادند،  آیزاک  ی 

که شوروی  وکاست« سر برآورد، حال آنکمای بیپُرقدرت و »با بنیه  ،متحد از دل بحران جهانی ایاالت

درنگ  خالی، با بیش از بیست میلیون کشته از جنگ بیرون آمد؛ ارتش شوروی بیابیش فرسوده و دستکم

در تقال برای افزایش شمار سربازان    1949 میلیون سرباز رسید، و تا میلیون به سه شمار شد و از یازدهکم

سازی نمایندگان  اقدام به پاکو نیز  ــهای جدید از جانب غرب سر زد بود. اولین اقدام برای تجهیز سالح 

دولت از  منتخب  و  کمونیست  کرد  بازی  زمین  همان  در  استالین  فرانسه؛  و  ایتالیا  در  پساجنگ  های 

[  6حزبی بنیان گذاشت.] های ائتالفی در اروپای شرقی بیرون راند و حکومت تکها را از دولتضدکمونیست

ناتو همواره پروژه ااما  نیز  آلمان غربی، غنیمت  تحادی نظامی بود. درحالیای سیاسی و هژمونیک و  که 

بی  اصلی جنگ،  از  متحد  خلعایاالت  و  رفتن  دفاع  دست  از  با  مواجهه  در  فرانسه،  و  بریتانیا  شد،  سالح 

های دانکرک و بروکسل را امضا کردند. اقدام  های امنیتی شدند و پیمانشان، وارد ائتالفهایامپراتوری

ردن امضاکنندگان پیمان آتالنتیک شمالی در قالب یک »سازمان« در این شرایط  واشنگتن برای گرد هم آو

حال، آن را  کرد و، درعینای چندملیتی که اروپای غربی را علیه کمونیسم تسلیح میرخ داد؛ ساختار نظامی

https://wp.me/p9vUft-30J
https://wp.me/p9vUft-2Yv
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عالیه فرماندهی  میذیل  قرار  متحد  ایاالت  ارتشی  نظامی  داد  قدرت  به  چندان  عضو  کشورهای  های 

هایی چهارهزار مایل در شرق مرزها برای هواپیماها و  هایشان پایگاهمتحد نیفزودند، اما سرزمین تالایا

های فرماندهی و نظارت ناتو تا قلب ساختارهای نظامی آن  های امریکایی فراهم کردند و سیستمموشک

چپ کردند.  رسوخ  نظامیکشورها  این  با  آغاز  همان  از  اروپایی  مخاهای  مجدد  سوئدِ  سازی  بودند.  لف 

  عضویت در   بار پیوستن به ناتو نرفت. چپ اسپانیا از جان مایه گذاشت تا در رفراندوم   ر دموکرات زیسوسیال

های  اروپایی علیه موشک، ابرجنبش پان80 یناتو پس از مرگ فرانکو رأی منفی داده شود. در اوایل دهه

اتی جنگ سرد که در دوران انحطاط اتحاد شوروی  ی تسلیحکروز و پرشینگِ ریگان در واپسین موج مسابقه

 سرعت گرفت بسیج شد.  

شود، ناتو بدون شلیک یک گلوله پیروز جنگ سرد شد، این مسئله حاکی از کثرت  اگر چنان که ادعا می

ــ نه   و هنوز هم دارد ای است که ایاالت متحد در دست داشت ــابزارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی

های  ی اروپای غربی، عملیاتی ناتو. جنگ سرد از جانب امریکا با حمایت مدام از سرمایهانهجوی ماهیت صلح

های نیابتی و مستقیم در  ی تسلیحاتی شدید درگرفت، و نیز با جنگپنهانی، حمالت ایدئولوژیک و مسابقه

دیکتاتوری از  نظامی  و  سیاسی  حمایت  سوم،  ک جهان  و  چپ  نیروهای  شکستن  هم  در  برای  ودتای  ها 

ی جنگ گرم در اروپا بود، هرگز مجبور به ورود به  [ اگرچه ناتو آماده7دیپلماتیکِ سیاست چینِ نیکسون.] 

 جنگ نشد.  

یک پیامد  تر  مسکو بیش  ی سیاسی و هژمونیک ناتو برجسته شد؛ هدف قرار دادنِپس از جنگ سرد، رانه

ساز باشد. اما روسیه  شد با »وطن مشترک اروپایی« همبود. در اصل، لیبرالی کردن روسیه سبب می جنبی

ترین کشور جهان بود با جمعیتی حدود دو برابر آلمان، که سایر اعضای  [ بزرگ8متعارف نبود.]   یملت -دولت

ایش فراتر از فرانسه و بریتانیا  حال توان هستهآمدند، و درعینی اروپا در برابرش ناچیز به نظر میاتحادیه

ها، دورنمای اروپای متحد و مستقل خطرِ به حاشیه راندن واشنگتن را در پس خود داشت.  بود. در کنار این

کرد از میان  متحد بر اروپا را توجیه می رانی ایاالتبا فروپاشی کمونیسم، تهدید از جانب شرق که حکم

 چنین هم ی شرقی خود پیش ببرد؛ و  ی غربی مناسباتی مستقل با نیمهرفت، و این احتمال پیش آمد که اروپا

های خود نظمی دوباره ببخشد،  گرفته بتواند منطقه را براساس طرح رفت که آلمانِ تازه قدرتاحتمال می

 درنگ در یوگسالوی پیش برد. کهل بی همان کاری که ]هلموت[ 

 حق حاکمیت ملی؟ 

را مهندسی    1990 دی بر برلین بود که واشنگتن گسترش ناتو پس ازتا حدی به منظور حفظ هژمونی راهبر

دولت به  و سپس  آلمان شرقی،  به  نخست  ویشکرد،  پیمان  حوزههای  برای  گراد،  بالتیک.  و  بالکان  ی 
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آن به ضد روسیه بود، و در کشورهای گرفتار    بندیتقسیمچنان مستلزم  رانی بر اروپا هممتحد حکم ایاالت

پیمان ورشو پیوستن این کشورها به اتحادیه  در  اروپا استقبال  اعضایی مشتاق یافت. بروکسل هم از  ی 

آراممی فرآیندی  فقط  کار  این  اما  پرهزینهکرد،  و  ایاالتتر  اساساً  فرآیند  این  نبود؛  نظر   تر  در  را  متحد 

های غربی  رتگرفت. ناتو محملی بود برای گسترش قدرت امریکا تا قلب اروپا، و کریدوری برای قدنمی

آلمان و روسیه فراهم می ناتو ارزان و آسان بود، چنانمیان  که کشورهای عضو شورای    کرد. گسترش 

توانستند با توجه به  وش میب[ سابق تقاضای عضویت داشتند، و کلینتون و  Comeconتعاون اقتصادی ]

 ]منشور ناتو[ برای دفاع از آنان را نادیده بگیرند.   فروپاشی روسیه پس از دوران شوروی، تعهد بند پنجم

جا شکل گرفت؛ باشگاهی که کشوری مانند  ها از اینی باشگاه سیاسی دموکراسیی ناتو به مثابهافسانه

  های متعددتوانست آزادانه عضویت در آن را براساس حق حاکمیت ملی انتخاب کند. اما از جنبهاوکراین می

یزی جز خیالی باطل نبود. نخست، مشخص شد که ناتو دموکراسی را چندان ضروری  این چ توان گفتمی

های دیرپای ناتو در  چنان ابزار نظامی هژمون بود. ستونداند، چرا که منطق حاکم بر آن همو الزامی نمی

ر  و د رحم بودند ــبی  های نظامیِچنان تحت حاکمیت دیکتاتوریشرق، یعنی یونان و ترکیه، همجنوب

رغم بر باد رفتن خواست دموکراتیک در قبرس. دوم، پیوستن به ناتو دقیقاً به معنای تسلیم  مورد آنکارا، به

دلیلی که دوگل فرانسه را از الحاق به ناتو دور کرد.   حق حاکمیت ملی به فرماندهی نظامی خارجی بود ــ

گیری هستند، حاکمیت  ی دنداندانند لقمهتوان درک کرد که چرا کشورهای کوچک، که خودشان میمی

ها که  کند. اما آنکنند؛ ضعیف کاری را که باید میتر میگشان را در قبال محافظت تسلیم قدرتی بزرملی

ی تبعاتش صادق باشند: نه به کار بستن حق حاکمیت  کنند باید دربارهاین راه را برای اوکراین پیشنهاد می

  آسایشی غولمقدم در برابر همسایهکراین به خطو که قلمروِ ادن اینملی بلکه الغای آن، و تمایل به دی

در    2022 ی جنگخواهد شد. سوم، عصر گسترش مفت و مجانی ناتو به پایان رسیده است. نتیجه  بدل

 اعتنا ماند.  توان به برچسب قیمتش بیاوکراین هر چه که باشد، دیگر نمی

قطبی جدید،  ش در دنیای تکا زمان با گسترشه است. درست همسیاسی نبودصرفاً    ای ناتو هم هرگز پروژه

ها، تدارکات و ساختارهای  گذاری شد، و با اتکا به سالح ی جهان بازهدفناتو در حکم وردستِ نظامی داروغه

ی وسیع امالک  . نه گسترهگذاشت جنگ نظامی در یوگسالوی، افغانستان و لیبی    پا بهروزشده  فرماندهی به

ووازش بیرون از بروکسل؛ ستاد نظامی »کارآمد«ش  ای ولنگجزای »آبرومندانه«اش، قصر شیشها ناتو ــ

ــ دیگر  بزرگ  پایگاه  چند  و  چهل  و  ویرجینیا،  نورفولکِ  سیاست در  نه  اروپاییو  )نظیر  مداران  اش 

می ایفا  را  به رشدش  رو  بوروکراسی  غیرنظامی  مترسک  نقش  که  و جالاستولتنبرگ(  یا شکوه  ل  کنند، 

  شمار یچنان یکی از بکدام را نباید جدی گرفت. ناتو همفرماندهی نظامی عالی ایاالت متحد در اروپا، هیچ

امریکاست، و نه سریع انعطافابزارهای  یا  ها. نقش آن پوششی چندجانبه برای برخی  پذیرترینِ آنترین 
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در حمله  مثالً    پوشی شده است، چشم  ها از آن متحد است، اما در برخی دیگر از عملیات های ایاالتعملیات

 به عراق.  

هایی مهم،  ی کمکمسکوی پساشوروی هنوز هدف دائمی ناتو است. راهبرد بزرگ کرملین ارائه  حال  این با

ـ  ،هرچند نه پایدار پوشی  های لجستیک برای اشغال افغانستان، فشار بر ایران برای چشمکمک به واشنگتنـ 

ــ بوده است،   در سوریه  گراها از قدرت همکاری با اسرائیل برای دور نگاه داشتن اسالمهای اتمی،  از سالح 

ای  ی منطقههاکه حساسیتو در مقابل از واشنگتن انتظار داشته به عنوان ابرقدرتی به روسیه احترام بگذارد  

دغدغه جنس  حوزهاز  در  متحد  ایاالت  تاریخی  هوادارهای  مفسران  اما  دارد.  کاراییب  بی  ی  درنگ  ناتو 

نهخاطرنشان می این  تلقیی گستاخانهفقط مبالغهکنند که  بلکه  ای  ی روسیه در جایگاه خود در جهان، 

حاکم شده، به معنای    1991 ی جهانی«، که پس ازدولتی است. اصل بدیهی »جامعهمنسوخ از نظم بین

آخر  که کجا قرار است دستن از اینهای برابر. سخن گفترهبری یک ابرقدرت واحد بوده نه جمعی از دولت

های  روی ناتو متوقف شود درست به معنای فرمان دادن به واشنگتن است. به همین دلیل بود واکنشپیش

ی پوتین برای کمک  لوحانهدر عین پیشنهاد ساده ــ  2008 و بخارست  2007 تحقیرآمیز به پوتین در مونیخ 

ــ که در خالل آن اوکراین و گرجستان نامزد   به افغانستان کرد گیری حمالت آتی اوبامابه ترابری در اوج 

 [ 9عضویت در ناتو شدند.]

ملغمه تحقیرها  این  به  کرملین  پیشپاسخ  برابر  بینیای  در  موضعی  عقالنی،  دفاعی  استقالل  از  ناپذیر 

رفت  میتر به شمار  طلبی مستبدانه بود که تهدیدی علیه کشورهای ضعیفتر، و توسعههای قویقدرت

توان به طور  [ این را می10کرد.]ی کبیر تقبیح میمثال بارز چیزی که لنین در حکم شوونیسمِ روسیه ــ

ریاستتمام به  ارتقا  هنگام  به  چچن  بر  پوتین  استیالی  در  سالوکمال  در  [  11دید.]  2000 جمهوری 

های  اندازیستان علیه دستدولت در مرزهای گرج ، نمایش عظیم آتشبار برای دفاع از چند خرده2008 در

 ساکاشویلی تفلیس را سر جای خود نشاند. 

هاست و شامل  های سیاسی پوتین آکنده از آنهای دفاعی و تهاجمی، که نوشتهاین ترکیب ناپایدار ژست

های همکاری با ایاالت متحد و ارعاب  های متعارف برای رسیدن به توافقغریب از تالش  است   ایملغمه

[ kontraktnikiدر چچن، فرماندهان پوتین سربازان مزدور ] های کوچک. شرارت ــدولتنوتزاریستی  

وهوای پترزبورگ مرتبط است که  ــ با حال شدندرا به کار گرفتند که از میان زندانیان روس استخدام می

دولت روسیه بوده  طلبانه در طول تاریخ ویژگی بنیادی که مضامین توسعهپوتین در آن رشد کرده، حال آن

فرانکنشتاین12است.] اما  هم[  متقلبانه  دستِهای  فوق  1993 یرفراندوم  نظامی  دل  که  در  را  ریاستی 

دستروسیه و  گنجاندند،  پساشوروی  شوکی  خصوصیاندرکار  و  برقدرمانی  که  سازی  بودند  آسایی 
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داریِ ]رابرت[ رابین و  زارت خزانهی دولت کلینتون، و برد، برآمده از وزارت خارجهدرمانی را پیش میشوک

 هاروارد اسکوئر بودند.  

   های کیف خیابان

بود. برکناری یانوکوویچ، پس از شلیک    2014خیزش میدان به سال   در اوکراین کاتالیزور بحران فعلی 

ی  آخر مقامات وزارت خارجهجو محرک قیام علیه او شد، و دستمعترضان مسالمت به[ 13]ان  تیراندازتک

اندرکار انتخاب اعضای دولت جدید شدند. واکنش پوتین الحاق کریمه  متحد در کیف فعاالنه دست یاالتا

بود. این کار شباهتی به بازگرداندن چچن نداشت؛ خبری از خونریزی نبود و احتماالً اکثر ساکنان کریمه  

رقی، قبرس شمالی، صحرای  ی مشهور تیمور شرحمانهموافق آن بودند، به همین دلیل آشکارا با الحاق بی

هیچ تشویشی با آن کنار آمد. اما  ی جهانی« بیمواردی که »جامعه  ؛ تفاوت داشت  شرقی غربی و اورشلیم  

ی کیف و در نتیجه برخالف  نشاندهای مستقیم به اقتدار رژیم دستاز نگاه اوباما، از دست رفتن کریمه ضربه

  2016 یوکارهای روسی تحمیل شد که تا میانهین و کسبهایی بر همراهان پوتی غرب بود. تحریماراده

نفت    میلیارد دالر به روسیه ضرر زد و چهارصدمیلیارد دالر دیگر هم بر اثر سقوط پرشتاب قیمت170حدود  

اتفاقی که برخی معتقدند به دست واشنگتن و از طریق ریاض مهندسی    ؛ از دست رفت  2014 و گاز پس از

 شد. 

طلب در دونباس به دست مسکو، پس از تصاحب کریمه،  ها«ی جدایییح »جمهوریتحریک آشکار و تسل

از همان آغاز موضوع دیگری بود و به جنگ داخلی خونین درون اوکراین انجامید. به لحاظ نظامی، این  

توانست در زمان خود با آموزش نظامی هماهنگ ایاالت متحد و ارسال تسلیحات پیش بیفتد. در  اتفاق می

زید، فرمانده کل نیروهای امریکا در  اوباما باز هم کمک نظامی امریکا را دو برابر کرد و جان ابی  ،2016

عنوان مشاور ارشد وزیر دفاع  ساله بهی همکاری پنجدر یک برنامهرا  های ابتدایی اشغال عراق،  خالل سال

ه در کوزوو، افغانستان و عراق،  سرباز عملیات نیروهای ویژزید، کهنهمقام ابیاوکراین منصوب کرد. قائم

اوکراین به دست ایاالت ای غربی را  متحد و تبدیل آن به یک ارتش حرفه نوسازی ارتش »قراضه«ی 

های  ریزی عملیات، زیرساختهای فرماندهی و نظارت، برنامهتوصیف کرده است؛ اقدامی همراه با سیستم

تایمز  که البد استیون کاتکین در    با بیانیگیر پدافند هوایی.  ی توان چشمعالوهتی و لجستیک، بهآی

 [14پسندد، شاید اوکراین در ناتو نبود، اما ناتو در اوکراین بود.] می لیترری ساپلمنت 

های متعدد از جانب ترکیبی از بلوک رادیکال  ، هر اقدام روسیه در مرزهای اوکراین با پاسخ2013از سال  

ــ در کیف  در مصاحبهطور  آن حاکم  ایشچنکو  آمیزهاش میکه  لیبرالگوید،  از  و  ای  های طرفدار غرب 

ــ و جریان   برندهای رادیکال، که دست در دست هم کشور را در مسیری واحد به پیش میناسیونالیست
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ایاالت متحد روبهی پولفزاینده از سوی    2015 . توافق صلحاست  رو شده، تسلیحات و آموزش نظامی 

سازی بود، با  روی روسیه در دونباس و از سوی دیگر خروج متحمل از نظامیه بازنمود پیشمینسک، ک

هیچ عالقهبرآمدن» ترامپ  و  اوباما  شد.  تضعیف  اوباما  در  «  آلمان  و  فرانسه  نداشتند؛  توافق  این  به  ای 

ها در مرزهای اوکراین  ی نیروی امریکا نتوانستند توافق را پیش ببرند. بسیج خودنمایانهی فقدان ارادهنتیجه

ای برای رسیدن  که اگر ارادهرو شد، حال آناعتنایی بایدن روبهبا بی  2021 با فرمان پوتین پس از نوامبر

توانست از تهاجم جلوگیری کند. براساس  گمان میداشت او بیبه توافقی جدی بر سر مرزهای نظامی می

ین تصمیم نهایی برای حمله را در ابتدای فوریه گرفت  های اطالعاتی ایاالت متحد، پوتترین گزارشتازه

گفت، بر سر یک »جنگ    1904 ی شکست روسیه از ژاپن در جنگو چنان که وزیر نیکالی دوم درباره ــ

های  نویسکه بلینکن مَجازاً پیشــ درست شش هفته پس از آن ی کوچک« دست به قمار زدظفرمندانه

 [ 15مذاکراتش را پاره کرد.]

توزانه بوده، و اعالن جنگی که اهدافش هجو  ی ماجراجویی کینهحاصل کار سقوطی وحشتناک به ورطه

کشی، غیرنظامی  جلوگیری از نسل ناخوشایند توجیهات واشنگتن در کوزوو و بوش و بلر در عراق است ــ

با تغییر رژیم. حمله برابر خودکامگی  از سوءمحاکردن، و محافظت از مردم در  بار  ی فاجعهسبهی ناشی 

ی طرفداری از غرب و  کرملین تعمیم منطق جودوکار بد بوده است. مسکو موفق شده اوکراین را بر پایه

تر کند. فوکویاما پرتوِ جدیدی در افق لیبرالیِ  ی واشنگتن دور برلین را تنگناسیونالیسم متحد کند و حلقه

 دیدرس آمده است.   بیند، چرا که تغییر رژیم در روسیه در تاریخ جهان می

 جنگ نیابتی امریکا 

متحد در حال جنگی  دهد که در اوکراین، ایاالتوراست شرح میای در زمان اوباما رکآیمدیر پیشین سی

اش ممکن است  ابرقدرت و اهداف نیروهای نیابتی  [ در این نبرد، اهداف جنگی16ِنیابتی با روسیه است.]

ـخوان نباشند. از نگاه رهبری اوکراین، هدف گسترش جنگ با هدف پایان سریعهم با برقراری   تر آن استـ 

ها و دفاع هوایی روسیه برای رفع  متحد یا ناتو و از کار انداختن جت ی پرواز ممنوع از سوی ایاالت منطقه

هروندان اوکراینی. همین حاال هم جسارت پوالدین و محبوب ناتو مسیر جنگ را به  فشار بر سربازان و ش

 ها.  ش نرخ تلفات اوکراینییگیر و افزای نابودی چشمنفع کیف تغییر داده است، البته با هزینه

ها تا نهایت ممکن  گیر کردن روستوانست زمیناز سوی دیگر، از نگاه دولت بایدن، منطق راهبردی می

بیرون رانده شود. پوتین بهد، یا دستباش تا زمانی که پوتین از کرملین  افتاده است، و  کم  به تله  اشتباه 

  های شجاع نیروهای نیابتیِ حاضر اهرم در دست امریکاست تا او را در همان تله نگاه دارد. اوکراینیدرحال

.  کندمی  ترجدیرژیم در مسکو را    تغییر   بحثها  اند، و هر قساوتی از جانب روسنظیری از آب درآمدهبی
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زلنسکی گفته حفظ جان مردم مهمدرحالی از حفظ خاک است ــکه  آخر چیزی جز سرزمین  »دست تر 

گیری دونباس، اگر نگوییم کریمه،  ساالران ناتو، افرادی نظیر الرنس فریدمن، از بازپســ جنگ نیست« 

ی  معامله  لطففعلی پایین آورده شده است، البته به  ی جنگ در شرایط  [ در اروپا، هزینه17زنند.]دم می

متحد، قیمت   های آلمان. در ایاالتها و کارخانهبایدن با شولتز برای حفظ جریان نفت و گاز روسیه به خانه

های سایبری  . عملیاتداردهای سیاسی  حساسیت  که  مناطقی در غرب میانه استباالتر غالت به سود  

 اند.  نداشتهجا حاصلی روسیه تا این

ی عقالنیت و اوهام است که او را به پیش رانده است. او اگر  گر همان آمیزهاهداف جنگی پوتین نشان

های امریکایی را تشدید کند،  نیاز به مذاکرات جدی بر سر افزایش حدومرزهای سالح صرفاً    خواستمی

بیحمله زیرساختی  به  اسرائیل  سبک  به  نظامیامان  نیروهای  که  ساختهای  اوکراین  در  ناتو  اند  های 

پیام کفایت کند و درعینمی ارسال  برای  اقدام  توانست  تلفات غیرنظامیان شود. در عوض،  از  مانع  حال 

ــ به طرز مهلکی متکی به خیاالت سازمان   نظامآسا، با حمایت تهاجم پیادهتغییر رژیمی برق ی او ــاولیه

کوشد تجدید سازمان کند، سنگر اوکراینِ ناموجود بود. روسیه حاال ظاهراً میی امنیت فدرال روسیه درباره

ی تحت کنترل اوکراین در دونباس را محاصره کند.  گرفتهبگیرد، و یکی پس از دیگری شهرهای دوده

 کند. چنان در زمین واشنگتن بازی میکار همروسیه با این

    ی جنگ ــهای انتقادی دربارهترین نوشتهجدی
ً
به قلم آناتول لیوِن و کیت گسن؛ و نیز برخی از  مثال

ــ بیش از همه به   اندمنتشر کرده  n+1  ی آنالینبهترین آثار تجربی که گسن و همکارانش در نشریه

ی کبیر به گستره و غنای فرهنگ روسیه وارد  بخشند که این یورش شوونیسمِ روسیهای آگاهی میتراژدی

خارکیمی بمباران  چهآورد.  یا  سرزمینف  گردآوری  نام  به  اودسا  از  بسا  نیهیلیستی  تقلیدی  روسی  های 

داد؛ و حتی وحشتناک تر، چرا که  نبردهایی است که در همین سرزمین در زمان جنگ جهانی دوم رخ 

ی کوینسی رفته و  گیرند. لیوِن فراتر از همکارانش در مؤسسهها خویشاوندان فرهنگی را هدف میموشک

طرف برای  شوند و وضعیت بیها برداشته میبس و مذاکرات صلح شده، که در آن تحریمشخواهان آت

 ای نیست که بایدن برای این کار آماده باشد.  شود. هیچ نشانهاوکراین پذیرفته می

 

که در لینک زیر در دسترس    susan watkinsنوشته    ?An Avoidable Warای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

 است:

https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/susan-watkins-an-avoidable-war 
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 ه یتا سرما  سهی روش: از گروندر

 

 کاررا  گوینی: خوان ا ینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

 ی عزیمتی نقطه مسائل روش: درباره 

اوت   در  پیش   1857مارکس  نگارش  به  کتاب  نویس شروع  که  کرد  اثری  آن   سرمایههای  از  سرانجام 

اظهار   گروندریسه ی  نوشته منتشر شد. او در سطرهای آغازیِن دست   گروندریسه درآمد و با عنوان   کار  از

ــ می  جامعه  در  تولیدکننده  »افراد  افراد کند:  متعّین  اجتماعًا  تولید  ب  بنابراین،  نقطه ی ــ  عزیمت گمان  ی 

 [ 1است.«] 

هایش را بپروراند مطرح کرد: خواهد بنا به آن ایده ای که می ی ترتیب و توالی مارکس در همین دفتْر رشته 

یا بیش، با   بودن{، کم آیند{ که به همین دلیِل }عام و انتزاعی های عام انتزاعی }می }نخست{ تعّین  . 1» 
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}سپس{ مقوالت  . 2البته به همان معنای متمایز و دقیقی که در باال آمد.  های جامعه سازگارند.  ی شکل همه 

 [ 2ی بورژوایی...«]بندی جامعه ناظر بر مفصل 

نقطه  به  نیاز  قباًل  بود.]سان یک ی عزیمت  مارکس  اثبات رسانده  به  انگلس  با  را همراه  به زحمت 3ی  اما   ]

پیرامون نقد ی آن، شروع به کار بر  در نتیجه   نویس، و مستقیمًاکردن نخستین دست سال پس از قلمی  یک 

[ از آن به بعد، مارکس نه تنها این آغازگاه 4کرد و کاال را نقطه شروع جدید خود قرار داد.]   اقتصاد سیاسی

، ضرورت آن را نیز سرمایه ی آن در بند آغازین  اخیر نقد اقتصاد سیاسی را از نو تأیید کرد بلکه هنگام ارائه 

ی عظیمی از ”توده   چون هم ها حاکم است،  داری بر آن ی تولید سرمایه وت جوامعی که شیوه بیان کرد: »ثر

رسد. پس پژوهش ما با واکاوی کاال آغاز شکل عنصری این ثروت به نظر می   چون هم کاال“ و کاالی منفرد،  

 [ 5شود.«] می 

زندگی  اواخر  در  وهله امارکس  »در  کرد:  تأکید  شروع  نقطه  این  ضرورت  بر  دیگر  بار  من ش  نخست،  ی 

 م ”تقسیم کنم“.ها را به هیچ قس کنم و نباید آن کنم، بنابراین از ”مفهوم ارزش“ آغاز نمی از”مفاهیم“ آغاز نمی 

ترین شکل اجتماعی است که محصول کار در آن قالب در جامعه معاصر ارائه کنم، بسیط از آن آغاز می چه  آن 

 [ 6شود و آن ”کاال“ست.«] می 

که در آن اول    بندر  د   آغازگاهی است  رییتغ   میانجی  گروندریسهْ شده در متن   آشکار   یتنها استدالل واقع 

 سهیگروندر خود متن    ن، ی ذکر شد. بنابرا  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی از  چه  آن   به مطرح شد،  باال  سطور  

 جو کرد.و را جست مانده از آن گذار  باقی   ی ردپا بتوان باشد که    جایی   د ی با 

ی عزیمت را بازتاب گذار از فرایند پژوهش به فرایند ارائه پرداز مارکسیست این تغییر در نقطه چندین نظریه 

ان گرپژوهش ، برخی از  سان بدین [  7به وجوه متفاوتش تلویحًا اشاره کرد.]  سرمایهدانند که مارکس در  می 

ای بر این، عده [ عالوه  8مربوط است.]اساسًا به ارائه    سرمایه به    گروندریسه اند که تکویِن  اذعان کرده 

[ سرانجام برخی از مولفان 9اند که این تکوین دیالکتیکی فقط به روش ارائه متعلق است.]دیگر ادعا کرده 

های منتشرشده نقدش از اقتصاد اند که مارکس عامدانه کوشید تا روش پژوهش در روایت استدالل کرده 

ویحی خط استداللی یاد شده این است که هر تالشی برای یافتن ی تل [ نتیجه 10سیاسی را پنهان کند.] 

دانیم آیا این تغییر در متمرکز باشد. اما نمی   گروندریسهبر    سرمایه جای  راهنمای روش پژوهش باید به 

رسد یا خیر. در به کمال خود می   سرمایه ی عزیمت در واقع تکوین خوِد روِش پژوهش است که در  نقطه 

 این پرسش در تشخیص محتوای مشخص بالفعل آن تکوین نهفته است.  حلاین مورد، راه 
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نقطه این مسئله  بازتعریف  قرار می ی  مقابل معضل دیگری  دهد. مارکس در ی عزیمت ما را مستقیمًا در 

کند که ابتدا مقوالت داری به این نحو آغاز می های اقتصادی سرمایه ی خود را از شکل مطالعه   گروندریسه 

ی گیرد. به این ترتیب، با مشارکت در نقد نظریه توسط اقتصاد سیاسی را موضوع خود در نظر می شده   تثبیت 

شود،   ی بررس   د ی با   جا ین ای که در انکته شود: » های ارزش مواجه می ی گواهی ساعات کار« با تعّین »برگه 

گواه برگه   رییرپذ ی تسع  است.  یی  کار  درباره   ی مالحظات   توانی م..  ساعت  توهمات را  که   م ی کن   مطرح ی  ی 

گردش   ییه نظر   رازی که   ن ی ترتا بر ژرف   دهد ی ساعت کار است و به ما اجازه م   یی گواه ی برگه شالوده 

 [ 11«].م ی فکن ی نظری ب  دهد،ی م   وندی پ   ــ  ارزش  ن یی تع  ی یه نظر  ــ  اش ی عموم  ی یه پرودون را به نظر 

پاریس مارکس تشخیص   1844های  نوشته دست ی واقعی در  توان رویکرد مشابهی را به جستارمایه می 

 داد:

کار های اقتصاد سیاسی آغاز کردیم و زبان و قوانین آن را پذیرفتیم... درست است که ما مفهوم  ما از فرض » 

بیگانه )  شده بیگانه  نتیجه شدهزندگی  در  اقتصاد سیاسی  از  را  استنتاج ی  (  مالکیت خصوصی  حرکت 

 [ 12] «کردیم. 

مارکس کتاب   تعّین   پیرامون نقد اقتصاد سیاسی در مقابل،  ایجابی  با آشکارکردن  آغاز را  های کاال 

ی ی برگه نظریه   های اقتصاد سیاسی، از جمله مقوله   دلیل وجودیکند. دقیقًا این شرح و بسط است که با  می 

های اقتصاد بسط نظریه و شرح . به بیان دیگر، نقد اقتصاد سیاسی دیگر از رسد گواهی ساعات کار، به اوج می 

انتقادْی آن را مقدم وکند، شرح آغاز نمی سیاسی   نیاز به توجه به تعّین واقعی می   بسطی که بحث  داند. بر 

که مقوالت   کند کند و آن را در تکوینش تا جایی دنبال می برعکس، نقد از مواجهه با خوِد تعّین واقعی آغاز می 

شوند. این مسیر جدیِد های الزِم ایدئولوژیِک وجوِد آن تعّین واقعْی آشکار می شکل   چونهم اقتصاد سیاسی  

رسد. ویژه در روایِت قطعی فصل نخست در ویراست دوم، به بلوغ و کمال می ، به سرمایه استداللی فقط در  

ند و تکوین دیالکتیکی گنجیده در آن فصل را با کهای کاال آغاز می کردن تعّین  جا با آشکار مارکس در آن 

گیرد که چگونه هر دو اقتصاد سیاسی کالسیک و عامیانه دو شکل ضروری نشان دادن این موضوع نتیجه می 

ی ماهیِت تغییر [ بار دیگر، با مسئله 13شوند.]پرستی کاال در بند می واره ی بت ای هستند که به واسطه آگاهی 

ی این جاکه نتیجه وتعدیل به بار آورد. از آن ه هستیم که در شکل استدالل مارکس جرح مواجه   مندانه روش 

توانیم مسیر نشیند، ما فقط می به بار می  پیرامون نقد اقتصاد سیاسیتغییر برای نخستین بار در کتاب  

 دنبال کنیم.  گروندریسه تکوین آن را در متن  
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 بازنمایی یا بازتولید امر مشخص 

دهد که بسیار روی ما قرار می   شناختی را پیش ی عزیمت دگرگون شد، موضوعی روش دومی که نقطه طریق  

 های پژوهش علمی کنونیای که در روش ای، چه رسد به خواننده تر است. هیچ خواننده تر و پیچیده جذاب 

ی هایی درباره دداشت یاقول ذکرشده در باال از  ای از نقل ی ویژه تواند به جنبه متبحر است، نمی کاماًل  

 کنم...« ی نخست، من از ”مفاهیم“ آغاز نمی توجه باشد: »در وهله بی   آدولف واگنر 

آید، یگانه روش چگونه؟ آیا مگر بازنمایی واقعیت که ضرورتًا از تعریف مفاهیم یا مقوالت نظری پدید می 

تمایز کرد: شهود یعنی شناخت توان م رشد معرفت علمی نیست؟ امروزه دو شکل اصلی معرفت انسان را می 

ها بنا کند و روابطی را میان آن واسطه، و برداشت عقالنی یعنی بازنمایی که از مفاهیم آغاز می غیرعقالنی بی 

پردازیم(. اما مارکس تر به منطق می سازد )در ادامه بیش برقرار می   منطق به ضرورت ساختاری، یعنی نوعی  

کند که نه تنها واجد سرشت عقالنی بل این دو شکل تعریف می شکل سومی را در مقا   گروندریسه در  

شدن بر بازنمایی به معنای دقیق کلمه: »امر مشخص، مشخص است، چرا است بلکه راهی است برای چیره 

روست که در اندیشه امر مشخْص ست در چندگانگی. از این های پرشمار است، همانا یگانگی که پیوستار تعّین 

ی ی عزیمت، هرچند که آن، نقطه مثابه نقطه شود، و نه به ی نتیجه پدیدار می آوردن، به مثابه  مه ی به به مثابه 

نقطه  بنابراین  و  واقعی  ) عزیمت  نگریستن  عزیمت  تصوردرآوردن Anschauungی  به  و   )

 (Vorstellung[.نیز هست )شود. در راه [ در راه نخست، تصور تام در تعّین انتزاعی فرّار، گم و محو می 14

 [ 15انجامند.«] های مجرد از طریق اندیشیدن به بازتولید امر مشخص می دوم، تعّین 

امر مشخص به معنای پذیرش   بازنمایی دهد.  ها را نشان می نام هر روْش خود تفاوت مشخص بین آن 

ها را دوباره ارائه کنیم، گویی که آن کنند برای این ن به همان نحوی است که خود را به ما ارائه می نمودهای آ 

توانند کنند. این نمودها می شان تحمیل می تابع روابط ضرورتی هستند که خود را از طریق منطق ساختاری 

از طریق میانجی فرایند تحلیلی آیند یا نمودهایی که فقط  واسطه به چشم ما می یا نمودهایی باشند که بی 

های ای که توانسته است خوِد نمودهایی را منتزع کند که )کمابیش( بر ویژگی شوند، فرایند تحلیلی فهمیده می 

اما صرف  دارند.  تکیه  امر مشخص مورد بحث  به دست می کلی  با تحلیل  از میزان جزییاتی که  آید، نظر 

در رابطه قرار   دیگریک بودگی نمودهایی که این تحلیل با  ا برون شده همیشه منطبق است ب ضرورت بازنمایی 

 بودگی برای استخراج ضرورت اساسی، بنا به تعریف، با هدفش بیگانه است.داده است. نفوذ در این برون 
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ها باید روی ایده شده در اثر پیش است که مسیر طی   امر مشخص از طریق اندیشه حاکی   بازتولیددر مقابل،  

شود. ش، در فعلّیت واقعی آن پیموده می وین ضرورت امر مشخص، یعنی تعّین یری باشد که در اثر تک همان مس 

، سان بدین شود، مطرح سازد.  اش یافته نمی تواند هیچ نوع ضرورتی را که در عین واقعی حرکت اندیشه نمی 

کند متوسل شود. ر می ی عزیمت معینی را برقراتواند به هیچ ضرورت ساختاری که نقطه حرکت اندیشه نمی 

 تواند از امر مشخص بالفعل آغاز شود و نه از مفاهیم.بنابراین، این شکل از معرفت فقط می 

حال،   نی . با ا به نظر برسد  ب ید ممکن است عج ن دار   رتی مغابا هم  که اساسًا    ی عقالن ی  اندیشه وجود دو روش  

 گری بار د   کی آشنا بود و    اری با کار هگل بس توانست صادق باشد که  موضوع در خصوص مارکس نمی   نی ا 

[ هگل در متون خود پیگیرانه 16«] . را »تورق کرده بود  علم منطق   گر ی بار د   گروندریسههنگام نوشتن  

 یی روش بازنماـ و  ـ  ی نظرورزانه« نامیده بوداش آن را »اندیشه آلیستی که او در وارونگی ایده  دیالکتیک ــ 

تقابل قرار ، در  سازد متکی می   بودگی صوری موضوعش بنیادهای صوری یعنی برون را بر    ارش که ساخت را  

ایده   [17]. دهد می  وارونگی  متوقف آلیستی اما  نمود  این  در  را  او   ضرورتِ خوِد    آشکارکردِنساخت که    اش 

 .به بازنمایی واقعیت محکوم شد   اشیه نظر   ،سان بدین کند.  ی م  ایجاد را   ی واقع امر  ْیمنطق 

پردازهای مارکسیست توجه اندک نظریه   بازتولیدو    بازنمایی تقابل بین  ،  صوری   ارجاعات، فراتر از  اکنون 

کنند، به خود جلب کرده ی آن با روش هگل کار می و رابطه   گروندریسهرا که روی موضوع روش در  

کل   است.  ارائه می ص خا ،  ی به طور  نحوی  به  است  پرورانده  این بودگی روشی که مارکس  شود که گویی 

گویی   سان بدین و بنابراین منطق مورد استفاده متکی است و    موضوعی است که بر شکل ضرورت ساختاری 

تفاوت  با  بازنمایی.    موضوعی است مرتبط  به عنوان   بازتولیدو    بازنماییموارد،  رخی  در بمیان دو نوع 

مارکس   دهند که تشخیص می   که   ی کسان   ی ، حت گر ید   سوی از    [18شوند. ]ی مترادف به کار برده می اصطالحات 

که  دارند  گرایش  داد،  قرار  بازنمایی  با  تقابل  در  را  خود  )واژه   روش  بازسازی  را reconstructionی   )

دادن عناصری اشاره  ی بازسازی به پیوند ی واژه [ ریشه 19( کنند.]reproductionگزین بازتولید )جای 

ها فاقد بودگی متقابل، آن بیرونی هستند. بنابراین در این شرایط از برون   دیگریک دارد که متقاباًل نسبت به  

تواند از طریق ضرورتی وقتی می   ماندگار برای برقراری یک رابطه هستند. این رابطه فقطضرورتی درون 

 قاً یدق  ــطور که هگل خاطرنشان کرد  همان برآمده از خود فرایند ساختاری برقرار شود و نه از موضوعش.  

 یطور کل به   چه موردی باشد که در آن »آن   ن ی ا   د یشا ــ   بازنمایی را نشان دهد  یها ت ی محدود که  این   ی برا

 [ 20«]شود. ی نم  ق ی، تصد شدن  شناخته   یبرا دقیقًا شده،  شناخته 
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 یمنطق بازنمایی    غیر از   ی گر ی روش د   چ ی ه   شدنش نهاده    ا بن از زمان    ی اس ی روشن است که اقتصاد س   ن اکنو

را ارائه   امر مشخص   بازتولید در آن مارکس روش  تر نقل شد و  باال بندی که  حال،    ن ی . با ا خته استشنا ی نم 

  : شود بازنمایی منطقی ناشی می  ن ی از ا  مًای ، مستق کند می 

 و  ملت  جمعیت،  با  کنند؛ می  آغاز  زنده  تمامیتی  یا  کل  با  همواره هفدهم  قرن  عنوان نمونه، اقتصاددانانبه » 

 برخی  تحلیل،  طریق  از که  رسد می  سرانجام  به  جا این  در  همیشه  کارشان  و  غیره؛  و  های بسیار دولت  دولت، 

 چند  این کههمین  اما  کنند.  پیدا را غیره، و ارزش پول، کار،  تقسیم  مانند عام، و کنندهتعیین انتزاعِی   روابط

مثل   سادهآمدند که از امر    د ی پد   ی ای اقتصاد { علوم }  ی ها و منتزع شدند، نظام   تی تثب  ش ی ب   ای کم   منفرد  وجِه

 ن ی. ا کنند ی صعود م   ی ها و بازار جهانملت   ن ی ب  ی دولت، مبادله   یارزش مبادله، به سو   ازها،ی ن   کار، م ی تقس  کار، 

 [ 21]« درست.  ی به لحاظ علم   ست ی آشکارا روش   ،ی دوم {  راِه} 

استفاده اقتصاد سیاسی روش درستی است، در حالی که شود که مارکس می چگونه می  گوید روش مورد 

کند، تعریفی که حتی متضاد با خودادراکی تعریف می   بازتولید   چون هم گیری آن را  کار هنگام پیامد به هم 

 واقعیت است؟  های بازنمایی ی هایش به منزله خود اقتصاد سیاسی از ماهیت نظریه 

، نشان های ارزش اضافی نظریه ، و نیز در  سرمایه گفتار به ویراست دوم  عالوه بر این، مارکس در پس 

استفاده می  اقتصاد سیاسی دهد که چگونه روش مورد  عنصر  برای ظهور  جا  اقتصاد سیاسی کالسیک  ی 

کند که تکوین تاریخی اقتصاد شناختی تأکید می او بر مبنای چنین رویکرود روش   چنینهم کند.  عامیانه باز می 

سوی داری به ی تولید سرمایه وی شیوه رسازد که مقدر است با پیش عنوان شکلی از آگاهی آشکار می سیاسی به 

 ی تولید شود:اش را از دست بدهد تا به توجیهی صرف برای آن شیوه ی محتوای علمی گزین خوْد همه جای 

اقتصاد سیاسی و ضد آن »  تکوین  ایجاد می زیرا  اقتصاد  این  پای تکوین  که  به  پا  تضادهای   واقعیکند، 

کنند. فقط هنگامی که اقتصاد سیاسی داری حرکت می ولید سرمایه های طبقاتی نهفته در ت اجتماعی و تعارض 

ها ای بیابد... جدایی عنصری که تصورش از پدیده شده تثبیت کاماًل    ی معینی از توسعه برسد و شکل به مرحله 

آن  از  بازتاب صرف  رخ می شامل  عامیانه هاست  عنصر  یعنی  بدل دهد  سیاسی  اقتصاد  وجه خاص  به  اش 

شوند که اقتصاد سیاسی به پایان چارچوب خویش به مثابه چنین آثاری فقط زمانی پدیدار می   شود... چون می 

 [ 22]« هنگام گورستان این علم خواهند بود.علم برسد، هم 

روش نقد   یخ ی که در روش آن نهفته است، نقش تار  یاس ی سرنوشت اقتصاد س   نی مارکس در تقابل کامل با ا

 خود   ی در شکل عقالن }دیالکتیک{  : » دی گو ی و م   کندی م  ف ی من« را تعر  ی ک ی الکت ی »روش د   ، ی اس ی اقتصاد س 
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اش انگیز است، زیرا در درک ایجابی ی آبروریزی و نفرت آن، مایه   پرست گویان اصول سخن و    ی بورژواز  برای 

زمان متضمن درک نفی این وضعیت و نابودی ناگزیر آن نیز هست؛ زیرا هر شکل از وضعیت موجود امور، هم 

کند؛ و چون در جوهر خوْد ی گذرای آن نیز درک می یافته را در جریان حرکت و بنابراین از لحاظ جنبه ن تکوی 

 [ 23دهد چیزی آن را تحت تاثیر قرار دهد.«]انتقادی و انقالبی است، اجازه نمی 

مطرح   ک ی کالس   ی اس ی اقتصاد س   از پی  ی خی دو مرحله تاری  باره که مارکس در   یاهمان نکته   گر،ید   ی از سو

دهد ی به وضوح نشان م   ــ  کاردوی و ر   ت یبا آثار اسم اش  ی هفدهم خود تا بالیدگی های سده گاه از آغاز کرد ــ 

مناسباتی ع یکه طب  روسدولسکی] دار یه سرما   انگاری  تصورات  رغم  به  مکتب،  این  از سوی  ا[،  24ی   ن ی از 

تر های مشخص شکل متعاقب به    بازگشت بدون    تحلیلی   ی خود را به مرحله   ی رویه که  شود  ناشی نمی   ت یواقع 

 کند.ی محدود م 

است که،    ن ی تنها پاسخ ممکن ا   م، ی ر ی گ ی م   ده ی انسجام از جانب مارکس را ناد که هرگونه احتمال عدم   ی هنگام 

  سنتز و    تحلیل   ی دوگانه   ر ی از مس   ذهنی امر مشخص(   د ی و بازتول   ی منطق   یی که هر دو روش )بازنما   ی در حال 

  ن ی . ا پذیرد های مشخص متفاوت می شکل در  را    گام دو    ن ی از ا هر یک    ی گذرند، هر شکل از دانش علم ی م 

  یی بازنما مورد،  ک ی ها، در مربوط به آن  ج ی متفاوت باشند که نتا  دیگر یک  از قدر آن   د ی با  مشخص  های شکل 

ها  تفاوت آن   ن، ی باشد. عالوه بر ا   شه ی در اند   امر مشخص   د ی بازتول   گر، ی و در مورد د   شه ی در اند   امر مشخص 

  توجیه مناسبات و    « قبرستان علم » آن را به    ی ل او   ی خ ی تار   تکوین که    ی باشد که در حال   ق ی عم   ی به قدر   د ی با 

را    ی اجتماع مناسبات  شود که آن  ی م   ل بد   ی آگاه   ی به شکل علم   ی گر ی کند، د ی م   ل بد   ی دار ه ی سرما   ی اجتماع 

  ق ی به عنوان موضوع تحق   ی متفاوت   ی واقع   ی محتوا   پذیرش   ناشی از   ْیخ ی تار   ی رها ی در مس   یی کند. واگرا ی دفن م 

 . آید به تصاحب در می   شه ی شود که در آن همان محتوا در اند ی م   ی ناش   ی از خود شکل   بلکه ،  نیست 

 لرا شک   بدون معضل   سنتزی  سه یگروندر مارکس در آغاز   ی شناخت واضح است که اظهارات روش  ن ی بنابرا 

 ترش ی ها ب را حل کند. برعکس، آن   ی اس ی روش نقد اقتصاد س   بودگی خاص   ی مسئله   ی راحت که بتواند به   دهد ی نم 

خاص روش   ی هااز جنبه   دقیق   برگردان   ک ی از    ش یب   ی زی چ   1857 یکنند تا پاسخ. مقدمه ی سؤال مطرح م 

 مقاله ن ی در ا ما  ن، ی بنابرا. د ن اب ی   بسط  ی انتقاد ی به شکل   تر یش ب  د ی با  یش که محتوا  کنند فراهم نمی   ی ک ی الکت ی د 

داد.  می خواه  ح ی توض را   شه یدر اند  امر مشخص  ِدی و بازتول   یی بازنما  میان شکل در مسئله تفاوت  ی باره در  ابتدا

 سهی گروندر از    و  م یداد   حی که در باال توض   ی گری د  ی شناخت تحول روش   ی دودرباره اساس، ما متعاقبًا    ن یبر ا 

 بحث خواهیم کرد.  شوند،ی م   یمنته   هی سرماو  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی به  
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 [ 25] های شناخت علمی روش 

های هایی هستند با ماهیت ذهنی، به بیان دیگر برساخته هم بازنمایی و هم بازتولید امر مشخص برساخته 

کنند. کند هر دو رویکرد با مواجهه با امر مشخص واقعی آغاز می که مارکس خاطرنشان می اندیشه. چنان 

ورد نظر را با امید به دخالت های امر مشخص م شان این است که در اندیشه تعّین این، هر دو هدف بر  عالوه 

در تکوینش به چنگ آورند، یعنی بر آن تأثیر بگذارند. هر دو رویکرد قصد دارند به چنین کنشی سرشت 

کنند که هیچ طور عینی از علت خود آگاه است. به این معنا، از این فرض حرکت می کنشی را بدهند که به 

ی پذیرند، هیچ ضرورتی که برآمده از سوبژکتیویته شود ن می   در موضوع آن یافتهچه  آن   محتوای ضروری غیر از 

است بر آن تحمیل نکنند. این نیز به معنای آن است که این رویکردها از مواجهه با امر مشخص   گرپژوهش 

ی تعّین واسطه در هنگام پژوهش درباره کنند تا از نمودی که این امر مشخص به شناخت بی واقعی شروع می 

امر مشخص واقعی   تحلیِلشناختی با  کند، فراتر بروند. به بیان دیگر، هر دو رویکرد روش ائه می اش ار واقعی 

های کاویم تا تفاوت تری هر شکل از فرایند شناخت را می های بعدی با جزییات بیش کنند. در بخش آغاز می 

 کند توضیح دهیم.ای که این دو روش علمی را از هم جدا می بنیادی 

 طقیبازنمایی من

ی خود نمای بازنمایی منطقْی بنیادهای ابژکتیویته کنیم که در آن تحلیِل سرشت ای آغاز می ما از بررسی شیوه 

گذارد که شود که هرگونه امکانی را کنار می ای دیده می ابژکتیویته   چونهم شود. این ابژکتیویته  را متصور می 

ی خود شکلش را واسطه غیر از نمود بی یک امر مشخص موجود ممکن است درون خویش ضرورتی عّلی  

دیگری برای بیان   تر نمودهایش، هیچ راه ممکن تر یا کم حمل کند. بر این اساس، غیر از نظم و ترتیب بیش 

ترین واسطه به کشف بسیط شود که تحلیلی که از امر مشخص بی ماهیت عام علّیت وجود ندارد. نتیجه می 

[ بنابراین، ضرورت وجود 26های تکراری باشد.] منوط به تشخیص ویژگی انجامد باید  ترین تعّین می و عام 

ترین مفاهیم و مقوالت بر حضور تکراری یک ویژگی در امر مشخص اصلی استوار است. تکوین کیفی بسیط 

شود، کند، مجزا از تکوین کمی امر کلی، جزیی و فردی بازنمایی می که امر عام، خاص و تکین را تعیین می 

 تر با فرض امر مشخصِ حاکی است که آن دسته از مفاهیم بسیط   چنینهم ن خلط نشود. این بازنمایی  اگر با آ

توانند با ها نمی آیند. بنابراین آن های واقعی غیرتکراری است به دست می که عاری از ویژگی   ذهنی صرفًا  

تر شود بسیط منطبق باشند که از آن چیزی که تحلیل با آن آغاز می   واقع موجودی به هیچ امر مشخص  

 باشد.
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ی تکرار برای انتزاع آن مفاهیم عام از امر مشخص اصلی کافی پنداشته شود، فرایند باید هنگامی که درجه 

شود ی دوم، بازنمایی امر مشخص به عنوان یک وحدت پدیدار می جهت خود را معکوس کند. در این مرحله 

 دیگریک ای ضروری با  ی تحلیلی به دست آمده بودند در رابطه ه در آن مفاهیم کمابیش عامی که در مرحله ک 

روی   ی نخست، پیش شده در مرحله ترین عنصر ضروری مشخص ی بسیط ، بر پایه سان بدین گیرند. قرار می 

با بازگنجاندن ویژگی  های عرضی کنار گذاشته شده ی عنوان ویژگ آید که قباًل به هایی به عمل می متعاقبًا 

که واکاوی با این تصور کننده«. اما با توجه به این های ساده بودند، یا به عبارت دیگر با کنار گذاشتن »فرض 

ها فراتر ی آن واسطه ی تصدیق بی آغاز شد که هر امر مشخص عاری از ضرورتی عّلی است که از ابژکتیویته 

ضرورت ها باید با توسل به  توانند این شرط را حفظ کنند. در نتیجه، آن ی رود، مفاهیم منبعث از آن فقط م می 

ارتباط با هم قرار بگیرند، ضرورتی که به ناگزیر نسبت به آن   ساختاری  هنگام ها بیرونی است و هم در 

بازنمایی برون  وحدت  در  را  مفاهیم  این  متقابل  می بودگی  این ضرورت   منطْق،  سان بدین کند.  شده حفظ 

ای است بیرونی میان مفاهیم. منطق به کند، گویی رابطه اری است که کل پیوند عینی را بازنمایی می ساخت 

بازنمایی که متکی است بر ماهیتی ضرورتًا ی همه بودگی دوسویه برون  این  ی مفاهیم و روابط درگیر در 

 [ 27ی خود سنتز.] گویانه جاست ماهیت همان بخشد. از این گویانه، انسجام می همان 

ی بررسی و شد، ضرورتا با این شیوه ها ارجاع می تر به آن درست است که اغلب مولفان مارکسیست که پیش 

کنند قرار ها در مقابل این رویکرد، رویکردی را که دیالکتیکی تعریف می [ آن 28پردازش موافق نیستند.] 

باید در این پژوهش دیالکتیکی به خود   کنند که تحلیل ندرت صراحتًا شکل خاصی را بیان می دهند. اما به می 

[ ، بین انتزاعات 29شود که کلید حل مسئله در تمایز بین وجوه ضروری و ممکن] اظهار می   سان بدین بگیرد.  

دهند که [ نهفته است. این رهاوردها تشخیص می 31] ، یا بین انتزاعات عام و متعّین   [ 30تجربی و جوهری]

دهند که ها معمواًل نه راهی را توضیح می تر یافت. اما آن های مشخص های انتزاعی را باید در شکل شکل 

تواند برقرار شود. در مواردی ها می ای که بر مبنای آن این تفاوت وجو باید انجام شود، نه شالوده این جست 

های شود که مستلزم تکرار ویژگی تحلیلی دیده می   چون هم یابد، گاهی  که در آن شکل تحلیل صراحت می 

ان فرایند تحلیلی گرپژوهش که سایر  [ یا این 32] کنند(.تی با تحلیل بازنمودی نمی تفاو  سانبدین عام است ) 

شیوه  به  می را  توصیف  دکارتی  تجزیه ای  عنوان  به  یعنی  متقاباًل کنند  بسیط  عناصر  به  پیچیده  کلیتی  ی 

تدایی را باید برحسب هدف یا غایت اند که مفاهیم اب [ سرانجام، برخی نویسندگان استدالل کرده 33بیرونی.]

بر تکوین   مقدم  گرپژوهش ها را باید با محک و معیار  ی نظری تعریف کرد یا به بیان دیگر، آن برساخته 

 [34علمی مطرح ساخت.] 
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ها را به فراروی های تحلیل عاری از ضرورتی هستند که آن که این مفاهیم برآمده از این شیوه با توجه به این 

تعریف   منطق دیالکتیکیکند که  ها را ضرورتی ساختاری بازنمایی می ی بین آن ق دهد، رابطه از خود سو 

دیگری نشئت بگیرد تا نظام ساختارمند   شود که مفهوم باید منطقًا از مفهوم شود. در برخی موارد، اظهار می می 

[ در موارد دیگر، 35شود.] شود، اگرچه شکل مشخصی که در آن این فرایند بناست رخ دهد به واقع تبیین نمی 

، یا در مکشوف [ 37یا در تضاعف مفاهیم انتزاعی]   ،[ 36هگل]  منطق این انشقاق در توافق با شرح و بسط  

شود. رویکردهای دیگر منطق [ بنیان نهاده می 38ساختن مقوالت متعّین نظیر شرط وجود مقوالت متعّین]

دادن اجزاء در رابطه با کل است که این امر بر  برای قرار دانند که درگیر تالش  دیالکتیکی را منطقی می 

کند که در آن امر عام و امر خاص به ماهیت متقاباًل بیرونی امر کلی و بازگشت به فرایند سنتز داللت می 

ی ناگزیر همانا امری است مشخص در اندیشه که [ در تمامی موارد، نتیجه 39شوند.] جزیی فروکاسته می 

ذهنی مفاهیْم جای تردید ندارد و در نتیجه شرایط آن به عنوان صرفًا    تنیدگی وان پیامد درهم ماهیت آن به عن 

 [ 40مند در تقابل با بازتولید است.]بازنمایی مفهومی نظام 

به   ی گرایش واسطه منطقی باید به  - کنند که تکوین دیالکتیکیهای مارکسیستی مطرح می سایر برداشت 

[ 41ی نظری است،]شده توسط هر مقوله اجتماعی که ذاتی شکل اجتماعی ارجاع های متعّیِن عامالن  کنش 

به  آمده]واسطه یا  دست  به  هر شکل  عملی  نقصان  توضیح 42ی  رویکردها  این  اما  شود.  رانده  پیش  به   ]

کنند. کنند حل می ها در انسجام بالفعِل تکوین مفهومی ایجاد می دهند که چگونه شکافی را که این رویه نمی 

دهد و از سوی کند که به ضرورت ساختاری پاسخ می ای می کردن رشته از سویی این امر داللت بر دنبال 

 [ 43کند.] ای که حرکت خود امر مشخِص واقعی را دنبال می دیگری رشته 

ایده  زمینه این  می ها  خلق  ادعا  این  برای  را  تکوین ای  که  ماهیتی کنند  دیالکتیکی  منطق  بر  متکی  های 

شوند و قادرند ها که به قصد ساختاربندی منطق دیالکتیکی انجام می [ اما همین تکوین 44یانه ندارند.] گو همان 

اند که چنین منطقی ضرورتًا انسجام را به بازنمایی امر مشخص به مثابه وحدت اضداد بدهند، نتیجه گرفته 

[ این یک 45تعریف شوند.]   های بالواسطه و بسیطها به مثابه ایجاب مستلزم آن است که هر یک از آن 

گاه باید شد، آن واقعیت پیشامدی نیست. اگر هر قطب از ظرفیت ایجاب از طریق خودسلبی برخوردار می 

داد. جنبی قرار می خود ش آن را مستقل از ضدش درون  شد که تحقق ل ضرورتی شناسایی می عنوان حام به 

ای بین اضداد ه کل حرکت را به عنوان رابطه در این مورد، باید پذیرفت که گنجاندن ضرورت ساختاری ک

جا که این حرکت منطقی با حرکت واقعی ایجاب از طریق بازنمایی کند زائد خواهد بود. عالوه بر این، از آن 

می  قرار  تضاد  در  عدم  خودسلبی  به  را  شناخت  فرایند  می گیرد،  سوق  و انسجام  بیرونی  سرشت  دهد. 
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بازنمایی می تمام روابط مفه   ی گویانه همان  کنند، در ومی که حرکت واقعی را از طریق منطق دیالکتیکی 

 [ 46تحلیل نهایْی ناشی از این امر است.] 

، آدام مثالً شود.  ی چگونه ظاهر م   یاس ی ی عزیمت اقتصاد س روش در همان نقطه   ن ی که کاربرد ا   می ن ی حال بب 

ترین تعّین بر مبنای بسیط   ی اجتماع   ی زندگ   ی ده سازمان ی  را درباره   اش یه نظر   تا   کند ی از آن استفاده م   ت ی اسم 

 عتیخاص در طب   ش ی گرا  کی از »   «شود می کار    م یتقس   موجبکه    یکه »اصل   کند ی . او استدالل م بپروراند

این که کشف آن در    گیرد...« سرچشمه می   گر ی د   زیچ   ه ازای ب  ز یچ   ک ی و مبادله    تهاتر ،  یعنی معاوضه   انسان 

 [ 47«] شود.ی نم   دیده  وانات ی ح بین  است و  عمول  ها م انسان  ی همه   که »مبادله در میان   مشاهده نهفته است

 کندی که حکم م عّین کلی را بریزد  ت  ن ی ای  شالوده   د ی با  ت یکه اسم   شود ی ظاهر م   ی زمان   لی شکل تحل   ن ی هم 

 گر،ید   ی از کاال   یر ی عنوان مقاد بلکه به   شود،ی نم   گر این عنوان جلوه   به   مًای مستق   پذیرارزش مبادله   کاِر  ی محتوا

که   شودی م   صهادعا خال  نی به ا   بنیاد نظر او کل  [  1-47]. شودی م   انی ب   متیعنوان ق تر، به طور مشخص و به 

با کاال مبادله  ارزش مبادلهبنابراین طبیعی» و    شود ی مشاهده م   اغلب« »  ی کاال  با  تر است که  را  پذیر آن 

هر » ،  هنگام هم که    ی ، در حال« تواند بخردبسنجیم، و نه با مقادیر کاری که میمقادیری از کاالی دیگر  

 [ 48تا با هر کاالی دیگر.«] شود ی با پول مبادله م   اغلب خاص   یکاال 

دهد تا ی اجازه م   ل ی تحل   ی ه وی ش  ن ی به ا  نمود  ترین واسطه بی   تکرار که چگونه  م ی توجه کن به این موضوع گذرا 

در عبارات زیر است که هگل   ی زی همان چ   ن ی ارائه دهد. ا ی واقع   عام   ن ّیعنوان تع آن را به شکل معکوس به  

 :در نظر داشت

کاماًل   گمان هایش بر آن متکی است، پدیده بی شود و تعّین جا که در این رویه بنیاد از پدیده مشتق می از آن » 

اصول و مفاهیم   ی منزله بنیادهایی به یابد... شرح با  به راحتی و با بادی مساعد از جانب بنیادش جریان می 

خواهد در چنین علومی شود که در میان زمین و آسمان ول هستند... بنابراین کسی که می اولیه آغاز می 

شود رسوخ کند باید ذهنش را با چنین بنیادهایی پر کند، کاری ناخوشایند برای خرد، زیرا از آن خواسته می 

 [ 49]« بنیاد است.ای توخالْی بی الوده مثابه ش به چیزی بپردازد که به 

به واسطه  نمودهای بی دقیقًا  بازنمایی منطقی در را برای وارونگی  واسطه به محتوای تعّین ی طریقی که 

اش را به عنوان گرایانه رساند تا شکل توجیه گشاید، اقتصاد سیاسی نقش خود را به عنوان علم به اتمام می می 

 کند.ایجاد  اقتصادی عامیانه 
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فرض  کنارگذاشتن  طریق  از  مشخص  امر  به  بازگشت  برای  ریکاردو  دیوید  هم  و  اسمیت  آدام  های هم 

انگار از توصیف خود از شناسی طبیعت ای را در قالبی به لحاظ زیبایی گرانه ی به ویژه روشن کننده، نمونه ساده 

گزینی این فرض که دهند. این گذار به جای گذار از »وضعیت اولیه و خام« به »انباشت موجودی« ارائه می 

تر که »تمام وسایل ضروری برای کشتن سگ آبی و گوزن گرایانه »سرمایه« به کار تعلق دارد، با فرضی واقع 

ی ها را ممکن است طبقه شده برای کشتن آن ممکن است به یک طبقه از افراد تعلق داشته باشد و کار انجام  

 [ 50]شود. سته می ی فراهم آورد«، فروکا دیگر 

 «گروندریسه « به »سرمایه بازتولید دیالکتیکی: از »

از   قبل  مشخص نتیجه   گروندریسهمارکس  امر  انتزاعی  بازنمایی  برساخت  بر  مبتنی  تحلیل  نهایی  ی 

اصطالح ی به ، از پی انتزاع همه سان بدین هایش را نشان داده بود: » ی کنارنهادن اجباری ویژگی واسطه به 

عنوان ها یا اشیاء، حق داریم بگوییم که در انتزاع نهایْی ما مقوالت منطقی به جان، انسان جاندار یا بی ها،  عرض 

 [ 51جوهر در اختیار داریم.«] 

 چون هم را نشان داده بود؛ منطق به مدد این وارونگی    تر وارونگی ذاتی در هر نوع بازنمایی مارکس حتی قبل 

حرکت بودن اندازد و امر مشخص در آن با نمود بی را به حرکت می   شود که امر مشخصضرورتی آشکار می 

آید. مارکس در ابتدا خود را به این محدود کرده بود تا توانایی در خودجنبی به تصور در می و بنابراین عدم 

بودگی گزینی یک ضرورت ساختاری برخوردار از سرشتی عام را با ضرورتی که منطبق با خاص حقانیت جای 

[ اما بعدها در پروراندن روشی 52مشخص آن است به اثبات برساند: »منطق خاِص موضوع خاص.«]  موضوع

بودگی ضرورت ساختاری در مقابل ضرورت واقعی موضوعش چیره شود پیشرفت علم که قادر باشد بر برون 

خواهیم نظر از این که تا چه حد می بودگی ذاتی خود منطق است، صرف کرد و روشن ساخت که این برون 

نظرورزانه انسان و طبیعت است،   ایاندیشه   ارزش ذهن است،    پول رایج آن را مشخص کنیم: »منطق  

آن  همه بی کاماًل    ها ذات  به  متعّین اعتنا  رو  بودگی ی  این  از  و  واقعی  و   ای اندیشه های  غیرواقعی  است 

 [ 53.«]انتزاعی ی  ای است منتزع از طبیعت و انسان واقعی: اندیشه و بنابراین اندیشه   شده،بیگانه 

راه را برای شکلی از   گروندریسهی روش در  برسد که مارکس در همان متن درباره   به نظر ممکن است  

می  باز  همانا جست تحلیل  آْن  هادی  که  است: »کند  تکرارشونده  ویژگی  برای   ن ی ر تعام   ب،ی ترت ین بد وجو 

به   زی چ   کی   ارگاْنی جا که در بس آن   شوند؛ی م   داری مشخص پد تکوین ممکن امر    نی تر ی انتزاعات فقط در غن 
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 شه ی خاص به اند  ی فقط در شکل   کهین عام{ از ا   ز یگاه است که }آن چ . آن د ی آی همگان مشترک م   یه د ی د 

 [ 54.] ستد یا ی بازم   د، ی درآ 

ی نوبه دهد انتزاع آن اندیشیده شود. به می   مشخص است که اجازه کالم این قطعه شرط وجود کلی امر  اما لب 

ترین شکل اندیشه است. با این همه، واسطه کند، بی ای که از تحلیل متکی بر تکرار آغاز می خود، بازنمایی 

های کل تواند از نمودهای خود تکرار فراتر رود. مثاًل، آزادی و برابری هنگامی که به ش دقیقًا به همین دلیل نمی 

عنوان مقوالت انتزاعی تصور شوند. اما مقوالت توانند به شوند، فقط می کلی مناسبات اجتماعی عمومی بدل می 

گویند: شان نمی ی محتوای خود یا به عبارت دیگر ضرورت رغم این حضور تکرارشونده چیزی درباره انتزاعی به 

روابط   که   کندی م   ... اثبات ما    ی زمانه   دروپیکر ی و ب   رانه ی اقتصاِد و  { علم }   ن یتر تازه   بار ت مالل  استدالل   نک ی ا» 

 ی در مبادله   ی آزاد  و  یبرابر   ن،ی و بنابرا   کنندی را بیان م   یسانیک واحد و    ی جا تعّینات ساده همه   یاقتصاد 

 [ 55.«]ابد ی ی کودکانه و نوپا تقلیل م  ی اناب در مرتبه   یبه انتزاع   ،ی ا مبادله   ی هاارزش  ی ساده 

شناسی مارکس را است. اما اظهارنظر روش   گروندریسههدف خاص این مقاله توجه به موضوع روش در  

هایی که در جهاِن کالبدشناسی انسان، کلید کالبدشناسی میمون است. داللت در خود این کتاب به یاد آورید: » 

تمامی درک شوند که این توانند به تر وجود دارند، فقط زمانی می تب عالی مرا حیوانات نسبت به   یپائیْن مرتبه 

 [ 56«]شده باشند. تْر خود شناخته عالی   مراتبِ 

 گروندریسهی روش دیالکتیکی  ، برخالف نظر مفام، ما موضوع مشخص تحقیق خود را درباره سان بدین 

 [ 57کنیم.] کند آغاز می کسب می   سرمایه ای که این روش در  تکامل یافته کاماًل  با شکل 

می  آغاز  متعّین  مشخص  امر  با  مواجهه  با  دیالکتیکی  روش  با  مرتبط  این تحلیل  جای  به  اما  در شود.  که 

کند شوند، این تحلیل تالش می جوی موارد دیگری باشیم تا ببینیم در کدام یک نمودهایش تکرار می و جست 

اش شکل امر مشخص اصلی )و بنابراین متعّین( را به واسطه یابی بی تا از ضرورتی پرده بردارد که خودتحقق 

می  رسوخ  واقعی  مشخص  امر  در  دیالکتیکی  تحلیل  دیگر،  بیان  به  است.  گرفته  را خود  تا ضرورتی  کند 

چه آن   کردن ضرورت مورد بحث در هست باشد. این تحلیل با جدا چه  آن   شود وجو کند که باعث می جست 

 سان بدین آید.  اش، به این امر نائل می یافته تر تحقق ی پیش گی محض وجود دارد، از نتیجه عنوان یک بالقوه به 

رو، وجود مشخص( اش )و از این یافته را از شکل تحقق رو وجود انتزاعی(  تحلیل محتوای ضرورت )و از این 

 گام به سمت کشف ضرورت  به [ هنگامی که این گام نخست برداشته شد، این فرایند باید گام58کند.] جدا می 

تری پیش برود. این کار با پذیرش محتوای ضرورت تازه کشف شده به عنوان شکل ی هرچه بسیط بالقوه 
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شود. به بیان دیگر، تحلیل با رورتش به نوبه خود تحقق یافته است انجام می مشخصی که در آن محتوی ض 

 رود.عنوان شکلی مشخص پیش می شده در تعّین خود به  پذیرش شکل انتزاعی آشکار

در   رابطه روشن می   سرمایهمارکس  عنوان  به  تعّین خاص کاال  با  مواجهه  با  تحلیل  ای کند که چگونه 

ای ارائه شود و در آن این تعّین خود را تحت شکل ارزش مبادله اجتماعی تحت شکلی مشخص آغاز می 

رسد که این شکل مشخص ی نخست به نظر ناممکن می کند که چگونه در وهله کند. او خاطرنشان می می 

ی ارزش واسطه [ اما این نمود بی 59اش حمل کند.] اشد درون خود محتوایی متفاوت با نمود بیرونی قادر ب 

ی ضرورت شود. با طرح پرسش درباره عنوان رابطه کّمی انتزاعی به محض واکاوی تجزیه می ای به مبادله 

برابری میان ارزش وجود رابطه  این ارزهای مصرفی متفاوت، روشن می ی کّمی  های مصرفی ش شود که 

جا موضوع اصلی است در این چه  آن   کنیم که واسطه متضمن وجود محتوایی مشترک هستند. اشاره می بی 

دهد هر یک از این ای است که اجازه می وجو برای یافتن ویژگی تکراری نیست بلکه کشف سرچشمه جست 

تواند بنابراین، چنین محتوایی نمی   را بگیرند.   دیگریک ی جای  سان یک نحو  دو ارزش مصرفی کیفیتًا متفاوت به 

[ تحلیل با رویارویی با جوهر مشترک 60ای ایجاد شود بلکه باید درون آن تجلی یابد.] ای مبادله از رابطه 

گی محضی که ی بالقوه اش را از ضرورت آن به مثابه یافته یابد تا شکل تحقق متبلورشده در کاال ادامه می 

ین کنش قادر به ایجاد جوهری مجرد، جدا کند. در این مقطع، تحلیل به هنوز باید متحقق شود، یعنی هم 

پردازد. با این همه، این پذیری کاال می ی مبادله گی کنش بارآور انسان یعنی کار به مثابه سرچشمه بالقوه 

های مشخص تحقق آن دارد و کار را از شکل کند که گام دیگری برمی گی را فقط هنگامی کشف می بالقوه 

ترین محتوا کند که ضرورت ارزش تا کنون بسیط کند. این به معنای آن است که تحلیل کشف می تزع می من 

پیرایه از کار نامتمایز انسانی، یعنی نیروی کار ای بی را به شرح زیر در بردارد: »کار انتزاعی انسانی... لخته 

 [ 61شدن آن.«]شده بدون توجه به شکل صرف انسانی صرف 

ای کشف کرده یافته عنوان عمل تحقق جا متوقف شود. تحلیل کار انتزاعی را به تواند در این می اما تحلیل ن 

گی است که تحقق یافته است، کند. اما مادامی که کار مجرد خود یک بالقوه است که به کاال ارزش اعطا می 

، تحلیل باید به سان بدین اش.  نگری کّمی سان یک هاست به جز دقیقًا  ی کیفیت رسد عاری از همه می   به نظر

کند و آن را در ماهیت مادی کار وجوی محتوای ضرورت کار انتزاعی بپردازد که کاالها را تولید می جست 

یابد: »فعالیت بارآور، اگر شکل خاص آن یعنی سرشت مفید کار را نادیده بگیریم، چیزی نیست انتزاعی می 

 [ 62ور مغز، پی و عضالت انسان...«]شدن بارآشدن نیروی کار انسانی... صرف جز صرف 
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شدن مادی بدن انسان، شرط زندگی انسان به اینک تحلیل باید به پرسش زیر پاسخ دهد: چگونه این صرف 

عام، می  برای خاص طور  تعیین تواند  کاال  اجتماعی  تحلیل  بودگی  باشد؟  این   سان بدین کننده  با جداکردن 

منزله  به  ک  ی صرف مادیت  نیروی  به شدن فردی  آن  از ضرورت  فرایند سوخت ار  فعال  ارگان  وساز عنوان 

عنوان محتوای کیفی خاصش شدن مادی به کند که این صرف یابد. متعاقبًا تحلیل کشف می اجتماعی ادامه می 

طور گیرد. این به واجد راهی است که در آن فرد حامِل آْن مشارکت خود را در سازمان کار اجتماعی نادیده می 

شود و تحقق مشخص آن به تمامی دن بارآور جسمانیت انسان است که برای دیگران انجام می ش کلی صرف 

اش ی فردی ی اراده ی کاال به واسطه دهند. تولیدکننده ی افرادی است که آن را انجام می تحت کنترل اراده 

، رها از وابستگی او   سان بدین چیز را برای اعضای دیگر جامعه تولید کند.  کند که چگونه و چه کنترل می 

اش از هنگام آگاهی کند. اما هم اش را برای انجام کار اجتماعی کنترل می های فردی شخصی، اعمال قابلیت 

اراده شود کنار گذاشته می سازمان کاری که توسط دیگر تولیدکنندگان منفرد کاال انجام می  ی شود. هیچ 

شده در تولید شدن نیروی کار فردی اعمال  ، که صرف ی جمعی ای وجود ندارد، و نیز هیچ اراده فردی بیگانه 

طور خصوصی کار اجتماعی است که به   سانبدین کند  کاالها را سازمان بدهد. کاری که کاالها را تولید می 

 دیگریک تواند با توجه به  شود: »فقط چنین محصوالتی می توسط تولیدکنندگان متقاباًل مستقل انجام می 

طور مستقل و به حساب اشخاص خصوصی انجام ی انواع متفاوت کار، که هر نوع به کاال شود، به مثابه نتیجه 

 [ 63شود.«] می 

 یابد کهی نم   انیپا این دلیل  دهد به  ی م   شهی اند  از طریق  امر مشخص  دی ا به بازتول خود ر  ی که جا  یل ی تحل 

تر ی انتزاع   یحت   ی شونده را متوقف کند تا مفهوم   تکرار   یها ی ژگ یو   ییشناسا   رد ی گ ی م   م ی محقق خودسرانه تصم 

شده،  کشف  راً یاخ   یضرورت محتوا   ی جوو هنگام جست   رسد کهبه این دلیل به پایان می کند. در عوض،    د ی تول 

م  انتزاعی که    شود ی آشکار  مفهوم  با  تر  این  مالزم خودتحقق تنها  شکل    یافتگی  در  محتوا  مشخص آن 

 تا  اجازه داده است به ما    لی . تحل می کاال برگرد   ی ارزش حتوا ی مبه نمونه .  تواند یافته شود اش می ضروری 

کن  دارا  م ی کشف  انتزاع   را ی زاست    ی ریپذ مبادله   ی ژگ ی و  ی عن یارزش    ی کاال  اجتماعًاکار  که   ی  طور به الزم 

: دهدی قرار م   ی گریدر برابر سؤال د   ماً ی ما را مستق   ن یاست. ا   افته ی  مادیت در آن  انجام شده  و مستقل    یخصوص 

به   یطور کل کار انسان به   یروین   یماد   کردِن صرف   و مستقِل  یتحقق خصوص طور است که این    نی چرا ا

و  آن  ا   بخشد؟ ی م را  ارزش    ی اجتماع  ی ژگ ی محصول  تحل   ن یبا  پاس  لی حال،  به  ا   ییگو خ قادر  سوال   نی به 

 [ 64]. ست ی ن 
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به نظر  لی است، حد تحل   ده ی نقطه رس  نی که چگونه به ا  می کن  یمارکس را بررس   یارائه  یواقع، اگر نحوه   در 

ضرورت محتوا   ی شامل جستجوتحلیل    نقطه   ن ی است. تا ابرآورده   سرآن    مندی حالت در    ر ییرسد که از تغ ی م 

آخر  در  مارکس  برعکس،  خود    ن ی بود.  گونه   تحلیل گام  به  گو   کند ی م   ارائه   ی ا را  ن   یی که  به  به   فوذ قادر 

. ست یو مستقل ن   ی محصول کار خصوص این که محتوا    ی عن ی،  نیست   تکرارشونده   ی ژگ ی و   ک ی   بودگی برون 

 .بپذیرد را    ییروش بازنما نمای  مندی سرشت حالت   د ی با   ل ی رسد که تحل ی م  به نظر   گر،ی عبارت دبه 

تحقق   یکه تنها با همراه   شود مطرح می ما    ی رو  شی پ   ی اضرورت ارزش به گونه   مرتبط باپرسش    اکنون 

به آن پاسخ   توان ی در کاال کشف کرده است، م   ماندگار درون   ت یّ فعل   ک یبه عنوان    ل ی که تحل   ی خاص   گی بالقوه 

به   یر یپذ داد. مبادله  به    ًا الزم اجتماعانتزاعی  کار    یافتن تی ماد   ی واسطه کاال که  و   ی خصوص   ی ا وه ی ش که 

 تحققرا با    ش ضرورت  دی که با   گیرددر قالب محتوایی در مقابل ما قرار می   ، شود وضع می   شودی مستقل انجام م 

 بیان آن   ی ضرور  مشخص حرکت ارزش را در شکل    د ی با   بسط موضوع و شرح رو،    ن یدهد. از ا   ح یآن توض 

 [ 65] دنبال کند.  ایارزش مبادله  ی منزله به 

پرسد ی خود م   ی به نوبه   کی کند و از هر  ی را آشکار م   ایمبادله   یرابطه   هایشکل   یدر پ   ی مارکس پ   نی بنابرا 

تری داللت بسیط   شکل   بر   بسط و شرح   ن ی که ا  م ی کند. توجه داشته باش ی آشکار م   ج ی را به تدر   یی چه محتوا

 جود گواه بر ضرورت و   ی. در عوض، آشکار شدن ضرورت اول کندی ایجاد می تر مشخص   کند که شکلنمی 

در شکل   آشکارساختن  یضرورت ارزش را برا  بسط وشرح   توانی که از آن م   یی عزیمت است. نقطه   یدوم 

 یدو کاال  نی ب   ایمبادله   ی بطه را   یعن یاست،    ی دوم   انی ب   ترینبسیط دنبال کرد،    ایارزش مبادله   مشخص

همین شکل   ل ی تحل مشکل واقعی ما    ، ن ی نهفته است. بنابرا  بسیطشکل    نی متفاوت: »کل راز شکل ارزش در ا 

 [ 66است.«] 

یافته در ترین شکل، روشن است که ارزش کاال یعنی کار انتزاعی اجتماعًا الزم مادیت تر در این بسیط پیش 

دهد. عالوه بر این، ضرورتًا نسبی بروز نمی کاماًل   ایمستقل، فقط خود را به شیوه آن در شکلی خصوصی و  

[ بیش از هر 67کند.]ارز آن عمل می هم   چونهم یابد که  از طریق ارزش مصرفی کاالی دیگری بروز می 

آشکار فرایند  در  گام  نخستین  این  در شکل ضروری  چیز،  کاال  ارزشی  ارزش شدن محتوای  مثابه  به  اش 

 برداری شده بودند:تر توسط تحلیل پرده کند که پیش هایی را آشکار می اْی همان تعّین بادله م 

ی کتانی نیز تر به ما نشان داده بود، خود پارچه مان از ارزش کاال پیش را که تحلیل چه  آن   بینیم بنابراین، می » 

ی کتانی از کند. فقط پارچه ر می گیرد، تکراــ قرار می  کت  که در ارتباط با کاالی دیگری ــبه محض آن 

که کار در سرشت دارد. برای بیان این افکار خود به تنها زبانی که آشناست یعنی زبان کاالیی، پرده برمی 
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آید یعنی شمار می به   سان یک گوید کت تا جایی که با من  ی ارزش اوست، می اش آفریننده تجریدی انسانی 

 [ 68] «ست که خود من. ارزش است، از همان کاری تشکیل شده ا 

تر کشف کرده ی آن چیزی است که تحلیل پیش رسد که گویی کل موضوع اصلی ارائه به نظر می   سان بدین 

بی  ما  این همه  با  بازتولید حرکت درنگ کشف می است.  با  یعنی  با تصاحب »زبان کاالیی«  ما  کنیم که 

شوند. در در نبود کشف کند، اکنون مشهود می هایی که تحلیل قا ماندگار کاال در اندیشه، برخی تعّین درون 

کند که تکوین آن باید در اندیشه دنبال شود: ای واقعی تصریح می عنوان سوژه ی نخست، کاال خود را به وهله 

هنگام شکل بسیط ارزش محصول کار است و هم شود که شکل بسیط ارزش کاال هم »بنابراین نتیجه می 

 [ 69است با تکوین شکل ارزشی.«]  که تکوین شکل کاالیی منطبقاین 

که اندیشه شروع به ی عزیمت آن شرح دهد. به محض آن تحلیل نتوانست ضرورت کاال را به عنوان نقطه 

ی کند. در این مرحله کند موضوع فرق می اش با کاالی دیگر می ی اجتماعی بازتولید حرکت کاال در رابطه 

به  را  نقطه دوم، کاال خود  تعّین ی عزیمت ض عنوان  برای کشف  نشان روری  های مشخص شکل خاصی 

یابد. شرح در داری سازمان می ی تولید سرمایه وساز اجتماعی در شیوه دهد که در آن مادیت فرایند سوخت می 

 دارد که با مسیر هر تحلیلی بیگانه است.جا بازتاب مسیر بالفعل پژوهش است که در مسیری گام برمی این 

کند که بنا به آن مادیت رود و ضرورتی را آشکار می امر مشخص، پژوهش به پیش می   در این بازتولید ذهنی 

هنگام آشکار [ هم 70شود.] ای پدیدار می ی مبادله شده در ارزش کاال در همین شکل رابطه عام کار بازنمایی 

می است شده توسط ارزْش شکل غیرمستقی کند که غیاب ظاهری هر نوع وحدتی در مادیت کار بازنمایی می 

کند که این وحدت [ متعاقبًا، روشن می 71یابد.] که در آن وحدت عام فرایند مادی کار اجتماعی تحقق می 

تواند آن را در همین حرکت سازمانش، به بیان دیگر در همین حرکت ای دست یابد که می نیاز دارد به جلوه 

دیت جسمانی هر نوع شکل مشخص محصول ای، ما ی مبادله [ در واقع، در رابطه 72خود کاالها، سنتز کند.] 

شود. عنوان بیان سنتزی وحدت غیرمستقیم کار اجتماعی بدل می ارز عام به کار اجتماعی به شکل مشخص هم 

عام کار   ی مادیت داری بر پایه طور مشخص در سرمایه سازد که وحدت کار اجتماعی به این امر آشکار می 

 شود:دن انسان برقرار می شدِن بارآور بسیط ب انسانی یعنی َصرف 

شود... به ای اجتماعی تمامی انواع کار انسانی تلقی می ی کتانْی تجسد مشهود و حالت شفیره کالبد پارچه » 

های عنوان کاری که از تمامی شکل یافته در ارزش کاالها فقط در وجه منفی آن یعنی به این ترتیب، کار عینیت 

طرز بارزی شود. بلکه ماهیت مثبت آن نیز به یافته بازنمایی نمی نتزاع های مفید کار بالفعل ا مشخص و ویژگی 
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ی انواع کار بالفعل به سرشت مشترک کار که شکل عام ارزش همانا تحویل همه شود، و آن این متجلی می 

 [ 73]« شدِن نیروی کار انسانی است. انسانی به طور عام یعنی صرف 

هایی که ی خود نه تنها با کشف تعّین یافته توانیم ببینیم که بازتولید ضرورت کاال در شکل تحقق اکنون می 

هنگام شد هم کند بلکه اگر پژوهش در این مرحله قطع می ها ناتوان بود پیشرفت می تحلیل از توضیح آن 

فرایند تحلیل، وحدت کار اجتماعی   کرد. درها گیر می کرد که پژوهش در آن نمودهای بالفعلی را آشکار می 

رسد که توسط نبود کل می   به نظرچیزی    چون هم ی نخست  ی کاال در وهله شده در توانایی مبادله بیان 

ی دوم، تحلیل به نحو ناگزیری با این مادیت محتوای مادی در کار انتزاعی تعیین شده است. فقط در مرحله 

آید، ن وحدت غیرمستقیم کار اجتماعی به دست می ارزشی که با تعیّ شکل    تکوین در مقابل، در  شود.  مواجه می 

 ت جسمانی  شدن بارآور صرفعنوان  کیفیت مادی واقعی کار انتزاعی به   ه شود که چنین وحدتی بروشن می 

 مشخصیدر واقع، کار    آمده است.ارزش به دست    تجلی ترین  بسیط است. این شواهد از قبل در    منوطانسان  

ی قطب نسبی را تولید کننده اشغال   را بیان کند که کاالی  ایتواند کار انتزاعی کند، می ید می تول   ارز هم که  

به کند  آن  مادیت  که  دلیل  این  به  تنها  صرف،  با    یساده شدن   عنوان  انسانی  کار  دومی نیروی  مادیت 

ین گام ضروری در شناخت نخست که تحلیل  جا کند، از آن طور که مارکس اشاره می ت. همان وهمان اسیکی 

 ی در مرحله در مقایسه با دشواری ذاتی    رسد پرداختن به آنمی   به نظر واقعی است،  امر مشخص علمی یک 

 ی این مرحله   فقطبا این حال،  تر و حتی کافی باشد.  ن است آسا در اندیشه    امر مشخصدوم که شامل بازتولید  

تحلیلی اول  ی توانست در جریان مرحله ا دارد که می ر ممکنی دوم است که قدرت توضیح انتزاعات ظاهری  

 تر استآلود دین از طریق تحلیل بسیار آسان های مه زمینی آفریده   ی، کشف هسته واقعیت پدیدار شود: »در  

 یگانه. روش اخیر  ایجاد کرد را  مناسبات  های آسمانی آن  واقعی زندگی، شکل مناسبات  از    یعنیبرعکس،    تا 

 [ 74.] روش علمی است  یگانهدر نتیجه  روش ماتریالیستی و  

شود به ما نشان صورت خصوصی و مستقل انجام می به که  محصول کار اجتماعی    توسط شکل ارزشی  تکوین  

 یآگاهانه   ی غلبه دهی تولید و مصرف اجتماعی مستقیمًا با  داری، سازمان تولید سرمایه   ی داده است که در شیوه 

طور غیرمستقیم . برعکس، کار اجتماعی به یابد گیرد تحقق نمی مشخصی که کار فردی به خود می شکل مادی  

طور کلی، ان به انس بارآور  عنوان فعالیت  مادی کار به   مبتنی است بر همسانی  یابد کهبه وحدت خود دست می 

نیروی کار انسانی هنوز شکل مشخصی به خود نگرفته   شدن  صرفعنوان  به   ش عنوان کاری که مادیتیعنی به 

تواند بدون در نظر گرفتن آشکار شدن این شکل از سازماندهی فرآیند کار اجتماعی نمی   سان بدین   [ 75.] است

 ی پس از رسیدن به این نقطه، که در مرحله   هایش وجود دارد متوقف شود. شکل الزمی که در آگاهی سوژه 
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امری ای نسبتًا بیرونی بر اساس تکرار صرف آشکار شود، اکنون به عنوان  توانست به شیوه تحلیلی تنها می 

 شود:در اندیشه آشکار می حرکتش برخاسته از بازتولید  

هایی از افراد هستند یا گروه شوند، فقط به این دلیل که محصوالت کار افراد حقیقی  اجناس مفیْد کاال می » 

ی این افراد حقیقی مجموع کار جامعه دهند. مجموع کل کار همه کار خود را انجام می   دیگریک که مستقل از  

کنند در تماس مبادله نمی   دیگر یک دهد. چون تولیدکنندگان تا زمانی که محصوالت خود را با  را شکل می 

گیرند، سرشت اجتماعی خاص هر کار تولیدکننده فقط در عمل مبادله خود را قرار نمی   دیگریک اجتماعی با 

می  واسطه نشان  به  فقط  دیگر،  بیان  به  و دهد.  محصوالت،  میان  مستقیمًا  مبادله  عمل  که  مناسبات  ی 

ه بارز بخشی از کار جامع  چون هم کند، کار فرد  غیرمستقیم از طریق محصوالت میان تولیدکنندگان برقرار می 

 [ 76] « شود.می 

ارزشی نیست که قباًل از طریق تحلیل کشف   های ن تعّی  شرح شامل  صرفًا    شکل ارزش   تکوین در مجموع،  

کار   مستقْل  تولیدکنندگان متقاباًل  ی کهتواند نشان دهد که هنگام می   تکوینیشده بودند. برعکس، تنها چنین  

اجتماعی دیگری غیر از شرایط عمومی خود   مناسبات توانند به هیچ  ، نمی دهند را سازمان می   اجتماعی خود 

. کار کنند   به طور کلی  ، یا به بیان دیگربدن خود تکیه کنند   کردن بارآورصرف   توانایی عنوان حامالن فردی  به 

صرف کند. به   متعّین مشخصیعمومی را به شکل    تواناییخصوصی موظف است که این    ی هر تولیدکننده 

انجام   مشخص متعّین طور خصوصی کار انتزاعی خود را در قالب یک کار  ها به عبارت دیگر، هر یک از آن 

 یابد، کار انتزاعیِ   مادیت مفید  اجتماعًا  نیروی کار تحت یک شکل انضمامی    کردِن صرفدهد. اگر این  می 

 یابیِ شیئیت دیگر    ای با حامِلمبادله   ی ه عنوان ویژگی اجتماعی محصول آن برای برقراری رابط متناظر به 

انتزاعی    سان یک  انتزاعی اجتماع  ت شود. مادیمی   بازنمایی کار   بازنمایی  ش ارزش محصول  بسان   الزم   ًاکار 

می تعّی  سان بدین و  شود،  می  دست  به  را  کاال  یک  خاص  اجتماعی  اجتماعی ن  تولید  مادی  وحدت  آورد. 

اجتماعی   ی گیرند، رابطه غیرمستقیم برقرار است. شکل ارزشی که کاالها می خصوصی و مستقل در این شکل  

همین دلیل است که  شود. به آزاد برقرار می   طور غیرمستقیم توسط تولیدکنندگان متقاباًلاست که به   عامی 

قرار ت،  ها مسلط اسکه بر آن   ایعنوان حامل قدرت اجتماعی بیگانه به ها  ن آ   در مقابل   شانمحصول کار خود 

 .گیردمی 
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 گروندریسهی روش دیالکتیکی در گستره 

بودگی تاریخی کاال را به عنوان ها خاص نوشته گردیم. مارکس در این دست برمی   گروندریسه اینک به  

طور خصوصی و مستقاًل سازمان کند که در آن کار اجتماعی به ای آشکار می ی اجتماعی عام در جامعه رابطه 

 کند:یافته است و این امر تولیدکنندگانش را به عنوان اشخاص متقاباًل آزاد تعیین می 

وابستگی  ثابت مناسبات  تمامی انحالل هم  ای، مبادله  هایارزش  در هافعالیت  و  محصوالت  یهمه  انحالل » 

دهد. می  قرار  فرض پیش  را  دیگر یک  به  تولیدکنندگان عیارتمام  وابستگی هم و  تولید، در شخصی )تاریخی( 

֯ معاش خود  وسایل  به  محصولش  تبدیل  که  طور همان  است،  وابسته  دیگر افراد تمامی  تولید  به فرد هر  تولید 

 به  نسبت  که  افراد ی جانبه همه  و متقابل  وابستگی  این..  بود. خواهد  وابسته دیگر افراد  تمامی مصرف به 

 تجّلی  ای مبادله  ارزش  در  اجتماعی  پیوند سازد. اینمی  را   شان اجتماعی  پیوستار  هستند،  اعتنابی  دیگریک 

. او شود می  بدل نفسه فی  محصولی و فعالیت به ابتدا  یا محصولش  فعالیتش فرد،  هر برای آن  در  که  یابدمی 

 جیب  در  جامعه،  با  را  پیوندش نیز  و اجتماعی  قدرت  وی...   ،ای ارزش مبادله  کند، تولید  عام محصولی  باید 

 چیز آن  از را  اجتماعی قدرت دارد.  اختیار  در  چیز  یک  شکل  در را  اجتماعی قدرت  فرد  کند. هر می  حمل  خود 

 [77] «بسپارید.  دیگری  اشخاص  اعمالش[ بر  ]برای اشخاص  به را آن  باید  گاه بگیرید، آن 

و   گروندریسهوبسط روش دیالکتیکی که میانجی  برسد که تفاوت در شرح   به نظرگاه ممکن است  آن 

ی اساسی بر اساس همان مسئله   سرمایهشود که  تر جزییاتی محدود می است، به غنای بیش   سرمایه 

ای با ترین شکل مناسبات اجتماعی عام در جامعه کند )یعنی بسیط را ارائه می   گروندریسهآشکارنشده در  

پیمود،   ریسهگروند کنیم که مارکس در  که ما مسیری را بررسی می افراد متقاباًل آزاد(. اما به محض این 

تعّین می  ببینیم که کشف  دنبال می توانیم  را  تحلیلی  اساسًا مسیر  ارزش هنوز  از منظر های  کند. در واقع، 

از  روش  بخش  این  خاص  غنای  که   گروندریسهشناسی،  است  واقعیت  این  در  مارکس  آثار  میان  در 

بر این   سرمایهند. استدالل در  ک روی سنگینی می سازد که در فاز تحلیلی بر پیش حدومرزهایی را شفاف می 

طور که در زیر نشان خواهیم داد، اولویت مسیر کند. همان ها در جریان بازتولید سنتزی غلبه می محدودیت 

های مشخص رو در شرح و بسط این جوهر به شکل تحلیلی در حدومرزهای شناخت از جوهر ارزش و از این 

 یابد.اش بازتاب می ضروری 

صورت   به  که  می مارکس  پیش  در  تحلیلی  می   گروندریسهرود،  تعیین کشف  در  اصلی  موضوع  کند 

کند که وحدت یافتن کار اجتماعی است. وی کشف می عنوان کاال همانا سازمان مادیت های مصرفی به ارزش 
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 یابد. با این همه، او فقط با مادیت کار انتزاعی طور غیرمستقیم از طریق گردش کاالها بروز می این مادیت به 

 شود:تحت نمود خارجی ضد آِن به مثابه غیبت تام و تمام هر نوع مادیتی مواجه می 

فقط به یک نسبت کّمی خاص، به شود، نه ای می ارزش مبادله   ( یک فعالیت  یا )که یک محصول  هنگامی » 

برابر کند چه کمیتی از کاالهای دیگر با آن  یعنی به عددی که بیان می  ــ   شود یک نسبت عددی، بدل می 

زمان باید به لحاظ کیفی دگرگون شود، کاالهای دیگر است بلکه هم   ارزهم   ارز آن، یا در چه نسبتی است، هم 

ی، بدل و سان یک گذارده، در واحدهای  به نحوی که هر دو کاال به مقادیر نام   به عنصر دیگری مبدل شود،

باید به زمان کار، یعنی  د.  پذیر شون درنتیجه قیاس  به چیزی کیفیتًا متفاوت با خودش، بدل شود کاال ابتدا 

یافته؛ زمان کار نه در ی زمان کار، بلکه زمان کار ماّدیت مثابه نه زمان کار به   زیرا کاال - 1کیفیتًا متفاوت  ) 

زیرا کاال  -2نتیجه است؛    <در شکل > فرآیند، بلکه    <در شکل > سکون؛ نه    شکل حرکت، بلکه در شکل

کار  شیئیت  زمان  دارد    طوربه یافتگی  وجود  در تصور  فقط  نیست که  کار جدا ) عام  فقط  کاال  از  خود  شده 

ی متعّین کاری متعّین و به لحاظ طبیعی ، بلکه نتیجه ( به لحاظ کّمی است  اش، فقط کاری متفاوت کیفیت 

داری متعّین تا بعد به عنوان کمیتی متعّین از زمان کار، مق   ( دیگر تفاوت دارد   متعّین است که کیفیتًا با کارهای

 [ 78]« .مقایسه شود زمان کار، مقادیر کار، قابل  های دیگر از کار، با کمیت 

 اشمحتوای مادی است که ویژگی تاریخی   ترین بسیط اجتماعی فاقد    عام رسد که رابطه  می   به نظر   سانبدین 

از وحدت   حرکت آن است. این بدان معنی است که مارکس هنوز کشف نکرده است که    کرده اعطا  آن را  

طور غیرمستقیم خود را از طریق گیرد، تا به طور کلی سرچشمه می مادی جامعه برای انجام کار به   توانایی

طور خصوصی و مستقل اعمال شده است، تحمیل کند. به   توانایی این  در آن  که    مشخصمادی    های شکل 

ترین محتوای بسیط منتسب به    ذهنی   ًاشود که گویی از ماهیت انتزاع ای ارائه می براین، حرکت آن به گونه بنا 

 ارط یک بازنمایی صرف، یعنی به یک ساخت ای چنین محتوایی به شر تحویلاست. با   نشئت گرفتهخاص آن  

جای پاسخ رسد. به به نظر می وارونه    متعاقبًااندیشه    از طریقآن    مشخص های  شکل   وبسط شرح ،  ذهنی   ًاانتزاع 

 لحاظبه   اندیشه  حرکترسد که خود  نظر می  کند، بهبه این واقعیت که اندیشه از حرکت واقعی پیروی می 

ایجاد می   مشخص   هایمفهومی آن شکل  ارزش   ؛ شود کند: »محصول کاال می را   ؛ شود می   ای مبادله   کاال 

پولی خود را به صورت پول از آن جدا  ویژگی این ؛آن است  ماندگارپولی درون  ویژگیای کاال، ارزش مبادله 

 [ 79«]کند...می 

 عدا، بکند: » دهد و ماهیت وارونه آن را آشکار می را در معرض انتقاد قرار می   وبسطاین شرح خود مارکس  

 آلیستیی ایده شیوه  این  تا  شد  خواهد  الزم   نشود، وقفه دچار  پرسش این  با بحث  جا این  فعالً  که آن  برای 
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 مفهومی  های تعّین صرفًا    موضوْع گویی  که  دهد  ارائه  را  فرانمودی  شود می  سبب  که  کنیم  تصحیح  را  بازنمایی 

 ای؛ مبادله  ارزش شود؛ کاال،می  کاال فعالیت(  محصول )یا عبارت: این  ویژهبه  است. مفاهیم این  دیالکتیک و 

 [ 80]پول.«  ای، مبادله  ارزش 

 حلراه تا بر    گذاریممی کشف شده است را کنار    گروندریسه  قباًل در چه  آن   شرح در    پیشرفت ی  بحث درباره 

ی و نقطه   گروندریسه عزیمت    ی نقطه   جی م که میانشوی تمرکز  م دیالکتیکی    وبسطشرح جهش کیفی در  

این ود.  ش به طور کامل تکمیل می   سرمایهبعدها در  است و    پیرامون نقد اقتصاد سیاسی   عزیمت 

نیروی کار انسان، بدن انسان،   نوعی  بارآور  شدن صرف   مثابه در کشف کیفیت مادی کار انتزاعی به  حل  راه 

ویژگی   چون هم شود،  به صورت خصوصی و مستقل انجام می جا که  از آن مغز و غیره نهفته است که    عضالت، 

شکل ارزش توسط مارکس ممکن   وبسطشرح شود. چنین کشفی تنها با  می بازنمایی    شاجتماعی محصول 

 شد. 

بر شیوه   مشخص های  ن کاال به شکل ترین تعّیبسیط از    رفتپیش   وبسط شرح خود، این    ی به نوبه  ی آن، 

ی تحلیْل در این شیوه گوید  می   گروندریسهطور که مارکس در ابتدای  همان   گذارد. مارکس تأثیر می   تحلیل

کند. در عوض، نمی   حرکت «  بسیطهای انتزاعی یا  برای رسیدن به »مقوله   واسطه مر مشخص بی ا دیگر از  

»ارزش«   نه رو: » کند. از این حرکت می واسطه  امر مشخص بی شکل خاص    ترین بسیط تحلیل با هدف کشف  

 [ 81موضوعات من است.«]  اقتصادی   امر مشخصترین  بسیط   عنوان{}به   کاال...  بلکه و نه »ارزش مبادله«  

 امر مشخصتر، در خود  عبارت دقیق کند. به به امر انتزاعی حرکت نمی   مشخصاز امر  صرفًا    بنابراین، تحلیل

دهد، کشف کند. از سوی تجلی ضرورت خاص آن را تشکیل می   ترین بسیط کند تا شکلی را که  نفوذ می 

رو، . از این رودنمی   های آن پیش ظاهری جلوه  ی وکلدر تکرار   عام وجوی ضرورت  دیگر، تحلیل نیز با جست 

ای که اصاًل برسد: »خواننده   امر مشخصترین  بسیط تواند به  می   تکینفقط در شرایطش به عنوان وجود  

[ allgemeinen]  عام [ به einzelnenمرا دنبال کند، باید تصمیم بگیرد که از خاص ] حرف خواهد می 

 [ 82«].گذر کند 

 سرمایهبه  گروندریسهروش دیالکتیکی از  تکوین نیکالوس }مارتین{ اکنون با بازگشت به روشی که 

شیوه را   بین  تفاوت  پژوهش به  شیوه   ی  و  اولی  ارائه در  دومی    ی  می در  را ،  کاهد فرو  خود  بحث  موضوع 

می جمع  خوانش  بندی  می او  کنیم.  نادیده  را  واقعیت  در  این  پژوهش  که  خود گیرد  و  اوج  در ،  واقع  در 

شده شکل ارزش آشکار   وبسط شرح (، در  هر نوع نمودیرو قادر به غلبه بر  از این و  )   خود  ی ترین مرحله مند قدرت 
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به وضوح در   پژوهش کند که روش  همراه با رایشلت استدالل می   چنین هم است. نیکالوس    سرمایه در  

اما  مقابل   گروندریسه  بنابراین آن   سرمایه در    عامدانه شاهده است  را پنهان شده است.  ها این واقعیت 

 در هر مرحلْهبر اساس آن  شود که  متوسل می   سرمایه در    شرح ای از  گیرند که مارکس به شیوه نادیده می 

در    وجه دو    وحدِت به دیالکتیکی را آشکار می پژوهش  ذاتی  با   مارکسطور کلی،  کند.  را  ارائه  هر »گره« 

کند تا به تحلیل ضرورت آن می   آغازاست  واسطه  بی   مر مشخص رسد یک ا می   به نظررویارویی با چیزی که  

دنبال   اش بخشی تحقق خودد، آن را در  و ش می کشف   واسطه ضرورت آن امر مشخص بی بپردازد. هنگامی که 

است. این   شده شناخته یک امر مشخص    ینک اولیه بازتولید شود، اما اامر مشخص  کند تا زمانی که  می 

رخ نداده است. مارکس   سرمایه و    گروندریسه دیالکتیکی بین    ی بدان معنا نیست که هیچ تغییری در ارائه 

شرح اش باید طی کند، از  شکل ضروری جهتی که تکوین محتوا در    ی باره صریح در   تأمالت   طور مشخصبه 

بیرونی محتوا  تکوینی  خود   ذهنی بازتولید    نسبت به دقیق،    ی ، به بیان تأمالت حذف کرد. با این حال، این    خود 

مارکس   پژوهشس در پرتو تفسیر خود، راهبرد خواندن زیر را برای »درک« روش  و. نیکال آیند شمار می به 

هگل و   منطق نان لنین(  ، سپس )در راستای سخ گروندریسه معاصر باید    ی کند: ابتدا خواننده توصیه می 

بسیار متفاوتی منجر   نکات ضمنیرویکرد ارائه شده در این فصل به  [  83] . را بخواند   سرمایه در نهایت  

 گروندریسه به    منطقکرد که از  را تولید می   دانش اصلیشود. به لطف این واقعیت که مارکس باید  می 

ترین بالیده (  )روِش  « آناتومیِ »   از آِن خود کردِن  توانیم با می ابتدا  ، ما  رفت پیش می   سرمایه به    جا آن و از  

نقد اقتصاد سیاسی   تر بالیده خود را تقویت کنیم،. این شکل    بازشناسی  فرایند   ،سرمایه موضوع، یعنی  

 است. منطق تر  و روش ابتدایی   گروندریسهدرک روش   راه حاوی  

شکافی خواهد بود   ارائه شود، همیشهجوی روش دیالکتیکی معکوس  و قدر هم که توالی جست ه اکنون، هر چ 

از کل بخش باید  آلتوسر )تاکید در اصل( که    وغریب عجیب «  اکید  ی بین رویکردهایی که ذکر شد و »توصیه 

چه باید فهمید« « که مانع درک »آن باریزیان   شدت »تأثیر هگلی« »ب  تا از  کرد نظر  صرف   سرمایه اول  

 [ 84]د. شو شود، اجتناب  می 
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 ی کارگر ی عزیمت ... آگاهی طبقه ی نقطه بار دیگر درباره 

 ی انقالبیی سوژه به منزله 

عنوان امر مشخص از طریق اندیشه به  بازنماییو  بازتولیدی تفاوت اساسی شکل و محتوا بین ما درباره 

گامی است در تکوین   گروندریسهدیدیم که چگونه    چنین هم های شناخت عقالنی بحث کردیم.  روش 

 رسد.به اوج خود می   سرمایهی روش بازتولید که فقط در  اولیه 

را معلق   پیرامون نقد اقتصاد سیاسیبه    گروندریسهی عزیمت از  ی تغییر در نقطه اما هنوز مسئله 

. وجو کرد جست   گروندریسهگذاریم. ما از همان آغاز گفتیم که این تغییر را باید در همان متن  باقی می 

ترین شکل عنوان بسیط های کاال به تر، کشف تعّین های قدیمی نوشته ادعا کردیم که در این دست   چنین هم 

داری از طریق فرایندی اساسًا تحلیلی انجام شد. اما اکنون ی تولید سرمایه مناسبات اجتماعی عام در شیوه 

همان  که  کنیم  اضافه  آشکارکردن شکل باید  در  مارکس  که  مناسبات های مشخطور  این  از  برگرفته  ص 

می  پیش  به  عام  متن  اجتماعی  وحدت  به   گروندریسهرود،  پیش  از  مرحله واسطه بیش  بازتولید ی  ی 

تعیین می  بزنگاهی حساس در متن کسب دیالکتیکی  در  بعدتر  را  بیان خود  این واقعیت آشکارترین  شود. 

به می  تعّین کند.  آشکار شدن  از  تول های شیوه طور خاص، پس  آن، ید سرمایه ی  در وحدت مشخص  داری 

گزینی سرمایه را در سازمان آگاه طور کامل ضرورت جای رسد که در آن به ای می بازتولید دیالکتیکی به نقطه 

 کردن ضرورت مورد بحث نیست زیرا کل کند. در این نقطه، تحلیل قادر به آشکارزندگی اجتماعی آشکار می 

امر مشخص موجود اهمیت د چه  آن  بالقوگی درون در   مثابه ماندگارش برای تصریح نفی خود به ارد، همانا 

گی محروم از محتوای ی آن بالقوه تواند از ارائه مناسبات اجتماعی عام است. تحلیل در مقابل این امر نمی 

غذاخوری   های برای سالن  )کُنتی آن؟  از نوعِ(آشپزی   دستوراش فراتر برود و آن را تحت عنوان » انضمامی 

داری در اندیشه، آن هم در  ی تولید سرمایههای شیوهمارکس با بازتولید تعیّن[  85] شود.آینده« متصور می

ی  کند که ضرورت تاریخی این شیوهی امر مشخص موجود، آشکار میوحدت خویش به عنوان برسازنده

شدن  ور کارگر را از طریق اجتماعیشود که در آنْ بنیاد مادیت فعالیت بارآتولید از شکلی خاصی ناشی می

 کند:کار خصوصی دگرگون می

مزدی،  کار  و  سرمایه  تضاد شکل در اجتماعی کار کردنوضع  یعنی یافته،شیئیت  کار با زنده کار یمبادله » 

را  یافته دگردیسی  طبیعِی ی ابژه  دیگر است... کارگْر ارزش بر متکی  تولیِد و ارزش  یرابطه  نهایی تحول

 فرآیند صنعتی به که را طبیعی فرآیند او اکنون  دهد؛ نمی  قرار خودش و ابژه بین میانجی  عنصر  عنوان  به 
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 کند، قرار می  آن ارباب  را خود  که  طبیعت غیرارگانیک، و  خودش  بین میانجیْ  عنوان به  کند،می  دگرگون 

 دگرگونی رخ  این  که هنگامی  ایستد. می  آن  کنار  باشد،  تولید  فرآیند اصلی عامل  کهآن  جای به  او  دهد.می 

بلکه  کند،می  کار آن  برای  که زمانی  نه و است  انسان  خود  توسط  شده انجام  یواسطه بی  کار  نه دهد، می 

 عنوان یک به  اش هستی  ی واسطه  به  آن  بر  سلطه  و طبیعت  از  اش و فهم   درک  اش، عام  بارآور  نیروی  تصاحب 

ثروت  و  تولید  ی پایه سنگ  ی منزله به  که   اجتماعی  فرد  تکوین  خالصه،  طور به   است،  اجتماعی  ی هستنده 

 و  علم  های قدرت  تمام  سویی از سرمایه است... بنابراین، متناقض شود... خود سرمایه فراروندیمی  ظاهر 

 کار زمان از مستقل نسبی(  طور )به  را  ثروت  تا  خواند می  را فرا اجتماعی، تبادل و اجتماعی  ترکیب طبیعت،

 سان بدین  که  را عظیمی  اجتماعی  نیروهای  خواهد می  سوی دیگر،  بیافریند. از  مقصود  آن  برای  شده  اعمال 

 که ارزشی حفظ  برای  ضروری حدومرزهای درون  را هاآن  شوند و  گیری اندازه  کارْ  زمان با اندشده  خلق 

 متفاوت  ی جنبه  دو  اجتماعی  مناسبات  و بارآور نیروهای کند.   ارزش حفظ  عنوانبه  است،  شده  خلق ترپیش 

 تا ،هستند  وسیله هم صرفًا    و شوند می  ظاهر  وسیله  عنوان  به صرفًا   سرمایه  منظر  از اجتماعی فرد  یتوسعه 

  [ 86]« هستند. پایه  آن  پاشاندن  ماّدِی شرایط  ها درواقع، آن  دهد. اما  اش ادامهحقیرانه  ی پایه  بر  را  تولید  بتواند

داری، بار دیگر ی تولید سرمایه گونه کشف تعّین تاریخی مشخص شیوه مارکس تقریبًا بالفاصله پس از این 

شود. با این همه، دیگر این چیزی انتزاعًا تحلیلی رو می ه روب گروندریسه های ارزشی آن در با کاال و تعّین 

ساده  یادداشت  از  بعد  مارکس  باید  نیست.  فصل  این  »به  بازگردم« ی  آشکار  [ 87] دوباره  به  کردن  شروع 

کند. ی تولید می ترین شکل مشخص مناسبات اجتماعی عمومی در این شیوه عنوان بسیط های کاال به تعّین 

شوند. وبسط دادن کرده است قطع می های اولیه در همان اول کار که تازه شروع به شرح نوشته اما این دست 

دهد. با این همه، این روایت می   1859  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی  شان جای خود را بهی متن بدنه 

کند که تکوین بازتولید امر مشخص نقد اقتصاد سیاسی مارکس است که این نکته را روشن می   1858-1857

 کند.ی عزیمت را تعیین می از طریق اندیشه )و نه تحلیل( چیزی است که ضرورت این نقطه 

فرض کرد   گروندریسه غاز به طور مشخص تغییر کرده است؟ مارکس در آغاز  ی آ اکنون چگونه این نقطه 

، این سرمایه و    گروندریسه« هستند، در حالی که در  در جامعه  دکنندهی افراد تول ی عزیمت » که نقطه 

کنند.« می گیریم: »افرادی که در جامعه تولید  ی عزیمت به »کاال« بدل شد. این گزاره را در نظر می نقطه 

دادن شان انجام دهند عبارتست از سازمان نخستین گام که این افراد الزم است برای انجام تولید اجتماعی 

ای که در ها باید کار مشخص مفیدی سپرده شود تا برای دیگران انجام دهد. شیوه آن: یعنی به هریک از آن 

شان در مقطعی است که مناسبات اجتماعی عمومی کنند فقط اعمال  این افراد چنین سازمانی را آشکار می   آن 
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چرخه  آن  می در  جریان  به  جامعه  زندگی  فرایند  نقطه سان بدین افتد.  ی  مطالعه ،  در  عزیمت  » ی  افراد ی 

ارائه « همانا مطالعه و بررسی بسیط در جامعه  دکنندهی تول   شده توسط مناسبات اجتماعی ترین شکل خاص 

داری چیست؟ مناسبات ی تولید سرمایه است. این شکل خاص در شیوه   ی تاریخی شان در هر دوره عمومی 

آن  که  غیرمستقیم  است  مناسباتی  برعکس،  نیست.  افراد  میان  مستقیم  مبادله اجتماعی  طریق  از  ی ها 

ارز کار انتزاعی های هم های کمیت یافتگی عنوان مادیت شان به محصوالت کار اجتماعی خصوصی و مستقل 

و   پیرامون نقد اقتصاد سیاسی طور خالصه، آن مناسبات اجتماعی همانا کاالست.  ه دهند. ب انجام می 

کنند که مارکس تا آن زمان به عنوان امر ضروری ی آغاز می سان یک ی عزیمت دقیقًا  هر دو از نقطه   سرمایه 

تشخیص دهد دهد تا  مطرح کرده بود. اما پیشرفت او در بازتولید امر مشخص از طریق اندیشه به او اجازه می 

و از  ترین شکل مشخصی است که حامل توانایی برای سازماندهی کار اجتماعی ــکه این چیز، کاال، بسیط 

ی ای است که افراد رها از وابستگی شخصی هستند. کنترل آگاهانه ــ در جامعه  رو مصرف اجتماعی این 

هنگام فقدان کامل کامل هم شخص که متناظر با تحقق خصوصی و مستقل آن است،    کامل بر کار فردی 

اجتماعی  سرشت  بر  آگاهانه  می کنترل  ایجاب  را  این شان  از  قدرت کند.  به  انسان  فرد  تبعیت  های روست 

 یافته در محصول کارش.اجتماعی شیئیت 

روش علمی نیست. روش علمی   طبیعی ی روش نگاهی بکنیم. بازنمایی منطقی شکل  بار دیگر به مسئله 

دادن عمل، خود یک شکل اجتماعی توانایی انسان برای سازمان   سان بدین های آگاهی، و  ی شکل همانند همه 

 چنین هم تاریخًا متعّین است. در مقابل این شکل از آگاهی، بازتولید امر مشخص از طریق اندیشه وجود که  

مارکس ضرورت تاریخی این روش را »که در جوهر خویش حامل مناسبات اجتماعی تاریخًا متعّین است.  

داری شرح و ی تولید سرمایه گزینی شیوه عنوان شکل ضروری آگاهی در جای انتقادی و انقالبی است«، به 

ان مارکسیست به کلی گرپژوهش بسط داد. با این همه متعاقبًا این روش به محاق رفت و حتی از سوی خود  

طبقه کارگر با   ی پرسش را در مرکز بحث شکل آگاه   ن ی است که ا  آن متن    ن یهدف افراموش یا پاک شد.  

 قرار دهد. ه یاز سرما  رونده فرا  پراتیک   ی قدرت سازمانده 

 

  Method: Fromعنوان  با   Laboratory Marx’s In کتاب  اول   یپاره   از   است  ایترجمه   حاضر  یمقاله  * 

the Grundrisse to Capital از  Juan Iñigo Carrera . 
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 دارد؟   تیاهم یستیالیماتر  سم ینیدر فم ز یچه چ

 ی ستیمارکس سمینینقد فم

 

 2022سپتامبر  3

 نس مهی. خی: مارتا اینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

 مقدمه

پرتب روزهای  زنانوتاب  در  آزادی  چهار  ،  جنبش  اندیشهشناسایی  در  اصلی  فمینیستی  جریان  ی 

)با دغدغهامکان لیبرال  بود:  برابری اقتصادی و سیاسی در چارچوب سرمایهی دستپذیر  داری(،  یابی به 

به مردساالری  و  مردان  بر  )متمرکز  )منتقد  رادیکال  سوسیالیست  زنان(،  بر  ستم  اصلی  عوامل  عنوان 

تا آنسرمایه اجتنابداری و مارکسیسم،  های  های منتسب به مارکسیسم به نظریهگراییاز تقلیل  جا که 

داری و پدرساالری را مسلم  کنش بین سرمایهای انجامید که اشکال مختلفی از برهمهای دوگانهسیستم
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های  ی نسبتاً معدودی از فمینیستی عدهشدهاذانگاشتند(، و فمینیسم مارکسیستی )موضع نظری اتخمی

مناز   ــ  متحده  ایاالت خود  به جمله  که  توسعهــ  نظریهدنبال  پتانسیل  درک  ی  برای  مارکسیستی  ی 

 ی ستم بر زنان بوده است(.  دارانههای سرمایهخاستگاه 

های  آثاری غنی و پیچیده است که درعین حال شکاف  ازحد ساده از مجموعههایی بیشها توصیفالبته این

ک را،  زنان  بین  مهم  اجتماعی  و  سیاسی  مینظری،  بازتاب  دارد،  ادامه  امروز  به  تا  تأثیرات  ه  داد. ظهور 

بیان    چونهمهای مردمی برای فمینیسمی که  مدرن در کنار چالشپردازی پساساختارگرایی و پستنظریه

شد، ی متوسط و متوسط باالی زنانِ »جهان اول« تلقی میهای زنان سفیدپوست طبقهنیازها و دغدغه

افزایش شاخه تعریف سوژهاندیشههای  باعث  فرآیند،  این  در  فمینیستی شد.  بیشی  فمینیسم  ازپیش  ی 

گرایانه همراه با نقدهای مبتنی بر ترجیحات  ای ذاتعنوان مقولهدشوار شد، زیرا نقد پسامدرن از »زن« به

تفاوت و  جنسی  قومیتی،  بینژادی،  ظاهراً  تکثیر  به  منجر  ملیتی،  »موقعیتهای  سوژه«،  پایانِ  های 

داری )عمدتاً در  فرهنگی و هویتیْ جایگزین تمرکزِ پیشین بر سرمایه  ها«، و »صداها« شد. سیاستهویت»

های مارکسیست( و شکاف طبقاتی میان زنان شد؛ امروزه طبقه به »ایسمی« دیگر تقلیل  بین فمینیست

دهد، چیزی را شکل می با جنسیت و نژاد نوعی مانترا   همراهدیگری از ستم که  یافته است؛ یعنی به شکل

ی  پردازی دربارهدانم، نظریهپردازی و پژوهش لحاظ کنند، هرچند، تا جایی که من میکه همه باید در نظریه

 کنش، ارتباط متقابل و غیره(. تنیدگی، برهمماند )مثالً درهمها باقی میآن در سطح استعاره

فراخو پیش،  سال  چند  دلیل  همین  مابه  در  مقاله  برای  دربارهنی  انتشار  دست  در  کتابی  ی  ورد 

برایم بسیار خواندنی بود. توصیفی که ویراستاران: کریس اینگراهام و    ( MaFem) ماتریالیستی فمینیسم

قابل من  برای  بودند  داده  ماتریالیستی  فمینیسم  از  هنسی  مارکسیستی  رزماری  فمینیسم  از  تمیز 

(MarxFemآن نبود.  امیدوارکننده(  پیشرفت  نظریهچنان  در  فمینیستی  ای  از  می  نظر بهی  که  رسید 

ی فمینیسم ماتریالیستی به  دم تا برای ایجاد سلسله گفتگوهایی الکترونیکی دربارهویراستاران دعوت کر

می فکر  ابتدا  بپیوندند.  ماتریالیستیمن  فمینیسم  که  فمینیسم  صرفاً    کردم  به  اشاره  برای  دیگر  روشی 

. با  پردازی فمینیستی هستندهای متمایزی از نظریهکردم؛ این دو شکلمارکسیستی است، اما اشتباه می

رود درجاتی از  ها وجود دارد که انتظار میهایی بین آناین حال، دربرخی از آثار فمینیستی چنان شباهت 

 دو یافت شود.  سردرگمی بین آن

تفاوت فصل،  این  نظریهدر  در  مهم  جریان  دو  این  گرایشهای  بازگشتِ  دالیل  و  فمینیستی  های  ی 

ایدهچرخشی نظری بهای که  فمینیستی به ماتریالیسم را در دوره اقتضاگرایی در آکادمی سمت  آلیسم و 
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های متناقضی که زیر پوششِ ماتریالیستی  رسید، شناسایی خواهم کرد. با توجه به دیدگاهمسلط می  نظر به

وجود دارند، من در جهت تفکیک روشن بین فمینیسم ماتریالیستی و فمینیسم مارکسیستی، و برای بازگشت  

ی اهمیت سیاسی تحلیل نظری بسنده  داری بر زنان و در نتیجهل تأثیرات مخرب سرمایهدلیبه دومی که به

 ها ضروری است، استدالل خواهم کرد.  بختی آناز علل نگون

 فمینیسم ماتریالیستی چیست؟ 

ماتریالیستی فمینیسم  نظریه(  MaFem) تعریف  نیست؛  آسانی  فمینیست  کار  را  خود  که  پردازانی 

ها، و در نتیجه نوع  کنند در درک خود از معانی این برچسبماتریالیست یا فمینیست مارکسیست معرفی می

شان ممکن  و درک شخصی  ها، بسته به تعلق نظریکنند، متفاوت هستند. فمینستدانشی که تولید می

دیاست در طبقه آثار  باشند، بهگر فمینیستبندی  ایجاد خطوط مشخص مرزبندی  ها متفاوت  طوری که 

[ را در نظر بگیرید.  1]برای مثال، آثار فوگلنظری بین و درون این اصطالحات کلی تا حدودی دشوار است.  

های سوسیالیست )که  پنداشتم فوگل فمینیست مارکسیست است زیرا برخالف فمینیستمن همیشه می

های غیرتاریخی پدرساالری را مطرح  های منتسب به مارکس باعث شد نظریهگراییقلیلاحترازشان از ت

بر  کامالً    ی مبنایی از ستم بر زنان مثابه[، او مارکسیسم را جدی گرفت و تحلیلش از بازتولید به2کنند(]

 منتشر  سنت مارکسیستی استوار است. با این حال، عنوان فرعی کتاب اخیرش )مجموعه مقاالتی که قبالً

را یک فمینیست سوسیالیست   ماتریالیستی« است که در آن خود  شده است(، »مقاالتی برای فمینیسم 

می میمعرفی  اظهار  و  فمینیستکند  که  جایدارد  »درپی  سوسیالیست  نظریههای  سنت  پردازی  گزینی 

[ این قطعاً برای  3ند.«]از ستم بر زنان بود  «ماتریالیستی»زنان، با درکی    یهی مسئل سوسیالیستی درباره

»تقلیل رد  است؛  خبر جدیدی  به  من  منجر  فمینیسم سوسیالیستی  توسط  مارکسیسم  و  مارکس  گرایی« 

شیوهب دلتالش   از  خارج  در  »پدرساالری«  استقرار  برای  آنان  درخواهی  و  تولید  نقطه ی  از  نظر  نتیجه، 

ماتریالیسم برای برجسته کردن نقش کلیدی  گوید  ی مارکسیستی، خارج از تاریخ شد. فوگل به ما مینظریه

 چنینهمــ در تعیین شرایط منتهی به ستم بر زنان استفاده شد. ماتریالیسم   از جمله تولید خانگی تولید ــ

ی فمینیستی و درون چپ استفاده شد.  ن »پرچمی« برای قراردادن فمینیسم سوسیالیستی در اندیشهاعنوبه

طور که برخی منتقدان ادبی ترجیح  توان، آنکند که فمینیسم ماتریالیستی را نمیاستدالل میبنابراین فوگل  

[ و آیا  5]ا تحلیل انگلس ماتریالیستی نبود؟[ اما آی4] شی در مطالعات فرهنگی تقلیل داد.دهند، به گرایمی

عمومی و   ولید ــهایی را که ت [( روش7[ و پگی مورتون]6های مارکسیست )مارگارت بنستون]فمینیست

  دهند، کشف نکردند؟کشی قرار میــ زنان را تحت ستم و بهره خانگی
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درباره نظرات مختصر  جنبهاین  از  برخی  ماتریالیستی  فمینیسم  از  فوگل  درکِ  آن  های مشکلی  را  ساز 

نظریهبه در  برای شناسایی گرایشی خاص  که  نظرعنوان اصطالحی  در  فمینستی  است،    ی  گرفته شده 

ی غالب  ای را محو کند که بین فمینیسم سوسیالیستی، رشتههای کیفیتواند تفاوتکند. و میرجسته میب

ایاالت در  فمینیستی  دهه تفکر  اواخر  در  مارکسیست1970 و  1960 یمتحده  و  فمینیسم   ، 

 دهم،سبت نمیهایی را به فوگل نچنان وجود دارد. من چنین انگیزهشده، وجود داشت و همراندهحاشیهبه

رغم استفاده کنم که بهمتحده اشاره می به تأثیرات چنین تفسیری از فمینیسم سوسیالیستی ایاالتصرفاً  

سرمایه به  مارکسیستی  ارجاعات  و  اصطالحات  نظری،  از  لحاظ  به  انتزاعی    چونهمداری،  نفی  نوعی 

 فمینیستی از مارکسیسم توسعه یافته است. 

توریل موی و جنیس    نظر بهها نیز به دالیل مختلف با تفسیر فوگل مخالفند. برای مثال  سایر فمینیست

ها،  [ آن8] است.«  ی بین فمینیسم سوسیالیستی و فمینیسم ماتریالیستی »به دور از وضوح« رادوی، رابطه

سردبیربه شمارهعنوان  ویژهان  جنوبی نامهفصل  یی  آتالنتیک   The South Atlantic ی 

Quarterly)  )  که به این موضوع اختصاص یافته بود، نظریه یا تعریف واضحی از این اصطالح ارائه

کند،   دهد تا خودْ این اصطالح را تعریفنامه به خواننده عناصر الزم را میکنند. احتماالً محتوای ویژهنمی

بخش«  ی رهاییعنوان »روایتفرهنگی انضمامی، و به فمینیسم بهی  ی نویسندگان به تحلیل تاریخهمه  زیرا

شرح زیر تعریف  [ یکی از این نویسندگان، جنیفر ویک، فمینیسم ماتریالیستی را به9]تعهدی مشترک دارند.

 کند:می

مادی» شرایط  بررسی  بر  که  است  که تحت  ایفمینیسمی  دارد  نظام  تأکید  جمله  آن  از  اجتماعی،  های 

مراتب  ی این )سلسلهیابند... فمینیسم ماتریالیستی از مشاهدهمی  مراتب جنسیتی توسعههای سلسلهنظام

ی مناسبات اجتماعی و  کند و درعوض شبکهتنهایی اجتناب میعنوان تأثیر ... مردساالری بهجنسیتی( به

سازد؛ ... فمینیسم ماتریالیستی استدالل ای مادی و تاریخی را میظهدهد که لحای را مقیاس قرار میروانی

بازی میمی اجتماعی جنسیت  تولید  در  حیاتی  نقشی  نوع  از هر  مادی  های  کند و روشکند که شرایط 

توانند  در این واقعیت که زنان می  کند...مختلف همکاری و مشارکت زنان در این تولیدات را بررسی می

از دغدغهعرصه  دار شوندبچه ماتریالیستی...  هایی  فمینیسم  دارد...  مادی وجود  گرایی  از ساخت  ترکمی 

   [10]«شود. زده میهای جنسی خجلتگاهِ تفاوتبهاجتماعی از اهمیت مادی گاه

ی  ای از مناسبات پیچیدهعنوان مجموعهبا این حال، تأکید بر اهمیت شرایط مادی، لحظات تاریخی مادی به

مراتب جنسیتی، مادی بودن بدن و عملکردهای جنسی، تولیدمثلی و اجتماعیِ شامل و تأثیرگذار بر سلسله
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آن، هم  بیولوژیکی  بهسایر عملکردهای  باقی میچنان  انتزاعی  به  صورت احکامی  ناگزیر منجر  مانند که 

ی تاریخ یا مناسبات اجتماعی ای دربارهشود. هیچ نظریهواسطه میهای بیگرایانه بر دادهتمرکزی تجربه

در یک »لحظه تاریخی مادی«ِ  چه  آن  مراتب جنسیتی وجود ندارد که بتواند در مورد معناییا تولید سلسله

 شود رهنمود بدهد. مشخص مشاهده می

ها کتابی  گویند که کتاب آن[ به ما می11]ماتریالیستی  هایفمینیسملین، نویسندگان  و مکلندری  

متحده   های بین فمینیسم و مارکسیسم را در ایاالتی فمینیسم و مارکسیسم« است که در آن بحث»درباره

می بررسی  بریتانیا  نظریهو  برای  را  مباحث  این  پیامدهای  و  کندکنند  فرهنگی  و  ادبی  کنند. وکاو میی 

شد،  نهادِ احتمالی مارکسیسم و فمینیسم انجام میهای اولیه که با هدف ادغام یا برهمی آن بحثزمینه

سیاستبه ظهور  تأثیر  دلیل  و  غیره،  و  ناسیونالیسم  نژاد،  جنسیت،  پسااستعمار،  به  توجه  هویتی،  های 

وط است به »برساخت تحلیلی ماتریالیستی  ی جدید مربپسامدرنیسم و پساساختارگرایی، تغییر کرد. زمینه

پاسخ و  از  آگاه  فرهنگی  دغدغهاز  به  و  گو  زنان  گروهرنگین  چنینهمهای  سایر  و  های  پوستان 

 لین فمینیسم ماتریالیستی  لندری و مک نظر به[ 12شده.«]راندهحاشیهبه

مصنوعات فرهنگ و تاریخ اجتماعی، از  مندانه از  ای انتقادی، یا خوانشی هوشخوانشی انتقادی ... بررسی»

جمله متون ادبی وهنری، اسناد آرشیوی و آثار نظری است... مکانی بالقوه برای هماوردی سیاسی از طریق  

 [  13]«انکارناپذیر... یک دیدگاه فمینیستی ماتریالیستی ساختارشکنانه.نقد، و نه از طریق تکرار مداوم حقایق  

ی تاریخ و چه سیاستی از این نقد خبر  فتار دقیقا به چه معناست؟ کدامین نظریهاما ماتریالیستی در این با 

کنند و تفاوت بین ماتریالیسم  ها ماتریالیسم را در معنای فلسفی و اخالقی تعریف میدهد؟ اگرچه آنمی

سم هنگام  کنند، اما هیچ تعریفی از معنای ماتریالیمکانیکی یا »مبتذل« و ماتریالیسم تاریخی را بیان می

عنوان  گونه که در آثار ریموند ویلیامز بسط داده شده، بهپیوند با فمینیسم وجود ندارد. ماتریالیسم فرهنگی آن

به است.  شده  ارائه  مارکس  تاریخی  ماتریالیسم  برای  مکملی  یا  »ارتباطی  عقیدهاصالحیه  ویلیامز،  ی 

فرهنگی، و آگاهی وجود دارد... زبان آگاهی  های سیاسی و  ناگسستنی بین تولید مادی، نهادها و فعالیت

کنند  ها اشاره می[ آن14ای برای اندیشیدن و کنش در جهان که پیامدهای مادی دارد.«]عملی است، شیوه

می »کوشش  ویلیامز  سوژهکه  تا  بهکند  را  انسانی  عاملهای  ماتریالیستی  عنوان  بحث  به  فرهنگ  های 

 [. 15بازگرداند.«]
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ا این  است که »انسانمعنای ضمنی  این  بهظهارات  تاریخی  ها  ماتریالیسم  در  فرهنگی«  عنوان عامالن 

ی بین شرایط مادی، زبان و آگاهی نابسنده است. اما  رابطه  ی های مارکس دربارهحضور ندارند و دیدگاه

که    طور نیست. در واقع این مارکس و انگلس بودندداند که اینهرکسی که با آثار مارکس آشنا باشد می 

عنوان امری مادی که از همان ابتدا بر »روح« سنگینی نوشتند »زبان آگاهیِ عملی است« و زبان را به

 [ 16کند، مطرح کردند، زیرا آگاهی همیشه و از همان ابتدا محصولی اجتماعی است.] می

دهند و  ئه میتا کنون ارا  1960 یی فمینیستی از اواخر دههی اندیشهلین گزارشی از توسعهالندری و مک

می تقسیم  مقطع  سه  به  را  برخوردآن  مباحثهکنند:  و  و  ها  بریتانیا  در  فمینیسم  و  مارکسیسم  بین  های 

ها »سه  ، نهادینه شدن و کاالیی شدن فمینیسم و »فمینیسم ماتریالیستی ساختارشکن.« اینمتحده ایاالت

دهد فمینیسم ماتریالیستی  جالب که نشان میادعایی بسیار   [ 17]:برهه از فمینیسم ماتریالیستی« هستند

ی  های پسامدرنی دربارهی حساسیتدهندهمن بازتاب  نظر بهفهم که  ساز و سختومی نسبتا مشکلمفه ــ

ــ همیشه و از همان اول وجود داشته، فقط منتظر کشف شدن بوده   فرهنگ و موضوع فمینیسم است

های مختلفِ  ست این ماتریالیسم نهفته در زیر سطح نظریهاست. آیا مشکل واقعاً این است؟ اگر چنین ا

در دو سوی آتالنتیک تولید شده، چیست؟ آیا ارجاع به »شرایط مادی«    1960 ی فمینیستیِ که از اواخر دهه

عنوان مبنایی برای برساخت چارچوب نظری جدیدی، از  زنان« به  طور کلی، یا به »شرایط مادی ستم بر به

با فمینیسم مارکسیستی، کافی است؟ اگر چنین است چگونه؟ نویسندگان استدالل    لحاظ کیفی متفاوت 

نظریهمی که  فمینیستیکنند  سیستمهای  و  جنسیت  بر  منحصراً  که  دوگانهای  شده  های  و  متمرکز  اند 

ای مواجه  شناختی و سیاسی دهند، با مشکالت روشهای جنسیتی و طبقاتی را در کنار هم قرار میتحلیل

»شیوههست که  میند  ساختارشکنانه  خوانش  آنهای  حل  به  آنتواند  کند«.  کمک  »مفصلها  بندیِ  ها 

پیش  جنبش  را  فمینیسم  و  ماتریالیسم  نامتداوم،  مفصل18نهند.]میهای  این  سیاسی  [  ادعاهای  بندی 

می تلقی  جدی  را  بهساختارشکنی  ساختارشکنی  پمثابهکند...  آیا  اما  سیاسی«.  نقد  ابزارِ  یونددادن  ی 

بندی است که نویسندگان  دهد؟ در جمعساختارشکنی و مارکسیسم چیزی نیست که به آن وجه انتقادی می

این دادن  نشان  هدف  فمینیسم  با  بین  تفاوت  نیست،  مارکسیسم  برای  مستعاری  نام  ماتریالیسم  که 

 کنند:زیر بیان می  مارکسیستی و فمینیسم ماتریالیستی را به شرح 

های مختلفی را  دهد و شیوهرکسیستی تضادهای طبقاتی و تحلیل طبقاتی را محور قرار میفمینیسم ما»

بر تضادهای طبقاتی و تضادهایِ   برای تحلیل ستم جنسیتی حول این تضاد اساسی آزموده است. عالوه

ی را نیز  کنیم که فمینیسم ماتریالیستی باید سایر تضادهای ماددرون ایدئولوژی جنسیتی... ما استدالل می
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ها و آثار مادی  کنند، و بر شالودهها عمل میبه رسمیت بشناسد. این تضادها نیز تاریخ دارند، در ایدئولوژی

ها وزن  خوانند باید برای آنای که خود را ماتریالیستی میهای اجتماعی و ادبیمبتنی هستند... در تحلیل

مقوله این  شد...  قائل  ایدئولوژیمادی  شامل...  و  ه ها  استعمار  امپریالیسم،  جنسیت،  نژاد،  به  مربوط  ای 

 [  19]« شود.ها میمحوری، با نقدهای رادیکالِ همراه آنانسان

شان، وقتی به فمینیسم  گروهیهای ماتریالیست معاصر از هویتکه این برای درک منظور فمینیستاین با

آثار مادی و وزن مادی را روشن نمیکنند، مفید است، معنایِ مبنای  ماتریالیستی اشاره می کند.  مادی، 

معنای واقعی یا عینی است )مثالً  رسد بهنظر می ماند: گاه به نشده باقی می  مفهوم اصلی ماتریالیسم تعریف

کننده، و دارای تأثیرات علیتی  معنای تعیین ی طبقه واقعی است(، یا مرکزی، بهجنسیت و نژاد به اندازه

ها شبح  قدر مرکزی هستند یا »وزن مادی« دارند که طبقه(. در پسِ این ایدهها همانئولوژیاست )مثالً اید

کلیشه»تقلیل درکی  این  است.  نهتفه  اقتصادی«  »جبرگرایی  و  طبقاتی«  سنت  گرایی  و  مارکس  از  ای 

نافی    عنوانرود که در اساس بهکار می مارکسیستی است که برای استدالل به نفع برتری ادعاهایی به

ی مادی بودن ایدئولوژی درکمین  درباره [20های آلتوسر]دیدگاه  چنینهماند.  ها توصیف شدهانتزاعی آن

های متضاد گسترش یافته است، اما با تفاوتی  ی اشکال ستم و هویتاست، که اکنون برای تحلیل همه

در و  تولید  آلتوسر سطح  برای  که  درحالی  تضاد اساسی:  سرمنتیجه  بین  و  های  نیروها  بین  و  کار  و  ایه 

های  کننده« و در اثر ویژگیتعیینحدازکننده هستند، هرچند »بیشی آخر« تعیینمناسبات تولیدی در »وهله

رسد که  نظر می [، به21اند]»فرامتعین« و فعال شده لحاظ تاریخیهای مشخص اجتماعی بهبندیصورت

مراتبی از علیت وجود ندارد:  گونه سلسلهنه متکی است که هیچپشتوافمینیسم ماتریالیستی به این ادعای بی

ها، به یک اندازه »مادی« هستند،  های متناظر با آنجز طبقاتی و ایدئولوژیی اشکالِ دیگر نابرابری بههمه

ری  گیند بلکه در قدرت علیتی خود نیز برابرند. چنین نتیجهاتنها به یک اندازه واقعی و مهمبدین معنا که نه

بخش باشد، اما بر مفهومی کاربردی از علیت استوار است که بر اساس  ممکن است از نظر سیاسی رضایت

کدام از نظر علّی  کنش و تأثیر متقابل دارند و هیچی نهادها یا عناصر نظام اجتماعی متقابالً برهمآن همه

ی بقیه  را برای شرایط امکان و توسعهتوانند پارامترهایی یک نمی« از بقیه مؤثر نیست، یعنی هیچتر بیش»

های ماتریالیست باید تشخیص دهند چیست؟ تضاد  تعیین کنند. و ماهیت دیگر »تضادهایی« که فمینیست

که تضاد  آن توان در نظام مشخصی از مناسبات حل کرد، حالها را میمعادل تعارض نیست، زیرا تعارض

می تنها  اجتمرا  کیفی  تغییر  طریق  از  ایدئولوژیتوان  به  ارجاع  سرانجام،  کرد.  حل  بهرهاعی  کشی،  ها، 

تأیید می را  دقیقاً همان چیری  استعمار وغیره  بین امپریالیسم، ستم،  از  نویسندگان قصد داشتند  کند که 
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طور مناسب اصالح شده  رسد ماتریالیسم نام مستعارِ مارکسیسم باشد، مارکسیسمی که بهمی نظر  بهببرند: 

 معنای عینیت، واقعیت، و اثربخشی علی برابر( به همه چیز. حال برای اعطای مادیت )شاید به این است، با

 فمینیسم ماتریالیستی/فمینیسم مارکسیستی: همان تفاوت؟ 

کند  ای ردیابی میهای بریتانیایی و فرانسویماتریالیستی را در آثار فمینیستهای فمینیسم  هنسی خاستگاه

ها مارکسیسم  دادند، زیرا از نظر آنکه اصطالح فمینیسم ماتریالیستی را به فمینیسم مارکسیستی ترجیح می

کند که  هنسی بیان می  [22] شد که بتواند تقسیم جنسیتی کار را توضیح دهد.ای دگرگون میگونهباید به

دلیل تعصب طبقاتی و تمرکزش بر تولید، برای انجام این وظیفه نابسنده   ، مارکسیسم به1970 یدر دهه

همین  ساز بود. بهاش از زن مشکلآلیستیگرایانه و ایدهدلیل مفهوم ذات بود، درحالی که فمینیسم نیز به

گزینی مثبت هم برای مارکسیسم و هم برای فمینیسم  جایی  مثابهدلیل است که فمینیسم ماتریالیستی به

ی  مدرن از خودِ تجربی و انتقادات زنانی که خودشان را در سوژهاثرات ترکیبی نقد پسا  [23]  ظاهر شد.

نظریه در  زن  نمیپردازینوعیِ  دانشگاهی  فمینیسم  دهههای  در  تحلیل  1990 یدیدند،  های  به 

کنند تا دریابند  عنوان یک کلیت تجربی بدیهی و همگن طرح میرا به “زن ”ای انجامید که » ماتریالیستی

سان  شود و در بیش از یک محور ناهملحاظ تاریخی چگونه ساخته میای گفتمانی بهی مقولهمثابهبه  “ زن”

ای  هها و تحلیلمدرنیِ کلیترغم ردِ پساکند که بهاین، هنسی استدالل می بر عالوه  [24]رود.«پیش می

نظام فمینیستنظریِ  اجتماعی،  کلیتهای  نقد  به  باید  ماتریالیست  تأثیر  های  زنان  زندگی  بر  که  هایی 

داری جهانی و  تأثیر سرمایه  جا تحتداری، بچسبند. زندگی زنان در همهگذارند، مردساالری و سرمایهمی

دارد و جای قرار  استراتژهای سیاسی محمردساالری  با  نقد  آن  از  گزین کردن  برداشتی  و  پراکنده  و  لی 

 شود، از لحاظ سیاسی نقض غرض است.  واقعیت اجتماعی که با منطقی اقتضایی مشخص می

های فمنیسم ماتریالیستی از طریق تعامل انتقادی او با آثار الکالئو و موفه،  ی ویژگینظرات هنسی درباره

آید. فمینیسم ماتریالیستی »روشی در خوانش«  میمدرن پدید  پردازان پستفوکو، کریستوا و دیگر نظریه

انگاره که  میاست  رد  را  اقتضایی  منطق  و  مسلط  متکثر  میهای  و  سوبژکتیویتهکند  میان  های  کوشد 

مراتب  اند، و سلسلهپردازی فمینیستی شدهگزین »زن« نوعی در نظریهساخت که جایسانِ پراکندهناهم

ها را  عبارت دیگر، سوبژکتیویتهدارد ارتباط برقرار کند. بهها ستم روامیر آننابرابری که زنان را استثمار و ب

ی طریقی از  مثابهی سیستمی درک کرد. فمینیسم ماتریالیستی، بهیافتههای سازمانتوان جدا از کلیتنمی

از  این ترت  ای برای توضیح یا بازنویسی و معنابخشی به جهان است و بهخوانش، درعین حال شیوه یب 

گذارد. گفتمان و  کند بر واقعیت تاثیر میی سوژه و بافتار اجتماعی خود تولید میطریق دانشی که درباره
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های  دانش تأثیراتی مادی دارند؛ یکی از تأثیرات مادی گفتمانْ ساخت سوژه است، اما این سوژه با تفاوت

مند هستند، مانند مردساالری و  اریخی و نظامنابرابری که نه محلی یا اتفاقی بلکه ت  مراتبمبتنی بر سلسله

ی  کثرت نیست، بلکه نابرابری است. مشکلِ رابطهصرفاً    رود. بنابراین تفاوتوپیش میداری، پسسرمایه

ی فمینیستی( و غیرگفتمانی )زندگی  مادی بین زبان، گفتمان و امر اجتماعی، یا بین امر گفتمانی )نظریه

سازی  توان از طریق مفهومانه تقسیم شده است( را میگرستمزنان که به روابط اجتماعی استثمارگرانه و  

گیرد و  فرض میای اجتماعی را پیشی ایدئولوژیْ نظریهوژی حل کرد. یک نظریهعنوان ایدئولگفتمان به

مدرن از سوژه، گفتمان، موقعیت، زبان و غیره  های پستاین نظریه، که از خوانش انتقادی هنسی از نظریه

داری  نامد که در پرتو ارجاعات او به سرمایهرا »تحلیلی جهانی« می  دهد، چیزی است که او آنخبر می

رسد که  می  نظر بههای معینِ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره،  المللی، رویهکار بینچندملیتی، تقسیم 

ی ایدئولوژیِ آلتوسر  کم نوعی مارکسیسم پسامدرن باشد. اما ارجاعات به ماتریالیسم تاریخی و نظریهدست

نشانه خوانشِ  مفهوم  آنو  استداللای  تکوین  در  اقدر  مهم  او  نامهای  در  او  تردید  از  که  از   ست  بردن 

مدرنِ اقتضایی  ی اجتماعیِ زیربنای انتقادش از منطقِ پستعنوان نظریهمارکسیسم یا ماتریالیسم تاریخی به

 شویم.  زده میشگفت

آمیزهبه مدرن  مارکسیسم و پساهای پساای از نظریهطور خالصه، روایت هنسی از فمینیسم ماتریالیستی 

از »خوانشی سدرباره منبعی  و  و »بازنویسیوژه  مقولهها«  پساها« است که  تحلیلی  )سوژه، های  مدرن 

بومی اقتضایی،  برزخ  از  را  تفاوت(  کثرتگفتمان،  و  محافظهگرایی  تاریخیگراییِ  برای  یا  کاران،  سازی 

داری و پدرساالری،  یهشان در سرما ها به مبنای مادی سیستمیآن  ها از طریق پیوند دادنکردن آن  مندزمینه

ی ایدئولوژی و پیوند دادن ایدئولوژی به پایگاه مادی آن در  مثابهدهد. این امر با درک گفتمان بهنجات می

 شود. »تحلیل عام« ممکن می

رسد که تحت  می  نظر بهحاضر اما خاموش    ای همیشهماتریالیسم تاریخی در تحلیل هنسی مانند سایه

مقدمه  چونهمعباراتی   در  حال،  این  با  است.  نهفته  عام«  »تحلیل  و  »سیستمی«،  کتاب  »کلیت«،  ی 

[ که با همکار  25،]ی طبقه، تفاوت و زندگی زنانای دربارهفمینیسم ماتریالیستی: مجموعه

ویراستارش گریس اینگراهام نوشته شده است، بازگشتی روشن و بدون ابهام به ماتریالیسم تاریخی وجود 

تصدی بیدارد،  اهمیت  بر  نظریهقی  برای  آن  سیاست  بدیل  »بازیابی    و  عنوان  با  مقدمه،  این  فمینیستی. 

ضدسرمایه دغدغه26داری«] فمینیسم  به  است  نقدی  درباره[،  فمینیستی  غالبِ  و  ی  هویت  فرهنگ،  ی 

ست به  تأثیرگذار بر زندگی زنان، و نقدی ا  تفاوت، منفک از هرگونه درکِ سیستمی از نیروهای اجتماعی
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فمینیست درگیری  از  حاصل  دانش  که  دانشگاهی  آنفمینیسم  دستاوردهای  و  مارکسیسم  با  در ها  ها 

تر از آن، این  سیاسی زنان را به حاشیه رانده و تحقیر کرده است. مهم  جی فمینیستی و بسیگرپژوهش

آن همواره »نادرست    هایها مقدمات و بینشی آنمقدمه تجلیلی از فمینیسم مارکسیستی است که به گفته

سیاست بار  زیر  یا  شده،  تحریف  شده،  پستخوانده  شکوفایی  حال  در  فرهنگی  شده  های  مدفون  مدرن 

آن27است.«] می[  اشاره  فمینیستها  تالش  محصولِ  نامِ  که  دستکنند  برای  با  ها  کردن  نرم  وپنجه 

یالیستی یا فمینیسم مارکسیستی(،  ماتریالیسم تاریخی هرچه که باشد )فمینیسم ماتریالیستی، فمینیسم سوس

نام این  نشانگرچه  تفاوتدهندهها  نشانی  همگی  اما  است،  نظری  تأکیدات  و  بهدهندهها  رسمیت   ی 

ی فمینیستی  بخش مورد نیاز برای موفقیت در پروژهعنوان منبع دانش رهاییشناختن ماتریالیسم تاریخی به

جای فمینیسم مارکسیستی  شود که بهبه اصطالحی تبدیل میاست. در این مقدمه، فمینیسم ماتریالیستی  

ی  ترین جلوه را دارد. نویسندگان بین ماتریالیسم فرهنگی که مشخصهشود، که دومی برجستهاستفاده می

فمینیست و  آثار  ایدئولوژیک  فرهنگی،  اقدامات  تاریخی،  ماتریالیسم  ردِ  با  که  است  پسامارکسیست  های 

کنند، و فمینیسم ماتریالیستی )به معنای  داری تحلیل میها در سرمایهاه مادی آنسیاسی را جدا از پایگ

طور جدی بر ماتریالیسم تاریخی استوار است، مرز  فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم سوسیالیستی( که به

می ترسیم  فمینیستروشنی  »برخالف  فمینیستکنند؛  فرهنگی،  و  های  سوسیالیست  ماتریالیست،  های 

ای از تولید اجتماعی و بنابراین  را تنها حوزه دانند بلکه آنسیست فرهنگ را کلِ زندگی اجتماعی نمیمارک

می فمینیستی  مبارزه  از  عرصه  یک  فمینیسم  28دانند.«]تنها  از  را  ماتریالیستی  فمینیسم  نویسندگان،   ]

های متعددی  ی نهایی گفتمانهکه فمینیسم ماتریالیستی نتیجکنند، با اشاره به اینمارکسیستی متمایز می

مدرن و روانکاوانه  های پسااست )ماتریالیسم تاریخی، فمینیسم مارکسیستی و فمینیسم رادیکال، و نظریه

که   سوبژکتیویته(،  و  معنا  مورد  دادهآن  نظر به در  میان،  آن  در  پستها  ویژگیهای  منشاء  های  مدرن 

آخریکنندهتعیین در  این،  وجود  با  است.  آن  پاراگرافی  فمینیسم  ن  بحثِ  به  بازگشتی  مقدمه،  های 

های پسامدرن و  هایِ تحلیلمدرنیسم و تفاوتالیستی پستهای ایدهمارکسیستی، نقدهای آن بر ویژگی

های  کنند که تعارضها اشاره میهای هویت وجود دارد. آنماتریالیستی تاریخی/ مارکسیستی از بازنمایی

ای و وفاداری  های حرفههای بین فمینیستدهند و تضادها بر شکافتی رخ نمینظری جدا از تضادهای طبقا

آن میطبقاتی  تأثیر  فمینیستها  نگرشگذارد.  برحسب  سرمایهها  به  نسبت  از  هایشان  درکشان  و  داری 

داری ربط  سرمایهمبارزات ضد  مبارزات فمینیستی را به موفقیتِ  شرایط مادی ستم و میزانی که موفقیتِ

داری بودن نیست و فمینیست ماتریالیست  معنای ضدسرمایهاند. فمنیست بودن لزوماً بهدهند، تقسیم شده یم

فمینیسم  ” بودن، معادلِ سوسیالیست بودن یا حتی انتقاد از وضع موجود نیست. در واقع، »اثری که امضای  
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های  جهت که قصد ندارد واقعیتی با فمینیسم فرهنگی دارد، از این  تربیشدارد اشتراکات    “ماتریالیستی

را به طبقه مرتبط می [ از سوی دیگر، فمینیسم  29کند، تبیین کند یا تغییر دهد.«]مادی که ستم زنان 

کند و به همین دلیل است که هدف کتاب  داری ارتباط برقرار میمارکسیستی بین ستم بر زنان و سرمایه

 شرح زیر است: ی نویسندگان بهها، به گفتهآن

هنگام( فمینیسم مارکسیستی در فمینیسم ماتریالیستی، که انحراف  های )نابهوارد کردن مجدد آن معرفت»

سیاست سمت  پستبه  فمینیسم  فرهنگیِ  بههای  است،  کرده  سرکوبشان  بخشمدرن  در  های  ویژه 

کار، این پروژه    شود. امیدواریم با انجام این خوانده می  تر بیشای که این مجموعه  یافتهحد توسعه از بیش

تغییرات اجتماعی دگرگونبه ظهور موج سوم فمینیسم و احیای آن به نیرویی حیاتی برای  کننده عنوان 

 [  30] «کمک کند.

گرفتن موارد فوق، با توجه به ابهام ذاتی اصطالِح فمینیسم ماتریالیستی، آیا بازگشت به فمنیسم   نظر با در

امارکسیستی از لحاظ نظری مناسب بازتعریف  بخشز نظر سیاسی نتیجهتر و  آیا تالش برای  تر نیست؟ 

ی است؟ گسترش  مندارزشهای فمینیسم مارکسیستی تالش  فمینیسم ماتریالیستی با درج مجدد معرفت

دارد؟ شاید جوِ   اهمیت  برای گنجاندن مطالب فمینیسم مارکسیستی چقدر  فمینیسم ماتریالیستی  معنای 

آکادمی د اعتبار شده که ای است که مارکسیسم چنان بیگونهبه  متحده ایاالتر  سیاسی داخل و خارِج 

گیری نظری خود، احتماالً مقبولیت  ماتریالیستی در مقام جهتهای مارکسیست با ادعای فمینیسم  فمینیست

اینگراهام و هنسی که  هیچکنند. من بهی کسب میتربیشای  و مشروعیت حرفه انگیزه را به  این  وجه 

واقع، پس از خواندن کتاب و نگاهی به   دهم. دری کتابشان آشکارا مارکسیستی است نسبت نمیمقدمه

بایست فمینیسم مارکسیستی باشد. و  تر برای کتاب میفهرست مطالب آن، فکر کردم که عنوان مناسب

  العادهتیِ کتابِ فوقی دقیقاً مارکسیستواند پی به شالودههرکسی که با ماتریالیسم تاریخی آشنا باشد می

 مستدل هنسی را ببرد.  

 فمینیست ماتریالیست: آیا نام من این است؟ 

روزها نادر    با این حال، چنین ارزیابی فمینیستی مثبتی از ارتباط نظری و سیاسی فمینیسم مارکسیستی این

توجهی  گرایی طبقاتی و بیلین از اقتصادگرایی، تقلیلاحتمال زیاد در نقدِ لندری و مک  ها بهاست. فمینیست

این   زیربنای  هستند.  سهیم  مارکسیسم،  به  منتسب  همگی  ایدئولوژی  و  فرهنگ  تأثیرات  و  عاملیت  به 

کاستی از  فمینیستی  مشابه  انتقادات  و  و  انتقادات  اقتصادگرایانه  خوانشی  مارکسیسم،  فرضی  های 
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این است.  مارکس  آثار  از  موغیردیالکتیکی  به  است  ممکن  مارکس  فمینیستکه  که  قرن  ضوعاتی  های 

بیبیستم مهم می برای  باشد، شرط کافی  نپرداخته  و  اعتبار کردن روشدانند  پتانسیل   چنینهمشناسی 

پردازی و بررسی علل ستم بر زنان نیست. با این حال، این  داری او برای کمک به نظریهی سرمایهنظریه

گذشته، خواندن   ور گسترده شناخته شد. در نگاهی بهطی جنبش رهایی زنان بهپتانسیل در مراحل اولیه

اند، بسیار جالب است، و  نوشته  1970 یهای ماتریالیست بریتانیایی در دههآثاری که برخی از فمینیست

می آنمتوجه  که  درشویم  نظریه ها  از  بهواقع  مارکسیستی  میگونههای  استفاده  بسط  ای  را  آن  و  کنند 

کند. برای مثال، کوهن و ولپ، ویراستاران  ها را نسبت به مارکسیسم رد میدهند که موضع انتقادی آنمی

 [، تعریف انگلس از ماتریالیسم را پذیرفتند: 31]  فمینیسم و ماتریالیسم 

واسطه  ی نهایی، تولید و بازتولید حیات بیکننده در تاریخ، در وهلهامل تعیینبراساس درکِ ماتریالیستی، ع»

است. این نیز دو جنبه دارد؛ از یک سو تولید وسایل زندگی، غذا، پوشاک و سرپناه و ابزار ضروری برای آن  

 [ 32]«تولید؛ از سوی دیگر تولید خودِ انسان، تکثیر گونه. 

مسئله ببنابراین،  ماتریالیستی  اهمیت  ی  شناخت  مستلزم  اجتماعی،  سازمان  و  انسان  تاریخ  واکاوی  رای 

اساسیِ تولید و بازتولید حیات مادی یعنی دگرگونی طبیعت و طبیعت انسانی از طریق کار در بافتار مناسبات  

بازتولید است.] تغییریابنده تولید و  بین تحلیل مارکسیستی و تحلیل  33ی  تفاوت  و ولپ  از نظر کوهن   ]

های تولید؛  لیستی به این بستگی دارد که آیا تحلیل مذکور از تمرکز مارکسیستی »سنتی« بر شیوهماتریا

جنسیتی کار و بررسی »روابط    ها، تضادها و غیره فراتر رفته است تا ویژگی تاریخی تقسیمهای آنگرایش

تواند تحلیل که مارکسیسم نمی[ نتیجه این شد  34ی تولید و بازتولید« را دربربگیرد یا نه.]هازنان با شیوه

های  ی جنبهکه با گنجاندن تحلیل تقسیم جنسیتی کار و همه»درستی« از ستم بر زنان ارائه دهد، مگر این

اندرکاران  گذارند متحول شود. دستی تولید که مستقیم و غیرمستقیم بر روابط زن/مرد تأثیر میدیگرِ شیوه

ی مارکسیستی و اصالح  ی نظریهکارگیری خالقانهش کردند تا با بههای مختلف تال ها به شیوهکتابِ آن

کردند، طور خاص زنان را سرکوب میداری و نهادهایی که بههای« مارکسیسم، روابط بین سرمایه»کاستی

عنوان مثال: پدرساالری، خانواده، دولت، کارِ خانگی، تقسیم جنسیتی کار، جایگاه زنان در نیروی کار و  به

 را مورد کاوش قرار دهند.  غیره

[ او  35ویژه کریستین دلفی، مرتبط بود.] های فرانسوی، بهبا کار فمینیست  چنینهمفمینیسم ماتریالیستی  

ترین  ی تاریخ است که ستم را بنیادیکرد که ماتریالیسم )یعنی روش مارکسیستی( تنها نظریهاستدالل می

های تحت ستم برای بررسی وضعیت خود به  گروه  ان و همهداند؛ به همین دلیل است که زنواقعیت می
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ماتریالیستی   مفهومی  ستم  است...  ماتریالیستی  رویکردی  معرفِ  ستم  از  کردن  »آغاز  دارند:  نیاز  آن 

ی تولید خانگی، به لحاظ تحلیلی مستقل و جدا از تولید، محل  به نظر دلفی خانواده یا شیوه [ 36است.«]

مردساالرانه و مبنای مادی سرکوب زنان بود. او استدالل کرد که ازدواج یک قراردادی کاری است  استثمار  

که به مردان حق استثمار زنان، حق تصاحب نیروی کار آنان در محیط خانه یا کنترل دستمزد یا سایر  

ی  سازماندهی شیوه[ دلفی در 37ی بردگی است.]واقع، این یک رابطه دهد؛ درها را میدرآمدهای بازار آن

ی ساختار اجتماعیِ جای تحقیق درباره دنبالِ مبنای ساختاری برای تقسیمات جنسیتی بود؛ او بهتولید به

جوی شناسایی وکنند، درجستهای جنسیتی را کسب میهایی که افراد از طریق آن هویتجنسیت یا روش

[ دلفی را به  38دهد. بارت و مکینتاش]قرار می  ای بود که زنان و مردان را در روابط نابرابرشرایط مادی

هایی را که به ایدئولوژی اهمیت  دالیل مختلف مورد انتقاد قرار دادند؛ برای مثال اقتصادگرایی )او تحلیل

عنوان همسر، نادیده گرفتن تأثیرات مادری و وضعیت  کرد(، تأکید بر استثمار زنان بهبخشید رد میعلیتی می

ها استدالل کردند که دلفی با فرض  ی تولید در خانواده. آنکارگیری نامناسب مفهوم شیوههزنان مجرد، و ب

ی تولید به این صورت، آن را از پویایی تغییرات اجتماعی  ی تولید خانگی از شیوهاستقالل خانواده یا شیوه

ی و ایدئولوژیک تحلیل  قبول باید سطوح اقتصادها یک تحلیل ماتریالیستی قابلاز نظر آن [ 39جدا کرد.]

 [  40دهد. ]را به هم مرتبط و بررسی کند که چگونه شرایط مادی )یعنی اقتصادی( آگاهی را شکل می

های  خواندند، ممکن بود کار خود را یکی از نظریههای پیشین که خود را ماتریالیست میاگرچه فمینیست

پردازیِ ستم بر زنان نشان  را برای نظریهاساسی آن  ی« مارکسیستی بدانند، اما در واقع اهمیت»تغییر یافته

پردازی پدیدهای جدید، مستلزم  جای استفاده از همان مفروضات برای نظریهسازی نظری، بهدادند. دگرگون

چالش با مفروضات بنیادین مارکسیسم بود. نشان دادن درک دیالکتیکی از مارکسیسم که در تحلیل ستم 

کند، داری را معرفی میی سرمایههای جامعهدولت، ایدئولوژی، خانواده و دیگر جنبهبر زنان اثربخشی علیتی  

 معنای وفادار ماندن به اصول اساسی آن است نه دگرگون کردن آن.  اند، بهها انجام دادههمان کاری که آن

دهه در  نیز  بوددرباره  1970ی  من  متفاوت  من  رویکرد  اما  نوشتم  فمینیسم  و  مارکسیسم  من  ی  زیرا   ،

جا  دانستم. از آنهای سیاسی و نظری فوری او میاولویت  ینتیجهصرفاً    های موجود در آثار مارکس راخالء

نظریه ذاتی  مشکالت  مارکس  روش  دربارهکه  انتزاعی  خاستگاههای  میی  نشان  را  ماهیت  ها  و  دهد 

ن نتیجه رسیدم که مفهوم مردساالری  [ اوایل به ای41کند،]های تحلیلی ما را آشکار میدیالکتیکی مقوله

جوی خاستگاه ستم وعمد برای جستاز نظر توصیفی مفید است، اما از لحاظ نظری نادرست است زیرا به

از شیوه )یعنی مستقل  تاریخ  از  زنان در خارج  است. من  بر  ایجاد شده  تولید(  از    چنینهمی  استفاده  به 
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های موقعیت  یل )که تقسیمات طبقاتی، نژادی و قومی و تفاوتهای تحلعنوان مقوله»زنان« و «مردان« به

گرفتند( و ماهیت اتوپیایی »خواهرانگی«، با توجه به تضادهای واقعی در  اقتصادی را نادیده می -اجتماعی

ای که در  ی کارگر انتقاد داشتم. من اصالتاً اهل آرژانتین هستم، جامعهدار و طبقهمنافع مادی زنان سرمایه

و خودشناسی غالب بود و استفاده ای استثنایی نبودند، شکاف طبقاتی  ، زنانْ حرفهمتحده ایاالتآن، برخالف  

کاران خانگی بسیار گسترش داشت )دلیلی مهم برای نبود تعارض بین کار و خانواده برای زنان  از خدمت

ی مردان و ستم بر زنان را بیش از حد  هایی که سلطهنتیجه، نظریه ی متوسط(. درای و شاغل طبقهحرفه

نیستند    مندقدرتداری، جایی که اکثر مردانْ  ی تحت سرمایههای زندگدادند و نسبت به واقعیتتعمیم می

همه و  ندارند  کنترل  تحت  را  خود  زندگی  نظریهو  نکردند.  متقاعدم  نیستند،  ناتوان  هم  زنان  های  ی 

ها و سطوح متناظرِ تحلیل تمایز قائل شوند. به همین دلیل در کارم تری الزم بود که بین انواع ستمظریف

های اجتماعی و اقتصادی  داری بودم که مبنای نابرابریی شرایط تاریخی خاص سرمایهبه دنبال شناسائ

 مشهود بین زنان و مردان است.  

عنوان یک فمینیست ماتریالیست معرفی نکردم؛ به نظر من این برچسب  با این حال، من هرگز خود را به

  واقعی آثاری را که این گونه برچسب  داد و ماهیت مارکسیستیماهیت دیالکتیکی مارکسیسم را بد جلوه می

های ماتریالیست و سوسیالیستِ  های من و فمینیستکه بین دیدگاهکرد. با اینزده شده بودند مخدوش می

ی  هایی از نظریههایی وجود داشت، هم از نظر موضوعات تحلیلی و هم در جنبهپوشانیهم  1970 یدهه

عنوان  دانستیم، کار من در رد پدرساالری، بهبر زنان مناسب می  داری مارکس که برای بررسی ستمسرمایه

فرآیندهای سرمایه برای شناسایی  مارکس  از روش  استفاده  در  و  توضیحی،  بود؛  مفهومی  متفاوت  داری 

که با ساختارهای   حالی دهد درهای طبقاتی مشابه قرار میچیز را در مکانفرآیندهایی که مردان و زنان بی

تر از  [ اما مهم42و در نتیجه دسترسی نابرابر به شرایط ضروری بازتولید مواجه هستند.]  صتمتفاوت ِفر

جا در بریتانیا، مسئله  ، این1970 ی های سوسیالیست دههها بین کار من و سایر فمینیستها و شباهتتفاوت

ی فمینیستی است. چرا  هروز در نظری عنوان گرایشی مدبر سر تجدید حیات کنونی فمینیسم ماتریالیستی به

طور که در وفورِ انتشارات اخیر با عنوان ماتریالیسم بازتاب  فمینیسم ماتریالیستی دوباره ظاهر شد؟ چرا همان

هیجان و  »تازه  کاالی  یک  این  است،  در  یافته  مثبت  پیشرفتی  ماتریالیستی  فمینیسم  آیا  است؟  انگیز« 

سیست باید برای بازیافتن مشروعیت سیاسی و آکادمیک های مارکی فمینیستی است؟ آیا فمینیستنظریه

 مبارزه کنند، یعنی تالش کنند فمینیسم مارکسیستی را از فمینیسم ماتریالیستی متمایز کنند؟
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 چرا فمینیسم ماتریالیستی در شرایط فعلی مهم است؟  

ویژه  ی فمینیستی، بهاولیهحالی که جدا کردن فمینیسم ماتریالیستی از فمینیسم مارکسیستی در آثار   در

های اروپایی نوشته شده، دشوار است، امروزه فمینیسم ماتریالیستی و فمینیسم  آثاری که توسط فمینیست

ها تا حدودی  که آنمتفاوت. اینکامالً    های نظری کیفیتاً متفاوتی دارند، با معنای سیاسیمارکسیستی دیدگاه

یکی قدرت در بافتار سیاسی کنونی، در دانشگاه و صنعت نشر است،  اند بازتاب توازن ایدئولوژسردرگم شده 

ها«، و البته »ماتریالیسم« مشروعیت و فروش  جایی که »تفاوت«، »نژاد، جنسیت و طبقه«، »پساگرایی

 دارند، درحالی که ماتریالیسم تاریخی چنین نیست.  

نقطهفمینیست را  مارکسیسم  اولیه  ماتریالیست  قراهای  آغاز خود  بهی  دادند.  از کاستیر  انتقاد  های  رغم 

ی اهمیت قراردادن ستم بر زنان در چارچوب  های مارکسیست و ماتریالیست دربارهمارکسیسم، فمینیست

داری تولید، ارتباط بین  که سازماندهی سرمایهعنوان یک کل و بررسی اینداری بهی تولید سرمایهشیوه

ت، نظام حقوقی و غیره چگونه بر مناسبات نابرابر بین زنان و مردان درون  ها، دولتولید و بازتولید، ایدئولوژی

نظرها،  رغم اختالفنظر داشتند. بهرا بازتولید کرده است، اتفاقو بیرون سپهر خانگی تأثیر گذاشته و آن  

ه  [ مشترک بودند، که نقشی محوری در تاریخ بشری ب43ها در برداشت انگلس از ماتریالیسم تاریخی]آن

کنند و  دهد، زیرا نیروها و مناسبات تولید تغییر میها میبندی متغیر آنسازمان تولید و بازتولید و مفصل

 کنند.  های تولید نیز بر این اساس تغییر میشیوه

ی مارکسیسم.  متفاوت است زیرا مبتنی است بر ردِ پساساختارگرایانهکامالً    امروزه فمینیسم ماتریالیستی 

به »زنان«  مقولهساختارشکنیِ  »جنسیتعنوان  بر  تمرکز  تحلیل،  از  سکسوالیتهای  بدنها،  های  ها، 

ی فمینیستی و شرایط  های متعدد میان زنان، پیوندهای بین نظریهطور»گفتمانی ساخته شده«، و تفاوتبه

معنای فمینیسم  ی فمینیستی  زنان را قطع کرده است. امروزه نظریه  تربیشی زندگیِ  هندهدواقعی شکل

به است]پساساختارگرا  گرفته  ذات44خود  ضد  )مثالً  اصولی  اتخاذ  مستلزم  این  و  پیشایند[  گرایی  گرایی، 

[contingency ساخت ،]ها« و غیره(  گرایی اجتماعی، تقلیل واقعیت اجتماعی به گفتمان، رد »فراروایت

تحلیلمخالف توسعه برای زنان و همهی  اجتماعی و راهبردهای سیاسیِ مفید  افراد تحت ستم  های  ی 

فرض  ها را پیشهای آنی ستم بر زنان، واقعیت مادی وضعیت اسفبار و صحت ادعای[ خودِ ایده45است.]

صورت گفتمانی  سبی، اتفاقی و بهها ن گیرد، مفاهیمی خارج از قلمروی نظریاتی که همه چیز برای آنمی

کند که این ناتوانی در مواجهه با شرایط مادی )یعنی عینی، مستقل ساخته شده است. ایبرت استدالل می

مدرن ایجاد  ی فمینیستی پساگذارد بحرانی در اندیشهاز آگاهی سوژه( که بر زندگی واقعی زنان تأثیر می
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همین  رنگ کرد«؛ بهتوان در گفتمان کمفرآیندهای تاریخی را »نمیکرده است، زیرا عینیت و تأثیر نیرومند  

 [ 46دلیل است که »ماتریالیسم تاریخی برای فمینیسم آزارنده است.«]

صورت  چیز به بندی به این تصور که همهویژه زنان، پایبا توجه به بدتر شدن عینی شرایط کارگران، به

تر شده دفاعروز غیرقابلن به داستانی بومی و پیشایندی، روزبهاجتماعی یا گفتمانی ساخته شده، یا چسبید

یا   بازنویسی  به  تا سیاست  نیست  یا خوانش جهان  از تفسیر  یا شکلی  زنان داستان، متن  بر  است. ستم 

جا  شود. از آنای که از اصرار بر مادی بودن گفتمان حاصل میتوصیف مجددِ جهان خالصه شود، نتیجه

ای متناقض  ها رابطهاند، گفتمانها« را رد کردهی »فراروایتاتریالیست پسامدرن همههای م که فمینیست

طور  »بهصرفاً   هاهاست؛ آنپذیریِ آنداری دارند که شرط امکانبا ساختارها، فرآیندها و تضادهای سرمایه

شیوه به  بهاتفاقی«  )بنابراین  هستند  مرتبط  تولید  احمقانهی  شبحطور  از  »ت ای  و  قلیلهای  گرایی« 

شود  شوند، عمالً فرض میجا که در تأثیراتشان مادی تلقی میکنند( اما از آن»اقتصادگرایی« اجتناب می

 انجامد.  گرایی گفتمانی ناشناخته میکننده هستند، در نتیجه به یک تقلیلکه اصالتاً تعیین

به که  گفتمان  بین  ارتباط  حفظ  لزوم  از  اینگراهام  و  اهنسی  مفهومعنوان  مییدئولوژی  و  سازی  شود، 

حال  گویند. با اینداری، میکند: مردساالری و سرمایهزنان را سرکوب میچه  آن  های عامِ« مرتبط با»تحلیل

ها برای نجات فمینیسم ماتریالیستی معاصر از موضع آشکارا ضدمارکسیستی آن کافی نیست و  تالش آن

بر این، فمینیسم ماتریالیستی از امکان پرکردن شکاف   شود. عالوهتنها باعث افزایش ابهام این مفهوم می

گفتمانبی ایدئولوژین  شیوهها،  و  است؛  ها  شده  دورتر  تولید  حلولی  پسامدرن    آخرین  ماتریالیسم  روح 

پابرجای امر غیراستداللی « در رابطه    “موضوع ”موضوعِ متن، زبان سامان یا متن و گفتمان نیست بلکه »

دیگر، باید از لحاظ تاریخی  ماده، خواه مربوط به بدن یا هر چیز    .عنوان موضوع مورد بررسی است با بدن به

ی محض و یک  ی اندیشهالنفسه آفریدهتبیین شود تا از لحاظ نظری و سیاسی معنا یابد، زیرا »ماده فی

است.«]  به47انتزاع  این  ویژگینوبه[  گرفتن  نظر  در  مستلزم  خود  شیوهی  انواع  های  که  است  تولید  ی 

طور دیالکتیکی طبیعت و طبیعت انسانی، اشکال  ند که بهکفرآیندهای کار و سایر اشکال تجربه را تعیین می

دهد. با این حال، این رویکرد به  های مربوط به بدن و غیره را تغییر میها و گفتمانهستی و آگاهی، بدن

که  نظریه است،  تضاد  در  پسامارکسیست  ماتریالیستی  فمینیسم  مفروضات  با  ماتریالیسم  و  ماده  پردازی 

نشدنی مواجه است: »چگونه جهان خارِج از آگاهیِ سوژه را انکار نکنیم، اما آن  حالنتیجه با معضلی   در

[ اگر مادیت دال بر علیت باشد، انکارِ تأثیر علی  48جهان را علت مادی اعمال اجتماعی هم قرار ندهیم.«]

و غیره( در حالی  ی تولید )مثالً از طریق تغییر در نیروهای تولید، استثمار طبقاتی، مبارزات طبقاتی  شیوه
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انجامد که نقشی را که مادیتِ  ای میگیریم، به جبرگرایی گفتمانیکه مادیت زبان و گفتمان را فرض می

ایفا کند، تضعیف می است  قرار  ندارد که  گفتمان  بنابراین چیزی وجود  باشد،  کند، زیرا »اگر معنا مادی 

 [ 49کند.«] تدا لغو می]مادی[ نباشد، و این اصطالح به سادگی همه چیز را از اب

بن این  جذابیتبستشاید  مبنای  پسامارکسیست  ماتریالیستیِ  فمینیسم  سیاسیِ  و  نظری  و   های  علمی 

ی  تجاری آن باشد. بین مفروضات نظری غالب آن )که اساساً بر عاملیت »امتیاز« پذیرشِ احتمال، و تبرئه

های  زمان بر کثرت و تنوع سیاستی، و همداری، به حداقل رساندن نقش محوری استثمار طبقاتسرمایه

ایدئولوژی دارد(،  تأکید  پیشرفتههویت  کشورهای  در  مسلط  سرمایههای  و  ی  زندگی  سبک  و  داری، 

پستبینیجهان مشتاقانه  که  باال  متوسط  و  متوسط  طبقات  دانشجویان  و  متخصصان  و  های  مدرنیسم 

 اند، یک »میل ترکیبی«را پذیرفتههای مختلف آنجلوه  پساساختارگرایی، از جمله فمینیسم ماتریالیستی، در

 [.  50]وجود دارد

 بندی جمع

رغم موضع انتقادی  هایی که بهفمینیسم ماتریالیستی، اصطالحی که ممکن است در گذشته برای فمینیست

متفاوت است. بسط  کامالً    خود، محکم در سنت مارکسیستی باقی ماندند، مفید بوده باشد، امروز نماد چیزی

هم اگر  دارد  فایده  چه  مارکسیستی  فمینیسم  دربرگرفتن  برای  ماتریالیستی  فمینیسم  این  معنای  زمان 

هایشان  های پسامارکسیستی باشد که دیدگاههای فرهنگی و فمینیستاصطالح مورد ادعای ماتریالیست

این است؟  مارکسیستی  ضد  نوشتهعمیقاً  از  مجموعه  دو  فمینیستکه  حمایت  های  با  مارکسیستی  های 

گویای ارزش بازاری »ماتریالیسم« و قدرت ناشران برای    تربیشفمینیسم ماتریالیستی منتشر شده است  

همتصمیم وجود  تا  برود  فروش  چیزی  چه  که  است  این  مورد  در  فمینیسم  گیری  بین  نظری  گرایی 

خی تحت عنوان فمینسم ماتریالیستی  مارکسیستی و فمینیسم ماتریالیستی. اگر تحلیل ماتریالیستی تاری

های جدید چگونه اهمیت نظری و سیاسی ماتریالیسم تاریخی برای زنان را  سازی« شود، نسلاهلی و »به

شده رانده  حاشیه  به  دانشگاه  در  قبالً  مارکسیسم  و  مارکس  آموخت؟  فمینیسم  خواهند  دادن  قرار  اند؛ 

های جوان فمینیست  های گسترده در بین نسلفهمیجمارکسیستی زیر چتر فمینیسم ماتریالیستی فقط ک

های  کند، کلیشهطور که توجه را به »مادی« در ماتریالیسم تاریخی جلب میکند زیرا، همانرا تشدید می

کند. بنابراین زمان آن  غالب در مورد »ماتریالیسم عوامانه« را که ظاهراً ذاتی مارکسیسم است، تقویت می

های ماتریالیست جدا کنند و بر مشروعیت  های مارکسیست خود را از فمینیستمینیستفرا رسیده است که ف

و فوریت سیاسی رویکرد خود تأکید کنند. این کار اساساً مستلزم بازگشت به مارکس است که روش و  
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ابهامات، حذفیات، پیچیدگیداری، بهتحلیل او از سرمایه های قرن نوزدهمی، بسیار  ها و محدودیترغم 

های که با قطع  دهد، نظریهدیده ارائه میی مردم ستمها و همههای معاصر برای فمینیستاز نظریه  تربیش

  ی درونی بین هستی و آگاهی یا بین گفتمان و شرایط مادی امکانِ آن، مادی بودن گفتمان و هررابطه

کنند، و در عین  بدن؟( را فرض میممکن است در »خارج« از گفتمان وجود داشته باشد )طبیعت؟ چه آن

عنوان  ــ را به یعنی واقعیتِ مستقل از آگاهی مردم و اثربخشی علیتی آن ــ  ی تولیدحال مادیت کار و شیوه

می  «اقتصادگرایی» همانرد  بهکنند.  ایبرت  که  میطور  اشاره  »ماتریالیسم  درستی  از  مارکس  نقد  کند، 

جا که  کند: » فوئرباخ تا آننیسمِ ماتریالیستی امروزی را توصیف میدرستی ماتریالیسمِ فمیفوئرباخی« به

 [ 51گیرد ماتریالیست نیست.«]جا که تاریخ را در نظر میماتریالیست است با تاریخ سروکار ندارد و تا آن

دلیل دیگری وجود دارد که چرا معتقدم فمینیسم مارکسیستی باید از فمینیسم ماتریالیستی »پیوندزدایی«  

ی محتوای سیاسی و نظری فمینیسم مارکسیستی  مارکسیست درباره  هایود: از لحاظ نظری، فمینیستش

شفاف میبسیار  باقی  مبهم  موضوعی  ماتریالیستی  فمینیسم  دیگر،  سوی  از  برای  ترند.  مکانی  ماند، 

کاستیفمینیست رد  مورد  در  که  اما  هایی  دارند،  مارکسیسم صراحت  و  مارکس  به  منتسب    نظر  بههای 

دانند  ان فمینیست میگرپژوهشی دارند. البته  ترکمکنند اطمینان  از آن دفاع میچه  آن  ی رسد دربارهمی

ها در جلبِ رسد کار آنمی  نظر بهی چیست، اما  پردازی کردند دربارهمدرنی که نظریه  فمینیسم ماتریالیستیِ

گسترش بسیار   و مشارکتِ مخاطبان تحقیقشان با مشکالتی مواجه است. مبنای این ادعاهای من در بسط

شبکه است:  الکترونیکی  بحث  برای  شبکه  دو  دربارهمتفاوتِ  بحث  برای  فمینیسم  ای  ی 

فمینیسم   یهشبک  [52.] ( M-Fem)و دیگری برای فمینیسم مارکسیستی  ( MATFEM)ماتریالیستی

ها اعضای  ایجاد کردیم، سال  1994 ماتریالیستی که همراه با کریس اینگراهام و رزماری هنسی در دسامبر

های معمولی برای معرفی  جا پیام ( نفر داشته است. در آغاز، در آن363)در حال حاضر    350ثابتی بیش از  

ها را  اامیدی هیچ بحث مستمری جای آنها متوقف شد، در کمال نخود وجود داشت، اما وقتی این پیام

بار سعی کردیم درباره اما این پروژه شکست  ی مقالهنگرفت. ما یک  ای از رزماری هنسی بحث کنیم، 

اند؛ هر از چند گاه یک نفر آگهی یک کتاب یا فراخوانی برای مقاله پست  خورد. اعضا عمدتاً خاموش بوده

ماعی با اهداف فکری و سیاسی است؛ از دیدگاه فمینیسم  وسویی اجتفاقد سمت  MATFEMکند. اما  می

دهند هیچ احساس اضطراری وجود ندارد.  ماتریالیستی، در بررسی فرآیندهایی که به سرکوب زنان ادامه می

کنم. این شبکه  ی آن کمک می( را من ایجاد نکردم اما به ادارهM-Femی فمینیسم مارکسیستی)شبکه

ی کمبود کسانی است که امروزه خود را  دهندهنفر( نشان  72عضای اندک آن )ایجاد شد و ا  1997 در می
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می  فمینیست معرفی  اینمارکسیست  با  ایمیلکنند.  حجم  دورهکه  شبکه  و  است  متفاوت  نسبتاً  ها  های 

های نظری و سیاسی بسیار زنده و مفیدی تولید کرده است و در  کند، بحثطوالنیِ سکوت را تجربه می

توجهی از  ی فمینیسم ماتریالیستی است. در واقع بخش قابلاز شبکه  تربیشها بسیار  داد پیاممجموع تع

ی تفاوت بین فمینیسم  این مقاله در پاسخ به یکی از اعضای مارکسیست فمینیست نوشته شده بود که درباره

کردم اما  ضا پست  را برای هر دو لیست اعماتریالیستی و فمینیسم مارکسیستی سؤال کرده است. من آن  

جز پاسخی مشتاقانه و مثبت از رزماری هنسی( در  ی ماتریالیستی دریافت نکرد )بههیچ واکنشی از شبکه

ی مارکسیستی شد. تفاوت کمی و کیفی بین آرشیوهای حالی که باعث برانگیختن تعدادی نظر در شبکه

تی قدرت مارکسیسم را در بررسی  ی فمینیسم مارکسیستوجه است. آرشیوهای شبکهاین دو شبکه قابل

می اثبات  امروز  زنان  زندگی  بر  تأثیرگذار  شبکهشرایط  آرشیوهای  فقر  که  حالی  در  فمینیسم  کند؛  ی 

ربطی نسبی نظری و سترونی سیاسی فمینیسم پسامدرن تفسیر  توان از پیامدهای بیرا می  ماتریالیستی

آن، تقریباً در پنج سال گذشته نتوانسته است    تربیشرغم اعضای  ی فمینیسم ماتریالیستی بهکرد. شبکه

های کیفی بین فمینیسم  ها تفاوتیک بحث نظری یا سیاسی پایدار تولید کند، مسیر متفاوت این شبکه

دهد و ربطِ سیاسی و نظری اولی و ماهیت مدرسی  خوبی نشان میمارکسیستی و فمینیسم ماتریالیستی را به

 کند.  دومی را برجسته می

از فمینیسم مارکسیستی از    متحده ایاالتهای دانشگاهی  بینانه نگاه کنیم حمایت آشکار فمینیستاگر واقع

کنند  تواند خطرناک باشد. کسانی که خود را مارکسیست فمینیست معرفی میای و سیاسی میلحاظ حرفه

ی »ارتدوکس« یا »بنیادگرا«  هاها مارکسیستشوند؛ آنای دچار مشکل میاحتماالً از لحاظ سیاسی و حرفه

با مشکل مواجه میتلقی شده یافتن شغل  در  بهاند و  این زمان که مشاغلِ تمامشوند،  وقت در  ویژه در 

مدت تسلط  شوند. بنابراین ممکن است در کوتاهیاب میای کمطور فزایندهبه  متحده ایاالتهای  دانشگاه

باق چالش  بدون  ماتریالیستی  فمینیسم  بلنددانشگاهی  در  بماند.  اقتصاد  ی  در  تغییرات  به  بسته  و  مدت 

ان  گرپژوهش  تربیششود و آگاهی  داری جهانی که منجر به تحوالت سازماندهی سیاسیِ فراملی میسرمایه

داری جهانی، ممکن است  خوردن سرنوشت اکثر زنان کارگر به تضادهای سرمایه فمینیست از میزانِ گره

به مرتبطدوباره  و  جای  هنگام  مارکسیستی  فمینیسم  و  تلقی  بدیهی  مارکسیسم  فمینیسم  بودن  گزین 

ی بین فمینیسم مارکسیستی و  کنندهی ناآرام و گیجطور که رابطهماتریالیستی شود. در این میان، همان

 دهد، مبارزه طبقاتی در سطح ایدئولوژی ادامه دارد.  خوبی نشان میفمینیسم ماتریالیستی به
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 اکتبر در عراق  زشیخ

 ها و امکانات گفتمان، چالش  زاننده،یعوامل برانگ  ، یخیبافتار تار

 

 2022سپتامبر  10

 ینانیالک  دونی: ز ینوشته

 کزادی: سهراب نیترجمه

 

 گاهشمار وقایع

 ی ایران و عراق ساله جنگ هشت  :  1980سپتامبر    22
برای بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت و پس از آن تحریم    طوفان صحرا شروع عملیات   : 1991ژانویه    17

 عراق 

 تجاوز نظامی به رهبری آمریکا به عراق  : 2003مارس    20
ترین شهرهای اسالم شیعه، حرم امام عسکری در سامرا،  در یکی از مقدس   های القاعده گذاری بمب  : 2006فوریه    22

 ایهای فرقه خشونت شروع  
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 به دست گرفتن کنترل موصل، دومین شهر بزرگ عراق توسط داعش  : 2014ژوئن    10
 انفجار خشم عمومی در پی برکناری ارتشبد محبوب، ژنرال السعیدی  : 2019سپتامبر  

 آغاز خیزش مردمی با راهپیمایی مردم به سمت میدان تحریر بغداد  :2019اکتبر    1
های جنوبی در پی سرکوب  های بغداد و استان تری از معترضان به خیابان بازگشت جمعیت بیش  : 2019اکتبر    25

 خونین اعتراضات 
 شان ــ جشن شادی معترضان برای اولین پیروزی   عادل عبدالمهدی وزیر  اعالم استعفای نخست  : 2019نوامبر    29

 جهور عراق برهم صالح ی رئیس تسلیم استعفانامه  : 2019دسامبر    26

شدن ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی و رهبر نیروهای حشدالشعبی ابومهدی المهندس در پی  کشته  : 2020ژانویه    3
 ی هوایی آمریکا حمله 

 وزیری، دست رد معترضان به این انتصاب انتصاب محمد توفیق عالوی به سمت نخست  : 2020فوریه    1

ـ انتصاب پس از ناکامی عالوی، پافشار انتصاب عدنان الزرفی به سمت نخست  : 2020مارس    17 معترضان    ی وزیریـ 
 بر بازنگری اساسی در نظام موجود 

 بست سیاسی وزیر جدید عراق و پایان پنج ماه بن عنوان نخست تأیید مصطفی کاظمی به  : 2020می    7

 

 مقدمه

عراق سرازیر شدند تا به واقعیتی های جنوبی  های بغداد و استان به خیابان   2019معترضان عراقی در اول اکتبر  

کاری گرایی، بی نظامی، فرقه خورده، فساد حکومتی، نیروهای شبه تحمیلی اعتراض کنند: دموکراسی شکست 

و خدمات عمومی ضعیف. این اعتراضات نه نخستین جنبش اعتراضی در عراق مدرن بود و نه در عراق پس 

اش تفاوت داشت. سرخوردگی موجب سرسختی شد و های قبلی حال، با نمونه  این  از تجاوز نظامی آمریکا. با 

ترس به شجاعت راه ُبرد و ناامیدی جایش را به خشم داد. جنبشی از دل جامعه و با محوریت جوانان عنوان 

«( را بر خود نهاد. دور از انصاف است که از مبارزات پیش روی مردم عراق به ثورة تشرین )»   خیزش اکتبر 

سو با برخی که پیامدهایی هم   ای ارائه نکرد نمای کلی درخوری از رویدادهای تاریخی تفصیل سخن گفت و  

انگیزه حقایق کنونی داشته  شان در هایی که در پس خیزش مردم عراق علیه نظام سیاسی اند. برای درک 

طور که گفته گیری و بستر آن را شناخت. این اعتراضات را همان ی شکل قرار داشت باید نحوه   2019 اکتبر

 2003 ی پسابا عنوان دوره   تر بیش شد باید در حکم اعتراض علیه »دموکراسی نوین« عراق برشمرد، که  

شود، و اعتراض علیه برچسب دموکراتیکی که در هماهنگی با نتایج مورد انتظار تجاوز نظامی به شناخته می 

 ا موفق از کار درنیامد.رهبری آمریک
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: امپراتوری عثمانی، قیمومیت بریتانیا و 200۳ ای در عراِق پیش از سال مناسبات فرقه 

 گراییبعث 

شدند تقسیم شده بود: والیت بغداد، شناخته می   والیت هایی که با نام  به استان  ( 1831- 1920عراق عثمانی )

ی ی سده نظام خلیفگی اسالمی و سنی بود که در فاصله والیت موصل، والیت بصره. امپراتوری عثمانی یک  

ی خود مناطق جنوب اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا را زیر سلطه   تر بیش ی بیستم  چهاردهم تا اوایل سده 

ی محلی النهرین )عراق سابق( در اداره شد تا ساکنان عرب و سنِی بین می داشت. هویت سنِی عثمانی موجب  

اقتصادی مهم محروم  -های عرِب شیعه و کرد از هرگونه نقش سیاسی و اجتماعیپذیرفته و جماعت ها  استان 

محاباتر ها بی شوند. این حذِف عامدانه به روحانیون شیعه جسارت بخشید و نافرمانی قبایل را در برابر عثمانی 

ی اسالم، همیشه و سنی درباره   های اعتقادی شیعه ی خود ایران را، سوای اختالف ها همسایه عثمانی [  1] کرد.

می  خود  امپراتوری  برای  روحانیون تهدیدی  با  ویژه  روابطی  همواره  شیعه،  حکومتی  با  ایران،  دانستند. 

بایگانی آن )»مجتهدها«( در شهرهای مقدس نجف و کربالی عراق داشت. عثمانی  شیعه بنا به  ها از ها، 

اداری  اکثریت شیعه   شان دستگاه  به شمار را »معضل شیعه   ی عراق در عراق،  ایران«  مادرزاد  « و »ارتش 

 [ 2] آوردند. می 

النهرین شکست داده بود، سه استان عراق عثمانی در بین   1920 ها را درقیمومیت بریتانیا بر مصر که عثمانی 

شیعه به جای ایستادن در کنار امپراتوری بریتانیا در برابر  - پارچه کرد. رهبران عثمانیرا در یک دولت یک 

گری خارجی ان پیشین خود، شورشی مذهبی را علیه تجاوز بریتانیا رهبری کردند و آن را یک اشغال گر ستم 

ها اجازه داد تا قدرت سیاسی را دانستند. این شورش باموفقیت سرکوب شد و وقتی قیمومیت بریتانیا به سنی 

ها یک بار دیگر ی جدید بریتانیا بود حفظ کنند، شیعه نشانده ی پادشاهِی هاشمی که دست واسطه ه ب   1921 در 

نهادِی دولت مدرن عراقْی  استقرار  این  دادند.  از دست  را  نخبگان حاکم  از  به گروهی  بدل شدن  فرصِت 

ی پس شامل دوره   که   [3] های بعدی بود ای عراق در دهه فرقه  - ی ساختارهای سیاسی و قومیکننده تعیین 

 شود.نیز می   1932 از استقالل عراق از قیمومیت بریتانیا در 

 1958 ی قاسم سرنگون شد تا در ژوییه  این پادشاهی سرانجام با کودتایی نظامی به رهبری سرتیپ عبدالکریم 

آمد.  کار  سر  عراقی  جمهوری  بخش   وزیرنخست [  4]یک  اما   تر بیش قاسم  داشت  دست  در  را  قدرت 

های قومی جمهور و رئیس شورای حاکمیت عراق بود که در آن هر یک از گروه الربیعی رئیس  نجیب محمد

رغم تالش برای متحدکردن ناسیونالیسم عربی و کردی در راستای ایجاد یک ای داشتند. قاسم به نماینده 
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که از حتی پس از این   ، از حکومت خود حفظ کند هویت فراگیر و مدنی عراقی نتوانست حمایت کردها را  

رانی قاسم دورانی بود که رسد حکم نظر می بارزانی استقبال کرد. به  بازگشت رهبر تبعیدی کردها مصطفی

اعراب که نخبگان   دار ترین تأثیر را بر جنس روندهای نظامی و نهادی داشته است. حتی جنبش طرف کم 

ی خود یافتند، گرایی« فرصتی برای تداوم سلطه ی توجیه »فراروی از فرقه عرب سنی در عراق آن را زیر لوا

ی رقبای بعثی و ناصری خود در بغداد واسطه نتوانست توجه قاسم را به خود جلب کند، حتی آن زمان که او به 

مقدم های خود عراق بود و آن را ی ثروت داخلی و سیاست ها پی برده بود. قاسم هواخواه توسعه به خطر آن 

 [ 5]شمرد. بر همکاری با فدراسیون عرب در کنار سوریه و مصر می 

در   بعثی  بعث  1963کودتای  حکومت  بر  سنی  عرب  افسران  و  رساند  قتل  به  و  کرد  سرنگون  را   قاسم 

رانی م ی حک های سنی در طی دوره ( مسلط شدند. این استیالی سیاسی و غیررسمِی عرب 1963 - 2003) 

کردها توسط   تربیش و نپذیرفتن استقالل    ی کشوراز اداره   هاشیعه   یشد. حذف عامدانه   تربیش حسین   صدام 

های مخالف شیعه و کرد همواره از سوی ایران حمایت رژیم صدام در پیوند با خطر ایران بود، چرا که گروه 

کرد، توانست روز تولید می   میلیون بشکه نفت در 5/3که    1970 ی رژیم اقتدارگراِی بعثی در دهه [  6]شدند. می 

با این حال، رونق اقتصادی به سبب جنگ  [ 7]ها را بهبود ببخشد. استانداردهای زندگی، آموزش و زیرساخت 

)سپتامبر  و عراق  اوت   1980 ایران  فرقه 1988 تا  مناسبات  تداوم ( که  کرد، چندان  تقویت  را  در عراق  ای 

گرای رو شد. سرکوِب احزاب اسالم های داخلی بزرگی روبه صدام در جریان این جنگ با چالش [  8] نیافت.

 اعالی انقالب اسالمی عراق   هایی مثل مجلس ایران با ایجاد نمایندگی [  9] رد.شیعه و نیز خیزش شورشیان ُک

 (SCIRIکه در ) برداری کرد. شورای های عراق بهره گذاری شده بود، از مبارزات شیعه در ایران پایه  1982

در پی توافق بین رهبران کرد و بغداد شروع به کار   1970 در   ( KRGگذاری حکومت اقلیم کردستان ) قانون 

 کرد.

او به کویت درماهه رهبری آمریکا پس از تجاوز شش در پی شکست صدام در برابر ائتالف به  ، 1991 ی 

 1991 هایخیزش « شد.  1991 ها علیه رژیم صدام پا گرفت که معروف به »خیزش خیزشی به رهبری شیعه 

شیعه  و  کردنشین  عمدتًا  مناطق  نفوذ در  تا  واداشت  را  حسین  صدام  مسئله  این  و  داد  روی  نشین 

رژیم بعث هر دو شورش را با استفاده [  10] ازپیش متمرکز سازد. سیاسی قبایل عرب سنی را بیش  - اجتماعی 

 رو شد. محکومیت شدید سازمان ملل روبه از هلیکوپترهای نظامی و به رگبار بستن مردم سرکوب کرد که با  

کرد، همان زمان که صدام در متحده در یک دوره از نظر سیاسی و مالی از رژیم صدام حمایت می  ایاالت 

 1988 و در حمله به حلبچه در  1983 جنگ خود با ایران و حمله به شهروندان عراقی کرد در اردوگاه انفال در 
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گناه کرد انجامید. ی بی هر دو حمله به قتل هزاران خانواده [  11] استفاده کرده بود. از سالح های شیمیایی  

جمهور رونالد ی رئیس ی ویژه ، در مقام فرستاده 1983 ها، در بازدیدش از عراق دردونالد رامسفلد، بنا به گفته 

رغم همکاری آمریکا با ی صدام از تسلیحات شیمیایی نبود. به ریگان به خاورمیانه، چندان نگران استفاده 

ها اشاره شد، این مسئله مانع از طرح این ادعا نشد که صدام تر به آن عراق در جریان رویدادهایی که پیش 

حمالت  سالح  دارد.  جمعی  کشتار  چشم  11های  گرفتن  باال  موجب  جهانی  تجارت  مرکز  به  گیر سپتامبر 

برای حمله به عراق شد.  پنتاگون  این ه [  12] درخواست  نیز توجیهی قانونی برای با  مه، حتی آن حمالت 

متحده و بریتانیا برای سرپوش گذاشتن بر تجاوز  ی نظامی فراهم نکرد و از همین روست که ایاالت مداخله 

 ی استقرار دموکراسی در عراق بهره گرفتند.نظامی از ایده 

 «(ة محاصص )»  ای سهمیه تجاوز نظامی آمریکا: نهادی کردن دموکراسی 

طور رسمی عراق را اشغال کرد. از بین رفتن ها مقاومت به پس از هفته   2003 آوریل  9متحده در   ایاالت

ی مدنی دمکراتیک جدید و مشارکت سیاسی بود. با وجود این، خالء گر نویدبخش یک جامعه رژیمی سرکوب 

ی برنامه   [ 13] ای مهیا کرد.فرقه قدرت و فقدان نظم و قانوْن فضا را برای گسترش زدوخوردهای نظامِی قومی 

تبعیدی دموکراسی  ی ایاالت اولیه  از بی  خواه، احمدمتحده نشاندن یک  میلی جلبی به جای صدام بود که 

های دموکراتیک در عراق حکایت داشت. با این همه، با سر کار آمدن پل آمریکا برای برگزاری انتخابات 

گران (، نیروی حکومتی اشغال CPA) مرجع موقتی ائتالف ی  برمر، دیپلمات سابق آمریکایی، راهبردها 

فیزیکی و  گارنر، که تخریب زیرساخت  کلی دگرگون شد. برمر برخالف همتای پیشین خود جی در عراق، به 

طور علنی به باد انتقاد گرفته بود، بر انحالل ارتش و شروع دولتی عراق و ضرورت حفظ سازوبرگ دولتی را به 

تجربگی در رابطه با خاورمیانه، بر این باور بود که این روند زدایی« اصرار داشت. برمر با وجود بی »بعثی روند  

کنی اجتماعی و سیاسی حزب بعث را تضمین کند. این اختالفات درونِی واشنگتن تواند در عراق ریشه می 

 ی پساصدام بود.ای برای دوره حاکی از فقدان برنامه 

وپنج عضو آن بنا ( را ایجاد کرد که تمام بیست IGC) شورای حکومتی عراق  2003متحده در جوالی  ایاالت 

انتقالی  ی آمریکا ــ ای توزیع شده و تابع قانون اساسی موقِت ساخته فرقه  -به نسبتی قومی قانون اداری 

ها به اکثریت ا شیعه ها موجب شد ت ــ بود. این تناسب قومی در کنار تحریم آن از سوی سنی  ( TALعراق )

 دست یابند. 
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نویس قانون بنیاد عراق بود. درنتیجه، پیش تشکیل شورای حکومتی عراق اولین نظام سیاسِی رسمِی هویت 

های ی فرقه نیز به آن افزوده شده بود که موقعیت گروه پارچگی بود و واژه اساسی عراق فاقد معنای یک 

تقویت کرد که  تفرقه  را  نظام سهمیه افکنی  برای کرسی خواستار  فراگیرتری  مقام ای  و  پارلمانی  های های 

بودند. قومی سهمیه [  14] وزارتی  نظام  فرقه  -بندی  به  بود  معروف  آمریکا  تحمیلی   بندیسهمیه اِی 

ریخته بود.   90 یهای این نظام را اپوزیسیون تبعیدی طی دهه پایه   الطوایف(.  محاصصة ای ) طایفه 

میTNA) گذار  ملی  شورای  در  وظیفه جای   2005 (  شد.  موقت  حکومت  تهیه گزین  شورا  این  ی ی 

موقت بشود. با این حال،   قانون ادارای انتقالِیگزین  نویس قانون اساسی جدید بود که بنا بود جای پیش 

شورای ملی سیستانی از مراجع تقلید شیعه فتوایی صادر کرد مبنی بر نامشروع بودن انتصاب اعضای   علی 

اپوزیسیون عراقی تبعیدی پیشین توسط نیروهای اشغال   گذار گر و متحدانشان. فشارها از سوی از میان 

پارلمان عراق گیری در  از طریق رأی   2005 ی در ژانویه   شورای ملی گذار سیستانی موجب شد تا اعضای  

نویس کار نگاشتِن پیش   شورای ملی گذار که در ظاهر منحل شد،    مرجع موقتی ائتالف برگزیده شوند.  

ی آمریکا در آن آغاز جویانه های مخالف مبنی بر نقش مداخله زمان با اتهامات گروه قانون اساسی جدید را هم 

شد که اعتماد چندانی به یک نیروی گوناگون می های  هایی با پیشینه های مخالف شامل عراقی کرد. گروه 

تخریب اشغال  عمومی  گر  انتخابات  جریان  در  نداشتند.  رأی  15گر  شورای دهندگان  دسامبر، 

 [ 15]کرسی را انتخاب کردند.   275( با CoR)  نمایندگان

 سازی مبتنی بر قطبی به یک نظام سیاسی و فرهنگی بااهمیت    2003 ی پسا استقرار این شورا آشکارا در دوره 

شد.  منتهی  مقام   [16] هویتی  و  وزیران  انتخاب  کار  نمایندگان  الگوی شورای  طریق  از  را  بلندپایه  های 

های شیعه، مقام ریاست جمهوری برای کردها وزیری برای عرب دهد: مقام نخست انجام می بندی  سهمیه 

 [ 17]های سنی. و ریاست شورای نمایندگان برای عرب 

ای وسیعی جویی فرقه سرعت در ستیزه به   2006- 2008های ای سبب شد تا عراق سال نظام سهمیه شکست 

های های مختلف از جمله گروه آمیز گروه آمیز و مسالمت فرو برود. تجاوز نظامی ائتالف با مقاومت خشونت 

ستقِل ناظر [، یک سازمان م Global Policy Forumرو شد. انجمن سیاست جهانی ] ای روبه غیرفرقه 

آمیز را مقاومتی توصیف کرده ها که بر کارهای سازمان ملل نظارت دارد، مقاومت مسالمت گذاری بر سیاست 

»تشکیل  روشن است  سیاسی،  احزاب  از  گروه شده  اتحادیه فکران،  و  مذهبی  جمله های  از  کارگری،   های 

[... مستمرتر از مقاومت مسلحانه و Oil Workers Unionکارگران صنعت نفت ]   مندقدرت ی  اتحادیه 
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ای و آمیخته با سیاست از برداری منطقه های انتخاباتی«. با این حال، بهره گرفتن سیاست تر برای پیش آماده 

نوع حرکت ضداشغال های فرقه لفاظی  بر هر  بود که هر مقاومت ای جدید  بدین معنا  افکند و  گری سایه 

المللی و غربی نیز باعث های بین شد و رسانه بندی می از شورش دسته آمیزی در گفتمان هواخواهی  مسالمت 

 نسبت دهند.   گرایی سنی ها را به افراط درنگ این مقاومت شدند تا افکار عمومی بی 

آید، جنبش صدر به دلیل ربط عراق به میان می   2003 ی پسانظامیان شیعه در دوره هنگامی که بحث شبه 

صدر  ونی اهمیتی ویژه دارد. خاستگاه این جنبش به ترور روحانی شیعه محمدصادقهای کن مستقیم آن با پویه 

های در قبال شیعه  تر بیش گردد که خواستار رفتار حکومتی بهتر و عدالت اش به دست صدام بازمی و خانواده 

رشد در روبه ی جمعِی پیوسته  های صدر را حاصل یک برنامه گیری رژیم صدام موضع [  18] عراق شده بود.

رسید که صادق صدر با گره زدن مذهب به سیاست نظر می دانست. به های فقیر و روستایی می میان شیعه 

اثر شود. پس از اشغال عراق توسط ها، نجف، کم ترین شهر شیعه داخلی موجب شده تا نفوذ ایران در مقدس 

یدگاه خود در ایران بازگشت تا از نفوذ پدرش ی خاندان صدر، مقتدی صدر از تبع متحده، تنها بازمانده  ایاالت 

 [19]برداری کند. بهره 

هواخواهان صدر پس از اشغال عراق به رهبری آمریکا با استفاده از غیاب ناگهانی نظم و قانون در کشوْر 

ها ی رژیم پیشین ممنوع بود احیا کردند. رهبر صدری های خود را که در دوره مدارس، مساجد و سایر رویه 

درگیِر   2004 ایجاد کرد که در سال   المهدی جیش نظامی خاص خود را نیز با نام  نیروی شبه   چنین هم 

نیرو  با  مستقیم  اشغال رویارویی  با  رقابت  در  آمریکایی شد. صدر  و های  آمریکایی، شخصیتی شیعی  گران 

در عراق که   می نیروی سپاه قدس انقالب اسال ای از  سو با نفوذ ایران بود. ایران با ایجاد شاخه ناهم 

[ 21] شکاف ایجاد کند.  ی آن گسترش فراملی انقالب اسالمی ایران است، کوشید در جنبش صدر وظیفه 

الخزعلی را از جنبش صدر به سمت خود بکشد و موفق به استقرار و مسلح شدن  نیروی سپاه توانست قیس 

 بشود.  الحق   اهل عصائب یک نیروی وابسته به خود،

ی سیاسی عراق هستند. اما هر دو از منافع مشترکی نیز بهره متحده و ایران دو رقیب اصلی در عرصه  ایاالت 

تر، و بستن قراردادهای پرسود با صنعت نفت رحم صدام، یک ارتش عراقی ضعیف برند: برکناری رژیم بی می 

گاه در به ارتش خود را گاه  عراق. درحالی که آمریکا برای یادآوری اهمیت حضور نظامی دائمی خود نیاز دارد

کند. و این دو اش حساب می نظامیان مسلِح وابسته عراق به صف کند، ایران برای حفظ منافع خود روی شبه 

منافع   2003 شان از سال شوند که بدون در نظر گرفتن موافقت غیررسمی رودرو می   دیگریک فقط هنگامی با  

( و 2008-2014وزیر مالکی ) ی حکومت نخست سازی در دوره ی اتداخل یابد. روند فرقه   دیگریک ها با  آن 
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ایران تصور کند می وارد شدن شبه  ایران به دستگاه دولتی موجب شد که  تنه بر تواند یک نظامیان هوادار 

 ی عراق مسلط شود، همانند نفوذی که در لبنان، سوریه و یمن دارد. صحنه 

یافت، استان االنبار در به بعد بهبود می   2008 فته از سالردرست در زمانی که ثبات در عراق داشت رفته 

کاری، فساد و ای را به خود دید. این اعتراضات برخاسته از سطح باالی بی اعترضات گسترده   2011 سال 

ن شیعه، کرد ا مدارای را سیاست نظام سهمیه   [21] زدایی«، بود. ها، یکی از پیامدهای »بعثی سازی سنی منزوی 

مداران سنی کوتاهی خود را دربرابر جوامعشان پشت کنند، اما در این بین سیاست کنار هم اداره می و سنی در  

های وجود آمد که سیاست محور زمانی به کنند. اعتراضاِت سنی ها« مخفی می سازی سنی برچسب »منزوی 

حک  نظام  یک  ترویج  با  مرکزیت م مالکی  کمک  به  اکثریتی  تخریب رانی  دات  افراطی،  تدریجی   بخشی 

  [ 22] [ را نشانه گرفته بود. consociationalismگرایی ]زیستی هم 

یا سر رسیدن نوبت خود برای حکومت بر عراق،   ی حق تاریخی ی عراقی نیز هنگام ترویج ایده احزاب شیعه 

اکثریت شیعه که با پنداری در نظامی سیاسی با  کنند. البته دستاویز خودقربانی شان تکیه می شدن روی قربانی 

ها، خدمات اجتماعی، آموزش، بهداشت و اشتغال هیچ نشانی از آن در مناطق عمدتًا شیعه بهبود زیرساخت 

 جا نگذاشته بود، دوامی نداشت.به 

هزار نفر را پیرامون با عنوان »بهار عراقی« نمایان شده بود که ده   2011 های اعتراضی پیشین در سالتالش 

گرایی و آزادی گرد هم آورده بود. این اعتراضات با مند و بدون توجهی ویژه به فرقه نظام ی اصالح  خواسته 

خشونت  تنش اقداماتی  گرفتن  باال  شد.  سرکوب  کشتار  تا  گرفته  دستگیری  از  فرقه آمیز  در های  ای 

مالکی هنگامی   [ 23] مشهود بود. کاماًل    ای بودن اعتراضات را مطرح کرد، که مالکی اتهام فرقه   2012 یژانویه 

ها را پوشش آمیز علیه شیعه ها و دیگر شعارهای تبعیض های سیاه جهادی ها به نمایش درآمدن پرچم که رسانه 

دستور داد که ارتباط استان االنبار  ( ISF) از این فرصت استفاده کرد و به نیروهای امنیتی عراق   [ 24] دادند، 

استان  سایر  با  بسیجرا  از  مانع  تا  کنند  قطع  کنند   تربیش ملی    ها  حمله  تظاهرکنندگان  به  و  بشوند 

سال  ــ  تا  داد.  رخ  طرف  دو  بین  می هم   2013 زدوخوردهایی  باال  زدوخوردها  که  چندین زمان  گرفت، 

استان   گذاری بمب  نگرانی های شیعه در  این رویدادها  داد.  دلهره نشین رخ  به گسترش های  آوری را نسبت 

 موجب شد.ای  های فرقه ی خشونت دوباره 

بوده   2008 ای در سالهای فرقه خونبارترین سال از زمان جنگ   2013 دهد که سال نمودار زیر نشان می 

 [ 25] . است
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 اینظامی و تقویت نفوذ منطقه های شبه ای، گسترش گروه واکنش فرقه  ظهور داعش:

ماه حضور   پس از شش دومین شهر بزرگ عراق، موصل را    2014 ژوئن   10دولت اسالمی عراق و شام در  

نشینی این رویداد به »سقوط موصل« معروف شد. عقب [  26]ی عراق به تصرف خود درآورد. مقتدرانه در فّلوجه 

ظهور   [27] و فروپاشی نیروهای نظامی عراق سبب تغییری بزرگ شد و نوعی خالء قدرت نظامی ایجاد کرد. 

دوباره  دوباره  جانی  داعش  نام  با  عراق  در  القاعده  گروه ی  فرقه های شبه به  گفتمان  و  گرایی نظامی شیعه 

های رخ داده بود. شورشیان سنی و در این میان بعثی   2006- 2008های  بخشید. و همان تکرار شد که در سال 

 [ 28] جنگیدند. سابق در کنار داعش می 

ایجاد شدند. ( که به حشدالشعبی نیز معروف است، برای مبارزه با داعش  PMF) نیروهای بسیج مردمی 

هزار  140رود حدود  نظامی غیردولتی است و گمان می های شبه حشدالشعبی سازمانی چتروار متشکل از گروه 

ها ی عراقی که از همه  ی ایجاد این سازمان فتوای سیستانی بوده است جو در میدان نبرد دارد. گویا انگیزه جنگ 

اع از کشورشان داوطلب شوند. با وجود این، احزاب پای نیروهای امنیتی عراق برای دف خواسته بود تا هم 

مبنا استفاده کردند. دولت عراق به دلیل کمبود نظامی شیعه هوادار ایران از این فتوا برای نوعی اردوکشی شبه 

ها گیری آن در نهاد نظامی خود به شکل   شان ها و گنجاندنشناختن آن  رسمیت  نیروی نظامی ناگزیر بود با به
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نخست رضایت   العبادی بدهد.  حیدر  اجرایی  وزیر  »فرمان  تصویب  با  تا  بر 91 کوشید  را  دولتی  کنترل   »

ها را بیش از خود گیر حشدالشعبی بسیاری از سنی حشدالشعبی تداوم بخشد. با این حال، رشد و نفوذ چشم 

 [  29]دولت نگران کرده است. 

ی کرد ی نیروهای »پیشمرگه« آفرینی فزاینده های داخلی در رابطه با رشد حشدالشعبی و نقش سنی   نگرانی 

ها ها گرفته تا ایزدی های عرب و مسیحی گونی از سنی های ناهم گروه   چنین هم شد. حشدالشعبی می   تربیش 

 [ 30] شود.ها را شامل می و ترکمن 

کردند پیشاپیش هایی که آن را هدایت می معضل پیش روی دولت در رابطه با حشدالشعبی این بود که گروه 

ها بودند. از این گذشته، یا تحت کنترل آن   ای و نهادهایی منفک از دولت عراق وابسته گران منطقه به بازی 

شدند: هواداران خمینی/سلیمانی، هواداران ی مختلف تقسیم می های غیردولتی به سه دارودسته وبست این بند 

دارودسته  صدر.  هواداران  و  خ سیستانی  هواداران  گروه ی  از  متشکل  جای مینی/سلیمانی  به  که  بود  هایی 

ایران، علی خامنه  علی  ی نیروهای سپاه قدس او، ای و فرمانده سیستانی به سپرسپردگی مذهبی به رهبر 

ها نفوذ داد. آن ها را مستقیم در کنار نیروهای سپاه قدس قرار می سلیمانی، متعهد بودند. این موضوع آن  قاسم 

خواستند عراق را گسترش دادند و از پیوستن به نیروهای امنیتی عراق خودداری کردند چرا که می ایران در  

های هوادار سیستانی و هوادار صدر وعده به یک گروه مستقِل رسمی مبدل شوند. از سوی دیگر، دارودسته 

روهای امنیتی عراق دادند که به محض سقوط دولت اسالمی عراق و شام منحل شوند و یا به ادغام در نیمی 

های حفظ توازن منتهی ها در دورن نیروهای بسیج مردمی به یک رشته سیاست بندی تن بدهند. این تقسیم 

شوند که گروهای مورد حمایت ایران به شد. برای مثال، واحدهای هوادار صدر و هوادار سیستانی مانع می 

برای گسترش نیروهای حشدالشعبی  از  تا  بدهند  اجازه  ایران دوباره   مالکی  منافع  راستای  در  نفوذ خود  ی 

 [ 31]برداری کند. بهره 

آمد و هم به نفع حکومت اقلیم کردستان بود. حکومت ی داعش هم تهدیدی راهبردی به شمار می حمله 

درصد به قلمرو تحت کنترل خود افزوده بود که شامل  40اقلیم طی مدت تصرف موصل توسط داعش،  

 [ 32] شد. خیز کرکوک می ی نفت تر از همه منطقه و غرب موصل و مهم  مناطقی نزدیک به شمال 

ترین پیکو منظور نشده بود که براساس آن بزرگ  -های سایکس نامه حق تعیین سرنوشت کردها در توافق 

یافته یعنی عراق، ایران، ترکیه و سوریه پراکنده شد. دولت در بین سه دولت مستقل تازه رسمیت ملت بی 

که به معنای زیرپا   [ 33] ی قانونی دادند به این نقشه از منطقه جنبه   پیمان لوزان در    1923 متفقین در 
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بینی شده بود. متفقین غربی وقتی متحد بود که در آن دولتی کردی پیش   1920 در   پیمان سور  گذاشتن 

با استقالل کردها   مخالفت کرد، رویایشان را بر باد جدیدشان و رهبر ناسیونالیسِت ترکیه، کمال آتاتورک 

از خودمختاری فدرال   1991 کردهای عراق در مقایسه با کردهای ترکیه، سوریه و ایران از سال [  34]دادند. 

 نیز آن را تقویت کرده است. 2003 اند که تجاوز نظامی آمریکا در سال برخوردار بوده 

تواند با دانست که جدایی کردها می داد و می می عراق احتیاط به خرج    تربیش واشینگتن نسبت به چندپارگی  

در   2017 سپتامبر 25زنده کردن امیدها برای جدایی در سراسر منطقه آشوب جدیدی به پا کند. کردها در  

عراق [  35] ی جهانی پذیرفته نشد، با اکثریت قاطع به استقالل رأی دادند.پرسی که از سوی جامعه یک همه 

را اعزام کرد تا قلمروهایی را که نصیب اقلیم کردستان   نیروهای امنیتی عراقی  پرس در واکنش به این همه 

 [ 36] های نفتی نزدیک به آن را بازپس بگیرد. شده بود، ازجمله شهر کرکوک و میدان 

های حزب پرسی را باید در حکم ابزاری دانست که برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی با این همه، این همه 

خاندانی، سرکوب هرگونه مخالف رانی تک م به کار گرفته شد. فساد گسترده، حک   ( KDP) کردستان دموکرات  

از همه مهم  بی و  تمدید  دوره وجهه تر  ناسیونالیستی عادی ی  گفتمان  به مدد  ریاست جمهوری همگی  ی 

 [ 37] شد. 

نظر سیاسی و اقتصادی در پذیر از  ی هویت، فساد گسترده، وضعیت امنیتی آسیب شده بر پایه یک نظام قطبی 

نظامی موجب شد تا ابزار دیگری ی شبه ی احزاب سیاسی عراقی بود. زاده شدن یک جامعه خدمت منافع همه 

در دسترس سیاست  دولت  بر  رهبران سیاسی عراق  برای فشار  از  بسیاری  بگیرد.  قرار  از   چنین هم مداران 

ای که از پس نظارت بر اتالف وجوه شکسته دولتی درهم   مندترین افراد کشور بودند و مسلمًا از نهادهایثروت 

 2020تا    2003 هایالملل بین سال شدند. به گزارش سازمان شفافیت بین مند می آمدند بهره دولتی برنمی 

میلیارد دالِر آمریکا در دولت عراق به چپاول رفته است. برای ایران حیاتی بوده است که احزاب  300حدود  

ای باشند، چرا که ایران برای دوام آوردن در برابر ی طرفدارش تضمینی برای حفظ نظام سهمیه شیعه سیاسِی  

سرمایه تحریم  قراردادهای  برای  بستری  تا  است  کرده  حساب  عراق  حکومت  روی  آمریکا  گذاری، های 

لی عراق صادر وساز، تأمین انرژی در اختیارش بگذارد و بتواند محصوالتش را در ازای کاالهای داخ ساخت 

 [ 38]کند. 
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 : 2018تا    2015  هایدر سال  عراق   ی جنبش اعتراض

 و فساد  ییگراافراط   ی با وحشت دوگانه  مواجهه 

ها و دستاوردهای متفاوتی با آن داشت. نبود، بلکه تاکتیک   2003 شاهد تولد جنبش اعتراضی پسا  2019اکتبر  

با بحران   ی،المالک  ی نور   ،سابق   ر یوز نخست فاسد    ی متوالی  دو دوره کشور پس از    هنگامی که  2015 از اواسط

ی در حال پیشروی در عراق بود، جامعه   ی داعش کهحمالت گسترده در پی  و    اقتصادی عمیق مواجه شد 

 محور حرکت کرد.فاصله گرفت و به سوی سیاست موضوع  ت یهو   است ی از س به تدریج    2003 عراق پسا 

دهد که ی شعار نشان م   ن ی ا  تیمحبوب   (؛باسم الدین باکونا الحرامیة) ردند«  ما را غارت ک  ْنی »دزدان به نام د

از   برداری بهره   ماً ی مستق   حال  و در عین   فوران کرد،   ی اصالحات اقتصاد  ی مطالبه از    ی چگونه جنبش اعتراض 

 قویاً ،  داد رخ    ن ی نش عه ی عمدتًا ش   ناطقکه تظاهرات در م   ت ی واقع   ن ی . ا را نشانه گرفت  ی و جمع   ی قوم   ی هات یهو 

م  جامعه ی نشان  چگونه  که  هو  ی ع یش   یدهد  از  تا  است  تالش  س ساخته   تی در  احزاب  توسط   یاس ی شده 

 .فراتر برود ، کنند می  ی که دولت عراق را رهبر  عهیش   ی گرااسالم 

در   انجوان   گروهی ازکه    یافت در بصره    2015 ی ژوییه   درتوان  ی را م   2019 اکتبر   یجنبش اعتراض رد پای  

های و محل  هادر خانه مطبوع  یه یتهو استفاده از  برایکمبود برق  بهبرق تظاهرات کردند تا   روگاهی مقابل ن 

که   ی هنگام   ژه ی وبه   ، امنیتی عراق   ی روها ین   ز ی آم سرکوب خشونت اعتراض کنند.    کار در فصل داغ تابستان 

عراق سراسر جنوب    یشهرهادیگر  و    ور کرد شعله آتش خشم کل کشور را  ساله ترور شد،   18  ی منتضر الحلف 

 .به اعتراضات واداشت   وستن یتا بغداد را به پ 

دولت   کی با    ةمحاصص   می رژ   ین ی گزی بر جا دولت و تأکید    به فساد   عمومی  خدمات به  اعتراضات از انتقاد  

مردم   گردآمدن   ی برا   افته ی سازمان   ی راه کردند که  تجدیدقوا می هر جمعه    کنندگان . تظاهر کشیده شد سکوالر  

تا  700  کنندگان در تظاهرات به عداد شرکت ت ی سوم شود که در جمعه تصور می .  واحد بود   ی زمان و  در مکان 

 [ 39] نفر رسید.  هزار  800

 ونیل ی م  ک یاز    شی که ب   یجنبش   برای تصاحبخود خواست تا    روانی از پ   2015 سپتامبر   لی صدر در اوا ی مقتد 

بپ   دان ی کننده در م شرکت  به تظاهرات  با رس وندند ی داشت،  و   یمذهب اعتراضات به نجف، گفتمان ضد   دنی . 

چشم سکوالر   طرز  تظاهرات    ت یتقو   گیریبه  انتقاد بود    سرشار شد.  این   از  چگونه به   یسواستفاده   که 

 .یی شده است گرافرقه باعث ظهور    خوْد  ی ازهای ن برآوردن    یبرا   نی از د  مداران ت اس ی س 
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 یموسسه   ی دان ی م   ی تر بودند. براساس بررس محتاط   ی به جنبش اعتراض   وستن یپ   ها در سنی از سوی دیگر،  

 عراق:   ک ی مطالعات استراتژ

پرسِش دلیل در پاسخ به  از آنان  درصد   43شرکت نکردند.    ها در اعتراض ها{  }سنی به اتفاق    ب یقر   تی اکثر» 

به از آنان  درصد   79حال،   نی ا  دند. با کر   عنوانرا    سمیبه اتهام ترور   ی ر ی ، ترس از دستگ ها عدم شرکت آن 

آماده   از آنان   درصد 87،  پاسخ آری دادند. و در کل کنند،  ی م   تی حما  نا معترض  ی هااز خواسته   ای سؤال که آ   نی ا 

 «.ی دست به اعتراض بزنندسن   یها بودند تا در برابر فساد در استان 

جنبش   نی اجغرافیایی  ها معتقدند که داعش مانع از گسترش  ی سن   کند کهاضافه می   چنین هم این گزارش  

 شد.  یاعتراض 

 ، المهندس ی و ابومهد  ی العامر ی هاد او،  ران یا  ی سابق و متحدان حام  ر ی وزنخست  ی تظاهرات عمدتًا بر مالک 

 متمرکز بود.

. معترضان به کرد فوران    تر و تکرارشوندهی تهاجم   یکردها ی ها و روک یبا تاکت بار دیگر    2016اعتراضات در  

تظاهرکنندگان و   ن ی ب  ی ر یدرگ   جه، یرا اشغال کردند. در نت نمایندگان  سبز هجوم بردند و مجلس    ی منطقه 

 قی مقابله با فساد از طر  یبرا   یتوخال   ی هاوعده   به اعتراضات،   رویکرد عبادی رخ داد.    امنیتی عراق  یروها ی ن 

 [ 40]بود. تکنوکرات    یو انتصاب وزرا   یاقتصاد   اتاصالح 

 لی که منجر به تشک   بودیم   های و سکوالر با جنبش صدر  گرا چپ   ی هااعتراضات شاهد تعامل گروه در این  

 عراقپیشین    یها نقش صدر در دولت   ل ی سکوالر به دل  -یاتحاد مذهب   نی ارسد  به نظر می شد.    مستمرون 

به نام   یگر ی گروه د تشکیل    سکوالرها و  میانمنجر به اختالف  تر هم بود و  شکننده   یقبل   یا منازعات فرقه   و 

سکوالراین  .  د ش   ونی مدن  انتخابات   ی مذهب  - ائتالف  در  ائتالف    2018 بعدًا  که   لی تبد   سائرونبه  شد 

گر بیان مستقل بود. سائرون آشکارا    ینامزدها   دیگر( و  ICP) عراق   ستیمتشکل از جنبش صدر، حزب کمون 

قرار بود که    بود  ی اس یس   موجودیتی  سی تأس   ی برا  یصدر  -ست یکمون اصطالح  جریان به   منتسب بهتالش  

 [ 41]کند.  ی ندگ ی نما  ندهی آ   ات را در انتخاب  ی جنبش اعتراض 

مذاکرات مشترک   رای ، زموفق به تشکیل دولت نشد   2018 آرا در انتخابات   ن یباالتر  رغم کسب به سائرون  

بر  ساختار مشترک کرد. عالوه  ک ی بر    یمبتن   ای ه ن ی کاب  رشی ها را مجبور به پذ آن   همحاصص پس از انتخابات  

برق   ی انرژ   ن ی م أت گرفت    م ی تصم هم    ران ی ا  زمان بود و هم   ش ی چنان در حال افزاجوانان هم   ی کاری نرخ ب   ن، ی ا 

 ،در حال جنگ بودند با داعش    امنیتی عراق  یروها ی که ن   2017تا    2014 یها . در سال را متوقف کندعراق  
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مواجه شد. اکنون که داعش   ی دولت   یها »وحدت« با انتقاد رسانه   یبرا  یعنوان مانع عراق به   یجنبش اعتراض 

از تا وجه بهتر نشده  هیچ وضع به   یْ اس ی س  ییا گر و فرقه   فی تداوم فساد، اقتصاد ضع وجود با   ،رفته است   نی از ب 

 [ 42] جلوگیری کند. عراق  در تظاهرات  ی شروع دوباره 

ه د ی جنوب به بغداد رس   که از طریق تظاهرات    ی چنان به رهبر ، هم آغاز شده بود جا  از آن   ز ی بصره، که همه چ 

خود  ی ستگ ب هم   ی عراق و مهاجران خارج  یتر بود و جامعه . حرکت بصره در آن زمان مقاوم داد بود ادامه می 

 هاای بصره [  43] .کردند ی ابراز م   ز یخ نفت   ی شهر بندر   ن ی مختلف با ا   ی های و خبرگزار  ی اجتماع   ی ها را در رسانه 

ی توسعه   شرفتی پ   یه سیکه از مقا   یا ده ی خود استفاده کردند، ا   ی حق خودمختار  ابراز  یبرا   فرصت   ن ی از ا

بزرگ نفت در   ی ه دکنند ی تول   ن ی الهام گرفته شده بود. عراق دوم   2003 کردستان پس از سال   م ی اقل ها و  آن 

درصد از کل صادرات  90حدود  توزیع    یی صادرکننده نفت )اوپک( است و بصره به تنها   ی سازمان کشورها

به عنوان   سابقًاکه    ی . شهر ی ناامیدی مردم بصره است مایه   دست آمارها   ن ی ا  [ 44]برعهده دارد. نفت عراق را  

به برخاست و  کمبود آب، کمبود برق و فقر    ی درباره بحث  دل خاکستر  شد، از  ی شناخته م  انه« یخاورم   ز ی»ون 

دفاتر شعبه   ران ی ا  ی گرزدن کنسول  آتش  ا   ی اس ی احزاب س   ر یسا   هایو   یان نظام شبه رسید که    رانیطرفدار 

 ی زوایای همه   دی که با   دانستند ی بصره به وضوح م   جوانان.  ی مسلط را در این شهر اختیار داشتند گرا فرقه 

 [ 45]و فراتر از آن.   ی نظام  ،ی ا منطقه  ، ی ببرند: داخل   نی را از ب   می رژ  ن یا  ی شبکه 

 خیزش اکتبر )تشرین(: مبارزه برای عراقی جدید 

در عراق شروع   به باال   سانس یل مدرک فوق   ی دارا   کاری ب   الن ی التحص ، فارغ 2019اکتبر    ام یاز ق   پیش چند ماه  

شدند و هر کدام   م ی خود تقس   یها ها بر اساس تخصص گروه این  کردند.  نشسته    ی هاتحصن   ی به سازمانده 

نفت،   ارتوز   مقابلمهندسان نفت  مثاًل    دادند.  بی خود ترت مربوط به    ی را در مقابل وزارتخانه   یتحصن متفاوت 

مقابل   یو هنر  ی آموزش   یها دانشکده   النیالتحص وزارت بهداشت، فارغ   مقابلپزشکان، پرستاران و داروسازان  

ساخت، این حقیقت ورتر می را شعله   ها ابان ی خشم در خ فساد در کشور نیز این  .  ره یوزارت آموزش و پرورش و غ 

کشوری است که باالترین نرخ فساد در جهان  20  یکی از  المللن ی ب   تیشفاف سازمان  گزارش    که عراق بنا به 

 [ 46] درصد است. 25از    ش یپول ب   یالملل ن ی طبق گزارش صندوق ب آن  جوانان    ی رسم  یکار ی ب آمار  و  را دارند  

و حمالت   انه ی جومداخله   ی نبردها  برجا مانده از  ی شده فراموش   مانی ت ی از    ینسل به بحران انسانی معیشت،  

. اکثر مردم اندهم اضافه شده جنگ با داعش  ناشی    ی داخل   یآواره   ون ی ل ی م  1/ 5مختلف، اکنون    ی ست یترور 

به عاملی   زی کمبود برق ن   ی . حت محرومند به آب سالم    ی ، از دسترس در این کشور   با وجود دو رودخانه عراق  
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 ی و اقتصاد  ی اس ی س   اهداف   آن را در جهت و    تبدیل شده   ، ران ی ا   ، متحد« اصطالح »به کشور    ی برای سواستفاده 

هستند. عراق که قباًل به   یدرمان   ی ه م یب   کشور فاقد   ت یدرصد از جمع  4/96.  به انحصار خود درآورده است 

جهان معروف در    ی درس   ی هابرنامه   نی تر شرفته ی پ و    کرده جمعیت تحصیل   های یکی از باالترین آمار داشتن  

 [ 47] روست.روبه   ییروستا   تی جمع   ان ی درصد در م  40 بًای تقر یسواد ی بود، اکنون با نرخ ب 

هیچ  این اما  از  از    هایک  خشونت مانع  مسالمت   بار برخورد  تجمعات  با  سوی ز یآم دولت  از  که  نشد  ی 

در  ند شد ی م   یرهبر   یدولت   یها ساختمان   بیروندر    کار ی ب   النیالتحص فارغ  پل 2019 سپتامبر  24.   سی، 

گاز   ش،پا آب   ی ها ن ی ، با ماش کرد خود را سپری می روز    نی صدم   تحصنی کهمتفرق کردن    ی ضدشورش برا 

 ی اجتماع  یها حمالت به سرعت در شبکه   نی ا  ی دئوهای حمله کرد. وبه جمعیت  زا  آتش   یها آور و بمب اشک 

جامعه  فشار  و  شد  تحق   ی مدن   یپخش  عراق  کشور  وزارت  تا  شد  باعث  در   یقات ی عراق  اقدامات   ی باره را 

 آغاز کند.  زی آم اعتراضات مسالمت  ان ی ضدشورش در جر  س ی پل   زی آم خشونت 

در   ی نظام   یاز قهرمانان برجسته   ی ک ی و    سم یمبارزه با ترور   گان یسابق    س ی رئ   ، یالساعد  عبدالوهاب ژنرال  

با داعش، در سپتامبر   ن ی کشور برکنار شد. ظاهرًا ا  نی ا  ری وزنخست   ی عبدالمهد توسط عادل   2019 مبارزه 

  افزود. نسبت به دولت ی مردم  فزاینده به خشم   زی اقدام ن 

 از ها ی عراق   یهمه   ی بغداد برا  ی ه افت ی تظاهرات سازمان آغاز شد،   2019اکتبر   یکم رسمًا در   ام ی که ق  ی هنگام 

فساد، علیه  تا    فراهم آورد این فرصت را  مختلف    یها ی مشاغل و وابستگ   ، ی ل یها، سوابق تحص فرقه تمامی  

خارج   ی اقتصاد  ینابرابر   ،یی گرا فرقه  مداخالت  ف   اد یفر  ی و  در ی  مطالبه   ی براکه    ی راخوان بزنند.  شغل 

زخم خورده بودند دولت    ز یآم واکنش خشونت از  که    یجوانان که  شد    بدل   خیزشی   به ،  ه بود سپتامبر آغاز شد  ماه 

هایی شعار سرشان و با سردادن  . هزاران نفر از جوانان با اهتزاز پرچم عراق بر فراز  رهبری آن را برعهده داشتند 

کردند.  ییما ی ( راهپ ی آزاد دان ی م  ی به معنا ی )در زبان عرب  ر ی تحر دان ی به سمت م حاکم   ی اس ی س  ی طبقه  ه ی عل 

سکوالر،   استمدارانی چه س  ــ  ی اس یس   گروه   چی حاصل شود که ه   نانی اتخاذ شد تا اطم   شدیدی  یاط ی احت   ر یداب ت 

ی پشتوانه نباشد.  جنبش  حرکت    تسلط یافتن برقادر به    ــ ستیجنبش صدر   ایعراق    ستیچه حزب کمون 

. این جنبش دست به تر بود و محکم   ترکال یآن راد   ت ی، اما هو بود   یقبل   ی شورش قطعًا جنبش اعتراض   نی ا 

نمی  تعیین می را    نی قوان بلکه  ،  زند مذاکره  د کندخود  مردم  برق    ی شغل   یها فرصت فقط    گر ی .   آب   ای بهتر، 

 بودند.  نظام  پیاده کردن کامل و دوباره سوار کردن ها خواستار  خواستند. آن ی نم 
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خیزش و صفوان    ری قصر، خورالزب ام   ی نواح در  .  افتی تا بصره گسترش    یجنوب   ی بغداد به کل منطقه   حرکت

 یا ه شاهد تظاهرات گسترد   زی مقدس نجف و کربال ن   ی . شهرهادی به اوج خود رس   ج ی خل ی  منطقه در  رخ داد و  

 ه ی وان ی که مرکز آن د   ه ی ندارد. استان القادس  ی هراس   ز ین   ت یجنبش از مرجع   نی نشان داد که ا امری که   ــ   بودند 

 یاز اعتراضات مردم   ت یحما  یاکتبر در مرکز شهر برا  25  دان ی به نام م   یدان ی در م   یاست، شاهد تحصن بزرگ 

 آموزش و پرورش استان را بستند.کل   ی از جمله اداره  ی از ادارات دولت   یتظاهرکنندگان تعداد   وبود،  

شام  اعتراضات خشمگ   هی شهر  خواست  ی ن ی شاهد  نامزدها   یبرکنار   با  و  تظاهرکنندگان   یشاناحزاب  و  بود 

 یکاهای سند   هایاعتصاب را آتش زدند.   ها ک ی کردند و الست   مسدودو نجف را    هیوان ید   نی ب   ی جاده   نی خشمگ 

 یمنته   ی ها. تظاهرکنندگان جاده اوج گرفتبرجسته در ماه اول اعتراضات در شهر کوت، مرکز استان واسط،  

 ه ی عل   یی شعارها  با سردادن   ی اعتراض   ی ها یی ما ی ها راهپ از جاده   ی تعداددر  و    بستند شهر را    ی حرارت   روگاه ی به ن 

که شهر شاهد تظاهرات گسترده و ن پس از آ   ، ی کز استان المثن سماوه، مردر  .  برگزار شد دولت و احزاب فاسد  

 د ی شد   ر یها بود، تداب تا تحقق خواسته   ی جار  ی از اعتصاب عموم   ت یدر حما   یی دانشجو  ت تجمعا  ی سازمانده 

 [ 48] برقرار شد.  یدر مجاورت مجتمع ادارات دولت   ی ت ی امن 

قار ی . مرکز استان ذ پدیدار شد   امی ق این    بود که دری  ک ی رمانت   یانقالب ی  هااز داستان   ی ک ی  هی شهر ناصرماجرای  

 مسیربود. تظاهرکنندگان  ای برجسته شاهد تظاهرات   ی، الغراف و الرفاع  یعن ی   ش، جوارهم  ی شهرها همراه با 

 هبود ک   [1- 48] م« !« و »نه به دُ یاس ی شده »نه به احزاب س مطرح  ی چند جاده و پل را مسدود کردند. شعارها

که گسترش یافت    هنگامی   ی ران ی اشاره داشت. گفتمان ضدا  ران یمرتبط با منافع ا   ی اس ی به احزاب س   ی دوم 

 ی ها ن ی هستند، تظاهرکنندگان را در مقابل دورب   ز ین   حشدالشعبی از    ی، که بخش ایران وابسته به    انینظام شبه 

های گروه اوضاع در بغداد از کنترل خارج شد و  وقتی هدف قرار دادند.    نیروهای امنیتی عراق و   ها ی خبرگزار

 این شدند که رهنمودها ، معترضان بغداد خواستار سیاسی مرتبط با دولت سردرگمی زیادی ایجاد کرده بودند 

جدیدِ   های ی ر یگ و جهت  پایتخت  از  باید  پس  این  از  ــ   اعتراضات  عراق  الحبوبی  اعتراضات  میدان  یعنی 

 [ 49] ــ اعالم شود. ناصریه

ترور   ی را برای تحقیق درباره   یه تی کردند و کم   نیی اکتبر مهلت تع  25دولت عراق تا    یاستعفا   یمعترضان برا 

شمار زیادی از معترضان در [  50]دادند.   لی تشک   گر ی نفر د  1287شدن   و مجروح   جو معترض مسالمت  149

خیابان  25 به  بازگشتند.  اکتبر  بی   ی المهد ها  ب   خریدن   ی برا پایانی  تالش  جوانان  وعده   کار ی ذهن   یبا 

 به خرج داد.  ی اقتصاد ی هافرصت  گر ی و د   تربیش   یشغل های  فرصت 
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»انقالب«   ک ی   ی مثابه ، مطالبات و اهداف به ی خود را از نظر گفتمان   ی جنبش اعتراض این  که    باید اشاره کرد 

 یج ی اصالح نظام. جک گلدستون انقالب را بس   ی به جا  بنیادین  ی و بازسازیبازنگر   کی کرد:  می   یبند طبقه 

ها استان   یحال، عدم شرکت برخ  ن ی ا . با است  ی اس ی نظام س   در تالش برای تغییر که    کند ی م  ف یتوص   ی اتوده 

ادامه  و  تظاهرات  ق   ی هات یفعال   ی در  که  شد  آن  از  مانع  به   ام ی روزمره،  پدیدار انقالب    ک ی   یمثابه عراق 

 .ست ین   ی خود انقالب   ت یدر روح و هو   امیق این  که   ستی بدان معنا ن  نی ا اما [  51] . شود 

 بازیگران اصلی

 انی ع ی شورش ش   این قیام،  شد، ی برگزار م   نی نش عه ی عمدتًا ش   یها در استان   تربیش که اعتراضات    ییجاز آن ا 

 پیشین  های با اعتراض   ام ی ق   ن ی ا  یاساس   یهااز شباهت   یک ی .  شده است   یتلق   عهی ش  یها گارش ی ال   ه یعل   معمولی 

مجدد داعش   ظهوراست. ترس از    ره ی نبار، موصل و غ اال مانند    ن ی نش ی سن   یها ، عدم حضور استان 2015 در 

وجود،  ن ی ا  . با کننده بودعاملی تعیین چنان  هم   یست ی اتهامات ترور  امعترضان ب   ی ر یدولت از دستگ   برداری بهره و  

 کند. را نمایندگی نمی اهل سنت عراق   ی ازهای خواست و ن   ی که مطالبات جنبش اعتراض   ست یبدان معنا ن   ن ی ا 

شرکت کردند.   جاهای دیگر مانند بغداد، بصره و    یی در شهرها   راتعراق در تظاه   یها ی هزاران نفر از سن 

 نی نش ی عمدتًا سن   ی شهرها   گر یو د  ی موصل، رماد ی هاشب که    هایی چند دقیقه سکوت و   ی بستگ هم   مراسم

 . امی ق  ن ی ها به ا برادرانه و تعهد آن  ی بستگ را پر کرده بود، شاهدی است بر هم عراق  

سو  با    گر،ی د   یاز  ارتباط  کنش هستیم   ی متفاوت  ی وی سنارشاهد  کردها  در  جنبش   ی گر.  و   ی ها کردها 

سال  شان ی اعتراض  از  پس  عراق  اقتصاد   ی اس ی س   ی سلطه   هی عل   2003 در  دموکرات   ی و  حزب 

 که ن ی بدون ا   توانهنوز هم می ( به ما آموخت که  PUK)  کردستان   یهن ی م   ه ی( و اتحاد KDP) کردستان 

الگوها زد خود    ی اس ی س   نخبگان  هیعل دست به مبارزه    ردک   ی معرف   ی خود را عراق   ونیس ی اپوز  یبرجسته   ی. 

جنبش   ا ی   ، تغییر{  به معنای   Gorran}  گوران ی  ه انی ظهور کردها مانند جنبش چپ م  حال  در   ی اس ی س 

شاهدی بر کردستان،   می حکومت اقل  ی از مخالفان برجسته   یک ی شاسوار عبدالواحد،  یبه رهبر  د ینسل جد 

 یاس ی طبقات س  رایز   افتی   شیها افزا سال   های عراق{ طی}با دیگر بخش . قطع ارتباط کردها  این امر است

 یقوم   کی دئولوژ ی اختالفات ا   بردندبهره می   یو اقتصاد   قانونی  ی هانامه توافق   که از حال عین  در  لی بغداد و ارب 

 .کردند   ی اس ی را س 

 یست یچپ و کمون   ی دهد، مکاتب فکر  وندی که توانست کردها و اعراب عراق را به هم پ   ایی اصل   پلتفورم 

 یقوم   ی هانه ی ش ی فراتر از پ   ی مشترک   ی وندهای عراق پ   ی هاکردها و عرب برای  است. درست مانند اسالم، که  
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حال،  نی . با ا ساختمختلف متحد    یت ی هو   یها نه ی شیاز افراد را با پ   یار ی جناح چپ بس   استی کرد، س   جاد یا 

شود دانسته می عراق متمرکز    ی مرتبط با تجربه   تر بیش که    ینسبت به موضوعات را  کردها    یعموم   کردیرو 

 یموضع اتخاذ  به   ی جمع   ی حافظه   ،که از خالل آن  دید  یگروه میان   روابطِ   ِیشناخت روان  ی ه چ یاز در   توانی م 

 [ 52]. انجامد می   گروه بیرونی  ک ی واحد نسبت به 

 ی کردها  نی کردها ب   ی فرامل  یاتحادها   تی، تقو 2003 به عراق در   کای آمر  یحمله   پس از  ی خودمختار  ش ی افزا

، و در 2014 داعش به موصل در   یپس از حمله   ین ی زم   یطلب توسعه میل به    ه،یسور   راً یو اخ   هیعراق، ترک 

 ی پرستانه هن ی م   ی بود که انزوا  یی دادها ی و، ر 2017 رفراندوم استقالل در    ناسیونالیستی   ی نیرومند تجربه   ت، ینها 

پس   ل ی بغداد و ارب   ی اسی طبقات س که    هاییروش از    یک ی [  53]کرد.   تیعراق تقو   یه یعراق را از بق   ی کردها

کرد و عرب   یاجتماع   به کار گرفتند، همانا دگرگونی مناسباتمردم عراق    زیان به  را    یی گرافرقه   2003 از سال 

 بود.  دیگریک ی با  اس ی و س   یاقتصاد  موضوعی مرتبط با تسهیالت رفاهی در همکاری به  

، کرد می برخی از مردم را مطرح  و حقوق    ی زندگ   ی بهبود استانداردها  ی مطالبه   2019 اکتبر   خیزشکه    ا ج از آن 

 معمولی یکه کردها داد گونه نشان می این  یا. پوشش رسانه ی نگرانی بود برای موجودیت برخی دیگر مایه 

تمام   یبرا  ید ی تهد   آن را  رایز  کنند، ی م   نگرانیاحساس    2020تا   2019 های سال   نسبت به تظاهرات  قدر ه چ 

کردستان   م ی به اقل   2003 عراق پس از سال   [54] . آورند می به شمار    خود  یخودمختار   ی ادو اقتص   یت ی امن   ی ای مزا

 ن ی مناطق کردنش   ری عراق و سا   گر ی از هر بخش د   شیب   و این اقلیم خود را داد    خیتار   یخودمختار   نی تری قو

از   محاصصة نظام  بود.    یالملل ن ی ب   ی گذار ه ی پررونق و جذب سرما   ی توسعه شاهد    ه ی همسا   ی کشورها پس 

ها بر سر سال   طی ها اجازه داد تا  آن   بهکرد و    ن یکردها تضم   یعراق را برا   یجمهوراست ی ، ر2003 سال 

کرد بودن   ِلی مذاکره کنند. به دل   یی ، مانند وزارت امور خارجه و وزارت دارا پرقدرت   ی ها خانه از وزارت   ی ار ی بس 

عراق رییس  سفارت   یار ی بس   جمهور  در   ی هاخانه از  دموکراس بود عراق    ی کردها  دست   عراق  ی تناسب   ی . 

عراق   ی کردها  ی توسط آمده که منافع به دست   ی حالداشت، در    ها ی عراق   ر ی سا های منفی اندکی برای  جنبه 

 . کرد رو می با خطر روبه را  

دارند. در   یتر کم   ی دل عراق هم   ه یکه کردها نسبت به بق   ست ی بدان معنا ن   ن ی موارد فوق، ا  ی همه   با وجود

حاکمان ظالم   هی عل   ی مشابه  اری مبارزات بس   2003 عراق قبل از سال   خی در تار  عهیواقع، کردها و اعراب ش 

را   یمتفاوت   ی هادگاه یها، د و عرب   دهاکر   نی ب   ی و زبان   یفرهنگ   ،ی قوم   یع یطب   زاتیحال، تما   ن یداشتند. با ا 

 کرده است. جاد یدر عراق مدرن ا   ی جمع   ت ینسبت به هو 
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ژئوپل   با وجود  اعتراض   یری گ که شکل   ی افرقه  - ی قوم  یک ی ت ی بار  استان   ی جمع  یا توده   ی موج  تمام  را ها  در 

 ان،ی ح یها، مس ی شود. سن ی م   ت یجامعه هدا   ی اعضا   ی چنان توسط همه هم   ی کند، جنبش اعتراض ی محدود م 

بغداد و بصره   نندما   ی در مناطق   ن ی آفال   چه و    ن یبه صورت آنال   چه   ی عراق   های جماعت   ی اعضا  ری کردها و سا

 تربیش گرفت و    ده ی در صفوف خود را ناد   ی فرقه ا - یعنصر قوم   جسارت با    ی حضور داشتند. جنبش اعتراض

 تمرکز کرد.  ی او حرفه   ی سن   ،ی ت ی جنس تکثر  بر 

نقش کارگران را در   ی، حبوب  دانی م در    ه ساتوتو رانندگان    ر یتحر   دان ی م   در   توک( )توک  چرخه سه رانندگان  

دادند اعتراضات  پراتیک   چشم نشان  حضور  تا  مقتدی    زناْن  ر یگ .  داشت  آن  بر  را   ن ی »کمپ   کی صدر 

راه  برا  یانداز هشداردهنده«  بخواهد  معترضان  از  و  نامناسب«    یر یجلوگ   ی کند  »اقدامات  اختالط از  از 

نشان تعداد تظاهرکنندگان زن    شی برخوردار نشد و افزا   ی چندان   ت ی. فراخوان صدر از حما بپرهیزند  ها جنسیت 

 از نکوهش و محکومیت آن دارد.

 نی ها، مانند رستوران نماد ها و ساختمان شهرها، اشغال پل   یمرکز   ن ی اد یمشترک تظاهرات، اشغال م   ی ژگ ی و 

 یها وجود داشت که توسط گروه   ر یتحر   دان ی چادر در م  1500  بًای تقر   [55]بود.   ر یتحر   دان ی م   بر فراز   ی ترک

حزب کمونیست و    ها ی موجود مانند صدر   ی اس ی س   یتوسط نهادها   بعدتر مختلف سکوالر، چپ، مستقل و  

 .ندشد ی اداره م عراق  

 یه ند ی به عنوان نما  ی اسی س   ی ه ت ی کم   ا یشناختن هر نهاد    ت یرسم  به   ه یمعترضان عل   مکرر  رغم خواستبه 

 یاجتماع   ی هاها در رسانه ه ی ان ی ب   ن ی کردند. ا   صادر   یی هاه یان ی شده ب ی سازمانده   ی ها ته ی از کم   ی تعداد   ام، یق   ی رسم 

توان به ی عنوان مثال م ه شود. بی م دست به و دست کار منتشر  و دستور  یرهبر واضح   یزمینه هیچ پس بدون  

 ی ه ی اتحاد ،  انقالب عراق   ی ها ته ی کم   یه ی اتحاد ،  تظاهرات انقالب اکتبر   ی سازمانده  ی ه تی کم 

تشر   ی هماهنگ  های هیات  استا   یبرا   ف یلف   ی سازمانده  ی ه تی کم   ،ن ی انقالب   یها ن تمام 

بس   عراق د   یار ی و  کرد.    گر یموارد  می اشاره  که  گفته  کم   یار ی بس شود  مست   هاته ی از  فعاالن   قل،توسط 

به   ها بعثی ، )اگرچه  اند شکل گرفته سابق    ی ها ی ها، و بعث ی سکوالرها، صدر   ها، ست ی ها، کمون چپ   ان، ی دانشجو

همه   نی (. حضور ا از معرفی خود با نام بعثی پرهیز کردند   کرد،ی م   جادیا   ی جنبش اعتراض   ای که دافعه   ل ی دل 

 شده است.  ر ی فراگ  ی ه ت ی کم   کی  جاد یمانع ا گروه احتمااًل
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شکل   ریتحر   دان ی م   شروی پ   یهاگروه   ان ی م   ازمعترضان میدان تحریر  و    ی عراق متحد بیانیه دو گروه  

تحریر .  گرفتند  میدان  معترضان  اعضا   گروه  از  و   یمتشکل  عراق  جوان    متنوع  کمونیست  و حزب 

 . مستقل بود   ی هاست یسکوالر 

 زی آم ه ی کنا است    یا اشاره ،  من«   ی حرام است، موال   نی »ا   اش، که ترجمه   نیز وجود داشت  حرام موالیگروه  

 2018 گروه در اصل از تظاهرات سال  نی قدرت و نفوذ. ا  در اختیار گرفتن  ی و فرقه برا  ن یبه استفاده از د 

ها ، آن 2019 در اعتراضات اکتبر این گروه  آمد. پس از ظهور مجدد    دی پد  ی جنوب   یهااستان   ریبصره و سا 

مسدود شده بود عبور کنند. چند فعال   یدولت   یروها یکه توسط ن   یی هاتا از پل   را هدایت کردند   انی شورش 

 یهاس ی سرو  که پس از آن   کردند، ی م   تی ری را مد  یموال  ما حر   یاجتماع   ی ها شبکه   یها جوان که حساب 

 شدند.  ر ی را هک کردند، دستگ   یشان ها عراق حساب   ی اطالعات 

رخنه .  را شکل داد   ی در جنبش اعتراض  یی تجمع دانشجو  ن ی ترمند قدرت   بغداد  انی دانشجو  یه ی اتحاد

این درون  ز  به  بود  دشوار  آن   را ی گروه  س اکثر  نظر  از  آن   ی اس ی ها  مشارکت  و  بودند   یپشتوانه ها  مستقل 

فقط البته  که  برجسته بود    زی ن   سانی م   انی دانشجو   یه ی اتحاد .  فراهم کرد   ام ی ق برای    بخشییت مشروع 

 .متمرکز بود  سانیبر استان م 

سازمان   دیدگاه   ئتی ه  از  برجسته متشکل  کشورو    یجنوب   یها استان   ی دهندگان  توسط   میانی  که  بود 

 2019 نوظهور انقالب اکتبر   یها از چهره   یک ی   ی کاب ی شد. ری م   تی ری مد  ی، کاب ی دکتر عالء الر   ، داروساز   گرکنش 

 یده ن ها سازمااستان   یدر تمام   ی اعتراض   ی هاته ی کم   میان ها را  بود که تظاهرات و بحث   یه یناصر ی  از منطقه 

 رفتهی پذ  ی جنبش اعتراض   یررسم یروشنفکر« موردتوافق غ   یگو عنوان »سخن به   ی مدت   یکرد. او برا   هدایت و  

مالقات   پالسخارت  - سی هن   ن ی ن ج متحد در عراق،   سازمان ملل   رکل یدب   ی ه ژی و   ینده ی با نما  که ن ی تا ا   ه بود شد 

و   شانس انتخاب بدهند،  ی عالو  قی محمد توف   یر یوز نخست نامزد  داد که به    شنهادی کرد و به معترضان پ 

اقدامات این  اعالم کرد. معترضان    ی عنوان نامزد در دولت انتقال خود به   ی معرف   یرا برا   ش ل ی تما   تی در نها

 کردند. محکوم  شدت  روی دانسته و به زیاده   کرد ی بدون رهبر عمل م   شورِش  ک یرهبر  را که در مقام    ی کابی ر 

 یاس ی س   یکه هنوز نهاد  یمردم   بنیادین  قانون  ن ی ا  مبنایوجود دارند که بر  ی تربیش   یها ته ی ها و کم گروه 

عراق از   ی جامعه   . کنند ی م   یخود را حول اعتراضات سازمانده ،  کل شورش باشد   ی ه ند ی وجود ندارد که نما 

 کی با    کی ارگان   یض جنبش اعترا   کی توان انتظار داشت که  ی نم  نی متنوع است، بنابرا   یاس ی و س   ی نظر جمع
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 به عنوان بدیل مختلف و متفاوت    یها ده ی نظرات و ا   ها،ته ی ها، کم رخ دهد. گروه   ری فراگ   یاس ی کار س  دستور 

 پدیدار خواهند شد.

 مطالبات

خود را اعالم کردند.   ی جمهور استعفا  یسو رئ   یعبدالمهد   یرکه نخست وز   ید به اوج خود رس   یزمان   یامشتاب ق 

معترض را در  24که روز قبل  یتی امن   یروهای اعالم کرد. ن  2019   نوامبر  29خود را در  ی استعفا   ی عبدالمهد 

بود   ین ا  موجب   مسلمًاکشتند،    یه ناصر رئ ند حرکت  را    استعفای صالح   برهم   جمهور یس .  شورای خود  به 

 یریوز محکوم کردن هر نامزد نخست   ی برا  ی است اقدام   این شد که    ی کرد و مدع   یم تقد(  CoRنمایندگان ) 

 یک   یچ ه   ی است. استعفا  یش نقش خودر حال ایفای    هنوز حال، او    ین. با ا یست قبول معترضان ن   که مورد

ست!« هدف ین   ی در واکنش جنبش به آن مشهود بود: »کاف   ین نبود و ا   ین دستاورد نماد چیزی بیش از یک  

تغ  نه شخص   ییرمردم  بود،  ا  هاییت نظام  و  به انعطاف   یفتعر  یبنا سنگ   ینخاص،  مطالبات  شمار پذیری 

 .آمد می 

اعتراضات   یو همه   2015 ی مشابه جنبش اعتراض   یها ی از نگران   یناش   2019 مطالبات اعتراضات اکتبر   اغلب

از  عام  یگانه سه   مطالباتبود.    2003 عراق پس  نظام س   مقبول  برکندنو    یاسیبا اصالح  ریشه   نظام   از 

دادن به   یاندوم، پا   ی مطالبه   شود.ی سکوالر آغاز م   ی دموکراس   ه( و برقراریمحاصص ) ای دموکراسی سهمیه 

د  که  است،  مطالبه   یاصل   لیل فساد  پشت  پس  است ی  در  عموم  بخشیدن   یان پا   یعنی   سوم  خدمات   یبه 

 جوانان.  کاری ی ب ی و نرخ باال  ی اقتصاد  یریت مد عراق، سوء   ییده د یب آس 

 مطالباتاز    یبرخ   یاسْیمسلح احزاب س   ی هادولت و گروه   پروایبی و    یممستق   یزآم حال، واکنش خشونت   ینا   با 

 یخارج   یو محدودکردن مداخله   یانم نظا دادن به نفوذ شبه   یان پا   نظیر  است، عمدتاً   نیز مطرح کردهرا    تر یی جز 

 یاننظام شبه ی مالی  هزینه درصد از   40  یباً که تقر  یران ه ا یژ و به گرفته تا    یکا متحده آمر  یاالت در امور عراق، از ا 

شکنجه و قتل   یی، ربا آدم ی  باره در   یق تر از همه، تحق و مهم   یت، در نها[  56] . کند ی م   ین در عراق تأم را    یعه ش 

 ی عمل   ی راه   ید، رزمان شه هم   سوی . دعوت به عدالت از  یتکاران جنا  کردن گوپاسخ   ی برا   یز آم معترضان مسالمت 

 بود.  2019 اکتبر  البی انق  یتساختن هو  ی برا

نفر  هزار 30شدن معترض و مجروح  800به   یک شدن نزد تظاهرات که منجر به کشته  یزآم خشونت  سرکوب

نفوذ  طرح رسایکرد.    یجاد ا عراقدر  اشیابتی ن  یان نظام و شبه  یرانرا در برابر ا   پرسروصداتریشد، مقاومت 

ا  ارعاب  به هر فرد    یران و  با منافع آن   ی گروه   یا نسبت  ن ها در عراق هم که   ترینالحن ید شدبه    یست، سو 
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مانند نجف   یی از شهرها  ینی را خم اهللیت آ   یر . تصاو منجر شد  2003عراق پس از سال   در   یرانی ضدا   سخنان

معترضان   یهکه در خشونت عل   مشهوری   یاننظام با شبه   یراندار اطرف   یاسی احزاب س   به دفاتر  و   برداشتند 

 یویی در نجف در سنار  یرانا  یگر . کنسول ها را سوزاندند آن و    کردند   حمله  یه، در شهر ناصر   یژهوبه ،  بودند   یل دخ 

 .شد  یده به آتش کش بود در بصره    2018 تابستانکه تکرار سناریوی 

 یلبه دل   2015 صدر از سال  ی . مقتدرا شاهد بود   ی ا عمده   ییراتنسبت به اعتراضات تغ   های صدر  رویکرد 

 یه عل   «فشار   »اهرم عنوان  به   معترضاناستفاده از    و ها  خود به آن   ی رهبر  یلتظاهرات و تحم   »سوءاستفاده« از

از  یل به دو دل  2019 رحال، اعتراضات اکتب ین شناخته شده است. با ا  یاسی در نظام س  ش سابق ی رقبا و شرکا

 .است   نامناسببرای او    یر مس نشان داد که این همان ابتدا  

او به   ی یرکننده ها اتفاق افتاد: سفر غافلگ او به تظاهرات سه هفته قبل از شروع آن   یوستن پ   یمانع برا   اولین

و   یران،رهبر ا  ی، اخامنه  ی اهلل عل یت آ  ین صدر ب   ن نشست  یرانجام شد. تصاو  2019 سپتامبر  10که در    یرانا 

ب   یامنطقه   لفمخت   یها در سراسر رسانه   ،سپاه قدس   ی فرمانده   یمانی،سل  قاسم  احساسات   یالملل ین و  که 

 ین در عراق به ا   یران ا  یابتی ن   ی . تجربه پخش شد   بردند ی سوال م   یر صدر را ز   «یرانیو ضدا  ناسیونالیستی » 

از متحدان وفادارش در حزب دموکرات و دولت   یرگذارتر و تأث   تر ی صدر قو ی کشور آموخته است که مقتد

 «یکایی»دشمن آمر   بر  مشترکاً چنان  در عراق هم   ایراندار  ها رقابت، صدر و چتر طرف است. با وجود سال 

 کند:ی م   یفتوص چنین  و عراق، سفر صدر را   یران عنوان کارشناس روابط ا به   یمعمور ی. عل کنندتأکید می 

ی است گری باز  ران ی کرده است که ا  د ی نشان داده و تاک دوران دشوار    ن ی در ا  ان یران یخود را از ا   ت یصدر حما » 

 است ی خود در س   یتحرکات آت   ی، صدر براهنگام هم .  مند قدرت   ییگرا و عمل   یر یپذبزرگ در منطقه با انعطاف 

 گرانی از باز   ک ی   چ ی ه  ، ی مان ی ل و س   یا صدر با خامنه   دار ی شود. پس از د ی م   ت یها حما ی ران ی ا  ی عراق از سو

جناح   یران ی ا  جمله  از  عراق،  برنامه   توانند ی نم   ، ی حشدالشعب   یها در  به  گذشته  سال  چند  مانند  را   یاصدر 

 [ 57]« متهم کنند.  ی ران یضدا 

روز   ن ی به شورش بود. در چهارم   وستن ی پ   یمعترضان نسبت به قصد صدر برا   ی ه ی اول   ی اط ی اقدامات احت   دوم، 

 یالمللن ی انتخابات زودهنگام تحت نظارت ب   ی دولت و برگزار  ی پس از آغاز اعتراضات، صدر خواستار استعفا

خود   ی پارلمان   ت یدستور داد تا عضو (  اتحاد انقالبیون برای اصالحات )   سائرونخود در    ندگانی شد و به نما

 یهادر برآورده کردن خواسته   یناتوان  ی با ادعا  حزب کمونیست عراق  یاعضا [ 58]. به حال تعلیق درآورندرا  

که   ییجا از آن [  59] . استعفا دادند   شورای نمایندگاناز    سائرون با بلوک    ی اس ی معترضان و قول حفظ اتحاد س 
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شباهت   ی اقدامات   ها ن ی ا  که  مدن تصاحب  به    یی ها بودند  گذشته    ی اعتراضات  در  صدر  سوی  داشتند، از 

 یاس ی س   ی هاه زی را از انگ   شان ی کردند که جنبش مردم   مراقبت تظاهرکنندگان به سرعت واکنش نشان دادند و  

شعار  نی ا   . د«ی »مردم تنها برخاستند، سوار موج نشو   تظاهرکنندگان این بودشعار   در پاسخ کنند.  زی متما صدر

 [ 60]کاًل«  ی عن ی  »کاًل،زدند   ی م  ادی تظاهرات لبنان بود که در آن مردم فر شعار  به    ه ی شب 

 رفتند یپذ ی را م   ت یواقع   نی ا   د ی با   ْیاس ی س   ضی اعتراضات از هرگونه تبع   ز یآم حفظ عنصر مسالمت   ی برا  معترضان 

مشارکت خود در   ا ی   عت یب بر  میراث   ، ی و مذهب   ی اله یقب   ی ها ی وابستگ   ل ی به دل   داران صدر طرف از    ی اری که بس 

و   1990 ی دهه   ی ها م ی تحر   خالل در    ای که ی مال   تی و حما  ی شغل   ی هافرصت   لی به دل   ای   اندوده جنبش بآن  

. به انداز آن برخوردار شدند ناگزیر از حمایت از صدر بوده   همتحد  االتی ا  یتهاجم به رهبر   ییه مراحل اول 

 آرایی از آن خود دارند.  گذاری هستند و در هر    یعراق   ز یها ن آن   گر، ی عبارت د 

 یبرا   داران صدرطرف تالش    ن ی شد، مسلط شدند. ای که تظاهرات برگزار م   یی ها دان ی ها ناگهان بر م ی آب  کاله

 ریو سا   میان طرفداران صدر  زی تما  یبرا  یراه همین اقدام سرانجام به  بود. از قضا،    امی ق   مظهر   یرنگ   جاد یا 

کردند،   گر ی د   ان ی م نظا شروع به محافظت از معترضان در مقابل شبه   ی آب  . معترضان صدر با کالهشد معترضان  

 متعاقبًاامر    ن ی بود. ا  رممکن ی غ   رانی دار اطرف   یها گروه   ی صدر برا  روانی با پ   م ی مستق   ی ر یخطر شروع درگ   را ی ز 

 .ها در جنبش شد موجب تغییری در استقبال از آن 

عنوان صالح به  جمهور برهم  سی رئ   یسابق ارتباطات، از سو  ریوز   ،، محمد توفیق عالوی 2020  هی فور 1  در 

 پذیرشعدم   که معترضان به صراحت در مورد  یی جا منصوب شد. از آن   یعبدالمهد  یبه جا   دی جد   ری نخست وز

 یقبل از ارائه وزیر جدید را  نخست [  61]، کردند پافشاری می   ی ا ه ی سهم   ی سرباز از نظام دموکراس کهنه   ک ی 

، معترضان بود  مطالباتمداوم  پذیری انعطاف بازتاب    ع ی رد سر این مجلس رد کردند.    ب یتصو  ی برا اش ه ن ی کاب 

صدر از   گر،ی د   ی. از سو یاس ی از نخبگان س   مدارانت اسی انتصاب س   یبرا   مند قدرت   ی وتو  کی   نی تضم   یعنی

 اقدام »به    ی صدر آب  کاله   داران طرف دادن به اعتراضات شد.  ان یاستقبال کرد و خواستار پا   یعالو   ی نامزد

را   ک ی کردند و نقاط استراتژ   ز ی آم شروع به حمله به معترضان مسالمت خود  دادند و    ان ی خود پا   ی « بشردوستانه

 ی ینه کاب   [ 62]در مرکز بغداد.   یرستوران ترک   نی در مناطق تظاهرات مشترک اشغال کردند، مانند ساختمان نماد 

 شمقاومت   یل او به دل   ی به گفته   ید که نرس   یب به تصو   یندگاننما   یدر شورا   یماه پس از انتصاب و   یک  یعالو

 بود.  ی اه ی سهم   ی در برابر دموکراس 
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کردند که با شروع    دیگر یک   هی از حمالت را عل   یا شد که واشنگتن و تهران مجموعه   ده ی چ یپ   یزمان   امیق   نی ا 

 2019 دسامبر  27در    یی کا ی آمر   یرنظام ی غ   کارن مای پ   کی به کشته شدن    وکرکوک آغاز    ییهوا  گاهی حمله به پا

 که به کشته اهلل پاسخ داده شد  کتائب حزب   هی عل   یی آمریکاحمالت هوا  با حمله دو روز بعد    نی شد. ا منجر  

و   کای آمر  یکرکوک، افکار عموم   ییهوا   گاه ی به پا در حمله    رانیانکار ا   رغمبه .  انجامید   ینظام شبه  25  شدن 

در اش  ی ابت ی ن   یکه ممکن است به باز  یدر تالش است مردم را از شورش   رانی عراق استدالل کردند که ا 

به سفارت   رانی دار ا طرف   انی نظام شد که شبه   عیان   ی به وضوح زمان   ن ی. ا سازد منحرف    دهد،  ان یمنطقه پا 

 شدند.  کی در بغداد نزد   کای آمر 

ن   ی مان یقاسم سل   کا،یآمر   یی هوا  ی ، در حمله 2020  ه یژانو   3  در  الشعب   یروها یو فرمانده   ی ابومهد  ، ی حشد 

 یابت ی ن   ی طلب توسعه   های بال   ی مان ی بغداد کشته شدند. سل   یالملل ن ی در فرودگاه ب   ران ی وفادار به ا   یالمهندس عراق 

به   ان ینظام شبه   یی ما یمنجر به راهپ   داد ی و ر   ن ی ها را قطع کرد. ا شب آن   ک ی در    کای در منطقه بود و آمر  ران ی ا 

ا طرف   انی نظام احزاب و شبه   مداران، ت اس ی س   یکه همه   یی در بغداد شد، جا  کا ی سمت سفارت آمر   ران ی دار 

ناشی   ءخال  ژهیو را محکوم کنند. صدر از خالء قدرت به   سو المهند  یمان ی هم دادند تا قتل سل دست   به  دست 

به او نیاز   2003در عراق پس از    یگر ی د   ماناز هر ز  ش یاکنون ب   ، و ایران استفاده کرد   ی مان ی سل   از حذف

 کرد. بسیج  یی کای ضدآمر  یی ما ی به راهپ   وستنی پ   ی خود را برا  ان ی ، صدر حام رو این . از  داشت

مجدد   ی ا ی در حال کند شدن بود و معترضان در حال تدارک اح   ران یو ا   کا ی آمر  ی هایی ارو یکه رو   ی درست زمان 

 ی ر یت   رفت انتظار می که    ی ای جهان   ی ری گ ظاهر شد. همه   19 - کویید  در سطح جهان به نام   ی روس یبودند، و 

فقدان   ی افشا  یبرا نیز بود    ی ، فرصت رود می را نشانه    برالی نول   یدار ه یکه قلب نظم سرما   ی ولوژی باشد از جانب ب 

بهداشت و درمان فاسد و   نظام عنوان مثال،  . به ی مراقبت بهداشت   های نظام شده توسط  ارائه   ی بهداشت   ت یامن 

با نفر   1677شده به  د یی، تعداد موارد تا2020   ل ی آور   25تا    [ 63]. افزودموردانتظار    یناکارآمد عراق به فاجعه 

اقدامات   تی اهم ترویج  منع آمدوشد توسط دولت عراق و    ررات که منجر به اعمال مق   د ی مورد مرگ رس   83

 [ 64] . شد  از کشورها ی اریمانند بس   ی اجتماعگیری  احتیاطی فاصله 

 نی طور نمادمذاکره کند که به   ی دی انتقال جد   ی باره تا در   ی اس ی س   یطبقه   ی برانیز بود    ی فرصت   گیریهمه 

 یبرا   ی عالو  ی ماهه   کی. پس از تالش نافرجام  کردمی   ها را حفظ و نفوذ و حضور آن   اعتراضات را آرام 

در    یه ن ی کاب   بی تصو نمایندگان خود  الُزشورای  عدنان  س فرمان   ،ی رف ،  و  نجف  موضع که    یمدارت اسی دار 

 ی رف ز یه نی ش ی منصوب شد. پ  ری وز  ، به عنوان نخست داشت متحده  االت ینفوذ ا   ی ه وز نسبت به ح تری مالیم 
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از  مخالفت بزرگ   کارزار  ک برپایی ی امر منجر به    ن یبود و ا   ران یاز نفوذ ا  بیزاری و  رفرمیستی  ی ها ده ی شامل ا 

 شد.  ران یدار ا طرف  یها بلوک   ی سو 

 سی رئ   ، ی الکاظم   ی کرد و مصطف   ی ری گ کناره   شورای نمایندگان خود به    یه ن ی کاب   شنهاد ی بدون پ   ی حت   ی رف ز 

در   اطالعات،  ا  ن ی گزی جا   2020 لی آور  9سابق  برا  ی عمد  ی هاتالش   ها ن یاو شد.  انتظار  مورد  جان   ی و 

 عراق را اشغال کرده است. ی هاابان ی و خ   ی است که افکار عموم  ای ی مدن   یاز نافرمان  بردن  در  به 

 ها و امکاناتحرکت رو به جلو: چالش 

و   یاس ی از ساختار س   ی ها ناشت یاز محدود  ی برخ دارد.  نقاط قوت و ضعف    ی گری عراق مانند هر جنبش د  امی ق 

 موجود است.  یها رقابت حاصل    گری د   ی و برخ ی اروابط فرقه  ی فرهنگ 

کردها در شورش   بت ی شود. غ  رفته ی پذ   ت یاز واقع   ی عنوان بخشبه   د ی وجود دارد که با   ی ع ینقاط ضعف طب   اواًل

کردستان   یمدت با آن مقابله کرد. خودمختار مختلف بتوان در کوتاه   لی که به دال   ست ین   یموضوع   یمردم 

 ایدوجانبه   یو اقتصاد  یاس ی تا انحصار س   امکان دادکردستان    یهن ی م   یه ی به حزب دموکرات کردستان و اتحاد

د. ساز و محدود  کند  را خاموش    ی مدن   یفرمان نا  ی منطقه برا  یها از تالش   ک ی هر    تواند ی اعمال کنند که م 

 جنگند،ی آن م   یکه معترضان برا   م ی را تصور کن   یرتریو فراگ   تر افته یبهبود   ار یعراق بس   می اگر بخواه   ی حت 

 داشت.ن دولت جهان را ی ب ملت   ن یتر بزرگ   از سوی  ل استقالمستدام برای  انتظار مطالبات    توانی نم 

بود که   ی ردولت یغ   ان ی نظامحضور شبه   ز، یآم جنبش مسالمت   یرو   شی پ   ک ی از مشکالت استراتژ  گر ی د   ی ک ی 

منافع   ی نظام شبه   ی ها گروه   نی کنند. ا ی عمل م   ز ی در دولت ن  ی اس ی احزاب س   ی نظامشبه   یها عنوان شاخه به 

عراق در   یت ی امن   ت یگر، وضع یدارند. به عبارت د   رانی عراق مانند ا  یدر امور داخل   ر یدرگ   گرانی با باز   یمشترک 

شده   ن یی تع   ی اس ی احزاب س   یدولت و هم از سو   ی ست که هم از سو رو ه روب   ی متعدد   ی هابست حلقه با بن   ک ی 

شراکت سیاسی »   ن ی تحت مضام  یفرقه ا  -یقوم   ی اجتماع   ی هااز تفاوت   ی اس یاز نظر س طرف  است. هر دو  

 کنند.ی و »تناسب« استفاده م   «در قدرت

چنان شود، هم ی م   ده ی سنج   ی اجتماع   ی هارسانه   ق ی از طر  ی ادی امروز تا حد ز   ی ایکه در دن   ی انقالب   گفتمان 

شتاب آن   ، گشت بازمی خود    ر ی به مس   ی آرام ها به که اعتراض   یی جاحال، از آن   ن ی است. با ا  ی فعال و جار   ار ی بس 

 دی خر   ی و سپس تالش دولت برا،  ران ی و ا  کای آمر   ینظام   ی هاتنش آغاز  شد. ابتدا با    دهی ارها به چالش کش ب 

 .یعبدالمهد  ین ی گز ی جا   ی مختلف برا ر ی وزسه نخست   ی زمان با معرف 
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هر جمعه با   ی اعده مثاًل    وجود دارد:  خود   نقاط ضعف   برای غلبه جنبش بر   ی مشخص  ی سازمان   ی هاشکاف 

. کنندی به صورت روزانه شرکت م   ی او عده   ند ی آ ی گرد هم م   ی جنبش اعتراض   ی میقد   ی ها ک ی از تاکت   یرو ی پ 

 ی به منزله  د ی ، با رو کردن نظام تلقی شود  و طغیان نهایی برای زیر  چون هم  که ن ی ااین اقدامات برای  اکنون 

اعتراضات در  از موارد    یاری د. درخواست اصالحات در بس شو   ز ی متما  عادی   ات اعتراض از    تا انقالب عمل کند    ک ی 

 یشادها و نه   ی قانون اساس   دن ی برچ   یبرا   ی اس ی س   نخبگانحال، درخواست از    نی . با اشودشنیده می منظم  

پس از آغاز  ی ها« در ماه وکار مثل همیشهکسب . عامل » بعید استآن شود،  ی مانع نظم عموم  که ن ی بدون ا 

 را بساناعتراضات    تا دولت    یا رسانه   غاتیتبل   یبرا بود    یا ه ی هد  نی زد. ا   امیبه ق   ی بزرگ  یاکتبر ضربه   امی ق 

ها در عراق، و ی از عراق   یاری دهد. بس   جلوه عراق    ی ه جامع   تیاز اقل  ی ندگی به نما   یمدن   یاقدام مخرب نافرمان 

را انجام دادند،   ی او رسانه   ی تال ی ج ید   ی ها ت ی فعال   های شکل   ی همه   ، های آواره در سراسر جهان میان عراقی در  

امر حس انزوا   ن یرو هستند. ا ه روب   ی عدالت ی با ب   مادی از افراد از لحاظ    ی ار ی که فراموش کردند که بس   ی در حال 

 تنها هستند.مبارزه    نی در ا کردند  می احساس  ی برانگیخت که تظاهرکنندگان   انی در م را  

کند، اما فقدان   یر ی مشکالت جلوگ  نی از ا  توانستی وجود داشت م   یو رهبر  ی ده سازمان   یها ته ی اگر کم 

بزرگ   یرهبر بزرگ   نی ترهم  هم  و  ب  نقطه   نی ترضعف  بود.  جنبش  کم   هاه ی ان یقوت  در   یاد ی ز  یهاته ی و 

در    اعتراض   یها دان ی م   چادرهای  آوارگان عراقی و  مطالبات و جهت   یبرا   میان   مدت در کوتاه   یده طرح 

آن   ی ده سازمان  برعکس،  و  شد.  فاقد وحدت  ا معینی    ی اقدام جمع ها  دل   نی بودند.  نبود،    ل ی به   بلکهتفرقه 

خواستند از ی و م   دند ی ترسی تسلط بر جنبش خود م   یبرا  شخصیتی مانند صدر   تظاهرکنندگان از هرگونه رشد 

شد. ی محسوب م   ز ی ن   وت نقطه ق  ک ی   ی رهبر ی است که ب   ل ی دل   ن ی به هم   رند، ی فاصله بگ   ی اس ی ساختار هر نهاد س 

 یرهبر   ق یاز طرکند تا  منعکس می   ی را تری قو   ی ه افتیداشتن سپر سازمان   ت یاهم   چنین هم دخالت صدر  

 .کند   اعالم  را علنًاجنبش مشترک   ی هاخواسته   افتهی سازمان 

ست. به همان اندازه که ها اعتراض   ییا ی جغراف   تی مورد بحث قرار گرفت، موقع  اری که بس   ییضعف نها   نقطه

 م ی عراق در اقل   نی معتبر است، و به همان اندازه که روابط ب   ن ینش ی ظهور مجدد داعش در مناطق سن ترس از  

 ی هاطور که استان . همان ابد یچنان گسترش هم  د یبا  امیتوان انکار کرد که ق ی کننده است، نمج یکردستان گ 

اح   ن ی نش ی سن   عمدتًا برا   ان یگرا افراط   ی ا یاز  کردها  و  دارند  هو   یهراس  با  تالش   ی جمع   تیارتباط  عراق 

 هراس دارند   عهی ش   ی افراط  ی هاگروه   از   زی ن   نی نش ه عیعمدتًا ش   یجنوب   یها در استان   ی کنند، شهروندان عراق ی م 

 مورد شمال و غرب  های  مقایسه با استان در    شان از لحاظ سیاسی ی هااستان کنند که  احساس می   چنین هم و  

 است.غفلت قرار گرفته  
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از نقاط قوت   تر بیش است که برجسته کردن نقاط ضعف    ی نکته ضرور   ن ی نقاط قوت، ذکر ا   بررسیاز    قبل 

کننده با وجود نگران کند.  ی م   م ی رو را ترس   ش ی پ   ر یمس   م ی رمستق یطور غ به   را ی است، ز  د ی مف   یجنبش اعتراض   ی برا

نخبگان   هی عل   ی هستیمشورش   یای شاهد اح اساسًا    نی نش ه عی ، در مناطق عمدتًا ش مواردی که ذکر شد   بودن

شورش بازتاب جدایی شدید   نی است. ا   2003 پسا در عراق    یا فرقه پسا   یجامعه   یبنا سنگ   که  عه ی ش   ی اس ی س 

که در خدمت وحدت متنوع   یاقدام   است،   رانیا   ی ابت ی ن   یو هژمون   یاس ی س   یعراق از طبقه   یه عی ش   دی نسل جد 

 .است عراق  

 ر ییتغ   ی برا   ی قبل   ی اصل   ی ها خواسته   ، ی ت ی امن   ی روهایو ن   ی نظام شبه   ی معترضان و اعضا   ن ی ب   یابان ی خ   ی هاتنش 

، وپرورش آموزش   ها، رساخت یکه نتوانست ز   ی اس ی س  یبه همان طبقه   گری مردم د  [65]کرد.   کالی رادرا    نظام

توسعه    ی بهداشت  یها مراقبت   ت، یامن  را  عراق  اقتصاد  ی و  ن   یبازساز   ادهد  اعتماد  جنبش [  66]. دارندکند، 

از نهادها،   یی رهارا همانا    تیواقع   ن یرفت از ا که تنها راه برون ی است  جوانان   انی می آگاه بازتاب    یاعتراض 

 یهاو گروه   ( محاصصة )   یا ه ی سهم   ی ، دموکراس شورای نمایندگان برای مثال   ــ حافظ نظام    ن و عامال  ن ی قوان 

 .دانند می ــ    ران یدار ا مسلح طرف 

 ی ارتجاع است    ی تالش   یکردن اول   ی . منزوکندشکاف ایجاد می   یستان یو س   ی مان یسل   ان ی حام   نی ب   حشد الشعبی

اعتراض   یی سوهم   ی برا ا ی با جنبش  م   ها ن ی .  احزاب س نده ی نشان  و مرجع   یاس ی د که چگونه  در   ت یعراق 

 .رند یگ ی فاصله م  ران ینفوذ ا   ی از حوزه   جی تدر به   احزاب سیاسی نسبت به    یخشم آشکار عموم   ی ه ج ی نت 

 دیگریک وجود دارد تا با    ی اعتراض   یها ته ی فعاالن و کم   یبرا   ی ، فرصت 19-د یی کوو  یر یگ همه   یبحبوحه   در 

 متی ق   ز یآم عراق هماهنگ کنند. سقوط فاجعه   یها را در سراسر استان   ها ی ها و استراتژ کنند و برنامه   یهمکار

است. عدم   فت وابسته به ن   ی اقتصاد رانت   ک ی  جاد یدولت در ا   ضعف و کاستی   یدهنده نشان   چنین هم نفت  

فاسد   ستم یس   ن ی ا  بنیادین   ی و بازسازیبازنگر   ی ها برامردم و تالش آن   ی دی ناام   گْری در منابع د   ی گذاره یسرما 

 کند.ی م   ه ی دوباره توجرا   ی ادار فی و ضع 

خواهد شد. تداوم   ی د یشد   ی اجتماع   ریی امر باعث تغ   نی باشد، آشکارتر است که ا   تر ی چه تظاهرات طوالن   هر 

تقو  یکنون  حال  در  دانش   یمدن   ی جامعه   ت یجنبش  حما است.  در  معلمان  و  در   تی آموزان  اعتراضات  از 

همکاراعتصاب  سند   کنند ی م   ی ها  هم   انپزشک   ، ان مهندس   یکا یو  وکال  خ و  در  ها آن   به  هاابان ی چنان 

 [ 67] .وندند ی پ ی م 
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 یانی سخنان پا 

 2003 اپس   مدرن عراق گشود. عراِق  خی در تار  ی دی شد، فصل جد   ا ی اح   2019 که در اکتبر  یاعتراض   جنبش 

. محورموضوع سیاست  به    ت یهو سیاست  از    ی و نه فقط فرهنگ   ی حرکت واقع   ک یدوم خود شد،    ی وارد مرحله 

 ی ه گرانه لسوال بردن نقش مداخ   ر یعراق در ز  خیزش   ییبر توانا  ی ل ی متحده دل  االت ی و ا  ران ی ا  ی هاتنش   ی حت 

جوانان عراق بود که فرمول   یبه رهبر   امیق   نی ا  گر،ی و اقتصاد عراق است. به عبارت د  استی در س   هاآن 

 یجنبش اعتراض   ن ی شد. ا   کا یتوسط آمر   ی مان ی داد و منجر به کشته شدن سل   ر ییتوافق را تغ   مورد   یررسم ی غ 

کشور ارائه دهد.   یبازساز   یبرا   ی دی جد   یها عراق بود که دولت عراق را تحت فشار قرار داد تا مرتبًا طرح 

 یمانند شکستن ترس از انتقاد علن   یا اما با اقدامات شجاعانه   د،ی رس ن خود    ییبه اهداف نها   دی شا   یانقالب  امی ق 

را متوقف   دادها ی رو   ی نفت همه   مت ی و سقوط ق   19-د یی که کوو جا آن هموار کرد. از آن   ی راه را برا   راْنیاز ا 

 جامعه و جنبش باشد.  ی اعضا  یکنند که شامل همه   جاد ی ا  روشن و متکثر ی بدیل   دی کردند، معترضان با 

پس   گونهن هما  عراق  نما  ید ی جد  یچهره   2003 اکه  به  را  عراق  ا   شی از  جد   ن یگذاشت،  عراق   دی دوران 

تنها در صورت   ی اس یس   ی است. طبقه   2003 سا پ  ببرد که ی م   یحاکم  تواند از دوران گذار جان سالم به در 

داده ارائه   ر ییرا تغ   ی اس یس   ن که گفتما   ی رو به رشد  ی جنبش اعتراض   را در مقابل   ی و اقتصاد   ی قانون   هایبدیل 

 دهد.

 ،ی کاری مقابله با نرخ ب   یبرا   د ی شد   راتیی شاهد تغ   کهن ی مگر ا  ، محو شود   ی نسل شورش   نی رسد ا ی نظر نم   به 

احزاب   یه د ی چ یپ   می رژ   یبرا   یرات یی تغ   نی باشد. چن   ییجوزه ی و ست   فی ضع   یفساد، خدمات عموم   ،یی گرا فرقه 

تنها   که  رسد ی به نظر م   از این روست که   ست،ی ن   حملتدر عراق قابل   انی نظام حاکم و حضور شبه   ی اس ی س 

کار   ن ی قادر به انجام ا   محاصصة   ی ا ه ی سهم   نظام و    شورای نمایندگان   ، ی کنون   ی اس ی س   ی کامل طبقه   یکن شه یر 

 خواهد بود.

 

  ,Iraq’s October uprising:  Historical context, triggersای است از فصل  ی حاضر ترجمه * مقاله 

discourse,  challenges and possibilities   ی نوشته  Zeidon Alkinani   کتاب   در  A Region in 

Revolt 
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 ترجمه کرد   یرا به فرانسو هیکه مارکس سرما یهنگام
 

 2022 سپتامبر 17

 : مارچلو موستو ینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

به    ها انتظاربعد از مدت  سرانجام توانست  ،دشواراز دو دهه کار    شی، پس از ب1867 ی هیمارکس در فور

است.    دهیرس  انی به پااش  خبر دهد که نخستین بخش از نقد اقتصاد سیاسی  انگلس   ش یدوست خود فردر

از  (  ه«یسرما  دیتول  ندی جلد اول )»فرام   ینوشتهدستپس از آن، مارکس از لندن به هامبورگ سفر کرد تا  

در سه    ه یسرماگرفته شد که    میتصم  سنر،یم اتو  راستارش یتوافق با و  و در   ،دهد  لیرا تحو کار خود  اهش

  ن یتروحشتناک  د،ی»بدون ترد  ش بود، نوشت که انتشار کتاب  تی شود. مارکس که سرشار از رضا  منتشر بخش  

 « . پرتاب شده است یکه تاکنون به سر بورژواز  هبود یموشک

گسترش    بعد  یهادر سال  1867 از  پیشآن    فیلأت   کار شاق و طوالنی مارکس در  رغمبه  هیسرماساختار  

  ی کی.  گرفت پس از انتشار  همچنان توش و توان زیادی را از مارکس حتی    زین  یکم و جلد  گیری یافت  چشم
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  1872 یهاسال  نیب  بخش 44بود که در    هیسرما  یفرانسو  ی ، ترجمهبندیپای  ن یا  یها نمونه  نیاز بارزتر 

شده ینیبازب  سندهیبود که »کامالً توسط نو  روایتیصرف نبود، بلکه   ایجلد ترجمه  نیمنتشر شد. ا  1875 و

ی  بارها درهایش راندیشهو    ،در آن تعمیق دادرا نیز    هی انباشت سرما  ندیفرآ  تبط بامارکس بخش مرو  بود«  

مارکس و  در شرف انتشار    یبه کتاب جمعبنگرید  )  بهتر پروراند  هی« و »تمرکز« سرما تراکم»  نیب  زیتما

 به ویراستاری مارچلو موستو(.  2022، راتلج  کاپیتال«: ارزیابی، تاریخ، استقبال و پذیرش »لو

 یکم جلد م یقطع روایت ی جووجست

  ی برا  یاسیس  دیشد  تی فعال  ای ، و پس از دورهاشیبد سالمت  تیوضع  لیوقفه به دل  مدتیپس از    مارکس

دهه یالمللنیب انجمن آغاز  در  رو  1870 یکارگران،  کار  جلد    یدیجد  ویراست  یبه   هیسرما  یکماز 

ناراض  یهینظر  توضیحکه از روش    مارکسآورد.   رو به  را    1872 یهی و ژانو  1871 ربود، دسامب  یارزش 

بود  1867 درچه  آن  یسیبازنو کرده  داد  منتشر  تغ  کاپیتال داسبازچاپ  .  اختصاص  شامل    رات ییکه 

  ه یسرما  یشاعها  یبرا   اهمیتی اساسیسال    نیمنتشر شد. ا   1872 شده توسط مارکس بود در سالجادیا

سپرده    ارو  وزفژ کتاب که به  ی  ترجمه.  ترجمه شد  زی ن  یو فرانسو  یروساین اثر به    در این سال   رای، زداشت

برخمترجمی  شده بود،   بود،    رباخیفو  گی لودو  یآلمان  لسوف یمتون ف  یکه قبالً  به شکل  را ترجمه کرده 

سپتامبر   17در    شیسال پ 150  نخستین بخشمنتشر شد.  ناشر  الشاتر   سیمور  توسط  دارهای دنبالهجزوه

 منتشر شد. 

را  شما    نظر. او نوشت: »دانسترا فکر خوبی می«  قیمت و مناسب مردمویراستی ارزان»انتشار    مارکس

استدالل ناشر خود  مارکس برای  «  . کنمیم  نیتحس  دارهای دنبالهبه صورت جزوه..[  انتشار ترجمه ].  یدرباره

کتاب    نیا  به: »کرد در دستبیششکل،  برای  کارگر    یطبقهرس  تر  که  گرفت  خواهد  ا قرار  هر  من  ز 

کرد که    ینیبش ی« سکه وجود دارد، پدیگر  ی»رو   که نیاز ا   ی« اما با آگاهتر است.ی دیگری مهممالحظه

تحل »بر  کاربهکه    ای « یلی»روش  بود،  فصلده  میخواندن  دشوار  را  نخست  است  های  ممکن  و  کند« 

بتواند  کرد  مارکس فکر نمی  «سرد شوند.باره از این مرحله پیش بروند، دلتوانند به یک»نمی  خوانندگان که

ه با شور و حرارت در طلب حقیقت  که به آن دسته از خوانندگانی ککاری برای این »نقص« بکند، »جز این

از  هستند، از پیش هشدار بدهم و مجهزشان کنم. در علم راه شاهانه ندارد و تنها کسانی که  ای وجود 

های درخشان آن را  واقبال رسیدن به قلههراسند، بختوفرازش نمیهای پرنشیبخستگی باالرفتن از راه

 دارند.«  
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نظر گرفته بود، به خود   خوانی درابتدا برای نمونهچه  آن  تر ازیار بیشزمانی بسمارکس مجبور شد    ان،یپا  در

دهد.   اختصاص  نهمانترجمه  به  که  روس  لسون،یدان یکالیطور  رو   یاقتصاددان  خ  انوشت،   ی لی»اغلب 

کند    ی سیبازنو  ویفرانس  بهرا    ی»قطعات کامل  تا  کردیرا مجبور م  مارکس و    کرد«یترجمه م  یاللفظتحت

برا اوا  پذیرفتنی  فرانسوی  خوانندگان  یتا  در  جن  لی شود«.  دخترش  ماه،  لودو  یهمان    ، کوگلمان گیبه 

د و »نه تنها جمالت کامل،  بکن  یشماریب  تصحیحاتاست    مجبور گفته بود که پدرش    ی،دوست خانوادگ

بازنو  را  به    یسیبلکه کل صفحات«  انگلس  متعاقباً،  بهکند.  سیاق  ترجمه  همان  که  نوشت    ی کوگلمان 

  ی سیکل مطلب را از ابتدا بازنو  شدهمجبور    شیباو او »کم  بدل شدهمارکس    یبرا  به »کاری شاق«  ی فرانسو

 « .کند

ا بر  بازنگر  نیمارکس عالوه  اصالحات  میترجمه تصم  یدر  و  اضافات  در    وارد  را  یگرفت  گفتار  پیکند. 

که    داشت و اظهار    قائل شود«  یاصلمتن  مستقل از    ی»ارزش علمتردید نکرد که برای آن    کاپیتال لو

آلمان  ی»حت از نظر ارزش    ژه یونکته، به  ن یترجالب  «مراجعه کنند.   به آن   دیبا   یخوانندگان آشنا به زبان 

گرا  ،یاسیس م  یدارهیسرما  دیتول  ی خی تار  شیبه  در  یمربوط  اگر  مارکس    سرمایه  یقبل  ویراستشود. 

فقط    تریافتهتوسعهبه کشورهای کمتر است،  افتهیتوسعه  یصنعت  لحاظکه از    یکشور »نوشته بود که  

هستند جای خود را به این عبارت    لدبُی که  کلمات  یفرانسو   روایتدر    «دهدینشان م  اش راندهیآ  ریتصو

  یدار هی سرما  یتوسعه  ش یگرا   یسازشفاف  نیا  «.آیندکشورهایی که در مسیر صنعتی از پی آن میبه  داد: »

 .شده بودند یصنعت  ترپیشکه محدود کرد  اییغرب یرا فقط به کشورها 

بود که طرح کامالً    اکنون  مارکس  ، ییایآس  دیتول  یهاوهی »ش  قیاز طر   راستاییتک  شرفت ی پ  یوارهآگاه 

  1859 در سال  یاسینقد اقتصاد س  پیرامون  گفتارشیکه در پ  «مدرنبورژوایی  و    یفئودال  ،یباستان

معقوالنه    خی تار  ی فلسفه  ونهاز هرگدوری    واقعبهو    ،ناکافی بود  خیدرک حرکت تار  یکرده بود، برا  میترس

توسعهاست او  پ  یخ یتار   ی .  منظر  از  سمت    ر یناپذتزلزل  راستاییتک  شرفتیرا    غایت   کیبه 

نمفیتعر شیازپ چنددیدیشده  مفهوم  مشهودتری  .  سالراستایی  در  مارکس  اش  زندگی  یانیپا  یها که 

تا  پروراند داشت  آن  بر  را  او  و  ترموشکافانه،  و    یاسیس  یتوسعه  های ناموزونیو    یخی تار  یها یژگی به 

  ر یرا که او در مس  یقطعاً مشکالت  کردیرو  نیمختلف نگاه کند. ا  یاجتماع  بافتارهایدر کشورها و    ی اقتصاد

  ی آخر زندگ ی داد. مارکس در دهه شی رو بود افزاهبا آن روب  ه یسرماجلد دوم و سوم  لیانداز تکمپردست

سخن  استعمار    یهایران یو  علیه در مورد جوامع خارج از اروپا انجام داد و به صراحت    یکامل  قات یخود تحق

کردن  که ضمن برجستهانتقاد کرد    ی . مارکس از متفکرانمیکن  شنهادیاشتباه است که خالف آن را پ  گفت. 
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  ی رامونیمناطق پ  ی دربارهخود    لیتحلبرای    ییاروپا  بافتار خاص در    یی هامخرب استعمار، از مقوله  یامدهایپ

کردند،  مین  ت یها رعا دهیپد  ن یالزم را ب  زاتیکه تما   یبار نسبت به کسان  نیجهان استفاده کردند. او چند

به و  داد،  پ  ژه یوهشدار  از  دهه  ش ا ینظر   ی هاشرفتیپس  تفس  در،  1870 یدر  مقوالت  در    ی ر یانتقال 

تر  واضح  کاپیتال لو   به لطف    هانیا  یمحتاط بود. همه  ار یمتفاوت بسکامالً    ییِایجغراف  ا ی  یخی تارهای  حوزه

 است. 

به    د،یسنجیرا م  یفرانسو   روایت  یمثبت و منف  ی ها، که در آن مارکس جنبه1878 در سال  یانامه  در

نیز مجبور    یاو گاه»است، اما    «ی اریو اضافات مهم بس  راتیی»تغ  یحاواین روایت  نوشت که    لسونیدان

انگلس هم معتقد بود که مارکس در فصل    تر کند.«موضوع را ساده  ــ در فصل اول  اساساً ــبوده است  

که مارکس انجام داده بود،    یراتییتمام تغ  لیدل  نی کرده است و به هم  یسازساده  یفرانسو ی  اول ترجمه

و آلمان  راستیدر  سال  هیسرما  یچهارم  در  کرد،  1890 که  منتشر  مارکس  مرگ  از  پس  سال  هفت   ،

بود که    یکه شامل اصالحات و اضافاترا    یهسرماجلد اول    یینها  تجدیدنظرمارکس نتوانست    نگنجاند.

  ویراست ، و نه  1872- 1875 ی سوفران  یکند. در واقع، نه نسخه  لیبهبود کتابش در نظر داشت، تکم  ی برا

 . دانست مارکس   موردنظر یقطع ی نسخهآن توان ینمــ  منتشر شد 1881 که در ــ را  یسوم آلمان

 تال یکاپ  لو قیاز طر  مارکس

اشاعه  گیریچشم  تیاهم  تالیکاپ  لو مارکس در سراسر جهان داشت.    یدر  ویراست  آثار  این    ی برااز 

    ــمختلف    یهاها به زبانچکیده  یار یبس  ی ترجمه
ً
طور  استفاده شد. به  ــ یسیر زبان انگلنخست دمثال

  شی مختلف به نما یخوانندگان کشورها  ی ورود به آثار مارکس را برا یدروازه نخستین تالیکاپ لو، یکل

اول ب ــ  ییایتالیا  ی ترجمه  نیگذاشت.  ـ  1884و    1882 هایسال  نیمنتشرشده    ویراست از    ماًیمستق  ـ

ترجمهنیانجام شد، هم  ی فرانسو در    یاطور  از  منتشر شد.    1927 در  ونان یکه  اسپانیایی  زبان  مورد  در 

در    یگر ی، و د1967 در   د،یدر مادر  یکی:  شدانجام    کامل  ی ترجمهچند ویراست ناقص و دو    کاپیتال لو

نسخه    نیااز طریق  شناخته شده بود،    یاز آلمان  ترشیکه زبان فرانسه ب  ییجا. از آن1973 در  رس،یآبوئنوس

تبار برسد.  ییایاسپان  یکا یآمر  ی از کشورها  ی اریبه بستر  سریعتوانست    یاسیبود که نقد مارکس از اقتصاد س

تعداد    ق یطر  ز تنها ا  سرمایهصادق بود. در خود پرتغال،    ز یزبان نیپرتغال  یکشورها  در خصوص امر    نیهم

  یشده به زبان پرتغالخالصه  ی انسخه  که نیمنتشر شد، تا ا  ی موجود به زبان فرانسو  یها از نسخه  یکم

و محققان در پرتغال و    یاسیفعاالن س  ،یساالزار منتشر شد. به طور کل  یکتاتوریقبل از سقوط د  یکم
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است. معدود    یاصل  یخهتر از نس آسان  یفرانسو   ی ترجمه  قیمارکس از طر   فهم کار که    افتندیدر  لیبرز

 به آن زبان بود.  زین افتیزبان راه  یپرتغال یی قایآفر ی که به کشورها ییهانسخه

حدود  چنینهم  استعمار آن    ییسازوکارها  یتا  موجب  به  که  داد  شکل  در    هیسرمارا  عرب  جهان  در 

نقش را در گسترش فرهنگ    ن یترشیب  ی سیانگلزبان  که در مصر و عراق    یدسترس قرار گرفت. در حال 

که در    ر،ی در الجزا  ژهی کرد، به و  فایا  گرید  یدر جاها  یترنقش برجسته  یفرانسو  ویراستداشت،    ییاروپا

اهمیت  بود.   « متعهدری»غ کشورهای  در  ی ستیگردش افکار مارکس لیتسه  یبرا یمرکز مهم 1960 یدهه

  1959 یهاسال  نیجلد اول، که ب  یتنامیو  یترجمه  نینخست  کهنیاشد،    دهیکش  زین  ایبه آس  کاپیتال لو

 . است  ت یواقع  نیهم یایانجام شد گو ی منتشر شد، براساس نسخه فرانسو 1960 و

  1890 ویراستبا  آن را  و    کنندیم  ه آن رجوع که اغلب مترجمان در سراسر جهان ب  ن یبر ا عالوه  ،سانبدین

انگلس  به  منتشرشده توسط    ی ترجمه  ،کنندمقایسه می  شدبدل    داس کاپیتال  استاندارد  ینسخه  که 

پنجاه سال از   و به هشت زبان بوده است. صد  هی سرماکامل    یترجمه  یبرا  ییبه عنوان مبنا  ی فرانسو

منبع  اما   گذرد،یم   این کتاب انتشار    نخستین فعاالن    انیبحث م  ختنی برانگ  ی برا  ی همچنان  محققان و 

 است.  یدار هیمند به نقد مارکس از سرماعالقه

نامه در  مارکس  رف  یاخود  با  زورگه آدولف شیفردر  اشنهیری د  قیبه  که  کرد    تال یکاپ لو  خاطرنشان 

است    ی زیچ  قاًیدق  نی . اد« خواهد کرن   یوجه در ترجمه همکار چیبه ه  گریصرف کرده که د  وقتقدر  »آن

متحمل شد واقعاً    یممکن فرانسو  روایت  نیبهتر  یتهیه  یبرا  مارکسکه    تالشیکه اتفاق افتاد. زحمت و  

  گیری چشم  راژیت  کاپیتال لو  گرفت.  یپاداش خوب  این رنج و تالشتوان گفت که  یتوجه بود. اما مقابل

و   ی عد ضداستعماربُ درکرد،   عمال آن ا ی ترجمه ینگر که مارکس در باز  یراتییداشته است و اضافات و تغ

وردها در  آترین رهخردمندانهو    ن یدتریاز جد  یلطف برخ امروزه به نقش داشت، اثری که    ه یسرما  یجهان

 شود.رسمیت شناخته می مطالعات مارکسی به 

 

مقاله  ترجمه   ی*  از  حاضر  است    ینوشته   When Marx translated Capital into Frenchای 

Marcello Musto شود. منتشر می ژاکوبنسایت ن در وب زماکه هم 

 39e-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

https://jacobin.com/
https://wp.me/p9vUft-39e
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 اندازها : دستاوردها و چشمیآزاد ،یزن، زندگ 
 

 2022 سپتامبر 23

 

توسط گشت ارشاد با سرعت در حال گسترش    ینیمهسا ام  عیدر واکنش به قتل فج  رانیمردم ا  دیجد  زشیخ

. قدرت  کنندیم  تیگوناگون آن را تقو  یها هیو ال  وندندیپیموج م  ن یبه ا  یگری پس از د  ی کیاست. شهرها  

لحظه   به به واقع لحظه  افتهی  یر یگمردم نمود چشم  یتهاجم  یهیجنبش که با روح  نیو شتاب گسترش ا 

  ی مانع قضاوت منطق  دینبا   جان یداشته باشد. اما شور و ه  ستادن یکه سر ا   رسدیو به نظر نم   یابدمی  ش یافزا

امکان را    نیا   یرو  شیو نگاه به پ  میاکرده  یکه طچه  آن  به  ستنی مکث و نگر  یا شود. لحظه  یو عقالن

  با چه نقاط   98و    96  هایخیزش  ژهیوبه  ریچند سال اخ  یهاجنبش همانند جنبش   نیا  میابیکه در  دهدیم

قوت و  بطن خود و ضمن گسترش  یضعف  در  است،  م  یهمراه  امکانات   ابدییکه  ا  یچه  و  دربردارد    ن یرا 

 بگذارد.  ریثأ ت این جنبش و روند آنبر خود  تواندیامکانات چگونه م
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(1 ) 

(  ی ئازاد  ان،ی )ژن، ژ «یآزاد   ،ی»زن، زندگ  یبا یدر عبارت ز  ی کنون  زشیبخش خوحدتو عامل    ی مرکز  شعار

کردستان   یمنطقه  ژهیوبه  انهیدر خاورم  بخشییمبارزات رها  خ یدر تار  شه ی شعار که ر  نیاست. ا   افتهیتبلور  

در خالل چهل و چهار سال    رانیاست که بخش اعظم مردم ا  یا نهیرید  یتضادها  یدهیچک  ییدارد، گو

جوان    یمردم از ظلم و ستم آشکار به دختر  یدارشده با آن مواجه بودند. احساسات خدشه  یحکومت اسالم

را    ران ی گوناگون ا  یهاتیبزرگ و کوچک، و اقوام و مل  ی در شهرها  ت یگوناگون جمع  یها توانست بخش

  ن یمتحد کند. اما ا  یحجاب اجبار   ژهیوهگوناگون و ب یهابر زنان به شکل  ضی تبع  یمسئله  تی حول محور

و    یو اقتصاد  یاسیمطالبات س  ی ریدربرگ  ییو توانا  تیشعار ظرف  نیکه تا چه حد ا  شودیپرسش مطرح م

در   شودیگوناگون مطرح م  یهازنان که در شکل  علیه  ضیمردم را دارد؟ خواست مبارزه با تبع  یاجتماع

تا به    57 انقالب بهمن  ی ران چه مرد و چه زن از ابتدای ا  ی مطالبات کل جامعه  نیترلیاز اص  یکیواقع  

 ی اساس  یدر تضاد  یحکومت اسالم   کیدئولوژ یا  دگاه یتفکر و د  یاساس  یخواست با مبان  نیامروز است. ا 

آزاد  با  و مخالفت  دارد  مهم  یکیزنان    یقرار  تشک  ت یارکان هو   ن یتراز  را  ادهدیم  لیحاکمان  اما    ن ی. 

  ت ی به زنان رفع شود. هو  یحقوق ظاهر   یبرخ  یکه با اعطا   ست ی ن  مطرح   یحقوق   ی مخالفت فقط در بعد

:  کشد یم  شیرا پ  یگرید  یهافرضشیع انواع پدر واق   ی نظام اسالم  تیزن به عنوان نماد مخالفت با کل

حق زنان    رش یکالم پذ  کیو در    ی انتخاب نوع پوشش و نوع سبک زندگ  یبه معنا  ی حذف حجاب اجبار

آن به    ریبه زنان در ازدواج و طالق و ارث و نظا  ی حقوق  یبرابر   یاعطا  ست؛ا   شیبر تن و سرنوشت خو

ا لرزه به   یمعنا ارکان  د  کیدئولوژیدرآوردن  آزاد  ینیو  است.  کشور   یحاکمان  در  ا  یزنان    ران ی مانند 

تمام  کند یعمل م  یبمب  چونهم م  یاجتماع  یماندهمناسبات عقب  یکه  آترکاندیرا  اما  زنان    یآزاد  ای. 

نکته    نیبه ا  دیسوال با ن یجامعه پاسخ دهد؟ در پاسخ به ا  نیا   یاساس  یتضادها  ریبه سا  تواندیم  ییاتنهبه

زمان  را هم  یکتاتوریو د   یمردساالر  است که  کی دموکرات  یلیشعار در دل خود واجد بد  نیتوجه کرد که ا 

  ی عار ش  شان یاشعار در مبارزات فرامنطقه  نیکردها که ا  یروست که نه فقط از سو   ن ی. از همگیردهدف می

گرفته   کار و به  رفتهیبه سرعت پذ   زیمردم ن  گریها و اقشار دگروه  یبلکه از سو  د،یآیم  به شمار  نیآشنا و نماد

را    رانی ا  ی جامعه  یچندوجه  یمطالبات و تضادها   گر یکه د  یاشعار به گونه  نی حال گسترش ا  نیشد. با ا

  گرید  یهاتیها و ظرفو ضرورت  طیبه شرا  رد،ی حاکم بر کشور دربربگ  مدارنید  یدارهینظام سرما  هیعل

تا حدود  یمبارزه بستگ  یعرصه تحول و    ریدر مس  یناروشن است. هر جنبش   یخواهد داشت که هنوز 

ها ائتالف و انسجام جامع  آن  یجهیعبور خواهد کرد که در نت  یگوناگون  یهابی نش و تکامل خود از فراز
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.  دهدیو همراهانش از دست م  انیحام  یو فرهنگ  یتیجنس  ، یدنژا  ،یطبقات  یها هی خود را بنا بر سو  ی هیاول

انسجام اول  یمحض طبه پ  هیشدن دوران  محض  مشترک شکل گرفته است، به  یدشمن  ینف   رامونیکه 

که تا به همان مقطع    یا کهنه یها ممکن در افق جنبش، همان جدال  یاسیس لیهر بد  ر یسربرآوردن ناگز

  ی بلوک انقالب  ی هیباعث تجز  ی اتازه  یوا در ل  تواندمیبود،    یا تردهائتالف گس  نیچن  یریگمانع از شکل

همشودیم از  زم  رو،نی.  به  جامع  یمشترک  ی هانهیپرداختن  شمول  تی که  که    یتیو  باشد  داشته  چنان 

ب  یهابخش ا   یتر شیهرچه  آت  نیاز  را در مراحل  نوپا  نوع  یجنبش  از  برآمده  نه  دارد،  نگاه    یکنار هم 

جنبش، حفظ انسجام   ن یا یاست که در مراحل آت ی گرفته از ضرورتت أ بلکه نش فکرانهنفس روشناعتمادبه

که قرار باشد در بلندمدت به تقابل با توحش    ی. جنبش سازدیآن بدل م  اتیعامل ح  نیتریرا به ضرور

  ن ینطلبد، از پرداختن به ا  ی گرید  گاههی خود، تک  یزا جز توان درون  ریمس  ن یو در ا  دیگر برآسرکوب  یمیرژ

 است.   ریموضوع ناگز 

(2 ) 

به   وستندیپ  یکنون  زشیکه به خ  یمردم  یهاکه توده  دید  توانیم  زیمقطع ن  نیدر هم  ها،نیا   یبا همه

چند روز    یسوال بردند. در فاصله  ری نظام موجود را ز  ت یاکتفا نکردند و به سرعت کلو شعار    خواست  نیهم

  چون هم  کتاتوریمردم مطرح شد. شعار مرگ بر د  یاصل  یاز شعارها   یکیبه عنوان    کتاتور«ی»مرگ بر د

که    ییهاشهرها دارد، توده  ی مردم در همه  عیوس  ی هادر گردآمدن توده  یزنان نقش محور  یشعار آزاد

  ن یا  یاند. قدرت انفجارحاکم بوده  ینید -ی کتاتوریو نظام د  کتاتوریتحت فشار عوامل و عناصر د  وستهیپ

و    بردیسوال م  ریرا ز هیفق تیوال تحت  یرانحاکم از حکم  کیدئولوژیشعار عمالً مفهوم موردنظر دستگاه ا

خواست    نیمردم با ا  یها . تودهکندیم  ی جهاننیو ا  ینیشدت زمآن را به  یاصطالح ملکوتو به  ینید  یهیپا

  ی و تجربه  کنندیرا رسوا م هیفق  تی در قالب وال  کوکار یپدر ن  یو خدعه و چهره  بی عمالً نظم استوار بر فر

بگ  ی زی رکشتار و خون  میمستق و  پا  ندیبب و ری و شکنجه  را    ک یدموکرات  ی هاارزش  ی تمام  کردن مالیو 

شعار به    نیاست که ا  نیا  کنندهنییتع  ی. اما نکتهدهندیو پاسدارانش قرار م  انیسرراست در مقابل حام

انفجار  نم  کتاتور ید  ی طبقات  تیهو  اشیرغم خواست  بارز  د  کتاتور ی. دکندیرا  به    یکتاتور یو دستگاه  را 

سال،    ی اند و چهل  یکه ط   ای یکتاتور ی. دهیسرما  ی کتاتورید  یاما نه مضمون و محتوا  طلبدیمصاف م

با ضرورتسرکوب  ینیعناصر د آن  تن  دارانه هیسرما  ینظام  یاقتصاد  یها گر  تافت  دهیدر هم  به  هو  و  اند 

  ه الف شکست داعش در منطق  یاند که از طرفگون ساختهچنان ناهم  یکریآن پ  یدرون  یتضادها   یاقتضا 

  کند؛ یخود دنبال م  یجامعه  ی فرهنگ یهرا در عرص  هااستیس  ن یترهزدتیجنس  گر، یو از طرف د  زندیرا م
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  ی جهان  یهی روز سرما  یهادستورالعمل  گر،ید  یرا دارد و از سو  یجهان  سمیالیتقابل با امپر   یدعو  ییاز سو

  ی عهیامت ش  ساختنبر  ی دعو  ییاز سو کند؛یوکاست اجرا مکم  چیهیکارگر ب یهرا در جهت چالندنِ طبق

تا بن    ساکن ایران  یهایتدر مواجهه با مطالبات مل  گر،ید  یمنطقه را دارد و از سو   ی هاواحد بر فراز ملت

 . کندیدندان مسلح عمل م

(۳ ) 

اند. اگر از موج جنبش سبز در  تر شدهکوتاه و کوتاه  ر یدر چند سال اخ  یاسیجنبش س  یها موج   یفاصله

ها  موج   ی مشهود در فاصلهکامالً    ی رییاکنون ما با تغ  د،یهشت سال طول کش  96 خیزش دی تا    88 سال

ا  کنندهنیی تع  یژگی و.  1401و    1400،  1398  ،1396  :مییروروبه بارز  ا موج   ن یو سرشت  که    نیها  است 

پ  تواندینم  یمقطع  شکست . در واقع  انجامدیدر درازمدت ب  یاس یجنبش س  یو افت عمل   ریگیبه خفقان 

ممتد    ی خط  ییگو  ،بنگریمانداز کوتاه  چشم  کیهم هستند و اگر در    یکننده لیها مدام تکمحرکت موج 

در صورت تداوم    تصور  نی. در ااندافتهیادامه    زیو قهرآم  دیرغم سرکوب شدکه به  یاپیپ  یهااست از موج 

که به    میرو باشروبه  یجنبش مردم  یکه ما با نوع  شودیمطرح م  یو واقع  ین یامکان ع  نیا  تیوضع  نیا

  ی اجنبش لحظه  نیبرسد که ا  یوزتا ر  کندیم  دیتمد  یخود را با نظام حاکم در فواصل کوتاه  کاریپ  جیتدر

  ن یدستاورد ا  نیترمهم  نی. بنابرادیآ  دانیبه م  یاسیانقالب س  کی  أتیهم سکوت نکند و سرانجام در ه

تجارب خود را    یسادگبه  جهیاست و در نت  وستهیشاهد چند جنبش به هم پ  نی نسل مع  کیاست که اوالً  

م دکندیمنتقل  نروبه  یتیبا وضع  گری.  م  کی که    میستیرو  رخ  م  دهدیجنبش  افراد    شودیو سرکوب  و 

  یی معنا جانیدر ا  گریشکست د  اًی. ثاندهندیاز دست م اخود ر   یاسیس  یزهیکننده در طول زمان انگشرکت

 یسلب  ی هیعامل تداوم آن است؟ سو  یزیگاه چه چجنبش است. اما آن  کیبلکه فقط فراز و فرود    یابدینم

جنبش است. اما    یکنندهنییمحرک تع  ی روین  دیتردیب  و سازوکارهای آن،  ی، نفی نظام حاکمکنون  زشیخ

 در کجاست؟  یکنون   زشیخ یجابیا  یهیسو

(4 ) 

موردنظر خود از دست    لیبد  یپروپاگاندا   یرا برا   یفرصت مناسب  انطلبسلطنت  یرو یجنبش ن  نیا  انیجر  در

  یکار عملراه  نیترکوچک  یو عدم ارائه  یو بسنده کردن او به دو روز عزادار   ی داد. آچمز شدن رضا پهلو

راست    اناتی جر  یکل  طورطلبان و بهسلطنت  یبودن است حکم فاجعه را برا   لی بد  یکه مدع  ییروین  ی برا

ادعا که در    ک یاز    یکاتور یاست. کار  چ یع هسلطنت در واق   یی ادعا  ی رویداشت. به وضوح معلوم شد که ن
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هم لزوماً بهتر ظاهر نشدند.    گر ید  یاسیس  ی روهای تکه شد. نمردم تکه  ی زندگ  ی عاد   تی واقع  ک یمواجهه با  

قد معضل  وضوح  مرکز    یعنی  یمیبه  رهبر  ا یسازمان    اینبود  م  کنندهیحزب  نشان  را  چه  دهدیخود   .

  ان یم  ن یجنبش نوپا نداشتند. در ا  ن یعرضه به ا  یبرا   ی زیعمالً چ  کدامچیه  هایمذهبیطلبان چه ملاصالح 

  یخی فرصت تار  نیمردم از ا   جیاعتصاب و بس  توانستند با فراخوان  یاسالم  یاحزاب کرد مخالف جمهور 

هموار سازند. گرچه آشکار بود که اعتصاب تنها    یبه شکل عمل   راضات تداوم اعت  ی استفاده کنند و راه را برا

  ی روهایرخ نداد، اما در خالء ن  رانی ا  گریدر مناطق د  یخواهد بود، و عمالً اعتصاب  یعمل  نیطق کردنشدر منا

کرد فراتر رفت. در    یکردستان و مسئله  ی کند که از مرزها  جادیا  یمیعظ  یدهنده، توانست همدل سازمان

  کیو دفاع از    تیو ضرورت حما  یخی بزنگاه تار  کیبلکه شناخت    کنندهیرهبر  ینقش نه نقش  نیاواقع  

 بود.  یمردم یخواست عموم

(5 ) 

معتقد    کنندهنییتز مهم و تع  کیخود همواره به    یرسازمانیو غ  یسازمان  یهادر شکل  رانیجنبش چپ ا

 یاصل اساس  فرضشیپ  نی. در اشوندینابود م  ریناگز  یبدون داشتن رهبر  یخودخودبه  یهااند: جنبشبوده

را    یزیچه چ  یکنون  ت ی را دارد. اما وضع  یدهاست که عمالً توان و قدرت سازمان  یحزب  ا یوجود سازمان  

آنان را سازمان    تواندینم   ییروین  چیخودشان ه  یرویاند که جز ن: مردم در عمل متوجه شدهدهدینشان م

تجربه    نی. امیبود  تیوضع   نیشاهد ا  وستهیتا به امروز پ  88 . ما از جنبشستین  دیابداً جد  دهیپد  نیدهد. ا

  میاست: اگر رژ  نیحک شده است. اکنون پرسش ا  زندیریم  هاابانیکه به دفعات به خ  یمردم  یدر آگاه

رخ    یاپیپ  ی نخ  چون رشته  یاعتراض  یهاخود ناتوان باشد، اگر جنبش   ی رو  شیحاکم از حل معضالت پ

از باال تداوم    یعدم سازمانده  نیباشد، و اگر ا  دهی فا یهم ب  ینینشعقب  یرفرم و حت  سمی دهند و اگر مکان

  ی دهنسازما  یهاشوند که از درون خود کانون  ریها ناگزجنبش  نیندارد که ا  دامکان وجو  نیا  ایداشته باشد، آ

وچندساله با  ژرف چهل  یجنبش که بر بستر تضادها  نیکه ا  ستین  ریپذامکان  ایآ  یعنیبه وجود آورند؟  

سوال    نیو متعارف به ا  یپاسخ معمول  ند؟یافریخود را ب  یها گرفته خود کانون  شکل   حاکم  یاسینظام س

تر گفتیم با کوتاه شدن طور که پیشهمان. اما  شود یخرد و نابود م  یجنبش  نیاست که چن  نیا  معموالً

شکست    یوجه به معناچیبه هدیگر  خرد شدن    نیا  ها و تبدیل شدن به خطی ممتد و پیوسته،فاصله خیزش

معنا   ست،ین ن  یطوالن  یدوره  یبه  خفقان  و  پیوستهبلکه    ،ستیسکوت  ن  جوشدیم  جنبش    یروهایو 

 یدهسازمان  ی ج نوعیتدر است که معترضان به یعیطب ی طیشرا  نی. در چنشوندیبه آن افزوده م  یدتریجد

 . یباشند هم مرکز یمحل توانندیکه هم م یی هاهخود به وجود آورند؛ شبک انیارتباط م یو شبکه
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(6 ) 

  ی اجتماع  ی هاهیال  یاسیکه هم احزاب س  یاسالم  ی اختناق و سرکوب ممتد در کل دوران جمهور  ی فضا

ارتباط    یبرا  یاسیمردم و فعاالن س  یهارا نابود کرد، عمال منجر به آن شد که توده  یمدن  یو هم نهادها

خبررسان بهو کسب  یروزمره،  روزانه  شرا  ژه یووکار  شد  طی در  ر  ی اقتصاد  دیبحران   ی نترنتیا   یها سانهبه 

  ر یدر ده سال اخ  ژهیوبه  ی گوناگون  یاجتماع  یهاروزمره شبکه  وندیپ  نیکنند. از دل ا  دایپ  ی قیعم  یوابستگ

  ا ی  ها، سازمانهامحفل  جایبه  عمالً  نترنتیبر ا  هیبا تک  یاسیفعاالن س  نیشکل گرفته است. عالوه بر ا

  ی مبارزان در شهرها   ختن یو برانگ  عیبه تشج  عیوقا  شخبرها و گزار   رسانند؛یاخبار را به هم م  یاسیب ساحزا

ا  عملً  رانی در ا  نترنتی. ا کنندیخود را به هم منتقل م  یها و تجربه  آموزندیم  دیگریکاز    انجامد،یمختلف م

  نیآن وجود ندارد. هم  یدر حال حاضر برا   ینیمع  نی گزیجا  چیکه ه  کندینقش م  یفای ا  ی ارسانهدر قامت  

با سرنوشت    یبه نوع  نترنت یا یاست. قطع سراسر  یکنون  یهاجنبش  اریاسفند شمحال چ  نیدر ع  ت یوضع

  آبان  ی که تجربهچنان  ران،یدر ا  نترنت یاست که قطع شدن ا  ن یاست. معضل برجسته ا  ختهیجنبش درآم

شود  یم  تر قیعم  یمشکل هنگام  ن ی. اشودیمبارزان م  یچندگانه  یوندهایباعث قطع پ  ،نشان داد  1398

ها،  گوناگون در شکل محفل ی هاشبکه لیاز تشک یابانیو رشد و گسترش تظاهرات خ نیکه در زمان تکو 

گروهانجمن سازمانها،  و  شبکهها  ها  مردمی  و  ورزهای  ا  دهیغفلت  در  ب  ن یشود.  اگر    دیتردیصورت 

نقطه ضعف غلبه کرد.    این  بر  توانیم  یادیتا حد ز  رندیفاصله شکل بگ  نیدر ا   یدهسازمان  ی هاکانون

  یاریجنبش    نیبه تداوم ا  تواندیاست که م  یواقع شکل بهی  در هر سطح  یمحل   یدهسازمان  یهانونکا

 را حل کند.   یگوناگون و جمع یهاکیبه ارتباط روزافزون مبارزان و اتخاذ تاکت ازیبرساند و مشکل ن

(۷ ) 

  ی چند دهه  ی و اقتصادی اسیس  ی روندها  زیوخو پرافت  یطوالن  ندیحاصل فرا  یکه جنبش فعل  طورهمان

  جنبش طرح شده  نیا   یاست که در گذشته  یمطالبات  یخواندن تمامدر گرو فرا  زیگذشته است، تداومش ن

  انیمشترک م  وندیپ  نمطالبات که برجسته ساخت  ی بندتی اند. مسئله نه اولورانده شده  هیو احتماالً به حاش

از سازوکار    ییهابا بخش وندیحجاب، چگونه در پ  چونهم  کیدئولوژیا  یامر  که نیهاست، نشان دادن اآن

  رامون یپ  یاقتصاد مشخص  شود،یم  هی تغذ  یعموم یاز بودجه  کند،یعمل م  یاسالم   ی جمهور  کیبوروکرات

.  کندیم  فایا  میرژ  یا و منطقه  یداخل  یدئولوژ یدر ا  ینیو کارکرد مع  ردیگیشکل م  اشییکاال  یهاحوزه

فرهنگ عناصر  ا  یمنحصر کردن  و  م یرژ  کیدئولوژیو  گروهمنحصربه  ی هایژگیبه  و    « ی»ارتجاع  یفرد 

  دن یندارند، ند  یگرید  ییتوانا  «ی خوانسر« و »آخوند« که جز »روضهبه»عمامه  یا مانده«، به دسته»عقب
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آن تا    یو ادوات جنگ  ک« یاست که »عمق استراتژ  یاستردهگ  ک یدئولوژیو ا  یاسیس  ، یاقتصاد  یاشبکه

  اش یآت  ینفوذ کرده و بستر اقتصاد  یستیالیامپر  یروهاین  نیب  یالمللنیو ب  ی امنازعات منطقه  نیحادتر

از همین روست که پیوستن    شود.   یا منطقه  یاسی در مق  ه یاز انباشت سرما  یا دور تازه  ساز نهیزم  تواندیم

اند، ترین اعتراضات را شکل دادههای اخیر منسجمها که در سالآن  ویژههای صنفی یا کارگری، بهگروه

هایی  گیای برای تداوم به این جنبش تزریق کند و هم بالقوهیافتهتواند هم انرژی مضاعف و سازمانمی

ی »معیشت« یکی  ی ایجابی فراهم سازد. از این رو، مسئلهی سلبی به مرحلهبرای گذار جنبش از مرحله

تری از جامعه حول جنبش، پیوند های بیشتواند افزون بر گردآوردن گروههایی است که میدیگر از حلقه

 تر سازد و هدف بگیرد.های اقتصادی سیاسی و ایدئولوژیک رژیم را عیانمعین بخش

(8 ) 

از    یاسیس  ی فضا  ریدارد. تسخ  یبهار عرب  یهاها را با جنبشهتشبا  نیترشی ب  یجنبش کنون  یریگشکل 

اما    ی ضعف بهار عرب  ن یترسر و رأس. بزرگ  و   مرکز  یریگو سپس شکل  مرکزیو ب  سریب  ی جنبش  قی طر

  یبرالینئول  یهافرضشیانقالب به سرعت در دام پ  یبرا  یاجتماع  یا نداشتن برنامه  لیبود که به دل  نیا

تغ چارچوب  عمالً  و  شد  گرفتار  جهان  در  اساساً  و  منطقه  در  محدودهآن  ر ییحاکم  در  نظر    ی ها  مورد 

فعاالن    انیدوساله در م  یکی  ی ادر فاصله  ی است که جنبش بهار عرب  ن یماند. اما نکته ا  یباق  سمیبرالینئول

حل    یچهل و چندسال تضادها  اصلو ح  جهیما نت  یکنون  یهاما و جنبش  تی جوان شکل گرفت اما وضع

  . آوردیها را به وجود مرفتپس  ای  هاشرفتیاز امکانات، پ  ییایظاهر کوچک در اختالف به   نینشده است. هم

  ی دگرگون  یبرا  یاجتماع  یبرنامه  یدهیا  رانیمردم ا  یمقطع  یهاو تداوم جنبش  نیتکو  انیاگر در جرمثالً  

م در  حاکم  مناسبات  دگرگون  ابد،یاشاعه    نندهکتشرک   یروهاین  انیکل  طرفدار  عناصر    یانقالب  یاگر 

را به نفع   یکیبرسند و  رانیانقالب ا  یستیالیو سوس کیرابطه مسائل دمکرات ق یبه درک عم یستیالیسوس

فرا  یگرید در  و  نگذارند  اهم  ر یناپذیخستگ  ی ندیکنار  درک    دیتاک  ی اجتماع  ی برنامه  تیبر  اگر  کنند، 

»د  ی مترق  ی روهاین تجربه  «یموکراساز  به  و شکل  ییاروپا  ی پارلمان  یدموکراس  ی ها محدود    یهانماند 

  د یامکان شا  ن یا  ردیرا دربر بگ  ی و اقتصاد  یاسیس  یها طهیدر ح  کالیو راد  می مستق  ی دموکراس  رِ یپذامکان

  بات کل مناس  کالیراد  یدگرگون  یمبارزه برا  رانیاز درون جنبش مردم ا   یسازمانده  انیکه در جر  دیآ  دیپد

 کند.  فای ا ی انقش برجسته یاجتماع

 

 3af-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

https://wp.me/p9vUft-3af
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 نا یژ یانقالب زش یخ یاندازهاها و چشمها، ضرورتامکان: دیو ام شینبرد فرسا
 

 2022اکتبر  16

 تارا بهروزیان : ینوشته

 

های گوناگون  ها و اقشار و گروهگذرد. خیزشی که در مدت زمانی کوتاه الیهحدود یک ماه از خیزش ژینا می

ی خود و رادیکالیزه کردن جامعه، کلیت رژیم  انگیز و دالورانهخود همراه ساخت و با پیشروی شگفترا با  

ی مردم پیوسته از  رغم سرکوب گسترده، صدای خشم خروشندهرا نشانه گرفته است. اما این روزها که به

انقالبی برای  رسد بسیاری هنوز در به کاربردن صفت  های شهرهای کوچک و بزرگ به گوش میخیابان

توجیهی داشته  های نظری قابلخیزش »زن، زندگی، آزادی« مردد هستند. این وسواس یا تردید شاید ریشه

گیری ذهنیت انقالبی  توان شکلماند. دیگر نمیهای نظری نمیی انقالبی منتظر وسواسباشد، اما لحظه

[ با این حال هر وضعیت انقالبی، و هر  1د.] ی ایران انکار کرپیوند با آن را در جامعهی همو کنش گسترده

بخش و در نهایت  اندازهای رهاییخواست جمعی انقالبی، برای تحقق انقالب و حرکت به سمت چشم

ویژه هنگامی که هنوز ابزارهای متنوع و زیادی در  پیروزی مستلزم تداوم، ارتقا، و پیشروی مداوم است. به

بررسی چنین وضعیتی  در  ندارد.  امکان  اختیار  زندگی  ها، ظرفیتمداوم  »زن  انقالبی  خیزش  موانع  و  ها 
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برای افزایش توان انقالبی و دمیدن خون    های تازهحلها و راهیابد و یافتن راهآزادی« اهمیتی دوچندان می

 شود. ی فرسایشی با رژیم به ضرورتی عاجل بدل میهای جنبش در مسیر مبارزهتازه و آگاه به رگ

بنیادین و ضرورت آن در اذهان جامعه به شکلی فراگیر مشروعیت پیدا کرده است و جنبش تغییر  تصور  

ی آن قرار دارد اما چگونگی فرارفتن  هژمون ی و نف  م یاقتدار رژ  دنیبه چالش کشی انقالبی اینک در مرحله

و    ضیاعترا  گسترش حرکت  یاز مرحلهمعترض  مردم  های بعدی است.  ی گامکنندهاز این مرحله تعیین

خود    یویژه  ی نهادها  کم هنوز، ، دستزماناند. اما همگذر کرده  یسراسر   انقالبی  جنبش  ک یآن به    لیتبد

این    تواند این باشد که در وضعیت کنونی،. پرسش محوری و مشخص در این مرحله مینداهنداد  لیرا تشک

 یابد؟ مرحله باالتر ارتقا  کدر مسیر مبارزه به ی تواند گرفته چگونه میشکل ی جمع «یما»

 ابان یحفظ خ ضرورت

ی عمومی مبارزه و محل رویارویی عریان با رژیم است. حفظ و تسخیر سپهر عمومی در یک  خیابان عرصه

ی مبارزان و فرسایش سازوبرگ سرکوب موثر است بلکه به شکی  خیزش انقالبی نه فقط در تقویت روحیه

و    طلبد. با این حال عدم امکان تظاهرات گستردها به چالش میر گر مستقر  نظم سرکوبعیان و مستقیم  

بار، چالشی جدی برای حفظ سپهر خیابان است. در روزهای  متمرکز شهری به دلیل سرکوب شدید و خون

با توجه به اینو هفته اخیر شاهد بودیم  تعیین مکان مشخصی برای گردآمدن معترضان باعث  های  که 

محا سرکوب،  نیروی  میصرهتمرکز  تظاهرات  شدن  غیرممکن  عمل  در  و  محل  معترضان  ی  شود، 

طور خودجوش دست به تظاهرات پراکنده در نقاط مختلف شهرها زدند. با این حال گرچه  مندانه و بههوش

ماندن خیابان و گسیختگی و کاهش توان  تغییر تاکتیک از تظاهرات متمرکز به تظاهرات پراکنده در زنده

بوده است، اما به تدریج این دست تظاهرات پراکنده، مگر در برخی محالت، خصلتی  نیروی سرکوب موثر

کرده پیدا  بهتصادفی  ایناند.  کوتاهرغم  در  اتفاقی  خصلت  این  باعث  که  و  است  معترضان  نفع  به  مدت 

رفتن   تواند به فرسودگی، خستگی، تحلیلمدت میمدت و درازشود اما در میانگران میسردرگمی سرکوب

بایست به خودپویی  خودی ضرورتاً میسردی بیانجامد. برای تداوم، این خصلت اتفاقی و خودبهنیرو و دل

دهی نیست. خودپویی با  مند ارتقا یابد. به این معنا، خودپویی هرگز به معنای عدم سازمانآگاهانه و هدف

 ین پیوندی تنگاتنگ دارد.  پایه از پایهای مردمدهییابی و سازمانخودمدیریتی، خودسازمان

های  گیری سازماندهیتواند به شکلمدت میهایی است که در میانتظاهرات موضعی و ضربتی یکی از راه

مندی اعتراضات خیابانی کمک کند. تظاهرات موضعی و ضربتی به هیچ روی اتفاقی نیست.  مردمی و هدف

در صورتی که به شکل مداوم  شود. اما  زمانی کوتاه انجام میریزی قبلی با تعداد اندک و در  بلکه با برنامه
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تواند تاثیری ماندگاری بر تسخیر سپهر خیابان داشته باشد و در عین  طور فراگیر اجرا شود میو مکرر و به

 [  2های محلی هموار کند.]گیری سازماندهیحال راه را برای شکل

هایی که گاه به  . گروهشودنام زده میهای گمهای گروهی تجعمات اغلب با فراخواندر شرایط فعلی جرقه

واقعی در عرصهنظر می بدبینانه  رسد خود هیچ حضور میدانی و  اگر  رو، حتی  این  از  و  ندارند  ی مبارزه 

های رنگارنگ خارج کشوری ندانیم، فاقد ارتباط  های فکر رسانهها را محصول مضحک اتاقشماری از آن

های از  گیری تجمعات متکی به فراخوانی که شکلی معترضان در میدان هستند. تا زمانارگانیک با بدنه

بخش بودن آن از سوی معترضان  مند و نتیجههای درگیر باشد، امکان کنش هدفباال و بیرون از سوژه

مهم از  یکی  است.  کارکرداندک  امکان شکلترین  همانا گشایش  انقالبی  و  های وضعیت  نهادها  گیری 

های قهرآمیز  سازوکار یدگرگونو مطالبات خود، و فراهم آمدن بستر   پایه حول منافعهای مردمیابیسازمان

است. از این رو گام بعدی ضروری    ی در جهت دست گرفتن سرنوشت خویشاجتماع  یزندگ  مراتبیو سلسله

ی مقاومت در سنندج و  هایی است. تجربهدهیدادن به چنین سازمان و حیاتیِ خیزش تالش برای شکل

های محالت  که چگونه کمیتهی ما دارد. اینهای مهمی برای همهکردستان درسبرخی دیگر شهرهای  

بهمی اعتراضات  تداوم  در  مهمی  نقش  حال توانند  عین  در  و  باشند  داشته  نوع سرکوب  شدیدترین  رغم 

ها یا  [ تشکیل هسته3دلی اجتماعی و امید به ادامه دادن مبارزه را تقویت کنند.]بستگی، همی همروحیه

از  یتهکم ارتباط مستقیم یا عضویت جمع کثیری  الزاماً به معنای  های مبارزاتی محله در مراحل نخست 

کمیته چنین  در  شبکهساکنان  ایجاد  معنای  به  بلکه  نیست،  همهایی  اما  نامرئی  برداشتن ای  برای  بسته 

ها را برای  اکتیکتواند انواعی از تیافته در یک محله میهای بعدی است. یک گروه کوچک سازمانگام

های اعتراض و تجمع گرفته  نامه و فراخوانی پیرامون خود به کار بندد. از پخش شبفعال ساختن جامعه

های دستگیرشدگان اندازی تجمعات موضعی و ضربتی، و رسیدگی به خانوادهتا شعارنویسی بر دیوارها و راه

 احل بعدی.  دهی امور جاری زندگی محله در مر و...، و نهایت سازمان

 محور بستگی محلههم –محور دهی محلهسازمان

خود و بالواسطه به  اگر بر این باور پای بفشاریم که صرف تظاهرات خیابانی ولو با جمعیتی کثیر به خودی

نمی منجر  عمیقسرنگونی  نقش  سازماندهیشود،  مردمتر  روشنهای  میپایه  جایگاه  تر  شود. 

نه  دهیسازمان را  محلی  فعلیتهای  در  بلکه  شهری  خیابانی  نبردهای  در  و  یابی  فقط  آزادانه  راهبریِ 

ی  رفتهبسته از ساکنان یک محل قدرت از دستای همحیات اجتماعی باید جست. ایجاد شبکه  یآگاهانه

نهاد و سازمان یا تشکل مردمی، چنین   ها سرکوبِ هرگونهگرداند. پس از سالشهروندان را به آنان باز می

گرداند.  های مختلف برمیدهی را به اقشار و گروههایی درک بالواسطه و ملموسی از خودسازمانبهتجر
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توانند با متشکل کردن  های محل کار، ساکنان محالت میدر غیاب و ضعف سندیکاها و تشکل  چنینهم

ژه اگر به این  ویهای محالت، خودآیینی و خودمدیریتی را تمرین و متحقق کنند. بهخود در قالب کمیته

دهند که اغلب امکان  نکته توجه کنیم که اکثریت نیروی کار کشور را کارگران »غیررسمی« تشکیل می

تشکل به  پیوستن  و  شدن  متشکل  برای  کمیتهزیادی  این  ندارند.  صنفی  یا  کارگری  میهای  توانند  ها 

ها  ختلف را از طریق این کمیتهها و اقشار م ی کار باشند و گروههای مختلف جبهههای اتصال بخشحلقه

ها  رسانهچه  آن  های و نهادهای از پیش موجود، پیوند بزنند. برخالفجمله سازمان ها، ازبا دیگر انواع سازمان

ها،  ی تودهشود. موقعیت انقالبی مدرسهپس از سرنگونی آغاز نمی  کنند آینده و اپوزیسیون راست ترویج می

شود و سرنوشت انقالب آتی و  اینک ساخته میی اکنون است. آینده همظهفشردگی گذشته و آینده در لح

 شکست یا انحراف آن به ساختن بسترهای یک زندگی دمکراتیک و خودآیین در امروز بستگی دارد. 

 شده فراموشمبارزاتی  م یمفاه یابیباز

می نظر  همبه  همه  اینک  کهرسد  خیابانی  یافتن  وندیپ  نظرند  تعیین  اعتصاب  با    اعتراضات  در  عمومی 

ی بازیابی  کننده دارد. موقعیت انقالبی عرصهی مسیر آن نقشی تعیینسرنوشت این خیزش انقالبی و ادامه

شده از حیات اجتماعی نیز است، مفاهیمی که بار دیگر از اعماق  راندهحاشیهو تمرین مفاهیم ازیادرفته و به

کنند. اعتصاب یکی از این مفاهیم  و مشروعیت کسب می  شوندخیزند، به شکلی فراگیر مطرح میبرمی

یابی کارگری در اذهان مردمان رنگ باخته بود. اکثریت اعضای  ها سرکوب تشکلاست که در طی سال

های شاخص  ای از شرکت شخصی در یک اعتصاب یا تأثیر آن ندارند، به جز گروهی کار هیچ خاطرهجبهه

هایی است که  اند. اما موقعیت انقالبی یکی از بزنگاهبه اعتصاب زده  های اخیر دستو معینی که در سال

شان کرده است، ناگهان بار  های رنگارنگی که احاطهی کار، ورا و فرای ایدئولوژیبسیاری از اعضای جبهه

چنان از نامیدن خود به این نام پرهیز  کنند )حتی اگر همی »کارگر« شناسایی میدیگر خود را به مثابه

 اندیشند.  های اعمال قدرت خود میعنوان یکی از سالح کنند( و به اعتصاب به

شود و در بسیاری  از کار نمایان می  ی« فرد »  امتناعچنان در هیات  با این حال اعتصاب برای اغلب افراد هم

ین  های نماد)هرچند نباید انکار کرد که اعتصاب شودموارد حداکثر در شکل »اعتصاب نمادین« درک می

ایجاد هم در  این مرحله  بیدر  اثرگذاری  و  ویژه  جایگاهی  نکته که  بستگی  این  اما درک  دارند(.  نظیری 

ی اعتصاب عمومی است، گامی که  ی جمعی است گامی حیاتی در تحقق ایدهی اعتصاب یک سوژهسوژه

ود یا کسب و کار  رغم ضرورت عاجلش به زمان نیاز دارد. درک ملموس این نکته که اعتصاب نه علیه خبه

دار و برای قطع جریان سرمایه، و در شرایط انقالب سیاسی برای فلج  خود، که علیه کارفرما، علیه سرمایه

هاست  ای متکی است که سالی زیستهشود، به تجربهکردن جریان حیات اقتصادی دولت مستقر انجام می
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گیری  توان گام اول در مسیر شکلرا می  ی ضرورت اعتصاب عمومی به محاق رفته است. گرچه ترویج ایده

ی اعتصاب عمومی و سراسری، برخالف تظاهرات  حال درک این نکته که جرقه عین آن تلقی کرد اما در

ی  شود گام مهم بعدی در پیشروی به مرحلهخیابانی، تنها با آمادگی ذهنی یا یک فراخوان ساده زده نمی

است.] عمومی  اعتصاب  جلوگیر4تحقق  برای  دل[  از  اعتصاب  ی  بودن  ناممکن  تصور  بر  غلبه  و  سردی 

ارائه میسراسری یا تصویر مضحک و کاریکاتورگونه ی  دهد، ترویج ایدهای که اپوزیسیون راست از آن 

تواند به ارتقای توان جامعه برای بالفعل ساختن این بالقوگی های اعتصاب ضروری است و میتشکیل کمیته

هایی که توان فلج کردن جریان  ویژه در حوزههای کار، بهدر محل چندنفره هایکمک کند. تشکیل هسته

هایی برای حمایت  ، و در گام بعد تاسیس صندوقدیگریکها با  گیری این کمیتهاقتصادی را دارند، ارتباط

کنندگان در طول مدت اعتصاب، بسترساز واقعیت یافتن اعتصاب عمومی هستند. بدون طی  از اعتصاب

تواند به عاملی برای سرخودگی کسانی بدل شود که برای  ی اعتصاب عمومی میکردن این پروسه ایده

اند. به عبارت دیگر، آگاهی به  ی واقعی برای اعتصاب پیدا کردهشان انگیزهنخستین بار در زندگی اجتماعی

کشد که در  ی ضرورت سازماندهی را پیش میهای اعتصابی بار دیگر مسئلهجمعی و صنفی بودن کنش

 پایان این نوشته به آن باز خواهم گشت.  

 سازی نه به همگن

وجه یک دست نیست. ویژگی »ما«ی    اند. اما این ما به هیچمردم به شکل هیات یک »ما« ظاهر شده

شکل  ی یک کل همگن و بیانقالبی در معنای مترقی آن، تکثر و چندگونگی است. ارجاع به مردم به مثابه

ی خصلت انقالبی آن بدل شود.  برندهتواند به عامل تحلیلی اتحاد میو حذف این تکثر و تفاوت به بهانه

ارتقای خیزش  تداوم  به   و  فرهنگیِاتنیکیهای طبقاتی،  سویهو    مطالبات   فراخواندن   منوط  و    ، جنسیتی 

خیزش انقالبی  .  شدگان به متن مبارزه و جامعه استراندهحاشیهو بازگشت این به  رانده شدهحاشیهبههمواره  

ترین  ویژه با پیشتازی زنان به عنوان بزرگهای بلندی در این مسیر برداشته است. بهژینا تا همین جا نیز گام

بهگ در  راندهحاشیهروه  که  عظیم  اکثریتی  یعنی  ستم؛  تحت  و  و شبکه شده  سیاسی  اقتصادی،  ی 

دلی رژیم به اقلیت بدل شده بود. یا پیشتازی کردستان به عنوان موتور محرک جنبش و هم ایدئولوژیک 

های یک  نهها نشای اینهای ساکن ایران؛ امری که تا پیش از این شاهدش نبودیم. همهعظیم میان ملیت

گسست انقالبی است. با این حال، مشخص شدن این »ما« در گرو مشخص شدن مطالبات متمایز و متکثر  

شوند. گرچه  ها و اهداف مشخص بسیج میهای اجتماعی حول خواستدرون آن هم هست. افراد و گروه

مثابه به  بر سر راه دیگر خواستی جدیخواست سرنگون کردن رژیم  مانع  بخش  امل وحدتها عترین 

اپوزیسیون راست  چه  آن  ممکن نیست. برخالف   جنبش انقالبی است، اما پیشروی جنبش بدون طرح بدیل

می مسئلهترویج  بدیل  مسئلهکند طرح  نیست.  سرنگونی  فردای  به  مربوط  و    ایای  بالواسطه  که  است 
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بدیل و  دارد. و طرح هرگونه  پیوند  آن  با وضعیت کنونی و سرنوشت  به  بالفاصله  ناگزیر  ضعیت موجود، 

مشخص متعینمعنای  و  که  تر  چرا  است.  »ما«  شدن  یکتر  مجرای  از  جنبش  در  سازی  دستادغام 

های اجتماعی تحت انواع  بستگی است. تنها مادام که گروه[ ساطور »وحدت کلمه« مخل هم5گذرد.]نمی

کنند.  االنه در آن را مشارکت میستمْ تبلور خواست و منافع مشخص خود را در پیروزی جنبش ببینند، فع

رسانی به جنبش یاری رساند و از فرسایش  تواند به ارتقا و پیشروی و سوختبنابراین گام دیگری که می

مشترک    هایبرجسته ساختن پیوند  های گوناگون وهای گروهآن جلوگیری کند، مشخص شدن خواست

 .  هاستمیان آن

 دهی  و باز هم سازمان دهیسازمان

سازمانسئلهم گرهی  به  و  دهی  مسیرها  گشودن  معنای  به  آن  گشودن  که  است  شده  بدل  گاهی 

تواند به بهای از دست رفتن توان  گاه میاندازهای گوناگون خواهد بود. برعکس فروماندن در این گرهچشم

درآوردن آن   عمل های نو و تالش برای بهدهیانقالبی جنبش تمام شود. گرچه اندیشیدن به انواع سازمان

های از  ها و تشکلراندن و غافل شدن از نقش و جایگاه سازمان حاشیه ضرورتی غیرقابل انکار است اما به

یابی  ی فراز و فرودهایش بخشی از مسیر سازمانای است که با همهپیش موجود، نادیده گرفتن نیروی بالقوه

ی نقاط ضعف  های مستقل صنفی موجود با همهسازمانها سرکوب طی کرده است. اندک  رغم سالرا به

ی متشکلی  اند و بدنهگری اندوختهای عملی از تحصن، اعتصاب و مطالبهها تجربهشان در طی دههو قوت

دارند که در چند سال اخیر، هنگامی که اکثریت جامعه هنوز از ذهنیت و کنش جمعی فاصله داشتند، به 

ها  گیری و وجود همین تشکلماعی معنا و جهت بخشیدند. برای مثال شکلهای اجتشکل واقعی به جنبش

 مند را در روزهای اخیر در میان کارگران صنعت نفت کلید بزند. بود که توانست نخستین اعتصاب هدف

  ی ها از طبقات، قشرها و گروه یپُرشمار  یبالفعل نزد اعضا ستیتیظرف یجنبش اجتماعاگر بپذیریم که »

)کار دانشجوجامعه  ب  ان،یگران،  افزارمندان،  جوانان،  زنان،  مطالبه...دستان،یته  کاران،یمعلمان،  در    ی ( 

  وق،حق  ا ی  یمشخص، اعم از امکانات ماد  یدر اعتراض به فقدان امکانات  ای  ن یمع  شیکماب  ییهاخواسته

پراکنده و اساساً محدود    یهاواقعاً موجود، خود را دائما در کنش  تِیظرف  نیا  ؛یاجتماع   ازاتیو امت  هاگاهیجا

اند:  و بالفعل  یواقع  تی ظرف  ن یا  یِ و انقالب وجوه وجود  ها زشی. خدهدینشان م  یبندآن گروه  ای   نیبه ا 

کم  دست  ای –همه    یاز اعضا   یمشترک  طع و با شرکت مق  یواقع  یدادیمثابه انفجارش در روبه  هازشیخ

بهگروه  ن ای  –  بزرگِ  ت یاکثر انقالب،  و  ممثابه  ها؛  هژمونآن  ترعیوس  آمدن دان یبه  اعمال    ی ها، 

ها  آن خواست  رودیم  دی که ام  یایادیبن  راتییتغ  یجامعه، در راستا   یاعضا   گریبر د  شانیک دئولوژیا/یگفتمان

های از پیش موجود در  دهی[، آنگاه جایگاه و نقش این سازمان6«] ها را جبران کنندآن فقدان  ا یرا برآورده  
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شود. دیدن این پیوستار تاریخی به ما کمک  تر میی« برجستهانقالب  ی آمدنِ توانِ لحظهفراهم  ی راستا»

بار دیگر به مفهوم »می بازتول  دیتول  ی وهیشکند که  بیانی تقلیلاجتماع  یزندگ  دی و  گرایانه بعد  ی« یا در 

 ها بازگردیم.   ها و انقالبگیری خیزشصادی« حیات اجتماعی و نقش آن در شکل»اقت

بهجبهه آزادی«  زندگی  »زن  انقالبی  جنبش  در  کار  با  مثابهی  و  طبقه،  یک  هیات  در  طبقه،  یک  ی 

های طبقاتی، به میدان نیامده است. اما در جنبش حضور دارد. موقعیت انقالبی، موقعیت فراخوانی  خواست

تشکلمطال برای  یگانه  است  فرصتی  رو  این  از  و  است.  طبقاتی  تاکتیکبات  با  که  کار  و  های  نو  های 

شان را بر بستر یک خیزش انقالبی مطالبه کنند. درک این  رفتهها و امتیازهای از دستتر، خواسترادیکال

نه فقط به شکل    ها و کسب این امتیازهاست،حقیقت که رژیم دیکتاتوری مانع بالفصل تحقق این خواست

انتظار  ی عمل نیز میذهنی بلکه در عرصه بایست متجلی شود. با این حال خطاست اگر تصور کنیم و 

ها کاری و صنفی در این مقطع ضرورتاً با پرچم و شعار مستقیم سرنگونی به میدان  داشته باشیم که تشکل

به لحاظ تاکتیکی در گرو طرح همان    »صنفی«صرفاً    اصطالح گذاری بهبازگردند. برعکس فرارفتن از هدف

هایش قادر  مطالبات »صنفی« اما در سطحی رادیکال است، مطالباتی که این بار رژیم بدون فروپاشی بنیان 

ترین  یابند اما به ژرفها نباشد. مطالباتی که گرچه در ظاهری صنفی تجلی میبه پاسخگویی و برآوردن آن

کنند.  تنگ میحاکم    ی دئولوژ یعرصه را بر اگیرند و  ا هدف میشکل ممکن مناسبات و مشروعیت رژیم ر 

  یهاهیپا  نیتریاز قو  یکیانکار آشکار  ی آزادی پوشش و لغو حجاب اجباری »که  درست همانند خواسته

جمهور  ی دئولوژیا   تی مشروع ی  است  ران ی ا  ی اسالم  ی حاکم  و  هو  نیترمندقدرتاز    یک...    تی عناصر 

  د یتهد  اشیستیبلکه در چ  ،یحاکم را، نه در چگونگ  یدئولوژیو ا  کشدیچالش م  را به  یاسالم  یجمهور

با طرح چنین مطالباتی به طور غیرمستقیم واژگون کردن نظم  های صنفی میگروه  [ 7«].کندیم توانند 

حال  کند و در عینهایی را ممکن و تسهیل میموجود را تسهیل کنند. موقعیت انقالبی طرح چنین خواست

نیز به شکل سازمانی این تشکلامکان همراهی بدنه کند.  یافته فراهم، و سرکوب را دشوارتر میها را 

دهی و فرصت  ها در هر رسته و قشر کاری به بازنگری، بازسازمانشک شناسایی این مطالبات و خواستهبی

روست. اما برداشتن  ی متعدد روبهها نیاز دارد، و با موانع ذهنی، عملی و تشکیالتگذاریبرای تغییر هدف

ی انقالب باشد. فراموش نباید کرد تواند نقطه عطفی در خیزش انقالبی ژینا و گذار به مرحلهاین گام می

و منفعل باشند، و اقدامی عملی فراتر  های مردمیِ مستقل ضعیف  سازمانکه اگر در مسیر فرایند انقالبی،  

هند، امکان هژمون شدن رویکردهای ارتجاعی و تبدیل شدن نیروهای های همدالنه انجام نداز صدور بیانه

 برق دور از انتظار نخواهد بود.  و های ارتجاعی در لباسی جدید و پرزرقنظام ایدئولوژیموجود به پیاده

 



760 
 

 ما ناامیدان پرامید 

ملموس در هر  روی و غلبه بر سرخوردگی و فرسایش، نیازمند دستاوردی مشخصی و  جنبش برای پیش

مرحله است. چندین ماه مبارزه بدون هدف و بدون دستاورد، انرژی انفجاری آزاد شده برای تغییر را تحلیل  

ی آینده سقوط خواهد کرد و  خواهد برد. ایجاد این تصور مخرب در اذهان که رژیم در عرض چند هفته

بنگاه از سوی  و رسانهتعجیلی که  مها  تزریق  داخل  به  بیرون  مرحلهشود، مییهای  به  ی  تواند رسیدن 

رنگ و در نهایت دور از دسترس کند. دخالت آگاهانه و  انقالبی را نه تنها به تأخیر بیندازد بلکه آن را کم

کند که تصور موفقیت جنبش  بر و مسیر کوتاهی وجود ندارد، کمک میترویج مداوم این ایده که هیچ میان

ها  ندی و رهبری از پایین کنار رود. نبرد فرسایش و امید نه فقط در خیابانمخودی به نفع نیاز به هدفخودبه

  گرداند نه در نهایت این نبرد را به نفع امید برمیچه  آن  ها نیز در جریان است. امای گفتمانکه در عرصه

با نظریهدر عرصهصرفاً   پیوند  بلکه در سپهر عملِ در  به معنای  ها،  دهد. ترویج ایدهرخ می  ی گفتمانی 

 هاست. عمل درآوردن ایده به

 

 ها: یادداشت 

ی محمدرضا نیکفر، رایو زمانه،  ، نوشته«انقالب؟  کی : آغاز ی آزاد ، یزن، زندگ»در همین باره نگاه کنید به مقاله   [. 1]
 . 1401مهر 

رادیو زمانه، مهر  ، پروین کارگر، یتجربه تظاهرات موضع برای آشنایی با تاکتیک تظاهرات موضعی بنگرید به:  [. 2]
1401.   

های اخیر در سنندج در کانال تلگرامی کولبر نیوز در این  های مقاومت محلی هفته ای از تاکتیکگونه شرح گزارش  [. 3]
 گزارشی از جوانان سنندج و تاکید بر یادگیری اصول مبارزه شهری شود: لینک یافت می 

ی کارگری، مهر  ی عمل سازمانده، کمیته تیبه واقع دهی از ا :یاعتراض  زش یخ  یدر پ  ی اعتصاب عموم بنگرید به:  [. 4]
1401 . 

ی عام، در روزهای اخیر خود را در  شکل یا سوژه سازی در قالب یک هویت بی ای از تالش برای همگن ی ساده نمونه  [. 5]
اند  م جوانان و نوجوانانی که متهورانه قدم به میدان گذاشتهمحور به جنبش نشان داد. گرچه باید به احترا ترویج دیدگاه نسل 

متکثر و متفاوت طبقاتی    یهای ژگ ی و یهمه  ی و فروکاه  ل ی تقلو موتور محرک اعتراضات هستند کاله از سر برداشت، اما 
در قالب    جوان  معترضان  یسازدست ک ی  ،«ی به مفهوم گنگ و نامشخص »تفاوت نسلو جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی  

  گیرد، می   وار شکل یی که حول این مفهوم افسانههای سازو بت  هاح ی تقبی  و همه   «،یهشتاد  یهمگون به نام »دهه   ی کریپ
شود که چندوجهی و متفاوت بودن معترضان، حتی معترضان جوان و نوجوان، نادیده گرفته شود. مفهوم نسل  باعث می 

های ساختاری، و در پیوند با پیوستار مبارزات  های اجتماعی و تبعیض معنادار با شکاف ای تنگاتنگ و  به این معنا نه در رابطه 
گرا  شود که مانع ادغام و تکثر است. در نگاه نسل گو درک می شناختی و کلی اجتماعی گذشته، بلکه تنها در معنایی روان 

https://www.radiozamaneh.com/735810/
https://www.radiozamaneh.com/733153/
https://t.me/Kolbarnews/28861
https://ksazmandeh.com/2022/09/30/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1/


761 
 

باشد که به ندرت به اینترنت یا حتی گوشی  نشین زاهدان  ی حاشیه ساله اهل منطقه   20یا    15کند که یک جوان  فرقی نمی 
های اقماری محروم اطراف پایتخت،  موبایل دسترسی دارد، یا اهل یکی از شهرهای کوچک کردستان، یا یکی از شهرک 

هایش  های متصور منتسب به آن برای توصیف او و خواست ی هشتادی« و ویژگی یا مرکز شهر اصفهان؛ عنوان »دهه 
و میدان واقعی اعتراضات بروز و    ها در عرصه سازیباید از این نکته غافل بود که این دست همگن کافی است. )هرچند ن

 مقبولیت چندانی ندارد.( 

  قی از طراتنیکی و ملیتی  چندگانه    یهاگرفتن ستم   دهی ناد توان در  ها را می سازی دستتر این نوع یک های عمیق نمونه
سازی که همواره از سوی ناسیونالیسم ایرانی ترویج  دید. شکلی از همگن  رانشهر« ی افراد در قالب شهروند »ا ی سازهمگن 

 شود.  و تقدیس می 

 . 1398، نقد، بهمن های امروز انقالب فرداخیزش کمال خسروی،  [. 6]

 . 1396نقد، اسفند   دختران انقالب،  [. 7]

 

 

 3cW-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-1f5
https://wp.me/p9vUft-K
https://wp.me/p9vUft-3cW
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 و نقد مداوم وستهیپ زشیخ

 

 2022 اکتبر 20

 یحیی مرادی : ینوشته

 

  از مردم    های گوناگونگیر الیهمچش  تی و حماخیزش »زن، زندگی، آزادی« در یک ماه گذشته    گسترش با  

ی  های اقتصادی و اجتماعی عمیق جامعهبحراناست.    ی مهمی بدل شدهبه دغدغه  این جنبشآنْ تداوم  

ایران، گستردگی خیزش، طرح شعارهایی در مخالفت قاطع با حاکمیت سیاسی و تظاهرات، اعتصابات و  

دهد تا از  های گوناگون سیاسی روزمره، چه در داخل و چه در خارج از کشور، این امکان را به ما میکنش

آهنگ  ضربکنون  تا ام سیاسی را به مصاف طلبیده سخن بگوییم. تبدیل آن به یک جنبش انقالبی که نظ

  یی هاگاهمحرکش تضادها و گره  یرویکه ن  یبوده است: جنبش  شتداوم  یجنبش ضامن اساس  نیخودجوش ا

کرده است.    لیتحم  رانی ا  ی بر جامعه  ینظام -یمذهب   ی دارهیاز چهل سال حکومت سرما  شیاست که ب

کار    انیحرکت آن را تا به پا  ییجنبش به تنها  کی آغازین  محرک    یروینتوان انتظار داشت که  نمیاما  

  ، هااستیکه الجرم به س  شودیرو مهانواع موانع روب   باخود    حرکت  ریدر مس  یجنبش انقالب  کی.  کند  نیتضم

طور که هر جنبش دارد. عالوه بر آن همان  ازیها نغلبه بر آن  یبرا   یگوناگون  ایهکیو تاکت  هایاستراتژ 
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  گذارد یکه پشت سر م  ی از تجارب  زیخود ن  دیگشایمردم م  ی هاتوده  به روی   یا تازه  ی هاچهی در  ی انقالب

 کندی مراحل بسط و گسترش جنبش عمل م  یدر تمام  وزاندنآموختن و آم  یهیدوسو  ندیفرا  نی. اآموزدمی

 .بودندناشناخته  پیش از آن که  دیآ دیپد یدیجد یهاتی فیکتواند میو از دل آن 

  ی جنبش انقالب  ن یکه باعث گسترش ااز آن  شیمطرح شده که ب  گوناگونی  یکردها یچند هفته رو  نیا  در

  ها ین سستددا و نشان  ییکردهایرو   نیچنبا    ی نظر  ی . مقابلهکندیدر مقابل آن عمل م  یمانع  چونهمباشد  

ش و نهراسیدن  یهابه نقد ضعف  تا حد زیادی   یجنبش انقالبرشد یک  است.    ضروری ها  آن  یهایو کاست

  توانند یکه م  شودمیاشاره    ییکردهایها و روگزاره  یاجمال به برخ. در ادامه بهها منوط استبا آن  از مواجهه

 جنبش شوند:  یشرویمانع پ

 ! ستی ن یاقتصاد ای یاسیس  یاهی به نظر  یازیاست. ن زی. جنبش همه چ1

  موجود ی  تواند از پس جامعهای اشاره دارد که میجنبش کنونی با شعار »زن، زندگی، آزادی« به جامعه

بلکه به امکانات    ست ین  یاسیس  ت یحاکم  یسرنگون  فقط   یانقالب  جنبششکل بگیرد. به این ترتیب هدف این  

لبی نیست بلکه ماهیتاً ایجابی است.  ی آینده چشم دوخته است. هدف آن فقط سنهفته برای تحقق جامعه

شود اما گذار  وکنار کشور برپا میدر گوشه  با خواست نفی حاکمیت سیاسی  یابانیخ  یکارها یپاکنون   اگرچه

تر امید به زندگی پربار  های مختلف آن و از همه مهمای عاری از استبداد، تبعیض و ستم در شکل به جامعه

  بخشد یم  را تحقق   هی عمل است که نظر  ن یا  گمانیباست.  برای مردم ایران در محتوای این شعار نهفته  

مشخص    یعمل  تیاست که ظرف  هی: با نظرکندیو چراغ جنبش عمل مچشم    چونهماست که    هی اما نظر

به  را    زیکه همه چ  ی. جنبش ابدییم  تیهو  یکنون  تیوضع  بلدر مقا  لیبد  یا و برنامه  شودینشان داده م

  گمان یب  ،براند  شینگذارد و سنجش و نقد را از افعال خو  یتأمل باق  یبرا  ییو جا  ردیگیدر برمشکل مبهم  

  ن یا  یکه محتوا   میدار  از ی. ما نشودیم  ی شرویکه مانع از پ  خورد یبرم  یی وارهای زود در خود عمل به د  ا ی  رید

آ به  نگاه  با  را  تعمیجنبش  بمیبخش  قینده  است که    ییتضادها  یدهیجنبش چک  نیا  یشعارها  دیتردی. 

جنبش و    ن یاز مردم به مشارکت در ا  ی تراقناع بخش بزرگ  ی اند اما براهم انباشت شده   یها به رو سال

آن روشن شود.    یجابیا   ی هاهی سو  تااست    ازیکنندگان در آن نعموم شرکت  یو فرهنگ   ی فکر  آموزش  نیز

  طی . در شرادهدینشان نمرا    یجابی ا  یدر واقع هنوز خواست  «ی آزاد  ،یزندگ  ، زن»  یعنی آن    یشعار اصل

  ی که هنوز محتوا  یکل ی. وجود شعارهنجار نیستنابهامر    نیا   ستی نمشخص  که سرنوشت جنبش    یکنون

م  قیدق نشده  روشن  نشانه  چون هم  تواندیآن  و  ن  ی اپرچم  انبوه  که  کند  با    لف مخت  یروهایعمل 

  ی متفاوت بر مبنا  یروهایمتفاوت را گرداگرد خود جمع کند. اما ن یاندازهاو چشم یطبقات یها یریگجهت

خواست و  مبنا  ی هامنافع  بر  و  سمت  نیهم  ی خود  آن  به  کرد  خواهند  تالش  واحد  و  شعار  وسو 
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ن جنبش را شکل  یا  کیقدرت هژمون  کوشندیکه م  ییروها ین  ن یبدهند. در جدال ب  ی متفاوت  یها یریگجهت

  ک یشعار استراتژ  نیاز ا  نیمع  یرهایبرگرفته و تفس  ر ی شود، تعاب  ریناپذکه روند جنبش برگشت  یدهند، در زمان

 .  کنندیم انیبه وضوح تفاوت خود را نما

آن بر    ریو نظا  یشهروند  ،یکیاتن  ،یتیجنس  ،یطبقات  یهاضیکه انواع تبع  میکنیم  یزندگ  یاما در منطقه

آورده که    ییایدن  یو فرهنگ  یاسیسال سرکوب س  یهاال. سکندیم  ینیدوش مردمانش سنگ به وجود 

و    یگوناگون توان عمل  یهادر قامت  یارتجاع  یها شهیبرآمده از اند  کیدئولوژیدست در دست رسوبات ا

  ی نظام کنون  ن یکه از نظام جانش  ی خود و درک  یهابا طرح برنامه  یما را فلج کرده است. جنبش کنون  یذهن

 .آموزاندیرا م یاجتماع یما مشارکت در زندگ ین آن، به همهبحث گذاشتبه و با  ددار

 !  کندیم تی. تظاهرات روزانه کفا2

  ی افتهیسازمان  های تالش  یا  یخارج  یهاخودجوش بوده و بدون محرک  گمانیب  رانیمردم ا   ریاخ  جنبش

با    کاریاعتراضات مردم در اکثر شهرها نبرد و پ  شکلشکل گرفته است.    کشور  خارج   ای  یداخل  یهاانیجر

فراخوان  یمحالت شهر  یو گاه  هاابانیدر خ  میماموران رژ با    ی هاگروه  ونگوناگ  یها است. تظاهرات 

در خ روز  در طول  م و کوچه  هاابانی مختلف  برگزار    یتحصن  یگاه  شود،یم   جاد یا  ییبندهاراه  شود،یها 

به    عمدتاً   ریاخ  هایهفته طیشکل از مبارزه    نیهمراه است. ا  زیکه غالباً با جنگ و گر  شودیمحدود برپا م

  ی منطقه  ک یبه خود گرفت: از اعالم    یومشهر شکل د  ی اصل  ی هاابانیتظاهرات در خ  نیسرکوب خون  لیدل

  راً یو اخ  ردیگیکه ممکن است شکل م  یتجمع در همه نقاط  شود،یم  یشروع تظاهرات خوددار  ی برا  نیمع

اابدییادامه م  ی محالت شهربرخی  در   است، اما    57تظاهرات سال    ادآوریشکل از مبارزه هر چند    نی. 

سرکوب    ا ی  یمخف  ،مخالف سلطنت  ی هاازمانکه س  ی در حال  57با آن دارد: در سال    ینیمع  ی فیک  یها تفاوت

داشت و    ارینبض مبارزات را در اخت  عمالً  هیعلم  یها و حوزهبه مدد سازوکار مساجد    تیشده بودند، روحان

  ، 88جنبش سبز در سال    ژهی وبه  ،گذشته  یهاسال  یتجربه  ،افزون بر اینبه آن جهت دهد.    توانستیم

 شود،یکرات استفاده مبه  یکیشکل تاکت  کیاز  که    ی: هنگامکشدیم  شیپنیز بار دیگر  را    دیگری  معضل

: اگر مکان و زمان از قبل  ابندییرا در طول زمان م  کیتاکتآن  مقابله با    یهاراه  یتیو امن  یمقامات نظام

اگر مکان و زمان مشخص    کنند؛یم  لیجا گسگسترده به آن  یخود را در حجم  ی روهایمشخص باشد، ن

با    یانتظام  یروهاین  به عالوه، .  شودیآن اندک م  یرگذاریتاث  یرهیو دا  دهپراکن  خود تجمعاتْنباشد خودبه 

  ی ها گروه  ان یو رسوخ در م  یمجاز   دیشد  غاتیتبل  ،یعامدانه و تصادف  ی هایریدستگ  د،یاعمال خشونت شد

توانند  یم  جیتدرهتظاهرات ب  کردننهیو پرهز  نیدادن احکام سنگ  د،یرعب و ترس شد  جادیدهنده، افراخوان

شاهد آن   88ای که به وضوح در سال تجربه. باعث فروکش آن شوندتظاهرات را کاهش دهند و   یدامنه
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  عتاًیغلبه کند. طب  یتی امن  ی هیالچند  استیس  نیبر ا  یبه سادگ  تواندیجنبش نم  نیا   یختگی. خودانگبودیم

  ن یترمهم  ؟کرد  دیبا. اما چه  ست یکارآمد ن  یتیامن  یاستراتژ  نیدر مقابل ا  رْییتغ  بدونِ  کیتاکت  کیتکرار  

  ینهیبنا را بر ارعاب و ترس و باالبردن هز  یتیکه مقامات امنای که باید به آن توجه کرد این است  نکته

گذاشته تظاهرات  در  مشرکت  نظر  به  اصل  رسدیاند.  مناطق  از  تظاهرات  حد  ی انتقال  تا  محالت    یبه 

داشته باشد    یریگچشم  ریاثت  تواندیم  دیجد  استیس  نیا   یحکومت باشد. اما زمان  استیس  نیا  یگوپاسخ

  همان   متشکل از افراد   و  در مناطق مختلف  یمحل  یها تهیکم  ل یکه فقط به خود تظاهرات اکتفا نشود. تشک

 یاسیس  تیشکل از فعال  نی. اداردیمحله را آماده نگاه م  یاسیس  یفضا   ْبرای تبلیغ و تهییج روزمره  محل

با تبل  یدیاز نوم  یریجنبش، جلوگ  تداوم  یبرا  یمناسب  یفضا  عمالً فراهم    یمسموم دولت  غاتیو مقابله 

 کند. می

ن   یجنبش کنون .  ۳ با هم است.  متفاوت    یروهاین  کی و تفک  ز ی به تما  یازیجنبش همه 

 ! ستین

سواران خارج و داخل فرصت عرض اندام نداده  طلبان و موج لحظه به فرصت  نی تا ا  ،یکنون  یانقالب  جنبش

  ن یکم تا ادست  نیمجاهد  همانند  یا یارتجاع  اناتیجر  ایاستبداد سابق    یایجنبش از بقا  تی است. عدم حما

سابق،    یطلبان است. دستگاه استبدادفرصت  یپر سروصدا  غاتیبه تبل  یتوجهیبی  نشانهلحظه آشکارا  

  ن یزنده مانده است. تالش ا یصور  یزبان خارج از کشور، در شکلیفارس یهارسانه تبلیغاتعمدتاً به مدد  

و سانسور    یابانیطلبانه در تظاهرات خسلطنت  یکشف و رصد شعارها   ایبرجسته ساختن    ی ها برارسانه

استبداد  یمترق  یشعارها آشکارا ضد  ناکام  سابق، عمدتاً  و  ا  ههمرا  یبا  به    یناکام  نیبوده است. هرچند 

 ی که امروز زمان مناسب  دهیا  نی. استین  یارتجاعهای  انیبا جر  یخیحساب تارهسوی شکست کامل و ت   یمعنا

به حذف    یی نها  لیدر تحل  د یاست خطرناک که شا  ی ادهیا   ست، ین  هایی و مرزبندی  ها یگذار خط  نیچن  ی برا

مترق ادغام وجه  تار  یو  ارتجاع  در    ن، یمجاهد  ای  یطلبسلطنت  یارتجاع  انیشود. جر  منجر  یخی جنبش 

دو سالح   نی. در مقابل ا یارسانه تبلیغات و  یپول کاف اند،گرانیبا د اسیهمچنان مجهز به دو سالح در ق

که نه شاه    ،جنبش  یاست که بر وجه مترق   ییروهاین  یهمبستگ  ،کند  یستادگی ا   تواندیکه م  ی تنها سالح

 .، متکی باشدنه رهبر خواهدمی

.  ستیرو نهروب   نیطلبان و مجاهدسلطنت  یبا دو شکل ارتجاع  فقط  یکنون  یجنبش انقالب   نیعالوه بر ا 

ط ابا چشم  یراست جهان   ی هافیانواع  از   ت یو حما  جنبش  ک یدئولوژیانداز تصاحب  )ضمن    آن  مزورانه 

  ی ها. ما هرگز سرنوشت جنبشکنندیجهت حرکت م  نیدر ا   ( عمالًی اسالم  ی با جمهور  وسته یپ  یهمکار

های نولیبرالی  آبشخور حکومت  همه با هم عمالً  استیگرفتن س  شیکه با پ  میکنیرا فراموش نم  یبهار عرب
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کردن جنبش  که قصد رام  ییروها ین  یبا تمام  کیدئولوژیا  یشدند. مبارزه  ینظام  یکتاتور ید  و در مورد مصر 

 شود.  یجنبش محسوب م نیهم یانقالب  یاز مبارزه  یآن را دارند بخش بردن سلطه ریز  و به ریاخ  یانقالب

ی پرچم در تظاهرات ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد.  هایی پیرامون مسالهتوان به بحثبرای نمونه می

 یاسیس  یگذار خط  یطلبان است، تالش برا سلطنت  یاسیس  ینشانهکه    یتظاهرات عدم حمل پرچم  نیدر ا

برا کردن صفوف    یو کوشش  از  جدا  می  طلبانسلطنتتظاهرات  عیان  سلطنتسازدرا  واقع  در  طلبان  . 

  یروها ین  انیدر م  یکشو خط  یزگذار یبه تما  دیروخورشیبر حمل پرچم ش  دیآگاهانه و از همان ابتدا با تأک

در کشور ندارد    ی با مبارزات جار  ینیهنوز ارتباط مع  استیس  ن یهر چند ااند.  درون جنبش پرداخته  یاسیس

  ،نیبه جنبش است. عالوه بر ا   یاسیس  یها ائتالف  لیحمت   اشجهیکه نت  کندیرا دنبال م  ینیاما هدف مع

مشکوک    یاناتیبا جر  می از رژ   ییهاجناح   یاسیس  یاز جنس تبان   ییهادارد که ائتالفوجود  همواره احتمال  

نداشته    جودو  روهاین  ک یاز تفک  یشکل  چیکه ه  یجنبش به نفع ارتجاع مصادره شود. در زمان   نیرخ دهد و ا

از    علیه جنبش  میاز رژ  یی هادر »ساخت و بست« با جناح امکان کودتا    یا  ی جنبشامکان مصادرهباشد،  

 شود.می فراهم  تربیش طلبانسلطنت همانند یارتجاع  اناتیجرسوی 

فعال در جنبش وجود دارد: انحصار    «یاسیس  یروها ین  کیدو خطر عمده در »عدم تفک  که،نیا  مختصر

جنبش. راه    هیو کودتا عل  میاز رژ ییهاامکان سازش جناح و   ؛یارتجاع  اناتیآن به دست جر  ادیجنبش و انق

.  روهاست ین  ز یتماو    کی بر تفک  دیو تاک  یاسیدر برجسته ساختن خطوط آشکار س  یاحتماالت  نیمواجهه با چن

انقالب  تجربه تاریخی  بودجنبشدهد که چگونه  نشان می  57ی  نیروهای گوناگون  از  به    ی که متشکل 

 . رفتطلبان تردستان و فرصت ی گشوده یعبا ر یبه زی ممانعت از شکاف و تفرقه بهانه

 ! ستندیمناسب ن یجنبش انقالب یموجود برا شیاز پصنفی  ی هاتشکلو  مجامع. 4

گوناگون    یها محروم کردن بخش  ی اسالم  ی سرکوب مداوم نظام جمهور  یکارکردها   نیتر از مهم  یکی

نهادها از  نت  یی جامعه  در  که  م  روزمره  یمبارزه  یجهیاست  وجود  چندنیآیبه  نبود  و  تشکل  نی.  ها 

م  هایدهسازمان فراگیر  یمردم  ی نهادها  یریگکه شکل  شودیموجب  یا  جر  محلی  جنبش    کی  انیدر 

دامن   یرا در جنبش انقالب  یاانهیفردگرا  ینهادها رفتارها   نیعدم وجود ا  ،نیدشوار شود. عالوه بر ا  یانقالب

که معطوف به    یجمع  ت یو فعال  ی . کار جمعدهندیمخرب خود را بر عملکرد آن نشان م   رات یکه تاث  زندیم

 ی. عقل جمعشودیم  ختاللدچار اگیر  به طرز چشم  تی وضع  نیباشد در مواجهه با ا  ینیتحقق هدف مع

  ، هامعدود انجمن  ،بیترت   نیاست. به ا   تریمحدود و محل  ر یکه ناگز  دهدیم  ی خود را به عقل فرد  یجا

  یدشوار  طیشرا  نیاند در چنخود توانسته  یو دلسوزانه اعضا  رانهیگیکه با تالش پ  هاییع و تشکلمجام

گرفته    از پیش موجودمجامع    نیاکه به    ی رادیا  نی ترمهماما  .  یواقع  ستدستاوردی ابمانند    یباقپایدار  
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  یمبارزه  یبه نوع  شدهلیفشار تحم  یبه واسطه  یکنون   زشیاز خ  شیها در دوران پاست که آن  نیا  شود،می

  ن یخواست مع  کیطبعاً محدودکننده و معطوف به    یو سرشت صنف  انددهیازیدست    «ی صنف»به اصطالح  

، تغییر ریل برای چنین مجامعی به فاز رویارویی آشکار با کل نظام  رونیاز ا  موجود است.   میدر چارچوب رژ

و مواجهه با قدرت در سطح    استیکه س  یدر دوران  یینهادها  نیچننتیجه،   در  سیاسی بسیار دشوار است.

  د یبا از این رو  نخواهند داشت و    یقیعم  یاسیتوان و کارکرد س  ،شده است  لیروز تبد  یخود به مسئله  یعال

جنبش    کیرشد    انیدر جر  شکبی.  ها شوندگزین آنو جای  دنریدوره شکل گ  نیخاص ا  یانقالب  ینهادها

  ی تصور که نهادها   نیساخته شود اما ا   زرو   طیشرامتناسب با    بایستمی خاص آن جنبش    ینهادها   یانقالب

ــ نباشند،  فیضع ولو موجود ــ شیاز پ یبر نهادها یو متک رندینضج گ چیاز ه توانندیدوره م نیخاص ا

 یاسیس  یخواست  درنگیب  یکه هر خواست صنف  یا است. در جامعهاستوار  نادرست    یی هافرضشیپ  ادیبر بن

صنف خواست  هر  طلب  و  س  یاست  مقاومت  سو  یمشخص  یاسیبا  مهروب  م یرژ  یاز  وجود   شود،یرو 

سالح  ی صنف  ی هاسازمان مع  یخود  تبل  ی برا  نیاست  و  بس  ییها خواست  غ یگسترش  و    کننده جیکه 

آموزش و پرورش    ریدر نکوهش سخنان وز  یاهیانیب   فرهنگیانکه تشکل    یهنگاممثالً    دهنده است.سازمان

  م یسرکوب رژ  استیسبه    ماًیمستق  ،است  یبه مراکز بازپرور   ی آموزان خاطدانش  لیکه معتقد به گس  دهدیم

.  گیرندمیقرار    ر یتاثها تحتفرزندان جوان آن  قیطر  اینو از    کندو پرورش حمله میآموزش    یدر حوزه

است    ینسل جوان  نیبا هم  میارتباط مستق  شک در  ونبدنیز  دوران ساخته شود    نیکه در ا  یدیهر نهاد جد

پ  هستند.  ات خیابانی مبارز  ری که درگ ا   یمتنوع در تمام  ی کارهایوجود  است    یادهیجنبش پد  نیلحظات 

های دیگر این  عالوه بر این، تاکنون ظرفیت  کرد.  ت ی از آن حما  یطی در هر شرا  مانهیصم  د یفرخنده که با

ها شنیده شود نمایان نشده است. مسلماً در حال حاضر  ها هنگامی که صدای متحدی از آنمجامع و تشکل

شوند که این مجامع به هیئت یک مرکز  ها و معضالت زیادی از جمله سرکوب شدید مانع آن میگاهگره

 که نباید نادیده گرفته شود.  متحد ظاهر شوند اما این امکانی است

 ! معناستیب  در این شرایط صف مستقل چپ جادی. ا5

  ش یاست، ب م یعقب راندن رژ یبرا  ی راه ش یدر حال گشا یستودن یدر تالش  ی که جنبش انقالب  یزمان در

  ،یمترق  یها خواستبا  تواند  یصف مستقل چپ مدارد.    تی صف مستقل چپ اهم  جادی ا  ی گریاز هر زمان د

دموکرات  یستیالیسوس تعمخود    کیو  بد  ق یباعث  و  پ  بخش ییرها  ی هالیجنبش شود    ر یمس  ی روشیرا 

های بهار عربی با آن مواجه بودند ترین معضالتی که جنبشنباید فراموش کرد یکی از مهم  .مبارزه بگذارد

های موجود نتوانستند از  مهای مستقر بود. آنان در مبارزه با نظاهای اجتماعی در مقابل رژیمفقدان برنامه

در متن ــ   و به عبارتی چپ جهانی ــ  رانیامروز چپ ا  قالب و چارچوب نظم حاکم فراتر روند. هر چند

  ی هاو فرصت  آن باشدژرف در    ی شیگشا   ی به سو  یگامتواند  می  نایژ   ام یق  قرار دارد،  « تاریخی  ی»بحران
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ا   یا فرامنطقه   ِ یخیتار خاورم  رانیدر  آوردرا    انهیو  چنفراچنگ  بستر  در  که    یا ژهیو   تی وضع  نی.  است 

چپ، در   یرویبه عنوان ن توانیساز دارد. نمسرنوشت یتیمستقل چپ در جنبش، اهم یجبهه یریگشکل 

 قرار گرفت.   یاسیطلبان ورشکسته و تجار سصف سربازان استبداد سابق، اصالح 

ابهام تنها در    نیصف مستقل چپ سرشار از ابهام است. اما ا   لیکه سخن راندن از تشک  ستین  یدیترد

  تواند برطرف می  است  را لرزانده  یاسیسرکوب س  یادهایکه بن  یهماهنگ با جنبش کنون  یابستر مبارزه

و   یاسیس ی تضادها یژرفا ز یجنبش و ن نیا  یهایها و کاست تنها با نشان دادن ضعف ران ی. چپ اشودیم

  سان نیو بد  گام برداردخود    یو عمل  ی بحران نظردر جهت حل  قادر است    ران یا  یدار هی سرما  ی صاداقت

 این جنبش ایفا کند.  قی جهت تعم درنقش خود را 

*** 

  ی و تا حد  برداشته  روهاین  ندیبرآ  رییدر تغ  یبلند  ی هاگام  ریاخ  یهادر هفته  ران ی ا  یکنون  یانقالب  جنبش

  ی سراسر   یارشته  جادیمنفرد مبارزه و ا  یهاحلقه  وندیپ  ینحوه  ینهیمبهم گذشته را در زم  یاندازها چشم

به حرکت خود    ناشناخته  یریجنبش نوپا در مس  نی کرده است. اتر  روشن  «یآزاد  یزن زندگ» با طرح شعار  

آنان که    یهمه  یاروی رو  است سترگ  یچالش  یآت  یکارهایجنبش در پ  نیا  ی. توان و گسترهدهدیادامه م

 .کنندیعمل م دهیو سنج  قیعم یبا شور و شعور 

 

 3do-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

https://wp.me/p9vUft-3do
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 ان گر ستم ز ییبهار رزمندگان، پا
 

 2022اکتبر  23

 کمال خسروی : ینوشته

 

(1 ) 

شکل  و  کنونی  انقالبی  انقالبیخیزش  وجودیِ  وجوه  میپذیری  را  بیشاش  تنش  در  و  -توان  تعیّنی 

در  تعیّنی خصلت -مک تضاد  این  حل  و  تنش  این  گشایش  کرد.  راهبندی  اجتماعی،  جنبش  های  فرآیند 

تر تسهیل  سو عمل را در قلمروی وسیعتعیّنی، از یک-گشاید. خصلت بیشپذیریِ وجوه انقالبی را میشکل 

تودهمی اجتماعی  کردار  در  واقعی  مشارکت  راه  و  گروهکند  و  افراد  هموار  وار  را  متنوعی  اجتماعی  های 

دهد، به نحوی که  های این کردار را گسترش میها و هدفهسازد؛ از سوی دیگر، امکان تأویل انگیزمی

، مشروعیت آن کردار را توجیه کنند.  دیگریکتوانند با »همزیستی« در کنار  های گوناگون میایدئولوژی

گریبان است.   به ها دسترو با کمبود یا بحران تأویلکند و از اینی عمل را محدود میتعیّنی، حوزه-کم

های  تعیّنی و واالیش و استحکام تأویل-های ناشی از بیشنهایی این تنش، مبارزه و پاالیش تأویلگشایش  

 کشاند. بقاتی و نبردی هژمونیک میط ی ی مبارزهتعیّنی را به عرصه-هنوز غایبِ ناشی از کم
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(2 ) 

این بیششعار »زن، زندگی، آزادی« سرشت ، اما پیش از  ی کنونی جنبش استتعیّنی در مرحله-نمای 

آسای آن را در مبارزه با نظام و رژیمی مانند  ی شعار مذکور، باید دالیل قدرت غولپرداختن به این جنبه

تر از شعارهای تاکنونی  تر و ژرفهایی بسیار گستردهجمهوری اسالمی برجسته کرد، زیرا این شعار ظرفیت

  آن را کماکان شعاری فمینیستی نامید، از چارچوبتوان  بخش میدارد و هرچند با تأویلی رادیکال و رهایی

رود. شعار »زن، زندگی، آزادی«  ی شعارهای »فمینیستی« را ساخته است، فراتر میتاکنون حوزهچه  آن

ایدئولوژی مشروعیت بهبنیادهای  را  اسالمی  رژیم جمهوری  و  نظام  پایهلرزه می بخش  زیرا  های  اندازد، 

های اجتماعی  تر برای زمینه و پوشش مشروعیت سیاسترا که سپهری فراخ   نظامی از انتزاعات پیکریافته 

 کند. و اقتصادی گوناگون رژیم از آغاز پیدایشش بوده است، ویران می

ای حقوقی است که  ای مترقی و مشروع است، خواستهگمان خواستهی پوشش اختیاری، که بیخواسته

گیرد. اما تأکید عام، فراگیر و جامع بر »زن«  د، مفروض میشومیالبه  طمای را که حقش  انسان بودنِ سوژه

گیرد، زیرا این ایدئولوژی  تری از ایدئولوژی رژیم جمهوری اسالمی را نشانه میهای ژرفدر این شعار، ریشه

کردن او و تقلیل جایگاه و منزلتش به شئ  انسان تلقیی انسان، با نیمهمثابهوار کردن مفهوم زن بهبا شئ

کند. بنابراین مفهوم عام  می  طکم مشروبودن او را انکار، یا دستبودن و انسانایملک، در اساس سوژهو م

ترین  ایکنندگی و بنابراین علیه یکی از پایهوارگی و چیزگونو جامع زن در این شعار، مبارزه علیه این بت

 عناصر ایدئولوژی رژیم جمهوری اسالمی است. 

بیعی، تازگی، سرزندگی، عشق، شادی و سرور است.  طستایش رشد و شکوفایی    شعار »زندگی«، سرودی در 

ی عنصری  جذابیت این شعار برای نوجوانان و جوانان بیهوده نیست. اما این شعار در اساس تیشه به ریشه

گر سوگ و مرثیه و مرگ است. شعار زندگی  زند، که ستایشایدئولوژیک در رژیم جمهوری اسالمی می

رویی با ایدئولوژی   در الح »استیل« یا سبک دیگری از زندگی نیست، بلکه در روط اصهی بهالب طم  طفق

دوجان االفغانی،   ابوور اعم است.  طنظام جمهوری اسالمی رویاروییِ ستایش زندگی و ستایش مرگ به

بیانیه در  داعش  نظامی  سخنگویان  از  حملهیکی  مناسبت  به  جریان  این  تروریستی  ی  در  مادرید    بهی 

 نویسد: »شما عاشق زندگی هستید، ما عاشق مرگیم.« خطاب به مخالفان می 2004 مارس 

فق نیز  »آزادی«  به  طشعار  سیاسی  رهایی  معنای  با طبه  متفاوتی  سیاسی  نظام  یا  اخص  رژیم    ور 

و   جهموری درک  نظام،  این  ایدئولوژی  با  رویارویی  در  بلکه  نیست،  نشانه  طاسالمی  را  زندگی  از  رحی 

داند و تأویل این حقیقت را به مرجعی از »رهبری« یا  گیرد که خود را تنها مالک حقیقت و حقانیت میمی

 رح و درکی است که بر امحاء و انکار چندگونگی و چندگانگی استوار است. ط سپارد؛ مبارزه با  »والیت« می
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ــ   جمهوری اسالمی  طو نه فق ــلوژی جمهوری اسالمی  شعار »زن، زندگی، آزادی« ایدئوبنابراین عناصر  

 لبد. طها و بنیادهایش به مبارزه میترین ریشهرا در ژرف

(۳ ) 

ها  تری برای تأویلگمان عمل را تسهیل کرده، اما میدان به مراتب فراخ این شعار، بی تعیّنیِ-بیشخصلت 

 فراهم آورده است: 

گنجد،  شدگی میوارگی و چیزگونبت لبانه و ضدط ی رهاییبارزهدر مفهوم عام و جامع »زن«، نه تنها م

می جای  نیز  خیالی  تصویری  اینبلکه  که  چیزگونگیرد  تنها  نه  بتبار،  بلکه  قالب  شدگی،  در  را  وارگی 

های نمایشی و  پذیرد و زن را یا در قالب عروسکی هالیوودی یا نقششدنِ تصویر و تصور زن میکاالیی

کند. این تصور، فرانمودی است که جایگاه زن  ای در دوران مدرن عرضه میویان افسانهجای جنگباسمه

 کند.شدگی را پنهان میوارگی و چیزگوندر مبارزه علیه بت

«  ط ی »متوسبقهطشود، بلکه تصویر و تصور  رویارویی زندگی و مرگ متجلی نمی  طدر مفهوم »زندگی«، فق

یابد و در فضایی که در خفقان جمهوری اسالمی حتی »حسرت  ترین فضای جوالن را میاز زندگی، بیش

کردن عنصری  ترین امکان برای چیرهــ دارد، مناسب ...« نیز ی »برایدر ترانه یک زندگی معمولی« ــ

 آورد.ن ایدئولوژی را بدست میاز ای

ترین  بورژوایی بیش  طتر است، بلکه ایدئولوژی مسل در تأویلِ مفهوم »آزادی«، نه تنها میدان به مراتب فراخ 

فهمد،  ایدئولوژی بورژوایی از آزادی میچه  آن  ایدئولوژیک را دارد. بدیهی است که  طو بهترین امکان تسل

داری  ی سرمایهی همزاد و همپای جامعهمثابهالح »دمکراسی«، بهط اصهدر بهترین حالت اشکال گوناگون ب

ی ستم و استثمار برای زندگی اجتماعی انسان است. ایدئولوژی بورژوایی با  و مدلی سازگار با این شیوه

ها را با اصرار و ابرام جوامع  تر شدن در جنگ سرد و با تکیه بر فروپاشی جوامع نوع شوروی، که آندیدهآب

ی منحوس »یا دمکراسی یا سوسیالیسم«  هاست که دوگانهنامد، سال»کمونیستی« و »سوسیالیستی« می

دمد و بدیهی است که از »آزادی«، درکی جز تقابل و تناقض آن با »سوسیالیسم«  را در هر بوق و کرنایی می

اما   فرانمود  یوارونگ  قتیدر حق  یتصنع  ی دوگانگ  نیاندارد.  م  یو  برقرار  کوشدیاست که  تناقض    ی با 

را پنهان کند و بر فراتر رفتن    ییبورژوا  یدمکراس  یصور  یمحتوا  سم،یالیو سوس  یدمکراس  نیب  نیدروغ

  ی بر همراه  زیو ن  ،یو اجتماع  ی فرد  یقیحق  یهایآزاد  یسو به  یصور   یاز مرزها  بخشییرها  یدمکراس

 . ندازدیپرده ب سمیالیو سوس یدمکراس ریناپذگسست ییهمپا و
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های غربی نسبت به خیزش و انقالب ایران نشان  گان دولتپیشهاقبالی که اینک سردمداران و سیاستدر 

گمان  های بزرگِ جریان غالب در غرب از این خیزش و انقالب، بیی رسانهدهند و استقبال گستردهمی

ژی بورژوایی فراتر  همان تأویل از مفاهیم زن و زندگی و آزادی غالب است و نه تنها از چارچوب ایدئولو

 رود، بلکه برعکس تالشی عظیم برای محصور و محدودکردن آن در همین چارچوب است. نمی

ی قتل عام مخالفان در میانمار، دربارهی قتلها، همین امروز دربارهگان و همین رسانهپیشههمین سیاست

ناپذیر نسبت به  ی جنایات توصیفاز سوی سربازان اسرائیلی، دربارهشیرین ابو عاقله  ینی  طخبرنگار فلس

ان در روژاوا، خفقان  غی اردو های لیبی و در مورد تاخت و تاز قلدرمنشانهمهاجران آفریقایی در دوزخ اردوگاه

گرفته ایران دستمرگ  مردم  خیزش  برای  که  دستی  همان  میاند.   قاتل خونافشانی  دست  خوار  کند، 

را   سعودی  ولیعهد  مانند  اینمیدیگری  با  ــفشارد.  و   حال  سیاسی  منافع  به  نسبت  نقادانه  هشیاری  با 

رسانه و  کشورها  این  و   هایشانژئوپولیتیک  عمومی  افکار  در  آن  پژواک  و  ایران  رویدادهای  بازتاب  ــ 

شناسند و در بهترین حالت،  هایی از مردم که تاکنون )و هنوز نیز( تفاوتی بین »ایران« و »ایراک« نمیالیه

کنند، جای خوشحالی  م ایران را با »شاه و ملکه« یا گربه و فرش ایرانی و حداکثر »کُمینی« تداعی مینا

 سود جنبش ایران است. و به

تالش که  است  ــبدیهی  کشور  خارج  ایرانیان  و  مهاجران  و   های  سیاسی  فعاالن  سوی  از  که  تالشی 

  ط برانگیختن توجه افکار عمومی به شرای   ــ در  اجتماعی چپ و مترقی کمابیش همواره وجود داشته است

 ی خود را داراست. ها و اهداف این جنبش نقش ویژهتری با زمینههای وسیعساختن گروهایران و آگاه

(4 ) 

ه در قلمرو تولید و تحقق  ط واسور بیطخیزش کنونی، همانا غیبت کارگران و کارکنانی که به  تعیّنیِ-کم

کند. بدیهی است که این اشاره،  ها را دشوار میی عمل را تنگ و رقابت بر سر تأویلارزش فعالند، حوزه

جا نیز  کند و هدف ما در اینجای کار دشوار و ضروری واکاوی علت و چند و چون این غیبت را پُر نمی

، این اشاره به این معنا نیست که کارگران در  چنینمهگرفتن ضرورت این واکاوی نیست.  گمان نادیدهبی

های مشخص  با پژوهش  طای است که فق جنبش کنونی حضور یا حضور مشخصی ندارند. این نیز نکته

بر این است که این کارگران با عزیمت از جایگاه    طشناختی قابل تشخیص و تدقیق است. تأکید فق جامعه

اند. بدیهی است  نقش فعالی در مراحل آغازین این جنبش ایفا نکرده  خود در فرآیند تولید و تحقق ارزش،

اند و هنوز  ور عیان و آشکار وجود داشتهطبه  1396 کم ازهای جنبش کارگری، دستکه اعتصابات و فعالیت

های گوناگون وجود دارند. مسئله این است که ورود مشخص و شاخص جنبش کارگری در  هم در حوزه

ی  که زمینه و انگیزه های اقتصادی و سیاسی واقعی خود ــ ی پیوندی بین خواستباید حلقهخیزش کنونی  
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اعتصابات در هر حوزه و  بیابد و شرای ی معین هستنداعتراضات  بُعد سیاسی خیزش کنونی  و  این    طــ 

دست یا  معین،  آغازهخیزش  در  حتی کم  است.  نداده  بدست  را  امکانی  و  فرصت  چنین  هنوز  آن،  های 

اند  که اعضای فعال و مبارز و پیشتازشان در زندانها بین کارگران و معلمان، با آنترین تشکلیافتهسازمان

ی کار و جنبش سیاسی است، های مشخص حوزهبین خواست  سیاسیی پیوند  و این امر بهترین حلقه

آموزان و معلمان  اع از دانشرسد دفنظر میاند. بهتری از مبارزه روی نیاوردههای رادیکالهنوز به شکل

ی اخیر  های اخیر معلمان، اعتصابات کارگری و فراخوان به اعتصاب در یکی دو هفتهزندانی در فراخوان

این حلقهتپه و فوالد(، تالشداران، هفت)پتروشیمی، کامیون از  یافتن برخی  پیوند  های موفقی در  های 

 است. 

عاملین تولید و تحقق ارزش، اعتصابات سراسری اصناف و کسبه  از جایگاه    با عزیمت  یک جلوه از اعتراض

شود، توزیع و مبادله محدود می  زکوچکی ا  ی نسبتاًبرخی از شهرهای کردستان است که هرچند به حوزه  در

معنای تقویت نیروی کمی جنبش ورود کارگران فقط بهکه    اید توجه داشتب  ثیر شاخص خود را دارد.أت

کاهد،  آن می  تعیّنی-از بیش  ، سو ضمن حفظ امکان عملنی تازه بر جنبش، از یکیش تعیّنیست، بلکه با افزا

حوزه تنقیح  و  واالیش  با  دیگر،  سوی  از  ت اما  تازهأهای  صراحت  آن  مسیر  و  جنبش  فرآیند  به  ای  ویل، 

را  ویل  أبخش و ضد ستم و استثمار، راه تهای رهاییبخشیدن به آرماننحوی که با صراحتبخشد، بهمی

 بندد.ها میامکان برخی از بدیل بر

(5 ) 

ی بسیار پراهمیت  بدیهی است که گشایش این تنش و حل این تضاد به سهم خود گام موثری در حل مسئله

حال ذکر دو نکته حتی در این یادداشت بسیار کوتاه  یابی و راهبری جنبش برخواهد داشت. با اینسازمان

 ضروری است: 

کم  بخشِ دستی مبارزات رهاییی دانش و تجربهی همهخودزاینده به معنای اختراع دوباره: پراتیک  یک

مدعی است که نباید خودزایندگیِ پراتیک را در   طی پیشین در جهان نیست. پراتیک خودزاینده فق دو سده 

صر سرشتیِ آن چارچوب انتظارات و توقعات ایدئولوژیک اسیر کرد، بلکه شکوفایی و زایندگی پراتیک را عن

بخش و در دیالکتیک نقد منفی/نقد  ی سیاسی و رهاییدانست و این شکوفایی و زایندگی را در فرآیند مبارزه

ی مبارزه نیست، بلکه برشناسی شدههای شناختهی چرخ مثبت، لحاظ کرد. پراتیک خودزاینده اختراع دوباره

نگاه و   چنینهمسازد؛ هر پراتیک مشخص می های بزرگ و کوچکی است که مبارزه و دندهها و چرخ چرخ 

همه به  انتقادی  یا دستی چرخ رویکردی  چنانها  است،  موجود  یک  آوردهای  نیازهای  بر  بنا  بتوان  که 

 ای را جایگزین چرخی کهنه کرد. پراتیک مشخص، چرخ تازه
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کردن و  قش نهادینکند، و نه نی سیاسی را انکار می: این سرشت پراتیک، نه اهمیت راهبری مبارزهدو

ها،  ای مانند رسانهشده های شناختهی مبارزات تاکنونی جهانی در نهادها و ارگانشدن دانش و تجربهنهادین

و مسئولیت رهبرانی که در فرآیند    های نوپدید، و نه وظیفهها و احزاب سیاسی یا نهادها و ارگانتشکل

ع گوناگون  طکسب، و اعتماد مبارزان و رزمندگان را در مقا   ی واقعی شایستگی امر رهبری و راهبری را مبارزه

به کردهجنبش  جلب  نقشخود  این  و  جایگاه  این  که  است  بدیهی  ماداماند.  نه  نه  ها،  و  العمر 

توان به بهانه و با توسل به »خودِ جنبش« و با این  اند، اما مادام که فعلیت دارند، نمیجایگزینی غیرقابل

 ها شانه خالی کرد. عهده گرفتن آن« مسائلش را حل خواهد کرد، از بهادعا که »خودِ جنبش

(6 ) 

توان گفت که بار دیگر ممکن است فرصتی تاریخی پیش آید و بار دیگر،  در ابعادی جهانی/تاریخی می

ی مبارزاتی و نظری مبارزان  آوردهای تجربهرغم ستایش دستبه چپ آماده نیست. شاید این ناآمادگی ــ

ی انتقادی  روست که پس از شکست انقالب روسیه و انقالب در اروپا، اندیشهــ از این شمندان بسیارو اندی

گام در برابر ایدئولوژی بورژوایی بوده است. شاید جنگی  به نشینی گامو انقالبی در جنگی تدافعی و در عقب

 اتیکی نوپدید را فراهم کند. اندازهای نظری و پروالنی انقالب ایران، امکان چشمطتهاجمی در فرآیند 

 

 3dQ-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3dQ
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 نفت    یده گزاره درباره

 

 2022 نوامبر 5

 چل یم یموتی: تینوشته

 ان ی: تارا بهروز یترجمه

 

مترجم: نظام  توضیح  سازوکارها  یهابرانداختن  ساختن  و  ح  ییکهنه  در  س  یاقتصاد   ، یاجتماع   اتینو  که    یاس یو 

به    دنیشیمسلط، مستلزم اند   ی هاواژگون ساختن نظام  ی آزاد و برابر باشند، افزون بر تالش برا  یزندگ   یکننده ن یتضم

  د ی در بطن امروز، خطر بازتول  یدگرگون   ندیو فرا  ر یدر مس  ل یبد   یخطوط کل   میموجود است. بدون ترس  تیوضع  یهال یبد

آ  اد یانق  ن یش یپ  ی هاسمیمکان در  سلطه  از   ندهیو  فرارفتن  اما  دارد.  ترس   ت یوضع  وجود  و  بد   ی طرح   میموجود    ی هال یاز 

به اقتصاد    روش ی پ  یحاکم بر آن است. مقاله   یو سازوکارها  یکنون  تیدر گام نخست مستلزم شناخت وضع  ، یاحتمال 

  یهاو گزاره   پردازد ی م  ی و مناسبات جهان   انه یخاورم  یمنطقه   ی هاو دوام دولت   ی ریگگاه آن در شکل ینفت و جا  ی اسیس

درباره  به   یمسئله   یمرسوم  رانت  یه ی»نظر  ژهیونفت  بس  را   «ی دولت  تحل  ف یتوص  ی برا  ی اریکه    ی هاحکومت   ل ی و 

 . کشدی نقد م ه ب کنندیم  ه یبه آن تک رانیا ی اسالم یجمله جمهور از ریخنفت  ی کشورها

*** 
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.  است   ی آنمان دربارهاندیشیدن  طیشرای  کنندهتعیینما    یزندگ  ی در شیوهنفت    تی اهمکه  رسد  یبه نظر م

  ی العادهو منبع ثروت فوقی،  و تجارت جهان  یصنعت  ی جامعهبرای    عنوان امری حیاتیبهنفت    رسدبه نظر می

که   جاآن . ازدهدالشعاع قرار می  تحتدرک آن اغلب    یبرارا  ما    های، تالشیو خصوص  یشرکت  ،یدولت

ی آن  که امنیت عرضه  بر این است  فرضماندارد،    یبستگ  نفت  یبه عرضه  یصنعت  یزندگ  یدهسازمان

و جنگ را به همراه دارد،    ی ریعرضه، خطرات مکرر درگ  یر یپذبیآس  نی. ابایست پیوسته تأمین باشدمی

. نفت بخش اعظم اقتصاد  جهان را داراست   یدروکربنیه  ریذخا  نیترکه بزرگ  یا منطقه  انه،یدر خاورم  ژهیوبه

های  شکل  شود وناشی میتفکر  طرز    منطقه از این   یاسیکرده است، اقتصاد س  ن ییرا تع  انهیخاورم  یسایس

 را ایجاد کرده است.  خاورمیانه  یهادولت

ناگزیر    ی قدرت  نی: چنکنداعطا میحد به نفت  از شی ب  ی سو، قدرت  کی. از ستی ن  مفید  ی انرژگرایی  جبر  نیا

.  نه   را   گر ید  ی رهایکرد و مسیم  یطبایست  میرا    ی معینیرهایمس  ، گرفتیشد و شکل م یساخته م  دیبا

استخراج،  چگونه  که  این ــ  گویدچندانی به ما نمی  زیخود نفت چ  یبارهدراین جبرگرایی    گر،ید  یاز سو

حملشیپاال مچگونه  شود،  یم   روختهف و    ،  کسیاستفاده  چه  توسط  و  اانیشود،    جهانِ برای    نگاه   نی. 

بر ساخته نفتیهپا شده  انرژی  بدیلی،  ی  نیست  هیچ  م   هاییبدیل  ،قائل  اگر  برا  میخواهیکه    ی جهان 

  یزیرسد چی. به نظر مدر دستور کار قرار بگیرندبه سرعت    دیبماند، باچنان مساعد  همها  انسان  ییشکوفا

 است.   یزندگ ی ادامه یبرا  یدیشود، تهد یم یتلق ی«اتیح»ما   یزندگ ی هویش یبرا هک

  ی دادهایروهایی از  کند که با مثالیارائه م  انهینفت در خاورم  ی موضوعمطالعه  یده گزاره برا  ]*[فصل  نیا

  جانبه و جامع را نباید روایتی همهده نکته  این  .  شرح داده خواهند شد  منطقه  استیو س  خ یتار  ی ازمختلف

تواند  درک متعارف می  ، یا نقاطی است که بحث  موضوعاتبرجسته ساختن    هاهدف از این گزاره  تلقی کرد؛ 

 . ردیقرار گ ی بازنگر ای پرسش مورد

پردازد، یم  ستمیاول قرن ب  یمهیدر ن  انهینفت در خاورم  دیحاکم بر تول  باتی به ترت  نخستسه استدالل  

های  استداللکردند.  یصنعت را کنترل م  ن یا  یغرب   ی نفت  ی هااز شرکت  یشمارکه تعداد انگشت  یزمان

  بتداا  ستمی دوم قرن ب  ی همیدر ن  ی انحصار  باتیترت  نیپردازند که چگونه ا یموضوع م  ن یچهارم و پنجم به ا

کسان در    یتوسط  ماین  که  کار  توسط  یصنعت  سپس  و  برا  هاییدولتکردند  مناطق    رانیحکم  یکه 

  ده یچالش کشبه    ،بودند  های نیروی کار شکل گرفتهطلبیمبارزهبرابر   و کنترل و حفظ نظم درکننده  دیتول

  یاسیاقتصاد س  بعدی،. چهار استدالل  رندینفت را در دست بگ  دیموفق شدند کنترل تول  هادولت  نیشد. ا

بحثِ   ی مورد گزاره.  دن دهیپوشش م  1970 یدهه  یگسترده  یهایسازیپس از مل  یهادر دهه  رانفت  
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.  پردازدیم اقلیمیبار فاجعه  راتیینفت در مواجهه با تغ یخیتار یاسیاقتصاد سیک  تدوین یبه چگونگ آخر

که تاریخْ درک ما را از نفت شکل دهد، این  به جای اینچگونه کشد که گزاره، این مسئله را پیش می نیا

 را شکل داده است.   خی درک ما از تاراست که نفت 

آس  - یک   نفت  ن  ی عرضه  یر ی پذبیمشکل  که    نی امشکل  بلکه    ست، یآن  نفت  است 

 ابد ی انیجر  ی راحتبه تواندمی

یعنی   ــ  است   یریپذبیکه نفت منبع آس  میفرض شروع کن  ن یاز ا  دینفت، نبا  یاسیدرک اقتصاد س  ی برا

  ا یآن دائماً در معرض خطر    یاست که عرضه  یات یما ح  یزندگ  یهویش  یبرا  چنانآننفت  که  فرض    نای

  تر یشاست که در ب  نی ا   دهدینفت را شکل م  یاسیکه اقتصاد س  یتر است. برعکس، عامل مهم  ریسک 

در    ی توان به تگزاس شرقیوجود داشته است. به عنوان مثال مد  ایمقدار ز نفت به    گذشته،قرن    یهادهه

و    ،1980و    1970 یها )اوپک( در دهه نفت  یصادرکننده  یسازمان کشورها  ی، دوره1930 یدهه  لیاوا

  ی نفت  نیادیکه م یکسان یبرا ژهی وبه ،معمول دیاشاره کرد. تهد دیمحدود کردن تول یبرا  ریاخ  یتالش ها

تهدید این بوده است  نفت قطع شود، بلکه    یکه ممکن است عرضه  هنبود  نیکنند، ایرا کنترل م  انهیاورمخ

  ی صنعت  یجامعه  یازهاین  یدهنده. مشکل مازاد نشانصورت گیردآزادانه    یلیممکن است خکه جریان نفت  

 است.   هیسرما  یهافرصت گر نشانبلکه   ــ بودهنسبتاً آسان  شانبرآورده کردن که ــ ستین

نفت    یبه عرضه  یصنعت  ی زندگ  ستم،ی دارد. در طول قرن ب  ی اژهی و  گاهیجا  یاسینفت در مطالعات اقتصاد س

وابسته    یکشاورز   یو کودها  ییایمیمواد ش  ک،یساخت پالست  یبرا   ی و ماده خام ضرور  ی عنوان منبع انرژ به

طور  آن به  یمت و عرضهیکه ق  ییشد، تنها کاال  لی تبد  یکاال در تجارت جهان  نیتر کاال به بزرگ  نیشد. ا

دارد که یک    یستگیشا رسد  نظر میبهکه    ییتنها کاال  و نیز،  شدظاهر میها  در صفحات اول روزنامه  منظم

نفت جهان در    ریذخا  ن یتر که بزرگ ییجاآن . ازرا به خود اختصاص دهد کتاب حاضرمانند    یکتاب  از فصل 

نفت شناخته    ی جهان  یکنترل و حفاظت از عرضه  سر   بر   کشمکش منطقه با  این  شود،  یم  افتی  انهیخاورم

را    انهیها در برابر اختالل، خاورمآن  ی ریپذبیمنابع و آس  ن یا  ن یبه تأم  ازیکه ن  رسدی. به نظر مشده است

 قرار داده است.  یالمللنیب یاسیو س یاقتصاد  یها در مرکز رقابت

نفت قرار   رضه ع رمجازی و غ  یرا چندان در معرض خطر قطع ناگهان ی انسان یها تیبه نفت، جمع ی وابستگ

  ا یمحدود کردن   یبرا  ییهاکه راه  هقرار داد  یدر معرض قدرت ثابت و مجاز کسانآنان را  ، بلکه  نداده است

داد    شینفت خام را افزا   یمبادله  متیق توانیکردند. با محدود کردن عرضه، م  جادیا  دیکاهش سرعت تول

که  دید  عراق    درتوان  یمازاد را امروزه م  نیسود( به دست آورد. ابعاد ا  ایاز مازاد )  یاالعادهو سطوح فوق
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شده در   امضا  ینفت تجربه کرده است. قراردادها  دیتول  یقراردادها  یمزایده  یرا برا   یمختلف  یهاروش

و    است   یاتیعمل  ی هانهیو هز  یا هی سرما  ی هانهیهزشامل  که هم    ،را  دیتول  یهنیهز   نیانگیم  2018 سال

باد.  نکنیدالر در هر بشکه برآورد م 6  رد،یگیم بر  دشوارتر را در  نیادیاز م  یهم برخ   هب  ی کهنفت  پس 

تخمین  درصد   95شده توسط دولت عراق  احبمازاد تص  ،دیرسیبه فروش م  این رقماز ده برابر    شیب  یمتیق

و    ایجاد  یمازاد است: نحوه  یالعادهفوق  سازوکار  نیا  یهطالعمدر واقع  نفت    یاسیاقتصاد س  [1].زده شد

 . ، گسترش و محافظت از آنسان، کشمکش برای تصاحببدین

  ی است. کشورهابوده  اوپک همراه   یهدکنندینفت اغلب با ظهور کارتل تول  یمحدود کردن عرضه  یی توانا

و محدود کردن عرضه    میتنظ  ی را برا  دیتول  ی هاهی تالش کردند تا سهم  1970 ی صادرکننده از دهه  یعمده

  ی مؤثرتر یها تیمحدود میتحر ی هامیها و رژجنگ ای از مجموعه یبعد  یها کنند، اگرچه در دهه نییتع

مجدد   جادیا   یبرا  ه،یاوپک و روس   یاعضا   ریسا  یبا همکار   یعربستان سعود   2016 کردند. از سال  جادی را ا

و   به  دیتول  یهاهیسهم عرضه  کردن  محدود  با  شیافزامنظور  کرد.  تالش  مازاد  درآمد  حال،   نیا سطح 

اختراع    1970 ینبود که در دهه  یزیچ  م،یمازاد عظ  کیآوردن   دست عرضه و به  تیمحدود  یسازمانده

شود،   لیتبد  انه ینفت خاورم  دیتول  میدر رژ   یاوپک به عامل  کهینقرن قبل از ا  کی   باًیتقراین امر  .  ه باشدشد

 را شکل داد.   یصنعت نفت شرکت گاهآغاز

  نسبتاً   ی هاکه نفت در مکان ییجاآن . ازافت یمتحده توسعه   االتیابتدا در ا  یصنعت   اسینفت در مق  دیتول

مسلط    دیکه تحت کنترل راکفلر بود، بر تول  لیاو استانداردشرکت به نام    کیدر دسترس بود، تنها    یکم

  د،ی. با کشف نفت در مناطق جددست یافتجهان    یعرضه  ی عمدهبخش  بر    یبیتقر  یانحصار به  شد و  

  ی سوخت برا دیبه تول یی روشنا یبرا  دینفت از ساخت نفت سف یاصل  یکاربر ر ییو با تغ انه،یاز جمله خاورم

ها  شرکت  نیبزرگ ظهور کردند و کنترل را به دست گرفتند. اشرکت    یشمارنقل، تعداد انگشتوحمل

 [ 2]کردند.می  یمکار ه دیگر یکبا  ی انحصار یها متینفت و حفظ ق ی ضهمحدود کردن عر  یبرا

  د یخر  ی حق انحصار  رانیکه دولت ا  یزماندانند،  می  1901 معموالً سالرا    انهیصنعت نفت در خاورم   آغازگاه

شرکت که به نام شرکت نفت  این  اعطا کرد.    یسیانگل  یرا به شرکت  ران یا  یجنوب   ی همینفت در سراسر ن

( شناخته  [Anglo-Iranian] رانیو ا   سیانگلشرکت نفت  )بعدها    [Anglo-Persianپرشیان ]-آنگلو

تمام    ی حق انحصار  یبرا   یکشف کرد. در همان دوره مذاکرات  1908 خود را در سال  ینفت  دانیم  نیشد، اول

گذاران  هیاز سرما  یاول به گروه یجنگ جهان  یبود که در آستانه  انیدر جر  یعثمان   یامپراتور   ینفت  ریذخا
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  یتوسعهبود و هم  نفت    دیتولمحدود کردن    تمهیدات هم  ن یا  ی انگیزهحال،   نی ا  . بااعطا شد  مستقر در لندن 

 .دیجد ریذخا

انحصار نفت    ،یغرب  ینفت   یهااز شرکت  یومیاول، کنسرس  یدر مورد عراق، پس از جنگ جهان  مثال  یبرا

نفت را    ی صنعتاکتشاف را به چند منطقه محدود و توسعه  ومْیکنسرساین  .  گرفت کشور را به دست    نیا

مسدود   رسیدندمیرا که به نفت    ییهاچاه  ایکرد  یعمق حفر مکم  یهااوقات عمداً چاه  یکند کرد، گاه

تولیم تا  کند.  دیکرد  حق    1933 در سال  ییکا یآمر  ومیکنسرس  کی  ،یعربستان سعود   در[  3]را محدود 

. اما گسترش  شد  یتجار  ریدر مقادموفق به کشف نفت  را به دست آورد و پنج سال بعد  نفت    ی انحصار

دهه پس از کشف آن   ک یبزرگ تنها  اسیدر مق دی متوقف شد و تول اول  ینفت در طول جنگ جهان دیتول

، هایی از این دست در آن دشوارتر بودمحدودیتاعمال  که    ،متحده االتیبه ا  ییرهایتاخ  نیچن[  4]آغاز شد.

 . نفت جهان مسلط شود دیاجازه داد بر تول

ی  اتخاذ عامدانه  یهجیبلکه نت  ست،ین  یصنعت  یزندگ   یضرور  یژگ یبه نفت و  ازین  -  دو

 است  کربن  یباال حجم بر  یمبتن ستیز یهاروش درجهت ییرهایمس

و    یموتور احتراق داخل  ابداع  ژهی وداشت، به  تیاهم  ستمیدر قرن ب  یصنعت  یجامعه  یسازمانده  ینفت برا

  ریناپذاجتناب  امدیپ  واقعبهنفت    ت یحال، اهم نیا انبوه خودروها. با  تیاساس مالک در غرب بر  ی جوامع  جادیا

 یمیو امالک، پتروش  یدار بانک ــمرتبط    ی وکارهاو کسب ینفت  یها شرکت[  5]نبود.  یصنعت  یرشد زندگ

  ی هاروش  جیساخت و ترو  قی از طرــ نیاز به نفت را   یساختمان  ی هاو شرکت  یخودروساز   ،یو کشاورز 

بر حجم  زیست آوردند  باالی کربن  مبتنی  ابه وجود    حفظ   بهایبه    ی شهرهاها در حومهشهرک  جادی . 

  ی خودروها  یبرا   عوارضی  یها راهبه نفع بزرگ  یونقل عمومحمل  یکاهش بودجه  ،پذیرزیست  یشهرها

شان لحاظ نشده است  متیق در  شانیطیمحستی ز  ی هانهیهزکه    یکیپالست  ی کاالها استفاده از  ،یشخص

  با محوریت و سوخت    ییایمیمواد شمصرف باالی  بر    یمبتن  ی کشاورز  ج یترو  ،به جای مواد چندبارمصرف

  به قلب نفت را    ی تقاضا براهای دیگرْ  ها و سیاستاین سیاست:  داریپا  هایجای گزینه به   گوشت   دیتول

  ن یتریشب ی خیلحاظ تارکه به است  یصنعت  یاز کشورها  یگروه یهمشخصی زیستی بدل کرد که وهیش

ی مصرف  سرانهمتحده که   االتیدر ا   ژه یوبهها  این سیاستاند.  مصرف نفت جهان را به خود اختصاص داده

نرخی آن  در  داشت  صنعت  یکشورها  دیگربرابر   دو  نفت  نتی  در  بود.  دهه  جه،ی برجسته  ،  1950 ی در 

  حتی در همین دوران اخیر، در  کرد و یرا مصرف م  یدیدرصد کل نفت تول 60  ییمتحده به تنها االتیا

هدر دادن    ، خود صنعت نفت[  6] جهان را به خود اختصاص داد.  یچهارم مصرف ساالنه کیاز    شیب،  2005
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تجد  کی به  ریناپذدیمنبع  هنگامحال عین در[  7].کرد  جیترو  شدترا  شرکت  ی،  نفت  یهاکه    یبزرگ 

به    نیزم  یکیبر تعادل اکولوژ  یلیفس  یهابار سوزاندن سوختفاجعه  ریاز تأث  بسیاری  متحده شواهد االتیا

آوردند بهدست  س،  در  کیستماتیطور  را  تا    اقلیمی  راتییتغ  قیحقا   یبارهمردم  کردند    ن یانگذارند  گمراه 

 [ 8را تهدید کند.]مصرف  شیافزاحقایق  

نفت    یصادرکننده  یکشورها   ان ینفت در م  یسطوح مصرف سرانه  نیاز باالتر  یبرخ  ر،یاخ  ی هادر دهه

این    یکه مصرف داخل ییجاآن . ازشوددیده می  جیخل  یحوزه  یکشورها   ریو سا  یمانند عربستان سعود

ند.  اهداشتدر اختیار  صادرات    یبرا   ی ترنسبت نفت کمکشورها به  نیا  ،ه استافتی  شی به سرعت افزا  کشورها 

را    یلیفس  یهاحذف سوخت  ریجهان مس  که  نده،یآ  یسه تا پنج دهه  تر این است که طیی جدیمسئله

با   سهی در مقااین کشورها ثر خواهند شد. أمت دوچندانمتحده(  االتیکشورها )همراه با ا نیکند، ایدنبال م

سرانه  ییکشورها  مصرف  ه  برای دارند،    ی ترکم  ار یبس  یکه  با  نفت  از  استفاده  گذاشتن    ی هانهیزکنار 

و    ابد یینفت احتماالً به سرعت کاهش م  د یها از تولکه درآمد آن  ی ، در حالبودمواجه خواهند    یتریشب

 شود.یم دیناپدبه کل  سرانجام

محدود کردن    یی بلکه توانا،  آزاد نفت ارزان  انیجرنه  مهم بود  چه  آن  داشت:   یب یعج  امدیبه نفت پ  یوابستگ

ـ انرژ  ی تقاضا براصرفاً    گر، یالعاده بود. به عبارت دفوق  یآن و کسب سودها   انیجر که با    ییتقاضا ی ـ

  ه یسرما   ی هاداد، بلکه فرصتننفت را شکل    استیســ   تغییر عظیمی کرد  یمختلف انرژ   الگوهای   جاد یا

 .در شکل دادن به این سیاست دخیل بود

چندمل  -سه   برا  یتی شرکت  ن  ییگوپاسخ  ی نه  برا  دیتول  یازهایبه  بلکه    ینفت، 

 ند آمد دیفوق العاده پد یامکان محدود کردن عرضه و کسب سودها ی دهسازمان

ها  به آن  یصنعت  یکه جامعه  یاستخراج  عیصنا  ری را با ساتوان آن  یم  هینفت با سرما  یدرک رابطه  یبرا

  ی ساخت بتن، برا   یکرد. به عنوان مثال، استخراج شن و ماسه، مواد مورد استفاده برا  سهی وابسته است مقا

شوند، یم  افتی  نیمز  یرو   ی مواد که در اکثر کشورها  نیبوده است. ا  یونقل اساسساخت شهرها و حمل

  یاب و غیرمعمولکماما    به وفور وجود داردنفت    ،در مقایسهشوند.  یم  افتیجا  ر همهو هم د  اندهم فراوان

در سراسر جهان   یکم نسبتاً ی هاشود اما محدود به مکانیم افت ی عظیم العادهفوق ر یدر مقادیعنی  ،است

نفت، به در  یی ایجغراف  تیاست. محدود بودن  ا  نقر  یانی و م  هیاول  یهادر دهه  ژهیودسترس    نیگذشته، 

را در سراسر جهان به انحصار درآورند.   دیها فراهم کرد تا تولاز شرکت یشمارتعداد انگشت  ی امکان را برا

ا  عرضه،  کردن  محدود  و  کنترل  م شرکت  نیبا  آورند   دست به   یاالعادهفوق  یسودها  توانستندیها 
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  د یجد یهاشه در برابر ورود عرضهیابرسودها هماین بود.  دیتول  ینهیاز هز تریشب اریکه بس ییدرآمدها ــ

  ست که رو نیا بودند، از  ریپذبیآس  تحت شعاع قرار دهندرا    ی انحصار  یهامتیکه ممکن بود ق  }نفت{

 . آیدفراوانیْ تهدید مداومی به حساب می

این  توان بر اساس  میرا    یتینفت چندمل  های شرکتیعنی    ستم،ی قرن ب  استیس  زیعامل متما   ک یظهور  

پس    ان اصطالح هفت خواهر دور)به  ی غرب  عظیم  ی نفت  یها شرکت  شودی. اغلب تصور مشرایط توضیح داد

جهان امروزه    یاز جنگ  که  و  دوم،  شده  چهار  ادغام  برشِ  ل،یموب اکسون  شرکتبه  و    ومیپترول شیتیل، 

که در  هستند    صنعت جدید  کی  یفن  یهایدگیچیپ  رهونخود را معظیم    ی( اندازهاندشده  تبدیلرون  وْشِ

موضوع را برعکس    نی است ا  بهتر[ اما  9]آن.  ازیمورد ن  هیمقدار سرمامرهون    ای  کند،عمل می  یجهان  اسیمق

مقمینیبب ارائه  اسی:  تولسود  توسط  ساده   دیشده  با  تنها  معدود  دیتول  یسازنفت  تعداد  شرکت  یدر  ها  از 

 شود. یم ضمینت

وجود    ی تریشکه بر آن مسلط شدند ارتباط ب  یتیچندمل   یها شرکت  عظیم  یهنفت و انداز   دیتول  ت یماه  نیب

  ز یاستمرار آن ن نِزما مدت لیکرد، بلکه به دلیم دیکه تول یدرآمد اسیمق لی دل به فقطنفت نه دیدارد. تول

بود.  قابل نفت  نیادیمدر  توجه  بودند که    یقدر به  یانرژ   ریذخا  انه،یخاورم  نیادیم  ژهی وبه  ،یبزرگ  فراوان 

  ینفت  دانیم  کیداشته باشند. کنترل    ییها درآمدزادهه  یها، بلکه براسال  یانتظار داشت نه برا   شدیم

  ک ی  شکلبه. شرکت نفت که  دوام خواهد داشت  ی طوالن  ار یبس  یهندیآ  تا که    کندایجاد می  یمنبع درآمد

  ن یشد. ابدل    ندهیآ  نی بردن از ا  دسو  ی برا  یالهیوسدر زمان حال به  شده بود،    یدهسازمان  ی شرکت سهام

در مورد    ادعا  به معنای که    فراهم کردگذاران  هیسرمابرای  سهام خود را    یهو معامل   دیشرکت فرصت خر

  یها شرکت  کم،یوستیقرن ب  لیدر اوا  ینترنتیا   یفناور   ی هاآن بود. تا قبل از ظهور شرکت  یارزش درآمد آت

بلکه   یجار یعام در جهان بودند که نه تنها با درآمدها یسهام ی هاشرکت نی تر بزرگ یادیتا حد ز ینفت

 یعنی بر اساس ارزش کنونی درآمدهای آینده. ــ شدندیم گذاریارزشبر اساس ارزش بازار 

سود ببرد.    بادوام باشد و از آنای  مدعی آیندهتوانست  یبود که م  یمال  نیاز ماش  یشرکت نفت نوع خاص

  ی بستگ  انهیخاورم  ینفت  عظیم  نیادیها از مدروکربنیه  انیبه طول عمر جر  یتا حد  ندهیآ  یدوام درآمدها

وابسته بود    یاسیو کنترل س  ع یتوز  باتیکار، خطوط لوله، ترت  ی روین  بودن  نانی اطمبه قابل  چنینهم.  داشت

  یبه همان اندازه که مال  شرکت نفت  دست گرفتن به  سمی. مکانکند  نیبلندمدت را تضم  یندهیآ  نیکه ا

  د یتول  یفن  یازها ین  برآمدن از پسِ  ی نبود که برا   یشرکت تجار   ک یبود. شرکت نفت فقط  نیز    یاسیس  ،بود
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}بزرگ{تولید   اسیمق  ازمازاد    تصاحب  یبود که برا  زیمتما  سازوکاری  نیابلکه  .  ه باشدبزرگ شد  ارینفت بس

 شده بود. یسازمانده آن، دیتول نیز از دوامو  نفت

ای کرد، نفت به محدود  سنگ کارگران را قادر به ایجاد دموکراسی تودهاگر زغال  -چهار  

 کردن آن کمک کرده است 

  ی همیشد، در ن جادیا  ستمی قرن ب  نخست یهمیدر ن انهیکنترل نفت خاورم یکه برا  اییانحصار  تمهدیات

کردند،  یصنعت کار ماین که در   ی کسان  تهدید از سوی  یکیرو شد.  هروب  فزاینده دیبا دو تهداین قرن  دوم  

 آمده بودند. دیکننده پددیمناطق تول رانیو حکم  اداره  یکه برا  هایی کهسوی دولتاز   یگریدو 

بد و   یکار  ط یمعرض شرا، در جهان یهابخش ری در سا یمانند کارگران صنعت انهیکارگران نفت در خاورم

و مسکن معموالً بر    استخدام   بود.  اندکیا    شان یا هیچی اسیو س  یو حقوق اجتماعبودند  گاه خطرناک  

  عموالً م   یرانیا  ا یعرب    یِکار محل  ی روی که ن  یبه طور   شدند،یمو تعیین    کیتفک  ی نژاد  تمایز   اساس خطوط 

را تحمل کنند. اعتراضات    یزندگ  طیشرا  نیترییو مجبور بودند ابتدا   شدندیدرآمد محدود مبه مشاغل کم

دوم، کارگران در اکثر    یپس از جنگ جهان  یصنعت آغاز شد. در دوره  ییهاول  ی هادر دهه  شرایط   ن یا  هیعل

سازمان  یهدکنندیتول  ی کشورها  به  شروع  خوددهنفت  شدند  ی  خواستار  را  شرایط  بهبود  و  .  کردند 

  یکار و زندگبهتر    طی شرا  در پی  افتادها به راه میدهیاین سازمان  به دنبالکه اغلب    ی کارگر  های اعتصاب

 تر بود. گسترده یاسیحقوق س خواستار و  هیاتحاد  لیحق تشک چنینهمو 

  یانرژبخش  ، کارگران  جایگاهی بنیادین یافته بود  یجوامع صنعت   یسازمانده  برای  یانرژ   دیجا که تولاز آن

کارگران نفت در    مطالباتسرنوشت    ی مقایسهاند.  را شکل داده  یو اجتماع  ی اسیمبارزات س  ریاغلب مس

  ی جنبش کارگرجا هم  که در آن ــکارگران اروپا    ستمیقرن ب  لیکه در اوا  یمشابه   مطالباتبا    انهیخاورم

در اروپا،    تواند آموزنده باشد. می  کردند،مطرح    ــ بود  نیرومند  یانرژ   دیاندرکاران تولدست  ان یدر م  ژه یوبه

برا  یسمی مکان  سنگْزغال  دیتول،  نفت  ی به جا برا   شبردیپ  ی را  آزاد  ی مطالبات  و  کارگران    ی هایحقوق 

سنگ، همراه با  کارگران زغال ،ییاروپا یکشورها   ری فرانسه و سا ا،یتانیتر فراهم کرد. در برگسترده یاسیس

توانستند  ــ   بودند  یکربن  یحرکت انرژ   هایگلوگاهکه   ــ  کردندیداره مها را اها و اسکلهآهنکه راه  یکسان

آنان  .  داستفاده کنن  معمولریغ  یاسیقدرت س  کیبه    یابیدست  یسنگ براکشورشان به زغال  یاز وابستگ

شد،  یها حمل مآن  ق یسنگ از طرکه زغال  ییها شبکههای  گاهدر گرهاعتصابات    یدهسازمان  از طریق

به استفاده از آن، طبقات کارگر    د یتهد  ا یقدرت    نی. ا قطع کنندکشور را    ک ی  یانرژ   ی توانستند منبع اصلیم

 . کسب کنند یو اجتماع  کیدموکرات اساسیغرب را قادر ساخت تا حقوق 
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کشورها مورد  وضع  یدکنندهیتول  ی در  ا  تینفت،  بود.  حد  تفاوت  نیمتفاوت  ببازتاب    یتا    نیتفاوت 

شود.  یخارج م  نیاست که تحت فشار خود از زم  یال یسنگ، نفت سنفت بود. برخالف زغالسنگ و  زغال

و در    مانند،یم  ن یبلکه در سطح زم  شوند،یفرستاده نم  ن یرزمیاستخراج آن به ز   یکارگران برا   ن،یبنابرا

.  شودانجام می  رانیمد ترقیتحت نظارت دق  و  ی کارگرتر تعداد کمبا    ، تولید نفتسنگزغال  دیتولبا   قیاس 

  ال، یس  کی  عنوان نفت را بهرا دشوارتر کرد.    آن  یده کار را کاهش داد و سازمان  یرویامر استقالل ن  نیا

آهن دارد که  نسبت به راه  یتر کارگران کم  نیاز به  چنینهمجا کرد، که  هلوله جاب خط  قی توان از طریم

دشوارتر است.    یلیونقل رحملآن از  اختالل در    جادای  شود وی سنگ استفاده مزغال  ییجاهجاب  یبرا   عموالًم

نفت   یکنندهحمل یهاجا کرد، و شرکتجابه هاانوسیبا تانکرها در اق یراحتبه توانینفت را م ت، یدر نها

  انهیکه نفت از خاورم ا جآن . ازمغلوب کنند  ا ها رآن  ا یفرار    یاعتراضات کارگر  دیاز تهد  توانندمیتر  راحت

 دیشد، تولیحمل م  ،به اروپا  ژه یوشده بودند، به  یسنگ صنعت که قبالً با استفاده از زغال  یعمدتاً به مناطق

کارگران در  اتحاد با    ، امری کهشد جدا شده بودیکه در آن مصرف م   ییهاتیاز سا   ادیز یابا فاصله  ی انرژ

ها  نظر، غرب توانست مدت  نیکرد. از ایم  ارنفت دشو  یکنندهدیتولرا برای کارگران  مصرف    یهامحل

  ی انرژ   دیتر بود( تولکار آسان  یرویکه کنترل ن  ی)به مناطق ای{}کارخانه  دیتول  ی سپاراز شروع برون  پیش

برون همه  یسپار را  به  برایریزی  طرح   ل،یدال  نیا  یکند.  کرسی  سازوکاری  موثر  مطالبات    نشاندنبه 

 [ 10] .کربنی بود یانرژ بخش  کارگران  ریدشوارتر از سا ار یبس انهیکارگران نفت در خاورمی برای اسیس

با مقاومت    تیدر نها  ی المللنیب  ی نفت  یهاقدرت شرکت  دن یبه چالش کش  یی توانا  -پنج  

 کارگران  به دست آمد نه توسط دولت ها در برابر کودتاها 

شرک  یبرا   گر ید  دیتهد سو  یغرب  ی هاتانحصار  برا  یمستقل  یها دولت  ی از  که  مناطق    یبود  کنترل 

  هایدولت  ، یامپراتور  یقبل  یالگوهادل  متمرکز از    ی هاقدرت  نیآمده بودند. ظهور ا به وجود  کننده  دیتول

روستا  ی،شهر اقتدار  س  ییندهایفرآ  یجهینت  ،ییو  نظم  اما  بود.  کشورها   یاسیبلندمدت    یاصل  یدر 

شمال    یدکنندهیدو تول  و ،  جیتر خلکوچک  یو کشورها   یسعود عراق، عربستان  ران، ی ا ــنفت  ی  هصادرکنند

از    این کشورها  ینفت در حال توسعه  عیتوسط صنا  ــ ریو الجزا   یبیل  قا،یآفر   همان آغاز، شکل گرفت. 

  ی مثابهبهنوظهور را    یمل  استیامر س  نیشد. ا  فی تعر  ینفت  ازاتیامت  طیبر سر شرا  نزاعدولت در    اراتیاخت

تر  گسترده  یهااستیو س  یها توانستند مناقشات کارگردولت  جه،ی. در نتشکل داد  امپریالیستیضد  ایمبارزه

عل   ی طبقه نبرد  به  را  خارج  ینفت  ازاتیامت  طی شرا  هیکارگر  کنترل  سازندنفت    یو  ابدل  مانند  در    ران ی، 

 [ 11]نفت.  یصادرکننده  ی کشورها  ر یر و سایالجزا  ،یبیدر عراق، ل  گر یو در مقاطع د  1953-1951 یهاسال
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مقابله   دات یتهد ن یگرا با ایمل ی ها دولت یو سرنگون ف یمتحده با کمک به تضع االتی و ا ا یتانیدر ابتدا، بر

رو ا  یها ییارویکردند.  در  عراق    رانیقاطع  تول ــو  پرجمع  یدکننده یدو  قو   ت ینفت  با  مولد    ن یتریو 

  ی سرنگون  یبرا   رانیدر ا  س یو انگل  ه متحد االتیا ،  1953 رخ داد. در سال  ــ یو اجتماع  ی کارگر  ی هاجنبش 

هم حقوق شرکت نفت  مصدق دادند. دولت   ب یترت  کودتایی نظامی   محمد مصدق  یگرا به رهبر یدولت مل

  دهیشاه را به چالش کش  یو هم قدرت استبداد  ایتان ی( متعلق به برومیپترول شیتی)بعدها بر  ران ی و ا  سیانگل

قاسم را به قدرت   میرا سرنگون کرد و عبدالکر   ایتان یبر  ت یتحت حما  یپادشاه  1958 بود. در عراق، انقالب

صنعت    جادی ا  یرا برا   یرا آغاز کرد و اقدامات   یو اقتصاد  یاصالحات اجتماع  یبرنامه  یرساند که دولت و

ها با محدود کردن  شرکت  نیانجام داد. ای  المللنیب  ینفت  یها شرکتو قدرت  و کاهش کنترل    ینفت مل

  ی نظام  میرژ  کیتوسط    1963 در سال   واکنش نشان دادند؛ دولت قاسمقاسم    فینفت به منظور تضع  دیتول

که  دیجد شد  و    سرنگون  کرد  استقبال  آن  از  متحد  کماحتماالً  ایاالت  رژیم  آن  به  قدرت  ک  در کسب 

د  یتعداد  در[  12کرد.] موارد  س االتیا  ای  ایتانیبر  گر،یاز  نفوذ  از  عمل  یاسیمتحده    ی برا   انه یمخف  اتیو 

 نفت استفاده کردند.  دی بر تول ترشیب یکنترل مل جادیا  یاز تالش برا  یریجلوگ

برا  کنترل    ی ریجلوگ  یتالش  کشورها   دیتولمحلی  از  توسط  دهه  انهیخاورم  ینفت  در    1960 یتنها 

ها را  که آن زدند  اییتی امن  یهادستگاه ایجاد   ی خاورمیانه یا دست بههامیبود. پس از آن، رژ  ز یآمتیموفق

کنترل  ضمن  بودند    لی ما   ای  ،داشتیمتحده مصون نگه م االتیا  تیمورد حما  ینظام  یدر برابر کودتاها

  ی بیو ل  ری الجزا  ه،یتر مانند سورکوچک  دکنندگانی. تولهمراهی کنندنیز  متحده   االت یدولت با منافع ا  ترشیب

تول  کشورهایی  نخستین که  مل  دیبودند  شرکت  یرا  با  و  مستقلهاکردند  انحصار    یخارج  ی نفت  ی  که 

شد.    برداشتهکننده توسط عراق  نییکردند. گام تع  ی همکار  دندیکشیرا به چالش م  یبزرگ نفت  یهاشرکت

نفت    یابیو بازار   دیتول  یی، تواناکردنیز همکاری می  مستقل  ینفت  یهاشرکت  با  که، بغداد  1970 تا سال

را    شرکت نفت عراق  این کشور،  1972 بزرگ توسعه داد. در سال  یهاخود را خارج از کنترل شرکت

  ی للالمنیب  ینفت  یهاشرکت  یسعود و عربستان  رانیدر سال بعد، ا  [ 13]کرد.  یمل   ها بودیخارج  که در دست

  ک ی  یکه در سراسر منطقه ط  یتحول  رند،یرا بپذ  صنعت نفت  یو کنترل مل  ت ی را مجبور کردند که مالک

 شد. لیتکم دهه

سرتاسر جهان، تالش برا در  قدرت شرکت  یها  کردن  برا  یها محدود  فرآ  ی بزرگ  مازاد    یندهایجذب 

نبردها    ایندر    یگران در هر کشور بود. کار  ستمی قرن ب  یاسیس  زیست   یدیکل  نبرد  ی،صنعتمقیاس  بزرگ

  یها انسازم  ی به جابودند که  نوظهور    یمل  یهادولت  نیا  ،نفت  یالمللنینقش داشتند. اما در مورد صنعت ب
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  ، ییاروی رو  نیها به دست آوردند. از اکنترل شرکت  دنیبه چالش کش  یبراای  کنندهنییتع  ییتوانا  یکارگر 

 ی.دولت نفت یعنیآمد،  دیپد انهیاز قدرت در خاورم  یدینوع جد

 دارد  یاکنون کاربرد محدود «یرانت  »دولت مفهوم  - شش

را متحول کرد. اما اقتصاد    این کشورها   انه ینفت خاورم  یدکنندهیتول  یبر منابع کشورها   یکنترل مل  ی برقرار

شد که مانع  یعموماً تصور م  1960 یمورد انتظار مطابقت نداشت. تا دهه  یبا الگو  ینفت  یهادولت  یاسیس

است. در    ی گذارهیسرما  ی برا  هی کمبود سرما  ،یجنوب جهان  ی کشورها  درموفق    ی اقتصاد  ی توسعه  یاصل

دهه کشورها1960 یاواسط  ا  یدکنندهیتول  ی،  مانند  توجه  یدرآمدها   رانینفت  نفت   یقابل  رانت    از 

این  حال،    نی. با اآوردندبه دست    ــ کردندیم  افتیدر  یالمللنیب  ینفت  یهاکه از شرکت  ییهاپرداخت ــ

سرما  یدسترس  نیارغم  به  کشورها  به  فراوان   یهیبه  صنعت نتوانستند  گسترده  رشد    ا یشوند    یطور  به 

  ی شروع به بررس  ،یرانی اقتصاددان ا  ،یمهدو  نی، حس1970 . در سالابندیدست    یاقتصاد  دیدر تول  یترعیسر

که صادرکنندگان    این دیدگاه را مطرح کرد  او [  14نامید.]می  «ی »دولت رانت  کرد که او آن را مشکل    نیا

معطوف  که    پدید آورد  ی بخش صنعت  ک ی. صنعت نفت  مدار را ایجاد کردنددولت توسعهاز    ینفت شکل خاص

چه در    ،یدیتول  یهاتی فعال  ری با سا  وندیپ  جادی قادر به ا  جهی وابسته به واردات بود و در نت  وصادرات    به

  ی این کشورها توسعه  ل،یدال  نینبود. به ا  ترقوی  یصنعتیناب  طرواب  کیتحر  ایو    د،یو چه در تول  یکشاورز

 یصنعت  ر یشور را در مسک   ی عیمانند ژاپن که فقدان رانت منابع طب  ،موفق متأخر  هایسازییصنعت  یاز الگو 

 .نکرد  یرویپ، شدن سوق داده بود

  ن یو ا  ندکرد  عمقو کم  رنگرا کم  یمهدو  هاینشیب  اغلبْ  یدولت رانت  یمسئله  یبارهدر  یبعد  یها بحث

  تمهیداتی  مجموعه  نه  ساختند،بدل    ادیمازاد ز  یبا درآمدها   یی هادولت  یمشکل عموم  کیموضوع را به  

مرتبط    یدیتول  یهابخش  رینفت و ارتباط آن با سا  دیتولدر قلمرو  محصور    تی ماهطور خاص به  که به

نفت توسط  با درباشد.   تولید  این  ،  هاآن  یگذار هیکننده و سرما دیتول  ی هادولت  دست گرفتن درآمدهای 

ک  امال   درمازاد اغلب  که    سازمان یافته بودند،  یخاص  یهاشدند که به روش  لیتبد  یمناطق به مراکز رفاه

در فصل خود در    هیکه آدام هن  طورن. هما آیدبه گردش درمی  ی نظام  ی هانهیو مستغالت سوداگرانه و هز 

کند، درآمد نفت در انحصار دولت نبود، بلکه منجر به ظهور  یاشاره م  گرید  یو جاها   [ 1 - 14] کتاب  نیا

کار  زی متما  ایطبقه شرکت  ساالراناز  که  ساخت  یبزرگ   یهاشد  در  توزرا  و  واردات    ی کاالها  عیوساز، 

 [ 15]کردند. سیتأسها دیگر حوزهو  ی، داربانک ،یمصرف
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گران از این اصطالح  ی نفت و دموکراسی تبدیل شد. پژوهشدیدگاه دولت رانتی در ادامه به بحثی درباره

ها استدالل کردند که کشورهای  آن ی سیاسی، و نه اقتصادی، استفاده کردند.  برای توضیح الگوهای توسعه

اند از فشار  کند، توانستهی نفت به دلیل روشی که تولید نفتْ درآمد را در دست دولت کانالیزه میصادرکننده

توانند از این منابع یا در جهت خرید حمایت  ها میهای سیاسی اجتناب کنند. این رژیمبرای افزایش آزادی

دولت سرکوب ایجاد یک  مالیات  گربرای  به  نیاز  از  برای خالصی  یا  کنند،  استفاده  از  غیرمتعارف  ستانی 

 [ 16] .جمعیت و اعطای حقوق سیاسی در ازای آن

استوار است که هم مبارزات    یدموکراسهای  خاستگاه  یبارهدر  یبرالیل  اتیها اغلب بر فرضاستدالل  نیا

  د یتول  ی سپارو هم نقش برونگیرد  ده مینادیکرد    جادی ا  گرید  یرا در جاها  یا توده  یکه دموکراس  یخاص

نفت  ی انرژ مناطق  تضع  ی به  در  غرب   یحت  ک یدموکرات  ی هااستیس  ف یرا  گرفتن    با [  17.]در  نظر  در 

فن  یماد  یها تفاوت توان به  یبهتر م  انه،ینفت در خاورم  دیسنگ و رشد تولزغال  پیشین  خ یتار  نیب  یو 

مربوط به    هایحثبریشه در    فقطنه  یاز نفت و دموکراس  روایتیپرداخت. هر    ینفت و دموکراس  یمسئله

در    ک یدموکرات  استیس  نابع منشأ و م  یدرباره  هااز فرض  ی ا بلکه بر مجموعهدارد    انه« یخاورمدر  »دولت  

 استوار است.نیز   گرید مناطق

 هستند  متأخر نسبتاً   یآن، تحوالت  مت«ی»بازار« نفت و »ق -هفت 

  چیزی به نام ها  دولت  ایکنندگان  بود، مصرف  یتحت انحصار چند شرکت بزرگ نفتنفت  که    یادوره  در

  یانرژ   دیتول  ی ضرور  ی ژگیها و بازارها ومتی. قشناختندم نمیخا  نفت  مت«یو »ق   یالمللنی»بازار نفت« ب

 . ندبود 1970 یدر دهه ینفت یبر سر کنترل درآمدها  جدال ی جهی، بلکه نتنیستند

اجازه داد تا سهم   دکنندهیتول  یآن به کشورها  یج ی شدن و تحقق تدر  یمل  تهدید،  1960 یاز اواسط دهه

ی  غرب  ینفت  یها شرکت  ی از کاهش درآمدها  افزایش درآمد  نی. اما اکسب کنند  ینفت  یاز درآمدها  یترشیب

کنندگان  به مصرف  هانهیانتقال هز  قی به رشد خود ادامه دادند، بلکه از طرها  چرا که این شرکت  ،حاصل نشد

  1974- 1973  ی«بحران نفت»به نام   ییدادهایرو قی ها از طرنهیهز یعمده یابیسامانبازشد.  محققنفت 

ا  هانینفت در پمپ بنز  یعرضه  یکه منجر به کمبود ناگهان  عیرخ داد. آن وقا   دیگر متحده و   االتیدر 

  ی بارهدر  ار   شانیهاکنندگان و دولتن شد، طرز فکر مصرفآ  متیق  یکشورها و چهار برابر شدن ناگهان

درست فهمیده    اغلب  رخ داد  واقعاًچه  آن  . اماها امروز همچنان ادامه دارداین بحثداد.    رییتغ  یانرژ   یمسئله

 نشده است. 
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به  نیا اغلب  و  های  روایتشود.  یم  منتسب اوپک    متیق  شیافزا به  کننده  گمراه  ای گونهبحران  متداول 

  ن ینفت، عرضه به غرب را قطع کردند. ا  متیق  شی اوپک به دنبال افزا   ی که کشورها  گویندپسند میعامه

مربوط به    ،ه بودافتیسال گسترش    نیچند  یاشتباه است. اوالً، اقدامات اوپک که ط  لیبه سه دلبرداشت  

در    هامتیق  عیسر  شی بود. دوم، افزا   شیمجدد درآمدها  عیتوز  یبرا   ات ینفت نبود، بلکه استفاده از مال  متیق

متحده،   االتیاقدامات متحدان اواکنشی به  اوپک، بلکه    ی هامیبه تصم  نه واکنشی  1974-1973  یهاسال

.  بود  نیفلسط  یوفصل مسئلهحل  ی متحده برا االتیدر مناقشه بر سر ممانعت ا   ،یعربستان سعود  ژهیوبه

  یسعود عربستان   ایبود که با اقدامات اوپک    یگریاز عوامل د  یناش  هانیپمپ بنزسوم، کمبود عرضه در  

  مت یق  یرا با مسئلهادعا بر درآمد    ی اوپک« مسئله  مت یق  شی»افزا  استانداردِ  هایروایتارتباط نداشت.  

  ی نفت  ی هااستیو نقش س  دنزیآمیرا در هم م  نیبر سر فلسط  ی ریاختالف با اوپک و درگ  رد،یگیاشتباه م

 [ 18.]دنریگیم دهیرا ناد ذخایرکاهش  دیتهددر برابر  کشور این کردن   ریپذبیمتحده در آس االتی دولت ا

  ی برا  یراه  چیه  1970 یتا قبل از اواسط دهه  رایممکن بود ز قبالً  آن    یدرآمدها  عی نفت و توز  متیقخلط  

نداشت    یبورس بازرگان  چیعمده، نفت ه  یکاالها  رینفت وجود نداشت. بر خالف سا  یواقع  مت یاطالع از ق

خر تجار  آن  در  جاکنندفروش   و دیکه  به  ب  ی .  ب  ،یالمللنیبازار  و  داخل  در  عمدتاً    ی هاشرکت  ن ینفت 

مشروط به    ایو/  شدیم  نییکه در داخل تع  ییهامتیبا ق  کردند،یآن را کنترل م  یکه عرضه  یتیچندمل

بود    نیا   ینفت  یهاشرکت  یبرا  روش  نیا  یا یاز مزا  یکی.  شدیمبادله م  بود  بلندمدت  یعرضه  یاردادهاقر

ها را  بر درآمد شرکت  ات یمال  کردندیم  الشت   انهیمانند خاورم  یدر مناطق  دکنندهیتول  ی کشورها  یکه وقت

نداشتند.   اتیمشمول مال یدرآمد واقع جهیهر بشکه نفت و در نت متیاطالع از ق  یبرا یدهند، راه شیافزا

. از اواخر  شدتعیین میشده«  ارسال  متیثابت، معروف به »ق  ار یمع  کیبر اساس    اتیمال  نیدر عوض، ا

به دنبال    دکنندهیتول  ی، کشورها زیر سوال بردرا    کایارزش دالر آمر  پرشتابْکه تورم    ی، زمان1960 یدهه

درآمدها  شیافزا   ایحفظ   از  خود  طریق   ینفت  یسهم  مال  شیافزا  از  آن  اتیسطح  مذاکرات  با  بودند.  ها 

  در ظاهر  که جاشده بود. از آناعالم  متیق  ای  اریمع   شیبه شکل درخواست افزا  یبزرگ نفت  یهاشرکت

او رسانه  ینفت  یهاشرکت  ،شدمربوط می  مت«یبه سطح »قبلکه    ات«ی»مال  نهها  بحث توانستند    ن یها 

ها به  شرکت  نیآن. ا  ی درآمدها  عی بکشند و نه توز  رینفت به تصو  متیعنوان اختالف بر سر قرا بهمسئله  

  ش یرا به افزا   اتیمال  نی توانستند ا  انه،یآمده از نفت خاورمدستالعاده بهفوق  یبر سودها  اتیمال  شیافزا  یجا

 کنند. لی تبد یمحصوالت نفت متیق



788 
 

برا   ک یآشکار شد، وجود    ینفت  یدرآمدها  ع یکه مناقشه بر سر توزهنگامی     ش یافزا  توجیه   ی»بحران« 

فراهم    1973 در اکتبر  لیتوسط جنگ اعراب و اسرائتوجیه    نیبود. االزم  کنندگان  مصرف  رای ها ب متیق

ی و  به ناسازگارواکنش  در    یودعربستان سع که  متحده   االتی نفت به ا  یعرضه  میحال، تحر نیا شد. با

در پمپ    یبعد   یکمبودها  لیدل  به اجرا گذاشت،   ن یفلسط  یمسئله  خصوصمتحده دراالتیا  گیری سخت

  ی ها شگاهیپاال  ت یدر ظرف  یگذار هی عدم سرما  از جمله دالیل این کمبودهامتحده نبود.   االتیا  ی هانیبنز

 [ 19]بود. کسونیجمهور نسیتوسط رئ متیمتحده و اعمال کنترل ق االتیا

نفت    متیق  « ح یتوض»  یبرا   یی هامدل  ی بار شروع به توسعه  نخستین  ی بحران، اقتصاددانان برااین  پس از  

 دیپد  یینبودند، بازار کاال  ی نفتجهان  یقادر به انحصار عرضه  گرید  ینفت  هایغولکه   جاآن و از  ؛کردند

  تغییراتدر    توانستندیم  ینفت  یهاو شرکت  دارانهیو سرما  شدیم  منعقد  ینفت  یآمد که در آن قراردادها 

  ضروری   ی هایژگیاز و  یکی  هازنیگمانهبازارها و    ها، متیق  یایدن  ن یکنند. ازنی  گمانهنفت    ی هامتیق

  تمهیدی  ــ  شد  جادینفت ا   دیقرن تول  کیاز    شیبود که پس از ب  یدیجدتمهید  نبود، بلکه    یاستفاده از انرژ 

 .  بود حاکم خواهد فتگسترده از ن  ی قرن استفاده نیکه بر قرن دوم و احتماالً آخر

  جاد ی ا  یبلکه برا  ست،ینفت ن  انیمحافظت از جر   یاساساً برا  ینظام  هایهزینه  -هشت  

 شود به کار گرفته می یپول اعتبار دیو تول ینفت یامکان گردش درآمدها 

قرار داد    یوجه مورد بررس  نیبه بهتر  توانیرا م  تیو امن  یگر ینفت، نظام  ی میان رابطه  ،طی شرا  نیبا ا

و بعداً به    یشورو  یهایطلبعرضه، که در ابتدا به جاه  تی امن  یبرا   یفرض  دات«»تهدی  منظر  از  و نه ــ

 . شدیو عراق نسبت داده م  رانیسرکش« ا یها »دولت

ی به شمار  دیبازار نفت تهد  یمشکل بود، برا   کیجنگ سرد    یهادر دهه  یشورو  ریاتحاد جماه  حتی اگر

  ی بزرگ نفت  ی هانفت خارج از کنترل شرکت  دیاز تول  ت ی حما  یبرا   قرار شد راهی  وقتی   برعکس، .  آمدنمی

را تا    ارک   نیکشور تالش کرد تا ا  ن یکرد. ابازار نفت  یک    جادی به ا  دیتهد  یشورو  ر یاتحاد جماه  ،پیدا شود

  پیوستهمتحده   االتیکه ا) صادرات نفت و گاز خود به غرب انجام دهد  ی برا  ییهاراه  تنیاف  ق یاز طر  یحد

مانند    دکنندهیتول  یکشورها  یبرخ  یها با کمک به تالش  ی همو تا حد  (،از آن داشت  یریدر جلوگ  یسع

که    یبعدها، زمان  ی.غرب   ینفت  یها شرکت  یو مال  یفن  یسلطه  رها ازصنعت نفت    ی توسعه  یعراق برا

  ییتوانا ــ  را به وجود آوردند  یمشابه  دیدو کشور تهد  نیرا به دست آوردند، ا  یاستقالل فن  نیا  رانی عراق و ا

 .یالمللنیب  ینفت یها شده توسط شرکت ت یری مد باتینفت خارج از ترت ی ادیز ر یمقاد ی عرضه
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این مدعا   رسدی. به نظر می دیگری داشتفایدهنفت   نیمأ ت  ی برا  یشورو   ریاتحاد جماه  « دیتهدمدعای » 

 .بودنفت  یدکنندهیتول یاصل ی هادولت ینظام ی هانهیهز  باالیسطوح  یبرا  یهیتوج

م  ینفت  یدرآمدها از  یرا  سودمندمتوان  هز  ینظر  به    ه یسرما  یمسئله  یبرا   ی حاتیتسل  یها نهیخاص 

خاورم  ی گرینظام ا  انهیدر  دو  امر    ن یمرتبط کرد.  زمانکنندعمل می  یزمان  چارچوبدر  که    ی. نخست، 

سطوح    یبرا   یکردند، فرصت  ینفت  ی از درآمدها  یتر شیب  ار یشروع به کسب سهم بس  دکنندهیتول  یکشورها 

و مقامات    کنندگاننیها، تامها، داللشرکت  ی را برا  یی هااز غرب به وجود آمد و کانال  د یخر  العادهفوق

صرف ساخت    دیجد  یاز درآمدها   یکنند. بخش  لی ها تبدو پرداخت  هاهزینهرا به  فراهم کرد تا درآمد نفت  

از افراد    یاریبس  ی برا  ی ثروت خصوص  جادی و ا  یمصرف  یو واردات کاالها  مستغالت  شهری،   ی هارساختیز

  ژه یوخود برسد، به  سرحداتبه    سرعتتواند بهیم  های یگذارهیسرما  نیشد. اما چن  هامرتبط با آنو مشاغل  

را    ت یمحدود  ن یا  ینظام  یها نهیشود. هزیم  ع یکم است و درآمدها به طور نابرابر توز  تی که جمع  ییدر جا

م مقایبرطرف  در  خر  یحت  سه ی کند.  مصرف  یدهایبا  ا لوکس  و  هز   مالککنندگان  مستغالت،    ی نهیو 

دالر    ونیلیم 100تواند  یجت جنگنده م  کیکوچک مانند    مورد نسبتاً  ک یاست.    ینجوم  ینظام  زاتیتجه

به   ی ازین ی نظام زات یتجه  دیخر ه یتوج ، یمصرف ی خالف اکثر کاالها بر  ن،یداشته باشد. عالوه بر ا نهیهز

  ینظام  یلوکس، کاالها  یها آپارتمان  ا ی  هاخودرومثالً    با  سهی در مقا  نیاز آن ندارد. بنابرا  یاستفاده عمل

ها  و پرداخت  هانهیهز}تبدیل به{    یبرا  یو فرصت  هانهیهز   انیجر  یدهسازمان  ی برا  یمؤثرتر   اریابزار بس

 .کنندیفراهم م

مازاد   یدکنندهیتول  یدرآمد کشورها  ،دوم تنها  نه  درآمدزمان حالدر    ینفت  بلکه  آ  ی،  بود که    ندهیدر 

جد  جادی ا  ی برا  ییهافرصت برابر  اعتبار    دیسطوح  میدر  قرار  غربی    ی نفت  یدرآمدها  داد.کشورهای 

ابداع    یمال  نظام  کیهاست. غرب  پرداخت  یامن و بلندمدت برا  متعارف،ریغ  یمنبع  دکنندهیتول  یکشورها 

  اس یقدرت خلق پول در مق  ــ یالمللنیبزرگ و ب  یهابانک ــ  یخصوص  یهاکرده بود که در آن شرکت

.  ندبردیپرداخت بهره و کارمزد از آن سود م قی از طر هاگسترش اعتبار داشتند که بانک قی بزرگ را از طر

اعتماد را بدهد.  بازپرداخت قابل  یوعده  ه جذب درآمد است ک  ی برا  سازوکاری   ازمندین  ی اعتبار  پولِ   خلقاما  

با مق  ،یآت  ینفت  ی درآمدها  نان یاطم  تیقابل   ی هانهیهز ی آن  به واسطهکه    ایگذاریسرمایه  اس یهمراه 

 مناسب بود.  سمیمکان نی ا فراهم آوردن یبرا  ژهیو، بهیافتافزایش می  یحاتیتسل

خاورم  ینفت  یدرآمدهاگردش   به  انهیمازاد  آن  تبدیل  نظام  و    یمال  یسازماندهباز  از    یبخش  یمخارج 

  جیخل  یگسترده  ینفت  یشد. درآمدها  ریپذامکان  1970 یکنترل نفت در دهه راتییبود که با تغ  یالمللنیب
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گسترش    باعثو    گذاریو لندن سپرده  ورکیوین  یها شود، در بانکیگفته م  ینفت   ی فارس که به آن دالرها

  ی هاتوسط بانک  یالمللنیب  هیسرما  ییجاهبر جابل  کنتر  ستمیشد که س  یخصوص  یمال  یدر بازارها  عیسر

  ،یگر ید  ی سیالمادهحرکت  که به    ،یمال  دیجد  سیالیتقرار داد.    ریرا تحت تأث  جهانی  پس از جنگ  ی مرکز

است،  ،  نفتیعنی   خورده  مقررات  هاییشکلگره  حمایتی    ،یسازیمال  ،ییزدااز  تمهیدات  به  حمله  و 

 [ 20]معروف شد. سمیبرالیرا آغاز کرد که به نول ی زندگ یاستانداردها

 کند یم  فراهمرا   جنگ  بلکه منطق ست،ی نفت عامل جنگ ن -نه 

سال    در سالپنجاه  شرکت1968تا    1918 هایبین  ذخا  ی غرب  ینفت  یها،  خاورم  ریکنترل  را    انهینفت 

  ی محل  یدهایتهد  یسرنگون  ایمنابع و کمک به سرکوب    نیخود بر ا  یسلطهحفظ    یدست گرفتند و برا  به

  ،یامنظ   یهاگاهیبه پا  از یمتحده بدون ن االتیبودند. ا  یمتحده و متحدانش متک االتی، به ااین سلطه  علیه

پس    در پنجاه سالِ  [21]کرد.میرا ارائه    یبانیپشت  نیاز دست دادن سربازان در نبرد، ا  ایبزرگ    یهاجنگ

خود را در افغانستان و عراق   یهاکرد، جنگ تیتهاجم و اشغال حما یسر کی متحده از  االتی، ا 1968 از

از    یا کشور مجموعه  نی. اافت ی  گرید  یهاجنگ  دیکردن و تشد  یطوالن  یبرا   ییهاراه انداخت و راه به

  ن یدوج میدر حداقل ن  کمیو ستی ه قرن بیاول  یهارا در سراسر منطقه ساخت و در دهه  ینظام  یهاگاهیپا

 هزار نفر تمام شد. جان صدها  متیبه ق ی کهجنگ بود. خشونت ریدرگ انه یکشور خاورم

  ی هاکه شرکت ی زمان است.  انگارانه ساده بیش از حداستدالل  ن یخشونت بود؟ ا د یتشد  نینفت عامل ا ایآ

دهه  ییکایآمر اواخر  مستق  1960 یاز  تول  میکنترل  عرضه  دیبر  دولت    ی و  دادند،  دست  از  را  نفت 

ا االتیا خاص خود را    یهادر منطقه کرد که برنامه  ییروهایبا ن  ترکیائتالف نزد  جادی متحده شروع به 

متحده که   االتیحال، ا  نی. در عدیگر  یاریو بس  یسعود عربستان  تیوهاب  ل، یاسرائ  سمیونیداشتند: صه

و    یشیفرسا  یهااز جنگ  تی حما  در عوض خود را درگیرنبود،    میطور مستقخود به  یقادر به حفظ هژمون

  رند،یپذیرا نم  آمریکارا که اقتدار    اقو عر  رانیمانند ا  ی امنطقه  یها کرد تا قدرت  یطوالن  یهایریدرگ

دو تا    فیبا تضع  هااین جنگنفت محافظت نکرد. در هر صورت،    یها از عرضهیری درگ  نیکند. ا  ف یتضع

کمک کردند.   به مقابله با مشکل مازاد عرضه میرمستقیطور غبزرگ نفت در منطقه به یهدکنندیاز سه تول

مق ادعا  ریذخا  اسیاما  و  منطقه  مبن  ینفت  ا  یمکرر  امن  نیا   کهنیبر  خطر   االتیا  تیامر  به  را  متحده 

 به کار گرفته شد. ان یپایب باًیخشونت تقراین  یبرا  منطقی بود کهاندازد، یم
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 کشد یرا به چالش م  یاسیاقتصاد سکنونی  یایده اقلیمی بحران  -ده 

است. اما    افتهینفت چگونه توسعه    یکنون  یاسیاقتصاد س  مینیتا بب  کمک کندتواند  ینفت م  یخیتار  درک

 یاسیو اقتصاد س  خ یتار  م یمفاهاین    نفت در طول قرن گذشته، خودِ   یندهیشده توسط مصرف فزا خلق  جهانِ

به م را  نگرانیکشدیچالش  موضوع  خود  امروز  که  مفاهیمی  تاراند،  معموالً  ما  مطالعه    یمثابهبهرا    خی . 

  عت، یآرام طب  ریتسخ  ، یجمع  ای  یفرد  ،یجهان توسط عوامل انسان  ی ساختن و بازساز  یچگونگ  یدرباره

پیوستهمنابع و ساختن جوامع  یتوسعه فن  تردهیچیپ ی  از نظر  قابلیت  یو  اما  ایمنگارش درآوردهبه    تربا   .

  ی راتییشده و تغ  نیزماقلیمی    نظاماست، باعث گرم شدن    یبر آن متک  ندهایفرآ  نیکه ا  ی کربن  یاحتراق انرژ 

کرد.    معکوسشان   توانیها را کاهش داد، اما نمآن  توان یکه م  انداخته به راه    هاانوسیو اق  ن یرا در جو زم

  ی کربن  هایبا سوخت  ن یزم  درنوردیدن   ی به واسطهها که  گونه  یجمعهمراه با انقراض دسته  ، راتییتغ  نیا

تهدیدی است  ، بلکه  در معرض تهدید قرار داده استرا   یبشر   زیست جوامع  یر یپذ، نه تنها امکانرخ داده

که اتمسفر    یشکننده و متخلخل  یهپوست ــ  ییایمیوژئوشیب  ی ندهایپوشش نازک فرآ  یفروپاشدر جهت  

رخ    یتبادالت  درون آنکه در    ــ کندمتصل میآن    زیربستر های مادر  سنگو    یرسطح ی ز  خاکِ   به  را  ینییپا

به    دهدیم بالندگی  رشد  یاجازه  اتیح  هایشکلکه  طب  میتوانینم   گرید  ما[  22].دهدیم  و  به    عتیاز 

  ی دهسازمان  یمثابهبه  استیس، از  توسعه  ی براصرف    ی موادی  به مثابهمنابع  از  جدا از جامعه،    یز یچ  یمثابه

پتانس  یتوسعه  عنوان بهخود    ی جمع  یندهیآاز    ا ی  ،یفن  رشدبهو کفایت رو  کاردانی   ی انسان  های لیمداوم 

 سخن بگوییم. 

با    نیکه زم  یبار فاجعه  ی امدهایپ  کم تخفیفدست  ی برا  یداشتن شانس  ی اکنون متفاوت است: برا  ندهیآ

  ی نامهتوافقبود که در    یهدف  نیشود. ا   ییزداکربن  یادی تا حد ز  2050 تا سال  دیآن مواجه است، جهان با

سال   سیپار  یمیاقل افزا  یبرا   2015 در  کردن    یدرجه  5/1  تا  یجهان  یدما  نیانگیم  شیمحدود 

  رات ییتغ  یدولتنی ب  ئتیه  درنیز    2018 و در سالذکر شد    ،یباالتر از سطوح ماقبل صنعت  گرادی سانت

ا   [23]شد.  انیب  اقیلمی به  باشد  قرار  نزد  نیاگر  خاورم  کی  ی، طیمشو  کی هدف  بایست  می  انهینسل، 

در حال حاضر    راتییاز تغ  ی. برخشودخود    یو اقتصاد  یاسیس  یزندگ  نیادیبن  یدهسازمانبازخوش  دست

نسبت به    ی ترشیمنطقه امروز نفت باین    د،یتول  ی درصد 50  باً یتقر  شیافزا  رغمبهدر حال انجام است:  

پ در بسینم  ادرص  شیچهل سال  تولکوچک  یدکنندهیتول  یاز کشورها   یاریکند.  منطقه،  به    دیتر  نفت 

  دیمجبور شده است تول  ،یسعود عربستان  دکننده،یتول  نیتردر حال کاهش است. بزرگ  ای  دهیرس  تعادل
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سازمان  ی عضو  مدت مصرف نفت در کشورهادرازکاهش    لیاز آن به دل  یخود را محدود کند که بخش 

 است. (  OECDی )اقتصاد  یو توسعه  یهمکار

،  1998 باشد. از سال  ریناپذبار ممکن است اجتنابحاصل شود، عواقب فاجعه  یی زداکربن  نیا اگر    یاما حت

را    یبارندگ  زانیم  نیتر کم ورا تجربه کرده است    ی سالخشک  ن،یزم  ایشگرم  ل یبه دل  یتا حد  ،منطقه  نیا

 یسالخشک من،یو  هی سور در[ 24]در نهصد سال گذشته داشته است. کمدستبلکه  ر،یاخ هایسالنه در 

  انیاست. در پا  شتیمع   یبرا  یجد  یدیتهد  رانی است. در ا  یاجتماع  یریو درگ  یفروپاش  میعامل مستق

شدن    دیبه مخازن ممکن است باعث ناپد  ماندهیباق  ی هاهمراه با انحراف آب  یسال خشک  کم،یو ستی قرن ب

عراق بدون  »  ن فعاال  نی. در عراق، کمپدهندیم  لی را تشک  منطقه  ز یخهالل حاصلشود که    ییهارودخانه

  سطح نمک در   شیو افزا هادست رفتن آب رود از لیامروز به دلهمین    یدهد که حتیگزارش م «رودخانه

  ش یافزا  [ 25].مناسب کشت نیست   گریکشور د  یدرصد از سطح آب  25مانده است،    یباق  هااز رودخانهچه  آن

در    [26]دارد.  لین  یدلتا  یبر دشت کشاورز  یمشابه  ریمخازن باالدست، تأث  ریهمراه با تأث   اهایسطح آب در

اندازد.  یمنطقه را به خطر م  یو مناطق داخل  یساحل  ی تمام شهرها  اها، یسطح آب در  شی درازمدت، افزا

 کند. یگرم م اندازه از بیشسکونت انسان  ی فارس را برا جیاز خل یمناطق نده،یسطوح رطوبت در آ

  رات یینفت در مواجهه با تغ  یاسیتوان به اقتصاد سیکه چگونه م  کشدها این پرسش را پیش میی اینهمه

  ن ی دهد، بلکه ایدرک ما از نفت را شکل م  خْ یچگونه تار  مسئله این نیست که.  پرداخت  اقلیمی بار  فاجعه

  بریممی سر ی هستی تاریخی به شیوه کیرا شکل داده است. ما در    خیاست که چگونه نفت درک ما از تار

  تی هدا  یانسان  یاسیو س  یکه توسط کنش اجتماع  مینیبیم  ی آشکار  یخیتار   یندها یو خود را محصول فرآ

  باًیتقر  یرسدر دوران کوتاه دست  ممکن کردند که  ی االعادهخارق  ی روهاینی هستی را  شیوه  نیشود. ایم

سوخت به  بودند  یلیفس   یهانامحدود  شده  گشوده  رویمان  آبه  دوام  انسان  یاندهی.  آن  که  در  هنوز  ها 

به سطح  ت و گاز  نف  یجهان   دیآن دوران، کاهش تول  بخشیدن به  انیبه پامنوط  ،  داشته باشند  یگاهیجا

  ی کشورها عظیمگسترش دوران مثالً   از  ترکینزد اریکه اکنون بس زمانی ، است  2050 صفر تا سال  باًیتقر

  د یجد  ییکردهایرو  افتنینه تنها مستلزم    نی. ااست  1980 یدهه  لیدر اوا  انه ینفت خاورم  یدکنندهیتول

مستلزم    ،را آغازگاه قرار دهیم  قایو شمال آفر   انهیخاورم   اگر منظرگاه  نفت است، بلکه  یاسیاقتصاد س  یبرا

 . ی استاسیسامر و  یاز امر اقتصاد  مانمعمول هایبرداشت یها تیشناخت محدود
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 پیش درآمد

ی هشتم، برای نخستین بار احتمال، امکان، تصور یا رویای »روزی پس  خیزش انقالبی ژینا با گذر از هفته
توان در عالم نظر، جهانی  کم میدهد. دستی ایران قرار میانداز جامعهاز جمهوری اسالمی« را در چشم

ظلم میزان  به  کرد.  تصور  را  فقیه  والیت  رژیم  دستگاه  بدون  این  که  و هایی  سیاسی  اقتصادی،  ستم 
ایران روا کرد، به شمار بی تاریخ معاصر  بر  تباه کرد،  شمار زندگیایدئولوژیک  ای که جمهوری اسالمی 

شمار، دالیلی امیدبخش برای ترسیم رویای جهانِ پس  توان برای نخستین بار، به همان تعداد بیاکنون می
 از رژیم والیت فقیه داشت.  
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نون با شعار مرکزی خود »زن، زندگی، آزادی« طالب زندگی و ضرورتاً نافی رژیم  خیزش انقالبی ژینا تاک
زای اسالمی بوده است. اگر روزی جمهوری اسالمی سقوط کرد و فرصت دادگاهی ساختن عامالن  مرگ

ای به قدمت تاریخ سیاه رژیم خواهد داشت به  توان با درنگی که گسترهو آمران به دست آمد، احتماالً می
پرسش بیندیشیم: این چه وهمی بود که در اعماق واقعیت جاری زندگی ما ریشه دوانده بود، چه نامی  این

 خواندیمش، بگذاریم؟ بر این محنت تیره، که زندگی زیر لوای رژیم والیت می

بیان و  زندگیچه  آن  روایت  پروژهبر  از  است، بخشی  رفته  ما  بیان خواستهای  بود.  بدیل خواهد  ها،  ی 

رفته، از طریق زبان هنر، تنها نفی نظم مسلط جمهوری اسالمی   دست های ازا، رویاها و حتی کابوسآرزوه
تواند روزی در دسترس قرار گیرد. به  ی جهانی نوینی است که مینیست، ارزندگی آن در طرح خالقانه

ای عظیم از امکانات  گسترهتوان  ای که رژیم نابود کرد، به یاد هر تک لبخند یا گریه، میپاس هر زندگی
تواند  خالقانه برای بدیل این رژیم به وجود آورد. ساخت آینده، ساخت فردای بدون جمهوری اسالمی، می

ها بیابد. هنر ضرورتاً وادی مجزایی از زیست روزمره نیست، کاالی تجملی  بازتاب خود را در تمام این روایت
اندازهای متعددی  . قیام ژینا برای نخستین بار امکان ایجاد چشمی قلیلی باشدنیست که تنها در اختیار عده

های درخشان هنری، در همین چند هفته خود گویای  را در برابر هنر قرار داده است. تولید و تکثیر ایده
آینده جایگاه  و  وضعیت  به  اندیشیدن  فرصت  اهمیت  سرکوبْ  دستگاه  تدریجی  امحای  با  است.  هنر  ی 

 آید، فرصتی که تا پیش از قیام ژینا چندان در افق دید نبود.میشکوفایی هنری پیش 

ویژه جایگاه  میان  این  بودجهدر  ردیف  به  بنا  اسالمی  جمهوری  رژیم  برای  سینما  ساالنهی  آن های  ی 

بازتولید کند که در نگاه   غیرقابل انکار است. سینما فرصتی یگانه به رژیم داده بود تا خود را به شکلی 

ردیابی نیست. در ایران شکل خاصی از سینما رشد کرد و بالید که از طریق آن رژیم   قابل  نخست چندان

وقفه  ای نسبتاً پیچیده بی شیوه توجه و به جلب جمهوری اسالمی موفق شد مختصات ایدئولوژیک خود را بی
ه است. در این  های رژیم در بسط سرکوب طبقاتی، فرهنگی و سیاسی بودابراز کند. سینما یکی از گرانیگاه

مستقل نیز هرازگاهی وجود داشته است. اما جریان  کامالً    هایمیان مطمئناً استثناهای درخشانی از فیلم
پیچیده با مکانیسم  ایران،  ایدئولوژی رژیم،  مسلط و عمومی سینمای  ی خود عمدتاً محل نشر و پخش 

لوب رژیم بوده است. با وقوع قیام  پرستی مطفرصت تمرین جمعی حقیر بودن، ضدیت با زندگی و گاه مرگ
 ای مواجه شده است. ژینا احتماالً این سینما برای تداوم همیشگی خود با مشکالت عمده

ی خاص مواجه  کم در یک زمینهتداوم و تعمیق خیزش و تکمیل انقالب، ما را با یک سوال ساده، دست
ت تولید زبانی برای بیان کافی و وافی آن  ای که هنوز فرص ی مهیب، تجربهکند: هنر پس از این تجربهمی

تواند خود را از خوناب رژیم جمهوری اسالمی بشوید؟ آیا اساساً ممکن است  ایجاد نشده است، چگونه می
را که تارک »هنر ایرانی« را نیز دربرگرفته بود، با تغییری در قوانین فراموش کرد   ایها پلشتیانباشت دهه

 سینما پس از جمهوری اسالمی تداوم سینمایِ پیش از انقالب آتی خواهد  پیش رفت؟ آیا مشخصاً و به
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بر ما  چه آن ای، کدام زبان هنری، قادر به تصویر و توصیفای، چه بیان سینماییبود؟ یا یک سوال حاشیه
ای از دهشتِ هول و سیالب بالیی  تجربی سینمایی قادر خواهد بود حتا گوشه  رفت خواهد بود؟ کدام شکل

ا که روزگاری جمهوری اسالمی نام داشت توصیف کند؟ چنین هنری چه نسبتی با پیش از خیزش انقالبی  ر
ی  ژینا خواهد داشت؟ و چه سرنوشتی پیشاروی هنرمندانی خواهد بود که مستقیم و غیرمستقیم وابسته

ساخت فیلم و تولید    ای از اینان اگر طناب دار به گردن نوید افکاری نینداختند اما با حکومت هستند؟ عده
ا برای رژیم، جمهوریِ طناب دار را توجیه کردند، حرمت انسان را با هنر خود به منتهای تباهی و  پروپاگاند

 آیا باید فراموش کنیم؟ آن هم به طور دسته جمعی؟   حقارت بردند،

مکان  هم یک ا  فراموشیشود، پرداخته می فراموشی دسته جمعیدر انتهای نوشته به این شکل از 

 است در میان دیگر امکانات. 

 دو جریان در سینمای رسمی ایران 

های اخیر وجه مسلط بوده است. جریان نخست که به  در سالسینمای رسمی  در ایران دو شکل از  

سازان  ی رژیم است و عمدتاً از فیلمترین وجه پیکرهپوشی بیان ارتجاعیپردهترین شکل ممکن و بیعلنی 

با   فیلماین جریان  یاد مینام  بیان خواست شود، و جریان دومی که درساز حکومتی  های سیاسی ظاهر 

  اندازی روزمره رواج یافت، به ضوابط دولتی در دست  ی متوسططبقهبه نام  چه  آن  دموکراتیک و اعتراض

های  پردازیهای این جریان گاه کشکولی است از سخندر زندگی شهروندان است. مضامین و محتوای فیلم
شناسی ی طبقاتی، اتنیکی و جنسیتی به روانهای چندگانههای محتوایی ستمسازیروشنفکری و سادهشبه

از آنفردی شخصیت از شخصیتهای داستان.  فیلمجا که برخی  این  بانک در تهران  های  ها کارمندان 
مسمی  کارمندان بانک« بی  هستند و بانک در این آثار واجد کارکردی دراماتیک است، شاید عنوان »سینمای

طلب، کسانی که در هر انتخابات رژیم با انگشتانی جوهرین و در  سازان اصالح نباشد. شمار زیادی از فیلم
ترین شکل ممکن مخاطبان خود را به  واسطهانداختند و به بیطلبان عکس میکنار صندوق رأی اصالح 

اند. ناگفته پیداست که ساخت فیلم و  ن دوم متعلقکردند، به جریارأی دادن میان بد و بدتر تشویق می
ی هنگفت تولید یک فیلم سینمایی، عموماً گریز و گزیری از گزینش و عبور از سانسور در ایران  سرمایه

طلبان حکومتی در این چند روشنفکری اصالح های شبهی ساخت فیلمندارد. تحقیق در این مورد که هزینه
 شده است، موضوع این نوشته نیست.  یدهه از چه منابعی تامین م

اشاره در  ابتدا  نوشته  این  جریان  در  از  کلیتی  گذرا  ایرانای  رسمی  می  سینمایِ  سپس طرح  شود، 

نسبت خیزش انقالبی ژینا و بقا یا امحای جناح بااعتبار سینمایِ رسمی یعنی »سینمای کارمندانِ بانک«   به
شود.  هنرمند یا مشخصاً در این مورد خاص سینماگر اشاره میشود. در آخر به مسئولیت فردی پرداخته می

، با در نظر گرفتن تمامیت آن به عنوان  ایدئولوژی جمهوری اسالمی  در این متن، هر نوع ارجاع به
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داری و مذهبی پیش فرض گرفته شده است. پرواضح است که هرگونه بحث و  ساختاری نظامی، سرمایه

بنا نهادن شکل سین یا  تنها در پروسه به ماییِ متفاوت از جریان رواندیشه،  از  افول کنونی،  ای جمعی و 
 شود و خارج از توان و موضوعیت این نوشته است.  وگویی جمعی حاصل میخالل کنش و گفت

 محوریی کشمکشسینمای رسمی ایران: نظریه

ین بلوک قدرت تنها به  رژیم جمهوری اسالمی، بیان سیاسی بلوک قدرت در ایران معاصر است. بازتولید ا
، از لوازم  شود. بازتولید رژیم از طریق تداوم همگونی ایدئولوژیکبازتولید اقتصادی و سیاسی آن محدود نمی

تر  قطعی بقای آن است. سینما چه نقشی در بازتولید ایدئولوژیک رژیم داشته است؟ آیا جریان ظاهراً موجه

ایران  رسمی  کارم   سینمایِ  »سینمای  همان  شبهیا  نگاه  با  توانسته  بانک«،  و  ندان  انتقادی 

که تنها تبلور سرکوب و تضاد طبقاتی بوده  ی خود فضای اعتراض اجتماعی را مهیا کند یا اینطلبانهاصالح 
 است؟ 

به چه    سینمای رسمی ایرانهای باال باشد؛  شاید گام نخست برای هر نوعی پاسخی، تدقیق پرسش

ی ایران  یی، به مدد چه ابزارهای روایی و دراماتیکی ترکیب طبقاتی جامعههاشکلی و از طریق چه مکانیسم
 کرده است؟  را بازنمایی می

ی پاسخ به این پرسش و اجتناب از درگیری با موضوعات متفاوت و مؤثر در  جا برای تسهیل پروسهدر این
شود، ختمان نهایی فیلم اشاره مییابی نهایی یک فیلم، با انتزاع از دیگر موارد تنها به دو وجه از ساساخت

شود که  . از این جهت، تالش میمحتوای عمومی فیلمیا ساخت دراماتیک آن و  شکل بیانی فیلم  

 معطوف به این دو وجه در نظر گرفته شود.  سینمای رسمی ایران نشان سرشت

( سطح  2( سطح جهانی یا هنری و  1کم در دو سطح بازتولید شد؛  پس از قیام بهمن، سینمای ایران دست

یاد   سینمای هنری ایرانهایی است که از آن با عنوان  داخلی یا تجاری. سطح جهانی متشکل از فیلم

اخلی یا تجاریِ  کردند. سطح دهای معتبر سینمایی کسب میکنند و اعتبار هنری خود را از جشنوارهمی
بازار داخلی تولید می شدند. چنین سینمای ایران، عمدتاً جهت تزریق پروپاگاندا، سرگرمی و معطوف به 

جمله   فارسی ازفارسی پیش از انقالب بودند با حذف نمادهای آشکار فیلمهایی عموماً بقایای سنت فیلمفیلم
های تجاری  در این بین، اهمیت خط داستانی در فیلم  ی مهمها و غیره. نکتهکاباره، مشروبات الکلی، لوطی

فیلمبرخالف سینمای جشنواره از قیام بهمن، در کلیت خود، داستانی،  ای است.  ایران پس  های تجاری 
های  برنده بودند، در مقابلِ فیلمی یک کنشِ پیش[ و دربرگیرنده1محوری]ی کشمکشمعطوف به نظریه

 ی اولویت نخست آنان نبود.گویهنری این دوره که داستان
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ی نخست و پایانی هر  شود، احتماال پرده بنا به این نظریه، یک داستان سینمایی از سه پرده تشکیل می 

شمار تضاد داستانی است  دقیقه. در این بین هنر مؤلف در ایجاد بی 60ی میانی  دقیقه و پرده 30تا   20یک  
صنعتی هستند، جزئیاتی که با دقتی  ر محرک این ماشین شبهکه با پیوند و ترکیب نقاط عطف و میانی موتو

کنار  مهندسی در  گرفته  دیگریکشده  پیشقرار  کنش  قِبَل  از  تنها  داستان  عطف  نقاط  ایجاد اند.  برنده 
 شوند، کنشی که خود منبعث از تضاد محوری کلیت اثر است.  می

میلی تعمدی به  شد، بیجهانی تحسین می  هایهایی که در جشنوارهیک ویژگی نسبتاً مشترک میان فیلم
ها عموماً بدون کنش مرکزی متداول  گویی متداول سینمای کالسیک بود. پیرنگ داستانی این فیلمداستان

شد، در طول روند فیلم واجد اهمیت چندانی نبود. موفقیت جهانی  ای آغاز میبود یا اگر با تضاد محوری

با عدم البته  در   این جریان  نقدنویسان حکومتی  گیشهاقبال  تند  انتقادات  های سینماهای داخل کشور و 
ها  هایی با تایید نهادهای دولتی ممکن بود و اعتبار جهانی این فیلمهمراه بود. هرچند که تولید چنین فیلم

 ضرر بود اما چندان مورد مهر حکومت قرار نگرفتند. در هر صورت برای رژیم بی

انتهایی دههایران در سالای سینمای  موفقیت جشنواره ی هفتاد در سطح  ی شصت و آغازین دهههای 
ساختاری در جهان و ایران. از یک سو فروپاشی جوامع از نوع شوروی و   جهانی، مقارن بود با تغییرات

استیال و فتح جهانی نولیبرالیسم، از سویی دیگر پایان کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی، مرگ خمینی، 
 ی سازندگی. ی ایران به نام پروژهآغاز خصوصی سازی جامعه پایان جنگ،

خصوصی روند  اولویت  در  و  اهمیت  مرور  به  ایران،  سینمای  هنریسازی  شکوفایی    سینمای  و  زائل 

ها  های سینمای ایران یا سلبریتیزمان شد. اصوالً ستارهسازی همی ستارهبا بروز پدیده  سینمای تجاری

  سینمای هنری ی روند تاریخی نولیبرالیسم در ایران و انکشاف بازار سینما بودند. مشخص است که  زاده
 ی تولید محو شده است.  سازی را نداشته و به مرور از عرصهتوان حمل بار گران ستاره

دهد، نشان می سینمای تجاریسازی در سینمای ایران خود را در وجه مسلط روایی در این میان ستاره

سازی سینمای  یِ سلبریتی . کارخانهمحوریی کشمکشنظریهی  یعنی در پیگیری و کاربست مصرانه

کند.  ساخت و پرفروشْ محصول خود یعنی سلبریتی را تولید میهای به اصطالح خوشایران به مدد فیلم
سازی اوج  ی سینما با نمود فرهنگ ستارهی ایران در عرصهسازی جامعهکه، روند خصوصیمختصر این

محوری را چون آئین ی کشمکشگویی هستند که نظریههایی که برآمده از سینمای داستانگیرد، ستارهمی

بهتخطی میمی کار  ناپذیری  و  پایهگیرند  ایران  سینمای  در  نوینی  مذهب  میگسترانند،  که  گذاری  شود 
آیین  پذیرش است، مذهبِ سینمایِ رواییِ متکی بر کشمکشتخطی از آن کفر و غیرقابل این  محوری. 

ویژه با جوایز کن و اسکاری که  ت، بهناپذیر آموزش سینمایی در ایران بدل شده اسمذهبی به بخش جدایی
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محوری و استفاده از شخصیت چند ی کشمکشتضمین موفقیت را با پیروی از بیان روایی منطبق بر نظریه
 کردند.  کارمند در چند فضای آپارتمانی تهران، تضمین می

شود که  یوع مشر  یداستان زمان  ککند: »یبندی میمحوری را چنین جمعی کشمکشرائول روئیز نظریه
  ی خواهد. از آن نقطه به بعد، با انحرافات مختلف، همهینم  ی گریخواهد داشته باشد و دیرا م  ی زیچ  یکس

 [  2«] شوند.یم دهیچ محوری تضاد ن یعناصر داستان حول ا

محوری با شکوفایی سینما و گسترش توان روایی  ی کشمکشدر روند زایش صنعت سینمای آمریکا، نظریه
ناپذیر  محوری چون قانونی خدشهی کشمکشی عمل ارائه شد. امروز نظریهدراماتیک این رسانه در عرصهو  

زمان با افول سینمای هنری، این قانون بنا به طبع روح ایرانی، از قانون به  کند. اما در ایران، همعمل می
 [ 3شکل داد و تنها اصل ممکن شد.]مذهب تغییر

ی بیانی نمودهای ایدئولوژیک جمهوری اسالمی  محوری، مؤثرترین شیوهکشمکشی  رسد نظریهبه نظر می
ترین ابزار روایی نظم مستقر، روایت رسمی از خود زندگی،  ی سینما بوده است، بهترین و رسمیدر رسانه

بندی جدید ایدئولوژیک به نمایش درآوردن« به  روایت غایی از حقیقت. »واقعیت موجود را در یک بسته
نظریه  این طریق  از  را  خود  تنها  سینما،  فرمت  در  اسالمی  جمهوری  ایدئولوژی  که  ی  معناست 

اصیلکشمکش به  است  توانسته  سینمای محوری  بیانی  کند. شکل  بیان  ممکن  رساترین شکل  و  ترین 
می هنری  سینمای  از  گرفتن  سبقت  با  که  تواناییتجاری  بروز  به  نهفتهتوانست  بپردازد،  های  خود  ی 

رین شکل بیان ایدئولوژیک جمهوری اسالمی بوده است. در این میان جریانی از سینمای تجاری  تدقیق
تعمیق ریشه با  نظریهکه  متکاملی کشمکشهای  زبان سینمایی  به  یافتند، عقبهمحوری  ی  تری دست 

 دهند.جریان »سینمای کارمندان بانک« را تشکیل می

 یی در »سینمای کارمندان بانک« نماتعرض به واقعیت با دستکاری ذهن: واقع

پرسشی که باید پاسخی برای آن یافت از این قرار است: چرا با افول سینمای هنری، این جریان خاص  
ای وجه تمایز این  کننده)»سینمای کارمندان بانک«( از دل سینمای تجاری بدنه جدا شد؟ چه عنصر تعیین

تع عنصر  این  اگر  است؟  بدنه  سینمای  و  خاص  نظریهیینجریان  کاربست  و  تعهد  تنها  ی  کننده 

گر جدایی یک جریان خاص سینمایی تواند تبیینخود نمی خودی گویی باشد، بهمحوری در قصهکشمکش
ی جریان »سینمای کارمندان بانک« با واقعیت تصویری است.  کننده در برخورد ویژهباشد. ویژگی تعیین

با واقعیت و نحوهی بسیار ویژهجهی این جریان سینمایی مواوجه متمایزکننده ی تصویرسازی از  ی آن 
 واقعیت است. 

ویژگی بنیادین جریان سینمای هنری ایران، نفی داستان و تالش برای نزدیکی به واقعیت جاری زندگی  
توان داشت، موضوع این  ای از آن میکه تا چه حد در این مورد خاص موفق بودند یا چه ارزیابیبود. این
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ایننوشته   در  آگاهانهنیست.  تالش  بر  است  بهتر  و  جا  تحمیلی  فضای  امحای  برای  هنری  سینمای  ی 
 کم تالش برای نزدیک شدن به سینمای مستند تاکید شود.  گویی و ثبت واقعیت یا دستناپذیر داستانچاره

مستند   اتفاقی که با حذف سینمای هنری و چیرگی »سینمای کارمندان بانک« افتاد، دگردیسی واقعیت
شیوه یک  از  باید  جنبه،  این  بهتر  درک  برای  بود.  خبری  گزارش  به  هنری  متداول  سینمای  نسبتاً  ی 

 . reality showسازی تلویزیونی در جهان یاد کرد، نمایش واقعیت یا برنامه

ی تلویزیونی مدعی بازسازی واقعیت است، بدین معنا که یک یا چند امر واقعی را توسط  این نوع برنامه
اند، میزبان  کنند. برای مثال، افرادی به یک مهمانی شام دعوت شده نابازیگران و افراد واقعی بازسازی می

ی استعدادیابی موسیقی لحظات  هکنندگان یک برنامکنند. یا شرکتو مهمانان هر یک نقش خود را بازی می
طرف و مستند  اصطالح بیهای بهمختلف اضطراب، هیجان، شادی، غم، خشم و غیره را در برابر دوربین

نوع  ثبت می این  با  ی  ونیزیتلو   یهاشی نماکنند.  آم گیری»اعترافبخش  معموالً    یعنی  شوند،یم  ختهی« 
آن    قطعات کوتاه مصاحبه بازی می  افرادی که نقش خودکه در  رو  کنند،را    یکه رو   ییدادهایدر مورد 

 .  کنندیآن فراهم م یرا برا   نهیزم ا ی کنندیتأمل م شوند یداده م شینما  صحنه

مشکل اخالقی »نمایش واقعیت« بازی کردن افراد در نقش واقعی خود و تحمیل این بازی به مخاطب  
کاری  محوری را با دستی کشمکشنظریهتحت عنوان واقعیت است. حال اگر مکانیسم روایی منتج از  

یابیم. جریان سینمای هنری  ی اساسی »سینمای کارمندان بانک« دست میواقعیت ترکیب کنیم، به شیرازه
در تالش بود که داستان را از زندگی واقعی عقب براند. هوشمندی جریان »سینمای کارمندان بانک« در  

ی نگاه مستندگرای سینمای  کرد، بدین معنی که با قبضه  این بود که از جهت عکس حرکت خود را آغاز
تازه ایدئولوژیک  برداشت  از وجه مستندگونههنری،  واقعیت  ای  تقلیل  یعنی  داد،  ارائه  ی سینمای هنری 

(.  Reality showمستند به یک گزارش خبری، بازسازی یک خبر گزارشی در قامت نمایش واقعیت )
کنند. در  ی گزارشی را، در کسوت افراد واقعی بازی میپاافتادهخبر پیش   ای، یکبدین نحو، بازیگران حرفه

نمی پیش  روایت  مرجعیت  دادن  قرار  سوال  تحت  برای  امکانی  هیچ  عمالً  صورت،  منش  این  آید. 
توتالیتاریستی روایت در »سینمای کارمندان بانک« از تعویض واقعیت مستند با گزارش خبری، از مکانیسم  

 شود. محوری، منبعث میی کشمکشکالسیک یعنی نظریهروایی سینمای  

شود و تا پایان داستان،  محوری با برهم خوردن تعادل شروع میی کشمکشآغاز هر داستانی بنا به نظریه
الیه میان  تنش  و  تضاد  ایجاد  بیانجامد.  ثبات  به  باید  نامتعادل  وضعیت  وضعیت  این  یک  مختلف  های 

اصطالح دوربین روی  طلبید: تصویربرداری بهای را مییز، تصویربرداری ویژهنامتعادل، گاه از نظر فرمی ن 
اما با گذشت زمان در   شانه. به طور سنتی این شکل از تصویربرداری در سینمای مستند متداول است، 

شبیه به  بنا  را  خود  اعتبار  داستانی  فیلم  یک  که  جایی  تا  شد.  متداول  داستانی  های  سازیسینمای 
ها مستندتر باشند، باورپذیری جهانِ مرجعِ فیلم مورد نظر  آورد. هرچه شخصیتاش به دست میمستندگونه
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تر، نزدیکی و قرابت به سینمای مستند، چه از نظر  تر است. جعل واقعیت به هدف باورپذیری بیشبیش
»سینمای    ی جریانمایهمحوری بنی کشمکشزمان افراط در نظریهتصویربرداری چه از نظر تدوین، هم

 کارمندان بانک« در ایران بوده است.  

محوری، عجین با گزارش خبری به دستکاری تعمدی و پر رمز و راز ساختن ی کشمکشکاربست نظریه
ی جمهوری  جا نمایندهشود. اعجاز و پذیرش روایت، برتری محض راوی که در اینذهن مخاطب منتهی می

 ای بوده است.  ن ترکیب هوشمندانهاسالمی در ذهن مخاطب است، از تبعات چنی

 بازنمایی جنبش اصالحات: محتوای »سینمای کارمندان بانک« 

ی کلی سینمای  در حقیقت، سینمای رسمی ایران پس از زدوده شدن تدریجی سینمای هنری به عرصه
کرد که  ای تالش تجاری بدل شد. در این بین، و پس از امحای تدریجی سینمای هنری، جریان سینمایی

قاطبه از  را  بدنهخود  سینمای  تجاری  فیلمی  از  یعنی  کند،  جدا  ایران  یا  ی  پروپاگاندا  که مشخصا  هایی 
نظریهسرگرم از  منتج  سینمایی  بیان  به  تسلط  با  جریان  این  بودند.  وجه  ی کشمکشکننده  در  محوری، 

روشنفکری بود و درگیری  ی شبهها پردازیی سینمای ایران بود، حاوی سخنی عمدهظاهری متمایز از بدنه

می مدرن  مسائل  حول  آن  چکمحتوایی  دروغ،  خیانت،  جمله  از  بینچرخید،  و   های  هویت  بانکی، 

ساز  کارتر سینمای رسمی ایران )جریان سرگرمیهذا. جدایی کامل این جریان با جریان محافظه علی قس
تر بودن این  های مطرح آن ایجاد شد. موجهالمللی فیلمو پروپاگاندیست(، پس از حصول چند موفقیت بین

تنیده بود. حاصل کار،   هم طلبان حکومتی درسازان آن به اصالح جریان با گرایش مشخص سیاسی فیلم
 کنیم. ای است که از آن با عنوان »سینمای کارمندان بانک« یاد میجریان سینمایی

کار حکومت شناخته شوند، تگان جناح محافظهخواستند به شکل علنی به عنوان وابسسازانی که نمیفیلم
ی امن  طلبان، با حفظ فاصلهطلب بودند که بنا به رندی و ذکاوت اصالح سازان اصالح ای از فیلممجموعه

طلبان  جا طرح انتقاد اصالح کردند. در اینو بنا به مصلحت نظام، در آثار سینمایی خود انتقاداتی هم طرح می
ندار اهمیتی  سینما  موجهدر  جریان  در  ایران  رسمی  سینمای  بدانیم  که  است  آن  مهم  )یعنی د،  خود  تر 

عمده بیان  و  بروز  بانک«(  کارمندان  بوده»سینمای  طبقاتی  به  ی  بنا  که  دامنافسانهاند  که    گستری ی 

 شوند. شناخته می ی متوسط طبقههای خود ترویج دادند، به نام عیت ریشهطلبان برای مشرواصالح 

های شهرهای بزرگ ایران و از آن میان، عمدتاً تهران اتفاق  »سینمای کارمندان بانک« عمدتاً در آپارتمان

ک«  لنگه یا سرخس، به همان میزان در جهان »سینمای کارمندان بان افتد. مناطقی مانند جوانرود، بندرمی
یِ  غریب و اگزوتیک هستند که برای یک اروپایی. اصوال سویِ نگاهِ این سینما به جهان از منفذ نگاه خیره

که   جاآن نشدنی دارد. ازگذرد، نگاهی که در آن، حتی جنوب شهر تهران هم حکم یک دیگریِ رامغربی می
از ایران و چند سفر توریستی خارج از    سازان ایرانی تنها به نقاط محدودیی فیلمیِ زیستهاحتماال تجربه

https://wp.me/p9vUft-oi
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های آپارتمانی  شود، اگزوتیک بودن فضای خارج از تهران، در این آثار بسیار هویداست. خانهتهران ختم می
ی ورشکستگی است. در  یا کاسبی در آستانه  های زبانهای کارمند یا معلمها متعلق به شخصیتاین فیلم
ان هم نقش دارند اما در نبرد با کارمندان بانک، تنها تجاوزگران به حریم  ها کارگران و فرودستاین فیلم

شود، در ی جامعه هستند. البته چنین بینشی وقتی به زبان سینمایی ترجمه میخصوصی افراد فرهیخته
 ی اسکار همراه است.  سطح جهانی با اقبال فراوان و حتا جایزه
ترین شکل ممکن از طریق  تواند به موفقی ایران، میبه جامعه  ایچنین محتوایی، مملو از چنین نگاه خیره

توانسته از طریق ابزار روایی دیگری  محوری متجسم شود. این محتوای ویژه احتماالً نمی ی کشمکشنظریه
ی  دستی اثر سینمایی را در خود تا به پایان حفظ کند، ارائه شود. از این جهت نظریهگونی و یککه هم

ی ایران. »سینمای  یْ روکشی ایدئولوژیک است برای فروپوشانی تضادهای اصلی در جامعهمحور کشمکش
چنان  کارمندان بانک« موفق شده است بیان ایدئولوژیک رژیم از امحای تضادها به نفع نظم مسلط باشد، آن

 ند.کاهیدطلبان با هر انتخابات تمامی تضادهای جامعه را به تضاد بد و بدتر فرو میکه اصالح 

 بحران خاستگاه تاریخی: سرنوشت »سینمای کارمندان بانک« پس از قیام ژینا

افق ژینا  انقالبی  پیشِخیزش  را  متعددی  جامعههای  آنروی  مهمترین  است،  کرده  ترسیم  ایران  ها،  ی 
احتمال سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی است. گذار موفق این خیزش انقالبی به انقالب و طراحی بدیل،  

آورد: سینما در فردای بدون جمهوری اسالمی چه موقعیتی خواهد  پرسش آغازین ما را بار دیگر به میان می
که: پس از انقالب )در صورت موفقیت آن( چه بر سر »سینمای کارمندان بانک« خواهد  تر اینداشت؟ دقیق

 را تولید خواهد کرد؟  آمد؟ چه عناصری در خود فرآیند انقالب وجود دارد که سینمای متناسب با آن

بازگشت انقالب شود. در صورت سرنگونی  ی بیاجازه دهید تصور کنیم که خیزش انقالبی ژینا وارد مرحله
تغییر   یا  است،  مواجه  احتمال  دو  با  تاریخی  روند  یک  در  انقالبی  وضعیت  اسالمی  جمهوری  انقالبی 

ی جمهوری اسالمی باشد.  طعی از تجربهی طبقاتی و سیاسی به شکلی که گسستی قانهگرستمساختارهای  
جامعه صورت،  این  نهادهای  در  ساختن  با  خود،  جنسیتی  و  اتنیکی  گوناگونی  در  ایران    مندقدرتی 

این وضعیت سینما   در  نوین مسلط خواهد شد.  قدرتی  بلوک  و  از خود حفاظت خواهد کرد  دموکراتیک 
یِ خود در  بدل شود و به زبان روایی و دراماتیک ویژه  رو ِتواند به یکی از ابزارهای فرایند انقالبی پیشمی

یِ انقالبی مسلح گردد. اما احتمال دیگر این است که وضعیت انقالبی پس از سرنگونی  طی این پروسه
 رژیم به انقالب ساختاری در سطوح طبقاتی دست نیابد و تنها تغییر شکلی کمابیش سیاسی ایجاد شود.  

تعمیق چه  دو وضعیت،  هر  بیرونی    در  تغییر  چه  طبقاتی،  ساختارهای  در  ژرف  تغییرات  و  انقالب  مداوم 
سیاسی، جریان رسمی سینمای ایران به طور عام و »سینمای کارمندان بانک« به طور خاص، به احتمال  

افتد از این قرار است که این سینما خاستگاه تاریخی خود  زیاد جایی در آینده نخواهند داشت. اتفاقی که می
به احتمال زیاد از دست خواهد داد. اما با یک تفاوت در دو وضعیت یاد شده: در وضعیت نخست، یعنی  را  
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پیروزی کامل انقالب و تغییر ساختارهای مسلط طبقاتی و تعمیق انقالب، به طور کامل »سینمای کارمندان  
تاریخی محو می افق  از  بانک« در  تغییر سیاسی صرف پس  یعنی  رژیم،  شود، در حالت دوم،  سرنگونی 

ی خود به  طلبانههای دیگر، با همان بیان سیاسی اصالح »سینمای کارمندان بانک« با دگردیسی در فرم
ی تر شدن موضوع شاید مثالی دربارهدهد. برای روشنی خود در شکلی دیگر ادامه مییافتهزیست دگردیسی

 از دست رفتن خاستگاه تاریخی، به فهم ماجرا کمک کند.

تواند جالب توجه باشد. برخی از  ی مسعود کیمیایی پیش از قیام بهمن و ارتباط آن با پس از قیام میسینما
شان ها و کاله مخملیهای کیمیایی شامل موضوعاتی است که به ناموس، غیرت، مردانگی، لوطیفیلم

ی سینمای  ای از ارجاعات موضوعکم در سطح ظاهری بخش عمدهدست  57ارتباط داشتند. قیام بهمن  
شان قالب دیگری  پرستیها و ناموسکیمیایی را از انتفاع ساقط کرد. کاله مخملی از مد افتاد و ادبیات لوطی

ی کیمیایی بر تداوم ساخت آثاری که تاریخاً متعلق به پیش از قیام بهمن بودند، پیدا کرد. اصرار و عالقه
 ی از دست رفتن خاستگاه تاریخی است. نمونه

فارسی پس از قیام بهمن از بین  حقیقتاً تمامی نمودهای فیلم  57جاست که آیا با انقالب  ایناما پرسش  
فارسی نمودهای اساسی خود را از جمله کاباره، زن رقصنده، لوطی و کاله  رسد که فیلمرفت؟ به نظر می

شده تا همین  سیمخملی را از دست داد، اما محتوای خود را در شکلی دیگر تکثیر کرد و در حالتی دگردی
دهد. این همان احتمال دوم است که در مورد قیام  امروز در سینمای تجاری ایران به زیست خود ادامه می

بهمن و سینمای پس از آن رخ داد. اگر انقالب نتواند به شکلی رادیکال از ساختارهای مسلط فرهنگی،  
گردیسی خود همچنان بازتولید سینمای  طبقاتی، سیاسی موجود درگذرد، سینمای پس از انقالب نیز با د

روی خیزش انقالبی ژینا قرار  پیش از انقالب خواهد بود. این همه، تنها وابسته به نبردی است که پیش
 دارد.  

 های ولی فقیه چه کنیم؟ با لنی ریفِنشتال

بر سر   این قرار است که چه  از  نیست  از لطف  به آن خالی  اندیشیدن  به  پرسشی که  هنرمندان وابسته 

های رژیم، آنان که  رو، جنبش با پروپاگاندیست آید؟ در صورت پیروزی انقالب پیشجمهوری اسالمی می
کردند،  کردند یا قتل عام کودکان سوری به نام دفاع از ناموس حرم را تبلیغ میرژیمِ چوب دار را تطهیر می

ند و بلندگوی رژیم در قتل و تجاوز و شکنجه بودند، ساختچه کند؟ سرنوشت کسانی که تاریخ را وارونه می
 [ ولی فقیه چه باید کرد؟4های]شود؟ در یک کالم با لنی ریفِنشتالبعد از انقالب چه می

ی آلمان با ریفِنشتال پس از جنگ فارغ از مشی عمومی پسا جنگ دولت آلمان غربی نیست.  برخورد جامعه
ه صرف وقت در مورد آن نیازی نداریم. این همان مشیِ فراموشی  در یک کالم: گذشته گذشته است و ما ب

 [ 5جمعی است.]دسته 
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های سینمایی آلمان را تولیدکرد.  ترین پروژههای پایانی رژیم نازی یکی از بلندپروازانهریفِنشتال در سال

پرخرج  نام  ساخت  به  نازی  آلمان  دوران  تمام  سفیدِ  و  سیاه  فیلم  بودجه6] جلگهترین  با  تا    ی[  هفت 

آغاز شد. گویا هیتلر شخصاً به این پروژه    1943 مارک توسط لنی ریفِنشتال در سال میلیون رایش هشت
 [ 7ی فیلم داده است.]برای تامین بودجه دستور مستقیمیبسیار عالقه داشته و 

که امکان تصویربرداری فیلم در اسپانیا با بازیگرانی اسپانیایی   جاگذرد و از آنداستان فیلم در اسپانیا می
رود.  ار اجباری میهای کممکن نبود و به بازیگرانی غیرسفیدپوست نیاز داشتند، ریفِنشتال به سراغ اردوگاه

- سالتسبورگ  [ اردوگاه8ترین فیلم نازی، ساکنان سینتی]لشگر پرهزینهماجرا از این قرار است که سیاهی 

  1940 هایهای سینتی و روما بین سال[ هستند. این اردوگاه محل حبس و نگهداری خانواده9اکسگالن]م

ی دروغ که پس از بازی در فیلم به  ها و با وعدههبود. ریفِنشتال با فریب و فشار بر این خانواد  1943 تا
ها را درخواست کرده است،  که او شخصاً از »پیشوا« آزادی این خانوادهشوند و اینآشویتس منتقل نمی 

هایی که  تر خانوادهبرداری بیشلشگر الزم برای فیلم خود را فراهم آورد. و البته پس از پایان فیلم  سیاهی
 [10های گاز سپرده شدند.]ده بودند به اردوگاه مرگ آشویتس منتقل و نهایتاً به کورهدر فیلم بازی کر

[ را جهت روشن ساختن 12]زمان سکوت و تاریکی[ فیلم مستند  11نینا گالدیتس]  1982در سال  

  ی نشاهدا  ستیگالدی تولید فیلم ریفِنشتال و استفاده از زندانیان اردوگاه کار اجباری ساخت.  ماجرای پروسه
  فنشتال یر   ه یعل  یاند و اتهامات جدجان سالم به در برده  ی کار اجبار  ی هاکه از جنگ و اردوگاه  ابدییرا م

 ،بدون دستمزد  یبردارلمیف  یانتخاب و برا   کار اجباریها را در اردوگاه  شخصاً آن  ریفِنشتال:  کنندیوارد م
   .بود کرده  مجبور به بازی در فیلم

، ریفِنشتال از کارگردان این فیلم به جرم افترای  WDRبار نمایش این فیلم از تلویزیون  پس از تنها یک
که بازیگران فیلم )که برخی از آنان در زمان  . با اینکندیت میدادگاه شکاکذب و تخریب شخصیت به  

اند( در حمایت از کارگردان، علیه  های مرگ هیتلری جان به در بردهاند و از اردوگاهتولید فیلم کودک بوده
ریفِنشتال خاتمه میریفِنشتال شهادت می نفع  به  دادگاه  به طور  یادهند،  فیلم،  این  نمایش عمومی  بد و 

 [ 13قانونی همچنان ممنوع است.]

تحسین    برخی از جریانات فمینیستی آلمانفارغ از این، ریفِنشتال، همچنان به عنوان زنی موفق و پیشرو در  

ی عکاسی  )مثال پروژه اشانگیز او، اکتشافات توریستیشود. گرایش جنسی ریفِنشتال، زندگی هیجانمی
او در آفریقا( و مواردی از این دست، ممکن است توجیهاتی فردی برای استثنا شدن زندگی یک فاشیست  

ای است  مسئله اصوال فردی نیست. این چه گرایش ساختاریفراهم آورد، اما باید به یاد داشته باشیم که  

ی  خورده است؟ هر نوع پژوهش در مورد نسبت جامعهظاهر شکست ی بهکه همچنان حافظ و ضامن گذشته

https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/riefenstahls-geburtstag-polarisiert-medien
https://babylonberlin.eu/programm/festivals/roma-filmfestival/5033-ake-dikhea-zeit-des-schweigens-und-der-dunkelhei
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/gps/31/3/gps310304.xml
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توان با در نظر گرفتن  [ اما می14ی فاشیستی آن خارج از موضوع این نوشته است،]امروز آلمان با گذشته
 ای پیشین را گویاتر ساخت.  هاین مثال استدالل بخش

رو، دو طریق  در صورت پیروزی خیزش انقالبی ژینا به تعمیق انقالب، در صورت پیروزی انقالب پیش
های ساختاری پیشین یا انقالب  گیرد. تغییر ظاهری سیاسی و تداوم ستمروی جنبش قرار میمتفاوت پیش

های رژیم جمهوری اسالمی،  تیک. لنی ریفِنشتالهای جمعی دموکراساختاری و تالش برای بنا نهادن بدیل
 تنها در حالت دوم خاستگاه تاریخی خود را از دست خواهند داد. 

های حاکمیت، و در یک کالم  اگر انقالب تنها به شکلی از اصالحات سیاسی، همراهی جناحی از جناح 
چنان  برکنار نخواهند ماند. هم تغییر شکلیِ سیاسی منتهی شود، هنر و مشخصاً سینما از این تغییر ظاهری

اند،  های رژیم تاکنون به پیش بردهوجه مسلط هنری و سینمایی همان الگویی خواهد بود که لنی ریفِنشتال
های پربسامد  ی طبقاتی موجود، ضدیت با کثرتسازی از اکثریت ساکنان ایران، بیان سلطهیعنی دیگری

ین صورت، هنرمندان وابسته به جمهوری اسالمی، آنان که  زندگی و حافظان وضعیت تاکنون موجود. در ا 
های بروز قیام ژینا بودند، در روندی آرام و بطئی در ساخت جدید  بخشی از مشکل جامعه بودند، از ریشه

با چهرهجامعه بیانی و روایی،  ابزار  بینش، همان  باز خواهند کرد. همان  ایران جای  تازه مجدداً  ی  هایی 
ها رخ خواهد داد، اما همان قدر ظاهری و  ی فیلمای در پوستهشد. احتماال تغییرات صوریبازتولید خواهد  

 فارسی پس از انقالب گویای آن است. فارسی پیش از انقالب و فیلمپاافتاده که تمایز میان فیلم پیش

پروسه در یک  تنها  ایران  از شکل و محتوای سرکوبسینمای رسمی  انقالبی  ارتجاعی خوی  به  گر و  د 
گشاید،  ای را میاش مسیر ناشناختهشود. زمانی که انقالب در پراتیک خودزایندهسینمایی مردمی بدل می

طور جمعی تجربه نشده است. و این همه به   یابد. زبانی که احتماالً تا پیش از آن بهای میهنر زبان تازه
 روی خیزش انقالبی ژینا پیوند خورده است. نبرد پیش

ی سینما اندیشید: سینما چه امکاناتی برای روایت زندگی دارد؟  توان به امکانات زبانی رسانهمی  در این بین
بیابد، یا تکشدگان به چه شکلی میروایت محذوف بازتاب  هایی که هر یک  تک انسانتواند در سینما 

کند.  ت ربط پیدا میتنهایی روایتی دارند؟ ارزش روایی هر زندگی به چیزی ورای بازار و گیشه و تجار به

می که  دیگری  جهان  تکدر  بسازیم،  تک توانیم  رویاها،  کابوس تک  اضطرابتک  تمامی  تمام  ها،  ها، 
ی  انگیز امید و جوشش هیجان زندگی در چشمانمان، تمام این جزئیات، در بیان سینمایی ویژهلحظات شعف
گیرد، نه آیینی جزمی و  ضایی انسانی قرار مییابند. روایت و ابزار دراماتیک در خدمت تولید فخود بروز می

ی تضادمحوری در  گونه که نظریهی مختصات یک فیلم سینمایی، آنکنندهمذهبی بر سر انسان و تعیین
ایران به آیین مذهبی بدل شد. شاید انقالب پیش رو، زبان ناپیدای سینمای تاکنون ناموجود را نیز کشف  

 کند.
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است. ریفِنشتال شخصاً نقش   اوژن آلبرت سینمایی خود( ارزیابی شده است. این فیلم اقتباسی از اپرایی با همین عنوان از 

 کند.شخصیت اصلی فیلم را بازی می 

[8 .]  Sinti   ای از روماها  ها زیر گروه قومی نام یک قوم ساکن در مرکز، غرب و شرق اروپا. سینتیRoma    هستند. در
بردند  رسمی کار می به صورت حقوقی و    Sinti und Romaرا به جای    “Zigeunerزبان آلمانی تا پیش از این ” 
شود. در فارسی همچنان از »غربتی« یا »کولی«  ها( در نظر گرفته می آمیز )از نظر سینتی که نامی تحقرآمیز و تبعیض 

 آمیز باشند. شود. شاید این واژگان نیز حاوی باری تحقیرآمیز و تبعیضاستفاده می 

[9]. Zwangslager Salzburg-Maxglan 

نگار در مونیخ با انتشار خبری به ماجرای سوءاستفاده از زندانیان اردوگاه کار اجباری  روزنامهیک    1949در سال    [. 10]
سازی، دادگاه رای به  نگار به جرم افترایِ کذب و بدنامکند. با شکایت ریفِنشتال از این روزنامهتوسط ریفِنشتال اشاره می 

درخواست رسمی از مقامات فرانسوی جهت انتقال نگاتیوهای  ای برای  دهد. همین رای حقوقی پایه برائت ریفِنشتال می 
های فیلم خود را  شود. سرانجام و با حمایت چندین وکیل برجسته از سراسر اروپا، ریفِنشتال راش فیلم به ریفِنشتال می 

 شود. سال پس از سقوط رژیم نازی، نمایش عمومی فیلم آغاز می   9، یعنی  1954مونتاژ فیلم در سال  گیرد و بعد از  پس می 

[11].  Nina Gladitz 

[12]. Zeit des Schweigens und der Dunkelheit 

 قابل مشاهده است.  این لینکاین فیلم در 

ی فیلم  درآمد و مدتی بعد در جشنواره این فیلم پس از چهل سال در دانشگاه فرایبورگ به نمایش   2022در سال   [. 13]
 دار است. سینتی و روما در برلین. اما به شکل قانونی همچنان نمایش عمومی این فیلم به دلیل شکایت ریفِنشتال مساله 

برای رفع هر نوع سوءتفاهمی باید تاکید کرد که هدف از اشاره به این مثال مطلقاً قیاس رژیم نازی با رژیم جمهوری    [. 14]
شمار جنایت سیستماتیک علیه بشریت،  اسالمی نیست. در این مورد باید اندکی محتاط بود. رژیم نازی تنها در یکی از بی 

ای امحا کرده است. توحش آشکارِ  ها انسان را به شکل یگانه در تاریخ بشر، در ابعادی صنعتی و با نظمی کارخانهمیلیون 
عاد غیرقابل درک و عمیق جنایات رژیم نازی شود. با این همه نمودهای  نظام جمهوری اسالمی نباید موجب تقلیل اب

 فاشیستی رژیم جمهوری اسالمی را باید تحلیل و ارزیابی کرد.  

 

 3fD-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/nationalsozialismus/kz-haeftlinge-als-komparsen-tiefland-gilt-als-unpolitischer-kitsch-doch-der-riefenstahl-streifen-ist-nazi-hetze_id_51058629.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugen_d%27Albert
https://www.spiegel.de/politik/die-tiefland-odyssee-a-00fca068-0002-0001-0000-000028955451?context=issue
https://www.youtube.com/watch?v=sZpUtJUeWkg
https://wp.me/p9vUft-3fD
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 ی قدرت انقالب ،یاس یقدرت س

 

 2022نوامبر  20

 ی کمال خسرو : ینوشته

 

انقالبی«، نقش و جایگاه آن در جنبش  ی تازههدف جستار پیشِ رو معرفی و ارزیابی مقوله ی »قدرت 

مقوله می این  پرتو  در  است.  سیاسی«  با »قدرت  تمایزش  و  دقیقاجتماعی  تصویر  کارکرد  توان  از  تری 

ی  ن به یاری مقولهتوامی  چنینهمدست داد.  نیروهای دخیل در فرآیند انقالبی، پیش و پس از انقالب، به

ابزار مفهومی مناسب با  انقالبی«  تواناییتر و دقیق»قدرت  ارزیابی  به  انقالبیِ  تری  نیروی  امکانات  ها و 

ه،  طاجتماعی استوار بر سل  طبخشی پرداخت که هدفش، با پرچم و شعار چپ، از میانْ برداشتن روابرهایی

. اما  ست ی تازه ن  یریتعب  ،یادب  یفیعنوان توصبه  «ی اصطالح »قدرت انقالب  گمانیبستم و استثمار است.  

 است.   یاتازه  یو نظر ی عنوان ابزار مفهومآن به ی اصطالح و معرف  نیاز ا ییزدا ییآشنا جانیهدف ما در ا
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 قدرت سیاسی 

کوشد سازوکار زندگی  هر نظام حاکم عبارت از دستگاهی سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک است که می

که این سازوکار  ها تحمیل کند، به نحویای معین تعریف، و به آناجتماعی معینی را برای اعضای جامعه

ور اعم،  طمعین بهبقاتی  طبقه یا  طدر تحلیل نهایی، ضمن تأمین منافع سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک  

بقات، از  طبقه یا طور اخص، باشد. منافع این بخش از  طبقات، بهطبقه یا طهایی از این  ضامن منافع بخش

بقات نیست، اما مرزها و هویتی چنان روشن و دقیق  طبقه یا  طگمان در تضاد با منافع عام آن  سو بییک

این مرزها و هویت را تعریف  چه  آن  قابل تمیز است.  های دیگری نظام حاکم معینی از نظاممثابهدارد که به

 است.  سیاسی  قدرتکند و ضامن هستی، بقا و دوام نظام حاکم است، می

ای گسترده، پیچیده و  قدرت سیاسی محدود و منحصر به نیروی اجرایی نظام حاکم نیست، بلکه شبکه

هایی است که هستی نظام حاکم  ها، مقررات، قوانین و مجازاتدستورالعملها، طبافته از نهادها، ارتبادرهم

ه  طگمان قدرت سیاسی برای اِعمال این قدرت نیازمند و متکی بر بازوهای اِعمال سلکند. بیرا تضمین می

ها و تحت عناوین گوناگون و نیز  و زور خود، مانند پلیس، پلیس مخفی، ارتش و نیروهای مسلح در شکل

هاست. اما ظرف فراگیری که قدرت سیاسی را توانا به ایفای نقش خود  ها و نهادهای اِعمال مجازاتنزندا

حاکمکند،  می جامعه،    ایدئولوژی  عام  ایدئولوژی  در  تنیده  که  خاصی  ایدئولوژی  همانا  است، 

است.]کنندهفراهم سیاسی  قدرت  مشروعیت  شیوه1ی  و  ابزارها  حقیقت  در  س[  در  زور،  اِعمال  احت ی 

که ایدئولوژی حاکم خود را بر »حقوق بشر« یا »دموکراسی« استوار  شود. اینایدئولوژی حاکم تعریف می

را ملهم    های استبدادی آن بداند و رأی آزاد اعضای جامعه را مبنای مشروعیت خود بداند و بنامد، یا در نظام

تضمین قدرت سیاسی نظام حاکم ندارد.  از سنن تاریخی قلمداد کند، تأثیری بر نقش ایدئولوژی حاکم در  

مبی حاکم  نظام  هر  برای  خود  لوبطگمان  بازنمایی  با  حاکم  ایدئولوژی  که  است  وضعیتی  حالت  ترین 

نحوی تأمین  آن، رفتار اجتماعی اعضای جامعه را به  ط بخش مسل  ط ی کل ایدئولوژی عام، و نه فقمثابهبه

ی  ات وجود نداشته باشد. اما تنوع »جرائم« و گسترش فزایندهو تضمین کند که نیازی به اِعمال زور و مجاز 

ها ایدئولوژی حاکم باالترین بخت  ها، حتی در جوامع مبتنی بر دموکراسی، که در آنها و زندانمجازات

ی دورشدنی فزاینده از این  ی کل ایدئولوژیِ جامعه را دارد، نشانهی نمایندهمثابهمعرفی و بازنمایی خود به

 های حاکم است. لوب نظامطم وضع 
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های دیگر ندارد. ویژگی رژیم جمهوری  ترین تفاوتی با نظامرژیم جمهوری اسالمی از این زاویه کوچک

ترین  رناکطایدئولوژیک باشد. خ تواند غیرِاسالمی این نیست که نظامی ایدئولوژیک است. هیچ نظامی نمی

بودن متهم   های دیگر را به ایدئولوژیکنامند و نظامک میایدئولوژی هایی هستند که خود را غیرها آننظام

الح »دموکراسی« است، زیرا  ط اصهای مبتنی بر بهها، نظامگونه نظامی اینترین نمونهکنند. شاخص می

الح  طاص کردنِ ایدئولوژی عام پشت بهکردن ایدئولوژی حاکم پشت ایدئولوژی عام و با پنهانها با پنهانآن

نمایندهی مجامعه را  بر ماهیت  کنند و میی کل جامعه معرفی میدنی، خود  ی  هطبقاتی و سلطکوشند 

بقات دیگر،  طبقه و  طهای دیگر  ی بخش خود بر بخشمنافع ویژه  یهطور اعم، و برسلطبقاتی خود بهط

 ور اخص، پرده بیندازند. طبه

به جایگاه ایدئولوژی حاکم ارتقاء یافته  ویژگی جمهوری اسالمی در این است که ایدئولوژی خاص آن، که  

ای مذهبی است و مشروعیت خود را در تحلیل نهایی نه از ساختاری اجتماعی و ناسوتی، است، ایدئولوژی

کند. بدیهی است که ادعای »جمهوریت« این رژیم، مانند  بلکه از دستورات و قوانین الهوتی استنتاج می

ارهایی برای اِعمال قدرت سیاسی، مانند پلیس و نیروهای انتظامی  هر رژیم دیگر، دستگاهی قضایی و ابز 

ها را  ظاهر، قوانین خود و اِعمال زور در رعایت و اجرای آنکم بهگذارد و دستو مسلح را در اختیار آن می

ن ناگزیر  داند. اما بنا بر ویژگی بُعدِ دیگر و حقیقیِ این نظام، ایدئولوژی حاکم آبه نظامی انتخاباتی متکی می

اند. نیروهایی مانند  است برای حفظ نظام به نیروهای دیگری متکی باشد که در این ایدئولوژی خاص تنیده

شبکه سپاه،  و  تکیهبسیج  روحانیت،  کثیر  و  متنوع  بسیار  نهادهای  جماعت،  امامان  هیئتهای  و  ها،  ها 

زادگان، حتی ت مقابر امامان و امامهای تولیهای حفظ، اجرا و حتی احیای مناسک مذهبی، سازمانسازمان

ها، ملزومات  ی اینوح آموزشی، همهطی سهای تازه، گسترش تعلیم مذهبی در همهزادهتولید و تکثیر امام

ه و زور قدرت سیاسی با اتکا به ایدئولوژی حاکم است. وابستگی اهرم اِعمال زور به این بُعد  طاِعمال سل

های جدایی منابع کسب مشروعیت برای  یات جمهوری اسالمی نشانهایدئولوژیک، از همان روز نخست ح

وری که اهرم نظامی و انتظامی دیگر نه  طدهد، بهاِعمال زور، از نهادهای مسئول اِعمال زور را نشان می

عنوان  ی دستگاه سرکوب و بهمثابهی عنصری »مشروع« برای حفظ و بقای قدرت سیاسی، بلکه بهمثابهبه

شود. خشونت دستگاه سرکوب رژیم در رویارویی با خیزش انقالبی  ری از هویت رژیم آشکار میجزئی ساختا

ها و کشتارهای پیشین وجود داشت و  قی و ساختاری همان خشونتی است که در اعدامط ی منجاری، ادامه

  ط و فق   طنک فقداند که حفظ و بقای آن، ایمرزی قائل بود، زیرا رژیم می و گونه حدتوان هیچبرای آن نمی

توانست مشروعیت خود را از  های آغازین حیات رژیم، قدرت سیاسی میاز این راه میسر است. در سال
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دهد،  ای که امروز حیاتش را در معرض تهدید قرار میقوانین الهی و ایمان مذهبی منتج کند، اما با مواجهه

های »مشروع« و »قانونیِ«  شود از اهرمیریق، حتی ناگزیر مطای جز سرکوب عریان ندارد و از اینچاره

نظر کند و ماهیت ساختاری دستگاه سرکوب  گذاشت، صرفاِعمال زور، که بُعد »جمهوریت« در اختیارش می

 را عیان سازد. 

 قدرت انقالبی 

ها  که اعضای جامعه دیگر نخواهند و نتوانند قاعده و قرارهایی را که قدرت سیاسی حاکم برای آنهنگامی

وار، جوشیده و برآمده از  ها تحمیل کرده است، بپذیرند و تحمل کنند و در جنبشی تودهتعریف و به آن

های پراکنده و کمابیش پنهان  های گوناگون مبارزه، از اعتراضیازیدن به شکلژرفای درونی جامعه با دست

تا شکل اعتصاب و تظاهرات خیابانی و مبارزهگرفته  آشکاری چون تحصن و  ی مسلحانه و جنگ  های 

که نظام حاکم آخرین راه نجات و حفظ خود را در سرکوب  داخلی به نبرد با نظام حاکم برخیزند، و هنگامی

دهد. انقالب پیروزمند، قدرت سیاسی را از دست  خ میی حیاتش ببیند، انقالب ر این مبارزه تا آخرین لحظه

 کند. ای دیگر واگذار میبقهطبقه، یا به  طگیرد و به بخشی دیگر از همان  بقه میطبخشی از یک 

توان  ی پیشروی در فرآیند انقالب، نیرویی زنده و جاری و شکلی وجودی از امر واقع است، که میسنجه

  درت انقالبی، هنوز قدرت سیاسی نیست، در حقیقت قدرت سیاسیِ بالقوه « نامید. ققدرت انقالبی را »آن

پیدایش قدرت سیاسی جدید است.  طآوردنِ شرایی آن قدرت سیاسی موجود و فراهماست که آماج مبارزه

انقالبی می از مبارزهتواند در مرتبهقدرت  یابد که آن  طی  ی معینی  به موقعیتی دست  را »قدرت  بقاتی 

.  بقاتی استطی  قدرت انقالبی، نیروسنج فرآیند انقالب بر بستر مبارزهنامند.  میدوگانه«  

شود و نیروهای سرکوب را  که در تظاهراتی خیابانی، محله یا خیابانی از سوی انقالبیون فتح می گاهآن

ان بیفتد؛ گردست سرکوب که این خیابان یا محله چند صباحی بعد دوباره به کند، حتی زمانیمار می و تار

میآن ناگزیر  را  کارفرمایی  خود  استقامت  با  اعتصابی  کارگران  که  کار  گاه  به  را  اخراجی  کارگری  کنند، 

کنند، حتی اگر این پیروزی موقت و  بازگرداند یا دستگاه سرکوب را مجبور به آزادی کارگری زندانی می

آن یا  باشد؛  رزمنده همهگذرا  دانشجویان  که  دار گاه  و  سرکوب  یدسته و ی  اوباش  و  بسیج  )از  را  گران 

بیرون می  طحراست( از محی آبان امسال(، حتی   25ریزند )مانند دانشجویان دانشگاه سنندج در  دانشگاه 

اند. این  هایی از بروز و درخشش قدرت انقالبیی این موارد، لحظهپایدار نماند، همه  طکه این شرایزمانی
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ای  ی شاخصهغیان مبارزه به مرتبهطعروج یا    چونهمآوردهای گذرا،  ستها و دقدرت، در پرتو این کامیابی

 گذارد. های انقالب را به نمایش میتازه است که توان و ظرفیت

کند که محتوای ایدئولوژیکش را  ای را اِعمال میقدرت انقالبی، خودِ نهاد یا رسانه نیست، بلکه هژمونی

ی نمایندگان  ی نیروهای سیاسی و همهرو همهسازند. از همین، میزمانْ موجودها و نهادهای تا آنرسانه

ها  ساختن رسانهتواند و باید میانجیِ  بقاتی در تالش تصرف و تصاحب آن هستند. قدرت انقالبی میطقدرت  

ی  مثابهتواند بههای گذرا، سیال یا پایدار باشد، می هایی آزموده یا تازه در شکلو نهادها و پدید آوردن سازمان

تواند تعادل و توازن  های تازه باشد، میشکل زنده و جاری امر واقع، زادگاه گفتارها و شعارها و گفتمان

ها  شدن این یا آن گفتمان بر دلتواند به غالبها را در کشاکش هژمونی انقالبی بر هم بزند، میایدئولوژی

تواند در هر  یا تحول را مرئی کند. قدرت انقالبی می  تواند امکان تغییر ها و نهادها یاری رساند و میو ذهن

اندازِ  بخشی به بدیل انقالبی باشد و بر چشمزدایی از قدرت حاکم و مشروعیتی مشروعیتلحظه، سنجه

ی قدرتی دوگانه،  تواند، و باید، حتی پیش از رسیدن به مرتبهای بتاباند. قدرت انقالبی میدگرگونی نور تازه

آوردهای موقت به نمایش گذارد و این قدرت را در هر  وزی نهایی انقالب، خود را در دستو پیش از پیر

 نشینی رژیم آشکارتر سازد. گام از عقب

لجام با سرکوب، دستگیری  رژیم  کنونی،  انقالبی  دانشگسیختهدر خیزش  دانشجویان،  زنان،  ی  آموزان، 

ترین  کاربستن سبعانهبا شکنجه و قتل و اعدام، با به  معلمان، کارگران، روشنفکران، هنرمندان، فعاالن مدنی،

حربهشکل  زیرا  است،  انقالبی  قدرت  با  مقابله  برای  مذبوحانه  تالشی  در  حقیقت  در  و  های خشونت،  ها 

را ندارد.    الح »مشروعِ« قدرت سیاسی و ایدئولوژیِ حاکم امکان مقابله با آنط اصابزارهای اِعمال زور به

زندانیان سیاسی به رژیم به یاری قدرت انقالبی، گامی عظیم در ارتقای همین قدرت   امروز تحمیل آزادی 

 انقالبی است. 

و    ط ی اساسی و محوری هر انقالب کماکان قدرت سیاسی است. امحای قدرت سیاسی حاکم فقمسئله

ردی  یازی نهادهای تازه به قدرت سیاسی نوین میسر است. رویک ، از راه دستدر نخستین گام، و  طفق

گیرد، خواسته یا ناخواسته، قدرت  پردازانه اهمیت محوری و مرکزی قدرت سیاسی را نادیده میکه خیال

کند که پس  هایی میسری خود تسلیم نیروها، نهادها و شبکهسیاسی برخاسته از انقالب را در سینی خام

گیری ایفا  نقالب نقش چشماز پیروزی انقالب آمادگی تصرف قدرت سیاسی را دارند، حتی اگر در خودِ ا

تر از آن، چنین گرایشی نه تنها قدرت سیاسی را به چنین نهادها و نیروهایی  نکرده باشند. به مراتب مهم

را  آن    ی ارزیابیِ نقش و جایگاه و آیندهبه قدرت سیاسی و    ی رویکردشیوهکند، بلکه  واگذار می
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بخش به ضرورت پایان و زوال  ای مشروع و رهاییر خواستهها که بنا بسپارد. آنبه این نیروها و نهادها می

ی سپهری انتزاعی و مستقل و تبدیل آن به امر روزمره و واقعیِ  مثابهسیاست، به ضرورت امحای سیاست به

گرفتنِ جایگاه اساسی و محوری قدرت سیاسی در انقالب، میدان  پیشبردِ زندگی جمعی باور دارند، با نادیده

نیرو کردنِ دولت، و سیاست وارونه، جاودانه کنند که هدف قطعی و قاطعشان، به هایی خالی میرا برای 

رغم ویژگی منحصر به فردی  ی سپهری انتزاعی و مستقل است. حتی در انقالبی سوسیالیستی، بهمثابهبه

وارِ فتح و درهم شکستنِ  که گرایش نقادانه و انقالبی برای قدرت سیاسی قائل است، همانا نقش پارادُکس

اهمیت قدرت سیاسی انکارناپذیر است. قدرت انقالبی با انقالب  ماشین دولتی و زوال دولت و سیاست،  

سوی  ی موتور محرک انقالب، پس از فتح قدرت سیاسی، عامل رانش آن بهمثابهیابد، بلکه بهپایان نمی

 ماند. های انقالبی باقی میها و آرمانتحقق نهاییِ خواسته

متمایز کرد.    دیگریکی تاریخ خیالی از  ی یک فلسفهتوان با معیار قدرگرایانهانقالب و ضدانقالب را نمی

بازیچه به  را  ضدانقالب  و  انقالب  مفاهیم  تمایزی  ایدئولوژیچنین  سایهی  در  حقیقت  تأویل  به  ی  ها، 

رو قدرت انقالبی، معیار  ای بدل خواهد کرد. از همینایدئولوژی حاکم یا به زبان ناسزاگویی در ادبیاتی فرقه

حال  ه است، با اینطب از ضدانقالب است. ایدئولوژی، همواره متضمن روابط اجتماعی سل حقیقی تمیز انقال

هیچ دولتی، و دولت پرولتری نیز، بدون ایدئولوژی و بدون ایدئولوژی حاکم، ممکن نیست. هر ادعایی جز  

وارِ  پارادُکسجا، سرشت ی »نادولت«، و از آنمثابهکاری است. ویژگی دولت پرولتری بهاین، دروغ و فریب

ه عمل کند. این نیرو  طسل ی رانشِ ضدِمثابهایدئولوژی دولت پرولتری، به نیرویی و عنصری نیاز دارد که به

 قدرت انقالبی است. 

نمی به  نیروهایی که  را  نوین  آن، قدرت سیاسی  و قدرت سیاسی  کنونی  رژیم  فروپاشی  از  خواهند پس 

خواهند پس از انقالبی  ها که نمیی »غاصب« فردا واگذار کنند، آنی امروز یا نهادها نهادهای حاضر و آماده

پیروزمند، از »سرقت« و »غصب« و »مصادره«ی انقالب از سوی نهادهای سارق و غاصب گالیه کنند،  

بسازند که توانایی در اختیار  کارا  هایی  ، نهادها و شبکهمیانجی قدرت انقالبیباید از همین امروز و به  

های موجود و آشنای  که امروز بدیلرا داشته باشند. اینیاسی نوین را، و هنجار و رفتار با آنگرفتن قدرت س

ارتجاعی نهادهایی  و  نیروها  سیاسی،  اینقدرت  شکل اند،  قالب  در  را  خود  امتحان  یا  و  که  پوسیده  های 

شان دارند، یا دخیلاند یا رویای برقراری جمهوری اسالمی دیگری را  نت دادهطی سلانهگرستمفرسوده و  

یک بخت و امکانی عینی در »سرقت« و »غصب«  های غربی بند است، و هیچی قدرتزادهبه ضریح امام

هیچ به  ندارند،  را  سیاسی  قالب قدرت  در  و  سیاسی،  خالئی  در  نتوانند  که  نیست  آن  معنای  به  روی 
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بسا ترکیب تازه،  بل  طهایی  یا  دورانی کوتاه  برای  را  استثمار  و  آنستم  دارند.  نگاه  برقرار  ها که چنین  ند 

راطشرای میکامالً    ی  موذیانهناممکن  قدرت  از  طبقهدانند،  »ایدئولوژی  بیی  متوسط«  از  ی  باید  خبرند. 

ای بر جسم و روح مبارزه کوشید، از همین  یافتن آرمان دگرگونی بنیادین و ریشههمین امروز در راه غلبه

بدیل به  بازگشت  راه  باید  فریبامروز  باید  امروز  همین  از  بست،  را  ارتجاعی  رویاهای  ب کارانههای  ودنِ 

های بنیادین، خود « را چنان آشکار ساخت که دست به ریشه بردن و دگرگونیط ی متوسبقهط»ایدئولوژی  

شده  هایی )چه در غالب نهادهای تجربهضرورتی آشکار نمودار کنند، از همین امروز باید شبکه  چونهمرا  

شان، قابلیت بسیج و اِعمال  وند درونیی تاریخی و چه در غالب نهادهای نوپدید( ساخت که پیو آزموده

شان، توانایی کسب قدرت سیاسی نوین و تدوام قدرت انقالبی را داشته باشند. امروز هنوز دیر نیست،  قدرت

 اما فردا خیلی دیر است. 

بپیچد و   ومار سیاه و ننگین حکومت جمهوری اسالمی را درهمطتواند  خیزشی انقالبی در راه است که می

با عزیمت از این واقعیت    ط حال، فقی تاریخ بروبد و بزداید. با اینچند ساله را از پهنه و  ستم چهلاین    ط بسا

توان مدعی  دارانه است، نمیی کنونی، مناسباتی سرمایهبر جامعه  طانکارناپذیر که مناسبات اجتماعی مسل

جای  ای کودکانه و ایدئولوژیک بههبافیکردنِ خیالشد که این انقالبی سوسیالیستی است. این کار جایگزین

که  واقعیت است. حتی انقالبی با مشارکت و حضور فعال کارگران، انقالبی سوسیالیستی نیست؛ کما این

ی حرکت  دهد که آغازکنندهانقالبی پرولتری نیز نهادهای قدرت سیاسی را لزوماً در جایگاهی قرار نمی

توان از انقالبی سوسیالیستی سخن گفت  ه و ستم و استثمار باشد. زمانی میطای رها از سلسوی جامعهبه

ها و نیروهایش را داشته  ای دیگرگونه، شعارها، خواستهکه این انقالب تصویر کمابیش روشنی از جامعه

کم رقیبی هژمونیک در مبارزه و هماوردی با  های رقیب، دستباشد و با افشای عدم امکان عینی بدیل

آمدن این مقدمات باید از همین امروز کوشید. باید از همین امروز نشان  های دیگر باشد. برای فراهمبدیل

ظرف یا شکلی وجودی است که    در مقام محتوا  مثابه شکل بهیابی شورایی، و شورا  داد شکل سازمان

انقالبی  قدرت  و  توامانهمرا    قدرت سیاسی  و  شورا  دربرمی  هنگام  که  داد،  نشان  باید  گیرد. 

و انقالبی نیست، بلکه همان چیزی است    ی شکل در مقام محتوا، به معنای فقدان آگاهی انتقادیمثابهبه

کند. باید  ی »شکلِ سیاسیِ سرانجامْ مکشوف« یاد میمثابهی کمون از آن بهکه مارکس پس از تجربه

ی پارادُکسِ فتح قدرت سیاسی و درهم شکستن مقاومت بورژوازی  ی وجودِ زندهنشان داد که شورا شیوه

، از سوی دیگر، است. باید از همین امروز، با شناخت و  سو، و حذف قدرت سیاسی و زوال دولتاز یک

گون آن در بقای  ی هدف، و انجماد شئ مثابهبرشناسی قدرت انقالبی از تقدیس و تکریم قدرت سیاسی به

https://naghd.com/2022/02/10/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
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ها و  گونی راههای سیاسی، با پذیرش گونهدولت دست شست. باید از همین امروز با پذیرش تعدد حزب

لق، پیکریافته در  طاندیشه و بیان، با انکار ادعای برخورداری از حقیقت م طقید و شرها، با آزادی بیحلراه

ترین  ی مرکزیِ مشروع و یگانه رهبر فرهمند، امکان تعریف وسیعحزبِ برحق، در یگانه کمیته  یگانه

 دموکراسی ممکن را فراهم آورد. 

رسد تا رسیدن  نظر میبخش، بهی رهاییروشن است که با نگاهی شتابان به واقعیت سیاسی و امکانات نیروی

ی  طلبانهای راه بسیار درازی در پیش است؛ درست است، راه دراز است و، نه با آرزوهای عدالتهطبه چنین نق

عینی«. راه دراز است، اما نه به آن درازی که    طشود و نه با سوگندخوردن به »آمادگی شرای ما کوتاه می

خواهد پیکر روشنفکران پیشرو، کارگران،  « و ایدئولوژی بورژوایی میطی متوسبقهطی »ایدئولوژی  موریانه

جوانان و زنان مبارز جنبش کنونی را بجود. شاید شتاب رویدادها در اوضاع انقالبی، مجالی برای آموختن  

های تازه است.  تجربهآفریند، فضایی برای زیستن  قدرت انقالبی میچه  آن و آموزاندنی صبورانه نباشد، اما

کنند، تسلیم  ی تولید و تحقق ارزش کار میدارانه در حوزهکارگرانی که تحت مناسبات اجتماعی سرمایه

بینند و  ق سرمایه را بدیهی میاجتماعی افراد بر اساس منط  طشدن به روزمرگی و اجبار کار، تنظیم رواب 

دیگری استوار است. قدرت انقالبی، در یک اعتصاب    هایمناسباتی را دارند که بر پایه  تصورتر امکان  کم

ی سازوکار امور،  ی زیستهداران و کارفرمایان و در تجربهــ از سرمایه حتی موقت موفق، یا در خلع ید ــ

گشاید که پیدایش آن جز با قدرت  باره افقی را میداران و کارفرمایان، یکبدون ضرورت وجودیِ سرمایه

 قدرت انقالبی ممکن نیست.   آورناگهانی و شگفت

بقاتی نیست؛  طهای  ی سازشآری، راه دراز است، اما درازی راه به معنای توقف و سر فروبردن در کیسه

ی قدرت انقالبی را فروزان نگه داریم، امروز در پرتو نورش ببینیم و بیاموزیم و  گاه که بتوانیم شعلهآن

  چونهمیاری توان آتش ویرانگرش، بتوانیم قدرت سیاسی را    بیاموزانیم و بسازیم و بیازمائیم و فردا به

سوی افقی امیدبخش  ها بهسخت و استوار است، دود کنیم و به هوا بفرستیم، درازترین راهچه  آن  یهمه

 کوتاه خواهند بود. 

 

 : یادداشت

ای است از انتزاعات  ایدئولوژی مجموعه منظور از ایدئولوژی معنای متداول آن، همانا مرام و مسلک و عقیده نیست.  [. 1]

 پیکریافته؛ امری است »عینی« و نه ذهنی. 
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ها )گفتمانی و غیرگفتمانی(، نهادهای پیکریافته و  ای از نظام نشانهعبارت است از مجموعه   هر ایدئولوژی خاص»

و هم در مقام اعضای وابسته و    ای فعاالنه شرکت دارندنظامِ باورهای افرادی که هم در توسعه و بازتولید نظامِ نشانه

 ی یک حزب و اعضایش.« ای و نهادهای پیکریافته کنند. مانند نظامِ نشانه متشکل نهادهای پیکریافته عمل می 

ایِ های )گفتمانی و غیرگفتمانی( آن، ترکیبی است از نظام نشانه به شرح زیراند: نظامِ نشانه   ایدئولوژی عام»اجزای  

همه  )یا  ایدئولوژی تعدادی  به ی(  خاص،  نشانهعالوههای  نظامِ  از  عناصری  در  ی  کارکردشان  از  مستقل  که  اییِ 

 (.« ها، دستورهای اخالقیوره طها، اسهای خاص وجود دارند )مثل سنت ایدئولوژی 

را استنتاج کرد. گفتیم    ایدئولوژی حاکمی  توان مقوله های خاص، ... و ایدئولوژی عام می ی ایدئولوژی هط»با بررسی راب

های خاص و نهادهایی است که مستقل از کارکرد  که در ایدئولوژی عام، نظام نهادها ترکیبی از نظام نهادهای ایدئولوژی 

... هرگاایدئولوژیک  یا عنصر غالب در ترکیب نهادهای    ط ه یک ایدئولوژی خاص بتواند به عنصر مسلشان وجود دارند 

به   شود،  بدل  عام  حاکمایدئولوژی  بیش   ایدئولوژی  توضیح  )برای  است.«  شده  خسرویبدل  کمال  نک:  نقد  ،  تر، 

 (. 240تا  235، صفحات 1398، انتشارات اختران، چاپ سوم، تهران، ایدئولوژی

 

 3gL-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2F6cbu5kw76dmw2gw%2F%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%2Ffile%3Ffbclid%3DIwAR3PVcMCOBfVgSAuIVFU__Z2DaUdKNOtYMc8o6VNd9GYzaAWQYSjcMdllDY&h=AT19AekGxe8Da6vo8Utl1noLk-OJxRmukgeFy-oZ9nR4NZHjAZjf6Gg1uBEV4pnMxU4PXMwt_2JnYaqE3aXzjmHgybCgqQ2pYY3y8SW4JGNCWulXrQZlkems3IgFTOW5z8a04eCU93bRlZRb17aj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0c6zjuIV2yDfCXkRxpl3r7EB1WHOhI5B0783E8WH8FXsn1797VcxuvPdcEhyZMXGmUW56zimjftQyNFZdjGf1IdG1eFiJ0tH9w4eHeEhmvafovyZHQCEod5w3U-oy2qOctdgb0uK0942MmXQV28GdZ2MqwBA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Ffile%2F6cbu5kw76dmw2gw%2F%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%2Ffile%3Ffbclid%3DIwAR3PVcMCOBfVgSAuIVFU__Z2DaUdKNOtYMc8o6VNd9GYzaAWQYSjcMdllDY&h=AT19AekGxe8Da6vo8Utl1noLk-OJxRmukgeFy-oZ9nR4NZHjAZjf6Gg1uBEV4pnMxU4PXMwt_2JnYaqE3aXzjmHgybCgqQ2pYY3y8SW4JGNCWulXrQZlkems3IgFTOW5z8a04eCU93bRlZRb17aj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0c6zjuIV2yDfCXkRxpl3r7EB1WHOhI5B0783E8WH8FXsn1797VcxuvPdcEhyZMXGmUW56zimjftQyNFZdjGf1IdG1eFiJ0tH9w4eHeEhmvafovyZHQCEod5w3U-oy2qOctdgb0uK0942MmXQV28GdZ2MqwBA
https://wp.me/p9vUft-3gL
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 2011در  ی عرب یکشورها یمردم  یهازشی نقش کارگران در خ

 

 2022 دسامبر 4

 ن ی: جوئل بنینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

اردنی و حتی بیش نقشی اساسی در خیزشکارگران مراکشی، بحرینی،  و تونسی  از آن مصری  های  تر 

تحقیر، توهین و   وطنان خود ازایفا کردند. آنان همانند بسیاری از هم  2011 مردمی کشورهای عربی در

پهرهای دولت را گرفته بود، تورم و افزایش  ی سی نیروهای امنیت داخلی و فسادی که گریبان همهشکنجه

شدن خدمات اجتماعی و سیاست خارجی تابع ایاالت متحد که شکاف بین دولت و مردم را  نابرابری، وخیم

ها مبارزه  ثیر میراث دههأت تحت  چنینهمها  کرد به خشم آمدند. مشارکت کارگران در خیزشتشدید می

ویژه میان جوانان، حذف  کاری زیاد، بهعلیه بازسازی نئولیبرالی اقتصادهای منطقه بود که مالزم آن بی

کاری و زوال بخش دولتی آسیب  بیشاغالن بود. زنان به تناسب از    کاریثباتهزار شغل دولتی و بی صدها

اشتغال بخش دولتی نسبتاً برای آناند، زیرا سیاستتری دیدهبیش بنابراین،    [1] تر است.ها مطلوبهای 
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گیری کرامت خود از دیکتاتوری  چیزی بیش از یک شورش برای بازپس  2011 های برای کارگران، خیزش

علی،  شد: »نان، آب، بنانداز شد نیز شنیده میاهره طنینها در شعارهایی که در تونس و قبود. نگرانی آن

 . نه«، »کار، آزادی، عزت ملی« یا »نان، آزادی، عدالت اجتماعی«

بیان تلویحاً  در همه جای کرهاین شعارها  را  بود که خود  نئولیبرالیسمی  رد  کند، زمین تحمیل می یگر 

گتن« تجسم یافته بود: کاهش ارزش پولی،  های »اجماع واشنداری وحشی«ای که در سیاست»سرمایه

بودجه یارانهکاهش  حذف  دولتی،  خصوصیی  و  بازار  آزادسازی  اساسی،  مایحتاجات  برای  سازی  ها 

بانک جهانی و  شده« )صندوق بینی اقداماتی که »تثلیث نفرینهمه های دولتی ــشرکت المللی پول، 

شرکای اصلی    [ 2.]ترویج کرده است  1970 یدهه شدت در کشورهای جنوب از سازمان تجارت جهانی( به

انوارآن جمهور  رؤسای  عرب،  جهان  در  حسنی1970-1981)  السادات ها  و  در  1981- 2011) مبارک (   )

های مراکش و اردن را  که پادشاهی( در تونس بودند، بدون این1987-2011علی )العابدین بنمصر و زین

 کنار بگذاریم. 

  1970تر از مزدهای سال  مشابه یا کم  1990ی  مزدهای واقعی در صنعت در آغاز دههدر این کشورها  

مزدها    [4]تری یافته بود.، کاهش بیش1988 ، در مقایسه با سال2006 ها درمزدهای واقعی مصری  [3]بود.

بین سال تونس،  حالی که بی 2تنها    2007 و  2004 هایدر  در  یافت،  افزایش  در سال  در  درصد  کاری 

های  طغیان اعتراضات علیه اقدامات ریاضتی، که اغلب به عنوان »شورش  [5] طوح باال باقی مانده بود.س

بین صندوق  میضد  شناخته  پول«  مصرالمللی  در  تونس1997،  2008) شوند،   ،) (1984  ،1978  ،)

سودان1965،  1978،  1981،  1984،  1990)  مراکش الجزایر1979،  1982،  1985) (،  و  1988) (،   )

 [ 6]( رخ داد. 1989، 1996) نارد

این جنبشاین با از  برخی  به خود  ها شکل شورشکه  را  ابعاد سیاسی های مردمی  این حال،  با  گرفتند، 

ای برخوردار بود، سابقهها که از شدت بیهای جمعی کارگران و محافل مرتبط با آنمهمی داشتند. کنش

تر از آن در مصر بود.  ک به ترتیب در تونس و حتی بیشمبار علی و حسنیالعابدین بنمقدم بر سقوط زین

نامد، یعنی اقدامات خودجوش اما  ها« میبیات »ناجنبشچه  آن  این اقدامات نه شورش محض بود و نه

کنند، زنانی که  درازی مینشینان شهری که به فضای شهر دستی روزانه از سوی حاشیهنشدهدهیسازمان

کردن« استفاده  ورزند یا جوانانی که از حق خود برای »تفریحعمومی اصرار میبر حضور خود در فضای  

های  کردن وخامت شرایط زندگی از زمان تصویب »برنامهخیر، این اعتراضات با هدف محکوم  [7]کنند.می

، با تعریف  1991 و سپس مصر در سال  1986 اصالحات اقتصادی و تعدیل ساختاری« توسط تونس در سال

های مکرر استفاده  تارو از یک جنبش اجتماعی مطابقت دارد: »کارزار پایدار طرفداری که از بازنمایی  تیلی و
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ها  ها و همبستگیها، سنتها، شبکهترین مخاطبان ممکن بشناساند و بر سازمانکند تا خود را به گستردهمی

 [ 8]متکی است.«

ی دفاعی داشتند و به  های یادشده عمدتاً جنبهها، بسیجبه دلیل ضعف کارگران در مواجهه با این رژیم

که آشکارا  جای اینهای محلی غیررسمی متکی بودند. درگیری مستقیم با رژیم نادر بود. کارگران بهشبکه

می  قدرت سعی  اغلب  بگیرند،  چالش  به  را  نمایندهقانونی  از  دعوت  با  شنیدن  کردند  برای  دولت  از  ای 

ها اغلب حول محور منافع  »جنبش به سوی خود جلب کنند. مطابق با تز تیلی ــها را  هایشانْ آننارضایتی

ــ این   خود«خودیسازی بهگیرند، و نه بر اساس خواستی برای دموکراسیهای خاصی شکل میو درگیری

 [ 9]ها به ندرت خواستار دموکراسی یا تغییر رژیم بودند.جنبش 

 ی جنبش اجتماعی و کارگران عرب نظریه

جامعهمک رهبران  تیلی،  و  تارو  جنبشآدام،  دههشناسی  از  اجتماعی  کتاب    1980 یهای  در  بعد،  به 

اند که در آثار قبلی خود بسط داده  های مفاهیمی انداختهنگاهی انتقادی به محدودیت  دینامیک جدال 

کنند که  مطرح میای« را  آنان اکنون به جای مدل ساختارگرایی پیشین خودْ رویکرد »رابطه  [10]بودند.

ها و خطرات  انداز جدید بر درک فرصتدهد. این چشمها جای میهای میان افراد« را در مرکز بسیج»شبکه

های بسیج« به جای  ی محلکند و نه امکانات سیاسی موجود؛ »تصاحب فعاالنهعامالن اعتراض تأکید می

بندی  نوآوری در ذخایر بسیج؛ »مرحلههای کنش جمعی؛  ساختارهای موجود؛ برساخت دینامیکی چارچوب

وجو  یک فرایند به جای جست  چونهمتر تحلیل بسیج  های ثابت؛ و از همه گستردهاعتراض« به جای شیوه

 های دقیق اقدامات اعتراضی. برای یافتن خاستگاه

معتقد  های متراکم« که توسط برودبنت مطرح شد غنی کرد؛ او  توان با مفهوم »شبکهاین رویکرد را می

شبکه تراکم  که  زیستبود  اعتراضی  جنبش  بسیج  امکان  اجتماعی  در  های  ژاپن  در  را  محیطی 

دانست که  رنگ جماعت« میفراهم کرد. برودبنت معترضان را شورشیان »هم  1970 و  1960 هایدهه

نمی و  نداشتند  افراداعتقاد  به  شبکهکامالً    خواستند  از  که  شوند  بدل  و  ی  خودمختاری  خانواده  متراکم 

بخشد جدا شوند. از نظر او »آخرین عنصر الزم برای اعتراضْ رهبری  ها معنا میدوستانی که به زندگی آن

ها  قدرت« )یعنی بافتار شبکه  اجتماعی  یای که جایگاه رفیعی دارد.« این توجه به »جنبهاز درون جامعه

قبول عقالنیت  دهد تا بر تنگنای غیرقابلازه میبخشند( به ما اجها را تجسم میو روابط قدرتی که آن

چنین دیدگاهی در خصوص    [ 11].یمفردی متکی بر عوامل مادی یا عوامل سوبژکتیو و فرهنگی غلبه کن

تونس صدق میجنبش  و  مصر  کارگری  خانههای  در  یا  افراد  همین  محلهکند.  در  یا  های  های شرکتی 
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ازدواج    دیگر یکروند، با  ها با هم به مدرسه میند. فرزندان آنکنکنند و با هم زندگی میکارگری کار می

 [ 12.] شوندکنند و به دلیل روابط خانوادگی در این یا آن محل کار استخدام میمی

رژیمشورش میان  در  عربی  ریشههای  استبدادی  فقط »فرصتهای  که  آمدند  پدید  سیاسی«  داری  های 

مرد اختیار  در  نامطمئن  یا  محدود  میبسیار  جنبش م  استثنای  گذاشتند.  به  تونس،  و  مصر  مخالف  های 

المسلمین و النهضه، عموماً منابع بسیار کمی برای بسیج و ساختارهای سازمانی بسیار ضعیفی داشتند.  اخوان

های کارگری که مدعی نمایندگی منافع کارگران بودند، با سرکوب  عالوه بر این، احزاب سیاسی و اتحادیه

 د به رژیم تضعیف شدند.و وفاداری خو

 کارگران در مصر نئولیبرالی 

عبدالناصر   ( از زمان تأسیس آن توسط رژیم جمالETUF) ی عمومی سندیکاهای کارگران مصراتحادیه

یک نهاد دولتی بوده است. این اتحادیه اگرچه در دوران سوسیالیسم عربی   1957 ( در سال1970-1954)

اعالم کرد، و    1974 جمهور سادات در مارس »گشایش« اقتصادی که رئیسمتولد شد، با سیاست جدید  

های طبقات مردمی در  سپس با تشدید این سیاست در زمان مبارک سازگار شد. کارگران و سایر بخش

عقب علیه  مرتباً  پیشرفتپاسخ  از  حاصلنشینی  اجتماعی  و  اقتصادی  سخن  های  ناصر  دوران  در  شده 

گرا بود، اما رژیم او هر  های کارگری ناصرْ غیردموکراتیک و رستههای اتحادیهتگفتند. مسلماً، سیاسمی

قدر هم اقتدارگرا و پوپولیستی بود، سطح زندگی بسیاری از کارگران را بهبود بخشیده بود که از او به نیکی  

زدند:  یا فریاد می  دادندآمد که تظاهرکنندگان نام او را سر می، کم پیش نمی1970 یکردند. در دههیاد می

 »عبدالناصر گفت: ”به فکر کارگران باشید.“« 

و از    1984- 1994،  1975-1977ی اعتراضی از زمان اعالم سیاست گشایش اقتصادی رخ داد:  سه چرخه

ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر  ی موارد، اتحادیهتقریباً در همه   [ 13]تا به امروز.  1990اواخر دهه  

، سادات یک نظام  1975 ها باشد در کنار رژیم قرار گرفت. در سالی آنه قرار بود نمایندهعلیه کارگرانی ک

گرای ملی مترقی )تجمع( تنها حزب مجاز  شده را تأسیس کرد. حزب اتحادکنترلکامالً    چندحزبی محدود و

چپ    کردند، اما شرکت می  1980و    1970 هایهای کارگری دههگاه در حرکتچپ شد. اعضای آن گه

شدت تضعیف شده  به 1965 دلیل هژمونی سوسیالیسم عرب ناصری و با انحالل دو حزب کمونیست دربه

سال در  دوباره  مصر  کمونیست  حزب  سازمان  1975 بود.  و  شد،  چپ  تأسیس  از  که  مارکسیستی  های 

ازان مبارزات  سربدانشجویی جدید پدید آمدند، فقط از حمایت محدودی میان کارگران برخوردار بودند. کهنه

گرایی مستقل کارگری را که  سنت اتحادیه  ها یا بازنشسته، عضو حزب یا مستقل،کارگری، فعال در شرکت

 شکوفا شده بود، بهتر از احزاب سیاسی حفظ کردند. 1952و   1930 یبین پایان دهه
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ع واشنگتن« توصیه کرد  از مصر بازدید کرد و بنا به »اجما   1976المللی پول در پاییز هیئتی از صندوق بین

و    18درصد کاهش دهد. دولت موافقت کرد و در   50های خود را برای نیازهای اساسی تا  که دولت یارانه

های گسترده شد. کارگران صنعتی نقشی اساسی در  ها باعث شورشاعالم این کاهش  1977 ژانویه 19

چیزی نمانده بود که رژیم را سرنگون کند. اما  برپایی و تداوم این شورش داشتند که بنا به نظر برخی  

اعتصابات  چه  آن  برخالف حاشیه  1975- 1976در  در  نهادگرا  چپ  بود،  داده  جنبشرخ  این  باقی  ی  ها 

 [ 14]ماند.

قیمت   افزایش  با  را  اقتصاد  افول سوسیالیسم عربی در خالل »هفت سال گاو فربه« که  از  خشم مردم 

ان مهاجر به خلیج فارس یا لیبی، عوارض مربوط به بازگشایی کانال سوئز  جهانی نفت، انتقال درآمد کارگر

و افزایش درآمد دولت از صادرات ناچیز نفت سرپا نگه داشته شد، فروکش کرد. پس از    1975در سال  

های ایاالت متحده در طول  ی کمک، جریان پیوسته1979 ی صلح اسرائیل و مصر در سالامضای معاهده

ت و پس از آن، رانت استراتژیک جدیدی را برای مصر فراهم کرد. اما پایان این رونق آغاز  دوران رونق نف

اگر داده  1994 تا   1984 ی اعتراضی جدیدی بود که از چرخه های بعضاً متناقض را ترکیب  ادامه یافت. 

سه   و ی)اوج موج( حدود س 1993 تا 1986 هایهای جمعی بین سالی تعداد کنشکنیم، میانگین ساالنه 

از ساالنه  میانگین  باالترین  که  بود  می  1952 کنش  شمار  به  بعد  تعداد کنشبه  از  اما  جمعی  آید،  های 

 [ 15]تر است.به نحو مشخصی پایین 2000 یشده از آغاز دههمشاهده

سهم کارمندان را در نظام سالمت    84 های شدید به قانونی که در تابستانی اعتراضی با واکنشاین چرخه

ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر با این اصالح  بازنشستگی دو برابر کرد، آغاز شد. رهبری اتحادیه  و

ای که  شان خودداری کردند ــ رویهموافقت کرده بود، اما کارمندان در چندین شرکت از دریافت حقوق

ود به تولید ادامه  پرستی خی ناصری بود که کارگران معترض برای نشان دادن میهنمتعلق به سنت دوره

هزار کارگر   80الدعوار )شهری که بیش از   دادند. در سپتامبر تا اکتبر، زمانی که قانون جدید در کفرمی

نساجی را در حدود پانزده کیلومتری جنوب شرقی اسکندریه در خود جای داده بود( اعمال شد، انبوه کارگران  

ج  ا ونقل را مسدود کردند و به تاریجاد کردند، حملسوزی او مردم شهر خطوط تلفن را قطع کردند، آتش

های قطار طی سه روز شورش پرداختند. نظم تنها زمانی برگشت که نیروهای امنیتی با سرکوب شدید واگن

 [ 16]نفر را دستگیر کردند. 220سه تظاهرکننده را کشتند و بیش از  

الخیمه و   های نساجی ایسکو در شبرهکارگران شرکتهزار نفر از   40، نزدیک به  1986در ژانویه و فوریه  

المحله( دست به اعتصاب   شرکت ریسندگی و بافندگی مصر در محله الکبری )کارخانه معروف به غزل

مرخصی شدند،  جمعه  روزهای  در  حقوق  با  هفتگی  مرخصی  خواستار  و  زدند  وجود  گسترده  با  که  ای 
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مند نشده بودند.  کرد، هنوز از آن بهرهتی صنعتی مجاز میکه آن را برای کارکنان بخش دول  1981 قانون

های دولتی در این بخش در  دستگاه امنیتی در هر دو مورد با خشونت پاسخ داد. اما تمام کارگران شرکت

ای که در آغاز سال  ، لغو کمک هزینه1988 نهایت مرخصی هفتگی با حقوق دریافت کردند. در سپتامبر

نیاز فرزندان خود را  ها بتوانند لباس و لوازم موردشد تا آنخش دولتی پرداخت میتحصیلی به کارمندان ب

 [ 17]المحله شد که کارخانه را به مدت سه روز تعطیل کرد. بخرند، منجر به اعتصاب کارگران غزل

ی اعتراضی را رقم  آمیز این چرخهاوج خشونت  1989 دو تحصن در مجتمع فوالد هلوان در ژوئیه و اوت

شده توسط  ی اشغالآور به کارخانههای الستیکی و گاز اشکپلیس ضدشورش مسلح به گلوله  [ 18].زد

کاری خود بودند، یورش   ی غذایی در طول روزکنندگان که خواستار افزایش دستمزد و یک وعدهاعتصاب

رجسته، به  ی بعباس، رهبر بردند. یک کارگر کشته، صدها نفر مجروح و صدها نفر دستگیر شدند. کمال

،  1990 دلیل شرکت در یک اعتصاب غیرقانونی بارها دستگیر، شکنجه و در نهایت اخراج شد. او در سال

( شد که طی  CTUWS) های کارگری و خدمات کارگریمسئول هماهنگی عمومی در مرکز اتحادیه

 بیست سال پس از آن به سازمان غیردولتی پیشرو کارگری بدل شد. 

{  با رسیدن حزب تجمع }حزب التجمع الوطنی التقدمی الوحدوی  1984-1994ره  رخدادهای اعتراضی دو 

ای متشکل از  هزار عضو و هسته 150، حدود  1980 ی به اوج نفوذ خود آغاز شد. این حزب در اواسط دهه

هزار نسخه   120،  االهلینامه آن،  یهزار کنشگر فعال، از جمله تعداد زیادی کارگر، داشت. تیراژ هفته 20

های مادی و  دهی کمکی یک پالتفرم و در برخی موارد، با سازمانبود. در آن زمان، این حزب با ارائه

ندرت خود مبتکر این اقدامات بودند. کارگران  کرد. اما اعضای آن بههای صنعتی حمایت میحقوقیْ از کنش

ی کارگری،  سمی اتحادیهکردند که در واکنش به مرکز رهای خود تکیه میدر عوض عموماً به سازمان

بدیناتحادیه بودند.  شده  ایجاد  مصر،  کارگران  سندیکاهای  عمومی  عمومی ی  دادستان  سان، 

گناه الدعوار دستگیر شده بودند، از هرگونه دخالت سیاسی بی  در کفر  1984 کنندگانی را که در سالاعتصاب

و   آهن  مجتمع  در  )»کارگران«(  صنایایه  سازمان  نه  کرد.  اتحادیهاعالم  نه  و  هلوان،  کارگران  فوالد  ی 

به راه انداخت، به حزب تجمع مرتبط    1986 آهن، که اعتصاب بزرگی را توسط رانندگان قطار در ژوئیهراه

کمیته غزل  ینبودند.  کارگران  اعتصاب دفاع  رهبری  که  اوایل    1986 المحله  در  داشت،  عهده  بر  را 

بود، اما در زمان اعتصاب، ارتباطات خود را با آن قطع    تحت حمایت حزب تجمع ایجاد شده  1980 یدهه

 [ 19]تری اتخاذ کرد.و مواضع رادیکال

با این وجود، چندین مستمری بگیر که از لحاظ نظری عضو یا هوادار حزب تجمع بودند، نقش اساسی در  

طهاتحادیه داشتند.  و محمد سعد های محلی  اتحادی متولی عثمان  سابق  مبارزان  کارگران  هالچراوی،  ی 
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  العمل صوتآغاز شد.    1985)صدای کارگر( بودند که انتشارش در    العمل صوت نساجی، از سردبیران  

گناهی کارگران  مقاالتی را در دفاع از بی ای، سلسلهای رژیم ناصر بر جنبش اتحادیهی رستهبا انتقاد از سلطه

توسط رژیم جدید افسران    1952 اوت  13 و  12 شان دراعتصابالدعور منتشر کرد که   کارخانه نساجی کفر

ای سرکوب شده بود. این مواضع روزنامه را در تقابل با بسیاری از روشنفکران حزب  طرز وحشیانهآزاد به

 دادند.تری نشان میتجمع قرار داد که نسبت به ناصر نرمش بیش

  چنینهمالسعید، و   ی که رهبر واقعی آن، رفعتزمان  1990ی  نظامی حزب تجمع در اوایل دههپایگاه شبه

حزب کمونیست که او تا زمان استعفایش تأثیرگذارترین عضو آن نیز بود، در کنار رژیم مبارک قرار گرفت  

های غیررسمی قاهره به مبارزه پرداخت، فروپاشید.  علیا و در شهرک گرایان در مصربا شورش اسالم  سپسو  

های  ، از سیاست حزبی روی گرداندند و سازمان1980 یروشنفکران چپ شهری در اواسط دههبسیاری از  

این وجود  با  کردند.  تأسیس  را  بشری  حقوق  سازمان  غیردولتی  وضعیت  اعطای  از  امنیتی  دستگاه  که 

  2007 های کارگری و خدمات کارگری خودداری و آن را برای یک سال در غیردولتی به مرکز اتحادیه

و    1990 هایاصلی ارتباط روشنفکران و کارگران مبارز در دهه  یچنان نقطهل کرد، این مرکز همتعطی

 بود.  2000

 به سوی تشدید نئولیبرالیسم 

ی  المللی پول و بانک جهانی دربارههایی را با صندوق بیننامهتوافق  1991 دولت حسنی مبارک در ژوئن

مصوب همان سال چارچوبی را    203ری« امضا کرد. قانون »طرح تجدید ساختار اقتصادی و تعدیل ساختا

ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر این  شرکت دولتی تعریف کرد. اتحادیه  314برای خصوصی سازی  

نیز موافقت کرد که به طور اساسی    2003اقدامات را پذیرفت و در نهایت با اصالح قانون کار در سال  

ها  از این پس، شرکت[  20]داد.ساله تغییر می  20ی آزمایشی  ورهشرایط تصدی کارکنان را پس از یک د

طور نامحدود بر اساس قراردادهای موقتی با مدت معین استخدام کنند و در  توانستند کارمندان را بهمی

دانند اخراج کنند. این ماده که امنیت شغلی را  ها را هر طور که صالح میپایان یکی از این قراردادها، آن

لغو میارگران »حق« خود میکه ک پیشرفت خصوصیدانستند  با  باعث  سازی شرکتکرد و  های دولتی 

 های متعددی شد. درگیری

طور که نام مستعار آن بود، روی کار آمد. مأموریت  وکار«، همان، »دولت صاحبان کسب2004ی  در ژوئیه

ان وزیر احمدنخست حالل بخش عمومی بود. او تا حد  نظیف تسریع دگرگونی نئولیبرالی اقتصاد مصر و 

ترین پیشرفت  مصر را در میان ده کشوری که بیش  زیادی موفق شد: برای سه سال متوالی، بانک جهانیْ

بیار معرکه شد و جنبش اعتراضی را  اقداماتی که نظیف به اجرا درآورد، آتش[  21]اند، معرفی کرد.را داشته
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برانگیخته شده بود به نسبت  که پیش ای تشدید کرد. اقدامات اعتراضی جمعی که قبالً هم  سابقهبیتر 

اقدام جمعی اعتراضی   118طور میانگین  ، به2003 و  1998 هایپرشمار بود، اینک چند برابر شد. بین سال

رخ   سال  سال در  در  رقم  این  بود. 265،  2004 داد؛  سال  [ 22]مورد  دست2010و    1998 هایبین  کم  ، 

اعتصاب   4000یا    3400 میلیون نفر است( تقریباً در  م واقعی احتماالً نزدیک به چهار میلیون کارگر )رق دو

بر صنعت نساجی متمرکز بود که هدف آن    2007 اگرچه جنبش  [ 23]و سایر اقدامات جمعی شرکت کردند.

 های اقتصاد نیز تأثیر گذاشت. سازی بود، تقریباً بر سایر بخشخصوصی

اوجی   بر  عالوه  جمعی  سال  اقدامات  در  موج آن  به    2004که  به  نسبت  چرخشی  رسید،  قبلی  های 

کارخانهجویانهمبارزه اشغال  )برخالف  اعتصابات  کرد.  پیدا  و  تر  زیادتر  تولید(  در  وقفه  بدون   چنینهمها، 

که اقدامات جمعی قبلی عمدتاً مربوط   حالی در[  24] های متمادی ادامه داشتند.تر بودند و برخی ماهطوالنی

شر از  کتبه  بودند،  ناصر  دوران  اجتماعی  دستاوردهای  حفظ  دنبال  به  آن  کارکنان  که  بود  دولتی  های 

فزاینده  2004 سال تعداد  بعد،  بهبه  کارمندان بخش خصوصی  از  در  نحو گستردهای  پیوستند.  آن  به  ای 

سال  37،  2009 سال در  بود.  خصوصی  بخش  به  مربوط  جمعی  اقدامات  از  به    2010 درصد  رقم  این 

زنانی که در گذشته فقط در کارکردهای کمکی در اقدامات جمعی شرکت می کردند،  [  25]درصد رسید. 46

را مطرح کردند. برخی از آن از پیش خود  ها رهبری این اقدامات را برعهده گرفتند و حتی  اینک بیش 

بود، هیچ سازمان سیاسی های قبلی اعتراضات رخ داده  در دورهچه  آن  اما برخالف [  26]سخنگوی آن شدند.

نگار، محدود  شماری روزنامهها نقشی نداشت. حمایت روشنفکران شهری، به جز تعداد انگشتدر این جنبش

 و نامنظم بود. 

جدید   ی های تجلی روحیهتعطیلی کارخانه ریسندگی ایسکو در قلیوب، شمال قاهره، یکی از نخستین نمونه

این شرکت بخشی از یک شرکت    [27]شتابان بخش دولتی بود.  سازی اقدام جمعی در مخالفت با خصوصی

گذار مصری،  ، یک سرمایه2003 هزار کارمند در استخدام داشت. در سال 24هلدینگ دولتی بود که زمانی  

میلیون پوند مصری در سال اجاره کرد. یک سال بعد،   5/2الدغری، آن را به مدت سه سال به مبلغ  هاشم

نیروی کار شرکت به   ، چهارصد کارمند آخر قلیوب ــ2004 یلیون خرید. در اکتبرم 4او آن را به قیمت  

ـ برای مدت کوتاهی اعتصاب کردند تا شرکتدلیل فروش آن کاهش چشم شان خصوصی  گیری یافته بودـ 

ها خواستار  شان تضمین شود. و اگر این امکان وجود نداشت، آنخواستند شغلنشود. در غیر این صورت، می

صحیح بازنشستگی پیش از موعد شدند. هنگامی که نتوانستند مطالبات خود را تحقق بخشند،    یبرنامه  یک

 اعتصاب کردند.   2005 فوریه 13برای بار دوم در 
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نگاری متخصص در مسائل کارگری که از جلب توجه مردم به جنبش  مدت کوتاهی بعد، از طریق روزنامه

ها معتقد بودند این  کنندگان بازدید کردم. آناطالع یافتم و از اعتصاب  ها ناامید شده بود از این اعتصابآن

چابان، کارگر ماهری   شده. جمالها و مردم مصر است و نه به مدیران دولتی منصوبشرکت متعلق به آن

پرسید: »این فروش به چه حقی انجام شد؟« در واقع با کارکنان  کار داشت، می که بیست و سه سال سابقه

درصد سهام آن را در اختیار داشتند، هیچ مشورتی نشد. »]محسن عبدالوهاب[ گیالنی ]مدیر   10که    شرکت

ی  عامل هلدینگ پنبه و منسوجات[ با فروش موافقت کرد. آیا شرکت مال او بود یا مال مردم؟« هسته

از من خواستند تا از  کنندگان موافقت خود را با این تصور ناصری از بنگاه دولتی ابراز کرد و  فعال اعتصاب

عبدالناصر در حیاط کارخانه عکس بگیرم. پس از اعتصاب غذا و دو روز اشغال   ها در پای مجسمه جمالآن

ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر، در اعتراض به عدم حمایت اتحادیه، اعتصاب با  ی اتحادیهمحوطه

پاداش   پرداخت  اصلی  دستاورد  یافت:  پایان  نسبی  )تقریباً   10پیروزی  کارمند  هر  برای  پوندی  هزار 

ماهه اعتصاب   پرداخت حقوق معوقه سه  چنینهمیورو( به جای طرح بازنشستگی پیش از موعد و   1370

های دولتی ایجاد کرد: مطمئناً  سازی بنگاهاین پیروزی باعث اعتصابات متعددی شد که خصوصی[  28]بود.

ها مبلغی کمتر از پاداش بازنشستگی  فروش شرکت خود شوند و به آنکارکنان ایسکو نتوانسته بودند مانع 

ارائه شده بود، اما نیروهای امنیتی این جنبش را سرکوب    1990ی  پیش از موعدی دادند که در اواسط دهه

به دست آوردند. عالوه    1990یا    1980 های دهه  تری از اکثر اعتصابنکردند که دستاوردهای بسیار بیش

ها دولت را مجبور به داوری در مناقشه کرده بودند، هر چند که شرکت قبال فروخته شده بود.  نبر این، آ

 سایر کارگران این پیام را دریافت کردند: اقدام جمعی می تواند به نتایج ملموس منجر شود. 

 بسیج با منابع محدود 

دهد که درست  نشان می  های سازمانی جنبش کارگری مصر خود را در این واقعیتضعف منابع و ظرفیت

ای از اعتراضات شکل گرفت، فقط دو سازمان برخاسته از جنبش اجتماعی  سابقهای که موج بیدر لحظه

تر از نیم دوجین کارمند دائمی داشتند: مرکز  کردند و کمهای کارگری کار میی اتحادیهعمدتاً در حوزه

کمیتهاتحادیه و  کارگری  خدمات  و  کارگری  هماهنهای  آزادیگی  و  حقوق  اتحادیهکننده  های  های 

در قالب یک انجمن ماهانه برای تبادل   2000 کارگری. این آخری برای کنترل انتخابات کارکنان در سال

در سال بود.  شده  ایجاد  مشاوره  و  حقوق  2010 اطالعات  برای  مرکز مصری  از  بخشی  به  کمیته  این   ،

ی کارگری، بدل  ناپذیر در حوزهعلی، وکیل خستگی ( به سرپرستی خالدCEDESاقتصادی و اجتماعی )

 شد.

دهی کنند، تنها موردی که در آن  ی را سازمانمندقدرتتوانستند اقدامات محلی  در حالی که کارگران می

اتحادیه شد  ماندگار  نهاد  یک  ایجاد  باعث  بخشی  زمین  اقدام  بر  مالیات  بخش  کارکنان  عمومی  ی 
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(IGURETAبود که نماینده )[  29]گرفتند.بگیری بود که مقامات محلی به کار میی کارمندان مالیات

ابوعیتا تشکیل دادند، آغاز شد.  ی اعتصاب ملی را به رهبری کمالکه کمیته  2007 ها در پاییزجنبش آن 

ه برابری مزدها با مقامات مالیاتی بود که مستقیماً وابسته به  دهی کارزاری برای دستیابی بهدف سازمان

کردند. این نابرابری از چند سال قبل ظاهر شده های بسیار باالتری دریافت میوزارت دارایی بودند و حقوق

ای از کارگزاران را با مزد ناچیزی شکل دادند که  دهی خدمات، دستهبود که مقامات محلی با بازسازمان

، این کارزار در اشغال یازده  2007 تری نسبت به کارمندان دولت مرکزی داشتند. در دسامبرات کمامکان

داشت.  روزه قرار  آن  در  قاهره  مرکز  در  وزیر  نخست  دفتر  که  گرفت  اوج  خیابانی  و   5ی  کارمند  هزار 

ود، در محل سویی حقوق شنیده شها برای همهایشان تصمیم گرفتند تا زمانی که درخواست آنخانواده

کارگزاران   این  و  تسلیم شد  دارایی  وزیر  غالی  بوتروس  یوسف  تعجب،  در کمال  بزنند.  درصد   325اردو 

 افزایش حقوق دریافت کردند.

اتحادیهکمیته تشکیل یک  را صرف  بعد  پیروزی سال  این  بر  تکیه  با  اعتصاب  در  ی  و  کرد.  ی مستقل 

های محلی در سراسر مصر  هزار کارمند مالیاتی که توسط دولت 50هزار نفر از   30، بیش از 2008 دسامبر

ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر را ترک کردند تا  ی وابسته به اتحادیهاستخدام شده بودند، اتحادیه

ای  ی عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمین بپیوندند. وزارت کار و مهاجرت به طور غیرمنتظرهبه اتحادیه

ی مستقل برای بیش  به رسمیت شناخت و آن را به اولین اتحادیه  2009 جدید را در آوریل  یاین اتحادیه

نیم اتحادیه از  کرد.  تبدیل  کوچکقرن  بسیار  دیگر،  مستقل  )اتحادیههای  باسابقه  چندان  نه  و  ی  تر 

مقامات مالیاتی  به وجود آمدند.    2010 ی معلمان( نیز پیش از پایان سالهای بهداشت، اتحادیهتکنسین

کمالگذشته اما  نداشتند،  خود  پشت  در  فعالیت  از  طوالنی  برجسته ای  اعضای  از  یکی  حزب    ی ابوعیتا 

شناختند. ابوعیتا که در گیزه، آن سوی نیل از قاهره،  )کرامت(، بود که به رسمیت نمی ناصری، حزب الکرامه

داشت.   دسترسی  لجستیکی  پشتیبانی  و  حزب  اماکن  به  بود  اپوزیسیون  ساکن  به  نزدیک  روشنفکران 

ی عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمین دسترسی داشته توانستند با سهولت نسبی به رهبران اتحادیهمی

در مرکز شهر قاهره بود و نه در    2007 دانستند، زیرا مرکز ثقل اعتصابباشند و مطالبات اتحادیه را می

 شهرهای منسوجات دلتای نیل که دورتر بود. 

ی مستقلی  اتحادیهرغم داشتن یک سنت تاریخی مبارزاتی نتوانستند  ز سوی دیگر، کارگران غزل المحله بها

های نساجی دلتا برقرار سازند و این با  ای بین کارگران کارخانهگونه هماهنگی منطقهرا ایجاد کنند یا هیچ

تالش موفقیتوجود  و  چشمگیر  اعتصاب  دو  پی  در  که  بود  متعددی  دسامبرآهای  در  و    2006 میز 

فراخوان برای اعتصاب عمومی   المحله ــ ابتکار ملی اصلی کارگران غزل[  30.] رخ داده بود  2007 سپتامبر

یورو، با دانستن اینکه حداقل موجود    161پوند یا حدود    1200برای حداقل مزد ماهانه    2008 آوریل 6در  
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ریزی شده  ها قبل از تاریخ برنامهشکستی که هفتهیک شکست بود،   چنینهمــ  یورو بود 19در آن زمان 

برای توقف کار رخ داده بود. نیروهای امنیتی در محله، با استفاده از سیاست هویج و چماق، این پروژه را  

شد: ممنوعیت  به نحو موثری در نطفه خفه کردند. رژیم حدومرزی را تعیین کرد که نباید از آن عبور می

ای  ی افسانهاش جنبهی ناسیونالیستیلبات محلی بزرگترین کارخانه در مصر که گذشتهایجاد ارتباط بین مطا

 [ 31] داشت، و سیاست اقتصادی ملی.

ی  پوند توسط تعداد نسبتاً کمی از رهبران اتحادیه که در دهه 1200مبارزه برای حداقل دستمزد ماهیانه  

ادی و اجتماعی و روشنفکران دلسوز نامی  علی، مرکز مصری برای حقوق اقتص قبل با همکاری با خالد

راشاد، کارگر کارخانجات آرد جنوب در قاهره،   خالد علی از ناگویمثالً    برای خود به هم زده بودند، آغاز شد.

منجر به صدور حکمی شد که از دولت    2010 ای حقوقی دفاع کرد که در دادگاهی در مارسدر پرونده

دستمزد »منصفانه« را مشخص کند. شورای ملی دستمزد پیشنهاد افزایش حقوق  خواسته بود تا حداقل  

گیری را نشان  یورو( داد که هرچند کافی نبود، افزایش چشم  80/53پوند مصری )حدود   400پایه را به  

، چند صد نفر تظاهرکننده  2010 می یکمداد. اما دولت این افزایش را به تعویق انداخت. در واکنش، در  می

پوند   1200مقابل پارلمان تجمع کردند تا از دولت بخواهند حکم دادگاه را اجرا و حداقل دستمزد ماهانه    در

المحله رواج یافته بود. شعارهای   در غزل  2008 رقمی که از زمان اعتصاب ناکام در سال ــرا تعیین کند  

برود« و »سرنگون باد مبارک و   تظاهرکنندگان چنین بود: »حداقل دستمزد منصفانه، یا این دولت به خانه

ی اتحاد  دهند!«. خالد علی به مطبوعات گفت: »این دولت نمایندهها را افزایش میی کسانی که قیمتهمه

نظیف هستیم زیرا این   قدرت و پول است ــ و این اتحاد باید منحل شود. ما خواهان استعفای دولت احمد

چنین احساساتی    [32] که نگران عدالت اجتماعی باشند.«این  کند بدون دولت فقط برای بازرگانان کار می

شد. در گذشته، روشنفکران  شنیده می  2007المحله در سپتامبر   گاهی در جریان اعتصابات به ویژه در غزل

اعتصاب با  را سازمانتظاهرات و جلسات همبستگی  اختیار  دهی میکنندگان  یا کمک حقوقی در  کردند 

وجود، جنبش سندیکایی هرگز نتوانست در بیان مطالبات اقتصادی   دادند. با اینیی قرار مجفعاالن اخرا

ها،  محلی با سیاست ملی، یا در اتحاد با اپوزیسیون روشنفکر، فراتر از این پیش برود. ماهیت محلی شبکه

ی شده بود. ها بر مسائل ملبود، اکنون مانع از نفوذ و تاثیر آن  2000 یها در دههقوت این جنبش که نقطه

کردند. جنبش اعتمادی خاصی نگاه میتر شوند، به روشنفکران نیز با بیتوانستند بزرگها که نمیاین شبکه

بدون سازمان یا رهبر ملی،   2011 ژانویه 25کارگری که قادر به ایجاد پیوند فراتر از سطح محلی نبود، در 

پوندی در ماه. همانطور که خالد علی   1200ل مزد  با برنامه اقتصادی حداقلی وارد عمل شد: گذار به حداق

 گفت:   لوموند دیپلماتیکبه 
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جنبش   که  نبودند  کارگران  آن 25»این  زیرا  کردند،  برپا  را  را  ژانویه  خود  بتواند  که  ندارند  ساختاری  ها 

دست به  دهی کنند. ]اما[ یکی از نقاط عطف این انقالب زمانی بود که عالوه بر مطالبات سیاسی  سازمان

 [ 33]اعتراض زدند و به انقالب رنگ اقتصادی و اجتماعی دادند«.

با این حال، کارگران به محض اینکه امواج اعتراضات در نهایت مبارک را سرنگون کرد، به سرعت بسیج  

( نخستین نهادی بود که از این قیام بیرون  EFITUهای مستقل کارگری مصر ) شدند. فدراسیون اتحادیه

ایجاد در    آمد.  علیه    2011 یژانویه 30آن  قیام  مرکز  التحریر،  میدان  در  مطبوعاتی  کنفرانس  طی یک 

های کارگری و خدمات کارگری،  مندی از حمایت مرکز اتحادیهمبارک، اعالم شد. فدراسیون جدید با بهره

های  نهای کوچک مستقلی را که از تکنسیی عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمین و اتحادیهاتحادیه

و معلمان دفاع می به  بهداشت  تمام مشاغل توسط دولت  تعطیلی  فوریه،  اوایل  در  آورد.  کردند گرد هم 

فوریه، کارگران به   6بسیاری از کارگران اجازه داد تا به صورت فردی در خیزش مردمی شرکت کنند. در  

های استراتژیک بزرگ مانند  کتها که در شر هزار نفر از آن هاسر کار بازگشتند، اما تا هشتم فوریه، ده

آهن مصر، شرکت های تابعه اداره کانال سوئز، شرکت برق  ونقل عمومی قاهره، شرکت راهی حملاداره

فوریه به اوج خود رسید،   11کردند، در طول سه روز که با سقوط مبارک در  المحله کار می سراسری یا غزل

 در تقریباً شصت اعتصاب و اقدام اعتراضی شرکت کردند.  

 کارگران مصری در دوران پس از مبارک

[  34.]اعتصاب و سایر اقدامات اعتراضی شرکت کردند  489هزار کارگر در  150 ، حدود  2011تنها در فوریه  

ی  برای فراتر رفتن از افق محلی که در دهههای مستقل کارگری مصر  کادرها و مبارزان فدراسیون اتحادیه

برقراری دموکراسی   یداد، شروع به طرح مطالبات سیاسی کردند: مسئلهقبل افق کارگران را تشکیل می

تغییر چهره فقط  نه  و  بود  در  در عمق  رژیم.  از آن ی  نفر  اعالمیهفوریه، چهل  را تصویب کردند  ها  ای 

که انقالب«(  در  کارگران  اتحادیهبه  )»مطالبات  تشکیل  حق  خواستار  حق  ویژه  کارگری،  مستقل  های 

ی عمومی سندیکاهای کارگران مصر، »یکی از نمادهای اصلی فساد  انحالل اتحادیه  چنینهماعتصاب و  

در میان کارگران و فقرا بودند، تاکید کردند: »اگر    ها که پژواک احساسات گستردهرژیم پیشین« بودند. آن

های اجتماعی کامل  ارزش است. آزادی بدون آزادیی ثروت منجر نشود، بیتوزیع عادالنهاین انقالب به  

 [ 35]ی طبیعتاً وابسته به حق نان است.«أ نیست. حق ر

ی سیاسی متوسط که تجربه  یهای باالیی طبقهخواه الیهویژه جوانان ترقیبسیاری از فعاالن انقالبی، به

نگریستند و از  »ملی« میکامالً    عنوان مطالبات »صنفی« و نه ت را بهنسبتاً محدودی داشتند، این مطالبا

جا پیش رفت که گفت:  آوریل، تا آن 6ها خودداری کردند. احمد ماهر، بنیانگذار جنبش جوانان  حمایت از آن
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این امر مانع از دفاع و حمایت برخی    [ 36]ها از آن دور بودند.«»کارگران هیچ نقشی در انقالب نداشتند. آن

سندیکالیست از  روشنفکران  در  از  نشد.  مستقل  اتحادیه 2های  فدراسیون  رهبری  مستقل  مارس،  های 

چه کارگران از انقالب انتظار دارند« تشکیل داد. این کنفرانس  کارگری مصر کنفرانسی را با موضوع »آن

قوق کار در دانشگاه قاهره به عنوان وزیر اشتغال و مهاجرت  خواستار انتصاب احمد حسن البورایی، استاد ح

البورایی سال اتحادیهها در دانشگاه قاهره از کثرت)یعنی کار( شد؛  کرد.  های کارگری حمایت میگرایی 

پیمان بیننامهچون مصر  سازمان  از حق  های  حمایت  و  تشکل  آزادی  که  بود  کرده  تایید  را  کار  المللی 

)پیمسازمان شمارهنامهاندهی  و  87 یی  سازمان  چنینهم(،  چانهحق  و  )پیمان دهی  جمعی  ی  نامهزنی 

را تضمین می98 یشماره پیمان(  این  استدالل کرد که  البورایی  تعهداتی  نامهکرد،  به  ترتیب  این  به  ها 

مومی سندیکاهای  ی عاند و بنابراین بر قوانین ملی که اتحادیهالمللی تبدیل شدهبرخاسته از معاهدات بین

دارند. در اولویت  اتحادیه مجاز معرفی می کرد،  تنها  را  اتحادیه کارگران مصر  فدراسیون  او  های  نتیجه، 

تازگی ایجاد شده بودند به رسمیت شناخت.  مستقل کارگری مصر و صدها اتحادیه مستقل شرکتی را که به

ماه بعد کشور را اداره کرد، و نه پارلمان   جدهبا این حال، نه شورای عالی نیروهای مسلح، که عمالً برای ه

اخوان انحالل در سالتحت تسلط  از  قبل  برای مدت کوتاهی  داد،    2012 المسلمین، که  تشکیل جلسه 

های کارگری را که توسط وزارت البورایی تهیه شده بود تصویب نکردند، قانونی که  قانون اصالح اتحادیه

های کارگری توسط دولت  کرد و به کنترل اتحادیهگری را قانونی میهای کاربه طور کامل تکثر اتحادیه

 داد. پایان می

 شدن جنبش کارگری سوی نهادیبه

ی مرتبط با نقش آشکاری که جنبش کارگری در برکناری مبارک ایفا  کسب جایگاه قانونی رسمی و وجهه

ایجاد   امکان  اکنون  داد.  تغییر  را  کارگری  جنبش  خصوصیت  اتحادیهکرد،  یعنی  مستقل  و  نهادهای  ها 

پردازانی  کارتی و سایر نظریهمک زالد، جان  ها وجود داشت. با این وجود، بنا به نظر منتقدان مایرفدراسیون

تعیین نقشی  حرفهکه  برای  »سازمانکننده  شدن  چنین ای  ایجاد  هستند،  قائل  اجتماعی«  جنبش  های 

این اتفاق  [  37.]شودی خود میهای کارگری از بدنهبران جنبشهایی عموماً باعث قطع ارتباط رهسازمان

بحث در خصوص  مسئول  مقامات  بین  اختالف  ایجاد  مبارک  باعث  دوران  در  که  شد  استراتژیکی  های 

 تصورناپذیر بود. 

اتحادیه تابستانفدراسیون  خالل  در  مصر  کارگری  مستقل  پیرامون    2011 های  نظر  اختالف  دلیل  به 

شده به دو گرایش تقسیم شد. کمال ابوعیتا و حامیانش بر این باور بودند که این فدراسیون،    استراتژی اتخاذ

  ی های محلی به نحو استواری تأسیس شوند، باید به سرعت به عنوان نمایندهکه اتحادیهحتی قبل از این

رد کند. او خود قبالً  برخو  مندقدرتکارگران مصر عمل کند تا با ارتش و سایر بازیگران سیاسی در موقعیتی  
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سیاست حزبدر  در  ملی  حزب های  بود.  کرده  شرکت  پارلمانی   الکرامه  انتخابات  در  الکرامه 

اخوان2012 ژانویه  -2011 دسامبر به رهبری  دموکراتیک  ائتالف  به  ابوعیتا  ،  و کمال  پیوست  المسلمین 

کارکنان و منابع محدود در دسترس فدراسیون  دست آورد. با توجه به   تحت این عنوان کرسی پارلمان را به

گذاری و بحث سیاسی ملی  های مستقل کارگری مصر، اولویت دادن به مشارکت در انتخابات قانوناتحادیه

های عضو این فدراسیون یا آموزش رهبران  های بنگاهتر برای تقویت اتحادیهبه معنای صرف زمان کم

 ها بود. آن

ابوعیتا را به ریاست آن    2012 ی های مستقل کارگری مصر در ژانویهتحادیهموسس فدراسیون ا  یکنگره

اتحادیه و دو میلیون کارگر و کارمند اداری   200ی حدود  کرد نمایندهانتخاب کرد، فدراسیونی که ادعا می

های کارمندان خدمات عمومی بودند که  آمیز بود. اعضای اصلی آن اتحادیهاست، رقمی که قطعاً اغراق

اتحادیه به  اتحادیهقبالً  بودند:  وابسته  مصر  کارگران  سندیکاهای  عمومی  بخش  ی  کارکنان  عمومی  ی 

ی پست، خلبانان ی حمل و نقل عمومی قاهره، مخابرات مصر، ادارهمالیات بر زمین و اتحادیه معلمان، اداره

ات کارگری به جای  های کارگری و خدم . کمال عباس و مرکز اتحادیه[37]و کارکنان بخش هوانوردی 

سیاست در  شدن  کارگری  درگیر  های  اتحادیه  در  کارگران  آموزش  بر  دادند  ترجیح  درازمدت،  های 

های مستقل کارگری مصر  ها فدراسیون اتحادیهدموکراتیک از طریق کار مردمی تمرکز کنند. حامیان آن

ی  ( نخستین کنگرهEDLC) ی دموکراتیک کار مصر  ، کنگره2013 آوریل 26 تا  24 را ترک کردند و از

ونقل کانتینر و معروف را که به دلیل رهبری اعتصاب در شرکت حمل یسری  خود را برگزار کرد. این حزب 

،  2013 در ژوئن ــبرکنار شده بود، به عنوان رهبر خود انتخاب کرد  2012 اسکندریه در مارس یمحموله

دموکراتیک کار    یی مؤسس کنگرهاتحادیه 300بازگرداند. بسیاری از حکم دادگاه او را دوباره به کار خود  

 [ 39]اند.های خصوصی در مناطق آزاد ایجاد شده مصر اخیراً در شرکت

 بسیج محلی و ضعف ملی 

های اعتراضی نشد که  ی جنبشانشعابی که باعث به وجود آمدن دو فدراسیون مستقل شد، مانع از ادامه

اقدام    1400، بیش از  2011 های محلی داشتند. در سال ها هنوز ریشههای آنهمطالبات، رهبران و شبک

ـ 600جمعی شامل حداقل   .  ــ وجود داشت ی گذشتهتر از هر سال در دههدو تا سه برابر بیش هزار کارگرـ 

هایی که  ی کارکنان شرکتاما همه[  40]تشکیل شد.  2012و    2011 هایمستقل در سال  ی صدها اتحادیه

از سوی کارفرمایان، مانع بزرگی برای  آن  در انتقام  از  ها اتحادیه ایجاد شده به آن ملحق نشدند. ترس 

های بازنشستگی و سایر مزایای  تشکیل اتحادیه و هر گونه اعتراض بوده است. عالوه بر این، مستمری

ی  در اتحادیه  هاهای دولتی مشروط به عضویت آناجتماعی دریافتی توسط بسیاری از کارکنان شرکت

 گیری دارد. ی مالی چشمعمومی سندیکاهای کارگران مصر است. بنابراین گسست از اتحادیه رسمی هزینه
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تر از شش ماه  پارلمانی که پس از کم ضعف در نمایندگی کارگران در نخستین پارلمان پس از مبارک ــ

دهد که قدرت جنبش هنوز در همان جایی  میــ نشان   که دستاورد زیادی داشته باشدمنحل شد بدون این

ی سیاسی ملی که های محلی آن. در صحنهی آخر حکومت مبارک بود یعنی در ریشهاست که در دهه

های کارگری، انتخاب نمایندگان مجلس و اجبار  ی اتحادیهاین چالش شامل تصویب قانون جدید درباره

کارگری و تعهدات بود، فدراسیون    یی مسائل اتحادیهبه بررس  2012 نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

تر از شورای  ی دموکراتیک کار مصر ثابت کردند بسیار ضعیفهای مستقل کارگری مصر و کنگرهاتحادیه

اخوان مسلح،  نیروهای  اتحادیهعالی  یا  دستگاه المسلمین  و  مصر  کارگران  سندیکاهای  عمومی  ی 

نتوانسته بودند جنبش اجتماعی    2013 های مستقل تا اواسط سالهکنند. اتحادیبوروکراتیک آن عمل می

 محلی را به نیروی سیاسی ملی تبدیل کنند.

آغاز شد، داستانی است که پایان آن باید نوشته شود.    1990 یبسیج کارگران مصری که در پایان دهه

رگر کارخانه نساجی هزار کا 35در اواسط ژوئیه، حدود    [41]با اقدامات جمعی مشخص شد.  2012 سال

سایر شرکت غزل و  آنالمحله  مطالبات  کردند.  اعتصاب  دههها  مانند  بود:    2000 یها  اقتصادی  عمدتاً 

ماهانه   دستمزد  حداقل  و  خدمت  سنوات  حق  افزایش  سود،  در  مشارکت  کارمندان   1200افزایش  پوند. 

سایر مدیرانی   چنینهمینگ عمومی و  خواستار برکناری فؤاد عبدالعلیم مدیر این هلد  چنینهمالمحله   غزل

کفایتی و فساد بودند. بسیاری این بسیج گسترده در یک بخش حیاتی را تنها دو هفته  شدند که متهم به بی

محمد تحلیف  از  رئیس پس  اولین  عنوان  به  آزادانهمرسی  منتخب  به  ی جمهور  برای  مصر  چالشی  سان 

ها حمایت کردند، تلقی کردند. در  جمهور جدید، حزب آزادی و عدالت او و اخوان المسلمین که از آنرئیس

ندرت پیش از  اند که بهکنندگان تمایل خود را برای نبرد با مرسی با عباراتی ابراز کردهواقع، برخی اعتصاب

عزالدین در سخنان خود کوتاه نیامد: »ما در سقوط مبارک سهیم   دشد. محمآشکارا استفاده می  2011 فوریه

 [ 42]بودیم و حاضریم هر ظالم دیگری که حقوق ما را پایمال کند از میان برداریم.«

 کارگران در تونس نئولیبرال

تأسیس شد، نقش رهبری را در جنبش   1946( که در سال  UGTTی عمومی کارگران تونس )اتحادیه

با اتحادیهسان، رشد توازن قوا گاهی به آن اجازه میبدین  استقالل داشت. ی عمومی  داد تا در مقایسه 

ی  تری از رژیم داشته باشد. عامل دیگری که روابط بین اتحادیهسندیکاهای کارگران مصر استقالل بیش

می پیچیده  را  حزبی  تک  دولت  و  تونس  کارگران  اتحادیهعمومی  که  بود  این  که کرد  مشاغلی    های 

  تر برخوردار بودند )اساتید دانشگاه و دبیران ایکردند و از تحصیالت حرفهتری دریافت میهای بیشحقوق

بیش قاطعیت  اغلب  پست(  اداره  یا  بانک  کارمندان  مهندسان،  ملی  دبیرستان،  رهبری  به  نسبت  تری 

میاتحادیه نشان  تونس  کارگران  عمومی  اتحادیهی  این  اعضای  از  برخی  کمونیست    هادادند.  حزب  به 
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التجدید( یا حزب کمونیست کارگران تونس )اکنون حزب کارگران تونس( نزدیک بودند. فقر   )اکنون حرکة

ی  هایی را برانگیخت که چک سفید اتحادیهی فسفات قفصه و سایر مناطق جنوب نیز جنبش شدید حوضه

 عمومی کارگران تونس را دریافت نکرده بودند. 

به دولت توصیه کرد که ارزش دینار    1964 ی خود در تونس درل در اولین مداخلهصندوق بین المللی پو 

توجهی در مزدهای واقعی شد. اگرچه تونس در آن زمان  درصد کاهش دهد که منجر به کاهش قابل 25را  

مدت خود بود، اما دولت تمایل داشت از این امر پیروی کند.  ی »آزمایش سوسیالیستی« کوتاهدر بحبوحه

ی عمومی کارگران تونس، حبیب عاشور، وفادار به بورقیبه و حزب حاکم )حزب سوسیالیست  یرکل اتحادیهدب

شد، خودداری کرد.  (، اما از پذیرش کاهش ارزش پول که با افزایش مزدها جبران نمیPSDدستوری یا  

ه زندان فرستاده  جمهور بورقیبه شد. عاشور برای چندین سال بطلبی باعث خشم رئیساین نمود استقالل

 [43] به مقام قبلی بازگرداندند.  1970 که او را درشد تا این

، فعاالن  1970 یکاری بوده است. در خالل دههاز آن زمان، نگرانی اصلی کارگران تونسی تورم و بی

کارگران تونس  ی عمومی  سابقه بود به امید وادار کردن رهبری اتحادیهاعتصابات غیرمجاز زیادی را که بی

ی اقتصادی و سیاسی به راه انداختند. این موج اعتصابات  برای به چالش کشیدن دولت در هر دو زمینه

ی عمومی کارگران تونس تخمین زد که این افزایش  توجه مزدها شد، اما اتحادیهمنجر به افزایش قابل

هزینه افزایش  از  نیمی  سالتنها  بین  زندگی  میر  1977 و  1970 هایهای  جبران  »قرارداد  [  44.]کردا 

اتحادیه بین  که  ژانویهاجتماعی«  در  رژیم  و  تونس  کارگران  عمومی  به    1977 یی  نتوانست  شد  امضا 

  1977 ی عمومی کارگران تونس در مارس ی اتحادیهاعتصابات پایان دهد. صدها نفر از نمایندگان کنگره

ارخانه دولتی نساجی کسار هالل در اعتراض به انتصاب  کارمند ک 1200با آن مخالفت کردند. در ماه اکتبر،  

ها سه روز شورش را دامن زد. ماه  مدیریت جدید که اهل منطقه نبود، محل را اشغال کردند. سرکوب آن

 چیان شرکت فسفات قفصه، که متعلق به دولت نیز بود، منجر به پیروزی مهمی شد. بعد، اعتصاب معدن

اجهه با اعتصابات سرسختی جدیدی نشان داد. مدیریت مرکزی به منظور  در مو  1978 ی دولت در ژانویه

ژانویه شده  26ی عمومی کارگران تونسْ خواستار توقف کار در مقابله با سرکوب و حفظ استقالل اتحادیه

می شمار  به  استقالل  از  پس  عمومی  اعتصاب  اولین  که  بین  بود  گسست  از  حاکی  ابتکاری  چنین  آمد. 

ی کارگران تونس و حزب سوسیالیست دستوری بود که رژیم نتوانست آن را تحمل کند.  ی عموماتحادیه

ها نفر را کشتند، صدها نفر  کنندگان حمله کردند، ده ، ارتش و پلیس به اعتصاب“پنجشنبه سیاه”در جریان 

ی  ری اتحادیهاعضای رهب  یویژه عاشور، و نیز همهنفر را دستگیر کردند، به را زخمی کردند و بیش از هزار
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ی جدید »دست  پس از آن رژیم یک کمیته[  45]عمومی کارگران تونس به جز دو نفر را دستگیر کردند. 

 س اتحادیه نصب کرد.  أ نشانده« را در ر 

ی عمومی کارگران تونس اجتناب  ( تالش کرد تا از درگیری با اتحادیه1980- 1986دولت محمد مزالی )

از تونس بازدید کرده بود، پذیرفت:    1983 المللی پول را که در پاییزنی هیئت صندوق بیکند، اما توصیه

، حتی قبل از  1984 ی های مواد غذایی اصلی. در اول ژانویهبودجه از طریق کاهش یارانه کاهش کسری

درصدی قیمت نان، تظاهرات در شهرهای   108درصدی قیمت ماکارونی و بلغور و   70اعالم رسمی افزایش  

فصه و قابس آغاز شد: سناریویی که در مصر هفت سال قبل چیده شده بود تقریباً به همان  جنوبی، در ق

ها  شکل در تونس تکرار شد. تظاهرات در سراسر تونس گسترش یافت و شهروندان سنگرهایی را در خیابان

ها را در  تژانویه اعالم شد و نظم تا زمانی که بورقیبه لغو افزایش قیم 3برپا کردند. حکومت نظامی در  

شود که  نفر تخمین زده می هزار گران پانصدژانویه اعالم کرد برقرار نشد. تعداد تظاهرکنندگان و آشوب 6

 بود.  1978 تر از اعتصاب عمومی سالبرابر بیش ده

در زندان بودند، بنابراین دولت زمانی که خود را    1986 ی عمومی کارگران تونس تااکثر رهبران اتحادیه

دید، دست بازتری داشت. دولت تونس به ازای دریافت وام  اش نمیقادر به پرداخت سررسید بدهی خارجی

ی اصالحات اقتصادی و تعدیل ساختاری را مطابق  المللی پول، برنامهمیلیون دالری از صندوق بین 180

العابدین  « ژنرال زینبا »اجماع واشنگتن« به تصویب رساند. اولین اولویت رژیمی که با »کودتای پزشکی

المللی پول بود. در نتیجه، شش سال بعد  تأسیس شد، اجرای طرح صندوق بین  1987نوامبر   7علی در  بن

شده در هفت سال قبل از اعتصاب  اعتصاب ثبت 1761تر از  اعتصاب همراه بود که بسیار بیش 2586با  

ی عمومی کارگران تونس  ه مرکزی اتحادیهکمیت  یها تأییدیهاکثر آن  [46]بود.  1978 ژانویه 26عمومی  

 را نداشتند. 

، ظهور جنبش گرایش اسالمی و سپس جانشین آن النهضه به عنوان نیروی اصلی  1990ی  در اواسط دهه

ی عمومی کارگران تونس را بر آن داشت تا بر مبنای این اصل  علی، کادرهای اتحادیهاپوزیسیون رژیم بن

اقتدارگرایی را بر اسالم با دولت« شوند. گرایی ترجیح میکه  تقریباً در همان    [47]دهند وارد »مشارکت 

ی عمومی کارگران تونس  زمان، حزب تجمع مصری مصر نیز سیاست مشابهی را در پیش گرفت. اتحادیه

داد، مقاومت در برابر اصالحات نئولیبرالی  ها ادامه میزنی جمعی در شرکتدر حالی که به دفاع از حق چانه

های  درپی حمایت کرد. با این وجود، اتحادیهمتوقف کرد و با مالیمت از بن علی در انتخابات متقلبانه پی  را

های کارگری و رادیکالیسم سیاسی باقی  های اتحادیهمعلمان، کارمندان پست و کارمندان دولت، کانون

 ماندند.
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، و کاهش نرخ فقر باعث  2000 یدههدرصد در سال( در طول   6تا    3نرخ رشد تولید ناخالص داخلی )بین  

بین مالی  مؤسسات  از سوی  تونس  مداوم  شد.تمجید  حدود  [  48]المللی  حال،  این  تولید   80با  از  درصد 

هایی با ارزش افزوده پایین بستگی دارد که  شود و به بخشی ساحلی تولید میناخالص داخلی در ناحیه

گری،  نساجی و پوشاک، کشاورزی، تجارت، گردش ند ــگیرنیروی کار ارزان و کم مهارت را به کار می

کاری  نرخ بی  2000 ی در دهه  [49]کنند.التحصیالن فراهم نمیهایی که شغل کافی برای فارغهمه بخش

معدنی قفصه    یدرصد( اما این میزان در حوضه 20درصد بود )در واقعیت شاید   15در سطح کشور رسما  

که فقر در مناطق   جاییسال سن داشتند. از آن 30کاران زیر  از بی  درصد 72افزایش یافت که  درصد   40به  

غربی، جنوب غربی و شمال غربی متمرکز است، عمالً »یک تونس با دو سرعت« وجود دارد: یک    -مرکز 

های داخلی. در این شرایط جای تعجب  ی ساحلی و یک تونس فقیر در سرزمینتونس نسبتاً مرفه در ناحیه

 علی از قفصه و سیدی بوزید بود. های شورش علیه رژیم بناولین لرزهنیست که 

دست  ی عمومی کارگران تونس به طور فزاینده ای با رژیم هم، رهبری اتحادیه2000و    1990در دهه های  

سو«  »همکامالً    »تسلیم« شد و نهکامالً    کند، اتحادیه »نهطور که بئاتریس هیبو پیشنهاد میشد. اما، همان

ود، تا حدی به این دلیل که در درون آن »همزیستی ناپایداری بین یک رهبری خنثی و یک پایگاه کنترل  ب

ی عمومی کارگران تونس زیر نظر نظارت دولت هر سه سال یک بار با  اتحادیه[  50] نشده« وجود داشت.

کردند که مانع  کره میهای حقوق مذاتوافقنامه یی صنعت، بازرگانی و صنایع دستی تونس دربارهاتحادیه

، مطبوعات در  2000 یشد. برخالف مصر در دهههای غیرمجاز یا اعتصاب غذا نمیجویی اعتصابمبارزه

قابل اعتمادی از تعداد آن بنابراین تخمین  اقدامات گزارشی ندادند و  مانند  مورد این  ها وجود ندارد. اما، 

رگران )که خواستار شغل و رفتار شایسته بودند( و  های محلی و عادی اکثر کا مصر، شکافی میان خواسته

المللی توسعه،  ها در تونس و تجمع برای بدیل بینحقوق بشر تونس، شورای ملی آزادی  یگفتمان اتحادیه

های کارگران را به انتقاد خود  جوتر شدند و نگرانیهمبارز  2000ی  یعنی سه سازمان غیردولتی که در دهه

 [ 51]نئولیبرالیسم جهانی پیوند زدند، وجود نداشت. از رژیم و 

که خودسوزی محمد بوعزیزی اعتراضی را در تونس و جهان  از این  پیش، تقریباً سه سال 2008در ژانویه 

افتاده بود. راه  الردیف به    1980 از  [ 52]عرب برانگیخت، اعتراضات خیابانی در قفصه و شهر مجاور آن 

  2010 شغل را کاهش داد، تا جایی که در سال 10000حدود    CPG، شرکت فسفات قفصه یا  2010 تا

با این حال،    [53] هزار شغل از آن زمان دوباره ایجاد شده است(. 3هزار نفر را استخدام کرد ) 5کمتر از  

کارگران  ی عمومی  دستی مقامات محلی اتحادیهکارگران شرکت فسفات قفصه را متهم کردند که با هم

پروری می کند. اعتراض در سراسر استان قفصه گسترش یافت زیرا معلمان،  تونس در استخدام خود نوچه

های استخدام عادالنه  های اتحادیه محلی به جنبش پیوستند تا نه تنها شیوهزنان، جوانان و برخی از شاخه
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های  کنند. مطبوعات مخالف، رادیکالای جامع برای استخدام را مطالبه  برنامه  چنینهمدر معادن، بلکه  

 تر ساحلی و دیاسپورای تونس در فرانسه و مونترال حمایت خود را اعالم کردند. دانشجویی از شهرهای مرفه

اما حمایت از مردم قفصه افزایش یافت و جنبشی اجتماعی را    [54]اگرچه تظاهرات وحشیانه سرکوب شد،

چیان زندانی در الردیف تظاهرات  آوریل، همسران معدن 4دار بود. در  به وجود آورد که از پایگاه وسیعی برخور

الردیف را   امنیتی قفصه و  نیروهای  آن اقدامات همبستگی را سازمان دادند.  کردند در حالی که حامیان 

اشغال کردند. درگیری ها برای چندین ماه ادامه یافت و در ماه ژوئن یک واحد پلیس نظامی یک معترض  

گلوله کشت. در ماه سپتامبر، دومین نفر بر اثر جراحات جان خود را از دست داد. فعاالن از  را به ضرب  

افتد، به اطالع عموم برسانند. رژیم  را که در شهرهای معدنی اتفاق میچه  آن  اینترنت استفاده کردند تا

رین جنبش  بوک را مسدود کرد. شورش قفصه در آن زمان مهمت سرانجام در ماه اوت دسترسی به فیس

ی عمومی  اتحادیه  1984 بود. تفاوت این بود که در سال  1984 یاجتماعی از زمان شورش نان در ژانویه

که توسط فعاالن اتحادیه، بیکاران و    2008کارگران تونس از اعتراض حمایت کرد، در حالی که جنبش  

 ی عمومی کارگران تونس و هم رژیم را هدف قرار داد.  ها آغاز شد، هم اتحادیهخانواده های آن

دسامبر   در  اعتراض  بعدی  بزرگ  اتحادیه  2010موج  رهبری  شد.  آغاز  بوعزیزی  خودکشی  از  پس  ی  و 

عمومی کارگران تونس تحت فشار پایگاه خود، به تدریج گفتمان خود را تغییر داد: پس از درخواست برای  

هایی در مخالفت با سرکوب تظاهرات منتشر کرد و در نهایت تنها چند روز قبل از سقوط  و«، بیانیهگو»گفت

بنبن کرد.  حمایت  جنبش  از  سخنرانی  علی  در  »عناصر  10علی  را  خود  مخالفان  تحقیر  با  خود  ژانویه 

توصیف کرد.    «ند گرایی و تروریسم فروخته اگیرند و روح خود را به افراطمتخاصمی که از خارج پول می

ی عمومی کارگران تونس در قفصه را تصرف  ای اتحادیهمنطقه  یکننده دفاتر شعبهدر پاسخ، سی اعتصاب

علی فدراسیون ملی را وادار کرد  کردند و از مقامات محلی خواستند از تظاهرات حمایت کنند. ناشنوایی بن

قَیْرَوَان و توزر و سپس اعتصاب عمومی سراسری  لْٱ ای در صفاقس،  ژانویه اعتصابات عمومی منطقه 11تا در  

 علی، صادر کند. ژانویه، روز خروج بن 14را در  

ها پشت سر هواداران خود قرار داشتند، عمالً زمانی که  ی عمومی کارگران تونس که دههرهبران اتحادیه

ست های وزارتی داشتند.  ی اتحادیه در اولین دولت انتقالی پاوضاع برگشت، دست به کار شدند. سه نماینده

ها تنها پس از یک روز، به این دلیل که برخی از اعضای حزب حاکم سابق )حزب تجمع قانون  استعفای آن

( نفوذ بیش از حد خود را حفظ کردند، منجر به تشکیل دولت جدید و انحالل  RDCاساسی دموکراتیک یا  

در   دموکراتیک  اساسی  قانون  تجمع  دسام 9حزب  در  شد.  کنگره2011 برمارس  عمومی  اتحادیه  ی،  ی 
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کارگران تونس رهبران جدیدی، از جمله بسیاری از فعاالن تاریخاً مرتبط با چپ، را انتخاب کرد. با این  

 دهد.ها زن نبودند که یک نقص عمده دموکراتیک را تشکیل میحال، هیچ یک از آن

آغاز شد، هنوز آثار خود را به پایان    2010 ی اعتراضی که در سیدی بوزید در دسامبرهمانند مصر، چرخه

عمیق بود  تونس  مردمی  جنبش  خاستگاه  که  اقتصادی  تنگنای  است.  نرخ  نرسانده  است.  همیشه  از  تر 

درصد است. کشور حداقل   40کاری در شهرهای جنوبی مانند سیدی بوزید، تالة و القصرین هنوز حدود  بی

ی عمومی کارگران تونس و مناطق  اتحادیه  [55]اهد بود.علی شاعتصاب را در سال پس از سقوط بن   350

های اعتراضی شدید علیه دولت  کانون  چنینهمعلی را آغاز کرده بودند،  نجنوبی، که شورش مردمی علیه ب

التحصیل دانشگاه  هفت ساله، که اصالتاً جنوبی است، فارغ و انتقالی به رهبری النهضه هستند. جمل، بیست

های خود  ها به وعدهایوهوای خود باقی ماند: »هیچ چیز تغییر نکرده است، النهضههمان حالکار، در  و بی

 [ 56] ها را نیز استیضاح کنیم.«توانیم آنها را انتخاب کردیم، اما میاند. ما آنعمل نکرده

 گیری  چند نتیجه

ها برای  برانگیخته شدند. آنها و تهدیدهای محلی  کارگرانی که در تونس و مصر قیام کردند با نارضایتی

برنامه دیکتاتورها هیچ  از سرنگونی  نداشتند و پس  ایدئولوژی مشترکی  به  نیازی  برای    یبسیج  سیاسی 

گرایان از  ها در مقابل سایر نیروها به ویژه اسالمی ضعف گذشته و حال آنبازسازی کشور نداشتند. ریشه

 این جاست. 

ی عمومی کارگران تونس برای وادار کردن کادرهای خود به  عادی اتحادیهبا این وجود، توانایی اعضای  

علی ــ بن  به جنبش ضد  اتحادیه پیوستن  حالی که  در مصر  در  کارگران مصر  ی عمومی سندیکاهای 

ــ پیامدهای مهمی را نه فقط برای کارگران بلکه برای کل تونس   گاه آخرین بقایای رژیم مبارک بودپناه

داش همراه  اتحادیهبه  است.  نمایندهته  که  تونس  کارگران  عمومی  مجموع   517ی  ی  از  کارمند  هزار 

احزاب چپ 8/3 است.  در کشور  مدنی  سازمان  بزرگترین  است،  نفر  کارگری  میلیون  از   13گرای  درصد 

برابر   انتخاب شد، به دست آوردند؛ این رقم تقریباً دو  2011 های مجلس مؤسسان را که در اکتبرکرسی

تر از احزاب مشابه مصر در اولین پارلمان پس از مبارک است که دو ماه بعد انتخاب شد. نه تونس و  بیش

کاری جوانان را حل کنند یا ثروت کشور  نه مصر هنوز نتوانسته اند اقتصاد خود را بازسازی کنند، مشکل بی

 جمهور موقت تونس گفت: را عادالنه تر توزیع کنند. منصف مرزوقی رئیس

ها  ی انقالب را درو می کنند. بعد از دوران انقالبیون، دوران اپورتونیستانقالبیون نیستند که ثمره  »این

گردند رسد. فقرای سیدی بوزید به فقر خود بازمیآید. پس از حماسه، زمان امیدهای سرخورده فرا میمی
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ای برای مشکالت آنها وجود  حل ریشههیچ راه  [57]های خود.های قاهره به گورستانو ساکنان قبرستان

 [ 58]شوند.شوند یا نمیها که یا عملی میندارد، فقط انبوهی از وعده

ی  توان با نقش اتحادیههای اعتراضی کارگری قبل از سقوط رهبران اقتدارگرای تونس و مصر را میجنبش 

ی ملی و  ینهزممقایسه کرد. پس  1989کارگری همبستگی در سقوط رژیم کمونیستی لهستان در سال  

به کارگران عرب در سال بین لهستانی ها نسبت  برای  اشتراکات  بسیار مطلوب  2011 المللی  اما  بود،  تر 

واقعی وجود دارد. در لهستان، ایدئولوژی مارکسیستی، اگرچه اقتدارگرا و متحجرانه بود، برای کارگران به  

کجا هیچ  در  بود.  قائل  ارزش  اول  درجه  در  سیاسی  نیروی  نمیعنوان  عرب  جهان  چیزی  ی  توانید 

سازی لهستان نسبت به کارگران صنایع نساجی مصر  های کشتیمقایسه پیدا کنید. کارگران کارخانه قابل

 تر بودند. کردهتر و تحصیلنشین جنوب تونس ماهرار، در کار خود مستقلیا تونس یا جمعیت حاشیه

دهد که چرا، برخالف جنبش کارگری لهستان،  می  المللی تا حد زیادی توضیح عالوه بر این، زمینه بین

، توجه اندکی نشان داد. در حالی که جنبش  2011 های کارگری عرب، چه قبل و چه پس ازغرب به جنبش

جنگ سرد با یک رژیم کمونیستی مخالف بود، کارگران عرب به طور ضمنی و    یهمبستگی در بحبوحه

ساز است. لخ والسا و  کنند که برای نخبگان غربی مشکلمی  گاهی به طور صریح با نئولیبرالیسم مخالفت

حامیانش در همبستگی از »شوک درمانی« بدنام مورد حمایت جفری ساکس برای تبدیل اقتصاد لهستان  

سرمایه اتحادیهبه  عادی  اعضای  میان  در  اما  کردند.  حمایت  کار  داری  دستور  این  بسیاری  عربی،  های 

سازی بالتیک، جایی که همبستگی متولد شد، همانند صنعت  های کشتیارخانهنئولیبرالی را رد کردند. ک

سازی قرار گرفتند؛ در تونس، صنعت نساجی دستخوش  های تعطیلی یا خصوصینساجی مصر هدف برنامه

ها بود و شرکت فسفات قفصه دیگر مانند سابق نیست. در هر سه مورد، کارگران در مواجهه  رقابت با چینی

های  کرد، در کانون جنبشها را تهدید میکه ثبات شغلی، حقوق اجتماعی و موقعیت اجتماعی آن  با خطراتی 

 سازی یا انحالل شرکت خود را رد کردند. حل خصوصیاعتراضی قرار گرفتند و راه

ها را  های اعتراضی خود را توسعه دهند و آنبا این همه، کارگران لهستانی دو دهه فرصت داشتند تا شیوه

کارنامه کلیدی  عناصر  دهند.  قرار  سیاسی  )تحصنهدف  همبستگی  جنبش  کمیتهی  تشکیل  های  ها، 

های کارگری مستقل از حزب کمونیست( که در اوایل  اعتصاب بین شرکتی، فراخوان برای ایجاد اتحادیه

ین را  سازی گدانسک، گدنیا و شچچهای کشتیدر جریان اعتصاباتی تدوین شد که کارخانه 1970 دسامبر

در واکنش به اعالم افزایش قیمت به لرزه آورد، ده سال قبل از تأسیس همبستگی به عنوان یک سازمان  

هایی از فعاالن شروع به  ، گروه1978 ملی و بیست سال قبل از سقوط رژیم تشکیل شده بود. در سال

های  ای برای اتحادیهمیتههای کارگری مستقل در سیلسیا و منطقه رادوم کردند و ک فراخوان برای اتحادیه
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همبستگی لخ والسا از بنیانگذاران آن بود.    یرهبر آینده   کارگری مستقل در سواحل بالتیک تأسیس شد.

دفاع از کارگران را در    ی نیک که کمیتههمبستگی با روشنفکران ضدرژیم مانند یاسک کورون و آدام میک

ایجاد اتحادیهتأسیس کرده بودند، اتحاد مؤثری تش  1976سپتامبر های کارگری  کیل داد. فراخوان برای 

 مستقل به وضوح یک چالش سیاسی برای رژیم بود. 

علی و مبارک رو به پایان  در تونس و مصر، این نوع مطالبات تنها زمانی پدیدار شد که دوران سلطنت بن

ها وجود نداشت. در مصر،  آنهای ملی برای تبلیغ  ها یا ایجاد شبکهبود. بنابراین زمانی برای محبوبیت آن

غزل اعتصاب  از  پس  تنها  دسامبر  روشنفکران  در  به  2006المحله  ناقص  و  اعتصاب  از  پس  ویژه 

هایی  ، جنبش کارگری را دیرهنگام کشف کردند. در تونس، روشنفکران به سرعت به جنبش2008 آوریل 6

در سال قفصه  در  که  در سال   2008 پیوستند  بوزید  سیدی  تاریخچهآغا  2010 و  شد.  خودمختاری    ی ز 

علی به کارگران تونس  ی عمومی کارگران تونس و تبدیل آن به نیروی مخالف بنسیاسی نسبی اتحادیه

کارگران  چه  آن  تر ازظرفیتی برای کنش سیاسی برتر از همتایان مصری خود داد، اما این ظرفیت بسیار کم

 لهستان داشتند باقی ماند.  

تیموتی گارتون اش، آلن  چه  آن  ان مستقل از نخبگان فکری عمل کردند. برخالفدر هر سه مورد، کارگر 

آدام پرژورسکی و دیگران پیشنهاد کرده اند، موفقیت همبستگی به دلیل تسلیم شدن اتحادیه به  تورن، 

نبود. برعکس، رومن البا نشان می های بسیج،  دهد که مکانیسمرهبری روشنفکران طرفدار دموکراسی 

مستقل تنظیم شده بود و کارگران گاهی اوقات  کامالً    اعتراضی همبستگی و مخالفت آن با رژیم  یکارنامه

ها  استقالل سیاسی کارگران مصری، تونسی و لهستانی در این جنبش [  59]تر از روشنفکران بودند.رادیکال

نئولیبرانتیجه با وجود تسلط فزاینده  را نشان می دهد.  لیسم بر اقتصادهای سراسر  ی اصلی این بررسی 

شود که کارگران  نمی  البته نتیجه  ی کارگر به عنوان یک واقعیت اجتماعی همچنان پابرجاست. جهان، طبقه

کنند از  ها در آن شرکت میی اقدامات اعتراضی که آنکه نتیجهطبیعتاً پیشاهنگ انقالبی هستند یا این

 پیش تعیین شده است. 

 

 ی است از ای حاضر ترجمه * مقاله 
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 شود: که در لینک زیر یافت می  Joel Beinin ینوشته
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 و حزب  کی انگارشِ استراتژ 

 

 2022 دسامبر 10

 کمال خسروی : ینوشته

 

جنبش -1 دههبنیادحزبِ  از  پس  چپ.  سیاسی  نیروهای  فعالیت  پناهها  و  کنشگرا  به  بردن  گران 

گیری افزارهای سیاسی تازه، همراه و  شکلانتخاباتی و   -های اجتماعی، باززایی کنونی نبرد سیاسیجنبش 

نوسازی ضروری مفهوم حزب روی می بازاندیشی و  به  نیاز  با  درازدامنههمپا  افول  ی چپ  دهد. حاصل 

سال واپسین  از  دههسیاسی  حزبهای  )نابهنگامِ(  بحران  بیستم،  قرن  هفتاد  بحران  ی  سیاسی،  های 

انداز ]یا پروژه[، معنای کار  ست؛ در یک کالم بحران چشم)سازمان( و پراتیک بوده ا )برنامه(، شکل محتوا

  ی حزب«، بحث گسترده و پردامنهی »مسئلهی پرسش جاودانهو استراتژی. در حقیقت سربرآوردن دوباره

ی بین امر سیاسی و امر  هطخود و نیز رابخودیی سیاسیْ بهو سرشت مبارزه پیرامون استراتژی سیاسی

 کند. اجتماعی را پنهان می
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های  آید که با الهام از جنبشنظری برمی  بندیی توصیف و جمعخوبی از عهدهبنیاد بهالح حزبِ جنبشطاص

گرایی  مفهوم اتحادیه  اای باجتماعی خواستار تجدید حیات مفهوم حزب است و این کار را با شباهت ویژه

جنبش میدر  انجام  اجتماعی  اصهای  در  ط دهد.  که  مذکور  سوی  الح  از  دانشگاهی  محافل 

قرن   80 ی[ طرح شد، بر احزاب سبز و ضداقتدارگرایی داللت داشت که در دههKitschelt[]1] کیچلت

تر دوباره  را در معنایی پردامنه توان آنبیستم در برخی از کشورهای اروپایی پدید آمدند، اصطالحی که می

پوصورت پیرامون  کاربستش  در  اصطالح  این  کرد.  نشانPodemus] دموسبندی  ادعای  [  گر 

- 2011ماه مه   15]اعتراضات و تظاهرات موسوم به   « 15Mنمادین تداوم و پیوند بین جنبش » -سیاسی

م[ و پودموس است که با اتکا به سناریوی بحران مشروعیتِ کل نظام سیاسی دولت   - در اسپانیا  2012

پیش  پروژهاسپانیا،  ضدهژمونیکبردِ  گ  ــ ای  تعبیر  آنبه  نه رامشیایی  و  بیان  صرفاً    ــ  برای  بلندگویی 

 بیند. ی سیاسی بدیل را ضروری میپروژه

جنبش )اَشکال    در مقامحزب   یابد: ]یک:[بنیاد، معانی متناظرِ گوناگونی میجا چارچوبِ حزب جنبشدر این

سوی کنش در تبدل و تحولی مستمر(،  گیری بهجنبش )جهت  در درون  ب[زح  و نمودهای جنبشی(، ]دو:

جزئیبه حزب[ ]سه: مبارزه  مثابه  از  )جزئی  جنبش  چهار:از  ]و  اجتماعی(،    دار واممثابه  به حزب[ ی 

داری  وامماه مه(.   15در جنبش  مثالً    اجتماعی بنیادین، -گرفتن از یک رویداد سیاسیجنبش )یعنی الهام

عناست که حزب مدیون جنبش )و رویدادی( است که وفاداری به آن متضمن  بدان م  نسبت به جنبش

از محدودیت های خودِ حزب، در راستای آشکارکردن  های آن جنبش و محدودیتاندیشیدن به فراروی 

 شدنش برای اهداف انتخاباتی است.  دست ی امکانات آن جنبش و تبری از قداست و آلتهمه

هایی  ی بسیاری از دشواریهای اجتماعی( بازتولیدکنندهقیقت سازمانهای اجتماعی )در حهرچند جنبش 

بنیاد تالشی برای فراتررفتن از  ی ایجاد حزبِ جنبشاند، خواستهها معطوف به احزابهستند که همگی آن

بندی  هنگام، گام برداشتن در مسیری سنتی است که راستایش، بنا بر صورتهای سنتی حزبی، و همسیاست

 [ 2دریپر، ایجاد دگرگونی از پایین به باالست.] هال کالسیک

بخش است، باید، بنا به  سوی سیاستی رهاییاش بهگیری. حزبی را که جهتبنیادحزبِ استراتژی -2

بن دانیل  به3سعید]تعبیر  استراتژی[،  حزبِ  و عنوان  جنبش  بر  بنیادش  که  حزبی  همانا  کرد.  تلقی  بنیاد 

های پیروزی است، هرچند تضمینی عطف به واقعیت، استراتژی یکی از شرط  تژی استوار است. دراسترا

برای   یا  استراتژی درست است؛  نیست که آن  این معنا  به  استراتژی  ندارد. طراحی یک  برای آن وجود 
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اش صحیح است؛ یا مرتبط است با نیروهایی  پیشروی به سوی امر رهایی مفید است؛ یا کاربست تاکتیکی

سعید، »پیروزی بدون  برند. اما اندیشیدنِ استراتژیک نخستین گام است. از دید بنراه میکه به پیروزی  

 [ 4استراتژی ممکن نیست.«] 

به جهان نقطه استراتژیک  نگاه  به مقصد  بنابراین  برای رسیدن  ی عزیمتی مفید است، هرچند تضمینی 

سوی  ای موقت برای حرکت بهپذیرفت که نقشهنیست. برای اختیارکردن چنین نگاهی باید این فرضیه را 

پراتیکی قرار بگیرد که هرگز تمام برابر  نیازمند آن است که در  رسیده   سرانجام  شده و بهکنش سیاسی 

موقعیت دوران »سیستمِ  در  ترتیب،  این  به  آید.  بیرون  سرافراز  پراتیک  این  آزمون  از  باید  و  یاب  نیست 

ناگزیریم  پی)جی جهانی« ما  یک  اس(  چارچوب  در  کماکان  سیاسی،  استراتژی  کاربست  در  بدانیم  که 

مستلزم آن است   نماسیاست در چارچوب یک قطبکنیم. مان را انتخاب مینما، جهت حرکتقطب

ی ناپیگیرانه میسر نیست.  ی سیاسی بر اساس قطعیات خیالی یا تصمیمات خودانگیختهکه بدانیم مبارزه

ر بر  است  مبتنی  سیاستی  عینچنین  در  و  استوار  و  سخت  انعطافویکردهای  راستای  حال  در  پذیر 

ی هر کنش،  سازیِ واقعیتی که بسیار پیچیده است و باید به تمامی درک شود. عدم قطعیتِ نتیجهدگرگون

پیرامون اوضاع جهانی هشدار    1934جزء ذاتیِ رویکرد استراتژیک است. تروتسکی در سال   و در بحث 

 [ 5انقالبی پیشاپیش ضمانتی قطعی نیست.«] یداد که »مبارزهمی

ای است که  ساختن آن مقولههای استراتژیک عبارت از تدوین و مستدلورزیی اندیشهی اوج همهنقطه

استراتژیک می  انگارشِ  مقولهخوانده  پژواک  و  رایتشود  مشهور  »انگارش   ی  همانا  میلز، 

ی  شناختی، با این تعریف که عبارت است از »آگاهی زیسته به رابطهجامعه[ انگارش  6شناختی« است.] جامعه

جامعه و  تجربه  گستردهبین  انگارش  ی  است.  جامعه  به  عطف  در  ذهنی  افق  گشودگیِ  مستلزم  تر«، 

ورزیِ استراتژیک عبارت  عبارت دیگر اندیشهاستراتژیک نیز به چنین ذهنیت و طرز تفکری نیاز دارد. به

ناپذیر و  ای چیرگیحال برخورداری از ارادهستنی از منظر خوداندیشی و ابتکار دائمی و در عیناست از نگری 

برای جستمیلی سیری دگرگونناپذیر  برای  تازه  امکانات  بدینوجوی  استراتژی   سازیِ جهان.  معنا، هر 

عین در  انقالب  باشد. چشمبرای  استراتژی  در  انقالبی  باید  زمانی حال  درنظرگرفتن    مکانی، -انداز  یعنی 

های ناکام و کامیاب گذشته و حال، همواره  گرفتن از تجربهدو منظر تاریخی و جغرافیایی، برای درس هر

شالودهشالوده است؛  استراتژیک  آموزشِ  بنیادین  افقی  و  مرزها  گسترانیدن  برای  از  ای  انگارش.  های 

 اند. شده بافته نش تطبیقی، درهمهای مشخص و دااندازهای دور و نزدیک، تجربهرو، چشمهمین
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های زندگی اجتماعی  ی ساحت. یک نیروی سیاسی باید در همهیافته از درون استراتژی قوام -۳

[ تغییر جهان، راه  7ی قلمروها« است.]عمل کند. به بیانی لنینی، تغییر جهان نیازمند »کار روزانه در همه

تواند از نظر دور  ای نمیگشاید. هیچ جنبهاجتماعی می  زندگیو کنار   خود را در آخرین و دورترین گوشه

های  ی حوزهاند. همهی جزئیات مطرح و مهمبماند. نه وجه سیاسی، نه اقتصادی و نه ایدئولوژیک. همه

نشده را پنهان کنند و  بینیهای پیشپذیرینبرد، برای پرهیز از نقاط کور استراتژی که ممکن است زخم

 ها باشند، اهمیت دارند. دادن نسبت به آناکنش نشانمانع از توانایی و 

یافته از  استراتژی قوامرا    توان آنبخش اساساً نیازمند چیزی است که میی سیاسی رهایییک پروژه

یافته که گرامشی  ی گرامشیایی دولتِ قوام[ نامید، چیزی مشابه با مقولهintegral strategy]  درون

هژمونی(« و   + اش: دیکتاتورییافتهرا سنتزی از »دولت )در معنای قوامآن  اش از دولت،بندیدر صورت

[ قصد  8داند.] عبارت دیگر »هژمونیِ مسلح به قهر« میی مدنی«، یا بهجامعه + ی سیاسی= جامعه »دولت

و  ی گرامشیاییِ دولت و مشاجرات مربوط به اثر اها و معضالت مقولهجا پرداختن به شایستگیمن در این

ی  باره خالی از فایده نیست که گرامشی در تالش بود مقولهتوماس در این گمان اشاره به نظر پترنیست. بی

ها  ی مدنی“ )که آنی سیاسی“ و ”جامعهیافته را برای واکاوی »تداخل و تنفیذ متقابل ”جامعهدولت قوام

یافته )و غیرقابل  اد( در چارچوب شکلِ وحدتتمیز د  دیگریکشناختی، و نه انداموار، از  لحاظ روشرا باید به

گر »وحدتی دیالکتیکی از وجوه وجودی  یافته نمایشکار برد. به این ترتیب، دولت قوامی( دولت« بهتجزیه

ی  توانیم با استفاده از تعبیر انگارشِ استراتژیک، مقوله[ است. ما می9ی سیاسی«]ی مدنی و جامعهجامعه

حال که باید در سطوح گوناگونی عمل کنیم و درکی از درون را طراحی کنیم، در عین  یافتهاستراتژیِ قوام

دیالکتیک »جامعه و »جامعهاز  مدنی«  در همه ی  مبارزه  آن،  اساس  بر  باشیم که  داشته  ی  ی سیاسی« 

 گیرد. ناپذیر صورت میها و در چارچوب یک استراتژی متحد و تجزیهحوزه

و  ضرب -4 زمان  متغیر  لغزندهی شیبدامنهآهنگ  و  قوامی فضادار  استراتژی  هر  از  .  یافته 

نظر   ها را درروست: دو متغیری که هر استراتژی سیاسی باید آنی زمان و مکان روبهدرون با چالش اداره

،  دارانهی سرمایهطور که هاروی خاطرنشان کرده است، باید بر اساس منطق توسعهداشته باشد، و همان

 [ 10ها بپردازد.]بازتعریف آن دائماً به

فعالیت سیاسی مانند هر فرآیند اجتماعی دیگری، فرآیندی خطی نیست. کنش استراتژیک، متضمن فهم  

گوید: زمان سیاسی »زمانی  سعید مینامیم. بنمی  آهنگِ متغیِر زمان ضربرا  چیزی است که ما آنآن
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پس،   به  پیش و رو به ناک گاه با مکث، لغزنده روها، گاه شتابها و گشودگیگسسته« است، »پُر از گره

آهنگ زمان را تغییر داد، برای  طور مستمر ضربتوان بهکه بداند چگونه می[ آن11زمان.«] پُرسکته و ضد

آورد. نبرد سیاسی نه دویدنی شتابان  دست میرویکرد استراتژیک و عمل تاکتیکیِ درست کلیدی درخور به

تر همانند  رسد بیشنظر می ه ماراتونی طوالنی در فضایی کوچک و بسته، بلکه به در مسیری کوتاه است و ن 

والی که از  ای باشد در باال و پایین یک سرزمین و بر زمینی ناهموار و باتالقی و پُر از گودال و گلمسابقه

است؛ همراه با  کند و از سوی دیگر نیازمند دوام و استقامت  آهنگ را ناگزیر میسو تغییر مداوم ضربیک

سعید برای حزب، چیزی همانند  ی بنرو استعارههای کوتاه و متوسط و بلند. از همینها و تقاطعانطباق

 [ 12دنده است.] جعبه

یابی به مقصدهایی  ها دستسازند که از طریق آنهایی میبُر در مجراهای زمان و مکان، پیلههای میانراه

میامکان پیشپذیر  که  دسشود  آنتر  به  بهترسی  غیرممکن  میها  اگر  نظر  سازمان(  )یا  هر حزب  رسید. 

شود رو میسازیِ استراتژیک روبهسرشت یک موقعیت بحرانی را درنیابد با خطر دخول در فرآیندی از عادی

و اگر بین تئوری و پراتیکش تناسب و تطابقی وجود نداشته باشد و تغییرات ناگهانی در جهان واقعی برایش  

همانا سازیِ استراتژیکِ حقیقی دچار شود؛  نظر آیند، ممکن است به وخامت یک زامبی ر عظیم بهبسیا

اند. در دوران  ی بحران استراتژی و نیازمند استراتژی برای بحرانها دربردارنده. بحرانتا ابد  گیروزمر 

کردن موقعیت  ای انقالبیهای ناگهانی در موقعیت موجود، برها، نیازی بنیادین به خوانش دگرگونیبحران

پودموس، جغرافیای  و متزلزل با ظهور  است که  دقیقاً همان رویدادی  امر  این  دارد.  رقیب وجود  ساختنِ 

هنگامیِ بحران و گسستگی  که ترکیب و همرو کرد؛ بنیامین،   و صاعقه زیر  چونهمسیاسی دولت اسپانیا را  

[، منظورش  13کند]شناخت، »فاجعه را از دست دادنِ فرصت مقتضی« تعریف میخوبی میگذرای زمان را به

 کند.« یک صاعقه ظهور می  چونهمای است که به ناگهان و ی دیالکتیکی انگارهاین است که »انگاره

دیگر روی  فضا  آن سکه  مدیریت  هرچند  است،  سیاسی  استراتژی  هر  یادآور  ی  نیز  هاروی  که  گونه 

به14شود]می پی[،  زمان  مثابه  طی  در  مقوله  این  فروکاست  موجب  که  اجتماعی مشخصی  پراتیک  آمد 

های  سازد، برای جنبشگونه که هاروی بار دیگر خاطرنشان میگیرد. همانشود، مورد غفلت قرار میمی

اند تا فضا، کنترل فضا چالشی  تر در صدد کنترل مکانطور سنتی بیشکارگری که بهمردمی و جنبشِ  

جنبش این  برای  و  بهواقعی  همواره  امکانها  است.] سختی  بن15پذیر  دید  از  دامنه16سعید][  تعبیر  ی  [، 

لغزندهشیب از لحاظ استراتژیک ناظر است بر چندگونگی و چند مرتبهدار و  ای  بودنِ سطوح فضی فضا 

ی  های استراتژیک که مداخلهوارو زدن و نظر او »کاربست پشتکداری جهانی. بهسیاسی در دوران سرمایه
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گرایی، از رویکرد  بست منطقهکند«، راهی برای پرهیز از بنهنگام در این سطوح گوناگون را ممکن میهم

 ریشه است. ملت و از انترناسیونالیسم انتزاعی و بی -دوباره به دولت

نحویْ شایسته، عبارت است از  . تدوین یک استراتژی فراگیرِ بهدولت و قدرت اجتماعی )بدیل( -5

رابطهدستبه به  یآوردنِ ماحصل  اجتماعی، همانا  امر  و  امر سیاسی  نوعی »سیاسیبین  امر  مثابه  کردن 

گر اجتماعی اسپانیایی  رومرو کنش توان از میگوئلکردن امر سیاسی«، )تعبیری که میاجتماعی و اجتماعی

کردنِ امر  کردنِ امر اجتماعی کاری است مفید و نه هر اجتماعیگمان نه هر سیاسی[. بی17وام گرفت(]

هایی مفید است که موجب گسست استثمار و سرکوب و اتحاد  کردنسیاسی، بلکه فقط سیاسی و اجتماعی

جویی عمل ب فرهنگ مبارزاتی و ستیزه شوند و در راستای ترغیی سطوح میی شرایط در همهبین همه

 کنند.می

راستایی و راهی  هنگامی و ناهمها ناهمکنند. بین آنهایی ویژه کار میامر سیاسی و امر اجتماعی با منطق

ریخته و  همای بهگر رابطهها وجود دارد که نشانشدنشاخه ها و شاخهها، پیچ و خمدراز پُر از ناهمواری

بازتاب  صرفاً    کند، امر سیاسیسعید پافشاری میگونه که بنلیت حاصلی انفجاری است. همانتوفانی، با قاب

حال، از دید   این [ با18آهنگ و زبان خود را دارد.]ها، ضربمکانیکی امر اجتماعی نیست، بلکه رمز و نشانه

شدن   معنای قائلرویکرد به[ دبیر سیاسی پیشین جنبش پودموس، این Iñigo Errejón] ارخون  اینگیو

ای تصادفی بین امر سیاسی و امر اجتماعی نیست، که در چارچوب آن، امر سیاسی ساخت و بافتی  به رابطه

ای را  های سیاسی چندگانهتقریباً مستقل از امر اجتماعی دارد. هر فرآیند اجتماعی مفروض امکان کشاکش

جاست که پای استراتژی به میان  ها وجود ندارد. اینتی آنیافتن آ آورد که ضمانتی برای مادیتپدید می

کند کند، بلکه در بستر و متنی سیاسی عمل میآید. اما استراتژی در سپهر سیاسی منزوی عمل نمیمی

امر   با  با امر اجتماعی و در بستر و متنی اجتماعی که در کنش متقابل است  که در کنش متقابل است 

 سیاسی. 

ویژه  تژیک بین امر سیاسی و امر اجتماعی نیازمند درک درستی از سرشت دولت است، بهبندی استرامفصل

را تعریف کرد و از معضل    که بتوان رابطه با آنمثابه چارچوبی نهادین، یعنی چناندر معنای دقیق آن به

گی نهادین این  یافتها( اجتناب کرد: قوامهای دیگر مانند اتحادیهتاریخی بزرگ احزاب سیاسی )و سازمان

ی مقابل  توان جهان را دگرگون کرد. نقطهکند که از طریق آن میاحزابْ دولت را اهرمی بنیادین تلقی می

افسانه همانا  دیدگاه،  یا  این  آنارشیستی  روایت  قالب  در  چه  آن،  از  هراس  و  دولت[  ]از  برکنارماندن  ی 
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یک از  سعید هیچپاسخی به آن است. از دید بنی  کردن معضل، بدون ارائه وارونهصرفاً    اش،آتونومیستی

ای هوشیارانه با دولت حفظ کند، شدگان باید فاصلهپذیرش نیست. »سیاست سرکوب قابل  این دو گزینه

 [20اعتنایی.«]یا بی مطلق اما این فاصله کماکان نوعی رابطه است، نه برکنارماندگیِ

های موقت  مثابه نظامی از استحکامات که پیروزیبه  ای استوار برای قدرت اجتماعی بدیل،ساختن شبکه 

مثابه پایگاهی برای هرگونه تهاجم انتخاباتی به  کنند، بهرا در جبهه و قلمرو دشمن تضمین و تأمین می

استقرار سیاستی واقعی برای تغییر، هنگامی که مسئولیتِ دراختیارگرفتنِ دولت )محلی،  قدرت سیاسی و 

بنیادین، اجتناب از  دای یا ملی( بهمنطقه از آن، پرسش  امری بسیار اساسی است؛ پس  ست آمده است، 

شود که  های قدیمی دولت است. مارکس در عطف به کمون پاریس یادآور میدندهگرفتارشدن در چرخ 

دستگاه دولتی حاضر و آماده را دراختیار بگیرد و برای اهداف خود مورد استفاده  صرفاً    ی کارگر نباید»طبقه

 [ 21رار دهد.«]ق

هنگام هم از خواست  بخش باید هم انقالبی و رهایی ِ. برنامه و استراتژیبودن و واقعیترادیکال  -6

بودن« را در  توان »رادیکالآوردنِ آن. با الهام از مارکس میرادیکالیسم آغاز کند و هم از چالش فراچنگ

  ی حق هگل سهمی در نقد فلسفه ی مشهورش در دو معنای مکمل فهمید. معنای نخست در داعیه

[، و بنابراین،  22ی موضوعْ بُردن است«] بودن دست به ریشه که »رادیکال ، دال بر این1843- 44در سال  

اش  هراس وضع موجود« است، به نقل از نامهی بیرونی آن. معنای دوم »نقد بیفراتررفتن از سطح و رویه

هراس وضع  جا به دفاع از نیاز به »نقد بیه مارکس در آن، ک1843-44[، آن نیز در  23به آرنولد روگه]

 که نه از کشفیات خود بهراسد، و نه از کشاکش با قدرت موجود و مستقر«. بودن در اینهراسموجود، بی

[ دبیر کل پودموس که بر آن است  Pablo Iglesiasایگلسیاس ] این اظهار در تخالف است با نظر پابلو

با رادیکالکه   نتایج سنجیده می رادیکالیسم در سیاستْ  در  نه رادیکالبودن  [  24بودنْ در اصول.] شود، 

بودنْ در نتایج، برخی حقایق نهفته است، اما دیدگاه   بودنْ در اصول با رادیکال هرچند در تخالفِ رادیکال

شدت سطحی باقی  وجود«(، بههراس وضع مکند که بدون دیدگاه نخست )همانا »نقد بیدوم فراموش می

وگو با شاعر  دست نخواهد آمد. لنین در گفتی رادیکالی بهبودن در اصول، نتیجه ماند. بدون رادیکالمی

والریو صلح رومانیایی،  ] جوی  بهValeriu Marcuمارکو  بحثی  در جریان  اول،  [  هنگام جنگ جهانی 

توانند  گاه است که نتایج میودِ واقعیت بود«. نخست آنتر از خکند: »همواره باید کوشید رادیکالتوصیه می

 در خور واقعیت باشند. 
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بخش«، همانا افقی استراتژیک  بخش نیازمند »افقی نظام. هر حزب رهاییبخشگذار و افقِ نظام -۷

بخش« را از  ی »افق استراتژیک نظامسعید ایدهبخش. بناست و هر استراتژی، نیازمند افقی است نظام

ی محوری  [ این افق استوار است بر دو جنبه: مفهوم انقالب یا گسست، و ایده26گیرد.] جا نتیجه مینهمی

بخش فقط بر یکی از این دو متکی  ای دیگر. یعنی چگونگی و چیستیِ متناظر با آن. افق نظامالگوی جامعه

لحاظ  رو بهیف نشده و از همیندقت تعردرستی و بهاست، زیرا از دیگری برخوردار نیست یا دیگری در آن به

از سفر    شدن در این یا آن لحظهمعنای گمی راه و/یا هدف، بهبودن دربارهسیاسی ضعیف است. سرگشته

 است. 

گرا رخت  های چپی احزاب و جنبشاستراتژیکِ همه -بخشِ مضاعف از انگارشِ سیاسیاینک، افق نظام

تواند به دو  اندازی برای گذار میذار ناپدید شده است. چشمی مهمِ گبربسته است. بدون این افق، مقوله

کردنِ   وجوی برآوردهسوی قدرت در جستای که در راه بهمثابه تعریفی برنامهکار رود. نخست، بهمعنا به

ای دیگر است. دوم، در معنایی فرافکنانه و پس از فتح قدرت،  داشت به جامعههای روزانه با چشمخواسته

اند. امروزه  سوی الگوی دیگری از جامعه. امروزه هردو معنای استراتژی گذار غایبی نهادن در راه بهبرای پا

شان  ناچار و بنا بر منطق خود، در اهدافاند، که بهپودموس  چون هموکیل مدافع افقِ »دگرگونی« احزابی  

 مانند.نادقیق، و در حرکت رو به پیش، مبهم و ناروشن باقی می

ای  گرفتن دو وظیفه ضروری است. نخستین وظیفه طراحی و تدوین برنامهیی با این وضع، برعهدهدر رویارو

رادیکال با  روبهمتناسب  با معضل الینحلِ روبودگیِ واقعیت است.  تغییر   نشدن  بر  ناظر  ]یا گره گوردی[ 

نامه نیست که قرار  کند. این برکه گویی چنین معضلی اساساً وجود ندارد، مسئله را حل نمیجهان، چنان

سازد. دومین وظیفه، بازیابی و بخشیدن اعتبار دوباره به  است واقعیت را بسازد، بلکه واقعیتْ برنامه را می

یابی به این وضع تالشی  ی »بدیل« است، به این ایده »که دنیایی دیگر ممکن است«. برای دستایده

یت فرهنگی، بسیج و سازماندهی خیابانی. چندسطحی و چندگانه ضروری است: بحث حول برنامه، فعال

ادای سهمی در زیستنِ تجربه برای  متفاوتی  یافتن به  های کوچک است، برای دستانگارشِ چیزها راه 

هایی برای باوراندن این اعتقاد به مردم است که جهانْ  ها، راهبرند، و اینهایی که توقعات را باال میپیروزی

گوید، اتوپی میراثی مبهم و دوپهلو  [ می27وت با جهان موجود باشد. جیمسون]تواند جهانی متفاواقعاً می

انداز سوسیالیستی و کمونیستی و افق انقالبی »ما بدیل دیگری جز  دارد؛ از دید او، در متن بحرانِ چشم

تراتژیک  توان افزود که چالش امروز ساختن سنتزی از انگارشِ اتوپیایی و اساتوپی نداریم«. به این گفته می

 ها و مرزهایش. کردن اتوپی، برای آغازیدن از امکاناتش و فرارفتن از محدودیتاست، یعنی، استراتژیک
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[. شرطی ضروری، اما ناکافی: دمکراسی درونی امری  Militancy]  جویی دمکراسی و ستیزه -8

افق   فقدان  اثر  در  اما  است؛  مقصد  به  رسیدن  برای  اساسی  »اهریمنی  رهاییبسیار  سوی  از  بخش، 

کردن  ی اجتماعی و نهادینساالر« تخریب شده است، اهریمنی که رشدش مستقیماً با افول مبارزهدیوان

بخشیدن   بخشیدن به دستگاه اداری و شکل کردن حاکی از استقالل ساالرانهاحزاب مرتبط است. دیوان

گونه  اً با منافع سراسر اعضای حزب متفاوت است. همان)»یا کاست«؟( درونی است که منافعش بعض  به الیه

مثابه  ی نخست بهساالری در جنبش کارگری در وهلهی دیوانشود »مسئلهکه ارنست مندل یادآور می

ی مراحل  [ اما، هرچند این معضل در همه28شود.« ]های کارگری مطرح میی امور اداری سازمانمسئله

است، سایه امور را  ساالری زمانی آشکارتر میانگیز دیوانلی هومبارزه حاضر  شود که دولت مسئولیت 

میبه چیزیدست  همان  سالگیرد،  در  رادوفسکی  حزب    1928 که  انحطاط  پیرامون  بحث  هنگام  به 

[ نامید. در تقابل با این خطرات، نیازمند  29ایِ قدرت«]را »خطرات حرفهکمونیست اتحاد جماهیر شوروی آن

 هستیم.  گیرانهی پیشساالرانهضددیوان  استراتژییک 

های کنترل  ساالر نه فقط به فرهنگ مشارکت و مکانیسمراندن اهریمنِ دیواندمکراسی درونی و بیرون

ناپذیر علیه تقسیم اجتماعی و جنسیتیِ کار و علیه هر شکلی ی توقفرهبری نیاز دارد، بلکه مستلزم مبارزه

کند. جهانِ کهنه همواره در بطن  ناپذیر در هر سازمانی نفوذ میاجتناب  طور از نابرابری نیز هست که به

ی دگرگونی.  ی بذرهای جهانِ نوین نهفته است، چه در عطف به ابزار مبارزه و چه در ربط به تجربههمه

های شتابی بیرونی که با  ناپذیر بین خواستهی تناقضی است وساطتحال، دمکراسی مستلزم ادارهدر عین

آهنگ درونی  سو، و ضربکنند، از یکآزارند و بر آن اِعمال فشار میرارهای خویش فرآیند تغییر را میاضط

ی سیاست با زمانِ دمکراسی و  یافتهو کُندِ تدقیق و تأمل و بحث، از سوی دیگر. زمانِ گسسته و توقف

جویی  دمکراسی در ستیزهی  جوییِ دمکراسی روی دیگرِ سکهشوند. ستیزهتشکیالت به کشاکش کشانده می

 است. 

سیاسی تمرکززداییِ  و  تمرکزگرایی  متضمن  دمکراسی  نخست،   -آیا  مورد  به  دسترسی  است؟  سازمانی 

کند؛ موجب خطا  شُمار متمرکز میی معضالت متعددی است: قدرت را در دستان افرادی اندکدربردارنده

های  ای از نیازهای عمومی است؛ موجب خفقانِ تواناییمسبب تسلیم و تبعیت منافع محلی یا منطقهصرفاً    یا

شان به رهبری قدرقدرت مرکزی وابسته شده  شود، که سرنوشتای میی کادرهای محلی و منطقهبالقوه

فهم حزب از خود  است. از سوی دیگر، تمرکززداییِ بیش از اندازه مولد شرایط متقابلی از این دست است:  

کند؛ پویایی گرایش  کننده تضعیف میاش را برای مداخله در شرایط حساس و تعیینمایه و تواناییرا تُنک
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قامتِ اقتدارگرا، پوشیده در لباس مبدلِ  های کوتاهها و رهبریکند؛ و آفرینش بُرج عاج به مرکز را نسبی می

ها، بنا  یک از این گزینهرسد که هیچنظر نمی[ به30.] کندهای دمکراسی از پائین را، تسهیل میسخنوری

که ممکن است و تمرکزگرایی   جاکه »تمرکززدایی تا آن[، دال بر این31سعید]بندی و منطق بنبر صورت

 گیریِ دیالکتیکی در این میدان باشند.که ضروری است«، راه مناسبی برای جهت جاتا آن

جویی،  جویانه است. دفاع از اعتبار ستیزهای ستیزهتبدل جهان، وظیفه. تغییر و  جویی و زندگیستیزه -9

بخواهی و خودشیفته، یا بدتر از آن، تبدیلش  گریِ دلپیش از هر تالشی برای تبدیل تعهد سیاسی به کنش

جنگد باید  اش، ضرورتی قطعی است. حزبی که برای رهایی میطلبی و ترقی مقام، از نوع پودموسیبه جاه

باشد  انی ستیزهسازم باید حزبی  باشد!  انتخاباتیِ حرفهکه  جو  نظام  ای و عضویت منفعل اعضا مخالف  با 

اینترنتی -است، چه در شکل سنتیِ سوسیال وارش، همانند توده -دمکراتش و چه در روایت پوپولیستیِ 

این با  ستیزهپودموس.  مفهوم  از  که  است  ضروری  از  حال  که  شود  ارائه  تعریفی  معانی  جویی  هرگونه 

بتگرایانهنظامی ستایشی  و  ستیزهواره  استراتژیکِ  انگارشِ  باشد.  بری  و  عاری  مذهبی  و  های  جویانه 

پذیریِ  ناشدنی بین فرامین زندگی سیاسی، پویایی جذاب و مسئولیتسرزنده شامل مدیریتِ کشاکشِ حل

. این شرط عبارت است از اجتناب  سو، و سپهرهای دیگر زندگی، از سوی دیگر استبی حد و مرز، از یک

یافته بر اساس جنسیت، سن، حرفه، یا تبعیض نسبت به کسانی است که وقت و مجال  از تبعیض سازمان

گرانه از  شرطی است برای اجتناب از شکلی از انزوای کنش  چنینهمتری برای کار سیاسی دارند. این،  کم

 خودِ جامعه. 

ستیزه  مختص  سیاست  گفتهجویانه  به  بلکه  نیست،  میگوئلقهرمانان  عادی،   ی  مردم  »برای  رومرو، 

را  گرانِ کف خیابان« است، زیرا یک »انقالب فقط زمانی پیروزمند خواهد بود که مردم عادی آن  شورش

ای  جویی و سیاست باید در رابطه[ این اظهار حاکی از آن است که ستیزه32بفهمند و از آنِ خود کنند.«] 

ی سیاسی ی خود جزئی از مبارزهها نیز به نوبهای باشند که آنهای هستی انسانی و زندگیواقعیت  مداوم با 

ویژه منطق  از  هرچند  نکتههستند،  این  برخوردارند؛  خویش  دوران  ی  در  ویژه،  اهمیتی  با  است  ای 

البی باید شورانگیز  های اجتماعی. از نظر رومرو »سیاست انقیابیها و فردیتشدنِ بیوگرافیبستهوشکسته

سیاست شور  همین.«  فقط  نه  اما  باشد،  سودایی  زندگیِ    چنینهمداشتن،  و  است.  زندگی  به  شوق 

المللی نویسندگان برای  ی بیناش به کنگرهبرتون در خطابیه جوییِ زندگی است. آندرهجویانه، ستیزه ستیزه

ژوئن در  از فرهنگ  دگرگون  گفت:کند: »مارکس میاعالم می  1953 دفاع  زندگی  ”تبدل جهان،  سازیِ 
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آمیزیِ  [ مسئله بر سر پیوند و هم 33اند.“« ]گفت: ”این دو شعار برای ما یکی و هماناست“ و رمبو می

 اندازهای زندگی و سیاست است. چشم

زندگی -10 خستگیقانون  بالنکیِ  آگوست  دید  از  »وظیفه.  است،  ناپذیر  جنگیدن  انقالبی  فرد  ی 

[، و از نظر والتر بنیامین، »صدای رعدِ دوردست انقالب،  34ریقی و جنگیدن تا مرگ«]جنگیدن به هر ط

رو، وظیفهْ مبارزه است. اما مبارزه باید از منظر نگرش  [ از همین35ی پیش انداخته بود.«]لرزه بر اندام سده

اگر چنان نباشد،    نحوی استراتژیک درنظر گرفته شود و به باور درآید.و آرزوهای جهان هستی انسان، به

برانگیز  های ظهورش، به همان اندازه ستایشجویانه در جلوهاین خطر وجود دارد که دستاورد تعهدی ستیزه

 باشد که سترون، حماسی باشد یا ناپایدار، و شجاعانه باشد یا حقیر. 

استراتژیِ استوار و  بندی یک  مبارزه، یعنی انجام این وظیفه در هر حوزه و میدانی. در مبارزه، امکان مفصل

ی انگارشِ استراتژیک نهفته است. »مبارزه«، دقیقاً حرف آخر مارکس است در آخرین  یافته از خمیرمایهقوام

سپتامبرمصاحبه در  معروفش  جان  1880 ی  ] با  روزنامهJohn Swingtonسوینگتن  نشریه[  ی  نگار 

رکس، از او پرسیدم آخرین قانون هستی  وگو با ماگوید در جریان گفت[ سوینگتن می36سان.]نیویورک

افزاید: با شنیدن این  کردن«. سوینگتن می انسانی چیست و او در یک کلمه و با غرور پاسخ داد: »مبارزه

 ام؛ اما بسا که این، قانون زندگی بود.« نظرم آمد که گویی طنین نومیدی را شنیده پاسخ »نخست به

 

ی  « در بخش »بالگ« نشریه Strategie imagination and Partyعنوان »: این نوشته زیر  * توضیح مترجم

 ی آن نوشته است: ی این متن و نویسنده »ماتریالیسم تاریخی« انتشار یافته است. ویراستار این سایت درباره

انتشار در شماره  برای  در اصل  اسپانیایی  ی نشریه و ویژه   150ی  »این متن  با عنوان »بازViento Surی  اندیشی  ، 

 دارانه اهدا شده است.« نوشته شده و به استراتژی سیاسی و بدیل ضدسرمایه 1917 -2017انقالب  

[ آنتنتاس  ماریا  )Josep Maria Antentasجوزپ  بارسلونا  آتونومای  در دانشگاه   ]UAB تدریس  (، جامعه شناسی 

او مقاالت متعددی به می اسپانیایی دربارهزبان کند.  انگلیسی و  بهای  اسپانیا، جنبش  ی  رژیم  پودموس و   15حران  مه، 

کنندگان  سعید، یکی از شرکتدر حین کار روی مجموعه آثار دانیل بن   چنینهم استراتژی سیاسی، منتشر کرده است. او  

 سعید بوده است. ی بن ( درباره 24.4ی ماتریالیسم تاریخی )ی نشریه در سمپوزیوم ویژه 
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 د یجد یاجتماع یهاجنبش استیو س یطبقات یواکاو

 

 2022 دسامبر 18

 لدی: الورنس وا ینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

شوق   و هنگام با شوربند باشند و هممارکسیستی پایها به واکاوی طبقاتی  آیا ممکن است سوسیالیست

ی  خواهم با ارائههای اجتماعی جدید سخن بگویند؟ در این مقاله میبخش جنبش ی پتانسیل رهاییدرباره

های  که حاوی تفسیری از واکاوی طبقاتی مارکسیستی و این گزاره است که راه  استداللی در هشت نکته

طبقاتی منطبق با آن وجود دارد، به این سوال پاسخ مثبتی بدهم. برخی از پیامدهای  بسیاری برای آگاهی  

عملی این دیدگاه مورد بحث قرار خواهد گرفت. این استدالل به طور ضمنی از واکاوی طبقاتی در برابر  

 Gras, 1987; Laclau & Mouffe)نگاه کنید به   کندحمالت اخیر »پسامارکسیسم« دفاع می

های مارکسیستی از آن حمایت  ی طبقاتی را که تعدادی از گروهحالی که مفهوم محدود مبارزه  (، در1987

ی طبقاتی  های اجتماعی جدید را انحرافی از مبارزهکند، مفهومی که بنا به آن مبارزات جنبشکنند رد میمی
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گیری  ها در نتیجهنشناختی مهمی که آدانند. من به این مواضع مخالف و مالحظات روشدر محل کار می

 گشت.  خواهم کنند بازمطرح می

ها الزم  های سیاسی مرتبط با آنهای اجتماعی جدید و فعالیتی ماهیت جنبشطرح نکاتی مقدماتی درباره

ها شکل جدیدی از  که آیا آنهای اجتماعی جدید« و اینای در تعریف »جنبشاست. اکنون آثار گسترده

های  (. منظور من از »جنبشScott, 1990)بنگرید به   ا نه نوشته شده استدهند یسیاست را تشکیل می

گروه جدید«  بوماجتماعی  فمینیسم،  محور  حول  که  است  (،  environmentalism) پاییهایی 

احزاب سیاسی یا  آیند. این جنبشضدنژادپرستی، صلح و ضدامپریالیسم گرد می از  ها از جهات مختلفی 

ها فراتر از مرزهای ملی  های آنالمللی است و فعالیتها بینشوند. یکم، منافع آنیهای فشار متمایز مگروه

کنند که اساساً روابط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر  ای از مطالبات را بیان میها مجموعهاست؛ دوم، آن

های فشار را  ی احزاب دولتی و گروهشده ها ساختارهای سازمانی تثبیتکنند؛ سوم، آنجهان را تهدید می

توانند در احزاب سیاسی )مانند سبزهای ها نمیکشند. این بدان معنا نیست که این جنبشبه چالش می

تر از هر شکل سازمانی واحدی  های فشار تجلی پیدا کنند، اما جنبش همیشه گستردهآلمان( یا در گروه

است »قدیمی« را که عمدتاً به تعداد  ها دستور کار سیاست و دائماً مراقب خطرات ادغام است. این جنبش

شاخص از  میمحدودی  چالش  به  است  داشته  توجه  ملی  اقتصاد  مدیریت  در  کلیدی  چنین های  کشند. 

را چالشجنبش  انتخاباتی میهایی احزاب چپ  ها  بینند که در آنگر مناصب سیاسی و کار در چارچوب 

امر  این  دارند.  دیکته کردن »مسائل«  برای  احزاب کوچک  فرصت محدودی  مورد  تر »پیشگام« که  در 

ها  بودن« آن کند، اما »قدیمیکنند صدق نمی تر بر درگیری در محل کار یا مسائل منفرد تمرکز میبیش

ی مرکزی  بندی مسائل توسط یک کمیتهپیروی دقیق از یک »خط«، اولویت شان نهفته است ــدر رویه

 و تمایل به رهبری همه چیز.

پارلمانی  های فراتوان »سیاست جدید«ی دانست که بر فعالیتهای اجتماعی جدید را میبشهای جنفعالیت

ها و احزاب سیاسی قدیمی انتقاد مراتبی و بوروکراتیک دولتکند و همواره از ساختارهای سلسلهتأکید می

مناصب، جلسات  ها ساختارها و فرآیندهای داخلی دموکراتیک رادیکال، از جمله چرخش  کند. این جنبشمی

(. Hulsberg, 1988: 120)بنگرید به   کنندها را پیشنهاد میآزاد، تبعیض مثبت، و محدودیت پاداش

ای که  های خود با هدف به حداقل رساندن تبعیض و سلطهها و گفتمان»سیاست جدید« به بازنگری رویه

بردن   سؤال  ها در زیر ، فمینیستوگوها نقش دارد، توجه دارد. برای مثالبه طور ضمنی در جلسات و گفت

اند که چپ  مشروعیت ساختارهای زندگی روزمره، به دنبال غلبه بر جدایی امر شخصی از امر سیاسی بوده 

قدیمی اغلب آن را پذیرفته بود. پوگونتکه به این نتیجه رسیده است که اکثریت قریب به اتفاق احزاب سبز  

تواند »سیاست جدید« توصیف شود. فقط  چیزی در نظر گرفت که میعنوان موافق با  توان بهدر اروپا را می
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ها را بخشی  توانست آندر سوئیس و اتریش که جنبش سبز دچار انشعاب شد، او احزابی را یافت که نمی

 (.Poguntke, 1989: 22بندی کند )از »سیاست جدید« طبقه

کنند، خواه از موضع حمایتی باشد یا  بحث میهای اجتماعی جدید  ی جنبشتقریباً در تمام آثاری که درباره

آن فعالیت  بهشکاکانه،  افزودهها  یا  غیرطبقاتی  طبقاتی،  میان  سیاستعنوان  به  ناب«  ای  »طبقاتی  های 

می در گرفته  مینظر  چالش  به  را  دیدگاه  این  زیر  استدالل  برای  شود.  شده  ذکر  نکات  از  برخی  کشد. 

اند آشنا خواهند بود، اما ما بسط  ها دنبال کردهاتی را در طول سالی طبق های نظریهخوانندگانی که بحث

کنیم تا واکاوی طبقاتی را در مناطقی جای دهیم که بسیاری  استدالل در نکات هفتم و هشتم تالش می

که بحث در سطحی بسیار کلی مطرح   جاییآن کردن آن دارند. ازهای اجتماعی تمایل به پنهاناز نظریه

جاعات به آثار مربوطه معموالً گذرا هستند تا محتوایی، اما در انجام این کار، امید داریم بحث  شود، ارمی

 تر باز شود و نه بسته. بیش

 واکاوی طبقاتی و استراتژی سیاسی سوسیالیستی 

مبنای عینی مناسبات طبقاتی معاصر، استثمار کارگران در فرآیند انباشت سرمایه  

 است.

بیانیه اصلی  در  دری  عمومیبارهمارکس  نظریه  توسعهی  پیرامون  پیشگفتاراش  تاریخی،  بر    1859 ی 

کند. این موضوع مطرح شده که این حذف را  ، او به طبقه اشاره نمیپیرامون نقد اقتصاد سیاسی

های انقالبی نسبت داد، اما به نظر من چنین حذفی با  توان به ترس از هراس ناشر در استفاده از لفاظیمی

دستگاه قص بنیاد  بر  تأکید  برای  مارکس  سرمایهد  انباشت  در  استثماری  روابط  دارد،  مند  مطابقت  داری 

شود. اقتصاد  ی برابر« بین خریداران و فروشندگان نیروی کار پوشانده میاستثماری که با فرآیند »مبادله

تماعی واقعی به روابط بین  ها روابط اجای را فاش کرد که از طریق آنهای پیچیدهسیاسی مارکس میانجی

 :Wilde, 1989)بنگرید به   کندشده و شیءواره تولید میشود و نظام اجتماعی بیگانهاشیاء منحرف می

Ch. 4 & 96-9کند که روابطشان گسترش و تکوین تاریخ  ی اصلی ایجاد می(. فرآیند انباشت دو طبقه

شوند. پرولتاریا  ی طبقاتی بزرگ کشیده مین مبارزهکند؛ طبقات دیگر ناگزیر به منطق ایرا ساختاربندی می

نابودی نظام دارد و بدین به استثمار، نفع عینی در  این  وسیله کل جامعه را رهایی   عنوان قربانی جمعی 

ی معینی از توسعه و تکوین خود،  کند. اما این نظام فقط در مرحلهطبقه ایجاد میبخشد و دنیایی بیمی

 تواند نابود شود.گیرند، میلیدی در تضاد با مناسبات تولیدی قرار میزمانی که نیروهای تو
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چارچوب ساختاری برای درک انقالب اجتماعی ارائه کرد، کاری که مارکس در اوایل    1859  گفتارپیش

-Marx & Engels, 1976a: 52منتشر نشده انجام داده بود )  ایدئولوژی آلمانی  در  1846 سال

نظریه74 & 3 این  ادعا می(.  بود که  تاریخ  از  برای  کرد علتای  اغلب  اجتماعی  تغییرات  واقعی  های 

که »تاریخ    مانیفستمردمی که درگیر مبارزات سیاسی هستند ناشناخته است. عبارت آغازین معروف  

 Marx & Engels, 1976bی جوامعی که تاکنون وجود داشته، تاریخ مبارزات طبقاتی است« )همه

شود های فعالیت سیاسی توسط ساختار اقتصادی تعیین می(، باید در این پرتو دیده شود. محدودیت482 :

های مختلفی  داند. اما شکلکه مارکس آن را »کلیت روابط تولیدی« یا توازن نیروهای طبقاتی در جامعه می

کنندگان لزوماً بازتاب  شرکتتوانند وجود داشته باشند و آگاهی  ها میی سیاسی در این محدودهاز مبارزه

این صورت نیست.  مختلف  اقتصادی  منافع  است،  مستقیم  طبقاتی  مبارزات  تاریخ  تاریخ،  تمام  که  بندی 

کنندگان وجود ندارند یا پیرامونی  ماند، زیرا برای روابطی که معموالً در آگاهی شرکتبرانگیز باقی میبحث

  ی مارکس که ما باید مردم را بر اساس . از این روست توصیهکندهستند، روابط علت و معلولی را تأیید می

 ,Marx & Engelsگویند )ی خود میدربارهچه  آن  دهند قضاوت کنیم، نه بر اساس انجام میچه  آن

1979 : 128; Marx, 1977 : 21.) 

را    یاجتماع  یزندگ  یها جنبه  ریآن، سا  یهایژگی و  یهمه  نییتع  یبه جا  یکه ساختار اقتصاد   دهیا  نیا

ها  که مارکس آن  جامدآنیم  یانسان  یاز زندگ  ییهاآن جنبه  «ی»استقالل نسب  یدهیبه ا  کند،یمشروط م

  ستهیکه شا  ست شده ا  ان یب  ه یسرمااز جلد سوم    یبه وضوح در قسمت  نی. ادهدیرا به »روبنا« نسبت م

 است به طور کامل نقل شود:

  یرابطه  شود،یم  دهیمک   میمستق  دکنندگانینپرداخته از تول  یکه در آن کار اضاف  ی شکل اقتصادی خاص»

و به    ردیگیمت  نشأ   دیاز خود تول  ماًیرابطه مستق  ن یطور که خود اهمان  کند،یم  نییرا تع  یسلطه و بندگ

ی  که از رابطه  اقتصادیی  جامعه  یکرهی. کل پگذاردیم  ریبر آن تاث  کنندهنییعنوان عامل تع ی خود بهنوبه

است. در    یی متقابل متکرابطه  نیا  بر  زیاش نخاص  یاسیشکل س  رونیو از ا  شود،یم  داریپد  دیتول  یواقع

راز،    نیتر یکه در آن درون  است ...  واسطه یب  دکنندگانیبا تول  دیمالکان لوازم تول  میی مستقهر مورد، رابطه

طور  به وابستگی، و حاکمیت یرابطه سیاسی شکل رواین از  و  اجتماعی عمارت کل پنهان یپایهی  عنی

 ی اقتصادیپایه که نیست آن از مانع امر یابیم. اینمی را مورد هر در دولت خاص سیاسی شکل خالصه،

 متفاوت،  وجودی  هایموقعیت ی نتیجه عنوانبه در نمودش، را  پایانیبی مدارج  و ... تنوعات سانیک

 هااین و ندهد، غیره نشان و کنندمی عمل بیرون از  که  تاریخی  تاثیرات  نژادی، طبیعی، پیوندهای  شرایط

-Marx, 1981 : 927کرد.« )  درک وجودی های مشخصموقعیت این با واکاوی توان می تنها را

28 ) 
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جهانی بین سرمایه و کار   یداری وجود دارد که در آن مبارزهیک نظام جهانی سرمایه

کند که در آن تحوالت اجتماعی و سیاسی رخ  می ایجادرا  ایهای ساختاریمحدودیت

 دهد. می

تولید درک کنیم، الزم است اذعان کنیم    یعینی در یک شیوه  ایعنوان مقولهطبقه را اساساً به  بنا باشداگر  

شدن کار یکی از »سه واقعیت  سرمایه و اجتماعی  داری ایجاد بازار جهانی همراه با تمرکزکه در سرمایه

کند، زیرا  واکاوی طبقاتی را پیچیده می  امر  (. اینMarx, 1981: 375) داری« بوداصلی تولید سرمایه

ها را بدون  توان آندهند، جایی که نمیای ملی رخ میهای اجتماعی و سیاسی اغلب در صحنهدرگیری

های کارگری  طبقاتی جهانی درک کرد. برای مثال، معضل دولت  یمبارزه  یهای تحمیلدرک محدودیت

بر اساس مبارزات طبقاتی در داخل بریتانیا ارزیابی کرد، زیرا جایگاه  صرفاً    توانگذشته در بریتانیا را نمی

ای برخوردار بوده است.  العادهآن با ایاالت متحده از اهمیت فوق  ی ویژه رابطهبریتانیا در اقتصاد جهانی و به

  ی شدن طبقه فقیر  پیرامونبینی مارکس  پیش  گرفتن نظر هنگام درشدن روزافزون نظام را نیز   المللیبین

(. منتقدان به سرعت به این نکته  Marx & Engels, 1976b: 495) باید به حساب آورد  کارگر  

اند، اما به  قات کارگر کشورهای صنعتی پیشرفته به سودهای مادی نسبی دست یافتهکنند که طباشاره می

اند فراموش  که طبقات کارگر جهان »در حال توسعه« متحمل شدهرا  مادی    هایدشواریمیزان    نیز  سرعت

المللی  عنوان عمل یک انقالب بیننویسد که کمونیسم تنها بهمی  ایدئولوژی آلمانی  کنند. مارکس درمی

تواند به صورت تاریخی  »بنابراین پرولتاریا فقط می ــ  گیردفرض میبازار جهانی را پیش  وپذیر است،  امکان

 (.Marx & Engels, 1976a: 49در جهان وجود داشته باشد« )

در مناسبات تولیدی تعریف کرد،  ها گروه وضعیت مارکس طبقات را اساساً بر حسب 

 .داشتگیری طبقات نیز تأکید اما بر اهمیت عواملی مانند سازماندهی و آگاهی در شکل

خود و   در دوگانگی انکارناپذیری در برداشت مارکس از طبقات وجود دارد که معموالً در تمایز بین طبقه

صحبت کرد که »رقابت    یکارگر   یطبقه  یاز توسعه  مانیفستشود. مارکس در  خود بیان می برای طبقه

مانع   کارگران«  »خود  بین  )میآن  متقابل«  اگر  Marx & Engels, 1976b: 492-93شود   .)

منافع سرمایه نمایندگی کند، باید بر این امر غلبه کرد.    مقابلبتواند منافع »عینی« خود را در  کارگر    یطبقه

ی در روابط تولید دارند و ناتوانی  سانیک  وضعیت که    افرادیتضاد بین وجود عینی    برومر هجدهم  در  

 & Marx) از دهقانان ارائه شده است   مارکسعنوان یک طبقه در توصیف  خود به  نمایندگیها در  آن

Engels, 1979 : 187توسعه    ی نظریهدادند که در  ای را تشکیل میکه دهقانان طبقه حالی (. اما در

رانده میتاری به حاشیه  انتظار میخی مارکس  بر شکافشد،  پرولتاریا  داخلی خود غلبه کند و  رفت  های 
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دهی کارگران  تری به کار مزدی مشغول شدند، سازمانطور که افراد بیشرا توسعه دهد. همان  شهایسازمان

هور کردند. با این  نوزدهم در سراسر اروپا ظ   یسدهیافت و احزاب سیاسی سوسیالیست در اواخر    گسترش

  ی وظیفه»تعداد زیادی از کارگران انگلیسی و فرانسوی از قبل از    که  1845 مارکس در  ی عقیدهاین  حال،  

آگاهی را به وضوح کامل  کردند »میالش  تو    ی داشتندخود آگاه  « تاریخی  بسیار    « دهند  گسترش این 

های مبتنی بر طبقات در داخل  سازمان  گسترش(.  Marx & Engels, 1975: 37بینانه بود )خوش

 رشد کارگر مانع    یها غلبه نکرد و قدرت ناسیونالیسم در آگاهی طبقهبر رقابت بین آن دولت  هاملت-دولت

 نوعی آگاهی طبقاتی انقالبی شد که مارکس به آن امیدوار بود. 

طبقه بین  بالقوه  اختالف  خود«  برای  »طبقه  اقتصادی    ی کارگر   یفرمول  منافع  که 

که مارکس به آن نسبت  ای  کند و »ماموریت تاریخی«را نمایندگی می  خودمدت  کوتاه

 گیرد.دهد، نادیده میمی

و   است  بعد  دو  دارای  پرولتاریا  برای  طبقاتی«  لزومًااین  »آگاهی  از  ابعاد  نیستند.  هم  که  جاییآن  مکمل 

های کارگری جا مقاومت در قالب اتحادیه ی است که در آن است، طبیع   ی استثمار در فرآیند تولید  یسرچشمه 

شیوه تولید، عمدتًا ی  باره خود سوسیالیستی نیست، زیرا به جای بحث در  خودی  شکل بگیرد. این مقاومت به 

مطلوب  توزیع  برای  بحث  امر  به  این  دارد.  توجه  کارگران  برای  مانند مارکسیست   را تر  ای  برجسته  های 

گرامشی شناخت   لوکزامبورگ،  رسمیت  به  لنین  اتحادیه ندو  وظیفه  لوکزامبورگ  »کار .  را  کارگری  های 

داری تولید سرمایه   ی قادر به تغییر شیوه   اساسًاهای کارگری  « توصیف کرد و اعالم کرد که »اتحادیه وار سیزیف 

(  کنش گرامشی،    نظر به   (. Luxemburg, 1970 : 71-2 ; see also 195-218نیستند« 

های کارگری « و او حتی اتحادیه نیستداری  سرمایه   ی قادر به سرنگونی جامعه   مطلقاً های کارگری » اتحادیه 

-Gramsci, 1977 : 103دانست ) می  1919را مسئول شکست جمهوری شوروی مجارستان در سال  

اتحادیه کارگری   کارگر منحصرًا با تالش خود قادر است فقط آگاهی   ی کرد که »طبقه (. لنین استدالل می 08

، با کارفرمایان مبارزه و تالش کرد تا متحد شد ها  ، یعنی اعتقاد به این که باید در اتحادیه « دهد   گسترش را  

جا او به این نتیجه رسید که آگاهی سوسیالیستی از این   دولت را مجبور به تصویب قوانین کار الزم و غیره کند. 

تر، لنین استدالل کرد که (. حتی واضح Lenin, 1988: 98شود )کارگران آورده    به میان باید »از بیرون«  

 Lenin, 1988کارگر است« )  ی کارگر دقیقًا سیاست بورژوایی طبقه   ی کارگری طبقه   ی »سیاست اتحادیه 

: 98).) 

را    یطبقات  یآگاه  رشد  ی نیع  یکه استثمار کارگران مبنا  یاست که در حال  نیتوان گرفت ایکه م  ی اجهینت

شود. ینم  یستیالیسوس  یخود باعث رشد آگاه یخود به  یاستثمار  نی، مقاومت در برابر چنآوردیفراهم م
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زناامیدخود«    یبرا  طبقهفرمول »  آگاه  نیب  ز ی تما  رایکننده است،  ب  یدو سطح  از  اگر نظر  یم  نیرا  برد. 

 ,Marx & Engelsطبقات است« )   یهمه  یکارگر، الغا   یطبقه  یی»شرط رها  نکهیبر ا  یمارکس مبن

1976b: 212 )ای الزم استاتحادیه  یاز آگاه  شیب بسیگاه آن ی کارگر را نیز در بربگیرد،خود طبقه  .

انکار کنیم که کنش  گر،ید  یاز سو ای هستند که  هایی از طبقههای جنبش کارگریِ متشکل نمونهاگر 

 یآگاه  گیر به مبارزات این جنبش است.عتنایی چشماگاه این به معنای بیکنند، آنبرای خود عمل می

همه« است.    یخود و برا  ی»طبقه برامعادل    کند،یم  قی عنوان هدفش تصدکه انحالل طبقه را به  یطبقات

  یمبارزه  ی جهان  بخشییرها  یبه نظر برسد، حداقل پروژه  بخشتی رضاناهر چقدر هم    یبندفرمول  نیا

 . کندیم دییرا تأ یطبقات

مالک  یطبقه عدم  با  اساساً  تول  تیکارگر  ابزار  بر  ن  د یآن  فروش  تعر   یروی و    فی کار 

 شود. یبه »کارگران مولد« محدود نم تعریف   نیشود. ایم

طبقه بر    یهباردر  ریاخ های  سال  یستی مارکس  یاجتماع   یعلم  آثاراز    یاری؟ بسسازدرا می  طبقه  زیچ  چه

از سا  یمتمرکز شده است که طبقه  ییمرزها  ترسیم  یمسئله   نخستین کند.  یطبقات جدا م  ریکارگر را 

کار    ،یارزش اضاف   یهاهینظر کارگر مولد است. مارکس در    ی رو شد مسئلههبا آن روب   دیکه با  یمشکل

به را  مزدمولد  کار  برا  ی عنوان  اضاف  دار هیسرما  ی که   ,Marx)   کندیم  فی تعر  کندیم  دیتول  ی ارزش 

1969a: 152یارزش اضاف  ماًیباشد که مستق  یکارگر فقط شامل آن دسته از کارگران مزدی  (. اگر طبقه  

  ی موضع   نی. اشونداز آن حذف می  یو کارمندان دولت  هایمنش  ،یاز کارگران خدمات  یاتوده   کنند،یم  دیتول

از    ی اریکرده است. در بس( اتخاذ  1975) معاصر   ی دارهی سرمادر  طبقات    کتاب   است که پوالنزاس در 

جا  شدن است، و از آن کارگر در حال کوچک  یبدان معناست که طبقه  نیا  شرفته یپ  یصنعت  یکشورها 

  فقط دارند،    سمیالیبه سوس  ینیع  یکه عالقه  یکه کسان   ماندباقی میاستدالل  تا این  کوتاه    یگام  فقط

در    یعامل مهم  1950 ی کارگر از دهه  ی طبقهشدن«  کوچک» نی. ادهندیم لیرا تشک تی از جمع  یتیاقل

 به سمت راست بوده است.  ایتانیبر  یدموکراس ال یسوس گرایش

با د  یطبقهی  دربارهمحدود    دگاهیکه د  رسدینظر م  به ن  دگاهیکارگر  اگرچه    ست،یخود مارکس سازگار 

سوال مارکس که    نیا دنیچند جمله پس از پرس  ،ه یسرمااز جلد سوم    52 است که در فصل  دکنندهیناام

پایان میدست  سازد؟«یطبقه را م  زی»چه چ ا   رسد.نوشته به  را    رگرکا   یسوال طبقه  نیاو قبل از طرح 

طبقات به    نیب  قیدق  یمرزها   میکرده بود و در مورد مشکالت ترس  یکار« معرف  یرو ی»صاحبان صرف ن

(. مارکس مطمئناً  Marx, 1981: 1025هارنظر کرده بود )اظ   «ی و انتقال  ی انیم  قشرهای وجود »  لیدل

نوشت که    نه یزم  نیاصفحه در    نیچند  1866 مند بود، و در سالعالقه  رمولدیکار مولد و غ  نیب  ز یبه تما 
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کار    ، یارزش اضاف  یهاهینظر طور که در  شود. همانیظاهر م  هیسرماجلد اول    مهیعنوان ضمبه

(، Marx, 1976: 1038)  کندیم  جادیا   ماًیرا مستق  یکه ارزش اضاف  شودیم   فیتعر  کاریعنوان  مولد به

  یا ندهیطور فزاکار به  سراسری  ندیرآف  ی»اهرم واقع  افتهیتوسعه  یدار هیمهم که در سرما  طشر   نیاما با ا

کار    یواسطهبیاز انواع کار در مفهوم    یاندهیفزا  »شمار او سپس استدالل کرد که    «. ستیکارگر منفرد ن

  «شوند. یم  یبندعنوان کارگران مولد طبقهدهند بهینجام ماکه آن را    یشود، و کسانیمولد گنجانده م

کار   با  یتر بیش ا یتر کم ی که کارگر خاص »فاصله ست یو مهم ن ند،کیم دی« تولجمعی»کارگر   راکاالها 

 (.Marx, 1976: 1039-40باشد )  داشته «ی واقع یدی

  ی هی استثمار خود که بر نظر  ی یهبود که به نظر   ن یکار مولد داشت ا  ف یبه تعر  از یمارکس ن  کهنیا  لیدل

  یبحث را نداشت که فقط کارگران مولد طبقه  نی داد. اما مارکس ا می  تیداشت اهم  هیتک  پایهارزش کار

  ی ارزش اضاف  ماًیکه مستق  یدر حال  ،کارمندانکرد که کار    ح یدهند. در واقع، او تصریم  لیکارگر را تشک

سود    یبرا   یمنبع  ن یداشته باشد، و بنابرا  یمناسب  یتا ارزش اضاف   سازدیرا قادر م  دار هی سرما  کند،ینم  جاد یا

  جادی ا  یمولد ارزش اضافی  یهسرما  یبرا   ماًیطور که کار بدون مزد کارگر مستقهماناست. »  دارهیآن سرما

  کند« یم  جادی ا  ی تجار  ییهسرما  یبرا   یضافدر آن ارزش ا  یسهم  زین  یکار بدون مزد کارمند تجار   کند،یم

(Marx, 1981: 407-08 در مورد ا .)معاصر تعداد    ی دارهیکه در سرما  مییبگو   دینوع استدالل با  نی

  ی مشارکت دارند، حت  یارزش اضاف  دیدر تول  میرمستقیوجود دارند که به طور غ  ریاز کارگران مزدبگ  یادیز

توسط    راً یکارگر است که اخ  یاز طبقه  ای گسترده  ار یبس  فیتوص  ن یکنند. ایدولت کار م   یکه برا   یزمان

 شده است.  انی( مجدداً ب1986) نزیکسیم تریپ

طبقه  تیماه  یطبقات  یمرزها   ترسیممشکل   م  یناهمگون  برجسته  را  کند.  یکارگر 

 کند. یرا منسوخ نم  طبقاتیواکاوی 

تعریف کنیم چه گسترده  کارگر  ی طبقه در    ،را چه محدود  منافع  بررسکل  تنوع    ق یدق  یجامعه مستلزم 

رساند.  ب را به حداکثر    سوسیالیستی  استیاز س  تی است که حما  ییها یاستراتژ  نیتدو   رای ها ب ستیالیسوس

(  ی )سازمان و آگاه  یطبقات   بندی صورتآن با    یو رابطه  ی ساختار طبقات  قی واکاوی دق  گر، یبه عبارت د

کل  یضرور  طور  به  نو  نیا  ی است.  کار  یسندگانیدغدغه  ) 1977)  یدکمانند  پوالنزاس  را1978(،    تی(، 

است. همه1985(، کارتر )1985و    1979) بوده  اساس  ناگزیر  سندگان ینو  نی ا   ی(  رو  هروب  یبا دو مشکل 

  ی مدرن تسلط دارند، مشکالت خاص  ی دارهیاکه بر سرم  هایی بنگاهاز کنترل    تی مالک  یی . نخست، جدااندشده 

تعداد    گیری درچشمگسترش    ،دوم.  دهدینشان م  دیعنوان صاحبان ابزار تولحاکم به  یطبقه  تشخیصرا در  

که    آورد یتصور را به وجود م  ن یا  و رخ داده است    یدار هیسرما   شرفتهیپ  ی در کشورها  د«یسف  قه یمشاغل »
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را که    افتهیتوسعه  یدار هیسرما  ی»دو طبقه«  یشدن است و مدل ساده چککارگر در حال کو  ی طبقه

 .  بردیسؤال م ری ، ز مطرح کرده بودند مانیفستو انگلس در مارکس 

در  را    بنگاه  کی  ییبتواند کنترل اجرا  یکه ممکن است فردبا اینچندان بزرگ نباشد.    دیاول شا  مشکل

است،    دینه تنها بع  ییو یسنار  نیآورد، چن  چنگ هنگفت به    یعنوان مزدداشته باشد و تمام درآمد را بهاختیار  

نامربوط است.   بلکه    فردهر    ق یدق  ی طبقات  وضعیت  نییمارکس به دنبال تع  ی طبقات  ینظریهبلکه  نبود، 

مستمر  و  تعداد رو به رشد  ی »بارهپرداخت. مارکس دریم  ی دارهی استثمار سرما  یی ایپو  ح یتر به توضبیش

 ,Marx)  نظر داده بود  دهندیم  شی داران را افزاهیسرما  « و قدرت  یاجتماع  ت یامن»که    میانی«طبقات  

1969b: 573ران یمد  آشکارا  « کار  ی کارکردها»و    «ه یسرما  یکارکردها »  نیب  یدککار  دیمف  زی( و تما  

مقولهدر    را   ارشد نتدداقرار    یقبلی  این  ا  یمبن  ندابی لیم   گیریهجی.  سازمان  یدگرگون  که نیبر  در  ها 

حاکم« با    ی»طبقه  ییشناسا  نکهینکرده است« و ا  جادی نظام ا  ییایدر پو  یاساس  رییتغ  چ ی»ه  یدار هیسرما

  تحقیق(.  Miliband, 1983 : 6-7)   تاس  حینسبتاً آسان است، مطمئناً صح  «ی از همگن  یی»درجه باال

در    ل یچپ در فان سی توسط ک  یبورژواز   یالمللنی ب  یهطبق   ی ریگشکل  یدربارهدر این زمینه    یا برجسته

است.  1984)  آتالنتیکحاکم    یطبقه  تکوینکتاب   شده  ارائه  داد(  خواهم  جنبش  نشان    ی هاکه 

است،    ون یسی اپوز  یآگاه   رشد  ازینشیرا که پ  یالمللنیب  ی هیقدرت سرما  یاغلب گستردگ  دیجد  یاجتماع

 اند. آشکار کرده

یزدم  جایگاه  شودیتالش مها  به ایجاد مفاهیمی انجامیده است که به کمک آندوم    مشکل   قه بگیران 

  به نظر  ؛دهندیم  لیتشکرا  «  دیجد  یخرده بورژواز »از    یها بخشآن  ،پوالنزاس  نظره. ببررسی شود  دیسف

  ی طبقه»ها  آن  نظر کارکدی بهکه    یکنند، در حالیرا اشغال م   ی« متناقض  یطبقات  ی هاها »جایگاه، آنتیرا

تشک  ی«دجدی  یانیم که  یم  لیرا  » دهند  هم    «ه یسرما  یکارکردهاهم  نجام  ارا    «کار   یکارکردها»و 

با  یم »کارکرد«  مفهوم  مارکس  دهند.  نظر  که هماین  دارد  کارگر    ی طبقه  ی اعضا  راکارمندان    خوانی 

.  رندیگ  ی قرار نم  ای طبقه دو   یمدل ساده  ک یدر    یوجود دارند که به راحت  یاما به وضوح مشاغلدانست  می

از    یکند که برخیم  قی را تصد  ت یواقع  نیا  ی ابازگرداندن مدل دو طبقه  یبرا  نز یکسیم  ریتالش اخ  یحت

چشم  یافراد موقعکه  در  دارند  را  حاکم  طبقه  به  ارتقاء  دارند    یمبهم  ی طبقات  ی هاتی انداز  قرار 

(Meiksins, 1986: 113  .)راه   سد  ،یدار هیسرما  یتوسعه  ی ایپو  ت یماه  یبارهمارکس در  ینظریه

ردازان  پهی نظر»کند. کار  میرا مشخص  ی دقیقی  طبقات   یکه مرزهااست    یاز ساختار اقتصاد  ستایا  دگاهید

  ی ساختار شغل تیانباشت ماه فراینددر   ر ییتغ این موضوع اهمیت زیادی دارد که چگونه در درک  ی« طبقات

فرهنگ جامعه  ی )و  می(  تغییر  زدهدرا  ا  یستیالیسوس  یهادهیا   رای،  سطح    ن یبدون  در    اتیلک»دانش، 

کارگر    یطبقه  فی تعر  یاصل  یاسیس  تی. اهمکردمحکوم میکه مارکس    یزیچ ــ  ماندی« باقی میخی تارفرا 
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  ی عالقه  رند،یگیطبقه قرار م  نیکه در ا  یکسان  ایسؤال نهفته است که آ  نیدر ا  یستی با اصطالحات مارکس

 . ریخ ایدارند  یدارهی سرما یکه در باال ذکر شد( در الغا  یی)به معنا «ینی»ع

بالقوه    تیوجود اکثربینی پیرامون  خوش  موید(  1985)در کتاب او در سال    تی پوالنزاس و را  یهااستدالل

عنوان کارگران مولد، اشتراک  کارگر به یمحدود پوالنزاس از طبقه فی . تعرنیست سمیالیعالقه به سوس با

سوس  ینیع به  ب  سم یالیعالقه  از  )یم  نیرا   ; Meiksins Wood, 1986 : 37به    بنگریدبرد 

Carter, 1985 : 73-4 ون یمد  یادیبرد که تا حد ز یاستثمار بهره م  یسازمفهومباز( از  1985)  ت ی(. را  

متضاد« هم    ی طبقات  هایجایگاهاست که افراد در »  ن یا  جه ی مر است. نتئجان رو  یشناختروش  ییفردگرا 

استثماربه استثمارگر و هم  به استخرا  را یز  شوند،یشونده در نظر گرفته معنوان  ارزش اضافاستثمار    ی ج 

  یز یچ  ،یبندفرمول  نی اکنون در ا  . ابدییگسترش م  زیها نبلکه به کنترل سازمان و مهارت  شود،یمحدود نم

  گران یاز کارگران توسط د  یعنوان استثمار برخبه  تواندیم  نامد،یکارگران« م  نی که مارکس آن را »رقابت ب

به    تیکه از واکاوی را  ی. معضلبردیم  نیمشترک را از ب  یمنافع طبقات  جادیدرک شود، که عمالً امکان ا

است که    یابیقابل دست  ت یاز جمع  ییهابخش  یبا همکار   ها تن  سمیالیاست که »سوس  ن یا  دیآیدست م

 (.Wright, 1985 : 288« )کند ینم جادیا  یواضح یماد ی ایها مزاآن یبرا

در    عات یاست که حذف ضا   نیمورد ا   نخستینکند.  یمعضل مطرح م  نیا   یرا برا  یدو پاسخ احتمال  ت یرا

  یطبقات  ی ها جایگاهکه در    ی تر کسانبیش  ا یهمه    ی را برا   ی باالتر  ی در واقع استاندارد زندگ  یدار هیسرما

ا  دومیم  جادیمتضاد هستند  ام  نیکند.  »دامنه  دیتأک  تر،دوارکنندهیپاسخ  از مصرف    ریغ  ق یعالاز    یا بر 

  ی را برا  یمشکل مهم  نی. ارا مدنظر دارد   رهیآرام و غ  یطیمح  ،یزندگ  تیفیاز آن ک  تی است که را  «ی فرد

در    یماد  :است   دیدو نوع مختلف عالقه مف  نیب  کیتفک  ایکند. آیم  جادیا  یطبقات واکاوی    پردازی هینظر

پساماد اجتماع  ی اقتصاد  ،یمقابل  مقابل    گمان یب  ؟ یفیک -یکل  مقابلدر    ی اکتساب -یفرد  ا ی  ،یدر 

 یبه سطوح  شرفتهیپ  ی کارگر در کشورها  یاز طبقه  ییهااحمقانه است که بخش تیواقع  نیگرفتن ادهیناد

  ت ی . اما مزکندیمنصرف م  یطوالن  یاقدامات اعتصاب  انجام  ها را از که آن  انددهیرس  تیاز دستمزد و امن

کامالً    از مشکالت  یف یتواند در مبارزه با طیباال نم  ی ، و مزدها داردباال  یاز مزدها  یتر بیش  ی اهمیتماد

از    یجهان اجتماع  از هم گسیختن  رشیداللت بر پذ  یپساماد/ینوع ماد  یهایکند. دوگانگ  یکمک  یماد

  ی طبقات  یآگاه  یذات  یرشد اجتماع« از  گرا »کل  دگاهید  کیخود مانع ظهور    یجهان مولد دارد، که به خود

ها  که به آن  یاست و موضوعات  یماد  ،کنندمی  انیب  دیجد  یاعاجتم  یهاکه جنبش  ییهای. نگرانشودیم

که درست است که    یاست. در حال   یجهان  یدارهی نظام سرما  یمحصول ساختار طبقات  شود،یپرداخته م

استدالل   هاستیالیدارند، سوس  ی اطبقهنیب  راتیثاحتماالً تأ   یطیمحستی ز  یا یبال  ای  ی اهسته  یهاجنگ

ا  کنندیم ن  نیکه  مبارزه  یاشخطرات  است.  یبرا  رحمانهیب  یاز  نوع    سود  ، ادیاعت  ،یدزد،  خشونتهر 
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  یماد ها  آیا این ــ  خواندیفرامی قلبی  دستگاه سکتهکه افراد را به    ی«جریپ »  ، کار  ی های افزودهتساع

  ی طبقات  ریغ  موضوعات   ستند،ین  ی طبقات  یجدا از مبارزه  موضوعات  نی؟ اشونداستفاده نمیفردی    ایآ  ستند؟ین

ند  ایدار هیها محصول سرما اضافه شوند. آن یطبقات موضوعاتبه  «ی»اتحاد طبقات کیدر  دیکه با ستندین

 . هستند شی در حال افزا انیو قربان ــ

  ی طبقات   ی رشد آگاه  یرا برا  یمساعد  ینهیزم  دْ یجد  یاجتماع  یهاجنبش  یهااستیس

 آورند.یفراهم م

کردند روشن نبوده است.  یم  ینیبشینوزدهم پ  یسده  ی هاستیالیطور که سوسآن  ی طبقات  یآگاه  ریمس

استثمار خود، در محل کار، مبارزه کند و به    یدر سرچشمه  دیکارگر با  یکه طبقه  شدقلمداد می  یعیطب

نما نها  یندگیدنبال  در  و  پارلمان  س  گاهیجا  یعنیدولت،    ت یدر  اما    یاسیقدرت    یها هیاتحاد  رشدباشد. 

کند    جادیکارگر ا   یطبقه  تی باور را در ذهن اکثر  نینتوانست ا   یادیتا حد ز  یست یالیو احزاب سوس  یکارگر 

سرما  نظام  ا  نیگزیجا  دیبا  یدار هیکه  رژ  تی وضع  نیشود.  شکست  تضم  یستیمارکس  یها میبا    نیدر 

اقتصاد  ای  یمدن  یهایآزاد عملکرد  تشد  یحفظ  )  دیکارآمد  است  (. Wilde, 1990به    بنگریدشده 

  ک ی  یجووبه جست  لیشود، هنوز تمایدر نظر گرفته م  یآگاه  شیافزا  یاتیمشکل ح  ن یکه ا  یهنگام

مختلف    هایشکل   ی. وقت یواقع  یسازمان  کیشکل و تاکت  کی  ی جووجست  یعنی   ــپاسخ واحد وجود دارد  

م  یمتفاوت  یهاتی اولو منعکس  شتفاوت  کنند،یرا  به  م   یاوهیها  پخش  نت  شوندیمخرب  در   جه یو 

  ییهانه تنها از بخش ی کارگر یها وجود، سازمان ن ی. با اشوندیمقاومت پراکنده و متخاصم م  ی هاجنبش 

م دفاع  حمالت  برابر  در  طبقه  »فضا  کنند،یاز  م  «یی بلکه  فراهم  م   کنندیرا  ا  توانیکه  آن    ی دهیدر 

 یاجتماع  یسؤال برد. جنبش ها  ری ه را زیدر اروپا( مورد بحث قرار داد و قدرت سرما  کمدسترا )  سمیالیسوس

ادعا    پردازانهیطور که اکثر نظرهستند. آن  یطبقات  یآگاه  گسترش   ی برا  یلی پتانس  یدارا  چنینهم  دیجد

  ون در  یاعتراض  یهاها جنبشآن  ؛ستندیمتقابل ن  یهاجنبش  یحت  ای  طبقاتیریغ  یهاها جنبشآن   کنند،یم

بلکه به کل جامعه معطوف است    ست،ی محل کار ن  رها در درجه اول بکارگر هستند که توجه آن  ی طبقه

  ، ینژادپرست  ،یجنس  ضی مبارزه با تبع  یبرا  دیجد  ی اجتماع  یهاجنبش   انیموارد حام  از  یار ی)اگرچه در بس

  ن ی ا  دیجد  یاجتماع  یهاتر جنبشگردند(. تمرکز گستردهیو سالمت و بهداشت به محل کار بازم  یآلودگ

افزا را  پرس  دهدیم  شیاحتمال  به  شروع  فعاالن  در  یهاسؤال  دنیکه  و    تیماه  یباره»بزرگ«  جامعه 

آن  یندهیآ  گسترش اهداف خاص  متوجه شوند که  و  کنند  توسط  آن  بزرگ، سرما  کیها    ، یدارهیمانع 

 مسدود شده است. 
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کند، یم  جادی را ا  یطیمحستی ز  یفاجعه  یبه انباشت، خطر واقع  یدار هیسرما  رانش.  میچند مثال بزن  دیبگذار

و مناسبات    تولید  یروهاین  نیتضاد ب  پیرامونمارکس    ینیبشیپ  یتجل  نیترعنوان واضحتوان بهیرا م  نیو ا

خود را    گندکاری قادر است    ی دارهیکه سرما  دهیا  ن یدر برابر ا  ست یالیشناسان سوسدرک کرد. بوم  یدیتول

کنند.  یاشاره م  یبحران بزرگ اقتصاد  نیدر اجتناب از آخر  نظام   ی کنند و به ناتوانیپاک کند، مقاومت م

طور   تروبه  در  دولت  نقش  تالش  ج یمشابه،  در  آس  ی برا  ی ناکاف  یها انباشت  کردن    های یبمحدود 

ی  دالنهو سنگ  رحمانهیب  یها تی اولو  مشکالتْ  یجهان   تیماه  ن،یشود. عالوه بر ا یآشکار م  یطیمحستیز

اتخاذ همکار  یالمللنیب  ی هیسرما ب  ی و عدم  کنترل مؤثر  .  کندخاطرنشان می  پایانبوم  بهرا    یالمللنیو 

  ی به سمت درک وابستگ  عتاً ی، طبشوندآشنا می  افتهینو فقر در جهان توسعه  ی مشکل قحط  ا که ب  یکسان

داند. باز هم  یم  یداریهانباشت سرما  ی ضرور  امدیاسفبار جهان سوم را پ  تیوضع   که شوند  یسوق داده م

برداشتن گام  یناتوان پذ  یحداقل  ی هادر  ارائه  ی انهطلباصالح   یشنهادهایپ   رشیدر جهت  از  مختلف  شده 

برانت گزارش  سرما،  زمان  انباشت  آژانس  یالمللنیب  یدار هی منطق مخرب  آن،    یکنندههماهنگ  ی ها و 

و    ینژادپرست  نیتوان بی(. مCleaver, 1989) دهدی، را نشان میپول و بانک جهان  یالمللنیب  قصندو

بWallerstein, 1989a)  یافتگینتوسعه و  آس  یوابستگ  نی(  جهان    یطیمحتس یز  یهابیو  در 

که در جنبش صلح فعال    یکرد. کسان  جادیا  یوندی ( پBahro and Galtung, 1986)  افتهینتوسعه

  سمان یکه ر گیری  نتیجه  نیو ا  یاهسته  یها منشاء و توسعه سالح   پیرامون  قی اند، ممکن است به تحقشده 

  تیمتحده بوده است، هدا االتیا  یاقتصاد  یمتحده حفظ هژمون االتیا  یخارج  استیس  یکنندهتیهدا

به طور گسترده توسط فعاالن جنبش صلح    یدولت در مسائل دفاعمرتبط    یکارو پنهان  ییشوند. اقتدارگرا

 شده است.  شااف 

  ی خصوص  تیمالک  یکه تحت سلطه  یمنظا  چیاند که در هدهیرس  جهینت  نیبه ا  ستیالیسوس  یها ستینیفم

تول بر  نمی  است  دیابزار  غلبه  توان  زنان  بر   & Barrett, 1986; Armstrong)مانند  کرد  ستم 

Armstrong, 1986خود را در  بر  ستم    یهاشهی برند ممکن است ریرنج م  یکه از نژادپرست ی(. کسان

  نیوالرشتا  یها تالش  ،یو نژادپرست  یجنس  ضی. در رابطه با تبعنندیبب  سمیالامپریو    سمیلینتمرکا  ی توسعه

را    یا قانع کننده  یهانهیزم  ،یاردهیسرما  ینظام جهان  تیدر ماهها  تکوین آنقراردادن خاستگاه و    یبرا

م   ن یا  ی برا فراهم  آرمانیاستدالل  که  پا  ی آزاد  یها کند  و  نژادانیزنان  به  طر  یپرستدادن  از    قی تنها 

انباشت    یطبقات  منظااز    یانقالب  یگسست  سانبه  دیبا   ها راو تحقق این آرمان  است  یابیقابل دست  سمیالیسوس

وجود نیز    یدار هیگسترده قبل از سرما  ی هراسگانهیزنان و ب  ت یکه تبع  ردیپذیم   نیدر نظر گرفت. والرشتا

  ر یکه موجب تحقداند  یم  مولد« نا ل زنان به قلمرو کار  ز»تن  ی را به معنا  یتیجنس  ض یداشته است، اما او تبع

 بندیالیه»در    یشود. نژادپرستیم  جایگاهشانشدت کار با از دست دادن    شی افزا  یدر نتیجه  مضاعف
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کار مولد    یکم برا  یها پاداش  یبرارا    یهیکه توج  شودیدر نظر گرفته م  «یخ ی کار درون نظام تار  یروین

  76-80  ،یتیجنس  ضیتبع  ی بارهدر  24- 26صص.    چنینهم:  Wallerstein, 1983)  کندیم  جاد یا

مقاله102-104و    ،ینژادپرستی  بارهدر در  او  اخ  یا (.  کتاب  در  جنس  ریکوتاه  درباره  و    ییگرا تیخود 

 ی و نژادپرست ییگراتیجنس  تکوین و گسترشو  یدار هیالزامات سرما نیب یعلت و معلول وندیپ ،ینژادپرست

م تکرار  م  سالخوردگیو    کندیرا  اضافه  خانههمان  رایز  کند،یرا  زن  کار  که   ،دانندنمیکار    رادار  طور 

سالخوردگان دادهای  »درون و  جوانان  س  متعدد  را به  کار  بدون   پهر  می  «مزد  کاری  د کننتلقی 

(Wallerstein, 1989b: 8 .) 

که    اکنون است  توض  اندییها تیفعال  درگیرکه    یافراد  ی ندهیفزا  شمارواضح  باال  در  شد،    ح یکه  داده 

»سبز« ممکن    دیجد  انیاز حام یاریمشکالت خاص خود دارند. بس  هایتعلپیرامون    یمتفاوت  یهادگاهید

به    ی دارهی سرمابه  نسبت دهند تا    «ی صنعت  ی »جامعه  ی را به توسعه  یطیمحستیز   ی است خطر فاجعه

مسئول    سانیکرا به    یشورو   ریمتحده و اتحاد جماه االت ی. فعاالن صلح ممکن است امعنای دقیق کلمه

فراموش »جهانبدانند  یاهسته  یخطر  مسئول  انیگرای.  به  است  ممکن  رژ  یبرخ  ت یواحد«    یها میاز 

نظام  ایسرخ    یتحت حکومت خمرها   کامبوجمانند    یستی مارکس ات  یدولت  بس  یوپیدر  قتل  از    یاریدر 

را در درک ستم خود    یروابط طبقات   تیصراحتاً اولو  کال«ی»راد  یها ستینیشهروندان خود اشاره کنند. فم

پزنان، که مدت  ادی انق  ح یتوض  ی را برا  یو مفهوم مردساالر  کنند،یانکار م وجود   یدار هی از سرما  شیها 

سدهندیم  حیترج  ،داشت وحش  پوستاناهی.  است  دست    ینژادپرست  های شکل  نیترانهیممکن  به  را 

سف  یطبقه  یاعضا   نیتر مظلوم عل  دپوستیکارگر  تظاهرات  مانند  است  ممکن  و  کنند    ه یتجربه 

و    ها ستینیعالوه، فمدنبال اعمال قدرت خود باشند. بهبه  یارتجاع  یهاوهیبه ش  ،ی نویسندهرشد سلمان

تاریخاً  مردان    یو تحت سلطه  دپوستیفس  یای« از دنشدنکه »حذف  دانندیم   یها به خوبنژادپرست ضد

 است. بوده و احزاب چپ  ی کارگر یهاهیاتحاد یبرخمورد حمایت 

نمیبه  هاستیالیسوس بر  راحتی  باآن  رایز  ،کنندغلبه    ها یدشوار  نیاتوانند  زم  دیها  که    ییهانهیدر 

استدالل کنند. نه    هااشتراک دغدغه  به نفعبوده،    ییبه رها  هیشب  یزیخود چ ی خود عمل به  یخودمختار

بس حام  ی اریتنها  پذ  یلیتما  دیجد  ی اجتماع  یهاجنبش  ان یاز  ند  نیا   رش یبه  الغا  ارند موضوع    ی که 

شود، بلکه ممکن  یها مربوط ماول به آن  یاست که در درجه  ی حل مشکالت  یشرط ضرور   یدار هیسرما

متضاد وجود داشته باشد.   یحل و فصل دعاو  ای  موضوعات  یبندتیدر اولو  یعمل  یاسیاست مشکالت س

با  ما   را  خود  اجمالبحث  درمشکالتچنین  به    ینگاه  جد  ییگرا »کثرت  ی  می  د«یچپ  اما    ،کنیمآغاز 

متاخر مطمئناً    یدارهیبار سرمافاجعه  یاجتماع  راتی عناصر مختلف مقاومت در برابر تأث  شدن تنیده درهم

قادر    و  نامدیم  «یستمیضدس  یها»جنبش  نیوالرشتا  چیزی است که  به آن  یابیدست  یرو براشیتنها راه پ
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 یعاجتما  یهادر درون جنبش  یعناصر   ن،ی. عالوه بر اهستند  یدشمن وحشتناک  نیبه مقابله و شکست چن

 .دهندیم  صیرا تشخ موضوع نیوجود دارند که ا افتهیسازمان ی کارگر یهاو جنبش دیجد

ائتالف    ک یمبارزات مختلف در    ان یب  همانا  هاستیالیسوس  یاسیس  ی فهیوظ  نیتر مهم

 است.  نظامضد

  ی معموالً به صورت تدافع  هااین ائتالفگسترده وجود ندارد، اما    یهااز ائتالف  تیدر حما  یدیجد  زیچ  چیه

به نفع    یانقالب  رییگفتمان تغ  ب،یترت  نیاز حد خودکامه مقابله کنند. به ا  شیب  هاییموند تا با رژشیتصور م

را که خارج    یتیتا حما  کوشندمیدموکرات    الی. احزاب سوسشودمی  یمنتف  عملیسازش    یبه نوع  یابیدست

که    ایتانیدر بر  یمحور جلب کنند. اما حتدولت  یحزب  نظام شده است، به    جیبس  یمدن  ی ها در جامعهاز آن

از    دیجد  یاجتماع  یهاجنبش  کند،یمحمایت  احزاب موجود    نیمصلحت انتخاب ساده باز    یانتخابات  نظام

. مطمئناً شکل  دهندیجوانان ادامه م   انیدر م  ژهیوبه  فعاالن،و به جذب    زنندیاستقالل خود سرباز م   میتسل

  ی دموکراسدر  نیجان ک یشنهادیدر امتداد خطوط پ ک،یدموکرات ستیالیحزب سوس استیاز س یدیجد

رسد که  یخواهد بود، و در واقع به نظر م  ندیخوشا  اری( بس4: فصل  Keane, 1988)  ی و جامعه مدن

  سبز  -سرخ   ی و شبکه  سم، یالیسوس  یزنان برا   ست،ی الیمانند جنبش سوسهایی  یبندبه شکل گروه  ایتانیدر بر

 کند. ظهور می

  ، قرار گرفته است   د ی جد   است ی س   ر ی تأث  تحت   ی ت ی اهم کوچک اما نه کم   ی ها قباًل به روش   ی ست ی ال ی سوس   است ی س 

  مردم   ست ی ال ی در قالب حزب سوس گیری  چشم   ی انتخابات   ر ی تأث   د ی جد   است ی در دانمارک و آلمان که س   ژه ی و به 

است.   گذاشته  سبزها  و  گسترش دانمارک  و  مانن  - سرخ   عملی   ی ها ائتالف   رشد    ز ی ن   ، ی غرب   ن ی برل   د سبز، 

توانا دلگرم    دار شه ی ر   ی سازمان   ی ها وه ی در ش   ر یی تغ   ترغیب به   ی برا   د ی جد   ی اجتماع   ی ها جنبش   یی کننده است. 

  ی ها برابر در پست   ی ندگ ی تعهد به نما   ، ی ت ی جنس   ی گذار نام چالش طلبیدن    به در    توان ی را م   ی کارگر   ی ها جنبش 

موضوع    پیرامون   ی کم   شرفت ی مشاهده کرد. هنوز پ   اه ی س   ی ها ظهور بخش   ا ی انتخاب،    ی ها بهبود روش   ، ی حزب 

چرخش   تأث   مناصب مهم  است.  گرفته  زمینه   د ی جد   است ی س   ر ی صورت  تعداد   بازسازی   ی در  در  از    ی برنامه 

  التی تسه   ی زنان و ارائه   ی ها خانه زنان، تعهد به وزارت   ت ی در وضع   ی منجر به بهبود حقوق   یی اروپا   ی کشورها 

، کنترل  « باز » ها به سمت دولت  حرکت   ر ی اطالعات و سا   ی آزاد   ، ی ا سته ه   ی کودک، رد انرژ  مهد   ی گسترده 

.  شده است   قدرت   یی تمرکززدا   ی مشخص   میزان و    ی صنعت   ی تر، دموکراس کال ی راد   ی کمک   ی ها است ی س   ، ی آلودگ 

است.   ی کار  هفته   د ی کاهش شد   ی ها برا تمرکز بر خواسته   ، متشکل   ی کارگر  ی ها کننده در جنبش تحول دلگرم 

مستق   ی کارگر   ی ها ه ی اتحاد   یی ها خواسته   ن ی چن  سرما   ماً ی را  انباشت  منطق  انضباط    چنین هم و    ی دار ه ی با 

است در تضاد قرار    افته ی ساعات کار تجسم    ی ر ی ناپذ و انعطاف   ی طوالن   ی کار  نهفته که در هفته   ک ی دئولوژ ی ا 
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  ی کارگر   ی ه ی اتحاد جنبش  (.  Gorz, 1989 : part 3 ; Offe, 1984 : 286-7به    بنگرید دهد ) ی م 

  شنهادات ی پ   ن، ی بوده است. عالوه بر ا   رگذار ی تأث   ار ی بس   س دلور   ی منشور اجتماع   شنهادات ی پ آلمان در چارچوب  

»فراتر    به حرکتی   ، ی اقتصاد   ی ر ی گ م ی مشارکت در تصم   های شکل   ر ی و سا   ر« ی بگ حقوق   ی ها مربوط به »صندوق 

 (. Himmelstrand et. al., 1981به  بنگرید  )   چشم دوخته است   « رفاه   ی دار ه ی از سرما 

با    محوردولت  یهاتیبه فعال  خواهندیکه م  یکسان  نیب  یآشکار  یهاتنش  دیجد  یاجتماع  یهاجنبش  در

اند  نشان داده  یمدن  یرا که قبالً در جامعه  ینقاط قوت  خواهندیکه م  ی، و کسانپردازندب  یا حرفه  یرهبر

  ژه یو به  د«،یجد  استی به »س  شیگرابا  احزاب سبز    دروناختالفات    ی بارهحفظ کنند، وجود دارد. پوگونتکه در

»بنانهی»م  ن یب  میتقس و  حال  یاستراتژ   یمسئله  پیرامون   ان« یادگرایروها«  »در  است:  کرده  که    یبحث 

  زدای بسیجبخش و  از اثرات آرام  انیادگرایاعتقاد دارند، بن  یاصالحات مقطع  یی نها  تی روها به موفقانهیم

وجود دارد،   یبندمیتقس  ن یشک ابیکه    ی(. در حالPoguntke, 1989: 26)  «ترسندی میاستراتژ   نیا

  ای از فاجعه    یریجلوگ  ی که معتقدند برا  ی کسان  نی وجود دارد، ب  یاجتماع  یهیدر سطح نظر   یگر ید  میتقس

که معتقدند مراکز    یو کسان  ستین  ازین  یانقالب اجتماع  کیجز    یزیبه چ  نهمن و عادالیا  یاساختن جامعه

«  روی میانه»  ک یممکن است که  کامالً    . دنجهان را مرتب کن  ی که خانه  دکر   قاعد توان متیم  را   قدرت 

  استیمختلف که س  یها در سراسر جنبش  ییهایبندمیتقس  نیداشته باشد. چن  یانقالب  یآگاه  ک یاستراتژ

  یی ها مختلف مشارکت و ارتباط در گروه  هایشکلبا    شی. آزما شوندیتکرار م  دهند،یم  لیرا تشک  دیجد

و اجرا دارند،    یگذاراستیدر رابطه با س  یتکرارشونده نسبتاً کم  یهاتیهستند و مسئول  کوچککه نسبتاً  

مآسان  تینهایب اما  است.  ا  توان یتر  سوس  ها شیآزما  نیاز  است  ممکن  و  گرفت    ی ها ستیالیدرس 

  یجهان  یستیالیبه آرمان حکومت سوس  یابیدست  یبرا  یکه راه واحد  این تشخیص برسندبه    ک یدموکرات

 وجود ندارد. 

»س  ییهاستیالیسوس در  حام  یریادگی  یبرا   یادیز  یزهایچ  مانند،یم  یباق  «یمیقد  استیکه    ان یاز 

بررسی واکاوی  .  شودیو ارتباطات م   کیدموکرات  یندهایصحبت از فرآ  یوقت  ژهی ودارند، به  د« یجد  استی»س

سازمان تنها    ،میخلزاز نظر  است.    مندارزش  ستیالی انداز احزاب سوس( از چشم1959)  لزیخمی  کنندهمأیوس

خود از آن استفاده کنند، اما سازمان ذاتاً    ی هاآرمان  شبردی پ  یبرا   توانستند یم  کشان ستمبود که    یسالح

ناگز محافظه و  بود  سوسشدیم  ه یاول  یها آرمان  نابودیبه    ریکار  شکل  هاستیالی.  بودند    یهامجبور 

با سرما  ک یو بوروکرات  مراتبیهسلسل بتوان  اتخاذ کنند  بود  افتهی توسعه    یدار هی سازمان را که  د کارآمد نتا 

  ی ها اجازه که به آن  یطیخاص در حفظ شرا  یبا منافع  را   «ی ا»حرفه  یشکل  ندیفرآ  نیند، اما در انعمل ک

بود،    رشد »قانون    ،یستیالیحکومت سوس  شکوهیب  یاماجراهاز    یاریبس  با توجه به.  گسترش دادندداده 
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  محوری   تیاهم  موضوعی باسازمان به    ی کنار گذاشت، و مسئله  یراحتبه  توانینمرا    «یگارشیال  نیآهن

 . شودیم لبد

شده توسط جامعه    جادی ا  معضالت متفاوت به    یهاپاسخ  تنیدن هم در  ی برا   دیدموکرات با   ی هاستیالیسوس

  ر یکه ز  ،یمیتالش کنند. احزاب قد  شوند،یکه اغلب سرکوب م  یمتفاوت  یهاآرمان  تنیدن هم درو    یطبقات

  ی هی اما بد  ند،اطبقه را از دست دادهیب  یا جامعه  جادیا  یکه آرزو   رسدیبار الزامات سازش هستند، به نظر م

بس که  اعضا   یاریاست  چنآن  یاز  اعضانکرده   نیها  بر   دیجد  یاجتماع  یهاجنبش  یاند.  است  ممکن 

کل    کیعنوان  از درک مشکالت جهان به  رایمتمرکز شوند، ز  «یابیدستقابل»   ای  یمحلصرفاً    یهاینگران

  از ین  ،یمدن  یتمرکز بر جامعه  و تمرکز بر دولت    نیو خاص بودن، ب  تیکل  نیحال، ب  ن یاند. با اشده  دیناام

 یستیالیسوس  استیبودن س  یناکاف  ییوا یبه ش  نی. والرشتااین موضوعات است  تنیدگیدرهم  همانا مبرم  

را دنبال    یتنها منافع مقطع  نگریبا فقدان آیندهرا که    یاسیمقاومت س  دیجد  هایشکل  زیو ن  «ی می»قد

  الیاسک  گیرد:به خدمت می  کل مش  ن ینشان دادن ا  ی برارا    کیکالس  ریکرده است. او اساط  انیب  کنند،یم

در  است    یگرداب  خاروبدیسخطرناک است، و    انوردانیدر  یکه برا ای  تنگه  طرفِ  ک یدر  است    ی اصخره

 کنند: یصخره در آن سقوط مبرخورد با ها اغلب هنگام اجتناب از  یکه کشت  تنگه گرِیطرف دآن 

ما ممکن است تا    یباز   یو نحوه  م،یدهینجام مرا ا  این بازی ظریف  سمیالیما در گذار به سوس   ی همه»

های  گراییی جزییالی طرف، اسک  ک یگذار باشد. در    ن یا  لیما در تکم  ت یموفق  یکنندهنییتع  یادیحد ز

  علیه   یجهان  اپوزیسیون مؤثر    ج یخود در بس  یرا با ناتوان  ی کنون  ینظم جهانمحکوم به شکست قرار دارد که  

که   قرار دارد  یستیالیدر لباس سوس  ی نوروشنگر  ی شمولجهان  خاروبدیس   گر،ی د  ی کند. در سویآن حفظ م

جا  کیتکنوکرات  ی بورژواز را حفظ    یاصل  منظااما    کند،یم  صرف  یهنانیکارآفر  یبورژواز   کی  نیگزیرا 

 ( Wallerstein, 1984: 172) .کندیم

 مارکسیسم و »پسا« یجزم  سمیمارکس میان: جهینت

  ی هااست که جنبش  یطبقات   لیمدافعان تحلنظرات  شد در تضاد با  به طور خالصه گفته  که در باال    یموضع

  ی ترمیچالش مستق  رودگمان میکه    مبارزاتی  ،دانندمی  دیتول  ندیرا انحراف از مبارزات در فرآ  دیجد  یاجتماع

برابر   اباشند  ی دارهیسرمادر  بر    یمبتن  « گرا»کارگر  ای  «ی می»قد  سم یمارکس  ن ی.    یی جومبارزه  پیونداست 

رسد.  یمحتمل به نظر نمنیز    ندهیاست و در آ  افتهیندرت در گذشته تحقق  که به  ی طبقات  ی و آگاه  یصنعت

مستمر   موضوعیتانکار،  یجاسال گذشته جهان را تکان داده است، به 15که در  ییهاتالطم، همه نیبا ا

  ی اروپا  یهااز زمان انقالب  سمیبه مارکس  هجانبهمه  یهاتهاجم  رغمبهرا،    ی ستیمارکس  یطبقات  واکاوی

مکندیم  دییتأ  ،یشرق چگونه  حال،  هر  به  اقتصاد  میتوانی.  بزرگ  اواخر    یالمللنیب  یبحران  در  که  را 
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  د ییتأ  م؟یرا در سراسر جهان به همراه داشت، درک کن  یاریوحشتناک بس  یامدهایرخ داد و پ  1970 یدهه

  ی رویبه ن  ه یسرما  یورش  یرحمیو ب  ه، یشدن سرمایالمللنیتمرکز و ب  ع یتسر  ،یادوار  یها مجدد بحران

  آهنگ یشاحزاب پ  یاسیس  ی. اما استراتژدهدیرا نشان م  یطبقات  واکاوی  یشناختکار، قطعاً قدرت روش

به   م  یصنعت  جوییمبارزهکه  است.    یکم  تیجذاب  زنند،یدامن  داده  دست  از  داشته،  تاکنون  که  را 

 ند، یناخوشا  ی زمانه  نی اعتراض در ا   جیدر بس  دیجد  یاجتماع  یهاجنبش  ینسب  ت یموفق  دانستن «ی»انحراف

 رسد.نظر میبه یو جزم آمیزتعصب

سو   دیجد  یاجتماع  یهاجنبش  استیس  بخش ییرها  لیپتانس  ینظر  رش یپذ  ی برا  ییهاتالش   یاز 

اند. آندره  را رد کرده یطبقات   واکاویدارند اما  سمیدر مارکس  یا نهیشیصورت گرفته است که پ  یسندگانینو

  ندس یه  ی(، بر 1987و    1985و و شانتال موفه )ئ ارنستو الکال  راًی(، و اخ1981(، آلن تورن ) 1982گورز ) 

رسد  یبه نظر م  اساساًاند.  داشته  کردیرو  ن یدر ا  یمؤثر   یها ( مشارکت1986(، و لس جانستون ) 1987)

درک روابط    یکه در تالش برا   یا هیم با حفظ نظر ست  هیاز کثرت مبارزات عل  تی وجود دارد که حما   یتوافق

موضع    نیدر برابر ا  یطبقات   واکاویاز    متهورانه  فاع. دست یدهد، سازگار نیم  تی اولو  دیبه روابط تول  یاجتماع

نورمن گراس در    یمقاله  ( و1986)  طبقهاز    ینینشعقبکتاب  وود در    نزیکسیالن م  سوی  از  عمومی

استقالل    یستی مارکسی  هدیاز ا  ی اکنندهگراس دفاع قانع  ژهی است. به و  انجام شده(  1987)   نیولفت ریویو

  (.Geras, 1987: 49ارائه کرده است )  یاز ساختار اقتصاد  یروابط اجتماع ینسب

تحوالت    وندیمتعاقب آن پ  ییگراتیگاه نسبآن  م،ی ریرا نپذ  او استثمار    ی یهنظر  ا یمارکس    خی تار  ییهاگر نظر

بر    یتوان با پافشار یم   شه ی کند. همیدشوار م  گرید  ی حوزه را با تحوالت در حوزه  کیگذشته و حال در  

را که قادر به    ر یفراگ  ی یهمختلف، ارتباط متقابل را انکار کرد، و هر نظر   احوال  و اوضاعو    ط یشرا  ینگیتک

رد کرد. در مورد    شیشاپ یتوان آن را »اثبات کرد« پیکه نم  لیدل  ن یها باشد، به ابه تفاوت  دنیمعنا بخش

در سمت چپ جذاب    ی برخ  ی که برا  یدگاهیخود را بسازد، دشهر  آرمان  دیبا  یهر گروه  گویندمی  ندهیآ

از تعهدات    یکننده است. اگر به برخنگران  ک،یدر سمت راست، مانند رابرت نوز  گر ید  یبرخ  یاست، اما برا 

جانستون از تمرکز    چنینهمو و موفه و  ئشود. الکالیها روشن میدشوار  م،ینگاه کن ها«  ستی مارکس»پسا

»اولو دموکراس  ییگراکثرت  «،یگفتمان  ی»هژمون  «،ی گفتمان  تی بر  ا  یم  تیحما  کالیراد  یو    ن یکنند. 

شده  بدون انسجام ارائه  میتوانیرا دارند، اما تا کجا م  تیاهم  نیتربیش  هاستیالی سوس  یدر واقع برا  هاینگران

نظر در سالبه  م؟یبرو  شیپ  یمارکس  یتوسط چارچوب  مثال،  رو  یادیز  یکارها  ریاخ  یهاعنوان    ی بر 

  ت یدرباره روابط قدرت در هر موقع  ییهانشیب  توانیکه اغلب م  یشده است، و در حال  انجامگفتمان    لیتحل

ممکن    یخی تار -یاجتماع  یلیتحل  یهاچارچوب  ی آن روابط قدرت بدون برخ  میم، تعکرد  ارائه  یگفتمان

( وجود داشته باشد که  سمیآنارش  ، یپدرساالر  سم،ی دست )مانند مارکس  ن یچارچوب از ا  نی. اگر چندستین
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  که ست  هااز اعتراض ی فیط همانا انزوای محتمل   یهجینت دهد،یاز منبع قدرت ارائه م یمتفاوت حات یتوض

که    کندی صدق میمفهوم هژمون  همین امر در خصوص.  گذاردیم  ینخورده باقموجود را دست  تیوضع

تصو   یبرا   یگرامش آن  ییهاراه  دنیکش  ریبه  به  بنا  که  کرد  طبقاتها  استفاده  توسط    یقدرت  جامعه  در 

  تلف مخ  ی هاتنها به گروهتواند  یبدون طبقه م  یهژمون  ن ی. بنابرایابداشاعه میفرهنگ و آموزش    یندهایفرآ

موقع با هژمون  ی هاتیدر  مقابله  کند.  اشاره  ناد  ک یدر    یمختلف  مستلزم  است  ممکن  گرفتن   دهیحوزه 

مثال،    ی کند. برا  دیرا تشد  گران ید  بتیممکن است مص  یحت  ا یباشد،    گر ید  یها در حوزه  گرانیمصائب د

  یبارهدر ی ارتجاع دیا حال، عق  نیرا به چالش بکشند، اما در ع یممکن است نژادپرست  یاسالم  انیادگرایبن

 زنان را حفظ کنند.  جایگاه

  سم یالیهدف را با سوس  نیمتعهد هستند و ا  یبه گسترش دموکراسیادشده    ست«ی »پسامارکس  سندگانینو

  ال یسوس  یانهیگرا دولت  یریگکه مطمئناً راه خود را در جهت  مندارزش  ی استهدف  نیدانند. ایم  سوهم

اند. با  داده  انجام آل  دهی ا نیا احیای ی برا  یادیز   یآلمان کارها   یگم کرده است. سبزها   یی اروپا یدموکراس

مخالفت    نظیراند،  رو شده هروب  دیاند با مقاومت شدهدف را دنبال کرده  نیکه در گذشته ا  یحال، کسان  نیا

در سوئد،    انریبگحقوق  ی خصومت با صندوق ها  ا، یتانیدر بر  یصنعت  یدموکراس  رواج   یبرا  شنهاداتیبا پ

که توسط دولت اعمال    یو نظارت  یرازدار   یو ادامه  ،یلمح  یاسیشده بر قدرت ساعمال  یها تیمحدود

  ، عمومی  یرا  محدود حق  کیدموکرات  یاسیس  یارهایمع  یحت  رشیدر پذ  سمیبرالیل  ،یخی شود. از نظر تاریم

که تضاد آن    ی. تا زمانکردعمل میبود، کند    یمولد خصوص   ت یکه متوجه مالک  یدیتهد  لیبه دل  قاًیدق

 خواهد بود. یواهامر   کی کال یراد  یدموکراس یریگیپ شود،و با آن مقابله ن ییقدرت شناسا

  « ییگرا لینسبت به »تقل  د،یجد  یاجتماع  یهاجنبش  استیدر س  ریاز افراد درگ  یار یو بس  هاستیمارکساپس

  ی از مبارزه طبقات  یامفهوم افسانه  کیمبارزات مجزا از    تیمتضمن تبع  یطبقات  ینظریهمحتاط هستند. اگر  

  ها ستیالیاز سوس  یاریبس  ا. امشودیم  هیها توجباشد، محتاط بودن آن  یدیکارگر    یطبقه  یهمگن به رهبر

مبارزات    کهنیاند، نه امقاومت استفاده کرده  دیجد  های شکل  قی درک و تشو  یبرا   یطبقات  ینظریهاز  اساساً  

دهند. از مراجع ذکر شده در باال روشن    لیتقل  یها در ساختار اقتصادتنش  یساده  میها را به مفاهگروه

تعداد نو   یخواهد شد که  آثارشان م  سندگانیاز  دارند که  متواند بهیوجود    یپرداز هیدر نظر   ینابععنوان 

مرتبط با    یجهان  منظا  واکاوی .  رد یمورد استفاده قرار گ  دیجد  استیو س  یطبقات  واکاوی  نیب  دیجد  یرابطه

طر  نیوالرشتا جهان  دیتأک  ق یاز  قدرت  پتانس  ،یدارهیسرما  منددستگاهو    یبر  شناخت  در    م یعظ  لیو 

  ت یاز عموم  ییهمچنان در سطح باال  کردیرو  نیدارد. ا  مندقدرت  یسهم  د،یجد  «یستمیضدس  یها»جنبش

م اما  دارد،  مطالعات خاص  یدیمف  نحوبه  تواندیقرار  پ  یدرباره  یتربه  و  در    ییها شرفتیمشکالت  که 

  یکارها  یستیالیسوس  ی هیاز نظر  یخاص  یهادهد. در حوزه  میتعم  دهند،یرخ م  یستمیضد س  یهاجنبش 
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  ینهی. در زمیجبر  یک یمکان  و نه رویکرد  دنکنیاتخاذ م  یکیالکتید  ی کردیشده است که رو  انجام  یادیز

  یطبقات  یاز آگاه  یرتریپذانعطاف  دگاهیداز    ت، یرا  نیاز آثار اول  1986 در  یدککار   یبررس  ،یطبقات  ی نظریه

(  1982)  جسوپ  یدار هیدولت سرماکتاب    ی انیدولت، فصل پای  نظریه  ی نهیکند. در زمیم  یبانیپشت

  و طبقه   هیسرمادر    میتنظ  یهینظر   یدرباره  یاکه او در مقاله  کندیم  انیرا ب  ینیتعبی/نیاز تع  یکیالکتید

  مطالبات به  نسبت کند کهیاستفاده م یا به گونه ی طبقات واکاویاز  کردیرو نی ( تکرار کرده است. ا1988)

تار  یویژه کالوس    یخیمبارزات  است.  حساس  »اکوسوساوخاص  آشکار  مدافع  و    سم«یالیفه  است 

عنوان  به  کیبوروکراتریغ  ی ادار   های شکل  رشد و تکویندر    ی را عوامل مهم  دیجد  یاجتماع  ی هاجنبش 

م  یبرا   کالیراد  ینیگزیجا رفاه  ا  داند،یدولت  تحل  نیبا  چارچوب  او  م  یمارکس  یلیحال  حفظ    کند یرا 

(Offe, 1984  در زم12و    11: فصل .)دیفق  امزیلیو  موندیر  رهاورد ،  یفرهنگ -یاجتماع  ی هینظر  ینهی  

 (.Williams, 1983)  ردیبپذ یطبقات  واکاویرا در  دیجد استیساین بود که 

حاصل    یشرفتیپ  ،یصنعت  شرفتهیپ  یایدر دن  ژهیوبه  ،یطبقات  ی تر آگاهگسترده  رشد  یقرار است به سو  اگر

جهان موجود    درکارگر را که    ی طبقه  یها از بخش  یار یبس  یآرزوها  دیبا  یستیالیو عمل سوس  نظریهشود،  

شناسان  و بوم  ست یالیسوس   ی هاستینیکند. فم  انیبه طرق مختلف ب  د،هستن  ی دیخشم و ناامدستخوش  

آریگی،    دگاهیحال، اگر د  نیشوند. با ایم  دیخود ناام  یهادغدغهآشکار در    شرفتیاغلب از عدم پ  یاجتماع

 دیجد  هایشکل  یدر توسعه  یاکنندهنییسال تع  1968 که  میری( را بپذ5: فصل  1989)  هاپگینز، والرشتاین

را    مرحله از مبارزه نی ا  »تازگی« گاه  آنداد،  یدارهی ماسرضد ی هادوباره به جنبش ی دیبود که ام ی اعتراض

 است.   وظیفه روشنزود است، اما   یلیخ هاانداز چشم ی پیرامونر یگجهینتهنوز  به یاد خواهیم آورد.
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 لوکاچ یشناسیبه هست  مقدمه

 

 2022دسامبر  25

 کمال خسروی : ینوشته

 

»نقد«:   هستی   شناسیهستی  لوکاچ،  جرج   سترگ  اثر   در  »مارکس«  بخش  ی ترجمه توضیح 

صورت   از سوی کمال خسروی  پیش  سال  سه  دو  طی   که   بود   ارزنده  و   ضروری  کاری   فارسی،  به  اجتماعی

استقبال خوانندگان در زمانی بسیار کوتاه به چاپ دوم رسید.   به دلیل گرفت و سال گذشته انتشار یافت و

ی خسروی به  تر در »نقد« منتشر شده بود، قصد داشتیم مقدمهای از این اثر پیشکه بخش عمده جااز آن

ی آن به فارسی است،  ویژه ترجمهی کار لوکاچ و بهاین ترجمه را نیز، که حاوی نکات نظری مهمی درباره

ی  اینک در آستانهی روال عادی کارها را از هم گسست.  منتشر کنیم، که بیماری ناگهانی مترجم شیرازه

، با خوشحالی از بهبود نسبی حال کمال خسروی و  شناسی هستی اجتماعیهستیانتشار چاپ سوم  

تازه جستارهای  »نقد«  انتشار  خوانندگان  اختیار  در  را  متن  این  کنونی،  انقالبی  خیزش  پیرامون  او  ی 

 . گذاریممی
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 شناسی ییک: هست

ی  وگویی کوتاه و بسیار خواندنی که در شماره جهان فروبست. او در گفت دیده از    1971ُجرج لوکاچ در ژوئن  

قدری را که پس از درگذشتش  ی گران انتشار یافت، مجموعه   ریویو  لفت  نیو ی انگلیسی  اوت نشریه - ژوئیه 

عنوان   اجتماعی پیرامون هستی زیر  پرسشی    شناسِی هستی  برای طرح درست  منتشر شد، تالش 

اثر  توصیف می  ( »کاماًل  1923)  تاریخ و آگاهی طبقاتی و مشهورش    مند ارزش کند که، به زعم او، در 

ی بیستم، کارل کُرش، آنتونیو گرامشی  ی بیست سده های دهه گوید: در سال نادرستی طرح شده« بود. می به 

الملل دوم بود، حل  ریگ بین تاریخی و تأویل مکانیستی از آن را، که ُمرده و من کوشیدیم معضل »ضرورت  

 یاب نشدیم، »حتی گرامشی که شاید بهتریِن ما بود.« کار کام یک از ما در این کنیم.« اما هیچ 

ی او، نگاهی دیگر و دیگرگون به  ، به گفته شناسِی هستی اجتماعی پیرامون هستی ی لوکاچ در  برنامه 

رابطه ی  رابطه  او،  تأکید  به  یا،  آزادی«  و  بین »غایت »ضرورت  به ی  و  است؛  علیت«  و  نیز  شناسی  راستی 

تعیین ی سرشت غایت مسئله  نقشی بسیار  ایفا می شناختِی »کار«  اثر عظیم  این  کند. در تالش و  کننده در 

بند ماندن  ناقض پای فرسای او در حل ت توان کلنجار توان ی »کار« است که می کنکاش لوکاچ پیرامون مقوله 

سو، و تهی کردن آن تا آخرین لحظه و هجا از   شناسی« از یک ی »هستی به نام و میراث و پیامدهای مقوله 

هراس و و گنجانیدن هویتی تازه در آن، از سوی دیگر، را آشکارا دید؛ هویتی که بتوان بی اش  تی سن   معنای 

 اش نامید. شناسی« مارکسی پروا »هستی 

ن   ی ا ر  ت د ف ت گ ک ن ه  ب چ  ا ک و ل  ، و گ ی ه و ک   ا و  ه  د ا س ر  ا ی س ب  ً ا ر ه ا ه م ظ ی ا م ه  ر ا ش ا ت  ی ش م ر س ت  ق ی ق ح ر  د ه  ک د  ن ی ت ک ا م   ن

ی  ت س ه ن  و م ا ر ی ی پ ع ا م ت ج ا ی  ت س ه ی  س ا ن ی   ش م ؛  ت س ی ا ت س ه « ن  م ر  ث ا ن  ا و ن ع  : د ی و ی  گ ت س ه ی  س ا ن ش

ی  ت س ه ن  و م ا ر ی پ « ه  ک ل ب  ، ت س ی ن  » ی ع ا م ت ج ت ا س ا  » ی ع ا م ت ج ا ی  ت س ه ی  س ا ن ] ش ه [  1. ژ ا و ر  ب و  ا د  ی ک أ ا  ی  ت ی  » ن و م ا ر ی پ «

ه  ر ا ب ر د و » ر « ا  ی  » ی و س ه  ب « ا  ی  » «  ی ه ه   ( zur)   ب ر ا ش ا ن  ی م ه ا  ب  . ت س ی ا ر ا ش ف ا پ چ  ا ک و ل  ، ه د ا س و  ی  ت  ش ر س ر  ب ا  ر ش  ا

ی  م ر  ا ر ک ت م  ی ظ ع ر  ث ا ن  ی ا ه  ا گ ی ا ی ج ت س ه ش  ن ی ر ف آ و  ا د  ص ق  : د ن ی ک س ا ن ،  ش ر ی گ ا ر ف  ، ه ت س ا ر آ ا ر ف ی  ه ا گ ت س د  ، ه ز ا ت ی  ا

م  ه م و   ، ن ا ک م و  ن  ا م ز ز  ا ل  ق ت س م  ، ی خ ی ر ا ت ا ر ر  ف ه ز  ا ر  ی ت ع ا م ت ج ا ن  ا س ن ا ی  ع ا م ت ج ا ی  ت س ه ز  ا ل  ق ت س م  ، ز ی ی  - چ خ ی ر ا ت

ی  ت س ه « ه  ک ت  س ا ن  ی ا ا  م ا ل  ض ع م  . ت س ی ه ن ت خ ا ن ش  ، ی ت ن س ی  ا ن ع م ر  د  » ه ف س ل ف « ر  گ ی د م  ا ن  » ی س ا ن و  ش ه  د ش

ه  ت ف ر ی ذ ه پ د ی ش ت س ه «  . ت س ا ن  آ ه ی  ب ا ث م ه  ب ی  ت س ه  ِ ت خ ا ن ش ی  ن ع ی  ، » ی س ا ن ی ش ت س ه ل  ( ens qua ens)  ی  ق ت س م  ،

ه  و ی ش و  ل  ک ش و  ن  ا ک م و  ن  ا م ز ز  د ا ی د پ د ی  ن ت س ه ا  ب ن  آ ل  م ا ع ت و  ه  د ن ت س ه و  ی  ت س ه ن  د ش ر  ی ه ا ل    ا ع ا ف و  ل  م ا ع ه  ک

ه  ل و ق م و  م  و ه ف م ر  ی گ ر د ر  گ ی د ر  ا ب ر  ث ا ن  ی ا ر  د چ  ا ک و ل ه  ک ت  س ی ن ه  د و ه ی ب  . ت س ا ت  خ ا ن ش ن  ی ی ا م  » ر ه و ج « و  ی  د  و ش

ی  ه م ز ا ت ی  ا ن ع م د  ش و ی ک ت س ه ل  ص ا م  ا ق م ر  د  ، ر ه و ج «  : د ه د ه  ئ ا ر ا ن  آ ی  ا ر ب ی  ی ا ا ج ر ب  ِ ی ت خ ا ن م  ش ا گ ن ه ه  ب ی  ر ا گ د ن ا م

و  ش ر گ ه د ن ه ک ی  ا ن ع م ک  ن ی ا  ، ی گ د ه ن ب ا ث م ه  ب ا  ر ش  ه ا ط ق ن ی ی  م ت  س د ز  ا ت  ر و ر ی ص  ِ ی ف ا ن م و  ل  ب ا ق م ،  ی  ض و ع ر  د ؛  د ه د



885 
 

ی  ا ج ر ب ل  ص ا ی  ق ل ت ا  ه ب ب ا ث م ه  ب ی  ر ا گ د ن ا ت م س س گ  ِ ل ص ا ه ی  ن ا ر ی ذ پ ا ر  ن د ش  ی و خ ن  د ر ک ا  ف و ک ش و  و  ن  ، ظ ف ح ی 

ه  ع و م ج ه م ب م ی  ی ه ا ج ر ب  ِ ل ی د ب ت ا  ب  ، ت ی ع ق ا و  ِ ی ع ق ا و و  ه  د ی چ ی ِ  پ ی ر ا گ د ن ا ی م ا ج ر ب ه  ب ا  ت س ی ا و  ی  ع ا ز ت ن ِ  ا ی ر ا گ د ن ا م

ه  ب ت  ر و ر ی ص ب  و چ ر ا چ ر  د ص  خ ش ت   م س س گ ی  ر ا ه ی ب ا ث م ه  ب ی  ر ی ذ پ ا و  ن ه  د ی چ ی پ ر  م ا ش  ب ن ج ی  ن و ر د ل  ک ش ی 

ه  م ب ی ه م ت  س د ه  ت ف ا ی ا ف ر ژ و  ه  د ا ز و ن ی  ر ا ب ت ع ا ه  ب  ، ه ت خ ی م « آ . د ب ا  [ 2] ی

پذیر  از آن جدایی   شناسی«، فراتاریخی بودن حک شده است و میانجِی عبارت »هستی در معنای بالفصل و بی 

زدنِ   هنگام حفظ آن با هویتی تازه، و پس مندی و هم آسای لوکاچ با شکستن دستگاه نیست. زورآزمایی غول 

 ی تاریخیِت هستی اجتماعی، زادراِه سفر او در این اثر است. هنگام حفظ آن در قواره فراماندگاری و هم 

ی  م ه  ن و گ چ ه  ک ت  س ا ن  ی ا ل  ض ع ت  م ش ر س ت  خ ا ن ش ر  د ن  ا و ک  ت ن ی ع  ، ی ع ا م ت ج ا ی  ت س ه ی  خ ی ر ا ت و  ی  ع ا م ت ج ا

ت  ف ر ع ش م و ر و  ی  س ا ن ه ش م د ق م ر  د چ  ا ک و ل  . د ا ه ن ر  ا ن ک ا  ر ی  س ا ن ه ش ز ا ت پ  ا چ ه  ب ش  ر و ه ش م و  م  ه م ر  ا ی س ب ب  ی  ا ت ک ی 

ی  ت ا ق ب ط ی  ه ا گ آ و  خ  ی ر ا ر    ت 1د 9 6 7  ،4 ی   4 م  ، ن آ ر  ا ش ت ن ا ن  ی ت س خ ن ز  ا س  پ ل  ا ش س و ر ک  ن ی ع ا  ب  : د ی و ی  گ ت خ ا ن ش

ل  م ی ی [  3] ز م ه  ا گ ن س  ک ر ا م ه  ب ر  ب و » و   . م د ر ی ک ت ا ق ب ط ی  ه ا گ آ و  خ  ی ر ا ه ت ش ی ر  ، ه ت س ا و خ ا ن ا  ی ه  ت س ا و خ ی  ، 

ی  ت س ی ه م ا  ر م  س ی س ک ر ا م ی  س ا ن « ش . د  [ 4] ز

ی  بند ماند، اما داعیه شناسی« پای توان، و باید، به تعبیر و داللت »هستی معضل اما این است که چگونه می 

اش کرد. »در نقد فلسفی و  تاریخی اش گسست، اما  توان از تاریخچه بخشش را رها کرد. چگونه می عامیت 

  ــ بسیار طبیعی بود که نقد اجتماعی تا حد نقدی  آوریم   همین بس که هایدگر را در نظر  فرهنگی بورژوازی ــ 

سرنوشت و  ” فلسفی متعالی شود و ازخودبیگانگی ذاتًا اجتماعی به ازخودبیگانگی ازلی و ابدی مربوط به  صرفًا  

شناسی« سخن گفت، اما نه  توان از »هستی پرسش این است که چگونه می   [ 5] بدل گردد.«   “ جبر زندگی بشر 

ی لوکاچ این است  جا، انگلس؟ داعیه جا و آن کانت بود، نه هگل، نه هایدگر یا هوسرل و سارتر، نه حتی، این 

اند که مارکس  های فلسفه متمرکز شده ی آن گرایش محور است که همه ی دستگاه که »در همین اندیشه 

آرمان سنتِز فلسفی، بیش از هر چیز واجد    چون هم افکند. دستگاه،  ترین وجهی به دور می ها را به قاطعانه آن 

شناختِی یک هستْی پیشاپیش سازگاری  یافتگی است؛ تفکری است که با تاریخیِت هستی اصِل کمال و سرانجام 

 [ 6] ندارد.« 

وبسط دادن و  شرح   و  ... شناسی امون هستی پیر مندسازی.  سازی است و نه دستگاه قصد لوکاچ نه دستگاه 

شناسی  ی شگفت و بدیعی است که او نزد مارکس کشف کرده است و نام »هستی مایه مستدل ساختن آن جان 

شناسی نزد مارکس، نه در این یا آن اثر ویژه یا در این و  گذارد. از دید لوکاچ، این هستی اجتماعی« بر آن می 

اشاره  پراکنده،  آن  مهره ی  که  است  ستونی  او،  آثار  سراسر  در  اندیشه بلکه  از های  را  مارکس  ی 
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  های ارزش اضافی نظریه و    گروندریسه گرفته تا    1844اقتصادی ـ فلسفی    های نوشته دست 

دارد.  ی مارکسی را راست، استوار و برافراشته نگه می زند و قامت سرفراز اندیشه به هم پیوند می   سرمایه و  

، آشنا  تاریخ و آگاهی طبقاتی ، هفت سال پس از انتشار  1930 در   های پاریس نوشته دست لوکاچ با  

ای از لنین، ریازانوف نسخه - شود، زمانی که به هنگام اقامتش در مسکو و همکاری با انستیتوی مارکس می 

کل    ها نوشته دست کند: »خواندن این  دهد و دنیایش را دگرگون می ساز را به او نشان می این کشف دوران 

 [ 7] . کند انداز فلسفی«اش را »دیگرگون« می دهد و »چشم «ی او »با مارکسیسم را تغییر« می رابطه 

شناختی،  گمان از منظری هستی ی مارکس، و بی ی اندیشه حال، هر چند لوکاچ با تأکید بر خط پیوسته  این  با 

کند و چنین دریافتی  آثار آغازین و آثار دوران بالندگی او را قویًا انکار می شناختِی« )آلتوسر( بین  »گسست معرفت 

ز   ... شناسی پیرامون هستی داند، رویکرد  را سراسر خطا می  ا ش  ی ب  ، ک ی ت ک ل ا ی د ه  ن   ب ه  آ ،  چ د د ن س پ ب چ  ا ک و ل د  و خ

ک  ی ت ک ل ا ی د ل  ی و أ ت ه  مخالفان آلتوسر دورتر  شناختی  تر و از تأویل انسان تعینی« نزدیک کم - ی »بیش به مثابه   ب

هستی  منظری  »از  نافی  است:  و  متعارض  تاریخیْت  و  قانونیت  شکل   دیگر یک شناختی  بلکه  هایی  نیستند، 

ی ناهمگن،  های پیچیده بافته از بیان واقعیتی هستند که در گوهر خویش عبارت از مجموعه تنگاتنگ درهم 

مندی عقالیِی حقیقی در  ناختی تاریخیت و قانون ش ناپذیرِی هستی و »این گسست [  8] ناهمگْن جنبنده، است« 

فرآینِد کل، بسیاری اوقات، بسا بتوان گفت به طور مرتب، در مارکسیسم ]و در انتساب به مارکسیسم[ دچار  

اش  ترین پیکریافتگی خردگرایانه برای امر ترقی نزد هگل به جذاب  - شود. ساختمان فکرِی فلسفی فهمی می کج 

ای ماتریالیستی و  اش به قواره سازی با وارونه  روی دور از انتظار نبود که این پیکریابی را ــ هیچ دست یافت و به 

ی تاریخی تازه  ــ شامل حال مارکسیسم هم بکنند و از آن فلسفه  به حاکمیت و تقدم قدرقدرِت امر اقتصادی 

 [ 9] هایی از روشش اعتراض کرده است.« بسازند. مارکس خود همواره به چنین دریافت 

 ی ارزش دو: مقوله

شناسْی کلنجار  ها برای تالش لوکاچ در طرح محتوایی تازه و دگرگونه برای هستی ترین نمونه یکی از برجسته 

ی ارزش، هم در معنای  ی تبیین مقوله که او خود را به گرداب ماجراجویانه ی »ارزش« است. همین او با مقوله 

دو، از    کوشد بین این افکند و حتی می اش می اعتباری  - »اخالقی« اصطالح اقتصادی آن و هم در داللت  به 

ی ُپرتالطم و ژرفای گر گستره ی اجتماعی و تاریخی برقرار کند، نمایان ا شناسی اجتماعی، رابطه منظر هستی 

»نامیدن  رود که بگوید:  جا پیش می شناسی هستی اجتماعی« است. در این راه او تا آن گرداِب معضل »هستی 

ن ی  تقریبًا در همه  ــ  ی[ ارزش این مقوله با ]واژه  ا ب ا ز ه  ه ب ـ  چ ـ ی ه ه ط ب ا ر  . ت س ی ن ی  ف د ا ص ت ی  و ،  ر ی ع ق ا و ی  ع ا م ت ج ا ی 

و   ی  ن ی آگاهی ع از  این مستقل  ما در  ارزش  ای که  با اصطالح  م جا  ا ی ن م ی  ر ا ذ ی گ ب  ، م ی ن ی  ک ا ر ب ی  ن ا ر س خ چ  ی ه

ـ  ـ ش  ت ی ن ی ،   ع ی ی ا ه ن ل  ی ل ح ت ر  بی د نهایی گمان فقط در  آری و  شناختی  ی هستی پایه هنگام بن ــ هم  تحلیل 
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ی آن  ی همه نامیم؛ و از این طریق، شالوده ها می ها را ارزش ای است که ما آن ی آن روابط اجتماعی همه 

1] گذاری است.« شان ارزش انواعی از رفتارها در تفویض اعتبار اجتماعی که نام  0 ] 

های فراتاریخی استدالل  سازی و دریافت ناپذیر علیه هرگونه دستگاه قاطعیتی خلل لوکاچ با صراحتی آشکار و با  

س  ی انتزاعی منطقی، حتی برخی از  ی »ارزش« به مثابه ویژه در انتقاد به تلقی مقوله کند و، به می  ل گ ن ا ت  ا ر ا ه ظ ا

ی  م ن ی  ن ث ت س م ا  ا ر ب  ، د ن ن  ک ی ـ  ا ـ ل  ا ت  ح س ر  د ب ا  ر ه  ا ر ـ  ـ م  ی ی »ارزش« به مثابه مقوله تأویلی فراتاریخی از  ک

نویسد:  ناپذیر می بندد. او با صراحت و قاطعیتی تأویل نمی کاماًل    ترین مقوله در نقد مارکسِی اقتصاد سیاسی مهم 

ها  ها، در نگرشی صوری، همانا فقط ارزش که این ارزش سازی مبتنی است بر این نواخت »اصل هماهنگ و یک 

همین   به  دقیقاً  اما  دستگاه هستند.  ]رویکرد[  به دلیل  ناهمگنِی  مندسازی،  و  خودویژگی  ]درک[  به  ناگزیر 

حال  هایی درعین سازی برد؛ حتی اگر نخواهیم بگوییم که هر یک از چنین منطقی شان راه نمی شناختی هستی 

د و  ی مشخص خو تواند زمینه و پایه شود که از طریق آن، هر ارزش می ای بدل می زدایی ناگزیر به تاریخیت 

ی خود وارد نظام  وروباخته ی صوری و رنگ ی سایه اش را از دست بدهد و به مثابه موجودیت مشخص ـ واقعی 

1] شود«  او »ارزش چه  آن   ی ارزش، یا ی اجتماعی و تاریخی مقوله ، در جای دیگر راه را بر تعمیم گسترده [ 1

دهد که به  به آشکارگِی تمام نشان می   بندد: »پژوهش در تطور اقتصادی زندگی بشر نامد، نمی اقتصادی«، می 

شده  های آفریده موازات پیدایش و شکوفایی اجتماعیت و پس راندن سدهای طبیعی، از یک سو کمیت ارزش 

یابد و از سوی دیگر کاِر اجتماعًا الزم برای تولید این  گسست و با ضرباهنگی هماره فراتررونده افزایش می بی 

هنگام  ها و هم یابد. این، به زبان اقتصادی، به معنای افزایش مجموع ارزش کاهش می گسست  ها نیز بی ارزش 

1] محصول است.« کاهش دائمی ارزش تک  2 ] 

مقوله  با  کلنجار  در  لوکاچ  مقوله معضل  با  آن  گریزناپذیر  پیوند  »ارزشْ«  این ی  در  او  است.  »کار«  جا  ی 

ای به نام »ارزش اقتصادی«، این تأویل از »ارزش« را به ارزش مصرفیِ  کوشد با متمایز کردن مقوله می 

از   را  مارکس  عبارت مشهور  و حتی  بزند،  پیوند  انسان  غیرمادی  مادی و  نقل    گروندریسه محصوالت 

ی کار مفید، شرط وجود انسان،  های مصرفی، به مثابه ی ارزش کند که »بنابراین کار، در مقام سازنده می 

وساز میان  کردن سوخت ای برای میانجیهای جامعه است، ضرورت طبیعی جاودانه ی شکل مستقل از همه 

ی آن با  ی »کار« و مغالطه حال همین ابهام مقوله  این  انسان و طبیعت و بنابراین برای زندگی انسان.« با 

کشاند. او  ی وساز میان او و طبیعتْ لوکاچ را به سنگالخ معضل ارزش ممند انسان در سوخت فعالیت هدف 

ای تاریخی است، زیرا متناظراً با هستی اجتماعی  مندی مندی خود نیز قانون کند که »این قانونتأکید می 

می  می پای  باقی  مؤثر  زمانی  تا  اما  همه گیرد،  پابرجاست.  اجتماعی  هستی  این  که  دیگر  ماند  قوانین  ی 

1] پیشاپیش در چارچوب هستی اجتماعی سرشتی تاریخی دارند« ی ی تاریخی صدق مقوله ، اما ابهام دامنه [ 3
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مثابه  به  آن  اخص  معنای  در  بی ارزش،  جایگاه  در  و  اقتصادی«،  شیوه ی »ارزش  در  آن  تولید  همتای  ی 

»هستی سرمایه  برای  »ارزش«  مثال  از  استفاده  و  لوکاچ  دوش  از  باری  اجتماعی«  داری،  هستی  شناسی 

 دارد. برنمی 

م   ا ه ب ا ز  ا ج  ت ن م ل  ک ش م ی  ا پ د ی ر م ا  ر  » ش ز ر ا « و   » ر ا ک « ت  ال و ق ه م د ا ف ت س ا ر  د ن  ا و ت ت ر ی ح ه ی  ل و ق م ز  ا چ  ا ک و ل ر  و ی  آ

ن  ا م ه  . د ی د  » م ز ال  ً ا ع ا م ت ج ا ر  ا ک ه » ز و ح چ  ا ک و ل  ، م ی د ی د ه  ک ر  و ه ط ز ا غ آ ه  ب ا  ر  » م ز ال  ً ا ع ا م ت ج ا ر  ا ک « ق  د ص ی  ی  ا ه

ی  م م  ی م ع ت  » ی ع ی ب ط ی  ا ه د س ن  د ن ا ر س  پ و  ت  ی ع ا م ت ج ا ی  ی ا ف و ک ش و  ش  ی ا د ی پ ی » ل ا ح ر د  ، د ه ی د م و  ا ه  و  ک د  ن ا د

ه  ه  ب د ر ک ل  ال د ت س ا ت  ا ر ـ ک ـ  » م ز ال  ً ا ع ا م ت ج ا ر  ا ک « ه  ک ت  س ی   ا ع ا ز ت ن ا ه  ب ا  ر ن  آ م  ی ه ا و خ ن ر  گ ا ی  ت ا  ح ی ی  ع ق ا و

م  ی ن ک ل  ی و أ ت ع  ا ز ت ن ا  ِ ی گ ت ف ا ی ر ک ی ه  پ ت ف ر ش ی پ ر  ا ی س ب و  ن  ی ع م ح  ط س ه  ب ل  و ک و م ـ  و  ـ ی  ع ا م ت ج ا ر  ا ک م  ی س ق ت ز  ا ی  ا

ه  و ی ،  ش ت س ا د  ی ل و ت ی  ع ا م ت ج ا ت  ا ب س ا ن م و  د  ی ل و ت ز  ا ی  ن ی ع م ا ی  ن  ب ی ل  ا ا ه   ح ن  » م ز ال  ً ا ع ا م ت ج ا ر  ا ک « ز  ن  ا ا ن چ ر  د ا  ه ن ت

ه  ر و ه د ع م ا ج ر  د ه  ک ل ب ی  ن ی ز ا غ آ ی  ا ی ه م ن  خ س ز  ی ن ی  ت س ی ل ا ی س و س د  ع ب ا م و  ی  ن ا م ر آ ه ی  ع م ا ج ر  د ی  ت ح ؛  د ی و ه  گ ک ی  ا

ه  ز ا د ن ا ه  ب س  ک ر  ه ز  ا ی » ی ا ن ا و ت ی ی  م ر  ا ظ ت ن ا  » ش ی ا ه ه ز ا د ن ا ه  ب س  ک ر  ه ه  ب « و  د  و ی ر م ق  ل ع ت  » ش ی ا ه ز ا ی ن ،  ی  د ر ی گ

ه  ع م ا س ج « ن  آ ر  د ه  ک ی  ه ا ل د ا ب م ر  ا ت خ د  ا ر ف ن م د  ر ف  ِ ش ز ر ا ن  و ن ا ق ی  ی آ ر ا ک و   ، ی ی ال ا ک ف ی  ر ص م م  ا ق م ر  ه د د ن ن   ک

ی  م ن  ا ی ا ،  پ » د ب ا ا ی ن  ب ی ل  ا ا ً    ح ا ع ا م ت ج ا ر  ا ک ن  ا م ز د  ی ا ب  ، ر و آ ر ا ب ی  ا ه و ر ی ن د  ش ر ا  ب  ، د ی ل و ت  ِ د و خ ر  د ه  ک ت  س ا ی  ه ی د ب «

م  ی ظ ن ت ن  ا و ن ع ه  ب ش  ز ر ا ن  و ن ا ق ن  ی ا ر ب ا ن ب و  م  ز ه ال د ن ن « ک . د ن ن ا م ب ی  ق ا ب ر  ب ت ع م و  ر  ی ی غ ت ن  و د ب د  ی ل و ت 1] ی  4 ] 

اجتماعی مخدوش شده  جا سرشت تاریخِی هستی  تواند بداند چگونه در این کس بهتر از خوِد لوکاچ نمی هیچ 

دستی به داوری  شناسی، در این مقدمه، پیش ی لوکاچ در حل معضل تاریخیت هستی است، اما داوری درباره 

1] . ام تفصیل در جای دیگری نوشته باره به خواننده است. در این  5 ] 

رشک  حال این با دستاوردهایی  لوکاچ  تالش  و  در  کنکاش  که  است  غواصی  او  دارد.  دریای  برانگیز  قعر 

هایی که  آورد، اندیشه نظیر به کف می کند و مرواریدهایی کم ی مارکس غور می مقوالت، مفاهیم و اندیشه 

دروازه   چونهم  درخشان  بنکلیدی  روی  به  بزرگ  می هایی  مارکس  انتقادی  دیالکتیک  و،  بست  گشایند 

بن   چونهم  دیوار  نیرومند،  روش بستپتکی  س های  اقتصاد  نقد  در  نظریه شناختی  و  را  یاسی  ارزش  ی 

کند، بالفاصله بر مضاعف  اش می جا عرضه گونه که مارکس در این ریزند: »زایش و پیدایش ارزش، آن می  فرو

افکند: این روند زایش و پویش، خود، نه قیاسی منطقی است از مفهوم ارزش و نه  بودن روشش پرتو می 

یابد، بلکه  ای که شکل اجتماعی نابش را می تکاملش تا نقطه ی تاریخی  توصیفی استقرایی از مراحل ویژه 

شناسیِ تاریخیِ هستی اجتماعی را به لحاظ  همتا و تازه است که هستی سنتز[ بی =  هاد ]نآن ]ارزش[ یک هم 

1] کند.«های مشخص و واقعاً مؤثرش متحد می مندی وار با کشف نظریِ قانون اندام  -نظری 6 ] 
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 ترجمهی این سه: درباره

گاه که توانایی و شایستگی او در انجام کارش  حتی آن  که مترجمی از دشواری متن اصلی گالیه کند ــ این 

این قابل  حتی  و  باشد  دشواری تصور  از  ترجمه چشم که  در  تأویل  و سرشتِی  گریزناپذیر  شود های  ــ   پوشی 

روبه نشانه  دشواری  با  متن  فهم  در  خود  مترجم  که  است  آن  اصلی  ی  متن  است.  بوده  پیرامون  رو 

پوشی  ، نه برای پرده حال  این  با .  نیست   مستثنی   هم   گالیه   این   و   است؛   »دشوار«   متنی   ... شناسی هستی 

های این ترجمه بلکه برای آشنایی خواننده با فضای کار لوکاچ، باید یادآور شد که متن  ها و نارسایی کاستی 

های معناشناختی یا دستورِی زبان و بیان نیست، و  ناشی از پیچیدگی اصلی »دشوار« است، اما دشواری آن  

برای خواننده کم  به محتوا و مقوالت محتوا مربوط است، زیرا متن  آن  از  به تر  با گفتمان  آشنا  اصطالح ی 

ه ی تعبیر و  »فلسفی« و مألوف با مقوالت و مفاهیم مارکسی و مارکسیستْی دربردارنده  ز ا ت ب  ی ک ر ـ ت ـ ی  ن  ا ن  آ ا ن چ

ه  ً    ک ال ث ن م ا ب ز ظ  ا ح ل ه  ه  ب ب ا  ی  ، ر گ د ی ا ه د  ز ن ی  ت خ ا ن نویسانه  لحاظ معناشناختی نزد آدورنو و برخی نثرهای گزیده ش

اش اهمیتی  جاست که برای لوکاچ بیان مضمون اندیشه تر از آن ــ نیست. »دشواری« متن بیش  توان دید می 

وسواس و پافشاری در حفظ دقت نظری اصطالحات و  تر از سالست داشته است. بنابراین،  مراتب بیش به 

که این متن برای انتشار تألیف و آماده  عبارات گاه به بهای نارسایی و نارسانایی جمله تمام شده است و با آن 

جا دشواری برخی عبارات،  شده است، لوکاچ اعتنای چندانی به »رنج« خواننده ندارد. بنابراین، ناهنجاری، و از آن 

باره  به زبان آلمانی را نیز به دقت و تالش دوباره و بازخوانی چندین   ی از ترجمه نیست و خواننده فقط ناش 

های انگلیسی از متون نظری آلمانی، با شکستن  ی انگلیسی این متن، مانند اغلب ترجمه کند. ترجمه موظف می 

ای آسان  ها، کار را تا اندازه در تأویل آن   ــ  تر و گاه ولنگارانه  تر ــ تر، گستاخانه بازی بیش ودل ها و دست جمله 

 ایم. ها پرهیز کرده گونه دخالت ی فارسی تا جای ممکن از این کرده است. ما در ترجمه 

دشواری دیگر، که البته مختص این متن نیست و در ادبیات »فلسفی« به طور اعم و نزد بسیاری از نویسندگان  

واژه  کاربست  است،  م رایج  در  مفاهیم  و  آن ها  آشنای  و  جاری  معنای  با  متفاوت  از  عناهای  برخی  هاست. 

ها یا تغییری عامدانه و مختصر در یکی از  الخط واژه ها را با تغییر رسم گونه کاربست اند این نویسندگان کوشیده 

ی واژه مشخص کنند. در متن حاضر و نزد لوکاچ چنین نیست و خواننده ناگزیر است به  حروف الفبای سازنده 

اعتبار فضای عمومی متن و دیدگاه لوکاچ این موارد را لحاظ کند. در این مورد، شاید اشاره به یک نمونه و  

 ایم بسنده باشد. راهی که ما برای ترجمه برگزیده 

توان از مقوالت و  می چه آن  ی بست همه و برای جمع کار ی سوبژکتیو و فردی کنش لوکاچ برای بیان سویه 

ایده، قصد، اراده، هدف، انگیزه، انگیختار، میل و از این قبیل دریافت کرد، از اصطالح    مفاهیمی مانند طرح، 

Setzung   ی  ایم. بدیهی است که لوکاچ همه استفاده کرده است که ما نهایتًا آن را به »عزم« ترجمه کرده
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اختیار داشته، ولی ترجیح داده  مندیِ« کنِش کار باشند در  ی »هدف کننده توانند بیان ها و تعابیری را که می واژه 

 Setzungی  مندی از این اصطالح استفاده کند. واژه است برای انتقال ضمنی یا مکنون و تلویحی غایت 

در معنای گسترده و رایجش مرادف است با    setzenاست و فعل    setzenمشتقی )اسم حالت( از فعل  

 رو )قاعده و قانون(، چیدن و از این قبیل. از همین   نهادن، برنهادن، نشاندن، گذاشتن، قرار دادن، وضع کردن 

چین کسی  چین نیز هست، زیرا حروف حال به معنای حروف ، اسِم فاعل این فعل، درعین Setzerی  واژه مثاًل  

کار، چینش و  دهد و هم در این گذارد یا قرار می ها را در جای معینی می تک حروف و فاصله است که هم تک 

تر، که احتمااًل برای لوکاچ در  ی مهم دال بر چینش و گزینش نیز هست. نکته   setzenگزینشی دارد. فعل  

، به معنای  Gesetzکننده بوده، این است که مشتق دیگری از همین فعل، یعنی  انتخاب این اصطالح تعیین 

باشد    قانون تواند  ی ابژکتیو می عزم است در سویه سوبژکتیْو   - ی فردی در سویه چه  آن   است. بنابراین،   قانون 

شناسی و علیت درصدد تشریح و تحلیل  ای را که لوکاچ بین غایت توان رابطه و با استفاده از این ترکیبات می 

آن است بهتر بیان کرد. از سوی دیگر، مکنون بودِن معنای چینش و گزینش در این فعْل آن را در کاربستش  

های استدالل لوکاچ علیه قََدرگرایی  کند، زیرا پافشاری و یکی از گرهگاه شایسته می   کار ناختی  ش برای ُبعد غایت 

وگوی مذکور  ها و امکانات گزینشی یا بدیل در کنشِ کار است. لوکاچ در گفت ی تاریْخ سرشت زمینه و فلسفه 

شود، ناگزیر از گزینش  رو می روبه ها ای از سنگ گوید انسان اولیه، هنگامی که با توده می  نیو لفت ریویو با 

تری است، یکی را از  ی مناسب ها وسیله یک از آن م اش که کدا هاست و ناگزیر است، بسته به ارزیابی بین آن 

ی بدیل در تعریف معنای کار انسانی،  دست به گزینش بزند. مقوله   ها بدیل   بین بقیه انتخاب کند. »او باید بین 

به  همیشه  که  و  گفت   شناختی ت غای ناگزیر  همین  در  دارد.«  بنیادین  نقش  واژه است،  آلمانی  وگو،  ی 

Setzung   1] شناختی یابی یا راستاگزینِی غایت معادل با جهت  شود. تعریف می [  7

درباره نوشته  لوکاچ  ُجرج  هستی های  عنوان  ی  با  اجتماعی  هستی شناسِی  هستِی  پیرامون  شناسِی 

او اجتماعی  درگذشت  از  پس  که  مجموعه 1971)  ،  یافتند،  انتشار  بر (  بالغ  در    1400 ای  که  است  صفحه 

اند. کتاب اول شامل  (، گردآوری شده 1984)  آثار او، از انتشارات هرمان لوخترهاند مجموعه   13 و   12 جلدهای 

»هستی  اگزیستانسیالیسم«،  و  »پوزیتیویسم  به  که  است  فصل  هارتمان چهار  نیکالی  نزد  1] شناسی  8 ]  ،»

شناختی بنیادین مارکس« اختصاص دارند. کتاب  شناسی دروغین و راستین هگل« و »اصول هستی »هستی 

ترتیب به »کار«، »بازتولید«، »امر میُنوی و ایدئولوژی«  ها به دوم نیز شامل چهار فصل است که لوکاچ در آن 

های و سال   1970 ی ه های پایانی ده ی بزرگ، در سال پردازد. با گزینشی از این مجموعه و »بیگانگی« می 

و با    The Ontology of Social Being، سه ترجمه به زبان انگلیسی با عنواِن  1980 ی آغازین دهه 
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کار« از سوی انتشارات مرلین پرِس لندن منتشر شد که   . 3مارکس« و »  . 2هگل«، »  . 1های فرعِی » عنوان 

 اند. ول از کتاب دوم های سوم و چهارم از کتاب اول و فصل ا ی فصل ترتیب ترجمه به 

بار  که نخستین   شناختی بنیادین مارکس اصول هستی عنوان  فصل کوتاه چهارم از کتاب اول زیر  

شناختی«،  های روش پرسش ، یک سال پس از درگذشت او، منتشر شد، خود سه بخش دارد: »پیش 1972 در 

  559 ی همین فصل )صفحات ترجمه »نقد اقتصاد سیاسی« و »تاریخیت و عامیت نظری«. متِن پیِش رو  

 ی مترجم فارسی است. ها افزوده ی مطالب بین کروشه ( است. همه 12 از جلد   692 تا 

تر  جا یارای فهم بهتر متن است، اما بیش جا و آن گمان این ی انگلیسی همین فصل با مشخصات زیر بی ترجمه 

 کند: ی انگلیسی را آشکار می ساِز ترجمه ی ساده شیوه 

Lukács, The Ontology of Social Being. 2-Marx, The Merlin Press, 

London, 1978. 

ها  ی انگلیسی برای واژه های ترجمه پیِش رو، معادل   ی ی ترجمه فارسی ضمیمه  - ی کوچک آلمانی نامه در واژه 

های نویسنده در پایان  یادداشت اند. منابع و  ــ ذکر شده  اند مادام که صریحًا موجود بوده  و اصطالحات نیز ــ 

 ها از مترجم فارسی است. ی پانوشت اند. همه کتاب آمده 

 1400تیر 

 

 ها:یادداشت 

 ، با مشخصات زیر:  نیو لفت ریویو ی  وگوی لوکاچ با نشریه گفت   [. 1] 

“Lukács on his Life and Work”, in New Left Review, Nr. 1/68, July/Aug. 1971. 

ص   ، 1400نشر چرخ، تهران    ، ی کمال خسروی ، جرج لوکاچ، با ترجمه اجتماعی )بخش مارکس(   شناسی هستی هستی   [. 2] 

103 . 

از نمایندگان برجسته ی امروز، فیلسوف و جامعه متولد استراسبورگ در فرانسه  [. 3] ی  ی فلسفه شناس آلمانی. زیمل را 

 دانند. گرایی می حیات و نوکانت 

 . 50، ص  1377ی محمدجعفر پوینده، تهران، نشر تجربه،  ، ترجمه تاریخ و آگاهی طبقاتی لوکاچ، ُجرج،    [. 4] 
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 . 59همان، ص  [. 5]

 . 40، ص ...اجتماعی شناسی هستی هستی  [. 6]

 نیو لفت ریویو. وگو با گفت  [. 7]

 . 128کتاب، ص   ن یهم [. 8]

 . 143همین کتاب، ص   [. 9]

 . 108همین کتاب، ص  [. 10]

 . 195همین کتاب، ص  [. 11]

 . 107همین کتاب، ص  [. 12]

 . 127همین کتاب، ص  [. 13]

 . 206همین کتاب، ص  [. 14]

 . 1400، تهران، نشر الهیتا،  دیالکتیک انتقادیخسروی، کمال،  [. 15]

 . 64، ص  ... شناسی هستی اجتماعیهستی  [. 16]

[17]. teleological orientation 

 گرایی انتقادی. ی واقعشناس و یکی از نمایندگان برجسته متولد گوتینگن، در آلمان، فیلسوف، هستی  [. 18]
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 د ی جد اریانقالب منفعل و شهر  ،یهژمون

 

 2022دسامبر  28

 توماس   ید تری: پینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

از نظر مفهوم هژمون:  چکیده متنوعیبه طرق  را    ی گرامش  ی  از جمله  بسیار  دربارههی نظر  سانبه،    ی ای 

در نظر گرفتن  با    هاریتفس   ن ی. ااندکرده  ر یتفس  یکیتیو رقابت ژئوپل  است«ی»ضد س  ،یاسیوحدت س  ،رضایت
برگرفته از    ایی نظریهمنزلهبه  نیز  و    یاسیس  یقدرت و سلطه  یدرباره  عام  ایهینظر  چونهم  یهژمون

ی  فلسف  ی هابر پژوهش  ه یبا تک  ی حاضر . مقالهیابند وحدت می  خاص از مفهوم انقالب منفعل  یر یتفس

اخیر مزندان  یهادفتر   یدرباره  جدی  استدالل  هژمون  کندی،  مفهوم    ای رهی»زنج  سانبه  ی که 

  یاجتماع  ی رهبر  یمنزلهبه    ی هژمون ( 1  یعنیمرتبط  کامالً    «وجودی  وجهمتشکل از چهار »  «یکیالکتید

  یاجتماع  یبه عنوان هژمون (4  و   ک یهژمون  یستگاهد  سان به ( 3،  ای سیاسیپروژه  عنوان هب  ( 2  ،یاسیو س
  ی ادهیچیپ  لیتحلهم    یْهژمون  بدیل از مفهوم   یشناسسنخ  ن یا  شود.ی بهتر درک میجنبش کارگر  یاسیو س

نیز در  فرودست را    یاجتماع   یهاگروه  یاسیس  یده سازمان  ی نظریهمدرن و هم    یاز ظهور قدرت دولت
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« گنجانده شده است،  شهریار جدید»  یریگشکل   پیرامون  یگرامش  یانگارهپروژه در    ن ی. اگذارداختیار می
در    بخشییرهامعرف بدیل    و  شودیتصور م  مدنیت  ندیو هم فرآ  یاسیعنوان حزب سکه هم بهای  انگاره
 است.  یاسیس یتهی غالب مدرن هایشکل مقابل

*** 

هژمون منظر    یمفهوم  ط  یگرامشاز  و   یعلم -یاجتماع  ، یانسانعلوم    یهارشتهدانشاز    یعیوس  فیدر 
که همچنان    یستیواژگان سنت مارکسبرای    یکهاست    «یتی»موفق  گرانیب  نیشده است. ا  رگذاریتأث  یخیتار

بس بارا    ی تر گسترده  اریمخاطبان  مقایسه  د  یمرتبط  میمفاه  در    لت دو  یالغا   ای  ایپرولتار  یکتاتوریمانند 
  یمتناقضکامالً    یکه معان  هنگامی   واژه  نیکه ا   رسدیحال، اغلب به نظر م  نی. با ا کندیم  دایپ  یدار هیسرما

در    سانیکرا به    یمی و قد  دیو خوانندگان جد  دارد  یمتفاوت  اریبسمضامین    شود،یبه آن نسبت داده نم
 .سازدیم مرددمعاصر آن   موضوعیت  ای قی دق ینظر  ت یاهم خصوص

  ی است که به جا شرویپ  یگروه اجتماع  کیشامل   یگرامش نظراز    یهژمون  رگذار،یتأث  ریتفس  کیاساس   بر
دیگر    یاجتماع  های منفعل( قشر  ا ی)فعال    « تِی ، »رضاعالقهبی  ی هااحکام خود بر سوژه  یجانبهکی  لیتحم

 یوابستگ  یحت  ای  ینفوذ فرهنگ  ک،یدئولوژ یادغام ا  ف یظر   ی هاسازوکارتر بر  بیشهژمونی  کند.  یم  کسب را  

که عمالً    ییهافرضشیبر اساس پ  روایت  نیخشونت. در ااعمال    ا ی  کردن محکوماست تا    یمتک  یروان
اجبار  - متضاد سلطه  تی رضاـی هژمون،  دندهیم  لیواسطه تقل و بی یاخالق ایرا به رابطه  کیهژمون  استیس

همراه بود و با تالش  شد    زندان  یهادفتر از    ی کهقرائت از همان ابتدا با استقبال  نیشود. ایتصور م

ایتالیا مقام    یگرامش  یمعرف  ی برا  حزب کمونیست  از    یسمیکمون  پردازهینظردر    شکاف »متفاوت« پس 
  ن یتردر گسترده  یهژمون[ این تفسیر اینک نوعی »راهنمای مبتدیان« برای فهم معنای  1]آغاز شد.  1956

عموم ا است  آن  های شکل  نیتریو  حوزه  ژهی و به  تفسیر   نی.  فرهنگ  یدانشگاه   ی هادر    ،یمطالعات 
 [ 2شود.]زیرسوال برده میاگرچه اغلب   ،ی غالب استشناسو مردم یشناسجامعه

  ق ی از طر  یامر اجتماع  یاسیدرباره ساختار س  ی اهی نظر  قراول شیرا پ  یگرامش  ی دوم، مفهوم هژمون  ر یتفس
  «یاسیس  ی»سوژه  یریگدر شکل  یگونناهم  تنیدگیدرهمبخش از  وحدت  یندیفرآ  ای  «یارز »منطق هم

- یاجتماع  ی بدنه  کی تنوع در    وحدت   ی درباره  ی ا هینظر   سان بهاساساً    جانی در ا  یهژمون  . کندلحاظ می
،  روایت  ن ی. ادیآ  دیپد  تواندیتنها بر اساس وحدت آن م  « یقی»حق  استیکه س  شود،یمرکب ظاهر م  یاسیس

  عاملی که خواه   ،دهدی قرار میجمع  یاسیعامل س  ی برالیل-ی کالیرا در سنت راد  ی گرامش  یمفهوم هژمون
  یی اروی از رو  یخی نظر تار  ازقرائت    نیا  »مردم«. در قالب    ای  به تصور درآید  کاست  و   ها، طبقه به صورت گروه

[  3]آمده است. دیپس از جنگ پد ایتالیا نگارش قانون اساسی فراینددر  یبرالیو ل  یستیکمون یهشیاند نیب
 [ 4.]شودیمبیان  هامالک نیاغلب با ا یاسیس یمعاصر در فلسفه یالمللنیب ی هادر بحث یمفهوم هژمون
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  ت یرضا -ی که هژمون  دشویو استدالل م  استدو قرائت اول استوار    یهافرضشیتر بر پسوم بیش  ریتفس
  ی اجبار است. هژمون-که دولت محل سلطه   یاست، در حال  یمدن  ی جامعه  قلمرومتناسب با    یِاسیس  فن   کی

پا  انه یمخف  یْمدن   ی در جامعه  یکیزوماتیر  یحت  ای  یمولکول  یبه شکل عمل    ییحکومت بورژوا  ی هاهی در 
آ  در قلمرو دولت  میمستق  یمواجهه  کند؛می اگر غیرضروری  موکول مینامشخص    یاندهیبه  تازه  شود، 

ارائه    «تاسیاز »ضدس  یشکل  چونهمرا    یگرامش  ی از نظرمفهوم هژمون  تفسیر  نیواقع، ا . دراعالم نشود
برگرفته از خوانش   ریتفس ن ی. اابدی یم «یامر »اجتماع  یگذار ارزش ر ددر عوض که قدرت خود را  کندیم

  سم یکمون  چپجناج  و بعداً    ی غرب  سمی متاثر از تجربه مائوئ  تر بیش، که  1970 و   1960 یها چپ نو در دهه
 [ 5]کاربرد دارد.  یاسیس هی و نظر  یاسیمعاصر در علوم س یهابود، اغلب در بحث اروپایی

که    رایجکاربرد    بنا به  ک،یتیرا در قلمرو ژئوپل  یمعاصر اصطالح هژمون   تیچهارم اهم  ر یتفس  ت،ی نها  در
ی گاهی آشکار امبارزهدر سطح    جانیدر ا  یهژمون[  6].دهدینشان م  گردد،یبرم  دیدیتوسزمان  به    کمدست

  ی اما گاه  ،ینظام  یهاخصومت  رها، قبل از اعالم آشکادولت  ن یب  و گاهی پنهان برای کسب نفوذ و قدرت
  یدگاهید  چون همرا    ی گرامش  یمفهوم هژمون  یمؤثر  نحوبه    روایت  نیشود. ایم پیکربندی    ،اوقات شامل آن

رئال  یانتقاد سنت  را    یاسیس  سمیدر  دولت  .  گیردمی نظر درداند،  ی م  تهیمدرن  یاسیس  مهم  عامل که 
هژمونی  کاربرد  نیا  یهانهیشیپ م  از  بحث  توانیرا  به    ،افتیسوم    المللبین  یهادر    هایشکل هرچند 
در    یاصل  انیجر  یهادر بحث  «ی گرامش»  « رایج ر ی عنوان »تصوهب   تفسیر  ن یا  اغلب با   امروزه، [  7].تردهیچیپ

به چالش    یا ندهیبه طور فزایایی این تصویر را  گرامشون   یهادگاهیهرچند د  ،شویممیمواجه    المللنیروابط ب
 [ 8گیرد.]می

 هژمونی و سلطه 

  یاسیس  یشهیاند  خیشده در تارشناخته  یارا به چهره  ی گرامش  ی هژمون  ی هیها نظرخوانش  ن یاز ا  ک یهر  
دهد که  یوارونه نشان م  سمیانیهابز   یرا نوع  یگرامش  یهژمون  یهیاول نظر  ر یدهد. تفسیم  لیمدرن تقل

به مثابه منطق   یاز هژمون م دو  ریکند. تفسیعمل م یاسیامر س یِ اخالق انیبن  موتورِ  سان به ت ی رضادر آن  
پوشیده و   نشیببا    یاسیوحدت س  یهاهیاز سنت بزرگ مدرن نظر  یفرع  یا را گونه  یگرامش  ،یارزهم

سوم    ری. تفسدهدنشان می  « یعموم  ی« به »ارادهگانی هم  ی»ارادهرقیق روسویی از سیاست و گذار از  
  یدر نوع  یریپذاز جامعه  لیبد  یاوهیش  یبالقوه برا   یشالوده  چونهمموجود را    یمدن  یجامعه  یتنوع و غنا

ایعنی  شود،  یمتوقف م  حق   یفلسفه    255دهد که در بند  یارائه م   شدهتعلیق  سمیهگل   که نیقبل از 

  ی هژمون  ی هی چهارم نظر  ر یکند. تفسمی  دایپدر دولت  خود را    یشالوده  یمدن  یجامعه  مکشوف شود که 
پ  یستیکمون  یا نسخه  چونهمرا    یگرامش ب  یکانت  یگسترده  یهافرضشیاز    ا یمدرن،    المللنیحقوق 

به طرز تهد  ر،یناپذی آشت  یهاارزش  برخورد  چونهم آن،    یتیاشم  یدر نوع بعد  ،یحت   ی زیدآمیکه اغلب 
 .دهدینشان م ،یوطناست تا جهان  بومی تربیش
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به    زندان  یهادفتر در    ی رااز مفهوم هژمون  گسترده  کمدست  ای  «ی»سنت  ر یتفس  هادگاهید  نیا   بیترک

  ت یرضا  یمنزله، بهاول  ی در وهلهکند:  به این نحو درک میرا    یهژمون  استیخوانش س  نی. ادهدیدست م
در    هاآندوم، اتحاد  ی  ؛ در وهلهنیمع  یاجتماع  یبندشکل   کیدر  ی  اسیس  عامالناز    گیریچشمبخش  

شده در  لیتازه تشک  «یاسیس  ی »سوژه  نیشدن ا   ر یسوم، درگی  در وهله  «؛یجمع   یاسیس  ی سوژه»  کی

به دنبال    هایک از این سوژهو هر    گرفته مشابه شکل  ی ندیفرآ  قی که از طر  ی گرید  ی سوژه  هینبرد عل
  ی برا  ی کاف  یرو یکه ن  ی تا زمان  ی است مدن  ی جامعه  « یرامونیپ  قلمروخود از »  یاشغال  ی منطقه  گسترش

  ک یهژمون  ی ها، برخورد دولتوهله  ن یو در آخر  ؛ی را در اختیار داشته باشدحمله به »مرکز« دستگاه دولت
  یکه مفهوم هژمون  شودی. تصور میداخل  ی هی روند اول  یکیتیتکرار ژئوپلی با  الملل نیرقابت ب  ی در عرصه

 [ 9] .کندرا توصیف می یکیتیمدرن و رقابت ژئوپل یقدرت دولت  کیاساساً ظهور ارگان

متفاوتشان،    اریبس  یارشتهدانش  های جایگاهها و  خی تار   ،ینظر   هایپیشینه  رغمبهها،  قرائت  نیاشتراک ا  وجه
که در باال ذکر    یبه روش  ی« هژمونتام و تمام»  ی هینظر  کیعنوان  بهتا  دهد  یها اجازه مبه آنچه  آن  و

  نیچناست.    یاسیقدرت س  عام  یهینظر  یکاساساً    ی فرض است که مفهوم هژمونشیپ  نیشوند، ا  انیشد ب
  یوارونگ  ک یدر    ایقدرت موجود،    یروابط و ساختارها  دنیچالش کشبه    برای  توانیرا م  ی عامینظریه
  چونهم  یبه کار برد. در مورد اول، گرامششان  تی مشروع  ی هاشرطشیپ  می ترس  ی برا   ، یانهیآ  یر یتصو

. در مورد دوم  شودیدولت مدرن ظاهر م هایشکلشناس« »باستان  چونهمفوکو، ی  دار سالخوردهطالیه
را    ایچهپا به جلو بگذارد تا عبارت معروف کرو  شود یمجبور م  یمورد، گرامش  نیترمهم  ی ادیو تا حد ز

  ی پارچگکیثبات،    یدهندهعمالً نشان  یدر هر دو مورد، هژمون[  10]اصالح کند.  ا« یعنوان »وبر پرولتاربه
 ینظم اجتماعنگام  ههماما    کند،یباشد که مقاومت م  یمنف  تی روعاگر در قالب مش  یاست. حت  تیو مشروع

(.  کندیم  یکه آن را نف  یگسست انقالب  کیاز    ییزدا تی مشروع  ی)به جا  شناسد«یم  ت یرسم موجود را »به
از    یعنوان شکلبه  [ هژمونی11]  شود.یمحک    یوبر با ابعاد  سلطه«    یشناسسنخدر »  ی هژمون  ن،یبنابرا

  کیکالسی  هگانمشروع در کنار سهی  های سلطهبه شکل  عیبد  یا افزودهمعرف    ک«،یدموکرات  ی»سلطه
  یفا یا  یبرا  یها، حتخوانش  یدر برخ[  12] .است  کی بوروکراتی ـ  و قانون  یسنت  ک،یزماتی کار  یوبر از سلطه

  ی هاقوت  شوند ومتوسل می  یهژمونبه    استیمدرن س  لیو اوا   مدرنشایپ  یها کیز تکنا   فراروینقش  

تکنیکربوطهم این  را  ی  برا  دیجد  یاسیس  یهیرو  کیدر  ها  تکم  میتحک  یکه  دموکرات  لیو    ک ینظم 
 . کنندترکیب می است  مناسب یاسیو تعادل س یپارچگکی نظام عنوان به یپارلمان

 تبارهای انقالب منفعل 

اکثر  هایی ریتفس  نیچن به   توانندیم  قتیحق  مهین  هایگزاره  مانند  اشاره  که    یمختلف  ی هاقولنقل  با 
ارند و در نگاه اول نیز به  داند مدعی باشند که پایه و اساسی در واقعیت  دستانه از متن خود جدا شده خام

طور که بررسی  همان،  همین منوالبه    کنند.رسد که خطوط اصلی استدالل مربوطه را تایید مینظر می
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[  13(،]2012کند)به قدر کفایت تایید می  دفترهای زندان از  ها  ی استقبال ایتالیاییگوئیدو لیگوری از نحوه

آیند  کاره از بداهت شفاف متنی قطعی کامل و بالیده پدید نمیهای نیمهاغلب خوانشمانند  این تفسیرها  

  دفترهایاز    همیشه نامطمئن و خوانشی نادرست و خالقانه  ای از خوانشیی فرایند پیچیدهبلکه به واسطه

تاریخی متفاوت سربرمیدر بزنگاهزندان  بن ناکامل«  »از بیخ و     قاًیدق  میتوانیواقع م ما در   آورند.های 

از نقش مفهوم    یتا ظهور درک خاص  یهژمون  یکل  ی هی نظر  ک یمختلف را در    های ریتفس  نیا  تنیدگیدرهم

معمار  در  منفعل«  در  [  14.]میکن  یابیرد  زندان  یدفترها  یمفهوم  ی»انقالب  منفعل  انقالب  مفهوم 

که  کرد  داللت می(  یاسی)س  مدرنیزاسیون از    زیمتما  یندیفرآ  بر   یمشگرا  از نظر،  ترین معنای خودگسترده
مفهوم، که اکنون    نی. ااست   یاجتماع  یدگرگون  می در انجام و تحک  ی فاقد مشارکت معنادار طبقات مردم

مانند روابط    کیمختلف آکادم  هایعرصهبلکه در    یپژوهیگرامش  ینه تنها برا   ینقطه مرجع مرکز  کی
؛ توگال  2010،  2007است )به عنوان مثال، مورتون    ی نگارقوم  یو حت  یخی تار  یاسشنالملل، جامعهنیب

برجسته    دفترهای زندانی استقبال بعد از جنگ از  ابداً در دوره  یز یانگشگفت  نحو(، به  دینیرا بب  2009

،  1970 یدر اواخر دهه  ییایتالیا  سمیانیگرامش  یها مفهوم، در بحث  نیا  رهنگامی د  یگذارارزش  ( 15)نبود.
با   اما شد  ی دورهمصادف  اروپایی پرجوش  داًیکوتاه  ناکام حزب    و   وخروش کمونیسم  تاریخی«  »سازش 

را    یاشاره کرده است، مفهوم انقالب منفعل نقش اصل  ینیفروس  ویطور که فاببود. همانکمونیست ایتالیا  

و    جا،نیکرد. در ا  فایا  ی« در گرامش  خیو تار  استیس با عنوان »،  1977 در  یگرامش  یموسسهدر کنفرانس  
فزا  تف  یهادر سال  یاندهیبه طور  به  یخاص  ریسبعد،  انقالب منفعل  کل  بر    کنندهکرختعنوان عامل  از 

  ک یهژمون  استیس  درکاین تفسیر  زندان به کار گرفته شد. اساساً    یدفترها  می مفاهی  تافتهدرهم  ی رهیزنج
رد آن    ایتحقق    یصرف برا  «سازوکار»  کیعمالً تابع انقالب منفعل به عنوان    یرا دگرگون کرد. هژمون

تقدم ثبات بر  در پرتو  »  یاز هژمون  یبه خوانش  این تفسیر  کند،یم  داللاست  ینیبود. همانطور که فروس

  ک یها در  قطب  نیا  ــ یکیالکتید  یعنی ی ــاادغام رابطه  ی(، به جا 667:  2008  ینی)فروس«  ی ثبات  یب

  یهاانیمجدداً در جر  ستتوانیم  یگرامش  شهیاند  ن،یمنجر شد. بنابرا  یدگرگون  یاسیس  یایپو  ی هینظر
و    حکمدرن    یاسیس  شه ی اند  یاصل غ  ک ی از    گذارشود،  ظاهراً  به    را   انه«یگرا»تعارض  یرعقالنیمدل 

که    «ییگرا »اجماع رساند  انجام  به    آن   اوج   نقطهو    سمیبرالیل  یشناختانسان  یمبان  ی مشخصهمفروض 
عمل    تئوری  عنوانبه است متعال  بخشانتظامو  منفعل  [  16].ی  انقالب  برساخت  مفهوم  »قفس  همانند 

  ی برا  ی»فقط فرصت  یهژمون   ؛شد  ریتعبی سیاسی  وبری، توصیف مدرنیته  کی و بوروکرات  یعقالن  ن«یآهن
  ادی( اگرچه امروزه اغلب به  667: 2008 ینی)فروس بود.  « یبه احزاب حکومت یاحزاب جنبش کارگر  لیتبد
ا  ند،ورآینم گرامش  یستیپسامارکسمختلف    یها قرائت  ینظر  یها هی پا  هانیاما  طول    یاز  در  که  بود 

 [ 17] برجسته شد. یالمللنیب اسیدر مق 1990 ی دهه لیو اوا 1980 یههد
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 ی هژمون  یشناسسنخ

مطالعه   20  خاللدر    د ی جد   هایپژوهش حال،    ن ی ا  با  از  گذشته   ی انتقادویراست  کامل    ی سال 

هایی کم برخی از کاربردهای ابزاری و جدل با رهاکردن خود از دست   وبهره برد    1975 زندان  ی دفترها 

ما   ار ی اخت  یگرامش  یمحور  می ه مفا  رشد   ی باره را در   یمتفاوت   ار ی درک بس بود،  های قبلی ی بحث که مشخصه 

، ( Haug 2006)  ی از سراسر جهان توسط محققان آلمان  یمهم   شناختی متن   رهاوردهایقرار داده است.  

 Tosel( ، فرانسه) Coutinho 2012 [1999]; Bianchi 2008; Del Roio 2005)  ل ی برز

 ,Buttigieg 1992(، آمریکا ) Ives 2004(، کانادا ) Kanoussi 2000(، مکزیک)2009 ,1991

1995; Fontana 1993; Green 2011(و انگلستان )Morton 2007تر . مهم اصل شده است( ح

ا   یاییگرامش   دی جد   یفرهنگ پژوهش   یی از همه، شکوفا  یسال گذشته، هم به کارها  20در طول    ای تال ی در 
 د ی جد   یخ یو هم به مطالعات تار   ، ی گرامش  یالملل ن یدر ابتکارات انجمن ب   ژهیو به   ،ی و نظر   یفلسف   ینوآورانه 

و کار در  ( Fondazione Gramsci)   بنیاد گرامشیی توسط  گرامش   یها ده ی ا  ی و فکر  یاس ی س   نهی زم  ر د 
ی گرامش   ی شده ی گردآور   ی هانوشته   از   د ی جد(  Edizione nazionale)   ی ویراست ملی حال انجام بر رو 

، 1990و  1980 ی هادهه   یها مطالعات، پس از وقفه   دی فصل جد  ن ی جهات، ا  ی اریاز بس   [ 18] . انجامیده است 
در   دسونی و یآلستر د تر نظیر کارهای  گشای قدیمی پژوهی توسط آثار راه تمام« بر گرامشی »کار نیمه دوباره  

پائولو   ،ی بادالون   کوالی گالکسمن در فرانسه و ن - ی بوچ   ن ی ست یکر   کا، ی متحده آمر  االت ی جان کامت در ا  ا، ی استرال 
در   یگرامش   شهیاند   ر یعات بر ضرورت تفس مطال   ن یا  را از سر گرفته است.  ا ی تال ی در ا  ی و لئوناردو پاگ   انو ی اسپر 
پ   اش،کپارچه ی   ی خ یتار   ار بافت  عنوان  آن هرگونه بسط خالقانه   شرط ش ی به  تأک   ی هابه دغدغه   ی   دی معاصر 

؛ Buci-Glucksmann 1980 [1975]؛  Cammett 1967؛  Davidson 1977)   . کردندی م 

Badaloni 1975  ؛Spriano 1979  ؛Paggi 1970, 1984 با توجه به فقدان   ژهی و حال، به  نی ا  ( با
مارکس   ی ترجمه  مطالعات  انگلیسی،    ی س یرانگل ی غ   ی ست یمنظم  ابیش به  متاسفانه   د ی جد  قات ی تحق   ن ی تر 

 ی گرامش   ی پراکنده شدت  به   ری تصاو  نی ب   یفاحش   تفاوت ما با    ن، ی. بنابرا باقی مانده استمتخصصان    طلق ملک 
او مواجه   یشه ی اندتِر  ی، دقیق خ ی و تار  یخت شنا از نظر زبان   ، و   د ی جد  ی هابرداشت   نی زبان و ا ی س ی انگل   یای در دن 

 .م ی شو ی م 

  یاسیو س  یخی تار  اربافت  ینهیدر زماخیر    ی و نظر  یفلسف  ،یخی تار  قاتیتحق  یفشرده  یدورهتوجه به    بامن  

به عبارت    امطرح کنم ی «یهژمون»  یی« بدیل دربارهشناسسنخ»  کی  جانیدر ا  لمی، مازندان  یدفترها

شرحیدهندهلیتشک  اجزای  ازتر،  قیدق آن  دهم.کی الکتید  ی  ارائه  ترک  ی  نتایترمهمچه  آن  بی با    ج ی ن 

اجزای  »   کوشم تا می  اند پرداخته  زندان  یهادفتر کننده  که به ابعاد دگرگونکنم  قلمداد می  ییهاخوانش

محوریتشکیل را  موضوعرا    ی گرامش  یهژمون  ی هینظر  دهنده«ی  اجزاء  آن  رویکرد  این  در  کنم؛  بندی 
  . بسته  نظامی   ا یثابت    یفیتعر  شوم و نه واجد کوین متصور میدر حال ت  یقاتیتحق  ی پروژه  کیعنوان  به
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صورت دیالکتیکی و  است که به«  وجه شامل چهار »  یاز هژمون  یگرامش  یشدهبندیمفصلکامالً    برداشت
به عنوان    ی. دوم، هژمونیاسیو س  یاجتماع  یبه عنوان رهبر  ی: اول، هژمونهستندمرتبط  یافته به هم  ادغام
»دستگاه    ک یمشخص    یدر نهادها و اشکال سازمان  کیپروژه هژمون  نی. سوم، تحقق ا یاسیس  ای پروژه
  وجه چهار    ن ی. ایجنبش کارگر  یاسیو س  یجتماعا  یهژمون  اطعانه،و ق   تیو چهارم، در نها  ک«؛ یهژمون
تشک  «یکیالکتید  ایرهی»زنج گرامش   دهندیم  لیرا  در    قاتیتحق  یکه  را  آنخود  در  راستای  سراسر  ها 

  ی درون  پویشی  ،یرهبر  مثابهبه    یهژمون  ی ه«یاول  ت یبا شروع از »واقع  ؛کندیم  ترقیعم  زندان   یدفترها

از    یدینوع جد  یشالودهبه عنوان    کیهژمون  یاسیس  ک یپرات  های نیّرا به کشف تع  گرامشی   و گسترده
 [ 19] .فراتر رود یاسیس ی تهیمدرنی سلطه  های شکلتواند فراتر از یکه م شودرهنمون می استیس

دولت   ی اده ی چ یپ   واکاوی خود، هم    ت ی در کل   ی هژمون   شناسی سنخ   ن ی ا  و   تر مدرن و، مهم   ی از ظهور قدرت 
ی مفهوم هژمون   گر، ی . به عبارت د گذاردمی ما    ار ی در اخت   ل ی بد   ی اس یسازمان س   ی یه نظر هم  از آن،    ترمحوری 
نظر واقع، همان   یگرامش   از  بس در  که  تفس  یاری طور  زده   هار ی از  تحل حدس   یسلطه   هایل شک   از  یل ی اند، 
س   ی اجتماع   ،ی اقتصاد  م   ی اسی و  ارائه  مدرن  جهان  گرامش ی در  تک   ی دهد.  بحث   ه یبا  سوس   ییها بر   ال ی در 

 کی »بافت هژمون   د ی در تول   کنندهن یی تع   یا مرحله   واکاوی مفهوم انقالب منفعل را به منظور    ه، ی روس   ی دموکراس 

 یامفهوم انقالب منفعل تنها مرحله   دحال، خو  ن یا  ( با Frosini 2012)  . دهد ی م   بسط مدرن«    تی حاکم 
بود، که نه نقطه اوج آن   یاس ی عمل س   ک ی عنوان  به   ی هژمون   ت یماه   ی باره در   ی گرامش  قاتیدر تحق   بینابینی 

 ایمداخله   یْ ل ی تحل   ی . انقالب منفعل به عنوان مفهوم د ه د ی موقت در بسط آن را نشان م   ی لحظه   ک ی بلکه تنها  

برجسته   ک ی استراتژ بود   آن  هدف  ا   ی هژمون   ی خ ی تار  شکست  کردن که   یناتوان   گر ان ی ب انقالب    ن ی بود. 

»غرب«،    ژهی و)به   یی بورژوا  ی اس ی س   ی پروژه   یساختار  ب   امادر  سطح  نیز الملل ن ی در  برا ی  کامل   ی(  تحقق 
 یالملل ن ی ب   ت ی)که در اصل در »شرق« نوشته شد، اما اهم   د ی جد   ی اس ی س   ی ه ی عمل و نظر   ن ی ا  ی هال ی پتانس 

ی شناخت یی با ی ز   یر یتصو که  را به جای آن   زندان  ی ها دفتر در    یهژمون   ی افته ی بسط کاماًل    مفهوم   . بودداشت(  

رهاوردی برای بسط یک   چونهم ناپذیر بدانیم، باید  انقالب منفعل برگشت   ک یعنوان  به   تهی از مدرن   و ایستا
از نوع دیگری سیاسِت گروه گمانه ی پیش نظریه  های اجتماعی فرودست درک کنیم که هدفش شکل ای 

 .Q11, § 27, pی« جدیدشان است. ) پارچه شان از جهان و بناکردن »تمدن یک دادن به برداشت خاص 

1434 )[20 ] 

 ی اسیو س یاجتماع  یرهبر  سانبه ی هژمون

به عنوان    ی مفهوم هژمون   ی فراموش شده است، گرامش نیز  شده و به همان اندازه    د ی که اغلب تاک   طور همان 
به ارث برده    ن ی از لن   ژه ی و و به   ه ی روس   ی دموکراس   ال ی سوس   ی ها از بحث   ماً ی مستق را    ی اس ی و س   ی اجتماع   ی رهبر 
 [ 21]( Anderson 1976; Shandro 2007; Boothman 2008; Brandist 2012) .  است 

  گر ید  یتمام طبقات مردم  یاسیس  یرهبر  یکارگر برا   یطبقه  توانایی  یبه معنا  بدر آن چارچو  یهژمون
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ا  یسمتزار  هیدر مبارزه عل  هیدر روس اکتبر به س  کردیرو  نیبود.  از انقالب    است یدر س  یاتوده  است یپس 
و    یجبهه )نپ( متحد  جدید  اقتصادی   ;Buci-Glucksmann 1980)  .افتی  گسترش  سیاست 

Paggi 1984مرتبط    یهاشدن با بحث  ر یپس از درگ  ا،یتالیا  ست ی حزب کمون  س یرئ  عنوان به    ی( گرامش
، تالش  [22] 1922-1923  ی هادر سال  یستیکمون  المللبینکار خود در  جریان  در    هیدر روس  ی هژمونبا  

 . برگرداند، خود، حداقل به دو معنا یاسیس تیرا به واقع دگاهید نیکرد تا ا 

تا    نخست، کوشید  هژمونگرامشی  معنا را    یمفهوم  حزب  ی  هطبق  یاسیس  یرهبر  یبه  توسط  کارگر 
  یرو  شیپ  یاسیو س  یاقتصاد-یاجتماع  یاساس  معضالتکه هدف آن حل    سط دهدب   ایتالیا  ستیکمون

  یقدرت دولت  ی خیتار  یر یگشکل  واکاوی  رای ب  یبود. دوم، او شروع به استفاده از مفهوم هژمون   ا یتالیمردم ا

  ک هژمونی از روابط ــ پوالنزاس مد نظر  ی»تراکم« به معنا  ا ی ــ یعنوان تبلور خاصمدرن کرد و آن را به
مرحله    نیمهم از ا   ی اجنوب«، خالصه  ی مسئله  یها جنبه  یو هم »برخ  ونیل  ی درک کرد. هم تزها  قدرت

گرامش کار  م   یاز  نشان  گراGramsci 1978).دهندیرا  زندان  یمش(  از  سویشدن    یپس    م یرژ  از 
خود معطوف کرد و به دنبال درک    زنداناز    شیپ  قات یبه گسترش مفهوم دوم تحق  ی اژهیتوجه و  ،یستیفاش
خود را   یاسیقدرت س  یخ یبلکه طبقات حاکم اروپا به طور تار  ایتالیا  ی حاکمطبقه  بود که نه تنها  ییهاراه

  یی هادر بخش  ژهی ومشهود است، به  دانزن  یهادفتر   یهیدر مراحل اول  ژه یوامر به  ن یکرده بودند. ا  میتحک

 ,Q1)  .را شکل داده بود  ییایتالیا  ریزورجیمنتوکه    کندیم  واکاویرا    یکیکه روابط هژمون  شدفتر   نیاز اول

  یاز هژمون  یگرامش  یتجربه  یپیشینهبر اساس    ی خی تار  تأمالت  نای  همه،  از  ترمهم(  54–40 :44 §
  ی دهو سازمان  یاسیس  ت یاز فعال  ی دیجد  یهویش  که این هژمونیْ  نیبر ا   یو تصور او مبن  هیکارگران در روس

  جا نیدر ا  است«ی« که در باال به آن اشاره شد(. »سبرگردان»  نیشد )اول  یبند صورت  دهد،یرا نشان م
»تار  یوسیله مدرن  خ«ی خواندن  کرد:  فراهم  س  یغرب  یاسی س  یهتیرا  اصل  »فقدان«  اساس  و   یاسیبر 

را در   یدیمعتقد بود فاز جد یکه گرامششرقی شد،  یابی ارز شرقدر  افتهیتوسعه یکارگر  یعملکرد هژمون
 است.  گشوده یاجتماع-یاسیسازمان س خیتار

تاریخی    تأمالت شروع به گسترش این    درنگ بیگرامشی  ی درخور توجه این بود که  به همان اندازه نکته
تشکیل دولت    جریانروها در  و میانه  عملزمان با تحلیل روابط حزب  هممثالً    ، سانبدینبه زمان حال کرد.  

فاشیسم ایتالیایی   سیاست معاصر، هم از نظر علل ظهوری  دربارهایتالیا، این مطالعات تاریخی را با تأمالتی  
. درک این نکته  تکمیل کرد  جایگزین احتمالی هژمونی پرولتری  هایشکلتر از آن، از نظر  حتی مهم  ،و

تواند یک  بود که سیاست هژمونیک نمیکننده  تعیین  پژوهشیتعمیق این خط    سراسر برای گرامشی در  
مدیریت حکومت  یعمل  بلکه    ییا  به  می  فقطباشد،  عنوان    یمنسجم  نحوتواند  در    پراکسیسبه  رهبری 

بین  بسط داده شود  ترین معناگسترده او  در    کمدست.  تمایز قائل شد:  نوع مختلف رهبری    خصوصدو 
  کندرا حفظ می  شوندگانه بین رهبران و رهبریرهبری که از نظر ساختاری فاصل  یسیاست بورژوایی، نوع

رهبری که   یسیاست پرولتری، نوع خصوص دهد. و در در نهایت »منطق« انقالب منفعل را تشکیل می و
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اجتماعی ـ    مشارکت خود برای دگرگونی سیاسی  ها برای بیان، تعمیق و تقویتِ هدف آن کمک به توده
در فرایندی در حال تکوین، که به    شود کهگرامشی شامل رهبرانی می  از نظراین نوع رهبری  [  23]است.

بود؛    ی فویرباختزهایی دربارهبیان عمیق   مارکس )که گرامشی در اوایل حبس خود ترجمه کرده 

 . آموزندها میاز توده کننده در آن خود باید تربیت شود،( تربیتGramsci 2007بنگرید به 

 یاسی ای سهژمونی به عنوان پروژه

پس  در  درباره   ی زمینه گرامشی  انگاره  غیر   ی این  پراکسیس   هژمونی   ی پارچه یک ماهیت  میان  های  که 
»پرولتری«  ی »بورژوا  و  می ی«  تقسیم  و رهبری  قابل   شوند  دومین  اساسًا  نیستند،    ی کننده تعیین وجه  قیاس 

  های زندان دفتر سیاسی. گرامشی در سراسر  ای  پروژه داد: هژمونی به عنوان    بسط را    اش دیالکتیکی   ی نظریه 

چنین  تقلیل داد.    عمومی صرف یا نفوذ    پروپاگاندای توان به  را نمی راستین  که یک پروژه هژمونیک    مصر است 
های  سیس ها، از پراک ترین طیف جبهه گسترده دهی فعال و مستمر پیرامون دامن اْی آژیتاسیون و سازمان پروژه 

های  شیوه   چون هم در یک مفهوم گسترده  گیرد و  صراحتًا سیاسی تا اجتماعی و فرهنگی و دینی، را در برمی 
شود. دوباره، مقایسه با ظهور تاریخی  فرهنگی معین تلقی می - بندی اجتماعی صورت در یک    بررسی رایج تفکر و  

کننده بود. پروژه هژمونیک  ی نوزدهم« تعیین طوالن   ی سده هژمونیک در »   ای بورژوازی اروپا به عنوان طبقه 
تر دگرگونی اجتماعی، با تصوری فراگیر از جهان و  گسترده   ی پروژه   مرتبط با سیاست«    کنترل بورژوازی با » 

ای قاطع از چنین  ها نمونه د. گرامشی در ژاکوبن ش گرفته    پی کنند،  را تقویت می   دیگر یک های سازمانی که  نمونه 
–Q1, §44: 40)   . ها اشاره کرد های آن به محدودیت   که ضمن آن سیاست را یافت،    بخش به کلیت شکل  

54; Q8, §21: 951–3 ) 

هژمونی این سوال را مطرح کرد که چگونه  کسب  های اجتماعی فرودست برای  گرامشی با توجه به تالش گروه 

  معارض های ذینفع  گاه حتی گروه  ــ های ذینفع مختلف  گروه   ی شمار همه ژمونیک از غنای بی ه   ی یک پروژه 
یعنی    شود؛ نامید، برساخته می می   های اجتماعی فرودست« یا طبقات مردمی به معنای وسیع »گروه او  که    ــ 

گرامشی    [24]رند. گی ها یا طبقاتی که توسط سازمان کنونی جامعه تحت ستم و استثمار قرار می گروه   ی همه 
است  ای تأکید کرد که هژمونی به عنوان یک پروژه شامل چیزی  به طور فزاینده   پژوهشی این خط  ضمن بسط  

  پژوهشی   ی پروژه   یک   یعنی هژمونی بسان   ؛ مدرن   و   علمی   های پراکسیس تجربی شکل   ترین جانبه همه شبیه به  
  هدف   با   سیاسی   فعاالن (  Q11, §34:1448-9)   شود. می بازنموده    پرولتاریایی   جدید   دانش   ایجاد   برای 

  به تصحیح   کنند،   آزمایش   عمل   در   را   ها آن   دهند،   ارائه   هایی گزاره   مستمر   طور به   باید   هژمونیک   ای پروژه   ساختن 
.  بیازمایند خود را بار دیگر در مبارزات سیاسی مشخص    ی شده تعدیل و تزهای    ها بپردازند در آن تجدیدنظر    و 

دیالکتیکی مستمر بین شرایط سیاسی موجود و تالش برای دگرگونی آن، و    ردوبدل این روند منجر به تبادل و  
سیاسی    ی شود. بنابراین، پروژه می   کنندگان در آن مشارکت تر از آن، بین رهبران یک جنبش سیاسی و  حتی مهم 
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هژمونی  نشان سیاست  آموزشی » نوعی    ی دهنده ک  توسعه   « آزمایشگاه    پراکسیس جدید    های شکل   ی برای 
 [ 25] بخش است. سیاسی دموکراتیک و رهایی 

 دستگاه هژمونیک 

از  ی مفهوم هژمونی  حورم   یجنبهسیاسی سومین    ی نهادها و اشکال سازمانی رهبری در مدرنیته  واکاوی
ی به واقع  توان آن را افزودهچیزی بود که می  بسطدهد. این دیدگاه شامل  گرامشی را تشکیل مینظر  

»جدید« گرامشی به مفهوم هژمونی، با بسط و مشخص شدن آن در مفهوم »دستگاه هژمونیک« در نظر  
مفهوم  Bollinger and Koivisto 2001 and 2009به  بنگرید  ).گرفت این  با  گرامشی   )
  های شکلای از نهادهای ساختاریافته و  دیالکتیکی مجموعه  مون ارتباط مضکننده تالش کرد تا به  تعیین

ی را واکاوی کرد که  های هژمونیک . او دستگاهبیندیشدسیاسی و ظاهراً »غیر سیاسی« پراکسیس سازمانی 
اروپا   بر  بورژوازی  بهمقدم  و  فرانسه  بودویژه  انقالب  ساخته  آن  از  همانپس  که  .  مکرراً  گرامشی  طور 

صریح سیاسی مانند   هایشکلکرد، گسترش دستگاه هژمونیک بورژوازی نه تنها شامل  ن میخاطرنشا 
این موارد    تنیدگیدرهم  چنینهمبلکه    بود  قانون اساسی  های شکلاحزاب سیاسی، برنامه های انتخاباتی و  

ای  مجموعه( گرامشی در Q6, §137: 801گرفت.)در برمیزندگی اجتماعی مدرن از  یبا طیف کاملرا 
کرد که در آن بورژوازی از شرایط فرودست خود در فئودالیسم    بیانای را  های پیچیدهها راهاز یادداشت

  های شکلاجتماعی تبدیل شود که بتواند رهبری را به کل جامعه ارائه دهد و    ی بیرون آمده بود تا به گروه
( بسیاری از  ی نهیا منفعال  نهحمایت)فعاال  آن و از طریق آن توانست  ید که به وسیلهرجدیدی را ایجاد ک

قدرت حذف شده بودند، برای آرمان خود تأمین کند.    پیشین  تقسیماتهای اجتماعی دیگر را که از  گروه
ها، مؤسسات  طور مشخص در ابتکاراتی مانند روزنامهبورژوایی به  دستگاه هژمونیکِ  گیری تاریخیِشکل 

انجمن آموزشی،  مؤسسات  باشگاههانتشاراتی،  اجتماعی،  شبکهای  و  ورزشی  در های  فرهنگی،  های 

خالصه، طیف وسیعی از   طور به [:  26]گیری اجتماعی خاص، رخ دادهای متغیر، بسته به شکلبندیقالب
هایی از پایین«،  هایی از باال« یا »انجمنعنوان »سازمانشان بههایی که جوامع مدرن را در پیچیدگیفعالیت

کننده در این عنصر از  دهند. گذار تعیینپارادایم حاکمیت متعالی مدرن، ساختار و سازمان میبر اساس  

برای   تالش  گرامشی،  شبکهشکل  کشیدن  تصویر  بهپژوهش  دستگاه  ای گیری  از  هژمونیک  بدیل  های 
شد، بلکه  های آن اختصاص نداشته باای که به تقویت سازمان کنونی جامعه و نابرابریپرولتری بود، شبکه

استثمارگرانه و   اجتماعی  الغای روابط  به سوی  را  امر مستلزم تأمل در شکل انه بگشایدگرستمراه  این   .
را   آن  و  رادیکال غیربورژوایی آن مطابقت داشت  با محتوای  بود که  پرولتری  متمایز دستگاه هژمونیک 

بیانکرد.  تقویت می پاریس،    ی بارهمارکس در  به  های  گیری دستگاهتا شکل   دکوشیگرامشی میکمون 
»گسترش  پردازی نظریهرا    یهژمونیک که  باشند  کند  )  نهگر«   Marx and Engels»سرکوبگر« 

1975–2005, vol. 22: 334 )،   انقالب    داریْسرمایه  ی سلطه  قلبدر  که    هاییدستگاه« فرآیند 
 [ 27]آغاز کنند.ای مستقل سازماندهی یک قدرت سیاسی متخاصم « را به عنوان شیوهمداوم 
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 هژمونی جنبش کارگری

پروژهدر  نهادی    هایشکل  واکاوی مختلف  چهارمین  انواع  با  هژمونیک  ی  پارچهیکمفهوم    وجههای 
های گرامشی  هنگامی که پژوهشگرامشی همراه است: مفهوم هژمونی جنبش کارگری.    از نظر  هژمونی

کرد، مفهومی  ای به نفع هژمونی جنبش کارگری استدالل میدر زندان پیشرفت کرد، او با اضطرار فزاینده

، این استدالل ممکن  نخستدر نگاه    بود.  دفترهای زندان های سیاسی گرامشی پیش از  که محور فعالیت

ه او ظاهراً با  کبه نظر برسد    امشی به مدل »روسی«مفهوم گر  تقلیل بداعتیا    تحمیلییا    خودسرانهاست  
تر« غرب آن را منسوخ  های سیاسی »پیچیدهبندیواکاوی صورت  رایتحلیلی مفهوم هژمونی بکارگیری  به

بود. اساساً یک نظریهحال هر به  کرده  ادعا شده است که گرامشی  اغلب  بود،  هاپرداز روبنا،  ی فرهنگی 
اطالع  اقتصادی نیز بی  یاقتصادی بود، بلکه شاید حتی از نظریه  باوری جبرکسی که نه تنها منتقد جدی  

آغاز یک »پسامارکسیسم« است    ی دهندهبود. گاه حتی ادعا شده است که مفهوم هژمونی گرامشی نشان
  بر طبقات رد کند. با این حال، چنین قرائتیْ را  که منطقاً باید نقد مارکسیستی اقتصاد سیاسی و تأکید آن  

مارکس و    سرمایه های  ای است که به بحثهای گستردهکه حاوی یادداشترا    های زنداندفتر یت  کل

نادیده   دارد،  اختصاص  اقتصادی  را    یگرامش  یاسیس  ت ی فعال  ینهیزم  چنینهمها  آن  [28].گیردمیتاریخ 

در    ژهی وجمله و به از  ی، بورژواز   «ی کتاتوری»د  آن را  او بارها  چیزی بود که  هیکه اساساً عل   رندیگیم  دهیناد
فاش توص  یستینوع  همانیم  فیآن،  که  کرد.  است،    Alberto Burgio (2002)طور  کرده  تاکید 

کند که جهان مدرن، با  پیوسته خاطرنشان می  اشگرامشی در طول تحقیقات تاریخی، سیاسی و فلسفی
و    هایشکل  آزادی  صورتناآجدید  سایر  از  اساساً  اجتماعی  هابندیزادی،  استپیشین  ی  زیرا    ،متمایز 

جدید    های شکلسازمانی است برای تولید، انباشت و گسترش مقادیر عظیمی از ثروت اجتماعی و ایجاد  
صرفاً    ای  دانست، یسازمان نم  نیاز ا  یجزئ  ا یعنصر  صرفاً    مانند مارکس، کار را  ،یگرامش  ثروت اجتماعی. 

نوپا(. بلکه کار    سمیفورد  «یظاهراً »سنت  یکارگر صنعت  ی )مثالً طبقه  یبخش طبقات  ا یطبقه    ک ی  ت یفعال

  یتماعروابط اج  ی شده است که همه  دهیکش  ر یبه تصو  یاجتماع  ی رابطه  ک ی  سانبه  زندان   یدفترهادر  

  یکی  نیا  [29].شودتوسط این روابط تعیین می  های گوناگونشیوه به  کند ویم  نییجوامع مدرن را تع  گرید
  ی. جامعهشوندیم  انی مدرن در آن فشرده و بی  جامعه  ی است که ساختارها و تضادها  یمرکز   یها گاهاز گره
از فعال  یدار هیسرما  یاسیو س  یاعتا روابط اجتم  سازدبرمیآن را    «یروزمره که »محتوا   یهاتی مدرن، 
توسط    دیتول  لیوسا  یخصوص   ت یمالک  قی ها عمل کند، از طرخواهد به عنوان »شکل« آنیکه م  سلطه

  یحق قانون  یدرباره  یبورژواز   یپیروزمندانه  یادعا  یعنی ــ  اختصاص دارد  هی طبقه به انباشت سرما  کی
  ن،ی. بنابرایکار مزد  با   هی سرما  ی نابرابر« مشخص رابطه  یشده در »برابردیتول   یتصاحب ارزش اضاف  به

اصل    نیا   دیها مسلط است، باآن  بر  یدار هیسرما  دی تول  یوهیکه ش  یجوامع مدرن  یدگرگون  یبرا  جنبشیهر  
درون  هم از  را    یدارهیسرما   یکه جامعهای  فرودستی روابط    وستهیکه پ  ی را در نظر بگیردادیبن  یدهسازمان

در    کند.های گوناگون تعیین مینوردد، تولید و بازتولید و به شیوهدرمی  یاقتصادکامالً    فراتر از روابط   هم  و
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با    و جامعه    گر یبر اساس منافع تمام طبقات د  دیبا  یجنبش انقالب  نیچن  ،وهله  ن یو نه آخرنخست    یوهله

به  میپرداختن مستق قاطعانه  »  ستیکمون  فستیمانچه  آن  و  عنوان  به  آن  یمسئلهاز  مالکیت«    ادی 

اقل  کی  یسلطه  ،آن  هایدر همه شکل  یفرودست  یماد  یمبنایعنی    کند،یم چالش  گ تیطبقه  به  را  را 
 بکشد.  

  است یس  ؛نظم  یموازنه  یبه جا   یبه سمت دگرگون  موزون نا  هایگرایش  یثباتیب   گر،یعبارت دبه  ای  ،یرهبر
  ی؛مراتبسلسله  سلطه و کنترل  مناسبات  یدانش به جا  گیریشکل  بخشیای طرفدار وحدتعنوان پروژهبه

  ک یکار به عنوان    ؛یقانون   هایتی محدود  یبه جاها،  آن  یدهنده و گسترش درونلیقدرت تشک  ینهادها
مبارز است که    یستیجنبش کمون   کی  یفهیکه وظ  ته،یمدرن  یوقفهیب  یدگرگون  در  ایپو  یاجتماع  یرابطه

س را  زنج  یاسیآن  نظر  کیهژمون  است یس  یکیالکتید  یرهیکند.  آن  ی گرامش  از  جای  گونهبه  ای  که 
  زنجیره  نیاست. ا  کالیراد  معرف بدیلی،  باشد  مدرن  یاسیس  یشهیاندمدار های دولتساحت  گرایانه ازچپ

تر  دهیچیپ  یحت  ایهیبسط نظر  یموجود سلطه به سو  اًخ یتار  هایشکل  یدهیچیپواکاوی    ک ی  ی را ازحرکت
 سازد. برمی لیبد یاسیسازمان س پیرامون

 و انقالب منفعل ی هژمون

  ،یقاتیتحق  ایبه عنوان پروژه  یمفهوم هژمون  یکیالکتیدبسط    بنیادگزینش مضمون  نیااکنون با توجه به  
عنوان  از انقالب منفعل، به  ی»استنتاج« هژمون  یجا . بهمیکن  یمفهوم انقالب منفعل را بازساز   میتوانیم
  است یسبازنمودِ کژدیسگیِ    منفعلْ  انقالبِدر آن که  ای را درک کرد گستره  توانیتحقق آن، م  « سازوکار»

  ژه، ی وبه  گیرد. قرار میآن    ی گستردهپراکسیس    مقابلدر    یقیدق  یمانع سازمان  چونهم  ای  ، است  کیهژمون
ان  عنومفهوم انقالب منفعل را به  تی تا محدود  سازدیما را قادر م  یمفهوم هژمونبنیاد  مضمون  گزینش  نیا

 . ی آنانیپای نقطهو نه به عنوان  ،ی درک کنیمگرامش ی هژمون یهینظر گسترشاز  ی امرحله

به    مفهوم  منفعل  آگاه  یکل   هی نظر  ک ی  ی ارائه  جایانقالب  اجزا   بخش یو  دهد  امکان  ما  به    ی که 

از جمله  یدهندهلیتشک کن  ی،هژموناجزای    آن،    یدفترهادر    تدریجیدر واقع در مراحل    م،یرا درک 
به عنوان  زندان نامیدآن  ای  ،یو جزئ  کیاستراتژ  هینظر   کی،  را  آن    اریبه عنوان »مع  طور که گرامشی 

  یخاص هژمون  یبود از شکل سازمان  ایواکاوی  نای (  Q1, §44: 41)  بسط یافت.  «یاسیس-ی خیتار
از تحقق    یریجلوگ  یدر آن در پ  یبورژواز   یاسیس  یکه پروژه  یسازمان  هایشکل  مییبهتر بگو  ای  ،ییبورژوا
ی  وهلهبود. در    مبتنی بر قدرت  یاسیمجدد روابط موجود س  یسازماندهبازبه عنوان    کیهژمون  استیس  کاملِ

  ا یتالیدولت مدرن ا  یر یگشکل  فیتوص  یاز مفهوم انقالب منفعل برا   1932 لی تا اوا  1930 از  ی، گرامشاول
ا  ریزورجیمنتو  در کرد.  مردم  یندیفرآ  نیاستفاده  طبقات  توانستند  مسلط  طبقات  آن  در  که  از    یبود  را 

مارس  -: فوریه   Q1, §44: 40-54. )کنار بگذارند  ونیزاسیمدرن  ندیدر فرآ  متشکلمشارکت مستقل و  
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شروع به بسط    ی ، گرامش1930 دوم، از اواخر سال   یدر وهله  (1932  ی؛ ژانویه  Q8, §25: 41؛  1930
که به    کرد  مانند آلمان  یاجتماع  یها یبندصورت  گریدواکاوی    برای   ،یا هسی مقا  یا وهیمفهوم، به ش  نیا

سر    از  ( یاسی)س  ونیزاسی ( را بدون مدرنی )اقتصاد  ونیزاسیاز مدرن  یهمتناقض مشاب  ندیفرآ  دیرسینظر م
بودندژاکوبن  کالیراد  یلحظه  ک یفاقد  و    ندگذراند بودچه  آن  نظیر  ی  فرانسه همراه  انقالب  )با   .Q4, 

با    یدیشد  مجادالت   ر یدرگگرامشی  که    حالی  در  سوم،  ی وهله  در   سپس،  ( 1930  نوامبر:    504 :57§

به بعد    1932 از سال  یستینیسوم استال  یدوره  هایاست یس  هیآن عل  طیبود که    یستیکمون  انیزندان  سایر
 یو حت  ی المللنیب  معنای  ک یتواند  یکرد که مفهوم انقالب منفعل میرسد فکر میکرد، به نظر میبحث م

آن    «یشکل »جار صرفاً    ایتالیدر ا  سمیفاش  یی کهبورژوا  یمنطق هژمون  ینوعیعنی    ،ی داشته باشددوران

  قاً یدق  ( 1932مه   - آوریل؛    Q101, §9: 1226-9؛  1932  آوریل:    Q8, §236: 1088-9)بود.  
از نزول    یعنوان داستاناز انقالب منفعل به یاز خوانش وبر   ت یحما  ی است که برا  یی هایبندصورت  نیچن

 اند. استفاده شده ک یو بوروکرات یعقالن نیبه قفس آهن یاسیس یتهیمدرن

تفس  یاریبس ا  رهایاز  آن  ن یدر  است.  شده  متوقف  گرامشنقطه  که  ندارند  توجه  گام    کمدست  یها  دو 
توسعه  گرید  یکنندهنییتع اهم  یدر  اساساً  که  برداشت  منفعل  انقالب  تغ  ت یمفهوم  را  دهد.  یم  رییآن 

را گسترش    منتویورجیز ر منفعل  انقالب  در    ا«یتال یا  بودن ییمفهوم »استثنا  اساساً  کهپس از آن  یگرامش

  ی اسیس  یامدهایپ  ستتوانینم  ایختهی گسعنان  ی تحول نظر  نیچن  ا یکه آ  دیداد، از خود پرسگیری  چشم
دفتر  یمنف به  او  باشد.  ا  هایشداشته  تا  در    نیبازگشت  را  دهد    ینظرصراحتاً    مدخل  کیمفهوم  بسط 

 ,Q15« ) . پاک کند  یی از جبرگرا  ی ر(، و »آن را از هر اث اش یخیو عمدتاً تار  ی)برخالف مطالعات قبل

  شگفتار« ی در »پ یتأمل او در مورد موضوعات محور ند،یفرآ ن ای در ( 1933 مه -لی: آور1774-5 :17§
به عنوان   ع،یبد  یترجمه کرده بود، و آن را به شکل  زی، که او در آغاز حبس خود ن1859مارکس در سال  

استدالل کرد که    1933 در  یکننده بود. گرامشنییخواند، تعهای جبرگرایی  ی شکلهمه  هیعل  یاستدالل
  ،یاسیس  ی»برنامه«  ک یعنوان  بهداشته باشد، نه    یمشخص  یاسیس  یمعنا  تواندیمفهوم انقالب منفعل م

ی  همه  ناپذیریسازشبه طور مستقل و  که  «  مفروض بداند  اضروری یرا    یدی»تضاد شداگربلکه تنها  

مفهوم انقالب    گر،ی( به عبارت د1933  ه یژوئ -: ژوئنQ15, § 62: 1827)   اندازد.قدرتش را به جریان  
و در درون    یو انقالب فعال توسط طبقات مردم  یی زداصلح  ندیفرآ  کی  لیبه مواجهه با پتانس  ازیمنفعل ن

 داشت.  هاآن کنش

 شهریار جدید 

به    یپرولتر  یهژمون  ی دربارهرا  خود    عی بد  یهینظر  یبه بعد است که گرامش  1932دوره از    ن یدر ا  قاًیدق
تر  قی« گنجانده شده، عمشهریار جدید»یایی  اولیماک  یکه در استعاره  ،یاسیس  یسازمانده  لیعنوان شکل بد

مفهوم    نیا   یبندگرفتن صورت نظر  با در  فقطانقالب منفعل را    یخی تار  تیکند. هم مفهوم و هم واقعیم
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  ی و سازمان  ی توان به صورت عقالنیم  یهگل  یمعنا  نیتر آن در کامل  فرارویاز شهریار جدید به عنوان  
  یی بورژوا   ی سازمان  هایشکل  ی پردازهیعنوان نظرمفهوم انقالب منفعل به  گر،ی کرد. به عبارت د  ییرمزگشا

ضد    میبا ترس  گر«، ید  ی ها را »از راه  یتوسط گرامش  پژوهشی  خط   نیا  استمرار  کهنیناقص است، مگر ا
ا  یپرولتر   یسازمان  های شکلانقالب منفعل در   یایی  اولیماک  ی او اسطوره  ک یدرامات  تیشخص  نی که در 

  تواندر مفهوم انقالب منفعل،    ییرگرای پس از غلبه بر خطر تقد  ی. گرامشمیریشده است، در نظر بگ   ترکیب
و تحقق نوع متفاوت    ییبه عنوان بازنماهنگام  همکه    عطوف کردشهریار جدید م  ر یبه تصو  اش را ینظر

 در برابر سم انقالب منفعل. یشد: پادزهریم یتلق یاستیس

زندان، اغلب   ی ها استقبال از دفتر   ییه اول   ی هاسال همان  است؟ از    ی حال شهریار جدید چه نوع پادزهر   ن ی ا  با 
شخصیت و    د ی دولت جد   گذار ان ی به عنوان بن   ست ی حزب کمون   یا »اسم رمز«   که شهریار جدید   اند ستدالل کرده ا 

حزب »اسم رمز«    ا ی (،  1932  ه یفور   تا   ه ژانوی   : Q8, §21: 953)است    « یو اخالق   ی »اصالحات فکر   اصلی 
 کی اخالق دموکرات   یی و اجرا   ی زش یانگ   ، ی از منابع هنجار   ز ی متما  یب ی به عنوان ترک   ،ی مدرن به طور کل   ی اس ی س 

توده  جوامع  تضم   ی اکه  را  د White and Ypi 2010: 814)   . کندی م   ن ی مدرن  بار  راحتی به   گر، ی ( 
گوید ای معروف می در قطعه   ی . گرامش افت خوانش ی   ن ی از ا  تی حمادر    ها را قول ای از نقل مجموعه   توان می 
تواند ی فقط م   و فرد مشخص باشد. ا   ک ی   ، ی شخص واقع   ک ی تواند  ی نم   ای شاهزاده اسطوره ،  »شهریار جدید   که 

حزب ارگانیسم همانا    ن ی ده است. امعلوم کر   ی خ ی تار  ی توسعه قباًل  را    سم یارگان   ن ی ..[ ا . باشد. ]  سمی ارگان   ک ی 

 است ی س   ی باره در  یی ها ادداشت »ی )   13(. دفتر  1932 هی تا فور  ه ژانوی:  Q8, §21: 951-3است« )  ی اس ی س 

به   ی اس ی حزب س   ی باره در  ی اگسترده   ی هاادداشت ی   ی حاو   ژه ی و ( به 1934 لی تا اوا   1932 ، از مه ی« اول ی ماک 

 ید ی جد  ی جانبه  سه  ی ه ی نظر  چنین هم   یمدرن است. گرامش   ی اس ی س   یزندگ   ی ضرور  اصلیشخصیت  عنوان  
. « یا: »عنصر توده دهد ی م به خوبی بسط    ی اس ی حزب س   ک ی  ایجاد   ی برا  الزم  «ی»عناصر اساس   ی را درباره 

منسجم[ [ را با عنصر دوم ]عنصر  ی اعنصر ]توده   ن یکه اول   ی او »عنصر واسطه   «؛ی»عنصر منسجم اصل   ک ی 
 کند«ی حفظ م  ز ی ن   ی و فکر   ی بلکه از نظر اخالق   ، ی کی ز یها را نه تنها از نظر ف آن   ن ی و ارتباط ب   دهد ی م   وند ی پ 

 (Q14, §70: 1733به  بنگرید ؛  1933 ه ی : فورSassoon 1987: 150–79.) 

  شان کامل  تیتا اهم میقرار ده شانیخی و تار یفلسف بافتاررا در  ها یبندصورت  نیحال، الزم است ا  نیا با
در همان    دیجد  یشکل سازمان  ک یشهریار جدید به عنوان    یبارهتأمالت خود را در  ی. گرامشمیرا درک کن

داد    یادوره اختالفاتبسط  س  شکه  استال  ی»دوره  استیبا  روش  ،یستینیسوم«    ی ستینترالا»س  یهاو 
ی  است که او افزوده  ی ا دوره  چنینهماین  (  Q13, §36: 1632-5)  .شودیم  د یآن تشد  ک« یبوروکرات

کند.  یم  بندیصورتفرودست«    یاجتماع  یهابا مفهوم »گروه  یستی مارکس  یطبقات   واکاویخود را به  جدید  
  یها گروه  ی شود، بلکه شامل همهیمحدود نم  یدار هیکار سرما  ندیمفهوم به طبقات استثمارشده در فرآ  نیا

( سرانجام،  Q25: 2277)  .اندسپرده شده  خیتار  ی ه«یاست که تحت ستم قرار گرفته و به »حاش  یاجتماع
که    ی ضرور  ی انهیعنوان زممجلس مؤسسان، به  ک یبه    ازیبر ن  یهاست که گرامشسال  نیدر ا  چنینهم
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آن   کارگر  یاسیس  یرهبر برمبنای  ضدف  ی جنبش  مبارزات  م   ی ستیاشدر    کندیم  دیتأک  شود،یممکن 
(Quercioli 1977 برا به    بنگریدمؤسسان،  مجلس    شنهاد یپ  ی بارهدر  جدید  قات یتحق  تر بیش  ی؛ 

Vacca 2012نما جدید  شهریار  ترک   گر انی(.  هم  یبیشکل  که    پژوهشی   یهاانیجر  ن یا  ی هاست 
  ی رابطهها، و  آن  ینظر گرفتن همه  رکننده است. تنها با دنییشوند. هر عنصر تعیم  ریبه آن سراز  یگرامش

 [ 30].می ببر یپ یاولیبه ماک ی»بازگشت« گرامش بودنِزیتمامبه  م یتوانیها، مآن یپارچهیک

 ا یموجود    شیاز پ  یاسیحزب س  کی  یبرا  یرمزاسم  صرفاً    دیرا نبا  یشهریار جدید گرامش  ل،یدال  نیا  به
  سم ینیاستال  ت یبا تثبازپیش  حزبی که بیشدرک کرد،    یستی کمون  یاسیاز حزب س  ی اشده شکل شناخته  یحت

که   یزمان ی، حتشدمنسوخ می ی اندهیبه طور فزا یالمللنیب یستیو جنبش کمون  یشورو ریدر اتحاد جماه
  شهریار هنوز ناموجود   یبارهطور که درهمان  قاًیدر عوض، دق  د.گارش دفترهای خود بودر حال ن  یگرامش

میاولیماک جد  هیرو  یگرامش   یینها   یها یگرمیانجی،  کندی صدق  شکل  س  یدیو  پ  استیاز    شنهاد یرا 
  نیتر است و به کامل  دیجد  ی جامعه  شگاه« ی عنوان »آزمابه  یاسیاز حزب س  یدیکه شامل درک جد  کندیم

  ی هستنده  کی  ای»فرد مشخص«    کی. شهریار جدید  ستیبه آن ن  لیتقل اما قابل  رسد،یگسترش خود م
ن واحد  فرآ  ست،ی متمرکز  در کل    بخش تمامیت  ی بسط  سره یککه هدفش    یی است ایپو  یجمع  ندیبلکه 

شهریار   ل،یدل  نیبه هم  .تاس  یاسیو س  یاز روابط اجتماع  دیجد  یبه عنوان سازمان  ،یاجتماع  یبندصورت
وحدت،    ای  یارزاز هم  ی ارهیتفاوت بر حسب زنج  یلیتقل  انی( بسوبژکتیوبه عنوان شکل )  یجدید گرامش

. در عوض،  ردیگید، شکل نمکنیم  مطرح   یو و موفه از هژمونئالکال  ریتفس  یذات  سمیکه فرمال گونه آن
هستند    ی متقابل  تبدیل و انتقال روابط    ر یکه درگ  ی است»انسجام« عناصر متنوع  دیتولگر  بیانشهریار جدید  

طور خالصه، شهریار  به  [ 31]کند.یم  یآن را غن  یدهندهیلاز عناصر تشک  کی کاهش، هر    یکه به جا
مجدد و    یساز فعالپیرامون    مدنیت  ی گسترده  ییایپوی  ترین معنای خود به منزلهمدرن را باید در کامل

»بخش ه  یظهور  تجربهRancière 1999)  «بخش  چیاز  از  کرد  یفرودست  ی(  مدرن  درک    ی تهیکه 
که    مدنیت، ی یی گستردهایپو ن یا لیبه دل قاً ی. دقکندمشخص میمنفعل  یرا به عنوان انقالب  یدار هیسرما

 است.   یدیجدکامالً  نوع  ندْیفرآ  نیبرآمده از ا یاسیحزب س  سازد،یشرط امکان آن را م

داد که    لیتقل  یاسیس  سمیفرمال  یتوان به نوعیشهریار جدید را نمطرح    ل،یدل   ن یبه هم  ،منوال  ن یهم  به
 ی اسیشکل س  کیکه در آن    ایمدرنیته  ،است  چیره شده   از هابز تا روسو و فراتر از آن  ،یاسیس  یتهیبر مدرن

  ل یجا که شهریار جدید در تشکشود. در عوض، تا آنی( آن غالب می)اجتماع  فرودست  ی بر محتوا  نیمع
است که اساساً از آن   یی محتوا انیبصرفاً  است که  یرسد، شکلیبه اوج خود م «ی شگاهی»حزب آزما یک 

را متحول    یو اخالق  یفکر   مناسبات  نظامکل    ،شودهنگامی بسط داده میشهریار جدید،  »رود.  یفراتر م

م  امر مطلق  ای  تیالوه  یجا  شهریار...[  ] کند  یم مب  ردیگیرا  و   یالئیسیته  یبراشود  می  ییناو  مدرن 

  (1932 مه:  Q13, §1: 1561ی.« ) روابط عرف  یو همه  یزندگ  یهاجنبه  یشدن کامل همهتهیسیالئ
جد  ندیفرآ  ن یا  ینهاد  تیتثب  ن،یبنابرا نوع  ازدیدر  نبا  ی  گ  دیحزب  عنوان شکل    ی »سوژه  کی  یریبه 
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  است یوبر »س  روفبه قول مع  ن«، ی»ماش  ای»ابزار«    ک ی  ا یقصد و ابتکار،    پارچهکیمرکز  یک    «،یاسیس
است    قدرتاز روابط    یموقت  شهیتراکم هماین فرایند  . بلکه  درک شود  ( 339:  1994حرفه« )  یک  چونهم

  ی گسترده  یانقالب  ندیفرآ  کی  در حکمو    یجمع  سم یارگان  کسان ی شهریار جدید را به  ب یترک  وستهیکه پ
 دهد. یم رییتغ جاری

عنوان  و هم به  مدنیت  ی گسترده  ییای پو  کیعنوان  شهریار جدید، هم به  یپارچهکیاز همه، مفهوم    تر ممه
  یاسیاز فرهنگ س  یدینوع جد  گرانیفعال نما  ییبه معنا  ،یاجتماع  ی دگرگونبرای    ع یبد  ی نهاد  ندیفرآ  کی

  ی به جا  ،است  دیجد  یعسازمان اجتما  کی  بنیاد  سان به  گذارشالودهقدرت    یگذار است که قادر به ارزش

پ  یبه شکلکه  آن اساسدر  شده  نییتع  ش یاز  ــقانون  یابد از سلطه  یشکل  یعنی ی  استحاله    ی . گرامشــ 
  ساخت«، بلکه  یاز نوع سنت  ینظام حقوق اساس  ک ی  توان ی»نم  ،یبرداشت  نی که در چن  کندیاستدالل م

مطرح  اش  یدولت را به عنوان هدف اصل  تی که غا  کرد  شنهاد یپتوان  میرا    یاصول اساس یسر   کیصرفاً  
بنابراQ5, §127: 662)  .کندیم نها  نی(  در  که    دهدیرا نشان م  ی ا شکل اسطوره  ت یشهریار جدید 

ائتالف  فراخواندن  آن  درگ  یشورش  فرودستاناز    یهدف  که    است یس  یخودآزاد  برای  اقدامات   ری است 

  د یجد  هایکلو کشف ش  یعادات فرودست  زداییآموزش  یبرا  ی آموزشیشگاهی آزما ــ  هستند  کیهژمون
 سرخوشی، دوسویگی و خودتعیّنی جمعی. 

 معاصر کالیراد استیس ایگمانهپیش اصطالحات

تحول  یهاسال شاهد  فضا  یاساس  یگذشته  طوالنایمبوده  یالمللنیب  یاسیس  ی در  زمستان  از  پس    ی. 
اشغال، تا مبارزات  تا جنبش    ، یعرب  ی هااما هنوز شکننده از جهان از تداوم انقالب  دیجد  میمفاه  سم،یبرالینئول

  ات ی، تجرب1960 یههاز دبه تحقیق  بار    نیاول  ی. برا یابنداشاعه می  در سراسر جهان  یاقتصاد   اضتیضد ر
  تیطبقات حاکم که قادر به تثب  یاسینسل کامل، در عمق بحران س  کی  یمردم  ج یاز بس  وستهیپ  یاتوده

ن  م یرژ  یذات  ی تضادها خود  دارد.  ستند،ی انباشت  ن  دیجد  یهاجنبش  ن یاچه  آن  وجود  آن  دارند،    ازیبه 
 یدیجد  یاسیس  یهادگاهیدهند، د  شی عمل خود را افزا  ت یتا ظرف  کندها کمک  است که به آن  ییهانظریه

به    ازیها نجنبش  نیتر از همه، اآشکار کنند. مهم  «یعمل  ت ی»وضع  کیها نهفته است، در  را که در آن
  یها را در گذار از مقاومت در برابر نظم موجود، به سمت شالوده دارند که آن  ی سازمان  هایشکل  یتوسعه

 .  برساختناز نقد به یعنی  کند،یم ییقادر به رشد و شکوفا   جامعهاز   یدینوع جد

منبه   گرامش  یکیالکت ید  یتوسعه  نظر    ی خیتار  تیواقع  ک،یهژمون   استیس  تی ماه  یبارهدر  یپژوهش 
شکل و  منفعل،  م  ک ی  ی بالقوه  یری گانقالب  را  جدید  عنوان  یشهریار  به  امروز    اصطالحاتتوان 

  معاصر مقاومت و شورش   جیموارد بس  نیتنوع ا  تی درک و تقو  یبرا  ( prefigurativeای )گمانهپیش
 ی ستیالیسوس  یدهسازمانبازاستدالل کرد که هرگونه    در سخنی معروف  یزمان  امزیلیو  موندیر   .درک کرد
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آ در  ساده لزوماً    ندهیجامعه  بلکه  نه  سرمادهیچیپتر  جوامع  در  سلطه  روابط  از  بود  ی دارهیتر    . خواهد 
(Williams 1979: 431جدید شهریار  مفهوم  پوب   یگرامش  نزد  (  عنوان  جد  ییا ی ه  از    یدیشکل 

بسط    هیاول  یکه مرحله  یسازمان  هایشکل بلکه    سمیالیدهد که نه تنها سوسیگسترده نشان م   یینهادگرا
 د.نشو یتر تلقدهیچیپ دیبا زیدهند ن لیو تحقق آن را تشک

 
مقاله  ترجمه *  حاضر  از  ی  است    Hegemony, passive revolution and the modern Princeای 

 .شود می  یافته لینک در این   که Peter D Thomasی نوشته

 

تار  توماس  ید  تریپ لندن    یاس یس  شهیاند  خی در  برونل  دانشگاه  می در  نوکندتدریس  او    یلحظه کتاب    یسنده ی . 

هژمون یگرامش فلسفه،  مارکس  ی :  و   ی کی و    سم یو  سکتاب    راستارانیاز  آلتوسر:  با  و    استیمواجهه 

 است.  یخیتار سمیالیماتر ه یریتحر  ئتیاست. او عضو ه معاصر کالیراد یشه یدر اند سمیالیماتر
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برا(133-68 انتقاد  ی .  بحث   دگاهی د  نیا   یبعد  »صدور«   یباره در  ی اظهارات    ی زمینه در    ژهیوبه   ،ی المللن ی ب  یهادر 

 :Casarino and Negri (2008به  بنگرید    ،یو الکالئو و موفه از گرامش  یاتی تول  خوانش  «یخانوادگ   یها»شباهت 

162–4) . 

از آن    Laclau (2005)بود.   Laclau and Mouffe (1985) شنهادیقرائت، پ نی ا  شنهادیپ نی رگذارتریتأث  [. 4]

بسط داده    استی( سیفوئرباخ  ی به عنوان »راز« )به معنا  سم یخود از پوپول  زی متما  یه یرا در نظر  ری تفس  ن یا به بعد  زمان  

ا   شرح مختصری  Simon Critchleyاست.   ورود  به    نیاز  م  کی دمآکا  »عقل سلیم«خوانش  : »عمل  دهدیارائه 

 (. 2007:104است« ) یهژمون یلحظههمانا  یاس یسوژه س یانباشتگ

در    ریتفس  نیا  [. 5] شکل  موثرترین  برا  یبندصورت   Bobbio (1979 [1969])به  انتقاد  یشد.    ی خوانش 
 ;Texier (1979); Anderson (1976); Thomas (2009: 159–96)  بنگرید به  آن،  یهافرض ش یپ

Opratko (2012)برا ا  کنندی که تالش م  ییهاخوانش   ی.  نفع منسوخ   ییجز  ری تفس  ن یبر اساس    هوممف   شدنبه 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0725513613493991
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  کی  ینده ینما  ویژهبه  که  Day (2005) and Beasley-Murray (2011)به    بنگریداستدالل کنند،    یگرامش
 است.  نیالت  یکایآمرمطالعات در  کیهژموننوظهور پسا ی پژوهشی برنامه

 D’Orsiو    Fontana (2000)به    بنگرید   باستان،   ونانی   ی اسیس  یشه یدر اند   ی هژمون  ی کاربردها  ی بازساز  یبرا  [. 6]

(2008) . 

 Anderson (1976) andبنگرید به   ،ی ستیکمون الملل بین در  ی مفهوم هژمون یکی تیژئوپل یکاربردها  یباره در [. 7]

Buci-Glucksmann (1980 [1975]) . 

اول« نظر   [. 8] ب  یایی نوگرامش  یه ی»نسل  در  ن ی در روابط   Robinsonشده است.    ی گردآور  Gill (1993)الملل 

 است.   Morton (2007)  نه یزم  ن یدر ا  دتریجد  ی کردهایاز رو  یادهد. نمونهی ارائه م   ری اخ  یهابر بحث   یمرور  2005

 . Cox (1987, 1993)به بنگرید خوانش،  ن ی از ا رگذاری تأث یمثال  یبرا [. 9]

گرامش  م یمفاه  یسه یمقا  یبرا  [. 10] و  مدرن  ی وبر  تار   ته یاز  خود،  ی اس یس  خیدر   Portantieroبه    بنگرید  مربوطه 

(1981), Levy 1987, and Rehmann (1998)برا تما   یی هاخوانش   ی.  ترک  ل یکه    ی وبر و گرامش  ب یبه 

 . Sen (1985) and Bocock (1986)به  بنگرید  دارند، 

  ی بوراو کلیما « یشناختجامعه  سمی»مارکس یدر پروژه  ژه یواز سلطه به یبه عنوان شکل   یاز هژمون یخوانش نیچن [. 11]

(Burawoy 2003, 2012 قابل ) .توجه است 

ا   ی مبن  تسیب  شنهادیپ  [. 12] هژمون  کهن یبر  نظر    ی مفهوم  »رهبری مرا    یگرامشاز  رضا   یمبتن   یاسی س  یتوان    ت یبر 

مشروع    یسلطه   یابه »نوع چهارم« اسطوره   هیآن را شب عمالً (  Bates 1975: 352کرد )   فی ن« توصشوندگای رهبر

  افته ینبسط   یشکل   در   هرچند  داند،می   احتمالآن را یک  طور خالصه    بهوبر ظاهراً    ای که، سلطهدهدی بر اراده نشان م   یمبتن

  ماً یکه مستق  لی دل  نیبه ا  دی شا  ــ نکرد    دای راه پاقتصاد و جامعه  منتشرشده با عنوان    یهانوشتهکه به دست   از لحاظ نظری

ضاد  کرد در تی اشغال ماش  های آخر زندگی ذهن وبر را در سال   یانده یکه به طور فزا   ک،ی زماتیقدرت کار  اد یعد خودبنبا بُ

 . Breuer (1998)و   Weber (1917)بنگرید به است. 

به    بنگرید   ،زندان  دفترهای  از لحاظ سیاسی مولدسازنده و    بودن ناتمامی  باره درجدید    کیکالس  یعه مطال  یبرا  [. 13]

Gerratana (1997) . 

 Thomas (2006), Voza (2004) andبه بنگرید مفهوم »انقالب منفعل«، مرتبط با مطالعات  یبرا [. 14]

Liguori and Voza (2009) . 

  1950 و  1940 هایشده در اواخر دهه   ش یرای و  یموضوع   ینسخه   کیدر    ایتالیبار در ا  نخستین   زندان  یدفترها    [. 15]

ا شد.  مبنا  ن ی منتشر  ترجمه   ی اریبس  ی نسخه  جمله   ه، یاول  ی هااز  تاثیرگذار    از  از گزیده کتاب    زندان   ی ا هدفتر  هایی 

(Gramsci 1971  ) گراتانا    نو یوالنت  یریبه سردب  یانتقاد  ویراستبود که    1975 بود. تنها در سالالمللی  در سطح بین

(Gramsci 1975 منتشر شد. در حال )  به    ،ی ونیفرانس  ی انیج  یر یبه سردب  زندان   یدفترهااز    ید یجد   حاضر ویراست

  ی به عنوان بخش   . است  یساز آماده  ی، در شرف گرامش  هایمجموعه نوشته   Edizione nazionaleاز   ی عنوان بخش

منتشر    2009در سال    یگرامش شده از دفترهای اصلی  برداریهای عکس نسخه از    ویراستی،  ویراست  ن یا  ی از کار مقدمات

 شد. 

 پردازی شد. نظریه  (x :1984) ی به صراحت توسط پاگ یبه مدل نظم هابزگذار  ن یا [. 16]
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  نی ترمهم  د ی بود، شا  رگذار یتأث  ی دانشگاه   یهاکه عمدتاً در بحث   Laclau and Mouffe (1985)در کنار    [. 17]

  1980 یدر دهه   ایتانیدر بر  امروز  سمیمارکسی  نشریه وابسته به    شی استوارت هال و گراخوانشی بود که    هاخوانش   نیا

  ی و برا  Hall (1988). به  داشت  ا یتانیحزب کارگر بر  یی »راه سوم« ادعا   بندی برصورت   ی مهم  ر یکه تأث  پیشنهاد دادند 

 بنگرید.  Pearmain (2011)به  ش،ی گرا  نی خوانش نادرست ا ل یتحل

  و   (Frosini and Liguori 2004)  ی قابل توجه ی واژگان مفهوم  ،یگرامش  یالملل ن یانجمن ب  ی دائم نار یسم  [. 18]

  (Liguori and Voza 2009)گر از سراسر دنیا در آن دخالت داشتند  یک فرهنگ گرامشی عظیم که صدها پژوهش 

اثر د انتشار یک  بنیاد گرامشی از  از پیشرفتهتهیه کرده است.  اندیشه ترین تحقیقات درباره وجلدی  بافتار  ی گرامشی  ی 

است    ی مال  تیحما بررس (Giasi 2008)کرده  انجام  ی.  در حال  م  Edizione nazionale کار  در  یرا   توان 

Cospito (2010) و Vacca (2011) افتی. 

  ا ی  فروبستگی  یبه جا  ،یضرور   ی هافرضش ی پ  ان یپا یب  ی کشف تجرب  یها« به معنا»لحظه  نیا   تکوین  ن، یبنابرا  [. 19]

  کیالکتید  یبه جا  روح  یدارشناس یپد  رمان آموزشی ـ  کی الکتید  ،یاست. در اصطالح هگل   یک یالکتید   ،ی ستیفرمال  بیترک

 .علم منطق ـ نظام

  ی شده شماره   ت یتثب  ی الملل  ن یاز استاندارد ب [Quaderni del carcere] یگرامش   زندانهای  دفتر ارجاعات به    [. 20]

پیروی    Gramsci 1975  یی ا یتالیا  انتقادی   ویراست  به  صفحه   ارجاع   آن   دنبال   به   و  ،(§)   ادداشتی   ی، شماره (Q) دفتر

 کند. می

[21 .]  Lo Piparo (1979)    د ی تأک  یخ یتار   یشناسزبان   یه نیاو در زم  ی دانشگاه  یقبل  یبه مطالعه   یگرامش   دین بر  

عناصر    نی حال، ا  ن یکنند. با ای م   دی تأک  ی گرامش  یهشیاند  « ییای تالی( بر ابعاد »ا 1993و شچتر )  یکه بالم   ی کند، در حالیم

 .دگرگون شدند  یک یبلشو یهاث با بح یاز قبل موجود، اساساً با برخورد گرامش

  ا،یتانیبر  ی آکادم   ی قاتیتحق  ی در مسکو، به لطف کمک مال   ست یبرند  گ ی انجام شده توسط من و کر  ی ویآرش  قات یتحق  [. 22]

  ر یتفس  نیکشف کرده است. ا   ،ی از جمله مواجهه او با مفهوم هژمون  ه،یدر روس  یرا در رابطه با دوره گرامش   یدی مطالب جد

 .شودی منتشر م  ل یتوسط بر  یخ یتار  سم یالیماتر  ی هادر مجموعه کتاب  یو انتقاد یماد

و رهبران وجود دارند. کل علم و    شدگان رهبری و حاکمان،    شوندگانحکومت است که واقعاً    ن یعنصر ا  »نخستین   [. 23]

رهبران،    ی ر یگدر شکل .[  استوار است. ]..   ر یناپذ ل ی( تقلنی مع  ی کل   ط ی و )با توجه به شرا  هی اول  تیواقع  ن ی بر ا  است یهنر س

  جاد یهدف ا  ا یشوندگان و حاکمان وجود داشته باشند،  حکومت  شه یاست که هم  نی هدف ا  ایاست: آ   یاساس   فرضْ   کی

 (Q15, §4: 1752)نباشد؟«  یضرور گر ید  یبندمیتقس ن یاست که در آن ا یطیشرا

با این تأکید که  ،  زندان   یها دفتر در    «فرودست  یاجتماع   ی هامفهوم »گروه   یده ی چیپ  یمعنا  تکوینکاوش در    یبرا  [. 24]

به واژگان    دی جد  ایه آن را افزود دی ( درک کرد بلکه بایاقتصاد ی  طبقه )  یرمز« برااسم  »  کیصرفاً  دی را نبا مفهوماین  

 . Green (2011)به دانست، بنگرید  سمیمارکس یاسیس

 . Sotiris (2013)به بنگرید  د، یجد  « ی»روشنفکر د یبه عنوان تول کیهژمون استی مفهوم س یبارهدر [. 25]

که    ، 24 دفتر  و   Q17, §37: 1939بنگرید به    طور خاص، به  ها روزنامه  ینده دهکارکرد سازمان   یدرباره ،  مثالً  [. 26]

روزنامه  شده   ی نگاربه  داده  دراختصاص  شبکه   ی نقش   باره .  روتار  یی بورژوا  یهاکه  مقا  ژه یوبه   ، یمانند  سا  سه یدر    ر یبا 

ی  درباره .Q5, §61: 593-4; Q13, §36: 1633 بهبنگرید    کنند،ی م  ایفا   یرمانند فراماسون  ی فرامل  ی هاسازمان 

 .  Ives and Short 2013 این درونمایه بنگرید به
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 :Q10I, §12بنگرید به  کند.  ی م  فا یا  ی گرامش   ی هژمون  ییه در بسط نظر  ی نقش اصل   « مداوممفهوم »انقالب    [. 27]

1234–5; Q13, §7; 1565–7 . 

س  در  یگرامش   قی عم  دخالت  واکاوی  یبرا  [. 28] اقتصاد  سراسر    یاسی نقد   Krätke  بهبنگرید  ،  زندان  یدفترهادر 

(2011) . 

 .   Q13, §7: 1578–89در    روساختارساختار و   نیو رابطه ب قدرت روابط  واکاویبه  بنگرید به طور خاص [. 29]

  ی اول یبه ماک  حاًیکه صر  ییهاادداشت ینه تنها در    جدید  شهریاراز    یگرامش  برداشت  ، نظرم این است کهنیعالوه بر ا  [. 30]

دفتر   16  باً یدر تقر  ی مفهوم به طور ضمن  ن ی، اپردازند وجود دارد بلکهمی   یاس یحزب س  یدرباره   به بحث  ای  کنندی استناد م 

شده   دنظری متون تجد  یهاکرده، شامل دفتر   یگردآور   1932 پس از سال  یدفترچه زندان( که گرامش 29  تیاکثر  یعنی)

از    یانبوه   چونهمخوانندگان    ترینبه نظر دقیق   یاغلب حت  ی بعد  یهاادداشت ی  نیاست. ا  افتهی بسط  د،یجد   یها دفترو  

- یاجتماع   ،ی فرهنگ  نی تر از مضامبلکه بیش   ، گویندسخن نمی   یاس یکه غالباً اصالً از سازمان س  رسدنظر می به قطعات  

.  گویندو غیره( سخن می   یخ ی تار  یشناسزبان   ، فرودست  یهاگروه   یتوسعه   سم، یفورد  ، یشناس)زبان   ی خ یتار  ای   ی اقتصاد

ا متفاوت    « بسترهایاز »  ی اریاز بس  ی مفصل  « یشناخت   ی»نقشه   کیمطالعات    ن یا  به نظر من حال، در مجموع،    ن یبا 

  یهاطرح   ای   ی طرحتدریج  ها بهدفتر   ن یموجود در ا  نیمضام  یاز تنوع و غنا  ی. گرامش دهندی م   ل یمدرن را تشک  شهریار 

پراتیک شکل از    یاریبس سازمانده  های  م  یمردم   ی و  که  مدرن  خود   توانستی ساخت  منفعل  را    یی بورژوا  یه تیانقالب 

 .شکست دهد

 . Thomas (2009: 362–79)به  بنگرید  ، یمفهوم »انسجام« در واژگان گرامش یدگ ی چیپی  بارهدر [. 31]
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 اعتصاب   یتهیمحله، کم یتهیکم

 نایژ  ی انقالب زش یدر خ ادرفتهیاز  ی مبارزات میمفاه یابیباز

 

 2023یک ژانویه  

 تارا بهروزیان : ینوشته

 و سنندج جوانرود  ،های زیبا و آزادِ مهاباد، بوکان، سقزبرای جان 

 

شده است. مفاهیمی که  رفته و فراموشمحاقهای بهی فراخوانی مفاهیم و کنشخیزش انقالبی عرصه

انکار، از خاکستر حافظهرغم سالبه بار دیگر  ی جمعی سربرمیها سرکوب، فراموشی و  نه فقط  آورند و 

خیزش انقالبی، شگفتی کنند. قرار گرفتن در موقعیت  گری جامعه را اشغال میسپهر کنشها بلکه  ذهن

سازند که پیش از این ناممکن و حتی در  گاه که تصور اموری را ممکن میهای تاریخی است آنلحظه

می نظر  به  مذموم  مسلطْ  ناممکنگفتمان  شدن  ممکن  میدان  انقالبی  خیزش  موقعیت  هاست.  رسیدند. 

یره، و باالتر از همه خود »انقالب«  های محالت، شورا و غکمیته  ،بستگی خیابانی، اعتصاب، دفاع مشروعهم
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ابترکه جای دنیای واژگان اشغال میچون »براندازی« میی  گزین مفهوم  از  فراتر  کنند و  شود، فضایی 

 نشانند.  ضرورت و مشروعیت خود را به کرسی می

کنش و  مفاهیم  فراخوانی  حال  این  تمامبا  بازیابیِ  معنای  به  ضرورتاً  رادیکال  و  انقالبی  و  وک های  مال 

آنیافتهبلوغ نیست. سالی  گفتمانها  برای  ها سرکوب،  جعلی  و  ایدئولوژیک  تعاریف  برساختن  و  سازی 

رویکردحاشیهبه گنگ،  راندن  جامعه  آحاد  ذهنیت  در  مفاهیم  این  که  شده  باعث  مترقی  و  پیشرو  های 

دلیل سرکوب سیستماتیکْ    ها بهکه این مفاهیم و کنش جاآن نامشخص و کژدیسه شوند. به عبارت دیگر، از

اند، بازیابی  های حاضر در خیزش کنونی نبودهی بخش وسیعی از سوژهی زیستهبخشی از زندگی و تجربه

بیگانه با موانعی ذهنی و عملی واقعی  ها در قالب کنششده و مادیت یافتن آناین مفاهیمِ  های جمعی 

ودانگیختگی« است. پرسش این است که در شرایطی  ویژه هنگامی که بستر این بازیابی، »خبه  روست.روبه

  ی ها هیها و الگروه  ی محلی و فراگیر پیشینی است تاهایابیاز انواع تشکل  یعیوس  ی گسترهکه جامعه فاقد  

اجتماع بتوانندگوناگون  مجرا   ی  بسآن  یاز  ازمحاق  شوند  جیها  مفاهیمِ  این  به  شکل و  در  برخاسته 

ببخشندیافتهبلوغ مادیت  سازماناش  به  دادن  شکل  و  مفاهیم  این  بازیابی  بستر  دهی،  بر  نوین،  های 

نفسه مانع این  هایی ممکن است؟ آیا خودانگیختگی فیخودجوشی و خودپویی، چگونه و از طریق چه روش

ها  تواند به کاتالیزوری برای بازیابی مترقی این مفاهیم و کنشبازیابی است یا در شرایطی معین، خودْ می

یابی خودانگیخته« در خیزش انقالبی ژینا وجود  هایی از این »سازمانطور مشخص، آیا جلوهو به  شود؟بدل  

 های نو کدامند؟یابیروی این سازمانهای پیشها، نقاط قوت و چالشدارد؟ بالقوگی

ها را ندارد. اما به گمان من در موقعیت تاریخی کنونی  گویی به تمامی این پرسشی پاسخاین نوشتار داعیه

تواند راه را برای حل کردن معضل فقدان  هایی میهای گوناگون چنین پرسشوگو و پرداختن به جنبهگفت

 دهی و مقاومت در برابر دستگاه سرکوب رژیم هموار کند.  سازمان

 یابی خودانگیخته در خیزش ژیناایی از سازمانهجلوه

مقدس. همانخودانگیختگی فی و  متعالی  نه مفهومی  است  مذموم  و  ناپسند  مفهومی  نه  گونه که  نفسه 

هایی که با داشتن رهبری در جهت اهداف  خود چنین نیست )کم نیستند خیزشخودی»داشتن رهبری« به

سامانه حرکت و  ضدانسانی  یا  ارتجاعی  گام  می  های  بهتر  دنیای  ساختن  جهت  در  برعکس  یا  کنند، 

تواند شکل پدیداری یک خیزش انقالبی در شرایط  دارند(. خودانگیختگی یک خصلت است، و میبرمی

تواند فرصتی برای برآمدن ارتجاع  قدر که مینفسه همانمشخص و معین تاریخی باشد. خودانگیختگی فی

ایدئولوژی انواع  سوی  از  مصادره  میو  باشد،  بازیابی  ها  برای  یگانه  فرصتی  پراتیک،    گیواسطبیتواند 

تلقی شود. به عبارت دیگر    رها از سلطه و استثمار  ایسامانه  یآزادانه و آگاهانهاندازی  و راه  ،اندیشیهم
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عرصهعرصه در  بلکه  پیشینی،  رهبریِ  داشتن  یا  خودانگیختگی  خودِ  نه  ما  »داوریِ«  وساطت  ی  ی 

موجود  مندِ ازپیشو مسیرهایی است که این خودانگیختگی یا رهبری نظام  هاها، هدفا، برنامههایدئولوژی

 گیرد.  در پیش می

ده بالطبع  ی هر کنش سازماندهد. عرصهدهی همانند هر کنش اجتماعی دیگر در خالء رخ نمیسازمان

دهی مبتنی بر رهبریِ  خته یا سازمانیابی خودانگیشود سازمانسبب میچه آن بافتار روابط اجتماعی است.

ویژگی  نظام واجد  را  رهبری    ارتجاعییا    مترقی/انقالبیمند  یا  خودانگیختگی  این  راستای  بدانیم 

این بافتار اجتماعی است. یعنی نقشی که این    وضع موجود  ابقاییا    تغییربرای    مبارزهمند در جهت  هدف

راهبری آزادانه و    برای   پایه مردم  هاییابی یا پسرفت سامانمندی ِ پیشینی در اعتال خودانگیختگی یا نظام

 کنند.و سلطه ایفا می استثمار ،علیه ستم مبارزه، و به بیان ساده در ی زندگی اجتماعیآگاهانه

کند. قرار گرفتن در موقعیت خیزش انقالبی،  جاست که موقعیت خیزش انقالبی جایگاهی ویژه پیدا میاین

نظیرترین اوضاع و احوال اجتماعی  کمآیند، »های اجتماعی نظم مستقر به لرزه در میهنگامی که بنیاد

[  1.«]اندی انقالبیلحظه توانِ  هایکه ویژگی  استآوردن نهادهایی   کردن و فراهم برای آموختن، تجربه

شکاف ایجاد  با  انقالبی  خیزش  پدید موقعیت  مسلط  نظام  هژمونی  و  ایدئولوژیک  سازوکار  در  که  هایی 

میمی تودهآورد،  عمل  ابتکار  و  خودانگیختگی  عنصر  که  بیافریند  را  اجتماعی  بستر  آن  نقشی  تواند  ها 

بسا  و امکان مادیت پیدا کنند و چههای نیابی[ بستری که در آن سازمان2کند.]برنده ایفا  کننده و پیش تعیین

ناپذیر برای بقا بدل شوند. تنها در دوران خیزش انقالبی است که هر کنش  به عنصری حیاتی و اجتناب

های وسیعی از جامعه را که تا پیش از آن منفعل یا  تواند بخشظاهر مجزا یا تصادفی میسیاسی ساده و به 

   خاموش بودند بسیج و با خود همراه کند. 

مسیرهای سازمان نگاه،  این  به سامانبا  که  در جهاتی  ژینا  انقالبی  در خیزش  بخشی  یابی خودانگیخته 

ظرفیتپایهمردم گشایش  از  بلکه  نیست  مسدود  تنها  نه  شود  منجر  اجتماعی  سازوکارهای  و  ی  ها 

ها  مسیرها که ضعفبه این    و غیرانتقادی   باورانه اندازهای متنوع حکایت دارد. با این حال نگاه خوشچشم

کند، بلکه خود  گیرد، نه تنها کمکی به اعتالی فرایند انقالبی نمیها را نادیده میروی آن  و مخاطرات پیشِ

آگاهانهمی و  برای حرکت مترقی  مانعی  به  بررسی و واکاوی  تواند  بدل شود. در موقعیت کنونی،  آن  ی 

ها را  دهیمندی این سازمانتواند هدفهایی که میهای خودانگیخته و مسیر دهینمودهایی از این سازمان

ی  های اجتماعی تحت ستم تقویت کنند، چه در عرصهبه سمت اهداف مردمی و منافع طبقات و گروه

 های میدانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر و حیاتی است.  ی پراتیک و تاکتیکتر از آن در عرصهنظریه و مهم
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های خودانگیخته در خیزش  دهیی مشخص ممکن از این سازمانعرصهدر ادامه به طور اجمالی به دو  

پرداخته می ژینا  اعتصاب کمیتهو    ی محلهکمیتهشود:  انقالبی  خودانگیختگی  ی  که  است  بدیهی   .

های  یابیتوانند بر بستر سازمانها میهای اعتصاب نیست. این کمیتههای محله یا کمیتهویژگی عام کمیته

دتری چون شوراهای محالت، یا شوراهای کارگری، سندیکاها و احزاب و... پدید آیند. اما  منپیشینیِ نظام

ویژه در شرایطی  به های مردمی ــی این کمیتهگیری خودانگیختههای خیزش کنونی برای شکلبالقوگی

و    یواسطهی قهرآمیز حکومت استبدادی بر درک بیهای پیشینی ضعیف هستند و سلطهدهیکه سازمان

تواند  تنها مینظیر که نهــ فرصتی است بی ی طبقاتی بورژوازی پرده افکنده استها از سلطهعریان توده

زمان  سرنوشت خیزش انقالبی کنونی را در مسیر غلبه بر رژیم جمهوری اسالمی دگرگون کند بلکه هم

تری از سازمان  های اعتالیافتهبه شکل  ی طبقاتیمبارزه  ی این توان را دارد که طبقات فرودست را در عرصه

 هدایت کند. 

 محله  یتهیکم

محله سازمانخصلت  اهمیت  ژینا  انقالبی  خیزش  در  شهری  اعتراضات  محلهای  نقش  دهی  و  محور 

کمیتهکمیته کارکرد  و  ماهیت  باید  نخست  حال،  این  با  است.  ساخته  برجسته  را  محله  های محالت  ی 

 دهی خودانگیخته مشخص شود. ترین نوع سازمانپایهترین و مردمواسطهبییکی از عنوان به

ی  در عرصهمحور  محل  کرد یاز رو  ای اژگونهدرک وفکرهای رنگارنگ،  روزها شاهدیم که با تبلیغ اتاقاین  

اپوزیسیون راست اگرچه در شرایط کنونی مفاهیم انقالبی را در گفتمان خود  .  ای در حال ترویج استرسانه

های انقالبی تهی  ا را از سویههها، آن کوشد با کژدیسه کردن این مفاهیم و کنشزمان میکارگیرد اما همبه

شکل از اعتراضات  وار و بیکند اما درکی تودهای تاکید میسازد. برای مثال گرچه بر اهمیت اعتراضات محله

میمحله ترویج  را  تودهمحور  بهکند:  مردم  گلهمثابههای  پی ی  در  باال،  از  هدایت  و  والیت  نیازمند  ای 

کنند و دست به اعتراض  در یک محل تجمع می  دیگر یکبا    ی کیارگان  ارتباط   چ یبدون هفراخوانی بیرونی  

ازنند.  می و  شبکهاز    یدرک  نیترکوچک  کهنیبدون  جنبهسازی  گرفتن  دست  ح  یهابه    ات یگوناگون 

 د. مطرح باشو محلی  هی پامردم یهادهیسازمان قی از طر یاجتماع

ی نظری و تبلیغی )که اهمیت آن  ی محله نه فقط از جنبهاگر معتقد باشیم که ماهیت و کارکرد کمیته

یابد، آنگاه نخست  ی شهروندان معنا میبرکسی پوشیده نیست( بلکه بیش و پیش از آن، در پراتیک روزمره

،  ستین  ات اعتراضیتجمعبرگزاری  صرفاً    محوردهی محلهسازمانباید بر این نکته پای بفشاریم که هدف  

های محالت  کمیته  تشکیل  و خودآئینی نیز هست. بنابراین، محل  یتیریدخودم  ی هانطفهگیری  بلکه شکل

فکرهای اپوزیسیون راست  ها و اتاقی رسانهها ساختهکند که این کمیتهفرقی نمی  فضای مجازی نیست.
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ای به دلیل ماهیت  داشته باشند. طبعاً هر کمیتهی سرخ« را بر پیشانی  کشوری باشند یا عنوان »کمیتهخارج 

اطالعگرایانهجمع نیازمند  خود  شبکهی  کنونی  شرایط  در  و  است  گسترش  و  تبلیغ  ترویج،  های  رسانی، 

و الگوسازی    ی کمیتهها نقش مهمی در ترویج ایدهی تریبون این کمیتهتوانند به مثابهشک میمجازی بی

ها، محیط واقعی حیات  ی عمل آنحوزه  چنینهمهایی و  استگاه مادی چنین کمیتهایفا کنند. اما پایگاه و خ

ساختن   یعنی  است.  محله  ساکنان یک  و  ساکنان یک محلای همشبکهاجتماعی شهروندان  از  ،  بسته 

ی محله بازیابی مفهوم  گرداند. کمیتهی شهروندان را به آنان باز میرفتهازدست  قدرتکه    کوچک یا بزرگ،

ی زندگی  مراتبی و در عین حال اتمیزهشهری بودن است و به چالش کشیدن سرشت سلسلهکراتیک همدمو

ابزارهای یک کمیته هستند، نه ماهیت آن. منحصر شدن  صرفاً   شهری. صدور بیانیه یا اطالعیه و فراخوان

ی محله مناسبتی ندارد  کمیتههایی برای کل شهروندان یا مردم سراسر کشور اساساً با  به صدور فراخوان

های محالت در سراسر کشور به شکل واقعی  ای از کمیتهی جنبشْ شبکهکه در مراحل پیشرفتهمگر آن ــ

 ی عملی جامعه شکل گرفته و با هم در پیوند باشند.در میدان مبارزه

یکی از نمودهای  ی محله به عنوان بدون توجه به خصلت واقعی محالت شهرهای ایران، کمیته چنینهم

کم در رسیدن به اهداف خود  دهی خودانگیخته از حد یک ایده انتزاعی فراتر نخواهد رفت یا دستسازمان

های شهرهای ایران نه تنها در شهرها و نواحی گوناگون کشور متفاوت  های محلهناکام خواهد ماند. ویژگی

گونی و  فاوتی دارند. توجه به این گونههای متاست، بلکه حتی در یک شهر نیز محالت گوناگون خصلت

 ی محله بر بستر شرایط مشخص هر منطقه شکل بگیرد.  کند که کمیتهگونی کمک میناهم

 توان تشخیص داد: شهرهای ایران میکم دو نوع محله را در شهرهای و کالندر یک نگاه کلی دست

اول:  دهه  نوع  سیاستدر  دنبال  به  اخیر  توسعههای  نئولهای  حوزهی  در  انواع  بیرال  و  شهرسازی  ی 

« رو به  متوسط »درآمد با خانوارهای طبقات  کم  جایی طبقاتسازی و جابهوساز، اعیانیهای ساختپروژه

سازی شهروندان از  ایم. بیگانهشهرهای ایران بودههای کالن، شاهد تغییر بافت اغلب منطقهو فرادست  باال

های مشترک و جمعی را از شهروندان  فته که امکان حداقل تجربهای جهت یاشهری به گونه محیط زیست

اند که  ای طراحی شدهکند. فضاهای زیست شهری عمدتاً به گونهتر اتمیزه میسلب و آنان را هرچه بیش

ندارند. زندگی در واحدهای مسکونی به شکلی مجزا   دیگریکساکنان یک منطقه اغلب پیوند معناداری با 

مفهومی مرتبط با فضاست. در چنین مناطقی همسایه به کسانی  صرفاً    دهد و همسایگیو منفرد رخ می

نزدیکی  صرفاً    شود کهگفته می در  مکانی و جغرافیایی  اجتماعی    دیگر یکبه لحاظ  روابط  از  با حداقلی 

امور محله و  گیری دربارهکنند. روشن است که ساکنان این محالت در راهبری و تصمیمزندگی می ی 

ی یا در  شورایار  ترین نقشی ندارند. )نهادهای فرمایشی چون شوراهای اسالمی شهر،ی خود کوچکطقهمن
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های رسمی موجود در این گونه مناطق شهری  های اخیر شوراهای اجتماعی محالت، تنها »تشکل«سال

مانند همه با سهستند و  ارگانیک  پیوند  فاقد  ایران،  در  بر »انتخابات«  نهادهای مبتنی  اکنان محله و  ی 

ندرت شهروندی را می به  اقتدار حاکمیت هستند. در شهرهای بزرگ  برای حفظ  یافت که  اهرمی  توان 

 ی خود داشته باشد.(  ساز دولتی در محلههای دستاطالعی از اعضای این تشکل

شهرها که بافت »سنتی« خود را  های شهرهای کوچک یا محالتی از کالنبرعکس، در محله  نوع دوم:

اند، همچنان نوعی پیوند مبتنی بر همسایگی یا خویشاوندی بر روابط محله حاکم است. افراد  حفظ کرده

اغلب   محالت  می  دیگریکاین  »شخصیرا  پیوندهای  و  با  شناسند  خصلت    دیگریکتری«  این  دارند. 

تر شهروندان  تواند خود عاملی برای انقیاد و محدودیت بیشاصطالح »سنتی« که در شرایط ثبات میبه

شکنند و  می هم های نظم مسلط درهای غیرمدرن تلقی شود، در شرایط انقالبی که چارچوبتحت ارزش

های  تر کمیتهگیری مستحکمتواند کاتالیزوری برای شکلیابد، خود میتری میامر مشترک معنایی متعالی

آفرین خیزش انقالبی، دقیقاً به  لمحله و راهبری آزادانه حیات اجتماعی باشد. سخن گفتن از خصلت تحو 

دیگر نه  اجتماع  سازی مناسبات پیشینْ از درون است. گویی در این شرایط،  معنای همین امکان دگرگون

های مستقر  ها در نظام ارزشسازی آنعیمط  که سعی درمستقل در مقابل افراد  بیگانه و    یقدرت  ی مثابهبه

 شود. بستگی درک میهمی شکلی از مثابهدارد، بلکه به

ای  ی نخست دست به ایجاد پیوند و شبکهبایست در وهلهی محله ناگزیر میدر خصوص نوع اول، کمیته

ی زیست شهری نخستین  رفتهنامرئی میان ساکنان یک منطقه بزند. احیای پیوندهای اجتماعی از دست

ی کوچک  تواند از یک هستهی محله میهاست. در چنین محالتی یک کمیتهدهی در این محلهگام سازمان

واسطه با دیگر ساکنان  رو و بی در مرکب از تعدادی اندک از افراد تشکیل شده باشد که ضرورتاً پیوند رو

دلی استفاده  تواند از اقدامات متعددی برای ایجاد این ریسمان نامرئی ارتباط و همای میندارند. چنین کمیته

هدف شعارنویسی  از  شبمکند.  پخش  تا  گرفته  محله  دیوارهای  بر  شعارنویسی  نامهند  موضوعی.  های 

انجام  هدف در هر مرحله  نیازهای مشخص جنبش  برمبنای  و  برنامه  با  بلکه  به شکل تصادفی  نه  مند، 

های زمانی مشخص با تمرکز بر موضوعات مشخص که با ضروریات  شود. به عبارت دیگر شعارها در بازهمی

جاری   جنبش  میحرکت  نوشته  است  میمرتبط  را  محله  یک  دیوارهای  تمام  شعارهای  شوند.  با  توان 

هایی موضوعی  نامهزمان شبمشخصی در جهت یک تاکتیک یا نیاز مشخص و جاری جنبش پر کرد و هم

ها بسیار گسترده هستند از  نامهی موضوعی این شعارها و شبدر پیوند با همان شعارها توزیع کرد. دامنه

با یک قشر یا گروه معترض، تا تمرکز بر یک خواست مشخص، یک مناسبت در روزهای آتی،    دلیهم

دربارهاطالع حتی رسانی  یا  رویکرد،  یک  نقد  اعدام،  با  مخالفت  بند،  در  معترضان  و  مبارزان  وضعبت  ی 

که   مشخص  معضلی  یا  مشخص،  مکان  و  زمان  در  اعتراضی  تجمع  در  شرکت  و  اعتصاب  به  تشویق 
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ی محله در محالت  هایی از سوی یک کمیتهکارگیری چنین تاکتیک[ به3ر ساکنان محله است.]گیگریبان

گسسته  همگزین مناسبات ازبستگی پنهان جایدلی و همکند تا در گام نخست نوعی همنوع اول کمک می

پیرامونیِ    های ارتباطیشود. روشن است که در این نوع از کمیته، به سبب خصلت این گونه محالت، حلقه

امنیت هستههستند به گونه  رنگکمیته ضعیف و کم [ و بدیهی است که  4ی اصلی حفظ شود.] ای که 

هایشان را تعریف  ی خود تاکتیکاعضای یک کمیته بسته به خصلت فرهنگی، طبقاتی و اجتماعی محله

تاکتیکمی از  یکی  تظاهرات ضربتی  تظاکنند.  است.  برای چنین محالتی  مناسب  و  های  هرات ضربتی 

ــ   [5گیرد]ی قبلی صورت میکه با تظاهرات پراکنده و اتفاقی متفاوت است و با هدف و برنامه موضعی ــ

 کننده باشد. ای کمکدهی محلهتر سازمانهای پیچیدهتواند در ایجاد پیوندهای آتی و گذار به شکلمی

تواند به کار بگیرد با این تفاوت  نوع اول را میهای  ی محله در محالت نوع دوم، طبعاً تمامی تاکتیککمیته

گیرد. از این رو  ی اولیه بر اساس نوعی اعتماد و شناخت پیشینی مبتنی بر روابط محله شکل میکه هسته

کمیته چنین  اعضای  میتعداد  وسیعهایی  کمیتهتوانند  این  باشند.  و  تر  شناسایی  از  جلوگیری  برای  ها 

های ارتباطی واسط تشکیل  ی مجزا با حلقهتوانند از چند هستهای سرکوب میشدن توسط قو شکسته درهم

ها  رو نباشند و اعضای هسته در  ی محله با هم در ارتباط روی اعضای کمیتهای که الزاماً همهشوند. به گونه

رت  تری صو ای در محالت نوع دوم به سهولت بیشدهی شبکهرا نشناسند. با این حال سازمان  دیگریک

علنی و  الیه، مجامع مخفی و نیمهتر، الیهها و روابط پیرامونی و حمایتی بیشتوانند از حلقهگیرد و میمی

توانند بر مسائل خودِ محله تمرکز کنند و  تر میی محالت نوع دوم راحتعلنی، برخوردار باشند. کمیته

ای برای خودمدیریتی محله ارتقا دهند:  هی مبارزاتی صرف به شبکتوانند خود را از یک کمیتهتر میسریع

جمع خانوادهتشکیل  از  حمایت  برای  کشتههایی  گروهشدهای  یا  وضعیت  گان،  پیگیری  برای  هایی 

ی مستاجران،  های حمایتی بیکاران، کمیتههای مختص زنان، تشکیل صندوقشدگان محله، کمیتهبازداشت

 ی امور محله. گیری دربارهمی بهداشت و پزشکی، و... در نهایت تصمیکمیته

ها، چه نوع اول و چه نوع دوم، در شرایط  عمومی این کمیته  کارکردتر گفته شد گرچه  طور که پیشهمان

های  شود اما کمیتهی عملی با دستگاه سرکوب متمرکز میبرد مبارزهخیزش انقالبی حول محوریت پیش

خودسازمان بر  افزون  محلهمحالت  در  مبارزه  میهدهی  نطقها،  و  توانند  خودمدیریتی  خودآیینی،  های 

تشکیل    دموکراسی »غیررسمی«  کارگران  را  کشور  کار  نیروی  اکثریت  که  شرایطی  در  باشند.  مستقیم 

تشکلمی به  پیوستن  برای  اندکی  امکانات  که  کمیتهدهند  این  دارند،  کارگری  وسیع    چنین همها  های 

با توجه    چنینهمی کار حول منافع طبقاتی خود باشند.  ی جبههیابتوانند راهبردی مناسب برای تشکلمی

تواند امکانی برای مقاومت  دهی محالت میشهرهای ایران، سازمانبه معضل مسکن در بسیاری از کالن

برابر سرمایه ایجاد کند. مسالهو احقاق حقوق ساکنان در  از جمله خواستی مستغالتی  هایی  ی مسکن 
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که می قشراست  و  های مختلف طبقهتواند  متمرکز  محلهْ  بستر  بر  خواستی مشخص  حول  را  کارگر  ی 

 متشکل کند.  

ی محالت اگر  دهد که کمیتههای اخیر نشان میای در شهرهای کردستان در ماهی مبارزات محلهتجربه

گروه و  شهروندان  ملموس  و  واقعی  مطالبات  و  نیازها  بستر  چگونه  بر  باشد  گرفته  اجتماعی شکل  های 

رسد در دیگر شهرها و  بسته برای پیشبرد و تداوم مبارزه شکل بدهد. اما به نظر میای همتواند شبکهمی

وار دارند،  ها هنوز خصلتی تصادفی و رندومهایی استثنا، مبارزات در محلهشهرهای ایران، به جز نمونهکالن

ای است. تجمعات نه بر محور  نطفه  ی آغازین وها در مرحلهدهی خودانگیخته در آنکم سازمانیا دست

شوند  هایی در فضای مجازی منتشر میدهند. فراخوانای بلکه برحسب تصادف رخ مییابی محلهسازمان

شوند.  واری با محالت ندارند، در نتیجه باعث پراکندگی و فرسودگی نیروی معترضان میکه ارتباط اندام

ی محله نه به  محور سبب شده که شهروندان به کمیتهدرک کژدیسه از مفهوم مبارزه و اعتراض محله

به تاکتیکی موقتی برای افزایش  صرفاً    دهی و اعمال قدرت خود، بلکهی محملی برای خودسازمانمثابه

 جمعیت معترضان بیاندیشند. 

هایی  ی انقالب سوریه و دالیل شکست آن، و درسهای اخیر، بسیاری به تجربهویژه هفتهها و بهدر سال

کنند. در این میان، نقش پررنگ  که آن شکست خونین برای دیگر مردمان خاورمیانه داشته است رجوع می

و جنگ داخلی حاکم شد  ای های امپریالیستی و منطقهی قساوت رژیم اسد و دخالتشرایطی که در نتیجه

نظیر و مترقی  های بیدهیشدن انواع شوراهای محلی و خودسازمانشکستهباعث شده که اهمیت درهم

و    راندگیِ شوراهای محلی حاشیهبهتضعیف و  مردمی در شکست انقالب سوریه نادیده گرفته شود. روند  

ماه سوریهخودمدیتریتی  انقالب  اول  شاخه به  های  بدیل  دولتیعنوانِ  فرایند های  طریق  از  که   ،

ای اسد پیش رفت، در نهایت نقشی مهم در تسلط  های غربی و پشتیبانان منطقهاوسازی« قدرتجی»ان

یا نسخهنیروی ارتجاعی  و  این تجربه6ایفا کرد.]  گرایانه های موهوم غربهای جهادی  به  بازگشت  ها  [ 

می بالندنشان  خاورمیانه  جغرافیای  در  چرا  که  سازماندهد  و  دهیگی  حفاظت  و  خودجوش  محلی  های 

آن از  دستگاهحراست  برابر  در  چه  و  سرکوب  قوای  برابر  در  چه  در  ها،  خارجی،  ارتجاعی  گفتمانی  های 

 اندازه حیاتی است.  رسیدن انقالب تا این ثمر به

 اعتصاب  یتهیکم

اعترا از همان روزهای نخست خیزش کنونی، به تداوم  ایده که  این  اعتصابدرستی  به  های  ضات منوط 

ی، قرار  کارگر  یِابیتشکل  ها سرکوبِسال  رغمگسترده و سراسری است در اذهان عمومی مطرح شد. به

بار دیگر    عی و توز  دیتولی  چرخهخواباندن  گرفتن در موقعیت خیزش انقالبی کمک کرده است تا اعتصاب و  
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مثابه پیدا کند و  به  نیرومند معنا  اعضا  یار یبسی سالحی  فرا  یجبهه  یاز    ی هایدئولوژ یا  یکار، ورا و 

  به جایگاه خود در تولید و بازتولید زندگی اجتماعی   گر یشان کرده است، ناگهان بار دکه احاطه  یرنگارنگ

کنند( و به اعتصاب    زی نام پره  نیخود به ا   دنیچنان از ناماگر هم  ی)حت  واقف شوند»کارگر«    ی به مثابه

سالح   یکیعنوان  به خود    ی ها از  قدرت  شرایط    .شندی ندبیااعمال  آن  »نخست  انقالبی  خیزش  شرایط 

ی  ی سیاسی و مبارزهی اقتصادی به مبارزهکند که در آن این تغییر ناگهانی مبارزهاجتماعی را خلق می

[  7یابد.«]ای میییری که تجلی خود را در اعتصابی تودهشود، تغپذیر میی اقتصادی امکانسیاسی به مبارزه

خواه فراخواند! به عبارت دیگر عوامل اقتصادی و سیاسی  در هر شرایطی به دل توانای را نمیاعتصاب توده

شوند در شرایط خیزش  قرار داده می  دیگریککه در شرایط عادی از هم منفک شده و حتی در تقابل با  

 کنند.  را آشکار میانقالبی وحدت خود 

ی نسبتاً فراگیر در بسیاری از شهرهای کشور به مناسبت سالگرد آبان خونین و سپس  های سه روزهاعتصاب

های  ها و برداشتفرضتواند پیشی روز دانشجو نشان داد که شرایط خیزش انقالبی تا چه حد میدر آستانه

آذر نه تنها شمار زیادی از کسبه   16و  15، 14 آبان و 26و  25 و 24 صلب را از هم بگسالند. در روزهای

فرما« نیز در اقدامی  داران و بازاریان بلکه بسیاری از مشاغل خرد، کارگران غیررسمی و »خویشو مغازه

ماه( نه با فراخوان یک  ویژه اعتصاب آبانها )بهسابقه دست از کار کشیدند. این اعتصابهماهنگ و بی

ای که از روزهای پیش از اعتصاب  شکل اقدامی خودجوش محقق شد. هزاران برگه  گروه مشخص بلکه به

شمار های رد و بدل شد و بیهای کوچک و بزرگ پخش شد، هزاران پیامی که در شبکهدر سطح شهر

دهی را برای این اعتصاب سه روزه را فراهم کرد. )با این وجود  وگوی روزمره، امکان نوعی از سازمانگفت

های مجازی و  ای جزوه و اعالمیه و پیامهای تودهاگر گمان کنیم که عامل و »علت« اعتصاب  خطاست

گرفت احتماالً  های پیش از خیزش صورت میبه اصطالح کار تبلیغی است. اگر همین سطح اقدامات در ماه

نتیجه تودهای دربرنمیهیچ  اعتصاب  تنها  داشت.  بیرونی مبارزه است که  از شکل  تواند در  میای حاکی 

 [  8های سیاسی و تاریخی معین معنا و مفهوم و امکان تحقق داشته باشد.(] موقعیت

دهی جمعی از جنس کمیته یا حتی  گیری این اعتصاب متکی بر سازمانرسد شکل با این حال به نظر می

ن استثنا نبوده است )شاید اعتصاب کردستان در این میا  گیری مجامعی برای هماهنگی میان کسبهشکل 

تاثیرات کنونی  شرایط  در  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  را  نکته  این  دیگر  از سوی  و  شگفت  باشد(.  انگیز 

تری برخوردار است تا  بر مردم معترض از اهمیت و اولویت بیشاعتصاب    ن یا  یو ذهن  یاسیسبخش  روحیه

اعتصاباقتصادیضربات   چنین  احتماالً  که  ایجادش هستنای  به  قادر  )چنانهایی  در  د  بودیم  شاهد  که 

ی مضاعفی برای اعتراضات خیابانی  ها در طول روز، روحیهسالگرد آبان خونین چطور وقوع این اعتصاب
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ای  های پایانی روز و در طول شب بخشید و شهرها و روستاهای زیادی را در گسترهتر در ساعتگسترده

 ها کشاند(.  سابقه به خیابانکم

رسد عنوان الگویی در مقاطع مشخص تکرار شود، به نظر میتواند بهزش، این تجربه میی خیگرچه در ادامه

ی یک  مثابهی خرد اساساً از جنس اعتصاب نمادین سیاسی است و از این رو تداوم آن بهاعتصاب کسبه

فلج دشواریاعتصاب  با  روبهکننده  اقتصادی  و  ذهنی  موانع  و  مستها  اعتصاب  نگاه،  این  با  و  روست.  مر 

ی  دهی خودانگیختهی شهرهای کردستان را هم باید نه بر مبنای یک سازمانمند اصناف و کسبههدف

پایه درک و  های مردمدهیبستگی با دیگر نهادها و سازماننوپا بلکه بر بستر تاریخ و سنت مبارزه و هم

کردنش   رزه ناگزیر از طیتحلیل کرد؛ شیوه و مسیری که دیگر مناطق ایران نیز برای ارتقای سطح مبا

دار مبارزه بازخواهم گشت(.  های پیشینی و سنت ریشهدهیهستند )در پایان مقاله به موضوع نقش سازمان

قطع   ی و برا  دارهیسرما ه یکارفرما، عل هیکار خود، که علو کسب ا یخود  ه یاعتصاب نه علدرک این نکته که  

اپوزیسیون راست ترغیب  چه  آن  درک کنیم که چرا برخالف کند که  ، کمک میشود یانجام م  هی سرما  انیجر

می تشویق  اقتصادیو  جایگاه  دلیل  به  بازار  و  کسبه  نمیکند  سازمانشان  اصلی  محور  یک  توانند  یابی 

جاست که بار دیگر  ی کار باشند. اینگیری نهادهای جبههتر از آن شکلی مستمر و مهمکنندهاعتصاب فلج

بازگردیم و    واسطه در قلمرو تولید و تحقق ارزش فعالندطور بیو کارکنانی که به  کارگران باید به نقش  

»شیوه اجتماعیمفهوم  زندگی  بازتولید  و  تولید  بهی  را  اجتماعی(  حیات  اقتصادی  )بعد  و  «  بستر  عنوان 

نادیده  اغلب  چه  آن  ای در نظر بگیریم. متاسفانه در بازیابی مفهوم و کنش اعتصابزیربنای اعتصاب توده

  طبقاتی ــ محتوای   گرا نقش مهمی در آن دارندای رنگارنگ راستکه بازوهای رسانه شود ــگرفته می

کند.  های مبتنی بر محل کار در آن ایفا مییابیها و سازمانگیری ارگاناعتصاب و نقشی است که شکل 

کند  که این ایده رواج پیدا می یافته و غیرطبقاتی از مفهوم اعتصاب است بر مبنای همین درک غیرسازمان

ی این  اعتصاب صادر شود )نتیجه  که گویا برای وقوع و تداوم اعتصاب کافی است به طور مداوم فراخوان

کننده  ی اعتصابهای مجازی و فقدان ارتباط ارگانیک با بدنهتقلیل منشاء و محرک اعتصاب را به فراخوان

کنند، در عدم اقبال  ی و شرایط واقعی اقتصادی اجتماعی عمل میی کسانی که بر بستر منافع مادبه مثابه

 در روزهای پایانی آذرماه شاهد بودیم(.  های اعتصابعمومی به فراخوان

های مهم  ی کارگران و کارکنان بخشیافتههای کار، و عدم ورود سازماندهی در محیطغیبت سازمان

ی  کمیتهیابی خودانگیخته در شرایط کنونی یعنی  سازمان  خصوصی و دولتی، ما را به یکی دیگر از نمودهای

ای  ی اعتصاب کمیتهتر نیز اشاره شد کمیتهطور که پیشکند. بدیهی است که همانهدایت می اعتصاب

دادن به  ی کارگری نیز برای شکلشدههای نهادینهدهی خودانگیخته نیست. سازمانمختص به سازمان

کنند. اما در شرایط یک خیزش انقالبی، آن هم  ی اعتصاب تکیه میر کمیتههای کار ب اعتصاب در محیط
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ی اعتصاب  اند یا اساساً وجود خارجی ندارند، کمیتهموجود بسیار ضعیفهای ازپیشدر شرایطی که تشکل

های  گیری کمیتهپایین باشد. شکل  دهی به نهادهای خودپو، مستقل، و ازتواند نخستین گام برای شکل می

برای شکلتصاب، همانند کمیتهاع فقط  نه  اعتصابهای محالت،  به  برانداختن  دادن  برای  های سیاسی 

و هر محل کار،    ی کارییابی کارکنان در هر حوزههای تشکلرژیم ضروری هستند بلکه فراتر از آن، نطفه

که سازوکارهای پیشین  ی آناند. برا، برای راهبری آزادانه و آگاهانهسه قلمرو تولید، توزیع و مصرف  در هر 

های  ها در محلها و خودمدیریتیدهیانقیاد و استثمار در لباسی دیگر تکرار نشود، وجود انواع خودسازمان

اجتناب ضرورتی  برخالفکار  رو  این  از  است.  شدن  ساخته  حال  در  امروز  بدیل،  است.  چه  آن  ناپذیر 

رسانهپیشهسیاست دستهاگان  از  ی  برخی  و  دارند،  راستی،  آن  القای  در  سعی  سنتی،  چپ  نیروهای 

ی کارگری نهادهایی گذرا و موقتی تا زمان تفویض اختیار  های خودانگیختههای اعتصاب و سازمانکمیته

  ی سپردن رهبرشرط الزم و ضروری برای  ی نیستند! بلکه خودْ پیششایسته  گروه یا حزبی  یا  به رهبری فرد

به   جنببدنهآگاهانه  اجتماعی  ارتقا  شی  مرتبه  یشانو  از طر   یابه  آنیجا  قیباالتر  عنوان  گیری  به  ها 

 اند.  و حیات اجتماعی استیسکننده در نیروهایی تعیین

در این مورد نیز شاهدیم که اپوزیسیون راست گرچه ممکن است برای رسیدن به اهداف معین خود در  

جایگزین »براندازی« کند، توصیه به اعتصاب و  کار گیرد، موقتاً انقالب را  مقاطعی ادبیات جدیدی را به

واژه یا  کند،  کار  محیط  در  همکارشکنی  اما  بگیرد  عاریت  به  عام  شکلی  به  را  کمیته  از  ی  زمان 

ها به  ی آندارانهای که محتوای ضدسرمایهگونهکردنشان به ساختن این مفاهیم و اخته و خنثی کژدیسه

ی یک کنش انقالبی و موثر، الزم  کند. برای بازیابی تمام و کمال اعتصاب به مثابهحاشیه برود دریغ نمی

ی اعتصاب به  ی »امتناع از کار« یا »امتناع از خرید« فراتر رویم و بر کمیتهمثابهاست که از اعتصاب به

دارانه  گیری سازوکارهای دموکراتیک، ضداقتدار و ضدسرمایههای شکلبناها و سنگی یکی از ظرفیتمثابه

دهی خودانگیخته  ی نخست بر بستر نوعی سازمانهای اعتصاب در وهلهتاکید کنیم. حتی اگر این کمیته

 شکل گرفته باشند.  

تواند  ای، می، و در هر صنف و رستهی اعتصاب در هر بنگاه کوچک یا بزرگ خصوصی یا دولتییک کمیته

وگو و اقنای دیگر کارکنان را در  ای چند نفره از افراد معتمد که در گام نخست کار گفتشکل بگیرد. حلقه

سرنوشتان خود بر  ی اعتصاب برای جذب حداکثری همکاران و همدهند. کمیتهدستور کار خود قرار می

کند. این تکیه بر مطالبات مشخص و »صنفی«  ه میتکی  مطالبات مشخص و ملموس محل کار خود

به هیچ روی یک رویکرد تاکتیکی محض نیست. برعکس، در شرایط خیرش انقالبی این امکان فراهم  

ثبات  ها و مطالبات رادیکالی در سپهر بهشود که خواستمی اصطالح صنفی مطرح شوند که در شرایط 

و   توانند ــیزش انقالبی مطالبات فراگیر سیاسی نیز میشک در شرایط خامکان طرحشان میسر نبود. بی
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  بستگی و پیوستن کارکنان به اعتصاب باشند، اما در موقعیت یک خیزش اجتماعی این ــ عامل هم باید

شعار تکراری که »صنفی سیاسی است« )و برعکس، هر امر سیاسی صنفی است( بیش از هر زمان دیگری  

توانند  ی اعتصاب با گشودگی فضای ذهنی اجتماعی میهای خودانگیختهدرک و لمس است. کمیته قابل

مطالبات مشخص رادیکالی را در پیوند با زندگی روزمره ترویج و مطرح کنند که گرچه در نگاه نخست  

ها کالن اقتصادی و اجتماعی را هدف بگیرد. یعنی  های رژیم مسلط و سیاستنماید اما بنیانصنفی می

رژ که  سرمایهمطالباتی  سازوکارهای  و  درهمدارانهیم  بدون  آن  بنیانی  و  شکستن  اقتصادی  های 

ای چون افزایش دستمزد و  ظاهر سادههای بهها نباشد. از خواستگویی به آنایدئولوژیکش قادر به پاسخ

ط  توانند در شرایهای کارگری مستقل در محل کار همگی میی ایجاد تشکلمزایا و... گرفته تا مطالبه

نبودن شرایط کنونی،   پذیربرانگیز بدل شوند. زیستدار و چالشکار به اعتراضی دامنه مشخص هر محل

کند  می  های حیات اجتماعی به دگرگونی نیاز دارد. مطالبات مشخص کمکبه این معناست تمامی عرصه

یاسی برای فرارفتن از این  ی ستر از آن برنامهناپذیری به بیان درآید. و مهمکه جوانب گوناگون این زیست

 تر شود.ناپذیری روشنزیست

تواند به چالشی  ها میزمان آنهای کار کوچک و بزرگ، و مطالبات همهای متعدد اعتصاب در محلکمیته

ها  های گوناگون در بزنگاهسو با شکل دادن به اعتصاب ها از یک جدی برای رژیم مبدل شود. این کمیته

[ و  9رسان« را ایفا کنند.]توانند نقش »سوختها و نبض خیزش جاری در جامعه میتو در پیوند با مناسب

گیری سازوکارهای نو و از پایین در آینده و پس از دگرگونی  بنای شکلزمان سنگاز سوی دیگر و هم

صاب  تواند راستا و تاثیر اعتهای اعتصاب حتی میاحتمالی نظام باشند. در شرایط فعلی تشکیل این کمیته

ی اعتصاب  هاهای محالت، جایگاه تشکیل کمیتهکسبه را دگرگون کند. بدیهی است که همانند کمیته

ی اعتصاب بر مبنا و در بستر  که کمیته جاآن باید اشاره کرد از  چنینهمتواند فضای مجازی باشد!  نمی

برای پشتیبانی    دینشانمتحگیرد تشکیل صندوق اعتصاب توسط کارکنان و  زندگی واقعی کارکنان شکل می

 های اعتصاب برای تداوم خواهد بود.  کنندگان الجرم یکی از کارکردهای حیاتی کمیتهمالی از اعتصاب

گیری  که: درک این نکته که اوالً اعتصاب یک ابزار طبقاتی است، و ثانیاً اعتصاب بدون شکلخالصه آن

های  توجه به این نکته کمیته  چنینهمنیست، و    دهی اعتصاب قادر به دوام ها و نهادهای سازمانکمیته

تواند به بازیابی مترقی و موثر  های کاری کوچک نیز کارکردهای ویژه خود را دارند، میاعتصاب در محیط

 کنش اعتصاب در شرایط کنونی کمک کند. 

و مشخص    یواقع  لینخست از مسا   ی در وهله  دیباناگزیر  اعتصاب    یهاتهیمحالت و چه کم  یهاتهیچه کم

تر و  گسترده  یشعارها   ایها  ها و شعارها به خواستهخواسته  نیا  میکنند و تعم  متیکار عز  طیمح  ایمحله  
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و مشخص    لموسم  ایرابطه  مشخصْ  یهاخواسته  نیو با ا   باشد  از خود مبارزه  ی تابع  بایستنیز می  رتری فراگ

شود، یم  ریکار دستگ طیمح  ایاز محله    یاعتصاب، کس  ایاهرات  در تظ  هنگامی که  برای مثال داشته باشد. )

 (. خواهد یافت و مشخص   یجار یبا خود مبارزه سملمو  یوندیپ «یاسیس یزندان  یشعار »آزاد

   راهی طوالنی در پیش است

تواند هم به  رسد عنصر زمان عاملی است که میپس از طی بیش از صد روز از قیام ژینا اینک به نظر می

کنندگان خیزش کنونی عمل کند. عاجل بودن اقدامی جمعی  نفع قوای سرکوب رژیم و هم به نفع مصادره

ادگی در برابر سرکوب  های سراسری( برای ایست)چه در قالب تظاهرات وسیع خیابانی و چه در قالب اعتصاب

انکار است اما این فوریت و ضرورت، راه  های تاریخی ضرورتی غیرقابلعیار و از دست نرفتن فرصتتمام

و   شد ــ  به این نکته اشاره  ی دیگری مقالهتر در روزهای آغازین خیزش در  کند. پیشبری ایجاد نمیمیان

زمانی  در مدت    میتصور مخرب در اذهان که رژ   نی ا   جادی اــ که   فایده نیستبر آن بی  تکرار و تاکید دوباره

  تواندیم  شود،یم  ق یبه داخل تزر  رون یب  ی هاها و رسانهبنگاه  ی که از سو  یلیسقوط خواهد کرد و تعج  کوتاه

سازد  دور از دسترس    تی رنگ و در نهابلکه آن را کم  ندازدیب  ریرا نه تنها به تأخ  یانقالب  یبه مرحله  دنیرس

مداوم    جی آگاهانه و ترو  لت دخا  پذیر کند.و در نتیجه توسل به نیروهای ارتجاعی را در افکار عمومی توجیه

جای    نییاز پا  یو رهبر  یمندبه هدف  ازیکه ن  کندیوجود ندارد، کمک م  یکوتاه  ر یمس  چ یکه ه  دهیا  نیا

پایه شکل نگیرند و جنبش های مردممادامی که این سازمان.  را بگیرد  یخودجنبش خودبه  پیروزیتصور  

از این مانع ممکن نخواهد بود، اما  مشخص و ملموس    هاییدستاورد برای هر مرحله تعریف نکند، گذر 

 ن مانع باشد.  تواند اولین گام برای عبور از ایدرک و ترویج این نکته می

 موجود های ازپیشها و تشکلدهینقش و جایگاه سازمان

موجود را  پیشهای ازها و تشکلضرورت اقدامی عاجل برای حفظ، تداوم و پیشروی جنبش، نقش سازمان

های مستقلی  ها و سازمانهای نوپای احتمالی با تشکلکند. به عبارت دیگر، پیوند یافتن تشکلبرجسته می

تواند  بودند می  دهی و اعتراض به وضع موجود را برافراشته نگاه داشتهاز قیام ژینا پرچم سازمان  که پیش

باشد.   موثر  فعلی  خالء  کردن  پر  و   هیحاش بهدر  ماندنراندن  نشیازپ  یهاتشکل  منفعل    ی رویموجود، 

را    ی ابیسازمان  ریاز مس یبخش  ش نقاط ضعف و قوت  یکه با همه  کندرا از میدان مبارزه حذف می  ی ابالقوه

رسد در حال حاضر عدم توازن )و گاه ایجاد تقابل(  اما به نظر میکرده است.    ی ها سرکوب طرغم سالبه

موجود  قبلهای ازهای تشکلهای نوپا از یک سو و کنشگیری سازمانمیان حرکت و تالش در جهت شکل

و نکوهش اقدامات    کند. تخطئها را تهدید میی آشیلی است که خیزش انقالبی ژیناز سوی دیگر پاشنه

»صنفی« از سوی جنبش و کنار گذاردن هر گونه کنش اعتراضی که با شعار مستقیم سرنگونی به میدان  

https://wp.me/p9vUft-3cW
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رو باشد. و اپوزیسیون راست  آید یکی از عواملی است سبب شده که برقراری این پیوند با دشواری روبهنمی

 زند. جعلی دامن می هم عامدانه به این تقابل صوری و 

موجود  های ازپیشها و تشکلسبب شده گروه  موانع ذهنی، عملی و تشکیالتیرسد  از سوی دیگر به نظر می

و   جدید،  وضعیت  با  تطبیق  خود،  پیشین  موقعیت  از  رفتن  فرا  به  قادر  هنوز  و  نیز  مطالبات  شناسایی 

روی نیاورند. اما  تری از مبارزه  های رادیکالکل به شکنند نباشند و  که این پیوند را برقرار می  ییهاخواسته

های گوناگون اجتماعی  در حوزهها  تشکل  انواع  برای  نظیربیفرصتی است  درک این نکته که خیزش انقالبی  

در چارچوب یک دگرگونی  شان را  رفتهها و امتیازهای از دستتر، خواستهای نو و رادیکالکه با تاکتیک

ها،  ها تجلی خواستها و تشکلپذیر است که این گروهد، تنها در صورتی امکانه کننمطالب  تر اجتماعیعظیم

  ی بدیل وضعیت موجود به معنای روشنآمال و منافع مشخص خود را در جنبش و پیروزی آن ببینند. ارائه

یگر  های گوناگون حیات اجتماعی در فردای پیروزی است. به بیان دهای احتمالی برای جنبهشدن پاسخ

بزرگ  ترغیب گروهتری  بخش  اجتماعی  از  متشکل  در  های  مشارکت  که    خیزش به  است  آن  به  منوط 

ایجابی  سویه این خواستشتر  مشخص  خیزش های  ها و مطالبات به  ود. معوق گذاردن و موکول کردن 

های  یتهکند. کمهای موجود را تشدید میهای نوپا و تشکلیابیفردای سرنگونی عدم توازن میان سازمان

یابی  تدریج و با ریتمی آهسته در چارچوب سازمانهای اعتصابی که احتماالً بنا به ضرورت، بهمحله و کمیته

می شکل  انقالبی  خیزش  بستر  بر  تجربهخودانگیخته  با  پیوند  در  اگر  تنها  جنبشگیرند  توان  و  های  ها 

 دگرگون کنند.   توانند عنصر زمان را به نفع خودموجود قرار بگیرند میپیشاز

موجود را در مناطق  دار ازپیشهای ریشههای نوپای خیزش کنونی و شبکهیابیتاثیر پیوند میان سازمان

توان مشاهده کرد. تداوم تاریخی سنت مبارزه در این مناطق سبب شده که  پیشتازی چون کردستان می

بیش سهولت  و  سرعت  با  پیوندی  چنین  اندامبرقراری  و  متر  ازوارتری  شود.  خواست این مکن  های  رو 

دلی و مشارکت  یابد و همتر بروز و ظهور میتر و ملوسهای اجتماعی تحت ستم به صورت مشخصگروه

دارد، کمیته به همراه  را  ارگانیک عمل میاجتماعی وسیعی  به شکلی  اعتصابهای محله  صرفاً    کنند و 

های تاریخی از دست نرود،  خواهیم فرصتی که اگر میهای اتمیزه نیست؛ الگویامتناع از کار از سوی سوژه

توان بر موانع مادی و عدم توازن  گراییِ صرف نمیباید برای بقیه مناطق ایران تکرار شود. اگرچه با اراده

میان حرکت مناطق پیشتازی چون کردستان و دیگر مناطق ایران غلبه کرد، اما پیوند میان مبارزه برای  

ی، و  انقالب  دهیسازمانگوناگون  اشکال  مردمی برای فردا جز از مسیر تالش برای    امروز و ساخت بدیل

موجود ممکن نخواهد بود. مادیت  های ازپیشها و تشکلهای خودانگیخته و شبکهیابیپیوندیابی سازمان

به کنش انقالبی جمعی نیاز دارد. به یاد   یافته و مترقیبرخاسته در هیئتی بلوغمفاهیم ازمحاقبخشیدن به 

خود روشن    یخودهبتی است اما  گرچه گامی حیااعتصاب    ایمحالت    یتهیکمگیری  باید داشت که شکل
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موضوع مبارزه    نده،یآ  ی افتهیرییتغ  یجامعه  کیمناسبات در    ی برا  یو تصور   ریتصو   ای  لیکند که چه بدینم

م  ریتصو  نیا   و  است به  تصور  )ب یدئولوژ یا  یانجیو  ترب  یعالوههها  آموزش،  ها،  آداب، سنت  ت،یدانش، 

مزی ن  رهیو غ  یشخص  اتیتجرب فعاال  شود وی( ساخته  م  نبه دست  دق  ابد؛ییآن جنبش تحقق  در    قاًیو 

  فه یوظ  یاجتماع  هایچه در قالب فرد و چه در قالب نهاد  ، یو انقالب  یانتقاد  یکه عنصر آگاه  جاستنیا

گمان  بیکند.    فای و تصور، و کوشش در هژمون کردن آن، ا  ر یآن تصو  یریپذدارد نقش خود را در شکل

در    رندیبگ  یجنبش پا  خودِ  یرو یو ن  ی انجیبه م  د یکه با  یاتازه  ی نهادهاو    موجود شیازپ  ینهادها  پیوند

 کننده خواهد داشت. گسترش و اعتالی این آگاهی انتقادی و انقالبی نقشی تعیین

 

 ها: یادداشت 

 .  1398، کمال خسروی، سایت نقد، های امروز انقالب فرداخیزش  [. 1]

کامل   [. 2] از  برخی  که  است  مارکسیستی  متفکران  جمله  از  لوکزامبورگ  نظریه رزا  درباره پردازیترین  عنصر  ها  ی 
ویژه در شرایط انقالبی ارائه کرده است. برای نمونه بنگرید به  ی طبقاتی بهخودانگیختگی و نقش تاریخی آن در مبارزه 

به کوشش پیتر    هایی از رزا لوکزامبورگ،گزیده رگری«،  های کا ای، حزب سیاسی و اتحادیه ی »اعتصاب توده مقاله 

 . 1386ی حسن مرتضوی، نشر نیکا، هیودیس و کوین اندرسون، ترجمه

های اعتراضی و انواع ابتکارات  ی برگه ای از شعارنویسی و توزیع شبانههای اخیر شاهد حجم عظیم و گسترده در هفته   [. 3]
شدن  ایم. معترضان برای انجام این قبیل اقدامات خطر بازداشت، زخمی ی ایران بوده العاده و دالورانه در سطح شهرهاخارق 

به جان می را  نوشتهو حتی کشته شدن  این  تاثیر شگرف  را تسخیر می خرند،  روحیه  ها که فضاهای عمومی  بر  کنند 
رسد در اغلب موارد این  جا که به نظر می معترضان و شکستن گفتمان هژمونیک حکومت جای تردید ندارد. اما از آن 

کند  های محالت کمک می گیری کمیته برنامه و تصادفی دارند. شکل های فردی است، شکلی بی اقدامات متکی بر تالش 
 مند ایفا کنند و از سطح تهییج صرف فراتر بروند.ده و هدف ها و شعارها نقشی سازمان نامهکه شب

 نخست تداوم چنین اقداماتی است.  بدیهی است توجه به مالحظات امنیتی شرط  [. 4]

  و یکارگر، راد  نی پرو  ،یتجربه تظاهرات موضع به:    دی بنگر  ی تظاهرات موضع  کیبا تاکت  تریی دقیق آشنا   یبرا  [. 5]

 . 1401زمانه، مهر 

آگاهی    [. 6] به مقاله بیش برای  بنگرید  باره  این  در  انقالب سور  یاوساز ی جروند ان   ی بسیار خواندنی تر  ،  هیدر 

 . 1401ی، سایت نقد، فروردین ادت یس دی خورشی ترجمه ، هرن و عبدالسالم دالل ا یجول ینوشته
 . 271- 270ی یک، صص  رزا لوکزامبورگ، منبع یادداشت شماره  [. 7]
 . 236صهمان،   [. 8]
ترین  سازی کروز که از مهم آهن اصفهان و شرکت قطعه   ی ذوب های گذشته دو اعتصاب بزرگ در کارخانه در هفته  [. 9]

های کارکنان صعنت نفت در  اعتصاب   چنین همکنندگان قطعه برای کارخانجات بزرگ خودروسازی کشور هستند، و  تامین 
ها  اعتصاب   نی اهای »صنفی« هستند.  ی سیاسی و اعتصاب هاپیوندی اعتصاب زمانی و هم های از هم چندین نقطه، طالیه 

اقتصاد  مشخص  مطالبات  محور  اما  گرفته شکل   یبر  انقالب توانند  می اند  خصلت  به  توجه  خصلت    ، یکنون  زشیخ  ی با 

https://wp.me/p9vUft-1f5
https://www.radiozamaneh.com/733153/
https://wp.me/p9vUft-2Vz
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  ی اسیس  زشیدر ماه دوم خ  یاز اعتصابات کارگر ی ابیرزابگیرند. برایی نمونه بنگرید به:    به خود یتری تهاجم 
 1401دهی کارگری، آذر ی عمل سازمان ، کمیته1401

 

 

 3lO-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

 

  

https://telegra.ph/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-12-01
https://telegra.ph/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-12-01
https://wp.me/p9vUft-3lO
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 نیجنگ: نبرد بر سر اوکرا   کی پنج جنگ در قالب 

 

 2023  ژانویه 4

 نز ی: سوزان واتکینوشته

 ی ی: بهرام صفایترجمه

 

1 

ی متفاوتِ کشاکش توصیف  ی پنج گونههای کالسیک از جنگ جهانی دوم آن را نتیجهیکی از واکاوی

ــ که   متحد و بریتانیا آلمان، ژاپن، ایاالت های امپریالیستیِ برتر ــجنگ میان قدرت[ نخست، 1کند.]می

های هماورد  برای رسیدن به جایگاه قدرت هژمون جهانی در حال هماوردی بودند. به این منظور، قدرت

کردند  کیم میای بسیار مهم تحدادند: کنترل خود را بر منطقهبایست دو اقدام را در دستورکار قرار میمی

شرقی آسیا؛ برای آلمان، مناطق غربی اتحاد شوروی و قفقاز )»هندوستانِ ما«(.  برای ژاپن چین و جنوب ــ

شان باشد؛ برای  کوشید سد راهای که میآوردند بر هر قدرت امپریالیستیکننده وارد میای فلجو نیز ضربه

به هیچ رقیبی را در اقیانوس آرام نداشت. برای    متحد بود که قصد میدان دادن  ژاپن، این قدرت ایاالت
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ی برلین  خواستند اروپا را تحت سلطهکرد که هیچ نمیی فرانسه و بریتانیا صدق میآلمان، این نکته درباره

 ببینند. 

ابتدا   ی جداگانه جریان داشت، شمال اروپا ــی اول در دو صحنهها در وهلهاین جنگ میان امپریالیست

به دست ورماخت افتاد؛ عملیات بارباروسا    1940 پس بلژیک، هلند، فرانسه، دانمارک و نروژ در لهستان، س

ی  ی اقیانوس آرام، که در آن تحریم فرانکلین دالنو روزولت بر عرضهــ و حوزه در تابستان بعدی آغاز شد

ندونزی را به فتوحاتش  سو سوق داد که مالزی، سنگاپور و اگیری در مذاکرات توکیو را به ایننفت و سخت

در چین و هندوچینِ فرانسه بیفزاید، و بکوشد ناوگان ایاالت متحد در هاوایی را از دور خارج کند. این دو  

متحد   متحد وارد جنگ شد و بریتانیا، که بدهکار ایاالت صحنه پس از آن در هم تنیده شدند که ایاالت

ه نیروهایش را به خاورمیانه فرستاد تا از میادین نفتی عراق و  برد و در نتیج در بود، از نبرد بریتانیا جان به

دروپیکری حراست کند که از مصر و شرق افریقا تا هندوستان، برمه، ماالیا و سنگاپور  ایران و امپراتوری بی

متحد   ی اقیانوس آرام امتداد داشت. این جنگ بیناامپریالیستی به پیروزی قاطع ایاالتو هنگ کنگ و حوزه

جامید، که توانسته بود آلمان و ژاپن را به زانو درآورد و بریتانیا و فرانسه را ضعیف کند و در نتیجه در مقام  ان

 قدرت هژمونیک تازه سر برآورد.  

در مقابل    1917 ی جنگ دفاع شوروی در برابر تهاجم آلمان بود، که توانست از دستاوردهایدومین گونه

را بازسازی کند و سپس ــضدانقالب نازی حفاظت کند، ارتش   با دفاع  درحالی  سرخ  که متفقین غربی 

گیر شده بودند ــ با نابودی  آردن زمین-لند ی آلمان در شمال ایتالیا و راینگیرکنندهو غافل  سرسختانه

دسترژیم نازینشاندههای  از  ی  پس  وین  و  بوداپست  ورشو،  تالین،  ویلنیوس،  بخارست، صوفیه،  در  ها 

به سوی غرب رفت. شوروی از دل جنگ در مقام دومین قدرت جهانی سر    1944-1945در  نشینی  عقب

برآورد که بر سرتاسر اروپای شرقی حاکم بود. گرچه مسکو اجازه داد پای سربازان غربی به وین و برلین  

اال« را  بوروکراتیکِ »انقالب از ب-باز شود، پس از به اجرا درآمدن دکترین ترومن، استالین سیاستِ نظامی

جا گذاشت که مُهر خود را   تحمیل کرد، نیروهای چپ مستقل را تارومار کرد و »میراث سیاسی زشتی« به

 [ 2بر وضعیت پس از جنگ زد.]

ی جنگ متمایز بود. این جنگ را مردم چین علیه امپریالیسم ژاپن برپا کردند، که پس از قطع  سومین گونه

کومین از  متفقین  انحمایت  شکل  به  جنگتانگ  متمایز،  هم  باز  چهارمی،  درآمد.  اجتماعی  های  قالبی 

بخش ملی به دست نیروهای ضداستعماری بود که از جنگیدن برای اربابان فرانسوی، بریتانیایی،  رهایی

امریکایی و  از  هلندی  اخراج  جنبش  و  باززدند،  سر  فیلیپین  و  اندونزی  ماالیا،  برمه،  هندوچین،  در  شان 

پیوست؛ این نبردها نیز در اندونزی و هندوچین به هیئت انقالب اجتماعی درآمد.    ها هندوستان هم به آن
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یوگسالوری،   ها، که در موارد متعدد ــی اروپای تحت اشغال نازیهای مقاومت مسلحانهپنجمی، جنبش

ه  ــ خصلت خیزش ملی، انقالب یا جنگ داخلی به خود گرفت، و فرآیندهای موازی در فرانس آلبانی، یونان

ی نبرد  ای بود. ورود نیروهای اجتماعی مستقلِ مردمی به مهلکهو ایتالیا شاهد ظهور احزاب کمونیست توده

گیر در شکل  بخش ملی نقشی چشمهای مشروعِ« مقاومت و رهاییها از طریق »جنگمیان امپریالیست

 [ 3دادن به سی سال نخستِ نظم پس از جنگ ایفا کردند.]

2 

ت  این دورنمایی  به اختالف  حلیلی میآیا  نیست  نیازی  بیندازد؟  اوکراین  در  بر جنگ جاری  پرتویی  تواند 

ــ   1945تا    1939 هایمیلیون کشته بین سال هشتاد گیر میان ابعاد و ویرانگریِ این دو جنگ ــچشم

  کل واژگون شده است. توازن جهانی فقط دگرگون نشده بلکه به-عالوه، موقعیت تاریخیاشاره کنیم. به

قدرت میان  ایدئولوژی  کلی  به  متکی  قدرتی  کرده؛  قراهیم  جدید  اَبَرهژمون  برای  مجالی  هماورد  های 

رقیب را در دست دارد و اساساً هر دولتی را که در  ای بیمالی  گستر نیرومند که مهار ارتش و توانجهان

اقتصادی و سیاسی نفوذ  بهبرابر  بردارد  به مخالفت  اقتصاد،  ارد. در عرصهپندنوعی دشمن میاش سر  ی 

زدایی بر اثر رکود درازمدت هموار کرده است؛ رکودی که فقط  شکوفاییِ پس از جنگ راه را برای صنعت

ی اجتماعی، یورش  یابد. در عرصهی بدهی بهبود میهای مالی، مهندسی پولی و حجم فزایندهبا حباب

ایاالتسرمایه رهبری  به  از   داری  دوران پس  به جای رشد  متحد شرایط  است:  معکوس کرده  را  جنگ 

طبقهمبارزه رفتهجویی  انحطاط  به  رو  صنعتی  کارگران  کارگر،  برونی  شدهاند،  بازندگانی    سپاری  به  و 

شده حاال دومین اقتصاد بزرگ جهان است و حزب کمونیست  دستاند. چینِ انقالبیِ تهیسرخورده بدل شده 

متحد   راند. اتحاد شوروی فروپاشی را انتخاب کرد و ایاالتآن حکم میچین با تکیه بر ابزارهای دیجیتال بر  

ها به هنگام جنگ در  مراتب قدرتداری را در سراسر بلوک شوروی سابق برقرار کرد. سلسلهنوعی سرمایه

 دارد.  1945 تا 1939 هایگیر با سالشان، تضادی چشماوکراین، اقتصادها و طبقات

های اقتصادی و ایدئولوژیک و نیز نظامی  المللی هم هست که در جبههنگی بینج  2022، جنگِ  حال این با

ها را در حکم  قرار داده و آرایشی گسترده از دولت  دیگر یکهای جهانی را رودرروی  جریان دارد و قدرت

است.]شرکت کرده  بسیج  مبارز،  نگوییم  اگر  حامی،  یا  پا  4کنندگان  ماه خود  نهمین  به  [ حاال که جنگ 

چهمی گونهگذارد،  میان  که  باشد  مفید  ــبسا  شویم  قایل  تمایز  دارد  جریان  که  نبردی  مختلف  تا   های 

نیز اهداف، استراتژیخاستگاه  نیز علل بالفصل و  ایدئولوژیک  ها و  منابع مادی و  ها و انسجام داخلی و 

های جنگی  ش پویهطور هیزمش به آتها چهی اینــ و ببینیم همه های متخاصم را بررسی کنیمطرف

میگسترده میچه  آن  ریزند.تر  ادامه  بهدر  طرح آید  پیچیدهناگزیر  سرشت  و  است،  را  وار  بازیگران  ی 
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ی مسائل کلیدی در دست داریم  شک بر اثر غبار جنگ و اطالعات محدودی که دربارهگذارد و بیفرومی

کاری  یقین نیازمند ریزهشود و بهه میاندازها عرضی نخستین چشمی حاضر در هنگامهمبهم است. مقاله

ای خاص را در نظر  ها، باید عوامل منطقهی جنگها، همانند همهو تصحیح است. اما نخستین واکاوی

 بگیرند.  

شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیک اوکراین، که در مسیری به طول قریب به هزار مایل در امتداد مناطق مرزی  

های خارجی قرار داده است  ها پیش خاک این کشور را در معرض نفوذ قدرتدنیپر گسترده شده، از مدت

اند. هیچ نیازی نیست  های رقیب محلی فراخواندهها را قدرت، در اغلب اوقات، این خارجیحال این با ــ

- المنافع لهستان کاتولیک در مشترک- ی اشرافیها بازگردیم، یا تحمیل سلطهکه به دوران تهاجم مغول

های شورشی به تزار. در خالل جنگ جهانی اول، نیروهای  شدن قزاق  ی هفدهم و متوسلنی در سدهلیتوا

وتاز قرار داده بودند، چرا  ها را دستخوش تاختکرنسکی این سرزمین-مجارستان و نیروهای تزار -اتریش 

ی جنوبیِ  به بعد، این منطقه به جبهه  1917- 1922ی شرق بود. از  های اصلی جبههکه یکی از صحنه

جنگ سرد بدل شد: شورای مرکزی اوکراین در کیف از برلین و وین درخواست کمک کرد تا با نیروهای  

های ماخنو در زاپوریژیا بجنگند؛ لهستان لویو را به  شوروی در خارکیف، اودسا و دونتس، و نیز آنارشیست

طلب با  غرب و شورشیانِ استقاللی کنفرانس صلح پاریس تصرف کرد؛ نیروهای سفیدِ وابسته به  پشتوانه

ها، از کیف تا کریمه با ارتش سرخ جنگیدند. پیش از  ها تا نئوفاشیستهای گوناگون، از سوسیالیستدیدگاه

وزندگیِ جنگ  رفته راه را بر فتوحات ورماخت و نبرد مرگهای استالین رفته، ویرانگری1920 یپایان دهه

  1991 دسامبر 8یی که از دل فروپاشی رازآلود اتحاد شوروی در شب کرد. دولت نوپاجهانی دوم هموار می

به دست تروئیکای بالژوا، یعنی یلتسین، شوشکویچ و کوشما، زاده شد هم از این منطق پا فراتر نگذاشت.  

 خوانند.  ها را به درون فرامیدر کشوری متفرق، نیروهای رقیب خارجی

۳ 

د؟ به لحاظ تحلیلی، اگر از سطح خُرد به سطح کالن برویم،  های جاری چه هستنهای اصلی کشاکشگونه

از مسئله بههیچ گریزی  داخلی  این جنگ  نیست.  اوکراین  خود جنگی  خودیی جنگ داخلی درون خود 

داد. فروپاشی اتحاد شوروی  المللی رخ نمیکند؛ اما این جنگ داخلی بدون جنگ بینالمللی ایجاد نمیبین

های جدید  ملت- های پُرشمار درون دولتای از اقلیتکه تکثر روسیه را به مجموعه  در کُنه آن قرار دارد،

شان  ها و احزابی حاکم به لحاظ سیاسی متشتت بود، برخی الیگارشبدل کرد. در اوکراین، خودِ طبقه

ها روابطی  ترینمندقدرتکه  تر به مسکو گرایش داشتند، دیگران به واشنگتن، برلین و ورشو، درحالیبیش

طرف تمام  میبا  برقرار  میها  مؤدبانه  بیان  به  که  جهانکردند  اجتماعی،  توان  لحاظ  به  خواند.  وطنی 
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های زبانی،  فقط در امتداد مرزها بلکه در امتداد تفاوتتر صنعتی و مادرشهر نههای میان مناطقِ پیشافتراق

های  که درون جمهوریبر این. امید بلشویکی مبنی  شدهای تولید کشیده میهای انباشت و حتی شیوهرژیم

آبریز دونتس به چراغ راهنمای منطقهشوروی مشترکْ پرولتاریای صنعتیِ حوزه کار غرب  ی محافظهی 

در   رفت.  برباد  شود،  بدل  می2014اوکراین  کیف  در  دانشجویی  بگوید:  ،  دونباس  کارگران  به  توانست 

 [  5شان نیست.«] چی هستند. دست خودشان شوروی»همه

سقوط دولت طرفدار مسکوی یانوکوویچ بر اثر خیزش مردمی در کیف، که   ــ  2014رخدادهای میدان در  

تر  این مناسبات را پیچیده   ــ با تظاهرات مخالف آن در شرق، پایگاه انتخاباتی دولت یانوکوویچ، رودررو شد

مقام انتخابی در کنفرانسی ضدمیدان   3500حدود  کرد. مخالفت با دولت جدید گسترده بود؛ در اواخر فوریه،  

ای الغا  در خارکیف گرد هم آمدند. روز بعد، پارلمان کیف حمایت از زبان روسی را به عنوان زبانی منطقه

های  های ضدمیدان در شرق اوکراین الگوی کیفیِ اشغال میادین اصلی و تسخیر ساختمانکرد. خیزش

منیتی نیز متشتت بودند؛ در برخی مناطق، پلیس محلی هیچ تالشی برای  دولتی را اقتباس کرد. نیروهای ا

کننده در موفقیت این تظاهرات در شهرهایی  جلوگیری از تظاهرکنندگان ضدمیدان نکرد. این عاملی تعیین

شهرهای پُرتکاپویی نظیر دونتسک و لوهانسک،   چربید. در نظیر خارکیف یا اودسا بود. اقتدار کیف هنوز می

معدنمیلی از  مرکب  مردمی  نگهبانشیایی  کامیون،  رانندگان  بیچیان،  و  دفاتر  ها  سر  بر  محلی  کاران 

وکار محلی یا فرماندهان  شد، که صاحبان کسبهای خلق اعالم میشد و جمهوریاداری آوار  -ای منطقه

روس« هم  کردند. در آشوب روزهای نخست، معدودی »داوطلب  ارتش را به عنوان رهبر خود انتخاب می

 [ 6شدند.]در صحنه دیده می

تیراندازها در  ی تکهای نمادین از لولهنظامی شدنِ افتراق سیاسی آرام و ناموزون بود. اگر نخستین گلوله

تیراندازها نیروهای امنیتی دولتی کیف به سوی معترضان میدان شلیک شد، هنوز ناروشن است که این تک

ای از میان  جویان راست افراطیدهند، ستیزه زشکی قانونی نشان میبودند یا، چنان که واکاوی شواهد پ

معترضان.]  داخله[ بی7صفوف  پراوی  شک وزیر  افراطیِ  آواکف، مبارزات خیابانی راست  آرسن  ی جدید، 

در شرق با گارد ملی ادغام کرده بود.    ها«سکتور را پیش از ارسال گارد ملی برای در هم کوفتن »تروریست

عام بیست نفر زدند، از جمله پلیسی محلی که از  ل، نیروهای وزارت داخله ظاهراً دست به قتلدر ماریوپ

سرکوب معترضان ضدمیدان محلی سر باز زده بود. از سوی دیگر، در اودسا، نیروهای غیرنظامی رودرروی  

از، به چادرهای  سهای دستایستادند: حدود دوهزار طرفدار ناسیونالیست فوتبال، مسلح به اسلحه دیگریک

هایی  ها دفترهای اتحادیهسیصد معترض هوادار روسیه در میدان مرکزی حمله کردند؛ وقتی ناسیونالیست

را به آتش کشیدند که در آن معترضان کوشیده بودند برای دفاع از خود سنگربندی کنند، چهل تن از  

 [ 8معترضان کشته شدند.]
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فقط منابع حکومتی را در اختیار داشت  جدید در کیف نهسنگ نبودند. دولت  دو سوی جنگ داخلی هم 

ــ بلکه به لحاظ   شهرهای شورشی دونباس را زیر آتش گرفت  ، نیروی هوایی و توپخانه2014 در ژوئن ــ

منسجم اجتماعی  لحاظ  به  و  متمرکزتر  غرب  سیاسی  به  پیوستن  دورنمای  و  روسیه  از  نفرت  و  بود،  تر 

نگاه هم  کنار  در  را  پراکندهمی  نیروهایش  اوکراین  شرق  ساکنان  مطالبات  فدرالیسم،  داشت.  بود:  تر 

ها به معنای  [ آن9ها هوادار جدایی از اوکراین بودند.]سوم شرقیتر از یکای؛ در ابتدا کمخودمختاری منطقه

شت  واقعی کلمه فاقد استراتژی بودند. به لحاظ ایدئولوژیک، نخستین معترضان را باور به حق تعیین سرنو

می هم  گرد  حالدموکراتیک  بود.  میدان  برخالف  درست  که  باشگاهآورد  کهنهوهوای  و  های  سربازان 

ی ناسیونالیست روسِ  ها بیرون آمدند، به این اوضاع الیهنظامیان از دل آنکاران، که شبههای رزمیانجمن

دفاشیستی علیه »خونتای کیف«  بر بسیج ضی کرملین مبنیوپرداختهی ساختهتری افزود که افسانهافراطی

 بخشید. به آن مشروعیت می

ها پیش  متحد از مدت ی ایاالت های خارجی چشم داشتند. وزارت خارجههر دو طرف نبرد به کمک قدرت

دولت و  داشت  حضور  کیف  اتحادیهدر  سمنهای  از  انبوهی  مالی  حامی  اروپا  آنی  بود.  در  ها  ها 

چ، یولیا تیموشنکوی ناسیونالیست، و خیزش میدان علیه یانوکوویچ حمایت  از رقیب یانوکووی  2010 انتخابات

شدت در انتصابات بلوک حاکم در کیف  ی دولت اوباما در کشور، بهکرده بودند. ویکتوریا نوالند، فرستاده

الیگارش از  متشکل  بلوکی  داشت؛  نئولیبرالدخالت  غرب،  هوادار  سمنهای  حقوقها،  بشری،  های 

ی میان یانوکوویچ و  نامههای تندرو و عناصر راست افراطی. در این شرایط، واشنگتن توافقتناسیونالیس

مسالمت گذار  برای  را  اساسیاپوزیسیون  قانون  به  بازگشت  و  زودهنگام  انتخابات  که  2004 آمیز،   ،

خشونت یورش  و  گذاشت  کنار  بود،  فرانسه  و  لهستان  آلمان،  ساختمان  موردحمایت  به  نهایی  بار 

اوباما، از جمله جوجمهوری را به دیدهیاستر افراد  جمهور، به  بایدن، معاون رئیس ی اغماض نگریست. 

نتیجه قاطعدنبال  برای شرقای  پوتین  -تر  مقابل،  در  بودند.  اوکراین  در  قدرت سیاسی  بالعکس  و  غرب 

از آن از حق داشتن    ای که مسکو پیشتبار را در دست گرفت؛ منطقهکنترل کریمه با اکثریت ساکنان روس

و حاال  هزار سرباز را در اختیار داشت ــ 25پایگاه نظامی برای ناوگان دریایی خود برخوردار بود و حدود  

الملل اعالم و  دانست. اوباما این حرکت را تخطی از قوانین بینآن را تحت تهدید رژیم جدید در کیف می

 هایی وضع کرد.   تحریم

کرد نیز دامن زد.  ها کمک میای که پوتین به آننظامیان شورشیه امیدهای شبهدردسر کریمه ب الحاق بی

کمک فقط  روسیه  داشتن جمهوریدر عوض،  نگاه  پا  سر  برای  ارسال میهای ضروری  خلق  کرد  های 

رسمیت   ها را بهکه آنــ بدون آن 2014 شامل حمایت تسلیحاتی پنهانی، در عملیات باد شمالیِ اوت ــ

نمایندگان بی2015 دربشناسد.   پوتین  این جمهوری،  امضا کنند؛  میلِ  را  توافق مینسک  را وادار کرد  ها 
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کرد. هدف مسکو جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو بود،  رو میها را با مانع روبهتوافقی که گسترش آن

داد و توافق مینسک  کرد و آموزش میزمان، واشنگتن نیروهای کیف را تجهیز مینه رهایی دونباس. هم

، اوکراین در  2021 کرد. در دوران بایدن، به سرعت این اقدامات افزوده شد. درمعنا میرا روز به روز بی

گستردهتمرین دریایی  و  نظامی  قدرتهای  با  توافقای  و  داشت  مشارکت  ناتو  »شراکت  نامههای  ی 

بستی بود که در  ی جنگ داخلی بنب، نتیجهمتحد امضا کرد. به این ترتی ای با ایاالتاستراتژیک« تازه

بودند، مداخالت    ها همچنان به لحاظ سیاسی منفعلنمود. در بافتاری که اکثر اوکراینیظاهر مسلحانه می

های جنگی کمک  ــ به تقویت پویه که هر کدام با دعوت نیروهای متخاصم بود روسیه و ایاالت متحده ــ

 کرد.  

4 

ی مبهمی دارد، که با دو خصمش یعنی ناتو و  ی دوگانهی کشاکش جاری، سویهگونهجنگ پوتین، دومین  

روی  ای از سر استیصال در برابر پیششود. از سویی، تحرکات روسیه در حکم قمار دفاعیاوکراین تعریف می

یه است،  متحد آغاز شد. از سویی، تهاجم روسیه جنگی نوامپریالیستی برای فتح یا تجز قدرت نظامی ایاالت

ی روی میز کیف برای ادغام در غرب برانگیخته شده است. به لحاظ  با دورنمایی متزلزل، که از گزینه

ـهای متمایز دارند. سویهها، اهداف و ایدئولوژیی جنگ خاستگاهتحلیلی، دو سویه های  تشویش ی دفاعیـ 

پیش بابت  دروازهکرملین  پشت  تا  امریکایی  تسلیحات  سا هایشروی  پیشبقهــ  بسیار  از هرگونه  ای  تر 

دارد. خاستگاه بازیابی »جهان روسی«  مثابهاهمیت سیاسیِ  به  ناتو  تأسیس  به  آن  نظامی  های  اتحاد  ی 

گردد که از همان ابتدا مسکو را نشانه رفته بود. ناتو پس از پایان  متحد بازمی تهاجمی به فرماندهی ایاالت 

ازآرایی شده بود و کنار گذاشتن روسیه مستقیماً به تعریف مناسبات  جنگ سرد برای عملیات خارج از منطقه ب

متحد در افغانستان و جاهای دیگر   های روسیه به عملیات ایاالتدشمن کمک کرد. کمک-نابرابرِ دوست 

های روسیه برای مذاکرات بر سر توقف گسترش ناتو به سوی شرق  هر اندازه چاپلوسانه بود، درخواست

ابتکارعمل2008 بخارست،  2007 مونیخ ــ تکرار  در،  روسیه  شده   2021 های  گرفته  نادیده  همیشه  ــ 

 است.  

ها بود  ها، استراتژی عقالنی مسکو همانا ایجاد توازن در برابر واشنگتن با کمک سایر خارجیدر برابر این

شتاب گرفتن  های درون متحدان ناتو را افزایش دهد و موضع خود را تقویت کند. با  کوشید شکافو می

بسا با نگرانی پوتین بر سر جایگاهش  اوضاع بحرانی شد، و چه  2014 چرخش اوکراین به سوی غرب در

کرد اوکراین  در تاریخ و آگاهی از تنگی وقت بدتر شد. حرکت اول پوتین توافق مینسک بود که تضمین می

های  ی ناسیونالیستت سرسختانهطرف با ساختاری فدرال باشد. در نتیجه، این توافق با مخالفقدرتی بی
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، دولت بایدن ادغام اوکراین  2021 اوکراین مواجه شد که از حمایت ضمنی ایاالت متحد برخوردار بودند. در

عنوان »شریک« ناتو را تسریع کرد، و در سندی نظامی استراتژیک اعالم شد که اوکراین »از حمایت  به

ک با فدراسیون روسیه« برخوردار است. این مسئله به قمار  ی جهانی در رویارویی ژئوپلیتینظامی جامعه

در سپتامبر زورگویانه  دیپلماسی  به  زدن  برای دست  و خواسته  2021 پوتین  بسیج  انجامید،  به  را  هایش 

برای کاهش تنشنظامی تمام اما در غیاب هرگونه مسیر خروج  از  عیار متکی کرد.  بایدن  ها، خودداری 

قعی کمک کرد تا ژست دفاعی روسیه در برابر ناتو به موضع نوامپریالیستی تهاجی  پشتیبانی از مذاکرات وا 

 علیه اوکراین بدل شود.  

ـهرچند اقدامات نظامی روسیه تحت ی ناکام چتربازان  حمله الشعاع اشتباهات در مرکز اوکراین قرار گرفتـ 

ــ   خارج کردن پدافند هوایی اوکراینها، ناتوانی در از دور  مایلی تانکحرکت و چهلبه کیف، ترافیک بی

بار از کار  کنند فاجعهقدرها هم که مطبوعات غربی ادعا میاستراتژی نظامی روسیه در جنوب و شرق آن

پارچه به نظر  درصد از خاک اوکراین را تصرف کرده، که برای خود مانعی یک درنیامده است. روسیه بیست 

هزار کارگر ساختمانی دو برابر دستمزد رایج  اریوپل آغاز شده و سیهای مآید. بازسازی در میان ویرانهمی

[ به لحاظ مادی، روسیه همچنان منابعی بیش از آن در اختیار دارد که  10کنند.]در اوکراین دریافت می

قابل نظامی  صنایع  شود؛  فرسایشی  جنگ  صنعتیدچار  زیرساخت  به  متکی  از  توجه،  پس  که  ای 

سوی    2014 هایتحریم حضور  به  برای  کافی  انسانی  نیروی  است؛  شده  داده  سوق  واردات  جایگزینی 

رغم اعتراضات تهورآمیز ضدجنگ و فرار  ؛ و به2022 چرخشی سربازان در خالل زمستان، پس از بسیج 

ی  پوشی از انسجام اجتماعی، با تکیه بر خاطرات همچنان زندهچشممردان در سن جنگ، میزانی غیرقابل

دهد حمایت از جنگ هنوز در  ها نشان میها نامحدود نیست. نظرسنجیکدام از اینهیچجنگ جهانی دوم.  

درصد ماه مارس پایین آمده؛ اما آنانی که »عملیات نظامی ویژه« را در کل   80درصد است و از   72حدود  

نگ  درصد رسیده است، و این احساس رایج وجود دارد که »ج 53درصد به   68دانند از  آمیز میموفقیت

های نومنکالتورای پوتین، که به هنگام اعالن الحاق چهار  [ چهره11ازحد  به درازا کشیده است.«] بیش

ــمنطقه جدید  ژاپوریژیا ی  و  خرسون  لوهانسک،  زیر   دونتسک،  سپتامبر  اواخر  در  فدراسیون  به  ــ 

 و مالل بود.   ایستاده بودند سرشار از تشویش   دیگریکهای تاالر بزرگ کرملین دوشادوش چلچراغ

5 

گونه سومین  روسیه  دشواریتهاجم  با  کیف  اوکراین.  ملی  دفاع  جنگ  آورد:  پدید  را  کشاکش  های  ی 

بودجهسرسختانه رودرروست:  ساالنهای  دفاعی  ازی  پیش  اوکراین  و  پنج   2022 ی  بود،  دالر  میلیارد 

هشتم.  اش یکتولید ناخالص داخلیسوم روسیه است و  تر از یکمیلیارد دالر. جمعیت اوکراین کم65 روسیه  
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اما خدمت اجباری سراسری مردان توازن در نیروهای حاضر در میدان نبرد ایجاد کرده و اوکراین نقداً مجهز  

متحد پس   ای شده که ایاالت، لجستیک و ساختار فرماندهیتیبه تسلیحات، پدافند هوایی و تجهیزات آی

افزاهای نظامی غربی در ابعادی  جو به لهستان، سختها پناهدر تأمین کرده است. با فرار میلیون  2015 از

عظیم به اوکراین سرازیر شد و میلیاردها دالر کمک مالی هم به همراه آن آمد. خودداری زلنسکی از رفتن  

 ی مقاومت.  به پناهگاه امن در لهستان نمادی بود از اراده

، دوسوم  2014 ناگزیر آگاهی ملی جدیدی در اوکراین پدید آورد. پس از خیزش میدان دربه  ترومای تهاجم

رود«، جز در مورد اقدامات برای برقراری صلح  کردند کشور »به مسیری اشتباه میها گمان میاوکراینی

گیر  ی چشمدارد. اکثریتکنند کشور در مسیری درست گام برمیدرصد گمان می 75؛ حاال بیش از  2019 در

پیروز می در جنگ  اوکراین  دارند  پیروزی دستشود، گرچه گمان میباور  این  زمان  کنند  کم یک سال 

درصد در یک سال بعد افزایش یافته   75به    2021 درصد در اوت 34برد. احساس افتخار در اوکراین از  می

از روس12است.] نفرتی عمیق  بهای  به  احساس  این  ــ[  ب ها«»اورک ها  زلنسکی  ــ  که  آمده  ه دست 

شان  خرد نشود حالی  شان توی دهانهایگوید: »تا وقتی دندانمی  استریت ژورنالوالشان به  درباره

محبت« یا  ها »بیاعالم کردند که نسبت به روس  2022 ها در اوتدرصد اوکراینی  81[  13شود.«]نمی

های خلق  ی جمهوریهمین احساس را دربارهها گفتند که  محبت«اند، و نزدیک به نیمی از آن»بسیار بی

کردند زبان اوکراینی باید یگانه زبان دولتی باشد دونتسک و لوهانسک دارند. نسبت افرادی که گمان می

توان  وجه نمیهیچکنند که بهگیری از جوانان گمان میدرصد رسیده است. اکثریت چشم 86درصد به   47از  

کم بیست  کنند این کار دستدرصد دیگر گمان می 28و روسیه برقرار شود؛  مناسبات دوستانه میان اوکراین  

های گسترده در دو سوی مرز، این  آمیخته و خانوادهبرد. با توجه به تبارهای درهمیا سی سال زمان می

بی معنای  به  رابطهاحساسات  آسیبشمار  ازدستی  یا  یکدیده  است؛  اوکراینیرفته  احساس  سوم  ها 

 [ 14کنند.]را رنجش تعریف میشان غالب

بیش کمک  برای  دیگر  کشورهای  از  درخواست  بر  مبتنی  اوکراین  نظامی  به  استراتژی  است،  بوده  تر 

از سیاستپشتوانه انبوهی  دولتی  دادهمداران  آزادی سر  یا  یا مرگ  ندای  بالتیک که  لحاظ  های  به  اند. 

ها چندان بزرگ نیست: اگر با  گرچه مجموع کمک  آمیز بوده،ها بسیار موفقیتایدئولوژیک، این درخواست

میلیارد یورو کمک   3/12میلیارد یورو کمک تسلیحاتی و   6/27متحد متعهد به   یورو بیان کنیم، ایاالت 

ها بر میدان نبرد تأثیر داشته، مزیتی قاطع به اوکراین نداده  [ اما هرچند کمک غربی15مالی شده است.]

م تا  اوکراینی  نیروهای  سیستماست.  به  مجهز  ژوئیه  دویستاه  موشکی  هدایتهای  ی  شوندهپوندیِ 

موشک خمپارههیمارس،  هشتصدهزار  از  بیش  هارم،  زمین  به  هوا  آموزش  میلی 155ی  های  و  متری 

رویِ روستا به روستای روسیه در دونباس را کاهش دهند و سپس  ی ناتو، توانستند سرعت پیشگسترده
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ی ناتو  تگی ارسال سالح از سوی پنتاگون ادامه داشته و نیروهای عملیات ویژههای هفمتوقف کنند. اعالم

گیری به کمک  تر وابستگی چشمهای پیچیدهاند. عملیاتانفجارهایی در پشت خطوط روسیه ایجاد کرده

ایاالت متحد دارند. هنگامی که در ژوئیه زلنسکی، که نیازمند نوعی پیروزی بود تا نشان دهد جنگ به  

ت نوعی نبرد ایستا بدل نشده و حمایت غرب باید افزایش یابد، پیشنهاد یورش به جنوب را داد که  حال

گرفت. داد و فغان  زد و ژاپوریژیا را میخرسون هدف آن بود، به این منظور ماریوپل را از شرق دور می

هایی  ر عوض نقشهــ و د مواضع روسیه در این مناطق بسیار مستحکم بود مقامات پنتاگون بلند شد ــ 

شرق خارکیف پیش کشیدند که  ی جنوبی  کمابیش خالی از سکنهای با پانزده تانک به منطقهبرای حمله

[ تسخیر  16ساز گرامی داشته شد.]ای سرنوشتهای وفادار غربی در حکم ضدحملهطبق معمول در رسانه

 تر به خود جلب کرد.  توجه لیمان توجهی کمقابل

6 

ی کشاکش را دولت بایدن به راه انداخته است. یکی از رؤسای سابق سیا آن را  ارمین گونهبنابراین، چه

ها را  شان برای جنگ با روسها و ارادهمتحد شجاعت اوکراینی جنگی نیابتی توصیف کرده است: ایاالت

[  17مشورت داد.]ها زمانی کردهای روژآوا را زمانی مسلح کرد و به آنمثالً   طور کهگیرد، همانبه کار می

تر  ی اقتصادی، مجموع بسیار بیشاما اگر چنین باشد، این فقط یک سویه از جنگ واشنگتن است. در جبهه

روانه که  است  میچیزی  اوکراین  چهارصدی  حدود  بایدن  دولت  ذخیره شود.  از  دالر  ارزهای  میلیارد  ی 

های روس  اند، شرکترون رانده شدههای اصلی روسیه از سویفت بیخارجی روسیه را مسدود کرده، بانک

شل، بریتیش پترولیوم، و مرسک، غول   های بزرگ غربی ــاند و شرکتاز خرید اجزای حیاتی منع شده 

مدت با واکنش  ها در کوتاهدانند که تحریمشوند. همه میــ از روسیه خارج می نقل دریاییتجاری حمل

مواد غذایی درآمد صاداراتی روسیه را افزاش داده است. اما  اند و رشد قیمت سوخت و  متقابل مواجه شده

  ها، چنان کههای روسیه فراتر از ایجاد سد در برابر تهاجم به اوکراین است؛ هدف این تحریمهدف تحریم

بیان کرده، فراگیرتر است: »ضربه زدن به توانایی تولیدی و مهارت تکنولوژیکِ روسیه« و    اکونومیست 

 [ 18ر چین.]ایستادن در براب 

خاستگاه خصمانهرد  رویکرد  روسیههای  به  واشنگتن  میی  را  پساشوروی  با  ی  مرتبط  مباحثات  تا  توان 

متحد پس از جنگ سرد پی گرفت. معمار اصلی این استراتژی زبیگنیو برژینسکی،   سیاست خارجی ایاالت

در حوالی لویو زاده شد که در آن زمان بخشی از لهستان بود،    1928 مشاور امنیت ملی کارتر، بود. او در

به کانادا فرستاده شد و مبارزی متعصب در خالل جنگ سرد بود.   1930ی پسر دیپلماتی که در اواخر دهه

در   گستردهصفحهبرژینسکی  شطرنج  کمونیسم،  1997)  ی  از  پس  دوران  در  که  کرد  استدالل   )
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برای واشنگتن چگونگی اعمال سروری بر اوراسیا است که اقلیم مرکزی جهان  ی استراتژیک اصلی  مسئله

می شمار  سیاهچالهبه  با  رودررویی  معنای  به  چیز  هر  از  بیش  و  پیش  که  کاری  نام  آید؛  به  ی عظیمی 

اند و  شان رنجیدهی پساشوروی بود. برژینسکی هشدار داد که نخبگان روسیه از گسیختگی دولتروسیه

جویانه  دواندنِ رفتارهای تالفی خاطرند. برای ممانعت از ریشهخاطر از دست دادن اوکراین آزرده ویژه بهبه

خیز، استراتژی اصلی امریکا باید گسترش ناتو به مرزهای روسیه و ساختن استحکاماتی  در این خاک حاصل

و در حالت   ناپذیر ــف برگشتدر برابر آن باشد که اوکراین، آذربایجان و ازبکستان را در بر بگیرد. این هد

ای  ــ باید روسیه را وادارد که آینده مهارترتری کشورِ قابلآل، تقسیم خود روسیه سه یا شمار بیشایده

ای بود که دولت بایدن به  ی اروپا بپذیرد. این همان استراتژیتر را در حکم نوعی پادوی اتحادیهمتعادل

ی برژینسکی، در منصب وزارت خارجه برخالف نظر بسیاری از  وردهپرکار گرفت و مادلین آلبرایت، دست

 [ 19متحد اجرا کرد.] نخبگان سیاست خارجی ایاالت

( شرح داد که روسیه باید  2012)نگاه استراتژیکپانزده سال بعد، برژینسکی نظرش را تغییر داد و در  

مسئلهبه قدرتی  چین  و  بپیوندد  غربی  نهادهای  به  است.  تمامی  نیروهای  سازتر  بود.  شده  دیر  دیگر  اما 

امریکایی در خاک شوروی سابق در بالتیک بودند، کاخ سفید اعالم کرد که گرجستان و اوکراین به ناتو  

سازان در  مداران و تصمیموخیال از سیاستپیوندند و دورنمای ادغام در غرب همان موقع هم خوابمی

ا نوالند در  بود. در خالل چند سال،  تازهنتصاب نخستکیف ربوده  ایفا میوزیر  اوکراین نقش  کرد و  ی 

های شورای عالی و شورای وزرای کریمه  ی روسیه در حال حفاظت از ورودیکماندوهای نیروهای ویژه

وجه بدترین کار پوتین نبود. او این کار را با حداقلِ نیرو و حد باالیی از حمایت  هیچبودند. الحاق کریمه به

ای  ی مقابل جنگ پوتین در چچن. اما از نگاه دولت اوباما، الحاق کریمه حملهنقطه ـمحلی انجام داد ـ

کجی به خود  تازگی در قدرت گرفتنش نقش ایفا کرده بود، دهنجسورانه به دولتی بود که واشنگتن به

 شد. امریکا که نباید نادیده گرفته می

ی  در کیفیت زرادخانه  چنینهمی جاسوسی، اما  عرصهویژه در  منابع امریکا بسیار فراتر از روسیه است، به

سازی آن کرد. اما درست همان  تریلیون دالر صرف بهینه ی رکود بزرگ یکای، که اوباما در میانههسته

های پنتاگون میادین نبرد دنیپر را زیر نظر دارند، فقط کسری کوچک از تسلیحات  چینموقعی که دسیسه

تر از آن از جانب دوستان اروپاییِ زلنسکی(. همچنان باید  شوند )و بسیار کمن میی اوکرایامریکایی روانه

توان با نیروهای نیابتی از پا درآورد یا نه. به لحاظ ایدئولوژیک،  ببینیم که آیا قدرتی صنعتی نظیر روسیه را می

اند  وند و اخبار را انباشتهشهایی که نیروهای پوتین در میادین نبرد مرتکب میها و قساوتشجاعت اوکراینی

گشاد توانسته  ی دموکراسی و خودکامگیِ غول دهانهای کاخ سفید دربارهتر از لفاظیدر عمل بسیار بیش

ای وابسته  ی بازیبدون شک ایدئولوژی رسمی به ادامه   متحد و اروپا برانگیزد.  حمایت از کیف را در ایاالت
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ی جهانی، و  اهد کرد.« در واقعیت، اوکراین محتاج درگاه صحنهاش را تعیین خواست که »اوکراین نتیجه

ها است. زلنسکی به کار گمارده شده تا با جاروجنجال توییت  وابسته به تسلیحات و اطالعات امریکایی

تندی به او هشدار داد که دیگر نباید در  تری انجام دهد ــ و بایدن بهمتحد باید کار بیش کنند که ایاالت

ی  [ زلنسکی هم مطابق انتظار فتیله20کند ناسپاس باشد.]همه کمکی که از امریکا دریافت مینبرابر ای

ــتوییت سپتامبر  در  ناتو  به  سریع  پیوستن  برای  او  تقاضای  کشید.  پایین  را  جیغ هایش  با  ودادهای  که 

یوان، مشاور امنیت  ــ با واکنش سرد جیک سال رو شد آلود ریگا، تالین و اتاوا کوچولوی شجاع روبهلذت

 وخطاب سفیر پیشین ایاالت متحد در کیف مواجه شد. ملی، کنارگذاشته شد و زلنسکی با عتاب

سرشت کشاکش دولت بایدن با روسیه آشکارا »امپریالیستی« است، به این معنا که هدف از آن تغییر رژیم 

بایدن راهی برای رسیدن به این هدف متحد بر اوراسیاست. اما روشن نیست که   و تحکیم هژمونی ایاالت

ای نطلبیده بود، همانند تهاجم ای برای جنگی در این ابعاد نداشت: این جنگ هدیه داشته باشد. دولت او برنامه 

تر از ؛ اما تغییر رژیم در عراق حدود سیزده سال به طول انجامید و نتایجش واضح 1990 صدام به کویت در 

درباره  که  ک آن است  بسیاری جنبه شان بحث  از  ولو نیم.  است،  بوده  نعمت  بایدن  برای  روسیه  تهاجم  ها، 

و دستاورد بزرگی در نزدیکی اروپا به واشنگتن حاصل   تحریکات داخلی در آهنگ مقبولیتش نمایان نشده 

ها: شکوفایی داخلی شده است. به بیان دیگر، جنگ اوکراین انحرافی بزرگ است از اولویت واقعی دموکرات 

تضمین برتری امریکا در رقابت استراتژیک با چین، که ایاالت متحد امید دارد در وقت مقتضی رژیمی  برای 

های واشنگتن گذارد و از چند سو واکنش ی کشاکش پا به میدان می جا پنجمین گونه دیگر بر سر کار بیاید. این 

و   2021 ن و تایوان مدام در زمستان ها میان اوکرای کند: نبرد آتی با پکن. شباهت به اوکراین را تعیین می 

ابتداییماه  تا عدم پیش کشیده می   2022 های  از استدالل شد  بایدن  با پوتین توجیه شود. مقامات  مذاکره 

کردند؛ هرگونه »راه متحد استفاده می  »پکن در حال تماشاست« در حکم دلیلی برای واکنش شدید ایاالت 

نشانه  حکم  در  پکن  را  پوتین  برای  ایاالت گریز«  قدرت  فرسایش  از  ای  یکی  کرد.  خواهد  قلمداد  متحد 

ها، بوده است، ضمن ها، در توجه کاخ سفید و نیز تلفات امریکایی های اصلی بایدن همان تحدید هزینه دغدغه 

ی متحد، نقطه  برد. دورنمای کشاکش میان چین و ایاالت که دستورکار داخلی و خارجی موجود را پیش می آن 

 کند. های جنگ اوکراین را تعیین می ی سه دولت اخیر واشنگتن، آخرین سدی است که پویه تمرکز واقع 

۷ 

ی دفاعی، مقاومت ملی، برتری  جویانهداخلی، تالفی های متفاوت کشاکش ــکنش میان این گونهبرهم

کشاکش    امانی پدید آورده است. پس از نظامی شدنی تصاعدی بیــ پویه امپریالیستی، چین و امریکا

اند. تهاجم پوتین،  ، واشنگتن و مسکو نیروها را در هر یک از نقاط برخورد افزایش داده2014 داخلی در
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تر همراه شد که به دست  کننده در افزایش تنش، با بسیج نظامی و اقتصادی بلوکی بزرگحرکتی تعیین

س آرام را نیز از نظر دور  ی اقیانو شد و کشاکش آتی در حوزهکشور آن سوی اقیانوس اطلس رهبری می

ها را  دمند، این پویهافروزهای سی دولت غیرمتخاصم بر این کشاکش میجا که جنگداشت. از آننمی

 توان معکوس کرد.  احتماالً نمی

های متخاصم محصول این تشدید تنش است. در ماه مارس، موضع  های جنگی طرفسرشت خطیر هدف

نشینی نیروهای  وسخت( و عقبهای سفتطرفی )با تضمیناع از بیکیف در مذاکرات صلح استانبول دف

مسکو به مناطق پیش از آغاز تهاجم بود. در آوریل، ایاالت متحد زیر پای مذاکرات روسیه و اوکراین را  

[ امروزه  21خالی کرد و این پیام را رساند که، از نگاه غرب، پوتین طرفی نیست که بتوان با او مذاکره کرد.]

کیف خواهان بازگشت کامل کریمه به اوکراین است. مسکو خواستار پیمانی با ناتو بود و پا به جنگی    روز،

اش در سراسر اروپای شرقی بود و  دردسر هژمونیعیار گذاشته است. واشنگتن به دنبال گسترش بیتمام

کننده در انتخابات  ینوپنجه نرم کند که عاملی تعی ی سوخت دستهای فزایندهدر عوض وادار شده با قیمت

درباره منفی  و  ممتنع  آرای  به  نگاهی  با  است.  اکتبر سال جاری،  کنگره  در  ملل  در سازمان  اوکراین  ی 

ها در اوراسیاست  توانست خاطرنشان کند که واشنگتن دقیقاً در حال از کف دادن حمایتبرژینسکی می

ــ و   میانه، چین، ایران، ویتنام و الئوس   های آسیایهندوستان، پاکستان و سریالنکا و نیز جمهوری ــ

دوسوم افریقا، از الجزایر، سودان و اتیوپی تا کنگو، اوگاندا، تانزانیا، موزامبیک، زیمباوه و افریقای جنوبی.  

 ی )بخش اعظم( امریکای التین.  عالوهآن، بهمتحد مانده و ناتو و کشورهای آسه حاال ایاالت

پویه این  در وهلههای تشدیدشونحاصل  فاجعهده  تعمیق  اول  است.  ی  بوده  اوکراین  داخلی  بار کشاکش 

اجتماعی در این کشور درست برخالف جنگ جهانی دوم بی گرایانه است،. آخرین  اندازه واپستحوالت 

سازی زمین بود که ناخشنودی بسیاری به بار  ی مصوب زلنسکی پیش از آغاز جنگ قانون خصوصیالیحه

  میلیون کارگر اخراج شده ی بحران اقتصادیِ رو به وخامت که در آن بیش از یکدر مبانه  آورد. امروزه روز، 

ها تن دیگر در درصد است، گرچه میلیون 35کاری  و نرخ بی اند ــها ویران شدهدرصد مجموع خانه 7و  

را ترک کرده را هم  راستیــ دست اندسن کار کشور  اکثریت  زلنسکی، که  را  های دولت  دارند، فرصت 

های فعلی  ی حمایتدرصد نیروی کار را از دایره 70اند تا قانونی به تصویب برسانند که  غنیمت شمرده

های کارگری در برابرش ایستاده بودند. کشاکش  کند؛ اقدامی که پیش از جنگ مخالفان در اتحادیهخارج می

دستان« روسیه دستگیر  ت، ادامه دارد و »همی مرگ و فالکشده، در میانهگرفتهداخلی در مناطق بازپس

 شوند تا مجازات شوند.  می
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ای با واشنگتن شکستی قاطع خورده است.  ها برای تحمیل معاهدهدفاع مسکو از خود در برابر ناتو و تالش

بینی در این کشور جا خوش کرده است. با  پیش ی قابلوضعیت رسمی اوکراین هرچه باشد، ناتو تا آینده

مایل مرز مشترک با این بلوک خواهد داشت و بالتیک به دریای   تن سوئد و فنالند، روسیه هشتصدپیوس

رغم تحوالت پُرشتاب جدید پیش  ناتو بدل خواهد شد و کالینینگراد موردی نابهنجار و منزوی خواهد بود. به

فاع بدل خواهد  شود و به جنگی فرسایش برای د از زمستان، جنگ روسیه برای تصرف منطقه متوقف می

متحد بازی   که ایاالتزمان، با وجود آنآورد. همهای اقتصادی زیادی به بار میشد که در نهایت هزینه

پنجم  گیری یکای برای بازپسآید اوکراین استراتژی نظامیدهد، به نظر نمیوبن تغییر میخود را از بیخ

اگر آن باشد.  ادعا میخاک خود داشته  زلنسکی  باشد،  کطور که  اوکراین تصرف مجدد کریمه  ند، هدف 

جا، یگانه تاکتیک  جنگ کیف نیز با سرکوب مناطق شورشیْ خصلتی نوامپریالیستی پیدا خواهد کرد. تا این

»مفهوم   سند  حین،  این  در  است.  جنگ  دادن  کش  روسیه  در  رژیم  تغییر  به  رسیدن  برای  باید  دولت 

بست مقابل  دلسردکننده است، سی و چند دولت عضو را در بنواقع  ، که به2022 استراتژیک« ناتو در سال

های بزرگ اروپا پس از پایان جنگ سرد  کند. در سطح نظری، دولتسر واشنگتن به صف میپکن پشت

هم چهارچوبی  بر  تکیه  با  چندفرهنگیسازانهتوانستند  جهانی  لحاظ  به  و  گفتهتر  به  که  برخی  تر  ی 

متحد برقرار   داد، توازنی را میان روسیه و ایاالتهای نوظهور میدان میدرتهای امریکایی به قاستراتژیست

کنند. ایستادن در برابر این نتیجه فقط مختص این باور نخبگان سیاست خارجی ایاالت متحد نیست که  

سلطهمی بدیل  پنجاهگویند  از  پس  است.  جهان  سطح  در  آشوب  امریکا  تحلیل ی  استقالل  رفته،  سال 

ویژه آلمان پس از هر بحران  اند. بهای ضدهژمونیکاروپایی فاقد منابع مادی و خالق برای پروژههای  دولت

بیش اوکراین،  مالی،  بحران  یوگسالوی،  بیشجدید،  و  میتر  ناتو  پابند  اصطالح  تر  »خوابگردها«  شود. 

ی اول استفاده های بزرگ به مغاک جنگ جهانماندگاری است که کریستوفر کالرک برای فروافتادن قدرت

دهه در  اروپایی2020 یکرد.  خندان،  هشیارتر،  بسیار  شادمانها  و  بابت  تر  سرخوشی  ضمن  و،  ترند 

 شوند.  متحد برده می بسته به سوی کشاکش جهانی برای سروری ایاالت «شان، کت»خودآیینیِ استراتژیک

 

 Susan   ینوشته Five Wars in One: The Battle for Ukraine ای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

Watkin شود. زیر یافته می  لینک. اصل مقاله در این 
 

 ها یادداشت 
[1]. Ernest Mandel, The Meaning of the Second World War, London and New 

York 1986. 

[2]. Mandel, Meaning of the Second World War, p. 156. 

https://newleftreview.org/issues/ii137/articles/susan-watkins-five-wars-in-one


948 
 

[3]. Mandel, Meaning of the Second World War, p. 45. 

 هاست، بنگرید به:ی جنگ اوکراین، که بحث فعلی متکی به آن تر درباره بحثی قدیمی  برای [. 4]

Watkins, ‘An Avoidable War?’, Volodymyr Ishchenko, ‘Towards the Abyss’ and 

Tony Wood, ‘Matrix of War’, NLR 133/134, Jan–April 2022. 

های شوروی پایبندند، و  به زبان روسی برای کسانی که همچنان به دورنما و ارزش»سووُک«: اصطالحی تحقیرآمیز    [. 5]

 داری خو بگیرند. بنگرید به: ی سرمایه اند با جامعه نتوانسته

Anna Arutunyan, Hybrid Warriors: Proxies, Freelancers and Moscow’s Struggle 

for Ukraine, London 2022, p. 19. 

های نخست  کند، در ماه که اکنون در لندن زندگی می   مسکو نیوز نگار لیبرال روس و سردبیر پیشینِ  آروتونیان، روزنامه 

نگاری نادری از دونباس در زمان خیزش میدان ارائه  به بسیاری از مناطق شرق و جنوب اوکراین سفر کرد و قوم  2014

 داد.  

پنجاه عضو    [. 6] و  روسیه،  فدرال  امنیت  پیشین سرویس  قاتل، عضو  گیرکینِ  میلیاردر  از  میلیشیایش،    مندقدرت ایگور 

گیرند، درست یک هفته پس از اعالن تشکیل  یف پول می راستی و بسیار مذهبی روسی به نام کنستانتین مالوفه دست

تر طول نکشید که مسئول روابط  اسط ماه مه بیش به دونباس رسید. تا او  2014آوریل    12جمهوری خلق دونتسک در  

ماه بعد الکساندر    وزیر جمهوری خلق دونتسک »انتخاب شد«، و سه یف، الکساندر بورودای، به عنوان نخست عمومی مالوفه

نظامیان  ی دونتسک بود، جای او را گرفت. خود شبه سربازان، که زادهراستی سازمان محلی کهنه زاخارنکو، رئیس دست 

 دادند.  ها را تشکیل می سوم افراد آن تر از یکهای روس« کم ی دونباس بودند و »تروریست اغلب جنگجویانی زاده 

[7]. Ivan Katchanovski, ‘The Hidden Origin of the Escalating Ukraine–Russia 

Conflict’, Canadian Dimension, 22 January 2022. 

[8]. Arutunyan, Hybrid Warriors, pp. 14–16 (Mariupol), 68–75 (Odessa). 

[9]. Polling by the Kiev International Institute of Sociology, April 2014, cited in 

Arutunyan, Hybrid Warriors, p. 123. 

[10]. Volodymyr Ishchenko, ‘Russia’s Military Keynesianism’, Al-Jazeera, 26 

October 2022. 

[11]. ‘Conflict with Ukraine: September 2022’, Levada Centre, 7 October 2022. 

[12]. Rating Group, ‘Seventeenth National Survey: Identity, Patriotism, Values’, 

Kiev, 23 August 2022. 

[13]. Yaroslav Trofimov and Matthew Luxmoore, ‘Ukraine’s Zelensky Says a 

Cease-Fire with Russia, without Reclaiming Lost Lands, Will Only Prolong 

War’, WSJ, 22 July 2022. 

 درصد است.   90درصد بود؛ حاال بیش از  30وحوش پیش از جنگ، نرخ مقبولیت زلنسکی حول 



949 
 

[14]. Rating Group, ‘Seventeenth National Survey’. 

[15]. ‘Ukraine Support Tracker’, IfW/Kiel Institute for the World Economy, 

October 2022. 

 ی ارقام تعهدشده پرداخت نشده است.  همه 

[16]. For example, Dan Sabbagh, ‘Surprise Counterattack Wrong-Foots Invaders 

and Shows Sophisticated Battlefield Tactics’, Guardian, 9 September 2022; 

Patrick Wintour, ‘Battle of Nerves: How Advances on the Field Are Helping 

Europe Recover Its Resolve’, Guardian, 14 September 2022. On US planning for 

the operation, see Julian Barnes, Eric Schmitt and Helene Cooper, ‘The Critical 

Moment Behind Ukraine’s Rapid Advance’, NYT, 13 September 2022. 

[17]. Leon Panetta, ‘It’s a proxy war with Russia, whether we say so or not’, 

Bloomberg TV, 17 March 2022. 

[18]. ‘Are Sanctions on Russia Working?’, Economist, 25 August 2022. 

[19]. For a critical assessment see Perry Anderson, American Foreign Policy and 

Its Thinkers, London and New York 2015, pp. 197–208. 

[20]. Yasmeen Abutaleb and John Hudson, ‘Biden Scrambles to Avert Cracks in 

Pro-Ukraine Coalition’, Washington Post, 11 October 2022. 

[21]. Roman Romaniuk, ‘From Zelensky’s “Surrender” to Putin’s Surrender: 

How the Negotiations with Russia Are Going’, Ukrainska Pravda, 5 May 2022. 

 

 

 3mk-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

 

  

https://wp.me/p9vUft-3mk


950 
 

 

 ی دار هیو سرما تیجمع

 

 2023 ژانویه  11

 نس مهی. خی: مارتا اینوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

ت بجای تأمین معیشت را  ستواند خوا[ که از قبل تصرف شده، نمی1شود]کس که در دنیایی زاده می»آن

ترین سهم از غذا ندارد، و در جایی که  را نخواهد، حقی به کوچکاز والدینش طلب کند و اگر جامعه کار او  

 [ 2ای برای او وجود ندارد.«]شود. در ضیافت بزرگ طبیعت هیچ جای خالیتفاده میسبالا هست

مالتوس»الس با  انتقادی  مبتذلزنی  به  تنزل  ناگزیر  توجیهگرایی  به همراه  تراشیترین  را  بورژوایی  های 

 [ 3دارد.«] 

ل به »افزایش جمعیت« یا »انفجار جمعیت« را خواه در مقامِ تبیین اصلیِ انبوه  سها همیشه تومارکسیست

از توسعه ناشی  )مانند بیی سرمایهمشکالت  آلودگی محیطداری  زیست و   کاری، فقر گسترده، قحطی، 

خواه   و  توجیه  چون همغیره(  و  غیرعلمی  امری  مشکالت،  این  بر  غلبه  اصلیِ  دانمانع  رد  ستراشی  و  ته 
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ی بین رشد جمعیت، رشد ی رابطههای مالتوسی و نئومالتوسی درباره[ از سوی دیگر، رد تحلیل4اند.]کرده

ی جمعیت  اقتصادی، و کیفیت زندگی، با تکوین یک چارچوب نظریِ مارکسیستیِ بدیل و جامع برای مطالعه

رابطه پویش  طریق  از  دارم  قصد  من  است.  نبوده  شیوههمراه  بین  سرمایه  یی  )ساختارها،  تولید  داری 

میر و مهاجرت، به شرح و بسط چنین چارچوبی کمک کنم. وفرآیندها و تضادهای آن( و باروری، مرگ

ی  شده برای موضوع، به تحلیل عوامل سیاسی، قانونی و ایدئولوژیک رابطههای تعییندلیل محدودیت به

شیوه نمیبین  جمعیت  و  تولید  عناصی  این  و  پردازم.  روبنایی  بین  چنینهمر  و  ملی  هر  شرایط  المللیِ 

داری است. من  های اجتماعی سرمایهبندیگر تنوع جمعیتیِ موجود در صورتبندی اجتماعی بیانصورت

ی  ی نظریهی تولید محدود خواهم کرد تا نقطه آغازی نظری در روند توسعهتحلیل خود را به سطح شیوه

جمعیت«، استدالل خواهم کرد که اگر تغییرات کیفی  مارکسیستی جمعیت ایجاد کنم. با توجه به »افزایش  

جای انباشت سرمایه، ارضای نیازهای مردم به هدف تولید تبدیل شود،  ی تولید اتفاق بیفتد و بهدر شیوه

ها  تواند در آینده به مشکلی بزرگ تبدیل شود. برخالف تصور رایج در میان مارکسیسترشد جمعیت می

این بر  جمع مبنی  مسئله  گذار  که  دوران  در  دقیقا  که  کرد  خواهم  استدالل  است،  کاغذی«  »ببری  یت 

 ای مهم تبدیل خواهد شد.  سوسیالیستی است که رشد جمعیت به مسئله

 داری و جمعیت سرمایه

اندازهاز نقطه دارد که  اساسیِ جمعیتی وجود  را در هر زمان  نظر جمعیت شناختی، دو فرآیند  ی جمعیت 

ومیر )فقط  باروری )فقط ورود(، مرگ آیندهای ورود و خروج از نظامِ ]جمعیتی[ ــکند: فرمشخص تعیین می

خروج(، و مهاجرت )هم ورود و هم خروج(. اثر تراکمی چنین فرآیندهایی نرخ رشد جمعیتی مشخص را نیز  

ومیر  گتعیین خواهد کرد. با فرض یک نظام جمعیتی بسته )بدون مهاجرت(، اگر نرخ زادوولد باالتر از نرخ مر

یابد، یا اگر  ومیر باالتر از نرخ زادوولد باشد، کاهش مییابد، اگر نرخ مرگباشد، اندازه جمعیت افزایش می

ومیر و مهاجرت  ماند. در هر زمان مشخص، باروری، مرگمیر و زادوولد برابر باشد، ثابت میونرخ مرگ

عبارت دیگر،    آینده را تعیین خواهد کرد. بهتابعی از توزیعِ سنی و جنسیتی موجود است و ساختار جمعیتی  

کننده، و هم پیامد یا اثرِ فرآیندهای  ساختار جمعیت )یعنی توزیع سنی و جنسی جمعیت( هم پیشایند، یا تعیین

 ومیر و مهاجرت( است.  عنوان مثال باروری، مرگجمعیتی )به

های طبیعی و اجتماعی  جمعیتی و محیطاین ساختار و فرآیندهای اساسی جمعیت، پیوند بنیادین بین نظام  

یابد. از دیدگاه علوم اجتماعی، موضوع نسبتاً ساده  است؛ تغییرات در دومی در تغییراتِ اولی بازتاب می  آن

عنوان متغیرهای وابسته )یا مستقلی(  توان بهاست. برای اهدافِ تحلیلی، ساختار و فرآیندهای جمعیتی را می

های محیطی،  غذا، کیفیت  چونهمای از متغیرهای مستقل یا وابسته،  ی مجموعهواسطهدر نظر گرفت که به

اجتماعی و غیره تحت اقتصاد، قشربندی  تعیین میمذهب، فرهنگ،  یا  قرار گرفته  دیدگاه تاثیر  از  شوند. 
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تر است زیرا بررسی آن در چارچوب دو سطح مختلفِ تحلیل ضروری  نظری مارکسیستی، موضوع پیچیده

داری بر ساختار و فرآیندهای جمعیتی  ی تولید سرمایهبندی اجتماعی. شیوهی تولید و صورت: شیوهشودمی

داری  رمایهس های اجتماعیبندیهای خاص تاریخی که در تمام صورتی نهایی« و به شیوه»در وهله

می تاثیر  است،  ویژگیمشترک  دیگر،  سوی  از  بینگذارد.  و  ملی  روبنایی،  صورتالمللیِ  های  بندی  هر 

شیوهرمایهساجتماعی   تأثیر  بیشداری   « را  تولید  تاریخاً مشخص( می متعین«ی  این  5کند.])یعنی  در   ]

دلیل  وضوح بیان کنم. به  داری و جمعیت را بهرمایهسی تولید  بخش سعی خواهم کرد پیوندهای بین شیوه

میر و مهاجرت بررسی وتر از مرگرا عمیقهای فعلی رشد جمعیت، من آننقش حیاتی باروری در تعیین نرخ 

 خواهم کرد.  

 داری و جمعیت  ی تولید سرمایهشیوه

داری و جمعیت در اصلِ ارتش ذخیره کار یا جمعیت مازاد نسبی  ی تولید سرمایهی کلی بین شیوهرابطه

ی کارگر است.  کارِ طبقهکار و کمهای بیمنطق انباشت سرمایه مستلزم ایجاد بخش[  6شود.]متجلی می

دار  ی سرمایهی جمعیت نه توسط جمعیت، بلکه توسط نیازهای سودِ طبقهی بین سطح اشتغال و اندازهرابطه

شود. گذاری شده در یک زمان معین آشکار میی سرمایهشود که در ترکیب ارگانیکِ سرمایهتعیین می

ی کارگر مزدبگیر  وبیش مساعدی که در آن طبقهوضوح اشاره کرد، »... شرایط کم طور که مارکس بههمان

این    [7دهد.«]داری را تغییر نمیوجه خصلت اساسی تولید سرمایههیچکند، بهخود را حمایت و تکثیر می

 ستقل از آن است: تفاوت و م بدان معناست که انباشت سرمایه نسبت به نرخ رشد جمعیت بی

که  ی کارگر... اینی کار با افزایش طبقهسان است و نه عرضه»نه تقاضا برای کار با افزایش سرمایه هم

حال همواره مازادی از   این کند، و باافزایش طبیعی تعداد کارگران الزامات انباشت سرمایه را برآورده نمی

 [  8ست.«]ها وجود دارد، تناقض ذاتی حرکت خود سرمایه اآن

المللی  انحصاری و امپریالیسم منجر به بین  یاز لحاظ تجربی، عمکردِ اصلِ ارتش ذخیره کار در بافتار سرمایه

بی مداوم  حضور  کار،  ذخیره  ارتش  صورتشدن  در  ناقص  اشتغال  و  سرمایهکاری  اجتماعی  داری  بندی 

بیعالوه پیشرفته و رشد ــ ناقص بر  اشتغال  و  اجتماعی ای در صورتهای حاشیهبخش  ــ کاری  بندی 

 [ 9شود.] ی امپریالیسم میداری تحت سلطهسرمایه

 از نظر مارکس اصلِ ارتش ذخیره کار عبارتست از 

ی تولید  داری است؛ و در واقع هر شیوهی تولید سرمایهی جمعیت که مخصوص شیوه»... قانونی درباره

های آن معتبر است.  را دارد که از لحاظ تاریخی تنها در محدودی خود  تاریخیِ خاص قوانین جمعیتی ویژه
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ها دخالتی  قانون انتزاعی جمعیت تنها برای گیاهان و حیوانات وجود دارد، و فقط تا جایی که انسان در آن

 [ 10نکرده باشد.«]

نرخ رشد  داری، جمعیت،  ی تولید سرمایهکنم که در شیوهمن این »قانون جمعیت« را بدین معنا درک می

آن هر چه که باشد، در رابطه با تقاضا برای کار همیشه »اضافی« است. اصلِ ارتش ذخیره کار توجه ما را  

های  کاری و فقر ویژگیدهد که بیکند؛ نشان میهای کمی پیامدهای انباشت سرمایه جلب میبه جنبه

باشت سرمایه ریشه دارند، نه تأثیر  داری هستند که در منطق خودِ انهای اجتماعی سرمایهبندیذاتی صورت

حال   این [ با 11گرایش دائمیِ تمام زندگیِ جانداران برای افرایشی فراتر از غذای آماده شده برای آن.«]  »...

داری و جمعیت الزم است که اصل ارتش ذخیره کار  ی تولید سرمایهی بین شیوهبرای درکِ کامل رابطه

انباشت سرمایه در نظر بگیریم.  ای مربوط به جمعیتپیامده  یکی از متعدد عنوان  را به شناسیِ فرآیند 

آید و نباید با مفاهیم  ی کلیدی در تحلیلی است که در ادامه میکنندهفرآیند انباشت سرمایه عامل تعیین

شود، اشتباه گرفته شود.  ی اقتصادی فهمیده میگونه که در نظریهگذاری، آنی اقتصادی یا سرمایهتوسعه

اقتصادی نیست که منحصراً از معیارهای فنی کارآمدی پیروی کند؛  صرفاً  آیند انباشت سرمایه فرآیندیفر

ی طبقاتی  ی سطح مبارزهی فرآیندی سیاسی است و بدین ترتیب بازتاب دهندهبلکه بیش از هر چیز نتیجه

بندی معین اجتماعی در زمانی ی یک صورتتضاد بین مناسبات و نیروهای تولید، که مشخصه  چنینهمو  

شود.  « مینیمتعهایی که نیاز به بررسی نظری و تجربی دارد، »بیشنتیجه، همیشه به شیوه معین است. در

کنم، و بنابراین  می  ی تولید، دنبالترین سطح، سطح شیوهکه من تحلیل را در انتزاعی جاآن حال، از این با

برای همه سرمایه  انباشت  جمعیتی  و  اقتصادی  پیامدهای  تعیین  دنبال  اجتماعی بندیی صورتبه  های 

دهم. این پیامدهای  ی بحث شرح نمیاز توسعه  های متعدد آن را در هر مرحلهداری هستم، تعینسرمایه

 شرح زیر است:  اقتصادی و جمعیتیِ مرتبط به

کند؛ یعنی نسبت نیروی کار شاغل،  در تقاضا برای نیروی کار را تعیین میکمی  یه تغییرات  ( انباشت سرما1

 کند.ی کار( تعیین میکار را در هر زمان معین )اصل ارتش ذخیرهدچار اشتغال ناقص و بی

منسوخ  های قدیمی  کند؛ مهارتدر تقاضا برای نیروی کار را تعیین می  کیفی( انباشت سرمایه تغییرات  2

ها در برخی موارد به نوعی مهارت تبدیل شوند، و فقدان مهارتهای جدید مورد تقاضا میشوند، مهارتمی

عنوان  [؛ به12است،]  تغییراتی در روابط فنی تولید شود. تغییرات کیفی در تقاضا برای کار متضمن  می

هایی که عوامل تولید باید داشته  هارتدهی فرآیند تولید. این تغییرات در انواع م مثال تغییرات در سازمان

 یابد.  باشند بازتاب می
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تغییرات در روابط فنی تولید در )الف(    چنینهم( اثرات ترکیبیِ تغییرات کمی و کیفی در تقاضا برای کار و  3

تغییراتِ تقسیم اجتماعی  ؛ و )ب( در  بندی بین تولید خانگی و تولید مادیتغییراتِ مفصل

می  کار الف( یابد تجلی  نسلیِ(   .  و  روزانه  اجتماعیِ  و  جسمانی  )زیستی،  بازتولید  اصلی  منبع  به  خانواده 

ی کارگر(. این مبنای مادی  دار، طبقات میانی و طبقهی سرمایهشود )یعنی طبقهمناسبات تولیدی تبدیل می

شیوه  در  جنسیتی  سرمایهتبعیض  تولید  جنی  دو  از  هریک  است.  تحتبه  سداری  متفاوتی  تأثیر  طور 

در   شود. ب( عنوان کارِ خانگی تعریف میگیرند و کارِ زنان در درجه اول بهفرآیندهای مذکور در باال قرار می

عنوان فرآیندهای تمایز جنسی و  سطح تقسیم اجتماعی کار، تبعیض جنسیتی و تخصصی کردن خانواده به

ات اساسی در انباشت سرمایه تغییر  شود که از نظر تاریخی در پاسخ به تغییرقشربندی جنسی آشکار می

 [ 13کند.]می

هایی  شرطتواند پیشو تغییرات آن است و می  هاگذاریمحل سرمایهی  کننده( انباشت سرمایه تعیین4

انباشت سرمایه تر ایجاد کند )مثال از طریق کشف منابع جدید، الحاق قلمروهای جدید، ی بیشرا برای 

بواسطهبهره منابع  از  بهتر  پیشرفتبرداری  توسعهی  فناوری،  جادههای  بنادر، شهرها،  و/یا  ی  غیره(  و  ها 

های موجود و نیروی کار متمرکز در مناطق شهری(. این  قبلی )مثال زیرساختگیری از شرایط مساعد  بهره

تر کند.  بندی اجتماعی معین را نیز بیشتواند زوال شهرها و مناطق در یک صورتدهد که مینشان می

ی نابرابرِ مالزم آن، که شدیدترین نمودهای خود را در کشورهای  بنابراین فرآیندهای »شهرنشینی« و توسعه

 یابد، بازتابی از فرآیندهای خاص انباشت سرمایه هستند. مستعمره و نومستعمره می

شود های مذکور در باال نتیجه میه[ با توجه به گزار14دهد.]ای از موارد فوق را نشان مینمودار یک خالصه

 کند: که انباشت سرمایه موارد زیر را تعیین می

امکانای معین:  در جامعه  توزیع جمعیت  الف( آن  اشتغال در  به مناطفی که  به نظر  جمعیت  پذیر 

کند. بنابراین در هر  شود ترک میساز میآورد و مناطقی را که امرار معاش در آن مشکلرسد هجوم میمی

«تر یا «مدرن« تر از سایر  یافتهحال »توسعهتر و در عینبندی اجتماعی، برخی مناطق پرجمعیتصورت

 مناطق است. 

ی  سگیری ترکیب سنی و جنای معین در شکل: نوع تقاضا برای کار در منطقهار جمعیتساخت ب(  

تر  هایی بیانجامد که بیشتواند به ایجاد مکانعنوان مثال، تقاضا برای کار مردانه میجمعیت نقش دارد. به

 ای التین(.  های نفتی امریکجمعیت آن مردان هستند )برای مثال مناطق معدنی آفریقای جنوبی یا میدان

های مهارتی و تحصیلی  : تغییرات کیفی در تقاضا برای نیروی کار در تغییر الزامترکیب جمعیت  ج(  

های  عنوان مثال تغییر از کشاورزی به بخشاست )به  ساختار شغلیمعنای تغییر در  شود. این بهنمایان می
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و درنتیجه    ت در توزیع درآمدتغییرا ؛  سطح تحصیلی جمعیتتغییرات در  ثانوی و ثالث ]اقتصاد[(؛  

تغییر در ترکیب  های خاصی از جمعیتی معین و در نهایت  تغییر در استاندارد زندگی و سبکِ زندگی بخش

طور  شود که بهگونی فرهنگی و ایجاد عوامل روبنایی نیز میکه منجر به ناهم  نژادی و قومی جمعیت

گذارد. توزیع اعضای جمعیتیِ معین  می  تأثیرمشابه   های ساختاری متفاوتی بر رفتار افراد تحتِ محدودیت

یک  قشربندی اجتماعی  شناسان آن را  دهد که جامعههای فوق، مبنایی را تشکیل میبندیدر دسته

 نامند.  ی معین میجامعه

میان صورت  فرآیندهای مهاجرت د(   و  ساختار، بنددرون  معناست که  بدان  این  اجتماعی:  های 

توزیع و ترکیب جمعیت همواره در واکنش به فرآیندهای اقتصادی و جمعیتیِ ناشی از انباشت سرمایه در  

 نوسان است.  

بورژوازی، خانوارهای دهقانی  ی کارگر، خرده: یعنی نسبت طبقهترکیب خانوار برحسب طبقه ه(  

شود. البته ترکیب خانوار که به  بندی اجتماعی معین، در زمانی معین یافت میه که در یک صورتو غیر

این ترتیب تعریف شده است، همتای ساختار طبقاتی است؛ که برای درک تاثیرِ بافتارهای کیفی متفاوت و  

کند، بسیار مهم  طور کلی مشخص میبندی اجتماعی را بهومیر و نرخ باروری که یک صورتموثر بر مرگ

 است.  

بر اساس موارد فوق به این نتیجه رسیدم که انواع فرآیندهای مهاجرت، ترکیب خانوار، قشربندی اجتماعی، 

معین در    داریرمایهسبندی اجتماعی  ی یک صورتکنندهساختار، ترکیب و توزیع جمعیت، که مشخص

انباشت  سزمان معین ه ی نهایی« توسط انباشت  اند؛ یعنی »در وهلهسرمایهتند، همگی اثرات ساختاری 

بندی اجتماعی  های خاص صورتهای بخشمیر برحسب ویژگیوشوند. باروری و مرگسرمایه تعیین می

- های مرتبط با طبقه، پایگاه اجتماعیتفاوت  چنینهمروستایی و  -ها شهری متفاوت است )یعنی تفاوت

ی توزیع جمعیت در  کنندهکه انباشت سرمایه تعیینبا توجه به این  اقتصادی، قومیت و غیره وجود دارد(. 

شود که انباشت  دهند، نتیجه میومیر را نشان میهایی است که الگوهای متفاوت باروری و مرگتمام بخش

ی اثرات  ی پیچیدهبندی خاص از طریق شبکهومیر را در سطح کل یک صورتسرمایه باروری و مرگ

 توان در مورد مهاجرت نیز به کار برد.  کند؛ همین استدالل را میقبال بیان شد، تعیین میکه   ایساختاری

 رمایه سشناختی انباشت اقتصادی و جمعیت -داری و پیامدهای اجتماعی رمایهس:  1جدول 
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 [ 15]باروری

ی متفاوت پرداخته خواهد شد. اول، بررسی عوامل  ی باروری از دو زاویهبه موضوعِ عوامل تعیین کننده

بر عقالنیتِ فرآیندهای تصمیم تمرکز  باروری و دوم،  تولیدمثلی، که  کلی  به رفتار  با توجه  گیری خانوار 

پایگاه اجتماعی از نظر تحلیلی، هیچ  -براساس طبقه و  تغییر ساختاری  نظریهاقتصادی متفاوت است.  ی 

و  نمی تحلیل  کالن  و  خرد  سطوح  بررسی  آن  چنینهمتواند  متقابل  نظریه  روابط  بگیرد،  نادیده  را  ها 

 مارکسیستی نیز از این قاعده مستثنی نیست.  

تسهیل شده است.   گامِ دیویس و بلیک ی باروری توسط اثر پیشکنندهی عوامل کلی تعیینبحث درباره

ساختار   تأثیر  تواند تحتها باروری میدهد که از طریق آنبندی متغیرهایی را ارائه میطبقه  این اثر به ما

ی اصلی فرآیند  اجتماعی قرار گیرد. این متغیرهای میانجی و مشترک در تمامی جوامع، چون از سه مرحله

موثر در مواجهه با حاملگی و  گیرند، عوامل موثر در مواجهه با مقاربت، عوامل  مثل انسان نشأت میتولید

موفق هستند.] زایمانِ  و  بارداری  بر  موثر  شیوه16عوامل  هر  ویژگی[  بر  تولید  های  بندیهای صورتی 

های خاص تاریخی که  ها بر متغیرهای میانجی و باروری، به روشاجتماعی متناظر خود، و از طریق آن

داری، انباشت سرمایه و  ی تولید سرمایهدر بافتار شیوهگذارد.  طور تجربی تعیین کرد، تأثیر میتوان بهمی

کار، قشربندی اجتماعی و غیره احتماالً تأثیر  دهی تولید، تقسیمتغییرات مربوطه در تقاضا برای کار، سازمان
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مثل دارند. علل غیرارادی موثر  ی تولیدگیری و فسخ پیوندها در دورهمستقیمی بر متغیرهای حاکم بر شکل

ی سطح سالمت و  کنندهتاثیر عوامل تعیینطور غیرمستقیم تحتمیرِ جنین بهوری، ناباروری و مرگبر بارو 

ی  تاثیر شیوهطور مستقیم تحتی خود بههای مختلف ساختار اجتماعی قرار دارند که به نوبهی بخشتغذیه

از روش استفاده  ترتیب،  به همین  بارداری، سقطتولیدند.  پیشگیری  در وهلهعقیم  جنین وهای  ی  سازی 

ها و ایدئولوژی جمعیتی  دار است که از طریق قوانین، سیاستی سرمایهتاثیر منافع متغییر طبقهنهایی تحت

 شوند.  بیان می

اقتصادی متفاوت است  - تأثیر مثبت یا منفی متغیرهای میانجی بر باروری برحسب طبقه و پایگاه اجتماعی

های فقیرترِ ساختار  برای مثال، تحت شرایط خاصی زنان متعلق به بخشانجامد.  و به باروری متفاوت می

احتماالً   چنینهمها  شوند؛ آنهای جنسی میاجتماعی، زودتر از زنانی که وضعیت بهتری دارند وارد پیوند

دتر  ها(، و در نتیجه زوکنند )در صورت استفاده از این روشاثرتر ضدبارداری اقدام میهای نسبتا بیبه روش

های واقعی باروری از یک  تند؛ تفاوتسهایی توضیحی هگزارهصرفاً    دهند. موارد فوقتشکیل خانواده می

 طور تجربی مشخص شوند.  بندی دیگر متفاوت است و باید در هر مورد بهبندی اجتماعی به صورتصورت

ی اقتصادی در  رد نظریههای باروری، بر کاربهای نظری غیرمارکسیستی کنونی برای توضیح تفاوتتالش

عنوان کاالهای تولید  [، یا به17عنوان کاالهای بادوام مصرفی]رفتار باروری مبتنی است. چه کودکان به

[، فرض نظری اصلیِ زیربنای این نوع تحلیل این  19شوند][، یا ترکیبی از این دو تلقی  18ی خانگی ]شده 

رسانند.  مندی خود را در چارچوب منابع کمیاب به حداکثر میکنند و فایدهاست که خانوارها عقالنی رفتار می

کند که خانوارهایی با سلیقه یا اولویت خاص، مصرف/تولیدِ  اساساً تصریح می  ی اقتصادی بارورینظریه

مندی  شوند که فایدهعنوان کاالهایی در نظر گرفته میکنند، که از منظر تحلیلی، بهفرزندانی را انتخاب می

که خانوارها درآمد و زمان محدودی در  تراز باشد. با توجه به اینمندی سایر کاالها هماید با فایدهها بآن

توانند های بازار را در نظر بگیرند، کمیت و کیفیت کودکان و سایر کاالهایی که میاختیار دارند و باید قیمت

های  کننده بر محدودیتمثابه رفتار مصرفی باروری بهبخرند یا در خانه تولید کنند نیز محدود است. نظریه

می تاکید  قیمت  و  سلیقهدرآمد  با  خانوارها  بهکند؛   ...« شده  داده  بیشینههای  فایدهعنوان  مندی  سازی 

  _  درآمد، سلیقه و قیمت شوند. بنابراین سه عامل ــها در نظر گرفته میهای درآمد و قیمتتابع ِمحدودیت

مثابه رفتارِ تولیدی خانواده،  تحلیل باروریِ خانواده به [20های اصلی ساختمانِ رفتار باروری هستند.«]بلوک

به نیز  را  چهارمین محدودیت زمان  اضافه می عنوان  عوامل  این  کیفیت  به  و  کمیت  زمینه  این  در  کند؛ 

دار زمان و کاالهای اختصاص داده شده مندیِ تولیدشده در خانوار تابعی از مقکودکان و سایر منابعِ فایده

بازار به درآمد خانواده   های عایدی( تنها زن و شوهر از  1ها خواهد بود. فرض بر این است که »...به تولید آن

ماند؛  های نسبی بازار ثابت باقی می( ساختار قیمت3( در خانه تنها وقت زن مولد است؛  2؛  کنندکمک می
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[ جوهر رویکردِ اقتصادی به رفتار  21و کاالهای مفید کنار گذاشته شده است.«]( تولید مشترک کودکان  4و  

داده می انتخاب  به  اهمیتی است که  در  ترکیبباروری  میان  از  خانوارها  و  های جایشود؛  گزین کاالها 

فایده آنکودکان که  است  ها هممندی  بهکنندانتخاب میوزن  میزان  گونه،  معینی  ترکیبِ  ای که هر 

 ایت مشابهی را فراهم کند. رض

کنند که  ای استدالل میکنندهطور قانعشدت از تحلیل اقتصادی باروی انتقاد کرده و بهشناسان بهجامعه

ی رفتار تولیدمثلی را نادیده گرفته یا به حداقل  های اجتماعی در زمینهاقتصاددانان تمایل دارند محدودیت

جامعه نظر  از  رفتاربرسانند.  ماهیت  تولید  شناختی  در  ریشه  که  رفتاری  است؛  محدودشده  رفتاری  مثلی 

های اجتماعی و اقتصادی  ای از پاداشهای جنسی بزرگساالن دارد و توسط شبکه[ نقش22پروناتالیستی ]

گذارند. این بدان معناست که از منظر  های والدانه را کنار میشود که هر بدیلی بر ایفای نقشحمایت می

ی والدین در انتخاب کمیت و کیفیت فرزندان خود آزاد نیستند. در رابطه با کمیت، معیارهای  شناختجامعه

های  بندیبندی اجتماعی به دیگری متفاوت است؛ برای مثال، امروزه در صورتهنجارین از یک صورت

هایی با  ادهحداقل فرزند پذیرفته شده دو فرزند در هر خانواده است؛ خانو  داری پیشرفتهاجتماعی سرمایه

پذیر  های بدون فرزند بر این مبنا »ناهنجار« هستند. کیفیت کودکان که برحسب اجتماعیک فرزند یا زوج 

تعریف می استانداردهای سالمت و غیره  تغذیه و  آموزش،  انتظارات  شدن،  تا حد زیادی توسط  نیز  شود 

ن و فقرا تحت فشارهای انگیزشی  منداشود. در حالی که ثروتمربوط به اقشار مختلف جامعه تعیین می

غیره(   و  باالی مصرف  )مانند شغل و حرفه، سطوح  انگیزشی ضدزایمان  فشارهای  پروناتالیست هستند، 

ای معکوس بین  اقتصادی است؛ در نتیجه، معموال رابطه-های باالتر پایگاه اجتماعیعموما مختصِ دسته

می را  باروری  و  سلیقهدرآمد  در  تفاوت  براساس  برای کمیتتوان  کیفیت  ها  توضیح    و  فرزندان  متفاوت 

جامعه23داد.] دیدگاه  از  بسط[  کارکردی  الزامات  اساس  بر  پروناتالیسم  وجود  شرایط  شناختی،  در  یافته 

هاست؛ تحت شرایط  مثل گونهشود که مستلزم باروری باال برای تضمین تولیدومیر باال توضیح داده میمرگ

تنها از    ی جهان در حال حاضر است، تجویز تولیدمثل جهانی نهکه مشخصه  چه آن  ومیر کم مانندمرگ

 [  24شود.]ی کامل و آزاد انسان نیز مینظر اقتصادی و اجتماعی نامطلوب است بلکه مانعِ توسعه

از دیدگاه مارکسیستی، درک کامل از الگوهای باروری مستلزم آن است که از این بحث فراتر برویم که آیا  

گویند( یا برعکس، از  گونه که اقتصاددانان میرفتار تولیدمثلی با اِعمال واقعی انتخاب مرتبط است )همان

رکسیستی از پروناتالیسم و تولیدمثل ی تحلیلی ماشود. در اصل، این مستلزم توسعهلحاظ اجتماعی تعیین می

کم فضای نظری الزم برای تحلیل مارکسیستی این موضوعات را  ی این فصل من دستاست. در محدوده

 ایجاد خواهم کرد.  
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عنوان بٌعدی معین از  های والدینی برای هر دو جنس بهبا توجه به پروناتالیسم، که نسخه جهانی نقش

شناختی از رویکرد اقتصادی به تولیدمثل ارزش توصیفی  یافتم که نقد جامعههای بزرگساالن است، درنقش

کند، یاری  های پروناتالیستی محبوس میای که افراد را در نقشهای اجتماعیدارد و به درک سازمندی

ی آن  حال، من با توضیح کارکردی گسترده و غیرتاریخی که برای توضیح تداوم امروزه این رساند. بامی

داری  بندی اجتماعی سرمایهها ارائه شده، مخالفم. برای درک اساس مادی پروناتالیسم در هر صورتنقش

 [ 25داری، بررسی کرد.] ی تولید غالب، یعنی سرمایهرا در شیوههای آنباید ریشه

های  بندیداری در حمایت از پروناتالیسم در صورتی ایدئولوژیک سرمایهترین پشتوانهشده اصلیکار بیگانه

های گوناگون بیگانگی )از خود، از فرآیند کار، از محصول کار،  داری پیشرفته است. جنبهاجتماعی سرمایه

ها از روابط  سازد که تبعیت آنپذیر میشده آسیبو از همکاران( مردم را در برابر انواعِ منابعِ معنایی بیگانه

سرمایه بیشتولید  را  میداری  چنتر  میان  در  مسکنکند.  بیگانهین  کار  عواقب  برای  موقتی  شده، های 

 العاده روشنگرانه اشاره کرد: ای فوقطور که مارکس در گزارهپروناتالیسم برجسته است؛ همان

می نتیجه  این  به  ]ما[  می»...  احساس  زنان  و  مردان  که  خود  رسیم  حیوانی  کارکردهای  در  فقط  کنند 

ــ فعالیت   های شخصی خودکثر در تعیین محل سکونت و زینتخوردن، آشامیدن و تولیدمثل، یا حدا ــ

شود و  اند. حیوان انسان میآزادانه دارند، درحالی که در کارکردهای انسانی خود به حیوانات تقلیل یافته

تولید  و  آشامیدن  خوردن،  که  البته  حیوان.  اما  انسان  هستند.  انسان  طبیعی  کارکردهای  از  نیز  مثل 

جداخودیبه فعالیت  خود،  محیط  غایتاز  به  شدنشان  تبدیل  و  انسانی،  انحصاری،  های  و  نهایی  های 

 [ 26کارکردهایی حیوانی هستند.«]

شناختی، جدایی بین دنیای کار )که در آن افراد مجبور به تحمل اضطراب مداوم، انکار خود،  از منظر جامعه

م خصوصی« )که در آن افراد مصرف  و مبارزه برای بقای اقتصادی هستند( و دنیای »فراغت« یا »حری

های اجتماعی خود وغیره هستند( که  ها، انواع نمادهای پایگاهی جنسی، کودکان، سرگرمیی رابطهکننده

است.] مشخصه نظام«  برای حفظ  با  27ی »جوامع صنعتی است«، »کارکردی  مارکسیستی،  دیدگاه  از   ]

ای مورد  طور گستردهلید روابط تولید و نیروی کار بهکه نقش ایدئولوژیک و اقتصادی خانواده در بازتواین

های پروناتالیستی تبعیض  [ جنبه28ها با تبعیض جنسیتی،]ی آنویژه در رابطهبحث قرار گرفته است، به

طور کامل درک نشده است.  جنسیتی نادیده گرفته شده است و پیامدهای پروناتالیسم برای آن هنوز به

های این فصل به آن اشاره  بدون پرداختن به این موضوع به دلیل محدودیتخواهم  نکته مهمی که می

کار بیگانه بین کار و زندگی خانوادگی، پیامدهای جمعیتی   یبواسطهکنم، این است که تضاد ایجاد شده  

های  ها هم در نقشکند. خانوادهداری کمک میای دارد که به تشدید تضادهای سرمایهبینی نشده«»پیش

نظام »کارآمد« ه برای  ایدئولوژیک خود  به س اقتصادی و  اهمیت ویژه  تند،  در  دلیل  والدین  ای که نقش 
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تند، چراکه در شرایطی متفاوتی از وضعیت خانواده کارگران  سآورند، و هم »ناکارآمد« ه دست میخانواده به

ی فرآیند انباشت سرمایه  بواسطه  تند به تولید بپردازند. در نتیجه، یک جمعیت مازاد نسبیستوان تری میبیش

دلیل پیامدهای  های تکنولوژیکی( و غیرمستقیم بهطور مستقیم )»آزاد کردن کارگران« از طریق پیشرفتبه

 [  29شود.]شده ایجاد میپروناتالیستیِ کارِ بیگانه

می گمان  بیشمن  بواسطهکنم  شده  اعمال  در تعینی  خودبیگانگی  پروناتالیستیِ  پیامدهای  ی 

اجتماعیبندیصورت آنهای  در  تبدیل  ها سرمایهای که  کارگر  به  را  اکثریت عظیم جمعیت  داری هنوز 

یعنی صورتنکرده، ضعیف است؛  بخشبندیتر  دارای  که  و  هایی  معیشتی شهری  ]اقتصاد[  بزرگ  های 

شده ل تحمیلجا، عالوه بر استراتژی تولیدمثفئودالی هستند. در آنهای کشاورزی فئودالی و نیمهبخش

های فرهنگی و مذهب هم  داری، سنتهای روستایی پیشاسرمایهتوسط بخش معیشتی شهری و بخش

داری تمام  ای که سرمایههای اجتماعیبندیکنند. از سوی دیگر، در صورتاحتماالً نقش بزرگی ایفا می

رحم  ی عمومیِ بیحوزه  اشکال دیگر مناسبات تولیدی و بازتولیدی را منحل کرده است، شکاف شدید بین

بخشد که  هایی را ایجاد کرده و تداوم می، پدیدهگر خانواده)بازار و »جامعه«( و دنیای خصوصی و حمایت

 کننده توصیف کرده است. مارکس به طرزی قانع

ی تولید  داری باید در رابطه با شیوهرمایهسهای اجتماعی بندیطور که پروناتالیسم در صورتدرست همان

ی خود  دارانهب در چارچوب سرمایهسازی مناسمثلی نیز باید برای مفهومداری درک شود، رفتار تولیدسرمایه

ها تولیدمثل را  یرتاریخی هستند زیرا آنشناختی تولیدمثل ناگزیر غهای اقتصادی و جامعهقرار گیرد. نظریه

نتیجه،   ی انسان تضمین شده است. دردانند که از طریق آن بقای گونهشناختی افراد میاساساً فعالیت زیست

ها، منابع، زمان و  های جهانی )مانند هزینهی علوم اجتماعی تبدیل شده است به کشف محدودیتوظیفه

های ترجیحی و  ی مطلوب خانواده، سیستمهای پرونالیستی، اندازه)مانند نقشیافته  غیره( و اجتماعاً تعین

 گذارند.  غیره( که بر رفتار تولیدمثلی تاثیر می

داند، زیرا هر دو  ی اقتصادی باروری، رفتار تولیدمثلی را به لحاظ صوری معادل رفتار اقتصادی مینظریه

شناختی و اقتصادی این  پردازی و پژوهش جامعهر نظریه[ د30هایی از رفتار عقالنی صوری هستند.]نمونه

گیری از بارداری وکاهش  های پیشفرض وجود دارد که رفتار عقالنی مترادف است با استفاده از روش

نظر به استقالل عقالنیت صوری  مندان علوم اجتماعی با دقتحال، برخی از دانش این ی خانواده. بااندازه

، بر اهمیت تغییرات در نظام ترجیحی  چنینهمکنند و  جز حداکثر کردن سودمندی اشاره میبهاز هر هدفی  

 [ 31اند.] ی نوسانات و تغیرات در نرخ زادوولد تاکید کردهافراد برای محاسبه

کند. عقالنیت صوری،  داری را آشکار میاز دیدگاه مارکسیستی این توضیحات دو بعٌد از عقالنیت سرمایه

رسد، با این وجود عقالنیتی تاریخی مبتنی بر نظر میکه مستقل از هر محتوا یا اهداف خاصی به  در حالی
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[ بنابراین، تعییرات در الگوهای تولیدمثلی 32کشد.]داری را به تصویر میی سرمایهمناسبات تولید و سلطه

ی اجتماعی، بلکه باید  شدهعیینهای ترجیحیِ ت را نباید به عنوان پیامد رفتار عقالنی صوری مبتنی بر نظام

برحسب را  بهچه  آن  آن  تولید سرمایهکه  روابط  نیاز  مورد  عینی  روابط  طور  یا  روابطی طبقاتی  داری، که 

شناختی دقیقا در محوکردن  استثمار و سلطه است، توضیح داد. ماهیت ایدئولوژیکِ تحلیل اقتصادی و جامعه

توسعه تکهی سرمایهفرآیند  در پسٍ  تجربه  تکهداری  متعددی است که  گرایانهشدن  به »عوامل«  آن  ی 

کند. نظام ترجیحیِ افراد را  ی عقالنیت بازیگران ایجاد میاحتماالً تغییراتی در سیستم ترجیحی و درجه

»سلیقهنمی شود.  داده  توضیح  باید  خود  بلکه  کرد،  تلقی  بدیهی  که  توان  متفاوتی  »ترجیحات«  یا  ها« 

ی مطلوب، تعاریف نقش تبعیض جنسیتی، تمایل  ی خانوادهختار اجتماعی )مانند اندازههای مختلف سابخش

های تولید و بازتولید )در  کنند، بازتابی از پیوند بین شیوهبه فرزندانی از جنس معین وغیره( را توصیف می

جیحاتی  های روبنایی آن از سوی دیگر است. چنین ترشناختی( از یک سو، و مشروعیتمفهوم جمعیت

عنوان منبع  داری را از طریق کانال رفتار عقالنیٍ صوری، که پس از آن بهی تولید سرمایهالزامات شیوه

دهد.  شود، وارد کرده یا بازخورد میاصلی توضیحِ تغییرات در رفتار تولیدمثلی در سطح خانواده پدیدار می

فراد و خانوارها به عقالنیت عواملِ دخیل در  این مستلزم این است که ما کانون توجه خود را از عقالنیت ا 

داران و کارگران  طور صوری تفاوتی بین سرمایهدر سطح مصرف، بهفرآیند تولید تغییر دهیم.  

مندی  کنند تا بهرهها مواجه هستند و تالش میی از قیمتسانیک: هر دو طبقه با ساختار  وجود ندارد

ی درآمدشان و براساس ترجیحاتشان به حداکثر برسانند. در  بواسطهشده  های تعیینخود را در محدودیت

ی خانگی تصور شوند یا  عنوان کاالهای تولیدشدهی اقتصادی باروری، تفاوتی ندارد که کودکان بهنظریه

کنند کنندگانی رفتار میعنوان مصرفها اساساً بهعنوان کاالهای مصرفی بادوام؛ در هر دو مورد خانوادهبه

را »می  که خدماتی  و  کاالها  یا  کودکان  کودکان  به »تولید«  خانگی  کار  زمان  با  ترکیب  در  که  خرند« 

ها  کنند؛ آنکمی تصدیق میصرفاً    ایهای درآمد را به شیوهشناسان تفاوتانجامد. اقتصاددانان و جامعهمی

رهای متفاوت در مورد کیفیت و  به استاندا  چنینهمها و  تحلیل خود را به قدرتِ خریدِ مرتبط با آن تفاوت

. اما در سطح تولید  کنندکند، محدود میهای درآمدی مختلف را مشخص میکمیت فرزند که گروه

داران  تصمیمات تولیدمثلی سرمایه  های کیفی وجود دارد.داران و کارگران تفاوتبین سرمایه

ها بر ابزار  است که از مالکیت آن  هاییهای درآمدی و قیمتی نیست، بلکه تابع محدودیتتابع محدودیت

داران، حفظ مالکیت در خانواده ی رفتار تولیدمثلی سرمایهکنندهطور کلی، عامل تعیینشود. بهتولید ناشی می

عنوان ارزشی عقالنی  خوبی بهرا بهتوان آنلحاظ صوری رفتار عقالنی نیست، اما میها بهاست. رفتار آن

سازی )یعنی اهداف اقتصادی و سیاسی که ریشه  بهینهصرفاً    غیر از معیارهایدرک کرد که با معیارهایی  

 [ از سوی دیگر، عقالنیت کارگران 33شود. ]در هدف حفظ و گسترش قدرت دارند( تعیین می
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وابسته»...   و  مشتق  مکمل،  عقالنیت    عقالنیتی  تا  باشد  برخوردار  آن  از  باید  کارگر  که  ]است[، 

گونه تضاد  داری بدون هیچدارِ منفرد، نظام سرمایهموثر باشد، و اینکه، از فراز سر سرمایهکامالً    دار سرمایه

 [  34غیرقابلحلی بتواند عمل کند.«]

شود که در زمانی معین در ساختارهای تولید و  هایی« منعکس میاین وابستگی و تبعیت در انواع »گزینه

بگیر وابسته، با توجه  های حقوقد. طبقات کارگر و بخشداری در دسترس کارگران قرار دارمصرف ِ سرمایه

ای تطبیق دهند داری برای بقا، باید رفتار خود را به گونهی تولید سرمایهشان به عملکرد شیوهبه وابستگی

ی »انحراف« خود از رفتار مورد انتظار آنان،  دار مطابقت داشته باشد یا هزینهی سرمایهکه با منافع طبقه

میعنوبه اکنون  بپردازند.  را  زندگی،  استاندارد  قبلیِ  ان  تحلیل  به  را  خانوار  تولیدمثلی  رفتار  تحلیل  توان 

شناختی انباشت سرمایه مرتبط کرد: تغییرات در روند انباشت، تغییرات در محتوای رفتار  پیامدهای جمعیت

تغییراتی در سطح کل بازتاب  کند که در نهایت در  بازتولیدی رسمی و عقالنی طبقات کارگر را تعیین می

خواهد داشت. به عبارت دیگر، تغییرات در سطح تولید از طریق تغییر در تقاضا برای نیروی کار )کمی و  

شود که در  های« در دسترس طبقات کارگر متجلی میی »گزینهکیفی(، تغییر در توزیع درآمد و گستره

ها برای کودکان و کاالهای مصرفی در یک  « آنسلیقهمثابه تغییر در »سطح بازار و مناسبات اجتماعی به

شوند. از سوی دیگر، تغییرات در انباشت سرمایه تاثیر کیفی متفاوتی بر طبقات  زمان مشخص بیرونی می

های درآمدی و قیمتی و با توجه به رفتار تولید  دار خواهد داشت که در عین استقالل از محدودیتسرمایه

ی محدود این  دلیل دامنه[ به35پردازند.]سترش و حفظ دارایی در خانواده خود می شان، اساساً به گمثلی

[ با این  36های طبقاتی متوسط یا متناقض غیرممکن خواهد بود.]مقاله، بررسی رفتار تولیدمثلیِ موقعیت

فعلی رشد  کار و واجد اشتغال ناقص، و دهقانان( که برای درک نرخ  های بیوجود، دو نوع خانوار )خانواده

 نیافته مهم هستند به اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  جمعیت در جهانِ توسعه

و    ها با توجه به مرحلهکار واجد اشتغال ناقص، مبنای مادی رفتار تولیدمثلی آن با توجه به خانوارهای بی

توسعه سرمایهنوعِ  صورتی  که  میبندیداری،  رقم  را  مشخصی  اجتماعی  در  زندهای  است.  متفاوت   ،

بازتولید بخشبندیصورت برای  پیشرفته، دولت رفاه دستمزدی حداقلی،  اجتماعی  های غیرماهر و  های 

پردازد. تحت شرایط فقر مفرط، کودکان اساساً به مخارج خانوار اضافه  ی کارگر، به زنان میکار طبقهبی

 [  37و رضایتی باشند که برای فقرا باقی مانده است.] توانند منبع اصلی معنا  ها میکنند؛ از سوی دیگر، آننمی

صورت بافتار  تحتبندیدر  اجتماعیِ  کار، های  منظم  ذخیره  ارتش  به  است  الزم  امپریالیستی،  استثمارِ 

دای تحت آن شرایط موقعیتی  ی سرمایه[ توسعه38ای« یا »تخصصی« هم افزوده شود.]های حاشیه»توده

که جذب بازار شوند از مناطق روستایی  های دهقان و صنعتگران بدون اینهکند که در آن تودایجاد می

های دروغین مناطق شهری برای مردم، از  ی ناموزون نیز از طریق وعدهشوند. روند توسعهبیرون رانده می
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ند،  مانای« باقی میداری »حاشیهها برای مناسبات تولید سرمایهکند. این تودهداخل به این مشکل کمک می

 ها مبتنی است بر بدین معنا که معیشت آنان در درجه اول به مزد وابسته نیست. معیشت آن

که اصطالحاً »صنعت خدمات« نامیده  چه  آن  وساز، در بازرگانی،... درگاه روزانه: در ساختبه»... کار گاه

گذارد دقیقا این است که  ترین ویژگی ساختار اشتغال که بر این گروه اجتماعی تاثیر میشود. اما مهممی

وشوی ماشین... گدایی...  اشتغال کودکان دارد... واکس زدن، باز کردن در ماشین، شست  گرایش به افزایش

کنند اصال غیرمعمول  هایی که در آن کودکان بزرگساالن را تأمین مینشینان یافتن خانوادهدر بین زاغه

 [ 39نیست.«]

قادر نیست از ط  افراد بسیار فقیر کمک کند،  ریق واگذاریدر شرایطی که دولت  های مختلف دولتی به 

ها را  ی آنهاست زیرا »امنیت« اقتصادی حال و آیندهای بزرگ انتخابی معقول برای آنداشتن خانواده

می صرفتضمین  بیکند.  وضعیت  از  زندگینظر  استاندارد  خانوادهثبات  وجود  اگر  پرجمعیت  شان،  های 

کرد، اوضاع بدتر  های اجتماعی و اقتصادی هستند ایجاد نمیی حمایتکه قادر به ارائه  ای از خویشان شبکه

 [ 40شد.]هم می

می عمل  نیز  کشاورزی  بافتار  در  تولیدمثلی  منطق  اجارههمان  کوچک،  کشاورزان  برای  و  کند:  دارها 

کارگران بالقوه در مزارع  ها همگی  ی بزرگ تنها امید برای بقای اقتصادی است. بچهداران نیز خانوادهنسق

طور که ممدانی در تحلیل  هستند و برخی نیز با دریافت مزد از مراکز شهری کمک خواهند کرد. همان

تر و  دهد، هرچه مزرعه کوچککامل و جامع خود از باروری در یک روستای هندی به وضوح نشان می

ور و  گر، پیشههرچه صنعت  چنینهمود.  شتر میکشاورز فقیرتر است نیازش به نیروی کارِ فرزندان بیش

ها در اثر تغییرات فناورانه در حال اضمحالل است( فقیرتر  وکار آنبسفرد شاغل در مشاغل خدماتی )که ک 

تری پیدا  شود، اهمیت بیشمند  هی پرجمعیتی که از نیروی کار کودکان و نوجوانان بهرباشد، نیاز به خانواده

ها زندگی  که آن دانند و در بافتار اقتصادیی خود میبسیار فقیر فرزندان خود را تنها سرمایهکند. افراد می

 [ 41ها بدون شک درست است.]کنند، برداشت آنمی

آن از طریق  باروری در سطح شیوهدو کانال اصلی که  بر  انباشت سرمایه  تولید سرمایهها  تاثیر  ی  داری 

، و دوم، رفتار تولیدمثلی خانوار است. در تالش برای روشن شدن مسائل  گذارد، اول، متغیرهای میانیمی

 خالصه شده است.   1نظری مربوطه، این استدالل در نمودار 

ت  سدبراساس بحث قبلی اکنون باید برای خواننده روشن شده باشد که رفتار تولیدمثلی خانوار هرگز یک

های کیفی متفاوتی وجود دارد برعکس، محدودیتت.  سهای متفاوتی اگوی محدودیتت، چراکه پاسخسنی

ی  هایی براساس ساختار طبقاتیِ شیوه گذارد؛ محدودیتهای کیفی متفاوتی بر خانوارها تأثیر میروش  که به
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سرمایه زیرا  تولید  است  مهم  نظری  بینش  این  سو،  یک  از  سرمایه.  انباشت  قانون  عملکرد  و  داری 

عنوان بافتار اصلی به فرآیندهای  ای طبقاتی رفتار تولیدمثلی است، که بهی نیاز به واکاوی مبندهندهنشان

دهد. از سوی دیگر، این امر بر معنای واقعی بازتولید، وقتی  لحاظ صوری عقالنی معنا میگیری بهتصمیم

د. رفتار  افکنهای منزوی در نظر گرفته شود، پرتو میی تولید و نه از دیدگاه افراد و خانوادهاز منظر شیوه

طور انضمامی  کند. اما اگر بهی انسان را بازتولید میطور انتزاعی در نظر گرفته شود، گونهتولیدمثلی، اگر به

های تولید است. رفتار تولیدمثلی حامالن  ی شیوهو تاریخی درک شود، وجهی حیاتی از روند بازتولید همه

داری، دهقانان، مالکان  ی تولید سرمایهکارگران در شیوه  داران وکند: سرمایهمناسبات تولید را بازتولید می

که بازتولید به لحاظ مادی  داری و غیره. اینهای تولید پیشاسرمایهزمین و تولیدکنندگان خردِ کاال در شیوه

طور که تولید  داری دارد. همانیا ایدئولوژیکی درک شود بستگی به میزان وقوع آن تحت شرایط سرمایه

ب  تولیدی  مازاد  اهمیت  نیست،  معما  تولید  فرآیند  و  ابزار  بر  کنترل  هنگام  به  مستقیم  تولیدکنندگانِ  رای 

نیست.] نامشخص  امری  برایشان  نیز  بافتار سرمایه42فرزندانشان  در  تنها  رفتار  [  ماهیت  داری است که 

)مثال نیاز به وارث  شناختی و ایدئولوژیک آن های زیستشود که فقط جنبهای مبهم میتولیدمثلی به گونه

شود. وقتی امنیت  برای ماندگاری نام خانوادگی، یا نیاز به »جاودانگی«، »خودشکوفایی« و غیره( درک می

ی فرزندانشان بستگی ندارد، فرزندان را به سادگی  اقتصادی بزرگساالن خانواده به نیروی کار فعلی و آینده

عنوان عناصر ضروری زندگی »طبیعی«؛ محصول غرایز  توان »کاالهای« مصرفی/ تولید خانگی؛ یا بهمی

اجتماعی فرد و غیره درک کرد. علوم  دربارهایدئولوژیصرفاً    »والدین«ِ  را مدون  های مسلط  بازتولید  ی 

و گرفتار مشکلی منحصربهمی بازتولیدی  فرد میکند  الگوهای  در  تغییرات  از  مدللی  توضیحِ  به  شود که 

شوند، یعنی از طریق تغییراتی  ی تولید در تحلیل از درِ پشتی وارد مییرات در شیوهانجامد، تا جایی که تغیمی

 کنند. که در رفتار فردی ایجاد می

باروری این است: تحت چه   با ماهیت روندهای  از دیدگاه نظری مارکسیستی، پرسش کلیدی در رابطه 

می صورت  کار  نیروی  بازتولید  بشرایطی  در  شرایط  آن  بررسی  صورتگیرد؟  اجتماعی  بندیافتار  های 

ترکیب خاص شیوهداری مستلزم مطالعهسرمایه تولید سرمایهی  پیشاسرمایههای  و  است که  داری  داری 

های اجتماعی خاص، انواع نیروی کار مورد نیازِ فرآیند انباشت سرمایه در زمانی  بندیهای صورتویژگی

داری جهانی،  بندی اجتماعی در نظام سرمایهرتمشخص یا در طول یک دوره زمانی معین، جایگاه صو

مبارزه را مشخص میوضعیت  غیره  و  و  ی طبقاتی  داخلی  روبنا، شرایط  توسط  کار  نیروی  بازتولید  کند. 

ی  شود و نادیده گرفتنِ بررسی دقیقِ مجموعهمتعین میهای اجتماعی بیشبندیالمللی موثر بر صورتبین

شیوهپیچیده عناصرِ  تولیی  صورتی  و  بهد  که  اجتماعی  میبندی  تلقی  کلیت  به  عنوان  الجرم  شوند، 

جبرگرایانه تحلیل  یک  به  میدرغلتیدن  اقتصادی  تعیینی  حیاتیِ  عنصر  انباشت  کننده انجامد.  فرآیند  ی 

ی طبقاتی است که در هر دو  انجامد مبارزهسرمایه که به بازتولید کمیت و کیفیت معینی از نیروی کار می
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ی بازتولید نیروی کار برای درک الگوهای  المللی آن مورد توجه است. شرایط تعیین کنندهملی و بینبٌعد  

دار و متوسط، باروری کلیِ  اهمیت بودن شمار ِ طبقات سرمایهباروری بسیار مهم است، زیرا با توجه به بی

ریت عظیمی است که فرآیندهای  ی رفتار تولیدمثلی اکثدهندهبندی اجتماعیِ معین عمدتاً بازتابیک صورت

از تصمیمات طبقهگیری آنتصمیم از  ی سرمایهها »مکمل«، وابسته و مشتق  دار است. تحلیل مارکس 

 طور مفصل نقل شود:تولید و بازتولید نیروی کار بسیار مهم است و شایسته است که به

دارد. در نتیجه تولید آن، وجود او ]فرد زنده[  عنوان یک ظرفیت یا نیرویِ فرد زنده وجود  »نیروی کار تنها به

داری از اوست. او برای تأمین  گیرد. با توجه به فرد، تولید نیروی کار شامل بازتولید یا نگهفرض میرا پیش

خود به مقدار معینی از وسایل معیشت نیاز دارد... ارزش نیروی کار، ارزش وسایل معیشت الزم برای تأمین  

 کارگر است...« 

ی پول به  ی نیروی کار فانی است. اگر قرار باشد ورود او به بازار مستمر باشد، و تبدیل پیوستهدارنده»

ی نیروی کار باید با تولیدمثل، خود را جاودانه کند. نیروی کاری  سرمایه این امر را را تقبل کند، فروشنده

بازار کار خارج میواسطهکه به پیوسته با دستشی استهالک و فرسودگی و مرگ از  باید  کم مقدار  ود، 

گزین شود. از این رو مجموع وسایل معیشت ضروری برای تولید نیروی کار  مساوی نیروی کار تازه جای

باید شامل وسایل الزم برای جانشینان کارگر، یعنی فرزندان او باشد، تا این تبارِ صاحبان کاالهای خاص  

 [  43ورود خود به بازار را همیشگی کند.«]

برای بخشآید که سطح مزدها/حقوقاز تحلیل مارکس چنین برمی از طبقات  های موجود  های خاصی 

طور مداوم در بازار  کارگر تنها برای بازتولید مداوم هربخش کافی است تا انواع خاصی از صاحبان کاال به

شوند، موارد  وارد می  از میان عناصر تاریخی و اخالقی که در تعین حداقل مزد/حقوق  چنینهمظاهر شوند.  

ی کارگران  اند. در نهایت، اگر همهی خانواده بسیار مهممربوط به نقش والدین، تشکیل خانواده و اندازه

جایکم و  بقا  برای  ضروری  حداقل  از  پرداختتر  چارچوب  در  اگر  یا  کنند  دریافت  کافی،  گزینی  های 

مشوقایدئولوژی قانونی،  ساختارهای  غالب،  اقتهای  پایینهای  را  بازتولید  غیره،  و  سطوح  صادی  از  تر 

شیوهجای کنند،  تشویق  سرمایهگزینی  تولید  نمیی  سرمایهداری  طبقات  کند.  عمل  تحت  تواند  تنها  دار 

های خاصی از نیروی کار را انجام  های مستقیم برای ارتقای کیفیت بخشگذاریشرایطی استثنایی سرمایه

بازتاب دهندهرِ یک صورتدهند، و کیفیت کلی نیروی کامی گذاری در  ی میزان سرمایهبندی اجتماعی 

سوادی،  است. برای مثال، نرخ باالی بی  ی انسانی«ِ مورد نیاز برای عملکردِ روان انباشت سرمایه»سرمایه

تاً  ی نیاز به فرایند کلی انباشتی عمددهندهطور کلی نیروی کارِ کم کیفیت بازتابومیر و بهنرخ باالی مرگ

شود که مبتنی بر استفاده از نیروی کار غیرماهر است. معموال این ارتقا توسط خود کارگران تأمین مالی می

ی انسانی«ِ خود یا با بازتولید نیروی کار با کیفیتی باالتر از نیروی کار خود، از  گذاری در »سرمایهبا سرمایه
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دهند. تفاوت در رفتار  تماعی« را افزایش میی »تحرک اجطریق آموزش/ یا تحصیل فرزندانشان، پدیده

بگیران مجبور به ورود به آن هستند، مثلی، از طریق فرآیند ارتقای خود که طبقات کارگر و حقوقتولید

می حقوقپدیدار  و  مزدبگیران  محدودیتشود.  برحسب  و  بگیران،  قیمت،  و  درآمد    چنینهمهای 

توانند »انتخاب کنند« نیروی  عی به دیگری متفاوت است، میبندی اجتما« که از یک صورتها نییتع»بیش

تر، برابر یا باالتر از نیروی کار خود تولید کنند. هر بخش از نیروی کار در هر زمان  کاری با کیفیتی پایین

ناشی می انباشت سرمایه  از خودِ فرآیند  دارد. چنین فشارهایی  شود: معین تحت فشارهای مختلفی قرار 

سفید و غیره( مازاد یا کسری وجود  ای، یقهتعداد کارگرانِ با کیفیت معین )غیرماهر، ماهر، حرفهکه در  این

وهله در  باشد،  سرمایهداشته  مسلط طبقات  منافع  به  دارد  بستگی  آخر  انباشتِ  ی  روندِ  که  میزانی  و  دار 

ود، عمل کند. تحرکات  تواند بدون مانعِ مبارزات کارگران برای حقوق خشده توسط این منافع میتعیین

یابد، هم از لحاظ جغرافیایی و از هم از نظر اجتماعی. این موضوع  سرمایه در تحرکات جمعیت بازتاب می

 تر خواهد شد. در بخش بعدی روشن

 ومیرمرگ 

ای در پاسخ به انواع دالیل مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد  یدهپد  چونهمومیر  تر مرگبه دلیل پیچیدگی بیش 

ی باروری وجود داشت غیرممکن است. شناسایی  که قبالً برای مطالعهچه  آن  چارچوبی تحلیلی، مشابه با

های  داری با تمام پیچیدگیی تولید سرمایهها شیوهها و فقط از طریق آنهایی که از طریق آنتمام کانال

طبقهمبیش نیست.  ممکن  بگذارد،  تاثیر  انسان  عمر  طول  بر  است  ممکن  عوامل  تعینش  از  زیر  بندی 

ی تولید  ها شیوهدهد که از طریق آنهای ممکنی را نشان میبرخی از راهصرفاً    ومیری مرگکنندهتعیین

 ومیر تاثیر بگذارد: داری ممکن است بر مرگسرمایه

دسترسی به منابع   عنوان مثالبه:  النمتغیرهای محیطی و اجتماعی در سطح ک (1

اندازه زیستی،  محیط  آلودگی  توسعهطبیعی،  سرزمین،  سازمانی  مرگ،  کنترل  فناوریِ  دهی ی 

سیاست عمومی،  بهداشت  هزینهخدمات  کشاورزی،  و  های  داخلی  سرکوب  جنگ،  دفاعی،  های 

 غیره.  

متفاوت  (2 سطح  در  اجتماعی  بهمتغیرهای  تعی:  متغیرهای  مثال  ی  کنندهینعنوان 

گروه طبقات،  متفاوتِ  اجتماعیدسترسی  گروه-های  و  رژیم  اقتصادی،  مسکن،  به  قومیتی  های 

 غذایی، مراقبت بهداشتی، تامین آبِ مناسب و غیره. 

عنوان مثال نگرش نسبت به زندگی و مرگ،  : بهمتغیرهای اجتماعی در سطح فردی (3

 های بهداشتی و غیره.  ها به مراقبتعادات غذایی، رویکرد
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نشان داده    1داری در نمودار  ی تولید سرمایهها با شیوهاین متغیرها خود گویا هستند و پیوندهای رسمی آن

ومیر متمرکز خواهد  داری بر مرگرمایهآید الجرم محدود و بر تاثیر کلی سشده است. بحثی که در ادامه می

 بود.  

داری ذاتی است. دستیابی به حداکثر سود به هر قیمتی  ی تولید سرمایهنابرابری در تمام ابعادش در شیوه

یابد.  های متفاوت مرگ بازتاب میی خود در نرخ انجامد که به نوبههای اجتماعی و اقتصادی میبه نابرابری

توان به عنوان »پیامد،  ومیر را میی نابرابری اجتماعی و اقتصادی است: مرگدهندهتابنابرابری در مرگ باز

گرفت.] نظر  در  نابرابری«  شاخص  و  مرگ44همبسته  انواع  دهنده[  بازتاب  وضوح  به  که  ی  ومیرهایی 

مرگ از:  عبارتند  است  بنیادین  مرگنابرابرهای  مادران،  و  نوزادان  شغلی ومیر  خطرات  از  ناشی  و    ومیر 

بیماریمرگ از  ناشی  بیماریومیر  و  عفونی  بیماریهای  )مثال  محیطی  از طریق  های  شده  منتقل  های 

محیط برخی  در  ساکن  اینحشرات  با  صورتها(.  خود  بندیکه  محیطی  شرایط  برحسب  اجتماعی  های 

با این    های بهداشتی، خدمات بهداشت عمومی، غذا و غیره( بسیار متفاوت هستند،)دسترسی به مراقبت

داری مشترکند  های اجتماعی سرمایهبندیی صورتتوان ساختارهایی را شناسایی کرد که در همهوجود می

زیست پاکیزه،   طور کلی، حفظ زندگی به غذای سالم، مسکن و محیطانجامند. بهو به نابرابری در مرگ می

ن نیاز دارد. شرایط کار همچنان یکی  های بهداشتی زمانی که الزم است، و شرایط کار سالم و ایممراقبت

داری استخراج حداکثر  ی طبقاتی هستند، زیرا گرایش کلیِ سازمان تولید سرمایهاز موضوعات کلیدی مبارزه

ها برای نیروی کار است. با توجه به سایر کاالها و خدمات ضروری برای سالمت و  سود با حداقل هزینه

داری تعمیمِ تولید کاالیی است؛ این بدان معناست که  رضِ سرمایهف طول عمر، باید در نظر گرفت که پیش

های بهداشتی و غیره ابتدا باید به کاال تبدیل شوند )یعنی ابتدا باید در بازار فروخته  غذا، مسکن، مراقبت

این از  قبل  شرایط  شوند(  تحت  بنابراین  کنند.  برآورده  را  شاغل  جمعیت  مادی  نیازهای  بتوانند  که 

ی کافی  ی نیازها باید از طریق بازار برآورده شوند؛ در نتیجه، کسانی که وسایل مبادلهاری، همهدسرمایه

تولید   بخرند.  را  فرزندانشان  و  خود  جسمی  رفاه  برای  ضروری  خدمات  و  کاالها  نیستند  قادر  ندارند 

بیسرمایه به  ناگزیز  درآمد میداری  نابرابر  توزیع  و  از    انجامد که حداقل ضروریاتکاری  را خارج  مادی 

های  دهد درحالی که دیگران، به ضرر مراقبتتوجهی از طبقات کارگر قرار میهای قابلدسترس بخش

داری  بهداشتی، قادر به خرید غذا و سرپناه هستند. این واقعیت که کاالها و خدمات ضروری بر مبنای سرمایه

ها را خارج از دسترس فقیرترین  طور خودکار آنهشوند )یعنی برای سود، نه برای ارضای نیازها( ب تولید می

نابرابری در مرگ  های جمعیت شاغل قرار میبخش به  زندگی؛ که  به ملزومات  دهد. دسترسی متفاوت 

دهد که  ای را بازتاب میماهیت منافع طبقاتی  چنینهمانجامد، نه تنها تضاد بین تولید و توزیع، بلکه  می

کند. ناوارو تحلیلی  طور خاص به آن خدمت مییک کل و تولید خدماتِ سالمت به  چونهمسازمان تولید  

از تولید و بازتولید خدمات سالمت در شیلی، قبل از، در طولِ و بعد از دولتِ آلنده نوشته است که مهم است  
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کند.  داری ارائه میهای اجتماعی سرمایهبندیی صورتمرتبط با درک موضوع در همه هاییزیرا بینش

 برخی از نکات اصلی ناوارو به شرح زیر است:  

پایین تحت  ساختار طبقاتی در ساختار خدمات بهداشتی تکرار می (1 شود؛ طبقات متوسطِ 

دار برای طبقات باال خدمات  های سرمایهی داوطلبانه قرار دارند در حالی که بخشپوشش بیمه

کاران و فقرا تحت پوشش دولت قرار دارند. نیازی به گفتن  دهد و کارگران، دهقانان، بیارائه می

 های سرانه در بخش دولتی کمتر و در بخش خصوصی باالترین رقم است.  هزینه نیست که

دار قرار دارد:  های زیر تحت نفوذ طبقات سرمایهتولید و توزیع خدمات بهداشتی به روش (2

عنوان مکانیسمِ تخصیصِ خدمات و منابع بهداشتی که در نتیجه بر  از طریق )الف( فشار بر بازار به

ی پزشکی و نوعِ متخصصان تولید شده  شوند؛ )ب( کنترل بر حرفهتوزیع میاساس تقاضای موثر  

سازمان )ج(  بهداشت(؛  کارشناسان  و  اطفال  پزشکان  جای  به  جراحان  خدمات )مانند  خودِ  دهی 

های اجتماعی بندیشده توسط صورتبهداشتی و نوع خدمات ارائه شده. با پیروی از الگوی تعیین

 گیری به سمت زیر است: جهتداری، ی سرمایهپیشرفته

»]ایجاد[... )الف( پزشکی تخصصی بیمارستانی برخالف پزشکی اجتماعی؛ )ب( پزشکی شهری با فناوری  

گیرانه؛ و )د(  ی روستایی و کار؛ )ج( پزشکی درمانی متمایز از طب پیشفشرده در تقابل با پزشکی فشرده

تغذیه و بیمارهای  که( سوء... )با توجه به اینخدمات بهداشت شخصی در تقابل با خدمات بهداشت محیطی

مرگ اصلی  علل  میعفونی  اضافه  و  شیلی  )در  ناخوشی  و  صورتومیر  تمام  اجتماعی بندیکنم  های 

تاثیر قرار  داری تابع امپریالیسم( هستند، بهترین راهبرد برای مبارزه با مشکالتی که اکثریت را تحتسرمایه

 [45وهای مخالف تولید است.«] دهد، تاکید صریح بر الگمی

ها اند؛ آنخدمات بهداشتی نه تنها از نظر اجتماعی بلکه از نظر جغرافیایی نیز بد توزیع شده (3

 گذارند.  اند و در نتیجه جمعیت روستایی را بدون محافظت میدر مناطق شهری متمرکز شده

ز منابع برای  تری اهای بهداشتی با صرف درصد بیشمنافع طبقاتی در تخصیص هزینه (4

 [ 46یابد.] بر نیز بازتاب میخدمات درمانی فردی و سرمایه

آلنده اصالحات مهمی را در بخش بهداشت شیلی آغاز کرد که توسط حکومت نظامی و با حمایت کامل 

ها کاهش یافت  ها برای دموکراتیزه کردن نظام رها شد، بودجهانجمن پزشکی شیلی لغو شد. تمام تالش

ی توزیع شیر لغو  ها تغییر کردند، برنامهی بهداشت عمومی شیلی(، اولویتی تنها مدرسهدجه)از جمله بو

اپوزیسیون پزشکی بی پزشک هدف گلوله قرار گرفتند،   21رحمانه تحت تعقیب قرار گرفتند، »...  شد و 

 [ 47شمار دیگری اخراج شدند.«]تن زندانی شدند و تعداد بی 85
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نظامی   حکومت  بهعملکرد  بهداشت  بخش  در  با شیلی  معمول  تمام  حکومتچه  آن  طور  در  ها 

  های بهداشتیِ دهند، هیچ تفاوتی ندارد. تاکید بر مراقبتداری انجام میهای اجتماعی سرمایهبندیصورت

است در    داریرمایهسهای اجتماعی  بندیی صورتبر و فردی که امروزه مشخصهدرمانی، سرمایهصرفاً  

ومیر نوزادان، امید انگیزی در نرخ باال و مدوام مرگطور غمای اجتماعی تحت امپریالیسم، بههبندیصورت

بهداشتی   نارکارآمدِ  این شرایط  یافته است.  بازتاب  بیمارهای عفونی و سوءتغذیه  به زندگی، وجود  پایین 

بهره و  کارایی  زندگی،  کلی  کیفیت  بر  جدی  میعواقبی  دارد؛  مردم  کروری  ادعا  این  توان  که  د 

ی  های اجتماعی نه تنها در معرض غارت اقتصادی هستند، بلکه در معرض زوال فیزیکی آهستهبندیصورت

[، درمیان دیگران، پیامدهای ویرانگر  49[ و ملوتی]48شان هستند. کاسترو] ترین منابع خود: مردمباارزش

رغم تعهدات  کشورهای امپریالیستی بهها دراند. زندگی انسانانواع مختلف گرسنگی مزمن را مستند کرده

ارزش است. تناقض  شود، بیای بیان میهای حرفهپرطمطراق که اغلب توسط طبقات حاکم و ایدئولوگ

داری،  ی تولید سرمایهناپذیر شیوهی بورژوایی و پیامدهای اجتنابهای سیاسی و بشردوستانهبین ایدئولوژی

ی زندگی را دور از دسترس  ذاری نباشد که در آن مایحتاج اولیهگتر از سطح قیمتکجا واضح  شاید هیچ

سازد. این تضاد  چنان میها را ساخته و همدهد که کار اضافی آنان امپراتوریی قرار میکشزحمتهای  توده

تولید سرمایهذاتی شیوه اقتصادی  ی  پدیدار می  چونهمداری است و در سطح  نابرابر درآمد  شود.  توزیع 

مطالعهاقتصادد در  موریس  و  آدلمن  بحثانان  بهی  خود  قاطعبرانگیز  داده  طور  توسعهنشان  که  ی  اند 

شود، بلکه نابرابری درآمد را نیز افزایش  سود بردن افرادی که نیازمندترند منجر نمی  تنها بهاقتصادی، نه

ساختار اقتصادی و توزیع درآمد  ی بین  ها، که مبتنی بر تحلیلِ مارکسیستی رابطههای آندهد. یافتهمی

می نشان  بهاست  جهان  سراسر  در  فقیر  مردم  از  تن  میلیون  »... صدها  که  توسعه  دهد  از  کمک،  جای 

نیافته، هر چند  ی اقتصادی در کشورهای توسعهی مداخلهکه »کارنامه[ و این50اند.«]اقتصادی آسیب دیده

واقع، رشد اقتصادی، چه   اعی ناامیدکننده بوده است. دراز لحاظ اقتصادی خوب است، از لحاظ عدالت اجتم

برنامهریزیبرنامه یا  است.«]ریزیشده  کرده  بدتر  را  اوضاع  فقط  کاملِ  نمی  [51نشده،  پیامدهای  توان 

معنای  ها را بدون در نظر گرفتن این امر درک کرد که نابرابری درآمد در بٌعد جمعیتی آن، بههای آنیافته

درک نیستند.  ی طبقاتی هستند و جدا از آن قابلدو مظاهر مبارزه که هرمرگ است، و ایننابرابری در  

رابطه که  وود،  مرگتحقیقات  افزایش  و  برزیل  »معجزه«ی  بین  و  ی  سائوپائولو  در  را  نوزادان  ومیر 

دهد.  نشان می  ی کارگر برزیل راداری بر طبقهکند، تاثیر واقعی رشد اقتصاد سرمایههوریزونته بررسی میبلو

ومیر نوزدان )یعنی خسارات ناشی از  که توصیف وود از اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش مرگبا این

تغذیه موفق  رغم اثرات سوءزوال جسمی و ذهنی افرادی که به  چنینهمی نیروی کار و  مرگ اعضای آینده

ضرر    چون همین تاثیراتی تنها زمانی  خواهم تاکید کنم که چنشوند( درست است، میبه زنده ماندن می

نجیم.  سها را از منظر وضعیتی هنوز محقق نشده، یعنی خودمختاری مردم برزیل، بکنند که آنجلوه می



970 
 

بخشی از فرآیند انباشت سرمایه است که به دالیل اقتصادی  صرفاً    داری، چنین تاثیراتیتحت شرایط سرمایه

توانست  بر آن در چارچوب یک نیروی کار بالقوه فزاینده و سالم، نمیسرمایهو سیاسی، با توجه به ماهیت  

 [ 52به آرامی پیش برود.]

ی  داری و جمعیت، تاثیرات عملکرد شیوهی بین سرمایهدر طول این فصل من با تمرکز بر تحلیل رابطه

های مختلف  در جایگاه  ام، قلمرویی که در آن افراداقتصادی بررسی کرده-تولید را بر قلمروی اجتماعی

گیرند، و در این فرآیند مناسبات تولید را  عنوان خانواده و افراد، در مورد بازتولید خود تصمیم میطبقاتی، به

می تعیینبازتولید  روابط  به  کنندهکنند.  مربوط  رفتارهای  و  بازار  سطح  تغییراتِ  بین  مفروض  ی 

شوند؛ می نیمتعهای مختلف اجتماعی بیشبندیهای خاص تاریخیِ صورتشناختی توسط ویژگیجمعیت

جایگاه صورتبه طبقات،  بین  قوا  توازن  مذهب؛  فرهنگ،  مثال  دیگر  عنوان  با  رابطه  در  اجتماعی  بندی 

کنند. الگویی که برخی از اثرات  ها و غیره، تاثیراتِ تغییرات در انباشت سرمایه را تعدیل میبندیصورت

دهد، ناگزیر خطی است و وجوهی از یک فرآیند دیالکتیکی  ایه را نمایش میمهمِ تغییرات در انباشت سرم

ها، یک چارچوب مفهومی مارکسیستی  رغم کاستیکشد. بنابراین این فصل، بهبسیار پیچیده را به تصویر می

ارائه  داری  و میر و مهاجرت و ابعاد کلیدی بازتولید اجتماعی در بافتار سرمایهی باروری، مرگبرای مطالعه

میمی و  ضعیفدهد  از  یکی  گسترش  و  بسط  در  آغازی  عنوان  به  را  آن  حوزهتوان  تفکر  ترین  های 

جا بیان کردم مطمئناً  در اینچه آن که بسیاری ازاین  [ با53ی جمعیت، در نظر گرفت.]مارکسیستی: نظریه

ز تاکید معمول بر اصل ارتش  از نظریه مارکسیستی آگاهی دارند آشناست، اما من اکامالً    برای کسانی که

اخراِج معمول جمعیت بهذخیره کنندگی  ام تا توجه را به تعیینمسئله فراتر رفتهعنوان یک شبهی کار و 

های جمعیتی بازتولید نسلی که  ومیر و مهاجرت، و باید اضافه کنم، به جنبهداری در باروی، مرگسرمایه

 جلب کنم.  کنند، نقش خود را در سرکوب زنان ایفا می

 ی ازدیاد جمعیت ی مسئلهضمیمه: یادداشتی درباره

های  که روشمند شدم که در زمانیشناسی عالقهی جمعیتجهت به ارتباط مارکسیسم با مطالعهمن بدین

نیافتگی« امریکای التین به اشتباه عمدتاً به »افزایش  کردم، فقر و »توسعهشناختی را مطالعه میجمعیت

اعتبار شده است، با این وجود، رسد توضیحات مالتوسی بینظر می  شد. امروزه بهنسبت داده میجمعیت«  

ــ را  انتقادی  اظهارات  این  گرفتم  جمعیت تصمیم  توضیحات  از  مبسوط  نقدی  در  ابتدا،  شناختیِ  که 

به»توسعه التین  امریکای  شدنیافتگیِ«  منتشر  فصل  این  از  بخشی  ز عنوان  کنم،  درج  نیز  برای  ــ  یرا 

های مارکسیستی مهم است که واقعیت مادی فرآیندهای جمعیتی و تاثیرات آن  ها و فمنیستمارکسیست

روی گذار به آن  های طبقات کارگر برای بقای اقتصادی، و بر مشکالت پیشبر سرکوبِ زنان، بر فرصت
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ی نیازهای انسانی قرار  که هدف اصلی فعالیت اقتصادی را نه منفعت خصوصی بلکه ارضا ی تولیدیشیوه

 دهد، را در نظر بگیرند.  

 

 [ 54]»مشکل جمعیت« امریکای التین

  کند، استدالل خواهم کرد که داری پشتیبانی میی تولید سرمایهبا توجه به منطقی که از عملکرد شیوه

ندارد  این استدالل که آمریکای التین مشکل جمعیتی  .  امریکای التین امروز مشکل جمعیتی ندارد

تر اشاره بر این امر است که چنین به این معنا نیست که آمریکای التین اصالً مشکلی ندارد، بلکه بیش

داری  مشکالتی عمدتاً اقتصادی و سیاسی هستند و از موقعیت فرودست امریکای التین در نظام سرمایه

، تراکم و  وزیع مستقل از اندازهی تولید و تکنندههای کنترلگیرند. اساساً، مکانیسمجهانی سرچشمه می

وری  کاری، شهرنشینی مفرط، بهرهرشد جمعیت آن است؛ در نتیجه مشکالت کنونیِ رکود اقتصادی، بی

تر از بین خواهد  پایین کشاورزی و غیره نه ناشی از نرخ باالی رشد جمعیت است و نه با نرخ رشد پایین

که چیزی به نام »مشکل جمعیت« در امریکای التین وجود  بندی موارد باال، دلیل اصلی اینرفت. با جمع

به که،  است  این  صورتندارد  کوبا،  سرمایهبندیجز  التین  امریکای  اجتماعی  تحت  های  و  است  داری 

داری با رشد جمعیتِ نامناسب  دهد. روشی که سرمایهوجه مشکلی نشان نمیهیچداری، جمعیت بهسرمایه

نیازهای سیاسی و اقتصادی تر در نرخ زادوولد  کند، از طریق کاهش بیشانباشت سرمایه برخورد می  با 

های مالتوسیِ«  وبیش نامحدود »تلهو اجازه دادن به عملیات کم [55سازی(] )مانند تنظیم خانواده، عقیم

بر اساس »قوانین طبیعت«( سوء ناسالم، کار شدید و قرار گرفتن در معرض  )احتماالً  تغذیه، »...مشاغل 

ها، قطار کاملی از بیمارهای  ل، فقر شدید، پرستاری بد از کودکان، شهرهای بزرگ، انواع مختلف افراطفصو 

هایی که به افزایش  [ است، به عبارت دیگر، از طریق شیوه56گیر، جنگ، طاعون، و قحطی»] رایج و همه

های  قرا به مراقبتها ممکن است عمدی )مثال ممانعت از دسترسی فکند. این شیوه ومیر کمک میمرگ

[  58اند(][ و بسیار پرهزینه برای اکثریت مردم، از طریق اقداماتی که بدین منظور طراحی شده57بهداشتی]

ی کنندهداری باشند که از طریق عوامل کلی تعیینی خودِ فرآیند انباشت سرمایهو یا پیامدهای ناخواسته

 کنند.  ومیر عمل میمرگ

امریکا اگر  دیگر  ابعاد فوق  شد، یک مشکل جمعیتیشبه سوسیالیست میی التین یکاز سوی  العاده  با 

بهداشت.  می در سوسیالیسم  جمعیتی  در سرمایهوجود میمشکالت  اما  وجود  آیند  داری 

وغریب در اصول اساسی سوسیالیسم است. رهنمود  ظاهر عجیب  ی بهاین بیانیه  های نظری بنیان.  ندارند

،  در عملهایش، به هرکس بر حسب نیازهایش« بدین معناست که  به تواناییمارکس »از هر کس بنا  
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اجتماعی سوسیالیستی متعهد می تمامی اعضایش حداقل استاندارد  یک اقتصاد و سازمان  شود که برای 

ت.  سای را تضمین کند که برای تضمین بقا و رشد در شرایط مناسبِ پرورش جسمی و فکری الزم ازندگی

تمام احکامی که اقتصاددانان غیرمارکسیست در رابطه با مطلوبیت کنترل جمعیت مطرح    در این مرحله،

های  داری، جایی که »شانسشوند. در نظام سرمایهها تبدیل میای مهم از دستورالعملکنند، به مجموعهمی

ند، زیرا منطق نظام  ها چند نفر باشکند آنشود، تفاوتی نمیهای بازار واگذار میبازیزندگی« افراد به هوس

ــ   یعنی جمعیت »مازاد« کاری و فقر ــای است که حتی اگر رشد جمعیت صفر باشد، باز هم بیگونهبه

وجود خواهد داشت. برعکس، در اقتصاد و سازمان اجتماعی سوسیالیستی، با توجه به تعهد سیاسی آن به  

بر   چنینهمشود. این استدالل  حاد میدهی تولید برای ارضای نیازهای همگان، مشکل جمعیت  سازمان

فرض زیر استوار است: جمعیت را باید از منظر ماتریالیستی تحلیل کرد و تصدیق کرد که مشکل ناشی از  

هایِ رشدِ فعلی واقعی است و هیچ مقدار تغییر نهادی، با ساختار و فرآیندهای جمعیتی موجود، یک نرخ 

  تواند به ستی از جمعیت نمیرا برطرف نخواهد برد. استدالل من این است که هیچ تحلیل مارکسیشبه آن  

الیستیِ فروکاستنِ طبیعت به شناختِ  اندازه کافی با مسائل مبرم زمانه کنار بیاید، اگر در موضع دفاعِ ایده

ای بدیهی  [ ساختار و فرآیندهای جمعیت جنبه59طبیعت قرار گیرد]- طبیعت یا به وجهی در دیالکتیک سوژه

ها را  توان آنکند و نمیهای تولید تحمیل میی شیوهبر همههای مادی هستند که طبیعت  از محدودیت

تواند منحصر به تأثیری  اجتماعی تصور کرد. در نتیجه، تحلیل مارکسیستی جمعیت نمیصرفاً    هایدر قالب

های خودِ جمعیت )مانند توزیع سن و جنس،  گذارد، بلکه باید ویژگیی تولید بر جمعیت میباشد که شیوه

سال، نسبت افراد در سنِ کار به کل جمعیت کشور، نرخ رشد، نرخ   15درصد حمعیت زیر  متوسط سن،  

ی تولید در  رو برای شیوههای پیشها بر گزینهزادوولد، نرخ مرگ و غیره( را نیز در نظر گرفت و تاثیر آن

جمعیت    لحاظ نظری و عملی، جایگاهبندی مشخص اجتماعی در زمانی معین را بررسی کرد. بهیک صورت

عنوان یک کلیت، از نظر کیفی با آن چیزی که در فرآیندِ تحولِ گذار از  داری بهی تولید سرمایهدر شیوه

عنوان »متغیری وابسته« هم از لحاظ  کند، متفاوت است. جمعیت، بهداری به سوسیالیسم کسب میسرمایه

نیازهای انباشت سرمایه، در شکل   جایشود، زیرا بهنظری و هم عملی، به »متغیری مستقل« تبدیل می

داری[،  کند. عکسِ ]سرمایهدهی اجتماعی و اقتصادی، نیازهای مردم اولویت اول را پیدا مینوظهور سازمان

 شود.  تبعیتِ نیازهای جمعیت از نیازهای انباشت، آشکار میاصالت فرآیندِ بنای سوسیالیسم با میزان عدم

 

مقاله  ترجمه *  حاضر  ازی  است  کتاب    ای  ششم   Marx, Women, and Capitalist Socialفصل 

Reproduction  ی نوشتهMartha E. Gimenez . 
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 Parkerکننده در فرآیند توسعه )کننده و نه تعیین و سایر مشکالت اجتماعی تاکید کرد و به جمعیت نقشِ عاملی کمک

Mauldin et al. 1974  داد. نیازی به گفتن نیست که تشکیالت جمعیتی به این دیدگاه واکنش مساعدی نشان )

جامعه جهانی جمعیت تغییر دهد: »موضوعات اصلی کنفرانس جامعه    1976موفق شد وضعیت را در کنفرانس سال    نداد و 

توسعه باید مقدم بر تنظیم خانواده  "سازی بحثِ  جهانی جمعیت که به تازگی در واشنگتن دی سی به پایان رسید، با خنثی 

ی خود  های تنظیم خانواده را در ساختارهای توسعه یافته برنامهها ادامه دارد، کشورهای کمتر توسعه )اگرچه لفاظی   "باشد

های خصوصی و دولتی در تالشند تا با  زمان سازمان سازی ظاهر شد، و همگنجانند( و گرایش آشکار به سوی عقیم می

   (Intercom 1976, p. 11)« .تقاضای فعلی برای این روش کنترل باروری همگام شوند 
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   Marx 1970b, pp. 205-14; and Godelier 1970روند تکوین آن ساختار. با توجه به این نکته بنگرید به:  
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 پَسرفت  ی سوبه شیپ
 

 2023 ژانویه  18

 : نوربرت ترنکله ینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

مترجم  بهتوضیح  »پیش  نوشته  این  کامل  عنوان  نقد  :  پَسرفت.  روایت  سوی  به  چپ  ناسیونالیسم 

ی حزب  [ یکی از اعضای برجستهSahra Wagenknechtکنِشت« ]کنِشت« است. »سارا واگنواگن

چپ آلمان و عضو فراکسیون این حزب در پارلمان فدرال است و شهرت و محبوبیت خاصی بین گرایشی  

پیدایش »حزب چپ« از رهبران    های جریان رسمی دارد. او که پیش ازیژه نزد رسانهودر این حزب و به

»حزب سوسیالیسم دمکراتیک« )حزب تالی حزب کمونیست آلمان شرقی: »حزب وحدت سوسیالیستی«(  

اصطالح چپ افراطی »پالتفرم کمونیستی« تعلق داشت، در »حزب چپ« کنونی، مدافع  بود و به گرایش به

ر رویکرد به پناهندگان و مهاجران یا در  دمثالً    نوعی پوپولیسم چپ است و از این لحاظ، گاه مواضع او،
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ی نظامی به اوکراین، با مواضع احزاب فاشیست و راست افراطی  دلی با اهمیت منافع روسیه در حملههم

 شود.  راستا میزند و عمالً همپهلو می

اشاره نوشتههر چند  نویسنده در  به دیدگاههای  پیشِ رو مربوط  ،  »ثروتکنِشت در کتاب  های واگنی 

داری و »اقتصاد بازار«  است، اما اهمیت آن در نقد دیدگاهی است که با فرق نهادن بین سرمایه  بدون آز«

اصطالح »مولد و شریف«  داری بهداری »نامولد«، مدافع نوعی سرمایهی مالی و سرمایهو حمله به سرمایه

هایی در »چپ« و  مله بین گرایشج المللی چپ پوپولیستی، بلکه ازاست. این نظر نه فقط بین گرایش بین

»سوسیال دموکراسی« ایرانی نیز هواخواهان پروپاقرصی دارد که راه نجات اقتصاد کشور را در خلع ید از  

است نشان دهد   دهیکوش  سندهینودانند.  داران مولد« میمافیای مالی و بانکی، و سپردن اقتصاد به »سرمایه

ب »ضدبه  نیکه  سرما  سوکی از    دگاهید  نیا  سم«یالیامپر اصطالح  از  دفاعش  و    سمیبرالینئول  ،یدارهیو 

آن    ینما در اساس سرشتاین »تناقض«  وجود ندارد، بلکه    یتناقض  گر،ید  ی از سو  ،یارتجاع  ی هامیرژ

 است.  

نویسد: این متنْ نخست در سال  ای در آغاز مطلب میی جستار پیشِ رو، در اشارهنوربرت ترِنکله، نویسنده

و    داری«های نقد سرمایهراهه»بیدر کتابی با ویراستاری »مرلین ولف« و با عنوان اصلی    2016

منتشر    پ«سوی قهقرای ناسیونالیسم و پوپولیسم از جانب چ»فرار از بحران بهعنوان فرعی  

صورت گرفت. در این فاصله    2021 ی اسپانیایی آن، در سالی متن، برای انتشار ترجمهشد. ویرایش دوباره

  تری پرداخت. مراتب افراطیکنِشت کتابی تازه منتشر کرد و در آن به بازگویی مواضعش به شکل بهواگن

کاری در آلمان به گردن مهاجران  ثباتطِ بیکه گناه شرایها، مبنی بر ایندفاع از موضع کالسیک راستمثالً  

این کار می برای  نیست.  این کتاب موضوع محوری جستار کنونی  نقد  نوشتهاست.  به  ی »یولیان  توان 

 « مراجعه کرد. در ستایش وضع عادی امور بیرویرت« زیر عنوان »

*** 

(1 ) 

عامیانه و  متداول  سرمایهنقد  بحرانی  گناه  دههداری،  اقتصادی  بههای  و  اخیر  مالیهای  بحران  - ویژه 

های بازارهای مالی  بازیرا به گردن سفتهبار آنآمدهای اجتماعی فاجعهو پی  2008اقتصادیِ بزرگ سال  

های واقعی بحران را  ه فقط علتاندازد. اما این برداشت در بنیاد خویش وارونه است. چنین رویکردی ن می

https://www.krisis.org/2021/lob-der-normalitaet-zur-kritik-an-sarah-wagenknechts-die-selbstgerechten/
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پشت آن   اشْ خطرناک نیز هست، زیرا در پسِآمدهای سیاسیی پیشناسد، بلکه فراتر از آن، از زاویهنمی

ی جمع بسیار  مالحظهی اَعمال بیواسطهی کارا و خوبِ اقتصاد جامعه بهاین تصور نهفته است که شیوه

ده است. به این ترتیب، اگر بتوانیم این دارودسته را سر جایشان  کوچکی از الیگارشی مالیِ جهانیْ ویران ش

ــ   زندای راسخ دست به عمل میویژه با دستان توانای »مردی مقتدر« که با ایمان و ارادهبه بنشانیم ــ

 کام خواهد شد.راه و بهکار جهان سراسر به

های سیاسی، از راستِ راستْ گرفته تا  توان در میان همگی جریانداری« را میاین نوع از »نقد سرمایه

نتایج سیاسی یافت و  استنتاج میای که آنچپِ چپْ  رویکرد  و  این مواضع  از  بسیار  ها  کنند، در اساس 

مندانه« و  پردازند که بر »کار شرافتای میبافی پیرامون بازگشتِ جامعههمانندند. این منتقدان به خیال

ها سلب قدرت شده و پول دوباره به  ها« استوار است و در آن از بانک»تولید محصوالت مورد نیاز انسان

کشِ این برداشتْ هماره این نیز هست که »خلق«  »خادم اقتصاد واقعی و تولیدی« بدل شده است. یدک

آید که مورد خیانت قرار گرفته است. تفاوت بین انواع رنگارنگ  مثابه جماعتی استثمارشده در خیال میبه

جماعت خیالیِ خلق چگونه تأویل شود و چه کسانی و    شود که اینجا ناشی میولیسم عمدتاً از آناین پوپ

مثابه افراد نامتعلق به آن مورد خطاب قرار گیرند. بالفاصله پس از  مثابه اعضای آن یا بهای بهبه چه شیوه

ان عمومی دست یازیدند.  ، انواع گوناگون پوپولیسم چپ به نوعی هژمونی در گفتم2008 بحران و سقوط

آنترین و خوشبرجسته اشغال والدرصدی99ها طبعاً شعار  نماترین  بود که جنبش  توانست  ها  استریت 

ی عظیم جمعیت جهانی و گروه اندکْ شُماری از نخبگان صاحب قدرت  ی آن خط فاصلی بین تودهوسیلهبه

 در جهان پدید آورد. 

ای را که برای خلق تعریف کرده  ساب جنبش اشغال گذاشت که مقولهتوان این امتیاز را به حگمان میبی

کرد.  توان گفت که در حقیقتْ خود را انکار میکه میای بسیار گشوده و ناهمگن بود، به نحویبود، مقوله

درخور موجودیتی خیالی برای اقلیت کوچکی از فعاالن سیاسی شهرهای بزرگ  صرفاً    واقع این مقوله در

جا  ای وارونه نقدشان به وضع حاکم را به ادعایی فراملی پیوند بزنند. اما از آنکوشیدند به شیوهبود که می

اندازهای سیاسیِ ها، نه چشمدرصدی99پسند، مانند شعار  هایی رسانهکه جنبش اشغالْ فراتر از کلیدواژه

شدنِ شتابانش برخوردار بود، سپریلحاظ نظریْ استوار و بنیادینی  های بهتری داشت و نه از واکاویفرارونده

ی »خلق« دست  کردن دریافتی مثبت به مقولهرو که این جنبش از معطوفبینی بود. و از آنقابل پیش

داران و  بخشی متداول به هیأت بانکداری« هرگز سر سوزنی از شخصیتنکشید، و »نقدش به سرمایه

پوپولیست برابر  در  و  نرفت  فراتر  راسسوداگران  بههای  را تصرف  ت که  این بحث  میدان  فزاینده  نحوی 
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ها در اساس عبارت از این  ی موفقیت راستگیر برای عرضه و مقابله نداشت. نسخهکردند، چیزی دندانمی

کرد و به این ترتیب  کالسیک از راه تعلق به یک ملت تعریف میکامالً    نحوی ی خلق را بهبود که مقوله

خورد. علت این اقبال عمومی هم این  ی دیگران پیوند میرد نژادپرستانهکنده به حذف و ط رک و پوست

انسان چشم  در  ملت  که  سرمایهبود  جوامع  بههای  آنداری  دوم  طبیعت  میمثابه  جلوه  درست  ها  کند، 

هویتْ پنداریِ خود  عالوه، همکنند، بهمربوط و معطوف می دیگریکگونه که کاال و پول و کار را به همان

 ی نوعی امنیت است. کنندههای بحرانی تضمینویژه در دورانی ملت، بهبا توده

کوشد که بخشی از چپ سنتی نیز حاال ناسیونالیسم را دوباره کشف کرده است و میبدتر از هر چیز دیگر این

تعلق به خودِ این پوپولیسم است، شکست دهد. این کار، نه فقط اشتباه پوپولیسم راست را در میدانی که م

ای  داری در بخش گستردهای تاکتیکی است، بلکه اوالً دال بر درکی سرودُم بریده از نقد سرمایهمحاسبه

برانگیز بوده است،  ها مناقشهدر مارکسیسم سنتی است؛ و ثانیاً در عطف به »خلق«، همواره در میان چپ

دانیم، به  طور میای، که همانکرد )اندیشهچیزی »خوب« تکریم می  مثابهنحوی غیرمجاز بهرا بها آنزیر

های ناسیونالیست و پوپولیست  ی این وضع، برخی اشتراک مواضع بنیادین با راستگردد(. نتیجهروسو برمی

 کوشیدند پنهانش کنند.ها مایل به پذیرشش نبودند و میبود، اما این چپ

هاست.  های نظری آنشرطکردنِ پیشهدف ما در جستار پیشِ رو ترسیم دقیق این نقاط اشتراک و روشن

کنِشت، انجام دهم که یکی از پرنفوذترین  هایی نزد سارا واگنکار را با استناد به نمونهمن خواهم کوشید این

ناسیونالیستی  -ی خطی چپها پیش نمایندهکنِشت از سالهای حزب چپ در آلمان است. واگنشخصیت

ای  حال او نمونهنشاندن آن در کل حزب نشده است. با ایناست که خوشبختانه تاکنون موفق به کرسی

برجسته برای گرایشی نیرومند در چپ سنتی است که همتاهای متناظری در بسیاری از دیگر کشورهای  

 (. لوک مالنشون و غیره-اروپایی دارد )مثالً جرمی کوربن، ژان 

ادامه کتاب  در  به  استناد  با  کوشید  خواهم  نخست  نوشتار  این  آز«ی  بدون  الگوی  2016) »ثروت   )

رغم  کوشم توضیح دهم که چگونه این موضع بهکنِشت را ترسیم کنم. سپس میایدئولوژیک اصلی واگن

با رهایی اجتماعی کوچککه به نقد رادیکال سرمایهاین ندارد، در گفداری و  تمان اجتماعی  ترین ربطی 

 رو شده است. جاری با چنین اقبالی روبه
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(2 ) 

ی نخبگانی فراملیْ علیه  یکی از عناصر محوری و مرکزی ناسیونالیسم چپ، روایتی است پیرامون توطئه

رو  شود. از همیندموکراسی و دولت رفاه. توجیه دفاع از دولت ملیْ سپس از این توطئه مشتق و استنتاج می

 نویسد: کنِشت میواگن

رفتن   اند و با از دستهای ملی موضوع مبارزهدرستی در چارچوب تک تک دولت»دموکراسی و دولت رفاه به

ی اروپا در بروکسل  شوند. تصادفی نیست که نهادهای اتحادیهها، ناپدید میهای آنها و دولتقدرت پارلمان

بیشبه دولتمراتب  از  یک  هر  از  ملی  تر  از  های  غیرشفاف  و  بدنام  منجالبی  انحطاطِ  به  آن،  عضو 

شدهتکنوکرات دچار  بههایی  افسارشان  که  البی اند  شرکتدست  کالنْ  عظیم  گران  اکثریت  و  است  ها 

بینی است عمدتاً جا که قابل پیشاند. ]...[ بنابراین تا آنها را از دست دادهاروپاییان هرگونه اعتمادی به آن

رد که در آن دموکراسی حقیقی امکان زیست دارد ]...[: و آن دولتی است که تاریخاً پای  یک مرجع وجود دا

 به بعد(.  23، از صفحه  a 2016کنِشت،  گرفته است.« )واگن

ی ناسیونالیستی خود برای ایجاد انشعاب و شقاق در اروپا با توسل به  کنِشت، به پروژهبه این ترتیب واگن

ی اروپا نجات  پردازان نئولیبرال اتحادیهشد که باید در مبارزه با استراتژیبخای مشروعیت میدموکراسی

هنگام و همراه است با تجلیل و تکریم »اقتصاد  [ این نوستالژیِ خطرناک نسبت به دولت ملی، هم1یابد.]

ظامی بسیار  داری« رها شود. بنا بر درک او اقتصاد بازار ن بازار« که از دید او باید از قیدوبندهای »سرمایه

کنند؛  تولید می  دیگریکی عمومی با  ها کاالها را برای مبادلهعاقالنه برای جامعه است که در آن انسان

شوند و شان سنجیده میها بر اساس توانایی و کاراییی انسانجا رقابتی عادالنه حاکم است و همهدر آن

د شد. اِشکال کار از نظر او این است که این  به این شیوه ظاهراً بهترین نتیجه برای جامعه حاصل خواه

سرمایه جانب  از  میدارینظم  تهدید  سرشتای  که  برای  شود  پُرشقاوت  و  افسارگسیخته  تقالی  نمای 

شُماری از نخبگان فراملی را بر چهره دارد. از  اندوزیِ اندکتحصیل سود است و مُهرونشانِ ولع صِرفِ پول

های اخیر به اکثریت عظیمی از جمعیت جهانْ  موفق شده است در دهه  دید او، این گروه اندکِ نخبگان

دارانه« را تحمیل کند و همراه با آن دموکراسی و »اقتصاد بازار« کارا را ویران سازد. بنابراین  »نظام سرمایه

دولت  های ملی را برقرار و تقویت کند، زیرا فقط  که خواستار نجات این اقتصاد است باید دوباره دولتکسی

ی »کارکنان شریف« را در  ملی قادر است این گروه کوچک از قدرتمداران را سر جایشان بنشاند و توده

 نویسد: شان یاری رساند. او میاحقاق حقوق
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با اقتصاد بازار یکی و همان میکارانه، سرمایه»در گفتمان چپ، و نیز محافظه گیرند. این تلقی  داری را 

داری این نیست که مبادله به میانجی بازارها را ممکن سازد، بلکه این است  مایهاساساً غلط است. گوهر سر

افزاییِ سرمایه و کسب سود هستند. در حقیقت هایی برای ارزشواسطهصرفاً    های اقتصادی در آنکه بنگاه

سوی تسلط  داری بهسرمایهسازیِ سود اند و بنابراین گرایش  بازارهای کارا و رقابت واقعی مزاحم بیشینه

توان گفت: ما باید  های عظیم است. با اندکی اغراق میفزاینده بر بازارها از جانب شُمار کوچکی از شرکت

 داری نجات دهیم.« نه فقط دموکراسی، بلکه در اساس اقتصاد بازار را نیز از چنگال سرمایه

داری و اقتصاد بازار بسیار  دادنِ سرمایه رو قرار در انداز و در راستای نقد اقتصاد سیاسی مارکسیْ رو در چشم

آید. زیرا از دید مارکس بازار و سرمایه حاکی از تقابل و تضاد نیستند، بلکه ضرورتاً به  نظر میغریب به

همبسته  دیگریک و  ارزشوابسته  ذاتیِ  هدف  پیرو  سرمایه  ارزشاند.  و  انباشت  یابی  )یعنی  است  افزایی 

ها  یافته در آنها را به بازار بریزد تا ارزش تجلیین دلیل باید به تولید کاالها بپردازد، آنسرمایه( و به هم

ها استناد حال گاه به گاه به آنهای بنیادین مارکس )که با اینکنِشت این دیدگاهرا متحقق کند. اما واگن

کند و  قطب متقابل و متضاد بدل می  گیرد و پیوستار بازار و سرمایه را به دو نادیده میکامالً    کند( رامی

را شر می دومی  و  نیک  را  ارزشنامد. هماولی  اجبارهای قهری  به  ارزشهنگام،  و  ی  اافزاییْ چهرهیابی 

میشخصیت آنیافته  و  میبخشد  رجعت  و  تقلیل  اشخاص  از  معینی  گروه  وجود  به  را  همانا  ها  دهد: 

دهد که ظاهراً زیر فشار و  دارانی قرار میی مقابل بنگاهرا نقطه  داران داران. به این ترتیب او سرمایهسرمایه

ها را با زبانی سراسر تأییدآمیز چنین توصیف کنِشت آندارانه هستند و واگنی اجبارهای قهری سرمایهسلطه

 کند:می

زایی سرمایه  افیابی و ارزشای صِرف در راستای هدف ارزشدار، بنگاه اقتصادیْ فقط وسیله»از دید سرمایه

همان است.  سود  تحصیل  زمینو  اربابان  که  ثمرهگونه  از  میدار  معاش  امرار  رعایایشان  کار  کردند،  ی 

کند. کارفرما  اش که در اکثر موارد به ارث برده است، زندگی میدار نیز از عایدی ناشی از داراییسرمایه

می راه  را  اقتصادی  بنگاه  که  است  میکسی  هدایت  و  طرح کاندازد  با  نقشهند،  و  و  ها  قدرتش  هایش، 

کنِشت،  داری نیست.« )واگنخالقیتش. هر اقتصادی به کارفرماهای خوب نیاز دارد، اما محتاج هیچ سرمایه

c 2016) 

سادگیْ  دار، فقط و بهاما این برقرارسازیِ تقابل کاذب بین دو قطب بازار و سرمایه، یا بین کارفرما و سرمایه

ای با برقرارسازیِ  کننده متأسفانه باید گفت این تقابلْ خویشاوندیِ ایدئولوژیکِ نگران سهوی نظری نیست.

ی خودْ  ی خالق« دارد، که آن نیز به نوبهخوار« و »سرمایهی آزمند و نزولتقابلِ کالسیک بین »سرمایه
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ی منطق  ارهی کالسیکش دربگونه که موشه پوستون در رسالهستیزی است. همانی اعالی سامینمونه

است    مندتوانرو چنین  ستیزی از آن(، ایدئولوژی سامیPostone 2001ستیزی نشان داده است )سامی

سرمایه با  »ضدیت  از  سازشکارانه  و  ارتجاعی  شکلی  میکه  بازنمایی  را  ایدئولوژی  داری«  این  در  کند. 

اش،  ی انتزاعیویژه با سویهداری، بهی سرمایههای منفی و تهدیدآمیز جامعهی جلوه»یهودیان« با همه

ورزی  ای، پول، اندیشهزش مبادلهشوند؛ این سویه در کنار کار مجرد، شامل ارهویت قلمداد مییکی و هم

داری،  ی مشخص مناسبات سرمایهشود. در مقابل، سویهی مالی، نیز میتر از همه، سرمایهعاقالنه و مهم

مثابه امری »طبیعی« و بنابراین فراتاریخی  های مصرفی، بهویژه در هیأت کار مشخص و تولید ارزشبه

خوار«  ی آزمند نزولی خالق« و »سرمایهلی دروغین بین »سرمایهی این رویکرد، تقابشود. نتیجهتبیین می

پردازی  مثابه وحدت طبیعی کارکنان و کارفرمایان کارا و مبتکری خیالاست. اولی باری مثبت دارد و عمالً به

ی  کنند؛ و دومی، برعکس، با سرمایهشود که دست در دست هم چیزهایی مفید برای جامعه تولید میمی

اش از  شود که چیزی جز انگل جامعه نیست که رزق و روزیهویت پنداشته میمالی »یهودی« همپولی و  

 شود.استثمار آفرینندگانِ مولد تأمین می

نامد،  داران« را موجوداتی زائد میبرد و »سرمایهکنِشت »کارفرمایان« را به عرج اعال میوقتی سارا واگن

حال  ستیز نیست، اما با اینگوید. البته بدیهی است که او سامییی فوق نمدر حقیقت سخنی جز همان گفته

ستیزی  ی مرکزی سامیکند که هستهای را بازتولید میی اعالی همان ایدئولوژیدر ماهیت امر دقیقاً نمونه

ابه  مثها را بهگسلد و آنوجودیِ درخودْ متناقض مناسبات اجتماعی را از هم میآید. او وجوهِ  به شُمار می

ای دست  گونهتواند به ترفند پارادُکسکند. به این ترتیب او میوجوه ظاهری و متقابل خیر و شر معرفی می

جامعه نَفَس  در یک  آن،  از طریق  بهیابد که  را  تولید کاالیی  بر  مبتنی  و  ی  دهد  قرار  انتقاد  مورد  ظاهر 

اند،  دارانهی زندگی و تولید سرمایهکه ذاتیِ شیوهرا تأیید کند. زیرا اجبارها، تهدیدات و خطراتی  هنگام آن  هم

 توانند از پیکر آن جدا شوند و به گروهی »آزمند و حریص« از اشخاص منتسب گردند.می

ای فراسوی  توانند زندگیسو دیگر نمیهایی است که از یکنوا با بسیاری انسانگرا، هماین انشقاقِ دوگانه

کنند که چگونه آلت دست  ور کنند، اما از سوی دیگر هر روز تجربه میداری تصی سرمایهمرزهای جامعه

گمان بسیار غیرقابل تحمل  ترین نفوذ و اختیاری ندارند. بیپویاییِ خودفرمانی هستند که بر آن کوچک

اجبارهایی مجهول با  را  آدمی خود  رو است که  به در الهویه  نهایی  تحلیل  در  ببیند که  کس  واقع هیچرو 

گردان  پشت رویدادها صحنه ها نیست. انتساب این اجبارها به گروهی از اشخاص که در پسِنمسئول آ

تواند این احساس درماندگی و استیصال را تاحدی تسکین دهد. به این ترتیب مناسبات  ها هستند، میآن
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گیرد، دیگر ر میطریق مورد انتقاد قرااز اینچه  آن  گیرند. لحاظ ایدئولوژیک روی سر قرار میاجتماعی به

ی کاال نیست که خود  ی تولیدکنندهها در جامعهشدگیِ مناسبات اجتماعی و صغارت بنیادین انسانچیزگون

مثابه فرانمودی صِرف  شدگی بهشدگی است، بلکه برعکس، دقیقاً انکار همان چیزگونناشی از آن چیزگون

ای  ی دارودستهشده و عامدانهریزیمیت برنامهکارهای اِعمال حاکها و راهاست که خود ماحصل استراتژی

رو نیز هست که  اند. دقیقاً از همینشود که پشت این ظاهر دروغین پنهانمدار از نخبگان تلقی میقدرت

توطئهایدئولوژی محبوبهای  چنین  دورانانگار  در  و  بهاند  ما،  کنونی  دوران  مانند  بحرانی،  نحوی  های 

ها خشم و یأس ناشی از درماندگی فرد را  پنداریآورند. این توطئهای سردرمیهغیرقابل کنترل از هر گوش

کند و  اند، بدل میعنوان مقصران اصلی شناخته شدهکه به این نحو بهگری علیه کسانیبه نفرت و پرخاش

این کنشاز  به  توهم  امکان  شیوهطریق  به  را  خویش  میمندی  فراهم  دوباره  ارتجاعی  درای  و    آورد؛ 

 ها. صورت نابودکردن فیزیکی آنترین حالت، بهافراطی

به ذات بنیادین این جامعه  چه  آن  یداری است که همهای سرمایهکند جامعهکنِشت تبلیغ میچه واگنآن

کنند، را به میانجی تولید کاال و کار برقرار می  دیگریکشان با  ها، روابطتعلق دارد، در آن موجود است: انسان

فروشند و در این روابط اصل عام رقابت و پاداشْ بر  های اقتصادی مینیروی کارشان را به بنگاه  هاآن

ای  کنِشت این جامعه را نظام اقتصادی و اجتماعی معقول و کمابیش طبیعیاساس قابلیت، اعتبار دارد. واگن

اری مفید و ضروری است که  هاست. از دید او، حتی پول نیز ابزی انساننامد که در اساس به نفع همهمی

های قماربازی  ها را دکهکنِشت آنکه واگن های فعال در سطح جهانی ــالبته، و متأسفانه، از جانب بانک

رو او خواستار  است. از همین پایان، مورد سوءاستفاده قرار گرفتهکردن سودهای بیــ برای انباشته نامدمی

 به همان شقاق یادشده بین خیر و شر دچار است:  ای است که پیشاپیشاصالح نظام بانکی

های  »پول چیزی است در خدمت عموم. به همین دلیل تأمین پولِ مورد نیاز اقتصاد نباید در دستان دکه 

نامم که  های رفاه عمومی میرا بانکای، بلکه باید در اختیار نهادی باشد که من آن  غیرمسئولِ قمارخانه

ع رفاه  راستا و خدمت  مردم عمل میامهدر  تولیدی میی  و  واقعی  اقتصاد  خادم  را  خود  و  دانند.«  کنند 

 (c 2016کنِشت، )واگن

جانبه است، در هر کتاب درسی اقتصاد  ی همهپذیرکردنِ مبادلهای برای امکاناین تصور که پول فقط وسیله

که هدف تولید در اقتصاد بازار    شودطور مستقیم ادعا میها بهی این کتابشود. در همهبورژوایی پیدا می

در خدمت اختصاصِ »کارا و مکفی« به منابع  صرفاً   تأمین جامعه با محصوالت مفید است و مبادله در بازار

ای پیچیده  سازیِ سازوکار جامعهاست. بنا بر این ادعا، تولید کاالیی و پولْ عناصری خنثی برای هماهنگ
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تر از ایدئولوژی رایجی نیست  کنِشت مُبلغ چیزی بیشاین ترتیب، واگنو مبتنی بر تقسیم کار هستند. به  

تنهایی در تحقق هدف ذاتیِ افزایش  دارانه همواره و بهکه منکر آن است که نیروی رانش تولیدِ سرمایه

های  کنِشت و ادعای کتابای در خدمت این هدف هستند. البته بین نظر واگنپول است و کاالها فقط وسیله

یابد و  ی یک تمایز وجود دارد. در علم اقتصاد رایج به یاری این ایدئولوژی وضع حاکم مشروعیت میدرس

ای بدیهی  گونهجا همواره و بهکنند. در اینهای علمی در این ایدئولوژی نقشی ایفا نمیها و توصیهپژوهش

گذاری کرد و  تری سرمایهشتوان سرمایه را با سود بیاین پرسشْ محور اصلیِ موضوع است که چگونه می

  خواهد آنگیرد و میکنِشت به معنای واقعی کلمه، این ایدئولوژی را جدی میبر آن افزود. برعکسْ واگن

 را در واقعیت پیاده کند.

لحاظ  روست، اما بهگمان در عمل با ناکامی روبهبخشیدن به این ایدئولوژیْ بیکنِشت برای تحققمیل واگن

گزارِ« خویش  ایدئولوژیک پژواک بزرگی دارد. زیرا این شعار که پول باید »دوباره« به »نقش خدمت-سیاسی 

عبارت از  یکی  به  شود،  بحثپردازیبازگردانده  در  عوامانه  بهرسانه  هایهای  و  شده،  بدل  مثابه  ای 

کنِشت  داری نزد واگنداری اعتبار یافته است. این شیوه از انتقاد به سرمایهترین شکل نقد سرمایهگیرانهپی

ها را به رعایت »رفاه عامه«  کند و آنها را کنترل میکه بانک  مندقدرتمرتبط است با تصوری از دولتی  

ای  های منطقهبهره یا پولی پول بیهای دیگر، یا روح سرگردان ایدهینهها و زمسازد؛ در متنموظف می

(، یا  Kennedy 2011به بعد یا نزد    117، ص  Paech 2012ها در جوالن است )مثالً نزد  در بحث

ها  ی تفاوترغم همه[. به2نزد کریستین فلبر]مثالً    شود،ی اقتصاد رفاه عامه پرداخته میبافی دربارهبه خیال

ی  است: در همه  دیگریکها بسیار شبیه به  ی آنها، الگوی اصلی مشترکِ همهگونه بحثدر جزئیات این

شود که قرار است  یافته بر اساس اقتصاد بازار عرضه میی سازمانی جامعهشدهها همواره تصور آرمانیآن

آلوده ــ با  تقابل  ادعاییدر  به فسادشدنِ  به اش  واقعیتْ  در  ترتیب،  امهخود جــ  این  به  بپوشد.  ی عمل 

ی تأیید  کنندهکند که تضمینکنِشت با این سطح از اظهارات در میدانی از گفتمان جاری جوالن میواگن

تواند استوار باشد؟  ای میهایی گسترده برای اوست. اما این اجماع و موافقت وسیع بر چه پایهو تشویق

 . پرسش  نیدر پاسخ به ا یطرح  یارائه یاست برا  ینوشتار تالش ن یا ی ادامه

(۳ ) 

از انسان ی اقتصاد بازار  یافته بر پایهی سازمانمثابه جامعهتوانند جامعه را بههای امروز فقط میبسیاری 

ی  اش؛ علت بداهت چنین تصوری در وهلهتصور کنند. چه در شکل موجودش و چه در شکل آرمانیْ شده 

خود را در سراسر جهان به    دارانهی زندگی و تولید سرمایهمر نهفته است که شیوهنخست قطعاً در این ا
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رو دشوار است بتوان   همین ای به »طبیعت ثانی« بدل شده است و ازکرسی نشانده و به مقیاس گسترده

.  یرد گنمیبه میانجی کاال و پول صورت    دیگریکها با  ی انسانای اندیشید که در آن مراودهبه جامعه

کاال در اختیار دارند تا بتوانند با فروش    یکها فقط  زیرا، حتی زمانی نیز که اکثریت قریب به اتفاق انسان

ی کاال هستند. اما  طریق قطعاً دارندهها نیز از اینشان را تأمین کنند )همانا نیروی کارشان(، آنآن زندگی

ی نخست  کنند و این اهداف در وهلهرا دنبال می  ی کاال اهداف مختص به خویش ها در مقام دارندهانسان

تر بفروشند تا بتوانند در رقابت با دیگر  که کاالی متعلق به خویش را تا سرحد امکان گراناند از اینعبارت

ی نیروی کار است که  ها فایق شوند. دقیقاً همین دیدگاه فروشندهفروشندگان کاالی نیروی کار بر آن

ی مبتنی شود جامعهداری است و موجب میی سرمایهق ادراک وارونه از پیوستار جامعهبرانگیزاننده و مشو

تولید کاالیی عام به مناسبات  بر  از  این شکل  پول در مقام »خادمِ«  تلقی شود و  مثابه »امری طبیعی« 

 اجتماعی جلوه کند.

،  وسیلهمثابه یک  د که پول نه بهگیرجا ریشه میی کاال از آنجایگاه مرکزی پول در نظام مدرن تولیدکننده

شده در  ارزش )بازنمایی افزایشتر هدف تولیدْ  عبارت دقیقشود. بهبازنمایی می  هدف بلکه در مقام یک  

دار اقتصادی این امر به روشنایی خورشید است، زیرا  پول( همانا انباشت سرمایه است. از نظرگاه یک بنگاه

دست  شان، کاالهای دیگری بهکند تا در ازای مبادلهمثابه محصوالتی قابل مبادله تولید نمیاو کاالها را به

  ای وسیلهو موقت برای افزایش مبلغ معینی از سرمایه. بنابراین کاال    ای ضروریمثابه مرحلهآورد، بلکه به

صورت،  تری بدل شود، در غیراینشده است: پول باید به پول بیشیافتن به هدفی از پیش تعیینبرای دست

های اقتصادی صادق  بنگاه ی همهتولید از این منظر معنایی ندارد. و بدیهی است که این دیدگاه در مورد 

داران«  ی »سرمایهکنِشت مقولهالمللی که واگنهای عظیم بینت و نه فقط بازیگران سپهر مالی و شرکتاس

آسای اقتصاد بازار،  دهد. از میان این کارفرمایان نخبه در آن دنیای معجزهها اختصاص میرا فقط به آن

میلیونکدام دست کنند که سرآخر سودی به  گذاریای سرمایهها یورو در کارخانهیک حاضرند داوطلبانه 

داری است،  ی سرمایهآوردن سودی در آن نباشد؟ سودجوییْ موتور جامعهدستکم انتظار بهندهد یا دست

چنان که در ادبیات ایدئولوژیکِ  که این جامعه اسمش را عوض کند و »اقتصاد بازار« بگذارد و آنحتی زمانی

 به مقام پرافتخار »مزد کارفرما« مفتخر نماید.علم اقتصاد بورژوایی متداول است سود را 

را سرپا  ی خود بدون قیدوشرط تابع و تسلیم این فرآیندند و با کار خود آننوبهفروشندگان نیروی کار به

ی متفاوتی  ها، به شیوهی آندارند، اما کل این جنبش و فرآیند، با نگاه از منظر منافع خاص و ویژهمی نگه
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دید آن  شود. نمودار می آناز  مبادله است که  قابل  بازار میها کاال فقط چیزی  به  ازایش  ها  تا در  آورند 

یک وسیله برای هدفی بیرون از خود  صرفاً    جا نیز کاالدست آورند؛ بنابراین هرچند اینکاالهای دیگری به

  ز این منظر پولْاست، اما این هدف نه افزایش مبلغ معینی پول، بلکه تأمین وسائل معاش خویش است. ا 

جا  آید حرکتی که در ایننظر میای است بین کنش فروش و خرید و بنابراین بهمیانجی یا واسطهصرفاً  

ی یک کاال با پول  نامد: یعنی مبادلهی کاالییِ ساده می مارکس مبادلهچه  آن  یابد، متناظر است باتحقق می

گاه  جا تمایزی بسیار مهم وجود دارد. زیرا، آنال در اینح(. با اینW-G-Wی پول با کاالیی دیگر )و مبادله

را )به میانجی پول(  اندازد تا آن  کار میی منفردی نیروی کار کاالیش را فقط به این دلیل به که فروشنده

یابی  ناپذیر از کل حرکت ارزشحال جزئی جداییدر ازای وسائل معاش مبادله کند، این کنش مبادله درعین

ی پول پدیدار شده فزایی سرمایه است که نقاط آغاز و انجام آن همواره ارزش است که در پیکرها و ارزش

 است. 

جای آن فقط موضع منافع جزئی و خاص در مقام کل فرآیند  اگر این پیوستار سرمایه از دیده دور بماند و به

»طبیعی« است که هر انسانی باید از راه  کامالً    نظر آید که گوییگاه ممکن است چنین بهقرار گیرد، آن

ی  ی مبتنی بر تقسیم کار هیچ راه و شیوهفروش نیروی کار یا محصول کارش زندگی کند و یک جامعه

تواند داشته باشد. در مقابل، ارزش خودافزوده، همانا  دیگری جز تولید کاالیی کارا برای موجودیتش نمی

ی خودفرمان« )مارکس  ور پویای این جامعه و یا نه در مقام »سوژهی ذاتی و محمثابه هستهسرمایه، نه به

MEW 23  شود که به میانجی  ای پدیدار میی قدرت صِرف خارجی و بیگانه(، بلکه به منزله189، ص

کند. سروکار ما  ریزد و چه بسا ویران میمنافع جزئی و خاص خود، نظام اقتصادی »طبیعی« را به هم می

ی بر  ها روابط اجتماعی را در جلوهی کاالیی است. انسانشدهوارهکالسیک آگاهیِ بت  جا با شکلدر این

 گیرند. شان را بجای واقعیت میهای پدیداریِ وارونهکنند، زیرا شکلشان ادراک میسرْ ایستاده

یق کلمه مقدر  به معنی دق  پذیرفتهدارانهْ شکلهای سرمایهگمان به آن معنا نیست که آگاهیِ انساناین، بی

با  اما و  قالب آنی سرمایهای که جامعههای وارونهحال، شکل این شده است.  را در  ها و در  داری خود 

هایی سراسر واضح و بدیهی پدیدار  مثابه شکلند، چرا که بهمندقدرتنمایاند، بسیار  اش بازمیی بیرونیرویه

ها اِبا دارد. به همین دلیل نقد رادیکال جامعه  دن در آنرو آگاهی روزمره از چون و چراکرشوند و از اینمی

روست که در اساس  کنِشت روبهتری از هیاهوهای پوپولیستی به روایت واگنهای بسیار بزرگبا دشواری

شود، ها تحمیل میشان، که خودبخود به آنها را در هستیِ فرانمودینِ دروغینحاکی از آن است که انسان

ـ ب جویانه  ی نقدی عیبکه پوپولیسم در قوارهها را شفاف و قابل رؤیت نماید. اینکه آنجای آن هتأیید کندـ 
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  حال آید دال بر تناقض آن نیست، بلکه به ماهیت آن تعلق دارد. با ایننسبت به مناسبات حاکم به صحنه می

رو کامیاب  پوپولیسم از آنی مقابل نقد است:  شود، در حقیقت نقطهجا با ژست نقد ظاهر میدر اینچه  آن

را به خدمت میی کالسیک شورشی سازشاست که نمونه گیرد و مناسبات حاکم را در پوشش  جویانه 

 کند. ها، تصدیق میی ظاهری بر آنغلبه

(4 ) 

زده و بسیار گسترده  توان کنش هیجانی مناسبات اجتماعی میواره و وارونهبا عزیمت از این فرانمودِ بت

ها و بخش مالی سرمایه را  گران میدانش، همانا بانککننده و بازیی انباشتعلیه بازارهای مالی و سرمایه

شود. اگر سرمایه  شکل آن بازنمایی میترین  جا خودارجاعیِ حرکت سرمایه در نابتبیین کرد. زیرا در این

گاه سرمایه برای تحقق هدف  اصطالح اقتصاد واقعی، یعنی سپهر تولید اجناس، تخصیص یابد، آنبه به

ی انباشتْ  ی تولید اجناس را طی کند. به این ترتیب چرخهراههزاییْ باید همواره بیاش یعنی پولذاتی

ی تبلوریافته در  افزودهایهْ کاالهای تولیدشده را فروخته و ارزشرسد که سرمنخست زمانی به سرانجام می

پولِ  -کاال-)یا پول  ’G–W–Gجا حرکت سرمایه پیرو الگوی  ها را متحقق کرده باشد. بنابراین در اینآن

آید. برعکس، در بازارهای  ی صَرف نیروی کار پدید میواسطهتر( است، که طی آن، ارزش مازاد بهبیش

شود و  خود معطوف میواسطه بهای بیگونهجا پول بهشود. در اینی واسط حذف میگام و حلقهمالی این  

این فرانمود شکل می’G–Gبا تحقق حرکت   به،  پول  آفریده  خودیگیرد که گویی  ارزش مازادی  خود 

ازی«  گوید. البته نباید این اصطالِح »مجی مجازی« سخن میاست. مارکس در این رابطه از »سرمایه

ای  موجب شود که فکر کنیم این سرمایه چیزی »غیرواقعی« است. این سرمایه دقیقاً همانند هر سرمایه

مند« )مارکس( در تولید اجناس فقط این است که ارزشی  ی کنشدیگر واقعی است و فرقش با »سرمایه

است، بلکه بجای آن، به  کند که پیشاپیش و در گذشته بر اثر صَرف نیروی کار پدید آمده  را انباشت نمی

 [ 3کند.]درازی میارزشی در آینده که نخست باید تولید شود، دست

دارانه بوده  ی کل تولید سرمایهای در چرخهدرازی به ارزش آینده همواره وجه وجودیِ ضروریاین دست

قرن    80   70 هایاست. البته پس از پایان پیشرفت فوردیستیِ انباشت و آغاز انقالب صنعتی سوم در دهه

جا که در  دست آورده است. از آنای بهتازهکامالً    دارانه اهمیت و جایگاهی سرمایهبیستمْ این وجهِ چرخه

افزایی سرمایه  ی ارزشواری از سپهر تولید رانده شده است، شالودهنحو تودهپی این انقالب نیروی کار به

به راه  پیش  از  بیش  سرمایه  و  یافته  بازنقصان  اینسوی  از  است.  گرفته  پیش  در  را  مالی  طریق،  ارهای 

دارد، اما در  می ی مجازی به موتور رانش انباشت جهانی سرمایه بدل شده که اقتصاد را سرپا نگهسرمایه
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برد: این  کند و به تشدید عظیم رقابت جهانی راه میتر را ناگزیر میناکحال حرکتی به مراتب شتابعین

ای برای بحران پدید آورده است که ناگزیر است هربار از نو به انفجار درآید:  گی فزایندههنگامْ بالقووضع هم

کند  روی داد. این روند تحول نه فقط این فرانمود را تقویت می  2008 که در بحران و سقوط مالی سالچنان

شود ه موجب میهنگام تزلزلی ژرف را در سرتاسر جامعی مالی منشأ شر است، بلکه همکه گویی سرمایه

 های پوپولیستی است. گریکه خودْ حاصلخیزترین زمین و زمینه برای آغالش

ی »اقتصاد رفاه مبتنی بر بازار« در چارچوب اقتصاد ملی، آشکارا  ی برقراری دوبارهتحت این شرایط وعده

  ی ی خود از عهدههبرد که به نوباز آرزوی بسیار شایع مردم برای تأمین ایمنی و امنیت و سیاستی سود می 

که چنین وعده و وعیدی حتی بعضاً قابل تحقق نیست، چراکه  آید. اینشود، برنمیوعده داده می چه  آن

کند، زیرا میل به باورکردنِ آن  ترین نقشی ایفا نمیشدن آن کوچکای در واقعیت ندارد، در مدعیشالوده

  20 هایگونه که در دههاند. و به همانای رایجهاْ خواستههای بحران، توهمبسیار قوی است. در دوران

های رمانتیک شدند و به خدمت پردازیدارانه موضوع خیالقرن بیستم اوضاع و احوال پیشاسرمایه  30 و

نیز در عطف بهزمینهپیش ایدئولوژی نازیستیِ »خلقِ همبسته« درآمدند، امروز  ماسبق، روزگارِ    ای برای 

ی  شدهاری، همانا دوران بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم به گریزگاهِ آرمانیدباصطالح طالیی سرمایه

 های سیاسیِ ارتجاعی بدل شده است. دیدگاه

داری، که در  وار سرمایههای ساختاری دوران فوردیستی و مبتنی بر کار صنعتی تودهشرطحال پیشبا این

ی  اند؛ و هیچ ارادهطور قطع از میان رفته، اینک بهآن تولید عمدتاً هنوز در چارچوب ملی سازمان یافته بود

  70 یهای دههها نیست. زیرا انقالب صنعتی سوم که در سالی آنساختن دوباره ای قادر به برقرارسیاسی 

وار را از بخش محوری و مولد تولید کاالیی بیرون راند و به  قرن بیستم آغاز شد، نه فقط نیروی کار توده

سازی  هنگام جهانیافزایی سرمایه را به راه انداخت، بلکه همیابی و ارزشان بنیادین ارزشاین ترتیب بحر 

مثابه چارچوب دستگاه مختصاتِ سرمایه درهم  را نیز به پیش راند، به این نحو که مرزهای دولت ملی را به

دق است که اینک  سو برای ساختارهای تولید و بازارهای فروش کاالهایی صافروریخت. این نکته از یک

یابی هستند. از سوی  با فرض سطح معینی از پیشرفت بارآوری تولید فقط به شکل فراملی قابل سازمان

بازگرداندهدیگر، »مالی قابل  نیز  این »مالیکردن« سرمایه  نیست، چراکه  پیشین  به دوران  کردن«  شدن 

افزایی سرمایه  یابی و ارزشزهای ارزشمعرف واکنشی نسبت به اتوماسیون فراگیر تولید کاالیی است که مر

جا که سرمایه برای گریز از  کند. اما از آناز طریق کاربست وسیع نیروی کار را بیش از پیش محدود می

که کند، یعنی جاییسوی بازارهای مالی کج میکاهی ناگزیر از افزایش مداوم خویش است، راه را بهارزش
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مثابه هدفی ذاتی  ی مجازی، جنبش افزایش پول بهی سرمایهدر پیکرهتواند  ی نخست میسرمایه در وهله

 به بعد(.  209، صفحه  2012و درخود را کماکان و با توش و توان ادامه دهد. )لوهوف، ترنکله،  

اندازیِ پیشاپیش به ارزشی  ی چیزی نیست جز دستی مجازی بازنمایانندهگونه که گفته شد، سرمایههمان

ی انواع دیگر اوراق اعتباری  ها و همهدر آینده تولید شود و در قالب مالکیت سهام، قرضهکه قرار است  

این دستمالی عرضه می به زمان حال میسر  شود.  آینده  از  را  ارزش  انتقال  اساس  پیشاپیش در  اندازیْ 

یش سودآوری  تواند افزاتواند در زمان حال انباشت شود، بلکه میکه ارزش نه فقط میکند، به نحویمی

  ها گذاریصَرف مصرفْ یا سرمایهکامالً    برای سرمایه را نیز تأمین کند؛ در حقیقت حق تملک نسبت به آینده

هایی در اقتصاد واقعی و تولیدی است. دقیقاً همین مکانیسم  ی فعالیتشود و بدین شیوه برانگیزانندهمی

بار دیگر  داری یکی تولید سرمایهد و برای شیوهدارمیسرپا نگه  80 یاست که اقتصاد جهانی را از دهه

افزایی  یابی و ارزشی ارزشسازد، فضایی که بر پایهای را فراهم میفضای جوالن و پیشرفت تاریخی تازه

ی مدرنیزاسیون صنعتی  برندهسرمایه در تولید کاالیی صنعتی، صراحتاً دیگر موجود نیست. کل حرکت پیش

به بعد؛    98، ص  2012قاً پیرامونیْ استوار بر همین شالوده است. )لوهوف، ترنکله  های سابدر چین و دولت

 به بعد( 17، ص 2016ترنکله  

شونده در آینده از تقریباً  اندازی به ارزشی آفریدهشدت مبهم و تیره است، زیرا دستاین شالوده قطعاً به

رزشِ متناظر با خود در زمان حال را داشته  اِزایی از آفرینش ای پیش هرگز نتوانسته است مابهچهار دهه

دوران در  و  تازهباشد  همواره  مدعاهای  فقط  نیز  رونق  انباشت میهای  آینده  ارزشِ  به  نسبت  شوند؛  ای 

ای برای چنین انتظاراتی از آینده پدید آیند تا بالقوگی عظیم  ناگزیر باید همواره نقاط رجوع تازهبنابراین به

که در  باره منفجر نشود و اقتصاد جهانی را به مغاکی هولناک نکشاند؛ چنانبه یک  ی بحرانشدهو انبوهه

 ی چندانی نداشت. با چنین سقوطی فاصله 2008 سال

از راه سیاستبی نئولیبرالیسم  سوی  ای در تغییر مسیر سرمایه بهکنندههای خود سهم بسیار تعیینگمان 

سرمایه فراهمسپهر  و  مجازی  امکان  ی  با  موکولآوردن  است.  کرده  ایفا  آینده،  به  بحران  روند  ساختنِ 

ی  روی بر اساس سیاست آگاهانهحال، برخالف ادعای منتقدان نئولیبرالیسم، این تغییرِ مسیر به هیچاین

، ص  2016ها صورت پذیرفته است )لوهوف  ی آنشدهنئولیبرال نبوده، بلکه حتی در تقابل با اهداف اعالم

، به این دلیل ظهور کرد تا  80 یبه بعد(. نئولیبرالیسم در دهه  216، ص  2012ف/ترنکله  به بعد؛ لوهو   19

ی مقرراتِ سخت و منجمدِ  واسطهکه از نگرگاه نئولیبرالیسم راهش به را ــ  اقتصاد واقعی و تولیدی 
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کند. اما این  ــ بارِ دیگر سودآور   دولتی سد شده بود و بنابراین ضرورت داشت این مقررات حذف شوند

داری راه  ی ساختارهای صنعت در اغلب کشورهای اصلی سرمایهسیاست عمالً به نابودی بسیار گسترده

ها  ی این جابجاییبرد و در همان حین، پویایی انباشت سرمایه را به بازارهای مالی منتقل کرد؛ و همه

ی »حجابی« است که تولید  زنمایانندهرغم ایدئولوژی نئولیبرال صورت گرفت که مدعی است پولْ فقط با به

توانسته نقش فعالی در آن ایفا کند. اما  پشت آن پنهان شده و بنابراین سیاست پولی نمیصرفاً    محصوالتْ 

نابینایی در قبال کنش خودِ سیاست نئولیبرالی بود که این کنش را  ای پارادُکسگونهبه وار، دقیقاً همین 

روی از آن  پردازان به هیچها بدل ساخت. زیرا هرچند خودِ استراتژیرانهرچه مؤثرتر به عامل تعویق بح

پایه انباشت سرمایه بر  با قرارگرفتن  نبودند،  طور موقت سپری شده بود: در  ای تازه، بحران فقط بهآگاه 

حقیقت صَرف نیروی کار در تولید کاالهای مصرفی برای بازار، یعنی انباشت ارزش در هیأت »کار مرده«ی  

 داد.می  آیندهاندازیِ پیشاپیش به ارزش در )مارکس(، باید جای خود را به دست گذشته

که  طور قطع مفتضح شد، یعنی زمانیبه 2008 البته ایدئولوژی نئولیبرالیِ »حجاب پول« با بحران و سقوط

ند که  ای جز این باقی نمای مجازی به مرزهای نهایی خویش رسید و برای سیاست چارهرونق سرمایه

ای  آسا از فروپاشی کامل نجات دهد، زیرا چنین فروپاشیهای حمایتی غولنظام مالی و بانکی را با برنامه

آنمی از  باشد.  داشته  پی  در  را  جهانی  اقتصاد  در  کنترلی  غیرقابل  بحران  انباشت  توانست  بعد  به  زمان 

ای که  های مرکزیویژه بانکو به  های مجازی فقط به این دلیل کارایی دارد که از سوی دولتسرمایه

شدت  کنند، بههای منفی( را به بازارهای مالی تزریق میحال با بهرهحجم عظیمی از پول رایگان )و در عین

می اینحمایت  مفروضات شود.  با  را  اقدامات  این  مذکور  سیاست  ادعای  کامالً    که  با  یعنی  متفاوتی، 

گران  گر نابیناییِ کنشدهد، بار دیگر نشانکند، انجام میتهدید می  گیری از تورمی که ظاهراً اقتصاد راپیش

وار در  ای پارادُکسگونهرو بههاست، سیاستی که دقیقاً از همیندارانه در قبال کنش خودِ آنسیاست سرمایه

 چارچوب سیستم قرار دارد. 

های دائمی بین مقاصد  رغم تناقضبه  بود که باور کنیم علوم اقتصادی رایج بتوانندسرانه میحال خامبا این

هاست، بفهمند.  ی آنیافته، باالخره پیوستارهایی را که زمینه و شالودهها و پراتیک تحققی آنشدهاعالم

اش را از دست داده است، اما در عوض اینک  البته درست است که ایدئولوژی نئولیبرال آشکارا هژمونی

ست باال پیدا کرده است که اغلب با عناصر گرایش چپ پوپولیستی  ای از کینزگرایی دبندی تازهصورت

جا که سیاستْ نفوذ  کند. از آنرا بازتولید میشود و با بازتابِ وارونگی ایدئولوژی نئولیبرالی، آنمخلوط می

کند، کینزگراییِ مذکور این اقدامات را مؤید رویکرد خود  ی مجازی اِعمال میشدیدی بر انباشت سرمایه
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لحاظ  ی الزم برای این کار موجود باشد و بتواند خود را بهرسد که اگر ارادهداند و به این نتیجه مییم

کردن  جا که مالیتواند فرآیندهای اقتصادی را کمابیش هدایت کند. اما از آناجتماعی به کرسی بنشاند، می

نئولو جهانی نیروهای  از سوی  نگاه  این  از  پیروی  به  به  سازیِ سرمایه  آگاهانه  فراملیْ  نخبگان  و  یبرال 

توان دوباره جلوی این تحول را گرفت و از انجامش  رسد اینک مینظر میی اجرا درآمده است، بهمرحله

پذیر باشد که  بایست امکانجا شود، می ی نیروهای اجتماعی جابهعبارت دیگر اگر موازنهنظر کرد. بهصرف

گزار« خود بازگرداننده  ار گیرد و بازارهای مالی به ابعاد »نقش خدمت»اقتصاد واقعی« دوباره در مرکز قر

 شوند.

اند به قدرت بازارهای  روی نتوانستههای مرکزی به هیچها و بانک، دولت2008که پس از سقوط  با این

خدشه کشورهای  مالی  سران  هرچند  و  کنند  وارد  قطع  G20ای  در  نامهدر  خود  بحرانی  نشستِ  ی 

[، رویکرد چپ پوپولیستیِ نوکینزگرا حاضر  4دقیقاً خواستار سلب قدرت از این بازارها بودند] 2009 یفوریه

ایدئولوژی دیگر تحوالت در   ایدئولوژی چپ پوپولیستی مانند هر  به پسْ نشستن از موضع خود نیست. 

ا را چنان ادراک  هی روندها و واقعیتداند، زیرا همهواقعیت اجتماعی را فقط تأییدی بر رویکرد خود می

مثالً    2008ی بحران پس از  کند که در قالب تصویر و تصورش جای بگیرند. از دید این ایدئولوژی ادارهمی

هاست که  وار نیروی کارْ مدتی تودهکاربرندهداریِ بهی مادی برای سرمایهگر آن نیست که شالودهنشان

ی بانکی و مالی  گر سرمایههای البیآمیز گروهوفقیتدیگر وجود ندارد، بلکه گواه و سندی برای کارایی م 

به همین شیوه دقیقاً  نیز  آشکارِ سیاست  بنابراین شکستِ ظاهراً  منسوب میبه شخصیت  است.  شود، ها 

بازان  ی سفتهها منسوب شده و علت آن آزِ افسارگسیختهترْ بحران نیز به شخصیتگونه که پیشهمان

اداره بود.  شده  دیدگاه یکی  قلمداد  این  از  میبحران  ثابت  دیگر  مستقر«  بار  سیاسی  »دستگاه  کند که 

ی مالی قرار  المللی و سرمایهتواند آلت دست منافع جزئی و خاص نخبگان بینخواه میسادگی و به دلبه

ا  گیرد. با چنین رویکردی، پوپولیسم چپْ تصویری مو به مو از افکار عمومیِ حاکم است و عمالً تمایزی ب

 برادرش، یعنی پوپولیسم راست ندارد. 

(5 ) 

موفقیتبی چنین  اخیراً  پوپولیسم  نمیگمان  شیوهآمیز  سوای  اگر  بهبود،  ایدئولوژیکْ  ی  لحاظ 

تاکنون دائماً اعالم    2008 که سیاست از سالداشت. در حالیاش، بر چیزی درست داللت نمیبرهم و درهم

کند که باید به همان نحوی عمل کند که درواقع نیز عمل کرده است، این کار در حقیقت چیزی جز  می

اعالم ورشکستگیِ آن نیست. در اساس پوپولیسم مدعی است که آرمان دموکراسی که چنین مورد تکریم  
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فضای که  است  درست  هرچند  است.  افتاده  کار  از  است،  تعظیم  به  و  سیاسی  الزامات  واسطهجوالن  ی 

های شدیدی بوده، دارانه همواره تحت فشار محدودیتی تولید کاالییِ عام و انباشت سرمایهشدهچیزگون

تر شده است. عبارت معروف »بدیل  داری به مراتب کم و کماما امروز، تحت شرایط بحران بنیادین سرمایه

کند؛ زیرا  ای ایدئولوژیک ابراز میشیوهرا بهوضع است، هرچند آن   دیگری وجود ندارد« دقیقاً دال بر همین

مثابه دستگاه مختصاتیْ بدیهی مفروض گرفته  دارانه بهی زندگی و تولید سرمایهجا پیشاپیش شیوهدر این

یابی  شدن است و الزامات و اجبارهای مالزم با این شکل از اجتماعیت شود که ظاهراً غیرقابل سپریمی

ها تسلیم شود. از سوی  شوند که هر انسان معقولی باید به آنمثابه قوانینی طبیعی تعریف میاساس بهدر  

ی سیاسی است و این  که معضل فقط ناشی از ارادهشده و تظاهر به ایندیگر اما، انکار این الزاماتِ چیزگون

تر ایدئولوژیک  هاست، امری کمافع آنانداختن بر من»الزامات عینیِ« هولناک فقط اختراع نخبگان برای پرده

 نیست. 

کم در داری فضاهای جوالن سیاسیْ دستی سرمایهالبته این نیز راست است که در تحول تاریخی جامعه

ویژه برای دوران رونق فوردیستی صادق است که  تر از امروز بودند. این مورد بهها آشکارا بزرگبرخی برهه

جا که تولید  ترین تخیالت سیاسی بدل شده است. از آنتصات افسارگسیختهی رجوع و دستگاه مخبه نقطه

های ملی وابسته بود، سیاست در آن از  وار هنوز در مقیاسی وسیع به چارچوب کشوری و دولتصنعتی توده

های  گاهقدرت نسبتاً بزرگی برخوردار بود. دولت قادر بود سیاستِ مالیاتی و اجتماعی، و نفوذ خود را در برابر بن

ای که در قلمروش قرار داشتند به کرسی بنشاند و در مقابل، با استفاده از موانع تجاری متناسبْ  اقتصادی

آن دوران سرمایهاز  در  برعکس،  کند.  رقابت خارجی محافظت  برابر  در  پویایی  ها  آن  در  ی مجازی که 

که  یری وابسته بدل شده است. اینانباشت به بازارهای مالی منتقل شده، سیاست به مقداری وسیع به متغ

ی جهان به  تواند ظرف چند ثانیه از این نقطهیافته به بخش مجازی میی تخصیصدر سپهر مالی سرمایه

انتقال یابد موجب مینقطه شود که مراکز مهم صنعتی با اتکا به ساختارهای فراملیِ تولید و  ی دیگری 

تولید  شبکه وسائل  تدارک  انعطافِ  قابل  قابل  های  اجزای  و  دهند  مکان  تغییر  کوتاه  بسیار  مدتی  ظرف 

صورت جهانی  ها پیش بههای اطالعاتی و ارتباطی از مدتآوریای از بخش خدمات با اتکا به فنمالحظه

واسطه  طور بیهاست که سراسر جهان را بهکه انباشت سرمایه مدتسازمان یابند. در یک کالم: در حالی

نحو وسیعی  ی خود بهاندازی و مداخلهبدل کرده است، سیاست در امکانات دست  به دستگاه مختصات خود

لحاظ ساختاری منوط و  به چارچوب دولت ملی محدود باقی مانده و بنابراین در موضعی قرار گرفته که به

 ی جهانی است. مقید به سرمایه
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ی تصمیمات خود مقدر شده  توان مدعی شد که تحت این شرایط، سیاست در همهوجه نمیالبته به هیچ

ی مجازی با توش و توان سرگرم انباشت است، سیاست نیز از فضاهای جوالنی  است؛ مادام که سرمایه

تر باشد و بتواند از این انباشت سود ببرد، این فضاها به همان  مندقدرتبرخوردار است که هر اندازه کشور  

بزرگ )لوهوف  مقیاس  که2016ترند  مواقعی  در  اما  است،  (.  تهدید  مورد  سرمایه  مانند  مثالً    انباشت 

ماند که با حمایت شدید و وسیع نظام مالی، هاْ بدیل دیگری جز این برجای نمی، برای دولت2008 بحران

ی ممکنی این انباشت را دوباره برقرار کنند. بنابراین تصورِ تجدید حیاتِ دولت رفاه و دولت  به هر وسیله

گرفتن از دولتی که بالفاصله پس از  اقتصادی بنا بر الگوی کینزی و با سرمشق  ی مناسباتکننده تنظیم

ی سیاسی پوپولیسم چپ که در  جنگ جهانی دوم شکل گرفت، فاقد هرگونه پایه و بنیانی است. و برنامه

آید چیزی شبیه به رفرمیسم قدیمی و مشهور باشد، هیچ نیست جز کاریکاتوری  نظر مینخستینْ نگاه به

) بی آن  از  چشمBierwirth 2017قواره  بیستم  قرن  رفرمیسم  زیرا  واقعی(.  تاریخیِ  داشت.  انداز  ای 

کم بعضاً قابل اجرا بود، چراکه شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و  ی سیاسی این رفرمیسم دستبرنامه

کشورهای اندکی که به    انداز تاریخی امروز دیگر وجود ندارد. البته در [ این چشم5سیاسی آن فراهم بودند.]

سودبران و برندگان بحران تعلق دارند، امکان اجرای برخی بهبودها در راستای اقدامات دولت رفاه موجود  

شالوده و  دارند؛  پراکنده  و  مقطعی  سرشتی  فقط  اقدامات  این  اما  برنامهاست،  یک  اجرای  برای  ی  ای 

لل این وضع را باید در پویایی تاریخی و منطق بحران  جا که عرفرمیستیِ فراگیر دیگر وجود ندارد. اما از آن

که  ی حاکمیت ملی ممکن نیست. کسیداری جستجو کرد، بازسازی این شالوده از راه تقویت دوبارهسرمایه

های  رو چنین کامیاب نبود که، دولتکند. رفرمیسم از آنچنین درکی دارد، جای علت و معلول را عوض می

طور نسبی حاکمیت داشتند، زیرا بر انباشت مبتنی بر  ها بهرخوردار بودند؛ بلکه آنملی از حاکمیت نسبی ب 

گاهْ فضای جوالن بزرگی برای سیاست  کردند و این تکیهوار تکیه میوار صنعتی و مصرف تودهکار توده

 آورد. رفرمیستی پدید می

تررفتن از سطحی  ازگشت به معنای عقبویژه که این ب بنابراین امکان بازگشتی به آن دوران وجود ندارد؛ به

خواه  روی دلی روابط فراملی به آن دست یازیده است و بازگشت به وضعی است که به هیچاست که شبکه

سازی سرمایه به  شدن و جهانیها در جریان مالیو مطلوب نیست. زیرا، هرچند تضعیف حاکمیت دولت

شد که در  نبود، اما در اساس پیشرفتی محسوب می  بخش در راستای الغای دولت روی کنشی رهاییهیچ

پاشید. هر سیاستی که قدمی از این  ی دولت ملی را از هم میدارانهْ مرزهای حقیرانهاثر آن، پویایی سرمایه

انداز رهایی اجتماعی و بازیابی و تصرف ثروت اجتماعی  تر برود، سیاستی ارتجاعی است. چشموضع عقب
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رو  بندی به این اصل از آنمروز باید بیش از پیش خصلتی فراملی داشته باشد. پایفراسوی کاال و پول، ا

بیش مراتب  به  میاهمیت  سرمایهتری  جهانی  نظام  قهرآمیز  فروپاشی  اثنا،  این  در  چراکه  در  یابد،  داری 

بحران،  ی ملی و در واکنش به فرآیند  طلبانههای هویتهای ناسیونالیستیِ منافع و سیاستراستای کشاکش

 (2016وجه منتفی نیست.)لوهوف  دیگر به هیچ

داری با مرکزیتِ دولت ملی یکی از  ی دوران ظاهراً طالییِ سرمایهها پیرامون برقراری دوبارهبافیخیال

سازی  است. ملی  لحاظ کیفیْ تازهگر ورود به فرایند بحرانی بهموتورهای ایدئولوژیک تحولی است که نشان

گرداند؛ بلکه  های رفاهی و اقتصادی را، همراه با رفاه نسبی بازنمیگرِ سیاستداریِ تنظیم، سرمایهدوباره

رو که  برد که دقیقاً از آنای اقتدارگرایانه و ناسیونالیستی راه میشیوهی بحران بهتر به استقرار ادارهبیش

بارتر  ای شدیدتر و خشونتشیوهبههمان میزان  های اقتصادی و رفاهی خود وفا کند، بهتواند به وعدهنمی

نیز  آورد. سیاست قدرتتراشی در داخل و خارج روی میبه دشمن لهستانی و  و  مداران روسی، مجاری 

سویش در حرکت  دهند که قطار سیاست بهکه در مصدر قدرت بود، خبر از سمت و سویی میترامپ، زمانی

گردان  طریق مقابله کند که صحنههای راست از اینبندیتواند با شکلاست. اگر چپ معتقد باشد که می

ها شود، این کار نه فقط ارتجاعی، بلکه محکوم به شکست نیز هست.  ی راستشیوهمبحث حاکمیت ملی به

به راست  پوپولیسم  بیزیرا  بسیار  کامیابنحوی  و  ناسیونالیستی، جداییبندوبارتر  بر طبل هویت  طلبی  تر 

دهندگان  اش دقیقاً بر همین پایه استوار است. در اساس رأیکوبد. کامیابییزی میستنژادپرستانه و بیگانه

های  ها، که شباهت بسیاری با وعدههای سیاسی و اقتصادی و رفاهی آندانند که وعدهها میبه راست

عی  های هویت جمپوپولیسم چپ دارند، هرگز قابل تحقق نیستند. به همین مقیاسْ بیش از پیش به ریسمان

کنند. چپی که حتی ها را تهدید میآویزند که ظاهراً زندگی و رفاه آنهایی« می»خلق« و ساختن »دشمن

 طلبی را از دست نهاده است. بعضاً با این روند همراهی کند، هرگونه ادعای رهایی

 

 . 2021ی (، ژوئیهKRISISی »کریسیس«): نشریه ی فارسی* منبع ترجمه 

 

 ها: یادداشت 

  ی خاطر داشت که معاهدات و نهادها  نانیاطم  زین  کیآگوست فون ها  کیدری مانند فر  قرصی پا  یبرال ی نئول  یحت»  [. 1]

  ی کار  اتخاذ دستورِ  یها، براانتخابات   جی عضو، مستقل از نتا  یکشورها  استی کردن سموظف  یبرا  توانندی اروپا م  یه یاتحاد

https://www.krisis.org/2021/vorwaerts-in-die-regression-2/
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ی دولتی  رو او با شور و شوق فراوان مدافع ایده . از همین کارا باشند   یبزرگْ اهرم   یهاشرکت  استیخوان با سسازگار و هم 

ها  هم نه با این هدف که آن ها قرار گیرد، آن ی کشورهای منفرد باشد و در رأس آن فدرال برای اروپا بود که دربرگیرنده

.«  دست بدهنداز  گذاری و بنابراین دموکراسی را که قدرت سیاستدست آورند، بلکه برای این گذاری بهتوانایی سیاست

 ، تأکید در متن اصلی( 2016aکنِشت، )واگن

شان سرودست  طور برای کنِشت اینهای رفاه عامه نیز، که واگن ی بانک. خاستگاه ایده Felber 2015ر.ک. به:    [. 2]

 به بعد(  223، ص 2016کنِشت، جاست. )واگن شکند، همین می

ی پولی در قالب اسناد مالکیت قابل خرید و فروشی که متضمن مبلغ  ایه عنوان سرم این امر از طریق فروش پول به  [. 3]

ی کاالهای  یابد. ارنست لوهوف برای این عمل مقوله ی افزایش این مبلغ هستند، تحقق میی وعدهعالوهمعینی پول، به 

 بعد( به 212ی ه ، صفح2012؛ لوهوف/ترنکله 38ی ، صفحه2014است. )لوهوف ی دوم را پیشنهاد و تثبیت کرده رده 

ای« بود. باید موفق  کننده»راهنمای تعیین   (2009بورگ )سپتامبر  س در پیت   G20کنفرانس سران  »مِرکِل گفت:    [. 5]

ی اجرا درآوریم.  های پیشینِ سران را در کنترل شدیدتر بازارهای مالی به مرحله دست آمده در کنفرانس شویم توافقات به

باید از بحران مالی درس بگیریم و اطمینان خاطر حاصل کنیم که چنین چیزی دوباره تکرار نشود.« )وبسایت آلمانی  

 ( 2009سپتامبر  24پیگل،  اش

ای بادآورده به دامان رفرمیسم  گونه سادگی و به تردیدْ قابلِ توجهْ بهاین البته به آن معنی نیست که این موفقیتِ بی   [. 6]

های ساختار آن بسیار  شرط گرفت. اما پیش ها باید مبارزه صورت می دست آوردن این موفقیت افتاد. بدیهی است که برای به 

وار تقویت شود تا حجم عظیم کاالی صنعتی  طور اخص قدرت خرید توده و مطلوب بودند. مثالً، الزم بود که به مناسب  

 فروش برسند. ها متکی بود، اساساً بتوانند به که انباشت سرمایه به تولید آن 
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 ؟ ی: کدام استراتژ رانی در ا  یجنبش دادخواه

 

 2023 ژانویه  25

 ی وانیا ونی و هما ی: مژده ارسینوشته

 

 مقدمه

مختلفی را در هر کشور به دنبال داشته و دارد.  شکنجه و سرکوبِ زندانیان و مخالفان سیاسی پیامدهای  

ها،  گران، آمران و عامالن سرکوباند که با شکنجههایی از این گونهیکی از این پیامدها، پاسخ به پرسش

می برقرار  چگونه  دادخواهی  یا  و  عدالت  کرد؟  رفتار  بایستی  سیاسی، چگونه  درازمدت  پیامدهای  شود؟ 

ها، مطمئناً  رحمی در جامعه چگونه خواهد بود؟ برای این پرسشسیاست بی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

 های گوناگونی وجود داشته و دارد. پاسخ

ای است که تحت عنوان »مبارزه علیه معافیت از مجازات« شناخته  ی بین المللیها، مبارزهیکی از این پاسخ

ه و با افت و خیزهایی تداوم داشته است.  هاست در کشورهای مختلف آغاز شدای که سالشده است. مبارزه

رویکردهای مختلفی در این زمینه در آرژانتین، شیلی، اروگوئه، پاراگوئه، گوآتماال، افریقای جنوبی، روآندا،  
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پوشش   زیر  دادخواهی  و  مجازات«  از  معافیت  علیه  »مبارزه  ایران،  در  است.  شده  تجربه  و...  سییرالئون 

ی این جنبش که به عنوان جنبش دادخواهی گرا شکل گرفته است. دربارهگون و گاه ناهمجنبشی ناهم

اپوزیسیون ایران بحثشناخته می شود؛ در میان کنش این،   بر های متفاوتی جریان دارد. عالوهگران و 

های تحریف شده را نیز از سوی  اسالمی، با توجه به امکانات دولتی که در اختیار دارد، انواع بحث جمهوری

غیررسمیسخن یا  رسمی  میگویان  تبلیغ  سیطرهاش  تا  یا  کند  باشد  داشته  مباحثات  این  بر  را  خود  ی 

تر  دستِ جنبشی پیگیر برای دادخواهی جلوگیری کند. توضیحات بیشکم، از گسترش منسجم و یکدست

 رو دارید.   ست که پیشِایهای نوشتهدر این زمینه یکی از سرفصل

 ادخواهی ایران های کنونی در جنبش دطیف

ی عدالت و دادخواهی، خارج از موضوعِ این نوشته است.  بندی و توضیح تک تک نظرات در زمینهدسته 

راههمه  چونهم و  تفسیرها  نیز  زمینه  این  در  اجتماعی،  و  سیاسی  موضوعات  ارائهحلی  از  های  شده، 

ها و منافع طبقاتی  رای پوشاندن انگیزهرغم تالش ب اند. بهسیاسی معین فرموله شده-انداز منافع طبقاتیچشم

مندانه و در برخی موارد مزورانه، اگر با فاصله به مباحثات  های هوشوریو سیاسی در قالب گفتارها و سخن

وابستگان به دولت پینوشه در  مثالً    مدران،نگریسته شود، شباهت خواست وابستگان به حکومت و قدرت

 اسالمی در ایران، گاه بسیار آشکار است!  جمهوریشیلی، یا فرانکو در اسپانیا، یا 

های  ی بازنگری سرکوببه صورت شماتیک و بدون وارد شدن به جزئیات، سه یا چهار گرایش اصلی درباره

بندی زیر، اصالت و درستی رویت است. در طبقه ی هشتاد میالدی قابلویژه دهههای اخیر در ایران، بهدهه

سخنروایت یا  مها  نمونه د گویان  معرفی  هدف  بلکه  است،  نبوده  سرکوبنظر  رویکردهای  و  وار  گران 

میسرکوب آن  به  زیر  در  که  نخست  گرایش  نمونه،  برای  است.  ایران  در  وظیفهشدگان  ی  پردازیم، 

ای که با  کند، ولی بسیار محتمل است خوانندهتاریخی و تحریف وقایع را از سوی حکومت دنبال می ضد

ای بیافتد  شدهنادرست و تحریف  ی های ایران ناآشنا باشد، به دام روایتحوادث تاریخی آن دورهجزئیات  

ها و یا  پردازیاسالمی ارائه شده است، و دروغ که از سوی ماموران اطالعاتی و تبلیغاتی رژیم جمهوری

 رنیابد.  های آنان را در نگاه اول دها یا مصاحبهای مستتر در نوشتههای حرفهتحریف

نظامی  –یک   دستگاه  که  سپاه-گرایشی  اسالمی،  جمهوری  اطالعات،   امنیتی  وزارت  پاسداران، 

جمهوری  شکنجه )رژیم  خود  بحث،  اصلی  سمت  ساختن  وارونه  برای  کنونی  و  سابق  بازجویان  و  گران 

بین و »دشمنان  »تروریست«ها  »قربانی« حمالت  عنوان  به  را  میاسالمی(  و سرکوب  المللی«  نمایانند 

کمونیست دگراندیشان،  و  سوسیالیستمخالفان  همهها،  و  طیفها  بهی  را  مخالف  سیاسی  عنوان  های 
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می از  »دفاع  مشروعیت  حکومتْ    پاسداران  سپاه  یغاتی تبل  یها ارگان  از  یکی  نمونه،  یبرا بخشند.  خودِ« 

  ی کشتارها   یدرباره  یی راهامصاحبه مجموعه  [ این خبرگزاری،1.] است  میتسن  ی خبرگزار  یاسالم  انقالب 

در    که  هکرد  منتشر  قرن«  کی   دهه  کی  ؛60  یدهه»تحت عنوان    خود  تی سا  در  یاسالم  یجمهور

  قالب   دری  اسیس  انیزندان   کشتار  و  شکنجه  سرکوب،  اندرکاراندستمستقیم    غاتیتبل  و  اپروپاگاندآن  

  ک ی  به  فقط   ن امخالف در روش پروپاگاندای بازوی تبلیغاتی سپاه پاسداران،.  انتشار یافته است  ییهامصاحبه

  فرض  سان یک  داعش  با  را  آنان   سپس  و  شوندیم  خالصه   خلق،  نیمجاهد  سازمان  یعنی  ن،امخالف  از   دسته

بانان  های امنیتی و زندانچهره  ،شوندگانمصاحبه  [ 2اند.]هزار نفر دست داشتهکه در کشتار هفده  کنندیم

اعدام نقش مستقیم  ی که در صدور احکام  اسالم  یها دادگاه  یباال رده  یاعضاجمهوری اسالمی هستند:  

ی هشتاد  [، رئیس زندان اوین در دهه4ای(] [، محافظ شخصی رهبر کنونی حکومت )خامنه3اند]و آمر داشته

اسالمی که سرپرست   ی دادستانی جمهوری[ یا نماینده5گوی سپاه پاسداران] میالدی و نخستین سخن

زندان است.]سابق  بوده  نیز  روایت6ها  چنین  با  س[  تکرار  حقهایی،  در   به ناریوی  حکومت  جانب 

 [ 7بینی است.]سازی وقایع تاریخی قابل پیشواژگونه

ی این دسته، حتی انتشار اسناد درونی اختالفات سران وقت حکومتِ  شدههای دروغین و تحریفدر روایت

شان برای مخاطبان  شدهتحریفدست بودن تصویر  گیرند تا در یکاسالمی مورد سانسور یا پرسش قرار می

نمونهخدشه یک  نیاید.  وارد  قابلای  نایب ی  اختالفات  زمینه،  این  در  وقت استناد  )حسینعلی   رهبری 

)روح اهلل خمینی( در روزهای کشتار سراسریِ   ی کشتارها و رهبر حکومت اسالمیهمنتظری( با دستوردهند

سیاسی را، بدون این که »جرم« جدیدی مرتکب شده  هزار زندانی   بود که در آن هزاران  1988 تابستان

صورت سراسری اعدام کردند. »مجلس خبرگان رهبری«، یکی  های کشور طی چند ماه بهباشند، در زندان

ارگان نایباز  مذاکرات  نوارهای  انتشار  اسالمی،  حکومت  اصلی  مسئول   های  هیئت  با  وقت  رهبری 

»محکوم« و تحریک    2017 دهه، در سال سی را پس از سهبرد کشتار زندانیان سیادهی و پیشسازمان

 [ 8داند.]« میکارتیجنا ی کایآمر»

دههنکته کشتارهای  حکومتی  روایت  و  حکومت  عوامل  که  است  این  دیگر  توجه  درخور  شصت  ی  ی 

المللی یا حتی نیروها و روشنفکران پیشرو در کشورهای مختلف،  خورشیدی ایران در تماس با مراجع بین

کنند. برای نمونه تکرار دوباره  ی قربانیان تروریسم« اعالم میمله امریکا، کانادا و اروپا، خود را »نمایندهج از

های اپوزیسیون ایران، که به صورت مدارم و به  نفر« توسط یکی از گروه 17000شدن  ی »قربانیو دوباره

گیری و یا  رگم کنند و امکان تصمیمشود تا ناظران خارجی یا نسل جدید را سرد اشکال مختلف تکرار می

کوشند  این، می بر ها و کشتارهای سیاسی حکومت ایران را از آنان بگیرند. عالوهی سرکوبقضاوت درباره
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ایران را حتی در عرصهمخالفان و سرکوب در  المللی، منزوی سازند. برای نمونه، یکی از  ی بینشدگان 

امپریالیست«ها   های موسوم به »آنتیسالمی در این زمینه، گروها ترین اهداف پروپاگاندای جمهوریرایج

هستند که به دلیل عدم شناخت دقیق و درست از وضعیت خاورمیانه و نیز مشخصاً ایران، مشاجرات رژیم  

ی ضدامپریالیستی« پیشرو  اصطالح »مبارزههای امپریالیستی را در مسیر بهجمهوری اسالمی ایران با دولت

های  ها و شکنجهراستی حاکم بر ایران و اعدامآرام به باتالق دفاع از فاشیسم دست کنند و آرامارزیابی می

 [ 9شوند.]قرون وسطایی این رژیم وارد می

های گذشته پیروان  شده از حکومت جمهوری اسالمی که در سالطیف رنگارنگی از نیروهای رانده  –دو  

اند و... تفسیرهایی متفاوت ولی  های ضدکمونیست درآمدهاند، و یا به کسوت نئولیبرالرژیم سلطنتی شده 

اکید هر جناح،  دهند. تی کشتارهای رژیم جمهوری اسالمی ارائه میدر مضمون نزدیک به هم در زمینه

تر بر »نتایجی« است که برای اهداف سیاسی خود الزم دارند. مضمون مشترک آن، محکوم کردن  بیش

حال محکوم کردن مخالفان سیاسی است. دالیل این امر برای این   عین اسالمی و در صوری جمهوری

نیروهای    یابند. برایمشترک دست می گون یکی نیست، اما در نهایت به یک مخرج طیف ناهم نمونه، 

ای به  اند و عالقههای پیشین دست داشتههای دههاسالمی که خودشان در سرکوب شده از جمهوریرانده

ندارند!] بشریت  علیه  جنایت  دلیل  به  کمونیست[ سلطنت10محکوم کردن خود  با  کشی  طلبان، مشکلی 

ها ختم شود که اَعمال رژیم  ی آنتهها اهمیت دارد این است که بحث به این خواسبرای آنچه آن ندارند،

ی شاه صورت  آمیز بوده است، و اگر هم شکنجه و کشتاری در دورهتر از این رژیم جنایتشاهِ سابق کم

ها، روشنفکران و...( بوده است. شاهدشان هم این است که  ها، چپ)کمونیست گرفته، »حق« این مخالفان

شود، ر آنان نیافت! اگر هم از جنایات رژیم کنونی صحبت میجمهوری اسالمی نیز راه دیگری به جز کشتا 

 [ 11های رژیم پیشین است.] ها و شکنجهرنگ ساختن اعدامشدگان برای کمی ابزاری از کشتهاستفاده

نمایندگان مختلفی دارد. بخشی از سخننئولیبرالیسم در ایران یک آنان، در درون  دست نیست و  گویان 

ناهم بسیار  و طیف  »ملی  گون  عنوان  تحت  میمذهبی-متنوعی  شناخته  ایران  در  طیف  ها«  این  شوند. 

اند نیز دالیل  ای از این حکومت دفاع کردهاند و برخی در دورهگون که برخی در درون حکومت بودهناهم

  ی نخست روی کار آمدن ویژه در دهههای دمکراتیک بهخود را دارند: مبارزه علیه سرکوب و دفاع از آزادی

های صدها و هزاران فعال کمونیست، سوسیالیست و چپ بوده است.  شانه جمهوری اسالمی در ایران، بر

ها  دار تبلیغ ضدکمونیستی ریشهها با تایید این مبارزات، اصل وجودی خود و نیز کلیشهها و نئولیبراللیبرال

های  سانسور، سرکوب و تحدید آزادی  ها بابرند: هنگامی که کمونیستها را به زیر سوال مییا سوسیالیست

ها چه نقشی داشتند؟ به همین دلیل، کردند، نئولیبرالاجتماعی و سیاسی علیه جمهوری اسالمی مبارزه می
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بینند که روایت خود از تاریخ مبارزه برای آزادی و نیز دفاع از زندانیان سیاسی را به صورتی ارائه  بهتر می

 [ 12امنشان را بگیرد.]تری ددهند که آسیب سیاسی کم

گرایش سوم، ترکیبی از مخالفان جمهوری اسالمی و مخالفان حکومت شاه هستند که با اتکا به    – سه  

البی فعالیت  و  جهان  در  موجود  مینظم  تالش  جمهوریگری  جنایات  عرصه کنند  در  را  ی  اسالمی 

[ برخالف دو گرایش نخست  13نند.]های اروپا و امریکا و نظایر آن مطرح و محکوم کالمللی، پارلمانبین

داشته حضور  اسالمی  جمهوری  یا  شاه  سیستم  درون  در  آنان  از  بخشی  از  که  طیفی  سوم،  گرایش  اند، 

[ و  15[، نیروهای کالسیک اپوزیسیون لیبرال] 14نیروهای مختلف اپوزیسیون از سازمان مجاهدین خلق] 

در را  شوروی  فروپاشی  از  پس  چپ  جریانات  از  طیفی  خواه  می بر یا  و  آشکارا  )خواه  را  خود  که  گیرد 

دانند. گری را بخشی از سیاست خود میاند و البیگینانه( در درون »نظم نوین جهانی« تعریف کردهشرم

های  ای هستند که بودجهالساعه[ بالنسبه خلق16اوهای] جیی چهارم در درون این گرایش سوم، اندسته 

های مختلف اروپایی، امریکایی، اسرائیل  نهادهای وابسته یا مرتبط با دولتتوجهی از بنیادها و  نسبتاً قابل

ی چهارم، مجموع  کنند. اتفاقاً حضور این دستهو یا کشورهای عربی مخالف جمهوری اسالمی دریافت می

کند. برای نمونه، درخواستی که طیفی از آنان برای دخالت »سازمان  این طیف را لرزان و نامطمئن می

دولتکشوره سایر  یا  سعودی  عربستان  رهبری  )با  اسالمی«  بررسی  ای  برای  عربی(  مرتجع  های 

شدن   (، منجر به آبروریزی سیاسی و نیز برمال2012 ( در ایران انجام داد )سال1988) 1367 کشتارهای

گری و گرفتن بودجه از کشورهای دیگر با هر  حال، نشان داد که البی این [ با17اختالف درونی آنان شد.]

 کشد.  نیتی که باشد، اعتبار سیاسی نیروهای درون طیف سوم را به زیر سایه خود می

اسالمی،   دربرده از کشتارهای رژیم جمهوریبهگرایش چهارم شامل طیفی از زندانیان سیاسی جان  -چهار  

شدگان، جمعی از فعاالن سیاسی و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی، روشنفکران خانواده و وابستگان اعدام

زند و از این  انداز رهایی کل جامعه پیوند میشود. این گرایش، جنبش دادخواهی را با چشمو هنرمندان می

وی  ی ماهگران، فاصلهاستریم« در مورد عدالت، مجازات مجرمان و شکنجه جهت، از گفتمان رایج و »مین

این رویکرد که کممی گیرد،  استریم مورد بررسی قرار می های مینتر در رسانهگیرد. بررسی و شناخت 

ایم که در آن،  بندی سند مشترکی پیروی کردهی فعلی است. در سطور آتی، از ساختار فصلهدف نوشته

به را  این طیف نظرات خود  از  این طر بخشی  از  بیان کرده است.  امیدواریم که  صورت سیستماتیک  یق 

 [ 18دست آورد.] های مطروحه در آن سند بهای از بحثزبان، تصویر فشردهخواننده غیرفارسی
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 رهایی و عدالت دوقلوهای به هم چسبیده هستند

دسامبر   جان2012در  سیاسی  زندانیان  از  گروهی  از سوی  جمعی  سندی  رژیم  به،  کشتارهای  از  دربرده 

شدگان، جمعی از فعاالن سیاسی و مدافعان حقوق زندانیان  و وابستگان اعدام ها جمهوری اسالمی، خانواده

بخش« انتشار یافت.  سیاسی، روشنفکران و هنرمندان تحت عنوان »جنبش دادخواهی از چشم انداز رهایی

ی یکی از بستگانشان در معرض  واسطهاین سند حاصل بحث و توافقِ نظرِ افرادی بود که مستقیماً یا به

صفحه منتشر شد که بیان   71اسالمی قرار گرفته بودند. سند مشترک در   ر و آسیب حکومت جمهوریآزا

دربرده از  بههایی بود که در طول چند سال، توسط نیروهای چپ و زندانیان سیاسی جانای از بحثفشرده

عموم قرار  ی مباحثات پیشین در معرض دید  کشتارها مطرح شده بود و اینک به شکل منشوری برپایه

وگوهای  گرفت. پس از انتشار سند اصلی، منابع مربوط به این مباحث، در دو کتاب از طرف انتشارات گفتمی

شماره در  و 17صفحه،   265) 11 هایزندان  عنوان   7صفحه،   165) 12 مقاله(  تحت  »جنبش  مقاله( 

 [ منتشر شده است.  19]های پیش رو«دادخواهی و چالش

دینکته در  کلیدی  از کشتارهای جمهوری بهدگاه جانی  منتشر   دربردگان  را  این سند  ایران که  اسالمی 

اصطالح  ی پیگرد و مجازات بهبخش در کل اجتماع با مسئلهناپذیر دگرگونی رهاییاند پیوند جداییکرده

 کند:  ی آغازین خود موضوع را چنین فرموله میمجرمان سیاسی است. سند در جمله

ی فردای تو، چگونه عدالتی را حاکم  ه »داد« خواهی خواست تا به تو بگویم جامعه»به من بگو چگون

 خواهد ساخت.« 

های  ها با دولتهای اپوزیسیونکیف سازش و ی کشورهای دیگر و کماین رویکرد، حاصل بررسی تجربه

دهد که حاصلِ مذاکرات  دردتر« کنند. بررسی ما نشان میی گذار« را »کماصطالح »دورهحاکم است تا به

اپوزیسیون از موضعِ ضعف در مقابل  و سازش، معموالً سازش ان و حاکمان وقت بوده و  مندقدرتهای 

پاسخ دهد. تجربه نشان داده است، برای    شدگان را توافقات نتوانسته یا نخواسته، مطالباتِ کلیدیِ سرکوب

ها  شوند، چنین سازشمانند یا با احکام صوری و اخالقی تنبیه میگرانی که از مجازات مصون میسرکوب

اند یا افرادی که خود در  هایی که وابستگانشان را از دست دادهدردتر« است؛ اما خانوادهو توافقاتی، »کم

درد« بودن  اند، چیزی از این آرامش و آشتی و »کمی مورد شکنجه قرار گرفتهها توسط نیروهای امنیتزندان

 اند.ی گذار« را تجربه نکرده»دوره
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ی  های رایج در دوران گذار به دمکراسی، چالش بنیادین جنبش دادخواهی را به مجادلهحلاین، راه عالوه بر

انداز طبقاتی، تاریخی و اجتماعی هی از چشمکه در این سند، جنبش دادخوا حالی کاهند، درمی حقوقی فرو

می میفهمیده  باشد،  راه  در  عدالتی  اگر  که  و  شود  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  معین  پیامدهای  بایست 

ای نو در فردای برافتادن  روشنی تعریف کند. معضل تغییر قدرت سیاسی و نیز گذار به جامعهحقوقی آن را به

ی  گران و حاکمان سابق، و نیز گسست کامل اجتماعی از فضای جامعهبها و برکناری سرکودیکتاتوری

شود. روند دادخواهی، در بُعد فرهنگی و  جا ختم نمیشده پیشین، از دیدگاه نگارندگان سند به اینسرکوب

روان مینیز  اجتماعی  و  فردی  ارزششناسی  و  فرهنگ  جامعه،  تا  دهد  ارائه  معین  طرحی  های  بایست 

های انسانی  گران را در زندگی اجتماعی خود نقد و پاالیش کند و ارزشگران و شکنجهکوبی سر واژگونه

 شدگان را تقویت کند.  بستگی با سرکوبو هم

 رویکردی هولیستی 

جملهرویکرد کل یادآور  که  مقدمهگرایی  در  هگل  معروف  روحی  ی  نشان  پدیدارشناسی  گر  است، 

 خواست و رویکرد سند جنبش دادخواهی است: »حقیقتِ مشخص، کلِ مشخص است.«  

Das Wahre ist das Ganze./[20] The truth is the whole.[21] 

های اجتماعی و طبقاتی با  با همین رویکرد، نگارندگان سند، جنبش دادخواهی را نیز مانند سایر جنبش

کنند که بدون دریافت کلِ مشخص، حقیقتِ مشخص نیز در مورد سرکوب  معرفی میمندی مشخصی  قانون

یابی نیست. به همین دلیل، نگارندگان سند، دادخواهان را به  دست و کشتار زندانیان سیاسی در ایران قابل

های مستقیم سیاسی و امنیتی، بلکه در  ی زندان و سرکوبجنبشی سراسری و گسترده، نه فقط در عرصه

خوانند. این گرایش، جنبش دادخواهی را بخشی از جنبش  های اجتماعی و طبقاتی، فرامیی عرصههمه

داری در جریان است و  ی سرمایه و سرمایهکه برای رهایی طبقات اجتماعی از سیطرهداند  ای میسراسری

 بایست جنبشی مداوم و درازمدت فهمیده شود.  رو، این جنبش می این از 

گیرد که حرکتی مداوم دارند. این جنبش با یک  هایی قرار میجنبش دادخواهی در ارتباط با دیگر جنبش

گران ایرانی، از تجربه  رسد. کنششود و یا با یک عمل به پایان نمینمیعمل و آکسیون سیاسی آغاز  

آموخته دیگر  ناکامیکشورهای  و  دریافتهاند  و زودرس  آسان  پیروزی  در یک  را  آنان  اعتقاد  های  به  اند. 

ریزی و درک شود، ی چند نسل اجتماعی برنامهنگارندگان سند، جنبش دادخواهی، بایستی فراتر از تجربه

انگارانه، آکسیونیستی  گیری از برخورد سادهامکان بازگشت و بازتولید فجایع انسانی از بین برود. فاصله  تا
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هایی درازمدت در امر جنبش دادخواهی بر آن تاکید  یکی از اولین نتایجی است که این رویکرد برای فعالیت

سیاستمی میکند،  طرد  را  جنبش  این  از  جنبزدایی  این  فعاالن  و  سایر  کند  فعاالن  با  پیوند  در  را  ش 

 دهد. های اجتماعی و سیاسی ایران قرار میجنبش 

 دادخواهی و چشم انداز طبقاتی 

انداز طبقاتی،  ی حقوق بشر، سند مشترک بحث دادخواهی را از چشمهای حاکم در زمینهبرخالف گفتمان

 کند:تاریخی و اجتماعی آغاز می

  اخیر  یدهه چند کشتارهایی فاجعه  یهاشهری  گریروشن  برای تالش. است طبقاتی  امری  دادخواهی»

  برای  تالش شمسی، شصت  یدهه در سیاسی انیزندان سراسری و وسیع  کشتارهای  ویژهبه ایران، در

  و  هاده کشتار  به دست خود، منافع نیتام برای  که  است ایطبقاتی  منافع هاییشهر ساختن آشکار

 [ 22«] .زندمی  انسان هزار صدها

هایی از این دست، حاصل »خشونت«طلبی  خویی حکومت ایران و سیستماز دیدگاهِ نگارندگان سند، درنده

ی حکومت خود نیست. با این نگرش،  گری قادر به ادامهنیست، بلکه بیان نظمی است که بدون سرکوب

دسته اعدام شدند، »قربانی خشونت«   دستهشکنجه به قتل رسیدند یا   زندانیان سیاسی و یا مبارزانی که زیر

ی نبرد طبقاتی هستند که توسط نیروهای مسلح و امنیتی دولت حاکم، به نیستند، بلکه مبارزانی در عرصه

قتل رسیدهصورت سیستماتیک سرکوب شده به  تولید سرمایهاند و  تا  نفتاند  ایران،  دارانه در کشور  خیز 

مراتب  هایی نظیر سلسلهداری را تهدید نکند! خودویژگی)!( سرمایهوقفه بچرخد و خطری سیستم مقدسبی

دار در فرهنگ حاکمان ایران، شووینیسم و نظایر آن، دالیل مکملی  مذهبی در اسالم شیعه، نژادپرستی ریشه

را  هستند که کارکرد عمومی سرکوب سرمایه ایران  تاریخی و فرهنگی  اجتماعی،  داری در بستر عوامل 

رو،   همین آورند. ازپسندتر و »عادی« برای آن فراهم میی جامعه پوششی عامهنند و در عرصهکتفسیر می

وجوی  داند، بلکه آن را آغازی برای جستسند با نقد و نشان دادن سرکوب طبقاتی، کار را پایان یافته نمی

 آورد.  حساب می ی ایران بههای سرطانی سرکوب و خشونت در جامعهریشه

ها، های سیاسی آنچهره کردن زندانیان سیاسی و نیز خواستدم نخست، نگارندگان سند با بیبا همین ق

می میمرزبندی  بازتولید  و  تولید  را  شکنجه  و  زندان  خشونت،  که  سیستمی  دگرگونی  بدون  کند،  کند. 

درازمدت    ای وصورت ریشهی زندان و شکنجه را بهمداران، مسئلهدگرگونی در سطح سیاسی یا تغییر دولت

های تولیدکننده خشونت،  بستگی مکانیسمتواند از دیدن همکند. یک مبارزِ پیگیر حقوق بشر، نمیحل نمی
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ی  گری برای ادامهای که نیازمند سرکوباجتماعی و سیاسی- زندان، شکنجه و اعدام و نیز سیستم اقصادی

عمومی توضیح ندهد یا پنهان کند.  حیات خود است، پرهیز کند و چنین روابطی را برای مردم و افکار  

زندان، سرکوب به  که  دیگر  هنگامی  شود،  نگاه  سترون  بشردوستی  دیدگاه  از  دادخواهی  جنبش  و  گری 

تحت طبقات  و  اوبامایی  ترامپی،  دادخواهی  بین  که   تفاوتی  است  این  بر  سند  تاکید  ندارد!  وجود  ستم 

 نیست.   سانیکستم  دادخواهی طبقات حاکم و طبقات تحت

خود و یا تنها با سرنگونی  خودیدر عین حال، دادخواهی از منظرِ طبقاتی روندی قَدَرگرایانه نیست که به

اسالمی و یا حتی با لغو مالکیت خصوصی تحقق یابد. دادخواهی یک فرآیند است که در   رژیم جمهوری

 شود. میتر شده و به اهدافش نزدیک های اعتراضی، ژرفی طبقاتی و جنبشجریان مبارزه

 دادخواهی امری تاریخی و اجتماعی است 

فاصله با  سند،  »خودنگارندگان  به  باور  از  دریچهبهگیری  انسانی،  آگاهی  بودن«  در  خودی  را  دیگری  ی 

روشنزمینه و  درازمدت  کار  بازمیی  دادخواهی  جنبش  در  برای شکلگرانه  تالش  تقویت  کنند:  و  دهی 

گیری و ادامه زندگی  های اجتماعی توانایی شکلفرهنگی که به کمک محیطی( تاریخی و  یادمانه )حافظه

های اجتماعی معینی شکل  ی( تاریخی و فرهنگی مشخص هر فرد، در گروه یا گروهدارند. یادمانه )حافظه

شود. در این  ی یادآوری نگریسته میعنوان روی دیگر سکهی فراموشی بهحال به مسئله عین گیرد. درمی

در بحث،   جامعه  یک  اجتماعی  پراتیکِ  عنوان  به  فراموشی  و  یادآوری  می فرایندهای  گرفته  شوند.  نظر 

ی مورد بحث و نیز  بنابراین، پاسخ به پرسش یادآوری و فراموشی، نقش تصمیمِ مجموعِ افراد درونِ جامعه

تباط میان فراموشی و  روست که نشان دادن ار دهد. از اینتوازنِ قوایِ طبقاتِ اجتماعی در آن را نشان می

ــ پیوندی   در این مورد سرکوب، شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در ایران یادآوری یک رخداد تاریخی ــ

چه  آن  خواهندهای اجتماعی میهای اجتماعی دارند و این که چگونه این گروهقوی با منافع طبقات و گروه

گرانه  از سرنگونی حکومت کنونی در ایران، کار روشنرو، حتی پس   این تصویر بکشند. از داده را بهروی

تاریخ سرکوبدر زمینه با سرکوبشدگان و تقویت همی  اجتماعی  در سطح کل جامعه،  بستگی  شدگان 

 بخشی از دستور کار جامعه و حکومت آتی است.  

ارزش دگرگونی  برای  فرهنگکوشش  با  مقابله  و  جامعه  کارفرهنگهای  از  بخشی  حاکمان،  و  سازی  ی 

 خواند. وگو و بازنگری تاریخی فرامیاجتماعی عظیمی است که در روند آن تمامی آحاد اجتماعی را به گفت
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 دادخواهی از چشم انداز سیاسی 

رد هر گونه توهم نسبت به دستگاه سیاسی حاکم در ایران از جمله نکات مثبت و برجسته این سند است.  

و   داخلی  شرایط  به  توجه  با  سند،  تمامیت  بین این  انقالبی  و  قهری  سرنگونی  ضرورت  به  المللی، 

از خواسته جمهوری به عنوان یکی  امر  اسالمی  از زوایای کلیدی تحقق  های جنبش دادخواهی و یکی 

همان دارد.  تاکید  مرحلهدادخواهی  در  واقعی  دادخواهان  که  سرنگونی گونه  از  پیش  فعلی  ی 

فر جمهوری در  دارند،  حضور  و  تالش  را  اسالمی  دادخواهی  امر  نیز  رژیم  این  انقالبی  سرنگونی  دای 

هاست که دادخواهی معنا و عینیت خود را با  پیش ببرند. از همین تالش تر بهصورت وسیعبایست بهمی

 خوانیم:  میآورد. در سند به روشنی دست می ی عادالنه جنایتکاران رژیم بهسرنگونی و محاکمه

آوری  های افشاگرانه، جمعها و حرکتسوسیالیست و کمونیست، آکسیون»بنابراین برای نیروهای چپ، 

های مردمی، امری ضروری و دائمی است.  ها جهت ارائه به دادگاهاسناد جنایات رژیم و ثبت و ضبط آن

ویژه وجه حقوقی آن پس از سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی  حال، هرگونه دادخواهی، به این با

 [ 23] عینیت پیدا خواهد کرد. «ایران 

 دادخواهی از چشم انداز اقتصادی  

درباره که  شود  می  تاکید  سند  چشمدر  از  دادخواهی  موضوعِ  میان  ی  در  عمومی  توافق  اقتصادی،  انداز 

های انسانی، اجتماعی و سیاسی در  امضاکنندگان وجود ندارد. در جنبش دادخواهی ایران، باتوجه به اولویت

اسالمی   گران دو رژیم شاه و جمهوریگران و غارتدهی مالی سرکوبخواهی، چگونگی تاوانی دادزمینه

خاطر نگارندگان سند مشترک، این مورد را به صورت   ی کافی بحث صورت نگرفته است. بدیناندازه به

نظر   دربردگان« دربهباختگان و یا جانفشانان و جانی جان»حق« و »در صورت تصمیم و خواست خانواده

از تاوان مالی برگشتگرفته را برای توانبخشی جاندادهاند که بخشی  که   دربردگان ــبهشده به اجتماع 

ی  ــ اختصاص داده شود. نکته اندصدمات جسمی و روانی بسیاری در اثر سرکوب، شکنجه و زندان دیده

ای، تمام جامعه در قبال  گرانهاقدام حمایت  تر برای مدافعان »پرداخت غرامت« این است که با چنینمهم

پذیرد و پشتیبانی مادی و  چنین اعمال شنیعی که از سوی حاکمان صورت گرفته، مسئولیت جمعی می

 کند. باختگان اعالم میفشانان و جانی جاندربردگان و خانوادهبهمعنوی خود را از جان

از سوی جنایتتر در مورد پرداخت غرامت  ی بسیار مهمیک جنبه ی  ی دورهکاران، در تجربهاقتصادی 

دست   های نازی از طریق غارت و دزدی مخالفان بهی خانوادهمندتوانآلمان نازی دیده شده که ثروت و  
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گیری ثروت و منابع جامعه از سارقانی است که اینک از طریق ارث یا  ید از آنان، بازپس آمده است. خلع

ای یا  های نازی از طریق وکالی حرفهاند و خانوادهمالکیتی قانونی« پیدا کردهقوانین حقوقی دیگر ظاهر » 

ی مدافعان  کنند. ایدههای غارت شده به صاحبانشان خودداری میدادن ثروت شان از بازپسروابط پنهانی

زمینه  در  بازپسسند  اقتصادی،  غرامت  ثروتی  و شکلگیری  شده  غارت  مالی های  منبع  یک  به  دهی 

اسالمی است که این منابع   صادی عمومی و نهادی تحت نظارت جامعه پس از تغییر حکومت جمهوریاقت

ببرد. بخشی از این   کار شدگان بههای بازسازی فرهنگی، اجتماعی و فردی سرکوبها و پروژهرا برای ایده

همان بنامنابع،  شد،  اشاره  باال  در  که  صالح  گونه  اعدبه  بازماندگان  تصمیم  و  یا  دید  شدگان  ام 

تواند برای پرداخت تاوان به آنان اختصاص یابد، ولی موضوع پرداخت غرامت، تنها  دربردگان، میبهجان

دهی به نهاد یا  دیدگی فردی نیست، بلکه برای شکل ی آسیبمحدود به موضوع جبران غرامات از جنبه

 های آن را تقویت کند. و ریشه گرینهادهایی است که بازسازی فرهنگی و اجتماعی جامعه علیه سرکوب

دیدگی فردی یا  در مقابل، دیدگاهی در میان نویسندگان سند با پرداخت غرامت به منظور جبران آسیب

می مخالفت  زاویه  این  از  نتیجهخانوادگی،  که  اینکند  جانی  ساختن  خارج  از صحنه  و  بهکار  دربردگان 

غ پرداخت  با  است.  سیاسی  مبارزات  از  سرکوببازماندگان  بررسی  روند  اجتماعی  رامت،  و  سیاسی  گری 

انسانیافته اعالم میخاتمه آن  اهدافی که  بودند،  شود و  اعدام شده  یا  زندان و  به خاطرش شکنجه،  ها 

ی کار و بحثی که جنبش دادخواهی بر آن تاکید دارد،  مال شده و با پرداخت غرامت فردی، از ادامهپای

 های مختلف، جلوگیری خواهد شد. عرصهیعنی تداوم امر دادخواهی در 

 دادخواهی از چشم انداز حقوقی 

تنها   پردازد که نهمیشکنجه و اعدام    ، ی آمران و عامالن زندانی محاکمه عادالنهرویکرد حقوقی به مسئله

باید ی کسانی که از نظر سیاسی  تر، همهی عوامل اجرایی، قاتالن مزدبگیر است، بلکه مهمدر برگیرنده

جا هدف نه تنها نقد  گیرد. در اینمی بر گوی این جنایات باشند، یعنی رهبران حکومت ایران، را نیز در پاسخ

شود. از این منظر سیستم  و نفی سیستم حقوقی حاکم بر ایران، بلکه مجازات عامالن این جنایات اعالم می

د، نابسنده و عقیم است. چرا که در سیستم  نظر نداشته باش ای که محکومیت تمامیت این رژیم را مدحقوقی

گرانشان مجرمند، در حالی  بایست ثابت کنند که شکنجهدربردگان میبهها و جانحقوقی حاکمان، خانواده

شوند و یا حتی خود را  گران منکر اعمال خود میدسترس نیست و شکنجه که تقریباً هیچ شاهد ثالثی در

 کنند! در نقش قربانی معرفی می
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، وگرایش نخست اشاره کردیم، ادخواهی ایرانهای کنونی در جنبش دطیفطور که ما در سرفصلِ  همان

هایی  های دروغین، و جعل فاکتدهندگان کشتار دست به تولید روایتگران و سازمانها، شکنجهزندانبان

یریم، اصل درستی که فرض  اند. حتی اگر این روند را در نظر نگگاه مجرم و قربانی زدهبرای تعویض جای

گران  ( دارد، و کتمان حقیقت توسط شکنجهPresumption of innocenceها )گناهی انسانبر بی

یابی و اثبات جرایم آنان را به روندی پیچیده، طوالنی و گاه ناممکن تبدیل و آمران کشتارها، روند حقیقت

های سیستم  ست که در عین شناخت از ظرفیتانداز حقوقی، این ای مرکزی بحث در چشمسازد. هستهمی

نظر گرفته نشوند. به همین   تغییر دراحکام ازلی و غیرقابل  چونهمحقوقی موجود، قوانین حقوقی حاکم  

بایست کاری مداوم و درازمدت را  های خود از لحاظ حقوقی میشدگان، برای بیان خواستهدلیل سرکوب

 های بغرنج را بپرورانند. ها و معیارهای حقوقی متناسب با این پروندهدنبال کنند و ایده

ه باشیم. در گفتمان حقوق بشری هیچ فرقی  ی »قربانی« داشتدر این رابطه شاید الزم باشد نگاهی به واژه

دیده با زندانی سیاسی  ی طبیعی مانند زلزله، آسیبی اتومبیل یا یک حادثهبین فردی که در یک سانحه

ی این افراد »قربانی«  ها شکنجه و زندان را پشت سر گذاشته، وجود ندارد. از دیدگاه آنان همهکه سال

آسیب از  همگی  و  این  هستند  میدیدگی  رنج  سیاسترویدادها  برخوردی،  چنین  نتیجه  از  برند.  زدایی 

این معنا، یک »قربانی« در موقعیتی  های سیاسی و چهرهسرکوب بازماندگان کشتارهاست. در  از  زدایی 

مشابه این  دارد.  »کمک«  به  نیاز  او  کند.  ایفا  فعال  نقش  خود  که  جاننیست  بین  از  بهسازی  دربردگان 

و   سیاسی  حادثهکشتارهای  یک  میقربانیان  فراهم  دیدگاه  این  رشد  برای  را  زمینه  طبیعی  که  ی  کند 

بنابراین   باشد.  داشته  مبارزه  در  فعال  نقشی  و  ایده  نظر،  نیست که  موقعیتی  در  »قربانی« کشتارها خود 

یابد. این همان  گیرند که به جای او مبارزه کنند و نقش او در حد »شاهد« کاهش مینهادهایی شکل می

های پس از کشتار  دربرده از کشتارهای حکومت ایران از همان سالبهدیدی است که زندانیان سیاسی جان 

داد. برای  دهنده کاهش میها را در حد گزارشاند که نقش آنی هشتاد میالدی با آن مبارزه کردهدهه

یافت، زندانی سیاسی اری میداشتی که در خارج از ایران امکان برگزهای بزرگنمونه، در مراسم و برنامه

موضوع بحث غرامت فردی، در   چونهمیافت. ی صحبت میگویی از زندان اجازهسابق، فقط برای خاطره

ها برگردند و گروهی  خواهد که به خانهها و بازماندگان میدر بردگان، خانوادهبهجا نیز، این دیدگاه از جاناین

دادستا وکیل،  )خواه  امور  متخصصان  عنوان  از  به  رایج(  حقوقی  بوروکراتیک  نهادهای  یا  قاضی  یا  و  ن 

پی را  دادخواهی  امر  گروهنمایندگانشان  و  اجتماعی  حضور  و  نظارت  سند،  نگارندگان  وسیع  گیرند.  های 

 بینند. های حقوقی میشدگان را تضمینی برای جلوگیری از بروکراتیزه شدن امر تداوم پیگیریسرکوب
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 شناسی فردی و اجتماعیاز روانانددادخواهی از چشم

گری را در دو سطح فردی و اجتماعی مورد توجه  های ناشی از سرکوبدیدگیکنندگان سند، آسیب تنظیم

شناسی فردی و اجتماعی را مورد  گر دولتی بر روانقرار داده و نتایج و عوارض سرکوب و سیستم سرکوب

ریزی شده و سیستماتیکِ دولتی شناخته دِ سرکوبِ برنامهدیدگی حاد، حاصلِ روندهند. آسیببررسی قرار می

شود. هدف این سرکوب و  دیدگی اجتماعی است که اثراتش در فرد آشکار میشود. این، همان آسیبمی

های اجتماعی او  دیدگی ناشی از آن، تخریب حس تعلق فرد به جامعه و جلوگیری فعالیتمتعاقبش آسیب

گری که جزئی از  یجاد حس ناتوانی در فرد و جامعه، است. بنابراین، روشناز طریق رواج ترس، سکوت و ا

جامعه و  فرد  هویت  بازسازی  جهت  در  اساسی  قدمی  عنوان  به  است  دادخواهی  آسیبروند  دیده ی 

 شود.تعویق افتاده!« تعریف می شود. در واقع دادخواهی »دفاع از خود بهگرفته می نظر در

چون و چرای افراد جامعه است. دفاع از خود  ها، حق بیشده دولت ریزیخشونت برنامه»دفاع در مقابل 

خیزد در مقابل هر تعرض، تجاوز و سرکوب، حق مسلم هر فرد است. آن کس که به دفاع از خود برمی

خیزند، درک  پروراند. بنابراین مردمی که در دفاع از خود به پا میتری از خود در ذهن میدرک مثبت

 [ 24]دهند.«های بعدی نیز انتقال میتری از توانایی و هویت خویش دارند و همین درک را به نسلمثبت

 دادخواهی و حقوق اساسی انسانی

بخش، گذاری از مباحث کلی به موضوعات مشخص دارد و در قلب  انداز رهاییبحث دادخواهی از چشم

جا نیز دفاع از حقوق  قرار دارد. در این ها«سانفرد ان ی نگارندگان سند، »حق فردترین خواستهمشخص

قول   سازد. در سند با نقلهای نئولیبرالی آشکار میبخش تفاوت خود را با نگرشانداز رهاییفردی از چشم

 خوانیم: ی جهانی حقوق بشر میگفتار اعالمیهاز پاراگراف سوم پیش

محق»انسان علیه  ها  و  گرستماند  قیام  و سرکوب،  وسیلهی  آخرین  عنوان  به  را  علیه  خیزش  ممکن  ی 

گیری جنایات و دادخواهی  گر و ظالم به کار گیرند.« این حق بشری هر فرد برای پیهای سرکوبدولت

ها را به سکوت و پیروی  نوین جهانی انسان گر و نظمهای سرکوباست، حتی اگر تمامی نظم حاکم دولت

دانند که خود  ابراین امضاکنندگان سند مشترک، حق خودشان میاز سیستم فرتوت خویش فراخوانند. بن

گوی  عنوان سخنهای خویش باشند و هیچ ارگان و یا نهاد دیگر را بدون تأییدشان بهگوی خواستهسخن

 رسمیت نشناسند. هاشان بهخواسته
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 جمع بندی 

هی در ایران، تجربه و  های جاری جنبش دادخوا ی کنونی تالش کردیم با ترسیم شماتیک بحثدر نوشته

های  گونه که از ساختار عناوین و بحثصورت فشرده توضیح دهیم. هماننگاه معینی به این جنبش را به

ی  بخشی از زندانیان سیاسی چپ و بازماندگان از کشتارهای رژیم ایران آشکار است، این رویکرد، مسئله

های  دهد و نزدیک شدن به خواست.. کاهش نمیی حقوقی یا غرامت اقتصادی و.دادخواهی را به یک جنبه

 بیند.  ای در سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران میجنبش دادخواهی را دگرگونی ریشه

تر  اند و بیشای خودداری کردهای یا دورههای لحظههایشان از طرح خواستکنندگان سند، در بحثتنظیم

انداز  اند که آن را »چشمدادخواهی از دیدگاهی استراتژیک پرداختههای جنبش  سوی خواسته و به سمت

 نویسند: ی عملی چنین مینامند. نویسندگان سند برای برنامهبخش« میرهایی

کنونی آشکار   یما را، در لحظه نیز جدی جنبش چپ انقالبی، و ی هایتنتشار سند کنونی، محدود»ا

 کندمیطرح مای را بعدی یهاراتژیک ما در این سند، پرسشدرازمدت و است یهاان خواستبی .سازدمی

زندانیان سیاسی در   یعملی و مبارزه برای آزادی همه یهایتفعال  یبرنامه یکه بایستی در زمینه

پذیریم...  که ما آگاهانه می چالشی است  بیابند. اینمشخص و عملی  ییهاما، پاسخ یمبارزات روزمره

 ،اجتماعی مختلفی ها مولفه بستگیهم بر ،یکنون سند در شدهارائه یها بحث تمام کلیدی ینکته

  کشتار، شکنجه،  خوفناک  تاریخ چنین از رهایی .دارد دیتاک دادخواهی جنبش امر  در اقتصادی یاسی،س

م  آرا برای  یبیفر ،موجود  حاکم ستمیس بردگی زنجیرهای  تمام از جانبههمه  ییاره  بدون گری، سرکوب

  شکستن همرد که  است اجتماعی  و طبقاتی یهاجنبش تمامی  کردن مهار  برایفریبی  .ماست ساختن

  اقتصادی و  یاسیس ،طبقاتی ستم از  عاری یاجامعه فرارویی  و داریهسرمای فرتوت  نهادهای

 [ 25].«کوشندمی

 های مختلف به قرار زیر هستند: های درازمدت در زمینهمحورهای اصلی این خواست

زمینه تاریخیطبقاتیی  در  اجتماعی  ،  جنبش  و  با  دادخواهی  جنبش  زدن  پیوند  سند  مرکزی  خواست   ،

داری است. به همین دلیل، این جنبش ی سرمایه و سرمایهسراسری برای رهایی طبقات اجتماعی از سیطره

 کند.  های بسیار ارزیابی میازمدت و با فراز و نشیبرا در 

یرد  بپذ آشکارا را  خود تی مسئول بایستی اجتماع کل  اسالمی، جمهوری رژیم  سرکوب و  کشتارها مورد در»

 ببیند.   اجتماع همه ر پیک بر را  یاسالم  جمهوری  زخم ایران، و جامعه  مشترک درد عنوانرا به   درد و این
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  واقعی یچهره ساختن روشن و دروغین ارزشی  سیستم دادن نشان خی،تاری  گریروشن وظایف  از

  درون در آنان بوروکرات و  تکنوکرات  همکارانی رژیم و نیز قوای قهریه  دولت، نقش گران،حکومت

  هایسازییختار  حاکمان، سازی فرهنگ یهعل فرهنگی  یمبارزه. است قدرت  مراتب سلسله و ادارات

 [ 26] .«کندی بیان میاجتماع-تاریخی اندازچشم در  را  ما وظایف از دیگری بخش یندروغ

برد سیاست اپوزیسیون فعال در ایران  المللی و پیشپیوندی وضعیت داخلی و بینی سیاسی، برهمدر زمینه

هم میو  تاکید  خاورمیانه  در  کشورها  دیگر  مردم  مبارزات  با  بابسته  سنداین شود.  تنظیم  تاریخ  به    که 

 ی خاورمیانه و جهان هنوز اکتوئل هستند:گردد، موضوعیت برخی مشکالت منطقهبازمی 2012 سال

از   کشیالملل و بهرهنقض حقوق بین ،نقض حقوق بشر که همگی برای  پر از مرتجعینی ادر منطقه»

که  باشد  اینیستیکمووآلترناتیو چپ  بایستی امیدو تنها چاره   ؛گیرندمیسبقت  دیگر یکمردم منطقه از 

  در را  اعیاجتم و سییاس هاییسانسور و تامین آزادلغو  ،دارد بر جدایی کامل دستگاه دین از دولت تاکید

  .کندمی تاکید لیستیجویی امپریامنافع مردم منطقه در مقابل سلطهبر دهد و میکارش قرار  یسرلوحه

از توسعه    یادوره  و  کندمیخاورمیانه دفاع  یاز صلح و خلع سالح منطقه ،المللبینسی قواعد دیپلما

قرون وسطایی   ایفض ر  یی مردم خاورمیانه از اسارت دبرای رهارا  یهنگی، سیاسی و فرشتابان اقتصاد

سطح  در مستقل و فعال آن  قوی، حضور  . بایستی برضرورت است ،چپ  اپوزیسیون . داندمی ضروری

 [ 27]«  .کردخاورمیانه تاکید 

کند.  ای است که سند بر ضرورت سرنگونی قهری و انقالبی جمهوری اسالمی تاکید میدر چنین مجموعه

همان این با زمینهحال،  در  شد  اشاره  که  چشمگونه  مالی  ی  منابع  با  برخورد  چگونگی  و  اقتصادی  انداز 

اسالمی، بحث در درون سند باز است و   اندرکاران جمهوریگران، سران و دستشده توسط سرکوبغارت

 ترکیب نهایی خود را نیافته است.  

های  های حقوقی وجود دارد که با توجه به بررسی انواع دادگاهچنان ناروشنیی حقوقی نیز، همدر زمینه

یاز  ها، دادگاه راسل و نیز دادگاه خلقی، بر نهای جزایی در چارچوب سیستم حقوقی دولتالمللی، دادگاهبین

 کارهای حقوقی در سند تاکید شده است.  تر راهبه بررسی بیش

ی  بینند. در جامعهشناسی فردی و اجتماعی نیز راهی طوالنی در پیش میی رواننویسندگان سند، در زمینه

ی  ها سرکوب، اختناق و فشارهای اجتماعی و اقتصادی فراوان، گذر به یک جامعهوسیع ایران، پس از دهه

ای  اجتماعی-ریزی درازمدتی دارد که شرط نخست آن تغییر حکومت و سیستم اقتصادییاز به برنامهسالم، ن
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ها  دربردگان، خانوادهبهویژه جانسازی جامعه، و بهمند توانهایی است. سند،  است که مسبب چنین نابسامانی

 بیند.ها را بخشی از دستور کار جنبش دادخواهی میو بازماندگان از اعدام

ی  باری، این سند، همان گونه که در آغاز نوشتیم، کار را به یک بررسی سترون حقوق بشری و نیز مجادله

خورد. این نوع نگریستن  تر پیوند میهای جنبشی گستردهها نیز با خواستهکاهد، و خواستهحقوقی فرونمی

ی عملی مشخص و دستور  نامهمدت، برکه هنوز وظایف میانتامل است، با توجه به این به موضوع، قابل

روزانه باکار  است.  نشده  تدقیق  سند  نویسندگان  از سوی  جنبش  این  در   این ی  رویکردی،  چنین  حال، 

تقلیل و  پراگماتیستی  تفسیر  که  به  فضایی  دارند،  را  غالب  نقش  مجموعاً  مختلف  کشورهای  در  گرایانه 

 تری است. برداشت ما، در خور توجه و بررسی جدی

 2018اوت  12ارسی، همایون ایوانی،  مژده 

 

 :Voices of a Massacreی مشترک مژده ارسی و همایون ایوانی، در کتاب  ی فارسی مقاله ی حاضر نسخه * مقاله 

Untold Stories of Life and Death in Iran, 1988  ی آنجال دیویس  به ویراستاری ناصر مهاجر و مقدمه

 منتشر شده است.   Oneworldات  توسط انتشار 2020است که در سال  

 

 ها:یادداشت

[1]. https://en.wikipedia.org/wiki/Tasnim_News_Agency   

[2]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/10/1450109  

  ی منتظر  بیفر   یماجرا  / بود  یقانون   و  عادالنه  67 سال  در  منافق   یهاست یترور  اعدام االسالم رازینی:  مصاحبه با حجت   [. 3]

 «  نفر  300  فک شکستن» یدرباره 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610   

[4]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/17/1448257  

، در این  60 یدهه   در  نی او  زندان   سی رئ  و  ی اسالم  انقالب  پاسداران  سپاه   یگوسخن   نیاول مصاحبه با یوسف فروتن،    [. 5]

دهندگان  مصاحبه دروغ تکراری سازمان شود. در همین  شهید« از زبان او نیز تکرار می   17000مصاحبه بار دیگر داستان » 

اند و به همین  « را کشف کردهنی منافق  ی سو  از  ها زندان   در  آشوب   یتوطئه تکرار می شود که آنان »  1988 کشتار تابستان

اند. در این سناریو، عدم امکان واقعی یک شورش جدی در  های سیاسی آغاز کرده های سراسری را در زندان دلیل اعدام

ای به  این، هیچ اشاره  شود. عالوه برنیز عدم امکان هماهنگی زندانیان در سراسر شهرهای ایران، فراموش می زندان، و  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tasnim_News_Agency
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/10/1450109
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/11/1438610
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/17/1448257
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بان برای کشتار  شود که اساساً ربطی به سناریوی ساختگی زندان کشتار زندانیان سیاسی کمونیست، چپ یا غیرمذهبی نمی 

 اند.  شدهداری می اند و در بندهایی جداگانه نگهنداشته

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/26/1450032   

مصاحبه    [. 6] به  کنید  » اریبخت  ی مرتض   دیسنگاه  تسنیم:  خبرگزاری  با    عفو   67  سال  تواب  ن یمنافق  از   نفر   هزاران ی 

 .« بود تواب ی الجورد دی شه محافظ/شدند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191   

ی هشتاد  دربردگان از کشتارهای دهه بههایی از سوی زندانیان سیاسی سابق و جان بررسی تناقضات چنین مصاحبه  [. 7]

  ی طلبمیتسل ی پادگفتارهاهای مختلفی به انجام رسیده است، برای نمونه نگاه کنید به: همایون ایوانی،  میالدی، در نوشته 

ی  ی، درباره اسیس  ان یزندان  کشتار  و  هاسرکوب   مورد  در  یالجورد  همکاران   از  ی کی   با  مصاحبه  نمونه  –  نی دروغ  ادمانهی:  8  –

 ی با خبرگزاری تسنیم اریبخت  یمرتض  دی سمصاحبه 

http://dialogt.de/pad_goftar-8   

[8]. https://fararu.com/fa/news/287309  

ایران را تروریست و حکومت و وابستگانش را    [. 9] برای نمونه نگاه کنید به صفحاتی که مخالفان جمهوری اسالمی 

 کنند:  قربانی ترور معرفی می 

Terror Victims, Information Base: http://www.teror-victims.com/en/  

http://www.teror-victims.com/fa/ 

ی  صفحه شود که بنا به ادعای گردانندگان  رسانی قربانیان ترور« لیستی از افراد ارائه می ای از »پایگاه اطالع در صفحه 

توان دفاع از عملیات  سایت میاند. از سایر مطالب این وب های مخالف جمهوری اسالمی بوده»قربانیان ترور« سازمان 

 ی خاورمیانه در کشورهایی نظیر سوریه، لبنان، یمن، عراق و... را دید.  نظامی حکومت ایران در منطقه 

http://www.teror-victims.com/fa/index.php?Page=archive&ID=849  

ی سازمان ملل  یا نمونه دیگر »انجمن دفاع از قربانیان تروریسم« که تصویری حکومتی از سوی دولت ایران در عرصه 

 کند:ارائه می 

http://www.habilian.ir/fa/victims.html   

ی نوشته  کفر،ین محمدرضا ی نوشته  بر  ینقد  ، «!است یگر ید  امر  67 کشتار  ی علم  نییتببرای نمونه نگاه کنید به »  [. 10]

گاه علت  کارگزاران جمهوری اسالمی بوده است، پس از رانده شدن از قدرت نیز جای ی مطلب که از  ی. نویسنده گنج   اکبر

 دهد: و معلول را در روند وقایع سیاسی ایران عوض می کند و نهایتاً حکومت و مخالفان را در یک طراز قرار می 

http://isdmovement.com/2013/11/111013.Akbar-Ganji-Scientific-explanation-

of-massacare.htm   

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/26/1450032
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/05/02/1465191
http://dialogt.de/pad_goftar-8
https://fararu.com/fa/news/287309
http://www.teror-victims.com/en/
http://www.teror-victims.com/fa/
http://www.teror-victims.com/fa/index.php?Page=archive&ID=849
http://www.habilian.ir/fa/victims.html
http://isdmovement.com/2013/11/111013.Akbar-Ganji-Scientific-explanation-of-massacare.htm
http://isdmovement.com/2013/11/111013.Akbar-Ganji-Scientific-explanation-of-massacare.htm
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هزار   2کشتند. مسعود رجوی فقط از  دیگر را می ترین شکل هم رحمانه ماشین خشونت به کار افتاده بود و طرفین به بی »

داران جمهوری اسالمی تعداد کل ترورهای  ترور سال اول فاز نظامی )غیر از رهبران رژیم( سخن گفته است. اما زمام 

زمان  اند. ماشین اعدام رژیم هم به طور هم هزار تن اعالم کرده  17هزار تن و حداکثر   12منتهی به قتل سازمان را حداقل  

ادامه می  اعدامی نویسنده«  .داد به کار خود  با تعداد  و  آماری که حکومت ساخته است  های نخست  های سال ی مقاله، 

کند و نخست مخالفان و در پی آن حکومت محکوم  حکومتش نزدیک است به عنوان حقیقت و فاکت محرز اعالم می

 شوند! می

  رو   67  یها   اعدام : »VOAامریکا  شده از قدرت، ابراهیم نبوی در مصاحبه با صدای  گوی دیگر حکومتیان راندهیا سخن 

 .« شد تموم کن ولش  ، ست ین ادشی  یکس  ارین ی کس اد ی

https://youtu.be/nDEs3NIN3e4  

 ای: ی علی خامنه ی رضا پهلوی درباره « نامهــرانمیا فــرزنـد  منبرای نمونه نگاه کنید به »  [. 11]

 شدگان توسط جمهوری اسالمی( ی خانواده سلطنتی در نقش سخنگوی »فرزندان برومند میهنم« )اعدام بازمانده 

  ی دادخـواه   ی صـدا  بـلکه  کند، ی م  عـامقتل   مـردانه نـاجـوان  را  منهیم  برومند   فـرزنـدان   تنــها   نــــه  کـه  ی حکومت »

 ... کند،ی م خامـوش  ـز ین را  دهی داغد مادران 

  ی هاخـانواده   یدادخـواه   ادیفر  و  خـواهی آزاد   ـانیزنـدان  دردمنـد  یصـدا  تـا  خواهمیم  یالمللنیب  یجامعه   از  مـن]یا[  

 « . دی نما ت یحما کشورم مردم ی خواهانه عدالت   خواست از و  بشنود را  رانیا بـاختگان جان 

http://padafandeir.blogspot.com/2011/12/blog-post_15.html   

فشرده   [. 12] از  جمع یکی  مصاحبه بندی ترین  در  را  طیف  این  نمایندگان  دویچه های  رادیو  با  اشکوری  یوسف  وله  ی 

 خوانیم: می

  و  ها زندان   و  ها اعدام   یمسئله   رساند،   ت یحما  خط   ان یپا  ینقطه   به   را   من   ت، ینها  در   یعن ی  بود،  مهم   من   ی برا  چهآن »

  در   زها یچ  ی ل یخ  اول،   یها سال   در   هرچند .  بود  ان یپا  ینقطه   معنا   ک ی  به   من،   ی برا  ن یا .  بود  61- 60  سال   ی هاشکنجه

  از   ی بعض   شد،   باز  کشور   از   خارج  به  م یپا  یوقت  بعداً   نداشتم،  خبر  اصالً  نده،ینما  عنوان  به  من  که   بود  افتاده  اتفاق  زندان 

  عنوانبه  من  ،63- 62  یها سال   همان  در  یعن ی.  شدم  متوجه  را  زهایچ  یبعض   تازه  خواندم،  که   را  60یدهه   انیزندان  خاطرات

  ، میدانستی م  را   زها ی چ  یل یخ  مردم   یعامه   به   نسبت  هم  دی شا   و  دانستمی م  را   زها یچ  ی لی خ  دی با  االصولی عل   مجلس   ینده ینما

  فاصله   زودتر  دیشا  دانستم،ی م  اگر.  دانستمی نم   افتاده،  اتفاق  هازندان   در  که  هم  راچه  آن   درصد 10  که  شدم  متوجه  بعدها  اما

 « . گرفتمیم

https://www.dw.com/fa-

ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-

%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-

https://youtu.be/nDEs3NIN3e4
http://padafandeir.blogspot.com/2011/12/blog-post_15.html
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073
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%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073   

های خود را برای برگزاری یک »دادگاه  هایی است که در تحت عنوان ایران تریبونال فعالیت یک نمونه از آن فعالیت   [. 13]

 نمادین« دنبال کرد.  

http://irantribunal.com/index.php/en   

ها از منابع مالی و سیاسی  ی مشکل چنین حرکاتی و استقالل مالی آن گیری این حرکت، در مطلبی درباره ر مراحل شکل د

لینک    92، همایون ایوانی، ص  شکنجه   و   کشتار  مسببین  مجازات  و   پیگرد ام: ن.ک.  های اروپایی و آمریکایی پرداخته دولت 

 نسخه دیجیتالی: 

http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/05/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf   

«:  67  سال  شدگان  عامقتل   ی دادخواه   جنبش   به  فراخوانی خبری سازمان مجاهدین خلق ایران: » ن. ک. به صفحه   [. 14]

https://news.mojahedin.org/news/184327  

   /https://www.iranrights.orgن. ک. به بنیاد برومند   [. 15]

گیرند، در مطلب  ی امریکا می ها یا کنگره های خود را از دولت وار چند نهاد حقوق بشری که بودجه به صورت نمونه  [. 16]

آیند و  های جدید به میدان می ها، نهادها و انستیتوهایی، هر روز با نام و چهره حال چنین پروژه این اند، بازیر مستند شده 

  مجازات   و  پیگردکنند، نیازمند پژوهشی جداگانه است:   ها و مضمونی که از لحاظ سیاسی دنبال می بررسی یکایک آن 

 لینک نسخه دیجیتالی:  92، همایون ایوانی، ص شکنجه و کشتار  مسببین

http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/05/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf   

وگوهای زندان،  های پیشِ رو«، گفت دادخواهی و چالش ، محمود خلیلی در »جنبش  انند؟یک  مردم  دوستان ن.ک.    [. 17]

   215، ص  11 یشماره 

http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/05/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf   

دربرده از کشتارهای رژیم  بهبخش، سند مشترک جمعی از زندانیان سیاسی جان انداز رهایی جنبش دادخواهی از چشم   [. 18]

باختگان، فعاالن سیاسی و مدافعان حقوق زندانیان سیاسی، روشنفکران  فشانان و جان های جان جمهوری اسالمی، خانواده 

 و هنرمندان 

http://dialogt.info/wp-

content/uploads/2016/02/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf   

  2014های پیش رو«، مژده ارسی،  ی »نگاهی به جنبش دادخواهی و چالش قاله هایی از نوشته کنونی از مدر تنظیم بخش 

 استفاده شده است. 

 بخش به لینک زیر مراجعه کنید: انداز رهایی برای دسترسی به اصل سند جنبش دادخواهی از چشم   [. 19]

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF/a-17413073
http://irantribunal.com/index.php/en
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/05/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf
https://news.mojahedin.org/news/184327
https://www.iranrights.org/
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/05/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/05/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/02/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/02/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf
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http://www.dialogt.net/fileadmin/user_upload/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh

_2012125.pdf   

های پیش رو )جلد یک( به لینک زیر  وگوهای زندان، جنبش دادخواهی و چالش گفت  11ی برای دسترسی به شماره

 مراجعه کنید: 

 http://www.dialogt.net//fileadmin/user_upload/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf   

پیش رو )جلد دو( به لینک زیر  های  وگوهای زندان، جنبش دادخواهی و چالش گفت  12ب  و برای دسترسی به شماره 

 مراجعه کنید:  

http://www.dialogt.net//fileadmin/user_upload/Dialog_12_Chalesh_ha.pdf   

[20]. G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Vorrede: 

https://www.marxists.org/deutsch/philosophie/hegel/phaenom/vorrede.htm 

[21]. G.W.F. Hegel, The Phenomenology of Mind, PREFACE: 

https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ph/phprefac.htm 

 10بخش، ص  انداز رهایی جنبش دادخواهی از چشم  [. 22]

http://dialogt.info/wp-

content/uploads/2016/02/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf   

   6همان، ص  [. 23]

   56-54همان، ص  [. 24]

 59همان، ص  [. 25]

 63همان، ص  [. 26]

 65همان، ص  [. 27]

 

 3nA-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

http://www.dialogt.net/fileadmin/user_upload/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf
http://www.dialogt.net/fileadmin/user_upload/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf
http://www.dialogt.net/fileadmin/user_upload/Dialog_11_Chalesh_ha.pdf
http://www.dialogt.net/fileadmin/user_upload/Dialog_12_Chalesh_ha.pdf
https://www.marxists.org/deutsch/philosophie/hegel/phaenom/vorrede.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/ph/phprefac.htm
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/02/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/02/CheshmAndaz_Reahaiebakhsh_2012125.pdf
https://wp.me/p9vUft-3nA
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 ن ژانوس مدر 

 

 2023  هیفور 5

 رن ی: تام نینوشته

 ی : حسن مرتضویترجمه

 

نیز داشته  های دیگری  ی ناسیونالیسم نشان از ناکامی تاریخی بزرگ مارکسیسم دارد. مارکسیسم ناکامی نظریه 
ی امپریالیسم، دولت، گرایش نزولی  تر بررسی شده است: کمبودهای مارکسیسم درباره ها بیش که برخی از آن 

کمبودها    یک از این های نبردی قدیمی هستند. اما هیچ گمان میدان ها بی ی توده نرخ سود و بینوایی فزاینده 

واقع، سایر   اند. در راتیک سیاسی مهم و بنیادی نبوده ی معضل ناسیونالیسم چه در نظریه و چه در پ به اندازه 
اندیشه سنت  نکرده های  عمل  بهتر  نیز  غربی  ایده ی  تاریخ اند.  داروینیسم  آلیسم،  لیبرالیسم،  آلمانی،  باوری 

اندازه اجتماعی و جامعه  به همان  این زمینه  در  نیز  آمده شناسی مدرن  زانو در  به  این  ی مارکسیسم  اما  اند. 
ها  های مارکسیست ها باشد. ادعاهای علمی و اهمیت سیاسی ایده تواند تسالی خاطری برای مارکسیست نمی 

ی مرکزی  بایست از پس این پدیده ها می کنیم که آن ناگزیر احساس می   است و   تر از چنین رقبایی بسیار بزرگ 
  چون ناپذیر بود،  ناپذیر بود. اجتناب تناب آمدند. بر اساس تز من، این ناکامی اج و گریزناپذیر تاریخ مدرن برمی 
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تواند با معیارهایی اساساً ماتریالیستی نیز درک شود.  این، این ناکامی می  بر  درک است. عالوه قابل   اکنون فقط  
رها شود. اما  کاماًل  تواند از تنگنای دیرینه و مخرب این موضوع عنوان یک دستگاه می ماتریالیسم تاریخی به 

تغییری از این هیچ  نخورده و بی تواند دست وضوح نمی ااًل »مارکسیسم« است. ماتریالیسم به بهای آن احتم 
گاه  آزمون دشوار بگریزد. به این دلیل که درک علت این ناکامی همانا به معنای دیدن چیز مهمی از جای 

اش که  ناآگاهانه   های هایش، برخی از ریشه واقعی مارکسیسم در تاریخ است، یعنی دیدن برخی از محدودیت 
ی تاریخی مدرن گره زد. یعنی دیدن خود مارکسیسم بسان بخشی از تاریخ  کورکورانه آن را به مسیر توسعه 

ارتباط با ازدواج مقدس نظریه و عمل. این به معنای از دست  آمیز، مفهومی بی غیرستایش کاماًل    در مفهومی 
آلیستی )و  ی ایده گزین فلسفه در لوای علم جای   مانندی است که مارکسیسم گی آن ژست خدای دادن همیشه 

 در نهایت دین( شد. 

های فلسفی و مفهومی  ناکامی   چون هم ی نخست  ی ناسیونالیسم در وهله های« مارکسیستی درباره »ناکامی 

کافی به این موضوع نشان ندادند و به آن    های بزرگ از خود مارکس تا گرامشی توجه رسد. نام نظر می  به 
ی تزاری و امپراتوری های روسیه دموکرات واسطه. سوسیال ی یا غیرمستقیم پرداختند و نه مستقیم و بی تصادف 

مستقیم  به هابسبورگ  البته  که  رفتند  کلنجار  آن  با  مارکسیست تر  داشتند.  اختالف  هم  با  از شدت  پس  ها 

تمایلی    1925 هم پس از   هرگز میل بازگشت به این بحث را در همین سطح نداشتند. حتی اگر   1914 ترومای 
سازی از مواضع فرضی لنین پیرامون این موضوع، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاط روانی،  واره داشتند، بت 

 کار را بسیار دشوار کرده بود. 

بارترین  ( زد. با شرارت 1912)  ی ملی ی مسئله درباره ی استالین شان را مقاله تیرخالص به تردید و دودلی 

بخشی به این مرام جدید مناسب بود، خود دیکتاتور اعظم  ها، یگانه متنی را که بیش از همه برای قداست تقارن 
تمام  نوشته بود. این موضوع اهمیت اندکی داشت که خود این مقاله یکی از بقایای ناچیز بحث بزرگ و نیمه 

دلیل نیست که  ی لنین میخکوب کرد. بی اله بود. این مقاله در شرایط جدید نام استالین را به ه   1914 از  پیش 

سده،   شود. نزدیک به نیم وار تقلید می ی مارکسیسم حزبی طوطی طور عام از سوی هر نحله این مقاله هنوز به 
تقریبًا یک مارکسیسم سازمان  این سردرگم یافته  با  نامناسبی،  ابزار  با چنین  ترین  ترین و خطرناک کننده سره 

 رسید. رفت و قدرتش تا نقطه عطف استالینگراد برای نابودکردن آن خوب به نظر می ر می هماورد تاریخی کلنجا 

دهد. اگر بپذیریم چیزی را  خود چیزی را توضیح نمی  ها. اما به خودی این فصلی است اندوهبار در تاریخ ایده 
انگیز استعدادهای  گفت آید که بگوییم قطعًا جایی در تنوع ش گاه این وسوسه به سراغمان می دهد آن توضیح می 

تر  ی ناسیونالیسم وجود داشته باشد. ما باهوش ای درباره نظریه   باید وجور کرده بود،  انقالبی که مارکسیسم جفت 

ی این پدیده برای  ها از ماهیت بحرانی و نابودکننده از رزا لوکزامبورگ یا اوتو باوئر نیستیم. ما شدیدتر از آن 
گمان این نظریه، بسان ظرفی طالیی، از میان سطور  گر سرسختانه بکاویم بی سوسیالیسم آگاه نیستیم. پس ا 
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ی خود مارکس و انگلس سر برون  های پراکنده های کالسیک، و حتی شاید از اظهارات و نامه آثار مارکسیست 
 خواهد آورد. 

سوبژکتی  و  مفهومی  ناکامی  اساسًا  »ناکامی«  این  که  باشیم  داشته  باور  اگر  دیگر،  بیان  است، وسوسه  به  و 
ها  عبادی مارکسیست   نگر را وام بگیریم. این رویه با قدرت تمام به وجه شویم که دست مساعدت گذشته می 

دهد، البته چنین و چنان است، به شرطی که متون  چه فالن و بهمان به واقع معنا می شود. »آن متوسل می 
انگلس را باید  - استالین یا مارکس - های لنین .«؛ »بینش زیر را )که عمومًا نادیده گرفته شده( به خاطر بیاوریم... 

 ... تکمیل کرد«؛ و از این قبیل.  ی با مالحظات لوکزامبورگ درباره 

رسمیت بشناسیم. »ناکامی«   گی این مناسک و شعایر را به فایده ما این است که بی احترام واقعی به پیشینیان  
کند. واقعیت این است که  کاری این ناکامی را جبران نمی ان کپی ها ابدًا مفهومی یا سوبژکتیو نبود. هیچ میز آن 

توانست یا  دیگری هم نمی   ی ناسیونالیسم تدوین کنند، کس ی نسبتًا خوب درباره ا اگر آنان نتوانستند نظریه 
رای  ای« پدید نیاورده بود. زمان ب ی تاریخی در آن زمان مصالح الزم را برای تدوین چنین »نظریه نکرد. توسعه 

مساعد نبود. هرگز    1914 ها مساعد نبود. زمان حتی برای دو نسل دیگِر ترومای بعد از آن نظریه یا برای آن 
آوری در این واقعیت برای ماتریالیسم تاریخی نیست، گرچه طبعًا برای »مارکسیسم« به معنای چیز رسوایی 

 ( مهلک است. God’s-eye)  خدا   چشم 

دهند که  ها ما را به شرایط مادی سوق می دهد. آن را به تاریخ واقعی سوق می های فلسفی نیز ما  نقطه ضعف 
آنان که فاقد هوش های گذشته می تحت آن معمای ناسیونالیسم مدرن خود را به این نسل  مندی  نمایاند. 

نده و  کن شدند. ناسیونالیسم ویژگی تعیین رو می های بسیار جدی روبه ملکوتی بودند، باید با آن در محدودیت 
های نظرورِز مقید  داری مدرن تاریخ جهان است. مارکسیسم مانند دیگر نظام ی سرمایه نسبتًا محوری توسعه 

داری به خود  ای را که تاریخ سرمایه به زماْن صاحب قدرتی نبود که این توسعه یا شکل نهایی و سراسری 
قط همین امر برای پرداختن به این  بینی کند. مشکل مرتبط با ناسیونالیسم این است که ف گرفت پیش می 

 معضل الزم است. 

 های متداول ناسیونالیسم ایده 
ورزی مارکسیستی یا  ی مطلب باید به یاد بیاوریم که چگونه بخش اعظم اندیشه این هم از مقدمه. برای ادامه 

 ازحدآشنا در نوسان بودند. ی بیش ا دو سر دوراهه   ن ی ب ها پیرامون ناسیونالیسم  دیگر نحله 

ی مطلوبی، بسان نیرویی اخالقی  ا پدیده  چون هم توان مانع از آن شد که ناسیونالیسم از سویی، به زحمت می 
تر  ایدئولوژی کشورهای ضعیف و کم   گر نشود. ناسیونالیسْمو از لحاظ سیاسی مثبت در تاریخ مدرن، جلوه 

های  یافته در مبارزه برای آزادی خود از ستم بیگانه بوده است. به این معنا ناسیونالیسم از زمان جنگ توسعه 

رسد. اما از سوی دیگر  ای از پیشرفت به نظر می جنبه  ی تا پیکار متأخر در هندوچیْنآمریکای  - یونان و التینی 
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می  خوبی  نمونه به  نحو  به  اصطالح  این  که  در  دانیم  ژاپن  نظامی  دولت  و  ایتالیا  فاشیسم  تاریخ  به  واری 

 شود. های ژنرال دوگل، ژنرال امین و شاه ایران نیز اطالق می ها و شخصیت ، به فعالیت 1930 ی دهه 

ی  مند ــ باید هر دو شاخه ی ناسیونالیسم ــ متفاوت و متمایز از ترفندی برای زیستی تناقض ی نظریه وظیفه 
های »ایجابی«  این دوراهه را شامل شود. این نظریه باید پدیده را در کل ببیند، به نحوی که بر فراز این سویه 

ی آن  درباره   اندازی غالباً اخالقی ار بود که از چشم توان امیدو و »سلبی« سربرفرازد. فقط به این طریق می 
ای »علمی« چرا  گویم نظریه تری از آن برسیم. نمی طرفانه کم به دیدگاه تاریخی بهتر و بی گریزیم و دست می 

های ایدئولوژیک فراوانی بوده است. بنابراین الزم است این پدیده را  که این اصطالح دستخوش سوءاستفاده 
 آورد. ها سر درمی تری قرار دهیم، چارچوبی که از این تناقض تبیینی بزرگ در چارچوب  

جا  شود که این چارچوب چیست. باور من این است که یگانه چارچوب مرجعی که در این این پرسش مطرح می 
ی  ه کم( از پایان سد ی تاریخی )دست ی واقعی دارد، کل تاریخ جهان است. فقط روند عامِ تکوین و توسعه فایده 

پیچیده می   هجدهْم و  عظیم  چنین معضل  برای  که  گذارد  ما  اختیار  در  کانونی  اغلب  تواند  داریم.  ای الزم 
افتند. البته خود  ی نگرِش کشور به کشور از اعتبار می واسطه رویکردها در بررسی این مسئله از همان ابتدا به 

اساسًا متشکل از چند صد »ملت« متفاوت و    ی انسانی که جامعه ایدئولوژی ناسیونالیسم جهانی با طرح این 
مجزاست که هر یک تمبر پستی و روح ملی خاص خود را دارد )یا باید داشته باشد(، ما را به پیمودن این مسیر  

ی  شده تکه حقیقت تکه بختانه این فقط نیمه کند. به تعبیری راز جنگل همانا درختان است. خوش ترغیب می 
 عقل سلیم است. 

دهد که امروزه برای ما جالب است. شرایط عمومی  نگل است که درختان را به معنایی توضیح می نه! این ج 
ای رشد کنند و  کند که درختان چه حد انبوه و تا چه گستره وهوا تعیین می جغرافیایی، توپوگرافی، خاک و آب 

ای معین اقتصاد سیاسی جهان،  ه ترین معنای خود با ویژگی از این قبیل. به کالم دیگر، »ناسیونالیسم« در عام 
شود. ما هنوز در این عصر زندگی  در عصری میان انقالب فرانسه و انقالب صنعتی و روزگار کنونی، تعیین می 

ای که با این معضل کلنجار پردازان اولیه تر از نظریه مندیم که طوالنی کنیم. اما از این امتیاز مختصر بهره می 
توانیم برخی خصوصیات جامع  ها می ایم. از منظر کنونی ما کمی بیش از آن رده اند در این عصر زندگی ک رفته 

ی  توانستیم چنین کنیم این امر نشانه اش را تشخیص بدهیم. در حقیقت، اگر نمی این روند و پیامدهای جنبی 
 بود. کفایت ما می عدم 

ناسیونالیسم    ی باره ی در های نخ که به ما سر   چیست   تاریخی   عام   ی های توسعه باید بپرسیم که آن ویژگی   سپس 
ی  شده روز به   ی . اگر کسی نسخه شناسی این موضوع شاید مفید فایده باشد پرداختن مختصر به اسطوره دهد.  می 

منتشر  دانشجویان علوم اجتماعی و سیاسی    ی و فلوبر را برای استفاده گوستا   های رایج ی ایده نامه واژه 

می می  فکر  »ناسیونالیسم«  کرد،  مدخل  زیر    احتمااًل کنم  شرح  » بود می به  این :  ناسیونالیسم :  این  که  با 

از   قبل  ندرت  به  سده اصطالح  می   ی اواخر  استفاده  آن  شد نوزدهم  قدمت  معاصر ،  معنای  در  به    ش تقریبًا 
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ای است که از اوایل اینده اهمیت جدید و فز   ی دهنده این نشان   « (. 1798به باروئل،  آ )   رسد می   1790 ی دهه 
. مفهوم ناسیونالیسم  قائل بودند عوامل ملیت، وراثت قومی، آداب و رسوم و گفتار  برای نوزدهم به بعد  ی سده 

آلیستی مشترک  های ماتریالیستی و ایده همه جوامع، در فلسفه   ی در توسعه ضروری    عمومًای  عنوان مرحله به 
بنگرید به متون  که جامعه باید از این مرحله بگذرد )مثاًل    بول دارند ق های نظری متأخر  بندی است. این صورت 

در نسبت دادن علل این مرحله    چنین هم ها  (. این نظریه اف. انگلس، ال. فون رانکه، وی. آی. لنین، اف. ماینکه 
  ی ناسیونالیسم ضرورت   ، . بنابراین توافق دارند های اجتماعی مربوطه  بندی صورت های خاص در  به نیروها یا انگیزه 

مرتبط    ملی خودکفا   بورژوازی ی  ها آن را به ایجاد اقتصاد بازار ملی و طبقه مارکسیست مثاًل    است که   درونی 
تاریخی تجلی    ی جامعه، شخصیتی مشترک که باید در توسعه   مستقر در با روح  ها آن را  آلیست ایده   ؛ دانند می 

شرط الزم برای  که این مرحله از تکامل اجتماعی پیش   اند رأی هم . هر دو دیدگاه  دانند ، مرتبط می پیدا کند 
شود )انترناسیونالیسم  « شناخته می انترناسیونالیسم است که به عنوان » امور  تر  بخش وضعیت بعدی و رضایت 

دیگر(. این شرط فقط برای   در مورد »پرولتری« یا »سوسیالیستی« در یک مورد، هماهنگی باالتر روح جهانی  
. در حالی که ناسیونالیسم  اند گسترش داده را    ی سالم   ناسیونالیسم که قباًل  یابی است  دست قابل افرادی  جوامع و  

از این حدود  که    افراطی   ، ناسیونالیسم نامتعادل یا بیش از حد شود ستایش می معتدل و معقول به این معنا  
 ی یادشده بنگرید.( واژه نامه شود )به مدخل »شوونیسم« در  ناسالم و خطرناک تلقی می رود  فراتر می تاریخی  

  ی باره »نظریه« در   در حکم را که  چه  آن   از   بخش بزرگی این قطعه از فولکلور جهانی )که متأسفانه    کالم جان 
،  متعّین گیرد( این است که ناسیونالیسم یک ضرورت اجتماعی از درون  شود، در بر می قلمداد می ناسیونالیسم  

تر  ای که در آن عوامل ملیت کم است که جایی بین جوامع سنتی یا »فئودالی« و آینده   ، رشد«   ی له یک »مرح 
. متأسفانه، این یک  قرار دارد   ( خواهند بود   تر دردسرساز شد )یا به هر حال در تاریخ بشریت کم خواهند  برجسته  

امری است  . این  ر از دست دهد عنان اختیا رشد است که گاهی اوقات ممکن است اشتباه پیش برود و    ی مرحله 
 کشنده بدل شود؟    تواند به بیماری مرموز. چگونه نوجوانی می 

باره بگویند پزشکان هر   پیرامون حقیقت ،  چیزی هم که در این    توافق دارند.   ناسیونالیسم مضاعف    باز هم 

مطابقت دارد.    ی ی خاص شناخت نیز نیازهای فردی و روان   و با برخی نیازهای درونی جامعه موردنظر    ناسیونالیسم 

راحتی  متمایز و به   ای د. سوبژکتیویته گذار مردم و افراد می را در اختیار  کاالی مهمی یعنی »هویت«  ناسیونالیسم  
معمواًل خیلی زود متوجه    گوییم ناسیونالیسم سخن می . هرگاه از  مرتبط است ها  این   ی تشخیص با همه قابل 
کنیم.  می   سخن فرضی و اشتیاق به »تعلق« و غیره    تمایالت »غرایز«،  »احساسات«،    ی باره شویم که در می 

 ناسیونالیسم است.   ی باره مهم در   ی شناسی آشکارا واقعیت این روان 

 های توسعه بیماری 
اسطوره عمل کند. از سوی  سان  توانست ب اشتباه نیست. اگر چنین بود، نمی کاماًل    فولکلور جهانی ناسیونالیسم 

یعنی درست به معنایی که در   ــ توانست به این شکل عمل کند  دیگر، اگر درست بود، به همان اندازه نمی 
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« عموماً  ایدئولوژی است. این بدان معناست که این »آگاهی کاذِب  ناسیونالیسْمشود.  می   مرتبط به ما    جا این 
راهی    ی، و جبران   کننده تعدیل   سازوکاری است الیسم« است. این  هنوز در چنگ »ناسیون رایج از جهان اجتماعی  

. به این  زنیم ها می آن   بر   « ناسیونالیسم برچسب » تاریخی که    ی توسعه   های با واقعیت آن شکل   مدارا برای  
هرآنچه    ی باره های مهم در از سرنخ   در نظر بگیریم ای  مجموعه   چون هم ناسیونالیسم را    ترتیب، شاید بهتر است 

 . ها به واقع هستند این شکل 

  »رشد«  یا   توسعه   مفهوم ی است که عقل سلیم بین ناسیونالیسم و  مند قدرت پیوند    از این دست   سرنخ اصلی 
  ملیت،   مقابل   در )   ناسیونال   مدرن   مشخصًا  واقعیت   که   است   درست .  کند برقرار می   اقتصادی   و   اجتماعی 

ی تغییر از  عموم شتاب    بافتار   در   فقط   زیرا .  است   مرتبط   امر   این   با   نوعی   به (  پیشگامان  دیگر  و   ملی   های دولت 

و انتزاعی را به دست    مند نظام این معنای    بودن جدید، ملت   مفهوم »توسعه« به این    بافتار در    فقط ،  1800 حدود 
 آورد. 

شود.  ناشی می   خود  خودی  به   واقعیت توسعه از    مند عنای ضمنی نظام م این  با این حال، درست نیست که  

طور نیست )اگرچه  این صرفًا    شود. می   حل   سودمند ایدئولوژی    در حساسی است که در آن حقیقت    بزنگاه این  
صورت یک    آور الزام ، ضرورت  ایسم - ( که ناسیونال داشته که چنین آرزو کند بشریت همیشه دالیل زیادی  

طبیعت نیست.  این شود. سیاسی خاص، به طور طبیعی از این شرایط جدید توسعه ناشی می  - اجتماعی  بندی 
یت طبیعی، و از این رو یک برچسب  هدف فولکلور البته این است که این را نشان دهد: اعطای یک وضع 

جوامع است، راهی که باید بین حماقت روستایی و    ی واقع نوعی نوجوانی در همه   به ، گویی که  « سالمت » 
 طی کنیم.   »مدرنیته«، صنعتی شدن )یا هر چیز دیگری( 

ها،  جنبش . درست است که ناسیونالیسم با  اشاره دارد اجتماعی و شخصی    ی دومین سرنخ مهم به سوبژکتیویته 
مشابهی  کاماًل    کنند و احساسات های مشابهی رفتار می . اینها به شیوه سروکار دارد داخلی    شاخص و افراد    کادرها 

یا ناسیونالیسم    1850 یبگوییم )مثالً( ناسیونالیسم ایتالیایی دهه   شویم ترغیب می . بنابراین  دهند پروبال می را  

د.  ن شو ایجاد می  ها اند و توسط آن متکی ی خاص رون های د سازوکار بر این  1970 ی در دهه  ای یا اریتره  ی کرد 
احتماالً به این دلیل    ــ کنند  ای تقریبًا مشابه بیان می های بومی مردمان خود را به شیوه ویژگی این سازوکارها  

 ( به آن نیاز دارد. اش   که روح مردم )یا حداقل بورژوازی 

. این هسته  بدانیم   این تحرکات داخلی واقعًا محصول  را  وع ناسیونالیسم  با این حال، درست نیست که هر ن 

ایدئولوژی ناسیونالیسم    واکاوی   تجربی   ی مغالطه  البته  کند بر ما تحمیل می کشور به کشور است که خود   .
و سایر    شان خاص سرکوب   های ها، شکل ارتباط زیادی با خصوصیات مردم ولز، تاریخ آن ولزی    ناسیونال 

که در همان اصطالحی که ما به آن    شمولی آن ضرورت عمومی و جهان  ــ   ی ولز   ناسیونال موارد دارد. اما  
هیچ ربطی به ولز ندارد. این یک واقعیت ولزی نیست، بلکه یک واقعیت تاریخ   ــ ثبت شده است  پردازیم می 

در یک زمان خاص مجبور به ورود به   سیاق سرزمین و مردم ولز به این    باعث شده   است که   عمومی   ی توسعه 
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بیرون بر آن « که آن ی شوند. »ایسم روند تاریخی   از  ها تحمیل  ها مجبور به پیروی از آن هستند در واقع 
ها، احساسات و  ره شود. البته برای انجام این انطباق، الزم است که انواع معمولی از کادرهای ملی، اسطو می 

های اجتماعی و شخصی کار  سازوکار ای از ها از طریق مجموعه ناسیونالیسم  ی . همه سربرآورند غیره از درون 

نیست:    ( Volkفولک ) درام در آغوش  این  هستند. اما علت    سوبژکتیو   شدت به ها  کنند که بسیاری از آن می 

ناسیونالیسم یک واقعیت عینی مهم    ی . سوبژکتیویته گذرد ( می Geist)   گایست های خون و  اسطوره این راه از  

 کند. ها را مطرح می ریشه   ی مسئله صرفًا    خود  خودی  آن است. اما واقعیتی است که به   پیرامون در  

  ه داشتن فرد ب   ی شده و نه در اشتیاق سرکوب   فولک نه در    ها ناسیونالیسم خاستگاه واقعی جای دیگری است.  
اقتصاد سیاسی جهان قرار دارند. با این حال، نه در روند    دستگاه و ماشین نوعی تمامیت یا هویت، بلکه در  

به   ی توسعه  اقتصاد  و  خودی  آن  اجتناب عنوان  به صرفًا    نه   خود  شهرنشینی.  صنعتی   ناپذیِرمالزم  و  شدن 
ها این است  بندی این ویژگی راه برای طبقه های خاص آن روند مرتبط هستند. بهترین  با ویژگی   ها ناسیونالیسم 

ی  ی واقعیت موزون هجدهم است. این نا   ی سده تاریخ از    موزون نا   ی توسعه   ی دهنده ها نشان که بگوییم این ویژگی 
  بندی صورت تاریخ مدرن است. این    پیرامون ترین واقعیت مادی  بارز توان استدالل کرد که این  می   ؛ مادی   است 

سوبژکتیو  های  ه ترین پدید بارز بخش و تقریبًا متناقض برسیم:  رضایت   گیری به یک نتیجه   تا دهد  به ما امکان می 
  گذشته   سده مادی تاریخ دو    ی ترین جنبه ترین و ناامیدکننده تاریخی در واقع محصول جنبی وحشیانه و آرمانی  

 است. 

 شهری فانتزی مام 
  کل  را ی ز   ، ی است، نه واقع   ی لفظ   ضدیت این  است.    ی موزون به لحاظ لفظی ضد توسعه   موزون نا   ی توسعه 

  ن ی بوده است. با ا   ناموزون   ی به زور انجام شده از زمان انقالب صنعت که    ی بشر   ی جامعه   ی واقع   ی »توسعه« 
ی  توسعه   ال، . به هر ح م ی از آن شروع کن   د ی است که با   مند قدرت قدر  آن   ی موزون توسعه   ی و آرزو   تصور وجود،  

  ی باره که هنوز بر طرز تفکر ما در   ای بینی ــ جهان   است »اروپامحور«    ا ی   ی غرب   ی ن ی ب عصب جهان   موزون تقریبًا

چ   طور   ن ی و هم   خ ی تار  در گر ی د   ی زها ی )از جمله  است   سم ی ونال ی ناس   ی باره (  قابل مثاًل.  غالب  توجه است که   ، 
  ک ی از    ی بخش   ی به نوع   سم ی ونال ی ست که ناس بیان این ادعا   ی برا   ی که قباًل به آن اشاره شد، راه   ای اسطوره 

 است.   ی اجتماع   ی دادها ی رو   ی ع ی تکامل طب 

اروپا بود.    ی روشنگر   ی ها ی ژگ ی از و   ی ا و فرهنگ توده   ی تمدن ماد   ی رونده پیش و    کنواخت ی   ی توسعه   ی ه د ی ا 
ها مانند  . آن آمد شمار می به نخبگان آن زمان و مکان    ی برا   ی ع ی رو به جلو و طب   ی دگاه ی د   ایده بازتاب   ن ی ا 
  ی رون ی ب  آلود فضای مه در  « بربرها » تمدن در مقابل  در چارچوب هنوز   واال فرهنگ  ی ها خود در دوره   ان ی ن ی ش ی پ 

فرصت دادن و دست  بربرها مطلوب کرد: با  را برای  انداز  چشم »پیشرفتْ«    ِدی کردند. اما اعتقادات جد ی فکر م 
از    ی روند   چون هم   ی رستگار   ن ی . ا افتادگی خود را جبران کنند عقب ممکن است  نیز  ها  ، آن یاری درازکردن 

مناطق   ن ی از مرکز به ا رو به بیرون یعنی  شد.  ی تصور م   ، ن یی به پا رو  و هم    رون ی به ب رو  ثابت، هم    ی ر ی پذ فرهنگ 
 ان. کش زحمت کاران و  به خدمت   فرهیخته از طبقات    یعنی   سی شنا نظر جامعه م از    ن یی به پا رو  و    ی، رامون ی پ 
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واضح    ار ی بس   ت ی عامل مل   ی زمینه در  این را  . کانت  از آب در آمد اشاعه    ن ی در ا   ی مند قدرت ابزار    ی دار یه سرما 
از    ی ر ی در اروپا به جلوگ   چنین تقسیماتی مثاًل    : ند بود   ی خود عال   ی نوع بشر به خود   ی مل   مات ی کرد. تقس   ان ی ب 

متوسط در    ی . تجارت طبقه د کمک کرده بودن   ی شرق  های ی امپراتور   فراگیر از نوع استبداد    ک ی   ی ر ی گ شکل 
که با جنگ    ، ی نوشت: »روح بازرگان   کانت شوند.  ی از کنترل خارج نم   که چنین تقسیماتی کرد  ی م   ن تضمی   نده ی آ 

  کرد ی فکر م کانت و »قدرت پول« )که  « را خواهد داشت  باال دست  کشوری زود در هر  ا ی  ر ی ناسازگار است، د 
شان  نیاگرایی   الت ی تما شر  از    ی عن ی .  عقل بیایند کند سر  طبقات حاکم را مجبور می « است( قدرت   معتمدترین » 

 ( 1795  ، ی فلسف   ی طرح   ، ی صلح دائم ) صلح کنند.«   ی مت ی و به هر ق   خالص شوند 

  کرد ی ها حساب م آن   ی که کانت رو   یی روها ی ها و ن ده ی مستتر در ا   ی تحوالت واقع   م، ی دان ی که اکنون م   طور ن هما 
کانت  رواگرایی که  سنت بزرگ جهان   راساس را ب   تحوالت   آن   شد نمی احتمااًل    چنین هم متفاوت بود.  کاماًل  

. در واقع،  بود  ی ح ی هنوز مس  دش ی جد سکوالر  های شکل در  ی که حت  ی کرد، سنت   ی ن ی ب ش ی پ  کرد، ی م  ی ندگ ی نما 
ند  شد ی م   نیاگرایی   الت ی تما   د ی منجر به تجد   جهاْن  مختلف   ی به نواح پیاپی  روح تجارت و قدرت پول با هجوم  

  ک ی ، به  کمتری بیابند   ت ی اهم   عنوان مانْع که به این   ی به جا   ی مل   های یم . تقس انجامیدند می جنگ    د ی تشد و به  
 . را شکست داد   ی غرب   لسوفان ی  ف ْخی . تار سربرافراشتند   ی سازمان اجتماع   و مسلِط  د ی اصل جد 

  ی مسئله   ی زمینه در    سم ی « مارکس »شکسِت  دیرپاتر و    ی واقع   ی معنا   د ی شا این  بوده است.    ی دائم   شکست این  
بار آن  فاجعه   ی سویه   و   شرفت ی پ   ی واقع   ی تضادها   ی ن ی ب ش ی که قادر به پ رواگرایی  جهان   ی باشد. سنت فکر   ی مل 

به نوبه خود،   ، کور  ی نقطه  ن ی . ا ست دان ی م  رممکن ی غ   پیوسته  را  ت ی واقع  ن ی درک و هضم ا   ز ی پس از آن ن  ، نبود 
همه   وسته ی پ  بارور  منبع  است.    بدل مدرن  های  خردستیزی   ی به  سرکش ه د ی پد   ی جموعه م شده  و    های 

ناس   ناپذیر جذب  با  غ   ی ز ی ست ی هود ی   ، نژادپرستی )   آن   متعدد   مشتقات و    سم ی ونال ی مرتبط  بارها  ره ی و  و  بارها   )
  نانه ی و بدب   ی ضدعقالن   ی ها فلسفه   ی در را به رو   چنین روندی .  کرد اعتبار  ی ب کاماًل    و   ف ی را تضع   ی غرب   خردباوری 

غرب در سراسر    شرفت ی پ   به مخالفت با مارش   شدت که ب   همان مجموعه اتفاقات ناگوار و وحشتناکی   ــ   گشود 
 بود.   ه کرد   شه ی هم   ی آن برا   گسیختن درهم به    د ی گاه تهد و گه   برخاسته جهان  

  ی داری در جهان همان چیزی است که عنوان کلی »توسعه و متضاد رشد سرمایه   ناپذیر بینی واقعیت پیش 
و به    ، غیرمنطقی نامتوازن ،  پرتنش ،  ریخته هم واقعیتی به   ی دهنده « به آن اشاره دارد. این امر نشان اموزون ن 

داری  سرمایه   ی توسعه   به شدت تمایز داشت.   امر آرمانی   وار و بهبود مرحله   شریف   تعالی   با که    است تعبیری وارونه  
طوالنی    ی انجام این کار را در یک دوره   ی مند توان که    کردند های اروپای غربی آغاز  تعدادی از دولت   را مدرن  

انباشته بودند. مفهوم توسعه  توان مستقیمًا دنبال کرد، و  این بود که این پیشرفت را می   موزون   ی از تاریخ 
  کشورهای   ه وقع ب ، روستاهای جهان، به م پیرامون رو،  از این   ــ کردند    برداری نسخه آن  از  نهادهای مسئول  

فکر اساسًا همگن در سراسر پیرامون  روشن   ی طریق تشکیل یک طبقه از    سازی این موزون خواهند رسید.  اصلی  
  شاعه ا   نه هیچ . اما در واقع  ی آن هستند شاعه وطنی« مسئول روند ا المللی یا »جهان رود: نخبگان بین پیش می 

های کاریکاتوری از  )اگرچه نسخه   روا یری این طبقه جهان گ شکل   نه پذیر بود، و  ثابتی امکان   برداری نسخه یا  
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  شهری ی مام های کمپرادور که به جای مردم خود با سرمایه به شکل بورژوازی آن هم  آن وجود داشته و دارد،  
 شوند(. متحد می 

شد. قرار بود روح تجارت در عوض، تأثیر آن کشورهای پیشرو معمواًل به صورت سلطه و تهاجم تجربه می 
و کالهبرداری شود. اما در واقعیت نتوانست. شکاف بسیار زیاد بود    غارت و چپاول سنتی    های شکل   گزین جای 

که نگران پیشرفت بشریت بودند،    غرضی بی نخبگان خیرخواه و    اختیار جدید در    ی دهنده و نیروهای توسعه 
ی انگلیسی و  ی گفتند( طبقات بورژوا مارکس و انگلس می   طور که نبود. در عوض، »منافع پلید مادی« )همان 

ی  آموزه کردند.  استفاده می   پوششی   چون هم بود که از مفاهیم روشنگری و اقتصاد سیاسی کالسیک    وی فرانس 
ذات  هم خاص    منافع ها، طبقات و  ن ا با این مک نتوانست    )که نداشتند(   ها ترین تالش با صادقانه حتی    پیشرفت 

 این ترتیب نتوانست از دامن زدن به نوع جدیدی از »امپریالیسم« جلوگیری کند.   و به   گرفته نشود 

خیلی زود به این  صنعتی جدید،    ـ   داری اصلی اقتصاد جهانی سرمایه   قلمروهای ، خارج از  پیرامون   مردم در خوِد
آن هم  است،    مام انض ها به سرعت دریافتند که پیشرفت در انتزاع به معنای تسلط در  . آن موضوع اعتقاد آوردند 

در    ، پذیری . روند فرهنگ شناختند می خارجی یا بیگانه  نیروهای  عنوان  به   فقط   ها را آن   هایی که توسط قدرت 
که    جا آن « دخالت و کنترل بیرونی بود. تا  سیل تر شبیه » متمایز از نظریه، )به تعبیر ارنست گلنر( بیش   و عمل  
  ی بشریت در وهله   ی حرکت رو به جلو ،  ببینند روی خود    پیش توانستند  می   ات از این تغییر   مطلع کاماًل    افراد 

انگلیسی نخست   معنای  فرانسوی به  یا  بود سازی  بعد چنان   . سازی  گفته    ها که  جهانی  سطح  شد:  می در 
 .گری« آمریکایی » یا    « زدگی غرب » 

های  نیروهای جدید تولید، و قدرت .  سی شنا و نه فضای جامعه وجود داشت    ی هرگز نه زمان نیز  توسعه    برای   حتی 
  تر سریع   بسیار   حاصل   بودند، و تحوالت اجتماعِی  ناپذیر ها، بسیار پویا و کنترل دولتی و نظامی جدید مرتبط با آن 

»زمان    هیچ . در تاریخ مدرن  ساز تدریجی رخ دهد اجازه دهد چنین روند تمدن   بود که   تر از آن گر و ویران 
  نامناسب ها  ن ا که موج شوک بزرگ مسیر خود را آغاز کرده بود، همه زم   نگامی ه .  ه است داشت ن « وجود  مناسبی 

برای   از    افراد بود.  )جایی که چیزها در شرایط منحصربه مام خارج  به کندی  شهر  تکرارنشدنی  و  بالیده  فرد 
گیری  شدن جلو ین بود که از غرق مسئله ا بود که فرهنگ را با سرعت معقول جذب کنند:  ن این    مسئله   شدند، می 

 ( کنند. 

، به واقعیت  ند تر اطراف خود را تکه تکه کرد های بورژوایی که دنیای اجتماعی قدیمی انقالب   با روشنگری  
  شدن گنجانده یافته به زودی دریافتند که  تر توسعه های کم تری منتقل شد. نخبگان در این سرزمین گسترده 

ها در آن زمان ممکن است. بقیه، اکثریت، به جای  برای تعداد کمی از آن   فقط وطنی  تکنوکراسی جهان   در آرام  
قواعد بازی،    آموختن . به جای  کنار گذاشته شدند که مؤدبانه برای پیوستن به آن دعوت شوند، از این اقدام  این 

شد  ته می ها گف نبود که به آن  ی که شریک شوند. تسلی خاطر به جای این  ند استثمار شد  ند؛ زیر پا گذاشته شد 
مگر نه  درست بود؟    سخن اساسًادر نسل بعدی یا بعد از آن خوب خواهد شد. آیا این    و اوضاع   صبر الزم است 
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تر  غیرهندی   بر هنِدتر  انه مند قدرت صرفًا    ها انگلیسی باعث شد تا  تغییر    پیکربندی واقعی نیروهای جدیِد  که این 
ند؟ درست یا  رد ک های درجه دوم اسالو را کنترل می مین ر ز ت ها حتی بیش آلمانی که  مگر نه این ؟  شوند مسلط  

رسد. با توجه به خشونت و سرعت تغییرات در عمل، صبر و زمان  به نظر می   آکادمیک   ی موضوع این  ،  ادرست ن 
 شدند. محسوب نمی امکانات انسانی  بخشی از  دیگر به هیچ وجه  

 توسل ضروری به پوپولیسم

  مطالباتی برآوردن چنین    و ای جز تالش  بود. نخبگان پیرامونی چاره جلوتر  از خود پیشرفت مادی    عظیم انتظارات  

ناسیونالیسم داللت    جوهر   بر « به مقدار زیادی  امور دست گرفتن   دست گرفتن امور نداشتند. البته »به   به با  
ها احساس  که نسبت به آن   ن شا دست های زیر و بعدها گاهی توده   ــ دارد. این بدان معنا بود که این طبقات  

»پیشرفت« بسیج   علیه زمان با ارتقای موقعیت خود مطابق با قوانین جدید،  باید هم   ــ کردند  مسئولیت می 

بود، مخالفت  . آن شدند می  را گرفته  گلویشان  پیشرفت  )به اصطالح(  آن  در  با شکل مشخصی که  باید  ها 
و غیره    ه ، مدرس مجلس ،  ها کارخانه جایی که آن داشتند. از آن کردند، حتی زمانی که خودشان قصد پیشرفت  می 
این چیزها  استقرار صرف اما به نحوی که  ؛ تقلید کنند  کشورهای رهبر خواستند، مجبور بودند به نحوی از می 

با مداخله یا کنترل مستقیم خارجی رد می  ابهام را   که  ای عمیق شد، دوگانگی   ی کرد. این امر باعث ایجاد 
 . است ناسیونالیسم    های شکل تر  بیش   ی مشخصه 

عقب  نمی مناطق  که  کلمه  مانده  واقعی  معنای  به  » سرزمین از  توانستند  پیشرفته  کنند  برداری نسخه های   »
را که  چه  آن   بودند که منجر به پیشرفت شده بود(، مجبور    ای بود که مستلزم تکرار مراحل رشد آهسته روندی  ) 

این    ی سالنامه رویه در  این  د.  سازن اجتماعی بدل    های شکل بومی خود از    ی یه رث خواستند بردارند و آن را به ا می 
شود. کشورهای پیرامونی برای دفاع از خود مجبور  « نامیده می مرکب و    موزون نا   ی »توسعه   پردازْینوع نظریه 

یا    ــ ها  »این کار را برای خود انجام دهند«. حاکمان آن   و   شدند تالش کنند و »به روش خود« پیشروی کنند 
ـ  شده که اکنون به قدرت  نخبگان تازه بیدار   کم دست  بر تاریخی  باید جوامع خود را برای این میان رسیده بودندـ 

طبقاتی بود که به شدت    درون مبارز و    ی یک جامعه   ی گیری آگاهانه کردند. این به معنای شکل بسیج می 
( از هویت مجزای خود در برابر نیروهای بیرونی سلطه آگاه شده بود. راه دیگری  ی ای ه انه صورت افس   به   حتی ) 

موضوع این دوراهه  . و تمام  شد انجام می   داشت وجود  چه  آن   برای انجام آن وجود نداشت. بسیج باید بر حسب 
اکنون    که   سیاسی مدرنیته هیچ یک از نهادهای اقتصادی و    ــ جا وجود نداشت  ین بود که هیچ چیز در آن ا 

 . داشتند به آن نیاز  سخت  

، رنگ پوست  فولکلور موروثی، گفتار،    های قوم های منطقه بود:  ، مردم و ویژگی وجود داشت تنها چیزی که  

  نگرش از نظر  ناسیونالیسم  است.    ناگزیر کند زیرا  عمل می   ها این مانند    تمایزاتی و غیره. ناسیونالیسم از طریق  

  با آن   باید ناسیونالیسم  . مردم همان چیزی هستند که  است لزومًا دموکراتیک نیست، اما همواره پوپولیستی  

نیافته«، ممکن است این کم و  واقعًا فقیر یا »توسعه   قلمرویی الگوی  د: در موقعیت کهن ه ادامه د کار خود را  
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به دالیل خویشاوندی باید   ناسیونالیسم  کنند. ها برای آن تالش می چیزی باشد که ناسیونالیست  ی همه بیش 
فرهنگ   شدت ه ب   های از طریق شکل  از طریق  اندازه احساسی عمل می   ی بالغی،  به  برای    ی کرد که  کافی 

  ی . به همین دلیل است که فرهنگ بود   فهم ، قابل  بودند   فراخوانده شده   نبرد تری که اکنون به  پایین   های قشر 
با کاماًل    و   رمانتیک  بود   روشنگرْی  باوری عقل   متفاوت  همراه  ناسیونالیسم  گسترش  با  است همیشه  .  ه 

  به   باید   دعوت   کارت   و   کردند؛ می   دعوت   تاریخ   به   را   ها توده   باید   ناسیونالیسم   جدیِد  میانی   ی فکران طبقه روشن 
 . شد می   نوشته   فهمیدند می   ها آن   که   زبانی 

آن آشنا    مضامین جا نیازی به بررسی جزئیات این روند نیست. همه با طرح کلی آن و با بسیاری از  در این 
های متحدالمرکز  اروپای غربی خود، در دایره  ی از سرچشمه ناسیونالیسم گونه ه دانیم که چ هستند. همه ما می 

های  و سپس در سراسر قاره   خیزش و ارتجاع گسترش یافت: از طریق اروپای مرکزی و شرقی، آمریکای التین، 
طور که  تر بود، همان این تاریخ بزرگ   ماجراهای یکی از    1880- 1945دیگر. امپریالیسم متحدالشکل از نوع  

راه  طور پیوسته هم هایی را که به ی ما پدیده زدایی« نیز. همه های ضداستعماری و »استعمار مشتقات آن، جنگ 
فکران شهری که به فضایل دهقانی  تاریخ ملی، روشن   ابداع یا    ایم: »کشف مجدد« آن هستند مطالعه کرده 

، معلمان  کرده بودند تجربه    یش های قطار در تعطیالت تابستانی خو ها را از پنجره آن فقط    و ند  رد ک استناد می 
به مدرسه  که  زب   ز طر ای  »ملی« ان دردناکی  فقط    آموختند می را    ای های  دره که  صحبت    دست دور های  در 

وطن و مدافعان عاطفی مردم به خود  جهان  تندوتیز  های هایی که نبرد بین مدرنیست شکل هایت ن بی   ، شود می 
 نظایر آن. گرفته است... و  

ی  سلطه واره  هم   ناموزون واقعی و    ی را خالصه کنم. توسعه   استدالل اما قبل از ادامه، اجازه دهید این بخش از  
این مناطق پیرامونی یکی پس از دیگری مجبور به    ؛ پیرامون ایجاد کرده است   بر فراز امپریالیسم مرکز را  

دست آوردن  نحوی به اند و به دنبال مقاومت در برابر آن و به در برابر این سلطه شده   دوجهی واکنشی عمیقًا  
به شدت  تنها با نوعی بسیج سیاسی و ایدئولوژیک  امر  خود هستند. این  ی  نیروهای حیاتی آن برای استفاده 

  شان ت« شود: یعنی استفاده از »ملّیدردناک بر اساس منابع خود انجام می و  اجباری    حرکتی »ایدئالیستی«، با  
بینی کرده بود  متورم و منفرد را پیش   یی  حرکت رو به جلو ی موزوْنشهری توسعه مام به عنوان مبنا. فانتزی  

بر  های میان راه   به   مجبور شدند ها  واقع، این سرزمین در    شاند؛ ک مسیر خود می   به مانده را  های عقب که سرزمین 
برها  . تدارکات این میان مانع آن شوند که زیر پا گذاشته یا به حال خود رها شوند   تن بدهند تا   رادیکال و رقابتی 
د  جایی که قرار بو و از آن   ی پیشرفت وجود نداشتند. روا جهان   ی در فلسفه   اساسًاراه داشت که  عواملی را به هم 

، این عوامل برای مدت طوالنی در تاریخ  به اجبار به چنین تغییر مسیری تن دهد بخش بزرگی از کره زمین  
 ، مدتی که هنوز به پایان نرسیده است. جهان مسلط شدند 

داری،  جا تناقض این است که سرمایه شود. در این این البته در اصطالح فلسفی سنتی به یک »تضاد« تبدیل می 
بار جامعه بشری را در یک داستان    نخستین در سراسر جهان گسترش یافت تا برای    امان بی   حتی زمانی که 

ی  ه شد. هزین   نیز آن جامعه  آمیز  تالطم کم و بیش مرتبط متحد کند، باعث ایجاد چندپارگی جدید خطرناک و  
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جهانی »ناسیونالیسم« بود. هیچ روش متصور    ی داری در جامعه تاریخی این استقرار سریع سرمایه - اجتماعی 

شهری  مام  فانتزی که به به عبارت دیگر، مگر این  ــ   اتفاق بیفتد  یادشده  دیگری وجود نداشت که در آن روند 
اقتصادی یا آماری تصور  صرفًا    که در شرایط   یم تضاد متوسل شو از    عاری تدریجی، سکوالر و    ای »توسعه« 

که  می  است  موضوعی  این  توسعه   گران توجیه   کنیم؛ می مشاهده    ه روز  هر شود.  کشورهای  یافته  پیشرفت 
استدالل هم  به  می دست  این  از  هایی  چنان  ناسیونالیسم   ؛ شوند متوسل  قهرمانان  اینکه  کشورهای  و  های 

چیزهای  طبیعت انسانی، خرد مردمی قوی و  ی  باره ها را با صحبت در نیافته هنوز هم با شور و اشتیاق آن توسعه 

با چنین  دیگر رد می  ادبیات جهانی که  بازار جهانی، صنایع جهانی و  مانیفست  در    وجد و سروری کنند. 
ها به تناقضی منجر  شد. قرار بود آن بینی شده بود، در واقع به دنیای ناسیونالیسم هدایت می پیش   کمونیست 

بین طبقات اجتماعی، پرولتاریا و بورژوازی  غربی بسیار خوشایندتر است: این که  - فلسفی   ی شوند که برای ذائقه 
از بیرمنگام تا شانگهای    ی سان یک   در نبرد   وطن دو طبقه جهان ، یا به تعبیری  هستند   سان یک اساسًا همه جا  

 . درگیر هستند 

 ی ضدامپریالیستی نظریه 

ا ی م   ی راحت به  از  ناس   ی خاص   ی ه ی نظر   ر ی تصو   ن ی توان  من    سم ی ونال ی از  کرد.  استنتاج  نظریه را  را    ی این 
نوزدهم تا    ی سده   ل ی از اوا   ، ی رامون ی پ   ی مبارزه   ی پ یا بر امواج پ   ی این نظریه اصل   د ی نامم. تأک ی م   ی ست ی ال ی ضدامپر 

  ی ثبت م   ار ی بس   ی را از منظر اخالق   ای ه د ی پد   نظریه چنین   ن ی است. و البته ا   ی، جهان سوم امروز   ی شورش عموم 
افراط نگرد. ممکن است  ی م  و  ناس   یی ها انحرافات  اما  باشد،  داشته  با فرشتگان    راه هم   عمدتًا  سم ی ونال ی وجود 
  شود. ارائه می   سم ی ونال ی مشهور گلنر درباره ناس   ی مقاله   ان ی ر پا د   دگاه ی د   ن ی ا   ان ی ب   ن ی تر کننده است. قانع   شرفت ی پ 

  ی ست ی ونال ی اگر واکنش ناس  را ی رسد«، ز ی نظر م  به سودمند   ی ب ی ترت نظم و   ن ی ا  ، ی طور کل کند: »به ی او استدالل م 
ی  ط ی شرا بود  ممکن    ی اس ی جهان متحد از نظر س   ن ی شد و »ا ی م   د ی تشد   اساسًا   سم ی ال ی داد، امپر ی به توسعه رخ نم 
 [ 1پیدا کند...«]   ی جنوب   ی قا ی آفر   ی کنون   مشابه با شرایط 

داست   ی ست ی ال ی ضدامپر   ی نظریه  گفته    ر ی ناپذ سرکوب   نیاگرایی و    ی من ی اهر   های گرایش   ی درباره   یی که ها ن ا از 
به  که  )   کند ی مرتبط م   یخ ی تار   ی توسعه   ی از تر را به قوس گسترده   سم ی ونال ی ناس نظریه    ن ی است. ا شود بهتر  می 
  ی از آگاه   ای درجه   نظریه   ن ی . ا رد ی گ ی آن روند را در بر م   ی ها سازوکار از    ی (، و برخ بود   ی ضرور   م ی د ی که د   ی روش 
انگ   ی نظر  با  س   ی عمل   یقو   ی ه ز ی را  مبارزات    ی بستگ هم   ی ه ز ی انگ یعنی  کند،  ی م   ب ی ترک   اش ی اس ی و  با 

در    ؛ نادرست است   این نظریه به واقع حال    ن ی نقاط جهان ادامه دارد. با ا   تر یش که هنوز در ب   ای ه افت ی ن توسعه 
و آن    ناسیونالیسم تر  مبهم   ار ی بس   قت ی حق   ن ی : ب م ی و عقل سل   ی خ ی تار   سم ی ال ی ماتر   ن ی ب است  سازش    ی واقع، نوع 
  ی ه هر دو شاخ   ا ب   به گریبان شدن   دست از کار دشوار  این نظریه    ب، ی ترت   ن ی که قباًل ذکر کردم. به ا   یی ها اسطوره 

از    ی ار ی چسبد. در بس ی ها م از آن   ی ک ی ها به شدت به  ه ز ی انگ   ترین دالنه هم   با کند و  ی نظر م صرف این دوراهه  
که اکنون به    ی ک ی رمانت   سم ی ونال ی س تر نا ه د ی چ ی پ   ه ی وج ت از    ش ی ب   ی ز ی به چ مر  ا   ن ی موارد )البته نه در مورد گلنر(، ا 

 . انجامد می شده    ل بد   « گرایی »جهان سوم 



1031 
 

بی منطق    ی ست ی ال ی امپر ضد   ی نظریه است.    خوشایند تر  کم   قت ی حق  را    ناموزون   ی توسعه   ی واقع منطقی(  )یا 
  ،ی مرکز   ی رانه کند که  ی اهداف خود پنهان م   ی برا  ا ی کند  ی . فراموش م نهد وامی روند را   ت ی کل   را ی ، ز نهد وامی 

ا   ی اصل   یش پو  تأث   ن ی کل  متناقض  دگرگون   ناپذیر مقاومت   ر ی جنبش  کشورهای  کننده و  بر    افته ی توسعه ی 
روستایی بر    اصلی   های حوزه   افته، نی توسعه کشورهای   است   جهان   مناطق  بوده  که  .  چه  است  درست 

کنند،  می   ر یی تغ نیز  خودشان  اساسًا  اما    کنند، ی »مقاومت« م   ت ی با موفق   دی تا ح   ر ی تأث این  در برابر    ها سم ی ونال ی ناس 
آن   یی روها ی ن   را ی ز  به  که  کرده را  حمله  م ها  ا رند ی پذ ی اند،  کل  و  الگو ی .  موجب مقاومت    ی ن  و    ر یی تغ   ناگزیر 

  ی برا   ی ار ی مع ،  کرد   ل ی تبد   ی هنجار جهان   ی به نوع را    سم ی ونال ی ناس   و ناگزیر   ــ د  ش کل روند توسعه    تاثیرگذاری بر 
 . ی دار ی در حال ب   ی کشورها   ی برا   نیز و    ی و صنعت   شرفته ی پ   ی کشورها 

این برتری ناشی  بود.  شان نهفته  ی و دولت   ی اس ی س   های رهبران توسعه در نظام   « ی از »برتر  ی بخش   اول همان    از 
که   ی تجرب کاماًل    ی ها را با روند ،ناسیونال آرمان    ی واقع الگوی  کهن   ، ی ها دولت مل بود که آن   ت ی واقع   ن ی ا از  
ها قبل از  مدت را  دولت ملی قدرت  یافتْهکشورهای توسعه بود، اختراع کردند.  افته ی گسترش  ها خالل سده در 

شود، کشف    تدوین قدرت در سراسر جهان  آن  به تهاجمات    مند نظام و    ی عنوان پاسخ کل به   سم ی ونال ی ناس   که ن ی ا 
 . ی بود ن ّیتع یش ب   ی واجد ک ی دئولوژ ی ، از نظر ا شد مطرح  پاسخ    ن ی که ا   ی ند. زمان ه بود و اثبات کرد 

آن با فقدان    ذهنی   د ی شد. تشد   جاد ی ا   رامون ی در پ   ی جبران   ی واکنش   سان آشکارا ب   ی مفهوم کل   ن ی ا   در   سم ی ونال ی ناس 
  ر ی که انگلستان، فرانسه و بعدًا سا   ی ا توسعه   های سالح   ته، ی مدرن   ی و اجتماع   ی اقتصاد   ی نهادها   ی ماد   ی ت ی واقع 

ها و  سالح   ن ی مطابقت داشت. فقدان ا   ، ند کرد ی استفاده م ها با کارآمدی  و از آن   افتند ی ها دست  به آن   کشورها 
 ل ضرورت بد   ک ی به    سم ی ونال ی ناس   جبرانی   ی ک ی دئولوژ ی سالح ا   باعث شد تا ها  از به دست آوردن آن   ی د ی ناام 
 . ی وابستگ   ا ی   ی ماندگ از عقب   ی اجبار   پیشروی   ی ست ی آل ه د ی د: موتور ا شو 

در    شه ی هم   ی دئولوژ ی ا این  نشان خواهد داد،    ی ست ی ونال ی ناس   خ ی نمودار تار   ن ی تر یی طور که ابتدا رو، همان   ن ی ا   از 
کنند، خواه خودشان در آن  ی آن فکر م   های دوراهه که به    ی دست کم توسط افراد   ا ی شده است )   د ی تول   ه ی حاش 

در عصری که این کشورها    آن هم بود،    ا ی تال ی آلمان و ا   رشد و تکوین ناسیونالیسْم  محل کالسیک نه(.    ا ی   باشند 

  ی دهند. لفاظ دوباره ب غرب نظم    د ی مقابله با تهد   ی خود را برا   کردند ی بودند که تالش م   ای مرزی   ی ها ن ی سرزم 

  ی رامون ی پ   ان ی گو توسط سخن   پیوسته گوارا،   کابرال و چه   لکار ی تا زمان آم   هنگام از آن    سم ی ونال ی ناس   ی آموزه و  
 ندارد.   د ی به تاک   ی از ی ن   ی دئولوژ ی ا   ن ی ا   ی جانبه قدرت و حضور همه   نجا ی شده است. در ا   ل ی و تکم بازتدوین  

ُببوده    معنا   ن ی بد   ز ی ن   ر ی تأث   ن ی حال، هم   ن ی ا   با    ن ی ا   ی باره در تأمل در   شه ی هم   سم ی ونال ی ناس   ک ی دئولوژ ی عد ا که 

مهم بوده    ار ی بس   نیز پردازان  یه نظر   برای   ی مشخص   ی معنا در  عد  ُب  ن ی . ا کرده است بزرگ جلوه    ار ی بس   ، ه د ی پد 

کند  ی م   تحمیل آن را چه آن  است، و  ی پاسخ اجبار  ک ی خود   ْیک ی دئولوژ ی ا  ی ن ّیتع بیش است که  ن ی است. نکته ا 
  ن ی از ا  ی نداشتن و آگاه  ِتی واقع  «، ی افتگ ی ن »توسعه  ی عن ی  مدرن.  خ ی معضل تار  ن ی ترخام   ــ   ی ماد  ی است معضل 
 . ر ی ناپذ تحمل   فقداِن
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ممکن است    نواحی روستایی و    های مرزی سرزمین .  شود نتیجه می   ی گر ی د   ز ی ، چ قت ی حق   ن ی ا با وجود  ،  سپس   اما 
  ی کاربرد کاماًل    ی ت ی را به واقع   ی لفاظ   ن ی ها ا بود که آن   د ی بع   طبیعتًاکرده باشند.    تدوین را    سم ی ونال ی ناس   ی دئولوژ ی ا 

ها  سم ی ونال ی است که ناس   ای دوراهه   ی ماد تمام نقطه    ن ی کار را نداشتند: ا   ن ی ها قدرت انجام ا ترجمه کنند. آن 

را در دست    سم« ی ونال ی »ناس   ی آموزه   شرفته ی پ   ی ها و اقتصادها که دولت   ی چرخند. برعکس، زمان ی حول آن م 

را    سم« ی ونال ی متحد »ناس  االت ی . انگلستان و فرانسه و ا بخشیدند می   ی قدرت واقع   ها ده ی ا   ن ی گرفتند، مطمئنًا به ا 
  ار ی را در اخت   یی زها ی بودند و چ   صف مقدم ها در  کار نداشتند. آن   ن ی به ا   ی از ی ها در اصل ن آن   ؛ نکردند   ختراع ا 

ناس  که  ) آن   ی باره در   واقع به   سم ی ونال ی داشتند  چ   متمایز هاست  ا   یی زها ی از  م   اش ی دئولوژ ی که  دهد(.  ی نشان 
س   ی روشنگر  اقتصاد  در    ی باره در   ی بزرگ   ی ها ه ی ان ی ب   ک ی کالس   ی اس ی و  ها  آن اما    ، د بودن   مقدم   صف حضور 

 مطرح شد.   سم ی ونال ی در عصر ناس چه  آن   متفاوت با کاماًل    بودند   هایی بیانیه   ــ  قًای دق  ــ 

داستان  ناموزون   ی ه »توسع  فقط  ثروت .  ست ی ن   ر ی فق   ی کشورها   بداقبالی «  درگیر کرد کشورهای  نیز  را  .  مند 
مل   ی هنگام  دولت  قامت   ی که  فضا شد    زده یک دئولوژ ی ا   سم« ی ونال ی »ناس   در  به    ی جهان   است ی س   د ی جد   ی و 

  ی ند. زمان شو   ست ی ونال ی اس ن   شدند   ملزم نیز    ی اصل   مناطق شد، خود    بدل   ــ  ی اس ی س   ت ی بشر   رایج   د ی جد   قت ی حق  ــ 
و ژاپن    ا ی تال ی که آلمان، ا   ی ، زمان ماندگی خود را جبران کردند عقب در اواخر قرن نوزدهم    مرزی   ی ها ن ی که سرزم 

بود که    ز ی انگ شگفت آیا  ،  ه بود از باال« ممکن شد   یی ها »انقالب با  که    پا گذاشتند   پرشتاب شدن   ی صنعت به عصر  
اعضای    ن ی ب بود    ی کشمکش   نتیجه ؟  ند ه د توسعه  خود را    سم« ی ونال ی »ناس های خاِص  انگلستان و فرانسه شکل 

شکل    د ی و احساسات جد   م ی بزرگ از مفاه   ی ها قدرت   سم ی ونال ی ناس   در خالل آن   که   ها نوکیسه و    گذار ن ا ی بن 

ساده   ل ی دل  ن ی به ا   ، پیرامون شکل گرفت از    ی تر یش ب  ار ی بس   یی با کارا بزرگ طبیعتًا   ناسیونالیسم قدرت گرفت.  
 کار بودند.   ن ی انجام ا   ی برا   ی فراوان   ی و ماد   ی رسانه و منابع انسان   ی دارا   ها آن که  

کنند.  ی م   تعدیل را    دیگر یک   مداومًا  ر ی درگ   ی سویه است. دو    ک ی الکت ی د   ک ی «  ناموزون   ی »توسعه   گر، ی عبارت د   به 
سرچشمه گرفته باشد.   شهری مام   ی »تز« سلطه   در برابر تز«  آنتی »   ی نوع   ی منزله به ممکن است   سم ی ونال ی ناس 

اجازه داد که ما    ک« ی الکت ی »د   ح به اصطال  د ی حال، نبا   ن ی . با ا انتقال یافت اما به سرعت و به ناچار به کل روند  

طور که  )همان   ست ی ن بدان معنا    ن ی . ا ی گمراه کند ست ی ونال ی ناس ـ    ک ی رمانت   ی کننده مست   ی دئولوژ ی از ا   ش ی را ب 

مطمئن    انه ی مخف   م ی توان ی ما م   و   است   قواعدی معین بوکس با    ی مسابقه   ک ی   خ ی کرد( که تار   ان ی ب   ی زمان   ی گرامش 
صرفًا    « ناموزون   ی که »توسعه   ، ی هگل ر ی غ کاماًل    ت ی شود. در واقع   دار ی قرار است پد   ی که چه نوع »سنتز«   م ی باش 

برنده خواهد شد وجود نداشته    ی چه کس   که ین ا ی  باره در  ی نان ی آن است، هرگز اطم  ی برا   ی ب ی برچسب تقر   ک ی 
»آنت  واقع،  در  نابود ی است.  به  نزد   ی تز«  »تز«  دولت   ک ی کامل  و  اخ   یی ها شد.  اصطالح  با  مشخص    ر ی که 

به نابودی  را    ی خ ی تار   ت ی ود بشر خ که    م ی عظ   یی ها قدرت   ی با توسعه   1945- 1946  ی ها در سال   فقط شوند،  ی م 
همان مبارزه به  معینی از    ی بعد   ی مرحله در  ها  این قدرت که    ست ی ن   رممکن ی شدند. غ   روز ی ند، پ رد ک ی م   د ی تهد 

 کار گرفته شوند. 
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 ناسیونالیسم و امر خردستیز 
که به آن اشاره    ی »جنگ« است. روند   سخن گفتن از   ی برا   ک ی آکادم   ی « روش مودبانه موزون نا   ی »توسعه 

  یورش از زمان  پیوسته  ( که  د ی نام چنین  آن را    توان شاید ب )   طلبانه« توسعه   »جنگ   آن   ــ جنگ است    کند، ی م 
  ی ها ی بند م ی تقس   را پیرامون کانت    ی ها ی ن ی ب ش ی که پ   ی بوده است. علل   ان ی در جر   یی بزرگ بورژوا   ی ها انقالب 

رو   ی مل  کرد،  دائم   ی ا ی رد  ن   ی صلح  را  آب   ز ی او  بر  طبیعتًا  کرد.    نقش  بس مبارزه  شرا   ی ار ی در  در    ط ی اوقات 

به سمت جنگ   شه ی هم  آمیز کشمکش روند اساسًا  ن یانجام شده است. اما ا  ک ی پلمات ی د  ا ی  ی اقتصاد  - ی اجتماع 
همه   ش ی گرا   ی واقع  و  است.  م   ی داشته  ا   م ی دان ی ما  تار   ن ی تر ساده   ن ی که  جنگ   ی خ ی موضوع  از  که  است 

  سوق شد،  ی که قباًل تصور نم   ی اس ی در نوع و مق   ی نظام   ی ها ی ر ی مدرن به درگ   خ ی امروز، تار به  پروس تا   - فرانسه 

رخ    ی جهان   ی ها ، جنگ کردند بینی می پیش   1840 ی مردان دهه   که   ی اجتماع   ی ها انقالب   ی است. به جا   افته ی 
  یها و انقالب   ؛ صورت گرفته است   ی ست ی ونال ی و ناس   ی ست ی ال ی امپر   ار کشت   ، ی داخل   ی ها ی ر ی درگ   ی داده است. به جا 

در هم   ی ست ی ونال ی ناس  ی ها درونمایه چنان با  اند، رخ داده  ها جنگ  ن ی ا  ی عنوان محصول فرع  هب  ای که ی اجتماع 
 . اند داشته   ی ست ی مارکس   روایی جهان   تصور متفاوت از  کاماًل    معنایی اند که  شده   ده ی تن 

  ن ی است. ا  ی معن ی ب  سم« ی ونال ی طرف به »ناس  ک ی از  ی حق انحصار   ی نوعی جهان در حال جنگ، اعطا   ن ی ا  در 
است  بزرگ در آشکارشدن کل روند    ی ها قدرت   سم ی ونال ی ناس   ت ی درک اهم   مانع نه تنها    کننده ی اخالق   دگاه ی د 

  ، سم ی فاش   ، یعنی در نظر گرفت   ده ی د پ   ن ی ا   ی بخش مرکز   د ی با چه  آن   فرد را نسبت به   دگاه ی د   ی به طرز مهلک   بلکه 
را    سم ی ونال ی ناس   « خردستیزی ل به اصطالح » عض م   بررسی   ی برا   ی هر تالش نظر   ن، ی کند. فراتر از ا ی مختل م 

 د. کن کژدیسه می 

  ر ی ناپذ اجتناب   ی رامون ی پ   سم ی ونال ی ناس   ی در درازمدت، به اندازه   ، مناطق اصلی   سم ی ونال ی قباًل اشاره کردم که ناس 
که در حال    ی تر بزرگ  خ ی در تار  ز ی متما   ی در مکان   توان ی ها را م نسخه   ن ی تر ی . قو کارآمدتر بود اما احتمااًل  بود؛  

  ی کنند: تجربه ی م   ب ی هر دو عامل را با هم ترک   ی که تا حد   یی ها یت در مل   ی عن ی   ؛ افت ی   م، ی آن هست   واکاوی 

»توسعه  از  ترس  و  آن   ی اقتصاد  - ی اجتماع   ی نهادها   و   «، ی افتگ ی ن دردناک  که  م مدرن  قادر  را  تا  ی ها  سازد 

 کنند.   مغزشویی و    ج ی بس   ی طور مؤثر خود را به   ی ها توده 

.  سده   ن ی ا   خ ی دهندگان متأخر« بدنام تار : در »توسعه شود یافته می در کجا    ی انفجار   ب ی ترک   ن ی که ا   ست ی ن   ی شک 
با    چه عواملی را   کرد،   ل ی تبد   1939- 1945محور    ی ها ها را به قدرت که آن   یی رها ی و ژاپن در مس   ا ی تال ی آلمان، ا 

  ت ی محروم  ــ   داشتند   « ی ماندگ عقب از »   ی د ی نسبتًا جد   ی بودند که تجربه   ی کردند؟ هر سه جوامع   ب ی هم ترک 
کشور  ها آشکار شد. هر سه  آن   ی برا  ی ز ی رآم ی به طرز تحق   ی خارج   ی ها قدرت   ر ی که ناگهان تحت تأث   ی و ناتوان 

که    یی ها سازوکار   ــ واکنش نشان دادند    ی جبران و    مند قدرت به ویژه    ک ی دئولوژ ی ا   ی ها سازوکار با   تنگنا   ن ی به ا 
را شامل    ی ست ی ونال ی مجموعه باورها و احساسات ناس   کل عماًل    شود، ی مربوط م   ی جا که به دو عضو غرب تا آن 

آور  سرسام   ی ساز ی صنعت   ق ی ملت را از طر - قدرت دولت   ی از جوهر واقع   ی ها به سرعت بخش . سپس آن شود ی م 
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کار البته از    ن ی انجام ا   ی ها برا آن   ت ی دولت تکامل دادند. ظرف   از سوی   ی ل ی تحم   ی و اجتماع   انضباط خشک و  
  ی ان ی مکان م   ک ی نبودند و    ی واقع   پیرامون ها در  شود: آن ی م   ی ناش   ی جهان   ی اس ی س ا در اقتصاد  ه آن   ی کل   ت ی موقع 

 روند.   ی رامون ی پ ه م ی ن   ا ی   مرزی   ی ها ن ی سرزم اشغال کردند:  آن و مرکز    ن ی ب 

  ی طبقه تبعیت  سابقه تحقق بخشند.  ی ب   یی رو ی را با ن   سم« ی ونال ی »ناس   ی دئولوژ ی جوامع توانستند ا   ن ی ا   ب ی ترت   ن ی ا   به 
  دهد که این تجسد نشان می   تلر ی از ه بود ــ    یی اروپا   سم ی ال ی بزرگ سوس   د ی ام   و   شتاز ی پ   ی زمان   ــ که   کارگر آلمان 

 نی اول ا   مه ی بود. در ن   ل چنان متزلز هم   ها دیرآمده   ت ی ها، موقع یت موفق   ن ی رغم ا به حال،    ن ی چقدر مؤثر بود. با ا 
تنزل  حاکی از    ن ی ها، ا آن   ی همه   ی شکست مواجه شدند. برا   ی احتمال فور   ا ی   ت ی با واقع   کشور   ، هر سه سده 

.  ی« مناطق اصلی »موقعیت ویژه از  پیرامونی، طردشدن  به جایگاه ثانوی و نیمه   ی شدن دائم محدود :  جایگاه بود 
تهاجمات  تداوم یا احیای  (  دند ی د ی ها آن را م طور که آن )آن   ا ی   ، ی داخل   ی خطر فروپاش   ، ی اخالق   ا ی   ی ک ی ز ی شکست ف 

سوق داد.    ناسیونالیستی   ج ی بس   حاد   ها را به شکل که آن   ند بود   یی ها زه ی انگ   ها ین ا   ــ   ی مرکز   ی امپراتور   ی قوا 
  ن ی در ا   ا، ی تال ی ا یعنی  که اشاره کردم،    توسعه   ی آن عوامل واقع   از لحاظ کشور    ن ی تر ف ی که ضع   عجیب نیست 

به سرعت    ی دئولوژ ی ا این  .  بروز داد را    ی ست ی جنبش فاش   ن نخستی   رگذار ی و تأث   د ی شد   ک« ی دئولوژ ی »ا   اکنش مرحله و 
یعنی    ، ی برخوردار بود ست ی ال ی امپر   ی رو ی ن   ی واقع   از توان و قدرت   که متأخر    ی ه دهند توسعه از سوی یک کشور  

 شد.   ل ی تبد   ی آلمان، تصاحب و به قدرت مؤثر 

ی  روند توسعه   ، یعنی محل کشورها این  است.    ت ی واقع   ی ساده   ص ی دارد، تشخ   ت ی در بحث حاضر اهم   چه ن آ 
در    ص ی قابل تشخ کاماًل    یی را به وجود آوردند. در معنا   سم« ی ونال ی »ناس برای    ی خ ی کامل تار   ل ی ، پتانس ناموزون 

  « ی منطق   ی ه ج ی به »نت   ی جتماع ا ی ـ  اس ی س   ی مستقل سازمانده   ی وه ی ش   ک ی عنوان  به   سم ی ونال ی که ناس   جا بود این 
عنوان  هملت بدون  توصیف  بدتر از  موضوع    ن ی ا   دن ی بدون د   سم ی ونال ی ناس   ی باره در   ی پرداز ه ی . نظر د ی خود رس 
  گذارد تأثیر می   ی اد ی حد ز چنان  مدرن تا    خ ی تار بر    و   است   متلونی   ی ه د ی پد   سم ی ونال ی دانمارک است. ناس   ی شاهزاده 

را    یش که معنا   ی شکل واحد   چ ی ه   یعنی   آن وجود ندارد   ی الگو« برا »کهن   به سان   ی ز ی توان گفت چ ی که م 
  دکنندگان ی از بازد   ی برخ   ی فشرده برا   خ ی درس تار   ک ی نمونه در    ک ی حال، اگر مجبور به انتخاب    ن ی نشان دهد. با ا 

  ار ی بس نکات  شود،    ده ی د   مناسب   ی خ ی در عمق تار   سم ی فاش اگر  .  برخورداریم   ی انتخاب کم از  ،  یم شو   ی کهکشان ن ی ب 
 . د ی گو ی به ما م   سم ی ونال ی ناس ی  درباره   ی تر یش ب 

  ی ست ی ونال ی ناس   فولکلور طور که قباًل گفتم،  وجود دارد. همان   روند   ن ی پشت ا در    ی تربزرگ   ی موضوع نظر   ک ی 
  ا ی انحرافات    انگر ی نما   ها این جنبه دارد:  در اختیار  مدرن    خ ی بار تار آشکارا فاجعه   ی ها جنبه   ی باره در   ی پاسخ آسان 

ا   ی ز ی چ   ی ست ی ال ی ضدامپر   ی اسطوره هستند.    ی تصادف   ی ها افراط  م   ن ی به  ی  اسطوره .  د ی افزا ی موضوع 
.  داند می ها و سوءاستفاده از آن  ست ی ال ی توسط امپر   ناسیونالیسم از تصاحب  را ناشی    ع ی فجا   ن ی ا ضدامپریالیستی  

ها و  ده ی است که ا   ی شهر مام طبقه حاکم    ی توطئه   «، ی ارتجاع   سم ی ونال ی »ناس   ا ی بزرگ،    ی ها قدرت   سم ی شوون 
آزاد  برا آن از  و    رد ی گ ی م   وام جهان را    ی مل   بخش ی احساسات مبارزات  .  کند استفاده می   ا ی پرولتار   ب ی فر   ی ها 

 بخش است. هم نتیجه متأسفانه، اغلب  
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  ن ی تحس   ک ی و موزامب   ن ی که در هندوچ   ی سالم   و اساسًا  ی وجود دارد. نوع اصل   سم ی ونال ی دو نوع ناس   ن، ی بنابرا 
  ی حکومت نظام   سم، ی گول   کا، ی کارگر آمر   ی در طبقه مثاًل    م، ی که با آن مخالف   ی و منحط   اشتقاقی و نوع    ؛ م ی کن ی م 
دهد. در  ی م   ح ی را توض   ی ست ی ونال ی ناس   ی ها ده ی از پد   ی برخ   ، « خردستیزی تفاوت است که »   ن ی . هم ره ی و غ   ی ل ی ش 

  نیاگرایی   ترغیب هستند و به    یی آن قهقرا   ز ی آم ن ی توه   ی ها است، نسخه   ی مترق   سم ی ونال ی ناس   ی که سرچشمه   ی حال 
  ش ی گرا   ورزی خشونت   به سمت   و نظایر آن   معنا ی ها و تعصبات ب از ترس   ی بردار بهره   ، شناختی و روان   ی اجتماع 
 دارند. 

با این    ، ی شویم و اخالق   ی اس ی س   زات ی تما   ن ی بودن ا  ی ه ی بودن و در واقع بد  منکر موجه   ی ا لحظه   که این   بدون 

  ی به معنا   زها ی اشتباه است. تما کاماًل    ها مرتبط با آن   ی نظر که بعد    را متذکر شویم نکته    ن ی ا   یم ر ی ناگز   همه 

  ن ی تر یی ابتدا طور که  است که همان   ن ی . نکته ا بیمارگونه، نیست   ی گر ی سالم و د   ی ک ی   سم، ی ونال ی وجود دو نوع ناس 
و هم پسرفت   شرفت ی است. هم پ   مارگونه ی هم سالم و هم ب   ی سم ی ونال ی ناس   هر نشان خواهد داد،    تطبیقی   ل ی تحل 

  چ ی است که ه   ی ت ی آن است. و واقع   ی ساختار   ت ی واقع   ن ی ثبت شده است. ا اش  ی ک ی در کد ژنت   آغاز از همان  
  است   این سخن که ناسیونالیسم ماهیتًا دووجهی است، سخنی   نظر،   ن ی : از ا مترتب نیست آن    ی برا   یی استثنا 

 . ( ی )و نه شعار   ق ی دق 

 ناآگاهی جمعی 
 قی است که جوامع از طر   ی ت ی واقع   ن ی کند. ا ی م   ان ی را ب   ده ی پد   ن ی ا عام    ی خ ی تار   علت وجودی صرفًا    ابهام   ن ی ا 

  ی ا ی اح تر به منابع بومی،  یق عم   اتکاء نگاه به درون،    معینی حرکت رو به عقب ــ   با نوع   کوشند می   سم ی ونال ی ناس 

اسطوره قهرمانان   غ   ی درباره گذشته  های مردمی  و  و  انواع  ــ   ره ی خودشان  به سمت  را  اهداف    معینی خود 
به    ی ک ی و رمانت   ی ست ی آل ه د ی ا   ی ها چشمه سر   ن ی ا سوق دهند.    ( ره ی و غ   ها ملت   ر ی با سا   ی شدن، رفاه، برابر ی )صنعت 

است که    ی این ست ی ونال ی ناس   خ ی تار   ی باره پاافتاده در ش ی پ کاماًل    ت ی هستند. واقع   بند ی پا   سم ی ونال ی از ناس   ی هر شکل 
. در واقع،  رند ی گ ی ها را م اسطوره   ی ها جا افسانه   و شود  ی م   ل به اختراع محض بد   ی به راحت   تأمل و تعمقی   ن ی چن 

جنگ استقالل    اصیل یعنی   « ی »مترق   ی مل   بخش ی آزاد   ی بارز آن مبارزه   ی ژگ ی و   خیالی،   ی ساختن گذشته بر   ن ی ا 

 بود.   1820 ی در دهه   ونان ی 

.  اندازه خوب یا بد هستند یک به   سم ی ونال ی ناس   های شکل   ی همه   کنیم که منظور این نیست که تأکید می   مجددًا، 
 ی با چند گربه   د ی سف   ی ها و گربه   اه ی س   ی ها به گربه   توان ی را نم   ها سم ی ونال ی ناس   م ی عظ   ی گفت که خانواده   توان ی م 

آن  میان  کرد دورگه  تقسیم  بدو   کل .  ها  هستند لکه استثنا    ن خانواده  )تعصب،    « خردستیز »   های شکل .  دار 

خودپرست گری ی احساسات  غ   ، ی گر پرخاش   ، ی جمع   ی ،  بس ره ی و  آن   ی ار ی (  لکه از  را  م ها  از ی دار  رو،   ن ی ا  کند. 

اما    م، ی قائل شو   ز ی مختلف تما   ی مل   ی ها ی دئولوژ ی ها و ا جنبش   ان ی م   د ی با   خ ی تار   ی اس ی س   فهم   ی که برا  ی حال  در 
  ی ارها ی بر مع   ها ناسیونالیسم .  کنند ی مشخص نم   ی گر ی د   نوع   را از   ونال ی نوع ناس   ک ی   واقع به   ها داوری   ن ی ا 
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روابط    شرح آن در    ی نقش فرض   ا ی موردنظر،    ی ه جامع   ی فرض   ی قات ، خصلت طب مثاًلکنند:  ی م   ه ی تک   ی مختلف 
 . ی الملل ن ی ب 

است    ل ی دل  ن ی مبهم است. به هم   ی و انسان   ی اس ی س  ، ی از نظر اخالق   شه ی هم   ونال ی طور خالصه، جوهر ناس به 
سرزنش کنند.    ا ی   ش ی خواه آن را ستا   د، ن خور ی شکست م   شه ی هم   ده ی پد   ن ی ا   ی درباره   ی اخالق   ی ها دگاه ی که د 

ها را به هم متصل  سر مشترک آن   ک ی که    رند ی پذ ی و نم   آویزند می آن صورت موجود    ا ی   به این صرفًا    ها آن 
ناس  اما  ا   توان ی را م   سم ی ونال ی کرده است.  مانند خدا   ن ی از  باال   انوس، ژ   م، ی قد   ی روم   ی نظر    ی تصور کرد که 

  سم ی ونال ی ناس   سان، بدین .  کرد ی به عقب نگاه م   گر ی د ی  با چهره چهره به جلو و    ک با ی بود و    ستاده ی ها ا دروازه 

که بشر مجبور به عبور از درگاه   یی جا آن  از است.    ستاده ی ا   انسانی   ی ه ت ی مدرن   گاه گذر   ی انسانی در برای جامعه 
 . گردآورد   رو ی »توسعه« ن   بت ی مص   ی تواند برا ی به گذشته نگاه کند تا در هر کجا که م   دانه ی ناام   د ی ، با آن است تنگ  

ناگزیر در این روند    ی کل   یی به معنا   « خردستیزی چرا »   م ی تا بفهم   کند ی است که به ما کمک م   ی ت ی وضع   ن ی ا 
بلکه مناسک گذاری است وحشتناک    « ی ع ی رشد »طب   ی مرحله   ک ناسیونالیسم نه ی که    یی جا . از آن آورد سربرمی 

برای    ی ن ی تضم   طبیعتًاهرگز  گر تمام عرف و سنت است،  شدت ویران که با قدرتی بیرونی تحمیل شده و به 
  به توسل  کنم. جامعه در    ان ی ب   ی شخص   ای استعاره را در قالب    موضوع   ن ی ا   بگذارید .  موفقیت آن در کار نیست 

  ی موروث   ی روها ی از تمام ن   د ی است که با   ی مانند مرد ه آستانه،    ن ی از ا و گذار  به جلو    رو   جهش   ی خود برا   ی گذشته 
  ی ها ی انرژ   ن ی استفاده کند. او چن   ر ی ناپذ اجتناب   ی مقابله با چالش   ی لحظه( عمدتًا ناخودآگاه خود برا   ن ی و )تا ا 
تحمل و ثابت  قابل   ی الگو   ک ی دوباره به    محض رفع چالْشبه  ها  آن که    کند ی فرض جمع م   ن ی را با ا   ی ا نهفته 

 . کنند ی فروکش م   ی وجود شخص 

در    ن ی ا   شاید   اما  باشد.  اشتباه  فرد   ی اجتماع   تروماهای فرض  ا   ی زمان   ، ی و  برداری  بهره   ها چشمه سر   ن ی که 
معنا که    ن ی بزرگ آزادشده »قابل کنترل« باشند )به ا   ی روها ی که ن   واقعی در کار نیست   ی ن ی تضم   چ ی ، ه شوند می 

  از لحاظ ها را  آن   د ی فرو   که   ( Idنهاد )   ی ها (. قدرت تر یش که قرار است انجام دهند و نه ب بکنند  را    ی فقط کار 
کرد   ی نظر   گاه د ی د  بزرگ ،  بررسی  می بسیار  داده  تشخیص  که  بودند  چیزی  از  هم شدند تر  به    ب، ی ترت   ن ی . 

  ی م ی و از قالب قد   برانگیخت ها را  آن ناسیونالیستی    ج ی بس که  مرسوم    ی اجتماع   ی در ساختارها   گنجیده   ی ها ی انرژ 
  « ی د ی »فرو   ی ل ی تحل   د ی که با   سم ی متأسفانه مارکس   ند. شد ی که تصور م   ند بود   ی ز ی از چ   تر زرگ ب   ار ی بس ساخت    آزاد 
در سطح اسطوره و حدس و گمان   نجا ی در ا  ، انجام دهد  د ی داد و هنوز هم با ی انجام م  ی خ ی تار  ی پرونده این از 
 ماند.   ی باق 

  است که   ی ط ی شرا ها  درگاه: این در    شه ی هم   ی ماندن برا   ا ی   ی فروپاش   ی دورنما   د، ی شد   ی ها و تضادها ی دشوار 
.  بیانجامد   ی ست ی ونال ی زوال عقل ناس به  جامعه    ک ی   در خصوص   ا ی به جنون  تواند  می فرد    ک در خصوص ی مطمئناً  

آگاهانه رها    ی ت ی ال فع   در چالش    ن ی که ا   یی روها ی و تنوع و شدت ن   ، ی ساز ی صنعت   م ی عظ   ی ها رشته با توجه به  
کلی به ،  ساخت  تار   خردستیزی ظهور    پیرامون   ی ز ی انگ شگفت   ز ی چ   چ ی ه   طور  واقعًا   خ ی در  ندارد.  وجود    مدرن 
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  یی روها ی داشت. اما ن می ن   ی موقت   ی روز ی پ   چ ی ه   ی مانند آلمان ناز ه   ی ضدروشنگر جریان  بود اگر  می   ز ی انگ شگفت 
این  به    ق، ی طور دق بودند. به   « ی من ی »اهر   به معنای خاصی آن قرار داشتند،    ی کش و نسل   سم ی ال ی که پشت امپر 

فهمی درون چارچوب عمومی تاریخ  توانستند یا شاید گاهی تمایل نداشتند که به طرز قابل ها نمی معنا که آن 

  ک ی  ی ــ خ ی تار نا  ی ها ش ی گرا  ی توسط برخ  ها ی که آلمان  م ی کن  تر بود وانمود . راحت ی مدرن قرار بگیرند توسعه 

 اند. مورد حمله قرار گرفته   ــ  ( ی ع ی طب فرا   ی حت   ا ی )   ی ع ی طب   ( Geistگایست ) 

  ی . اگر کس بحث خود را ادامه دهم است،    ج ی که اکنون را   ی ن ی گز ی جا   ی خرافه ای گذرا به  بدون اشاره   توانم ی نم 

 خ ی از »منطق« تار   ی بخش   ی به نوع   ی کش و نسل   سم ی که فاش   ن ی را رد کند، انکار ا   دکتر فاوستوس   ی اسطوره 

  ی عن ی .  هستند مدرن    خ ی ها منطق تار توان ادعا کرد که آن ی م   بسیار ساده وقت  شود. آن ی مدرن هستند دشوار م 

هستند:    ی طان ی و ش   فاشیست شکل، همه ذاتًا    ن ی به ا   ی صنعت و دموکراس   ی مدرن، حت   ی دار ه ی سرما   ی نهادها 

  به سخنان   نیازی .  رهسپاریم که ما همه به کجا    دهند ی نشان م   1930 ی دهه   تر ی توتال   ناسیونالیستی   ی ها دولت 
ا   تر یش ب    ترب ی عج   ی از محصوالت جانب   ی ک باید ی   ی عوام را پرست طان ی ش   کنم ی گمان م نیست.  مورد    ن ی در 

 در نظر گرفت.   سم ی ونال ی غرب توسط ناس   ی شکست فلسفه 

  ملت بر طبقه های  پیروزی 
موضوع   مورد  طبقه واجب در  نگفته   االحترام  چیزی  رویکرد  تاکنون  هر  در  است.  بوده  عمدی  البته  این  ام. 

مارکسیسم    یابیم؛ مسدودشده می سلیم  فراوان عقل های  اسطوره   با ای مانند این، راه را  به مسئله   ماتریالیستی 
می   خانگی صنعت   کار  که  دارد  را  ما  خود  ن حرف کند.  خود،    ی ریخته هم به ایدئولوژی  خود،  حقیقت یمه های 

بوده  »طبقه«  . و تخصص ما همیشه  د متمایز کن ی عوام  خود را داریم تا ما را از گله ونرم  چرب   های رفتن طفره 
 است. 

  ها فیلوزوف های خاص خود را داشت.  دهنده طور که قباًل گفتم، روشنگری بورژوازی در این زمینه تسلی همان 
 رفت گمان می دار است.  حکومت طبقات زمین   ت جنبی محصوال   ، پرستی کور کردند که جنگ و میهن فکر می 
های زندگی انسان  خردستیزی و    گرایی کهن ها بودند که  باشند. آن   ذینفع فتح و خونریزی    در   ی شاهان ها سلسله 

جای  د. فئودالیسم  ن رو ین می نیز از ب   ها این   خالص شویم اشرافیت  هنگامی که از    پس   ــ   کردند می را حفظ  
طور با منافع بشریت به   ش ای که منافع ، طبقه دهد می گزین واقعًا جهانی جای  ی حکومت یک طبقه  خود را به 

همانا  طبقه    این   پابرجای   رسید که منافع طور که کانت گفت، به نظر می کلی منطبق است: بورژوازی. همان 

 بود.   اقتصادی و فرهنگی   ی نام توسعه پیشبرد صلح و کاهش موانع میان مردم به  

کردند و متوجه شدند که این سرزمین بسیار  این سرزمین موعود زندگی می   ی هایی که در مراحل اولیه رادیکال 
از    است، به سرعت نسخه جدیدی از این ایده را تدوین کردند. طبقات متوسط   اصلی های  متفاوت از نقشه 
  ؛ ومرج و جنگ داشتند ناپذیر در هرج ها نیز سهمی اجتناب انی« بودند. آن تر »جه به مراتب کم   لحاظ منافع خود 

ساخته  که اکنون علم ممکن گری  ویران فقط به دلیل ابزارهای برتر  گیرم  شد، هم  بدتر    وضعیت   در واقع این 
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این طبقه    از شر د که اگر فقط  ش . بنابراین ناسیونالیسم به »ناسیونالیسم بورژوایی« تبدیل شد: و نتیجه این  بود 
غرایز  ، ناسیونالیسم نیز ناپدید خواهد شد. باز هم،  یم سازمان اقتصادی و اجتماعی آن خالص شو   های شکل و  

ای که اهدافش  طبقه   هنگامی که شدند.  زنده نگه داشته و تغذیه می   ها آن شکل احمقانه و فروعقلی کور با  

دلیل  ت را به دست آورد، دیگر شوونیسم هیچ  ، یعنی پرولتاریا، قدر رد دا خوانی  واقعًا با اهداف بشریت هم 

 نخواهد داشت. وجودی  

باید برخوردار  از آن رواجی که می گرایی احیاشده  کهن و    نظرانه تنگ شد. حماقت    تعدیل طبیعتًا این اسطوره بعدًا  
این شدند  سازش   روند   .  کرد. به  خشمگین  را  لوکزامبورگ  رزا  که  شد  تبدیل  نامشخصی  گفتند  می   های 

. فراتر از آن  تا نقطه معینی خوب است  در شرایط خاص، در مبارزه با ستم بیگانه و غیره  ، ی ا ناسیونالیسم توده 
واقع، جوهر اسطوره  یافت. در  می نقطه بالفاصله دوباره به یک توهم بیمارگونه و ابزار ارتجاع بورژوایی تنزل  

  ها و مانورها نشینی نوع عقب   این   نمود ترین  نجات یافت. لنین درخشان   ی تاکتیکی و مانورها   ها نشینی با عقب 
 بود. 

  خردی   تمایزات تر از  شد این بود که طبقه در تاریخ بسیار مهم جا از آن دفاع می اساس اعتقادی که در این 

آن سروکار دارد. مبارزه طبقاتی موتور پیشرفت تاریخی بود، نه ملیت.  رسد ناسیونالیسم با  است که به نظر می 
الشعاع قرار گیرد. استثناهای قاعده  نبود که اولی توسط دومی تحت   ناپذیر از این رو، به معنای واقعی کلمه تصور 

بود  استثنایی  توضیحات  نظریه   مستلزم  در   های ــ  گمانه   ی باره توطئه  و  فاسد«  زنی حاکمان،  »اقلیت  های 

 . محو کرد   1914 . سرانجام، این استثنائات خورشید را در اوت شوندگان حکومت   ی درباره 

تاریخ مارکسیسم منجر    ی اشتباه نظریه   پیرامون ای  به یک تحقیق ریشه   بایست روند می کنم این  گمان می 
طور نشد. در عوض،  کنم، این   کندوکاو تر  جا بیش وانم در این ت شد. اما به دالیلی که قبال اشاره کردم و نمی می 

:  آمد شمار می به ها  سوم چیزی را پدید آورد که واقعًا تشدید افراطی اسطوره   الملل بین پس از انقالب در روسیه،  
ا و  ه شکست خورده بود. توطئه   سوبژکتیو ــ به دالیل    ــ دهی  به دلیل فقدان اراده و سازمان   گرایی الملل بین 

معنای  ) ی رخ داده بود  چنین مبارزه ند. اگر  ه بود مبارزه نکرد ها  با آن های گندیده افشا نشده و با عزم کافی  سیب 
در آن صورت عوامل طبقاتی ممکن بود بر عوامل تقسیم ملی پیروز شوند، ممکن بود  که  (  آن این بود   ضمنی 

ای بود که مارکسیسم  شده شناسی وصله طوره به جای جنگ یک انقالب اجتماعی بزرگ رخ دهد. این همان اس 
 حرکت کرد.  1930و    1920های  های فاشیستی دهه با آن به سمت رویارویی خود با انقالب راه  هم 

حفظ و دفاع  از این دست  و شواهد عظیمی    احتماالت هنگامی که یک ایدئولوژی با چنین شدتی در برابر  
در این  چه  آن   دارد. ناپذیری  شود ارزش محاسبه محافظت می چه  آن   که تواند به این دلیل باشد  شود، تنها می می 

های  وارث واقعی جنبه بود که خود را  خطر بود، به وضوح، اعتقاد مارکسیسم  معرض  نبرد طوالنی دفاعی در  
ناسیونالیستی    ی . مارکسیسم که هنوز نتوانسته بود با دنیای جدید توسعه شمارد برمی مثبت یا جهانی روشنگری  

تر، با ایمانی عماًل مذهبی، به این بخش اساسی از مرام خود چسبید. »مرزهای ملی  نار بیاید، با عزم بیش ک 
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ها  ی با این حرف ات چه توجیه ی گذشته  سده : در  « اند... هاست که نابهنگام بوده داری مدت برای خود سرمایه 
 یا به پایان رسیده است! شده  شروع  

ها نهفته است،  اعتقادی که همیشه پشت این انبوه سفسطه  در شود که من این سخنان آشکار  فحوای باید از 
شریک هستم. سوسیالیسم که عقل و قلبش بیش از هر جای دیگری در سنت مارکسیستی نهفته است، وارث  

درست بود. سوسیالیسم یک    اش پارسامنشی و  اندیشی  ی تاریک رغم همه به   ، نبرد تدافعی   . است روشنگری  

بالیده«(   ازحد که برای آن »بالیده« )یا حتی »بیش ی اول این سده به جای آن شرایط در نیمه تولد زودرس بود.  
ی بدوی و ناموزون و ناسیونالیسم قفل  های توسعه در تباهی طور که قهرمانان آن به خود گفتند،  همان باشد،  

 شد از ایمان دفاع کرد. فقط از این طریق می شده بود. از این روست که احتمااًل  

  ارزش نهایی از  یا    ، وجه از افتخار آن مبارزه هیچ به که این مبارزه شامل خطاهای نظری بود،  کردن به این   اشاره 
بود. درک ناقص ماهیت کلی و عمق  مرتبط    طبقه کند. خطای اصلی به  شود، کم نمی محافظت می چه  آن 

مفاهیم  ممکن نبود که  که هنوز  بود    . این بدان معنا کرد داللت می   معینی شتباهات  ا   بر داری  سرمایه   ی توسعه 
دهد:  می   راستینی ها معنای  که به آن   هدفی تنها  ها به کار برد،  آن در رابطه با هدف خاص    را   ماتریالیسم تاریخی 

  ی توان آن را برای توضیح »روبناها« است که می   راستینی »ساختار«    یگانه یعنی اقتصاد سیاسی جهان. این  
مارکسیستی امپریالیسم تنها تا    ی نظریه .  حساب آورد به داری )از جمله ناسیونالیسم(  گوناگون واقعیت سرمایه 

 ی ناموزون سود برد. ی مفهوم توسعه و از کاربرد اولیه حدی این خالء را برطرف کرد  

 تضاد مسلط  
تأکید  درک کند،  عنوان تضادی مسلط  به در جهان را    ی دار ه ی تضاد مسلط رشد سرما   نتوانست که    سم ی مارکس 
که هنوز در همه جا    ی و اساس   ی تضاد واقع   ن، ی از حوادث است. بنابرا   ی ا ره ی زنج گر  این رشد بیان   که   داشت 

الزم بود.    ی بر آن تر یش ب   تأکید   د، ی رس ی تر به نظر م پنهان   این تضاد   بود. هر چه   ی طبقات   ی وجود داشت، مبارزه 
بردن شکل    ن ی فقط در شرف از ب   شه ی هم   ی اجتماع   ی بود. مبارزه   ی پراکندگ   ی در نقطه   شه ی تصادفات هم   ر اب 
 ها دیده شود. از پس آن   ی جهان   ی معنا تا    داد اجازه می   بود و   نامرتبط آن   ی هن ی م   ا ی   ی مل 

نیست نشان دهیم که    ی از ی ن   چنین هم   باشیم.   سوءنیت و    گیری نیازی نیست که در این اظهارات دنبال جن 
مبارزات    پراگماتیستی از   ت ی در برابر حما   ی انتزاع کاماًل    ی سم ی ونال ی انترناس   قراردادن با  یی  ها نگرش   ن ی گونه چن چه 

)که به واقع کار  کردند  ی م   ی آن دوره تبان   سم ی ونال ی با ناس   ْنی زم   ی از کره   ی م ی در ن   ناسیونالیستی   ی ها و جنگ 
طور تواند به ی تواند روزنامه بخواند م ی که م   ی . هر کس ست ی گذشته ن   خ ی تار   ن ی . ا توانستند بکنند( دیگری نیز نمی 

 د. کن مطالعه  ها را  آن   ی نسبتًا جامع 

داستان    موزون نا   ی . داستان توسعه تر است ی موضوع نظری اساسی مهم ی، بیان مطلبی درباره کنون   بستر   در 
اش را ترسیم کنم، تضاد دومی را که  کلی   ای که کوشیدم خطوط آن تضاد اولیه گونه  این موضوع است که چه 

داری  هنگامی که سرمایه .  ی طبقاتی ــ در برگرفت و سرکوب کرد ــ مبارزه   کرد می   د ی ک أ ت   بر آن   مارکسیسم 
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  شه ی هم ها  بندی صورت   ن ی ، ا آن را در هم شکست   رامون ی پ   ی باستان   ی اجتماع   ی ها ی بند رت گسترش یافت و صو 
 نی است که ا   یی ابتدا   قت ی حق   ک ی   ن ی شدند. ا ی م   ی که در درونشان وجود داشت متالش   ی در امتداد خطوط گسل 

  قًا ی عم   ی مذهب   مات ی ، تقس شده شناخته موارد    ی بودند )اگرچه در برخ   ت ی مربوط به مل   شه ی هم   بًای خطوط شکاف تقر 
نبودند.    خطوط شکاف طبقاتی هرگز    این خطوط شکاف توانستند همان کارکرد را داشته باشند(.  ی مستقر م 

  فرادست که طبقه    یی جا آن هم در    شدند، ی م   خلط با هم  به طرز الینفکی    ز ی دو چ   ن ی ا   ی شمار ی در موارد ب   عتًای طب 
فقط از   خلط   ن ی که ا   ست جا ین . اما نکته ا کردند ی حکومت م   گر ی د   ت ی مل   بر دهقانان و کارگراِن  ت ی مل   ک ی   با 

  رقابل ی طور غ به  ج، ی بس  ی برا  ی ا له ی عنوان وس به  سم ی ونال ی . ناس ی طبقات  لحاظ است نه از  م ی قابل تنظ  ت ی مل لحاظ 
 نوپا( وجود داشت. صرفًا    گفت،   د ی )اغلب، با   یی هنوز ابتدا   ی طبقات   ی بود که در آگاه   ی ز ی برتر از آن چ   ی ا سه ی مقا 

در    ی آمد، اما به زود ی جا به دست م و آن   جا ین ناعادالنه که موقتًا ا   ت ی مز   ی نوع ــ  نبود    ی تصادف   ی برتر این  
  موزون نا ی  که از توسعه   بود «  ی برگرفته از ساختار همان جوامع »مدرن   امر   ن ی کرد. ا ی م   ی ن ی نش عقب   قت ی برابر حق 

  ی ست ی مارکس   ی آموزه که در    ی د ی جد   ی جهان   ی وجود نداشت که طبقه   ی شانس   چ ی . هرگز ه بودند خارج شده  
ظاهر شود.    ره ی و غ   ها« ی رلند ی »ا   ها«، یی »کوبا   ها«، ی »آلمان   ی به جا   ، گرفت ی شکل م   ا« ی عنوان »پرولتار به 

چیزی بود که این واقعیت ایجاب  با آن مواجه بودند،    مورد   ن ی در ا   ی غرب   د ی جد   لسوفان ی که ف   ی مشکل   ن ی تر ی جد 
 . کرد می 

محدودیت  مهم است.  ار ی بس  سم ی ونال ی درک ناس  ی طبقه برا  توان گفت می آشکارا   در معنای معینی هر حال،  به 
بر  که    ی جوامع   ی طبقات   ت ی ماه   ی به واسطه   اش ی واقع   ی در شکل و محتوا   ی اد ی تا حد ز   ی ست ی ونال ی ناس   شدید 

که    کرد مطرح می را    ی مشکالت خاص ی این جوامع  اجتماع   بندی الیه .  شد ی م   ن یی تع   گذاشت می   ر ی تأث ها  آن 
  سم ی پوپول   ، ی گر اتی احساس   ، ناسیونالیسم همانا ناپختگی حل«  و »راه   نداشت؛ ها  جز حل آن   ی ا چاره ناسیونالیسم  
را به هم  فکران  روشن حال  چه  آن   تمام )   بود   ی ست ی ونال ی ناس   ی ها ی دئولوژ ی ا   اغلب پررنگ    سم ی س ی مبتذل، رمانت 

ای  ، روح بدخواهانه شد دفع می   ت ی مل   نسبت به طبقه    اهمیت بر   د ی در واقع با اصرار شد چه آن   ن، ی (. بنابرا زد می 
است که   این   ت ی . واقع رفت گمان می   نخست   ی وهله در  آمد که  از آن چیزی به شمار می   تر بزرگ   بود که بسیار 

 است. بوده    موثر   « حل راه این » 

ها فراهم کرد  توده   ی و مهم برا   ی واقع   ی ز ی در واقع چ   را ی باشد، ز   موثر معنا    ن ی به ا  توانست ی فقط م   سم ی ونال ی ناس 
اما در مقایسه  ،  انگیز بود رقت که هر چند    ی فراهم کند، فرهنگ   توانست ی هرگز نم   ی طبقات   ی که آگاه   ی ز ی چ   ــ 

این  تر بود. اگر  مرتبط   ی ا توده   ی ها ت ی و با واقع   تر قابل فهم تر،  بزرگ با خردباوری میراث روشنگری ما بسی  
 ی در توسعه   د ی با ناسیونالیسم  کاذب است.    ی فقط آگاه   سم ی ونال ی گفت که ناس   ن توا ی نم   گاه آن ،  سخن درست باشد 

درون    ی طبقات   بندی و صورت   ی طبقاتی آگاه کارکرد  تر از  مهم کارکردی    د ی داشته باشد، شا   ی مدرن کارکرد 
 دوره.   ن ی ا منفرد    ی ها ملت دولت 
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را   ن ی معضل را دارند. ا  ن ی خروج از ا  ی برا  ی م ی قد  ی ها( راه ست ی ونال ی انترناس  ر ی ها )و سا ست ی دانم که مارکس ی م 
با لحن    توان ی م   ــ استنباط کرد. اما البته    م ی ا بار در آن فرو رفته   ن ی اسطوره که قباًل چند   انبار مرکزی توان از  ی م 

  ی هر احمق ــ    تکرار کرد   دست مناسب است   ن ی از ا   ناپذیری ل م تح   ی تضادها   ی که براای  بینانه ی واقع م ی صم 
این    خودش است و تا آن حد، خود   ی مل   ی بورژواز   ه ی عل ی نخست مبارزه  در وهله   ا ی پرولتار   ی رزه که مبا   داند ی م 

  ره ی و غ  یی کوبا  ، ی آلمان   قبل از هر چیز کارگران  مطمئنًا ن ی (. بنابرا ست ی کمون  فست ی مان )  ی است مل  مبارزه 

در   و  آخر«] هستند،  ه ی چن   [ 2»شیپور  بود.  نخواهند  و   ت ی مل   ی ها ی ژگ ی و   ن ی ب   ی واقع   تضاد   چ ی ن    ی ها ی ژگ ی و 
 (. ره ی است )و غ   ی به دوم   دن ی در راه رس   ی ا تنها مرحله   ی وجود ندارد: اول   ی ست ی ال ی سوس   ا ی   ی پرولتر   سم ی ونال ی انترناس 

  گذارند کنار می   وتاب ای پرآب سخنان کلیشه   ن ی ا چه  آن   . شود دم الی تله داده می است که    یی همان جا   ن ی ا 

  ی با آگاه   ، ی دار یه سرما   ناموزون   ی توسعه   ی واقع   ط ی . تحت شرا دارد وجود    تضادی   ن ی است که چن   قت ی حق   ن ی ا 

در   « ی موزون ه در کار است. اگر »توسع   ی کرد، تضاد مرگبار   جاد ی شده که آن روند ا ی مرزبند   ی واقع   ی طبقات 
و   ؛ شدند ی آگاه م  ی اس ی مردم باسواد و از نظر س  را ی ز  افت، ی ی تکامل م  ز ی ن   ی مل  ی داد، احتمااًل آگاه ی جهان رخ م 

  ن ی ا   ی شناس که هنوز اسطوره   است   « ی ع ی »طب   ت ی واقع همان  متضاد،  ر ی و غ   تنش بی   ی همان آگاه   ن ی احتمااًل ا 
  ی باره بر تأمل در   ی ز ی انگ که تا حد شگفت باید ـ باشدها    خ کند ــ همان تاری به خود مشغول می   موضوع را 

  پیوسته مانند آن جنگ  ط ی متفاوت است. شرا   ز ی همه چ   ونال ی ناس   ی ا ی . در دن است بوده و هست حاکم  چه  آن 
  ی اقتصاد جهان   ی یه که تضاد اول   مادامی   ها ــ تنش   ن ی و در ا کند.  ایجاد می و طبقه    ت ّیمل   ن ی ب   ی واقع   ی تضادها 
 خواهد ماند.   تر ی ت قو ّیمل   ت ی موقع   ــ باشد    چیره بر آن  

بر سر    سم ی « مارکس ناکامی که »   ده ی ا   ن ی به ا   ی عن ، ی گردم ازمی ب   مطرح کردم که    ی ا یه اول   نظر مرحله به    ن ی ا   در 
 بر آن غلبه کرد.   تر یش شد با تالش ب ی ناگوار که م   ای بود، نه حادثه   ر ی ناپذ مشکل اجتناب   ن ی ا 

  ن ی تر درخشان به  و  تمام    ت شد   ا ب   ها ست ی که مارکس   ی نهفته است که در دوران   ت ی واقع   ن ی در ا   ی ر ی ناپذ اجتناب 
به اندازه    ی دار ه ی سرما   ی توسعه   ی روند کل   ــ   سم ی ن ی قبل از شروع استال   رفتند ــ کلنجار می معما  این  با  شکل  

مشخص    خ ی توسط خود تار   ی « هنوز به اندازه کاف موزون نا   ی »توسعه   ی کل   ی ها ی ژگ ی . و ه بود نرفت   ش ی پ   ی کاف 
چنان معتقد بودند که  چارچوب در حال ظهور آگاه بودند، هم   ن ی از ا   ی فقط تا حد که  ها  ست ی ال ی نشده بود. سوس 

خیلی زود صاف  روند    ن ی بود که ا   ن ی ها بر ا اعتقاد آن کنند.  ی م   ی زندگ   ی دار ه ی سرما   شرفت ی پ روزهای    واپسین در  
  افته ی توسعه   ن ی سرزم   ر د یعنی    د ی که با   یی بزرگ در جا   ی انقالب اجتماع   ک اگر ی تر خواهد شد.  ی منطق و صوف و  
و فلسفه غرب را در  کند  بازسازی می را    موزون   ی توسعه   ی ها ه ی پا   سان و بدین   ن ی را تضم روند    ن ی رخ دهد، ا 
 . د رسان ی اثبات م به    اش ی ست ی نوع مارکس 

بود.    ب ی روند تخر   آغاز تنها    ن ی . و ا آغاز شود   ده ی عق   ن ی ا نابودی  تا    الزم بود   1914بزرگ سال    خوردگی ترک 
آن، و باز هم    ی به جا   سم ی در غرب، فوران فاش   ی انقالب   ی طبقات   ی پس از خود جنگ، شکست مجدد مبارزه 

  ی اصل   ک ی دئولوژ ی ا سالح  به    از همیشه   تر واضح   سم ی ال ی رخ داد. سوس   گر ی د   ی ست ی ال ی امپر   برانداز جنگ بنیان   ک ی 
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  تلفیق با   ی به جا   سوسیالیسم شد.    ل ی تبد   افته ی ن از مناطق توسعه   ی د ی جد کاماًل    ف ی ط   ی اجبار   روی پیش   ی برا 
کشورها   ی طبقات   ی آگاه  در  ناس   افته، ی توسعه   ی کارگران  موثری د ی جد   سم ی ونال ی با  نحو  به  شد.    ب ی ترک   شان 

  ی توسعه   معنای متراکم رفت،    ن ی در جهان سوم از ب   ی شورش عموم   با متحدالشکل    سم ی ال ی طور که امپر همان 
 آشکارتر شد.   موزون نا 

  ند رو و ساختار    ی کل   خطوط درک  در این حدود ــ    ا ی گذشته    ی فقط در دهه ی  عن ی   زمان ــ در آن    فقط   د ی شا 
  ن ی تر به دورافتاده   ی و حت   نیافته گسترش    ن ی زم   ی کره   ی همه جا واقعًا در  این روند  که    ی ممکن شده است. تا زمان 

. اما  ماند   ی باق   ی اع امکان به صورت انتز   ن ی (، ا ادامه دارد طور که اکنون  )همان   ه بود د ی رس ن   ا ی و آس   قا ی مناطق آفر 
 خیدر واقع تار  ی دار یه به آن کرده است. سرما  دن ی بخش  ت ی ن ی توسعه شروع به ع  « اِنی معنا( »پا  ک ی )به  ه امروز 
العاده، از  خارق   ی ها تعادل عدم   مت ی به ق   را   کار   ن ی کرده است. اما ا   ی ک ی و جهان را  وحدت بخشیده  را    انسان 

شمارش(    ن ی در آخر   کشور   154)به تعداد    ی اس ی س ی ـ  اجتماع   ی یه ز بار و روند تج فاجعه   بًای تقر   ی تضادها   ق ی طر 
پد  شتاب  است.  نشده  کامل  هنوز  که  داده  »توسعه   ناهمسازی   ی ها ده ی انجام  با  مشخص  موزون نا   ی که   »

ها و  است. آن   بوده   ی دار ه ی رشد سرما   تر ی و عقالن   تر پارچه ک ی   ی ها ش ی گرا   ر ی از سا   تر یش کنون ب تا   شوند، ی م 
 ه ی اول   ی که از مرحله   ی مل   ی . آن مرزها اند گرفته جای  حاصل    ی ها در نظم جهان آن   ی پیچیده   اخالف   ی همه 

احتمال    ی حت   1970 ی هستند. در دهه   ش ی چنان در حال افزا هم   ، اند »نابهنگام« بوده   ی دار ه ی گسترش سرما 
و    ا ی تان ی مانند فرانسه، بر   ی غرب   ی اروپا   ی ها دولت   ن ی تر و با ثبات   ن ی تر ی م ی از قد   ی در برخ   ی د ی وجود موانع جد 

 . ند دوباره ظاهر شد   ا ی اسپان 

به آن است وقفه  بی   ستن ی با اعتراف و نگر   را ی پرداز وجود دارد. ز ه ی نظر   ی برا   ی خاطری تسال  ر ی تصو   ن ی در ا   اما 
  ن ی . در رابطه با ا ناسیونالیسم پی برد   ی مسئله به موقعیت خود در ارتباط با    ی تا حدود   توان ی م   کم دست که  

  ی اب ی مکان   توان ی شود. م   پدیدار   ده ی پد   نی نسبت به ا   یبهتر   ی نظر   ی ر ی گ چارچوب است که ممکن است جهت 
وجود دارد که    ناپذیر اجتناب و    تر ثابت   ی ا منظره   ت، ی در نها   را ی آغاز کرد، ز   تری بیش   ح و وض با  آن را    ف ی و تعر 

  م یی بگو   تر ق ی دق   د ی شا   ــ جنگل    چیزی از   نظری اجمالی به   م ی توان ی با آن ارتباط برقرار کرد. حداقل م   توان ی م 
 بیاندازیم.   اند کرده   ع ی آن را تسر   ی درون   د ی که رشد شد   ی رون ی و ب   گسترده   ط ی و آن شرا   ــ   شکارگاه 

 ناسیونالیسم و فلسفه 

انجام دهم،   جا ین کار را در ا  ن ی ا  کنم ی نم  ی است. سع  عظیمی البته کار  ی قبول قابل  ی نظر  ف ی تعر  ن ی چن  ی ارائه 
  ی حت   ی بزرگ   ی ها . شکاف این امر میسر است گونه  ه که چ   دهم ی نشان م   ی طرح کل   ترین اجمالی فقط در  بلکه  

 ها اشاره کنم. به آن   گذرا   توانم ی ام وجود دارد که فقط م کرده   م ی که ترس   راهنمایی   ی معدود تابلوها   ان ی م 

ام. نگفته   ی ز ی چ   ، ی مبحثی است اساسی خ ی تار   سم ی ال ی ماتر   دگاه ی از د ناموزون، که    ی اقتصاد توسعه   ی درباره   مثاًل
ی معروف اشاره  که به چند آورده این ، جز توانم انجام دهم نمی  افتادگی قلم  ن ی رفع ا  ی برا  کار زیادی  جا ین در ا 

  سم ی ال ی سوس   گاه ی جا فرصت پرداختن به معضل    ی حت نیز  و  [  3کنم نظیر کارهای آرگیری امانوئل و سمیر امین.] 
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اهمیت  روند    ن ی ا کل  درک    ی برا   ی در هر تالش   ز ی ن این مبحث  اگرچه    ندارم،   ناموزون   ی توسعه   ک ی الکت ی د در  
جهات   ی ار ی از بس  ی رامون ی شهرها به مناطق پ مام از  سم ی ال ی سوس  یی جا ه توان گفت که جاب ی م مثاًل  اساسی دارد. 

 ب ی و غر  ب ی عج  ی و اتحادها  ها ی آمیزه همه  ان ی بوده است. از م  ناموزون  ی توسعه  ی روز ی پ  ی ن نشانه ی تر مهم 
  ــ   افته ی ن توسعه   ی ها ن ی به سرزم   شرفته ی پ   ی ها ک ی تکن   ا ی   ها ده ی ا   م ی انتقال مستق ــ    « ی مرکب از »توسعه   ی ناش 

  پیشرفته ی  توسعه   ی را در منطقه   سم ی ال ی سوس   سم ی ونال ی تر باشد. ناس مهم از همه  ممکن است    جایی جابه   ن ی ا 
که    یعنی در مناطقی وادار کرد،  مانده  عقب   به مناطق بیرون از این منطقه و حرکت  داد، و آن را به    ت شکس 

  ا ی توسعه    ی دئولوژ ی ا شان بدل شود ــ  ماندگی ها برای جبران عقب آن   ی بزرگ رانه از    ی مجبور بود به بخش 
  گمانی بی در اقتصاد جهان   ت ی موقع   ن ی در ا سوسیالیسم  .  ی دار ه ی پساسرما   ی جامعه برقراری    ی شدن به جا ی صنعت 

  ی جهان   گسترش متضمن    چنین هم شکست    ن ی حال، ا   ن ی شده است. با ا   ل ی تبد   سم ی ونال ی ناس   مطیع به متحد  
بن چه  آن   از  تر یع سر   بس   ی با سرعت   سم، ی ال ی سوس  م   انگذار ی پدران  ا   ــ بوده است    کردند، ی تصور    ی معن   ن ی به 
در    ی حت داری  سرمایه .  به سیمای خویش متحد سازد طور کامل  جهان را به   ست توان ی نم   ت ی در نها   ی دار ه ی سرما 
  ی خود از جهت   ان ی مجبور شد با پا   دوْم  ی پس از جنگ جهان   اش سابقه ی و قدرت ب   یی شکوفا   آمریکایی   عصر 

 ، مقابله کند. ند بود   کرده   ی ن ی ب ش ی توسعه پ   پردازان ه ی نظر   ی حت چه  آن   متفاوت با کاماًل  

  ی توسعه   ی مخرب و تضادها   ی ها سازوکار درک    همانا   سم ی ونال ی ناس   ی ه« ی »نظر   تدوین   ی ه ف ی وظ   م، گفت   که چنان 
»شکست«    ی معما حل  معنا،    ن ی مدرن است. به ا   خ ی تار کل    ر ی تفس باز   ی فه ی وظ   نیز   ن ای   و   ــ است    موزون نا 

د   در ق آن   ، ی قدر محور آن   عضل م این  ساده است:    سم ی ونال ی ناس   سر   بر   سم ی مارکس  با موضوعات    گر ی بزرگ و 
یافتن  ما در    به   اکنون  خ ی آن متمرکز شود. خود تار   بر   ی به درست   توانست ی قباًل نم   مارکسیسم   است که مرتبط  

خواهد    ی ضرور ر ی گستاخانه و غ   جا ین مشکل در ا این  خود  ی  باره در   تر یش ب   بیان نکات کند.  ی حل کمک م راه 
 بود. 

  ن ی اشاره کرد. بارزتر ها  اجمال به آن توان به  ی از آن وجود دارد که م   ی تر ی فلسف تر و  گسترده   قطعی   م ی اما مفاه 
فلسفه  ی که موضوع واقع  ن ی شود. ا ی م  تبط مر  سم ی ال ی و ماتر  سم ی آل ده ی ا  ی الگو و کهن  ی ها به مخالفت باستان آن 

که اساس    کنم ی . اما فکر م ست ی درست ن کاماًل    طور که گلنر گفته است( ن آ شدن است ) ی صنعت همانا  مدرن  
  ش ی ب ا کم موضوعاتی که است:  ی اقتصاد  ی توسعه  رامون ی پ موضوعات مجموعه همانا  ی سف فل  ی زن گمانه  ی واقع 

  ی دوگانگ  «، خردستیزی »   سم، ی ونال ی آن از ناس  ی امدها ی و همه پ   موزون نا   ی توسعه  نظیر   اشاره شد ها  به آن قباًل  
 ی راه و طریق بازنمایی کنونی واقعیت توجه کرد. درباره   ی به موارد   باید   بافتار   ن ی . در ا ره ی و غ   ر، ی ناپذ اجتناب 

تأکید بر  با  این برداشت  دارد.    انه ی گرا ل ی تقل   ی ت ی شد، ماه   ان ی قباًل ب که    سم ی ونال ی ناس   برداشتی از که    ست ی درست ن 
به »تعلق« و   از ی ن  سم، ی و ی سوبژکت   ، ی افتگ ی ن توسعه  سم ی آل ده ی ا  ، ی اس ی س  م یس س ی موردبحث )رمانت  ی ها ده ی پد که این 

برعکس    قًای دق برداشت یادشده  .  ها را نادیده بگیرد آن خواهد ی نم اند،  نمودهای روندهای اقتصادی صرفًا    ( ره ی غ 
ی تاریخی ها در توسعه شده، به این پدیده این برداشت با تبیین دالیل مادی این اهرم تازه کسب   د. کن ی عمل م 

ها را  آن   غرولندهای خردستیزگرایی متافیزیکی است. از    ز ی تما م کاماًل    که دهد  مدرن نیرو و اهمیت واقعی می 
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کند، نه  ی م   ل ی تبد   ی ن ی ع   ی ت ی ها را به واقع رو آن  ین ا  دهد، و از ی م   رار ق   ی ماندگ عقب   ی ماد تنگناهای  در ارتباط با  
ها  آن   ی ده مدرن و سازمان   ز ی غرا   شدن دار ی ب   ، ی ست ی ونال ی ناس شوروشوق    ِین ی ع   های واقعیت اما    ی؛ طان ی راز ش   ک به ی 
 یها چهره آن   نکه ی خود را دارند. نشان دادن ا خاص    ی کننده یین تع  محرک  ْینژاد  ا ی  عیار تمام  ی جنگ شکل  به 
 . ست ی صرف ن   دار ی پد پی   ا ی   نمود ها به  به جهان ما هستند، مستلزم تنزل آن   ی دار ه ی تهاجم سرما   گر ی د 

ا   سم« ی ال ی »ماتر  ب   ن ی به  آن صحبت   ی که درباره   ست ی ن   ی ز ی چ   ی ک ی ز ی متاف   ا ی   ی ک ی مکان   ن یی تب شبه   گر ان ی معنا 
  « ی »فلسف   ی ژگ ی و   ل ی به دل   قًای که )دق   ست ی ن   ی باستان   ی جنگ فلسف  ک ی در    ی گر ی نبرد د   ی دهنده . نشان م ی کرد 

نشان    گ جن   ن ی پشت سر گذاشتن ا   ی . بلکه راه را برا در آن پیروز شد یا شکست خورد   توان ی آن( هرگز نم 
  ــ   م ی مدرن را درک کن   ی ها جنگ واژه   سازد ی است که ما را قادر م   ی خ ی تار   ا ی   « ی »واقع   ن یی تب   ن ی دهد. ا ی م 
  ی فلسفه   قامت   خود در   برافراشتن از سطح فلسفه در گذشته و    گریختن   ی برا را    سم« ی »مارکس   ی ناتوان   ی عن ی 

 . ی فلسف   سم ی آل ه د ای متعاقب    ی ها و رنسانس   « ی ک ی الکت ی د ماتریالیسم  ناهنجار » 

اجرا است. اجازه  جهات قابل  ی از برخ  د ی فرو  ن یی تب  ی ه و ی کردم که ش  مطرح  خردستیزی  ی باره در  م بحث در قباًل 
  ی ح ی مبنا و توض   ناسیونالیسم   ریز خرده و    متنوع   ی ها ده ی پد   م یی بگو   که ین بسط دهم. ا   ی را کم   تشابه   ن ی ا   د ی ده 

 یرو طفره   ی ها دارد. همه ما نسل   ی جنس   ن یی تب   ی نژندی فرد روان   م یی است که بگو   ن ی به ا   ه ی دارند، شب   « ی »ماد 
  گرا، ل ی تقل   ، آمیز ر ی )تحق   دهند می   شوند و تغییر چهره را منکر می   ه ی نظر این  که اکنون    م ی شناس ی را م   ن ی خشمگ 

  د ی فرو   ک ی دئولوژ ی ا   ی ها تفاهم سوء ناشی از  ها عمدتًا  روی طفره   ن ی (. ا ره ی و غ   ره ی و غ   ، ی آگاه   نهادن به   ارزش کم 
دهد  ی امکان را م   ن ی : به ما ا « کند ی وجه »رد نم   چ ی را به ه   ی انسان   ی آگاه   ر برت   ی زها ی چ به واقع  او    ی یه بود. نظر 

ناخودآگاه و    ی ها ها به بخش آن   ساختن مرتبط با    فرْد  خ ی را در تار   شان ی ها، کارکرد واقع آن   اهمیت راستین که  
تار  آن  اجباری رشد  ــ به دوراهه   خ ی مدفون  بنیادی و  ناخ   ی شخص های    « ل »ح نژندی  واه در روان که خواه 

کنیم   اند شده  درک  تبع ــ  به  ا   ت ی .  موردنظرمان استعاره    ن ی از  چارچوب  »ناس   توان ی م   در    سم« ی ونال ی گفت: 
د، با همان ابهام  ا فر ا در    ی نژند روان ناپذیر است که  قدر اجتناب مدرن است، همان  ی توسعه   خ ی تار   ی شناس ب ی آس 

آن    ی اساس  به  برا درونی    ظرفیت است،    گره خورده که    ر د   شه ی ر   باختگی که عقل به  شدن  کشیده   ی مشابه 
و تا   دارد   جوامع(   ی برا   منشی کودک بر اکثر نقاط جهان )معادل    و تحمیلی   ی درماندگ تنگناهای ناشی از فشار  

  ی شرط الزم برا بیانگر    یک روز   شاید   از جهان   ی در بخش بزرگ   سم ی ال ی است. سوس   ناپذیر درمان   ی اد ی حد ز 

 خطرناک است.   زنی گمانه   ن ی درمان باشد. اما ا 

 ی تاریخ فرشته 

هگل و  های  وار تکرار کردن گفته طوطی   چنین هم در غرب و    ی ن ی بدب   شه ی هم   سخن گفتم که از آن    ی شکست 
پس از    ی غرب   سم ی مارکس   ی ا نده ی طور فزا به   اضطراب شکست و    ی ها فلسفه   ن ی است. ا   بار آورده را به   نوزا ی اسپ 

بود که    ی ها البته همان آن   بندی صورت   ن ی تر ده ی چ ی و پ   ن ی رتر ی گ . چشم را تحت تأثیر قرار دادند اول    ی جنگ جهان 

این اثر با تأمالتش  است:    سیاه هوش    ن ی اثر تئودور آدورنو شاهکار ا   اخالق صغیر .  کرد   ارائه   ورت فرانکف   مکتب 
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حیات بزرگی که مکتب فرانکفورت اکنون در  پیوند را با تجدید ترین  متحْد جذاب  ی زندگی در ایاالت درباره 
ی آن  از بابت نقل دوباره ها )که  آن   ی ن ی ب ان از جه همتا  بی   ر ی تصو   یگانه اما    آورد. جا برخوردار است فراهم می آن 

این  نمی در  پوزش  بن   خ ی تار   ی فرشته   خواهم( جا  سو   ی چهره فرشته  » بود:    ن ی ام ی والتر  به  را  گذشته    ی خود 
  وقفهی که ب   نگرد ی واحد م   ی ا او فقط به فاجعه   م، ی کن ی م   ت ی از رخدادها رو   ی ا ره ی جا که ما زنج گردانده. آن بر 

  دار ی . فرشته سر آن دارد که بماند، مردگان را ب افکند ی او م  ی پا   ش ی و آن را پ  کند ی مخروبه بر مخروبه تلنبار م 
  دنی از جانب بهشت درحال وز   ی اما توفان   ، سازد   کپارچه ی د و خراب شده مرمت کند و  را که خر چه  آن   کند و 
توفان او را با   ن ی . ا ست ی ها ن بستن آن  ی ار ی  گر ی که فرشته را د  کوبد ی م  ی و  ی ها بر بال  ی با چنان خشم ؛ است 

او    ی ش رو ی پ   ها رانه ی که تلنبار و   ی که پشت بدان دارد، درحال   راند ی م   ی ا نده ی به درون آ   ر ی ناپذ مقاومت   یی رو ی ن 
 [ 3] توفان است.«   ن ی هم   م ی دان ی م   شرفت ی ما پ چه  آن   . کشد ی سر به فلک م 

بزرگ    ی رو ی ن پاد ،  ها مخروبه است. فراتر از    ده ی مناطق جهان وز   ن ی تر وفان به دورافتاده ت   ن، ی ام ی ربع آخر قرن بن   در 
  ر ی مس   ی نظر   قت ی حق   مطرح کردم ــ طور که قباًل  همان   ــ است. اما    خته ی را برانگ   ی ست ی ال ی ضدامپر   ی مبارزه 

  سم ی ونال ی که ناس   است   ی از کل روند   ی او ناش   نش ی ب   نهفته در   . وحشت نیست نهفته    جا ین فرشته فقط در ا   ب ی عج 
که در    ی چندشکل   ی ها واکنش   چنین هم و    شرفت ی پ   ی غرب   ل ی از باد اص ناشی  از آن است،    ی جهان سوم بخش 
بود، اما فقط    ی فلسف   شرفت ی شرط پ یش متحمل شد پ   سم ی ال ی که امپر   ی کرده است. شکست   جاد ی شرق و جنوب ا 

 شرط. ش ی پ   ک ی 

پ   در  آن  به    نخستین   ی برا   بایست می   آمد، به شمار می   سم« ی »مارکس چه  آن   شرفت، ی خود    ییه نظر   ک ی بار 
  ی اجتماع   ی و فلسفه( که در واقع بر توسعه   ن ی د   ن ی )جانش   ی نظر   ی ن ی ب جهان   ک ی   ی عن ی شود.    ل ی معتبر تبد   ی جهان 

  سم ی ال ی و ماتر   سم ی مارکس ی  باره در   تر پیش که    ای گزاره به    د ی است که با   یی معنا   ن ی کل جهان بنا شده است. ا 
  ی به خودی خود گر ی د   ز ی به چ   سم ی مارکس   الوقوع تعالی قریب   ی ه شود. اعالم چندبار   پیوست کردم،    ان ی ب   ی خ ی تار 

؟  باشد گذشته    ی ه شبه اال   باززایش   ن ی ا پرابهت  بدون اعالم  به بعد ماهی بوده که    1890 از   ا ی . آ است   ی معن ی ب 
و    ی واقع   ط ی شرا   ی به آرام   که است    خ ی خود تار   ن ی د. ا رسان به فرجام نمی را    کنش   ن یهرگز ا   یی اما فلسفه به تنها 

است که به نوبه خود به    ط ی شرا  ن ی کرده است. و هم   جاد ی کنم ا ی که من به آن اشاره م   ی ر یی تغ   ی را برا   د ی جد 
بر    ی نظر   ی ها بندی صورت باز   ی و راه را برا   م ی داشته باش   ی خ ی از سرنوشت تار   ی دهد تا درک بهتر ی ما امکان م 

 . م ی تر از گذشته آماده کن محکم   ار ی بس   یی مبنا 

معما   در  با  »مارکس   سم ی ونال ی ناس   ی برخورد  که  اجتناب به   سم« ی است  محدود   ی ر ی ناپذ طور  برابر    ی ها ت ی در 
  ن ی بر ا   توانست ی هرگز نم مارکسیسم  حال،    ن ی . با ا رد ی گ ی خود قرار م   محور یی اروپا   ت ی خود، ماه   ی خاستگاه غرب 

از کار بیفتند،  و  شوند    ف ی تضع کاماًل    ها این محدودیت در عمل    که ین مگر ا   ، چیره شود  نظریه در    ها ت ی محدود 
با شکست مداوم و انحطاط   ی غرب   ی دار ه ی سرما   یی گذشته که شکوفا   ی ها دهه رخدادهای    ی واسطه به    ی عن ی 

پردازی  خیال   رسد ی در نگاه اول به نظر م چه  آن   تر از کم   ی ل ی خ   د ی نظر شا م   ن ی همراه بود. از ا   پیرامون آن در  
نفت و    دکنندگان ی تول   ورش ش   ن، ی مبارزات بزرگ در هند و چ   ان ی که شاهد پا   یی ها سال باشد که طرح کنیم  
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در    چنین هم ها و  ه د ی ا   خ ی در تار   ی رسد نقطه عطف ی گذشته به نظر م   با عطف به ،  اند ه انقالب در پرتغال بود 
 ی است.  الملل ین ب   مناسبات   ا ی   کا ی آمر   ی خارج   است ی س 

حال   ی خ ی تار   سم ی ال ی ماتر   ی ه ش ی اند  ا   کوشد می که    ی در  از  حد   ش ی ب   های شالوده   ن ی فراتر  و   از    ک ی بار   تنگ 
 ای شالوده  ی وجو در جست رسد که مارکسیسم به نظر می دنبال خواهد کرد؟  ی واقع  ر ی ، چه مس کند  ی روشنگر 

شده در  ( از استدالل مطرح کرد مطرح می   شه ی طور که هم آن، همان   ی انتزاع   ی از ادعا   ز ی )متما   ی و جهان   تر ی قو 
  ی واقع   ی خ ی تار   خاستگاه به    ی عن ی باشد.    ا ه خاستگاه بازگشت به    د ی با   ی گام اساس   ک ی که    رد ی گ ی م   جه ی باال نت 
به   ن ی برده است. ا  ش ی طور نامنظم پ و به  جا ین که ما را تا ا  ی باد   منرلگاه  ن، ی ام ی بن  همتای موردنظر ی بی فاجعه 

داستان    ن ی از ا   محور رغرب ی غ کاماًل    روایتی است که    نون بر غرب است. تنها اک   ی مبتن   شرفت« ی »پ   خ ی تار   ی معنا 
که    ی ر ی تصو   ــ د  ش خواهد  بدل  مدرن    ی جهان از توسعه   ر ی تصو   مشابه با   ی ز ی چ به  که    روایتی   شود، ی ممکن م 

 . رند ی گ ی هر چند مهم، شکل م   ، رخدادهایی غرب به عنوان    ی و صنعت   ی بورژواز   ی ها و انقالب   ی در آن روشنگر 

بیازمایم و وضعیت آن را  ام،  کرده   ان ی ب   واره طرح را که به صورت    ی ا ه ی تا نظر   دهد ی به من اجازه م   تأمل   ن ی ا 
ی  ها نمونه   ن ی تر واضح مثاًل    دانست که   ای گسترده   ی فکر   ان ی متعلق به همان جر   د ی را با نظریه    ن ی . ا تعیین کنم 

 دولت مطلقه   تبارهای و    باستان   عصر   از رها  ا گذ و    ن ی امانوئل والرشتا   مدرن   ی جهان   م نظا آن همانا  

و متعاقباً    شوند ی م   مرتبط هستند که در ابتدا به مسائل جهان سوم    ی ن ی آثار محقق   ها ین . ا پری آندرسن هستند 
تفس  کل   ر ی به  خاستگاه   ی مجدد  سرما   ی ها از  آثاری اند.  پرداخته   ی دار ه ی توسعه  اروپامحور   چنین    ی ناش   ی از 

به درک    ی اب ی دست گر  بیان   همه   ن ی که با ا   ی واکنش ــ    شوند ی م   ی ناش   ی محور اروپا به  شوند، بلکه از واکنش  ی نم 
آن است. ما البته در    ی اصل   ی ها یت از مسئول   ی ک ی مدرن به عنوان    ی توسعه   یی اروپا   های خاستگاه از    ی بهتر 

 یواسطه به که  ی م ی عظ  ی ا ره ی واکنش زنج  م، ی ا کرده   ی روند را بررس  ن ی ا  ی مراحل بعد  سم ی ونال ی ناس  پرداختن به 
  ن ی شد. اما ا   جاد ی ا   ستم ی نوزدهم و ب   های سده جهان در اواخر    تر ی م ی قد   ی ه جامع   ی تر غرب بر بدنه کامل   ر ی تأث 

 تر است. گسترده   ی ه ف ی از همان وظ   ی بخش   ی ص ی تشخ قابل   نحو به   بررسی 

تاکنون    سم ی مارکس   ی ها جدل این اصطالح در  معمواًل  چه  آن   با   برداشت   ن ی مورد اشاره در ا   « های خاستگاه » 
قرار ندارند.    ی و اعتقاد   ای نظام آموزه   ک ی به عنوان    سم ی ها درون خود مارکس متفاوت است. آن   ، داده معنا می 
  و مصالح   خود ماده ی  واسطه به است که    ی حرکت   ن ی. ا گرا گرا است نه درون مورد بحث برون   ی اندیشه حرکت  

  ی شکنانه سنت   ی اراده   ان ی ، و نه ب ماده و مصالح از آن  است    ی بازتاب   ن ی بنابرا ــ  ممکن شده است    خ ی تار   د ی جد 
است که    ل ی دل   ن ی د. به هم ن که از قبل وجود دار   یی ها ها و داده ه د ی ا   ی باره تر در فشرده یا درنگیدن    خودمان، 

را به خود    ی ست ی مارکس   خ ی در تار   ذشته متقابل گ   ی ها ی و بازنگر   ها« ی ن ی از »بازب   ی ار ی شکل معمول بس   تواند ی نم 
 . ی م ی قد   م ی مفاه   ناپذیر خدشه و    تر ق ی دق   ی ها ست را ی و   و   متون   ی ی پیشگویانه ها ی بازخوان   ی عن ی   ، رد ی بگ 

ارزش ی ب   ی به معنا   ن ی است. ا   رآموزنده ی غ   ا ی   هوده ی ما ب   ی جهان فکر   ی که کاوش مجدد درون   ست ی ن   ن ی ا   منظورم 
  ی ش مجدد و کا   ن ی است که چن   ی ه ی بد   منطقًا گذشته است.    ی دهه   ی فرانسو   سم ی مارکس   بخش اعظم دانستن 
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مرتبط    معضالت باشد.    ی ک ی   د ی با   فه ی دو وظ   ن ی باشد. ا   سم ی مارکس   ی خ ی و تار   بیرونی همراه و مکمل نقد    د ی با 

ی  واقع   ی معنا بررسی    در   د ی با   کردند، ی م   ایفاد   هایشان کنش و    ها ده ی « از ا واقع به مارکس و شاگردانش » چه  آن   با 
شود. اما  درنظر گرفته    ی خ ی تار متعیّن    ط ی فکران در شرا از روشن   ی ز ی متما   ی ها نسل   های ی کنش منزله به   ها آن 

آن مسلمًا تداوم   جه ی نت   ، هیم د قرار ون مارکسیسم در . اگر  م ی است که مرکز ثقل را در کجا قرار ده  ن ی معضل ا 
  سم ی مارکس ی  در گوشه   ی و ضرور   ی اصل   ی کاال   ن ی ، خواهد بود. ا پالوده هر چند    ، معینی   به شکل   ی ا فرقه   ات ی ه اال 

عنوان  به باشد، و   ی رون ی ب  ی . در مقابل، اگر تمرکز اصل داشت خواهند   ی داران ی است و حتمًا خر  د ی عقا   ی بازار جهان 
ها  یده ا   ر ی تفس   آنگاه ها درک شود،  ه د ی ا   خ ی ( در تار ده ی نرس   جه ی فصل محدود به زمان )هر چند هنوز به نت   ک ی 

 است.   ی در خدمت هدف متفاوت   ی طور کل به 

که به آسمان    یی از آوارها   گر ی د   ی ار ی و مانند بس   تکیه دارم   نده ی به آ دیگران    چون هم .  ست ی هدف چ   ن ی دانم ا ی نم 
  ی م ی قد   ی ها از توتم   یی زدا که پس از قداست   خ ی تار   ی برا   د ی جد   ی ها حال، ساختن توتم   ن ی آگاهم. با ا   سایند سرمی 

پرتاب    ی پا   ی جلو  ا   ی ا ده ی فا د،  ن شو می ما  از    ی ا درجه   کنم ی اگرچه فکر م   ست، ی ن   نانه ی بدب   ی موضع   ن ی ندارد. 
  ت ی که در نها   ست ی ن   ن ی از ا   ش ی ب   ی ز ی چ   ن ی باور کنم که ا   خواهم ی آن وجود دارد: م   پیرامون   ی عمد   ی زدگ افسون 

رو  روبه   مان نوع با هم   خود   ی واقع   مناسبات و    مان ی زندگ   ی واقع   ط ی با شرا   ارانه ی هوش   ی با حواس   م ی مجبور شو 
درست    ن ی و مرتجع   کردند ی موضوع مهم اشتباه م   ن ی که در ا   دند ی ترس ی غالبًا در خفا م   ها ست ی . مارکس م ی شو 

ها  واقع آن ممکن است به مدرن    سم ی ونال ی ناس   خصوص   ابوالهول در   ی معما   پشِتپس    قت ی حق   که ین : ا گفتند ی م 
خود را   ی ها رسد و فرشته هرگز بال ی م  ان ی ما به پا ی با دفن همه  ها مخروبه نابود کند. سپس   شه ی هم  ی را برا 

 نخواهد بست. 

بهتر    یی است. رمزگشا   اساس ی ب   ی پرولتر   الملل بین شهر  آرمان   ی فور   های بندی صورت   ی ترس به اندازه   ن ی ا 
  سم ی ال ی ماتر » آن را باالتر از    دهم ترجیح می که    ی« علم امر پایدار ــ »امر  تواند به جدا کردن  ی معما فقط م یک  

ی غربی  ی شکست فلسفه واسطه مان، یا جدایی دانه از پوسته به بینی جهان در    ی دئولوژ ی از ا دانم ــ  ب ی«  خ ی تار 
 بیانجامد. 

 

 شود: که در لینک زیر یافته می  Tom Nairnاز    The Modern Janusای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 
https://newleftreview.org/issues/i94/articles/tom-nairn-the-modern-janus 
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جا به معنای  د شد...« در این اند با بدنی فناناپذیر زنده خواهن دارانی که مرده ی ایمان لحظه، در یک چشم برهم زدن، همه 
 ـ م.   پیروزی سوسیالیسم است 
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 تورم  یندهیآ

 

 2023 هی فور 12

 : ارنست لوهوف ینوشته

 ی : کمال خسرویترجمه

 

خوبی  به: یادداشت کوتاه ارنست لوهوف، هرچند حدود یک سال پیش انتشار یافته است،  توضیح مترجم

های آن  ی آمریکا و تنشی مالی را با سیاست اعتباری تازهداری و بحران سرمایهی بحران سرمایهرابطه

دولت آمریکا سیاست »باززایی  چه  آن  های این نوشته،لکند. بر اساس استدالداری اروپا روشن میبا سرمایه

آسایی در پی تحقق  ی مجازی غولسرمایهنامد و با اتکا به  [ میReindustrialisierung] صنعت«

کند، بلکه  داری در آمریکا کمک نمیی جهانی و سرمایهآن است، نه فقط به حل بحران کنونی سرمایه

 برد. تری راه میهای هولناکبر منطق سرمایه به بحران ناگزیر و بناخود منتج از این بحران است و به

 *** 
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(1 ) 

آدام اسمیت مدافع  یژه در نظریهمفهوم مارکسیِ پول جایگاهی و دارد. اقتصاد بورژوایی از زمان  ی پول 

جهانی است که بنا بر آن، جایگاه پولْ بیرون و منفک از جهان کاالهاست. از این دیدگاه، پول  -ی دو نظریه

ندک به  همان اندازه ادارانه است؛ خودِ پول بهی ثروتِ سرمایهگیر ارزش کاالهاست و بنابراین سنجهاندازه

تعلق دارد که چوبْ ذرع خیاط، که تعیین پارچهکنندهاین جهان  پارچه است، به جهان  ها تعلق  ی طول 

ندارند.    دیگریکروی ماهیتی بیگانه با  کند که پول و کاالها به هیچداشته باشد. در مقابل، مارکس تأکید می

حال که خود باید ارزش  ر کاال؛ در عیندر اساس پول عبارت است از بروز و تجلی بیرونی تناقض نهفته د

ای نیز باشد. یک کاالی معین این نقش را در برابر  ای داشته باشد، باید حامل ارزش مبادلهمصرفی ویژه

شود که بین  ای میی بُعد ارزش مبادلهواسطهی بیگیرد و بازنمایانندهی کاالهای دیگر برعهده میهمه

 ن ترتیب پول از سرشت کاالییْ عام برخوردار است. ی کاالها مشترک است. به ایهمه

  ی مارکسیِ پول کنند که با درنظرگرفتن تحول نظام پولی نظریهاقتصاددانان بورژوا از این نقطه عزیمت می

که مارکس  و آشکارا ابطال شده است. این ابطالِ ظاهری مبتنی است بر یک خلط مبحث. هنگامیکامالً  

پولاز   دریچهنویسد،  می  کاالی  از  نگریستن  با  اقتصاددانان  آموزهاین  مغز  ی  منظر  از  و  خود  های 

سان و  خوانند و مفهوم مارکسیِ پول را با مفهوم ریکاردوییْ هممی پولِ کاال آن را   لجوجانهشان، آلودهمه

کوشد درک  ی اقتصاد کالن میگونه قرائت فقط در این نهفته نیست که آموزهدانند. علت اینهمانند می

بر   [ بنا1جای نقد مارکسیِ اقتصاد سیاسی جا بزند.]بسیار محدود خود از تعریف کاال را صاف و ساده به

ست منقول که موضوع مراودات بازرگانی است یا بسته به این یا   جاریِ اقتصاد کالنْ کاال »چیزیتعریفِ

ی موضوع فروش کاالها تلقی شود.« هر چیز  مثابهتواند بهست که میی بازرگانی، چیزیآن نگرگاهِ مراوده

بنا بر تعریف فوق  مثالً    ت.دیگری که موضوع معامله در بازار محصوالت نیست، بنا بر این نگرش، کاال نیس

ی این تعریف قرار دارد. در مقابل، نقد  شود، اما زمین بیرون از حوزهی کاال تلقی میمثابهالکتریسیته به

کند.  دارانه تعریف میرا شکل عام ثروت سرمایه مارکسی اقتصاد سیاسی دریافت دیگری از کاال دارد و آن

روی عبارت از این نیست که در یکی کاالها مبادله  ناگون به هیچبر این اساس، تمایز بین بازارهای گو

یک  مثالً    ها فقط در انواع گوناگون کاالهاست.شوند و در دیگری چیزهایی دیگر، بلکه وجه تمایز آنمی

خود   ها خصلت کاالیی بهها و خانهداری زمینها و مستغالت وجود دارد، زیرا در سرمایهبازار برای زمین

تواند به کاال بدل  ها وجود دارد، زیرا حق استفاده از فضای مسکونی میاند و یک بازار برای آپارتمانگرفته

شدن نیروی کار به کاالیی است که متعلق به حامل اوست؛ و بخش  شده باشد؛ وجود بازار کار مرهون مبدل
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و شکل گرفته است، چراکه پول  ر این ی یک استثناء نیست: بازار مالی ازمالی نیز در این تعریف نشانه

 [ 2( به کاال بدل شود.]351، ص 25، جلد MEWی بالقوه« )تواند در »خاصیتش در مقام سرمایهمی

روی  هیچ کند، بهآوا با مارکس روابط اعتباری را نوعی ویژه از روابط کاالیی درک میکه همبرای کسی

اش را از دست بدهد. سرآخر هر  د سرشت کاالییزدایی از طال، پول ناگزیر باشبدیهی نیست که با پول

ی پول امروزین  [ همه3داند که از آن زمان چگونه پول به دنیا آمده است.]لحاظ تجربی میاقتصاددانی به

شان  هایهای تجاریْ اعتباری در اختیار مشتریکه بانکگیرد. به محض آناز روابط اعتباری منشاء می

اعتبار ثبتدهند، پولِ در گرد قرار می بانکی، بهش ]یا پولی که به  عنوان حساب  شدنش در یک حساب 

می پدید  م[  ـ  است  موجود  نتیجهجاری  مرکزی  بانک  پول  و  آید.  مرکزی  بانک  بین  اعتباری  روابط  ی 

های تجاری است. درست است که بخشی از پول بانک مرکزی در قالب پولِ نقد یا تحت عنوان  بانک

گردش می پول  رابطهمستقیمِ  میانجی  به  فقط  نیز  نقد  پول  این  اما  میکند،  جریان  به  اعتباری  افتد.  ی 

یافته را در شکل اسکناس و  خواهند که بخشی از اعتبار تخصیصهای تجاری از بانک مرکزی میبانک

آن به  بهمسکوک  کند.  پرداخت  اسکناسها  فنیْ  فدرال لحاظ  ]آلمان  کشور  این  در  بانکی  از  -های  م[ 

لحاظ اقتصادیْ فرزندانِ اعتبارند. اگر بخواهیم این روندهایی را  آیند، ولی بهی بانک مرکزی مینهخاچاپ

زبان مقوالت نقد اقتصاد سیاسی ترجمه  شوند، بهکه در الهیات اقتصاد بورژوایی »آفرینش پول« نامیده می

 [4ی مجازی نیستند.]ری سرمایهگیها هیچ چیز دیگری جز شکلی از پیدایش و پایکنیم، باید بگوییم که آن

(2 ) 

انداز ما نسبت به تطور تاریخی ماهیت  یاد آورد، چشمکه بتوان این پیوندها و پیوستارها را بهمحض آنبه

شود. از نگرگاه علم اقتصاد کالن بورژوایی، پول همیشه و سرآخر یک نماد بود و در  پول نیز دگرگون می

ه، باید بین دو فرآیند که طی چندین  کرد. اما در واقعیت، به وارون زدایی ماهیت خود را برمال میاثر پول

بهدهه از  ی گذشته  تاریخی  پولفاصله گرفته  دیگریکلحاظ  قائل شد.  تمایز  به  اند،  نهایتاً  از طال  زدایی 

ی پادشاه کاالها از تخت  مثابهمعنای تعویض جایگاه کاالیی است که نقش پول را برعهده دارد. طال به

ای بر تخت پادشاهی  معمولی کاالها قرار گرفت، در عوض کاالی تازه  یخود سرنگون شد و در شُمار توده

های مرکزی پدید آمدند، نقش  هنگام آفرینش پول در بانکای که بهکاالها جلوس کرد. مطالبات پولی

عنوان  عهده گرفتند. برعکس، عملِ کاالزدایی از پول هنوز صورت نگرفته است. این کار بهکاالی پول را به

ی میانجی راه خواهد برد،  مثابه وسیلهتصور است و به فروپاشی پول به حقیقی از بحران قابل  فرآیندی
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[ به نمایش  Hyperinflationناگزیر باید خود را در سطح رویدادها در مقام تورم تکاثری ]فرآیندی که به

ماد پول نقش خود را ایفا کند  در مقام نصرفاً    تواند[ متألهان علم اقتصاد بر این باورند که پول می5بگذارد.]

به همین عنوان عمل کرده است. اما   1971 کم از زمان الغای نسبت ثابت بین طال و دالر در اوت و دست

ی  تواند بازنمایانندهدهد، یعنی دیگر نمیاش را واقعاً از دست میبه همان مقیاس که پول سرشت کاالیی

بهسرمایه و  باشد  مجازی  صِری  نمادی  میمثابه  مثله  یا  ف  واسطه  مقام  در  نقشش  ایفای  توانایی  شود، 

 دهد.میانجی را نیز از دست می

[ بودند. Deflationهایی خالصاً ضدتورمی ] هایی که مارکس در برابر دیدگان خود داشت، بحرانبحران

بحران دربرگیرندهاین  که  ارزشها  پولی  میانجی  از  استدزدایی  در  اندک  میزان  همان  به  های  اللاند، 

های اقتصادی طرح  های مربوط به تحوالت تورمی و فراتررونده از سیکلشوند که پدیدهمارکس طرح می

اند. علت این است که او مفهوم کاالی عام را در عطف به طال مستدل ساخت و هنوز کاالیی را در  شده 

ل فروش در بازار بیرون آورده و  مقام پادشاه کاالها در برابر دیدگان داشت که خود را از ردیف کاالی قاب

ی مرده  ی کارِ گذشتهی چنین نظامی که در آن کاالی پول خودْ بازنمایانندهبه این مقام رسانده بود. بر پایه

م[ وجود ندارد. در  -است، البته امکان نوسانات قیمت وجود دارد، اما تورم سکوالر ]تورم خزنده و بلندمدت

شدن  های رکود دوباره سقوط کنند. نخست با عوضروند تا در دورانمی  ها باالهای رونق قیمتدوران

منطقی  -توان شِمای تاریخی شود. با توجه به تحول نرخ گرانی میکاالی پول فرآیند تورم سکوالر آغاز می

 زیر را، که کماکان طرحی نادقیق است، نتیجه گرفت: 
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(۳ ) 

زدایی  ی مشترکم با نوربرت ترنکله زیر عنوان »ارزشبار در نوشتهنخستینتِز مربوط به تغییر کاالی پول  

تر نیافت. عبارت »کاالی  جا بسط و توضیحی بیش( طرح شد. البته در آن2012بزرگ« )لوهوف/ترنکله  

های کاالی  ( قرار بود این نقص را جبران کند و طرحی برای ویژگی2018عام و رازهای آن« )لوهوف  

های  را ارائه دهد. متأسفانه در تالش برای بررسی پیوند بین شکل و نظام پولیِ مبتنی بر آنی پول  تازه

ــ پول  ناشی می پدیداریِ  استدالل  این  از  تازه شدندکه  و کاالی  بیــ  نوعی  پول،  تعریف  ی  در  دقتی 

ی کافی گویا و  ازهزدایی بزرگ« به اندشده در کتاب »ارزشهای طرح حال گزارهکاالی عام رخ داد. با این

آن در  بودند.  بهروشن  مرکزی  بانک  پولیِ  پول« )ص  مثابهجا »دعاوی  کاالی  در 152ی  شدند.  تلقی   )

متأخرتر ضمانتنوشته بانکهای  که  بانک  هایی  از  پول  کاالی  دریافت  برای  بودند  ناگزیر  تجاری  های 

ها و مطالبات پولی  گاهی نیز این ضمانت  ی کاالی پول تعریف شدند.مثابهمرکزی به این بانک بسپارند، به

 شان مخدوش شد. طریق مرزخیلی ساده با نامی واحد نامیده شدند و از این

اندیشهبی گزاره  دو  این  آنگمان  هردوی  زیرا  دارند،  واحدی  بنیادین  اعتباری  ی  روابط  بر  ی  سانیکها 

خود  گیرد. خودبههای تجاری منشأ میبانکی بانک مرکزی و  خود کاالی پول از رابطهاستوارند. خودبه

به و  همیشه  بورژوایی  کالن  اقتصاد  که  کنشی  همان  یکگونهدقیقاً  آن  ای  پول  جانبه  »آفرینش«  را 

کند که ظاهراً وجود ندارد؛  حال همان چیزی را تولید مینامد، در عینی آفریدگار بانک مرکزی میوسیلهبه

گمان  آید، اما بیی نهایی پدید نمیلحاظ نظری تغییری در نتیجهل، هرچند بهحا همانا کاالی پول را. با این

یا  علی ببیند  را  مرکزی  بانک  مالی  مطالبات  پول  کاالی  سلطنت  تخت  بر  کسی  که  نیست  السویه 

های تجاری ناگزیرند در طول مدت اعتبارشان نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند.  هایی را که بانکضمانت

 رود. مثابه کاالی پول، انسجام استدالل آشکارا از دست میها بهضمانت با تلقی

نکته که کاالی    اند، قابل بازسازی است. برای اثبات اینها وارد بحث و استدالل شدهکه چرا ضمانتاین

ط  وجوی نقا در جست  است که   نیقدم ا  نینخستآید که  نظر میپول فقط تغییر یافته و ناپدید نشده است، به

که تحت تسلط بازارِ کاالهای مصرفی،  ی پول باشیم. زمانیتطابق بین کاالی قدیمی پول و کاالی تازه

پذیری رسمی یا گاه این نماد پول به تبدیلشود، آن نماد پول در مراودات روزمره جانشین کاالی عام می

های بانکی  معینی از اسکناسعبارت دیگر، مبلغ  کم واقعیِ پول کاغذی به کاالی عام مقید است. بهدست

ی پول رایج  ی خود مستلزم شکلی از پشتوانهنوبهی مقدار معینی از وزن طالست. این امر بهاغلب نماینده

خزانه در  که  است  قیمتی  فلزی  نگهبا  مرکزی  بانک  میی  نیز  داری  پول  نمادهای  که  تصور  این  شود. 



1054 
 

ی این فرض است  دهندهی پول داشته باشند، بازتابتازهای از کاالی  ناگزیرند به معنای مشابهی پشتوانه

تر، متأسفانه وابستگی نماد پول به جهان  هاْ یک کاالی عام تازه هستند. اما در نگاهی دقیقکه ضمانت

ی بانک مرکزی. این نظام پولی مبتنی کاالها در نظام پولی امروز، بسیار متفاوت است با نوعی پشتوانه

دستی به اعتبار یا مستقیماً به   پیشاپیش به ارزش آینده و متناظراً فرآیندی از پیشاندازیِاست بر دست

 اندازیِ پیشاپیش به ارزشِ آینده نیستند(. ها هم فقط چیزی جز دستآورد )ضمانتکاالی پول را پدید می

ی بین بانک  رابطهافتادنِ پول نقد در  جریان توان به تصور درآورد؟ با بهاین موضوع را عمالً چگونه می

ای الزم  شود. برای این کار نه پشتوانهخود روابط کاالیی نیز برقرار میهای تجاری خودبهمرکزی و بانک

ها،  که این ضمانت و وثیقهای، فارغ از آناست، نه هیچ نوع مقرراتی برای این پشتوانه و نه ضمانت و وثیقه

ریز برای نظام پولی مبتنی بر کاالی پول  اند و نقشی شالودهفیتصادکامالً    پذیرفته شوند یا خیر. این چیزها

 تازه ندارند. 

ضمانت بهتلقی  بهگذاشته ودیعهْهای  مرکزی  بانک  نزد  بیشده  به  دلیل  این  به  پول  کاالی  راهه  مثابه 

انجامد که پرسش مربوط به کاالی پول را به غلط به پرسش مربوط به نوعی پشتوانه مرتبط و منوط  می

آید که  نظر میچنین بهمثالً    شود.حال موجب ارتکاب خطاهای دیگری نیز میکند. این تصور در عینیم

طور مشروط و به قید احتیاط قابل  ی مجازی دارد، فقط بهی پول سرشت سرمایهاین ادعا که کاالی تازه

گیرند، اما  ها قرار میر وثیقهتأیید است. هرچند درست است که بنا بر قاعده، اوراق اعتباری و سهام در شُما

ی  وجه مُعرف سرمایهتوانند این نقش را ایفا کنند و این چیزها به هیچدر اساس اشیاء و اجناس نیز می

ها و مستغالت، و از سوی دیگر حقوق بازنشستگی برای  سو خانهعنوان نمونه، از یکمجازی نیستند. به

ضمانتاین مناسبطور  هها  طال  تکلیف  بهاند؛  که  بانکخودی م  است  ممکن  است.  روشن  های  خود 

استثناء باشند. اما اگر قرار باشد  کامالً    کنند،عنوان وثیقه عرضه میها را بهگونه داراییای که اینتجاری

اهمیت نیست. این معضل زمانی  استداللی ارائه شود که از انسجام مقولی برخوردار است، این نکته اصالً بی

 مثابه کاالی پول بپذیریم. طور قطع بهشود که مطالبات پولی بانک مرکزی را بهپدید میبالفاصله نا

(4 ) 

سوی کاالزدایی از پول  ی مجازی است، بهگذار از یک نظام پولی، که کاالی پولِ آن عبارت از سرمایه

داری[ است. برای واکاوی فرآیند تاریخیْ تعیین جایگاه این  های ]سرمایهگر نقطه عطفی در دوراننشان

در موضعِ کاالی پول قرار  که کدام کاال  نقطه عطف در دستگاه مختصات تاریخی اهمیت دارد. بسته به این
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های تجاریْ اعتبارات را فقط با تکیه به  که زمانی بانکآید. ایندست میگرفته است، نتایجی گوناگون به

عادی و رایج  کامالً    آورند، تا بحران مالی اخیر، امری دست میهای مطمئن و استوار بهها و وثیقهضمانت

ویژه اعتباراتِ  ی اروپا بهی تلقی کرد. در چارچوب کشورهای اتحادیهرا حتمتوان آن  بود؛ امری که امروز نمی

ای در نجات نظام بانکی ایفا  کنندههای نقدی اضطراری در بحران مالی اخیر نقش تعیینمرکب از کمک

ی  ناگزیر باید عبور از مرز و نقطهها را یکی و همان بداند، بهها و وثیقهکه کاالی پول و ضمانتکردند. کسی

یافته تلقی کند. اما اگر کاالی پول با مطالبات پولی بانک مرکزی در قبال  ها را امری انجامعطف دوران

ی عطف  های تجاری یکی و همان تصور شود، وضع قطعاً طور دیگری است. در حالت دوم، نقطهبانک

شود، تلقی می  سانیکطالبات  زدایی از این معبارت دیگر، سرمایه زدایی، یا بهها با آشکارشدن ارزشدوران

های تجاری. بدیهی است که این رویداد هنوز بانگی است که از آینده به  یعنی با ورشکستگی نظام بانک

شود. با برتخت  رسد. در جدول باال، روند تورم تکاثری نخست با ناپدیدشدن کاالی پول آغاز میگوش می

که  حالی دهند، درزمان روی میرمِ تکاثری و کاالزدایی همنشاندنِ مطالبات پولی در جایگاه کاالی پول، تو

گیرد. گذار  های متفاوتی صورت میها در مقام پادشاه کاالها، این رویداد در زمانها و وثیقهبا تلقی ضمانت

پشتوانه بر  مبتنی  پولیِ  نظام  مرز  تکاناز  آخرین  در  پیشاپیش  گستردهْ  و  استوار  بحران صورت  ای  های 

های تورمی راه برده باشد. بدیهی است که این پدیداری آشکار از  که این گذار به گرایشآنبیپذیرفت،  

های جدی  های تجاری را بدون ضمانتهای مرکزی خود را ناگزیر ببینند بانککه بانکبحران است، زمانی

زدایی از پول تلقی کرد؛  توان نخستین گام در فرآیند کاالو معتبر با اعتبارات تأمین کنند. این پدیده را می

 شده. گمان چیزی است غیر از عملی انجامگامی که بی

ی جهانیِ آب است. پولی که روزی جایی در جهان  ی پول چیزی شبیه به چرخهتصور افواهی از چرخه

  واقع ی پولی نیز بهشود. نظام کالسیک پشتوانهخود ناپدید نمیماند و خودبهجا میپدید آمده است، همان

نحو دیگری  گمان در مورد پول معاصر و کاالی معاصر پولْ وضع بهکند. بیبر اساس همین الگو عمل می

وار. پول و کاالی پول دائماً در حال پدیدآمدن جا قضیه مربوط است به مناسبتی به حد اعالْ شبحاست. این

زمانی محدود  گیرند، همگی مدتیها منشأ مو ناپدیدشدن هستند، زیرا روابط اعتباری گوناگونی که از آن

که نظام پولی باثبات باقی بماند، ضرورت دارد که  یابد. برای آنزمان همواره پایان میدارند و این مدت

عبارت دیگر، فراتر از قبل جبران  کاالی پولِ تازهْ ناپدیدشدن دائمیِ کاالی تاکنونیِ پول را جبران، یا به

توانند پای بگیرند، باید همواره  ذار به تحوالت تورمی )تکاثری( چگونه میکند. در پاسخ به این پرسش که گ

ها قرار داد. فقدان ثبات  گزینیِ جبران کاالی پولِ قدیمی را در مرکز محاسبات و استداللاین نیاز به جای
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عنوان  نه به  شُمار آورد وهای بیماری بهمثابه نشانهتر باید بههای مرکزی را بیشدر مطالبات پولیِ بانک

شود، تلقی کرد. گذار به تورمِ بزرگْ نخست  ای که فرآیند تورم تکاثری را موجب میکنندهی تعیینحلقه

ی مجازی  عنوان شرکای بانک مرکزی قادر به تولید سرمایههای تجاری بهدهد که بانکزمانی روی می

ل، یا بعضاً، جریان مضاعف گردش پول را  طور کامکند بههای مرکزی را ناگزیر مینباشند. این وضع بانک

ای بگذارند که بیرون از بخش بانکی  ترک کنند و پول بانک مرکزی را مستقیماً در اختیار عامالن اقتصادی

 کنند. فعالیت می

پیرامون مکانیسماین تأمالت  آنگونه  به موجب  ارزشهایی که  بنابراین  پول و  از  از  ها کاالزدایی  زدایی 

ی انتقادیِ ارزش  ی پولِ مبتنی بر نظریهتر نظریهمراتب بیشگشاید، تدقیق بهراه خود را می  ی پولواسطه

سو  ی مدرن پول کمابیش به اینرساند. نظریهی مدرن پول به مراحلی حساس میرا در رویارویی با نظریه

اظ نظری، پول را بنا به  لحهای تجاری را از نظام پولی کنار بگذارد. این دیدگاه بهگرایش دارد که بانک

آفریدهکند و پولی را که در حسابماهیت آنْ مخلوقِ دولت تلقی می ای  های جاری در گردش است و 

لحاظ نظری،  کار، نه فقط به(، اما با اینWray 2018داند )مثالً ر. ک.  اهمیت میخصوصی است بی

به نیز مدعی چشمبلکه  واقعی  »پرو لحاظ  از  نوعی  برای  اینژهاندازی  است.  بانکی اصالحی«  های  که 

دهند، از منظر دیدگاه مذکور،  های مرکزی و نهادهای غیربانکی قرار میتجاری خود را در حدفاصل بانک

چه آن  پوشی کند. بنا برتواند از آن چشمراحتی می داری بهای غیرضروری است و اقتصاد سرمایهراههبی

دانیم، برای برجا ماندنِ سرشت کاالییِ پول و ثبات ارزشِ پول، این موضع حتی میپیرامون این موضع  

ی مدرنِ  ی نظریهی مرکزی اندیشهپوشی کند. واقعیت بحران در هستهتواند از زوائد ظاهری نیز چشمنمی

ای برای  هروی راه چارکند، اما تحقق این نظریه برخالف باور مدافعان این دیدگاه، به هیچپول نفوذ می

سرمایه بحران  از  بهپرهیز  نمیداری  بهدست  برعکس،  تازهواسطهدهد؛  کیفیت  بحرانْ  نظریه  این  ای  ی 

 یابد.می

(5 ) 

ی انتقادی ارزش نقش ایفا کرد. در همان آثار مشهورِ  گیری نظریهها در شکلموضوع تورم از همان آغازه

های  گیرِ نرخ تورم در سالرفتِ چشمد که مسئولیت پسقرن بیستم این تز طرح ش  90 یانتشاریافته در دهه

افسارگسیختهبرعهده  80 یدهه پویاییِ  سرمایهی  نظریهی  نویسندگان  زمان  همان  بود.  مجازی  ی  ی 

محض  زمانیِ ضعف رشد و تورم، بهو هم  70 یهای دههکردند که رکود سالبینی میانتقادی ارزش پیش

یافته بازخواهد گشت. من  ناپذیر و در شکلی شدتای اجتنابگونهمجازی به  ی یافتن پویایی سرمایهپایان
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را کماکان درست می اتکاء به تأمالت مبتنی بر  این تخمین  با  اثبات آن  با قید این نکته که  البته  دانم، 

 ای تغییر کرده است. کنندهنحو تعیینی پول بهنظریه

انتقادی ارزش وجود داشت و امروز هم  در بحث نظریهی استداللی که زمانی  تر از همه، سلسلهمهم ی 

انتقاد )ازخود( میهنوز مطرح می ندارد و شامل  از روزهای قرن گذشته  شود، دیگر اعتبار  شود. در یکی 

ی  [ کرد: او متوجه شد که هرچند در زبان آلمانی واژهlinguistischشناختی ]روبرت کورتس کشفی زبان

های فروش درنظر گرفته شده است، اما در فضای  ی افزایش قیمتنامیدن پدیده [ برای  Inflationتورم ]

  رود. کار میشده نیز بهگذاریتر اموال سرمایهی »تورم« در ارتباط با ارزیابی بهتر و گرانزبان انگلیسی واژه

های  خی از زبانشود. گاه برها« توصیف میی قیمت سهام با اصطالح »تورم قیمت داراییسیر فزایندهمثالً  

این ارتباطدیگر  بیان میگونه  آلمانی  زبان  از  بهتر  را  ارزیابی مضاعف  ها  ]کورتس[  روبرت  نظر  از  کنند. 

لحاظ  لحاظ محتوایی خویشاوندند، بهی تورم یکی از این موارد است. این اصطالح دو پدیده را که بهمقوله

ی این تِز بود که  ها« بیان خالصه و فشردهداراییکند. اصطالح »تورم قیمت  هم مرتبط میزبانی نیز به

منتقل، و در آن  70 یتورم آشکار دهه به سپهرهای دیگر  پولِ مازاد  بلکه  ناپدید نشد،  جا  درواقع هرگز 

بازگردد. این پول اگر با بازار کاالهای   ذخیره، شد تا دیر یا زود روزی دوباره به قلمرو »اقتصاد واقعی« 

 کرد. ها را به اوجی نجومی پرتاپ میشد، قیمترو میروبهمصرفی 

داد که نگرگاه  واقع فقط نشان می ای استداللی از سرِ ناگزیری بود و دراین روایت همواره فقط زنجیره

دست است.  ای برای پول، تهیتا چه حد از لحاظ برخورداری از نظریه  90 یی انتقادی ارزش در دههنظریه

ی  شود. افزایش ثروت انتزاعی در شکل سرمایهسری میموجب گیجصرفاً   لحاظ مقولیبه چنین رویکردی

عالوه، روایت مذکور منطبق است بر  ی پولی. بهکاهیِ واسطهمجازی چیزی است سراسر متفاوت با ارزش

د. این  دهبار ایجاد شده است، همواره به هستی خود ادامه میی کاذب که پولی که یکاین تصور عوامانه

ی مجازی  کند. اما جهان سرمایهتصور، شباهت جریان گردش پول و گردش آب را واقعاً جدی تلقی می

مانند خزینه یا انبار آب نیست که محتوایش دیر یا زود روزی دوباره در جهان کاالهای »حقیقی« جاری  

ی مجازی در صنایع  هی مجازی( چیز دیگر و مضاعفی است. پویاییِ آفرینش سرمای شود. نقش )سرمایه

جای و  انباشت  موجب  سودآوریگزینآینده  میسازیِ  آفرینش  ای  پویاییِ  است:  غایب  اینک  که  شود 

رفته را دوباره برقرار  اند، سودآوریِ ازدستهایی که دچار نقصان تولید ارزشی مجازی در بخشسرمایه

های پولِ زائدِ  معضل پیشِ روْ باران تودهگاه  ی مجازی دچار فروپاشی شود، آنکند. اگر نظام سرمایهمی
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اند(، بلکه فروپاشی انباشت و از  ها نیز از ارزش ساقط شدههای مالی نیست )چراکه آنشده در خزانهذخیره

 کند. ی دیگری بر نظام پولی وارد میی خود ضربهنوبهدست رفتن سودآوری است که آن نیز به

 . 2022(، فوریه  KRISISس«)ی »کریسی : نشریهی فارسی منبع ترجمه

 

 :هایادداشت 

 . فرهنگ اصطالحات اقتصادی گابلر [. 1]

نامد. در حقیقت نیز این کاال از قوانین حرکت  [ می sui generisهمتا ]یا خودویژه  مارکس این کاال را کاالی بی  [. 2]

( شرح  2018ی دیگری )لوهوف،  را در نوشتهی پول که آن اند به نظریه ی خویش برخوردار است. این تأمالت معطوف ویژه

 ام.داده 

 Binswangerتوان نزد بینز واگنر ) اش را می ی »فرآیند آفرینش پول« و تطور تاریخی شرحی بسیار روان درباره  [. 3]

 یافت.  57- 126( در صفحات 2015

یافته دوباره دریافت  شکل افزایش را بهدهد تا بعداً آن  کند، مبلغ معینی پول میگذاری می که پولش را سرمایه سیک  [. 4]

سپارد. هر دو طرف  گر دیگری می را به کنش شود که آن  ی پولی بدل می طریق به سرمایه کند. پول برای صاحبش از این 

شدن مبلغ  زمانی که این پول به دیگری سپرده شده است، نوعی مضاعف دت کنند. بنابراین برای ماین پول را استفاده می 

گیرد. مارکس این  ی سرمایه نیز قرار می کنندهی پولیِ عرضه آید. در کنار مبلغی که سپرده شده است، داعیه پول پدید می 

ینش پول از سوی بانک  ( آفر2014 نامد. )برای شرح تفصیلی این موضوع ر. ک. لوهوفی مجازی می داعیه را سرمایه 

با شکل  مقایسه  در  آفرینش سرمایه مرکزی  دیگرِ  نشان های  اوراق قرضه،  یا  مانند صدور سهام  ویژگیِ  ی مجازی،  گر 

 متفاوتی است. 

داری در گذشته نیز وجود داشت. البته این تورم در گذشته اغلب به معنای انهدام  تورم تکاثری در مراکز بزرگ سرمایه   [. 5]

یک کشور در اثر ویرانی ناشی از جنگ بود. در این مورد کافی است به تورم تکاثری بعد از جنگ جهانی اول  پول ملی  

بار تجزیه و فروپاشی نظام  کند، این سوی آن حرکت می دارانه بهفکر کنیم. گریزگاهی تاریخی که نظام جهانی سرمایه 

آمیز نظام پولی را بر  و موفقیت های اخیر، آغاز کار دوباره تگی طور اعم است. این گریز، با توجه به ورشکسجهانیِ پولی به

 کند. اساس الگوی اصالحِ ارزی در جهان، منتفی می 
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 :هانی ماش یقطعه یفراسو

 سال  45مارکس پس از  یها«نیماش یهاادداشت یو »  یباوریدارهیپساسرما  ،یپساکارگرباور

 

 2023 هی فور 19

 تسیپ یهر  کی: فردرینوشته

 کزادی: سهراب نیترجمه

 

 چکیده

نوشته{  2017سال   این  انتشار  میچهل  }سال  سال  »یادداشتوپنج  انتشار  نخستین  از  که  هایی  شود 

ی پیش  گذرد. در مقالهمیاقتصاد و جامعه    یها«ی مارکس به زبان انگلیسی در نشریهی ماشیندرباره

[ postoperaistی پساکارگرباور ]ی مارکس از آن پس چگونه در اندیشه«شود که »قطعهرو نقد می

ی چپ امروزین اثرگذار  چگونه همین مسئله از رهگذر آثار پل میسون بر اندیشهکاربرد دیگری یافت و  

پذیری« و  ها نوعی »بحران سنجشی ماشینشده است. تغییرات کار سبب شده است که هواداران قطعه
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 Newباره از جریان »بازخوانی جدید مارکس« ]کمونیسمی آغازین را مسلم بدانند. من برای بحث در این

Reading of Marxهای  وجدلگیرد که بحثگیرم، جریانی که بحث را از جایی از سر می[ بهره می

متوقف شده بود. من با تکیه بر نوعی واکاوی ارزش در حکم    1970 یدر دهه  اقتصاد و جامعه  ینشریه

ی  طعهکنم که چنان دریافتی از قشکلی اجتماعی که پشت به روابط اجتماعی ستیزآمیز دارد استدالل می

ی جامعه مغایر است و پیامدهایی  ای انتقادی دربارهی نظریهمثابهها با نقد اقتصاد سیاسی مارکس بهماشین

 ی ما دارد. برای پراکسیس چپ زمانه

 مقدمه

شمار از میراث آثار بزرگ  ها فقط بر صفحاتی انگشتسایر دوران  چونهمورزی چپ این روزها نیز  سیاست

ی پیش رو در کانون آن قرار  ست که نشریهچطور چنین شد حکایتیکه  این  تکیه دارد ــ وکارل مارکس  

بنا بود بعدتر به  چه آن های یادداشتی برای(، دفتر1973ی مارکس )گروندریسهای کوتاه از دارد. چکیده

 Economy]  اقتصاد و جامعهی  در نشریه  1972( تبدیل بشوند، نخستین بار در سال  1973)  سرمایه

and Societyها«  ی ماشینهایی دربارهزبانان قرار گرفت. در آن زمان »یادداشت[ در دسترس انگلیسی

نامیده1972)بروستر،   دیگری شناخته میمی  (  عنوان  با  امروز  و  ماشینشود: »قطعهشد  ،  1973)ها«  ی 

ها« را بنا به این مالحظه معرفی کرده  (. مترجم، بن بروستر، »یادداشت1972( )بروستر،  704-706صص  

بتوان آن را  چه  آن  از تا آن زمان »به شهرتی دست یافته است بسیار بیش  گروندریسهدید  بود که می

امروزه شهرت به یکی از   (.236، ص 1972ای در باب اقتصاد سیاسی دانست« )نویسِ رسالهناشی از پیش

ی  ی حاضر به اندازهرود در سدهکه احتمال مینویس رو کرده است. و با توجه به اینهای این پیشپاره

اکنون در  داری همی گذشته خوانده و مرجع شود، دیدگاه آن مبنی بر سقوط سرمایهدر سده  مانیفست

های چپ میانه.  های پرفروش و مدار سیاستسراسری، کتابشود: مطبوعات  نقاطی دور از انتظار نمودار می

 ;de Brunhoff, 1973; Pilling, 1972وجدلِ پاگرفته در آن زمان )ی پیش رو بحثدر مقاله

Tribe, 1974  به نزدیک  در چارچوب همین   45(،  استقبالی  برای چنین  شرایط  که  آن  از  سال پس 

هایی آماج نقد قرار  شود. به این ترتیب، ایدهروز میتازه بهصفحات مهیا شد، در راستای پدید آوردن بحثی 

ی نفوذ  آیند که به واسطهشمار میها بهی ماشینآور قطعهگیرند که مبنای جان گرفتن دوباره و شگفتمی

بندی دوباره و امروزی آن در  ( و قالب2001آنتونی نگری )هارت و نگری،    پساکارگرباوری پابرجای  

وری چپِ  ی سخن( بخشی از زرادخانهa2015  ،b2015ی پل میسِن )شدهباوریِ« ارائهداری»پساسرمایه

 ویکمی شده است. بیستی سده 
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وقوع  کند که این روزها چون سخنی در باب حقیقتی درحالمارکس در این قطعه طرحی از آینده ارائه می

تر بر دانش  یابد. تولیدْ بیشها و دانش در تولید گسترش میماشینکارگیری  شود؛ بهبدان بشارت داده می

کارِ  کنند و نقش زمانمیها را از بند کار آزاد  ها انسانشود تا بر کار و زحمت جسمانی. ماشیناستوار می

  شود. رهایی زمان کار از قید ارزش تر میتر و بیشرسد و وقت آزاد بیشمستقیم در زندگی به حداقل می

ی اجتماعی  نوعی توسعه  انجامد و با این حال این جهش فناورانه امکانداری میای به بحران سرمایهمبادله

کند. کارگران، آزادشده از قید تبعیت جسمانی از وسایل تولید، از نظر فکری  را در ابعادی وسیع فراهم می

هیچ اجباری در قالب   آمده است بی  وجودکنند. این »عقل عمومی« که آزادانه بهو حس همکاری رشد می

ی سرمایه باشند فقط در  که بخشی از رابطهشود و کارگران بیش از آنی ثابت دوباره وارد تولید میسرمایه

 اند. خالصه امکانی فراهم شده است برای نوعی کمونیسم آغازین. ی آن جای گرفتهحاشیه

ای سیاسی پیرامون  ( هنگام ساختن پروژهb2015میسِن )   چون همداری  پردازان امروزیِ پساسرمایهنظریه

دهند که پساکارگرباورانی چون آنتونی نگری دو دهه پیش آغاز  این پیشگویی همان مسیری را ادامه می

ها و تغییرات تجربی  ها در طول زمان همواره نوعی چرخش در ایدهی ماشینکرده بودند. در بازخوانی قطعه

،  2003قول توبرن )شته است. تفسیر این قطعه در فضای حاکم کارگرگرایی در ایتالیا بهمرتبط با آن وجود دا

آن80ص   از  بیش  تفسیری  چنین  است.  بوده  مقدس«  کتاب  تفسیر  به  شبیه  »بسیار  حاصل  (  که 

چندباره»عینیت »بازگویی  از  باشد  قطعه  این  نگارشی«  حقیقت  به  »بافتارهای  بخشی  در  آن  ی« 

ماجتماعی ترکیبتاریخی  از  بهبندی شکلتفاوت که بخشی  ناشی  شمار میهای گوناگون سیاسی  آیند« 

گردد  ی گروندریسه بازمینگری در پاریس درباره  1978های  گیری آن به سخنرانیی آغاز اوج شود؛ نقطهمی

با نام    1990ی  ها در دههی ماشین( منتشر شده است. قطعه1992)  مارکس فراسوی مارکس   که 

واکاویالهام از  بخش  پساکارگرباور  جدیدهای  ،  1]اقتصاد  )الزارتو  بود  غیرمادی«  »کار  و   ]1996  .)

( شروع نشده بود، رویداد  2001هارت و نگری )  امپراتوریِ  تاریخی مداوم آن تا پیش ازبازگویی اجتماعی

ها ی ماشینر قطعهشده درساند که شرایط توصیفگیری  بود که نگری را به این نتیجه  اقتصاد جدید 

 اکنون تحقق یافته است. هم

ی  ( رواج یافت، بعدتر در مبارزات ابتدای سده2001)  امپراتوری ی کتاب پرفروش  این نگاه که به واسطه

به جنبش    2008ی پسابحران  های آن در خالل دورهسازی اثرگذار شد. پژواکبیستم برای تغییر جهانی

ی  ی دههمحور در میانههای دولتها به سیاستازپیش چپگرایش بیش  اشغال و روشنفکران آن رسید و با

انتخابات  2010 و  پوپولیسم  قالب  پساسرمایهدر  رسید.  خود  اوج  به  )میسن،  داریگرایی  (  a2015باوری 

خودکار  کامالً    (، کمونیسم تجملی2015ِ[ )ویلیامز و سرنیچک،  accelerationismگرایی ]بخشیشتاب
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گام با تصاحب سطوری از  بهها هستند. این قطعه گامی ماشیندار قطعه( همگی ازبنیاد وام2015)بستِنی،  

این تحوالت یعنی خود    ینشریات سراسری جایگاهی در آگاهی عمومی یافته است. و در واکنش، قابله

 داند. ها را درخور ستایشی پرشور میدر مقابل، خروجی آن ( 2015نگری )

سیاسی بوده است -ترین چرخش همانا میزان پذیرش چنین نگاهی در دنیای حزبیاین میان نامنتظرهدر  

دینرستین،   و  حزب  2017)پیتس  این  اخیر  گردهمایی  در  بریتانیا،  کارگر  حزب  رهبر  کوربین،  جرمی   .)

گیری  موضع  (. این2017ی خودکارسازی را ستود )دیکسِن،  »سازشی نو بین کار و اوقات فراغت« در نتیجه

هاست که فعاالنه از هواداران میراث پساکارگرباوری مشورت گرفته  گذاریروندی از تحول سیاست پیامد

باوران و  داریاز پساسرمایه  2016 ی حزب مخالف دولت، در سال ی کابینهاست. جان مکدانل، وزیر سایه

ذاری حزب کارگر که در دیدگاه کنونی  گهای سیاستگرایان برجسته دعوت کرد تا برای کارگاهبخشیشتاب

بستانی  جا بدهاصطالح »انقالب صنعتی چهارم« نقش داشته است سخنرانی کنند. در اینی بهحزب درباره

حامیان اصلی کوربین هستند   ها از جملهی ماشیندر کار است که شاهدیم روشنفکرانِ مروِج دیدگاه قطعه

میسن،   به  جشنواره2016)بنگرید  در  نام  (.  با  بزرگی  دگرگونی   The World]  شده جهان 

Transformedی پایان  ها از خودکارسازی و ایدههای آنی گردهمایی اصلی حزب، ارزیابی[در حاشیه

های گوناگون حاکی از نهایت استقبال از  آمیزی طیفاین درهم شود.کار وارد حیات فکری جدید حزب می

هاست. از همین مسیر است که این قطعه به شهرت رسیده است، از طریق آثار نگری و  ی ماشینقطعه

ی  ؛ مسیری که در مقالهداریپساسرمایهپساکارگرباورها تا ترویج آن در کتاب پرفروش میسن با عنوان  

 کنم. حاضر آن را دنبال می

ویژه در  به اهمیت واقعی نگری ــست در راستای کمک به شناختِ ی پیش رو کوششیاز همین رو، مقاله

ست:  های سیاسیــ از این نظر که از عوامل مؤثر بر نسلی از رادیکال هایش با همکاری مایکل هارتنوشته

تغییر جهانیاز جنبش در دهههای  و  بخشیباورها«، »شتابداریتا »پساسرمایه  2000 یسازی  گرایان« 

خودکارِ« امروزی و جنبش سیاسی کوربنی که اینک فرصتی برای  کامالً    »باورمندان به کمونیسم تجملیِ

ها  شود که استقبالِ این روزها از این ایدهشنیده شدن صدایش یافته است. از این چرخشِ آخری روشن می

ها از هرگونه سنت آتونومیستیِ اندیشه و کنش سیاسی و رفتن به سوی برگردانی  به اعتبار کنار کشیدن آن

های اجتماعی  ترها مختص جنبشپیشچه  آن  ساز جن  است  دموکراتیکساالرانه و سوسیالاساساً دولت

آمیز برای چپگرایی خاص جنبش اشغال که معموالً برخاسته از آثار نگری  رادیکال بود ــ چرخشی طعنه

عنوان  هتوان ناشی از مزیتی دانست که ببنیاد در این فضاها را میی قطعهتصور شده است. رواج اندیشه

ی پیش رو نشان  دموکراتیک دارد. در نوشتهی سوسیالزدهآغازگاهی نیروبخش برای احیای سیاست بحران

 شود که شاید باید جای دیگری در پی منابع نظری تازه گشت.  داده می
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مقاله این مجموعهدر  حاضر،  درهمی  ایدهتافتهی  الهامی  که  بدیل  مارکسیسمی  بر  تکیه  با  از  ها  گرفته 

  جدید  بازخوانیگیری بدیع از این  شود. بهرهی نقد گذاشته میمارکس است در بوته  بازخوانی جدید

ی کنونی و رایج چپ از این جهت در چارچوب آثار موجود در نقد نگری جای با هدف تأثیرگذاری بر اندیشه

ی درک پساکارگرباوری از  نحوهناپذیر  گذارد که جزء جداییای دست میگیرد که بر نقاط کور نظریمی

جا این  تر شده است. در اینتر و مخربها است و در آثار پیروان امروزی نگری مدام پررنگی ماشینقطعه

( که بهترین راه برای بررسی میمون شناخت انسان است، کماکان ابزاری  105 ، ص 1973باور مارکس )

  چنینهمها با نگاه به برداشت خاص پساکارگرباوری از آن، و  ی ماشینآید برای شناخت قطعهشمار میبه

حوزه در  قطعه  از  بعدی  برداشت  به  نگاه  با  پساکارگرباوری  خود  به  شناخت  امروزی  باورمندان  آثار  ی 

توان از منظر واپسین مرحله شناخت. من هنگام  ی پیشین توسعه را بهترازهمه میداری. مرحلهپساسرمایه

شوم که  ویژه بر آثار میسن متمرکز میمرور پیدا کرده است بهای که آثار نگری بهی تازههاموشکافیِ طنین

های مارکس  ی ماشینو سایر جاها از قطعه  امپراتوری در عصر ما حامل اصلی بازخوانی خاص حاضر در  

پساکارگرباوری از  راستی پرنفوذترین هوادار نوع دریافت  که به  ،داریپساسرمایهاست. کتاب او با نام  

ماشینقطعه همی  همههاست،  نوعی  هم  مجموعهسازیفهمزمان  در  بلند  جایگاهی  به  که  آثار  ست  ی 

ای پساکار  [ آینده unfoldingنمایی ]پساکارگرباوری دست یافته است و هم نگرشی پابرجا مبنی بر رخ 

باره که آثار هارت  او در اینست چندان جدی که ارزش بررسی مستقل را دارد. حاصل کندوککه کوششی

تأثیر داشته است پرده    داری پساسرمایهها در کتاب  ی ماشینی قطعهی ارائهدر نحوه  و نگری چگونه

ای رادیکال تا رسیدن به خوانندگانی پرشمار طی کرده است. این کندوکاو در  دارد که ایدهاز مسیری برمی

ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تازه  ها برای دورهی ماشینبازتفسیر قطعهپی در یافتن آن است که هنگام  

 چیز نادیده گرفته و چه چیز حفظ شد.

ی  ی اصلی را در نوع برداشت معاصر از قطعهی حاضر چنین است: در بخش بعدی سه جنبهساختار مقاله

شده در  باور که شرایط توصیفکنم؛ یکم، این  ها، در آغاز در نگری و اینک میسون، شناسایی میماشین

ی  ی سنتی کار پایهای دور وجود دارد. دوم، استفاده از نوعی نظریهاین قطعه همین حاال و نه برای آینده

ای برای کار  که این شرایط چرا و چگونه به توانایی سرمایه برای فراهم کردن سنجهارزش برای فهم این

که همین مسئله به نوعی بحرانِ  زند. سوم، اینرمادی« لطمه میی »تولید غیهای تازهشده در شکلانجام

شود. در بخش سوم،  داری میانجامد که اینک در جریان است و سبب فروپاشی سرمایهقانون ارزش می

با نگاهی به یک بازخوانی بدیل از رابطهروم و پیامدهای نظری خاصِ این ایدهتر میپیش ی بین  ها را 

ای طرفدار بازنگری در  شده است: شاخه  « ارائهمارکس  دیجد  ی بازخوانکنم که در »بررسی میارزش و کار  

در    1970 یرود که در اوایل دهههای مربوط به ارزش، پول و کار میتفسیر مارکس که از نو سراغ بحث
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بر این نکته    مارکس  دیجد  یبازخوان ی  [ مطرح شده بود. شاخهاقتصاد و جامعهی پیش رو ]نشریه

و جاهای    سرمایه   ی ارزش مارکس درها چگونه با سیر تکامل نظریهی ماشینگذارد که قطعهدست می

طور منطقی به درک چگونگی  کند بهبینی میخوانی چندانی ندارد و چرا آن نوع بحرانی که پیشدیگر هم

ای که این  ی حاضر، خطاهای نظریدر بخش چهارم مقاله پیوند کار و ارزش در آثار بعدی او متکی است.

کنم آورد نظر به پیامدهای سیاسی مخربشان بررسی شده است. در این بخش بررسی میمسئله به بار می

های تغییر اجتماعی  سازی پروژههایی برای نوع درک و پیادهها با فراهم آوردن داللتی ماشینکه چرا قطعه

باور« از جمله سرنیچک و ویلیامز  داریی »پساسرمایههای اندیشهنمونهکه در آثار نگری، میسن و دیگر  

قوه میشاهدیم،  تسخیر  را  امروزی  چپ  خیال  نتیجهی  پایان،  در  میکند.  روشگیری  که  های  کنم 

انتقادیمحتاطانه و  نظریهتر  برای  توسعهتری  برابر  در  ایستادگی  و  تا  ی سرمایهپردازی  است  داری الزم 

ها خواهان تحقق آن  ی ماشینورزی چپ باشد که هواداران قطعهی آن نوسازی در سیاستده کننتکمیل

 هستند.

 های ماشینی حاضر در قطعههای اصلیِ اندیشهویژگی

ها را با نیای پساکارگرباور آن  ی ماشینباور از قطعهداریی پساسرمایهسه ویژگی اساسیْ برداشت اندیشه

ی تغییرات محل کار  شده در این قطعه پیشاپیش در نتیجهاین ادعا که طرح توصیفدهد. یکم،  پیوند می

ی ارزش مارکس است. این بازخوانی به این  ای از نظریهکارگیری بازخوانی ویژهمحقق شده است. دوم به

منظور اعمال شده است تا ویژگی سومی از خصلت کار مدرن نتیجه گرفته شود: نسبت دادن نوعی بحران  

بینی شده است. ی ماشین پیشگونه که در قطعهداری معاصر همانپذیری}مقدار کار{ به سرمایهنجشس

ها بنا به ترتیب حضورشان در آثار نگری و پیروانش، و امروزه  در بخش حاضر به هر یک از این ویژگی

 پردازم. میسن می

آالت در فرایند کار جانشین کار انسان  دهد که چگونه رشد ماشینها شرح میی ماشینمارکس در قطعه

ی  برد؛ رشتهی فعالیت تولیدی انسان به حاشیه میعنوان سنجهشود. همین مسئله نقش زمان کار را بهمی

مبادله ارزش  و  کار  زمان  کمیِ  میپیوند  قطع  »بحران  ای  همین  پساکارگرباورها  نگاه  در  شود. 

که  سنجش است  ارزش«  قانون  »بحران  یا  گریبانپذیری«  سرمایهامروزه  )پیتس،  گیر  است  شده  داری 

a2016برداشت از قطعهداریهای پساکارگرباورانه و پساسرمایه(.  به شیوهی ماشینباورانه  ی  ها، هریک 

( تا فرض  113-114، صص  2012دهند )نویس،  های امروزیِ کار را دستاویز قرار میخاص خود، دگرگونی

پذیری بگذارند که ریشه در پیدایش »کار غیرمادی« دارد )الزارتو  دِ سنجشرا بر یک بحران پیشاپیش موجو

اندارد  (. این بحرانْ عناصری را به کار می474، ص 35، ش 2015بنگرید به فون ایکلن،  چنینهم، 1996
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های  یمندتوانآمدند:  شمار میشد، نسبت به فرایند تولیدْ بیرونی بهطور که ادعا میکه در گذشته، همان

کرد، اینک به  بینی می ها پیشی ماشینقطعهچه آن به این ترتیب،شناختی، همیارانه و عاطفی؛ وقت آزاد. 

 . ست واقعیت بدل شده ا

ترین توجه عمومی و استقبال سیاسی برخوردار  میسن هنگام بازگو کردن چنین شرحی که امروزه از بیش

شر تفسیر  این  با  میاست  سرمایهوع  که  شکوفایی  کند  پیامدهای  کردن  مهار  تکاپوی  در  معاصر  داری 

ی قدیمیِ  کند و رابطهزند، حقوق مالکیت را تضعیف میاطالعات است که »سازوکارهای بازار را برهم می

توانایی  (. کاالهای اطالعاتی در مسیر 112ب، ص 2015برد« )میسن، دستمزدها، کار و سود را از بین می

گذاری بر اساس  ای که قیمتی نهایی صفر قرار دارند. وفور این کاالها با کمیابیپایان با هزینهتکثیر بی

[ ارزشْ  peer to peer productionها ]ترازباز و همگیرد منافات دارد. در تولید متنآن صورت می

مبادله هدفِ  با  مزدی  کار  میورای  آفریده  غیرپولی  )ی  که  131ب، ص  2015شود  روست  همین  از   .)

برمیسرمایه را  تولیدی  نیروهای  چنان  اطالعاتی  آن  داری  اجتماعی  روابط  چارچوب  در  که  انگیزد 

دهند. در نظر میسون  سنجی و دستبرد سرمایه نمیاند. کاالهای رایگان و وقت آزاد تن به کمیتمهارنشدنی

 مارکس است.  های ی ماشینهمین روایت است که پیام راستین قطعه

ی تاریخی دیگری  ی بازرمزگذاری آن در برههها، با نحوهی ماشینمیسن، نظر به چنین تفسیری از قطعه

رسید نوعی اقتصاد جدیدِ شوم در راه بود. ظهور  ای که در آن به نظر میاختالف چندانی ندارد، آن برهه

زمینه پسافوردیستی  خدماتی  خاصِاقتصاد  بازخوانی  برای  بود  قطعهای  از  پساکارگرباوری  ماشین  ها  ی 

باب  چونهم در  ) چه  آن  حکایتی  برای آن ساخت.  1996موریتزیو الزارتو  را  ( اصطالح »کار غیرمادی« 

»که براساس کار فردی    روداند که این شکلِ تولید فراسوی »آن تصاحب ارزشی« میهارت و نگری مدعی

اندازه جمعی  مییا  )گیری  ص  2004شود«  کار  113،  مهار  که  چرا  فرمان    چونهم(؛  تحت  گذشته 

است. انبوهه در نظر هارت و نگری حاکی از    دارانه نیست بلکه از کارکردهای خودسامان »انبوهه«سرمایه

وارِ  رگر یدی مذکر و سفیدپوست نمونهجایی بنیادین در پرولتاریا و جنبش کارگری است، از کایک جابه

، ص  2001[ )singularitiesها« ]اصطالح »تکینگیی سیال و گوناگون از بهپیشین به نوعی مجموعه

بی53 تولیدگری  شبکهاندازه(.  طریق  از  انبوهه  رسانشی  ] های  عاطفی  communicativeپذیر  و   ]

واجدِ  محقق می کار  حالت،  این  در  است.  ارزشیِ » مندتوانشود.  فعالیت خود  از خالل  افزایی خویش« 

آفرین« هستند  ها و دانش انسان« به جای نیاز به سرپرستی سرمایه »مستقیماً ارزش»استعدادها، توانایی

(، همین  22-23، صص  1996کند )(. و چنان که ویرنو اشاره می132-133، صص  2009)هارت و نگری، 

 ها از آن با عنوان »عقل عمومی« یاد کرده است.ی ماشینمارکس در قطعهست که  شکل کنونیِ آن چیزی
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ی غیرمادیِ کلیتِ جامعه« جای گرفته است.  های خودفرمان آن در »حوضچهی الزارتو فعالیتبه نوشته

توان آن را با چاردیواری کارخانه تعریف کرد. از  پس چنین کاری »آشکارا به چشم دیدنی نیست« و نمی

شود. به عبارتی زندگی از کار  ست که »بازشناختن زمان فراغت از زمان کار مدام دشوارتر میهمین رو

اند که همین امرْ بحران ارزش،  (. و پساکارگرباورها مدعی137-138، صص  1996شود« )جدانشدنی می

ون برای  کند. تالش میستر میها وصفش رفته کاریی ماشینزمان کار، را که در قطعه  در جایگاهارزش  

کند جز تکرار دقیقاً همین روایت  زدگی آن کاری نمیی بحراندموکراسی رادیکال در دورهنوسازیِ سوسیال

 که از نو برای طرح یک »اقتصاد جدیدِ« جدید بزک شده است. 

رسیم. در این سنت فکری آگاهانه  ی ماشین میی اساسی درک معاصر از قطعهجا به دومین جنبهاز همین

لحاظ  شود و این نظریه بهی ارزشِ ارتودوکس مخالفت میی کار پایهیدباوریِ جدانشدنی از نظریهبا تول

در بازگویی    ( 78و    75، صص  2013شود. فرانکو »بیفو« براردی ) تاریخی منسوخ شمرده و کنار گذاشته می

پردازی ارزش و کار که بازخوانی خاصِ پساکارگرباورها از معنای  آورد از نظریهای از این نگاه، مثالی میتازه

نویسد که »وقتی بخواهید زمان میانگینِ الزم برای تولید یک شی  است. او میحقیقی قطعه بر آن متکی  

مادی را تعیین کنید، فقط به یک محاسبه ساده نیاز دارید: برای مبدل کردن ماده به آن کاال چقدر زمان  

که تولید یک ایده«، یا »پروژه، سبک، نوآوری چقدر زمان  ی نیاز است«. اما »مشخص کردن اینکار فیزیک

رود، غیب  باره از میان میی بین زمان کار و ارزش به یکپذیر نیست. در تولیدشان »رابطهبرد« امکانمی

(. آن را  75، ص  2013حد« است )براردی،  واقع بیی بهعموم  عقلشود«؛ به این علت که »تولیدگریِ  می

شود با معیار زمان اندازه  که ارزش آن را نمیشود کمّی کرد ]یا[ با معیار سنجید« و دست آخر این»نمی

 گرفت که فروپاشی کلیتِ قانون ارزش را در پی دارد. 

ها بر یک ارتودوکسیِ مردود  ی ماشینیافتگی قطعهی واقعیتاز این نظر، ادعاهای پساکارگرباوری درباره

ی ارزش هواخواهی  ی سنتی کار پایهشان، از نوعی نظریهرغم ضدتولیدباوریِ ظاهریها بهاستوار است. آن

ی چنین آثاری  آورد میسن به مجموعهکنند تا بتوان آن را از نظر تاریخی مردود شمرد و کنار گذاشت. رهمی

ی  ی ارزشِ است که کلیت اندیشهپایهی مردود کار  ی رسوبات اتکاء به یک نظریهپردههمانا تصدیق بی

ی یک ساعت ارزش به محصوالت  اندازهقطعه از آن حکایت دارد. در نظر میسن »یک ساعت کار همیشه به

می )ساخته  )158ب، ص  2015افزاید«  است«  سود  غایی  منبع  »کار  مثال،  52ب، ص  2015(.  برای   .)

میسن شاهدیم، دقیقاً همین    چنینهم( و  2008)  (، و ماراتزی 2001طور که در آثار هارت و نگری )همان

کند که قانون ارزش در معرض تهدید نوعی بحران  ی ارزش سنتی راه را بر این مدعا هموار مینظریه

های کار و تولید قرار دارد. با این حال، حُسن میسن در این است که چنین  گیری ناشی از دگرگونیاندازه

گاه  ای را که تکیهباوریکشد و تولیدخواهی بیرون میظاهری به بازنگرشی اعتقادی  پیوندی را از پرده
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ترین  گذارد. با بررسی دریافتِ خاصِ پساکارگرباوری از قطعه با نگاه به تازهوضوح پیش چشم میآن است به

را که    ی ارزش و کارآمیز این دریافت خاص دربارهتوانیم ادعاهای مناقشهمصداق بارز آن }اثر میسن{ می

ی کاملی  تر دریابیم، و دریابیم که تا چه مقدار از مشکالت چنین شبکه ها استوار است راحتدر باطن بر آن

 گیرد. ی سرشتِ ارزش سرچشمه میفهمی اساسی دربارهها از یک کجاز ایده

شده شرایط وصفرسیم: نسبت دادن بحران به قانون ارزش بنا به  جا به سومین ویژگی اساسی میاز همین

شود که  ها به پیروی از مفسران پیشین مدعی میی ماشینها. میسن در بازخوانی قطعهی ماشیندر قطعه

رساند شرایط الزم برای نوعی  بنیان« و افزایش وقت آزادْ کار الزم را به حداقل میجا که »تولید دانشاز آن

شود. از  ناپذیر میگیری و نیز سنجشار ورای اندازهککه زمانبحران در قانون ارزش ایجاد شده است چنان 

موجب بحران در قانون    کار  یجابه  هانیماش  ین یجانش  ی ارزش، گرای کار پایهی سنتمنظر یک نظریه

آزاد  شود. ماشینارزش می برد«  اطالعاتْ »ضرورت کار را تا حد تصورناپذیری از بین می  چون همهای 

ب،  2015کند ) میسن، تری را به ارزش کاالها مرتبط می»ساعت کار« کم(. و 165، ص b2015)میسن، 

، ص  1973پاشاند« )مارکس،  ها، قانون ارزش را »میی ماشینی قطعهگفتههای آزاد، به(. ماشین167ص  

شدن ارزش برای بقا  رغم این برچیدهداری اطالعاتیِ نافرجام بهدهد که سرمایه(. میسن توضیح می706

زنی«  گذاریِ مبتنی بر گمانه« و »ارزشحسابداری »دَرهم رایت،های جدید کپید. انحصارها، شکلجنگمی

،  b2015شود )میسن،  کنند که اطالعات موجب میوپنجه نرم میپذیری دستهمگی با بحرانی از سنجش

ها افته در ماشینیِ« پیکریعموم  عقلبنیان«، افزایش وقت آزاد، کاهش کار الزم و »(. »تولید دانش171ص  

ها و سودها را نابود کنند« )میسن،  دهند تا »سازوکارهای پیشین برای ایجاد قیمتدست به دست هم می 

b2015 داری را نیز. ( و همراه با آن، خود سرمایه138- 137، صص 

بازخوانی جدید  های جریانِ  کنیم و از بینشتر وارسی میدر بخش بعدی، این نگرش به بحران را بیش

با سیر تحول نظریه رابطه  در  بهره میمارکس  ارزش مارکس  تا دریابیم که پساکارگرباورها و  ی  گیریم 

کار و ارزش، هر دو چگونگی  ی زمانسانی سادهباورها«، از نظر قائل بودن به نوعی همداری»پساسرمایه

انتزاعیِ کار انضمامی در شکل ارزشی ] میانجی نادیده میvalue-formگیری  را  گیرند؛ همانا اصلی  [ 

ها به آن بستگی  ی ماشین شده در قطعهمحوری که بود و نبودِ هرگونه انتساب بحران به شرایط وصف

از نظریهدارد. نشان داده می بنیادی  ادعاها متکی بر سوءتفسیری  ی  پردازی مارکس دربارهشود که این 

است. همان ارزش  دید،  قانون  قطعهمشخص میطور که خواهیم  در  برجستگی طرح حاضر  ی  شود که 

ایست که  درستی در بافتار کلیت آثار مارکس نشانده شود، اساساً در تضاد با شکل نهاییها، وقتی بهماشین

های امروزی  بسا همین اثر باشد که رادیکالیافته است؛ در واقع، چه  سرمایهی ارزش او سرانجام در  نظریه

 بخوانند. باید 
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   هان یماش یقطعه در حاضری پیامدهای نظری اندیشه

  خواهبازنگرشتر  ی رقیب و البته نه کماترِ نگری، شاخهآید که در برابر پساکارگرباوری مرسومکم پیش می 

ی  نظر دارد: شاخه  سرمایهتر به  و بیش  گروندریسه تر به  کار بسته شود که کماز بازتفسیر مارکس به

آلمانیکه متأثر از مکتب فرانکفورت و بیش  بازخوانی جدید مارکس )بلوفیوره و ریوا،  تر  بنیاد است 

ی اجتماعی انتقادی« )بونفلد،  ( و در کل معروف است به »نقد اقتصاد سیاسی در حکم یک نظریه2015

( سوزان د 1972چون جفری پایلینگ )  گرانیهای این »بازخوانی جدید« را نیز پژوهش(. درونمایه2014

اند. پایلینگ  زبانان قرار دادهبار پیش روی انگلیسینخستین  اقتصاد و جامعه ی  ( در نشریه1973برونوف )

آوردند، نوشته  گران آلمانی چه سطح پیچیدتری را برای قانون ارزش به بار میپژوهش  دانستبسا میچهکه  

دانند، در برخورد خود اینان با قانون  شان خود را مارکسیست میه بسیاریبود که »از نویسندگان انگلیسی ک

ی بازخوانی جدید همین نکته را در نظر  (. شاخه281، ص  1972ارزش خطاهای بنیادی سر زده است« )

پرداز روابط  عنوان نظریهگذارد و کانون توجه را به مارکس بهی ارزشِ سنتی را کنار میکه نظریه دارد

 گرداند. ( بازمی287، ص 1972اجتماعی تولید )پایلینگ، 

گیرد. کیت  خوردند پی می میها در همین صفحات به چشموقتی بازخوانی جدید مسائلی را که آنشاخه

، این اثر را  گروندریسهفراگیر   با تب اقتصاد و جامعه[، از اولین مخالفان در Keith Tribeترایب ]

ی« و با در نظر گرفتنِ »ابهامات آن، فهرستی از شماری از موانع نظری« خواند  »اثری نامنسجم و انتقال

داری را،  مبنی بر سقوط سرمایه  گروندریسهگویی  ی پیشزدگی درباره(. ترایب آن ذوق180، ص  1974)

ی  نتیجه بار« نسبت به دانشی تأسفها« است، ناشی از »نوعی بیهای ماشینکه عمدتاً در بخش »یادداشت

هایش  شده در یادداشتهای ارائهدانست، اثری که در آن بسیاری از ایدهمی  سرمایهنهایی کار مارکس در  

 (. 181، ص 1974اصالح یا کنار گذاشته شده بود )ترایب، 

ی ارزش  آن زمان به نظریه  چون همی حاضر است که امروزه  شده در مقالهاساس نقدِ ارائهوهمین نکته پایه

اقتصاد  ای در همان شماره از  نگرد. پایلینگ در نوشتهاش میترین رهاورد نظریس در مقامِ برجستهمارک

ی ارزش  به مسئله،  سرمایهگوید: »در  ها« منتشر شده بود میهای ماشینکه در آن »یادداشت  و جامعه

، ص  1972شود« )پایلینگ، رسیدگی می 1850ی تر از خروجی کار مارکس در اواخر دهه]...[ بسیار کامل

همان301 می(.  بروستر  که  مارکس  طور  می  سرمایهگوید،  ارزش شروع  بحث  با  گمان  را  کند »چون 

کند که  کند که نخستین گامِ ضروری در واکاویِ موضوع این اثر است«. در مقابل، او خاطرنشان میمی

از نظریهبه نحو دیگری پیش می  گروندریسه  اثر، یعنی  ای متفاورود و همین  ت درباب خود موضوع 

تولید سرمایهشیوه )بروستر،  ی  دارد  برای نحوه239، ص  1972داری، حکایت  پیامدهایی  نکته  این  ی  (. 
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ی »بازخوانی جدید  تر مارکس دارد. شاخهها در چارچوب اهتمام نظریِ کلیی ماشینتفسیر ما از قطعه

چون تفسیر  وتر ساختن این رابطه و چندخدمت روشنمارکس« به پیروی از پیشگامانی چون پایلینگ، در  

 ها است.  ی ماشیننادرست آن از سوی اندیشمندان امروزیِ باورمند به قطعه

شده در تولید از سوی فقط یک کارکُن  کارِ صرفی بازخوانی جدید، به مقدار زمانارزش، در نگاه شاخه

(، یا  301، ص  1976اجتماعی الزم برای تولید آن« )مارکس،  لحاظ  وابسته نیست بلکه به مقدار زمانِ »به

[ که پس از  validationای ]لحاظ اجتماعی الزم آن، بستگی دارد؛ بسته است به اعتباریابیکار بهزمان

کارِ  است که زمان  گردشگوید، »در سپهر  طور که برونوف میگیرد. همانصرف انضمامی کار صورت می

ی تولیدکنندگان آن  ی همهشدهکارِ صرفم“ برای تولید یک کاال خود را در زمانلحاظ اجتماعی الز”به

ی  الزم طی مبادله  لحاظ اجتماعیی بهشدهدهد« که این روند از طریق اعتباریابی کار صرفکاال جای می

کار اساساً  شود گفت  یابی است که می(. فقط از طریق این اعتبار425، ص  1973شود )ها انجام میکاال

 (. 266-267، صص  2010آفریند )بونفلد، می ارزش

ارزش    شود کهصدا میهم  سرمایهبا این تذکر مارکس در  بازخوانی جدید  ی  از همین روست که شاخه

کند که اگر چنین شده در تولید یک کاال نسبت داد. مارکس گوشزد میبه مقدار کار صرفصرفاً    را نباید

آن کاالیی   داشت که محصول »تنبلبیشبود،  را  ارزش  ناماهر«  ترین  آن،  ترین کارگر  و  به جای  بود. 

میزمان تعیین  را  ارزش  که  زمانکاری  اجتماعی الزمبهکارِ  کند  )مارکس،    لحاظ  ، ص  1976است 

کارِ متبلور« وجود دارد )مارکس،  صورت »حجم معینی از زمانی مارکس، فقط به(. ارزش، بنا به گفته129

توان گفت ارزش چنین  ای است که بر اثر آن می(. در اینجا تأکید مارکس روی تبلوریابی184، ص  1976

است ــ و نه روی مقداری از کار انضمامیِ واقعی بر حسب زمان. بنابراین، ارزش به کار انتزاعی مربوط  

 (. 262، ص 2010شود و نه به صرف شدنِ انضمامی آن )بونفلد، می

بازخوانی جدید ادعا می  بر این اساس، نثار قطعهشود که ستایشی که سایر مارکسیستدر رویکرد  ی  ها 

کردهماشین بهها  ندارد.  هیچاند  مارکس  آثار  کلیت  در  آن  معناداری  و  پیوستگی  جایگاه،  با  تناسبی  وجه 

)همان هاینریش  مایکل  که  چهره2013طور  از  می(،  بیان  جدید  بازخوانی  جریانِ  سرشناس  کند، های 

قطعهفرمول در  موجود  موقتیِ  ماشینبندی  تعیینی  معیارهای  به  بنا  آثار  ها  بعدیِ  تحوالت  در  شده 

ها بخشی  ی ماشینی آن از همین روست. قطعهبازد. و وضعیت چندپارهی خود مارکس رنگ میمنتشرشده

ست  همانی ترین بیان این نظریهاش کنار گذاشته شد. کاملاز کار مارکس بود که در سیر پرورده شدن نظریه

هم بازگوییِ  در  در  که  آن  ناتمامِ  جریان  می  سرمایهچنان  که  است  نظریه  این  از  بیان  همین  و  یابیم 

 همه بر آن تکیه دارد. ازبیش بازخوانی جدید
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بازخوانی شود، در تضاد با کل اهتمام نقد اقتصاد سیاسیِ مارکس    سرمایه ها، اگر با نگاه به  ی ماشینقطعه

کند، فرانمود ارزش چیزی جز قانون بنیادی  ( خاطرنشان می284، ص  1972طور که پایلینگ )است. همان

گیری کمّی ارزش یا  کند و از همین روست که مارکس هرگونه دغدغه در خصوص اندازهخود را ظاهر نمی

آن   دقت  می»اثباتِ«  »سخره«  به  ابهامرا  تأثیر  قطعهگیرد.  که  ماشینزایی  رویکردهای  ی  بر  ها 

ی  خوانی آن با پیکرهدهد که به همگذارد، نشان میباورانه« به ارزش میداریپساکارگرباورانه و »پساسرمایه

ی بین  مستعدِ درکی سنتی از رابطه  قطعه   در   حاضر  ی شهی اندکلی کار مارکس توجه چندانی نشده است.  

ی طرفدارانش را  آمدهزبانست که این دیدگاه تولیدباورْ پساکارگرباوریِ بهکار و ارزش است. جالب اینجا

باید  پذیری بر آن تکیه دارد. ارزش میی نوعی بحران سنجشها دربارهپردازی آنکند. مفهومبرمال می

شمار آورد. اما  کاهش کار انضمامی را تهدیدی بهشده مربوط باشد تا بشود  مستقیم به کار انضمامیِ صرف

شود. کار انتزاعی، برخالف برونوف که آن را »صَرفِ کار انسانی«  ارزش در عوض به کار انتزاعی مربوط می

،  1972شکلی تجربی یافت شود« )پایلینگ،  داری بهتواند در نظام سرمایه(، »نمی424، ص  1973داند )می

خواند؛ خصلت چندپاره ی ارزشِ مارکس نمیها با سیر تحول نظریهی ماشینقطعه  (. به این ترتیب،288ص  

ی  ی کار پایهانگارانهی سادهروست. طرح آن از بحران حاکی از نوعی نظریهی آن از همیننشدهو منتشر

ازی  اندنوعی نگاه ناقص به ارزش از چشمصرفاً    را  ارزش است که مارکس بعدها از آن گذر کرد. قطعه

گیری و قانون  ای درباب بحران اندازهشمار آورد و به همین علت نباید از آن نظریهتوان بهمارکسی می

 ارزش را نتیجه گرفت تا با شرایط امروزی ما بخواند.  

ی  گیری استوار باشد با دیدِ شاخهای که بر این نتیجهانگاشتهگیریِ همگاناز این رو، هرگونه بحران اندازه

ها ترسیم  ی ماشینی این دید تا طرحی که مارکس در قطعهکند. و دامنهبازخوانی جدید نادرست جلوه می

یابد.  اند، گسترش میوار آن را تکرار کردههایی که طوطیباورداریکند و تا پساکارگرباورها و پساسرمایهمی

کارِ مستقیم گیری زمانحران اندازهداری که بر فرض نوعی بهای مبتنی بر سپری شدن سرمایهدر نگرش

شود تا بر انتزاع آن در مبادله. پساکارگرباورها  تر روی صرفِ انضمامی کار تأکید میغلط بیشاستوارند، به

دارند می ارزش  از  واقع  قاعدهوقتی درکی خالف  پابرجای  نقش  ببرند.  توانند  زیر سؤال  نیز  را  ارزش  ی 

هایی که در خصوص زوال قانون ارزش  کند، پساکارگرباورها در حکمطور که کافنتزیس اشاره میهمان

( استدالل  97، ص  2013کنند که مارکس »ناماتریالیستی اصیل« بود. کافنتزیس )کنند، توجه نمیصادر می

مند نه به خود اشیاء بلکه  داران را »عالقهداری است« سرمایهکند که مارکس »وقتی بحث از سرمایهمی

وجه چیزی مادی نیست!«. پساکارگرباورها قانون ارزش  هیچدانست که »بهشان« میرزش کمی]...[ به ا

باورترین تفسیر از آن  با پایبندی به تولیدصرفاً    ی میسن پیداست،پرده طور که از هواخواهی بیرا، همان

 واقع »ناماتریالیست«. کنند و نه با رجوع به مارکسِ بهمنسوخ می
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نظر،   این  دربارهاز  پساکارگرباور  واقعیتتفسیرهای  قطعهی  ماشینیافتگی  شکل ی  در  کار  ها  وشمایل 

ها  ، آنقدرها که باید غیرمادی نیست. تأکید آنشکلغیرمادی، بیش از هرچیز به دلیل نداشتنِ درکی از  

رها، شکل  ی ارزش بر صرف انضمامی کار است تا بر منتزع شدن آن. در این تفسیترین نظریهمانند مرسوم

گیرد؛  مند قرار میی آن، مالک دگرگونی نظامگرمیانجیتوجه به گیرد، بیای که کار به خود میواسطهبی

اند، البته با معاف کردن خود از  داری برکشیدهی تغییرات در کلیت سرمایهکار را به مرتبه  تغییرات محل

مانند.  جا میمحصوالتِ تولید به خود گرفته است پابرای که  های کاالیی ویژهدرک این که چگونه شکل

پساسرمایه و  میداریپساکارگرباوران  میسن  چون  به  باورانی  ربطی  ارزش  که  بقبوالنند  ما  به  خواهند 

کمیتشکل  به  بلکه  ندارد  انتزاعی  اجتماعی  بروندرون  های  و  واقع، مشی  دادها  در  است.  مربوط  دادها 

ها مؤید دلبستگی تولیدباورانه و مردود  نده بر آن استوار است. و از همین رو، کار آنی آیها دربارهسیاسی آن 

که وضعیت پرولتری  رغم اظهار اینگوید، هارت و نگری، بهطور که هاینریش میبه کارخانه است. همان

دانند«.  می  سانیکپذیر  مند و سنجشای زمانسپری شده است، »کار انتزاعیِ مقومِ ارزش را با کار کارخانه

وجه  هیچنزد مارکس به  “ کار انتزاعی”کند، »مفهوم  ( بیان می2007طور که هاینریش )با این حال، همان

ی اجتماعی« است. و »صرف نظر  گر میانجیی  کردن کار نیست« بلکه »یک مقولهای از صرفنوع ویژه

آسایشگاه سالمندان« همین نکته صادق  ی فوالدی باشد یا کار پرستاری در یک  که کاالی ما لولهاز این

سنجی بلکه به واکاوی شکل مرتبط بدانیم، دیگر تفاوت  ی ارزش مارکس را نه به کمیتاست. اگر نظریه

نمی باقی  غیرمادی  و  مادی  کار  بین  قیاسچندانی  به  بلکه  کار  به  نه  ارزشی  شکل  پذیری  ماند. 

[commensurationآن در مبادله ]شود. ی کاالیی مربوط می 

تواند مالک ما باشد. در  ها میی ماشینپذیری در قطعههمین نکته در مورد فرضِ نوعی بحران سنجش

پذیری تابعی از خودِ  ی سنجش( این نظر هارت را که »مسئله247، ص 2012نقدی تازه، موشه پوستون ) 

چیزی آن  اندازهسرشت  که  میست  مادیگیری  ــ  ارزیاب  شود  بودن«  غیرمادی  مییا  واقع،  ی  در  کند؛ 

سنجش»مسئله مسئلهی  اساساً  قیاساپذیری  به  مربوط  قیاسی  و  است«  یا  پذیری  اشیاء  به  نه  پذیری 

پذیری دوسویه  های ایجاد »مبادلهشود. زمینهها« مربوط می آن ِهای خاص بلکه به »بافتار اجتماعیفعالیت

پذیر شدن دو جنس متمایز با گذشت زمان  سچگونگیِ قیامثالً    لحاظ تاریخی ویژه و اجتماعی« است. به

ما این زمینه همانا ارزش است، چیزی که پوستون آن را »شکلی از نظر تاریخی  ی  کند. در زمانهتغییر می

  ی مادی یا غیرمادی رغم هر تغییری در شالودهخواند. این »تبلوریابی« بهی اجتماعی« میگرمیانجیویژه از  

اتفاق میی میگرمیانجیارزش    چهآن به میان  کند  نیازمندِ  نوظهورِ کار غیرمادی  بنابراین، شرایط  افتد. 

 ها نیست. ی ماشینی قطعهشدهآوردن شرایط وصف
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ای  بینانهت. تصویر خوشسگیری رخ نداده ائله بنگریم، تغییری در اندازهساگر از منظر واکاوی شکلی به م

قطعه در  ماشینکه  می پیشها  ی  روزمرهنمی شودبینی  استمرار  کافنتزیس  باشد.  داشته  ی  تواند صحت 

چنان کارکرد دارد و برای سرمایه  شود که برکنار از بحران هماقسام کارها را یادآور میوگیری در انواعاندازه

ها و  ات، ایدهها، موضوعترین سطح، »فرایند خلق گزارهایی گذشته ضرورت دارد. در پایهاندازهدرست به

بهشکل  دیگر  و  فرایندیها   ]...[ غیرمادی“  ”محصوالتِ  میاصطالح  که  زمان  ظرفِ  در  توان  ست 

ایِ زمان  (. گیریم این روند با کار کارخانه111، ص  2013شود(« )گیری هم میکرد )و اندازه  اشگیریاندازه

گیری  دهد و بر همین اساس اندازهزمان رخ میخود مارکس تفاوت دارد، اما با این حال، هنوز در ظرف  

رسد  نظر نمیپذیری »بهنویسد بحران سنجشکند که میخوبی درک میشود. کافنتزیس این نکته را بهمی

انجام خود  رؤسای  نظارت  تحت  هرروزه  دنیا  سرتاسر  در  نفر  میلیاردها  که  باشد  داشته  کاری  به    ربطی 

د کارگرهایشان چقدر از زمان را مشغول به کار خود هستند و با چه اندهند، رؤسایی که سخت نگرانمی

شکلی کماکان به  آمیز( روابط اجتماعیِ اجبار97، ص  2005دهند« )کیفیتی مدام آن کار را از نو انجام می

 تند. سشده درون آن پابرجا هگیری و رفعمترادف با اندازه متناقض و انکارشده اما 

عدم قطعیت    گیری همواره دستخوشی اندازهمسئله کند کهپساکارگرباورها، تأکید میکافنتزیس، برخالف  

وکاست از روی  کمها بوده است. هیچ کاالیی نبوده که ارزش آن بیی ماشیندر طرح قطعهمنسوب به آن  

  گوید، طور که کافنتزیس میکارِ مستقیمی که صرف تولید آن شده مشخص شده باشد. همانمقدار زمان

همان نکته  دربارهاین  دربارهقدر  که  است  صادق  مادی  کاالهای  که  ی  غیرمادی  خدمات  و  کاالها  ی 

گذارند، چرا که کاری که ارزش یک کاال در بردارد کار انتزاعی است که بر  پساکارگرباورها بر آن دست می

طور که  (. و همان288ص  ،  1972شود )پایلینگ،  گیری میلحاظ اجتماعی الزم اندازهکار بهی زمانپایه

( ص  176مارکس  می129،  زمان(  بهنویسد،  در  کارِ  تولید  متعارف  »شرایط  به  بنا  الزم  اجتماعی  لحاظ 

شود، به بیان دیگر، ای معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کارِ رایج در آن جامعه« تعیین میجامعه

شود.  ی پولی معین مییابی اجتماعی در مبادلهطریق اعتبارکار مستقیم و انضمامی که از  نه به حکمِ زمان

بحرانی با همان شرایط  به همین علت همواره  روبهارزش  پیشای  آن  بینیروست که  برافتادن  کنندگان 

 تواند مهلک باشد. شود نمیها بیان میی ماشین طور که در قطعهاند. اما این شرایط آنتوصیف کرده

  ی ما ها در زمانهی ماشینیافتگی شرایط قطعهی واقعیتای پساکارگرباورانه دربارهبه این ترتیب، ادعاه

ی پرداختن به کار  وجه در شیوههیچکه بهدر اثر بدفهمیِ شکل ارزشی ممکن شده است، حاکی از اینصرفاً  

ها  ی ماشینی قطعهاند. با این حال، از سوی دیگر، در اندیشهغیرمادی آنقدرها که باید غیرمادی عمل نکرده

شود، از این رو که بر تداوم روابط اجتماعیِ پنهان و مستتر در  نیز آنقدرها که باید ماتریالیستی عمل نمی

ی اصلی در این روابط اجتماعی بر سر اجبار فروش  بندد. مسئلهمیانجی کار چشم میتغییراتِ محتوای بی
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زیست او است و نیز جدایی قاطع و مداوم از ابزارهای فردی  های  عنوان یکی از شرطنیروی کار یک فرد به

داری  ی سرمایهکردیم. انتزاع مبادله که جامعهو جمعی که در غیر این صورت خود را از آن طریق بازتولید می

[ است با موجودیتی مادی و واقعی  conceptualityسازد، انتزاعی واقعی است؛ کیفیتی مفهومی ]را برمی

نویسد  یابد که میخوبی درمی(. پایلینگ این نکته را به64، ص 2014جتماعیِ ستیزآمیز )بونفلد، در روابط ا

طوری که  شود«، بهای بین اشیاء ظاهر میرابطه  چون همی ارزش )رابطه ای اجتماعی(  آنجا که »رابطه

مبادله  ها در مبادله»آدم ]...[ در واقع کار خود را  بلکهکنند«، »توهم«ی  ی کاالها  صرفاً    در کار نیست 

ضروری« جامعهسای  با»فرانمودهای  در  اجتماعی  روابط  که  داریم  سرمایهروکار  شکل ی  آن  به  داری 

 (.283، ص  1972آیند )درمی

ها و کیفیت مفهومی جهان مادی  های اقتصادیِ »سطحی« پرده از کیفیت مادی مفهومبنابراین، نقد مقوله

که  برمی است  دارد«،  سکهدارد. چنین  را همراه  جامعه  با  پیوند  »نوعی  دارد  قرار  در جیب کسی  که  ای 

بازمیرشته وسایل معاش«  به  دستیابی  برای  به »مبارزه  پیوندی که  )بونفلد،  ی  آن سکه  2016گردد.   .)

ــ نیز هست که از   ارزش عالوه گویای یک مفهوم ــگویای این پیوند است و با آن سروکار دارد. اما به

ست مفهومی  ت آن در روابط واقعی زندگی جدانشدنی است. مبارزه برای معاش همان اندازه که مادیساخ

به انسانی  کنش  طریق  از  واقعیت  نظر،  این  از  هست.  میهم  ساخته  اجتماعی  همانطور  که  شود.  طور 

آفرینند  یتی را میها، با کار خودشان، واقعنویسد، »انسان( می60، ص  2016شده در بونفلد،  هورکهایمر )نقل

  طور که خواهیم دید، خط بطالنیآورد«. این نکته همانتر به اسارت خود درمیها را هرچه بیشکه آن

انقالبی که هارت و نگری به »انبوهه«می با نقد  ی موردنظرشان نسبت میکشد بر آن خالقیت  دهند. 

انسان را نیز که از سوی آدمی بیان و میانجی  ی  ی زیستهو تجربه  های اقتصادی، ما انواع کنششکل 

 ت تکریم کنیم.سگونه که ه را همان  آن تجربه کورکورانهکه نه این کنیمشود نیز نقد میمی

کامالً    ای اقتصادی بلکه ( نه نظریه2014گوید )طور که بونفلد میبه این ترتیب، نقد اقتصاد سیاسی همان

های عینی  وچرای جلوهچوندهد به تصدیق بیجامعه است که تن نمیی کلیت  ای انتقادی دربارهنظریه

ی در سیاسداری به خود گرفته است. نقد اقتصاد  ی سرمایهمعینی که روابط اجتماعیِ منعقدشده در جامعه

 س ی حاکم بر ما را به خود جهان پشده های اقتصادی و اجتماعیِ شیءی جهان همان شکل تأمل درباره

ها  ی ماشینهای پساکارگرباورانه از قطعهدهم که برداشتآید نشان میدر ادامه میچه  آن  دردهد.  نمی

دستی با وضعیت فعلی امور  دهم، این همطور که در ادامه نشان میکنند. و هماندقیقاً همین کار را می

ای روشن کند. در  انهگذران و سردمداران رسها را نزد سیاستی ماشینبسا دلیل محبوبیت کنونی قطعهچه

دهم که چنین پیامدهایی ناشی از  کنم و نشان میهای بعدی، همین پیامدهای سیاسی را بررسی میبخش

 ها از ارزش و کار دارند. ی ماشین های کنونی از قطعهست که برداشتدرک خاصی



1075 
 

 های ماشینی قطعهپیامدهای سیاسی اندیشه

کند، در چشم  برخاسته از درکی که تفسیر پساکارگرباورانه از مارکس ایجاب میبحران در قانون ارزش،  

ها اگر  ی ماشیننماید. قطعهفرصتی برای خلق جهانی تازه در ظرف جهان کهنه می  چونهمهواداران خود  

میانه ِامروزه خوانندگان چپ و چپ دلیل همان تصویی خود میرا شیفته    به  دقیقاً  به گمان من  ر  کند، 

خوش و  سرمایهایبینانهنیروبخش  فروپاشی  از  که  میست  نشان  رویداد  داری  روی  از  نگری  اگر  دهد. 

کرد،  ها را اعالم میی ماشینیافتگی قطعهبروز شرایطِ واقعیت 2000و    1990 های»اقتصاد جدیدِ« دهه

این پیش بنا بوده که  با دوران تازه  تالش میسن  ارائهبینی را متناسب  با  ظاهر  ی شرحی بهروزآمد کند، 

ها آن هم از روی برخی تحوالت جدیدتر. در بخش حاضر  ی ماشینوقوع پیوستن قطعهی بهتر دربارهموجه

ی  ای که چندان هم دور نیست چگونه راز مگوی نظریهچنینی به آیندههای اینکنم که در نگرشبررسی می

 کند.ارزش از نظر سیاسی جاپایی پیدا می

نوشته در  تانکیس،  نشریهفرِن  در  شاخهای  در  را  گرایشی  حاضر،  اندیشهی  گوناگون  ی  های 

پذیر است  فقط یک جهان دیگر امکانکند که بر این باور است که »نهداری« شناسایی می»پساسرمایه

های  بازخوانی(. به همین ترتیب، در  306، ص  2008اکنون به حقیقت پیوسته است« ) بلکه آن جهان هم

ی ارزشی که ما  بریده از نظریهکامالً    ای نامهباور« امروزی از مارکس نیز، با ترویج آیندهداری»پساسرمایه

گیرد. تفسیری متفاوت به ما نشان  ی کار قرار میها سرلوحهی ماشینغلط قطعهاز مارکس سراغ داریم، به

چهمی که  قطعهدهد  است  بهتر  رابسا  ها  ماشین  آینده    ی  کمونیسم  در  که  بدانیم  شرایطی  از  توصیفی 

نظرها، بنا به این تفسیر متفاوت، از  (. اختالف2013داری کنونی )اسمیت،  پذیر است و نه در سرمایهامکان

 شود.جا ناشی میهمین

. کنندبندی عمل میها به طرزی دردسرساز برخالف این دورهی ماشینهای امروزی از قطعهسازیفهمهمه

مارکس برای زمانی در آینده در نظر دارد، نگری آن را  چه آن کند،طور که کافنتزیس خاطرنشان میهمان

نگری در  مثالً    البته نگری همیشه هم چنین نبوده است.  (.89، ص 2005بیند )همین حاال در دسترس می

،  1992کند )پیدا می گوید که کمونیسم در نوعی گذار به سوی آن معنی  می  مارکس فراسوی مارکس

ت. شاید بشود گفت آن کمونیسم در راه است اما  س ( و در اینجا خبری از تکمیل شدن این گذار نی 115ص  

یافتگی کمونیسم  گوید که فقط واقعیتیافته نیست. در آن اثر نگری میبا هر منطقی که بنگریم واقعیت

با »نفی هرگونه  میها را برآورده  ی ماشینشده در قطعهاست که شرایط توصیف کند و قانون ارزش را 

،  1992رساند )گرایی ــ خالقیت« به پایان خود میترین کثرتگیری« و »با آری گویی به نومیدانهاندازه

 زند. باره که این لحظه فرا رسیده است حرفی نمی(. با این حال، نگری در این33ص 
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جایی  شود برای جابهای میگرایی نومید« از نو ظاهر و شالودهاین »کثرتامپراتوری  با این همه، در کتاب  

کند که میل به خالقیتْ تکامل  گیری از اسپینوزا تصور میگاه از مارکس به اسپینوزا. نگری با بهرهتکیه

راند. تغییرات تجربی در عالمِ کار حاکی از  ها میی ماشینداری را از درون به سوی شرایط قطعهسرمایه

(، نوعی »کمونیسم سرمایه« بنامیم.  2013توانیم آن را، به پیروی از بورونگن و همکاران )ست که میچیزی

رسد امکانِ نوعی کمونیسم خودانگیخته و  نظر میپذیر، شناختی ــ »بهخالقانه، رسانش کار غیرمادی ــ

 (. 294، ص 2001کند« )هارت و نگری،  ابتدایی را فراهم می

از  ی ماشین، قطعهگروندریسهی  های خود دربارهخنرانینگری در گذشته در س نمونه  را »بهترین  ها 

، ص  1992[« در آثار مارکس برشمرده بود ) constitutingکارگیری دیالکتیکی ستیزنده و برسازنده ]به

به  139 تغییر  این  کنار رفت.  اسپینوزا  به  آوردن  با روی  دیالکتیک  این  و  ستیزندگی  این  اما  چگونگی  (. 

ها  ی ماشین، قطعهمارکس فراسوی مارکسگردد. او در  بندی گذار تاریخی توسط نگری بازمیدوره

پیش میرا  »کمونیسم«  نوعی  برسازندهبینی  قدرت  از طریق  که  طبقهداند  سوژگی  حاصل  ی  کارگر  ی 

میمی و  »شود.  که  پراکسیسی  نویسد  کمونیسم  است،  سوژگی  این  نمودار  کمونیسم 

از گزند  «. جنبشیه است برسازند  نیست که  از سرمایه  زمان حال: »هیچ بخشی  با  ست در مخالفت 

، تأکیدها از متن اصلی است(.  163، ص  1992ی جدید در امان بوده باشد« )نگری،  بالندگی شتابانِ سوژه

ــ   انبوهههمان سوژگی   شود. سوژگی جدید ــتر میرنگچنین کشاکشی کم  امپراتوری با وجود این، در  

حال رونوشتی    اش، زمانی ذاتیسو با زمان حال است، نه در تضاد با آن. چرا که در اثر نیروی خالقههم

ها مشروط به مبارزه نیست تا  ی ماشینشده در قطعهبینیاز خود آن است. چنین است که کمونیسم پیش

 د.سو ششود با آن همست که میاز طریق آن حاصل شود، بلکه جریانی

چنان چه پیوند تنگاتنگی دارد با آن ارتدوکسی مارکسیستیِ  دهد که کارگرگرایی همهمین نکته نشان می

مبارکی مدعی بریدن از آن است. نگری، هنگام ترسیم سیمای »کمونیسم  باورانه که بهتولیدباور و غایت

کند  ای کوچک میماریو ترونتی اشارهی بازگشتِ کوپرنیکیِ  ی کارگربنیادِ مبتنی بر ایدهسرمایه«، به مبارزه

چه ترتیبی کارفرما را به  (. میسن نیز در فصلی گسترده در این باره که کارگران سرکش به1992)کلیور،  

( با وجود این،  7، فصل  2015کند )همین ترتیب عمل میاند بههای تازه واداشتهگذاری در فناوریسرمایه

در   مبارزه  امپراتوریدر روایتی که  از  تاریخ درکل خالی  تغییر و بحران شاهدیم،  ی طبقاتی تصویر  از 

شود و گاه دیگری. هر  دارند، گاه یکی پیشقدم میشود. انبوهه و نظام امپراتوری دوشادوش گام برمیمی

، صص  2001نمایی »میل به خالقیت« انبوهه است )هارت و نگری،  افتد از نتایج رخ اتفاقی که در دنیا می

طور که توماس آزبورن در ایامِ »اقتصاد جدید« گفته بود،  ( از همین رو جای تعجب ندارد که همان52-51
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دهد که انگار مبلغان  طرز غریبی این احساس به آدم دست میها بهتر وقتی هارت و نگری بیش»درباره

شود  ما همین را می  ی (. در زمانه511، ص  2003گشایند« )روزهای مدیریت خالق لب به سخن میاین

پساسرمایهدرباره رؤیاپردازهای  فناوری  چون همباوری  داریی  آرمانشهرِ  به  باورمندان  و  بنیادِ  میسون 

 ولی گفت. سیلیکون

پژواک این  ] در  گویی«  »آری  آن  )affirmationismها،  نویس  که   ]Noysانتقاد می باد  به  گیرد  ( 

ی  یافتگیِ کنونی قطعهمعنای امروزی تفسیر نگری از واقعیتگویی است که  (. همین آری2012پیداست )

گرا« را که خود نگری با آن همکاری دارد در نظر  بخشیجریان »شتابمثالً    کند.ها را روشن میماشین

آورد  انگارانه به ارمغان میبینی هیچها نوعی خوشی ماشینی قطعه(. در این جریان، اندیشه2015بگیرید )

هرچه   هرآنچه  که  است.  خیر  بد،  هم  قدر  هر  آید،  از  پیش  تبعیت}کار  بحران  رمایه{سفرآیند  های  و 

(  2015بخشی در خود دارد. برای مثال، سرنیچک و ویلیامز )بخشد نوعی رهاییگیری را شتاب میاندازه

ها و از دست رفتن مشاغل را نه فاجعه بلکه  شدن بنگاهها بستهگویند که دور نیست آن زمان که اخبارگومی

و درونیِ انبوهه    رانداری، این نیروی پیشپایینِ نکبت سرمایهوکنند. وقتی در پس هر باالپیروزی گزارش  

زند  تر با کار پیوند میی که زندگی را هرچه کماایستاده است، دیگر سخت نیست که آن ریسمان پوسیده

 . ای از امید یافت بارقه

ها اشتباه برداشت نشود این نکته  وشوق پیشین آن که شورسرنیچک و ویلیامز، برای حفظ اعتبارشان و این

دهی به بالندگیِ  یافته برای شکل ای سازمان( که فناوری نو بدون مبارزه2016کنند )بنگرید به  را گوشزد می

آرمان هیچ  آن،  انمایان  مسئله  منتها  داشت.  نخواهد  پی  در  اینینشهری  در  که  برای  جاست  مبارزه  جا 

گوید که  شکلی مشابه، میسن نیز میشود که پیشاپیش در جریان است. بهاثرگذاری بر فرایندی منظور می

که در سطور این داستان، کارگران  شود، چنانی طبقاتی حکایت میها داستانی از مبارزهی ماشیندر قطعه

برای  »مبارزه  و  کار«  از  فراغت« می  برای »آزادی  اوقات  آدمی طی  یافتن  تعلیم  و  بودن  جنگند انسان 

(b2015  میسن سرچشمه137-138، صص .)  ی این »روابط اجتماعی نو در بطن روابط کهنه« را در یک

داری  ی پساسرمایهمند، »آبستنِ نوعی جامعهکرده و شبکهیابد؛ همانا فرد تحصیلی طبقاتی جدید میسوژه

ناپذیریِ این موجودیت طبقاتیِ  (. گوناگونی و کران144ب، ص  2015تواند پیدا شود« )میکه همین حاال  

ی  گنجاند، البته با افزودن قدری مبارزهی هارت و نگری میشدهی طرح ی انبوههجدید آن را دقیقاً در زمره

عنوان »آبستن«  به  مند«نتی. منتها آن جایگاهی که برای »فرد شبکهسیاق  سو بکسکارگرباور به    طبقاتی

باوری در کار است حاکی از  دهد: در اینجا نوعی غایتشوند اصل ماجرا را لو میداری قائل میپساسرمایه

 شوند و فقط تا جایی که آن نیروهای نیروهای تولید مهم شمرده میدر سایه گران اجتماعیکه کنشاین

 د. توانند شکلی تازه به آن روابط ببخشناجازه بدهند می
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باز همان کمونیسم و سوسیالهمین غایت ناخواسته  و  دموکراسی کهنهباوری است که  ای را که هارت 

خاطر بود که تاریخ  آورد. ارتدوکسی مارکسیستی آسودهنگری در تکاپوی برکناری از آن بودند به بار می

وخ و دگرگونی فناورانه  سخردگریزی من داری که  رود: فروپاشی حتمی سرمایهدرست براساس نقشه پیش می

سو با این جریان تاریخ حرکت کنند و نه برخالف آن. با این  رفت که کارگران همباعث آن است. انتظار می

  روی از ی خود نوشته بود، میل آن به دنبالهدموکراسی زمانهی سوسیالطور که بنیامین دربارهحال، همان

های اقتصادی آن را نیز شامل  اش نیست بلکه دیدگاهی سیاسی»صرفاً مختصِ شگردها  هست چه  آن

سو با جریان ]تاریخ[ حرکت  ی این تصور که دارد هماندازهچیز بهی کارگر آلمان را هیچشود ]...[.طبقهمی

نگریست که  ی سرازیری رودی میدیدهتحوالت فناورانه را به  کند به تباهی نکشانده بود؛ این طبقهمی

رسد که  نظر می(. به115، ص  2012شده در نویس،  سو با آن در حرکت است« )بنیامین، نقلگمانش همبه

 خاطر کاذبی بینجامد.دموکراسی که امروزه شاهدیم به چنین اطمینانبسا آن بازسازی سوسیالچه

میهمان نشان  نویس  که  گرامیطور  »نشانهدهد،  همانا  کار  دداشت  به  میلِ  این  اصلیِ«  روی  نبالهی 

[conformism( بوده است ]بنیادِ و قطعه  گویانه(، که امروزه بار دیگر در طرز فکر آری115، ص  2015

خورد و برخالف تصوری که اتکای ضدتولیدباورانه به فضاهایی  پساکارگرباورانی چون نگری به چشم می

نه است که براساس آن هر تغییری در  تر حاکی از نوعی تولیدباوری واروکند، بیشغیر از محل کار القا می

خورد، محل کاری تا آخرین حد ممکن کار گره میآمیزی از همان محلی مبالغهداری به نسخهسرمایه

هر   تقریباً  تا  برداشتمتورم  دربربگیرد.  را  قطعهجایی  از  پساکارگرباور  ماشینهای  جانشینان  ی  و  ها 

  از  افزایند: رهاییمیراث مارکسیستی رهاییِ کار چیز دیگری را نیز میاش به  باور امروزیداریپساسرمایه

گشای  اند، پایان کار نیز به غلط راهبه نتیجه رسانده  گفته یکبارهی پیشها را روندهای فناورانهکار. هر دو این

که به همراه دارد،    آید. در اینجا بر نوع خاصی از کار، با نوع خاصی از کارگرشمار میداری بهپایان سرمایه

ی  اند تا خبر از نوعی دنیای جدید کار و راه خالصی از آن بدهند که مقصود همان »کارکنندهدست گذاشته

طور که کافنتزیس  گذارد که هماننمایش میباورانه را بهغیرمادی« است. این نگاه نوعی تولیدباوری سنت

می مارکسیسم اشاره  از  ا-کند  برده  ارث  به  اینلنینیسم  در  »سوژهست.  از  جا،  دورانی  هر  در  انقالبی  ی 

گر استخانوفی این مقام  (. اگر روزگاری صنعت2013ی انقالبی بار آمده است« )»مولد«ترین عناصر طبقه

ــ در این جایگاه   مندِ« میسن»فرد شبکه نویس رایانه ــرا داشت، امروزه آزادکاران طراح وبسایت یا برنامه

 هستند.  

نظرشان نیز  شود، نیروی کار موردجا متورم میطور که محیط کار تا گنجیدن همهپساکارگرباوری هماندر  

های  گذاری پیشین مارکسیستی به سوژهیابد. در پساکارگرباوری، آن ارج کس تعمیم میتا گنجیدن همه

»مؤیدِ نیروی مولدِ کل  گوید، با افزودن نوعی »متافیزیک اسپینوزایی« که  طور که رایان میمولد، همان
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( این روزها  کس مولدترین عنصر طبقه(. همه1992نوع بشر است« تقویت شده است  انقالبی است،  ی 

نظر است  ی اجتماعی« که میسون با آن همی »کارخانهیعنی »انبوهه«. این نگاه تاحدی از همان نظریه

مانند    لید و مبارزه مبدل شده است. جامعهی که براساس آن خود جامعه به محل تواگیرد، نظریهریشه می

بیش هرچه  نیز  کار  خود  و  است  کارخانه  مینوعی  اجتماعی  )تر  میسن  از  a2015شود.  الزارتو  شرِح   )

های  آفرینیِ »شبکهبنیان با ارزششود که تولید دانشگیرد و مدعی میی غیرمادی« را پی می»حوضچه

های  نامتمرکز همراه شده است و به موجب همین دگرگونی فعالیت تولیدی در قالب« پراکنده و  رِیپذرسانش

پذیر شده است.  ی ما امکانداری در زمانهداری است که پساسرمایهظاهر ناسازگار با تولید سرمایهجمعیِ به

بازخوانی نیز  نگری  نزد  ترتیب،  همین  کارخانهایده  به  دریچهی  از  اجتماعی  تکی  نوعی  انگاری  یهپای 

[monismاسپینوزایی حاکی از این ]  که هر چیزی وجهی از یک رویداد واحد است، دستاویزی مناسب

ست که هر اتفاقی در آن بیفتد آمدگوی جهانیناپذیرْ خوش[ خلل positivityنگری ] آید. مثبتشمار میبه

پذیرد. تنها شاهد وچرا نمیتاً چونکران و انبوهشی است. و چنینی فرضی ماهیی »میلِ خالقیتِ« بینتیجه

شود. پیام سیاسی خاصی طی  همان اندازه گنگ میآن خودش است. »تاریخ« با »انبوهه« مترادف و به

باوری بسپارید. مهم  شود: دست روی دست بگذارید و مابقی را به غایتانداز میدوران انتظار مدام طنین

 کند.کنید، همان کفایت مینیست چه می

های  حال و نه آینده، کنشها در زمانی ماشینیافتگی قطعههای تحلیلی با تصویر کردن واقعیتگزاره  این

که نزد منادیان آن دعوی    (، ادعایی2012دهند )نویس،  گو« نشان میاستثناء واجد بُعدی »آریانبوهه را بی

گران اجتماعی  معرض حمالت کنش  که سرمایه درواقعی دارد، حاکی از این لحاظ سیاسیتوان اجراییِ به

( جنبش پشتیبانِ  2016ست. برای مثال، میسن )است، همانا »پادقدرت«ی که موتور درونی هر تغییری

می جایگاه  در همین  را  نقشکوربن  این  بهبیند.  درونی هنگام  نابهآفرینی  و  داری  سامانی سرمایهسامانی 

دوشِ این روزها  بهی خانهناپذیریِ مرزسپارِ انبوههازیْ آن کرانساندازه واقعیت دارد. از سویی، جهانی  یکبه

گیرد.  ی همین انبوهه ریشه مییارانهنیز از خالقیتِ خودفرمان و هماقتصاد جدید  کند و  را برآورده می

انبوهه با محدودیت طور که نویس  های سرمایه است. پس هماناز سوی دیگر، بحرانْ حاصلِ درگیری 

اندازه مولد«  پذیری حاصلِ نوعی مازاد زندگی است که »مستقیم و بیکند، آن بحران سنجشاشاره می

( است  صص  2012شده  انبوهه114-113،  که  است  چنین  توسعه(.  هم  ادعایی  سرمایهی  را  ی  داری 

 هاقتصاد و جامعی  ای از نشریهی تازهطور که آنه بارون در شمارهانگیزد و هم بحرانش را. همانبرمی

]...[ سرمایهمی روال  مستلزمداری  نویسد، »اگر  میهاییهمان  انتظار  و  ست که  آغازین  رود کمونیسم 

رنگی را از بروز  شود بروز همی ]هارت و نگری[ از خود بروز بدهد«، در این صورت »چطور میخودانگیخته
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، ص  2013نوپا ــ بازشناخت؟« )بارون،  داری احیاشده را از نوعی کمونیسم  یا نوعی سرمایه آوردی ــهم

 اند. باورها هنوز به آن نپرداختهداریست که پساسرمایهای سیاسی( این مسئله609

آن انبوهه در ظرف سرمایه تجلیل جا ظاهر میاین سردرگمی  نیروی درونی  از  شود که هارت و نگری 

آنمی میکنند.  سازندگیها  یک  همیشه  سرمایه  »اگر  که  و  positivity]  نویسند  است   ]...[ کامل   ]

گاه نه از فرارو بلکه همواره از درون در معرض بحران قرار  ماندگار«، پس هیچدرونکامالً    ستدستگاهی 

ها در بطن و نه  گشایی« برای ساخت بدیلهایش امکاناتِ »راهگیرد ــ از همین روست که محدودیتمی

روی به ضربِ  هیچگیری به(. بنابراین، آن بحران اندازه373-374، صص  2001دهد )دست میورای خود به

را با    ی دارهیسازنده سرما  یشکلبلکه بهدهد،  داری روی نمینمایی روابط اجتماعی سرمایهرخ   گرینفی

ی عملکرد  ی سازنده. این عناصر پارهکند  ی در آن موجود است مواجه م  شیشاپیکه پ  زها یاز چ  ی مازاد

آید ــ وقت آزاد، بارآوری، ارزش، خالقیت، میل، کار و غیرکار ــ و نیز زندگی که  شمار میداری بهسرمایه

ی  چیزی که از دایرهها به آنتحت سرمایه جز نیروی کار و بازتولید آن نیست. انبوهه با برگذشتن از آن

برمیمحدودیت این محدودیتها  به خود  (.  113-114، صص  2012)نویس،  گوید  آری می  هاگذرد و 

های معقولِ همان  گوید که اغلب در چارچوبتر به آن روابط و چیزهایی آری میانبوهه در مفهومی وسیع

 یابند؛ به بیان دیگر به ارزش، کار، سرمایه و از این دست.  ها تداوم میمحدودیت

ه محصوالت  ای کشدههای تحریفکند که چگونه شکل( در نقدی به نگری، از نو بیان می1994بونفلد )

  ی دهند. در کار نگری فقط سرچشمه شوند و فریبمان میفعالیت انسان به خود گرفته است بر ما چیره می

ها  شود و خاستگاه خود آن محدودیتافزایی تنگ کند تبیین می های ارزشرا بر محدودیت  عرصهچه  آن

انسان که »قدرتِ بیگانه و اجبارآمیز«ی  ی فعالیت  شدههای تحریفجایی ندارد، خاستگاهی که در شکل

توان آن را درک کرد.  یابد نهفته است. از دیدگاهی دیالکتیکی می( ورای ما می288، ص 1972)پایلینگ، 

ی دیگر  های اجتماعی انتزاعی، و از سودیدگاه دیالکتیکی از سویی وحدت تضادآمیز کیفیت مفهومیِ شکل

ماندگارانگاری اسپینوزاییِ نگری فقط  گیرد. اما درونزندگی را دربرمی  کیفیت نامفهومی مبارزه برای گذران

بهره است از آن حساسیت دیالکتیکی نسبت به تضاد و  بیند؛ این نگاه بیجوهری واحد و سرراست را می

شود راه  ها میهایی که مدعی فراروی انبوهه از آنتوان به سرشت آن محدودیتکه با آن می  یگرمیانجی

 رد.  بُ

آمده از طریق  دستناپذیر را در وقت آزادِ بهسنجش  مندش که ارزشنگری نیز مانند میسن و افرادِ شبکه 

سازد. منتها  پذیری سرمایه مرتبط میآفریند، انبوهه را قاطعانه به فروپاشی مرزهای کمیتفناوری نو می

کشد، توجهی ویژه به سرشتِ خود آن را به چالش می  های سرمایهمحدودیتچه آن یک در برشمردنهیچ
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ی که از فعالیت انسان ناشی  اشدههای تحریفشود که چگونه شکلها ندارد. نادیده گرفته میمحدودیت

های سرمایه پا پس  هایی که با برخورد به محدودیتکنند. کنششود پیوسته خود را از نو تحمیل میمی

کنند. فعالیت انسان در  ها را ایجاد میهایی هستند که دراصل آن محدودیتکشند دقیقاً همان کنشمی

شود. این نکته فقط به  ای ارزش، در قالب کار انتزاعی ظاهر میی مبادلهی رابطهگر میانجیای با  جامعه

که    ستشان مربوط نیست. این فرایندها حاکی از ذاتیترین حالتواکاوی فرآیندهای اجتماعی در انتزاعی

آید  شان محصور و انکار شده است، پس پای روابط اجتماعی انضمامی نیز به میان میی بیرونیدر جلوه

 که در آن سوی فروش نیروی کار آدمی با ستیز و اجبار و جداافتادگی از وسایل گذران زندگی همراه است.  

روایت در  وجوه  این  افتادن  قلم  و  از  پساکارگرباور  دربارهداریپساسرمایههای  رخ باور  قطعهی  ی  نمایی 

شگفتماشین مفهومها  نخست،  نگاه  در  است.  نحوهآور  نظر  از  ارزش  قانون  بحرانِ  ارائهپردازی  اش  ی 

است    های ملموس نهفتهی متغیری از واقعیتسازِ آن در مجموعهرسد؛ شرایط زمینهنظر میباورانه بهتاریخ

میسن، مترادف    چونهمها در نگاه نگری،  ناشی از تغییرات در روابط تولید است. و اینگیری  و بحران اندازه

کاری مقررات  خودشان  کارگرانْ  است.  تولید  نیروهای  پیشبا  این  در  کرد؛  خواهند  وضع  را  بینی،  شان 

شود، ( برجسته می7، فصل  b2015میسن )  داریپساسرمایهی کتاب  گفتهطور که در فصل پیشهمان

دهه در  ایتالیا  خاصِ  به  بیش  1970و    1960 هایشرایط  برسازنده  قدرتی  یورش  دارد.  را  اهمیت  ترین 

همبرهم آن  مطالبات  خوردن  وقتی  پساکارگرباوران  انجامید.  بارآوری  و  دستمزدها  سر  بر  کینزی  نوایی 

شد از نزدیک  م زیادتر میگرفت و سرپیچی از کار کردن مداوار میافزایشی برای دستمزدها شتابی دیوانه

سپرد  داری میشان را به فرماندهی سرمایهبارآوریگر این تحوالت بودند. کارگران از قراردادهایی که  نظاره

)کلیور،   کشیدند  ص  2000کنار  و  68،  غیرمادی  اقتصاد،  از  جدیدی  نوع  به  که  بود  همین  سرانجام   .)

از نگاه پساکارگرباوران  بی نیروها در حکمِ نوعی انقالب در روابط  کارخانه، انجامید.  همان سرکشی این 

ای دیالکتیکی و ستیزآمیز بین این دو نیست بلکه نوعی تکینگی است که هر دو  تولید نیز بود. این رابطه

گذارد.  ماندگاری اسپینوزایی جای شکی باقی نمیباره باورمندی نگری به دروناند. در اینسو در آن سهیم

دهد  ای فلسفی برای برگرداندن دوتا به یکتا است. جایی که انبوهه راه را نشان میباورمندی شالودهاین  

مندش  ی میسون و فرد شبکهشود دربارهشود. همین را میپذیرد بلکه با آن همگام میفقط میامپراتوری نه

 داری اطالعاتی« گفت. اصطالح »سرمایهدر نسبت با به

وپا کرد.  اولی دستشود شواهد تاریخی دستکلی واحد خیلی راحت می  چونهما  برای حرکت تمام دنی

ها  ی ماشینیافتگی قطعهمیانجی کار است که واقعیتتغییراتِ محتوای بیی رشتهطور که بر پایههمان

می تاریخطرح  همین  اما  میشود.  موجب  آشکار  تشخیص  باوری  به  قادر  دیگر  پساکارگرباوری  تا  شود 

داری نباشد. فقط به تغییر توجه دارد. وقتی هر تغییری را برخاسته از محل کار  های پابرجای سرمایهلهدنبا
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داری،  ــ امپراتوری، پساسرمایه  دیگریکهای دورانی از  های یک رشته پارادایمدانست، دیگر تفکیک حلقه

ـ کار چندان دشواری نیست. این  سرمایه طور که در آفهیبن  ، همانهامیپاراداداری اطالعاتی و از این دستـ 

های سطحی در محتوای  اند. مطابقِ دگرگونیباورانه تعیین شده شود، با مرزهایی تولید( اشاره می2007)

باید  ارکس درک کنیم، نگاهمان میها را که در دل آثار می ماشینروند. با این همه، قطعهآیند و میکار می

هاشان را  بودنِ کار را که هارت و نگری واکاویمیانجیای متمرکز بشود که آن بیروی آن شکل اجتماعی

داری نه آن نوع خاص از فعالیت تولیدیِ  نمای سرمایهکنند. سرشتی میگرمیانجیکنند  بر آن استوار می

شوند: ارزش و پول و سرمایه.  آن فعالیت در آن ظاهر می  هایی است که محصوالتدرجریان بلکه شکل

 (. 283، ص 1972یابیم )پایلینگ،  اجتماعی است که خود را در دل آن می  بندیاین ویژگیِ آن صورت

ای را که قادر به درکش نیستند دستخوش بحرانی  داریتوجهی به این ویژگی، سرمایهپساکارگرباوران، با بی

به رخ نمیکنند که  تصور می راهبردی  بربخورد. هر  آن  به  بروننمایی مساعد سرمایهتواند  سپاری  داری 

زند. بدفهمیِ چیستی  باوری آسیب میداریی پساسرمایهورزی تازهشود. همین ابهام نظری به سیاستمی

ی  ههای غریب درباروجدلشود. این بحثگزینی آن میهای ممکن برای جایسرمایه سبب بدفهمیِ راه

مناسک نوعی متافیزیک یا االهیات مارکسیستی نیست، بلکه پیامدهای عملی دارد و در  صرفاً    ارزش و کار

باید هوشیار باشیم نسبت به بار بشود. از همین روست که لحاظ عینی و سیاسی فاجعهتواند بهدرازمدت می

تر  ای جامعنمایی نظریهر آن در خالل رخ ها را از بافتای ماشینکوشند قطعهی آنانی که میگیرایی فریبنده

ی  جای آن برای زمانهکنند. کاربرد نابههای تازه از آثار او جدا  داری نزد مارکس و بازخوانیی سرمایهدرباره

ی  جا باشد که برای دو شنوندهبسا از اینحاضر به لحاظ سیاسی کارکردی حقیقی دارد. محبوبیت آن چه

نواز در وصف  ست دلیاداری، مرثیهمندان به ماندگاری سرمایهکننده است. به گوش عالقهمختلف دلگرم

آشتیتولیدگری سنجش پیشرفت  روند  و  آن  نویدبخشِ دگرگونی  اش جویانهناپذیر  به گوش مخالفان  و   .

 گیرند. هر دو از امیدی واهی مایه می اندازی مارکسیستی و انتقادیاز چشم  زودهنگام آن است.

 گیری نتیجه

ی  ها و نحوهی ماشینیافتگی کنونی قطعهی واقعیتی فرض پساکارگرباورانه، دربارهی پیش رودر مقاله

هایی که برآمده از بازخوانی جدید مارکس  باب شدن آن در گفتمان سیاسی چپ بحث کردم. بر اساس بینش

ی تداوم انتزاع واقعیِ ارزش و آن روابط  پساکارگرباورها مسئلهاست و در اینجا جانب آن گرفته شده است،  

گیرند. من این حکم را زیر سؤال  می  یاید نادیدهکند و از طریق آن ادامه میاجتماعی تولید را که بیان می

جا که  واقعیت پیوسته است. آن  اکنون بهها همی ماشینبا قطعه بردم که آن بحران و ابطال ارزشِ مرتبط
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مرحله در  یا  موجود  را  سرمایه«  »کمونیسم  نوعی  میپساکارگرباورها  تکوین  همی  ما  زیر  یابند،  چنان 

 کشیم. ی سرمایه به زندگی و کار مشغولیم و گرسنگی و رنج میسیطره

خورند قدمت  پساکارگرباور به چشم می تباری لحاظ نظری بابنیاد که امروزه بهی قطعههای اندیشهویژگی

انسانِ  سیاسی شگفت میمون شناخت  فهم  برای  راه  بهترین  بود  گفته  بود که  مارکس  خود  دارند.  آوری 

تربالیده است« )بلوفیوره،  ترینْ راهنمای شناخت کمکه »بالیدهتر، اینطور عامبهی آن است ــ یا  آمده پی

های  اش از آثار و نوشتهاییزدی خروجی کار میسن و ابهامتوان همین را درباره( که می179، ص  2009

الهام که  بودهپساکارگرباوری  آن  همینبخش  گفت.  همهاند  که  از  فهمجاست  پساکارگرباوری  سازی 

برمی پرده  بنیادی خود  تولیدباور  میسون،  ارتدوکسی  ارائه  چونهمدارد.  از طرح نگری، کل  ی  ونقشهاش 

کار مستقیم، یعنی کار انضمامی، در ارزش اثر دارد و    کند کهها را بر این فرض استوار میی ماشینقطعه

ی ارزش است و بس. چنین درکی از ارزش،  هر کاهشی در ظرف زمانی انجام آن تهدیدی برای بقای قاعده

راهاشاعه مجرای  از  ریشهیافته  تغییرپذیر،  دنیایی  با  برخورد  در  پساکارگرباورانه  رشته وروشی  اصلی    ی 

 ورزی چپ شده است. زه دامنگیر اندیشهست که امرو هاییکاستی

ی اجتماعی انتقادی این است که »چرا این محتوا  عنوان یک نظریهبهی اصلیِ نقد اقتصاد سیاسی  مسئله

(. به این ترتیب، هدف اصلی نقد اقتصاد سیاسی فهم  5، ص  2001شود؟« )بونفلد،  در این شکل ظاهر می

گیری مستقیم آن  میانجی و اندازهگیرد. تغییرات در کار بییخود ماست که فعالیت تولیدی به  شکلی آن  

های انتزاعی  ای از شکلجا که ارزش بر زنجیرهتواند موجب بحرانی در ارزش شود، تا آنتنهایی نمیبه

به که  ادعایی  چنین  است.  دمتمرکز  این  است  سلطف  حوالی  همین  در  آغازین  کمونیسمی  تغییرات  ت 

ی  نشانیم، مایهها را در بافتار کلیت آثار مارکس میی ماشینحال وقتی قطعهینکننده است. با ادلخوش

ی اجتماعی و  گرمیانجیهای  داری همانا مقولهنمای سرمایهماند. سرشتچندانی برای دلخوشی باقی نمی

استفاده   کلیدکه کارگری از صفحههایی که صرف نظر از اینروابط اجتماعی و ستیزآمیزِ تولید است، مقوله

کنندگانِ امیدهای  مانند. همین نکته باید القامهره پابرجا میوها کار کند یا با پیچکند یا از چکش، با ایده

گیرند اصالً بحران  سازی که مسلم میها را به تأمل وادارد. آن بحران دورانی ماشینواهیِ متأثر از قطعه

مثل  بهشود نیز همواره مقابلهگیری میاندازهچه آن  ت وسگیری ااندازهنیست. سرمایه همواره در تقال برای  

ی صنعتی،  داری اطالعاتی« نیست؛ برای کارخانهیا »سرمایه  امپراتوری  کند. این کیفیتی تازه مختصِمی

به برای  که  است  صادق  اندازه  همان  بود،  متداول  آن  در  تبعیت  و  خرابکاری  »کارخانهکه  ی  اصطالح 

ای  ای که کار انضمامی در دورهواسطههای بیجاست که نگاهی خُردبینانه به شکلی«. در همیناجتماع

های مستتر  ستیزیی اجتماعی و نیز همگرمیانجیهای رسد. شکلمعین به خود گرفته است به جایی نمی
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آن میدر  پابرجا  آنها  با  همراه  و  دیدهمانند  به  که  ماندگار  تضادهایی  اندیشمندانِ  بینانهخوشی  ها  ی 

 آید.  باور بحرانی ناگهانی و رهاننده میقطعه

چنان نظری  اشتباهات  شکلاین  آنچه  نداشتند  پی  در  را  سیاسی  پراکسیس  از  خاصی  هم  های  قدرها 

ی  ای که هواداران قطعهی فکریگذاران تا حدی متناسب با پشتوانهشدند. امروزه، سیاستآفرین نمیمشکل

ی  چندان معلوم نیست. اندیشه ای فناورانه هستند که تحقق آندهند، در تدارک آیندهها به دست میماشین

دموکراسی مسحور آن است،  ای آن، تأثیر جدی دارد. سوسیالهای رسانهچیبنیاد، از طریق تبلیغاتقطعه

نخستچنانهم کوربین،  جرمی  آنکه  }در  بریتانیا  بعدی  احتمالی  آرزوهای  سال  وزیر  آن  پذیرای  ها{، 

گاه او  های جوانی که تکیهوخروش رادیکالشود که از جوشکاری خودکارسازی میشهری برای بیآرمان

 خیزد.  آیند برمیشمار میبه

دربارهایده نادرست  میهای  دیگر  سوی  از  جهان  به شکلی  بینجامد.  تواند  انسانی  کنش  نادرستِ  های 

خاطهمان کافنتزیس  که  پساکارگرباوری، همرنشان میطور  برداشتکند،  سایر  با  با  سو  رابطه  در  هایش 

تر با رسیدن به  پیش داریکه »سرمایهآورد حاکی از اینانگیز به بار می»پایان کار« ادعایی، سیاستی مالل

  ، 2013ماند »چشم نبستن بر آن« است )نهایت فناوری پیشرفته پایان یافته است« و تنها کاری که می

نشان  81ص   از خود  را  اعتقادی مشابه  کارگر  رهبر حزب  پیرامونِ جرمی کوربین  روزها، جنبش  این   .)

ستایند. و  پسندْ روندهای تجربی در کار و زندگی اقتصادی را در انتظار تغییر میهای مردمدهد. واکاویمی

سنجش کوشش  هیچ  حال،  این  چشمگرانهبا  تداومِ  ی  فهم  برای  ]گیری  منفی  [  negativityارکان 

شود بحرانی را، با همراهی کمونیسم آغازین، متصور  گیرد. جز با این کوشش نمیداری صورت نمیسرمایه

 شد.

»خوش )تامپسون،  این  بن89، ص  2005خیالی«  به  می(  چپی  برای  راهبردی  زیادی  بستی  که  انجامد 

سامان؛  پندارند و نه آنقدرها که باید نابهامان میسبهچیز را زیادی  ها همهمسحور جهان موجود است. آن

)همان تانکیس  که  ص  2008طور  می307،  »خوش(  خوشگوید،  اراده،  عقل«.  بینی    های حالتبینی 

شود و ارکان  ها ستوده مینوایی. سازندگیانجامد تا ناهمنوایی میتر به همی پراکسیس بیشزدهافسون

ها قاصد آن است  ی ماشین ی توخالی تغییر که قطعهگذاران به آن وعدهسیاستماند.  نشده میمنفی نفی

 شود.ی اجتماعی به حال خود گذاشته میهای بادوامِ سلطهشوند و در این بین، شکلمتوسل می

جا  رو منتشر شد، کمک کرده است تا چپ به این  ی پیشسال پیش در نشریه 45صفحاتی از مارکس، که 

و شود  بیش  کشانده  صفحات  هنوز  حال،  این  میبا  وضعیت  این  از  خروج  برای  که  هست  تواند  تری 

ی  های نشریهسالی آن( در شماره283-284، صص  1972های پایلینگ )ی چپ باشد. گفتهکنندهیاری
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توان »فقط  داری را مینماید. »فرانمودهای ضروری« روابط اجتماعی سرمایهحاضر امروزه نیز درست می

ی  یابی دوبارهبخش آن از میان برد«؛ به بیان دیگر، »فقط با سازمانهای اقتصادیِ تداومچیدن مقولهبا بر

 وارگی را برچید«. توان بتجامعه است که می
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زلزلهآن اخیرِ ترکیه و سوریه]چه در میان تصاویر  از همه  1ی  بیش  بار  کند، سرنوشت غمنظر میجلب[ 

فاجعه با  آن  بازماندگان  از  اکنون بخشی  انقالبی که  است.  مردم سوریه  انقالب«  به  »روایتِ  طبیعی  ای 

اند.  های تاریکِ تاریخ فرو بلعیده شدهاند، در اعماق زمین و گوشهترین شکل ممکن حذف و ناپدید شدهعینی 

 که عمق و انتهایِ وادیِ آن ناپیداست.  و خشمی است رنجگشوده شدن زمین، تجسد 

یِ آن در مقاطع مختلف انقالب، کنترل گفتمان خود  ساله  12»روایتِ انقالب« مردم سوریه در طول تاریخ  

های خبری  را به ضدانقالب سوریه واگذار کرد. با افول تدریجی انقالب، »روایتِ انقالب« سوریه در بنگاه

شدن زنان و مردان سوری  اش، غرقیم اسد در قیاس با مخالفان جهادیبه داعش، سکوالربودن حداقلی رژ



1092 
 

دیپلماتیک و رسانه زبان  یافت. در  تقلیل  و...  پناهندگان  انقالبِ« مردم  در دریا، کوچ عظیم  ای »روایتِ 

که انقالب یعنی تباهی، و  طلبی مردمانی ناشکیبا بدل شد؛ اینسوریه به دال اعظم ویرانی و تالشی یا جاه

که مردم سوریه به جای انقالب باید  انجامد؛ اینسالی سیاسی میر انقالبی به انهدام و قحطی و خشکه

می دل  اسد  رژیم  سیاسی  اصالحات  هزارسالهبه  بازار  از  طریق  بدین  و  حلبِبستند  آوار    ی  تلی  زیبا، 

ویرانی برجای ماند. ما   ساختند. از شوراهای انقالب در منبیج یا درعا تنها »روایت« تباهی و شکست ونمی

ناآگاهانه   و  آگاهانه  سوریه،  انقالب  دور  اسالمیشاهدان  جمهوری  رژیم  اسد،  روایتِ  و    رژیمِ 

روسیه اساس    پروپاگاندای  از  سوریه  مردم  که  بود،  هیچ  برای  هیاهو  این  تمامی  که  پذیرفتیم  را 

ان فعال داعش بوده و هستند و  مسلمانانی افراطی هستند، که تمام بازماندگان و آوارگان سوری هوادار 

طرف، از نگاه »روایتِ رسمی« از  ای و بیاند. به این ترتیب از نگاه رسانهالجرم مستحق مرگ و عقوبت

انقالب سوریه، عجیب نیست که زلزله این میراث شکست را به زیر خاک کشید؛ گویا طبیعت در پیِ تطهیر  

از این جهت، »روایتِ رسمی« انقالب سوریه، بیانِ سکوالر  های تاریخ معاصر خاورمیانه بوده است. پلشتی

این است،  تاریخ  مکانیکیِ  جبر  به  مذهبی  نهایتاً  باوری  مصیبت  و  جنگ  و  بال  ایجاد  با  »تقدیر«  که 

 ی غایی است.  کنندهتعیین

ای از  لحظهزنند و  با هر فراز و فرودیْ ردای ناخواستنیِ اجبار و سکوت را کنار می[  2های فردی]روایت

سرکوب جمعیِ  بهروایت  یا  میحاشیهشده  آشکار  را  تصویری  رفته  تجسمِ  به  باشند  کامیاب  اگرکه  کنند. 

بلعد،  دست قهار شرایط راویان را می  دهند. اما زمانی کهکوچک یا بزرگْ در ذهن مخاطبان خود یاری می

ی علیه  دهد؟ چه بستری برای مبارزهی گاه پررنج بازماندگان را به خود میچه کسی زحمت یادآوری قصه

بر جای می دیگری  فراموشی  دنیای  آنِ  از  باسل  و  یارا  مثل  داستان کسانی  زمانی،  اندک  از  پس  ماند؟ 

 شود.اهمیت و فراموش میآهستگی بیی دیگران و بهربط به زندگی روزمرهشود، بیمی

بهمی فاجعهتوان  با  مواجهه  در  مبهو3ای چنین عظیم]حق  افسارناپذیرِ مرگ و شکست[،  قدرتِ  های  تِ 

امان بال، چه رژیم اسد باشد، چه  بازیِ غریبِ بازگشتِ بیتوان در لجشد. می درپیِ ما مردمانِ خاورمیانهپی

تأمل کرد. می زلزله،  یا حتی  پناهندگی و کاروان مرگ در دریا  از  داعش، چه  به »روایت رسمی«  توان 

یِ آن، به عبث بودن هر مقاومتی علیه تقدیر  سازی تاریخ پرماجرا و پیچیدهادهانقالب سوریه تن داد و در س 

 یِ خاورمیانه ایمان آورد.  تاریخیِ منطقه
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ی  یِ این فاجعهدر طبیعی بودن زلزله و خسارات ناشی از آن تردیدی وجود ندارد، مسئله اما ابعاد گسترده

اند،  اند و بارها زلزله را تجربه کردهنطقه سکونت داشتهها در این مطبیعی است. هزاران سال است که انسان

رسد که زلزله و پیامدهای  آیا تبعات این زلزله را باید تنها به ساحت فیزیک طبیعت محدود کرد؟ به نظر می

ها در این  ی دولتشوند. نقش عمدهآن، تنها به اموری طبیعی و خارج از اراده و کنترل بشر خالصه نمی

   میان چیست؟ 

ی اخیر به تالش برای بازیابی »روایت انقالب«  شاید برجسته ساختن یا اشاره به وجوهِ غیرطبیعیِ زلزله

و    شکست انقالبی مردم سوریه کمک کند. نشان دادن ابعاد غیرطبیعی این زلزله و تمایز نهادن میان  

برهم  حاصل بودن انقالببی برداشتن در مسیر  گام  عادل بدشگون و  زدنِ م )فرمول روایت رسمی( 

که »انقالب سوریه معادلِ شومِ تباهی است«. اشارات کوچکی که  افواهی از قیام مردم سوریه است، این

های  اندازه ناچیز برای بازیابی روایتیِ این زلزله را نشان دهند، تالشی است بیشدهابعاد مصنوعی و ساخته

ها، اما نه به سوی انقالب  رفتن رنج و خشم آن باختگان این زلزله؛ کوششی است برای نشانهفردی جان

 ساز انقالب شدند.  چنان پابرجایی که زمینهبلکه به سوی شرایط هم

یِ اخیر را ندارد، پرداختن به  جانبه و دقیق ابعاد غیرطبیعی زلزلهاین جستار کوتاه توان و امکان بررسی همه

ی بزرگ شد خارج از توان این مقاله است.  ین فاجعهداری در ترکیه که منجر به اهای سرمایهتبعات سیاست

[ در  4گری این رژیم]ی اشغالساختن نقش رژیم ترکیه و پروژه جا موضوع بحث تنها به برجستهدر این

 شود. یِ اخیر در جغرافیای سوریه محدود میتعمیق فاجعه

 ابعاد فاجعه 

ی  ترکیه، شمال و غرب سوریه را لرزاند. کانون زلزلهریشتری مرکز و جنوب    7/ 8ای  فوریه، زلزله  6در روز  

ها به  که برخی از آن  های آنلرزهپس[ واقع شده است. این زلزله و  5عینتاب] اصلی در اطراف شهر غازی

محسوب  های اخیر  ی دههثبت شده  هایبارترین زلزلهیکی از مرگی اصلی بودند، احتماالً  قدرت زلزله

دیده، احتمال سرمازدگی  ر صفر درجه( و بارش برف و باران در مناطق آسیب[ سردی هوا )گاه زی6.]شودمی

 بازماندگان و آوارگان زلزله را افزایش داده است.  

[، مناطقی اغلب کردنشین یا اقلیت  7نقاط اصلی وقوع زلزله در ترکیه، از استان دیاربکر تا استان هاتای] 

باختگان )تا زمان نگارش این متن( بنا به  ، آمار جاندر سمت سوریه[  8گیرند.]می بر مذهبی علوی را در

های  رسد. در مناطق تحت کنترل رژیم، استانمی  نفر 6000منابع رسمی رژیم سوریه و سازمان ملل به  

https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=31.09057,23.97217&extent=42.39101,48.58154&range=search&sort=smallest&listOnlyShown=true&timeZone=utc&search=%7B%22name%22:%22Search%20Results%22,%22params%22:%7B%22starttime%22:%222023-01-30%2000:00:00%22,%22endtime%22:%222023-02-28%2023:59:59%22,%22maxlatitude%22:40.148,%22minlatitude%22:33.618,%22maxlongitude%22:40.935,%22minlongitude%22:31.619,%22minmagnitude%22:4,%22orderby%22:%22magnitude-asc%22%7D%7D
https://www.bbc.com/news/science-environment-64540696
https://www.wsws.org/en/articles/2023/02/18/snll-f18.html


1094 
 

اپوزیسیون اسد،ترین تلفات را داشتهالذقیه و حلب بیش که از آن با  چه  آن  اند. در مناطق تحت کنترل 

[  12]و اتارب[  11]، شهرهای جندیرسشودیاد می[  10]و »دولت انتقالی سوریه«[  9]های »دولت نجات« نام

  های محلی سداند. در برخی نقاط، جاری شدن سیل پس از ترک خوردن  ترین آسیب را متحمل شده بیش

 ی منازل مسکونی منجر شده است. نیز به تخلیه

از ترکیه    باخته )تا زمان نگارش این متن( ی جانپناهنده 3800از حدود    سوری  1700حدود  ی  تاکنون جنازه

ها  بودند که در طی سال  ها از آن بخشی از پناهندگان سوریبه سوریه بازگردانده شده است. این جنازه

کمپ در  نهایتاً  یازدهآوارگی،  گاه  که  پناهندگانی  داشتند.  سکنی  ترکیه  جنوب  در  پناهندگان  بار   های 

تر از  که تمامی این آمارها محتاطانه و کماند، چه در سوریه و چه خارج از آن. احتمال آنخانمان شدهبی

ارقام واقعی باشند بسیار زیاد است، خصوصاً که هنوز آواربرداری به اتمام نرسیده است و در سمت سوریه،  

 یست. طرفانه به مناطق تحت کنترل رژیم اسد و مخالفان آن میسر ندسترسی بی 

، تنها دو ساعت  زدهبمباران مناطق زلزلهی رژیم اسد با مردم سوریه شاید اشاره به  برای درک بهتر رابطه

وجوی قربانیان در زیر تل آوار هستند، گویا باشد. رژیم  که مردم محلی مشغول جستالیپس از زلزله در ح

به مناطق تحت کنترل مخالفان را داده    های سازمان مللکاروان کمکی عبور یک  اسد تاکنون تنها اجازه

سال گذشته هر نوع اعتمادی به آن   12ی این رژیم در برخورد با مردم سوریه در طول  است. اما گذشته

ن اسد( را با  میلیون نفر ساکن مناطق شمال غربی سوریه )تحت کنترل مخالفا  5/4رسانی به  جهت کمک

تواند  سازد. احتماالً )بنا به بمباران مناطق تحت کنترل مخالفان پس از زلزله( این زلزله میرو میتردید روبه

 فرصت مناسبی برای کنترل رژیم اسد بر تمام سوریه باشد. 

ریه،  ی سیاسی وقوع زلزله یعنی ترکیه، رژیم اسد و مخالفان اسد در شمال غربی سودر میان سه منطقه

گیر مردم ساکن در شمال  ای که در حال تکوین است، بیش از دیگر مناطق، دامنی انسانیاحتماال فاجعه

بیش از مناطق تحت کنترل رژیم، در اثر زلزله    این منطقهی مخالفان اسد شود.  غرب سوریه و تحت سلطه

از مردم ساکن در شمال    میلیون نفر 8/2بیش از  آسیب دیده است. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل  

های دیگر  کنترل مخالفان(، آوارگان داخلی سوریه هستند و عمدتاً از شهرها یا استانغرب سوریه )تحت  

های موقت  آوارگان تا پیش از زلزله، در کمپ  میلیون نفر از این 7/1اند و  سوریه به این منطقه تبعید شده 

های  های پناهندگان یا ویرانهانداز روشنی از زندگی خود در کمپساکن بودند. تا پیش از زلزله چندان چشم

گران ترکیه یا باندهای جهادی  جنگ در میان بمباران مداوم منطقه از سوی رژیم اسد و قیمومیت اشغال

https://www.syriahr.com/en/287884/
https://www.reuters.com/world/middle-east/shielded-war-syria-town-emptied-out-by-earthquake-floods-2023-02-09/
https://www.syriahr.com/en/288741/
https://www.middleeasteye.net/news/syria-earthquake-government-bombed-areas-hit-disaster
https://www.reuters.com/world/middle-east/first-un-aid-convoy-passes-into-northwest-syria-newly-opened-crossing-2023-02-14/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64600913
https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/5770/2022/en/
https://www.washingtonpost.com/world/2023/02/06/syria-earthquake-damage-war/
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ترین شکل  واسطهی اخیر، به بیی سوریه در زلزلهدیدهرسد که مردم آسیبه نظر میب   [13]مسلط نداشتند.

منطقه استعماری  مناسبات  توازن  قربانی  شدهممکن  اسد  رژیم  و  ارسال  ای  با  متحد  ملل  سازمان  اند. 

ز  دهد که این رژیم االمللی به رژیم سوریه و به رسمیت شناختن ناگهانی رژیم اجازه میهای بینکمک

ی شمال غرب سوریه در جهت منافعش استفاده  دیدهآسیب  سالحی علیه مردم های ارسالی چون  کمک

برای زنده ماندن    روهای پیشدر روزها و هفتهزی نداشتند،  کند. مردمی که حتا پیش از این زلزله نیز چی

 باید به تنهایی و احتماالً با دستانی خالی بجنگند. 

شود که این پرسش تا حدی روشن یا برجسته شود: چه روندی در جریان اجرای  در این نوشته سعی می

این فاجعه را بسیار مهیبی اشغالپروژه ابعاد  ازگری رژیم ترکیه رخ داد که  توانست باشد  میچه  آن  تر 

 ساخت؟ 

 های حلب و ادلب مخالفان اسد در استان

ای هستند که هنوز به طور کامل در اختیار رژیم  ی عمدهب دو منطقههایی از دو استان ادلب و حلبخش

اند. دو دولت خودخوانده یکی به نام »دولت انتقالی سوریه« و دیگری به نام »دولت نجات«  اسد قرار نگرفته

ی سیاسیِ رژیم ترکیه است که پوششی برای  اند. »دولت انتقالی سوریه« زائدهبر شمال غرب سوریه مسلط

از    دولت و    ارتشر  حضو مانده  برجای  بقایای  نجات«  است. »دولت  فراهم کرده  را  منطقه  در  ترکیه 

ی نظامی آن حتا از جانب دولت ترکیه نیز به عنوان  های القاعده در نواحی غربی ادلب است که شاخهشاخه

دسته تروریستی  و  سازمان  اجتماعی  مدیریت  سیاسی مسؤلیت  ساختار  دو  این  است.  شده  سیاسی  بندی 

ریزی و اسکان بازماندگان  میلیون نفر در شمال غرب سوریه را بر عهده دارند. مواجهه با زلزله و برنامه 5/4

 های آنان است. ترین مسؤلیتزلزله یکی از تازه

ای گذرا به حضور نظامی ترکیه در این منطقه  یِ رژیم ترکیه و شمال سوریه، اشارهبرای شناخت بهتر رابطه

 [ 14]های مسلح فعال در شمال غرب سوریه الزم است.و سازمان

های نخست انقالب  های مسلح مخالف رژیم در ماهتشکیل ارتش آزاد به عنوان چتر تشکیالتی سازمان

به توحش فزاینده و غیرقابل پاسخی دفاعی  بود. مبارزهسوریه،  رژیم اسد  ی مسلحانه علیه رژیم  کنترل 

داشت و تهاجمی  نه  و  دفاعی  از    خصلتی  دفاع  یا  خیابان  در  تظاهرکنندگان  از  محافظت  ابتدا جهت  در 

در کنار عوامل متعدد دیگری )بررسی    [15]واری علیه حمالت رژیم بود.تجمعات مردم در مراسم سوگ

ها خارج از توان این مقاله است( که به استحاله و مرگ تدریجیِ وجوه نسبتاً مترقی آغازین ارتش آزاد  آن

https://www.aljazeera.com/opinions/2023/2/13/why-was-northwest-syria-abandoned
https://www.aljazeera.com/news/2023/2/15/northwestern-syrias-suffers-economic-stagnation-after-quakes
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با تاکید کرد:  منجر شدند،  بر دو عامل  ایران ید  فرقه  و حزب  حضور نظامی  با هدف  ای ساختن  اهلل 

به خارج    وابستگی بیش از پیش مالی و لجستیکیمحتوای انقالب و برجسته شدن هویت دینی،  

های جهادی  رو ارتش آزاد، سازمانهای میانهاز سوریه و در این مورد خاص به رژیم ترکیه. در کنار بخش

گرایی در زمین سیاست سوریه پیدا شدند که برای مدتی طوالنی ناپدید شده بودند. جهادگرایان  و اسالم

نظام ساختار  بالطبع  و  داشتند  سوریه  از  خارج  با  بهتری  برای  ارتباطات  کارآمدتری.  خارجی  ی  حامیان 

رژیم ترکیه  دردسرتر بود، عبث نیست که  شان از این طریق کمایهای منطقهپیشبرد سیاست  جهادگرایان 

انات مالی بهتر جهادگرایان در روندی  کرده است. تجهیزات سنگین و امکنیز حمایت می  ها از داعشتا مدت

فرسایشی ارتش آزاد و ساختارهای برجای مانده از آن را به جریانی جهادی و وابسته به ترکیه بدل کرد.  

 [ 16] گر چنین روندی است.گذاران ارتش آزاد نمایانسرنوشت برخی از بنیان

توجهی از مخالفان اسد را  قابل  هایدر پاسخ به این پرسش که چه روندی طی شد که رژیم ترکیه بخش

را در کنار   بتوان دو تحول عمده  در نظر گرفت: تمرکز و حضور    دیگریکبه کنترل خود درآورد، شاید 

تر سازمان امنیت ترکیه به مخالفان و  مخالفان سیاسی و تبعیدی سوریه در ترکیه )و بالطبع دسترسی ساده 

هایی از آنان  داعش در شمال و غرب سوریه )که بخش  های جهادی ودهی آنان( و موفقیت سازمانجهت

که در سوریه جنبش انقالبی به  شدند(. از اینی خلیج حمایت میهای حاشیهاز ابتدا توسط ترکیه و دولت

های موجود در انقالب سوریه در نبرد  سمت رودررویی مسلحانه چرخید نباید نتیجه گرفت که تمام گرایش

بی بودند.  دخیل  گرایش تاثیرمسلحانه  اجتنابشدن  امری  انقالب  روند  در  غیرمسلحانه  بود.  های  ناپذیر 

کردند، به مرور  های سیاسی در خارج از کشور دولت در تبعید برای داخل سوریه ایجاد میکه گروهحالی در

نیروی  شکل جنگ مسلحانه به جنگ داخلی در سوریه، وزنِ سیاسی چنین اقداماتی ناچیز شد.   زمان و تغییر

جنگیدند، نه کسانی که در خارج  ی مبارزه علیه اسد افراد مسلحی بودند که در داخل سوریه میبرندهپیش

 شدند.المللی دعوت میهای بیناز سوریه به نشست

ماه آغازین شکلدر  تبعیدی تالش میهای  آزاد، مخالفان  ارتش  انقالب و خصوصاً  گیری  کردند صدای 

کارکرد اما با ایجاد شکاف طبیعی بین نیروهای نظامی داخل و نیروهای سیاسی  ارتش آزاد باشند. این  

دست نبود و از سوی  تبعیدی )در ترکیه( به مرور محو شد. چرا که ارتش آزاد یک تشکیالت متمرکز و یک

باال را گرفتند.   ی نظامی دستای که گاه خارج از این تشکیالت بودند در مبارزهدیگر، نیروهای جهادی

 [ 17]های تازه ادغام شد.تدریج از بین رفت یا در نیروهای جهادی با نامی ارتش آزاد یا بهماندهباقی

https://www.afpc.org/publications/articles/turkeys-ties-to-jihadist-groups-run-deep
https://www.afpc.org/publications/articles/turkeys-ties-to-jihadist-groups-run-deep
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-isis-afrin-syria-kurds-free-syrian-army-jihadi-video-fighters-recruits-a8199166.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-isis-afrin-syria-kurds-free-syrian-army-jihadi-video-fighters-recruits-a8199166.html
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ها و  وزن شدن آنگام با کمبه این ترتیب در طی چند سال، حضور سیاسیِ مخالفان سوری در ترکیه هم

اولین چتر سیاسی مخالفان    2011 اواخر سالقدرت گرفتن نیروهای جهادی در جنگ داخلی همراه بود. در  

دولت  در استانبول اعالم موجودیت کرد. این تشکیالت مدتی بعد  [  18] شورای ملی سوریهاسد با نام  

وجهی نمادین در جریان سال نخست  صرفاً    ول تاسیس کرد، دولتی که خود را در استانب  انتقالیِ در تبعید

نوامبر  شورای ملی سوریه ی ائتالف  انقالب سوریه داشت. در نتیجه با چند گروه سیاسی    2012 در 

در قطر اعالم موجودیت  [ 19]  ائتالف ملی سوریهدیگر از اپوزیسیون، تشکیالت جدید و فراگیرتری به نام 

دولت انتقالی  بار  متحده، این با کمک رژیم ترکیه و حمایت مالی ایاالت  ائتالف ملی سوریه کرد.  

دولت  توسط رژیم ترکیه،    2016 سوریه در سال هایی از  را تاسیس کرد. پس از اشغال بخش  [ 20] سوریه

دولت انتقالی ای که زیر پرچم  از استانبول به سوریه تغییر مکان داد. نیروهای نظامی  انتقالی سوریه

ارتش ملی  اند، تحت نام  دهی، آموزش و مسلح شدهاند و توسط رژیم ترکیه سازمانمتشکل شده  سوریه 

یورش سال  ریهارتش ملی سوکنند.  عمل می  [21] سوریه جریان  به شمال    2019 در  ترکیه  رژیم 

هم اکنون به طور صوری کنترل    دولت انتقالی سوریه سوریه/روژاوا نیروی زمینی این عملیات بودند.  

سیاسی مناطقی را که رژیم ترکیه اشغال نظامی کرده است بر عهده دارد، یعنی مناطق سابقاً کردنشین و  

   [22] هایی از استان حلب.بخش

ی نظامی  هایی از استان ادلب را در اختیار دارد باید به پیشینهبرای اشاره به »دولت نجات« که کنترل بخش

شماری از نیروهای جهادی زندانی را مشمول عفو کرد و از    2011 آن اشاره شود. رژیم اسد در اواسط سال

االسالم.   گذار جیشهادی/سلفی و بنیانی جی شناخته شده زهران علوش فرماندهمثالً   زندان آزاد ساخت.

هسته افراد  این  کنار  هستهدر  این  شدند.  سوریه  وارد  مرور  به  نیز  دیگری  جهادی  در  های  یا  بعدها  ها 

های در  شود یا جذب دیگر گروهتشکیالتی ادغام شدند که از آن با نام دولت اسالمی عراق و شام یاد می

احرار مثل  جهادی  رشد  شدن حال  شناختهالشام  از  یکی  موفقشده د.  البته  و  نظامی(  ترین  نظر  )از  ترین 

جبههسازمان سوریه  داخلی  جنگ  در طی  جهادی  اواسط   های  در  جهادی  سابق  زندانیان  است.  النصره 

ای از نیروهای جهادی/سلفی مرتبط با القاعده به کمک  در حال جنگ با رژیم بودند که هسته 2011 سال

های پس از تشکیل  در طول ماه[  23]النصره نامیده شد. ای ایجاد کرد که جبههزهآنان سازمان جهادی تا

النصره، این گروه به یکی از مؤثرترین نیروهای نظامی در   های میدانی جبههاین گروه و همراه با موفقیت

القاعده شناخته میجنگ داخلی سوریه تبدیل شد. این گروه به عنوان شاخه ی  شد و در رقابتی سوری 

ارتش آزاد( عملیات نظامی انجام داده   چنینهمهای جهادی )سیاسی در مواردی علیه داعش و دیگر گروه

https://www.nytimes.com/2011/10/03/world/middleeast/anti-assad-dissidents-form-syrian-national-council.html
https://theworld.org/dispatch/news/regions/middle-east/111214/syrian-national-council-syria-rebel-government-turkey
https://theworld.org/dispatch/news/regions/middle-east/111214/syrian-national-council-syria-rebel-government-turkey
https://www.aljazeera.com/news/2012/11/11/syrian-opposition-groups-sign-coalition-deal/
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های تروریستی در ائتالف با دیگر  النصره بنا به بدنامی سازمانی و گنجیده شدن در اکثر لیست است. جبهه

و فاصله گرفتن    الشام  جبهه الفتحبه    [ 24] های جهادی چند بار تغییر نام داده است. پس از تغییر نامگروه

بخش با  ائتالف  درپیِ  القاعده،  از  احرار اسمی  از  سال   هایی  در  دیگر  جهادی  گروه  چند  و    2017الشام 

تازهموجودیت   تحریرهویت  هیئت  نام  به  رهبر    الشام ای  همان  تشکیالت  این  رهبر  کرد.  اعالم  را 

جبههالنصره جبهه و  سابق  ابو الفتح ی  است،  سال   دمحم الشام  همان  در  نجات  الجوالنی.  دولت 

الشام در مناطقی از استان ادلب که تحت کنترل این گروه است تشکیل  توسط هیئت تحریر [ 25] سوریه

الشام در استان ادلب، در درگیری با نیروهای ارتش آزاد وابسته به ترکیه یا   شد. نیروهای هیئت تحریر

ها را )حرکت  حت کنترل آنان بود را تصرف کرده است و آن، مناطقی را که پیشتر تدولت انتقالی سوریه

 نورالدین زَنَکی( از استان ادلب عقب رانده است.  

های حلب و  ی سازمانی دو تشکیالت سیاسی مخالفان در استانی مختصر به پیشینههدف از این اشاره

ذهنی حاکم بر این مناطق  (، روشن ساختن جهان  دولت نجات سوریهو    دولت انتقالی سوریهادلب )

انگیز ارتش  تر ساختن این شرایط باید به سرنوشت غماست. پیش از پرداختن به نقش ترکیه در اسفناک

 آزاد نیز اشاره شود. 

جویان آن به تدریج جذب داعش یا  شمار بسیاری از جنگ  یجی ارتش آزادْاثر شدن تدرکمبا پراکندگی و  

چنان در  های جهادی شدند. اما پرچم ارتش آزاد که زمانی نماد مقاومت علیه رژیم اسد بود همدیگر گروه

ی مخالفان سیاسی زبان بخش عمدهدسترس بود و وجه نمادین خود را از دست نداده بود. رژیم ترکیه می

های بعدی رژیم  اسد بود که به مرور ارتباطات لجستیکی خود را با ارتش آزاد از دست داده بودند. برنامه

و عقب راندن نیروهای ی.پ.گ از این مناطق بود،    ترکیه که شامل تصرف مناطقی از سوریه و محاصره

 مخالفان اسد وجه مناسبی نداشت.  المللی بدون حضور نمادین در عرف سیاسی بین

های ترکیه  های جهادی هم تسری یافت. در همان حین، تالشبه مرور پرچم ارتش آزاد به دیگر گروه

بازماندگان   برای انسجام مخالفان نظامی اسد از آموزش نظامی و حمایت مالی فراتر رفت. رژیم ترکیه 

های تروریستی وارد نشده بود )با تالش  شان در لیستای که نامهای جهادیاسمی ارتش آزاد و دیگر گروه

ی تشکیل  ایدهکرد.    متشکلخود    برای اهداف مشخص نظامی و سیاسیترکیه( را بار دیگر و اما این بار  

نخستین بار توسط    ارتش ملی سوریهاد تحت عنوان  فراگیری از تمام بازماندگان ارتش آز  نیروی نظامی

 در استانبول طرح شد.    [26]شورای اسالمی سوریه

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-36916606
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/01/al-qaeda-and-allies-announce-new-entity-in-syria.php
https://www.ibtimes.com/four-years-later-free-syrian-army-has-collapsed-1847116
https://carnegieendowment.org/sada/77637
https://www.trtworld.com/mea/turkey-backed-rebels-to-form-new-army-in-northern-syria-367931
https://en.zamanalwsl.net/news/article/31991
https://en.zamanalwsl.net/news/article/31991
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سال   از  که  دیگری  جهادی/سلفی  تماماً  احرار  2018جریان  توسط  زَنَکی،   و  نورالدین  حرکت  الشام، 

نام   جیش ادلب و حلب فعالیت می  [27]جبهه آزادیبخش سوریهاالسالم به  از  به  کرد،  در مناطقی 

ترکیه  رژیم  اکتبر   5  درخواست  در  سریکانی  کردنشین  شهر  به  ترکیه  ارتش  یورش  آغاز  از  پیش  روز 

ارتش ملی  ز نیروی زمینی این عملیات شد.  ادغام شد و بخشی ا  ارتش ملی سوریه در    2019 سال

در مناطق اشغالی شمال و شمال غرب سوریه    دولت انتقالی سوریه، به عنوان وزارت دفاع  سوریه

 دستی که توسط ترکیه پیشنهاد شده به تن دارند. یونیفرم یک  ارتش ملی سوریهکند. سربازان  عمل می

گیرند. رژیم  حقوق می  دالر 500ماهیانه دولت ترکیه  از  ارتش ملی سوریههایی سربازان بنا به گزارش

کند. های مختلف جهان استفاده میبنا به اقتضای شرایط در جبهه  ارتش ملی سوریهترکیه از سربازان  

ارتش  ای، رژیم ترکیه را به جنگ داخلی در لیبی کشانده است. سربازان سوری  های منطقهبلندپروازی

میارزان  ملی سوریه که  هستند  نیروهایی  اعزامتوان  ترین  لیبی  و  [  28]کرد.  به  آذربایجان  میان  اگر 

شوند. در شمال عراق  هم به آن منطقه اعزام می  ی سوریهارتش مل سربازان  گیرد،  ارمنستان جنگ درمی

کند.  و درگیری با نیروهای پ.ک.ک، ارتش ترکیه که به نیروی زمینی نیاز دارد از این سربازان استفاده می

ملی سوریهاصوال   مزدور به    ارتش  می  جریان  نظر  به  است.  شده  بدل  ترکیه  رژیم  که  نظامی  رسد 

از اینتشخیص تمایزات این گروه القاعده کار آسانی نیست، گذشته  یا  از داعش  ه سیالیت  کهای مسلح 

ها با  جویان این سازمانها و آرم های سازمانی چندان دلیل قاطعی بر تفاوت ماهوی جنگها و نامائتالف

های خَلَف آن مثل داعش و النصره نیست. تغییر سازمان و عضویت در سازمان رقیب در سوریه  سازمان

 چندان خالف عادت نبود. 

ی ادلب و حلب  زدهی زلزلهظامی و سیاسی مستقر در دو منطقههای ن ی جریانی گذرا به پیشینهاین اشاره

تر از وضعیت مردم ساکن در این مناطق ضروری بود. اما با توجه به این پیشینه،  برای ایجاد تصویری روشن

دیده  رژیم ترکیه در این مناطق چه اقداماتی انجام داده است که زلزله این منطقه را بیش از دیگر نقاط آسیب

 خاطره انداخته است؟ به م

 

 

 

https://www.syriahr.com/en/142663/
https://www.syriahr.com/en/142663/
https://ahvalnews.com/sna/turkey-paying-syrian-national-army-soldiers-500-monthly-wage-says-journalist
https://www.france24.com/en/20200519-syrian-rebel-and-regime-forces-now-fight-in-libya
https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-turkey-syria-idUSKBN26J25A
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/syrian-interim-government-opposition-express-solidarity-with-turkiye
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 سوی دیگر رود 

زلزلههمان زلزله، شهرهای  از  اسد پس  رژیم  کار  طور که  از دستور  نیز  ترکیه  رژیم  بمباران کرد،  را  زده 

مناطقی از  ی خود در منطقه، یعنی سرکوب و کشتار مردم کرد منحرف نشد و یک روز پس از زلزله  عمده

 [ 29]را بمباران کرد. شمال سوریه/روژاوا 

های رژیم ترکیه در تحلیل و مواجهه با این انقالب موضوعی بوده  از آغاز انقالب سوریه، یکی از اولویت

شود. به این معنا که در هر تناسب و توازن قدرت،  ی کُرد« نام برده می»مسئله  است که از آن با عنوان

های ملی مردم کرد چه جایگاهی خواهد داشت؟ اولویت رژیم ترکیه در داخل ترکیه  مردم کرد و خواست

ز بدو  ی کرد« است، بنابراین در برخورد و حمایت از مخالفان اسد و انقالب سوریه، ا یابی برای »مسئلهچاره

ی کرد« در این جریانات سیاسی بوده است. باید اذعان کرد  کردن ارزیابی خود از »مسئلهامر در پی نهادینه

یِ اپوزیسیون سوریه در  که رژیم ترکیه در این مورد خاص تاکنون موفق بوده است. متاسفانه موضع عمده

نامورد ملت کرد )بزرگترین اقلیت ملی ساکن در سوریه( و دهه هزار نفر از   300شهروندی قریب به  ها 

[،  30]شد« و »مکتوم القید« یاد میأجانب محافظة الحسکة های » کردهای ساکن در سوریه که از آنان با نام

ی  های خودخواندههای دولتعمالً همان موضع رژیم ترکیه و البته رژیم اسد است؛ همچنان که تا امروز، نام

 »جمهوری عربی سوریه« است، همان نام حکومتیِ رژیم اسد. غرب سوریه  جهادی در شمال

زیستگاه ملت کرد ساکن در سوریه به شکل تاریخی در شرق، شمال و غرب سوریه بوده است. پس از  

فدراسیون دموکراتیک  های ملی مردم کرد و تشکیل ساختار سیاسی  انقالب و امکان تحقق خواست

سوریه-روژاوا شما[31]شمال  در  مناطقی  کنترل  ،  تحت  سوریه  غربی  شمال  و  شمال  شرق،  ل 

رود فرات شکاف طبیعی میان دو کانتون )جزیره و کوبانی( و کانتون  [  32]خودمدیریتی این ساختار درآمد.

به عنوان مرز   باید  از نظر رژیم ترکیه  رود  این  بوده است.  استان حلب )شمال غرب سوریه(  در  عفرین 

های آن )کوبانی به عفرین( از همان بدو  یا اتصال کانتونروژاوا  شناخته شود و گسترش    روژاواسیاسی  

که از نظر این رژیم    اعالم کرده استشد. رژیم ترکیه در موارد متعددی  امر خط قرمز ترکیه محسوب می

شرق فرات یا سوی دیگر رود، مرز قابل تحمل روژاوا برای ترکیه است. تالش ترکیه برای مهار یا تضعیف  

آمیز نبود.  های جنگ چندان موفقیتدر جبهه  حمایت مستقیم و غیرمستقیم داعشاز طریق    روژاوانظامی  

ن  در جنگ علیه داعش کارایی ای[  33]پیمانی نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا با نیروهای ی.پ.گ هم

نیروها را در آزادسازی مناطق تحت کنترل داعش ثابت کرد. بر خالف اکثر نیروهای نظامی دخیل در جنگ 

https://www.fr.de/politik/tote-news-erdbeben-tuerkei-syrien-erdogan-bombardiert-bomben-kurdengebiete-tausende-92075289.html
https://www.fr.de/politik/tote-news-erdbeben-tuerkei-syrien-erdogan-bombardiert-bomben-kurdengebiete-tausende-92075289.html
http://edition.cnn.com/2016/08/24/middleeast/turkish-troops-isis-syria-operation/
https://www.huffpost.com/entry/research-paper-isis-turke_b_6128950?guccounter=1&sessionId=3_cc-session_34624b36-7f11-45b5-8ccd-691fd2c5d974&lang=en-US&inline=false
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[  34]های نظامی و سیاسیداخلی سوریه، وجوه مترقی جنبش روژاوا و اهمیت مرکزی حضور زنان در عرصه

 این جنبش را به یکی از اتفاقات مهم در انقالب سوریه بدل کرده است.  

ه بنا به ایدئولوژی کمالیسم تنها یک ملت و تنها یک زبان وجود دارد، ملت ترک و زبان ترکی.  در ترکی 

که کرد،  بستر مشترک شووینیسم حزب بعث و خصوصاً تاکید بر ناموجودیت دیگران در سوریه )فارق از آن

یسیون اسد که در ترکیه  آشوری یا ارمنی باشند( با کمالیسم ترکیه در این مورد اشتراکات فراوانی دارد. اپوز

می فعالیت  ترکیه  امنیت  سازمان  با  ارتباط  در  تنگاتنگ  سادهو  ازکرد،  میچه  آن  تر  نظر  منشِ  به  رسد 

ایدئولوژیک رژیم ترکیه پیرامون ملت کرد و کردستیزی کمالیسم را در خود بازتولید کرد. شووینیسم عربی  

دست هیوالهای  به  ترکی  کمالیسم  با  تقاطع  کرد  سازی  در  ملت  برای  را  بسیاری  مناطق  که  شد  بدل 

 ناپذیر )نه تنها اشغال( کرد.  سکونت

نیروهای ی.پ.گ شهر استراتژیک منبیج در سوی دیگر رود فرات را از داعش آزاد   2016در تابستان سال  

از   نیروهای ی.پ.گ هشدار داده بود. پس  بارها به  آزادسازی  کردند. رژیم ترکیه در طول این عملیات 

نیروهای  [  35]که ی.پ.گ شهر جرابلس را از دو سوی جنوب و شرق محاصره کرده بودحالی  منبیج، در

برای اولین    دولت انتقالی سوریهترکیه و ارتش آزاد وابسته به ترکیه وارد شهر شدند. در همان سال،  

ی جنگ  ای بعدی به بهانههبار تحت ضمانت ارتش ترکیه وارد سوریه شد و در اعزاز مستقر شد. در سال

با داعش و »تروریستی بودن ی.پ.گ«، ترکیه مناطقی در شمال حلب، ادلب و میان کوبانی و قامیشلو را  

 تصرف کرده است.  

( عقب راندن خطرات »تروریستی نیروهای  1کرده است:  طور رسمی رژیم ترکیه دو هدف را دنبال میبه

دگان سوری« در ترکیه. ماجرا تنها به عقب راندن نیروی ی.پ.گ  ی پناهنیابی برای »مسئله( چاره2کرد«  

نمی محدود  ترکیه  رژیم  نظر  مورد  مناطق  درهماز  که  اصلی  ماجرای  سیاسی شود،  ساختارهای  با  تنیده 

اپوزیسیون اسد )در ترکیه( است، تغییر جمعیتی این منطقه است. اردوغان پیش از یورش سوم ارتش ترکیه  

هنگ  کند که این مناطق با سبک زندگی کردها هما تاکید می  ای مصاحبهدر    2019سال    به شمال سوریه، در

 هاست.  نیست و در عوض مناسب عرب

ترکیه برنامه رژیم  اصلی  و...  ی  ابیض  تل  و  سریکانی  شهرهای  سپس  و  عفرین  کانتون  اشغال  پی    در 

سوری مقیم ترکیه در این مناطق سابقاً کردنشین، فارغ از خاستگاه    یمیلیون پناهنده  اسکان سه،  2019 در

آنان بوده است. شهرهای اشغال شده توسط ترکیه، مثل عفرین، جندیرس و سریکانی، عمدتا کردنشین  

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2019/10/25/Turkey-s-Erdogan-Northeast-Syria-is-suitable-area-for-Arabs-not-Kurds-to-live
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-refugees-graphi-idUSKBN1WN28J
https://foreignpolicy.com/2019/12/09/turkey-resettling-refugees-northeastern-syria/
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اطق همراه بود با گسیل  که پس از اشغال این مناطق، مهاجرت اجباری ساکنان کرد این منبودند، در حالی 

کنون غیراجباری( پناهندگان عرب از نقاط مختلف سوریه به این شهرهای شمالی. به این ترتیب، مردم   )تا

های  و صاحب خانه  یا دیرالزور به شهرهای عفرین، سریکانی یا تل ابیض انتقال داده شده  اطراف غوطه

سازی  »پاکسازی مردم کرد در این مناطق با عنوان  ای آوارهدر ادبیات رسانه  [36]اند.ساکنین کرد شده 

بازماندگان  با حمایت ارتش ترکیه در این مناطق    ارتش ملی سوریهشود.  یاد می  ها« منطقه از تروریست

هزار   450حدود    هاییگزارشبه   اند. بناکرده  مواردی مجاب به تغییر دینو ایزدی را تحت تعقیب و در    کرد

قتل  اند. تعدی، تجاوز و  نفر از مناطق دیگر پس از اشغال عفرین به این منطقه منتقل و اسکان داده شده 

، بخشی از سیاست سیستماتیک رژیم ترکیه  ارتش ملی سوریهو ایزدی در این مناطق توسط    زنان کرد

ندن زنان بنا به قوانین شریعت به داخل خانه و  و نیروهای جهادی حاضر در منطقه است، جهت عقب را

ی  تر است، پروژهای بزرگحذف اجتماعی آنان، این اتفاقات مواردی تصادفی نیست و تماماً بخشی از پروژه

 سازی مردم مناطق اشغالی سوریه. ترک

فوری از  ایکی  در  ترکیه  رسمی  پرچم  نصب  از  فارغ  مناطق،  این  در  ترکیه  رژیم  اقدامات  ماکن  ترین 

در مدارس مناطق اشغالی    آموزش اجباری زبان ترکیو    گسترش مدارس مذهبیغیرنظامی، گشودن و  

پارک  ،  [37]  میدان رجب طیب اردوغاناست. در سطح شهرهای اشغالی، نمادها و اسامی ترکی مثل  

ی  اما بخشی از پروژههای جهادی منطقه، تمهای سالطین عثمانی بر روی گردانو نام  ملت عثمانی

دست و  منطقه  جمعیتی  بر  تغییر  بالغ  جمعیتی  است. 5/4کاری  نفر  سال  [38]میلیون  دولت    2020 در 

کرد که واحد پول مناطق تحت کنترل خود را از پوند سوری به لیره )واحد پول    اعالم   انتقالی سوریه

های ساخت و ساز از همان جنسی که  برد پروژهرژیم ترکیه(، تغییر داده است. این تغییر به سهولت پیش

[  39]د بود.در جنوب ترکیه در جریان بود کمک کرد. با این تفاوت که نظارتی بر استانداردهای آن نخواه

هایی که پس از اشغال این منطقه  دهد که ویرانی ساختماناز شهر جندیرس نشان می  ایتصاویر ماهواره

ها  شده است و رسانهچیزی است که تصور میاز آناند، بسیار بیشتر  و توسط رژیم ترکیه در شهر ساخته شده 

کنند. با توجه به  ی اشغال شدن منطقه و چند جنگ خونین دولتی سکوت میی آن و پیشینهعمدتا درباره

بینی است که عملیات  زده، قابل پیشمنش و بینش رژیم ترکیه و باندهای جهادی مسلح در مناطق زلزله

 با تبعیض همراه خواهد بود.   مردم کردها، در مورد کنترل جهادینجات در مناطق اشغالی و تحت  

https://syriadirect.org/seizing-lands-from-afrins-displaced-kurds-turkish-backed-militias-offer-houses-to-east-ghouta-families/
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-clears-600-settlements-of-terrorists-in-syrias-peace-spring-area?gallery_image=undefined#big
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/turkey-clears-600-settlements-of-terrorists-in-syrias-peace-spring-area?gallery_image=undefined#big
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-assad-regime-turkey-afrin-kurds-eastern-ghouta-us-allies-militia-a8252456.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-civil-war-assad-regime-turkey-afrin-kurds-eastern-ghouta-us-allies-militia-a8252456.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-yazidis-isis-islam-conversion-afrin-persecution-kurdish-a8310696.html
https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/20042020
https://www.al-monitor.com/originals/2020/06/syria-afrin-kidnappings-investigation-turkey-backed-rebels.html
https://www.al-monitor.com/originals/2020/06/syria-afrin-kidnappings-investigation-turkey-backed-rebels.html
https://www.kurdistan24.net/en/story/18776-Turkey-trains-%27Syrian%27-teachers-at-Islamic-school-in-Afrin,-Turkifies-curriculum
https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2019/02/07/syrians-to-learn-turkish-in-afrins-renovated-schools
https://english.enabbaladi.net/archives/2019/06/turkicization-or-turkification-soft-change-in-north-aleppo/
https://www.trtworld.com/magazine/several-cities-in-syria-move-to-adopt-turkish-lira-37202
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64643790
https://npasyria.com/en/92929/
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تاکنون »مسئله ترکیه  )مرزهایی  رژیم  از ترکیه  و در خارج  آسیمیالسیون  با  را در داخل ترکیه  ی کرد« 

کنی محالت و مناطق کردنشین به پیش برده است. حتا تا پیش از این زلزله  جایی و ریشهجنوبی( با جابه

ترین مورد در عفرین( در فرایندی چند ساله سلب مالکیت عمومی  ین کرد در مناطق اشغالی )بیشاز ساکن

ای را بر عهده داشتند. پس از این  کرده است. باندهای گانگستری جهادی مسئولیت اجرای چنین پروژه

رژیم ترکیه این  یابد.  تر از پیش تحقق میی تغییر جمعیتی مناطق شمالی سوریه بسیار سادهزلزله، پروژه

ی  هایی خواهد ساخت که ساکنین آن را خودش انتخاب کرده است. به این ترتیب هم »مسئلهبار خانه

 ی کرد« در سوریه. پناهندگان سوری« مقیم ترکیه حل خواهد شد، هم »مسئله

مردم  کن ساختن  سازی از یک سو و ریشهترک  ی سیاسیباید تاکید کرد که اجرا و به پیش بردن پروژه

ها  شان از سوی دیگر، تنها به مردم کرد ساکن در سوریه آسیب نخواهد زد. زخمهای طبیعیکرد از زیستگاه

کارد، انباشت رنج و خشمی است که دیگر راهی  هایی که تحقیر استعماری در شمال سوریه میو شکاف

 برای التیام آن باقی نمانده است. 

 رنج و خشم 

رسد که گاهی اوقات،  هاست که از یادها محو شده است. به نظر میمدت  برای بسیاری، ماجرای سوریه

ی ستم که مردم سوریه  های چندگانهکند. در الیهها تغییر میرسند، تنها اولویت رسانهها به پایان نمیجنگ

شوند.  شدن رنجی است که متحمل شده بودند و می اهمیتها بیترین آنمتحمل آن شد، یکی از دردناک

ای از رنج مردم سوریه را عیان کند. شاید  ای اتفاق افتاد که ممکن است بار دیگر نمایهاین زلزله در منطقه

  ستم ملی از طریق این زلزله بتوان بار دیگر برخی از تجارب انقالب سوریه را مرور کرد، از ناچیز انگاشتن  

د انقالبی جهادی تا ناتوانی در ساخت  توجهی به جناح راست و ضهای خارجی، از بیتا وابستگی به دولت

ها  گفتمانی غیر از گفتمان متداول رژیم ایران و خاندان اسد از »روایت انقالب« مردم سوریه. این درس

 شاید حاوی نکات جالبی باشند، اما هرچه هست باید تالش کرد تا رنج و خشم مردم سوریه را درک کرد. 

ی رژیم ایران و اسد رها  یه در زیر بمباران و حمالت وحشیانههنگامی که مردم سور  2011در پائیز سال  

شد. در یک پالکارد )که  تر میشده بودند، شعارها و پالکاردهایشان در تظاهرات گوناگون روز به روز تلخ

های عرب و  بعدها در سراسر سوریه شهره شد( نوشته بودند: »مرگ بر رژیم و اپوزیسیون، مرگ بر دولت

گذرد  یازده سال از آن زمان می [40]بر شورای امنیت، مرگ بر جهان، مرگ بر همه چیز!«اسالمی، مرگ 
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آن از  برخی  که  افتاد  دیگری  بسیار  اتفاقات  دهشتو  فاجعهها  و  چه  ناک  امروز  پرسید:  باید  بودند.  آمیز 

 [ 41احساسی دارند؟]

 

 ها: یادداشت 

ترین آسیب در شمال غرب سوریه  دیدگان زلزله، بیش باختگان و آسیب[. بنا به گزارش سازمان ملل فارغ از تعداد جان 1]

اند، یعنی تقریباً  در سراسر سوریه تحت تاثیر این زلزله قرار گرفته میلیون نفر  9/10گزارش شده است و تاکنون قریب به  

 نیمی از جمعیت این کشور.  

توان به کسانی اندیشید که بارها آوارگی را تجربه کردند. چه در سوریه و چه خارج از آن. و  [. در این مورد خاص می 2]

 گذراندند. که دوران تبعید خود را در ترکیه می  گردد وریه باز می هایشان به س جنازه حاال پس از این زلزله، در حالی  

شود که در پی  بینی می رسیده است. پیش  هزار نفر 47بیش از  باختگان زلزله به  [. تا زمان نگارش این مقاله، آمار جان 3]

باختگان در سمت سوریه، به مدت چند روز  اند. آمارهای جان خانمان شده بی   ه میلیون نفر در سوری 3/5این زلزله، بیش از 

ی زیادی، خصوصا در سوریه و مناطق غیرقابل  که این ارقام رسمی با واقعیت فاصله همچنان ثابت مانده است. احتمال آن 

 دسترس آن داشته باشند، باالست.  

رف4] برای  پروژه[.  به  اشاره  و  بررسی  تاکید کرد که  باید  هر سوتفاهمی  اشغال ع  معنای  ی  به  ترکیه مطلقا  رژیم  گری 

ی استعماری رژیم جمهوری اسالمی در دفاع از خاندان اسد و کشتار و قتل عام مردم  پوشی یا ناچیزانگاشتن پروژهچشم

 سوریه و سرکوب انقالب سوریه نیست.

[5].  Gaziantep 
 در شمال آناتولی.   1668ی در ترکیه است. احتماال پس از زلزله  های ثبت شده شدیدترین زلزله [. این زلزله یکی از 6]

با ساکنانی عمدتاً عرب منطقه   Hatay Provinceاستان هاتای    [. 7] از موضوعات  ای است  تبار. استان هاتای یکی 

ی دیپلماتیک میان رژیم سوریه و ترکیه بوده است. بنا به ادعای رژیم سوریه این منطقه به غصب از سوریه جدا  مشاجره

 ه است. ی عفرین واقع شدشده است. در سوی دیگر مرز، منطقه

ی اخیر خودداری کرده  ی رسمی به زبان کردی در مورد زلزلهتاکنون از انتشار یک بیانیه   رژیم ترکیه  با این وجود   . [8]

 است.  

[9]. Salvation Government 
[10]. Syrian Interim Government 

دومین شهر بزرگ کردنشین در کانتون عفرین بود. این شهر در جریان یورش ارتش    Cindirêsبا نام کردی    [. 11]

 گران بود.  های پرافتخار مقاومت علیه اشغالیکی از کانون  2018ترکیه در سال 

[12]. Atarib   
از مردم ساکن در شمال غرب سوریه به    درصد  90بیش از  بنا به گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد سوریه،    [. 31]

 های فوری نیازمندند. کمک

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/northwest-syria-earthquake-february-2023-daily-highlights-13022023
https://www.nytimes.com/2023/02/08/world/europe/syria-refugees-turkey-earthquake.html
https://www.dw.com/en/new-earthquake-hits-turkey-syria-border-region-death-toll-rises/a-64769533
https://www.straitstimes.com/world/middle-east/up-to-53-million-in-syria-may-be-homeless-after-quake-un
https://web.archive.org/web/20090917163944/http:/earthquake.usgs.gov/regional/world/historical.php/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-06-20/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-humanitarian-situation-syria-delivered#:~:text=More%20than%2090%20per%20cent,worst%2C%20but%20more%20is%20required
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ای خارج از توان این نوشتار است و در  های منطقه های نظامی قدرت بررسی دقیق تاریخ انقالب سوریه و درگیری   [. 14]

 شود. تنها برای روشن شدن تاریخ این موضوع، به شکلی گذرا به آن اشاره می جا این 

های یاسین الحاج صالح، روشنفکر سوری  گیری و گسترش ارتش آزاد و انقالب سوریه تحلیل برای آشنایی با شکل   [. 15]

 روشنگر هستند.  

The Impossible Revolution: Making Sense of the Syrian Tragedy, Yassin al-Haj 

Saleh, 2017 
به عنوان قائم مقام نخست    2017 است، در سال  2012گذاران ارتش آزاد در سال  سرهنگ ریاض االسعد که از بنیان   [. 16]

هیئت  وزیر »دولت نجات« )در امور نظامی( در ادلب انتخاب شد. »دولت نجات« نام دیگر و دیپلماتیک تشکیالت سیاسی  

های منتسب به القاعده در ادلب کنترل سیاسی  النصره و دیگر سازمان  است. تشکیالتی که از ادغام جبهه  الشام تحریر

 امور را در دست دارد. 

گونه که پیش از این اشاره شد، خارج از توان این نوشته  هر نوع بررسی و دقت نظر در سرنوشت ارتش آزاد همان   [. 17]

تش آزاد و کنترل نظامی و سیاسی رژیم ترکیه بر مخالفان اسد هدف این نوشته است.  است. اما اشاره به روند اضمحالل ار

ای برای هماهنگی و تسهیل ارتباطات  های آغازین اعالم موجودیت ارتش آزاد، اتاق فرماندهی باید در نظر داشت که در ماه 

. در این  Council Military Supremeیا    شورای عالی نظامیی ارتش ازاد ایجاد شد،  های پراکنده میان گردان 

االسالم حضور داشتند. اما پس از مدتی   الشام و جیش سلفی مثل احرار /های جهادی حتا گروه  2013 شورا تا اواخر سال

زیر سازما  از  و جبهه   های جهادی  خارج شدند  آزاد  ارتش  مثل  چتر  دادند،  تشکیل  را  اسالمی جبهههای خود  در    ی  که 

 اعالم موجودیت کرد. 2013 سال

[18]. Syrian National Council 
[19]. Syrian National Coalition 
[20].  Syrian Interim Government 
[21]. Syrian National Army 

اشغال    2018 دگردان روژاوا( که در یورش سالی خوهای ادارهاین مناطق شامل کانتون عفرین )یکی از کانتون   [. 22]

به اشغال    2019 ی یورششد و شهرهای تل ابیض، سلوک، سریکانی و مناطقی که عمدتا کردنشین بودند و در نتیجه

 رژیم ترکیه درآمدند. 

نظر می   [. 23] اصلی جبههرسد که هستهبه  از جنگ ی  بوالنصره  الزرقاوی  ابومصعب  به  منتسب  اند.  ده جویان سازمان 

های نظامی و میدانی آن بوده است. برای  ی نظامی اعضای این گروه در عراق و افغانستان یکی از عوامل موفقیت تجربه

 ی این سازمان جهادی به اثر زیر مراجعه کنید: تر با پیشینه آشنایی بیش 

Profiling Jabhat al-Nusra, Charles Lister, 2016 Brookings Institution 

به شدت متاثر    دیگر یکها با  های سیال آن های فعال در سوریه و ائتالف های سازمان رسد که تغییر نامبه نظر می   [. 24]

 رو و هدف از هر اتحادی است. پیش اندازمنفعت گروهی مهمترین چشم ثباتی است که از شرایط بی 

[25 .]  Syrian Salvation Government  اهلل  اال اله پرچم دولت نجات و آرم سازمانی آن متشکل از عبارت ال

 ی سرخ بر روی پرچم استقالل سوریه است. به جای سه ستاره 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25053525
https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/turkey-backed-syrian-opposition-groups-merge-under-new-banner
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[26 .]  yrian Islamic CouncilS    ی چنین  سوری در استانبول است. ارائه  متشکل از روحانیون سنی یک سازمان

 است.  ارتش ملی سوریه پیشنهادی از سوی مجمعی از معممین خود گواه محتوای 

[27 .]  National Front for Liberationاحرار که  است  ذکر  به  الزم  جیش ،  و  جریان   الشام  دو  االسالم 

رانی قوانین  النصره و دیگران در پیِ تاسیس دولتی اسالم با حکم  د داعش، القاعده، جبههجهادی/سلفی هستند که مانن 

ترین نیروهای جهادی در سوریه بود.  شدهاالسالم زهران علوش نام داشت و یکی از شناخته  ی جیششرع هستند. فرمانده 

ف دمشق(، ربودن و ناپدید ساختن چهار  االسالم در زمان حکومت بر دوما )در استان ری تنها یک فقره از جرائم جیش

های سمیرا خلیل )همسر یاسین الحاج صالح(، رزان زیتونه، وائل  ی و حقوق زنان سوریه به نام فعال مدنی شناخته شده 

 ادغام شده است.  ارتش ملی سوریه االسالم امروز در  حماده و ناظم حمادی است. جیش

نفر   500زنند که حدود  نفر تخمین می  16500شمار مزدوران اعزامی به لیبی از سوی ترکیه را به  هابرخی گزارش  [. 28]

 اند. از آنان کشته شده 

به طور  دیدگان، رسانی به آسیب که پ.ک.ک )حزب کارگران کردستان( پس از زلزله، بنا به ضرورت کمک در حالی  [. 29]

 موقتی کرده است.  بسجانبه اعالم آتش یک

أجانب محافظة  ( »2( شهروندان سوریه،  1سه شکل از شهروندی وجود داشت.    2011در سوریه تا پیش از انقالب    [. 30]

استان حسکالحسکة بیگانگان  یا  در سرشماری «  که  هستند  کردی  که شهروندان  عنوان  ه  تحت  دولتی  جمعیتی  های 

(  »مکتوم القید« یا ناشهروندان که در  3اند اما شهروند رسمی نیستند و بیگانگان ساکن در استان حسکه سرشماری شده 

د دارد و کردها مهاجران  اند. استدالل رژیم بعث این بود که در سوریه تنها عرب وجو های دولتی گزارش نشدهسرشماری 

اند، لذا شهروندان سوریه نیستند. هرچند که آمار رسمی جمعیت  خارجی هستند که از ترکیه به کشور عربی سوریه وارد شده 

رسید. اما در ابتدای انقالب سوریه، دولت  هزار نفر می   300دو گروه آخر مشخص نیست، به طور غیررسمی به بیش از  

ی و هویت سوری اعطا کرد. »اجانب« و »مکتوم القید«  هزار نفر از این افراد شناسنامه 200بار به  بشار اسد برای نخستین  

حق تحصیل در دانشگاه، کار در  مثالً    ی حقوق شهروندی متداول در سوریه محروم و منع شده بودند و هستند:از عمده 

 های دولتی سوریه. ازدواج خود در دادگاه ادارات دولتی، دریافت پاسپورت و خروج از کشور و ثبت رسمی 

[31]. Federaliya Demokratîk a Rojava – Bakurê Sûriyê 
بررسی و ارزیابی ساختار سیاسی روژاوا موضوع این نوشتار نیست. با تمامی انتقادات به جا به این نظام سیاسی باید   [. 32]

تر از رژیم  انداز( بسیار گسترده کم در سطح چشم ر آن )دست اندازهای سیاسی مترقی و سکوالهمچنان تاکید کرد که چشم 

های استعماری  جا تنها به دنبال روشن ساختن مکانیسماسد، نیروهای گانگستری جهادی و کمالیسم ترکیه است. در این

 ای که رژیم ترکیه علیه مردم کرد به کار بسته است هستیم. های قومی سازیترکیه در شمال سوریه و پاک 

ی.پ.گ در ائتالف با    2016در روژاوا است. از سال    PYDی نظامی حزب  ( شاخهYPGهای مدافع خلق )یگان   [. 33]

های نظامی ترکمن، آسوری، عرب تشکیالت نظامی جدیدی به نام نیروهای سوریه دموکراتیک ایجاد کرد که  سازمان 

 ترین بخش این تشکیالت ی.پ.گ و ی.پ.ژ هستند. همچنان مهم 

https://carnegie-mec.org/diwan/55580
https://www.syriahr.com/en/176611/
https://www.france24.com/en/live-news/20230210-kurdish-militants-suspend-operations-after-turkey-quake
https://www.france24.com/en/live-news/20230210-kurdish-militants-suspend-operations-after-turkey-quake
https://www.artafm.com/video/12976
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ای که بر این  داوری و ارزیابی جنبش روژاوا موضوع این نوشته نیست. همچنان باید تاکید کرد که با انتقادات جدی   [. 34]

ها نیست.  آن در این سال   مندارزش آوردهای  جنبش وجود دارد، موضع دفاع انتقادی از آن هرگز به معنای تخریب دست 

 روژاوا برای ما شعار محوری زن، زندگی، آزادی است.   آورد جنبش ترین دست ترین و مهم واسطهکم بی دست

شهر جرابلس شهری در مرز ترکیه و سوریه است و در زمان مورد بحث تحت کنترل داعش بود. ی.پ.گ به    [. 35]

کیلومتری جرابلس رسیده بود که ارتش ترکیه وارد شهر شد. پس از دو ساعت تبادل آتش با داعش، نیروهای داعش   11

 هایشان شهر را به سمت الباب ترک کردند.  ده و خانوا

 اند. هزار نفری عفرین از این شهر گریخته  300از جمعیت حدودا   هزار نفر 167اشغال عفرین پس از  [. 36]

 تغییر کرده است.   میدان رجب طیب اردوغانبه    ی آهنگرکاوه در شهر عفرین پس از اشغال شهر، نام میدان    [. 37]

البته در سطح سوریه، این اولین نمود تغییر جمعیتی نیست،    جا برای رفع سوتفاهم احتمالی باید تاکید کرد کهدر این   [. 38]

ی سیاسی تغییرات  ای آن در استان ریف دمشق و دیرالزور به درجاتی شدیدتر پروژهپیمانان منطقهپیش از رژیم ایران و هم 

ال سوریه نباید  جمعیتی منطقه را پیش بردند. از بحث مشخص این متن در مورد روند حضور استعماری رژیم ترکیه در شم

 ای به نفع رژیم ایران گرفت.نتیجه

 ی رژیم ترکیه به روژاوا، قیمت سیمان در ترکیه به سرعت افزایش پیدا کرد. با اعالم حمله  2019در واقع در سال  [. 39]

[40]. The Impossible Revolution: Making Sense of the Syrian Tragedy, Yassin al-

Haj Saleh, 2017, p.80 
بی   [. 41] ترجمه سرانجام  به  نیست  دیوارنوشته مناسبت  کنیم:  ی  اشاره  مقاله  این  ابتدای  تصویر  آوارهای  روی  ی 

 تان.« نکردن ... سپاس از یاری  مردیم »ما

 

 

 3pC-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/240320181
https://wp.me/p9vUft-3pC
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 ها از تشکل یبرخ  ی در نسبت با منشور مطالبات حداقل
 

 2023مارس   5

 ی: جلیل شکری نوشته

 

 از   که   شد  منتشر   کارگری  و  مدنی  های گروه   برخی   سوی  از  حداقلی  مطالبات  مشترک  منشور  پیش  چندی 

داشت   را   هایی موافقت   و  هامخالفت   ابتدا  همان دنبال  این   ما .  به   ضمن   تا  هستیم   درصدد  کوتاه  متِن  در 

یادآور   نیز  را  منشورهایی  چنین  نگارش   احتمالی   های ظرفیت   »منشور«،   این   پیرامون   نکات   برخی   برشمردن

 شویم.

 خاستگاه  ( الف:  شامل   گیرد دربرمی   را   حداقلی   مطالبات   منشور   بر   شده   وارد   نقدهای   که   اصلی   محور   چهار 

 میان   در   ضدچپ  ی سابقه   با   مشکوک  امضاهای  برخی   وجود (ب   ها؛آن   بودن   واقعی  اهمیت  و  امضاها

 گرفتن  نشانه   عدم  ( د  ملی«؛ »ستم  قبیل  از مسائلی  گشودن  عدم  و  کارانهمحافظه   ماهیت ( ج  امضاکنندگان؛

از جمله وضعیت   اصلی   مسائل  راه   معیشت   و   دستمزد   کارگران  در  مانع  بر رفع هر گونه  تاکید  و ضرورت 

ی یابی آزاد و مستقل کارگران و همچنین حق برخورداری از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی طبقه تشکل 

 کارگر در برابر بورژوازی ایران.
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 شود.  بررسی  جداگانه   و  مختصر  شکل   به  باال  موارد   از کدام  هر  تا  شد   خواهد   تالش ادامه   در 

 ها آن   بودن   واقعی  اهمیت  و  امضاها   خاستگاه (  الف

 پیوندی   دارای  آن  بانیان   که   است  این   یا اطالعیه  بیانیه   منشور،   فراخوان،  هر  هایمشخصه   از  یکی   تردید   بدون

 ترین بزرگ   همواره   جویی دانش   جریان   در   مثال   عنوان   به .  باشند   جامعه   سطح   در   خصوص به   ای بدنه   با   واقعی 

 واقعی  نمایندگان  طرف  از  اند داده   ترتیب   را  جویی دانش   هایخیزش   و  ها تجمع   که   هایی فراخوان   ترینجدی   و 

 مقدمات  این   نخست  وهله  در   تر دقیق   بیان   به   شده است؛   شان صادر در شورای صنفی سراسری   جوها دانش 

 بر   مبنی   فراخوانی   جمعی،   نظر   اعالم   با   و   آن   از   پس   و   شد می   گرفته   نظر   در   که   بوده   جویان دانش   جمعی   کار 

 نیز   دست  این  از  مواردی   و  نویسیبیانیه   ی زمینه   در.  شدمی   منتشر  عمومی  شکل   به  مقرر  زمان  در   حضور

جویان به عنوان تشکلی که چرا نهاد شورای صنفی سراسری دانش این . استبوده  حاکم  همواره  باال  ی قاعده 

اهمیت جلوه دادن این تشکیالت معتبر و همواره است چیزی نیست جز بی فراگیر و مؤثر نادیده گرفته شده  

 حاضر در مبارزات اخیر جنبش زن، زندگی، آزادی.

ی »ستم ملی« به چشم های واقعِی موجود و فعال در زمینه ها و هسته همچنین هیچ اثر و نشانی از کمیته 

از فعاالن در های چشم گری خورد؛ و این در حالی است که ما شاهد کنش نمی  از سوی این دسته  گیری 

 به این سو بوده و هستیم. 1396سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان و اهواز از دی 

 کند: می   اثبات   خوبی  به   را  نکته  این  اخیر  هایدهه   مبارزاتی   یتجربه   نیز  کارگری   و  صنفی  هایجریان   سایر  در 

 شدند  فعال   صنفی   گوناگون   های حیطه   در   نماتشکل   و   پشتوانه بی   هایکانال   اقسام   و   انواع   گذشته   های سال   در 

 در  حضور  جز  چیزی  نیز  نتیجه .  نداشتند  خود  متبوع  یبدنه   با  ارگانیکی  و  واقعی  یرابطه   مطلقاً   کدام  هیچ   و 

 . کارگری نبوده است   و  صنفی ی بدنه  با  همراهی   ادعای  کشیدن   یدک   و  مجازی  هایرسانه 

 میدان  مختصات  که  جایی است  در  آن   وصول  هایراه   یا  مطالبات  بیان  هرگونه  تأثیر   اهمیت

 بهترین  الزاماً   که  کسانی  نه  و  شود می   تعیین   واقعی   نیروهای   توسط  سیاست  واقعی

 یعرصه   در  حاضران  ترینمهم   نهایت  در   چراکه  آورند؛می   شان های متن   در   را  سخنان

 هایگروه   سایر   ستم و جویان، زنان، ملل تحت کارگران، دانش   یعنی   فعلی   سیاست   تغییر 

 باشند. تغییرات  این   مجری   و   بانی  باید   که هستند  ستم تحت 

 امضاکنندگان،  میان   در  شان نام   شدن مطرح   از   قبل   تا   امضاهاست که  برخی   شامل   حداقلی،   مطالبات   منشور 

 شده  ظاهر  خبررسان  ارگان   یک   قامت   در  تنها   کمدست   یا  نداشتند،  سیاست  یعرصه   در  چندانی  بروز  و  ظهور
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 فهرست امضاکنندگان  در  موجود  واقعی   و  نامخوش   های تشکل   از   برخی  امضای  کنار  در  امضاها  این.  بودند 

 بودن  واقعی   اهمیت  ماجرای   طریق   این  از   و   کنند   پا  و   دست   خود   برای   ای نسبی   مشروعیت   توانستند   منشور، 

 شد.  پنهان  نظر  از   حدی  تا  امضاها

 اثرگذاری   به  کار   که   زمانی   چراکه  افتاد؛  اتفاق  رسانه  درسطح  هم  آن  و  موقت  شکل   به  تنها   شدن   پنهان  این  اما

 به  و  شد  خواهد   آشکار   چیز  همه  رسد، می ...  و   جویان دانش   فرهنگیان،  میان کارگران،   در  مقبولیت  میزان   و 

 و  فرهنگی   و  کارگری   سطح  در  چه   واقعی ــ حال   ی بدنه   با  امضاکنندگان   این  ارگانیک  ی رابطه   فقدان   علت 

 از  معناداری   رد   هیچ   منشور،   انتشار  خبر   شدن   عمومی   از   بعد  عماًل  ستم ــ تحت   هایگروه   سایر   میان  در   چه 

 ماند.نمی   باقی   آن 

 در  نه  ها، آن .  کردند  پیاده   نشین خارج   راسِت  اپوزیسیون   نیروهای   از  برخی   پیش   های ماه  در   را   اقدام  این  مشابه 

 به  موسوم  ایجبهه   ها، گروه   برخی  استراتژیک  ائتالف  اعالم  و  ترکالن   سطحی  در  بلکه   منشور  انتشار   سطح 

 پهلوی« تعریف   رضا   »خط  ذیل  را   خودشان  سیاسی   ماهیت  ها آن   همگی   که  دادند   تشکیل   آبان   هفتم   جبهه 

 سطح  در   ائتالف   این   بدهد،  رخ   ای سیاسی   معنادار   اتفاق   که آن   بدون   بود:   معلوم   پیش   از   اما   نتیجه .  کردند 

 شد.  محو   کامالً   خبر،  این داغی   کردن   فروکش   با  نیز  سطح  همان  در   و   کرد  موجودیت اعالم   مجازی

 و  سیاسی  فعاالن  روی پیِش    که  شماریبی   امکانات   بر  عالوه  رسانه  منطق  که   شود می   یادآور   ما  به  ماجرا   این

 سیاسی  یمبارزه  در دار اولویت   نکات  کردنفراموش   موجب که  دارد  را این امکان راحتی به  داده، قرار صنفی

 تبدیل شود. اصلی   اولویت  به  رسانه  سطح   در   شدن  دیده  و  رفتن   پایین   و  باال   آن  ازای در   و   شود 

 واقعی  اول  مرتبه   در   و   امضاکنندگان ماهیت   به   کمال  و   تمام   توجه   دارد،   اهمیت   زمینه  این   در   چه آن   در نتیجه 

 دعوتی  آن  خواندن  با  است  قرار   که  کسی  همان »منشور«،   خواننده و   مخاطب  که  هاست آن  بودن مجازی یا 

 پس   و  دریابد  را  امضاکننده  نهاد   توسط  شدهانجام   عملی   کارهای   و   اثر  بپذیرد،   را  سیاسی   اتحاد   فراخوان  یک  به 

 »منشور« بزند. آن   رد  یا  پذیرش  در  گیری تصمیم   و  قضاوت به   دست   آن   از

 امضاکنندگان  میان  در  ضدچپ  ی سابقه   با  مشکوک   امضاهای   از  برخی  وجود (  ب

  یک   های خاستگاه   و   تبار   توان نمی   شک   بدون .  است   متحد«   جویان »دانش   امضای   مثال   بهترین   زمینه   این   در 

  عینی   های پایگاه  و  فکری   های زمینه   گرفتن  نظر   در  بدون  و   کرد   جدا  ها آن  متأخر   اقدامات   از   را   تشکل   یا   نهاد، 

  و   فکری   عالئق   از   تشکلی   هر   چراکه   کرد؛   منحصرًا بررسی   را   تشکل   آن   از   کنش   یک   تنها   سیاسی،   و   اقتصادی 

  و  اسالمی  های انجمن  برای  دیگری   نام  متحد«  جویان »دانش .  کند می   تغذیه  خود  سیاسی   و   اجتماعی  های پایه 
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  شدن  بدنام  با  زمان هم  و   اخیر   های سال  در  ویژه به   که   طلبی است اصالح  فکری   خط  با  جویی دانش  های جریان 

  تزریق   جویی دانش  ی بدنه   به  را   ساخته حکومت  سیاسی  گرایش   این   محتویات  تا  بودند   تالش   در  طلبان، اصالح 

  استفاده  بدون   همیشه  تقریباً  نیز   خودشان  فکری  تولیدات  و  نشریات   سطح   در   حتی   متحد«  جویان »دانش . کنند 

 .  بودند   مشروعیت   کسب   برای   تالش   در   شان واقعی   ماهیت   از 

جویی به عنوان این جریان همواره به عنوان قطبی رفرمیست و مخالف بینش و روش جریان صنفی دانش 

جویی چپ عمل کرده و هرگز از این گذشته تبری نجسته است. در حالی که جریان ی جنبش دانش نماینده 

رفته در رقابت با گیری شد، این جریان رفته های سیاسی چشم متحمل هزینه   96 قیام دیصنفی در جریان  

نماینده جویان عدالت »دانش  عنوان  )به  دانش خواه«  ارتجاعِی اصول ی جنبش  کوشید »گفتمان جویی  گرا( 

ی و برابری، عدالت اجتماعی« را وارد ادبیات خود کند. این در حالی بود که بانی اصلی گفتار عدالت اجتماع 

ی در میدان واقعی دانشگاه برای شکستن دوگانه   1393 کم از سالجویی بود که دست جریان صنفی دانش 

 گرا« کوشش کرده و هزینه داده بود.طلب/اصول »اصالح 

 غیاب  های علت   از  یکی   همچنین.  دارند   رفرمیستی   شکلی   مذکور   منشور   بندهای  از  برخی  که  نیست   اتفاقی

 کند،  دفاع  هاآن   حقوق   از  کندمی   تالش  حداقلی  مطالبات   منشور  که  ستم،  تحت  هایگروه   واقعی  نمایندگان

 شدن مطرح   از   مانع   و   دهد می   قرار   تاثیر   تحت   را   منشور   محتوای   که   است   مشکوک   امضاهای   همین   حضور 

 هاست.گروه   این   واقعی   سخن  که  شود می  چیزی 

  قالب   در   آن   از   حاصل   خروجی   و   امضاکنندگان   اصلی   ماهیت   با   منشور   انتشار   و   تهیه   فرم   میان   پیوند   جا این   در 

  مانند  مشکوک،   امضاهای   برخی   کنار   در   جعلی   امضاهای   برخی   اگر .  شود می   دیده   خوبی   به   منشور   بندهای 

  و  ستم   تحت   های گروه   واقعی   نمایندگان   حضور   به   نیازی   و   گیرند می   قرار   هم   کنار   متحد«،   جویان »دانش 

که   ها هسته  یا   مدت   این   در   نیست    فعالیت   ستم تحت   های گروه   منافع   پیشبرد   ی زمینه   در   آن   از   قبل   قیام، 

  هاست گروه   این   حقیقی   سیاسی   خواست   چه آن   از   نشانی   نیز   منشور   از   منتشرشده   خروجی   در   طبیعتًا  کردند، می 

 .  شد   نخواهد   دیده 

 ملی  ستم  قبیل   از   مسائلی   گشودن عدم   و   کارانه محافظه   ماهیت (  ج 

 و  اساسی  هایبحران   از  یکی   را   آن   و   اند کرده   اشاره   ملی«   »ستم   بحث   به   درستی   به  منشور  امضاکنندگان 

 مسأله   این   کنندگان بیان   ی انگیزه   و  اشاره شود   ملی   ستم   رفع  به  کههمین   دانستند، اما   اسالمی  جمهوری  ذاتی 
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 این   در   اسالمی   رژیم گذشته و جمهوری   ننگین   ی کارنامه   به   نگاهی   کند. با کفایت نمی   باشد،   صادقانه   نیز 

 افتاد. خواهد   اتفاق  مستقر   حکومت   مرکزگرای   حاکمیت   مطلق  نفی   با   ستْم  این  رفع که   برد پی   توان می   زمینه

 ستمی  چنین   وجود   به   سربسته  شکل   به   تنها   و  نشده   باز   عنوان   هیچ   به   مسأله   این   که   است   جایی آن   مشکل 

 با  طلب سلطنت   اپوزیسیون  و  گرایانراست   از  بسیاری  که   شودمی   معنادار  زمانی  اتفاق   این.  شده است  اشاره

 طلبتجزیه   هایگروه   به  مواردی  در  حتی  و  محکوم  را  در هر متنی آن  مذکور،  ملی«  »رفع ستم  به  حمله 

 امضاکنندگان  از   برخی   سیاسی   تمایل   و   ها برچسب   این   از   فرار   برای   امضاکنندگان   تالش  احتماال .  کردند   منتسب 

 سربسته  این   مهم  دالیل   از  یکی   دارد،   چپ  اساسًا  ماهیتی   که   ملی،  ستم   یمسأله   بر  گذاشتن   سرپوش   به 

  است.   ماندن

 خروجی   از  عنوان  هیچ  به  امضاکنندگان   ماهیت  کهیعنی این   خورد،می   چشم   به  قبلی   ی نکته   همان   باز  جااین   در 

 بیان  سطح   در   تنها   ملی   ستم   مانند  عمیقی   معضل   باره یک   به   که  نیست   اتفاقی   و  نیست،   جدا   منشور  محتوایی 

 مرکزگرایی  حاکمیت   نفی   معنای   به   ملی   رفع ستم .  ماند می   باقی   خوانندگان   از  بسیاری   برای   مبهم   کلیات   برخی 

 و  کندمی  مرکز  قدرت   تحکیم   تضمین  در سعی قومی،   هایها ازجمله هویت انواع هویت  سرکوب با  که  است

 جز  شکلی   ایران  در   ساالر سرمایه   کمیت حا .  پردازدمی   قومی و اتنیکی  و   زبانی   نمادهای   با  مقابله   به   راه   این   در 

 بلکه   نیست؛   اسالمی   جمهوری   گرای اسالم   نیروهای   به   مختص   مسأله   این   و   تابد برنمی   را   مرکزگرا   قدرت 

 نشانه  طبیعتاً   و   کند می   استفاده  ایده   این  تقویت  راستای   در  خود   های تریبون   تمام  از  نیز   راست  اپوزیسیون

 . نیست   آنان   خوشایند   زند، می   زمانهم   را شیخ«  و   »شاه چه آن   گرفتن 

 مکتوم   با   اما  دارد،   معناداری   ی فاصله   راست   نیروهای   با   مشخصاً   کهاین   با  نیز   حداقلی«   مطالبات   »منشور 

است   اپوزیسیون،  این   با   چپ   ی ممیزه   وجوه   ترین مهم   از  یکی   داشتن  نگه   جهت  در   فراتر   گامی   نتوانسته 

 بردارد.  هااقلیت  هویت  این به   بخشی تعّین 

 کارگران  اصلی   مسائل   گرفتن  نشانه  عدم (  د 

و ضرورت تأکید بر رفع هرگونه   معیشت   و  دستمزد   کارگران از جمله وضعیت  اصلی   مسائل  گرفتن   نشانه   عدم 

چنین حق برخورداری از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی یابی آزاد و مستقل کارگران و هم مانع در راه تشکل 

 کارگر در برابر بورژوازی ایران، از نقاط ضعف اساسی این »منشور مطالبات حداقلی« است. ی  طبقه 

یابی آزاد و مستقل کارگران و رفع هرگونه مانع در راه تشکل و ضرورت تأکید بر   معیشت  و  دستمزد   یمسأله 

 از  یکی   کارگر در برابر بورژوازی ایرانْ قطعًاهمچنین حق برخورداری از اعتصاب به عنوان ابزار سیاسی طبقه 
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. باشد   داشته   ای ویژه   توجه  آن   به   و دموکراتیک باید   چپ   نیروهای   ائتالف   هرگونه   که   است   نکاتی   ترین مهم 

های کار و زدایی از محیط گرفت. با تشکل   شدت   کارگران  حقوق   تضییع   روند   اسالمی  جمهوری   تقرار اس   با 

سازمانی شدند و با قانونی کردن ممنوعیت هرگونه اعتصاب به نام »اخالل در تولید«، کارگران ایران دچار بی 

 یدوره   دو  در   ران اقدام شد.پذیری کارگ کنترل و خنثْی به مقابله با هرنوع تشکیالت های قابل انواع تشکل 

 بازدهی«،  »افزایش  نیرو«،  »تعدیل  مختلف  هایقالب   در  نئولیبرالی  اقتصادی  سیاست   اصالحاْت  و  سازندگی

 از   بعضی   موقت   اقدامات  برخی  از  نظرصرف .  یافت   معنادار  ظهوری   و   بروز ...  و   اقتصادی«   »اصالحات

ـ حوزه   از  بعضی   کارگران  نسبی  افزایش   برای   حاکم   هایجریان   اقتصادی   حرکت   کلیت   ــ گاز  و   نفت  مانند  هاـ 

 ضررکنندگان  ترین بزرگ   که  هستیم   آن  شاهد  امروز  و  رفت   پیش  کارگر  یطبقه   نابودی  سمت  به  حکومت

 هستند.  موجود   اقتصادی  طبقات  زیرین  های الیه   ها سیاست   این 

 کارگران  ،98 خونین   آبان  یعنی   آن  اوج   در  و  بعد،  به   96  ماه   دی  از   کم دست   که  زمانی  در  و  شرایطی  چنین  در 

و   دانند می  چپ را  خود   که  فعالینی   از  دادند،  ما  نشان را  تاریخ  درست  جهت وضوح   به  ستم  تحت  های گروه  و 

ها بر دهی آن هریک نام و نشانی از حمایت و مشورت با کارگران را برای دفاع از حقوق و کمک به سازمان 

نهاده  انتظاری می خود  باید دست رود اند چه  این مطالبات حداقلی  که  است  این   یدهنده انعکاس   کم ؟ جز 

ی شده پایمال   ی ترین خواسته کارگران باشند؟ این چگونه منشوری است که حتی از بیان ابتدایی   واقعی  صدای

 کارگران سرباز زده است؟!

  به   مربوط   که   7 بند   مانند   بازهم   ، 6 بند   در   مثال   عنوان   به   اقتصادی،   امور   ی زمینه   حداقلی« در   مطالبات   »منشور 

  شباهت ...  و    دستمزد   مسأله   در   کارگری  نمایندگان   مداخله  مانند  کلی  نکات  برخی   برشمردن   با   است،  ملی   ستم 

  را  آن   توانست می  نیز   گوناگون  های طیف  از   دیگری  گروه  هر   که   کنند می   پیدا   هایی بیانیه   و  منشورها   با   بسیاری 

  ساختن  مطرح   در   ستم،   تحت   های گروه   از   حمایت   ی ویژه   کارکرد   با   منشور   یک   اهمیت   دیگر   عبارت   به   کند.   بیان 

  عینک   با   و   صورت   این   غیر   در   ندارد؛   را   آن   بر   گذاشتن   دست   توان   غالب   اپوزیسیون   که   است   چیزهایی   آن 

  ای رسانه   سطح   در   کنند می   بیان ...  و   منشور   قالب   در   نشین خارج   گرایان راست   چه آن   که   کرد   اعتراف   باید   بینی واقع 

  نتیجه   در .  است   تر بیش   شدن،  دیده   سطح   در   کم دست   آن،   یافتن  عمومیت   قدرت   احتمااًل  و   دارد   بسیاری   بازنمایی 

  تحت   های گروه   راستین   نمایندگان   که   خیابان   در   معترضان   درست   و   حقیقی   خواست   بر   تکیه   با   تا   است   الزم 

منشور، بیانیه و یا اطالعیه،    قالب   در   بدیل   از   شکلی   بیان   برای   ما   اجتماعی   و   اقتصادی   الزامات   هستند،   ستم 

 شود.   تر نزدیک   کشان زحمت   و   فرودستان   واقعی   ی خواسته   سطح   به   تا   شود   بازنگری   مجدداً 

 : رسدمی   نظربه  ضروری   اساسی  ی نکته   دو  ذکر  انتها  در 
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 ائتالف  از   غیر   قالبی  در   معترضان  مطالبات   بیان  برای   گرفته  صورت   ابتدایی  های تالش   که اگرآن   نخست

 نهفته  هایهویت   و  امضاگیری   اخذ   شکل   و  بودن«  »حداقلی  اما   است،  خرسندی   موجب  راست باشد،   نیروهای 

 ما  که دارد   همراه  به  با خود   ایمنفی   نتایج  است، نیز   منشور   محتوای  با  مستقیم  پیوند  در  که  امضاها برخی   در 

 برشماریم.  را ها آن   از  برخی   کردیم   تالش   خالصه  شکل   به 

 در   منشور،  با   رابطه   در   چپ  سیاسی  مختلف   محافل   و  هاجریان   سوی   از   شدهمطرح   انتقادی   نکات   کهآن   دوم 

 کار   به   بماند،   باقی  رسانه   در  شدن  مطرح   سطح  در   صرفًا  مجازی که  نه  و   واقعی،  های ائتالف   تقویت  راستای 

  دهد.   افزایش را   بعدی  احتمالی  منشورهای   واقعی  اثرگذاری میزان  تواند می   و  آمد   خواهد

 تحت   هایگروه   سیاست است، میدان تغییری که   واقعی   تغییر   میدان   بر   اثرگذاری   است،   مهم  چه آن   نهایتاً 
 منشورهایی  اثرگذاری،  از   سطحی   چنین  الزامات   هستند. بدون   آن   اصلی  بانیان   خیابان   در   حاضر   یتوده   و   ستم 

کرد، چه رسد به تغییر در   نخواهند   باز  حقیقی   معترضان   کار   از  ای گره   نیز  بندها   ترینرادیکال   و   بهترین  با 
 !ی شرایط کنونی در راستای شعارِ زن، زندگی، آزاد 
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 کیالکتیزنان و انقالب: مارکس و د

 

 2023  مارس 8

 . مونزو ید ایلیلی: نوشته

 ی: فرزانه راجیترجمه

 

ی  نژادپرستی و علیه همه تبعیض جنسیتی، ضد کند که مارکسیسم ذاتاً ضداین مقاله استدالل میچکیده:  

ی بازسازی اقتصادی  دربارهصرفاً    ی انقالب،عنوان فلسفهاست. مارکسیسم بهکشی و ستم  های بهرهشکل 

کند. این  طبقه استدالل می ی تولید بیتر در دفاع از تکوین بشرِیتی نو مبتنی بر شیوهنیست، بلکه بیش

ها  دی خانوادهی تغییر در مناسبات تولید، تغییر در شرایط ماواسطهزمان بهتغییرات از نظر دیالکتیکی باید هم

های مرتبط با آزادی و برابری حاصل شود. رهایی زنان و ضدیت  ها و ایدئولوژیو رشد و گسترش ارزش

طور خاص به  پوست بهی کارگر و زنان رنگینبا نژادپرستی در این انقالب نقشی اساسی دارند. زنان طبقه

اند. صدا، انرژی و  پا خاستهرو هستند، بهحد و ستمی که در سراسر جهان با آن روبه از دلیل استثمار بیش

 بخش زنان.  های رهاییی طبقاتی برای جنبشی طبقاتی ضروری است، و مبارزهتعهد زنان برای مبارزه
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*** 

برای مفهوم ــتالش جدی  زنان  از  رادیکال  این سازی  بهبرای  کامل  انسانِ  بیایندکه  پدیده  شمار  ی  ــ 

های آنان  ول تاریخِ بشری تحت فشار مشت آهنین مردان و تابع خواستتر طجدیدی نیست. ما در بیش

مان به خودمان  گذرانیم که زندگیایم. هر روز را با این آگاهی هولناک میمان برای بقا بودهدر ازای حق

  کنیم. با این زندگی تحقیرآمیز چنان است یافتن به رهایی احساس ناتوانی می تعلق ندارد، اغلب برای دست 

انگار عمری گلویمان را فشرده   واقع برای بسیاری از زنان این خفقان اند، و نفسمان بریده است. درکه 

ای برای به تصویر کشیدن درد و تحقیر نیست، بلکه تهدیدی وحشتناک و واقعی است که  استعارهصرفاً  

کم یک بار در طول  ن دستدهد. در نظر بگیرید که از هر سه زن، یک زها را توضیح میواقعیت روزمره آن

ها را دوست  کنند آن شود، معموالً توسط مردانی که ادعا میزندگی خود قربانی آزار جنسی یا فیزیکی می

زنانِ سازمان ملل پیشرفت  از گزارش2008متحد،   دارند )بخش  آمارها که  این  به(.  دست  های شخصی 

تر و  های اجتماعی، طردشدگی، خشونت بیششوند؛ انگهست برآورد میچه  آن  تر از آیند، احتماالً کممی

اند،  که جرأت گزارش کردن داشته  گیر زنانی شدهی قانونی که اغلب دامنحتی گاهی اوقات آزار و شکنجه

هر شکلی خواهند بهها عاملیت دارند، باید به کسانی که نمیاین آمارها را مختل کرده است. اگرچه انسان

زد کرد که در دنیای ما رهایی یافتن اغلب به چیزی بیش از شجاعت و اراده نیاز دارد.  قربانی بشوند، گوش

های  خاطرِ تخطی از »ارزشهای قانونی، تعالیم مذهبی و فشارهای اجتماعی بهفقر شدید یا خطر فقر، منع

مردانی که زنان را    کند که بهدارد، یا دلسردشان میخانوادگی« بسیاری از زنان را از رهایی از بندگی بازمی

تلقی میهدیه به خود  به  ی خداوند  ما  به درک!  بروید  بگویند:   ، تبدیل شده  دیگریِ کنند  ایم،  آدمیزاد 

داند که  که مرد مرجع نوع انسان است و زنان را مادون انسان، حیوانی، غیرمنطقی و احساساتی می جاآن

 شود.  هایش هدایت میبا غریزه

کشی در محل کار، کار رایگان خانگی،  بهره ها ــعدالتیی بیمیان هجوم روزانه  باورکردنی نیست که در 

های کوچک )خودآگاه و ناخودآگاه( که در جهت کنترل زنان  های قانونی و اجتماعی، و تعرضمحدودیت

انتظار اجتماعی وجود دارد که زنان هم گیردصورت می چنان نقش »همسر خوشبخت« را بازی  ــ این 

های روانی  دهیم زنان »شکایت« نکنند و آسیبرسد ترجیح می(. به نظر میValenti, 2014کنند )

های زنان درونی کنند.  اشتهایی و سایر بیماریخورده، بیخود را به شکل افسردگی، سندروم زنان کتک

دار  ی سرمایهبرد، طبقهترین بهره را میالبته آنی که از این جنگ اقتصادی، اجتماعی و روانی علیه زنان بیش

ها و خدمات جادویی  کنند و هم قرصاست که از صنایع میلیارد دالری که هم زنان کارگر را استثمار می

می توسعه  را  آن  اثرات  بهبود  میبرای  سود  ناانسانیدهد،  نوع  این  و   برد.  بومی  زنان  میان  در  کردن 

ه دستمزدهای بسیار پایین و کار در شرایط کاری  تری از جملکشی به مراتب بیشپوست، که بهرهرنگین
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می تجربه  را  )وحشتناک  است  شدیدتر  ازBauer & Ramirez, 2010کنند،  زنان   جاآن (.  که 

سال خشونت خانگی، جنسی، فیزیکی و روانی   500پوست دارای تاریخی استعماری هستند که شامل  رنگین

دور و  استفاده  است،  سفیدپوست  مردان  آنانداخ توسط  بدن  )تن  است  معمول  کاری   & Monzoها 

McLarenبا این پیوسته و    ، در حال چاپ(.  تاریخ، ما زنان  امروزه و در طی  حال، در سراسر جهان، 

ایم و برای بهبود زندگی خود و فرزندانمان، کسب احترام  کرده  فرودست خود مبارزه  قهرمانانه علیه موقعیت

 ایم.  ، ما بازنایستادهایمو زندگیِ با کرامت تالش کرده

ایم، که از جمله شامل حق رأی، حق تحصیل، حق انتخاب  های بزرگی برداشتهگذشته گام  مطمئناً در قرن

در ازدواج و حق طالق در اکثر کشورها بوده است؛ افزون بر این شاهد رشد پایدارِ مشارکت زنان در کار  

، هنوز تنها  ( 2015س گزارش زنان سازمان ملل متحد )ایم. با این حال، براسامزدی در سراسر جهان بوده

چهارم مردانِ در سن کار، در نیروی کار مشارکت  نیمی از زنانِ در سن کار در سراسر جهان، در مقایسه با سه

سوم این زنان »کارگران خانگی« هستند، یعنی بدون پرداخت مستقیم در مشاغل خانوادگی کار  دارند. دو

تری  های بیشدهد که در مقیاس جهانی، زنان نسبت به مردان ساعتگزارش نشان میکنند. همین  می

تری نسبت  گیری درآمد کمکنند )اگر کار مزدی و غیرمزدی را جمع بزنیم( اما به طور چشمدر روز کار می

انی  طوری که آمار جهی کشورهای جهان ادامه دارد، بهبه مردان دارند. شکافِ جنسیتی دستمزد در همه 

کنند. درآمد زنان در تر از مردان دریافت میدرصد کم 24دهد زنان برای کاری با ارزش برابر،  نشان می

که زنان طول عمر  ویژه با توجه به اینتر از مردان است. این امر بهتوجهی کمطور قابلطول زندگی به

ویژه در  ها را بهکننده است و آننتری به حقوق بازنشستگی دارند، بسیار نگراتر، و دسترسی کمطوالنی

عنوان مثال، این گزارش در مورد آلمان، جایی که ظاهراً حمایتی قوی از  کند. بهپذیر میسالمندی آسیب

دهد که زنان در طول زندگی خود فقط نصف مردان درآمد دارند. زنان  حقوق زنان وجود دارد، توضیح می

های بهداشتی و آموزش کافی دارند. افزون بر این،  ی به مراقبتتر، نسبت به مردان، دسترسی کم چنینهم

تر از مردان کارهای خانگی  برابر بیش 5/2چنان عامل مهمی در سراسر جهان است و زنان تقسیم کار هم

طور که در باال نشان داده شد، زنانی که در خارج از خانه  دهند، به این معنی که، همانمزد را انجام میبی

 ( UN Women, 2015رو هستند. )مزد روبهکنند با دو شیفت کارِ مزدی و بیکار می

کند با این حال، این رویکرد فراگیر در توصیف ستم بر زنان فریبنده است، زیرا این حقیقت را روشن نمی

رنگین زنان  اکثر  فقیر،  زنان  بهکه  و  بهپوست،  دنیای  در  بدترین شرایط  ویژه  توسعه«،  اصطالح »درحال 

ی متوسط و باال  دار و کارکنان طبقهی سرمایهکنند، درحالی که ستم بر زنانِ طبقهاقتصادی را تحمل می

نئولیبرالی    ییابد. مرحلهمستقیم/ غیرمستقیم به آن تقلیل می  ی ثروت و قدرت خود و یا دسترسی واسطهبه

ثروتکنونیِ سرمایه ایجاد کرده است. یک درصد ثروتداری دنیایی  نابرابرتر  اما  مندترین جمعیت  مندتر 
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ی پایینی بیش از  های جهان را در اختیار دارند، در حالی که نیمهدرصد از دارایی 40جهان اکنون حدود  

های کارگر از طریق اقدامات ریاضتی از توده  مالکیتیک درصد در مالکیت ندارند. این واقعیت ناشی از سلب

تری را تحمیل  کار کرده، دستمزدها را کاهش داده و شرایط کاری سختکار یا کماست که بسیاری را بی

کرده است. این بار مالی فزاینده اغلب بر دوش زنان شاغل است که معموالً اولین کسانی هستند که از کار  

های  نگری که ممکن است به دلیل مرخصی زایمانِ با حقوق و مسئولیتاین پیششوند، با توجه به  اخراج می

 (.  UN Women, 2015تری دریافت کنند ) مراقبت از کودک مطالبات مالی بیش

بیند زیرا  ترین آسیب را میهای بهداشتی عمومی وجود ندارد سالمت زنان بیشدر کشورهایی که مراقبت

پولی و منابع مالی دارند. احتمال مرگ یک زن در سیرالئون در حین   تری به خدمات پزشکیدسترسی کم 

های روستایی ویژه خانوادههای فقیر و بهتر از یک زن در کاناداست. در میان خانوادهزایمان صد برابر بیش

تری برای دسترسی به آموزش دارند،  های کمدر دنیای »درحال توسعه«، دختران نسبت به پسران فرصت

تر از پسران در بزرگسالی شغلی با  ها ممکن است کمتصور )گاهی اوقات واقعیت( این است که آنزیرا  

تری به خانواده  شود تحصیل دختران نسبت به تحصیل پسران، بار مالی بیشحقوق پیدا کنند، که باعث می

کم برابر  دو  التین  آمریکای  در  بومی  زنان  بنابراین،  کند.  غیربومیتحمیل  زنی  از  مهارت  تر  های  از 

 (. UN Women, 2015)ستند سوادآموزی برخوردار ه 

ترین مشاغل بدنی را در بدترین شرایط کاری دارند.  پوست فقیر اغلب سختافزون بر این، زنان رنگین

های  خیزش  از قانون کار در مشاغل تولیدیِ صادراتی فراوان است. سلسله  های مربوط به تخلفگزارش

سوزی  نفر و آتش 900ی پوشاک، که جان بیش از  را پس از فروریختن کارخانه  2014سال  بنگالدش در  

بگیرید. هشتاد 8متعاقب آن جان   را گرفت، در نظر  از   نفر دیگر  بیش  ی  کارخانه 5000درصد کارگرانِ 

سا،  فردالر در ماه تحت شرایط بسیار طاقت 38دهند که با حدود  پوشاک در بنگالدش را زنان تشکیل می

دمای   زیاد،  کاری  ساعات  جمله  میتحملاز  کار  دستشویی،  امکانات  کمبود  و  جنسی  آزار  کنند.  ناپذیر، 

قیامخواست ارائههای  و  دستمزد  افزایش  شرکتکنندگان  سوی  از  بهتر  کاری  شرایط  غولی  پیکر  های 

)  Walmartو    GAP  چونهمفراملیتی،   این تجربیات زیسته در میان  Gummow, 2014بود   )

 داری هم جنسیتی است و هم نژادی.  ی تولید سرمایهدهد که طبقه در شیوهپوست نشان میزنان رنگین

ها و تجربیات غیرانسانی از  کشی اقتصادی، کمبود فرصتدهد که بهرهنشان می  چنینهمتحلیل طبقاتی  

ـهای همیشگی طبقهمشخصه ـ بوده و هست. بر اساس این گزارش زنان سازمان  ـ  زنان ومردان  ی کارگرـ 

ی کاهش دستمزد مردان است. این اثر  ( در برخی کشورها کاهش شکاف جنسیتی در نتیجه2015ملل )

های فقیر اغلب برای امرار معاش  رساند، زیرا خانوادهکاهشی هم به زنان و هم به مردان شاغل آسیب می
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طور که مارکس و انگلس در ابتدای باشکوه فراخوان  سته هستند. همانبه دستمزد مردان و زنان، هردو، واب

( همه1969خود  »تاریخ  کردند،  اعالم  تاریخ  (  یعنی  است«.  طبقاتی  مبارزات  تاریخ  تاکنونی  جوامع  ی 

میشیوه شامل  را  متفاوتی  تولیدی  بودههای  طبقاتی  برتری  بر  مبتنی  که  ــشود  طبقه اند  از  یعنی  ای 

کار  گرستم  کنترل میی ستمدیدهطبقهان  را  تولیدکنندگان  اینکردهی  با  این    اند.  حال، چگونگی وجود 

 های تولید متفاوت است.  روابط طبقاتی در شیوه

جا من  در این  ی دیالکتیکی آن با طبقه اهمیتی حیاتی دارد.در مبارزه علیه ستم بر زنان، شناخت رابطه

دهم که شرایط تولیدی  اساس نظریات مارکس بسط و گسترش میتاریخی را بر   -دیدگاهی ماتریالیستی

با ساختاری می را مساوی  بازتولیدی در زمان و مکان مشخص  از امکانات  داند که زمینهو  های خاصی 

این ماتریالیسم تاریخی و    ( Gimenez, 2005یابد.) کند که از آن مناسبات خاصی توسعه میایجاد می

ی ستم بر زنان را در چیزی فراتر از  دهد ریشهترش داده به ما امکان میدیالکتیک که مارکس بسط وگس

ی مردان )که متضمن تمایالت خاص و اعمال قدرت آنان بر زنان است( بدانیم و  ستیزانههای زندیدگاه

توانیم  های ستم و تجلی آن را در بستر خاص تاریخی درک کنیم. از این طریق میکند تا ریشهکمک می

 ما منجر شود.   جدیدی از امکان را تشخیص دهیم که ممکن است به رهاییشرایط 

ی  دهد که شیوهکنیم، تشخیص میرویکرد ماتریالیستی تاریخی برای درک جهانی که در آن زندگی می

ی تولیدی همواره همان مناسبات  ( یعنی شیوهMiranda, 1980ی بازتولید نیز هست. ) تولید، شیوه

میاجتماعی بازتولید  را  میای  تعریف  آن  با  که  میراندا کند  پوفیریو  خوزه   Jose Porfirio) شود. 

Miranda  )ی تولید  کند که »اگر قرار است تغییری واقعاً چیزی را تغییر دهد، باید در شیوهاستدالل می

(، Federici, 2004; Vogel, 2013اند )گونه که بسیاری استدالل کرده( آن102متبلور شود.« )

مالحظاتی ثانویه  صرفاً    که آگاهی و فرهنگ یابد یا ایناین بدین معنا نیست که همه چیز به طبقه تقلیل می

بین شیوه Cole, 2009هستند.) تاریخی  ماتریالیستی  رویکرد  رابطه(  اجتماعی  مناسبات  و  تولید  ای  ی 

کند و بنابراین  تولید شرایط معینی از امکان را ایجاد میی  شود که شیوهکند. بلکه گفته میعلّی برقرار نمی

های ایدئولوژیک و سایر مناسبات اجتماعی در ویژگی تاریخی  بندیدر شکل دادن و چگونگی ظهور صورت

( بنابراین ستم  Ebert, 2009; Miranda, 1980ها، از جمله روابط جنسیتی و نژادی نقش دارد.)آن

داری کنونی  خاصی از ستم در نظر گرفته شود که هم ناشی از ساختار سرمایهعنوان شکل جنسیتی باید به

 ی آن است.  کنندهجامعه و هم تقویت

انداز  ، چشمکشزحمتای از ستم بر زنان  دهد که در هر عرصهدر واقع یک تحلیل دقیق طبقاتی نشان می

شود؛ کارهایی که  تولیدی آنان مربوط میها به کار تولیدی و باز مرتبطی با انباشت سرمایه وجود دارد. این
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سازی نسل بعدی  تر سرمایه و آمادهکنند که منجر به انباشت بیشهای )مصرف و مبادله( خلق میارزش

ناانسانیعنوان مثال، کاالیی( بهGimenez, 2005شود. )کارگران می آنان  کردن بدن زنان و  کردن 

صنایع جنسی، شامل فحشاء،    چونهمیلیارد دالری برای صنایعی  ای چند مهای جنسی، سرمایهعنوان ابژهبه

می تولید  جنسی  قاچاق  و  ضمن پورنوگرافی    « آلایده  خوب  زن »  یدرباره  هاییایدئولوژیکه  این  کند، 

 کند می  نیز تولید  است،  فرزندانشان  رفاه  او  اصلی  کارکرد  که  خانگی  و  شدهزداییجنسی  «ِمادر»  عنوانبه

درک کرد که بسیاری از زنان از مردانی که از  شود  که میبا این  (.کارگران   بعدی   نسل  بازتولید  بخوانید)

کنم  کنند، عصبانی هستند، من استدالل میعنوان متحدان ما( استفاده میامتیازات خود علیه ما )و نه به

داری باشد که شرایطی  ولید سرمایهی تترین خشم ما )زنان و مردان( باید معطوف به نابودی شیوهکه بزرگ

ی خاص قرار داده است. متأسفانه مردان کارگر با راضی  را ایجاد کرده است که زنان را در این مخمصه

ی  اند، زیرا در حالی که شبهههای سرمایه شدهی دسیسهشدن به امتیازات خود در خانواده، عمالً بازیچه

عنوان کارگران  کند، در واقع ظلم و ستم بر خود آنان را بههدا میتری )بر خانواده( به آنان اکنترل بیش

 کند. داری تقویت میتحت سرمایه

داری ساخته شده ی زن/مرد که از لحاظ اجتماعی در متن سرمایهوضوح روشن کنم که دوگانهخواهم بهمی

برم، منظورم  کار میی زن را بهواژهجا وقتی  کند. در اینها را مخدوش میی دیالکتیکی بین آناست، رابطه

ی زن برای اشاره به  گونه تعریف کرده است. من همیشه از واژههر آن کسی است که جامعه او را این

همههمه یا  زنان  می ی  استفاده  شاغل  زنان  ستم، ی  و  ظلم  بحث  در  که  امر  این  بر  تأکید  با  کنم، 

ای  مالحظهطور قابلمدرنیسم بهکه پسترغم اینند. بهپوست هستها همیشه زنان رنگینترینزدهمصیبت

در نفی مارکس است    ساز کرده است، همانا با استفاده از مفهومِ نفیها را مشکلسازی انسانی ذاترویه

هایی بهره بگیریم. با این حال، تا آن زمان،  توانیم برای رهایی خود از چنین دوگانهطور بالقوه میکه به

به منافع متنوع خود در جهت عدالت،  معتقدم ک پرداختن  یادگیری و  باید  می  چنینهمه ضمن شناخت، 

 ی خود بشناسیم.  پوست، در مبارزهعنوان زنان کارگر و زنان رنگینتجربیات مشترکِ خود از ستم را، به

می استدالل  مقاله  این  جنبشدر  که  وکنم  مارکس  به  باید  زنان  بر  ستم  درک  برای  زنان  روش    های 

ی  تنها به سوی رهایی زنان، بلکه به سوی رهایی بشریت و همهدیالکتیکی او توجه کنند تا مسیری را نه

عمده به  من  کنند.  هموار  زنده  بهموجودات  من  نظر  به  فمینیستی،  جنبش  که  انتقاداتی  به  ترین  اشتباه، 

های فمینیستی درک  پژوهش  کنم کهدهم، اما در عین حال تصدیق میمارکس وارد کرده است، پاسخ می

های مارکس  تواند برای تکمیل بهتر نظریهمهمی از تاریخ ستم بر زنان ارائه کرده است که به اعتقاد من می

طور خالصه  و توجه به ستم بر زنان، به ما کمک کند و ما را به سمت بدیلی سوسیالیستی سوق دهد. به
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ی طبقاتی به رهایی زنان  ی طبقاتی و مبارزهه مبارزهبخش زنان بهای رهاییکنم که جنبشاستدالل می

 نیاز دارد.  

 ی انقالب مارکس نقش بنیادی زنان در نظریه

اش در ادغام کامل نقش  ی انقالب او به دلیل ناتوانیاقتصاد سیاسی درخشان و تأثیرگذار مارکس و فلسفه

که مارکس بررسی کاملی از ستم بر زنان و    که درست استزنان، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است. با این

( اخیراً در بررسی کامل  2013داری ارائه نکرده است، اما هتر براون ) ی آنان در تولید سرمایهنقش ویژه

های  یادداشت  چنینهمپردازند و  ی آثار موجود مارکس که به جنسیت و خانواده میی همه[ درباره1خود]

دهد که مارکس تاریخ ستم بر زنان و  نشان می اند،رخی هنوز منتشر نشدهشناسی، که بی قوماو درباره

های آخر عمرش به طور خردمندانه مطالعه کرده است. افزون بر این، در سرتاسر آثارش  را در سال خانواده

دانست،  تنیده میدرهمطرزی پیچیده  داری بهتنها ستم بر زنان را با مناسبات سرمایهمشهود است که او نه

( مارکس  Dunayevskaya, 1991دانست. )ی طبقاتی میبلکه رهایی زنان را جزئی از اهداف مبارزه

کند  های متفاوتی که »انسان« با مردان و زنان رفتار میبه روش  1844های فلسفی خود در  نوشتهدر دست

کنیم  ای که با زنان رفتار میتوان با شیوهنه میعنوان یک گوکند که تکامل ما را بهاشاره کرده استدالل می

 : او  قول به . باشد مردان  با  ما رفتار ینحوه از   ترکم نباید این  که کندسنجید، و اشاره می

عنوان غنیمت و کنیز شهوت  اش با زن بهکند، در رابطهپایانی که خود مرد در آن زندگی می»تحقیر بی

از این طریق رابطهی انسان با انسان در رابطهرابطه  شود. زیرا رازگر میجمعی جلوه ی  ی زن با مرد و 

بدیهی خود را می بیانِ روشن، قطعی، آشکار و  بین دو جنس،  رابطهمستقیم و طبیعی  ی مستقیم،  یابد. 

شود که  ی مرد با زن است... از خصوصیت این رابطه استنباط میطبیعی و ضروری انسان با انسان، رابطه

 (. 48: 1959) عنوان یک نوع تا چه اندازه انسان شده است« به انسان 

مثالً    توان به طرق مختلف در طول زندگی کاری او نشان داد. در واقع توجه مارکس به مبارزات زنان را می

( شامل Marx, 1906/2011)   سرمایه  »روزکاری«کند  ( اشاره می1991طور که دونایفسکایا )همان

ی مارکس برای قوانینی است که بخشی از آن به انتقاد از بردگی زنان و کودکان و مبارزهصفحه کامل   80

ها را کوتاه کند و شرایط کاریشان را بهبود بخشد. مارکس در  اختصاص دارد که قرار بود روزهای کاری آن

سالنامه در  کوگلمان  لودویک  دکتر  به  آخرین  می  1868 ای  در  بزرگی  پیشرفت   ...« ی کنگرهنویسد: 

کرد.  برابر رفتار میکامالً    ی کارگری“ آمریکا مشهود بود، از جمله از این لحاظ که با زنان کارگر”اتحادیه

داند که تغییرات اجتماعی بزرگ بدون تهییج زنان ناممکن  هر کس که چیزی از تاریخ سرش شود، می

( میMarx & Engels, 1968است«  استدالل  دونایفسکایا  ما(.  که  از  کند  سیاسی  نظر  از  رکس 
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المللی مردان  ی بینعنوان رئیس اولین اتحادیهکرد و به»حضور مستقل زنان« حمایت و برای آن مبارزه می

اندازی بخش زنان  برای راه الیزابت دمیتریوا  چنینهمهای رهبری منصوب کرد و  کارگرْ زنان را به سِمت

ی زنان شد که در اولین قیام  ی اتحادیهدهندهدمیتریوا بعدها سازمانالملل اول به پاریس فرستاد.  در بین

کرد مردمی ــ کمون پاریس ــ فعاالنه شرکت داشت. در واقع مارکس کمون پاریس را از نزدیک دنبال می

و سرسختی و شجاعت زنان کمون را که اغلب به دلیل اعتراض عمومی و مبارزه برای حق بقای خود  

 ( Brown, 2013; Dunaveskaya, 1991کرد. )گرفتند، تحسین میار میمورد سرزنش قر 

شود فرض کنیم که او تشخیص داده است  الزامی اخالقی نبود. میصرفاً    ی او در مورد ستم بر زناندغدغه

داری است. یقیناً مارکس معتقد بود که روابط اجتماعی درون  که ستم بر زنان جزء الینفک تولید سرمایه

اجتماعی گستردهخانواد روابط  همان  از  کوچکی  الگوی  جامعهه  سرمایهتر  که  ی  زمانی  تا  و  است،  داری 

ادامه داشته باشد، گزینه تصور نیست. مارکس و  ی سوسیالیستی به قدر کافی قابلبردگی زنان در خانه 

 نویسند:  می ایدئولوژی آلمانیانگلس در 

ی خود مبتنی بر تقسیم طبیعی کار در  ر است و به نوبهی این تضادها مستت»تقسیم کار که در آن همه

زمان بر توزیع، و در واقع توزیع  است، هم  دیگریکهای فردیِ متضاد با خانواده و تفکیک جامعه به خانواده

نتیجه مالکیت،   لحاظ کمی و هم کیفی، هم در مورد کار و هم محصوالت آن، و درنابرابر داللت دارد، هم به

ی آن در خانواده نهفته است، جایی که زنان و کودکان بردگان شوهر هستند.  کولی و اولیهکه شکل مول

  ی خانواده گرچه هنوز بسیار خام، اولین شکل مالکیت است، اما حتی در این مرحله نیز این وضعیت نهفته

نامند. افزون بر این،  با تعریف اقتصاددانان مدرن مطابقت دارد که آن را قدرت کنترلِ کار دیگران میکامالً  

در یکی با اشاره به فعالیت تأیید شده چه  آن  ی هستند:سانیکهای  تقسیم کار و مالکیت خصوصی گزاره

 ( 52-51 :1998است، در دیگری با اشاره به محصولِ فعالیت تأیید شده است.« )

اظهار می مارکس  گزارهوقتی  کار  تقسیم  و  مالکیت خصوصی  فرایند  سان یکهای  دارد که  به  ی هستند، 

عنوان کارگر، یعنی  بهصرفاً   کنترلِ نیروی کار دیگران اشاره دارد که فرد، از جمله زن را در جامعه  سانیک

صورت خصمانه  ذارد و با او بهگکند، و در آن، هم کار و هم محصول کار بر فرد تأثیر میکاال تعریف می

 عنوان برده محدود کند. کند تا او را بهمقابله می

 : کندمی اشاره(  1959) کمونیسم«  و خصوصی »مالکیت در  مارکس از  نقل به( 1991) دونایفسکایا 

ی  ی ”مالکیت“ بود، بلکه مخالفت او... به واسطه»مخالفت مارکس با مالکیت خصوصی بسیار دور از مسئله

 (. 81کند“.« )ص  نفی میکامالً   ن واقعیت بود که ”شخصیت انسان راای
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به این معنا، الغای روابط مالکیت مستلزم تغییر در ماهیت انسان است، که مارکس آن را نه امری ثابت  

دانست که تحت شرایط خاص ماتریالیستی تاریخی توسعه یافته است. هدفِ تغییر  بلکه امری اجتماعی می

دهد ها، رویکرد دیالکتیکی مارکس را نشان میی، ایجاد آگاهی سوسیالیستی در میان انسانماهیت انسان

هایی از دیگری  عنوان جنبهــ به شرایط مادی و آگاهی ی اساسی از اضداد مفروض ــکه در آن یک رابطه

تواند از  در واقع، این نظریه که طبیعت انسان می  ( Allman, 1999).و در رابطه با دیگری وجود دارد

کند.  به طبیعت و انسان آشکار می  طریق شرایط اجتماعی تغییر کند، استدالل دیالکتیکی او را در نگرش

رابطه اولین  )انحالل  خانواده  در  زنان  رهایی  ترتیب،  نهبدین  مارکس،  نظر  به  مالکیت(  لحاظ  ی  از  فقط 

عنوان »زنِ  گوارا بهچهچه  آن  ی(، بلکه برای توسعهMiranda, 1980ید به  اخالقی ضروری است )بنگر

های  تر از خواستهکند نیز ضروری است؛ انسانی که مسئولیت اجتماعی جمعی را مهمنوین« توصیف می

کند، و بسندگی را درک می  دیگریکداند، کسی که ارزشِ اشتراک، مسئولیت اجتماعی در قبال  فردی می

ی خود را برای رشد فکری،  عوض، کار خالقانه نا که همه بتوانند فراتر از ضرورت زندگی کنند و درمع بدین

در دست    McLaren & Monzoی جامعه بسط و گسترش دهند. )اجتماعی، اخالق شخصی و توسعه

 انتشار(. 

 پاسخ به نقدهای ضدمارکسیستیِ فمینیستی 

دهه زمانه1980و    1970 های از  مرد  بدون شک  که  مارکس  جنبش ،  شدید  مورد حمالت  بود،  خود  ی 

فمینیستی قرار گرفت. بدین معنا که ما در آثار متعدد مارکس توجه دقیق به زبان غیرجنسیتی را که امروزه  

طرفی  ه بیداد کدانیم، تشخیص نمیگونه که ما امروز میاو آن چنینهم بینیم، کنیم نمیاز آن حمایت می

دهد که هدف او رهایی تمام  جنسیتی شکلی از طرد است. با این حال، بررسی دقیق کلیت آثار او نشان می

از اولیه بشریت،  تمرکز  است. گرچه  بوده  زنان  رهایی  توسعهجمله  بر  او  نظریهی  تولید  ی  فرایندهای  ی 

فلسفهسرمایه و  مطالعهداری  به  نهایت  در  اما  بود،  انقالب  دی  در  ی  که  آورد  روی  زنان  بر  ستم  قیق 

که بتواند این کار را به پایان برساند درگذشت.  شناسی او مشهود است، گرچه قبل از اینهای قومیادداشت

(Brown, 2013مهم این(  همه  از  نظریهتر  دربارهکه  مارکس  سرمایهی  تولید  ماتریالیسم  ی  داری، 

او بسط و گتاریخی و روش دیالکتیکی او عناصر سازنده را برای  داد، و نظریه  سترشای که  ی انقالب 

ی نقدی قوی به ستم بر زنان، و منطق، انگیزه و ابزارهایی برای تالش در جهت رهایی آنان ارائه  توسعه

فلسفهمی واقع  در  آگاهی  کند.  گسترش  و  ایجاد  خدمت  در  ابزاری  را  زنان  بر  ستم  مارکسْ  کلی  ی 

ابراین رهایی آنان باید برای ایجاد و گسترش آگاهی سوسیالیستیِ الزم برای یک  داند و بنداری میسرمایه

 طبقه ضروری تلقی شود. ای بیانقالب سوسیالیستی پایدار و جامعه
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ی ناکامی در درک عمیق  کند که شکست ادغام فمینیسم با مارکسیسم نتیجه( استدالل می2013براون ) 

کند که ارجاعات مارکس به مفاهیم خاصی  هایی را نقد میینیستروش دیالکتیکی مارکس است. براون فم

که این  کنند، بدون توجه به اینکار و ماتریالیسم را از منظری تکین و صوری، اشتباه برداشت می چونهم

های  ای از جنبهای درونی از اضداد مفروض است که در واقع هر کدام جنبهمفاهیم برای مارکس دارای رابطه

سرمایه منظر  از  فقط  و  است  میدیگری  نظر  به  دائمی(  تنش  )در  دوگانه  به صورت  منظر  دار  از  رسند. 

داری، کارخانگی، از جمله بازتولید نسل آتی کارگران، کار عاطفی و کارهای خانه، غیرمولد تلقی  سرمایه

عنوان معلول  که ستم بر زنان »باید به( استدالل کردند  2004فدریچی )   چونهمهایی  شود. فمینیستمی

اقتصادی و  - عنوان فعالیتی اجتماعییک نظام اجتماعیِ تولید تفسیر شود که تولید و بازتولید کارگر را به

کند، در  عنوان منبعی طبیعی یا خدمتی شخصی رازآلود میشناسد، بلکه آن را بهمنبع انباشت سرمایه نمی

برد.« این استدالل که کار خانگی و عاطفی،  یروی کار درگیر در آن سود میحالی که از شرایط بدونِ مزد ن

بر سرمایهچه  آن  بنا  ساختار  در  در  را  جنسیتی  برابری  هدف  هستند،  »مولد«  است،  شده  تعریف  داری 

 کند. کند که ارزش را بر انباشت سرمایه استوار میای تأیید میناعادالنه

انتقادات عمده کسانی که بر ستم نژادی تمرکز دارند، این است که    چنینهمها، و  ی فمینیستیکی از 

( Vogel, 2012, Federici, 2004دهد. )چیز را به طبقه تقلیل میدیدگاه ماتریالیستی تاریخی همه

میآن استدالل  دولتها  در  را  نژادی  و  جنسیتی  برابری  ما  بود  چنین  اگر  که  سوسیالیستیِ  کنند  های 

میتجربه شاهد  اینشده  که  همانبودیم،  است؛  نبوده  مارکسیستطور  از  دیگر  بسیاری  که  و  طور  ها 

اند، این برداشتی اشتباه از ماتریالیسم تاریخی است، چرا که در رابطه  های مارکسیست اشاره کردهفمینیست

ی  ست که شیوهی علّی نیست. بلکه، ماتریالیسم تاریخی بر این باور اابا ستم جنسی یا نژادی قائل به رابطه

تولیدْ ویژگی کلیدی و پایدار هر جامعه است، زیرا شرایط را برای بازتولید خود از طریق نیاز مادیِ غذا، آب  

( با این حال، آگاهی از لحاظ دیالکتیکی با  Miranda, 1980کند. ) و سایر منابع ضروری تعیین می

های خاصی  ی تولید معین به روشک شیوهستم نژادی( در ی  چنینهممادیت مرتبط است. ستم جنسیتی )و  

های قبلی تولید، از جمله فئودالیسم، نیز وجود داشته است،  تردید ستم جنسیتی در شیوهگیرد. بیشکل می

زمانی که سرمایه از  بهاما  )اگرچه شیوهعنوان شیوهداری  تولید مسلط مطرح شد  نیز  ی  تولید  های دیگر 

ابط جنسیتی و ستم بر زنان به منبع مهمی برای انباشت سرمایه تبدیل شده  باشند(، رو   همزمان وجود داشته

برای توسعه اجتماعی شدن  الگوهای  زنان و  بدن  به کنترلِ  بعدی کارگران گره خورده است  و  ی نسل 

(Gimenez, 2005; Holmstrom, 2003  .) 

صرفاً    طبقه حاصل شود،ی بیرهایی زنان )به همراه تمام بشریت( که ممکن است با ایجاد یک جامعه

ی دیالکتیکی  ی شرایط محتملی خواهد بود که از رابطهی تغییر شرایط مادی نخواهد بود، بلکه نتیجهنتیجه
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کند که  ی دیالکتیکی فرض میشود. یعنی، این رابطهها ایجاد میبین شرایط مادی و واقعیت در قالب ایده

کنند تا به یک واقعیت سوسیالیستی بدیل تحول  راستای هم کار میهم ایدئولوژی و هم شرایط مادی در 

بر تجدید ساختار اقتصادی مبتنی نبود، بلکه بر کلیتی استوار بود که  صرفاً    انقالب مارکس  ییابند. فلسفه

ی  شود. در واقع، برای توسعهبه یک نظام اقتصادی سوسیالیستی و آگاهی سوسیالیستی در میان مردم تبدیل  

ماتریالیسم  بدی این  است.  ضروی  اندازه  یک  به  سوسیالیستی  آگاهی  و  مادی  شرایط  سوسیالیستی،  لی 

ای دیالکتیکی  ی انقالب و آزادی او فلسفهای نیست که مارکس به آن متهم شده است. فلسفهجبرگرایانه

ن، این استدالل  دانست. بنابرایبود که واقعیت مادی و فکری را برای ساختن تاریخ به یک اندازه مهم می

ی  تواند باعث رهایی زنان شود، استداللی دقیق است، اما فلسفهتنهایی نمیکه تجدید ساختار اقتصادی به

اقتصادی است، به چالش  صرفاً    های رهایی او، که بسیار فراتر از مالحظات انقالب مارکس را به خاطر ایده

ی حقوق زنان و برابری  اوردهای بزرگی در زمینهکشد. در واقع زنان در دوران سوسیالیسم شاهد دستنمی

ی آگاهی سوسیالیستی، که به اعتقاد من کار مارکس  اند، اما به اهداف رهایی زنان و توسعهجنسیتی بوده 

توجهی )همراه با عوامل دیگر( به  ای داده نشده است و به نظر من این بیخواستار آن است، نقش برجسته

هایی پیدا کردند که ارتباط  کم کمک کرد که در نهایت ویژگیمنجر شد یا دستای  های »کمونیستی«رژیم

 ( Dunayevskaya, 1991, Holmstrom, 2003های مارکس نداشتند. )چندانی با ایده

  ی چی . فدرشودیاو مربوط م  آثار در    یفرض  یخط  گراییجبر  بهکه بر مارکس وارد شده    ی انقد عمده  نیدوم

استدالل م2004) او    ست ین  ی»شک  کند ی(  گام  ی[ دارهیسرما]  آن  [مارکس]که  فرایند    یضرور   یرا  در 

  است   هکرد  خلقبزرگ را    اسیدر مق  دیتول  تیظرف  ی دارهینشان داد که سرما  رای ز   دانست«یانسان م  ییرها

اندرسون    ن یاز کو  تی به تبع  س یودیه  تری. پبخشدیم  یی و ضرورت رها  یابیرا از کم   ت یبشر  که احتماالً

  میترس  توسعه«   از  برجسته  راستاییچند  دگاهید  کی ( با حرارت استدالل کرده است که مارکس »2010)

 :دهدیم حیتوض او . است کرده

تر است، به  یافتهنوشت: ”کشوری که از نظر صنعتی توسعه  سرمایه»مارکس در اولین ویراست آلمانی  

آیندهتوسعه ترکشور کم نشان مییافته فقط تصویر  را  او  در  1867دهد“ )ی خود  را  گزاره  این  بعداً  او   ،)

( داد  توضیح  سرمایه  فرانسوی  این785:  1875ویراست  بیان  با  صنعتی  (،  نظر  از  که  »کشوری  که 

ی خودشان کنند تنها تصویری از آیندهرا در مسیر صنعتی دنبال میتر است، به کسانی که آنیافتهتوسعه

در ویراست فرانسوی اظهار داشت که تحلیل گرایش    چنینهماو    ( Hudis, 2015)دهد«.را نشان می

های دیگر از ]نوع انقالب[ روسیه  داری تنها به اروپای غربی اشاره دارد. در نوشتهتاریخیِ انباشت سرمایه

قالب دهقانی توسط انقالبی در  داری را، در صورتی که انی سرمایهتوانست ”مرحلهکند که میبحث می

 (. 2:  2015شد، کوتاه کند یا دور بزند“« )کشورهای اروپای غربی حمایت می
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  ی هااستیس  انیدر م  ت، یواقع  قلبِ  نیا  رایز  دارد  یا ژهی و  تیاهم  ما  زمان  یبرا  اسطوره  نیا  دنیکش  چالش  به

  قا، ی آفر  جمله   از  یمتعدد  ی بافتارها  در   یدارهیسرما  وجود  دییتأمنجر به    ستیو کمون  ستیالیسوس  حزب

  و بسیاری   بشوندمارکس    مخالف  ی ستینیجنبش فم  موجب شده تا  چنینهم  و   است   شده  ن یچ  و  یویبول

 . مردود بشمارند  کشند،یم  چالش   به   را   یدار هیسرما  ژه یوبه  و  یطبقات  ی جامعه  که   را  او   مهم  اریبس  ی هادهیا

ی انقالب مارکس بوده است. با این حال، به نظر من این  ی فلسفهدربارهجبرگرایی سوءتفاهمی دیرینه  

ی  ی فلسفهی عاملیت انسان، دربارهی مارکس بیش از هر چیز دربارهاست. فلسفه  مشهودترین سوءتفاهم

تواند رشد کند و به  کند که در آن آگاهی طبقاتی میپراکسیس/عمل، است که شرایطی از امکان خلق می

، با  هامارکس علیه مارکسیست( در اثر مهم خود،  1980ب منتهی شود. خوزه پورفیریو میراندا )انقال

ها، نقاط قوت و ضعف انسانی را  دهد که مارکس به شدت اخالقی بود و ارزشهای متعدد نشان میمثال

وضوح  دانست. این بهها را قهرمانان تاریخ میدانست. او انسانوجود خواهد آمد، حیاتی میکه بهچه  آن  برای

که انقالب در مسیرِ  در ایستادگی وی برای ترسیم طرحی برای سوسیالیسم مشهود است، با اذعان به این

واقع رایا دونایفسکایا    دارند، توسعه خواهد یافت. در های انقالبی الزم را برمیرهسپاریِ کسانی که با هم گام

 کار او را اومانیسمی مارکسیستی دانسته است.  

عنوان کار  مارکس ناکامی او در به رسمیت شناختن کار خانگی به  هیعل  یستی نیفم  ی عمده  انتقاد  نیسوم

به که  بود،  سرمایه»مولد«  تولید  به  را  آنان  کار  نیروی  و  زنان  امر  این  منتقدان  »بیزعم  ربط«  داری 

های درک مشارکت زنان در ساختار  کند یکی از راه( اشاره می2011( فوگل )Federici, 2004د.)کنمی

ها  هاست. بدین معنی که زنانْ نسل بعدی کارگران و نیروی کار آنداری همانا قابلیت بازتولیدی آنسرمایه

می بازتولید  بهرا  که  اجتماع دنیاکنند  و  پرستاری  ب پذیرآوردن،  کودکان  برای  کردن  الزم  کاری  عادات  ا 

طور که قبالً گفته شد، مارکس  شود. همانداری در نسل بعدی را شامل میی تولید سرمایهی شیوهادامه

کند.  کند که ارزش اضافی تولید  را کاری تعریف می  دار، نوشت که او آنی کار مولد، از منظر سرمایهدرباره

کند بلکه ارزشی مصرفی  داند، زیرا ارزش اضافی تولید نمی« میدار کار زنان را »غیرمولدکه سرمایهاین

بیند.  ربط میدار کارِ خانگی و بازتولید کارگر را بیای، بدین معنا نیست که سرمایهاست و نه ارزشی مبادله

دار به دنبال به حداکثر رساندن کار مولد و ارزش اضافی حاصل از آن  معناست که سرمایه بدینصرفاً    این

دربارها مارکس  اینست.  سرمایهی  خدمت  در  چگونه  زنان  باروری  و  خانگی  کار  چیزی  که  است  داری 

پردازی دارد. در عین حال، این ادعا که »کار  ای است که نیاز به بررسی و نظریهگوید و این قطعاً حوزهنمی

ی خانگی و بازتولید است، در  ی زنان تنها به حوزهشود، به معنای تنزل دادن همهزنان« نامربوط تلقی می

گذارد. به  کنند کنار میپوست را که در کار تولید ارزش اضافی شرکت مینتیجه اکثر زنان فقیر و رنگین

تر بسط خواهم داد، کار خانگی و بازتولیدی کارکردی متفاوت اما به  طور که کمی بعد بیشنظر من، همان
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در ح اندازه مهم  از سرمایههمان  زنان تضمین میمایت  کنترل  از طریق  این کارکرد  و  دارد  شود،  داری 

آگاهی،    ها مهم است. با توجه به ارزشطوری که تنزل ارزش کار خانگی )بدون مزد( برای کنترل آنبه

و   اجتماعی  کار  مارکس  که  است  بدیهی  دادم،  توضیح  قبالً  که  مارکس  برای  انسانی  اخالق  و  عاملیت 

داند. افزون بر این، اگر مارکس به کار زنان و  شود، بسیار مرتبط میای را که »کار زنان« فرض میعاطفی

های آخر عمر خود، آنقدر از وقت خود را صرف درک تاریخ خانواده  داد، در سالها اعتبار کمی میستم بر آن

 کرد. های زنان در آن نمیو نقش

مدرنیسم و پساساختارگرایی  برای توضیح ستم جنسیتی به پستها با رد مارکسیسم،  بسیاری از فمینیست

هایی تنگ  ها را در دوگانهشود که انسانعنوان هویتی اساسی تلقی میروی آوردند. از این دیدگاه طبقه به

بینی هر فرد را به تصویر بکشند  ها و تکنیگی تجارب و جهانتوانند کثرت تجربیات در بین انسانکه نمی

شناختی بر مبنای این ایده بنا شده است که حقیقت مبتنی بر  کند. این دیدگاه از نظر هستیمحدود می

ذهنیتتجربه و  فردی  اندازه  ی  همان  به  اما  متنوع،  لزوماً  که  است  نظرات    مندارزشهایی  این  هستند. 

تر  تاریخی گسترده-عیتوانند تجربه را به ساختارهای اجتماکنند و بنابراین نمیساز را رد میهای کلینظریه

ها منتسب  ها، باورها و خواستهی فرهنگی، از جمله ارزشمرتبط کنند. در نتیجه ستم جنسیتی به حوزه

که افراد تجربیات  توانند دریابند که با اینها باز هم به دلیل فقدان درک دیالکتیک نمیشود. فمینستمی

که این تجارب  های مشترکی نیز وجود دارد و اینتجربه  های خاصی از مردم متنوع دارند، معموالً بین گروه

تر توسعه   مرتبط با ساختارهای جامع و گسترده ِافتند بلکه ضرورتاً از دل شرایط متنوعِ امکانفقط اتفاق مینه

پیتر مکمی رابطهیابند.  این  میالرن  توضیح  زیبایی  به  را  دیالکتیکی  در  ی  را  آن  بودن  فاحش  و  دهد 

 کشد: ی حقایق یا کلیات نسبی به تصویر میگرایانهسویه و سادهی یکهاتبیین

طور عینی بشناسیم،   توانیم آن را به »...تجربه ذهنی ما میانجی واقعیت است، به طوری که ما هرگز نمی

دهند، دیواری  شویم که سدی غیرقابل عبور را تشکیل می هایی به آن نزدیک میبلکه فقط از طریق سیستم

ی تجربه منجر شده  ی آگاهی از طریق آموزهای منفعل دربارهاز رمز و راز... این نگاه به نظریه  ضروری

[ توخالی شباهت دارد که  2گرایی]کند و به نوعی نفسی یک کل را رد میمثابهاست که درک جهان به

انیم این موضع را در  تویابد. ما میهای رسمی یا منطقی تقلیل میای از گزارهدر آن واقعیت به مجموعه

ها، و مبنایی  گرایان فرهنگی ببینیم که معتقدند هیچ حقیقت واقعی در مورد ارزشهای مبتذل نسبیدیدگاه

گرایی مبتذلی منجر  برای داوری در مورد ارزش یک فرهنگ بر فرهنگی دیگر وجود ندارد... چنین نسبی

می غربی  سوبژکتیویسم  نفوذِ  اعمال  میبه  که  چیزی    تواندشود  به  گروسفوگل  منتهی  که  شود 

(Grosfoguel( )2005آن )نامد... موضع من هگلی/مارکسیستی  کشی میکشی معرفتی یا معرفترا نسل

قدر کافی   مطلق ــ به های مجزای تجربه را بدون کل ــتوانیم تکهمعنا که معتقدم ما نمی است، بدین
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سازد، چرا برخی تجاربِ خاص بیش از دیگر تجارب  می  درک کنیم. باید بپرسیم چه چیزی تجربه را ممکن 

آیند، و شرایط امکان برای انواع خاصی از تجربه چیست؟ ما این را به صورت دیاکتیکی در  به حساب می

با مطلق درک می )مجاورت  ما هشدار میQuijanoکنیم... کیجانو  به  فکر  (  به کلیت  وقتی  دهد که 

عنوان  توانیم این کار را با اندیشیدن به کلیت بهمحور اجتناب کنیم. میاروپا کنیم، باید از پارادایم کلیتمی

ی  های مختلفِ تجربهی عرصهای از مناسبات اجتماعی انجام دهیم که با ادغام ناهمگون و ناپیوستهحوزه

این عرصه  اجتماعی ساخته شده  از  ناهمگها به نوبهاست، که هر یک  ن،  ی خود توسط عناصر تاریخیِ 

ها دارای استقاللی نسبی هستند  اند. در عین حال، هر یک از آنموقتی، ناپیوسته و متضادِ خود ساختار یافته

توانیم کلیت  کنند. نمیها را یگانه و تکین تلقی کرد. اما در درون گرایش عام کل حرکت میتوان آنو می

ی »تجربه« این امر را از  شی کنونی دربارهی آموزعنوان ساختاری بسته در نظر بگیریم. ... دغدغهرا به

های اجتماعی هستند و هیچ دلیل موجهی  کند که مردان و زنان خود خالق این واقعیتها پنهان میانسان

ناپذیرِ مصونیت و تداوم ضروری  لوحانه اما شاید از نظر تاریخی اجتنابوجود ندارد که ما حتماً توهم ساده

کار گرفته شود.    حقیقت بپذیریم. ... موافقم که مارکسیسم ممکن است اشتباه بهعنوان  داری را بهسرمایه

ی خودمحوری و تمامیت هدایت شود که دیگرانِ فرهنگی را به حاشیه براند، اهریمنی  اگر چنان با روحیه

های  لهطور که بسیاری از نحاعتراض است و باید از آن فراتر برویم. همانبداند و طرد کند، عمیقاً قابل

اند. دستیابی به آزادی به معنای فراتر رفتن  اومانیستی چنین کرده-مارکسیسم، مانند گرایشِ مارکسیستی 

 (  235ـ237ی آن است.«)صص از واقعیت نیست، بلکه تغییر شکل فعاالنه

نکته مکیک  استدالل  مهم  پست  ی  دوران  فرهنگی  چرخش  که  است  این  نمیالرن  که  تواند  مدرن، 

داری مرتبط کند، با پنهان کردن ی ما را با واقعیت ساختار عینی عصرمان یعنی سرمایهزیستهتجربیات  

که دقیقاً چه چیزی و در ارتباط با چه کسی از لحاظ اجتماعی عادالنه و ناعادالنه است و چنین افراد  این

ها  همکاری کنند، انسان  توانند گرد هم آیند تا در مورد آن به توافق برسند و در جهتشمتفاوتی چگونه می

 تفاوت و منفعل کرده است. را بی

گرایی، علیه  مدرن از ذاتپوست با استفاده از همان نقد پستدست و رنگینتوجه است که زنان تهیجالب

های فمینیستی که تنها به نیازهای زنان سفید ها از نظریهاند تا استدالل کنند که آنها برخاستهفمینیست

متوطبقه میی  شده سط  گذاشته  کنار  آنپردازند  واقع  در  دادهاند.  نشان  زنان  ها  منافع  چگونه  که  اند 

پوست در تضاد است. برای مثال، نبرد  دست و رنگینی متوسط اغلب با منافع زنان تهیسفیدپوست طبقه

ک در حمایت  عنوان کاری کوچدست بهطوالنی مدت برای دستمزدِ برابر زنان و مردان، در میان زنان تهی

کنند. به همین  پوست اغلب مزدهای بسیار کمی دریافت میاز آنان شناخته شده است، زیرا مردان رنگین

گذارد، مانند  پوست تأثیر میویژه بر مردان رنگینپوست، از جمله و بهترتیب، مسائلی که بر جوامع رنگین
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پوست است،  های اصلی زنان رنگینغدغهپوست، که از دترورهای اخیر علیه جوامع و مردان جوان سیاه

طور سنتی چندان مورد توجه جنبش فمنیستی نبوده است. شناخت فزاینده در این مورد که هر گروهی  به

های متقاطع متعددی، از جمله جنسیت، نژاد، تمایالت جنسی، توانایی، مذهب و غیره است،  دارای هویت

که  توان در برگرفت بدون اینح کنند که چند گروه را میها این پرسش را مطر باعث شده برخی فمینیست

ها  شوند که دیگر نتوانند با هم کار کنند. این امر منجر به بازنگری برخی فمینیست  قدر تقسیمها آنجنبش 

از مارکس برای حذف زنان و درک این موضوع شده است که امکان دارد نظریهدر نقد اصلی ای  اشان 

شان از ستم در  های مختلف برای توضیح چگونگی موقعیت تاریخی تجاربوسط گروهتر که بتواند تکلی

(. در واقع این چالش  Holmstrom, 2002داری مورد استفاده قرار گیرد، مفیدتر باشد )تولید سرمایه

توان در برگرفت تا  های فرهنگی وتجربیات خاص را میها، وابستگیمداوم بین ماهیت و میزانی که هویت

دهد و در عین حال مدعی حق خود برای تفاوت باشد، ضرورتِ استدالل دیالکتیکی گروه را تشکیل    یک

 کند.  اومانیستی را آشکار می-مارکسیستی

 داری جهانی تحلیل مارکسیستی از ستم بر زنان در سرمایه

نظریه مارکس  دربارهاگرچه  شکل ای  چگونگی  یا  زنان  بر  ستم  سرمایهی  تحت  ستم  این  داری  گیری 

برنساخت، اما بسط و گسترش ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک ابزارهای مهمی هستند که به ما کمک  

است   اد کردهکشی بیش از حد زنان و تداوم آن را ایجهای بهرهای که زمینهکنند جزئیات شرایط مادیمی

و   کنیم،  مبارزه  چنینهمدرک  سوی  به  حرکت  چگونگی  برای  را  همهمسیری  رهایی  و  طبقاتی  ی  ی 

کند. واضح است که نقش اساسی زنان در رشد آگاهی  پوستان فراهم میکارگران، از جمله زنان و رنگین

گیری  ال بحث شد به این نتیجهطور که در باانسانی ما در خانواده، و در نتیجه به سوی آگاهی جدید، همان

ی بدیلی  ویژه برای انقالب و توسعهداری بهی ستم بر زنان تحت سرمایهشود که برساخت نظریهمنتهی می

تواند برای درک چگونگی  باره میهای تاریخی فمینیستی در ایندارد. پژوهش  سوسیالیستی اهمیتی ویژه

ها و مناسبات جنسیتی زنان را  اری، و فرایندهایی که نقشدساختار زندگی زنان قبل از، و تحت سرمایه

 دادند بسیار مفید باشد.شکل می

ی مادی و ایدئولوژیک  توان در هر دو حوزهداری را با اتخاذ رویکرد دیالکتیکی میاستثمار زنان تحت سرمایه

ش ارزش مزدها و شرایط  عنوان کارگر از طریق تقسیم کار، کاه ــ کار و خانواده ــ تشخیص داد. زنان به

داری که مبتنی بر هدف انباشت سرمایه و  ها را در فرایندهای تولید سرمایهتوان آنی کار، که میظالمانه

که به نیروی کار زنان به دلیل  جاییآن گیرند. ازتولید ارزش است ردیابی کرد، تحت استثمار شدید قرار می

اعتقادی ارزشمجموعه از عوامل مادی و  داده میکم  ای  از آن جمله هزینهتری  برای  ی بیششود،  تر 
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به هزینهواسطهکارفرمایان  تقبل  بیشی  انعطاف  به  زنان  نیاز  و  زایمان  مرخصی  دلیل  ی  به  کار  در  تر 

و  مسئولیت کودک،  از  مراقبت  هم  چنینهمهای  زنان  دستمزد  زیستی،  جبر  به  دیرپا  بهباور  طور  چنان 

تمزد مردان است و ایجاد شرایط مادی برای تغییر این امر را دشوار کرده است.  تر از دستوجهی کمقابل

هایی با فرزندان کوچک و بدون دسترسی به امکانات مراقبت از کودک احتماالً نیاز  برای مثال، خانواده

هاست. به  تر از درآمد آنی مراقبت از کودک بیشدارند که یکی از والدین در خانه بماند، زیرا گاهی هزینه

ماند و موقعیتی مادی  تری دارد و در خانه میجز چند استثنا در این شرایط، این مادر است که درآمد کم

دارد و احتماالً های جنسیتی را دست نخورده نگه میی نقشهای سنتی دربارهشود که ایدئولوژیایجاد می

نسیتیِ دستمزد منجر به آن چیزی شده  کند. در نتیجه، این شکاف جشکاف جنسیتی دستمزد را توجیه می

انبوهی از  ویژه محتاج اشتغال میشود و زنان را بهاست که زنانه شدن فقر نامیده می کند و در معرض 

 دهد.  کشی و سوءاستفاده در محل کار قرار میبهره

ها ــ مورد  کار آن ی کار بازتولید ــ یعنی تولید نسل بعدی کارگران و نیرویواسطهزنان در خانواده نیز به

شامل مراقبت جسمی و عاطفی از کارگران )معموالً   چنینهمگیرند. کار خانگی تر قرار میکشی بیشبهره

شود تا از نظر جسمی، عاطفی و ذهنی بهتر بتوانند کار مولد  ها کودکان کار( میمردان و در برخی بافت

ی مشارکت زنان در نیروی کار مزدی، برای تولید  ازهخود را در روز بعد ادامه دهند. این کار به همان اند

نقطهسرمایه از  این حال،  با  نیست. در نظر  نظر سرمایهداری حیاتی است.  دار، کار خانگی مستقیماً مولد 

 ها انجام دهد.  کنند کسی را ندارند که این کار عاطفی را برای آنبگیرید زنانی که دو نوبت کار می

دهمان توضیح  که  عرصهطور  دو  هر  شد،  به  اده  زنان،  داشتن  نگه  انقیاد  تحت  برای  خانواده  و  کار  ی 

طور  مزد( بهکار زنان )چه بامزد چه بدون  کند، تعامل دارند.داری حمایت  هایی که از روند تولید سرمایهشیوه

کند و تقسیم کار  میداری و به تبع آن از انباشت سرمایه حمایت  مستقیم و غیرمستقیم از تولید سرمایه

دارد. در واقع  جانبه باز میهای همهها را از داشتن ابزار کافی برای به چالش کشیدن این روند به روشآن

طور که مارکس اشاره کرد تقسیم کار اولین شکل مالکیت است که زنان را به دارائی مردان تبدیل  همان

آنمی موارد  بسیاری  در  زنان  اندک  دستمزدهای  میکند.  وابسته  مردان  به  را  سایر  ها  و  قانون  و  کند 

اندازند، بنابراین  های کنترلی در جامعه نیز جنگی را علیه قابلیت زنان برای خودشکوفایی به راه میمکانیسم

توجه  کنند که در آن ستم بر زنان در خدمت هر دو، مردان و سرمایه، است. قابلساختاری را حفظ می

ها در کار مزدی  ی کاهش ارزش کار زنان و مشارکت نابرابر آنردان نیز در نتیجهکه ارزش دستمزد ماین

به طور خاص در مناسبات سرمایه امر  این  یافته است.  بالقوه  کاهش  زیرا  پنهان است،  داری و جنسیتی 

به    تواند این تصور مفروض را که ستم بر زنان اساساً به نفع مردان است، برهم بزند. در حالی است کهمی

ی کارگر نیز اغلب گذران بهتری  گیرند، مردان فقیر طبقهطور کلی زنان بیش از مردان تحت ستم قرار می
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خوبی    داری بههای سرمایهنسبت به زنان ندارند. اما این واقعیتی است که باید تحت پوشش ایدئولوژی

های  رغم تفاوتان و مردان بتوانند، بهای تبدیل شود که زنتواند به نقطهطور بالقوه میپنهان شود، زیرا به

 داری را نابود کند، کنار هم قرار گیرند. تواند سرمایهی آگاهی طبقاتی که میجنسیتی، جهت توسعه

این استداللبا این دهند، تعداد کمی از  های مارکسیستی وضعیت کنونی ستم بر زنان را توضیح میکه 

اند . این  اند، از نزدیک مورد واکاوی قرار دادهزنان را ممکن کردهای که ستم بر  ها فرایندهای تاریخیآن

ای را اتخاذ کنند  ها این اجازه را داده است که رویکرد غیرتاریخیغیبت در ادبیات مارکسیستی به فمینیست

ویژگی انتساب  داد:  به آن هشدار  تغییر  که مارکس نسبت  از  بدون شواهدی  انسان  به طبیعت  ها خاص 

کنند ساختاری ی و مادی. در واقع این رویکردی رایج در میان کسانی بوده است که استدالل میاجتماع

مردساالرانه موازی با طبقه وجود دارد و مبنای آن در موقعیت ممتاز و قدرت مردان و تمایل آنان به حفظ  

زنان به کار بازتولیدی  شناختی  این ساختار نهفته است. در اینجا نقد فمینیستی علیه گرایش طبیعی و زیست

ای که کانون نقد است، پیشینی شود. درعین حال، سلطهی مردان مطرح میعنوان توضیحی برای سلطهبه

دهد شود که روش دیالکتیکی مارکس ما را از آن نجات میای میشود و منجر به استداللی دایرهتلقی می

تأثیر نیروهای مادی و ایدئولوژیک قرار  یشه تحتپنداریم، همما »طبیعی« میچه  آن  کند کهو آشکار می

 دارد. 

تاریخی در  - با این حال، برخی از منتقدان مارکس و مارکسیسم به ارزشِ پرداختن به تحلیلی ماتریالیستی

عنوان  اند. بهی ایجاد و گسترش ستم بر زنان ارائه کردههای مهمی دربارهاند و بینشبردهاین زمینه پی  

ای و تقسیم  ی هستهی خانوادهاند که صنعتی شدن کلید توسعهاز نویسندگان اشاره کرده  مثال، بسیاری

ی کارگر را از معیشت بر اساس زمین دور کرد و به کار مزدی راند.  کار بود. این تغییر در اقتصاد، آحاد طبقه

کردند و زنان  پیدا می  این امر تضاد بسیاری شدیدتری را بین زنان طبقات کارگر که لزوما باید کار مزدی

بیبورژوا که در خانه می به شرایط کاری  با توجه  ایجاد کرد.  به »روزکاری«  رحمانهماندند،  )بنگرید  ای 

ها داشتند و مشکالتی که به خاطر کار در خارج از خانه برای  ( که زنان در کارخانه1906/2011مارکس  

آوردند،  َدست مینشان درآمد کافی برای کل خانواده بهزنان باردار یا شیرده وجود داشت، زنانی که شوهرا

دادند در خانه بمانند و به کارهای خانه و فرزندان رسیدگی کنند. تقسیم کار با صنعتی  طور کلی ترجیح میبه

شدن یا کار مزدی ایجاد نشد. قبل از آن نیز وجود داشت. با این حال تفکیک کار به فضاهای فیزیکی  

ی خود ارزش کاری  تر کرد، که به نوبههای غیرجنسیتی را دشوارتر و تقسیم کار را مشخصمجزا، انجام کار

 شد، کاهش داد.  را که »کار زنانه« فرض می

ی  عنوان امری مقتضی، ضروری و حتی »طبیعی« تثبیت شد، خانوادهدر همان زمان که تقسیم کار به

عتی برای کار مزدی در حال توسعه بود. با توجه  ها به شهرهای صنی مهاجرت خانوادهای در نتیجههسته
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ی کارگر منابع خود را برای امرار معاش تجمیع کرده بودند، های طبقهکه قبل از کار مزدی، خانوادهبه این

کرد. بنابراین  وجوه را بین همان خانواده توزیع میصرفاً    گرفتن پول از مزدبگیران برای پرداختِ کار خانگی

ارزش شد. تنها با گذشت زمان مشخص شد که کار  عنوان نیروی کار بدون مزد بیان« به»نیروی کار زن 

 ها را بدون امکانات مالی برای مراقبت از خود رها کرده است.  داری آنبدون مزد زنان در نظام سرمایه

با     ان شد ــکنیم که منجر به تفسیری دوگانه از زنان و مردای را مشاهده میجا ما شرایط مادیدر این

ی حاکم هنجارها و توقعات را برای جامعه تعیین  که طبقه جاییآن رود در خانه بمانند. اززنانی که انتظار می

کند، تعریف بورژوایی از زنانگی »عادی« شد و زنان در مقایسه با مردانی که قدرت فرضی و شخصیت  می

دهنده، مراقبت کننده،  طور »طبیعی«، پرورشد، بهشتر تلقی میشان برای کار در فضای باز مناسبتهاجمی

 مالیم و ظریف در نظر گرفته شدند.

( می2013براون  نشان  یادداشت(  که  دربارهدهد  مارکس  دفترهای  در  خانواده  و  زنان  تاریخ  های  ی 

شف  هایش او را به ک دهد که پژوهشهای او نشان میشناسی او با این تفسیر مطابقت دارد. یادداشتقوم

های خاصی به خود گرفته که برحسب  این نکته سوق داده است که ستم بر زنان در طول تاریخ ویژگی

کند، از طایفه  های مارکس به تغییر در خانواده اشاره میواقع یادداشت شرایط خانوادگی متفاوت است. در

ی مارکس تغییر در  به عقیدهیابند.  ای، که به موازات تغییرات اقتصادی توسعه میبه پدرساالری تا هسته

تری بر  پذیرتر کرد، زیرا به مردان کنترل بیشتر و در برابر بدرفتاری شوهران آسیبخانواده زنان را منزوی

 داری تضمین کرد.  ها را در خانواده و سرمایههای بازتولیدی آنزنان داد و نقش

ها را هم در کار و خانواده، هم در  استثمار آن  بنابراین تفسیر مارکسیستی از ستم بر زنان دیالکتیکی است و 

شناسد. تقسیم کار، دستمزدهای اندک زنان و کار خانگی رایگان  ی تولید و بازتولید به رسمیت میعرصه

سرمایهآن برای  را  ارزان  کار  میها  تضمین  و  داری  و    چنینهمکند  مردان  شدید  کنترل  تحت  را  زنان 

نامد: تولید و بازتولید نسل بعدی کارگران، از  که مارکس کاالی ویژه میچه  آن  دارد تا می ها نگهخانواده

کند،  ها کار میای که بر اساس استثمار آنهای الزم برای جامعهها و ارزشها و نگرشجمله نیروی کار آن

ته است، دستمزدهای  توجهی داشها رشد قابلتضمین کند. اگر چه مشارکت زنان در نیروی کار در طی سال

ها درخانه است«، زنان را در جایگاه  که »جای آندار مبنی بر اینهای ریشهها و ایدئولوژیارزش آن  کم

 کند.  های جنسیتی جلوگیری میدهد و از تغییر ایدئولوژیسرایدار خانه قرار می

افزاید. او  تثمار زنان شد، میکه منجر به اس  ( بُعد جدیدی به بررسی این شرایط مادی2004اثر فدریچی ) 

عنوان یک  داری، به زنان نقش »طبیعی« خانگی نسبت داده شد و بدن بهدهد که ذیل سرمایهتوضیح می

ی تولید تبدیل شود، داری به شیوهکه سرمایهی فدریچی قبل از اینماشینِ کار بازتعریف شد. به عقیده
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های طبیعیِ عشق و تمایالت  ی قدرتعنوان دارندهها بهنهای بازتر و جنسی داشتند و به آزنان زندگی

توانست برای سوق دادن مردان در  شد که میشان( نگریسته میآوریی توانایی فرزندواسطهجنسی )به

طور  تر بهکار رود. در دوران تغییر شرایط اقتصادی، زنان مسن  داری بهجهت به چالش کشیدن نظم سرمایه

ها رها کرد.  ها را برای امرار معاش به گدایی در خیابانمواجه شدند که آن  ارکشی زمینای با حصفزاینده

داری را داشتند، تهدیدی  ی زندگی جمعی دوران پیش از سرمایهتری که خاطرهعنوان زنان مسنها بهآن

یه زنانی شدند. ]در این راستا[ اروپای غربی جنگی صلیبی علقوی برای نظم اقتصادی جدید محسوب می

ی  ها »جادوگر« بودند، که باعث مرگ صدها هزار زن شد و به آرامی شیوهزعم آنبه راه انداخت که به

ها را به امنیت خانه بازگرداند و به منظور ایجاد نگرشی سرکوبگرانه نسبت به  ها را تغییر داد، آنزندگی آن

های منفی ایجاد کرد، و باالخره  دادند تداعیتمایالت جنسی، از زنانی که تمایالت جنسی خود را بروز می

واضح است با    تر تثبیت کرد.ای بیشی هستههمسری جایگاه زن را در فضای بردگیِ ذیل خانوادهبا تک

های مربوط به زنان و »طبیعت« آنان نقش مهمی در این کشتار داشت، اما این شرایط  که ایدئولوژیاین

 کار جادوگران و تغییرات بعدی در »طبیعت زنان« فراهم کرد.  اقتصادی بود که زمینه را برای ش

دهد و فقط  داری جهانی کنونی را توضیح نمییک تصورِ غلط مهم این است که مارکسیسم اقتصاد سرمایه

گوید. این ادعا تا حدی اعتبار باال در جهان صنعتی سخن میبهی متوسط و متوسطاز تجربیات زنان طبقه

های دانشگاهی درک مارکسیستی عمیقی از ستم بر زنان در جهان  اد معدودی از مارکسیستدارد زیرا تعد

پوست در جهان  ی کارگر و رنگیناند و عالوه بر این درگیر تحلیل نقش زنان طبقهتوسعه« داشته »درحال

ی بیان  وظیفه  های مارکسیسم در انجام حال، علت به نظر من محدودیت این اند. با یافته« نیز نشده»توسعه

پوست نیست. برای مارکس روشن بود که ماتریالیسم تاریخی تالشی  نظریِ ستم بر زنان فقیر و زنان رنگین

که ماتریالیسم  های جهانی نیست. بلکه، با اینها از بدو پیدایش، یا توسعه نظریهبرای مستندسازی پدیده

نایی و تضاد ذاتی هر انتزاعِ مفهومی که اغلب به  جا برای درک فرایندهای زیرب توان در همهتاریخی را می

یافته در زمان و مکان مشخص، به  بودگی شرایط مادی توسعهشد به کار برد، خاصصورت ساده تلقی می

وضوح ثابت  توان بهشود. افزون بر این، او استدالل کرد که اگرچه میشرایط متفاوتی از امکان منجر می

لحا کرد که سرمایه از  بدانداری  این  اما  است،  آمده  فئودالیسم  از  بعد  درکل  تاریخی  که   ظ  نیست  معنا 

ی تاریخ  های دقیقی از زمان شروع و پایان یک نظام اقتصادی وجود دارد. در واقع بررسی او دربارهتصویر

نشان می اقتصادی همخانواده  نظام  بافتارهای مختلف عمل میدهد که چندین  در  بنابراین  زمان  کنند. 

ی متوسط در جهان صنعتی و  ی کارگر الزاماً با ستم بر زنان شاغلِ طبقهلی ستم بر زنان در میان طبقهتج

ی کارگر  پوست طبقهدار متفاوت خواهد بود. برای زنان رنگینی سرمایهتر از آن با زنان طبقهحتی بیش
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توجهی با زنان کارگر سفید پوست  قابلطور   ها شده است بهمتحده مسیری که منجر به ستم بر آن ایاالت

 متفاوت است.  

تواند مستقیماً با شرایط مادی عصر کشاورزی  پوست از ظلم و ستم میعنوان مثال، تجارب زنان سیاهبه

از آفریقا به آمریکای کنونی وارد    1807تا    1619 های مرتبط باشد که تقریباً پانصدهزار برده را بین سال

( بردگی  نمی  (.Mintz, 2015کرد  زنان، مردان و کودکان تحت  برای تجربیات وحشتناکی که  توان 

های  متحمل شدند حدی قائل شد. صحبت از ستم بر زنان بدون شناخت این تاریخ بسیار متفاوت که خانواده

های  ی آرماننیت دربارهاظهارات غیرصادقانه مبنی بر هواخواهی و حسنصرفاً    اند، پوست تحمل کردهسیاه

که  توان بدون در نظر گرفتن اینپوست در خانواده را نمیرابری و عدالت اجتماعی است. ستم بر زنان سیاهب

های  ی جنبهشد و تقریباً همهها توسط صاحبان سفید مزارع بزرگ دیکته میچگونه روابط جنسیتی بین آن

کرد، درک کرد. در نظر  تعیین می  ها راهای تولیدمثلی آنها، از جمله روابط خانوادگی و شیوهزندگی آن

ها  آوردند که از آندنیا میفرزند به درخواست صاحبان مزارع به  2/9طور متوسط    بگیرد که زنان برده به

بیش تولیدمثل کودکان  استفاده میبرای  مالکیتتر  به  در میکردند که  (  Mintz, 2015)  .آمدندشان 

گیر از میراث درد و تحقیری که دوران  تن روح« تصویری چشم( در مفهوم »کش1992[ ) 3پاتریشیا ویلیامز]

کند. این مفهومی است که برای رهایی زن  جا گذاشت، ارائه می پوست بههای سیاهداری برای خانوادهبرده

 سیاه باید به آن پرداخت.  

مادی داد  شرایط  توسعه  را  برده  تجارت  که  بیش  چنینهمای  مادی  زنان  عواقب  و  مردان  برای  تری 

ای  های نژادپرستانهپوست داشت، که پس از رهایی خود نیاز به یافتن شغل مزدی در میان ایدئولوژیسیاه

برده برای توجیه  نیرداشتند که  ارزش  از  بود و سپس به شکل تعریف  ایجاد شده  و  وی کار آنداری  ها 

( ما  Callinicos,1993ادامه یافت. )[  4]ی بعدیِ جیم کروشان به مشاغل، در دورهی دسترسینحوه

دهد  شوند( که نشان میها منعکس میتر در رسانهچنان شاهد شواهدی هستیم ) که در نهایت بیشهم

پوست جدا  طور کلی از جوامع سیاه  پوست و به توان از ستم بر مردان سیاهپوست را نمیستم بر زنان سیاه

اکنون  چه  آن  تر از طریق خط سیر مدرسه به زندان، درطور فزاینده در سنین پایینچنان و بهکرد که هم

 ,Duboisگیرند. )شود مورد ارعاب و هدف مرگ و حبس قرار میعنوان »بردگی جدید« شناخته میبه

2013 ) 

توان از دست دادن  ها ارتباط ندارد، اگر چه نمیبه نیاز اقتصادی آن  صرفاً  پوستتردید ستم بر زنان سیاهبی

با کشته را، که  خانواده  درآمد  بین  در  خانواده  اعضای  زندانی شدن  درآمدهای  یا  به  وابسته  و  فقیر  های 

عنوان نیروی  ی متوسط که بهی زنان طبقهکم گرفت. با این حال، تجربهشود دستچندگانه احساس می
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کنند و این یک جنبه از تنزل ارزش نیروی کار و وابستگی آنان به مردان  ذخیره به مردان خدمت میکار  

  متوسط  یطبقه  جوامع از تربیش مردان جاآن در پوست معمول نیست، چرا که است، در جوامع فقیر رنگین

زنان سیاه  کار کم  یا  بیکار  غایب، بر  و ستم  این، ظلم  بر  افزون  فقدان    چنینهمپوست  هستند.  از  ناشی 

های نژادپرستی است. تالش برای پرداختن به ستم بر  ها، تبعیض و آسیبمعنای عزیزان، کمبود فرصتبی

ها، از جمله پدران، شوهران و فرزندانشان،  آن پوست بدون پرداختن به ظلم و ستم بر کل جوامعزنان سیاه

ی  الوقوع، برمالکنندهکشی قریببر«، در مواجهه با نسلبراساس »دستمزد براصرفاً    هانی منافع آو مالحظه

ی زنان نیز متعهد  ها که هیچ، در واقع به رهایی همهی انسانجنبشی فمینیستی است که به آزادی همه

 نیست.  

سرمایه شدن  جهانی  راستا،  همین  بهدر  که  کرده  ایجاد  اقتصادی  تغییراتی  »جهان  داری  برای  ویژه 

بوده است. در نظر بگیرید که مهاجرت با حرکت از کشورهای پیرامونی به کشورهای    توسعه« سخت حال در

پایان است و با منافع  معنا و بیهای بیمنظور فرار از فقر و خشونت، که اغلب ناشی از جنگصنعتی به

متحده   ایاالتویژه در  ها برای خرید متحدان دولتی در جهان غرب، بهها و توانایی آناقتصادی شرکت

پدیده به  است،  ) مرتبط  است.  شده  تبدیل  جهانی  به  Robinson, 2013ای  مهاجرت  مثال،  برای   )

خواهند مشاغل و منابع ما را  عنوان »کسانی که میمتحده از مکزیک و آمریکای مرکزی اغلب به ایاالت

می توصیف  کنند«  شخصیتتصاحب  حتی  برجستهشود،  سیاسی  همهای  دوناای  ترامپ،  چون  لد 

ها برچسب »جنایتکاران و  انگیزی به آنطرز باورنکردنی و حیرت متحده، به جمهور منتخب ایاالت رئیس

می ) متجاوزان«  بهMoreno, 2015زند  با  هم  آن  استراتژی(؛  ی  شدهدهیسازمانکامالً    کارگیری 

شود( و جنگ  تسهیل می  اها )که توسط نفت»سرزنش قربانی«، حتی وقتی غارت منابع طبیعی توسط شرکت

متحده علیه مواد مخدر باشد که باعث ایجاد شرایط اضطراری اقتصادی و ترس شده و   به رهبری ایاالت

 ,McLaren, 2015; Monzoدهد )وجوی زندگی بهتر به آن سوی مرزها سوق میها را در جستآن

McLaren, & Rodriguez  .)در دست انتشار ، 

شوند  آمیزی را متحمل میزنان و دخترانی هستند که سفر خشونت طور فزایندهمهاجران بهبسیاری از این  

دهند های مختلف نشان مییابد. گزارشمتحده نیز ادامه می ها به ایاالتکه اغلب حتی پس از ورود آن

در طول سفر  کنند  درصد از زنانی که بدون مدرک از مرز عبور می 80که، اگر چه تأیید آن دشوار است،  

شود که اقدام به کنترل بارداری کنند اند و اکنون از این زنان خواسته میخود مورد تجاوز جنسی قرار گرفته

را می انتظار تجاوز جنسی  باید  ــزیرا  را می داشتند  انتظارش  باید  (. Goldberg, 2014داشتند!)بله، 

ها به کابوس تبدیل یابند که رؤیای آمریکایی آنمیرسند، درمتحده می بسیاری از این زنان وقتی به ایاالت

آن غیرقانونی  وضعیت  زیرا  است،  بهرهشده  برای  ابزاری  به  سوءها  تناستفادهکشی،  جنسی،  فروشی  ی 
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فقط از سوی کارفرمایان، بلکه گاهی از طرف  های سوءاستفاده و تحقیر و توهین نهاجباری و سایر شکل

جنسی شرکای  یا  تهمسران  میشان  )بدیل  الگوهای  Bauer & Ramirez, 2010شود.  این   )

و سایر شکل واقعی  یا  احتمالی  تجاوز  و جداییمهاجرت،  غیرقانونی  های  های خشونت جنسی، وضعیت 

ی آینده خواهد  توجهی بر الگوهای خانوادهجغرافیایی طوالنی از همسران و/یا فرزندان احتماالً تأثیر قابل

گیرند در بافتار مهاجرتی  ل حاضر شاهد تغییراتی در میان زنانی هستیم که یاد میداشت. در واقع ما در حا

 Institute forجدید خود، یا پس از مهاجرت همسرشان به سمت شمالْ معاش خود را تامین کنند. )

Latino Studies, 2009درک نیست.  ( اما این تغییرات بدون بررسی نقش عوامل متعدد دیگر قابل

توانند رها شوند، مهم نیست که چقدر در مورد  طور مستقل زندگی کنند نمیانی که نتوانند بهزنان تا زم

متحده   ی کارگر در ایاالتپوست طبقههای رنگینستم جنسیتی از خود مطمئن یا هشیار باشند. خانواده

پوستان ده برای رنگینبرای امرار معاش اقتصادی به اعضای خانواده )اعم از زن و مرد( وابسته هستند. خانوا

ی پناهگاهی در برابر خشونت نژادی  مثابهتواند بهکنند میکه زندگی در دنیای مسلط سفید را تجربه می

 نیز باشد.  

های فراملیتی های تولیدی صادراتیِ تحت مالکیت شرکتدر »جهان در حال توسعه« زنان اغلب در کارخانه

کار گیرند. اطاعت منتسب به زنان باعث  زنان کارگر را به رایگان به  توانند تقریباًشوند که میاستخدام می

که نظارت اندک و/یا  ویژه به خاطر اینویژه در این مشاغل مورد توجه قرار گیرند، بهها بهشود که آنمی

هایی که  دهد تا در مورد سیاستها اجازه میمصالحه بر سر مقررات کار در کشورهای خارجی به شرکت

کند، کوتاهی کنند. با توجه به فقر روزافزونی که در جهان در حال توسعه  ی کارگرانشان را تضمین میایمن

آورد و  طور خاص شدید است، رقابتی که دستمزدها را پایین میشود، رقابت برای کار مزدی بهتجربه می

مول در جهان صنعتی(  ایِ )معی هستهکند. خانوادهها تضمین میتری را برای شرکتارزش اضافی بیش

گزینه حمایتیْ  ساختارهای  سایر  و  اجتماعی  خدمات  فقدان  و  فقر  بستر  با  در  زندگی  نیست.  مناسبی  ی 

تواند منبع مهمی از حمایت برای زنان باشد،  ی گسترده میتر است و اگرچه خانوادههای بزرگ رایجخانواده

ها و روابط  کنند و/یا به تغییر نگرشرا تقویت میهای سنتی جنسیتی  شود که والدین نقشگاه نیز دیده می

نمی نشان  خوش  روی  جنسیتی  جنسیتی  روابط  به  منجر  لزوما  خانواده  متفاوت  ساختارهای  پس  دهند. 

خانواده پیشبرابرنگر نمی انواع مشخص  در  را  تاریخی روابط جنسیتیِ  ماتریالیستی  دیدگاه  یا  شود.  بینی 

نمی امکتعیین  ما  به  بلکه  ایجاد میان میکند،  امکاناتی  کند.  دهد تشخیص دهیم که شرایط مادی چه 

آیند ارتباط زیادی با سایر عوامل مرتبط و عاملیت  که کدام امکانات و چگونه این امکانات به وجود میاین

 فردی دارد.  
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کند،  ی مارکس را غیرنظری میپیامدهای تمایز در میان تجربیات خاص ستم بر زنان این نیست که فلسفه

ی پراکسیس و انقالب باید برای معنا بخشیدن به جزئیات  عنوان فلسفهبلکه این است که مارکسیسم به

ی طبقاتی نهفته است که  کار رود. در اینجا روشی امیدوارکننده برای نزدیک شدن به پراکسیس مبارزهبه

 کند.  ها را به یکی از اهداف خود تبدیل مینگیرد و هم رهایی آهم از مشارکت زنان بهره می

 ایجاد شرایط امکان 

ی طبقاتی دارد.  های اجتماعی اهمیتی حیاتی برای مبارزهها و جنبشتر زنان در سازمانادغام هرچه بیش

رنگین زنان  و  بهزنان شاغل  در سرتاسر جهان  مبارزهپوست  نفع  به  پا  ویژه  به  زنان  ی طبقاتی و حقوق 

اند و در اعتراض،  های بزرگ سوسیالیستی نقش مهمی ایفا کردهد. در واقع زنان در تمام انقالبانخاسته

داری با صدای بلند از خواست خود  دست گرفتن سالح علیه نظام سرمایهدهی، و حتی بهتهییج، سازمان

انقالب ساندینیستی    برای جهانی بهتر حمایت کردند. این امر در انقالب روسیه، انقالب کوبا، انقالب چین،

شمار صادق بوده است. زنان شاغل در  ها و تظاهرات بیو اخیراً انقالب بولیواری و افزون بر آن در شورش

به خود  حق  برای  بشری  ضد  نیروهای  همه  علیه  جهان  کرامت  سرتاسر  با  زندگی  و  انسان  یک  عنوان 

اند.  های سوسیالیستی داشتهفقیت جنبشاند. تاریخ نشان داده است که زنان نقشی حیاتی در موایستاده

(Munoz and Woods, 2000 ) 

دست آورند  اند مزایا و قوانین متعددی به نفع خود بههای سوسیالیستی، زنان توانستهپس از استقرار دولت

( متأسفانه اکثر زنانی که کارهای انقالبی انجام  Monzo, 2015ها محروم شده بودند. ) که قبالً از آن

ی تاریخِ مکتوب و حتی بیش از آن  ها در بخش عمدهی آنشوند. نام و چهرهند هرگز شناخته نمیدهمی

ی  واسطهرسد پیشرفت مستمرِ پس از شتاب اولیه که بهدر آگاهی عمومی وجود ندارد. با این حال، به نظر می

دار مردان  های ریشهیدئولوژیی اواسطهزوال باشد. زنان انقالبی به به  پیروزی انقالب ایجاد شده بود، رو

پوشی از امتیازات  ها در اعتماد به ظرفیت زنان برای رهبری و/ یا چشمزنان و ناتوانی آن  ی نقشدرباره

( Randall, 1994, 2009اند. )گیری رسیدهندرت به سطوح باالی تصمیممرتبط با برتری مردان به

 کند: ب ساندینیستی منعکس میسازی را در انقالمارگات راندال صدای این محروم

توانیم دیکتاتورها را شکست دهیم.  ی کارگر را متحد کنیم. تنها در این صورت است که می»ابتدا باید طبقه

بعدا زمانی برای پرداختن به ”نکات ظریفِ“ برابری اجتماعی ازجمله تبعیض جنسیتی، نژادپرستی و خیلی  

های ما  ی ”باقیمانده“ صفتی چنان پُرکاربرد بود که دغدغهمهگرایی وجود خواهد داشت. کلبعد، دگرجنس

 ( 3 :1994ها شرمنده کرد.« ) اهمیت جلوه داد، تا حدی که ما را به خاطر مطرح کردن آنرا بی

 ی طبقاتی را هم تضعیف کرده است.  فقط پیشرفت زنان بلکه مبارزهاین تبعیض جنسیتیِ فراگیر نه
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( اهمیت وارد کردن زنان به  Trotsky, 1970یر لنین و لئون تروتسکی )برای مثال در روسیه، والدیم

  نیروی کار و اجتماعی کردن کارهای خانگی و مراقبت از کودکان را به منظور در امان نگه داشتن زنان از 

آنکندن« می تروتسکی »جانچه  آن این حال،  با  دادند.  اقتصاد  نامید، تشخیص  استدالل کردند که  ها 

تری  پذیر است و باید منتظر رونق اقتصادی بیشروسیه برای تحقق این امر از لحاظ اقتصادی بسیار آسیب

های سنتی خانواده را  کنند و نقشای را اعمال کنند که از زنان حمایت میهای دولتیباشند تا بتوانند یارانه

است که ارزیابی روشن مارکس  ها این  ی جالب طرح آن( نکتهTrotsky, 1970کشند. )به چالش می

که بذر اولین شکل مالکیت خصوصی  گیرند که اولین تقسیم کار بر اساس جنسیت بود و اینرا نادیده می

که اجتماعی شدن »کار زنان« تأثیر مطلوبی بر  را کاشت و بنابراین باید در سوسیالیسم حذف شود. با این

کن کردن تقسیم کار برای  کند، ریشهنخورده حفظ میستگذارد و در عین حال زندگی مردان را دزنان می

 مردان به معنای از دست دادن برخی امتیازات است.  

نیست که همان تعجب  اینجای  بر  مبنی  با هشدار صریح خود  مارکس  را  طور که  بشریت  که وضعیت 

طور  ن بدون رهایی زنان بهتواها را نمیکرد، انقالببینی می ی رفتار با زنان سنجید، پیش توان با نحوهمی

ایم. جنبش فمینیسمِ ضدمارکسیستی زمانی اعتبار یافت که  نامحدود حفظ کرد و این را بارها و بارها دیده

ها انقالب، برای نمونه در اتحاد جماهیر شوروی، چین و کوبا، زنان  توانست نشان دهد حتی پس از دهه

قابلنتوانسته میزان  به  دناند  به  نسبت  بیشیای صنعتی سرمایهتوجهی  رهایی  با  داری  کنند.  تری کسب 

که بسیاری از مقررات قانونی در حمایت از برابری جنسیتی در قوانین اساسی سوسیالیستی گنجانده  این

اقلیت و  بومی  زنان  و  است  مانده  عقب  اغلب  نژادی  برابری  است،  ناراضی  شده  نژادی  های 

ها، که بر فضاهای  های زیادی ناشی از باورها و ارزشنابرابریحال   عین ( درRandall, 2009اند.)مانده

توانند حاکم باشند وجود دارد.  گذارند در سطح غیررسمی و در مناطقی که قوانین نمیکار و خانواده تأثیر می

های سنتی مردانه کشیده  تقسیم کار در سراسر کشورهای سوسیالیستی ادامه داشته است، زنان به حرفه

ویژه در کارهای خانگی، را ایفا کنند، اتفاق  های سنتی زنانه، بهکه مردانی نقشاما عکس آن، این  اند،شده 

چنان  های خانگی همنظر از ساختار اقتصادی جامعه، پیوند زنان با مراقبترسد صرفنیفتاده است. به نظر می

تیِ پراکسیس و انقالب نبوده ی مارکسیسادامه دارد. استدالل خواهم کرد که این به دلیل شکست فلسفه

 ی طبقاتی بوده است.  گام با مبارزهاست، بلکه به دلیل شکست در به چالش کشیدن ستم بر زنان هم

که است  این  من  شفافچه  آن  استدالل  اجرای  داریم  نیاز  که  ما  دیاکتیکی  است،  مارکس  دیالکتیک  تر 

شناسد.  را به رسمیت می  دیگریکها بر  اوم و تأثیر آنآلیسم و تعامل مدی درونی بین ماتریالیسم و ایدهرابطه

کند،  که ماتریالیسم اذعان دارد که در تحلیل نهایی روابط تولید مرزهای امکانات را تعیین میرغم اینبه

افزون بر این،  معنا نیست که حوزه این بدان باید منتظر بماند تا شرایط مادی درست شود.  ی فرهنگی 
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تغییر شرایط مادی وجود دارد تا با تکوین آگاهی سوسیالیستی، مالکیت خصوصی    سطوح متعددی برای

خاطر فراهم کردن امکان آزادی و عشق  عنوان اساس طبقه تشخیص داده شود و همبستگی جمعی بهبه

 ارزش داشته باشد.  

نمی توان برای آزادی زنان منتظر بود تا شرایط اقتصادی مناسب برای آغاز  در کشورهای سوسیالیستی 

کردن »کار  کشند. در واقع، اجتماعیوجود آید که تقسیم کار جنسیتی را به چالش میهایی بهاجرای سیاست

تقسیم کار نیست، زیرا این تصور  حلی برای  های دولتی است، راهترین یارانهزنان« که احتماالً یکی از گران

کشد.  طور »طبیعی« مناسب زنان است، به چالش نمیرا که کار خانگی، نظافت و مراقبت از کودکان به

توانند این وظایف را به خوبی زنان  این ایدئولوژی زمانی تغییر خواهد کرد که مشخص شود مردان نیز می

ای( برای تصدی مشاغل مرتبط با کار خانگی استخدام  رفهانجام دهند و )با ارتقای جایگاه اجتماعی و ح

 شوند. 

داری را سرنگون  توانیم منتظر انقالبی باشیم که سرمایهداری نمیبه همین ترتیب، در کشورهای سرمایه

ای را آغاز کنیم که زنان را به قیام علیه ساختاری تشویق کند که ما را از  کند. باید ایجاد شرایط مادی

ای ایجاد کنیم که  باید شرایط مادی  چنینهماست.    ی خود درآوردهادی و فرهنگی تحت سلطهلحاظ م

همه در  کار  خانوادهتقسیم  سیاستی  بکشد.  چالش  به  را  همهها  برای  را  زندگی  استاندارد  که  ی  هایی 

زنان و مردان(،    های جامعه باال ببرد، نه فقط ایجاد برابری بین زن و مرد )مانند پرداخت برابر برایبخش

تری برای به چالش کشیدن ساختارهای کار و خانواده  ی زنان آزادی بیشهایی که به همهاتخاذ سیاست

هایی که علیه نظام طبقاتی  سازمان  چنینهمکنند و  هایی که برای حقوق زنان فعالیت میبدهد. سازمان

[ این  5ها را از اهداف محوری خود بدانند.]ینکنند باید در راستای حقوق بشر نیز تالش کنند و امبارزه می

آل برای القای  توانند با به چالش کشیدن تقسیم کار آغاز کنند که خانواده را به بستری ایدهها میسازمان

گونه  کند. همانگرایی تبدیل میداری، مانند مالکیت خصوصی و فردگرایی به جای جمعهای سرمایهارزش

ک قرن پیش استدالل کرد، تبدیل خانواده به نهادی که مبتنی بر عشق متقابل،  که الکساندر کولنتای ی

باشد، بدون محدودیت در روابط مالکیت، ضرورت اقتصادی، یا تقسیم    دیگریکبرابری، آزادی و احترام به  

ضروری است.  کامالً    اند،سو بودهکار، و رهایی از قوانین اخالقی یا مذهبی که در طول تاریخ با سرمایه هم

(Ebert, 2014; Kollontai, 1921 ) 

گونه که منطق  کند. همانی طبقاتی و در رهایی بشریت ایفا میای در مبارزهتربیت نقش برجستهوتعلیم

قرار   تأثیر آنگذارد و متقابالً تحتها تأثیر میگوید باید بدانیم که شرایط مادی بر ایدئولوژیدیالکتیک می

تعلیممی آنوگیرد.  قلمروی  )تربیت  گرامشی  که  است  موضعی]1970چیزی  جنگ  می6(  نامد:  [ 

های پنهانی که از  ها برای به چالش کشیدن ایدئولوژیای ایدئولوژیک با تکیه بر تودهانداختن مبارزه راه به
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ها و دیگر فضاهای کاری،  های درس، در کارخانهکنند. در مدارس و کالسی حاکمه حمایت میطبقه

گری و ایجاد شرایطی را آغاز کنیم که به  توانیم پرسشهایمان میهای محلی، و در خانهکلیساها و باشگاه

های  فقط نقشجامعه شنیده و دیده شوند و نه  مندارزشعنوان اعضایی به همان اندازه  دهد بهزنان اجازه می

اعمال   نهادهایی که شرایط  بلکه  ببرند،  را زیر سؤال  ایدئولوژیجنسیتی سنتی  تداوم  را  و  های جنسیتی 

 کنند به مبارزه بطلبند. فراهم می

کند که مناسبات  گری شرایطی ایجاد میای برای پراکسیس است که با پرسشتربیت انتقادی، فلسفهوتعلیم

کنند، ازجمله تبعیض جنسیتی، داری حمایت میداری موجود و تضادهایی که از مناسبات سرمایهسرمایه

های  ( و دیگرانی که ایده1970کشد. بر اساس آثار پائولو فریره )ها را به چالش میپرستی و دیگر ستمنژاد

داده گسترش  و  بسط  را  )او  (،  Darder, 2002; Giroux, 2011; McLaren, 2015اند 

و اجتماعی  تربیت انتقادی توانایی ما را برای بازخوانی جهان و تشخیص شرایط نابرابر، اعم از مادی  وتعلیم

این بررسی  بهو  آمده که چگونه  از آنوجود  بهها سود می اند وچه کسانی  تعلیمکار میبرند،  تربیت  وگیرد. 

خود و  متفکرانه  عملی  عدالت  انتقادی  به  تعهد  برای  چالشی  و  جهان،  در  ما  اجتماعی  شرایط  از  بازتاب 

رسمیت  دیالکتیک را به  چنینهمتربیت انتقادی  وبستگی با برادران و خواهرانمان است. تعلیماجتماعی و هم

کند  ی غالبا متصور از نظریه و عمل است و فرایندی را ایجاد میشناسد زیرا به دنبال انحالل دوگانهمی

آن عمل در  با  -نظریه -که  پیوسته  تعلیم  دیگریکعمل  در  ومرتبط هستند.  ریاکاری  باید  انتقادی  تربیت 

عنوان »خیرخواهی کاذب« توصیف  ( به1970ل ببرد، همان چیزی را که فریره )ها را زیر سؤابرخی جنبش 

های اجتماعی مسلط  بخش در دست کسانی که در موقعیتهای رهاییکند، یعنی حفظ رهبری جنبش می

پوست تجربه یا مهارت الزم را برای رهبری پیگیرترین  هستند، با این فرض که زنان کارگر و/یا رنگین

گان  دیدهوشرط به ستمقیدن ما ندارند. تالش واقعی و درست برای رهایی مستلزم اعتماد بیمبارزات جها

شده که ما  گان را از ستم درونی دیدهاست تا ما را به پیروزی انقالبی برسانند. همین اعتماد است که ستم

 انسانی تاریخ ببینیم.کامالً    لعنوان عامکند تا خود را بهدارد آزاد میبخش نگه میرا در فضای انقیاد رضایت

انتقادی انقالبی مارکسیستی آنوتعلیم آلمن )تربیت  پائوال  پیتر مک الرن )2001گونه توسط  ،  2012( و 

ریشه2015 است،  یافته  تکوین  شاخه(  به  سوسیالیستی  بدیل  برای  را  مارکسیستی  اهداف  و  های  ها 

توان اصالح کرد و برای  داری را نمیتأکید دارد که سرمایه  گرداند. این رویکردتربیت انتقادی باز میوتعلیم

ویژه با زنان ارتباط دارد، زیرا رهایی ما  کن شود. قاطعانه تأکید دارم که این رویکرد بهباید ریشه  رهایی

کند، داری و هم جنسیت را تعریف میتواند بدون از بین بردن مناسبات اجتماعی مالکیت که هم سرمایهنمی

وتربیت انتقادی انقالبی مانند »شیفت شب«  کند که تعلیم( خاطرنشان می2015ق شود. مک الرن ) محق 

اند و نیازی دائمی به دفاع از موجودیت خود  قائل شده   تر برای آن ارزشوتربیت انتقادی است، کمتعلیم
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ی این روش،  است که، در نتیجهعنوان نیرویی قابل دوام برای ایجاد دنیایی بهتر دارد. استدالل من این به

ی طبقاتی  عنوان تالشی ضروری و پیوسته با مبارزهای که به رهایی زنان بهوتربیت انتقادی انقالبیتعلیم

این، این اثر دقیقاً   وجود تربیت انتقادی و جنبش فمینیستی است. باو[ در تعلیم7توجه دارد، »تغییر دومی«]

 رنج ما برای رهایی اهمیتی حیاتی دارد.برای این موقعیت، در وضعیت بغ 

تواند ما را درگیر رؤیاپردازی و امیدواری کند. بعید است که بدون  می   چنینهمتربیت انتقادیِ انقالبی  وتعلیم

طور که  رؤیای بدیلی، فراتر از طبقات، و باور به امکان آن، خطرات ضروری انقالب را تقبل کنیم. همان

ند امید برای فرایند رهایی ضروری است. این امیدی نیست که ریشه در آرزوهای  کفریره اغلب اشاره می

یابد: در تحقق تغییرات کوچک که به  گری مستمر عینیت میانتزاعی داشته باشد، بلکه در شواهد کنش

فردا    یداریم، ما را به آیندههایی که امروز برمیشود و در آگاهی از این که گامتر منجر میتغییرات بزرگ

 برد.  می

همآن آموختن  داریم  نیاز  ما  بهچه  است،  میگونهبستگی  که  انقالبی  که  تالشای  متضمن  های  سازیم 

دو باید یک مبارزه باشند، زیرا هریک    ی طبقاتی و رهایی زنان باشد. به نظر من اینمشترک درجهت مبارزه

ترین  توانند به رفیعی زنان و مردان میآن همه  بینم که درکند. من رؤیای جهانی را میدیگری را ایجاب می

  دیگریکتوانند به ها میی انسانانسانی خود برسند. برای من این بدان معناست که همه های عظمتقله

کند و  تواند با عزت زندگی  های هستی عشق بورزند و احساس شفقت کنند. هر فردی میی شکلو همه

توانیم جهانی دموکراتیک،  می دیگر یککه در کنار د را شکوفا کند. و اینهای خالقانه و فکری خوظرفیت

ی مسئولیت اجتماعی، برابری و آزادی واقعی برای همه بنا کنیم که در آن هر فردی  طبقه و بر پایهبی

برساختهمهم است و دوگانه برقرار میهای  را  و قدرت  روابط سلطه  اجتماعی که  نفع فرایند  ی  به  کنند 

عنوان تجسم آرمانِ »از هر کس  ی جمعی را بهشوند. مارکس این جامعهکن میی »شدن« ریشهیدهپیچ

عنوان یک معلم انتقادیِ  هایش، به هرکس بر اساس نیازهایش« توصیف کرد. برای من، بهبنا به توانایی

تر از  ود دارد. کمدارش هستم، وجشهر کمونیستی که طرفتبار، امکان این آرمانمارکسیست و زنی التین

 این نخواهد شد.  

 

مقاله  ترجمه *  از  ی حاضر  است  ی  نوشته   Women and Revolution: Marx and the Dialecticای 

Lilia D. Monzó  شود. یافته می  لینک که در این 
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 ها یادداشت 

چند سال پیش توسط همین مترجم با همکاری    خانوادهمارکس در باره جنسیت و  این بررسی تحت عنوان    [. 1]

 م.  -فریدا آفاری به فارسی ترجمه و توسط نشر شیرازه منتشر شد 

 [2.]  Solipsism   درنفس   حاصله  و تغییرات  خود  جز  چیزى  انسان  نفس  است  معتقد  که  اىگرایی/خودآئینی: فرضیه نفس  

 م.  -شناسدنمى  را خود 

[3]. Patricia Williams 

[4 .]  Jim Crow era  اجرا می دوره قوانین جیم کرو  در جنوب  ای که  ایالتی و محلی  قوانین  قوانین جیم کرو  شد. 

 م. -شداجرا می  1965کردند. این قوانین تا سال متحده آمریکا بودند که تبعیض نژادی را اجرا می  ایاالت

زیست، آزادی  ملل، مذاهب، دگر اندیشان و... ، مبارزه علیه تخریب محیط رفع تبعیض از اقوام،    چونهم و قطعاً اهدافی    [. 5]

 م. -که این روزها مسائل و معضالت جوامعی مثل جامعه ایران استچه آن   بیان و تشکل و ...

ایجاد  داری فرهنگ پرولتاریایی را  ای فکری و فرهنگی است که در آن انقالبیون ضدسرمایه جنگ موضعی مبارزه  [. 6]

 م.  -کندکنند که نظام ارزشی آن با هژمونی فرهنگی بورژوازی مقابله می می

به معنای شیفت/نوبت در »شیفت شب« و به معنای تغییر در »دومین تغییر«    Shiftی  جا نویسنده با کلمه در این   [. 7]

 م.  -بازی کرده است
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 ری پنهانِ منشور کب خیتار

 

 2021مارس  11

 نباو یال تری: پینوشته

  یناصر  نی: آراز امیترجمه

 

ای است  شد، معاهدهگونه که در زمان خود خوانده میماگنا کارتا یا منشور کبیر یا آن :مترجمی  مقدمه

بین پادشاه انگلستان جان از خاندان اَنجِوین که اصالتاً تباری فرانسوی داشتند و اربابانِ فئودالیِ وقتِ بریتانیا  

تر  قانون. اگرچه منشور در ابتدا بیش  کردن اختیارات پادشاه و مقیدکردن وی به پیروی از در مورد محدود

های فراوانی را طی کرد، اما  ی نمادین داشت و تا مرحله تثبیت نهایی در قرن هفدهم فراز و نشیبجنبه

مداری، حکومت مشروطه و احترام  عنوان منشاء قانوندموکراتیک، با آب و تاب به آن به-در االهیات بورژوا

می داده  ارجاع  بشر  حقوق  نظامشودبه  از  مقصود  سوءتفاهم،  از  پرهیز  برای  بورژوا.  دموکراتیک،    های 

محورِ خود، در واقعیت خطری  ی انتخاباتی و قانونرغم پوستههای سیاسیِ عصر ما هستند که بهدموکراسی

ی مردم  دار بر تودهی سرمایهای که از سوی طبقهی مادی و دیکتاتوری اقتصادیرا متوجه نظام سلطه
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کنند و در مقابل، هم با زور سرنیزه و هم با دست و پا کردن توجیهات ایدئولوژیک  شود، نمیمیاعمال  

 .شوندقدشان ظاهر میبانان تمامها، در مقام نگاهبرای این رژیم

جای حقوق  دهد. خوانشی که بهی پیش رو در یک کالم خوانشی پرولتری از منشور کبیر به دست میمقاله

شان به منابعِ زیست مشترک  شان و حق دسترسیشده در دفاع از معیشتلیبرال، از حقِ مردمِ پایمال-بورژوا

ای قلیل غصب  اده اما توسط عدهها قرار د کند. منابعی که طبیعت مشترکاً در اختیار انسانبشری صحبت می

تر از منشور،  اند. این تفسیرِ رادیکالو به تصاحبِ شخصی درآمده و در خدمت استثمار عامه مردم قرار گرفته

ی  اند. بندهایی که دربارههای استاندارد مسکوت گذاشته شدهگذارد که در روایتبر بندهایی از آن دست می

امکان    ی مردم برای دسترسی بهحق توده مشاعات، به منابع مشترک طبیعت، به امکان همیاری و به 

 .در مصائب زندگی است دیگر یکمراقبت از 

ی آن تفسیر  باشد که منشور کبیر که تاکنون انحصاراً با اراده و زبانِ قدرتِ حاکم و در خدمت تداوم سلطه

ها  ساختن دنیایی بهتر برای همه انسانشان برای  شده که در رزمشده، نقطه اتکایی باشد برای مردم پایمال

 .رد پای پررنگ خود را در تاریخ بازیابند

خوانید حاوی ارجاعات متعددِ زبانی به انگلستانِ قرون وسطی و نظامات  ای که میمقاله :یک توضیح فنّی

ی برای  ها به دلیل تغییر شرایط تاریخی، شاید حتمادی، اجتماعی و حقوقی آن است. مفاهیمی که درک آن

های سرراستِ امروزی  زبان هم چندان آسان ننماید. بسیاری از این مفاهیم فاقد معادلی انگلیسیخواننده

جا که امکان دارد این مفاهیم و اصطالحات برای درک خواننده توضیح  هستند. در ترجمه کوشش شده تا آن

های مناسب یا حتی  در یافتن معادلهای احتمالی خود را  داده شوند. در هر صورت مترجم مسئولیت لغزش

 .خواهدها پوزش میپذیرد و از بابت آنها پیشاپیش میبرداشت نادرست از برخی از آن

*** 

ظهور کرد ])اشاره به جنبش    1994فرمانده مارکوس، سخنگوی شورش مردم بومی که در سال   .مقدمه

د از جنگل النکاندانِ آمریکای مرکزی از بین  های خوها در چیاپاسِ مکزیک([، در یکی از بیانیهزاپاتیست

ها صحبت کند، به منشور کبیر اشاره کرد. این شورشِ درخشانِ  ی آنتوانست دربارهکه میی چیزهاییهمه

 داد. چرا؟ آور پیشامدرن ارجاع میپسامدرن، به یک منبع مالل
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سوزانند و پشت سر خود  میبشکه نفت    92000ای را توصیف کرد که روزانه  مارکوس نیروهای جهانی

گذارند،  »تخریب زیست محیطی، غارت کشاورزی، تورم بیش از حد، اعتیاد به الکل، فحشا و فقر« باقی می

حالی منطقه دهقانان کهدر  زندهدر  برای  مجبورند  مکزیک[  ]در  چیاپاس  اوکوسینگوی  چوب  ی  ماندن 

قانون اساسی مکزیک    27ی  انونی آن، یعنی مادهنابود شده و حافظ ق (Ejido) هابِبُرّند. مشاعات روستا

 .لغو شده است

شود.  داستان استخراج منابع طبیعی و محدودکردن دسترسی مردم بومی به زمین در سراسر جهان تکرار می

پایانه اِسکِراوُستابستان گذشته صدها زن  نفتی  را تصرف   (Escravos) ی  نیجریه  در  شرکت شِورُن 

داری« است(. مهندسانِ آن شرکت، رودخانه اسکراوس  س در پرتغالی به معنی »بردهکردند )کلمه اِسکِراوُ

توانند  اند. زنان دیگر نمیرا در منطقه بایتِ بنین تعریض و جنگل حَرّا و روستای اوگبورودو را نابود کرده

»شغل با    برای تامین سوخت چوب جمع کنند یا آب تمیز برای نوشیدن از رود بردارند. روسپیگری تنها

 [ 1]. حقوق مناسب« است

آوری  های بامبو، گیاهان دارویی و سبزیجات را جمعکه زنان هیزم، شاخهدر روستاهای مرتفعِ ویتنام، جایی

توانند به طور قانونی  کردند، اخیراً ذخایر جنگلی توسط حصار فلزی محصور شده است. مردان دیگر نمیمی

شان چوب بِبُرند. زنانِ روستاها  هایتوانند برای تعمیر خانهباال بروند و نمیآوری عسل  از درختان برای جمع

 [ 2.]برندبه شکل مضاعفی رنج می

داستان میاین  منعکس  را  جهانی  روند  سه  جنگل ها،  میکنند:  بین  از  تجاری  سود  نفع  به    [ 3]روند،ها 

شوند و از  ی اقتصادی جهان جایگزین میعنوان کاالی اصلی بازتولید انسان و توسعههای نفتی بهفرآورده

ـ اینگیرد و غذا از زمین میشود. »زندگی از زنان سرچشمه میمالکیت میمشاعات سلب ها بدیهیات  آید«ـ 

جهانی خصوصینقد  و  آزادسازی  معاصرِشدن،  مدافعان  که  هستند  معیشتی  سازی  ارائه   دیدگاه 

های مرتبط با استخراج  ی و جداسازی مردم، فقر و آلودگیمایکل واتس از ارعاب، جابجاساز[  4]اند.کرده

 .کند. ایاالت متحده این الگو را با جنگ تشدید کرده استعنوان »خشونت نفتی« یاد مینفت به

های متداول در برابر قدرتِ  صدای بومی جنگل]های چیاپاس[، منشور کبیر را نه تنها در دفاع از حفاظت

به منابع مشترک فرا می  های مشروطهدولتی دموکراسی از حق دسترسی  دفاع  برای  خواند. چنین  بلکه 

 چیزی چطور ممکن است؟ اصالً منشور کبیر چیست؟ 



1150 
 

هشت قرن است که منشور کبیر پیوسته مورد تکریم قرار داشته. به قول   .منشور کبیر و حقوق بشر 

مایگان، از قضات تا  ن تا بیاز دانشمندا  [1-4]ساموئل جانسون، منشور »با ریش خاکستری متولد شد.«

 .اندی اِعمالِ آن سر و کله زدهنگاری، ترجمه، تفسیر و شیوهابلهان، همگی با تحلیل تاریخی، دیرین

ماجرای حقوق سیاسی و قانونی مندرج در آن برای ما معلوم است. درواقع ابعادِ منشور از چنان شهرتی  

عنوان بخشی از بنیاد »تمدن غربی« و دولت مدرن  و نماد، بهعنوان اسطوره  برخوردارند که منشور عمدتاً به

(، و متمم پنجم  1776(، منشور حقوق ویرجینیا )1641های ماساچوست )شود. مجموعه آزادیشناخته می 

خود    1948اند. النور روزولت در سخنرانی سال  قول کردهو چهاردهم قانون اساسی ایاالت متحده از آن نقل

زمان ملل متحد که خواستار تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در آن مجمع شد، در مجمع عمومی سا 

ابراز امیدواری کرد که این اعالمیه جای خود را در کنار منشور کبیر و منشور حقوق شهروندی باز کند. در  

او در آن   .منتشر کرد  را   زبانتاریخ مردم انگلیسی وینستون چرچیل اولین جلد کتاب  1956سال  

کتاب »برادری«، »تقدیر« و »امپراتوری« انگلیسی ـ آمریکایی را با ارجاع به خاطرات دوران کودکی خود 

 .داداز منشور کبیر مورد ستایش قرار می

ای آن را به چالش بکشند. جفری  اند تا وضعیت اسطورهتاریخی منشور کبیر نگاه کرده  هایبرخی به ریشه

ای از پیشنهاداتِ رایج برای محدودکردن حاکمیت،  عنوان مجموعهق« بهنویسد: »ظهور »حقورابرتسون می

که این سند هیچ ربطی به آزادی فرد  شود، در حالی نسبت داده می  1215معموالً به منشور کبیر در سال  

های تبهکار درگیر بود امضا کرد و ناچار شد  فرد شهروندان ندارد. این سند را پادشاهی فئودال که با بارون

 «.ها تن دهدهای آنبه خواسته

 ــ هیچ مدرکی وجود ندارد که شاه جان   نشد  امضا واقع منشور کبیر کند. دراما رابرتسون نیز اشتباه می

(John)  دهد حقوق را به منشور کبیر نسبت می که چه کسی توانسته بنویسد. سوال اصلی این استمی

کارانه از منشور کبیر وجود دارد و  محدود و محافظهکنم یک تفسیر  و این حقوق چه هستند؟ من فکر می

ی مردم است. اولی، که توسط انجمن وکالی آمریکا  تر که متمرکز بر شهروندان و تودهیک تفسیر رادیکال

بر شده،  حکاکی  گرانیت  سنگ  روی  می آزادی» بر  تأکید  من(  از  )تاکید  قانون«  دومی  تحت  کند. 

تأکید اقتدار بر قانون  فراتر می دارد تحت  دولتی  قدرت  برابر  در  محافظت  از  خوانش،  این  با  ــ  و  رود 

 .دهدی عمیقی که در تجربیات زحمتکشان دارد، حقوق معاش را برای فقرا پیشنهاد میریشه
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دهد: منشور کبیر »اوالً قدرت دولت را محدود کرد  مجددا رابرتسون با خوانش نادرست از تاریخ ادامه می

یی، زیرا پادشاه خودِ دولت بود(، و ثانیاً شامل عبارات درخوری بود که به تدریج وارد قوانین  )به طور ابتدا

عادی شدند و در طول قرون، اعجازِ بیانی خود را در قوانین عیان کردند.« اعجازنامیدنِ »عبارات درخور«  

عات و پارلمان بر سر تفسیر آن  های برده، مطبوها، کشتیها، زندانگرفتن مبارزه در خیابانبه معنای نادیده

 .است

های منتهی به نگارش منشور کبیر، رویدادها در کلیسا و انگلستان  در سال.  های صلیبیرانیمید و جنگ

( مقارن بود با پادشاهی جان در انگلستان  1216-1198ی پاپ معصومِ سوم )به موازات هم پیش رفتند. دوره

آغاز شد. قسطنطنیه غارت شد. فقط طاعون بابونی توانست    1204(. جنگ صلیبیِ چهارم در  1199-1216)

آوری پول  های مسیحیان پایان دهد. در همان سال شاه جان نرماندی را از دست داد. برای جمعبه جنایت

ها  ای )که شوالیهها را با وضع مالیات ویژهگیری نرماندی و پیوستن به جنگ صلیبی، او بارونجهت بازپس

طور منظم در  کردند( منکوب کرد، به فروش زنان دست زد )جان بهسربازی پرداخت میجای خدمت  به

ها را سرقت کرد  ها دست داشت(، جنگلساله و بیوه 14فروش دختران صغیرِ تحت قیمومیت، خدمتکاران 

 .پسرِ گروگانِ وِلزی را به قتل رساند(  28خواهی ربود )او و کودکان را برای باج 

ی آلبی در جنوب فرانسه  گذاران منطقهای را علیه بدعت، که پاپ جنگ صلیبی وحشیانه1208در سال  

اش را تکفیر کرد. شاه جان آغاز کرد، شاه جان را تحت تحریم مذهبی قرار داد و در سال بعد او و پادشاهی

 .عنوان تیول فئودالی به پاپ، قائله را حل و فصل کردبا تسلیمِ پادشاهیِ خود به

، جان  1215ی  های شاه جان در فرانسه در نبرد بووین نقش بر آب شد. در فوریهطلبیجاه  1214ر سال  د

های سرکش، نذر کرد که در صورت پیروزی  در مواجهه با کمبود بودجه و در تالش برای کنترل بارون

شدن د. او با تبدیلجنگی صلیبی را به سرزمین مقدس هدایت کند تا آن را از دست کفّارِ مسلمان باز ستانَ

ها محافظت  هایی برخوردار شود که از وی در برابر بارونجوی راه خدا« امیدوار بود از مصونیتبه »جنگ

 .کند

ها در ماه مه لندن را تصرف کردند و عهد فرمانبرداری و وفاداری  ها دیر شده بود. باروندیگر برای این حیله

های  ، در امتداد رودخانه تیمز، بارون[2-4]، در مرغزارِ رانیمید  1215  خود را پس گرفتند. در اواسط ماه ژوئن

  63ی منشور کبیر به یکدیگر وفادار باشند.  بندِ عهدنامه  63سرکش و شاه جان سوگند خوردند تا بر اساس  

با پادشاه مجددا برقرار شد.   شفاهی بندِ آزادی برای »مردان آزادِ انگلستان«، مُهر و موم و صلح با بیعت
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کرد و در مواردی که اغلب  این منشور از منافع کلیسا، اشرافِ فئودال، بازرگانان و یهودیان محافظت می

شناخت. اجازه بدهید برای درک این مورد  ی مردم را به رسمیت میشود، حق حیات تودهنادیده گرفته می

 .کنیم  آخر، بر روی برخی از بندهای منشور قدری مکث

ونهم آن است که  از میان مفاد متنوع منشور کبیر، یکی هم فصل مشهور سی ر.بندهایی از منشور کبی

ممنوعیت بازداشت بدون محاکمه، ممنوعیت شکنجه، حق محاکمه توسط هیئت منصفه و حاکمیت قانون  

 :اندهمه از آن مشتق شده

زندانی کرد، اموال او را مصادره کرد، وی را از اعتبار قانونی  توان دستگیر یا  هیچ مرد آزادی را نمی   :39بند  

محروم یا تبعید کرد و یا او را به هر نحوی قربانی نمود. ما به او حمله نخواهیم کرد یا کسی را برای حمله  

 .فرستیم، مگر به قضاوت قانونی همتایانش یا بر اساس قانون کشوربه او نمی

هیچکس نخواهیم فروخت، آنرا از کسی دریغ نخواهیم کرد و اعمال آنرا در  حق یا عدالت را به     :40بند  

 .حق کسی به تأخیر نخواهیم انداخت

[  5]توان در منشور کبیر یافت.« بینیم که ردپای »یکی از اولین مراحل بزرگ رهایی زنان را میمی   چنینهم

معاصر،ارزش نگارِ  وقایع  تنها  نزد  در  آن  فردیِ  تمهیداتِ  بِتون(،    مندترین  روبرت  با  مرتبط  خنیاگر  )یک 

 :کنندهایی هستند که با تحقیر زنان برخورد میآن

باید بالفاصله و بدون مشکل پس از مرگ شوهرش، مالک سهم خود از ازدواج و ارث   هر زن بیوه  :7بند  

 … باشد

 …ازدواج مجبور کردتوان به  هیچ بیوه زنی را مادامی که بخواهد بدون شوهر زندگی کند نمی: 8بند  

 :های ظالمان خُردمنشور نقطه پایانی بود بر سرقت

های شخصیِ کسی را از وی بگیرد مگر  هیچ پاسبان یا مامورِ دیگرِ ما نباید ذرت یا سایر دارایی   :28بند  

 … ها را پرداخت کرده باشدکه در محل و نقداً پول آناین

سازی منابع مشاع مخالفت  انرژی درک کرد. منشور با خصوصی  های دیگر را باید بر مبنای اکولوژیِبند

 :به حق اشتراکیِ ماهیگیری اشاره دارد 33کند. بند می
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های تیمز و مِدوِی و در  ایِ ماهی بر روی رودخانهی سدهایی که برای صید فلّهاز این پس همه:  33بند  

 … اد ساحل دریاشوند مگر در امتدسراسر انگلستان بسته شده بودند برچیده می

 :برداری از جنگل اشاره دارندبه حق اشتراکی بهره 48و   47و بندهای 

های مشاع تغییر پیدا  اند باید بالفاصله به جنگلهای خالصه که در زمان ما جنگل شدههمه جنگل :  47بند  

 … هایی که در زمان ما به اراضی خالصه تبدیل شدندهای رودخانهطور کرانهکنند؛ و همین

های خرگوش، جنگلداران و شکاربانان،  ها و شکارگاهآورِ مرتبط با جنگلهمه آداب و رسوم زیان :48بند  

ها باید بالفاصله در هر شهرستان توسط  ها و نگهبانانِ آنی رودخانهها، کرانهکالنترها و مقامات رسمی آن

شوند،  امِ همان شهرستان انتخاب میی همان شهرستان که توسط مردان خوشنخوردهی قسمدوازده شوالیه

ها به طور کامل ملغی شوند  مورد استعالم قرار گیرند و ظرف چهل روز پس از تکمیلِ تحقیقات، توسط آن

 … .تا هرگز دوباره به وضعیت پیشین باز نگردند

منشور کبیر  عنوان بخشی از  ، اگر اصالً به48و    47که بندهای  اند، در حالیشناخته شده  40و    39های  بند

تر  شوند. نگاه دقیقهای انگلیسی حذف میعنوان بقایای فئودالی یا ویژگیمورد توجه قرار گیرند، اغلب به

ها  دهد، اما ابتدا باید متوجه باشیم که جنگلتر از منشور کبیر به ما میها سرنخی برای تفسیر وسیعبه آن

 .ردم اهمیت داشتندی ما برای م ی نفت در زمانهدر آن زمان به اندازه

های خاکستری، نازک، تُنُک، زانو زده، خم شده،  از جنگل طبیعی تا مرتع جنگلی تا جنگل سیاسی. »بلوط

  از   پردازیشخصیت  این  «…الخلقه  تا شده، عظیم، عجیب، دارای بازوهای بلند، تغییر شکل یافته، ناقص

  محصول   نه  قدیمی  درختان   این.  است  استاوِرتون  باستانی  های بلوط  کوچک  هایتاج   و   عظیم  هایتنه

 .هستند جنگلی مراتع  حاصل بلکه ،(قبل سال  هزار 13) یخبندان عصر خودروی هایجنگل 

اند تا از  ریزی شدهبانی که با دقت زیاد برنامهها جنگلی انباشت قرنمراتع جنگلی مخلوق بشرند، نتیجه

، سنتی در مدیریت منابع چوب  تنسیغ .نات استفاده شودزمان برای برداشت چوب و چرای حیوازمین هم

زار. تنسیغِ  های انبوه و باریک و ایجاد هیمهاست مبتنی بر قطع درختان از پایه جهت رویش مجدد شاخه

کنند، دنباله نامحدودی از رویش محصوالت  درختانی مثل زبان گنجشک و نارون که دوباره از ساقه رشد می

پذیر کرد.  اختِ چنگک، چوب داس، و مازاد مورد استفاده برای کاه و هیزم امکانمتضادِ هم را برای س

گیرند( از درختانی مانند  را مى  رویند و نیروى آنمى درخت از بیخِ  هایی کهها )یعنی شاخهشاخه رویش بن
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ظ ژنتیکی همسان به  هایی از درختانِ به لحا کنند، تودهصنوبرِ لرزان و گیالس که دوباره از ریشه رشد می

ای لُخت و دائمی  متری از سطح زمین که تنه  5تا    2ی دهد. هرس درختان در فاصلهنام کلون تشکیل می

 [ 6.]شودها میبار دور از دسترس دامهای تنسیغی اما اینگذارد، باعث رشد شاخهجا میبه

برداری  بودند، اما به صورت جمعی بهرهها، مشاعاتِ مشجر، تحت مالکیت یک فرد  ی آنگلوساکسوندر زمانه

ی مردم تعلق داشت و درختان مال  که حق چرا به عامهشدند. معموالً خاک متعلق به ارباب بود در حالیمی

ی  های خمیدهها، چوبهای سقف کلبههر دو بودند. کل شهرها از چوب ساخته شده بودند. تیرچه و پایه

ها،  ها، کاسهها، دستگیرهای بلوطِ کلیساها، همه و همه چوبی بودند. چرخ هها، نیمکتتیرِ زیر شیروانىشاه

 .حال چوب منبع انرژی هم بودها چوبی بودند. در عینمیزها و چهارپایه

نورمن را که قرن  1066ها در سال  پیروزی  بر هم زد. ویلیام و فاتحان  رسومی  بود،  بر جنگل حاکم  ها 

ی  هایی در زمینهی فرانسوی با راهزنان مسلح خود«( نوآوریرامزادهنورمنش )به قول توماس پین »یک ح

ها، یهودیان( و حیوانات مختلف  ابزار غذاخوری )چنگال(، زبان جدید )قانون فرانسه(، مردمی جدید )نورمَن

تر به یک واحد قانونی  های شکار سلطنتی( به ارمغان آوردند. جنگل بیش)گراز وحشی و گوزن و طعمه

 .شد تا یک عنصر فیزیکی. پادشاه آن را منحصراً به تفریح و ورزش خود اختصاص دادتبدیل 

توانست از جنگل چوب و شکار صِلِه دهد. هِنریِ سوم، به  جنگل به نماد عالی مقام پادشاه بدل شد. او می

 نپرستار قدیمی خود، هلن از وینچستر، چوب برای مصرف سوختش هدیه فرستاد. پادشاه از جنگلِ دی

(Dean)  ،بود  ایهدیه آهو رانِ  گوشتِ . کردمی استحصال  زرد و  قرمز  گوزن و الوار  زیربوته، معدنی، مواد  

گوزن زرد،    200گوزن قرمز،    430، هنری سوم  1251. برای شام کریسمس در  نبود  خریدنی   پول   با   که

درنا،    115و،  ق   395قرقاول،    290کبک،    2100خرگوش،    450خرگوش صحرایی،    1300گوزن شوکا،   200

شماری  آال و تعداد بیماهی قزل 80طاووس،  120مرغ،   7000ی گوشتِ خوک،  ژله  70خوک اهلی،    400

 .مارماهی تدارک دیده بود

، در اوج بحران در نرماندی، شاه جان به جنگلبانِ اصلیِ خود، هیو دو نِویل، دستور داد تا  1203در ژوئیه  

از طر بفروشد »تا  را  آنامتیازات جنگل  تبدیل  اراضی جنگلی و  و تخریب  به زمین  یق فروش چوب  ها 

خواست پیروانش را با اعطای زمین و هدایا به اصطالح »از آب و  کشاورزی کسب سود کند.« پادشاه می

قیمت و  آور، گرانآمد: هراسی سواره یک واحد قدرتمند جنگی به حساب میگل بیرون بکشد.« شوالیه
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های خالصه، رشد قدرت دولتی، توانایی  ز دل حصارکشی زمین یا تبدیل آن به جنگلجاحاضر. بنابراین اهمه

 .ها و شکایت از پادشاهی بیرون آمددرگیرشدن در جنگ

می مَدیکُت  آر.  بود:  جِی.  چیز  دو  از  عبارت  کبیر  منشور  پشت  در  نهفته  نارضایتی  عمده  که  نویسد 

  از  و   مردمی  مشاعات   ها،جنگل  اکثر   … شاهی.    ی های خالصهرفتارهای کالنترها و وسعت جنگل»سوء

  143انگلستان    در   1215  سال   در   «. بودند  اشتراکی  برداری بهره  حقوق   دارای   شانشدن  اعالم   خالصه   از  قبل

های خالصه به مشاعات در بند  جنگلِ شاهی وجود داشت که منجر به تقاضا برای تبدیل مجدد این جنگل

 .های محدودی محصور شدندجنگل 1216منشور کبیر شد. پس از   47

ها بر  سازی آنهای خالصه سلطنتی تبدیل شده؟ مشاعشد که چه مقدار زمین به جنگلاز کجا معلوم می

 یابی جهانی برداری وجود داشت و نه سیستم موقعیتشد؟ نه نقشهمنشور کبیر باید چگونه انجام میطبق 

(GPS). ها منطقه  ها بودند. آنهایی بود که سرگرم مَسّاحیِ صادقانه زمینبود، صدای پای انسانچه  آن  هر

کردند.  گیری میاندازهی دقیق هر سنگ و هر درخت  زدن در حدود آن و مشاهدهمسّاحی خود را با قدم

ی امروزینِ منشور کبیر را تا انقالب انگلستان  توانیم ردّ افسانهچگونه این مبارزه مغلوبِ تاریخ شد؟ ما می

 .دنبال کنیم 1660الی  1640های  در سال

، بحران مشروعیت سیاسی قرن هفدهم آغاز  1215چهار قرن پس از   .گرایشِ ظریفِ« ادوارد کُک»

های  ی روشکنندهها مبتکر نیستند، بلکه احیاءخواستند نشان دهند که آنطلبانِ انگلیسی میاصالح شد.  

از دست رفته بودند. از خودکامگی خاندان تودور در ابتدای    1066باستانی و راستین هستند که پس از سال  

ادشاهی« و انقالب بورژوایی  های داخلی بین »چهار پقرن تا الیگارشی ویگی در پایان آن، و از خالل جنگ

 .شدی قرن، این بحران مشروعیت با ارجاع به منشور کبیر طرح میدر میانه

ساز آن بود. او قاضی اعظم شاه بِنچ بود که از کار برکنار  منشور کبیر و افسانه  39ادوارد کُک قهرمانِ بندِ  

کرد. چارلز اول شنیده بود که او در حال  کمک    1628ای زندانی شد. او در تنظیم طومارِ حقوق در  و در قلعه

های وی مورد غارت  کار بر روی کتابی در مورد منشور کبیر است. در حالی که کُک رو به مرگ بود، اتاق

ها را  هایش مصادره شدند. در آغازِ انقالب انگلستان، پارلمان دستور بازیابی آننوشتهقرار گرفتند و دست

 .منتشر شدند  1642پس از مرگ کُک در سال  هانوشتهصادر کرد و آن دست

منشور کبیر متمرکز شده است که بیانگر قانون قدیم انگلستان است: قانونی   39تفسیرهای کک روی بند  

قدیمی و بنیادی. او آن را به پارلمان و به »ضرورت طی روند قانونی در نظام قضایی« پیوند داد. او دریافت  
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یئت منصفه را تضمین  که این بند شکنجه و بازداشت بدون محاکمه را ممنوع و حق محاکمه توسط ه

 .کردگذاری میکند. در حقیقت این بند حاکمیت قانون را پایهمی

طلبان و طرفداران حکومت مطلقه با آن موافق نبودند. روبرت فیلمر و توماس هابز حقوق عرفی را  سلطنت

قاضی اعظم    1667تر. در سال  تر و نه کمرد کردند و استدالل کردند که قانون فرمانِ حاکم است، نه بیش

کیلینگ در پاسخ به یکی از اعضای هیئت منصفه سامرست که به منشور کبیر اشاره کرده بود، گفت: »ما  

چه کار داریم؟« و با این حرف خشم مردم را برانگیخت. جورج دبلیو بوش هم هنگام  [  1-6] با ماگنا فارتا  

ها گفت: »من  ین را تکرار کرد. او به آنمزخرفاتی شبیه به ا   2003مالقات با شورای امنیت ملی در ژانویه  

 «.جمهور بودن به همین دلیل جذاب استهایم ندارم. رئیسنیازی به ارائه دلیل برای صحبت

بخشی از انقالب انگلستان دقیقاً با این هدف اتفاق افتاد که حاکمیت را وادار به »توضیح امور« کند. کُک  

داد. »سر ادوارد کُک اهمیتی برای قانون فئودالی که در آن زمان  این کار را با ارائه روایتی جدید انجام  

ظریفی به استفاده از منشور کبیر و تفسیر آن با قانونِ   (fetch) شد و گرایشِمورد استفاده بود قائل نمی

یا  ) fetch موج   »واکشی«  که  داندمی  باشد  آشنا  موج   مکانیک  با  که   هرکسی.  «… مدرنِ خود داشت

گیرد، نه از ماده خاصی که  نیروی خود را از مسافتی که طی کرده است می (تحت تاثیر موج عرض منطقه  

کند. استخراِج ممنوعیت بازداشتِ بدون محاکمه، حق محاکمه توسط  در هر زمان از خالل آن عبور می

های  چیزی است که از قرن هفدهم برای دولت  39هیئت منصفه، حاکمیت قانون و منع شکنجه از بند  

ی قدرت و ارتفاعات کمتر آن را از سگ گیر تا فرمانده کل  غربی بسیار محبوب بوده است. این مفاد، قلّه

ی اصلی تا سرکارگر کف مغازه، از پاپ تا فرماندار محلی، از مدیر مدرسه ابتدایی تا قلدر  قوا، از فرمانده قلعه

ر واقعیات روند کار اجتماعی نهفته در پس کند. با این حال، زبان تصویریِ این تفسیاتاق نشیمن مهار می

های  برد. و به این ترتیب واقعیتکند و عاملیّتِ انسانیِ کارگران دخیل در آن را از بین میآن را پنهان می

 .شوندداشته میمبهم نگهکامالً  شده در منشور کبیررسمیتْ شناختهاقتصادی و اجتماعی به

که کُک در تدوین  ذ جهانی منشور کبیر را مشخص کرد. بعد از اینتفسیر کُک در قرن هفدهم دامنه نفو

کمک کرد، این نفوذ به ماورای اقیانوس اطلس گسترش پیدا    1606منشور سلطنتی کمپانی ویرجینیا در  

گذاشتند هم به منشور کبیر  کرد. سایر منشورهای سلطنتی که مستعمرات انگلستان را در آمریکا پایه می

مِین در  1632، مریلند در  1629اساچوست در  اشاره داشتند )م آیلند در 1662، کِنِتیکِت در  1639،  ، رود 

کردند )دعوای که آن مستعمرات از منشور کبیر علیه اقتدار تاج و تخت انگلستان استفاده می(. در حالی1663

اُتیس در  1680حقوقی نیویورک در سال   های  جنگل  ها وقتی که پای تجاوز به(، همه آن1764، جیمز 
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مردم بومی به میان آمد، بندهای مربوط به حق استفاده عمومی از مشاعات جنگلی را به کلی نادیده گرفتند.  

و   امپراتوریِ حریص  توجیهِ  و همزمان  استقالل مستعمرات  برای  ابزاری  به  کبیر  منشور  کُک،  تفسیر  با 

 .مصادره گر تبدیل شد

امور در  )عمدتاً  مردم  همترازخواهیِ  آزادی  جنبش  و  مذهبی  سیاسی  و  اجتماعی  های 

 عنوان تجسم منشور کبیر( به1645ـ 1650

ی امپراتوری رواج یافت با تفسیر عوام در قرن هفدهم  گونه که در چهار گوشهتوان آنکُک را می  39بند  

ع جنگلی  ها سعی در تشدید استثمار منابی خاندانِ استوارتکه پادشاهان اولیهاز آن مقایسه کرد. هنگامی

انتقال به زغالدر دوره اعتراضاتی  ی  با  بارون  رو روبهسنگ کردند،  از سوی  بلکه  شدند که عمدتا نه  ها، 

 .شدتر از جانب مردم عادی بود، زیرا حق استفاده از مشاعات جنگلی به مردم عادی مربوط میبیش

هر مرد، زن و کودک انگلیسی«  برای »حق، آزادی، امنیت و رفاه   (Levellers) در پاسخ، همترازخواهان

آنمبارزه می استدالل میکردند.  در  ها  این سرزمین که  اساسیِ  قانون  برخالف  نباید  پارلمان  کردند که 

منشور کبیر متجلی شده عمل کند. این قانون »به حق موروثی و مادرزاد هر فرد انگلیسی« بدل شد. »جان  

گفت »آزادیِ کلِّ  های خود را بر اساس منشور کبیر بنا کرد. او میاستدالل  [ 2-6]لیلبرن، مردِ آزادزاده«  

 .قید شده است 39ملتِ انگلیس« در بند 

طور کامل سلب مالکیت شده بودند تا  که در معنای اخص کلمه، عوام نبودند اما کم و بیش بهحتی کسانی

ی ناامیدی هر  ور کبیر را شنیدند. در زمانهی منشکنندهپرولتاریای شهرها و بندرها شوند، بانگ رادیکال

رسید. در لینکلنشایر مردمی که مخالف تجاوز به حقوق مشاعی بودند، بر قانون  چیزی ممکن به نظر می

 [ 7.] کردندعنوان اساس ادعای خود تأکید میزمین به

هند: آیا مردم عادی  خواهم پاسخ دها میوینستنلی با مراجعه به مجلس عوام گفت: »از آن  1649در ژوئیه 

های بایر برخوردارند؟« »بهترین قوانین  ی بالمعارض و بدون مزاحمت از مشاعات و زمیناز حق استفاده

ها بودند،  انگلستان، ]یعنی منشور کبیر[ توسط نیاکان ما با درخواست فوری از پادشاهانی که هنوز اربابان آن

یوغ و دستبند، گروهی از    چونهمن بهترین قوانین، هنوز  حال، ایاز آن پادشاهان گرفته شد. ولی با این

دیگر گرفته بردگیِ گروه  به  را  کردهمردم  را کسب  آزادی خود  نجبا  و  عادی  اند. روحانیت  مردم  اما  اند، 

 [ 8].شوندعنوان خادمِ این دو گروه به کار گرفته شده و میچنان بههم
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 .های آنند؟ برگردیم به ریشهتوانست به مردم عادی کمک کآیا منشور کبیر می

هزینه  11صلح   کمک  و  بیوهسپتامبر  روی   .گانی  بر  گِل  هنوز  رانیمِید،  از  خروج  هنگام 

جان هایچکمه بارون شاه  با  جنگ  او  که  بود  نشده  آنخشک  علیه  پاپ  با  و  گرفت  سر  از  را  ها  ها 

جا  از رعایت آن منع کرد. تا آن  منشور را باطل اعالم و پادشاه را  معصومِ سوم، چینی کرد. پاپدسیسه

مربوط می پاپ  به  بارونکه  پادشاه  شد،  بعداً  لویی که  بودند.  پلید  اندازه کفّارِ مسلمان  به  انگلستان  های 

در اکتبر درگذشت. در   پادشاه جان .ها به انگلستان حمله کردبه دعوت بارون  1216فرانسه شد، در مه  

و صغارت پادشاه جدید، هنریِ سوم، که تنها نُه سال داشت،   شاه جان ی زمانیِ بین ناقوس مرگفاصله

 .سرنوشت منشور کبیر ــ در واقع محل نگهداری آن ــ نامشخص بود

ای در رودخانه  که در جزیره  1217سپتامبر    11گوید که فرانسه و انگلیس تا  ویلیام بلَک استون به ما می

کردند، در جنگ بودند. لویی، پابرهنه و بدون جامه، وادار شد تیمز در نزدیکی کینگستون پیمان صلح امضا  

هایی را که پادشاه جان اعطا کرده  نظر کند و منشور آزادیکه از هرگونه ادعای تاج و تخت انگلیس صرف

طور که مورخ مشروطه  بود احیا کند. این معاهده نه تنها به دو سال جنگ داخلی پایان داد، بلکه همان

کمی از خود منشور   ِکند، این معاهده »از نظر اهمیتِ عملی دستگیری میویلیام استابز، نتیجهویکتوریایی،  

ها را  های بارونی حکمِ یک معاهده صلح بین شاه و بارونکه منشور در طول جنگکبیر نداشت«. در حالی

 .عنوان مبنای دولتمداری تثبیت کردداشت، انتشار مجدد آن در زمان صلح آن را به

ی داستان نیست. در  بستگی داشت. این همه  1217سپتامبر    11قای منشور کبیر اصلیِ شاه جان به صلح  ب

منشورِ جنگل«   چنینهمو »  1215ها را براساس منشور  روزهای بعد، پادشاه جدید منشور جدیدی از آزادی

، شکل نهاییِ منشور  شناسیم که ما آنرا می  1215ی  تهیه شده بود اعطا کرد. برخالف نسخه  1217که در  

 .کبیر در واقع شامل دو منشور بود

ها به این گونه بود که چهار  اعالم عمومی آن  [9]، این دو منشور مجددا و یکجا صادر شدند. 1225در سال  

شدند.  بار در سال در جشن سنت مایکل، کریسمس، عید پاک، و جشن سنت جان برای عموم خوانده می

التین، احتماالً با ترجمه فرانسوی و شاید هم به زبان انگلیسی بود. ویلیام مَک  این خواندن قطعا به زبان  

شناسیم[ تثبیت طور که از آن به بعد میگوید: »این اعالمِ عمومی شکل نهایی منشور کبیر را ]آنکِکنی می

 «.کرد
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بلَک   1759ر سال  به دستور ادوارد اول منشورها به قانون عمومی انگلستان تبدیل شدند. د 1297در سال  

میاستون، هنگامی کار  آکسفورد  دانشگاه  انتشارات  در  او  که  کرد.  منتشر  را  منشورها  اصلی  نسخه  کرد، 

تر از ظهور، پیشرفت، تکامل تدریجی و  تر و مهمنویسد: »هیچ رویدادی در تاریخ قدیم انگلستان جالبمی

او نتیجه میتثبیت نهاییِ منشورِ آزادی نبوده است.«  از  جنگل و هاآزادی گیرد که »دو منشورِها  ، که 

، اغلب در معرض خطر بودند و برای  1215ها تحت فرمان پادشاه جان در سال  ی آنزمان صدورِ اولیه

ی قرن چهاردهم میالدی »به شکل کامل و  حدود یک قرن دچار تغییرات زیادی شده بودند،« در آستانه

ها ایجاد شد.  گذار از شکل معاهده به قانون، تغییرات قابل توجهی در آنکنند.« در  ابدی تثبیت پیدا می

پله از  این    1217تا    1215های  های تکامل منشور، یعنی اصالح بند هفتم آن بین سالیکی  افزودن  با 

  این   «. گیردمی  تعلق  مشاعات  از  چوب  از  معقولی  مستمریِ  شده،بیوه  زن  هر  به  ضمنا   …عبارات طی شد: » 

 .داد افزایش  چشمگیری شکل به را شدهبیوه زنان  حقوق تغییر،

که  دهد: »هنگامیچه بود؟ کُک توضیح می (estover of common) «مستمری چوب از مشاعات »

می محدود  چوب  به  مشاعات  از  ادوات  مستمری  و  حصار  خانه،  تعمیر  برای  چوب  آن،  معنی  شود، 

توانند به زمینِ کشاورزی یا پرچین مربوط  ها مینیستند. آنها یک نوع چوب یکسان  کشاورزیست.« این

  سهمیه  کارتبوُت و هاوسبُوت.  سازی بودندهای سوخت و پرچین سهمیه  هِجبُوت و فایربُوت.  باشند

های چوب حُکمِ رِزق، امرار  دهد که مستمریسازی و ساخت تجهیزات بودند. کُک ادامه میبرای ساختمان

های چوب که از لحاظ فنی به گردآوری مرسومِ چوب از جنگل  دارند. بنابراین، مستمریمعاش یا تغذیه را 

نویسد: »آزادیِ واقعی در جایی  اشاره دارند، به طور کلی معنای امرار معاش را پیدا کردند. وینستنلی می

ی، اجتماعی و  المللیِ حقوق اقتصاداست که انسان به تغذیه و معاش دسترسی داشته باشد.« در میثاقِ بین

 « .توان مردم را از دسترسی به معیشت خود محروم کردوجه نمی( آمده است: »به هیچ1966فرهنگی )

چه اتفاقی افتاد که باعث شد این عبارت در بند هفتم منشور گنجانده شود؟   1217تا   1215های بین سال

سیاسی صلیبیِ  جنگ  یک  کرد.  حمله  انگلستان  به  فرانسه  است.  جنگ  در   پاسخ  انگلستان   علیه 

نویسد:  اعالم شده بود. پنجمین جنگ صلیبی علیه کفّارِ مسلمان آغاز شده بود )ابن اثیر می  1216-1217

ها از  های آن در این لحظه در حال سقوط به دست تاتار»انگار که تمام جهان مسلمان، مردمان و سرزمین

 [ 10]ها از غرب بود.«شرق و فرانک
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را   زنان  میجنگ،  بیوهبیوه  و  میکند  رنج  اقتصادی  مشکالت  از  بند  ها  تکاملیِ«  »جهش  بین    7برند. 

نیز    1217به همین ترتیب منشورِ جنگلیِ    [11]کند.این واقعیت را منعکس می  1217و    1215های  سال

کرد، حکم پیشگیری  حقوق مشترک فقرا را تصدیق کرد. تا آن حدی که منشور از مشاعات محافظت می

ی  ، به فقرا اجازه1184به تاریخ   (Assize of Woodstock) رور را داشت. قانون جزاییِ جنگلاز ت

می را  چوب  مستمری  میداشتن  کِکنی  مَک  سختگیرانه.  قوانین  تحت  فقط  اما  »جاییداد،  که  گوید: 

ها  نه آندیدند: قوانین سختگیرادید، فقرا آسیبِ به مراتب شدیدتری میشان خسارت میثروتمندان اموال

داشت: غذا، هیزم و مصالح ساختمانی.« در استراتفورد، شان بازمیرا از تأمین سه مورد از نیازهای اصلی

ای را به جرمِ »برداشتن چوبِ پرچین برای زمینِ ذرت کاریِ خود و  یک بازرس یک چهارمِ گندم خانواده

پادشاه« مصادره کرد. گاهی  آوریِ چوب خشک برای سوخت خود از زمین اختصاصی اعلی حضرت  جمع

نوسید که منشورِ  آورد. بلَک استون مییک مستبدِ محلی یک دوره فرمانروایی واقعیِ وحشت به وجود می

ای  های جنگل را به همراه داشت و حقوق کسانی را که برای معیشت قطعهجنگل »کاهش شدید مجازات

ها باید از حقوق کامل چراگاه و سوخت  آنکرد.  مختص به خود را در جنگل درست کرده بودند حفظ می

 :برخوردار شوند.« به برخی از مُفادّ آن توجه کنید

ای از جنگل را برای خود شخصی کند، آن محوطه بخشی از جنگل باقی  و اگر کسی محوطه :بند اول 

اند  بوده  مندماند و حق چرا و سایر حقوق مشاعِ آن برای کسانی که سابقا به طور معمول از آن بهرهمی

 .مانَدبرقرار می

ی شخصیَش از جنگل به شرط  هر مرد آزادی باید حق چراندن دام و خوک خود را در محوطه    :بند نهم

 .ی آن داشته باشدپرداخت هزینه

ها و  ها، عقابها، شاهینی شخصیش از جنگل برای بازها، قرقیهر مرد آزاد حق دارد در محوطه: 13بند 

 .طور عسلی که در آن محوطه یافت شود از آن اوستماهیخوار خود آشیانه داشته باشد. همینهای مرغ

ی تحت پوششِ  توانند در محدودهاز جنگل دارند می بانانی که در ازای خدمت خود سهمی  جنگل:  14بند  

برای فروش در  خود از تُجّاری که »برای خرید و حمل چوب، الوار، پوستِ درخت یا ذغال با ارابه یا اسب  

دلخواه مینواحی  مراجعه  به مصرف شیمیمناژ کنند،شان«  انرژی  منابع  نقل  و  کننده([  ])عوارض حمل 

کنند، که چوب، پوست درخت یا ذغال را برای فروش بر پشت خود حمل میدریافت کنند. در مقابل، کسانی

 .میمناژ پرداخت کنندکنند، در آینده نباید شیاگرچه زندگی خود را از طریق آن تأمین می
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عنوان چیزهایی بالقوه با ارزش در نظر بگیریم.  شان بهرغم ظاهر فئودالیفرض کنید ابتدا ما این مفاد را علی

کننده تعریف کنیم.  ونقل و تحویلِ منابع انرژی به مصرفی حملعنوان هزینهرا به شیمیمناژ توانیممی

بلوط در جنگل ها اجازه میخوکبه   پاناژ .نام داشتند هرباژ مراتع مشاعی داد از میوه درختانِ راش و 

ی مردم در  ها در جنگل چرا کنند. منشور کبیر مانیفست تودهداد تا داماجازه می اَجیستمِنت .تغذیه کنند

حال به آداب و رسومِ اساسیِ قلمروِ جنگلی اشاره دارد که یک فرهنگ مادی بر  قرون وسطا نیست، با این

 [ 12] .ها استوار بودآنپایه 

برد که در آن ما  متفاوت میکامالً    ها اصطالحی است که ما را به دنیاییبه طور کلی مستمریِ چوبِ بیوه

 .استفاده کنیم دیدگاه معیشتی باید برای درک نیروهای تولید و روابط بازتولید، از

ه قول جورج اِستارت تاریخدان  روندِ کار، بسترِ تجربیاتِ بشری است؛ هرچند ب.  ی مشاعاتتاریخچه

های عروج شووینیسم  انگلیسی )که درست قبل از جنگ جهانی اول به این نکته اشاره کرده( به ویژه در دوره

ها از الوار چه  نویسد: »فهم قدیمِ انگلیسیپرستانه پیدا کند. او میممکن است این روند، بروز و نمودِ میهن

ساز، حقیقت  ی استفاده از آن، چه بودند؟« چرخ های پدرساالرانهند؟ سنتی آن داشتبود؟ چه دانشی درباره

بارگیری و تخلیه آموخت. چه در تماشای  انگشتان و دستان خود  با  آن  از طریق لمس  را  آرامِ  چوب  ی 

ات  ناپذیر، غیرقابل اتکا و بیسواد، توصیفکشیِ کارگرانِ خستگیی کارِ ارّهکارگرانِ باتجربه و چه در مشاهده

کرد )و این دیدگاهِ درازمدت نسبت  اِستارت از اکولوژیِ خاک و چوب جداناشدنی است و به او یادآوری می

سازیِ این جزیره فقط هزار و پانصد سال قبل آغاز شده است و هنوز هم ادامه  به تاریخ است( که »مسکون

ها هکتار جنگل به  »تبدیل میلیونکند که  دارد.« راکام، گیاه شناسِ اهل کمبریج، بدون هیاهو اعالم می

 .« ترین دستاوردِ اجداد ما بوده است زمین کشاورزی، بدون شک بزرگ

سازی به نام جِی. اِم. نیسُن، برداشتی مشابه با اِستارت از استفاده از جنگل دارد:  یک متخصصِ تاریخ مشاع

چوب  ی علوفه، خاشاک یا دستههای هرز براها، خز و علفهای ریخته از درختان برای خانوادهسرشاخه

شد، های لوبیا پیدا میکه دانهشان، جاییهایها و تنوری نانواها و سفالگران برای کورهزودسوز برای استفاده

شد از آنجا بُرُس برای تمیزکردن دودکشِ  های گوسفند، و جنگل جایی که میی گلهیا فندق برای استفاده

ی گیاهان دارویی و درمانی بودند.  وخت، انبار غذاهای لذیذ و گنجینهها مخزن سخانه درست کرد. جنگل

نویسد: »سوخت، غذا و موادِ به دست آمده از ضایعاتِ مشاعات، به  برد؟ او میها بهره میچه کسی از آن

از مراتع را میافرادی که زمین نداشتند، حق داشتنِ کلبه و حق بهره انواع  برداری  داد. ضایعات جنگلی 
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کرد.  ها را افزون میی در دسترس آنداد و مواد اولیهها قرار میتلفی از محصوالت مفید را در اختیار آنمخ

ها را به بخشی از شبکه  داد و بنابراین آنها امکان مبادله با سایر منتفعان از مشاعات را میبه آن  چنینهم

از درونِ آن رمبادله متقابل  تبدیل کرد که اصل همیاریِ  این، ضایعاتِ مشاعات،  ای  بر  شد کرد. عالوه 

ی عمل  ها اغلب حوزهبرداری از آننشین. بهرههای زمیندار یا کلبهنشینپشتیبانی بود برای اقتصادِ مشاع

 [ 13.«]تر از کسبِ درآمد بودی مردم، معنی مشاع چیزی بیشزنان و کودکان بود. و برای عامه

جا غذا هست،  یازِ مصرفی یا اقتصاد معیشتی یا اقتصاد مواد خام است. ایناین اقتصاد، اقتصادِ مبتنی بر رفع ن

پرسد: »آزادی  ی انسان است. این اقتصاد یا کارِ خانواده است. شلی میجا خانه و کاشانهآتش هست. این

 :دهدتو چیستی؟« و قبل از در نظر گرفتن عدالت، خِرَد، یا صلح پاسخ می

 است، برای کارگر آزادی نان  

 .ای رنگین که پهن شدهو سفره

 ها هستی لباس و آتش و غذا، آزادی تو این

 .شدهی مردمِ پایمالبرای انبوهه

مند، ادعاهای جهانیِ قانون را تضعیف  های محلی و زمانهای مشاعات، ویژگینگاریدر این تاریخ

ی منافع شخصی حاکمان درک کنند  گرایش به این دارند که قانون را ابزاری برا  چنینهمها کنند. آنمی

های وحشی، در گرفتن از  های جنگلتوان در تصنیفاعتناییِ فقرا را میکه در برابر آن بازتابِ بی

که قانون هستند، مشاهده  ثروتمندان برای دادن به فقرا، و در عدم تسلیم به قوانین، صرفاً به دلیل این

کنند. یک عضو  نی و مذهبی را در برابر مبارزات مردمی رصد میهای قانوها واکنشنگاریکرد. این تاریخ

کند: »من معتقد به این اصلِ مقدس  ی کارگران معدن واکنشِ مذهبی را چنین توصیف میاتحادیه

که توسط  عنوان میراثی ابدی هدیه کرده است، نه برای اینهستم که خداوند زمین را به نسل بشر به

خواهند حقوق طبیعیِ خدادادیِ  از دیگران گرفته شود. و مرد یا مردانی که می سازِ یک عدهْقوانینِ دست

های  رو شوند.« فهرستههای مقاومت مردمی روبما را از ما سلب کنند، باید با خطر انقالب یا سایر شیوه

این   است. به این ترتیب، رابین هود، 1226فراری در   [1-13]شهرستان یورکشایر حاوی نام رابرت هُدِ  

 .ی منشور کبیر ظاهر شدمشهورترینِ یاغیان، در زمانه
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توانند در تبیینِ حقوق منسوب به منشور کبیر در زمان آن کمک کنند. اما اگر واقعاً  مورخینِ مشاعات می

توانیم »خوانشی ظریف« یا  منشور کبیر متعلق به دوران دیگریست، چرا به خودمان زحمت دهیم؟ آیا نمی

 دست دهیم؟مناسب برای امروزمان از آن به کامالً تفسیری

تفاوت حقوق مشاعات و حقوق بشر را در نظر بگیرید. اول، حقوق مشاعات در یک اکولوژیِ خاص با نظام  

توان آنرا به  دامداریِ محلیِ آن پیوند خورده است. حقوق بشر چنین نیست. به همین دلیل است که می

ی  کند. تودهی حاکم اشاره نمیبه اراده  39، »قانون سرزمین« در بند  راحتی جهانی نامید. برای مردمِ عادی

کنند: چگونه این سرزمین کشت  کنند، بلکه به اَعمالِ بشر فکر میمردم در ابتدا به سند مالکیت فکر نمی

کنند. این یک  ها شروع به کاوش میکند؟ آنجا رشد میخواهد شد؟ آیا نیاز به کود دارد؟ چه چیزی آن

سازی، ذاتیِ یک تجربه  سازی در بطن یک فرایندِ کار جا دارد. مشاعرشِ تقریبا طبیعی است. دوم، مشاعنگ

وارد   که  است  کارگر[  ]یعنی  کار  عنصرِ  این  است.  ساحل  و  مرداب  جنگل،  ارتفاعات،  کشتزار،  از  خاص 

تحصیالت. سوم،    ی اوست نه آموزش وی زیستهشود و این برآمده از تجربهی حقوق مشاعی میمعاهده

آوریِ محصول  های جمعطور که برای مثال در بسیاری از نقاشیسازی یک تالش جمعی است، آنمشاع

مندیِ قانون و دولت  سازی، مستقل از دولت و مستقل از زمانبه تصویر کشیده شده است. چهارم، مشاع

 .مانده استمدرن یا عقبیا پیشاهاست. اما این بدان معنا نیست که مرده تر از آناست. خیلی قدیمی

ای یونانی به معنای کاغذ ضخیم یا کاغذ پوستی )ساخته شده از  ی »منشور« از ریشهکلمه .طِرسِ نفت

که بتوان دوباره  که نوشته روی کاغذ پوستی پاک شود، به طوریپوست حیوانات( گرفته شده است. هنگامی

نتیجه استفاده کرد،  نوشتهی حاصل و  از کاغذ  را طِرس میشدهمتن  البته سرنوشتِ  ی جدید  این  نامند. 

 .حال، سرنوشت اقتصادی که بر آن تکیه کرده بود، چیزی شبیه به این شدمنشور کبیر نبود. با این

جای یافتن کلمات قدیمی روی یک کاغذ پوستی که فقط تا حدی  یک طِرس اقتصادی آن است که به

کردیم متعلق به مرحله  اند، متوجه شویم که اقتصادی که ما فکر میشدهبرای نوشتنِ کلمات جدید پاک  

دیگری از تاریخ است به طور کامل محو نشده و درواقع حامل دانشی است که توسط اقتصاد جدید نادیده 

 :های امروزی به شرح زیر مقایسه کنیمگرفته شده است. فرض کنید ما آن کلماتِ قدیم را با معادل
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گذارد: آیا  کند، اما چند پرسش پیش پای ما میه این مقایسه ما را به عصری طالیی رهنمون نمیکبا این

های صلیبی و دستیابی به انرژی هیدروکربنی سازگار هستند؟ های جدول به یک اندازه با جنگ، جنگستون

تر  ند؟ کدام ستون بیشکچگونه مبارزه طبقاتی از نظر نقش دولت و پول از ستونی به ستون دیگر تغییر می

 ها متمایل است؟ های همیاری دوجانبه و برابری بین انسانبه سمت ارزش

عالوه بر اقتصاددانان اخالقی، رابین هودها و فعاالن جنبش همترازخواهیِ مردم، اجازه دهید نگاهی بیندازیم 

چید، ها را از جنگل میوتهای قدری آشناتر. کارل مارکس در کودکی در زمان عید پاک انواع ت به چهره

ی »سرقتِ« چوب توسط دهقانان مُزِل  های شهر حقی متداول بود. بعدتر او دربارهکه معموالً در جنگل

اش  گزارش تهیه کرد که وی را به انتقاد از اقتصاد سیاسی سوق داد. در تبعید و فقر، او بهبودی از بیماری

پیک در  زمنیکرا  یافت،  هَمپستید هیث  ویلیام  های  بود.  عادی حفظ شده  مردم  مبارزات  اثر  بر  ینی که 

موریس بدن و روح خود را در میان درختان شکوهمند و عجیب و غریبِ مُمرِزِ جنگل اِپینگ، یک جنگل 

ساله پرورش داد. در نمادشناسی موریس از طبیعت، جنگل مکانی بود که هم خود را در آن    700مشاعی  

ها،  ها در سراسر سیاره تسلیم نقشه. در اواخر قرن نوزدهم آنگاه که جنگلکنی و هم مجددا پیداگم می

های دنیای اشتراکی تبدیل شدند که اغلب در دل تجارت و قانونِ امپراتوری شدند، به مکانی برای رویا

شان بر روی رودخانه  داستان که  باد و درختان بید  تا کتاب جنگل اند: ازهای کودکان حفظ شدهکتاب

 .افتادتر از رانیمید اتفاق میمز تنها چند قدم آنطرفتی
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از بین نمیقدرت رویا از روندِ بهبودی و تخیل استپردازی  اَستِربی، شوالیه  [  14] .رود. این بخشی  راجر 

کند، که به او گفتند که موروثات باید به  ای را با گابریل و پیتر قدیس تصوّر میمحلی لینکُلنشایر، مکالمه

ها چه محرک  ها بازگردانده شود و عدالت باید بدون اخذ هزینه اعمال گردد. »این قصهی آنصاحبان حقّه

های  ترین ساکنان جنگل ماندههای آگاهیِ سیاسی را در ذهن عقبترین چشمهبخش، باید عمیقو چه آرام

 .ها سرچشمه گرفتنداز آن  1215های دورافتاده جوشانده باشند.« آزادی

،  1941شود. منشور آتالنتیکِ روزولت و چرچیل در سال  ی زمین داده میدر زمان جنگ، به سربازان وعده

ی چهار آزادی )آزادی بیان، آزادی عبادت، آزادی از نیاز،  با تصویرسازی جهانِ پس از استبداد نازی، وعده

های  های رنگی در امپراتورینژادو آزادی از ترس( را داد. چرچیل بعداً نوشت که منشور آتالنتیک »برای  

نیست. اجرا  قابل  روی  [  15]استعماری«  بر  را  خود  کار  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  کمیسیون  وقتی 

ی حقوق بشر پس از جنگ آغاز کرد، دبلیو، ای، بی، دو بُیس مسئولیت هدایت نیروهایی را که  اعالمیه

را   زمین و رنگِ پوست و دموکراسی هایکتابمدافع منافع مردمان مستعمرات بودند برعهده گرفت.  

کامالً    نقد ضمنی تفکیک بین حقوق بشر و منابع مشترک هستند. از نظر او »حقوق بشر« معنای بنگر 

ی استعمار بودند تا شهروندان به اصطالح آزاد. دو  ها نفری داشت که تحت سلطهمتفاوتی برای میلیون

المللی پول و بانک جهانی  های برتون وودز که به ایجاد صندوق بیننامهتوافقبُیس نویسندگان آمریکایی  

کنند.  منجر شد را به چالش کشید: »هفتصد و پنجاه میلیون نفر، یک سوم بشریت، در مستعمرات زندگی می

چ  نیروی کار ارزان و مواد اولیه برای صنعت و امور مالی پس از جنگ ضروری است. آیا این موضوع به هی

نویس دو بُیس پیش 1946کنگره ملی سیاه پوستان در ژوئن  [16] شکلی در برتون وودز ذکر شده است؟«

ی نفی حقوق بشر در حقِ  ای دربارهرا به سازمان ملل متحد ارائه کرد: »درخواستی از همه جهانیان: بیانیه

 « .ارت به سازمان ملل متحدتبار ایاالت متحده آمریکا و درخواست جبران خسشهروندان اقلیت آفریقایی

آمریکایی توصیف  با  دادخواست،  آفریقاییاین  که  های  استدالل  این  اقامه  و  طبقاتی  مبنایی  بر  تبار 

زمان طبقه کارگر را از حفاظت از خود در شمال محروم  سازیِ عمدیِ سیاهان در جنوب آمریکا، هممحروم

دهد. دو بُیس مطالب خود را  های مادی قرار میقعیتی تمام مباحث حقوق بشر را بر روی وا کند، پایهمی

نوشت. وی مشاهده کرد که دولت فدرال »پیوسته نفوذ خود را بر مبنای  با آگاهیِ کامل از تاریخ انگلیس می

امپراتوری اعمال میتجاوزگریِ  که یک رهبر سیاسی قوی  کند.« و حتی زمانیگرایانه در سراسر جهان 

ر »منابع طبیعی  آنبتواند  و  کند  تودها حفظ  به  را  نمیها  دیری  این تالش  برگرداند«،  مردم  او  ی  پاید. 
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کند: »این جستجویی بزرگ برای یافتن وجوه اشتراک«  دادخواست خود را به جهانیان چنین توصیف می

 [ 17]  .است

رویا آن  750های  حذف  از  نمایندگی  به  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  بُیس  دو  که  نفری    ها سخنمیلیون 

گفت، بازتاب جانشینی ایاالت متحده در تاج و تخت سلطنتیِ امپراتوری بود. امروزه، در مواجهه با قدرت  می

توانیم به جنگل بازگردیم تا منشور کبیر را به طور کامل تفسیر کنیم، زیرا به  ی امپراتوری، مینشدهکنترل

 « .اعاتِ طبیعتقول شِلی، »حقوق بشر عبارتست از آزادی و مشارکت برابر در مش

که منشور کبیر منحصر به فرد است و یک خصلتِ انگلیسی دارد، داستان آن داستان ستم، عصیان در حالی

ی مردم هستیم که از بیرون به  و خیانت است. داستانی که حاال دیگر حائز اهمیت جهانی است. ما عامه

های جوانمرد و سپس خداوندان قانون  شوالیه  های سارقی که اولکنیم. ما تاریخِ آن را از بارونآن نگاه می

بنیانگذار« شدند دیده بعد هم »پدران  با مطالعهو  آنایم.  های  ها در جنگل، فلسطین، دادگاهی کارهای 

 .ایم که مشکوک باشیمحقوقی، در سرحدات و اکنون در عراق، یاد گرفته

ده مارکوس آغاز شده است. این منشور  که توسط فرمانتر است؛ کاریمنشور کبیر نیازمند کنکاش بیش

ای رادیکال در اختیار ما  فکرش را بکنیم دستاورد دارد. هم ممکن است دستمایهچه  آن  برای ما بیش از

یاد داریم که بنای یادبود انجمن وکالی آمریکا عبارت  قرار دهد و هم مرهمی برای ترمیم زخم ها. به 

گیرد: »در مجموع  ر کبیر قرار داد. مرجع مدرنِ قدرت نتیجه می»آزادی تحت قانون« را مظهر و تجلی منشو

بیانیه از  عبارت  دربارهمنشور  مهمی  حاکمیتی  حقوق  تحت  ی  پادشاه  که  است  اصل  این  و  شوندگان 

کنند: »پادشاه مادون  حاکمیت قانون قرار داشته باشد«، و مقامات عصر ویکتوریایی آن را چنین خالصه می

حال حتی این نیز ناقص است. اگر نیازی به مظهر و تجلی برای منشور  د بود.« با اینقانون بوده و خواه

 .زنان« باشد، هم وافر و هم عادالنهکبیر وجود داشته باشد، بگذارید آن مظهر همانا »مستمریِ چوبِ بیوه
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carta/ 
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 نی در اوکرا هیجنگ روس

 ک یتیو تحوالت ژئوپول شدنجهانی 

 

 2021مارس  13

 ناصر پیشرو : ینوشته

 

ساز  یکی از علل مهم حمله روسیه به اوکراین شرایط ژئوپولیتیک جهانی است؛ کارکردهایی که هم زمینه

شک این  ی تغییرات جدیدی هستند. بیاثر این جنگ در آستانهآیند و هم خود در  شمار میاین جنگ به

های زیادی با کارکردهای  شدن سرمایه که تفاوتجنگ امپریالیستی است، اما در مختصات عصر جهانی

های امپریالیستی در قرن بیستم دارد. این نوشتار،  امپریالیسم در دو جنگ جهانی گذشته و اغلب جنگ

زمینه  هرچند مختصر، تالش دارد واکاوی  و  با  اوکراین  یعنی روسیه،  این جنگ  بازیگر  ها و شرایط سه 

اندازهای آن  امپریالیسم غرب به رهبری آمریکا و بازوی نظامی آن ناتو به تحوالت ژئوپولیتیک و چشم

 .بپردازد
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 روسیه

و جنگ  پس ازفروریزی شوروی، نقش روسیه در ژئوپولیتیک جهان دگرگون شد و از مرکز جهان دوقطبی  

سرد به حاشیه رانده شد. گورباچف قبل از فروپاشی شوروی با وحدت دو آلمان به شرطی توافق کرد که  

محدوده در  ناتو  و  بهآمریکا  و  شرق  به  آن  گسترش  از  اما  بمانند،  باقی  آلمان  شوروی  ی  مرزهای  ویژه 

با خوش او حتی  احزالوحانهبینی سادهجلوگیری شود.  با  اجالس مختلف  در  از  ای  دموکرات  ب سوسیال 

حال با پیشبرد  ی مشترک اروپایی« سخن گفت، اما در عینضرورت انحالل پیمان ناتو و ورشو و »خانه

 [ 1.]های نئولیبرالی غرب برای تغییر اقتصاد دولتی روسیه مخالفت کردسیاست

از شوروی و گسترش بحرانپس از جدایی جمهوری ونی در  ی پی در پی درهای شکنندههای مختلف 

سازی  تراپی و خصوصیی شوکگیری یلتسین، اقتصاد روسیه با برنامهروسیه و کودتا علیه گورباچف و قدرت

تراپی ابتدا منحل و سپس به گلوله  خاطر مخالفت با طرح شوکعمالً فروپاشید. یلتسین حتی مجلس را به

نئولیبرالی اغلب بوروکراتتراپی و سیاستطی دوران شوک[  2بست.] های دولتی و  ها و تکنوکراتهای 

گروه مهمی از مقامات امنیتی و نظامی، توانستند از طریق ابزارهای سیاسی و اشکال مختلف صوری و  

الیگارش به  که  بگیرند  درست  در  را  اقتصادی  مهم  منابع  اجعلی،  در  شرایط  )این  شدند  مشهور  غلب  ها 

درصد تا    50های شوروی سابق رخ داده بود(. این روند موجب کاهش نرخ رشد روسیه تا بیش از  جمهوری

شد. درآمد و مزد کارگران مراکز دولتی، صنعتی و تجاری و خدماتی به شدت کاهش یافت و    1999سال  

 [ 3].تر شدای ژرفسابقهصورت بیها و اکثریت کارکنان جامعه بهشکاف طبقاتی بین الیگارش

ی کارگزاران و  شدت کاسته شد. به توصیههای جهانی بهبه موازات این شرایط از نقش روسیه در سیاست

پردازان ژئوپولیتیک، آمریکا پیشنهاد توافق با گورباچف را کنار گذاشت و سیاست »گسترش ناتو به  نظریه

های غرب روسیه  ورشو و جمهوری  را پیش برد و مدتی بعد کشورهای شرق اروپا و عضو پیمان [  4شرق«]

شامل استونی، لیتوانی و لتونی نیز به ناتو پیوستند. اما اوکراین، روسیه سفید و قزاقستان که مراکز مهم  

تسلیحات اتمی بودند به دلیل شرایط سیاسی درونی و دعاوی استقالل جمهوری خودی، از پیوستن به ناتو  

های  ای و اتمی خود را به روسیه تحویل دهند. در جمهوریههای هست خودداری و توافق کردند که سالح 

اغلب   و  شد(  ناتو  به  پیوستن  خواهان  گرجستان  بعدها  )اما  یافت  ادامه  روند  این  نیز  آسیایی  بخش 

 .المنافع« متحد شدندنام »کشورهای مشترک  ای بههای سابق روسیه تحت عنوان پیمان شکنندهجمهوری
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ها  گیری پوتین در شرایط اقتصادی و ژئوپولیتیکی تغییراتی ایجاد شد. الیگارشرتبا کنار رفتن یلتسین و قد

ها که اغلب اعضای حزب کمونیست و صاحب منصبان دولتی بودند و ها و تکنوکراتکه شامل بوروکرات

یافته بودند، نفوذ و قدرت اقتصادی خود را در روندهای  از طریق جایگاه سیاسی به منابع اقتصادی دست

رتبه  ی سیاست »سیلوویکی«ها که اغلب متشکل از اعضای عالیتر کردند اما در عرصهاقتصادی بیش

وزارت دفاع و نهادهای امنیتی بودند، سکان هدایت سیاسی روسیه را به عهده گرفتند و در تحوالت    ارتش

 .ها در روسیه به پیش رفته استترین تصمیمات از طریق آنبعدی نیز مهم

گذاران داخلی و  ها و سرمایهها ضمن حمایت وسیع از الیگارشینه اقتصادی، پوتین و سیلوویکیاما در زم

های مواد خام نظیر منابع نفتی و گازی و معادن را دولتی نگاه داشتند و نیز با استفاده  خارجی، اغلب بخش

ده بود، توانستند به  درصد آن به حد تولید مجدد رسی  50شده که بیش از  های اقتصادی خصوصیاز ظرفیت

رشد اقتصادی داشت اما پس از آن    2010تا    2000های اوایل  اقتصاد سروسامانی دهند و روسیه از سال

اقتصادیتا اغلب سرمایهکنون رشد  زیرساختها در عرصهگذاریاش کند شده است و  های  ی گسترش 

ت. در مجموع قدرت اقتصادی روسیه  مربوط به فروش منابع انرژی نظیر نفت و گاز و ابزارهای نظامی اس

 [ 5.] ترین درآمد را برای روسیه داشته استحتی کمتر از ایتالیا است و فروش منابع انرژی و نظامی بیش

ی سیاست خارجی و ژئوپولیتیک روسیه تالش کرد مناسبات خود را با  در آغاز حکومت پوتین در زمینه

اما  [ 6گرفتن از جنگ سرد شد.]اهان پیوند با اروپا و فاصلهغرب بهبود بخشد و پوتین در پارلمان آلمان خو 

چنان کنترل روسیه و استراتژی »گسترش ناتو به شرق« را دنبال کرد و به متحدین خود نیز  آمریکا هم

متذکر شد که همین سیاست را پیش ببرند و سپس گرجستان نیز با ترغیب آمریکا، خواهان عضویت در  

ی استراتژیک در سیاست ژئوپولیتیک روسیه صورت گرفت و دولت روسیه با  ناتو شد. از آن پس چرخش 

تبلیغ روسیهدامن ی بزرگ و بازسازی و گسترش منابع نظامی، سیاست بازگشت  زدن به ناسیونالیسم و 

اش در پارلمان  در سخنرانی ساالنه  2005قدرتمند به مناسبات ژئوپولیتیک را پیش برده است. پوتین در سال  

از فروپاشی شوروی به عنوان »بزرگترین فاجعه ژئوپولیتیکی قرن بیستم یاد کرد.« او سپس کوشید روسیه  

رحمانه توام بود  ی دوم به چچن که با یکی از کشتارهای بیهای درونی را سرکوب کند و با حملهشورش

کوب و گماشتن  نه تنها شورش را خاموش کرد بلکه با گماشتن فرزند یکی از رهبران شورشی، سیاست »سر

ها« را به پیش برد. رویداد مهم دیگر مقابله با درخواست گرجستان برای پیوستن به ناتو بود.  نشاندهدست

به تشویق جرج بوش پسر پیشنهاد شد که گرجستان در اجالس ناتو شرکت کند. روسیه با    2008در سال  

های اوستیای  طلبان جمهوریاز استقالل جانبه به گرجستان و بمباران فرودگاه تفلیس و دفاعی همهحمله
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ها و تهدید مداوم گرجستان درصورت پیوستن به ناتو، عمال مانع  جنوبی و آبخازیا و به رسمیت شناختن آن 

ی  ی روسیه با گرجستان را مقابلهگران مارکسیست، مواجههپیوستن گرجستان به ناتو شد. بسیاری از تحلیل

ه شرق« در مرزهای روسیه ارزیابی کردند که شرایط بازگشت روسیه به  نظامی با سیاست »گسترش ناتو ب

 .این رویدادها محبوبیت پوتین را افزایش داد[ 7ژئوپولیتیک جهان را موجب شده است.]

تبارها در جنوب و  های مهم استراتژیک بوده است. حضور روسیاوکراین نیز برای روسیه یکی از صحنه

ها میان  ویژه تنشها بهلکردهای ناسیونالیست اوکراینی در اذیت و آزار آنهایی از شرق روسیه و عمبخش

تر کرد و منجر به حضور  ی معروف به »انقالب نارنجی« روابط دو کشور را تیرهروسیه و اوکراین در دوره

ی مهم دیگر حضور پررنگ  های جنوب شرقی اوکراین شد. نکتهدایمی رسمی و غیررسمی روسیه در بخش

تردید حضور نظامی  ی سیاست است که بیه در سوریه و دفاع از دولت اسد و بازگشت او به صحنهروسی

ای را با جمهوری  کننده در آن داشته است و روسیه در این کشور شطرنج سیاسی چندگانهروسیه نقش تعیین

لی و نیابتی لیبی های داخی جنگکند. حضور روسیه در صحنه، اسرائیل، ترکیه و عراق بازی میاسالمی

های نزدیک به خود و  و دفاع از ژنرال حفتر، اعزام نیروهای وابسته به آفریقای مرکزی و آموزش دولت

  دیگر   هایجنبه  ...های مخالف آمریکا در آسیا و آمریکای التین وحمایت سیاسی و دیپلوماتیک از دولت

 .است  جهان ژئوپولیتیک عرصه در  روسیه مجدد حضور

بود که به کنارزدن یانوکوویچ    2014مهم دیگر، رویداد معروف به میدان در سال    در رابطه با اوکراین تنش

های نظامی خود را وارد  تبارها، نیرویو فرار او به روسیه منجر شد. در مقابل روسیه با دعاوی دفاع از روس

  به جمهوری  1954یم خروشچف در سال  کریمه کرد و سپس با برگزاری یک انتخاباتْ کریمه را، که به تصم

روسی بخش  دو  آن،  موازات  به  کرد.  ملحق  روسیه  به  دوباره  بود،  شده  واگذار  و  اوکراین  دونسک  تبار 

های خودمختار زیر حفاظت نظامی روسیه قرار گرفتند. الحاق کریمه به  عنوان جمهوریلوهانسک تحت

ها دامن زد. این تنش از سال  به تنش میان روسیه و آن شد و روروبهروسیه با واکنش غرب، ناتو و آمریکا 

تبار در شرق و جنوب شرقی نیز  ی روسیهای مختلفی ادامه داشته است. در منطقهتاکنون به شکل  2014

های  همواره یک جنگ دایمی میان روسیه و اوکراین جریان داشته است. ناتو و آمریکا نیز با بازی با برگ

 .اندها دامن زدهی بررسی عضویت اوکراین در ناتو به این تنشلهمختلف و از جمله مسئ

زدند.  گیران سیاسی روسیه بیش از یک دهه است که تبلیغات ناسیونالیستی را دامن میپوتین و تصمیم

سال   در  روس  2021پوتین  تاریخی  وحدت  اکراینیاز  و  جامعهها  ماتایوف  ایلیا  گفت.  سخن  شناس  ها 

خود انتقاد کرد   منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک روسیه را تحلیل کرده از  2021گرای روسیه که در سال چپ
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ها  که ایدئولوژی امپریالیستی و ناسیونالیستی نخبگان حاکم را نادیده گرفته است. او متذکر شد که »آن

تاریخی می روسیه،  بازگرداندن  برای  تاریخی  ماموریت  را مدعی  نیز  [  8دانند«.]خود  کولینسکوف  اندری 

امپریالیستی، نظامی و عملکرد زلنسکی  [  8تهدیدمحور است.«]  اظهار داشت: »گفتمان مسلط در روسیه 

برگزیده    2019ها و اوکراینی در سال  ی وحدت و کاهش تنش میان روسرئیس جمهور اوکراین که با وعده

کردن زبان روسی و گفتمان ضرورت پیوند با  با ممنوع  2021ها دامن زده است. در سال  شده بود به تنش

کشور در پیوستن به آن« همراه بود و توسط دستگاه تبلیغاتی ناتو که با تبلیغات ناتو در مورد »حق هر  

زده می دامن  تحریک میبایدن  مدام  را  نخبگان روسی  آنشد،  و  و  کردند  ناسیونالیستی  گفتمان  نیز  ها 

ها را  ی پوتین که »تبعیض روی زبانزدند. اندریاس کابلر این جملهبازگشت به روسیه بزرگ را دامن می

ها، روسیه که  با افزایش تنش[  9دید.]ی جنگ میی خطر بالقوهدانست، نشانهس« میکشی در دوباننسل

های  جمهوری  2022فوریه سال    21اش را به شرق و جنوب اوکراین اعزام کرده بود، در  های نظامینیروی

ی  هدونسک و لوهانسک را به رسمیت شناخت، و دفاع غرب و ناتو از اوکراین، اوضاع منطقه را در آستان

کرد  بینی میترین کسی جنگ نظامی بین دو کشور را پیشکه کمیک شرایط جنگی قرار داد. با وجود آن

کرد )به استثنای آمریکا  روی تبلیغاتی تصور میی روسیه را زیادهجمهور اوکراین نیز خطر حملهو حتی رئیس

م بر آرایش جنگی پوتین برای حمله رفته مداهای پیشآوریهای امنیتی و فنکه بر اساس اطالع دستگاه

  24در  [  10ی ایلیچ لنین است«]به اوکراین تاکید داشت(، باالخره پوتین با این جمله که »اوکراین ساخته

دستور حمله به اوکراین را صادر کرد و ماشین نظامی روسیه به سمت شمال و شرق و جنوب    2022فوریه  

 .خاک اوکراین سرازیر شد

رحمانه نظامی به کشوری دیگر آغاز  ی بیعیار است که دولت روسیه با حملهیستی تماماین جنگ امپریال

تنش افزایش  با  که  دارد  قرار  اوکراین  نیز  جنگ  این  دیگر  سوی  است.  سیاستکرده  قومی،  های  های 

م  ی جنگی ناتو و امپریالیسناسیونالیستی و پوپولیستی به آن دامن زده است. بازیگران دیگر این صحنه

ی مناقشات منجر به  آمریکا و متحدین آن هستند که برسیاست »گسترش ناتو در شرق« و افزایش دامنه

داشته مشارکت  میجنگ  نشان  شواهد  تمامی  باشد،  هرچه  جنگ  این  نتایج  مناسبات  اند.  بر  که  دهد 

 .ژئوپولیتیک جهانی تاثیر مهمی خواهد داشت. به این نکته جلوتر بازخواهیم گشت

 اوکراین 

شد و همواره به مثابه حائلی بین غرب و شرق  ها پیش پل ارتباطی اروپا و آسیا نامیده میاوکراین از قرن

اروپا قرار داشته است. این کشور که پهناورترین سرزمین در غرب روسیه است، بارها بین لهستان، امپراتوری  
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رهای مختلف روسیه و دیگر کشورها  ها بین تزابه دست شده و محل تقاطع جنگ  ـ مجارستان دست  اتریش

بوده و از منظر تاریخی نیز برای روسیه یک مرکز مهم استراتژیک بوده است. ناپلئون و هیتلر هر دو در  

 .ی اوکراین شکست خوردندمنطقه

های اتمی موجود در  ها در نخستین گام توافق شد که همه سالح با فروپاشی شوروی و استقالل جمهوری

هایی  ای که یلتسین رئیس پارلمان بود، توافقروس و قزاقستان به روسیه منتقل شود. در دورهاوکراین، بال

امضا شد که بعدها   GAS برای همسویی اقتصادی و سیاسی بین روسیه و اوکراین و روسیه سفید بنام

بیش پیوستند.  آن  به  دیگر  مستقل  جمهوری  محصوالت  شش  و  غالت  فروش  از  اوکراین  درآمد  ترین 

ایجاد    1970ی  های نفت و گاز روسیه به اروپا است که ابتدا در دههاورزی و از طریق عبور زیرساختکش

های ارسال گاز به اروپا نیز افزوده  هایش را آلمان شرقی پرداخته بود. بعد از فروپاشی، پروژهشده و هزینه

 [ 11.] شد که منابع درآمدی مهمی برای اوکراین داشته است

میانه دهدر  شوکبرنامه  1990ه  ی  سیاستهای  و  اقتصاد،  تراپی  فروپاشی  به  نئولیبرالی  های 

ها توانستند نقش مهمی در تحوالت سیاسی ها در اوکراین منجر شد. آنها و رشد اولیگارشسازیخصوصی

طرفدار روسیه و طرفدار غرب نقش موثری    کشمکش دو گرایش الیگارش  اوکراین داشته باشند. از آن پس

انقالب مخملی، مناسبات بین  تنشدر   از  تا قبل  ایفا کردند.  اوکراین  های سیاسی و جابجایی قدرت در 

ی نوامبر  در فاصله  2004اوکراین، غرب و همکاری با روسیه از توازنی برخوردار بود. با تنش در انتخابات  

ی در ساختار سیاسی اوکراین  طرفدار روس باعث تغییر  ، تغییرتوازن به نفع الیگارش2005ی  تا ژانویه  2004

 .شد که به »انقالب نارنجی« مشهور است

وقوع  چندبار در اروپای شرقی و اقصا نقاط جهان به که «های رنگی جا بهتر است مکثی بر »انقالبهمین

کنند: یک  گران چپ این نوع تحوالت را به دو بخش تقسیم میپیوسته، داشته باشیم. بخشی از تحلیل

شود و اعتراضات با  های حکومتی آغاز میجناح   های از باال و میانتحوالتی است که بر اثر تنشبخش  

های بزرگی از مردم را بسیج  تواند گروهیابد و میای گسترش میابزارهای مختلف سیاسی، تبلیغاتی و رسانه

ی متوسط است و  هی حاکم و طبقکند، اما سکان هدایت این اعتراضات اغلب در دست بخشی از طبقه

این نوع تحوالت   .دشوساز برنشاندن جناح مخالف بر ساختار سیاسی از طریق انتخابات مینتایج آن زمینه

های طبقه  تر منجر به جابجایی جناح اغلب تاثیرات مثبتی بر زندگی کارگران و زحمتکشان ندارد و بیش

اختار قدرت همراه با رفرم های سیاسی و  های رنگی«، جابجایی در سشود. نوع دیگر »انقالبحاکم می

هایی هم به نفع  ی آن کارگران و زحمکتشان هستند و اغلب رفرمکنندهاجتماعی است و نیروی حمایت
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گیرد،  های کارگری و مردمی نیز صورت میجامعه در زمینه بهداشت، آموزش، رشد درآمد و گسترش تشکل

  از  نوع   این   ...« در آمریکای التین، بولیوی، ونزوئال وهای صورتی همانند تحوالت معروف به »انقالب

بورکراسی و نظامی، تغییرات    ساختارهای  در  اما  است   بومی  مختصات  با  پارلمانتاریسم  از  نوعی  تحوالت،

  چنان پابرجاست. همانندگری نیز همگیرد و امکان بازگشت و واگرایی، فساد و نظامیبنیادی صورت نمی

 .افتدونزوئال اتفاق میدر چه آن

هر دو نوع »انقالب رنگی« از اساس با درک مارکسیستی از انقالب متمایز است. انقالب به مفهوم مارکسی  

بنیادی در ساختار سیاسی/اجتماعی که به  آن یعنی درهم شکستن ماشین بورکراسی/نظامی و دگرگونی 

ی قهر  واسطهو دموکراسی مستقیم اغلب بهنیروی خودسامان کارگران و زحمتکشان از پائین متکی است  

 .گیردانجام می

نارنجی» جناح انقالب  بین  جابجایی  اوکراین  غلبه «  و  سیاسی  قدرت  الیگارشهای  راستی  بر  های  گرا 

های طرفدار روس بود  های طرفدار روس بوده است. ویکتور یانوکوویچ ــ که وابسته به الیگارشالیگارش

نارنجی  با »انقالب  انتخابات کنار گذاشته شد و   2005« سال  ــ  در  تقلب  اتهام  به  و تظاهرات خیابانی 

جمهور شد و خانم یولیا تیموشنکوی  الیگارش راست طرفدار غرب و کاندیدای آن ویکتور یوشچنکو رییس

های فاشیستی ضد روس در ساختار  وزیر شد. در همین دوره نفوذ گروههای انرژی، نخستمیلیاردر در حوزه

نشین جنوب شرقی اوکراین به درگیری نظامی  سیاسی، امنیتی و نظامی افزایش یافت که در بخش روس

به دلیل فساد برکنار شد. در انتخابات ریاست جمهوری   2005اند. خانم تیموشنکو در همان سال دامن زده

وزیر  نخست یولیا تیموشنکو یانوکوویچ نیز شرکت کرد که پس از پیروزی در دور اول به همراه   2010سال  

به پیروزی    14/48درصد در مقابل  48/ 23درصد آراء با کسب    95وقت به دور دوم راه یافت و با شمارش  

ری  مخالفت کرد و خواهان همکا  اتحادیه اروپا با طرح عضویت اوکراین در  2014رسید. یانوکوویچ در سال  

ساز تظاهرات گسترده علیه دولت او شد که به جنبش »میدان«  تر با روسیه بود و همین نکته زمینهبیش

معروف شده است. یانوکوویچ با رای پارلمان از سمت ریاست جمهوری برکنار شد و به روسیه فرار کرد. در  

ه »پادشاه شکالت« معروف  پروشنکو، میلیاردری که عالوه بر کارهای دولتی، ب  2014انتخابات ماه مه  

جمهور  ، رئیس«5سازی و یک شبکه تلویزیونی به نام »کانالسازی و کشتیاست و صاحب صنعت اتومبیل

فاشیستی  های شبهتن از وزرای آن به عضویت در گروه  5گرا تشکیل داد که  ای به غایت راستشد و کابینه

تبارها در منطقه جنوب و جنوب شرقی اوکراین  ها با روسمشهور بودند؛ به همین دلیل جنگ خونین آن 

 .های بعد هم ادامه یافته استشدت گرفت که در سال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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در همین دوره کشمکش روسیه و اوکراین نیز باال گرفت و روسیه نیروهای نظامی خود را وارد کریمه کرد  

پرسی«، کریمه به روسیه پیوست. پس از جدایی کریمه، اوکراین  با یک »همه  2014مارس    16و سپس در  

زودی خود را  به المنافع تحت رهبری روسیه خارج خواهد شد واعالم کرد که از مجمع کشورهای مشترک

کند. ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا نیز روسیه را اشغالگر  می آمریکا  و بریتانیا آماده مانور نظامی مشترک با 

یری کرد اما  از جنگ بین دو کشور جلوگ«  2توافق »مینسک  2015نظامی کریمه نامیدند. هرچند در سال  

کشمکش اوکراین و غرب با روسیه اوج گرفت که بستر وقوع حادشدن بحران فعلی و حمله روسیه به  

ناتو   نیز  مقابل  در  است.  شده  و    2000اوکراین  کرد  اعزام  اوکراین  ارتش  آموزش  برای  نظامی  نیروی 

 .ی حکومت پروشنکو برگزار کردندمانورهای نظامی مشترکی نیز در دوره

های همسو با او، بازهم فساد و نابرابری رشد کرد و فشار  ریاست جمهوری پروشنکو و الیگارش  در دوره

های طرفدار روس و طرفدار غرب قرار  براکثریت مردم این کشور را که همواره زیر تیغ دو جناح از الیگارش

زلنسکی کمدین    2019داشتند افزایش داد و نارضایتی از دولت پروشنکو نیز اوج گرفت. برای انتخابات  

  2019ریاست جمهوری   در یک کانال تلویزیونی نامزدی خود را برای  2018دسامبر    31شده در  شناخته 

ها در ردیف پیشتازان در  تر فردی ناشناخته در سیاست بود؛ اما در نظرسنجیاعالم کرد. او پیش اوکراین

ای مخالف تشکیالت و احزاب شناخته  انتخابات قرار گرفته بود. زلنسکی با طرح شعارهای پوپولیستی، چهره

  2/73توانست با کسب    ها،سی و ایجاد آرامش برای اوکراینیشده، ضد فساد، و با دعاوی آزادی زبان رو

رئیس و  دهد  شکست  را  پروشنکو  انتخابات  دوم  دور  در  آرا  زلنسکی  درصد  اما  شود.  اوکراین  جمهور 

گرا بودند که  مداران راستمدار ماهری نبود و گردانندگان دستگاه حکومتی او بازهم اغلب سیاستسیاست

افزودند. همراه با این شرایط بایدن هم که پس از خروج مفتضحانه آمریکا از  می  ایهای منطقهبر تنش

شدت تحت فشار قرار گرفته بود، همراه با شرکای خود در ناتو بر شیپور تبلیغات »حق اوکراین  افغانستان به

 .ها افزودندبرای پیوند با ناتو« دمیدند و بر تشنج

زبان  وعده ممنوعیت  با  نیز  زلنسکی  عوامهای  تبلیغات  و  اوکراین  کمونیست  حزب  و  ی  پرستانهروسی 

های  ها با روسیه را افزایش داد. در سوی دیگر، پوتین نیز تزاروار از جنایتضرورت پیوستن به ناتو، تنش

  24طور که گفته شد در  ها سخن گفت و عمال همانجنگی اوکراین و دولت فاشیستی زلنسکی علیه روس

شدن هزاران  ای را از چند سو به اوکراین آغاز کرد که منجر به کشته و زخمیرحمانهفوریه جنگ نظامی بی

 .ها زنان و کودکان هستندها نفر از مردم اوکراین شده است که اغلب آننفر و فرار و آوارگی میلیون

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9)
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 بحران اوکراین و امپریالیسم غرب 

های ورشو و ناتو شد. او  انحالل پیمان  تر گفته شد که قبل از فروریزی شوروی، گورباچف خواستارپیش

حتی قبول کرد که وحدت دو آلمان که با پیوستن به ناتو همراه بود، تحقق پذیرد اما ناتو موانعی برای  

ی مشترک اروپایی« به همراه روسیه شد. اما در استراتژی  اندیشانه طرفدار »خانهروسیه ایجاد نکند و خام

طرح برژینسکی یعنی »گسترش ناتو به شرق« قرار گرفت. پس از فروریزی  ژئوپولیتیک آمریکا، روسیه در  

مناسبات   در  روسیه  قدرت  وضعیت  این  پیوستند.  ناتو  به  شرقی  اروپای  کشورهای  از  بسیاری  شوروی 

المللی را به محاق برد. استراتژی آمریکا با شروع جنگ در عراق همانا ایجاد »نظم نوین جهانی« و  بین

المللی شد. همراه با این شرایط، جنگ در افغانستان و دو جنگ در عراق  ر مناسبات بینقطبی دجهان تک

ی دهه اول قرن بیست و یکم تضعیف  و شکست آمریکا در پیشبرد اهدافش، موقعیت آمریکا را از میانه

ه  کرد. بحران پسا »بهار عربی« و جنگ در سوریه، تقابل نظامی روسیه در گرجستان و بازگشت روسیه ب 

سری آمریکا در خاورمیانه به تضعیف  جانبه، و نیز گیجالملل با قدرت نظامی و سرکوب همهمناسبات بین

گران مارکسیست از جهان دوقطبی که تحلیلی اول قرن جدید در حالیقدرت آمریکا دامن زد. در دهه

و سپس    2008، بحران مالی  کردندآینده، اروپا و آمریکا، و رقابت این دو در صحنه ژئوپوپلیتیک صحبت می

های متعدد در بین دول اتحادیه اروپا، نشان داد که این اتحادیه نه توان نظامی مناسبی بحران یورو و تنش

 .های درونی استدارد و نه قادر به کنترل تنش

ند. پس از  کردطورمدام با برگ ورود اوکراین به ناتو بازی میاش بریتانیا اما بهدولت آمریکا و متحد دائمی

ها  ایفاء کرد که تا حدودی به کاهش تنش« 2اشغال کریمه، آلمان نقش واسط مهمی در قرارداد »مینسک

« پس از  2منجر شد. چرا که اروپا به گاز و نفت روسیه شدیدا وابسته است. حتی طرح لوله »نورد استریم

این مسیر عمالً اوکراین را دور  که آمریکا مخالف سرسخت آن بود؛  اشغال کریمه ادامه یافت، در صورتی

های  زد. همین نکته پیوسته به تنشی کاهش درآمد خود دامن میزد و به نگرانی این کشور دربارهمی

افزود. روسیه نیز با بازگشت به ادعای  کرد، میروسیه از یک طرف و ناتو که با برگ اوکراین بازی می

ی  شده شک موقعیت تضعیفاست گسترش به شرق ناتو بود. بیی مقابله با اوکراین و سیروسیه بزرگ، آماده

آمریکا پس از شکست مفتضحانه آمریکا در افغانستان، به توهم پوتین برای حمله نظامی به اوکراین نیز  

های زیادی برای روسیه در ژئوپولیتیک جهان دارد. به  تردید نتایج این جنگ هرچه باشد، هزینهافزود. بی

 .پردازیممیاین نکته جلوتر 
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 شدن ی جهانیپیامدهای جنگ اوکراین در ژئوپولیتیک در دوره

اشاره نکاتی  به  است  ژئوپولیتیک جهان الزم  در  اوکراین  پیآمدهای جنگ  به  پرداختن  از  داشته  قبل  ای 

 .باشیم

 های مختلف از افول آمریکادرک

ها مطرح شده المللی و نیز بین چپی افول آمریکا نظرات مختلفی در محافل بینهای اخیر دربارهدر سال

ساده برخی  کماست.  تا  را  آن  میانگارانه  ارزیابی  ژئوپولیتیک  مناسبات  در  آمریکا  محض  کنند.  قدرتی 

شواهد زیادی از   ویژه پس از جنگ عراق و افغانستان و مناقشات خاورمیانه،ی اخیر بهتردید، در دو دههبی

بین مناسبات  در  آمریکا  دورهالمللافول  با  قیاس  در  ویژه  به  اقتصادی  ی،  رشد  دارد.  وجود  پساجنگ  ی 

شدن و  داری در عصر جهانیهای سرمایهی ژئوپولیتیک، رقابتی چین و بازگشت روسیه در حوزهفزاینده

منطقه ژئوپولیتیک  شرایط  بر  آن  تاثیرات  و  کاالها،  و  سرمایه  جابجایی  مرزهای  جهانی،  کناررفتن  و  ای 

»اصال دههتاثیرات  در  ساختاری«  شکل  1970و    1960های  حات  رشد  در  و  پسااستعماری  دول  گیری 

های  شان در جنگهای بزرگ جهانی و حتی حضور پیوستهها از قدرتداری و سرکشی آنهای سرمایهدولت

نیز اختالفات شدید دو حزب اصلی و ظهور پدیده ترامپیسم که برخالف  نیابتی در مناطق مختلف و  ی 

ی  تاثیر قرار داد؛ این تغییرات تا آنجا بود که برخالف دورهتحتژئوپولیتیک آمریکا را شدیداً    گذشته، سیاست 

گر برجسته مارکسیست، هر دو حزب اصلی با وجود اختالفات زیاد  قول پری اندرسن پژوهشپساجنگ، به

هایی هستند از علل اصلی افول قدرت آمریکا در  ها نشانهاند. ایندرسیاست ژئوپلیتیکی همواره همسو بوده

انگارانه است که قدرت آمریکا به این نکات فروکاسته  ک جهان نسبت به دوران جنگ سرد. اما سادهژئوپولیتی

 .شود

های  های نظامی در سراسر جهان و تکنولوژیی نظامی، پایگاهافزاری، بودجهآمریکا هنوز از نظر سخت

نقش    عالوهبای خود دارد. بهها و ناوهای هواپیما برتری فاحشی بر رقجنگی و تعداد هواپیماها، زیردریایی

داری  ی امریکا بر بازارهای مالی، بانکی و نهادهای جهانی سرمایهطریق سلطهدالر در بازار جهانی، و از این

  یارای   روسیه  نه  و  چین  نه  که  دارند  این  از  نشان  ...المللی پول، بانک جهانی، »سویفت« ونظیر صندوق بین

  اعمال   و  جهانی  بازارهای  در  موثری  بسیار  نقش  نهادها  این.  ندارند  راآن  نهادهای  و  سطه  این  با  رقابت 

عالوه براین، نقش و  کند.  ها به عنوان یک سالح سرد استفاده میکنند و آمریکا از آنفا میای  هاتحریم

ای،  های رسانهافزاری« نظیر تراستقدرت امپریالیسم آمریکا و غرب در کنترل و هدایت نهادهای »نرم
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آمریک برتر  قدرت  ابزارهای  و غیره،  نهادهای جهانی ورزشی  نیز  و  ایدئولوژیک  مناسبات  فرهنگی و  ا در 

 .ژئوپولیتیک جهان و هژمونی آن بر ناتو و دیگر دول امپریالیستی غرب است

 شدن ی جهانیی امپریالیسم در دورهنظریه

جهان که  نیست  جابجاییتردیدی  و  کارکردها  سرمایه،  پدیدهگرایی  در  را  به  هایی  نسبت  امپریالیسم  ی 

ها هنگام طرح مفهوم  گذارد. برخی از چپیک جهان میگذشته بوجود آورده که تاثیرات مهمی در ژئوپولیت

ـ  3ی مالی،  ـ سرمایه2ـ انحصار،  1برند یعنی:  کار میکرد بهامپریالیسم همان نکاتی را که لنین مطرح می

های خودی و امکان جنگ.  ـ بازتقسیم جهان و پیوند منافع حاصل از این بازتقسیم با دولت4صدور سرمایه،  

ی خود در مجموع درست بود و شاهد آن هم دو جنگ جهانی است که  ها در دورهبینیاین نظریه و پیش

 .ها انسان منجر شدناپذیر و از دست رفتن جان میلیونبه ویرانی جبران

ی  گرایی فزایندههای امپریالیستی غرب و سپس با جهانی پساجنگ سرد و هژمونی آمریکا بر قدرتدر دوره

های لنین، هیلفردینگ و بوخارین  کردن دیدگاهاین نکات، هم نادرست و هم مسخدلیل  سرمایه تکرار بی

ی این محورها صورت گرفته است. انحصارات در آن  ی امپریالیسم است. تغییرات مهمی در همهدرباره

  شد، برای مثال در دنیای امروز، هم بین انحصارات رقابت وجودتر در مقابل رقابت قرار داده میدوره بیش

خوردگی  ی جوشی امپریالیسم گذشته نتیجهی مالی در نظریهدارد و هم در درون هر انحصار. سرمایه

ارزیابی میبانک دارند که تحتها و صنعت  ابعاد عظیمی کارکرد  در  مالی  بازارهای  امروزه  اما  تاثیر  شد، 

های  ها و نشانهی شاخص دهدهند. ابعاد پیچیشوند و یا تحرک خود را از دست میعوامل متعددی فعال می

ی دیگری قابل قیاس نیست. امروزه هم صدور سرمایه رشد  مالی چنان گسترش یافته که با هیچ دوره

ی بازار سرمایه در  گذاری مستقیم خارجی بخشی از روندهای رشدیابندهنظیری یافته است و هم سرمایهبی

ی »بازتقسیم  ان ابعاد نجومی یافته است. نظریهزدایی در جهی جهان است. حرکت سرمایه با مقرراتعرصه

رنگ دارد و  جهان« که قبالً در رابطه با مناطق و کشورهای استعماری مطرح بود، اکنون ابعادی بسیار کم

داری در  های سرمایهگیری دولتو سیاست »اصالحات ساختاری« و شکل  1960ی  کم پس از دههدست

کنند که  ها حول منافعی حرکت میگذشته؛ برعکس، همین دولت  ها موضوعی است مربوط بهاغلب قاره

جای اصطالح »بازتقسیم جهان« از اصطالحی همانند »گسترش  هاست و بهتر است بهمختص به خود آن

 .ی نفوذ« استفاده شوددامنه
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ها  نداری است. آی نقش دولت در سرمایهی »امپراتوری« نگری و هارت دربارهنوع دیگر، دیدگاه نظریه

شدن سرمایه، این نقش به  کاهند که گویی با جهانیاساساً نقش دولت در گسترش سرمایه را چنان فرومی

های مختلف در خاورمیانه، نقش  اوکراین، یا جنگ  محاق رفته است. نگاهی به همین تحوالت اخیر و جنگ

 .دهدان میش ن را هاادعا این  بودنمحتوابی ...ها در حفاظت و هدایت سرمایه ودولت

معیارهای  [ 12هم اکنون ما شش کشور امپریالیستی داریم: آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین و روسیه.]

تواند بر ژئوپولیتیک جهان  گرایانه، یا قدرت نظامی برتری است که میجا قدرت اقتصادی سلطهما در این

ترین هستند و در  ، آلمان، فرانسه و بریتانیا شاخص کم آمریکا، چینی اقتصادی دستتاثیر بگذارد. در زمینه

ای در جهان را در اختیار دارند  کالهک هسته  13080درصد از  90بخش نظامی آمریکا و روسیه هستند که  

 .کننده و موثری در بازدارندگی دفاعی و ژئوپولیتیک جهان دارا استکه نقش تعیین

 بندی جمع

اکنون نمادهایی از تغییرات ژئوپولیتیک جهانی را نمایان کرده است. روسیه با جنگ  جنگ در اوکراین از هم

اکنون آشکار شده است،  که نشانِ تنگناهای آن برای این کشور از همدر اوکراین دست به قمار بزرگی زده  

ی نظامی آن ضربات بسیار موثری  ی جنگ هرچه باشد هم بر قدرت اقتصادی و هم بر زرادخانهو نتیجه

ها اقداماتی از پیش انجام  ویژه تحریمشود، هرچند روسیه برای کاهش واکنش غرب و بهوارد شده و می

تر به سمت شرق سوق داده و حتی یک  کشور در چند سال اخیر مناسبات خود را بیش  داده است. این 

میلیارد دالر افزایش داده    600»سویفت« مستقل با چین ایجاد نموده و ذخایر ارزی خود را به بیش از  

اش از »سویفت«، بانک مرکزی، اغلب  ی امریکا و متحدین غربیهای شکنندهی تحریماست. اما دامنه

های مالی، خطوط هوایی و دریایی تا برندهای مد و بازرگانی و حتی نهادهای ورزشی  زارهای تراکنشاب

تردید بر روسیه اثرات تخریبی گسترده  اند( چنان گسترده است که بی)که ادعای جدایی از سیاست را داشته

ین، از منظر نظامی نیز  خواهد داشت. در عصر پسااستعماری، روسیه با وجود برتری نظامی کامل بر اوکرا

تواند در این کشور باقی بماند. مقاومت مردم در اوکراین و تقویت نظامی آن از سوی غرب و فشارهای  نمی

اش کرده است و خواهان  های اولیههایی از خواستهاکنون هم روسیه را وادار به تعدیلدیپلوماتیک حتی هم

 .نشین در ایالت دوبانس شده استروسشناختن کریمه و استقالل دو جمهوری به رسمیت

ها انسانی که یا زیر توپ و بمب قرار داشته  در اوکراین اثرات تخریبی این جنگ و هزاران کشته و میلیون

ها هم قربانی آشکار  اند انکارناپذیر است. آنی کشورهای دیگر شدهیا ناچار به ترک محل زندگی و آواره
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دسیسه نابخردی که معجنگ روسیه هستند و هم  ناتو، و حکومت  و  و  های غرب  »پوپولیسم  از  جونی 

دلخوش شعارهای  با  را  بهمقاومت«  و  است  زده  گره  آنکننده  سیاستجای  »رئالکه  پولیتیک«  ورزی 

غربیسرمایه همکاران  از  را  غیرعملی  محور  و  پوپولیستی  شعارهای  با  بیاموزد،  باید    چونهماش  »ناتو 

که موثر    آنتر ازتحادیه اروپا شود«، بیشواسطه عضو اعضویت اوکراین را بپذیرد«، یا »اوکراین باید بی

 .دهدباشد، اوکراین را در مدار اثرات جنگ قرار می

قول مکرون دچار  ی روسیه به اوکراین نعمتی بود که نصیب امپریالیسم غرب شد و اتحادی که بهحمله

د که از ترس  انتر منسجم شد. حتی سوئد و نروژ هم وسوسه شدهفلج مغزی شده بود، با این جنگ بیش

فهمی روسیه در اعمال جنگ است، امری  تزار پوتین به ناتو بپیوندند. امریکای بایدن نیز سرخوش از کج

ترین تولید ناخالص  که به تقویت قدرت آمریکا و غرب منجر شده است. آمریکا کشوری است که بیش

و انواع سالح بیولوژیک را دارا است.  ترین پایگاه نظامی  ی نظامی و گستردهترین بودجهجهانی را دارد، بیش

 .اکنون از داروی شفابخش پوتین به حرکت درآمده استناتوی بیمار هم

ی اروپا به علت کمبود ابزار تسلیحاتی  رنگ اتحادیهیکی از نکات مهم دیگر در تقویت ناتو، تغییر در نقش کم

آشیل آن در مناسبات ی  می اروپا را پاشنهگران، فقدان قدرت نظاها بود که بسیاری از تحلیلآن بود. سال

ی روسیه به  سه روز پس از حمله[  13گفتند.]دانستند و حتی از »پایان غرب؟« سخن میژئوپولیتیک می

  100سابقه بود، توانست  اوکراین، شولتس صدراعظم آلمان در یک اقدام که بعد از جنگ جهانی دوم بی

آلمان و   آلمان برساند. امری که    75میلیارد بودجه نظامی برای  پارلمان  ناتو را به تصویب  میلیارد برای 

آلمان میلیتاریزه بازگشت  های نظامی این کشور به واقعیت تبدیل کرد.  شده را برای استراتژیسترویای 

ی نظامی  میلیارد یورو برای بودجه  500ی اروپا نیز از تصویب  درالین رئیس اتحادیه عالوه، خانم فونبه

اش است. این مهم  ی تحرک اتحادیه اروپا برای افزایش قدرت نظامیمتحد سخن گفت که نشانه  اروپای

که بتواند  تردید بر نقش اروپا در ژئوپولیتیک جهان و تحوالت درونی ناتو تاثیرگذار است، البته بدون آنبی

 .بر هژمونی آمریکا در ناتو غلبه کند

تر برای گسترش بازارهای خود در جهان کوشیده و  ن بیشچین قدرت دیگر امپریالیستی است که تاکنو

های زیادی  ی نظامی پیشرفتتوانسته به دومین قدرت اقتصادی جهان بدل شود. اگرچه چین در حوزه

درصد افزایش داده، اما نه پایگاه نظامی بزرگی در جهان    7اش را  کسب کرده و امسال نیز بودجه نظامی

در عرصه نظامی در مناطق مهم ژئوپولیتیک جهان. چین برای دفاع از خود    ی نفوذ مهمیدارد و نه حوزه

های  سکوهایی شنی بین خلیج فارس تا دریای جنوبی چین قرار داده و نیروی زیردریایی اتمی و کالهک
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ای  ی نفوذ چین، در گسترش منطقهاز آن ایجاد کرده است. دامنه  ایاش را برای حفاظت منطقهایهسته

دهد که نتایج جنگ  ی نظامی. شرایط کنونی نشان میاست، نه در حوزه  ی اقتصادیاش در زمینهو جهانی

ای ــ تاثیرات مهمی  کم تا دورهاوکراین هرچه باشد، بر فرآیند ژئوپولیتیک جهان به نفع غرب ــ دست

که جهان ژئوپولیتیک    داری پر از تضاد و تناقض است و امکان داردبرجای خواهد گذاشت. اما دنیای سرمایه

که ترامپیسم دوباره سربلند کند و همه چیز را بر هم زند. اما  آن در مدار چرخش دیگری قرار بگیرد، یا این

ی آن مردم  های فروش اسلحه و بازندهی اصلی این جنگ کنسرنتردیدی نیست ند و اکنون ابزارکه برنده

ی روس و مردم زحمتکش تمام دنیا شدهجنگ فراخواندهزور به  ی اوکراین، سربازان بهستمدیده و آواره

های دیگر  هستند که باید اثرات تورمی این جنگ، تهاجم به سطح مزد و بهداشت و آموزش و ناهنجاری

 .آن را تحمل کنند

  

 :هایادداشت 

 . باره اسناد زیادی وجود دارد از جمله بنگرید به خاطرات گورباچفدر این [.  1]

[2]. https://thenextrecession.wordpress.com/2022/02/27/russia-from-

sanctions-to-slump/ 

 :وبالگ مایکل روبرت و لینک زیری وضعیت اقتصادی روسیه بنگرید به در باره [.3]

https://thenextrecession.wordpress.com/2022/02/27/russia-from-sanctions-

to-slump/ 

[4]. https://www.spiegel.de/politik/magische-grenze-a-caa470c5-0002-0001-

0000-000007809528 

[5]. https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin-

196934 

 .های ژئوپلیتیک بود که چند سال پیش درگذشتاز جمله، پتر گوان مارکسیست برجسته و متخصص سیاست [. 6]

[7]. Zeitschrift OSTEUROPA | OSTEUROPA 7/2021 (zeitschrift-osteuropa.de) 

[8]. Zeitschrift OSTEUROPA | Erinnerung als Waffe (zeitschrift-osteuropa.de) 
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https://thenextrecession.wordpress.com/2022/02/27/russia-from-sanctions-to-slump/
https://www.spiegel.de/politik/magische-grenze-a-caa470c5-0002-0001-0000-000007809528
https://www.spiegel.de/politik/magische-grenze-a-caa470c5-0002-0001-0000-000007809528
https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin-196934
https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/putin/putin-196934
https://zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2021/7/
https://zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2020/6/erinnerung-als-waffe-1/
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[9]. Zeitschrift OSTEUROPA | Revisionismus und Drohungen (zeitschrift-

osteuropa.de) 

این در روسیه سخن گفت و اعالم کرد که  پوتین در نطق مفصل خود پیش از آغاز جنگ از پیوند تاریخی اوکر[.  10]

  روسیه  کنونی   شرایط   علت  را   لنین ی لنین است. او درواقع سیاست »حق ملل در تعیین سرنوشت خویش«  اوکراین ساخته 

 .کرد اعالم آن   از اوکراین جدایی و

 :زیربرای درک از وضعیت اقتصادی اوکراین نگاه کنید به وبالگ مایکل روبرت در لینک  [. 11]

https://thenextrecession.wordpress.com/2022/02/14/ukraine-trapped-in-a-

war-zone/ 

 :نیکوس به پل میسون در لینک زیرباره نگاه کنید به پاسخ کالیدر این [.  12]

https://socialistworker.co.uk/long-reads/ukraine-and-imperialism-alex-

callinicos-replies-to-paul-mason/ 

ی  ای در نشریه الملل است، در مقاله های سیاست بین یوشکا فیشر عضو حزب سبزها که اکنون یکی از استراتژیست[.  13]

ویژه دو قدرت اصلی آن آلمان و فرانسه شد. جالب  شدن اروپا و به»سایت« تحت عنوان »پایان غرب؟« مدافع نظامی 

حزب با شعار علیه جنگ و دفاع از صلح و دفاع از محیط زیست وارد عرصه سیاست شد و در سال    است که لملالالین 

ی ناتو به افغانستان وقیحانه  ها وارد دولت شد. سبزها از جنگ بالکان و حمله پس از ائتالف با سوسیال دموکرات 1999

برد آن را نداشتند، عملی کردند  کار توان پیش احزاب محافظهه  ک  را   «2010 دفاع کردند و بعد هم برنامه نئولیبرالی »اگندا  

 .کندو اکنون هم وزیر خارجه آلمان، خانم بِربوک همین سخنان را تکرار می 

  

 

 2Sr-https://wp.me/p9vUft  لینک مقاله در سایت نقد:

  

https://zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2021/7/revisionismus-und-drohungen/
https://zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2021/7/revisionismus-und-drohungen/
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/02/14/ukraine-trapped-in-a-war-zone/
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/02/14/ukraine-trapped-in-a-war-zone/
https://socialistworker.co.uk/long-reads/ukraine-and-imperialism-alex-callinicos-replies-to-paul-mason/
https://socialistworker.co.uk/long-reads/ukraine-and-imperialism-alex-callinicos-replies-to-paul-mason/
https://wp.me/p9vUft-2Sr
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 ما   یدر جامعه خته یدو نوع جنبش خودانگ یسهیمقا

 

 2022  آوریل 12

 فرزانه   ی: علینوشته

 

مقدمه مقایسهبا  دو    یای ضروری،  و  میان  مبارزهمضمون  بر    ی خودانگیخته  یشکل  یکی  را  اجتماعی 
بنیادی اقتصادی ـ سیاسی )اعتصاب و اعتراض صنفی( و دیگری بر بنیادی سیاسی ـ اقتصادی )شورش  

 کنیم. آغاز میخیابانی( 

 : مقدمه

ریاست    به   خاتمی   انتخاب)  1370  ی دهه  دوم   یکه از نیمهرا  ای  سالهبیست  یتوان دورهمی  از نظر تاریخی 
  1390  یدهه  دوم   ینیمه  به   و   آغاز (  رفسنجانی  سردمداری   به  اعتدالی  جناح   قاطع   حمایت   با   جمهوری 

روحانی، حسن  مجدد  به    )انتخاب  رفسنجانی،  اصالح   ریاستدستیار  حمایت  با  بار  این  طلبان  جمهوری 

توان این دوره را در تاریخ جمهوری اسالمی، با  نامید. می  طلبیاصالح  یدوره  شود،ختم میحکومتی(  

  دانست اصلی »استقرار« و »تثبیت«    بحرانی  یفاصل دو دوره  د، ح»دولت سازندگی«  یهسال  8  ددرآمپیش
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بهکه منش اسالمی  این  .است   عنوان »رژیم بحران« نمای جمهوری  و  با  استقرار  حال دو مفهوم متضاد 
 زمان حضور دارند. های متغیر همحکومت جمهوری اسالمی با نسبت تثبیت در سرتاسر دوران 

دهد، مانع از انباشت  را نشان می  که خصلت ناپایدار جمهوری اسالمی  ،تثبیتو  استقرار  تضاد دائمی میان  
از »سه از بدو تولد در آن سر میپایهانرژی سیاسی کافی برای خروج رژیم  کند و  ی بحران« است که 

اند که  دارد. نه عوامل مخالف جمهوری اسالمی چنان قوی بودهدر وضعیت احتضار نگه می  پیوسته آن را
اند که رژیم  قدر قویسرنگونی رژیم بکشانند، و نه عوامل موافقش آنو استقرار مزمن رژیم را به نفی عدم

ی  د که در دههمانای میالخلقهرا به تثبیت قطعی برسانند. در حقیقت جمهوری اسالمی به نوزاد ناقص
کند و برای بقای خود به تزریق مستمر مواد حیاتی )بحران  پنجاه عمر خود هنوز در انکوباتور زندگی می

 دائمی( نیاز دارد. 

ژئوپلیتیکی   استقرار حاکمیتی و تثبیت داخلی قدرتش در کوران عدماستقرار درونْحل عدمبرای    رژیم   وششک

جامعه از   ـ ی دولتاجتماعی و تثبیت رابطهاستقرار درونْچالش عدمطرف، و در    تثبیت خارجی از یکو  
به دلیل اختالف منافع، به  خارجی    تثبیتکوشش برای    شود.ماند و حتی تشدید میطرف دیگر ناکام می

های جداگانه  گیریکه در کارشکنی در پیشبرد مذاکرات برجام و ارتباط)چنان  جناحیاستقرار  عدم  تشدید
به تبع آن و نیز به سبب فشارهای طرف خارجی )فشار  و    شاهد بودیم و صدای ظریف را در آورده بود( 

به    ی خارجی( به تشدید تضاد کل رژیم با مردم و گرایشها و نیز احتمال دائمی حملهحداکثری تحریم

جامعه از تنها راه باقیمانده   ـ ی دولتتثبیت رابطهکوشش برای  انجامد؛ و سرانجام  اجتماعی میگسست  
سه یعنی  پایهدر  بحران،  شورشسرکوب  ی  اعتراضمکرر  و  بهها  هم  کشورهای    ها،  ژئوپلتیکی  نگرانی 

ستقرار  زند و هم به عدم اچنج دامن میمرتبط خارجی از خطر گسترش جنبش انقالبی و سیاست رژیم
ها در حفظ رژیم از راه وحدت یا حذف رقیب. روابط میان تضادهای  جناحی به علت تشویش جناح درونْ

شوند و  همواره دو تضاد علیه حل یک تضاد فعال میشود:  بندی میی مزبور به شکل زیر جمعگانهسه
دیالکتیکی یک موقعیت  د و این نمود  ندهشرط تثبیت جمهوری اسالمی قرار میانحالل را مقدمه و پیش

 بست است. بُن

با مرحله  ی بحرانی اصلی،هدوراولین   تقویمی،  اولیهی حاد  از نظر    یمسأله  .بودمرتبط  رژیم    یاستقرار 
ـ  دهنده تشکیلگون  طیف ناهم  آن بسیج  مرکزی  پناهی  پناه و ملتهای اسالماز لیبرالی جمهوری اسالمیـ 

  و   جاما  مثل  هاییگروه  در   هاآن  التقاطی  هایروشنی سایهالوهع  به  ملی  یمثل نهضت آزادی و جبهه
  ساواک   و  ارتش   یباقیمانده  و  خمینی  اهللروح   رهبری  به  شاه  مخالف   روحانیت  تا ...  و   مبارز  مسلمانان  جنبش

صدر  ی مثل ابراهیم یزدی و بنییهامؤتلفه و فداییان اسالم و نیز شخصیت  نظیرهای مافیایی  و نیز گروه  شاه
برای ایجاد ساختار حکومت جمهوری اسالمی با    این طیف که   اصلی  یعصاره)زاده و چمران و...  و قطب

های وطنی و فرماندهان  تعیین شده بود، شامل گروه خمینی، لیبرالتوافق دولت وقت ایاالت متحده آمریکا  
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داری در مبارزه با رژیم شاه بود که سابقه  و  های کوچکتشکل  شدن( ــ علیه پاگیری و اجتماعیبودش  ارت
کم شدن به دست آورده بودند و دستی مناسبی برای اجتماعیدر شرایط گسست قدرت سیاسیْ زمینه

رژیممی طرح  اجرای  در  اختالل  و  قدرت  فروپاشی  تداوم  موجب  با توانستند  که  شوند  عجله    چنجی 
بود؛سرهم شده  گروهعالوه  بندی  پرشتاب  پاگیری  موجب  قدرتْ  گسست  شرایط  جدید  براین،  های 

ی  مارکسیستی در پایتخت و برخی شهرهای صنعتی مستعد نظیر آبادان نیز شده بود. پذیرفتن قطعنامه
پایان    1367سال    زمان با کشتار زندانیان سیاسی درفریبانه به »نوشیدن جام زهر« همو تظاهر عوام  598

اش با فریب  عنوان »رژیم بحران« نطفهی اول )استقرار اولیه( برای حکومتی بود که بهآمیز دورهموفقیت
، تبانی با امپریالیسم، کشتار و جنگ بسته شده بود و از نظر تاریخی استعداد دیگری غیر  کشزحمتمردم  

 استبدادی و مسلط بر جامعه نداشت. داری از تبدیل شدن به جزء ساختاری سرمایه

ی و  یبه استقرار نها  که در تصور سران حکومت قرار بود  سازندگی   دولت  آلودتوهم  یسالههشتی  دوره
  ــ  ای چه از نظر داخلی و چه از نظر منطقه  ــ  تثبیت رژیم و تبدیل آن از رژیم بحران به رژیمی متعارف

استقرار  عدم  شدن توان به شرح زیر برشمرد: از کنترل خارج را میعوامل این ناکامی    بیانجامد ناکام ماند. 
عنوان آرایش ژئوپلیتیکی بهتشکیل شورای همکاری خلیج    نظیرای  منطقه  هایدگرگونی  ،حاکمیتیدرونْ

با هدف حذف   جنگ خلیجتر از همه رویداد نیز مهمو ای ایران و عراق، حداقلی در غیاب دو قدرت منطقه
کننده ی جنگ ایران و عراق که هر یک بر دیگری اثر فعالعنوان تکمیل پروژهحزب بعث بهصدام حسین و  

 گذاشت. می

از خوشپس    سالهی هشتدوره اولیه، مملو  استقرار  پیروزشدگان حاکم بود، و فرمول  از  بینی در اردوی 
هاشمی   ی سازندگیینهکاببرای تمدید    که   سایه افکنده بود  بر هر تضادی در میانشان   « چنان باهم همه»

  .کسی بود که به اشتباه با آن مخالفت کردتنها  خود او    داشتند، اما  مسابقه   سوم  یرفسنجانی به چهارساله
راندن نیروهای سنتی در  پس از آزمودن نقش کارگزاران »غیرسیاسی« در عقب  کردمیفکر    رفسنجانی

نیروهای سنتی را از سطح میانی    طلبانْکردن طیف اصالح تواند با اضافهسطح میانی مدیریت اجرایی، می
های متوسط و مدرن جامعه و ترویج  سیاست نیز عقب براند؛ و با کنترل و هماهنگی افکار عمومی الیه

ساز خود  ـجامعه را با بوروکراسی دستی دولتلت سیاسی« به موازات »سازندگی« اقتصادی، مسئله»عدا
داری جهانی حل کند، و  ی سرمایهکنندهشده از سوی نهادهای رهبریهای دیکتهدر مسیر تطبیق با روش

صحنهْخود   پشت  قدرت  یمسئله  در  و  درونْ  تثبیت  خارجی  حاکمیتی،  همکاریسیاست  با  ی  حلقه  را 
 ببرد. پیش تر قدرت به سرعت و با آرامی به کوچک

اعتمادبه از  ناشی  هاشمی   نفسغفلت  سپردن  کاذب  از    در  اصالح   سیاسیقدرت  بخشی  و  طلبان  به 
ی اصلی  ی استقرار اولیه، آن هم در شرایطی که هستههای دورهها و انحصارطلبینمایی با تندرویمخالف

کار فراهم آورد. آنان بر اساس تشخیص  جناح محافظه  تحریک مجالی برای  ،  دست نشده بودقدرت هنوز یک
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ی سیاسی رسمی با  خواستند برای تسخیر صحنهسهم خود میه  ی نیروها داشتند، بدیگری که از موازنه
پوپولیستی دوران  ی طیف تندرویی که پیرامون شعارهای شبهترویج »عدالت اقتصادی« از نیروی پراکنده

ی کارگر  ی طبقهماندههای عقببورژوازی سنتی و الیهاولیه بسیج شده بودند، برای نفوذ در خردهاستقرار  
  تضاد جهت  ی انقالب«  خالف تصور »استوانه  برداری کنند. به این ترتیبان شهر و روستا بهرهکشزحمتو  

اصلی که برای پیشبرد امر   دو جناح  من« تغییر کرد.با هم« به فرمول »همه با  شد و فرمول »همهوارونه 
ی ژئوپلیتیک، به نفع جناح خود آگاهانه به سازماندهی مصالح  ی داخلی و هم در حوزهتثبیت، هم در حوزه

ی بحران  ی استقرار اولیه به عنوان سرباز پیاده وارد گردونهباقیمانده از متحدینی پرداختند که در مرحله
احتیاطی دچار این غفلت نیز  طلب« و »تندرو« ــ با بیالح شده بودند ــ به شکل دو طیف افراطی »اص

ها، حریصانه از  شدند که با چنین اقدامی برای خود رقبای پنهانی ساختند که با استفاده از شکاف میان آن
بود، برای سهیم شدن در مناصب اصلی    ی قدرت در دسترشان قرار گرفتهای که در حاشیهعامل عوامفریبی

  88ی رژیم را در سال  کار مجموعهبدون در نظر گرفتن خطر بازی با افکار عمومی  دند، و  قدرت بهره بر
به جاهای باریکی کشاندند. وقتی کار حکومت به استراتژی »از این ستون به آن ستون فرج است« کشیده  

ای تثبیت  برمبنای تاریخ سیاسی جمهوری اسالمی، اگر راه گریزی برافتد.  شده باشد، مدام به خودزنی می
  ی اصلی بر مجموعه   یکی از دو جناح   تسلطتواند  توانست و میجمهوری اسالمی وجود داشته باشد، تنها می

و البته خطرناک   خصمانهیعنی تداوم  باشد، حذف دو طیف پیرامونی خودساخته  و دیگر جناح  مهار و قدرت
 . است بوده جاری ضعف  و شدت با  اسالمی جمهوری  زیست  یحذفی که در تمام طول دوره همان فرایند

طلبی آغاز شد  زمان با پایان دوران اصالح همو    1396از دی    ،از نظر تقویمی  اصلی، بحرانی  یومین دورهد
کلی  هتثبیت داخلی دور شده و بوضعیت  جمهوری اسالمی بیش از پیش از زمانْ   گذشت که باو نشان داد 

الزم   اجتماعی  و  سیاسی  سازوکار  نظر  فاقد  از  است.  متعارف  رژیمی  به  بحران  رژیم  از  گذر  برای 
کننده در جهاد علیه  شرکت  های گوناگون اش از همان آغاز میان طیفحاکمیتی، مهار آتشی که جرقهدرونْ

)گروه رفسنجانی(    لگرای اعتدالیاصو  دو جناح اصلی  تشکیلترها به  روند حذف ضعیف  در و  شده  انقالب زده  
محافظه )گ و  خامنهکار  تکوین    ای( روه  میان  و  ساختاری  دلیل  آنها  تضادی  به  بود،  شده    ی رابطهمنجر 

به خودی    کلی از دسترس خارج شده ودارد، به  بحران  یسه پایهدر    دو تضاد فعال دیگرارگانیکی که با  
 . خود دیگر ناممکن است

ای  در بُعد سیاسی تا اندازه بهمن یخودانگیخته قیام  یجامعه، انقالبی که به پشتوانهـ  دولتزوج  منظر از 
قیام را در  سرانجام    که  زدهآلود و دینهایش در فضای وهمبا کشتار طالیهفقط  و  از کنترل خارج شده  

 که  سیاسی  فضایی  در  بحرانی   ی، اینک پس از نزدیک به چهار دههه بودپراکنده شد  بلعید  اول  یدوره
است، به   کرده زدایی و وهم  نمایان ساختهاز پشت نقاب مشروعیت دینی ا ر اسالمی رژیم  طبقاتی   یچهره

در    بالد؛ این انقالب، کهمی  تر در جامعه طبقاتی روشن  انکشاف   و  کشور   جمعیت  برابرشدنسه  ی پشتوانه
ی  در فرایند توسعهخیال دارد    ،های خیابانی احیا شده استورشای از شزنجیرهاجتماعی به صورت    یبُعد
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انقالبی  ی دوبارهپراکندن آشکار است که . بسپارد تاریخ  یموزه به بحرانش یپایهرژیم دینی را با سهخود 
 با وجود آشوب در ساختار قدرت ناممکن است.  ،کندمیو قوی سازی  خود را پاک کیفیتکه به این 

ضمن    96پیروزی جناح اعتدالی در انتخابات    تنها شش ماه پس از  خیابانی  یهای خودانگیختهشورشبروز  
در انتهای  ی بحرانی اصلی  همزمان آغازگاه دومین دوره  ،طلبیپایان دوران اصالح که مهر تأییدی بود بر  این

بار به شکل بحرانی  اش، اینسیاسیصرفاً    ی استقرار اولیه با ماهیت خالف دوره  بود که  فرایندی چهل ساله
 .کندصحنه را تسخیر می اجتماعی

سلی که افکار عمومی را از سطح  ی گُردهبر گُو کل رژیم  جایگاه خود  سستی  از  جناح اعتداللی با آگاهی  
از خواسته انقالبی،  به سیاست  از سیاست ضدانقالبی    به   میانی  هایالیه  یکارانههای مالحظهبه عمق، 

دست  داد،می  انتقال  کارگر  یطبقه  بنیادی  هایخواسته برای  کامل  آمادگی  سیاست  به  از  شستن 
پروا و علنی در این  رقابت بیکار رسیده بود.  « و وحدت با جناح رقیب محافظه»بد و بدتر   یفریبانهعوام

صابون    88در انتخابات  نیز که    کارمحافظهجناح  بود.  برانداز« میریختن به آسیاب »دشمندوره به معنی آب
ی بازی انتخاباتی نداشت، با  ش خورده بود و از آن پس دیگر اشتیاقی به ادامهگرایش »بد و بدتر« به تن 

ه دلیل نگرانی مشترک  ب  پوپولیستی،در مقابل طیف شبه  های پایانیساعتوجود پیروزی انتخاباتی رقیب در  
ای  گیری بحران سیاست خارجی، بری انقالبی و اوج نهاده به مرحلهاز چگونگی رویارویی با جنبشی گام

مجموعه راهبازسازماندهی  به  رسیدن  و  اولی  در جهت سرکوب  رژیم  تالش  ی  دومی  در  بقا  برای  حلی 
 کرد. می

ی مدعیان خالی دیده بود، این سراسیمگی پوپولیستی که میدان علنی را از همهاز آن سو، اما، طیف شبه
یی بپردازد که در گذشته باید  ی سنگرهاشمرد تا به تسخیر مستقالنه»همگانی« را برای خود غنیمتی می

شدن سیاست »بد کرد؛ سنگرهایی که به دلیل برچیدهکار برای تصرف آنها تقال میبه نیابت جناح محافظه
توسط    1398کرد: سنگر خاموش مجلس یازدهم در  ها دفاع نمیآمد و کسی از آنو بدتر« دیگر به کار نمی

ی  خوردهتوسط ابراهیم رییسی، دو کاندیدای شکست  1400جمهوری در  قالیباف و سنگر پوشالی ریاست
، با سالم و صلوات »تسخیر« شد؛ این بار نه  96طلبی در انتخابات  ی اصالح پوپولیست از مُردهطیف شبه

های ارزنی که از سوی دو جناح اصلی  عنوان دانه، که به1388کار مثل سال  عنوان امانت جناح محافظهبه
 شد.محل پاشیده میاموش کردن صدای خروسی بیجمهوری اسالمی برای خ

ی دوم بحرانی در حالی  ی اصلی رژیم در دورهدست کردن هسته روند ترمیم رهبری و تالش برای یک
شود که جنبش انقالبی متناظر با آن، که به نیروی خودانگیخته پس از دو دهه توانسته خود را از  طی می

کننده  ی رهبریالبی شود، با وضعیتی مواجه است که به دلیل فقدان هستهفاز اصالحات برهاند و وارد فاز انق 
که واقعیت محسوسْ  های مکرر در رودررویی با حکومتی فروپاشیده را تحمل کند. در حالیباید رنج شکست

ی بحران« نجات دهند، وادار  پایهتوانند خود را از کالف سردرگم »سهسران ناالیق حکومتی را که نمی
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گرهایی که  تا به فکر باشند که تمرکز حداقلی را میان خود مهیا کنند، در طرفِ جنبش انقالبی حس  کرده
سیگنال موقعیت  به  واکنش  با  به  بتوانند  که  جنبشی  حقیقت  در  ندارند.  وجود  کنند  تولید  متناسب  هایی 

ید نقش خودِ جنبش ی آگاه است؛ هرچند در محیط استبدادی نبا ی انقالبی عبور کرده فاقد ارادهمرحله
ی انقالبی نادیده گرفت. تداوم  ی عینی برای تکوین ارادهی انقالبی را در فراهم کردن زمینهخودانگیخته

ی نیرو میان رژیم و جنبش را از نظر فرسودگی  تواند موازنهشورش خیابانی در زمان، عاملی است که می
های واقعی  ی الزم برای ایجاد هستهیجاد زمینهرژیم در حفظ رهبری متزلزل در اردوی خود، و از نظر ا

ی  زند. مسئله این است که از طرف عناصر آگاه جنبهکننده در عمل به نفع اردوی انقالب به هم  رهبری
 گرانیگاهی و استراتژیک شورش خیابانی درک شود. 

مضمون   و  شکل  کارگر    یمبارزهآن  همواره  ایران  طبقه  و  اعتصاب  درکه  و  هااعتراضها  صنفی  ی 
  ایپدیده  ،کندبروز میاز پایین    واکنش  یبه مثابهی ما معموالً ناکام یا تقریباً ناکام در جامعه  جویِمسالمت

شرایط استبداد ساختاری به صورت نارس بروز  و در خیزد که از تضاد میان کار و سرمایه برمی  است عادی
را »وضعیت یورتمه«    ی صنفیاین سطح از مبارزه  توانمی  مقام قیاسکند. در وضعیت مشخص ما و در  می

»ارتقا« برای  کوشش  سرمایهنامید.  سرنگونی  برای  ابزاری  به  مبارزه  از  مضمون  این  )سیاست  ی  داری 
ی  آنارشیستی( حتی در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته نیز در تضاد با ظرفیت آن است، چه رسد به جامعه

 استبدادی.داری با ساختار  سرمایه

مقطعی از    تاریخ جنبش کارگری از جمله در کشور خودمان بیهودگی چنین کوششی را نشان داده است. در
از طرف  ی صنفی موجود  ی مبارزهایجاد تشکل سراسری کارگری علنی )نه قانونی( بر پایه  1380ی  دهه

ی کارگر  ی طبقهیگاه مبارزهگران  چون هم  ایحاشیهمارکسیستی    احزاب   « متأثر از فعاالن کارگری» برخی  
برای  »  هانواع کمیتهنرژی مفید افراد فعال خرج ساختن ااباورانه،  ی خوششد. در آن دورهایران تبلیغ می

  ی اگر در همان دوره اراده. ماندن ها باقیگر اسمی از آندیکه در ادامه شد می  « های کارگریایجاد تشکل
  چون هم  یابانیخ  یهاشورش  یگاهیبه خصلت گران  یکیتاکت  ی اهیکه بر اساس نظر  داشت یوجود م  یآگاه

نهفته    یگاه انرژآن  برد،یم  یآن پ  یسازمانده  یو چگونگ  ( ام یعنوان قنه به)  یانقالب   یروش کارآمد مبارزه
نارضا  م  یاسیس  یتیاز  در  توهم    یشهر   عمدتاً  کش زحمتو    ارگر ک  ی هاتوده  انیانباشته  پس  در  که 
  ی سالهستیب  ی دوره  توانستیمحبوس شده بود، م  ورتمهی  تی وضع  نیاز جمله در پس هم  یطلباصالح 

تمومه   گه یطلب ـ اصولگرا ـ دکوتاه کند و شعار »اصالح  یابانیجامعه را به نفع شورش خ یاسیفروکش س
  یطلباصالح   یکه در چاله  یایانرژ  کند،  ریو صحنه را تسخ  خلق  یاجتماع  یبه صورت  84ماجرا« را در سال  

  ی بورژواز واکنش خرده  نیو آخر  ینژادیاحمد  یساله  8  سمیپوپولشدن به سوخت موتور شبهو سپس بدل
 به باد رفت.   یاول دولت حسن روحان یبه آن در چهار ساله یشهر
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های خیابانی متناوب  ، یعنی دورانی که با خودویژگی شورشدر وضعیت پس از اصالحات  آنارشیستی درک  
  وار هنوز امیدای پیشرفت در سازماندهی سراسری موردنظر خودش  شود، بدون ذرهاز دوران قبل متمایز می

اعتصاب های  ها و اعتراضی خصولتی یا تحصنی کارگران چند شرکت ورشکستههای معیشتاست که 
ی  گرانیگاه دائمی جنبش کارگری عمل کند و نیروی محرکه  چونهم،  یا بازنشستگان  صنفی فرهنگیان
نازل »اعتصاب عمومی«  انقالب به شکل   از پیش به  و در جهت آرزوی آن  شود  از آسمان  ها که بیش 

رویایی بدل شده، بساط بورژوازی مستبد اسالمی را از روی زمین بروبد و سوسیالیسم کارگری را جایگزین  
 .آن کند

در  کارکنان شرکت نفت در زمان شاه  اعتصاب    یتوجیه خود مکرراً به نمونهآنارشیستی برای    این آرزوی 
کامالً    که   کند، استنادیاستناد می  بیت چنین اعتصاب عمومیشاهی  به مثابه  1357های پایانی سال  ماه

و تحصن کارکناننابجاست.   نفت  اعتراض  به طور مستقیم    شرکت  زمان  آن  اعتراضات   تحت در    تأثیر 
های فعلی که رهبران کارگری در  افتاد؛ برخالف اعتصاباتفاق    سیاسی  ی مایهخیابانی و از همان آغاز با  

ی اعتصابیون را افراد پیشرو و اساساً کارمندان جوانی تشکیل  مانده قرار دارند، بدنهی عقبی تودهمحاصره
و    1356های  ند و در سالشدرهبری می  مدتاً مارکسیستیع  ییافتهافراد سازمان  تأثیرتحت  که   دادندمی

متشکل شدند و از همان آغاز خواهان سرنگونی حکومت شاه و تشکیل حکومتی دموکراتیک به    1357
 . های صنفی این دوره نداردو هیچ شباهتی به اعتصابرهبری طبقه کارگر بودند 

حاد  ای  که پدیدهداری به طور کل، بلی سرمایهعهدر جام   عادیای  نه پدیدهخیابانی  های  شورش  ،ر مقایسهد
مطرح است که در روند خودانگیخته و طبیعی انتخاب اصلح  ی استبدادی ما  ویژه در جامعهو بحرانی به

در    .استشده    پدیدارپس از گذشت چهار دهه  استبداد ساختاری    تراز بای هممقابلهبرای  روشی    چونهم
بواقع این شورش جنس  هم  1357های سیاسی کارکنان شرکت نفت در سال  ا آن تحصنهای خیابانی 

 های صنفی جاری. ها و اعتراضاست، نه با اعتصاب

ی  ای کوتاه صحنهبه این علت که ناگهان برای دوره،  اشگذشته از کامیابی یا ناکامی نهاییشورش خیابانی،  
  یناگزیر همهکند،  تگاه استبداد وارد میسیاسی جامعه را تسخیر و بنا به طبیعتش فشاری استثنایی به دس

به مضمون و شکل کانونی  خود در عمل  و  کند  میدر جامعه متأثر  را  های دیگر مبارزه  و شکل  هانوممض
در شرایط  که    نامید وضعیت »تاخت مالیم«  توان  میشود. چنین وضعیتی را در مقام قیاس  مبارزه تبدیل می

به حساب آید که وضعیتی مربوط    برای »تاخت چهار نعل«   تدارکاتی  ی دوره  چون همتواند  نفسه میما فی
 یافته است. و سازمان به شورش پیوسته

می  فوران  با  دوم  بحرانی  یدوره مشخص  از  انقالبی  سرنگونی  نیروی  گردآوری  حال  در  جامعه  شود. 
طلب، یا منفعل شده به  بورژوازی اصالح ان دیگر است. خردهکشحمتزی کارگر و  ترین اعضای طبقهآماده

های  با شتاب به دنبال سرو سامان دادن به دو تضاد دیگر، یعنی تنشحکومت    اردوی انقالب پیوسته است. 
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توانند از دینامیسم فاز انقالبی  یک از این دو تضاد نمیدرونی خود و مشکالت خارجی است. با این حال هیچ
های  های امپریالیستی و حکومتطور که برای قدرتبگیرند و تغییرات خود را با آن تنظیم نکنند. همان  کناره

ای مهم است که از نظر استراتژیکی و از نظر ژئوپلتیکی دورنمای خود را به سرنوشت رژیمی گره  منطقه
ها  هم برای هر یک از جناح طور  انتها وارد شود، هماننزنند که هر لحظه ممکن است به گرداب بحرانی بی

تبدیل شده، های حکومتی مهم است که در شرایطی که مجموعهو طیف انقالب  به هدف  ی حکومت 
  1357چنج از کلیت جمهوری اسالمی منفک کنند؛ در ی رژیمی خود را به عنوان بخشی از دستمایهآینده 

های مختلف رژیم سلطنتی ی از طرف بخشکه ورود جامعه به فاز انقالبی آشکار شده بود، شبیه چنین تالش
شد؛ هم از طرف فرماندهان ارتش  کرد انجام گزینی از شاه که به تنهایی رژیم را نمایندگی میبرای دوری

ی ملی قرار داشتند(. در هر حال  های وابسته به جبههشان گروهالیهو هم از طرف سیاسیونی که در منتهی
های ذینفع خارجی و متحدین  های مختلف رژیم و هم برای قدرتها و طیفخبر خوب هم برای جناح 

ی بحران« خواهد بود که در نهایت در گرو سرکوب قطعی  پایهشان، خروج جمهوری اسالمی از »سهمحلی
نمی آرام  بزنگاهی میانقالبی است که هنوز  در  ناآرام کند. در  گیرد و  را  تواند جغرافیای سیاسی منطقه 

گیرد. تبدیل  می  فات درونی و بیرونی جمهوری اسالمی از این تنها تضاد اصلی سرچشمهحقیقت منشأ اختال 
رژیم بحران به رژیم متعارف منوط به حل این تضاد و پرسش است که آیا سرانجام جمهوری اسالمی با  

وری  سرکوب انقالب در ایران خواهد توانست دگردیسی خود را تکمیل کند، یا انقالب با فروپاشاندن جمه
 اش را در فضای نامتناهی تعلیق رها خواهد کرد.  ی مرکزیی بحران با هستهپایهاسالمی، سه

*** 

ای نفت و پتروشیمی  ی اعتصاب کارگران پروژهتوانیم با استفاده از نمونهی طوالنی میاینک با این مقدمه
انگیزه با  خوزستان  هم    آبی،کمی  و شورش  بر  زمانی  نظر  از  مقایسهکه  به  شدند،  دو  منطبق  منظم  ی 

 پردازیم. ی خودانگیخته بمضمون و شکل مبارزه

  انتقال هایطرح   یکه نتیجه  آبیکم  یبه انگیزه  1400تیر ماه   24اعتراض مردم شهرهای اطراف اهواز از 
های  شورشاز    دیگری  ، موج انجامیده  هورالعظیم  و  کرخه  شدن  خشک  به  که  است  هاییسدسازی  و  آب
ناکارآمدی رژیم )بحران    1396بود که از دی  ابانی  خی انباشت انرژی سیاسی خودانگیخته علیه  به علت 

خود را  نشینی در کشور با بیست محله باالترین نرخ حاشیه ثبت در  مرکز استانْعنوان حکومتی در اهواز به
بروز کرد و به سرعت   رژیمنابودی  ها با خواستی شورشبقیهو همانند  به تناوب آغاز شد (دهدنشان می

در تهران، تبریز،  را  های حمایتی  فیایی استان خوزستان گسترده شد و به دنبال خود اعتراضجغرا   یدر پهنه
استان اصفهانشهر، شاهینیزدان  ،الیگودرز  اردبیل، در  بهارستان  اردبیل، ؛  شهر و  برازجان، گناوه،   ، سقز 

 کرج، بجنورد برانگیخت. 
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به    خرداد ماه   29  ای نفت که قبل از رویدادهای خوزستان درصنفی کارگران پروژه  اعتصاب  زماندر این  

و هدف    ده ـ ن، و طرح بیستالیون تومیم  12هایی مثل افزایش کف حقوق به  صورت نامنظم و با هدف
مان  از هی آخری  ، که این خواستههانهایی حذف پیمانکاران دولتی و سرپرستی مستقیم دولت بر پروژه

به علت فقدان    ،نیافتنی بود، آغاز شده بودستو دآغاز به دلیل سطح نازل سازماندهی اعتصاب بلندپروازانه  
آغاز شورش آب   با  به سستی گرایید و  تدریج  به  از توسعه کافی  اعتصابیون، قبل  رهبری متمرکز میان 

ب تحتهخوزستان  و  کلی  گرفت  قرار  فرسایشی  الشعاع  روندی  ردر  تدریج  صورت  به  به  و  باخت  نگ 
 از اعتصاب تنزل یافت.   پیش وضعیت به  متعارف ی های پراکندهاعتراض

  با   که   گرفت  شدت  نیز  رود زاینده  یبحران آب در حوزه  ی دیگر: در این فاصله رویدادهای قابل مقایسه
در بستر    ذینفعان   تحصن   و   زدن   چادر  صورت   به   آن  یآمیز اولیهوجود شکل و ماهیت صنفی و مسالمت

ی  آبی از یک مسئلهو کوشش برای انتقال مسئله کممردم شهر    حمایتسرانجام به دلیل    ،رودخشک زاینده
بدل شد و سرانجام به  غازین آذر ماه  آماه و روزهای  در روزهای پایانی آبانای عمومی  صنفی به مسئله

به علت  )شدن و کور شدن چندین نفر  کشتن چند نفر و زخمیشورش مستقیم خیابانی علیه کل رژیم و  
 شد. منتهی ( زن شلیک سالح ساچمه

ی  دستانه و تعرضی شورشیان در تبدیل مبارزهویژگی شورش خیابانی اصفهان در تولد این خصلت پیش
به مسئله این روحیهمحدود صنفی کشاورزان  تبلیغ علیه  رژیم هم ضمن  بود.  رژیم  ی  ای عمومی علیه 

ترش به شورش خوزستان  و منتسب کردن آن به دشمنان، خالف برخورد صبورانه  هدستانتعرضی و پیش
روحیه از  وحشیانهکه  به سرکوب  تأمل و سراسیمه  بدون  بود،  برخوردار  تعرضی خیلی کمتری  آن  ی  ی 

ترین  عنوان شورشیماند که به  می  شهری پیشتاز باقیپرداخت. این افتخار برای اصفهان به عنوان کالن
 ی کشور هرگونه تردید در مورد اهمیت گرانیگاهی شورش خیابانی را با خون خود زدود. همنطق

تداوم فاصله  این  در دی  )در  معلمان  ماهاعتراض صنفی  اسفند  و  بهمن    درست   اجرای  یبا خواستهرا    ، 
لمان  آزادی مع  یخواسته  البته  و  دیگر  یو چند مطالبه  بازنشستگان ــ  حقوق  سازیهمسان  بندی ــرتبه

نظر  ی مناسبی نیست، زیرا بهدهیم نمونهای که ما انجام میاین نمونه از نظر مقایسه  شاهد بودیم. زندانی  
ی نهفته در این گروه اجتماعی  همانا کاستن از استعداد خودانگیخته  سازماندهیجا نقش  رسد در اینمی

است و »شورای هماهنگی« خالف گرایش انقالبی جاریْ خود را به نهاد ممانعت از تبدیل اعتراض صنفی  
ای از نظر ما با واقعیت  به شورش خیابانی تنزل داده است. از آنجا که احراز چنین نقش »سندیکالیستی«

ی کنترل  ماندن در محدودهتبدادی حاکم در کشور منطبق نیست و شورای هماهنگی با باقیساختار اس
ی خود بلکه حتی در کسب مطالبات صنفی فرهنگیان  گرایانهیک از دو هدف تقلیلرژیم، نه تنها در هیچ

ی امور را  کند سرانجام رشتهجا که خالف جریان پیشرفت انقالبی حرکت مینیز موفق نخواهد بود و از آن
ی  ی فیسبوکش دربارهی شاهدی عینی در صفحهگنجد: به گفتهی ما نمیاز دست خواهد داد، در مقایسه
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ی فرهنگیان با این جمالت آغاز سخن کردند: با توجه به تعهد  تظاهرات سوم اسفند: »مدیر اجرایی برنامه
پلیس، نمی ایم به کس دیگری  ران معرفی کردهعنوان سخنهایی که از پیش به  توانیم به جز آنما به 

گونه عمل کردند و سخنرانان  ی سخنرانی بدهیم و پوزش خواستند. در تظاهرات اول اسفند هم همیناجازه
 زدا را خشنود کنند.«(  ای استصوابی حاکمیتی انتخاب شدند تا حاکمیت قانونبه گونه

 : مقایسه

مردم   یتوده یبا روحیهاز نظر مضمونْ خود را و استمرار باید  شروعصنفی که برای  یبرخالف مبارزه( 1
 جناحی  تضادهای  ناپایداری از  یمانور در دامنهحتی  گری از حکومت و گاه  در مرز مطالبه  هماهنگ کند و

  گذارد گری را پشت سر میمرز مطالبه  از همان بدو تکوین به سرعت   خیابانی  ، شورش نوسان کند  حکومت
  ی مقابلهدر هم شکستن قانون و    ، بهبراندازیشعار    افراد پیرامون ترین  آماده  دن به کانون تجمعِتبدیل شو با  

گذارد. این در حالی است  عمل پا میبه میدان    داروندار رژیمعلیه  پردازد و  می  گرنهادهای سرکوبمستقیم با  
دولت قرار    مستقیم  حذف پیمانکاران و تحت پوشش  ای نفتْکارکنان پروژه  اعتصاب   حداکثر خواستِ  که

در عمل هم نتوانست گامی برای  قدر از توانایی اعتصاب باالتر بود که  حتی این خواست نیز آن  ؛گرفتن بود
بردار تنها جنبه  دآن  نیشکر هفتاعتصاب  ی طور که حداکثر خواستههمان  . داشت  شعاری   یو  تپه،  های 

های گوناگون توانسته است از زیر آن  مالکیت دولتی است که رژیم به شکلهپکو و غیره نیز بازگشت به  
 کند. شانه خالی 

شاکله  هایتجمع،  کارگریهای  اعتصاب(  2 حفظ  برای  صنفی  تظاهرات  حتی  و  به    یصنفی  باید  خود 
صورت تجمع در محل کار و تجمع در مکان معین خارج از محل کار، نظیر مراکز دولتی با قبول تسلط  

این تجمعات    یعمقی تن دهند. بافت ساده های انتظامی و امنیتی، محدود شوند و به سازماندهی کمروینی
اکثریت    یشود تا با سطح مطالبه و روحیهجمعیت خالصه می  یمعموالً به یکی دو سخنران و حضور ساده

سازگار باشد. بنابراین،    هاجوی مورد انتظار آنمعین، قشر معین و ماهیت مسالمت  یکارکنان آن کارخانه
  کنندگان از راهیابد که در جغرافیای مهارشده با فرسودن معترضان و اعتصابدستگاه استبداد مجال می

پاسخکم قطرهاعتنایی؛  و  گویی  اعتراض  موارد  به  کمطوالنی  چکانی  مکررکردن    یدوره  ینتیجهو 
و منحرف و    های جناحیبرداریبهره  شوند؛اقتدارش خارج نمی  یهایی که در مجموع از حیطهاعتراض

های مردم از راه انداختن گناه به گردن این و آن؛ دستگیری و شکنجه و منفرد و  کردن ذهن تودهاقناع
آن را در چارچوب تحمل  صنفی بپردازد و    یفرایند مبارزهمهندسی  کردن تدریجی رهبران مستقیم به  منفعل

با    نفت،   ای کارگران اعتصابی پروژهمثالً    ای بود کهخود نگه دارد. برای گریز از چنین جغرافیای مهارشده
به خانه برگردند و  ترجیح دادند که  ،  مسمای »شورای سازماندهی...«وجود اصرار کانالی تلگرامی با نام بی

نابرابر با نیروی سرکوب اجتناب کنند و هم خود را از معرض    یتا هم از مواجهه  های کار نماننددر محل
با تمایل به خیابان رشد  که در سالهای فرهنگیان  ضااعتریا  .  ترفندهای رژیم دور نگهدارند های قبل 
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ضربمی از  پس  غلبهشستکرد،  و  رژیم  »شورای  گری،  مطالبه  یآگاهانه  یهای  ظرف  در  تدریج  به 
. نهادهای حکومتی  رفته و به اعتراض زیر چتر کنترل رژیم رضایت داده استتحلیل    «هماهنگی فرهنگیان 
در مورد اعتصابات مکرر   طور کههمانای نفت نشان ندادند، اعتصاب کارگران پروژه بهواکنش محسوسی 

اعتنایی، نفوذ و سیاست  بیاغلب از تاکتیک  کردن رهبران،  به موازات دستگیری، شکنجه و منفعلتپه  هفت
 .انداستفاده کرده مردم یچکانی و پیچاندن ذهن تودهقطره

خود در برابر    یحفظ شاکله  کند و برایدر مقابل، شورش خیابانی چون از آغاز صالحیت رژیم را انکار می
ی افراد بر اساس محل  ی، مثل شناساتهاجم حتمی نیروی قهری رژیم و خنثی کردن دستگاه اطالعاتی آن

فضای قابل  استفاده از    تا با  گذاردمیخیابان پا    ینشدهامن و تعریف  ی به منطقهدرنگ  ، بیکار و سکونت
حد امکان با رژیم موازنه کند، مجالی برای    مثل تا  بهشد را برای دفاع و مقابله  قدرت مانور  آن  گسترش

کند که به منظور حفظ برتری اولیه و پیشگیری از خطر  گذارد و آن را ناگزیر میمهندسی رژیم باقی نمی
 نظم خود به سرکوب فوری شورش بپردازد.  یاز دست دادن شالوده

توش و    یه کارگیری فوری همهشود که بای مواجه میالعادهرژیم در مواجهه با شورش با موقعیت فوق
العاده رژیم را وادار  کند. وخامت و فشار موقعیت فوقاش را به او تحمیل میتوان انتظامی، امنیتی و تبلیغاتی

محلیْ از گذشت زمان به  کردن معترضان از طریق کمصنفی که با تاکتیک فرسوده  یکند خالف مبارزهمی
کردن زمان و سرکوب فوری را در دستور کار قرار  ناگزیر تاکتیک کوتاهجا کند، در ایننفع خود استفاده می

شود.  تر شدن زمان ماندن در خیابانْ بر توان شورش افزوده میصنفی با بیش  ی دهد زیرا خالف مبارزهمی
و باالگرفتن اختالفات    کند و باعث فرسودگی نیروهای قهریزمان در موقعیت شورش علیه رژیم عمل می

شورش و کشتن و زخم زدن و دستگیری گسترده    آنی گرایش اصلی رژیم سرکوب    شود.شان میداخلی
در شورش    نام مشخصکشته با    14ــ    دو طرف در اینجا کیفیت اصلی است  سوی  از  خونین  یاست. مبارزه

  ه رفترفته  آن  یبه نحوی که دامنه  اصفهان ــ  ی، و چندین کشته و کورشده در شورش یک روزهخوزستان
مدعی شد که تعداد زیادی از   98خود رژیم در شورش آبان گیرد؛ می نیز را حکومتی نیروهای خود گریبان

 اند. مأمورانش کشته شده

در  واقف است،  و سقف کوتاهش    جنبشپیشاپیش بر ناتوانی    صنفی   ی مبارزه  در مواجهه با  رژیمدر واقع  
  تنها نقطه شروعی اتفاقی است  ای که شورش را آغازیده که بهانه  داندمی  های سیاسیدر شورشکه  حالی

 نهفته است. شساقط کردناستعداد  و در ناخودآگاه شورش

ان جامعه  کشزحمتمنافع خاص گروهی خاص از کارگران و  تأمین    هدفش  که  صنفی  یخالف مبارزه  ( 3
نهانی برای افزایش توان   استعداداقد فکار و به این دلیل های محافظهو دورنمایش منطبق بر توقعات توده

  هدف ،  کندآرایی میی است که در برابر هر اعتراض حتی صنفی بالفاصله صفدستگاه استبدادبا    رویارویی
و دورنمایش منطبق  ان جامعه  کشزحمتو    کارگر   ی عام کل طبقهمنافع  تأمین  شورش سیاسی خودانگیخته  
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ارایی متقابل در برابر استبداد صفبرای    دلیل دارای استعداد نهانیهای انقالبی و به این  بر گرایش توده
محدود   ای که شورش را در دستیابی به هدفعارضهتنها صنفی،  یاست. برعکس محدودیت ذاتی مبارزه

 است.   تحقق این استعداد نهفتهبرای  اش عملیآمادگی میزان کند می

با تضاد  ما  صنفی   یهمبارز  در  کشور  درو  ،در  داردنکه  انشعاب  به  گرایش  ممکن  حد  تا  و  است  ،  گرا 
کنندگان در  و ترکیب شرکت  دارند«شدن  سراسری »  گرایش به های خودانگیخته از نظر طبقاتی  شورش

شود. در حالی که شورشیان اصفهان از همان روز اول خود  ها تنها با خواست سرنگونی رژیم محدود میآن
ارتقا دادند،  را به جوار تحصن صنفی کشاورزان رسا در  ندند و سرانجام آن را به شورشی در سطح شهر 

پروژه کارگران  با اعتصاب  نفت،  که    ای  توهمی  شکل  وجود  به  سازماندهی...«  »شورای  تلگرامی  کانال 
ای است  یک هفتهها تنها اولتیماتومی  ایاعتصاب پروژهزد که  میاز همان روز اول دامن  ای  سرانهسبک 

از آن    ، کارکنان رسمی شرکت نفتشودمی  اصلی  یوارد مرحله  تیر ماه   9در    که با پیوستن کارکنان رسمی
 .بردند پیش را  خود صنفی ی جداگانه مسئله یی جستند و به شکلتبرّ

ب4 دلیل  (  نارضایتیهمگانیه  انباشته    بودن  بر دوری  کشور،  در کلسیاسی  ویژگیعالوه  از  های  گزینی 
و موجب خیزش حمایتی مردم نواحی دیگر    کندعمل می  نیزای  های منطقهشورش در ورای ویژگیصنفی،  

فراهم    در نتیجهواره باعث هراس رژیم و  هم  ها،شورش  یی گسترندهجغرافیاو    اتفاقی  نقطه شروع  شود.می
های اجتماعی مرجع مثل فعاالن مدنی، ورزشکاران،  گروهاز جمله    همگانیگرفتن  زمینه برای روحیهشدن  

یتی و  حما  یبه صدور بیانیهنیز  ها را  و آن  شودمیهنرمندان، نویسندگان، خبرنگاران و غیره در کل کشور  

می اعتراضی  خیابانی  .  انگیزاند تجمع  طبقاتی  جزبهشورش  نظر  نیز    ،از  جغرافیایی  نظر  از 

به   استبدادیسراسری  گرایش  ضد  و  ملی  خصلت  و  دارد  ضد  شدن  خصلت  با  اش 

های  ایحتی در حالتی که مثل اعتصاب پروژهصنفی    یمبارزهکه    در حالی  داری ممزوج است.سرمایه

کاری  افظهمح   یتودهمطالبات خاص    دلیل تنگنایبه  طور طبیعی از نظر جغرافیایی سراسری است،  نفت به
تواند همین وضعیت سراسری طبیعی  اش، حتی نمی، یعنی به دلیل خصلت غیرطبقاتیکه پشت سر دارد

  کارگران   یاعتصاب پراکنده  ی)در دوره  د.دارمرزی   ْتنگو    واگرایی  خود را حفظ کند و از هر دو جنبه آهنگ
  برپا کرد جدایی یفرقهبرای خودش   «هفشایجانی» ای  ای بنام کارگران پروژهای نفت ناگهان پدیدهپروژه

پدیده می  ی و  سوسو  آزادانه  نیز  »بختیاری«  پراکنده.  زدقومی  فرایند  همین  در  اعتصاب،    ی سرانجام، 
طور مستقل با پیمانکارن خود وارد  خورده هر یک بهاعتصابیون مثل لشکر شکست  ی های جداگانهبخش

جا که  ها تا آنداد پس از بازگشت به کار آنبندی شدند که به پیمانکاران اجازه میهای نیممذاکره و توافق
رگران اعتصابی هپکو  یا در گذشته کا را زیر پا بگذارند؛ یعنی روز از نو روزی از نو.    توانند موارد توافقمی

زمان تجمع داشتند با  محتاطانه صف خود را از کارگران همشهری خود در آذرآب حتی در روزی که هم
 (کردند. انتخاب دو محل متفاوت جدا می
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صنفی که در کشورهای دموکراتیک با سراسری شدن قانونی در ابعاد جغرافیایی تداعی    یدر واقع مبارزه
گیرد، در شرایط استبدادی پیشاپیش عقیم است و ناگزیر باید باززایی  خود میبه  یطبقات  یشود و جنبهمی

 شود.

های شورش خیابانی  مزیت  ی دربارهای که در بندهای گذشته  گانهسه  هایخصلتدست دادن  بهدست(  5
ته  خهای صنفی بر شمرده شد، این خصلت مرکب را به شورش خودانگیها و اعتراضنسبت به اعتصاب

را تأمین  انقالبی اجتماعی    ی اولیه  ی بتواند ماده  شرایطیکه در وضعیت مشخص کشور ما در    دهدیم

الزم را فراهم کند، تداوم کافی شورش در زمان و مکان است. دستگاه شرایط  تواند  ای که میزمینهکند.  
انقالب در پاسخْ حد تداومی  کند، و  استبداد خود را بر هرچه کوتاه شدن زمان و مکان شورش متمرکز می
رژیم را در زیر فشار    ی شدهبندیهمرا از شورش خودانگیخته انتظار دارد که در آن بتواند سازماندهی سر

وضعیت حساس شورش، خسته و ناکارآمد کند و خود را از خودانگیختگی مزمنی که به علت تداوم تاریخی  
های خیابانی دوران  ن چنین حدی از مقاومت در شورشاستبداد بدان مبتال است رها کند. هرچند تاکنو

های  صنفی و شورش  ی حاکمیت جمهوری اسالمی وجود نداشته است، ولی با پُر شدن شکاف میان مبارزه
خیابانی از راه سرریز اولی به دسترسی به چنین حدی ممکن است. در آن صورت زمینه برای ایجاد ستادهای 

شود که در مرکز آن کارگران پیشرو متشکل و به نهادهایی تبدیل  میدموکراتیک منطقه محوری مهیا  
های  »سراسری« اعتراض  یرسند تا هم جنبهها به وحدت ارگانیک میشوند که این دو نوع مبارزه در آنمی

از فاز   آنها تقویت شود و هم نصاب زمانی و مکانی شورش خیابانی برای عبور  صنفی تحت هماهنگی 
 طور کلی به دست آید. خودانگیختگی به

  خیابانی انتخاب طبیعی جامعه پس از چهار دهه مقابله با استبداد ساختاری است.  یشورش خودانگیخته  ( 6
را در هر دوره  داروندار استعداد انقالبی جامعه  این است که    ترین دستاورد این مضمون و شکل مبارزه کم

خورد یا راه خود  معین یا شکست می  یود در آن دورهکند و جنبش با تمام توان عینی و ذهنی خمعلوم می
از یک    ؛رو استبهای کور روگرهبا  در محیط استبداد ساختاری میهن ما  ،  صنفی، اما  یمبارزهگشاید.  را می

میان  تواند به تضاد طبقاتی  اش میسرمایه است که در ابعاد نهایی  ی ی عینی مربوط به رابطهطرف ضرورت
شود، و    دار منتهیسرمایه  حکومت  با  کارگر  ی تضاد طبقهو در ایران به  دار  سرمایه  یبقهطکارگر و    ی طبقه

  ی های وسیعی که اکثریت اعضای هر رشتهابزار اصلی پیشبرد این مبارزه، یعنی اتحادیهاز طرف دیگر  
  وجودبا  صنفی،    یخودانگیخته  . جنبشصنعتی را در بر بگیرد به علت تسلط استبداد مطلق ناممکن است

که  یابد  نمیوجود حکومتی    که از نظر سیاسی امکان متناظر با خود را درعلت    اینبه    اش،عینی  ناگزیری
رود و از دستیابی به  وا می  همواره   را داشته باشدجویانه با آن  و واکنش مسالمتمبادله و کنش    استعداد
صنفی    یماند. پس مبارزهکارگر باز میاین نوع جنبش، یعنی رفع پراکندگی در میان طبقه  یویژه  مزیت

اندامکه   آمیز آن برای  و بخشی از سازوکار رقابت  داریسرمایه  ی های ارگانیک جامعهدر نهایت یکی از 
مزد کاهش  به  بورژوازی  دائمی  گرایش  با  طبقه  مقابله  طرف  است،   یاز  طبیعت    کارگر  به    یویژهبنا 
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ما سرمایه کشور  در  استبدادی  سرمایه  داری  بر  دولتی  انحصار  بازتاب  عنوان  نافی    ی به  و  اجتماعی  کل 
ماندن  عقیم  موجب   گفتهپیش  . تضادآیداز آب در میمد  آمفلوج و ناکاردر ایفای نقش خود  ،  هرگونه رقابت

 . است ئم به خود مستقل و قاصنفی   یمبارزه

داری است  در حالی که شورش خودانگیخته واکنشی سیاسی در پیوند طبیعی با استبداد ساختاری سرمایه
برابر آن قرار می در  با    صنفیْ  یمبارزهگیرد،  که مستقیماً  باواسطه  پیوند  در  اقتصادی است که  واکنشی 

در روندی  یا باید  صنفی    ی آن قرار گیرد. مبارزهتواند مستقیماً در موازنه با  استبداد ساختاری است و نمی
های  زنیو چانهها  توده  یروی از روحیهخود را در سطح ماقبل سندیکالیسم همراه با دنبالهناقص نازایی  

  هایاتحادیهتواند در  ناپذیری جمهوری اسالمی حتی نمیبه علت تثبیت  کهبازتولید کند  اقتصادی    یبیهوده
  ی الیه  ی تنگنای ساختار استبدادی راه عبوری بیابد که بتواند با اتکا به روحیه  ازا باید  ، یآرام بگیردزرد  

هماهنگ    جامعه   انقالبی  حیات  با   خیابانی  های شورش  با  معین   ترکیبی  در   کارگر  ی طبقه  پیشرو   و   متوسط
   امکان پیش بردن تضاد مخصوص به خود را نیز فراهم کند.شود و از این مسیر  
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 د یجد کی استراتژ  یحزب ـ علم در مرحله

 

 2022  آوریل 14

 الباربرا  دو ی: گوئینوشته

 ی: مهرزاد شجاعیترجمه

 

مترجم: سال    توضیح  در  پارودی  لورنزو  و  چروتو  دردر    1957آرریگو  ی  توسعه  یبارهتزهایی 
تزهای  موسوم به    ی حزب انقالبیی ضدانقالبی و توسعهامپریالیستی، مدت زمان مرحله

که دو سوم جهان هنوز وارد مناسبات  به دلیل این  ،از بحران جنگ جهانی دوم  پس  کنند کهاستدالل می  5۷

ها امکان وقوع  تا دهه  داری را شاهد خواهیم بود وای طوالنی از رشد سرمایهداری نشده است، دورهسرمایه
.  هرگونه بحران اساسی امپریالیسم و در نتیجه امکان موفقیت هرگونه انقالب سوسیالیستی منتفی است

پیش میچروتو  انقالبکه  کند  بینی  شاهد  دوره  این  بورژوادر  در  ـ    های  ضداستعماری  و  دموکراتیک 
های  ظهور قدرت)های امپریالیستی  ن قدرتی تغییر روابط بیکشورهای مستعمره خواهیم بود که خود نتیجه

های بعد با  چروتو در سال.  داری استو در نتیجه گسترش روابط سرمایه(  های قدیمیجدید و نزول قدرت
ی  جنگ سرد و توصیف جهان به عنوان صحنه  پیرامونبرخالف گفتار رایج  «  امپریالیسم واحد»طرح مفهوم  
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داری کشورهای به اصطالح  ستی یا سه جهان بر ماهیت سرمایهداری و سوسیالیرقابت دو بلوک سرمایه
و   کندمیو ماهیت امپریالیستی اتحاد جماهیر شوروی تأکید ( ...شوروی، چین، کوبا، کره و )سوسیالیستی 

چروتو جنگ سرد را    چنین هم.  داندامپریالیسم لنین آن را منطبق بر واقعیت تجربی می  ی با تاکید بر نظریه
های رقیب اروپایی به خصوص  دو قدرت امپریالیستی شوروی و آمریکا برای مقابله با اتحاد قدرت«  توافق»

الیستی نوظهور،  های امپری ظهور قدرت  و  ها بعد، با فروپاشی شوروی، اتحاد مجدد آلماندهه.  داندآلمان می
این دوره اتمام رسیده است و در سال  به خصوص چین،  به  ی  مرحله»از    2004ی طوالنی ضدانقالبی 

مبارزات  پیشگفتار بر چاپ هفتم کتاب     یمتن زیر ترجمه.  آیدسخن به میان می«  استراتژیکی جدید
 .  چاپ شده است 2021است که در دسامبر   طبقاتی و حزب انقالبی

* * * 

ی  مرحله»در عراق به راه انداخت، اقدامی قطعی بود که    2003که ایاالت متحده در سال    «جنگ انتخابی »
این جنگ حاصل تصمیم واشنگتن برای به تأخیر انداختن زمان ظهور  .  را آغاز کرد  « استراتژیک جدیدی

ی  های قاطع اتحادیه، و گام( WTO)امپریالیستی پکن بود و به دنبال ورود چین به سازمان تجارت جهانی  
 [ 1].اروپا برای ایجاد واحد پولی یورو و قدرت پولی فدرال روی داد

استدالل کردیم که آن وضعیت منازعه، در    مبارزات طبقاتی و حزب انقالبی ی چاپ ششم  در مقدمه

ی  ی طوالنی توسعهبینی یک چرخهدر پیش  195۷تزهای  مقایسه با پنجاه سال پیش از خود، که در  

 است:   ( inedito strategico) «ی استراتژیک سابقهامر بی»داری تصریح شده بود، یک سرمایه
حل مبارزه در بازارهای جهانی ادامه دارد،  تن راههای امپریالیستی در حال حاضر برای یافتضادهای قدرت»

ی استراتژیک  ی پایانی بر چرخهاما ظهور امپریالیستی چین تغییری کیفی است که از نظر مفهومی نقطه
 .« است  “ 1957تزهای ”

آن زمان الزم  برای تکمیل    « یک نسل»این واقعیت که آن فرآیند هنوز در سطح عملی تکمیل نشده و  
در ارزیابی پیشرفت منازعه با ظهور حادتر تضادهای آن و    «توجه سیاسی» و    « دقت علمی»، مستلزم است

الوقوع  ستی قریبهای امپریالیبین قدرت  برهم خوردن نظم اگر  .  وظایف ناشی از آن برای حزب انقالبی بود
 [ 2] :نیز دیگر قابل تصور نبود ی لیبرالیسم امپریالیستیچرخهی نبود، در عوض ادامه

و    1950های  در یک ارزیابی کمی بسیار کلّی، ظهور اروپا و ژاپن در مقابل ایاالت متّحده آمریکا در دهه»
تفاوت  .  رفته داشت همایاالت متحده رویهمان نسبت ظهور چین امروزی را در مقایسه با اروپا و    1960

توسعه زمان  آن  در  که  است  این  پساساسی  در  امپریالیستی  سوم”ی  زمینهی  در    “دو  جهان  جمعیت 
 . ی آسیا روی داد، امروز این فضا به تقریباً یک سوم کاهش یافته است ماندههای عقببخش
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به وجود خواهد    “1957تزهای  ”ارچوب استراتژیک  که از این ترکیب تداوم و تغییر در چ  “های جزئی بحران”
ای بازیگران دولتی جدید، و جهانی که  ی قارهاندازه.  ی اختالف خواهد بودسابقهاین خصلت بی  بازتاب آمد،  

بحران این  مجدد  حل  نیست،  نامحدود  بیشتر  گسترش  برای  در  دیگر  را  منافع  شبکه” ها  جهانی  ی 
 . کندکارتل لیبرالیسم امپریالیستی است، بسیار دشوارتر می، که امروز “امپریالیستی

دوم دیگر قدرتبه چین و در وهله  « ی جمعیتی و قدرت دولتاندازه»تحت آن شرایط جدید،   های  ی 
قدرتی رو به رشد برای محدود کردن دسترسی به بازار داخلی خود و تقاضای تقسیم  »نوظهور مانند هند،  

 «. دهدمجدد بازار جهانی می

از شرایط جدید  دو نتیجه اروپا  گیری در سطح نظری و سیاسی برای وظایف حزب در ریشه دواندن در 
برای حزب انقالبی، مسائل دولت و استراتژی، یعنی دینامیک امپریالیستی  »نخست،  .  شودمنازعه ناشی می

جدید منازعه، که دقیقاً تعادل  در سطح  »باید    ،«شودی نابرابر منجر به برهم خوردن تعادل میکه در توسعه
ویژگی مبارزات طبقاتی و تغییرات  » دوم،  .  طرح شود  «ای است های قارهو بر هم خوردن نظم بین قدرت

به    «اجتماعی پیش،  از  بیش  اروپا،  قاره»در  می«  ای روابط  ایدئولوژی» :  شودوابسته  با  های  مخالفت 
  « شهرهای اروپاعلم، سازمان متمرکز بر استراتژی در کالن  ـ  گرایی امپریالیستی برای استقرار حزباروپایی

ی  انداز پرولتاریای جهانی، توسعه چشم  پیرامون.  شدخواهد  «  ی عملی جدید در دستور کاروظیفه»تبدیل به  
خواهد بود، و این   «ی وسیع دهقانیجذب نیروی کار از ذخیره»امپریالیستی در چین و سایر مناطق شاهد  

در عین حال، در بازتاب  .  تغییر خواهد داد[  به نفع پرولتاریا]را عمیقاً    «نی قدرت بین طبقات روابط جها»امر 
قرار    «فشار چین بر تعادل جهانی »ای تحت تأثیر  ها، این امر به طور فزایندهنظم جهانی در میان قدرت

 . خواهد گرفت

توان فهمید که آن نظام  از آن زمان به راحتی میبعد  بیش از پانزده سال  .  چنان بود  2004وضعیت در پاییز  
چه  آن  دو بحران جهانی، .  شودتأیید میکامالً    الملل،در روابط بین  بحران نظم تحلیلی تا چه حد، با تشدید  

،  2020در سال    گیری قرنبحران همهنامیدیم و    2007ـ2008های  در سال  بحران روابط جهانیما آن را  
در واقع، ورود چین به مناقشه به آن رسمیت بخشیده است، و  .  به کل روند شتابی شگرف بخشیده است

.  ی تسلیح مجدد را برانگیخته استی مسابقههای پکن برای یک نیروی نظامی در سطح جهانی جرقهطرح 
و  مواجهه چین  امپریالیسم  با  واقعی  واشن  چنینهمی  بین  انبر  از  استراتژیک  فرار  مشکل  پکن،  و  گتن 

است اروپایی  کالن.  امپریالیسم  تمام  برنامهدر  مجدد،  تسلیح  کنار  در  امپریالیسم،  عظیم  شهرهای  های 
ای حتی زند که خبر از پانزده سال آیندهمیی استراتژیک جدید رقم  مرحلهرا در    گام دومی دولت  مداخله
 . دهدتر میطوفانی

مبارزات  »های جدید مناقشه مستلزم توجه ویژه به فصل سوم  ردیم که ویژگیما استدالل ک   2004در سال  
استراتژی است «طبقاتی و حزب انقالبی با  یعنی فصل مرتبط  ،  استراتژیـ    ، در حزبعلمـ    حزبدر  .  ، 
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ها با  های مسمومی است که تودهجهانی، مبارزه با ایدئولوژی کشمکش ی سابقهحل مقابله با شرایط بیراه
کننده  اروپای محافظتدموکراسی غرب در برابر اقتدارگرایی چین،  لیبرال:  ها بسیج و متعصب خواهند شدآن
پکن، حتی یک    در تکنولوژیکی  تهدید  برابر غول  زیستامپریالیسم طرفدار محیطسوسیالبرابر  های  در 

 . زیست هستندحال تخریب محیطآسیایی که در 

در  .  است   طرحـ   حزبی لنینیستی حزب، یعنی ، اما تأیید دیگری بر نظریهگیری قرنبحران همهی  تجربه
آن»کتاب   ما سیاست  و  نبرد  نتیجه«  ها  آن  از  است   طرحم گیری  حلقه:  شده  واقعی  گرفتن  دست  ی  در 
است؛ در   ناپذیربینیرویارویی با یک بحران ناگهانی و پیشحلی ثابت شده برای  ی سازمان راهکنندهمتصل

های  دهد تا انرژیها اجازه میکرده است و به آن  « دیدهآب»و  «آموزش داده» واقع، آن بحران مبارزان را  
های جدید، با وجود آن  نسل.  آوری و هدایت کننداند جمعی ما ظاهر شدهای را که در طبقهغیرمنتظره

خیز است  ای حادثههاست، قادر خواهند بود با دورانی که به طور فزایندهتی که پشت سر آنی حیاتجربه
گیری هستند، به  ، در نبردهای جدیدی که در حال شکل«مبارزات طبقاتی و حزب انقالبی. »مواجه شوند

 .شودعنوان متنی حیاتی تأیید می

 

  scienza nella nuova fase با عنوان  Guido La Barberaگفتار  ای است از پیش ترجمه   ی حاضر مقاله   *
strategica-Il partito    بر ویراست هفتم کتابlotte di classe e partito rivoluzionario   اثرArrigo 

Cervetto شود: . این مقاله در لینک زیر یافته می 
https://www.edizionilottacomunista.com / 

 : هایادداشت 

(  یورو)به سازمان تجارت جهانی وارد شد و واحد پولی مشترک اروپا    1999نوامبر    15جمهوری خلق چین در تاریخ    [. 1]
 . . ـ مآغاز شد   2003مارس    20تجاوز ایاالت متحده امریکا به عراق در  .  شروع به کار کرد  2002ی  از اول ژانویه در عمل  

گرایی در حال  و مداخله (  ی دولت در اقتصاد عدم مداخله )های لیبرالیسم  داری همواره بین چرخه توجه شود که سرمایه   [. 2]
الیستی در سطح جهانی و وضعیت نیروهای طبقاتی در داخل شاهد ترکیب  نوسان است و با توجه به وضعیت نیروهای امپری 

ی  تواند به بیراهه می «  نقد نئولیبرالیسم»دانیم که  این تذکر را از این جهت الزم می .  مقادیر مختلفی از این دو چرخه هستیم
های امپریالیستی و لزوم  دم قدرتکه با پیشرفت تصا  ــها در اقتصاد، اقتصاد کینزی و دولت رفاه  ی دولتتوجیه مداخله 

 . ـ م. بیانجامد ــاجماع داخلی برای آمادگیِ جنگ هرچه بیشتر شاهد آن خواهیم بود 
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 دیدی توس  یتله ایآرماگدون 

 ت یاز توهم تا واقع

 

 2022آوریل   16

 ی زمان  ومرثی: کینوشته

 

 لشکرها  ی تجمع شده پیشگویی   مکان   آرماگدون  مسیحی،   مقدس   کتاب   جدید   عهد   در   مکاشفه  کتاب   اساس  بر 
. شودمی   تفسیر   نمادین   یا   اللفظی تحت   مکانی   عنوان   به   مختلف   های شکل   به   که   است  آخرالزمان   در   نبرد   برای 
 کالم  در .  شود می   استفاده   جهان   پایان   سناریوی   هر  به  اشاره  برای   عام   معنای  به   چنین هم   اصطالح   این 

 .است   شده  یاد  احادیث  در (  بزرگ  نبرد)   الکبری الملحمه  یا  حرمجدون   از نیز   اسالمی 

 روسیه
های جهانی بوده است. امپراتوری ی رقابت های صحنه واره یکی از قدرت سال گذشته هم روسیه در سیصد  

شود. این امپراتوری از ها، سومین امپراتوری تاریخ از لحاظ وسعت محسوب می روسیه پس از بریتانیا و مغول 
 1917ی  در فوریه که  هایی از آسیا، اروپا و آمریکا حکومت راند تا این سال بر بخش   196به مدت    1721سال  

 ها سرنگون شد. توسط بلشویک 
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دوره  آغاز  و  جهانی  دوم  جنگ  پایان  از  غرب، پس  و  شرق  محور  دو  به  جهان  تقسیم  و  سرد  جنگ  ی 
داری جهانی که شامل گروه ایاالت متحده/کانادا، اروپای غربی و ژاپن بود نه تنها متعهد به حفظ سرمایه 

المللی پول و ناتو( که برای تضمین هژمونی خود بنا وق بین موسسات ساختگی )شامل بانک جهانی، صند
بهایی    کرده  هر  به  بلکه  از به  بودند،  پس  لیبرال  جهانی  نظم  یا  پساوستفالن  سیستم  و حفظ  ادامه  دنبال 

تاکنون در جهان   1990سرنگونی شوروی و حذف آن کشور در نظام جهانی هستند. امپریالیسم عریان که از  
 قطبی ایاالت متحده شده بود.منجر به برتری تک رخ نموده  

به وقوع پیوست،   2014مارس    16پرسی در تاریخ  پس از الحاق کریمه به فدراسیون روسیه که طی روند همه 
روسیه گامی سترگ در تبدیل شدن دوباره به قدرتی بزرگ در جهان برداشت، هرچند که پوتین طی نطقی 

شدن به یک ابرقدرت اعالم کرد که روسیه تمایلی به تبدیل   2015سال    در نشست اقتصادی سن پترزبورگ در 
وزن خود اش به آن کشور احترام بگذارند و روسیه را هم المللی ندارد و فقط خواهان آن است که شرکای بین 

 بدانند.

ی نه فروش است، با این تفاوت که دام هر ابژه دیگری کاالیی قابل   چونهم داری، جنگ  در دنیای سرمایه 
داری شود. جنگ در ظاهر تنفس عمیقی در بحران سرمایه ی آْن صنایع گوناگونی را شامل می ارزش افزوده 
تر. به بیان دیگر باید گفت آید، اما در واقعیت پلی است برای ورود به بحرانی بزرگ نظر می ه  برای رشد ب 

داری تا چه اندازه حاضر ست که سرمایه جا داری بر ایجاد بحران استوار است. سوال اساسی این حیات سرمایه 
تر تا کجا حاضرند جهان و به ی بیش به ایجاد بحران است؟ و گردانندگان این سیستم برای انباشت سرمایه 

جا که هستی خود را به خطر نیندازند. تبع آن خود را در بحران فرو ببرند؟ از منظر منطق جواب این است تا آن 
گزین در خطر ببیند چی؟ آیا جهان کنونی هستی خود را در برابر یک سیستم جای   داریولی اگر جهان سرمایه 

تواند این واقعیت را بپذیرد که در برابر امپریالیسم چین رو به افول است و ابزاری برای مقابله داری می سرمایه 
 یا شکست آن در اختیار ندارد؟ 

 ی توسیدیدچین: تله 

ی صنعتی، اقتصادی و مالی چین را ندارد، ولی درصدد مقابله با توسعه داری غربی قابلیت  بدون شک سرمایه 
رغم تبدیل شدنش محدودکردن رشد اقتصادی این کشور بوده تا مانع از عزم آن برای تغییر نظم جهانی به 

 د.شو   به یک قدرت جهانی 

ل شرقی است. یک ان غربی در مواجهه با یک کشور مستق مندقدرت ای بارز از برخورد قهرآمیز  چین نمونه 
ها برای مردم چین بود که اوج این های تریاک تا جنگ جهانی دوم میراث آن قرن تحقیر از زمان جنگ 

توسط نیروهای بریتانیا صورت گرفت.   1860های تابستانی امپراتور چین در سال  تحقیر با آتش زدن کاخ 
ت؟ تجارت، عامل اصلی این خشونت بود. ای پشت این حجم از تحقیر وجود داشته اس شاید بپرسید چه انگیزه 
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المللی تجارت عاملی شد برای اشغال چین البته بهتر است بگوییم وادار کردن چین به تبعیت از نظم بین 
 و سرکوب جنبش یهیتوان.  1900کشور اروپایی در سال  8توسط 

پایی با چین قرن نوزدهم رهای ارو و پیمانانش همان برخورد را که بریتانیا و کشاکنون ایاالت متحده و هم 
گرفته  پیش  در  دادند  نسخه   اند انجام  اعمال  با  نرم اما  زمینه ای  در  کشور  این  محدودکردن  یعنی  های تر، 

داری اقتصادی، ژئوپولیتیک و نظامی. هدف این کار وادار کردن چین به گردن نهادن به نظم انحصاری سرمایه 
 ور است.محالمللی قانون مالی یا تابعیت از نظم بین 

طلب جهان معاصر به جای ایاالت متحده معرفی کنیم. با هنوز خیلی زود است که چین را به عنوان سلطه 
 توان دید.های مختلف به سادگی برتری ایاالت متحده را به کشوری نظیر چین می نگاهی به عرصه 

ناوگان هواپیمابر دنیا متعلق به این ترین  پایگاه نظامی دارد و بزرگ   800ایاالت متحده در جهان بیش از  
داند نیروی نظامی کشور است. آمریکا حتی در تایوان که چین همیشه آن را جزء الینفک خاک خود می 

مستقر کرده است. اهمیت این امر آن چنان است که چین این عمل را به مثابه بازی با آتش برای آمریکا 
بخشی از سیاست مهار و محدود کردن چین بوده که هدف از آن تلقی کرده است. این عملیات روانی آمریکا  

خشمگین کردن چین برای اقدام به واکنش نظامی برای کند نمودن رشد اقتصادی و به بیان دیگر تحمیل 
ناآرام جلوه دادن این کشور جهت خروج شرکت کردن هزینه  با  بین های بسیار سنگین  المللی و فرار های 

 سرمایه از چین است.

برابر   3میلیارد دالری خود )  768ی نظامی  میلیارد دالر از بودجه   4/7ما آمریکا در عمل با اختصاص مبلغ  ا 
ی نظامی چین( به طرح بازدارندگی در اقیانوس آرام، که صراحتًا هدف آن را حراست از تایوان در برابر بودجه 

. آمریکا با این کار تهدیدی بالقوه برای چین عنوان کرده، عماًل وارد فاز تهاجمی علیه این کشور شده است 
ی راه حریم امنیتی چین و به تبع آن امنیت جهان است که هدف غایی آن توقف یا تاخیر در عملیات پروژه 

ی کشورهای آسیایی، ( است که ارتباط و همکاری چندگانه one belt one roadابریشم جدید چین ) 
فتار حزب کمونیست چین تا این لحظه بسیار منطقی و به دور از هرگونه ر گیرد.  بر می   آفریقایی و اروپایی را در 

تنش نظامی بوده و از طرفی با وارد نشدن به بازی آمریکا و متحدانش امکان عملیاتی کردن جنگ سرد علیه 
 این کشور را خنثی نموده است.

زمینه  در  چین  از عرصه وضعیت  بهتر  بسیار  تکنولوژی  آمریی  به  نسبت  نظامی  با ی  این کشور  است.  کا 
اینترنت  توسعه  اینترنت برای آمریکا است، تا آن عمال تهدیدی در عرصه   5Gی  اجازه ی  ی نصب جا که 
ی نسل پنجم اینترنت باعث پیشرفت های آن در آمریکا از سوی کنگره رد شد. از طرف دیگر، توسعه دکل 

های هوشمند نوردی، حمل و نقل، گوشی ی هوش مصنوعی و کاربرد آن در صنایع فضا سریع چین در زمینه 
های جراحی از راه دور و سیستم خودران ی الکترونیکی مانند دستگاه های پیشرفته و ارتباط انسان با دستگاه 

ها شده که خود رقیبی جدی برای آمریکا است. از تبعات منفی پیشرفت تکنولوژیکی چین در این اتومبیل 
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ی عربی و قطر با شرکت ی عربستان سعودی، امارات متحده کاری گسترده توان به هم زمینه برای آمریکا می 
ها متحدان سنتی آمریکا نیز هستند جهت تجهیز و راه اندازی کشور که بعضی از آن   80هواوی و نیز بیش از  

5G  اینک متحدان سنتی آمریکا در خلیج فارس شریک تجاری تکنولوژی چین اشاره کرد   در این کشورها .
شود ی خلیج فارس زمانی مشخص می ها بین چین و سه کشور عربی حاشیه اهمیت این همکاری   اند. شده 

ها و آوری داده تواند با جمع ها ساخت آمریکا بوده و چین می تر تجهیزات نظامی و امنیتی آن که بدانیم بیش 
د اطالعات افراد درگیر توان ها دست یابد بلکه می سرقت تکنولوژی این تجهیزات نه تنها به فناوری ساخت آن 

ای نزدیک از نظر نظامی و در ساخت تجهیزات را به دست بیاورد. پس دور از انتظار نیست که چین در آینده 
ی شرکت صنایع فضایی به آمریکا تنه بزند. واکنش آمریکا به این موفقیت چین طبق معمول تحریم گسترده 

 شرکت در کانادا بود.  و حتی بازداشت مدیر مالی این  2018هواوی در سال  

 ناتواحیای  
و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از منظر منتقدان، سازمان ناتو عماًل دشمنی برای توجیه   1991از سال  

سیطره ادامه  تحت  جهانی  در  و  نداشت  خود  حیات  کوچه ی  الت  نئولیبرالیسم  اما ی  بود.  شده  خلوت  ی 
ی جمعی کشورهای عضو ناتو که یورویی برای این سازمان و بودجه میلیارد  1/ 5ی نظامی تخصیص بودجه 

ای وضعیت آرایش جنگی را تداعی می کند. به رسد، به گونه می   2022تریلیون دالر برای سال    1به بیش از  
ی نظامی کشورهای عضو ناتوی آسیایی میلیارد دالر دیگر را اضافه کرد که شامل بودجه   144این اعداد باید  

 (Quad )  .یعنی ژاپن، استرالیا، هند و ایاالت متحده است 

بینیم نشان از اجرای استراتژی دور نگه داشتن ناتو از این روزها تصویری که از شرایط جنگ در اوکراین می 
تاریخ  محدوده  در  ناتو  است.  چین  قدرت  کشورهای   10ی  در  را  خود  نظامی  توان  که  کرد  اعالم  آوریل 
یعنی بخشی از تسلیحات و تجهیزاتی که ی اوکراین که عضو  همسایه  ناتو هستند، مضاعف خواهد کرد. 

می  متحده  صرف ایاالت  نماید،  گسیل  چین  دریای  به  چین  نظامی  ـ  اقتصادی  رشد  مهار  برای  خواست 
زمان شده ی روسیه خواهد شد. سیاست تضعیف روند پیشروی ناتو به شرق، هم نیرومندتر کردن ناتو در جبهه 

ای از عزم امپریالیسم شرقی برای هماوردی با ی تجهیرات نظامی اتمی چین که نشانه د توسعه با تسریع رون 
ی جنگ اوکراین، اروپا را در حالتی رقیب غربی خود است. از طرفی دیگر بازیگردانی چین در پشت صحنه 

کردن گاز روسیه   دانیم تأمین و جایگزین گونه که می مستاصل برای تأمین انرژی گاز قرار داده است. همان 
برای اروپا اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت خواهد بود. جایگزینی گاز ایاالت متحده برای اروپا عالوه بر 

ی آن باالتر خواهد رفت. وضعیتی که در شده بر بودن بسیار پرهزینه خواهد بود و در نهایت قیمت تمام زمان 
از افزایش بهای گاز ی اروپای نهایت باعث کاهش رشد اقتصادی در منطقه  نارضایتی مردم  ناتو و حتی  ی 

انداختن جنگ سوریه به اتمام رسید و خواهد شد. سناریوی جایگزینی گاز قطر نیز عماًل یک دهه پیش با راه 
بودن یا حتی دائمی بودن چین از روسیه خواهد خواست طوالنی چه  آن   پذیر نیست. تکرار آن پروژه نیز امکان 

صرف بخش شرقی و جنوب این کشور )یا قسمتی از آن( جهت تسلط بر دریای سیاه است جنگ اوکراین با ت 
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ابریشم جدید چین در مبادالت و معادالت اقتصادی و لجستیکی در شرق اروپا که نقطه  راه  ی مهمی از 

به   2022، دو کشور فنالند و سوئد تا آخر سال  تایمز ی  آید. از طرفی دیگر طبق اعالم روزنامه شمار می به 

که مد نظرش بوده رسیده، یعنی دور نگه داشتن ناتو از چه  آن   توان گفت چین بهناتو خواهند پیوست. می 
 ی حائل مابین چین ـ روسیه در برابر اوکراین ـ ناتو است.ی قدرت خود و ایجاد منطقه محدوده 

 اوکراینزدایی  اوکراینی 
جمهوری خلق اوکراین اعالم موجودیت   1917ژوئن    10در روسیه، در تاریخ    1917ی  به دنبال انقالب فوریه 

 5/17استقالل خود را اعالم کرد. در آخرین سرشماری حدود    1918ژانویه    25کرد و در نهایت در تاریخ  
تبار و مابقی اقوام دیگر هستند. درصد اوکراینی   78دهند و  ها تشکیل می درصد جمعیت اوکراین را روس 

ها، اوکراین را به های گذشته و تشابه فرهنگی آن ها در طول سده اوکرایینی   ها و روابط بسیار نزدیک روس 
های این کشور کشوری آرام و حتی مهاجرپذیر تبدیل کرد و دانشجویان زیادی را از تمام دنیا به دانشگاه 

 جذب نمود.

یا به روسیه نزدیک هایی را به خود دیده که  تاکنون، اوکراین دولت   1991پس از فروپاشی شوروی و از سال  
سال گذشته دو نقطه عطف در تاریخ این کشور روی داد که   30ی اروپا. اما در  بوده یا به آمریکا و اتحادیه 
و   2004ور شدن جنگ کنونی اوکراین و روسیه داشته است: انقالب نارنجی سال  تاثیر بسیار مهمی در شعله 

 .2014اشغال کریمه در مارس 

ی که در بخارست برگزار شد، والدیمیر پوتین آشکارا به آمریکا درباره   2008و در سال  پیش از نشست سران نات 
عاون امور سیاسی وزارت پیوستن اوکراین به ناتو هشدار داده بود. او در تماس با ویلیام برنز که در آن زمان م 

عنوان ستون اتحاد جماهیر ی باراک اوباما بود اظهار داشت که از نظر کرملین پیوستن اوکراین به  امورخارجه 
که چه کسی در آید و جدا از این شوروی سابق و با پیوندهای عمیق با روسیه به ناتو، خط قرمز به حساب می 

 ناپذیر خواهد بود.کرملین بر مسند قدرت نشسته باشد این امر تحمل 

دار شرق اوکراین های دامنه و پایان دادن به درگیری والدیمیر زلنسکی با شعار مبارزه با فساد   2019در سال 
از جو بایدن خواست تا درخواست پیوستن اوکراین به ناتو را تسریع  2021در انتخابات پیروز شد و در ژانویه 

نویس توافق به آمریکا و ناتو دو پیش   2021بخشد. تقریبا یک سال پس از این درخواست، مسکو در دسامبر  
ها شد که با جواب رد صریح آمریکا و ای از طرف آن ای امنیتی منطقه ه ها خواستار تضمین ارائه داد و در آن 

ی آمریکا و روسیه در گو با مسکو بودند. یک ماه بعد وزرای خارجه و خواستار گفت ها  رو شد اما آن ه ناتو روب
هایش ه توجهی آمریکا به دغدغای در پی نداشت. پوتین پس از اطمینان کامل از بی ژنو دیدار کردند که نتیجه 

ی المپیک زمستانی پکن به دیدار شی جین پینگ رفت و در انتها در اوکراین، درست پیش از مراسم افتتاحیه 
ای مشترک اعالم کردند که »دوستی بین دو کشور هیچ محدودیتی ندارد.« این جمله گویی چراغ در بیانیه 

است، البته با ذکر این نکته که تجاوز   سبز به پوتین برای تهاجم به اوکراین و حمایت شی جین پینگ از او 
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به اوکراین باید بعد از پایان المپیک زمستانی پکن انجام شود. چین با وجود آگاهی از نیت روسیه حتی تا 
ها و شواهد را که حاکی از این تجاوز بود رد کرد و آن را بینی شب قبل از تهاجم به اوکراین، تمامی پیش 

 ی دانست. های غرب پروپاگاندای رسانه 

های امنیتی مسکو انتقاد و اعالم اعتنایی غرب به نگرانی طی ایراد نطقی از بی   1400پوتین در دوم اسفند  
شناسد و در کاخ کرملین های مردمی دونتسک و لوگانتسک را به رسمیت می کرد روسیه استقالل جمهوری 

روز پس از این اتفاق   3رد. در نهایت  ها امضاء ککاری و دوستی را با سران این جمهوری قراردادهای هم 
روسیه به اوکراین حمله کرد. واکنش امپریالیسم غرب به این تجاوز فقط اعمال تحریم بود! با نگاهی به 

ی غربی امپریالیسم علیه کشورهای متخاصم، هر مخاطبی خواهد فهمید که این سیاست اعمال تحریم جبهه 
توانی برای تغییر ر ایران هایی که مورد تحریم قرار گرفته فتار دولت سیاست ویترینی هیچ  اند ندارد. مورد 

ای بارز از این سیاست ویترینی است. سیاست تحریم حداکثری ایران نه تنها رفتار این رژیم را تغییر نمونه 
 تر کرده است.نداده بلکه تهاجمی 

جمعیت   %25میلیون نفر یعنی    10ی اروپا، حدود  بر اساس اعالم وب سایت خبری اطالعات مهاجرتی اتحادیه 
 ( UNHCRی آژانس پناهندگان سازمان ملل ) اند و طبق گفته های خود شده اوکراین مجبور به ترک خانه 

میلیون نفر   13اند. حدود  آوریل( کشور خود را ترک کرده   10ها تا به امروز ) میلیون نفر از اوکراینی   6/ 5حدود  
ها و عدم دسترسی به اطالعات ها و پل هدیدات امنیتی، تخریب جاده دیده از جنگ بر اثر تدر مناطق آسیب 

 اند.ها گرفتار شده های امن و پناهگاه در زمینه دستیابی به مکان 

فروردین، ماتیلدا بوگنر رییس تیم   6تری یافته است. در تاریخ  جنایات روسیه در هفته های اخیر ابعاد وسیع 
جمعی در شهر ماریوپل کشف شده که فقط م کرد که گورهای دسته حقوق بشر سازمان ملل در اوکراین اعال
از   اجساد بیش  این گورها  از  است.    200در یکی  یافته شده  این شهر  از شهروندان  تصاویر   چنینهم نفر 

های آخرالزمانی هالیوود های این شهر یادآور فیلم های شهروندان شهر بوچا در خیابان ی جنازه دهنده تکان 
دهد: »اوکراین را حیاط ی غرب امپریالیسم جهانی می ی پیامی عریان و وحشتناک به جبهه است که گوی 

با چنین واکنشی مواجه خواهید شد.« هرچند که روسیه انجام چنین  خلوت ما بدانید، در غیر این صورت 
ها خود جنایتی را به شدت رد کرد و آن را سناریویی دانست که بیشتر از یک ماه قبل از پخش این صحنه 

های در سندی از شنود پیام   اشپیگل ی  ی روسیه ضبط کرده بود، اما مجله اوکراین جهت تخریب چهره 

 اند. بهرادیویی فرماندهان نظامی روسی پرده برداشت که دستوراتی مبنی بر انجام این جنایت صادره کرده 
قصابان هرگز تاوان ددمنشی خود   کاران و های گذشته در چنین مواردی نشان داده که جنایت هرحال تجربه 

شناسند، چه از طرف امپریالیسم خود هیچ حدومرزی را نمی   های اند و برای نیل به هدف را در کشتار مردم نداده 
نشینی ارتش روسیه از کیف و تمرکز بر شرق و جنوب اوکراین غربی باشد و چه امپریالیسم شرقی. با عقب 

ی آلمان رسد. تقسیم اوکراین به دو بخش شرقی و غربی شبیه به تجربه سناریویی دیگر محتمل به نظر می 
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ی غربی با توسل به این جنایات جنگی در پی آن است که عضویت وم جهانی. جبهه پس از پایان جنگ د
 روسیه در شورای حقوق بشر را لغو کند و حتی به فکر اخراج این کشور از شورای امنیت سازمان ملل است.

 زلنسکی قهرمان
های کشورهای پارلمان ایم که برای  ی تلویزیون دیده در طول جنگ اوکراین بارها تصویر زلنسکی را از صفحه 

اند. گونه که تمامی نمایندگان به احترام او به پا خواسته و تشویقش کرده عضو ناتو سخنرانی کرده است. بدین 
دهد. ولی بیایید نگاهی دقیق تر به این ای را تحت تاثیر قرار می تصویری احساسی که به سادگی هر بیننده 

 تصویر بیاندازیم.

ی دولت اوکراین تا پیش از شروع جنگ، توان آن را داشت از وقوع آن جلوگیری ده زلنسکی به عنوان نماین 
ای، های ریلی و جاده ها، تخریب زیرساخت میلیون نفر از اوکراینی   10کند. او مستقیمًا مسئول آواره شدن  

آب، محیط زیست های کشاورزی، منابع  ها، زمین ها، تاسیسات نظامی، فرودگاه ها، بیمارستان منازل، پاالیشگاه 
دانست و در نهایت کشته شدن هزاران نفر از شهروندان نظامی و غیرنظامی اوکراین است. بدون شک او می 

جا که پوتین که با طرح اجرای تسریع پیوستن اوکراین به ناتو پا بر روی نقطعه ضعف روسیه گذاشته تا آن 
تش روسیه را در چچن، گرجستان، سوریه و ی آن با هیچ قدرتی شوخی ندارد. زلنسکی ددمنشی اردرباره 
های ای را برای کشورش داشت. حال نمایندگان پارلمان ی کریمه دیده بود، پس انتظار چنین ویرانی جزیره شبه 

شان در اند و خانواده های نرم خود لمیده ی جنگ بر روی کرسی اروپایی که صدها کیلومتر دورتر از صحنه 
می  زندگی  آرامش  و  حرف کن امنیت  جمهور  رییس  چنین  افتخار  به  می گوش ند،  قیام  پاداش کنی  و  کنند 

تشویق  با  را  اوکراین  بی نابودکردن  این جنگ وقفه می های  از  قهرمان  زلنسکی  اقتصادی که  نتایج  دهند. 
های مالی درصد و استقراض سنگین از بنگاه   40ویرانگر به دست آورد کوچک کردن اقتصاد آن کشور تا  

ناسیاستمداران رنگارنگ کردن   خانمان مردم اوکراین در عوض بی غربی برای   شان است. زلنسکی سمبل 
کشانند بلکه به کام مرگ نیز فریبانه نه تنها به پای صندوق رای می ای است که مردم را با شعار عوام رسانه 

 د.رونهای اوکراین رژه می برند و سپس با افتخار در معیت بوریس جانسون در خیابان می 

 نیروی سوم
های امپریالیستی شرق و غرب که جهان را به کام نابودی جاست، آیا نیرویی در برابر سیاست سوال مهم این 

ها و بمباران اطالعاتی مردم به سادگی داری با در اختیار داشتن رسانه اند وجود دارد؟ جهان سرمایه کشانده 
گر ، هر شهروندی که ذهن پرسش مند قدرت ای مستقل  ه تواند هر ذهنی را مهندسی کند. در نبود رسانه می 

پذیرد. برای پی بردن به بیند و در نهایت می دهد می ی حاکم به او نشان می را که سلطه چه آن  نداشته باشد 
و  آمریکا  به لشکرکشی  اواخر  یا همین  ویتنام،  به جنگ  مردم  واکنش  به  نگاهی  است  کافی  این واقعیت 

های وسیعی از مردم را با های ضدجنگ که طیف عراق انداخت که چگونه جنبش متحدانش به افغانستان و  
ی داری جهانی را در هم شکست. در مقوله ای سرمایه ی رسانه ها کشاند سلطه های مختلف به خیابان گرایش 

جنگ اوکراین اما شاهد چنین لشکرکشی خیابانی توسط مردم نبودیم. طنز تلخ اما انفعال نیروهای چپ در 
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کارگران فرودگاه   چون هم اکنش به جنگ اوکراین از جایگاه اپیستومولوژی است. به جز موارد محدودی  و 
های بشردوستانه راهی اوکراین بود شهر پیزای ایتالیا که از بارگذاری تجهیزات جنگی که تحت عنوان کمک 

یکاها و احزاب چپ در یک گذر داران« سر باز زدند، انگار نیروهای کارگری، سند با شعار »نه به جنگ سرمایه 
ی پوتین شوریده و بخشی از چپ اند. چپ بورژوازی که به غرب سمپات دارد به جبهه تاریخی گیر افتاده 

های اند. متاسفانه آن بخش از نیروهای چپ و سازمان کارگری و ضدامپریالیست غربی به دامان پوتین افتاده 
اند بسیجی مردمی را علیه این جنگ اند، نتوانسته رسیده کارگری که به شناخت صحیحی از جنگ اوکراین  

هاست. مادامی که با ترین تریبون آن ها در دسترس داند که خیابان ی کارگر می ها بکشانند. طبقه به خیابان 
ی کارزار داران برای ادامه اندام نمایند، سرمایه ها عرض تکیه بر سازماندهی بتوانند با لشکرکشی به خیابان 

تر ی تاریخی سرنوشتی شوم ها در این برهه کردن خیابان های زیادی خواهند داد و در صورت رها هزینه خود 
 از مردم اوکراین در انتظارشان خواهد بود.

 

 2VX-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-2VX
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 مارکس  یو مارکس و روانشناس یروانشناس

 

 2021آوریل   26

 ی: محمود بیگی نوشته

مایوس نبودن از انقالب، فاسد    تازه بودن فکر و قوا، خسته و
پیشوایان انقالب    نبودن روح و اخالق، از اهم شروط عناصر و

 است.  امروز

 عشقی  

 مقدمه

این واژه استفاده کرد  بردن به طبع انسان است که ابتداء مارکس ازواقع پی  روانشناسی مارکس درموضوع 
زند  رقم می  که چگونه سرمایه سرنوشت آدمی راواکاوی در دینامیسم آن  ولی بعدها با تالیف کتاب سرمایه و

 کاربست این واژه خودداری نمود. اند از  تحول روان انسان ترین مفروضات درکه شرایط کار اساسیاین و

باالگیری    داری وی سرمایهمیان جامعه  یبه روانشناسی مارکس روشن کردن رابطهراجعبحث    هدف از 
ها در  مناسبات تولیدی میان انسان  شان را باید درآن است که علت  های روانی منتج ازروزافزون بیماری

کار زنده، یعنی   مرده، یعنی سرمایه، بر کار  یسلطه از مانیفست این نظام واکاوی کرد. وقتی مارکس در
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چهار   آن توانست بیگانگی را در کرد که با نگرش در ئهای را اراانسان، سخن راند، خود برهان روانشناسانه
ساسی  کار را عامل ا  های روانی اثبات نماید. مارکس بیگانگی انسان ازی عامل بنیادین بیماریمثابهوجه به
شود، نسبت به کار  ثابت کرد که وقتی آدمی ذات مالکیت خصوصی می  های روانی برآورد نمود وبیماری

وبیگانه می و   گردد  نیز مجرد  را  انسان  است،  انتزاعی  امری  برای  انتزاعی می  چون سرمایه خود  نماید. 
کار  شالوده  مارکس  روانشناسیبیگانه  و ی  گردید  اهدا   اش  چون  که  شد  خصوصی  متذکر  مالکیت  ف 

ای در تحقق آن  این نظام انسان خودش به وسیله  ، لذا دراستی  یارزش افزا  دارانه ارزش آفرینی و سرمایه
 شود. اهداف مبدل می

پس    [1.]است«  بخشی راستین از جامعه شدن»مارکس بیگانگی را شهروندی واقعی نامید که نشان آن  
روان انسان    ترین شرط تاثیرگذار برعنوان اساسیبهمفهوم شرایط کار    ی طبع ازوقتی مارکس به جای واژه

  ها درمناسبات میان انسان در شرایط تولید و  ساختار مشخص جامعه و سخن راند، منشاء تاثیرگذاری را در
زدائی صرف  با روان را نباید تنها به تنش  ارتباط   های انسان در شرح داد که کلیت پراتیک  نظر گرفت و 

و تنش  رفع  چگونگی  بلکه  داد،  در  کاهش  الزم  بااهمیت  به  ابزارهای  اندازه  همان  به  نیز  آن  کارگیری 
نیاز انسان    ی پویایی را درریشه  شود واز دیدگاه مارکس پراتیک موضوعی پویا و کیفی برآورد می  شوند.می

ابراز توانش با   یسه رابطه  باید درداند که میمی  جهان  هایش دربه  با خودش،    ها و انسان  دیگر  انسان 
صحت    مفهومی از  یابی این سه وجه است که عشق آدمی، آن هم درعینیت  طبیعت شکوفا گردد که در

استقالل فردی انسانکامل فرد و  با دیگر  پیوندی دو جانبه  در  اما  پیدا می  ها واش  کند.  طبیعت تحقق 
ی  شان که برانگیزندهباید در فعالیتارتباط با عشق هرکدام می  کس متذکر شد که تمام حواس آدمی درمار

انسان وتوانائی با جهان انسانی و  رو  این  از  های  چنان  اند، آنجهان طبیعی  وسائل ارتباط عاطفی آدمی 
  برای ابراز وجود آدمی شوند و های فردیت، ابزاری فعال  برجسته شوند تا همگی با هم به صورت ارگان

به    خود گیرد و  هشود، باید کیفیتی انسانی بچون هدف خودش مظهری از وجود آدمی می  دار گردند وهدف
ه  آگاهی ب  و  «شود  صورت یک نیاز ابرازه  ورزم، بایستی بکه بدان عشق می  راچه  آن  هر»ی مارکس  گفته

 خودآگاه شود. آفریند تا انسان این نیاز است که فردیت را می

ی  جوئی برای نفی آن موضوع اساسی مبارزهستیزه  افشای بیگانگی و  برد این فرایند، روشنگری درپیش  در
انقالب    عامل بنیادین برای ایجاد هژمونی در  ی این بیگانگی در این نظام وطبقاتی با شرایط تولیدکننده

می  میسیاسی  عملی  زمانی  حقیقت  این  درگردد.  که  جداسازندهافش  شود  کار  شرایط  انسانای  از  ی  ها 
ارضاء نمایند، به    دیگریکهایشان را جدا از  توانند خواستهها را متقاعده کرده است میدیگر که انسانهم

نیروی    چونهم  روشنگری علیه آن مبدل ساخت. نفی این شرایط جداسازنده که خود خصلتی انتزاعی دارد و
چون انتزاع سرمایه منش آدمی    ی مارکس است و ی بخش پویای نظریهکند، سازندهبیگانه، فعال عمل می

ی عقالئی است که ریشه  ی مارکس هستهنظریهکردن این پویائی در  برجسته  نماید، عمالً ریزی میرا قالب
ی فعالیت  مثابهته است که بهفپراتیک انسان نه  دیگر بیان کلید فهم بیگانگی دره  در پراتیک انسان دارد. ب
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  خودانگیخته بایستی بتوان از طریق آن شرایط و امکان آزادی را فراهم کرد. اما چگونه؟ انسان در   خالق و
ها بایستی  سازی اکثریت عظیم نسبت به آندر آگاه  این نظام و   س فراوان پیکریافته در های بچالش با انتزاع

ای که بتواند توانائی،  ها است، پاسخ گوید به گونهشود عشق را با عشق که عامل پیوند میان انسان  قادر
ای مارکس عشق  ی جمعی گرداند. براراده  ها را مبدل به هدف ومناسبات بین انسان  شوق در  رغبت و

چه    با طبیعت و  و  دیگریکها با  معادل آن چه زندگی است، معنا دارد، چه در فامیل، چه در مناسبات انسان
ی  هضروری تحول یابد. این حقیقت زمانی جام  ای بالواسطه وانسان با خودش که باید به رابطه  یدر رابطه
ب می ه  عمل  به  خود  را  رابطه  فقر  آدمی  که  درگیرد  نشسته  انسان  تا  گرداند  متحول  در   تفکر  قیدی    را 

  « نازندگی»عنوان  به  « قید فقر »حل این قید وادار نماید خواستار نیازی واالترشود، زیرا شناخت    جوئی وچاره
پرتو    توان زندگی را در باشد که با شناخت از آن میعنصر بنیادین سازنده در روانشناسی عمقی مارکس می

 جامعه گسترده ساخت.  واال در یک نیازه زندگی سامان داد تا خودِ آگاهی را ب  آگاهی در نقش  آگاهی و

متذکر در  مارکس  با  شد  انسان  نظام  تصورا  این  تصمیم  ین  افکارش  که  واست  ی  برانگیزنده  گیرنده 
انسان را به  اند تا  هائی وجود دارند که در پشت این افکار قرارگرفتهواقع محرک  اما در  هستنداش  فعالیت

چیزی جز شناخت به همان افکار    اً. بنابراین آگاهی دقیقنیست ها آگاه  عمل وادارند که خود انسان به آن
بخشند  گیری فرد صورتی معقول به اعمال او میتصمیم  اراده و  در اًدوسیده شده به انسان نیست که ظاهر

فرایند کسب    . لذا درهستند  آگاهی واقعی آدمیاند که مانع  عمل کارکرد ایدئولوژی قانون ارزش  ولی در
در تقابل   پا با انکشاف فردیت و زمان و همویژه شکل ارزش که همآگاهی واقعی نسبت به قانون ارزش به

اش را  های بالقوهتوانش  نه تنها استعدادها و   و   کندخودش رجوع ه  شود، انسان باید ب با فردگرائی فراهم می
شان  تبدیل  های بالقوه و ا را در ارتباط با عشق انسانی فعلیت بخشد تا با درک توانشهدرک نماید، بلکه آن

طبیعت متحول    ها و انسانی را به مناسبات میان انسان  سه وجهی، عشق   یبه دقایق تحقق فردیت در رابطه
 گرداند. 

وان مناسبات واقعی در هر سه  عنبهطرفی عشق انسان را   اش ازوارگیاین نظام با بت مناسبات تولیدی در 
شده را جانشین عشق انسانی کرده است به نحوی که شکل  از طرف دیگر مناسبات شئی  وجه وازنش و

شود مربوط به مارکس میچه  آن  گرا شده است.های زندگی تعینترین موارد، در تمام عرصهبیش  ارزش در
آلیستی آزاد  های ایدههای شیوهچالهدام ز زنجیرها وتئوری شناخت را ا توضیح این واقعیت بود که تفکر در 

، تحلیلی که  کرد  این نظام استوار  تحلیل تولید کاالئی در  کلید حل معضالت در این نظام را بر  ساخت و
از انتزاع    ی نظری را نقطه نظری دفاع کرد که زایش سوژه  از اًدقیق  ی نظری نسبت به اجتماع شد وشالوده

مارکس باید در انتقادش به تقابل کانتی    یاین نظام رها گرداند. برای فهم نظریه  گی درشدهچیزگونروند    و
آن  ه  گرداند با اتکاء ب  را قادر   ای را طرح ریخت که اوی ویژهتضاد هگلی توضیح داد که مارکس نظریه  و

 داری به چالش برخیزد.  نظام سرمایه شمول دری اموری جهانمثابهنظریه با انتزاعات پیکریافته به
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دریا،   ی آب و قطرهمثالً  هم که نسبت به هم تضادی ندارند، تقابل کانتی را به معنای دو چیز خارج از   اگر
تضاد هگلی در    که به نظر مارکس میان آن دو میانجی وجود ندارد و لذا امکان وساطت ممکن نیست و 

نظر گیریم،    یا متناهی در نامتناهی در  ی آب در دریا و هچیز، مانند قطر  ی آن دو معنای فرایندِ دربرگیرنده
عنصر متقابل با هم امکان وساطت    تواند ممکن باشد که دو ضد، دو کند چه حالتی میمارکس سئوال می

دیوار  مثالً    عنصر متقابل دو محمول از یک موضوع واحد باشند،  دهد زمانی که این دو پیدا کنند؟ پاسخ می
  زن انسان است و مثالً    یا دو موضوع توسط یک محمول واحدی به هم ربط پیدا کنند،  است وسفید و بلند  

مرد است. مارکس    ی دو عنصر متقابل زن و کنندهعنوان محمول وساطتبهمرد هم انسان است که انسان  
فهوم واحد  مرد توسط م  عنصر متقابل مانند زن و  کند وقتی دودیگر سئوال می  ی این نظریه بار ادامه  در

جا که مفهوم واحد انسان  آن  تناقض دارند؟ از   دیگریکشان با  شکل وجودی  انسان وساطت شدند آیا در
ای  شان چه مشخصههم مرد، پس در شکل وجودی  شود وکننده هم شامل زن میعنوان محمول وساطتبه

با خودش متناقض    تواند دیگریباشند؟ یا زن است یا مرد. یعنی وقتی مفهومی تعین یافت، نمرا دارا می
ترین  داری آن هم در بیشی سرمایهجامعه  دهد اما در واقعیت ما با چنین تناقضی درباشد. مارکس شرح می

تقابل نسبت به    شود که یک سراین تناقض زمانی ایجاد می  او  های زندگی مواجه هستیم. به نظر عرصه
تقابل دو محمول از یک چیز نیستند، بلکه یکی انتزاعی است  آن انتزاعی باشد، یعنی دو عنصر م  سر دیگر

 خودش را نهادینه کرده است.   خودش مادیت بخشیده وه ب که از وجود دیگری منشاء گرفته و

در واقع    کار و   کند که سرمایه انتزاعی است از دارانه ثابت میی کاالئی سرمایهمارکس در رابطه با مبادله

بلکه جدا می  که در فرایندی خودش را نه تنها از کار  مانیفست  شده درمرده مطرح    همان کار سازد، 

 تاریخ همواره فعالیت عینی و   ی واقعی درشود. به نظر مارکس سوژهمناسبات انسانی هم می  گرا درتعین
گی  اش بوده است که در این نظام با دو وارونذهنی زندگانی تولید شرایط عینی، مادی و هدفمند انسان در

  ی واقعی و ی سوژهمثابهاین نظام انسان به  شود. در ی واقعی وارونه میجایگاه این سوژه  اًاش دقیقاساسی
ونماینده زنده  کار  به  ی  ومثابهسرمایه  واقعی  محمول  کار  ی  و  معَرف  پیکریافته  به  مرده  انتزاع  عنوان 
درجایگاه می  شان  وارونه  تولیدی  درمناسبات  سوژهاین    شوند.  کارورز،  وارونگی  انسان  یعنی  واقعی،  ی 
عکس محمول واقعی، یعنی  بر  شود ویا ابژه تبدیل می  اش به محمول واقعی اما محمولی وارونه ونقش

نقش سوژهسرمایه انتزاعی،  ب ی  را  وارونه  اما  واقعی  در خود میه  ی  العاده حال  این عملیات خارق  گیرد. 
گردد.  ی زندگی انسان میکنندهشود که تعینفاعل برنما می  مثابه خالق وی وارونه، یعنی سرمایه، بهسوژه

شکل    یا ابژه تنزل مقام داده است، در   ی واقعی را تا مرز محمول و اکنون سرمایه که در این عملیات سوژه
میسوژه برنما  را  خود  واقعی  وی  دارنده  سازد  و  سرمایه  به  وابسته  را  انسان  زندگی  عمل  این  آبا  ن  ی 

ین این  یتب  اًدقیق  «آگاهی کاذب»ی  مثابهی ایدئولوژی بهکند. بنابراین بحث مارکس دربارهدار میسرمایه
ی واقعی و  جای سوژهه  انسان خودش را ب   شعور  در   دانتزاع سرمایه است که قصد دار  وارونگی عینی و 

انتزاعیی جدید بدر این معنا این سوژه  زند و  خودش را آگاهی واقعی جا ه  آگاهی ب اش،  ه علت عینیت 
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محمول نیست، بلکه آفرینش    هگل، فقط وارونگی سوژه و  ی کارنتیجه»  .شودای کاذب محسوب میسوژه
ابژه درآورده   ی سوژه و وارونه  یمحمول را اینک به صورت رابطه  سوژه و   یی کاذبی است که رابطهسوژه

یا »ابژکتیوه« شده است.    یافته و عینیت  واقعی متبلور و خاص    آن عام انتزاعی در  ای که در است، رابطه

نقد اقتصاد سیاسی   و  کاپیتال   پس از این درچه  آن  محمول با  ی پیوند بین وارونگی موضوع وبنابراین حلقه

  . بر[2«] سازی موضوع و محمول استاز وارونههمین شیوه  ابژه خواهیم دید،    مثابه وارونگی سوژه و به

ی مدنی  دهد دولت و جامعهتوضیح می  گیرد وی مدنی را نتیجه میجامعه  انتزاع دولت ازاین روال مارکس  
دموکراسی    است، دولت و  اما همانند سرمایه که انتزاعی نسبت به کار  انددو واقعی  هر  کار  مانند سرمایه و 

 .هستند ی مدنیگرفته از جامعهن انتزاعاتی منشاءه آمربوط ب

تقابل با ارزش   در  این جامعه و   عنوان انتزاع اساسی دربهیا شکل ارزش را  مبادله و مارکس نخست ارزش  
  گرای مقدار ارزش و عنوان عامل تعینبهخودش    دهد که کارشرح می  مصرف مورد واکاوی قرار داده و

انسانی وکار به طور کلی در مثابهبه ش کار  آن ارز   شکلی که در  آید ومی  ی جوهر ارزش به کار مجرد 
پول نیز، ثروت به شکل   باشد، امری انتزاعی، یعنی تناقضی درخود، زیرا درشود، پول میملموس برنما می
منش خصوصی  اش را بهفردیت  آید. پس مالک پول، یعنی انسان، را نیز به انسان مجرد وثروت مجرد درمی

ای انتزاعی  اند، به جامعهستقرار یافتهآن این تحوالت ا  ای که درکند که سرانجام جامعهمجرد مالک بدل می
 .استاین نظام حاکم    ها در ترین حوزهبیش  شکل کاال انتزاعی نهفته است که بر  شود. بنابراین در مبدل می

به خصلت تاریخی شکل راجعباشد که قادر است تفکر صاحب کاال را  این انتزاع خصلتی مهم را دارا می 
مطلق، را    مشروطیت مکانی، یعنی ادعای نامیرائی و  مبداء زمانی و  هر  رش انکارتفک   در  کاال فریب دهد و 

  نیستطور کلی برابرایستای تفکر  هیا ب  حک نماید. پس شکل کاال مفهوم عام فلسفی مربوط به خرد ناب و 
ثیر  أتسازد که بیمیهای انتزاعی قوام گرفته در این نظام را بنا  سپهری از واقعیت  رود وها میاز آن و فراتر

 .نیستندروان و احساس انسان  بر

طریق میانجی مبادله    کند، تنها ازاجتماعی ایجاد می  کلیت فرایند کار  خصوصی در   مجرد و   ای که کار رابطه
ه  آن ب  از   چنینهممتمایزند، بلکه    اًهائی که از فعالیت تولید نه تنها کیفیتشود، یعنی کنشپذیر میامکان

پیوست اجتماعی از طرف    . یک چنین دو مقولگی بین کار از طرفی وهستندمکانی هم جدا    مانی و لحاظ ز
لذا قابل کنترل نیست    نقطه نظر کارگران قابل فهم و   اند که ازداریی سرمایهی جامعهکنندهدیگر مشخص

شود. انتزاع ارزش مبادله  داران در بازار وساطت میسرمایه  چنینهم  این کنترل خارج از قدرت کارگران و  و
سازد که  ی تصور انسان نیست، در تفکر انسان گرایشاتی را آشکار میارزش مصرف که زایش و پرداخته  از

حسی   –  اند که این انتراع تا سطح روانیگر این واقعیتاین گرایشات نشان  با این انتزاع خویشاوندی دارند و

برعکس از شعور به    چیزها به شعور و  متافیزیکی انسان از  – تفکر سنتی  گسترش داده است. در خودش را
گیرد، برای  انتزاع ارزش مبادله کاالها سرچشمه می  اجتماعی که از  یرابطه  عمالً  کند وچیزها گذار می
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سرآخر حل    ت و یاری تفکر ناب به فهم معضاله  کند تا ب لذا قصد می  و نیستفهم یک چنین شعوری قابل
 . نیستها پاسخ دهد که ممکن آن

ی برابرهاست  دهد که این نوع مبادله به اصطالح علت مبادلهخاطر مبادله شرح میه  به مبادله ب راجعمارکس  
مجرد   سان ساحت کیفی آن، یعنی کاربدین  یابد ومنظر بعد کمی ارزش تحقق می  ی برابرها ازاین مبادله  و

ی کاالئی محصوالت بدین خاطر با  ی سادهمبادله  ماند. دری جوهر ارزش، در این روند پنهان میمثابهبه
کنند، ها این محصوالت را حاصل کار خود تلقی میکنندگان آنشوند زمانی که تولیدمبادله می  دیگریک

ها،  کنندگان، یعنی انسانه بین تولیدمبادل  کنترل دارند و  نتایج کار نظارت و  فرایند کار و  جائی که آنان بر
آید  می میان اشیاء در   یدارانه مبادله به شکل مبادلهی کاالئی سرمایهگیرد حال آن که در مبادلهانجام می

که  جای آنه  این نظام ب   گیرند. به دیگر سخن در ها در مناسبات تولیدی قرار میشیاء انساناکه توسط  
طریق    ها ازمیان انسان  یشود، برعکس رابطه  ها برقراراجتماعی انسان  یوسط رابطهبین اشیاء ت  یرابطه
تواند  دار خریدار نیروی کار زمانی میاین مبادله سرمایه  گردد. دراجتماعی بین اشیاء تنظیم می  یرابطه

گیرد تا ارزش    کارتولید به فرایند  ارزش این کاالی خریداری شده را سامان بخشد که ابتداء این کاال را در 
بتواند در بازار تحقق دهد. الکن در    ستاخاص را که حال به کاالهای تولید شده منتقل شده  ی این کاال

گردانند، که معنائی  دار بازمیشان به سرمایهتری از ارزش قبلیشده ارزش بیشروند مبادله کاالهای تولید
واقع نابرابر، جائی    ی برابرها اما دری تظاهر به مبادلهدارانهکارکرد سرمایهجز تصرف کار بیگانه ندارد، یعنی  

تحقق مقدار کمی آن معنا    که با پنهان ماندن نقد کیفی ارزش، مبادله از نظر فروشنده تنها تحقق ارزش و
 یابد.می

داری  مایهنظام سر  خصوص  گی مناسبات تولیدی در شدهشئی  شکل ارزش و  ی دربارهبحثی که مارکس  
ی  جامعه  ای بنا شده است و این طرح را تا سطح انتزاع دولت ازی چنین نظریهواقع برپایه  در   کردمطرح  

شکل ارزش، شرایط فنی شکل ارزش را    گرفته بر  نویسد مناسبات تولیدی پا می  دهد و مدنی گسترش می
با    جانب دیگر  بخشد. ازمادیت میعنوان قانون  بههای عینی آن  در پوشش ضرورت  در قالب انتخابات و

این نظام است که شکل ارزش    صوری در  یشخصی به سلطه  یتبدیل سلطه   داری و گذار جامعه به سرمایه
عنوان  بهاش  های عینیضرورت  همین شرایط فنی انتخابات و   نماید. عمالً خودش را در قانون متجلی می

بخشند. بنابراین هرگونه برخورد  صوری را تداوم می  د این روند انتزاعی واند که بازتولیمادیت قانون عواملی
با گسترده ساختن دموکراسی و  ها درین ضرورتا  با با شکل    ارتباط  حقوق دموکراتیک، خود برخوردی 

.  استعنوان موضوع اجتماعی است که دیگر نه ضرورت فنی، بلکه چالشی با انتزاع شکل ارزش  بهارزش  
ی مدنی سیاسی جامعه  ی یک انتزاع بدین خاطر جوهرمثابهداری بهنظام سرمایه  به نظر مارکس دولت در

واگذار نمودن امر سیاست به نمایندگان، انتخاب کردن این    و شده است که با جدا شدن سیاست از افراد  
شناخت از منشاء این انتزاع که چگونه خودش را چون امری واقعی    سازد. حال در نمایندگان را ناگزیر می
  شود، تنها با شناخت از طریق پارلمان ممکن می  چرا وساطت بین دولت و مردم از  تحقق بخشیده است و
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از آن درگذشت تا به دموکراسی حقیقی، یعنی وحدت بین امر    اش پی برد ون به حقیقتتوا این انتزاع می
  ی واقعی در سازد که سوژهرا قادر می  این انتزاع ما سیاسی نائل آمد. به دیگر سخن شناخت از  اقتصادی و 

ی این انتزاع به  با نف  اًیا ابژه تنزل مقام یافته است مجدد  این جامعه، یعنی انسان، را که تا مرز محمول و
انه انسان  حقوق بشر که همواره قصد دارد مزور های برخاسته ازبه هیاهو اش ارتقاء دهیم وجایگاه راستین

 نگه دارد، آگاهانه پاسخ دهیم. یا ابژه استوار  همان مقام محمول و  را در

  این نظام را   در  واقع همان انقالب سیاسی  رانیم درآگاهی اکثریت عظیم سخن می  روشن است وقتی از 
مبارزه با   یک هژمونی سیاسی دره شویم عشق انسانی را ب  سازی قادر این آگاه منظور داریم که بایستی در 

  این جامعه مبدل گردانیم. تبدیل این عشق به هژمونی سیاسی در  دیگر انتزاعات پیکریافته در  این انتزاع و
توان  است که می  «منش انقالبی»به    «منش فردگرائی »عمل وابسته به مبدل نمودن    سطح روانشناسی در

یک  ه  ب  «منش فردگرائی»را با یاری گرفتن از مفاهیم روانشناسی و در تمایز با    «منش انقالبی »تفهیم  
 نشناسی متحول کرد. ای طبقاتی در دو سطح سیاست و رومبارزه

مجرد مالک    ی آن را به منش خصوصی وه منش انسان دارندهداران جا که مالکیت خصوصی سرمایهآن  از
  داد و   منظر روانشناسی مورد پژوهش قرار  توان تصور کلی از منش را ازسان میسازد، بدینآن مبدل می

آن در این    ای از را که شکل ویژه  «منش فردگرائی »  و   « منش انقالبی»دو شکل از منش، یعنی    اًعمدت
 باشد، را مشخص نمود. می « همنش اقتدارگرایان »نظام  

یا برداشتی دارد، بلکه    انسانی تفکر و   این واقعیت نیست که هر ه  اشاره ب  واکاوی منش انسان منظور  در
فشانی کند، یعنی این  اش جانیا برداشت  که آیا انسان حاضر است برای تفکر و  استبررسی این حقیقت  

، یعنی تفکر ریشه دوانده در  پرسشاین  ه  دوانده است؟ پاسخ ببافت مربوط به منش انسان ریشه    تفکر در
  ی او یا عقیده  سازد وشود که تفکر، نظریه فرد را بنا میبافت منش انسان، منوط به درک این حقیقت می

 باشد.شکل عقیده نزد فرد می ی این تفکر درعنوان یک انتزاع پیکریافته سازندهبهرا، یعنی ایدئولوژی 

ی  کند که شالودهکه این منش، سرشت انسانی را مشخص می  گفت باید    « منش اقتدارگرایانه»  ی درباره
از این    مرجع استوار است و   اطاعت از  زیستانه تحت نظر مرجع وتابعیتی هم  هویت بر  قدرت و   اش از تجربه

هت به او دست  او گردد زیرا احساس اب  بخشی از  شود وقتی که تابع مرجع ورو دارای احساسی از قدرت می
کند  زیستی سادومازوخیستی فردی است که در اتحاد با قدرت هویت پیدا میگر همدهد. این رابطه نشانمی

می  و تنزل  پوچی صرف  یک  تا سطح  شود،  گذارده  خود  حال  به  بااگر  لذا  وحدت    کند.  که  بینشی  هر 
گری  خیزد. پرخاشگری برمیپرخاش  دهد به چالش و  یا مخاطره قرار  و  پرسشرا مورد    ی اوزیستانههم

ترین موارد  بیش  چند در  گری، هرعلیه هر بینش مخالف، خصلت شورش  «منش اقتدارگرایانه»فرد صاحب  
.  استاش  گیرد الکن مقصود او باز هم مقبول واقع شدن نزد مرجع مورد احترامخود میه  ظاهری انقالبی، ب

انسانی سخت   نوع منش،  این  با  انسانی  تاالنچنین  و همانند نهایت قسیبی  گر ومتعصب،  القلب است 
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تابعیتپرستی میبت از شوریدهاش تحت لوای بتماند که  او احساسی    کند و گی را عطاء میپرستی به 
 دهد.می ن خود را فرای مخالفان او قرارأاین برج عاج خود را مرید مرجع و ش  نشسته در

سازند: استقالل  سخن گفت که دو اصل مضمون آن را می  «انقالبی   منش»توان از  تقابل با این منش می  در
جدائی میان    آن چه که تابو شده و  ی این منش با هرزیستانه دارندههمآزادی. برخالف منش وابستگی  و

آن خودش سازد. به نظر مارکس یک    اش را از خیزد تا هستیدارد به مبارزه برمینگه می  ها را استوارانسان
ب   هستی آن زمان مستقل است وقتی که متکی به خودش باشد و» خود است که وجود ه  زمانی متکی 

کند، خودش را چون  خودش مدیون باشد. اما انسانی که به مرحمت دیگری زندگی میه  اش را ب متعین
که من نه  اینام.  وابستهکامالً    دیگری  کنم، اما به مرحمتگیرد؛ من زندگی میهستی وابسته در نظر می

را به او مدیونم، مضافتنها خرج زندگی باین  اًام  منبع  اینوجود آورده است،  ه  که او زندگی من را  که او 
که زندگی من آفرینش  این  خودش دارد، و  یک چنین دلیل خارج از   اً زندگی من ضرورت  باشد وزندگی من می

آزاد میدرباره  و  [ 3«].باشدخاص خودم نمی آزادی فردی مارکس فردی را  ازنامد که فردیتی  آن    اش 
جهان، دیدن،   برابر  اش درتمام روابط انسانی  در  ی یک انسان کامل ومثابهبه»اش را  خودش باشد تا فردیت

بودن، دوست  بررسی کردن، درک کردن، خواستن، فعال    و   شنیدن، بوئیدن، مزه کردن، احساس نمودن، فکر
اندام تائید نمایدهای فردیداشتن و خالصه تمام  ی آزادی است،  . پس زمانی که سخن درباره[4«]اش 

پسند، یعنی آزادی من نبایستی  وقتی به شعار عوام توده  ، واست  کارکردش مورد نظر  چنینهم  سرشت آن و
انگاریم زیرا در این  سرشت را ندیده میواقع همین  بندیم درآزادی دیگران را به مخاطره اندازد، دخیل می

به اعتراف می  طورخواسته حداکثر  این موضوع  به  آزادی محدودیتعام  بدون آنکنیم که  دارد  که  هائی 
  های قیود مرزهای این محدودیت را مشخص نمائیم. لذا استقالل و آزادی تنها به معنای آزادی از تابوها و

، بلکه چگونگی برخورد به مشکالت و راه  نیستشان به پایان رسیده،  نیا معضالتی که دورا   غیر منطقی و 
آن  بازی میحل  نقش  زندگی جدید  در طراحی  نیز همواره  منبع  ها  انسان خودش  زمانی که عشق  کند 

شود که قصد  ساز فردی میآزادی، هویت  با عطف توجه به استقالل و  «منش انقالبی»گردد.  زندگانی می
جهان خودش را با جهان بشریت آن هم در احترام    داری رود وی سرمایههای تنگ جامعهکرده فراتر از مرز

 عمیق به زندگانی مشترک همگانی شکل بخشد. 

در تکامل    ی تاریخ به دالیل گوناگون و پهنه  در  زندگی آدمی هیچ خالئی وجود ندارد و   که در   جاآن  از 
  « منش انقالبی»ی  نش کردند، اکنون این وظیفهسر منزل انسان واز  از   انسان احساسات دیگری عشق را

سان  اجتماعی انسان متحول سازد. بدین  دیگر به عامل هویت بخش زندگی فردی و  است که عشق را بار
ب اکثریتی که به همه  انسان مجهزشده  با  نوع منش   شود وگی درغلطیده همراه نمیزیستی روزمرهاین 

فارسی   مثل  توهمات که    اًدقیق  «رسوا همرنگ جماعت شوخواهی نشوی  »برخالف  این  عنوان  بهعلیه 
از تفکر  واقعیت فراتر را منع میروزه  رفتن  برمیکنندمرگی  مبارزه  به  ب  خیزد و،  افهم متوسط  صطالح  ه 
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بی یعنی  سالم،  مرتبانسان  که  را  پذیرش همگان  مورد  از  اًمعنائی  می  روزانه  بازتولید  چالش  نو  به  شود، 
 کشاند. می

  « نافرمانی   نه گفتن و»های پاگرفته  در تقابل با ابهت واقعیت  «منش انقالبی»ی انسان مجهز به  صفت ویژه
عمل    هر  خود مفهومی دیالکتیکی است زیرا در  «نافرمانی   نه گفتن و »نسبت به مجعوالت است. الکن  

به عمل دیگری نهفته موجود است. امروزه شناخت    « آری گفتن  پذیرش و »در مقابل    « نه گفتن و نافرمانی»
جنگ    ویژه در سطح روانی، بسیار سخت و پیچیده شده است که درها به دلیل سایه شوم تبلیغات، بهواقعیت

کراین  واروپا علیه تجاوز روسیه به ا  سازد. اکثریت عظیم مردم درکراین خود را آشکار میوا  بین روسیه و 
ردند ولی مخرج مشترک این اکثریت را که باعث وحدت آنان شد، جنگ روانی وتبلیغ  اقدام به تظاهرات ک

 آورم: ذیل می دهد که مبانی اصلی آن را درایدئولوژی اروپامحوری تشکیل می  های نژادپرستانه وخواسته

 کند که یک اروپائی است. رئیس جمهور نروژ اظهار کرد افتخارمی  -1

آسیایی   بیان نمودند که آنان همانند با پناهندگان آفریقایی و  کراینواهندگان انبه پراجع  -2
 اند. چشمان آبی نیستند زیرا صاحب موهای بلوند و

اش  های اجداد آسیاییبا آن که نسب پوتین آسیایی نیست ولی تبلیغ کردند که او به ریشه  -3
یستی نیست،  همین رابطه واقعیت جنگ را که چیزی جز یک جنگ امپریال  رجعت کرده است. در 

آن را به یک جنگ روانی، یعنی مبتال بودن پوتین به امراض روانی، تقلیل   ند واردمسکوت گذ
 دادند.

لذا تجاوز به    اروپا است و  تبلیغ کردند که بعد از جنگ دوم جهانی این اولین جنگ در   -4
ا در  قبرس ر  جنگ در  های پنجاه قرن گذشته به یونان ویوگسالوی سابق، تجاوز نظامی سال

 ها در اروپا محسوب نکردند.ی جنگزمره

یا    ی مستقیم وهای تجاوزکارانهی جنگدرباره  آنان فقط مبلغ صلح برای اروپا هستند و   -5
هایی از  کنند. تجاوزات مستقیم ناتو به مالی، سومالی و افغانستان نمونهغیرمستقیم ناتو سکوت می

جنگ با   دهد. فروش تسلیحات به عربستان درنشان میکارکرد طرفدارای از حقوق بشری آنان را  
دخالت    هایی از، نمونهشد  یا دامن زدن به جنگ داخلی در سودان که به تقسیم کشور منجر  یمن و

اند اکثریت  شده  سازد که تحت تبلیغات روانی مبارزه با تروریسم قادرغیرمستقیم ناتو را آشکار می
آلمان بعد از    یهابگ وزیر داخل  ها با خودشان همراه سازند.جنگبسیار بزرگی را در توجیه این  

ی تلویزیونی بیان کرد  در مصاحبه  کرد و   ین انرژی مصرفی به قطر سفرامبرای ت  شروع جنگ و
شوند ولی ها کشته میکراین انسانوام در حالی که در اجا برای عقد قرارداد آمدهکه من در این

ی آلمان به عربستان به قتل  های فروخته شدهگناه یمن که توسط اسلحهبی  هیچ سخنی از مردم
 رسند به میان نیاورد. می
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درزمینه روانی  جنگ  این  نهازامنه  ی  در ی  دور  در    چندان  اشمیت  هلموت  که  جایی  شد  تئوریزه  اروپا 
ه نقصان دارد آیا با آمدن او سئوال کردند که جمعیت آلمان رو ب  اش با دو خبرنگار سوئیسی وقتی ازمصاحبه

سازد  آمیز تفکری را برنما میهای بدوی که عمق فاجعهمهاجرین موافق است پاسخ داد، آری ولی نه ازملیت
حاظ فرهنگی نسبت  ه لاجتماعی است که برتری قومی خودش را ب  یگر منشاسی بیاننکه در معنای روانش
گویند  حقوق بشر سخن می  حالی که از   ها در سازد. مبلغان این ایدئولوژیمیها آشکار  به مردم سایر قاره

در در  ولی  بیگانگی  مبلغان  نژادپرستانه  عمل  آنشکل  در ی  تاثیرگذاری  با  اکثریت هماره    اند که  اذهان 
 . کنندآگاهی واقعی این اکثریت ایجاد می موانعی در 

ساز  دنیای فلج  جهان دیوانه، منش انسان آگاه در  م درمنش انسانی است سال  «منش انقالبی »بدین ترتیب  
  ی خصائل این منش و تبلیغ درباره  نقد اقتصاد سیاسی با ترویج و   کنار   ی مکملی درمثابهروانشناسی به  و

  عنوان یک عامل در بهخاطر مسلط کردن هژمونی سیاسی بایستی بتواند این منش را  هدر مبارزه سیاسی ب
گان در انقالب مبدل  کنندهدهی اشتراکی آنان به منش غالب شرکتمردم و در سازمان  سازی اکثریت آگاه

 گرداند. 

آفرینش موقعیت    ایجاد شرایط مناسب در  تفهیم زندگی واقعی و  «منش انقالبی »هدف در هژمونی نمودن 
  سوسیالیسم در ریزی  فرض طرح این آگاهی ایجابی پیشه  آگاهی ب  باشد وایجابی برای زندگی واقعی می

و مذهب  الغای  آن  میانجی  سوبژکتیو که  امری  است،  دولت  یا خواسته  شرایط کنونی  از  دین  ی جدائی 
کمونیسم    »دهد  باره شرح میاین  کند. مارکس درمورد کمونیسم هم صدق می  باشد موضوعی که درنمی

تاریخی در  ضروری برای دوران بعدی  واقعیی  این رو مرحله  از  نفی است و  موضع نفی در   پیشرفت 

ی بالفصل است. اما  الگوی ضروری واصل پویای آینده  کمونیسم  نوسازی آدمی است.  فرایند رهائی و

.  [5«]ی انسانی هدف آن استساختار جامعه  تکامل انسان نیست و   این لحاظ هدف پیشرفت و  کمونیسم از
نه    یا کمونیسم نه الغای دین و   سوسیالیسم وطبق این برداشت هدف از ایجاد واقعیت ایجابی از طریق  

استثمار برای همیشه است تا در آن جامعه    ای رها ازالغای مالکیت خصوصی، بلکه هدف ساختار جامعه
 ی تحریر درآورد.انسان قادر شود تاریخ زندگی واقعی خودش را برای اولین بار به رشته

سیاسی به جهانی یک قطبی تبدیل شد اما    نظر   ه نقط  فروپاشی شوروی از  جهان دوقطبی پیشین بعد از
گرفت. جهان    س آن قرار ار   کشورها در   ها و وجود آمد که نابرابری میان ملیتجهان دوقطبی دیگری به

وقفه رشد  کشورها را بی  ها ومیان ملیت  جامعه و  درون هر  منظر روانشناسی که نابرابری در  دوقطبی شده از
کند، جائی که  ها قلمداد میی تاریخ بین ملیترا قانون نوشته  «ق با قوی است ح»دهد و اصل جنگل  می

  زند و فردی مانند رامسفلد این برتری را در ای برتری فرهنگی جا میطور مودبانههاش را ب آمریکا سلطه
اند  د که اهدافکناعالم می  کند و ها تعریف میر رژیمیکشورها و در صورت لزوم تغی  توانائی به اشغال دیگر

بازگو    اًواقع سیاست چرچیل را مجدد  ها مضمون اهداف را. درنه ائتالف  کنند وین مییها را تعکه ائتالف
طرفی    که ابدی است تامین سود است که ازچه  آن  همبستگی ابدی وجود ندارد  کند که گفته بود اتحاد ومی
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مبارزه    وحدت جهان غرب تحت شعار پرطمطراق دفاع از دموکراسی واین نوع افراط در بنیادگرائی باعث  
گرائی  افراط  که به انواع دیگری از   کندهای متقابلی را ایجاد میشود از جانب دیگر کنشمی  «دیکتاتورها »با  

 گردد. ازجمله بنیادگرائی اسالمی منجرمی

  است با توسل به دو   نام نهاد، قادر  ی اهریمنی خشونتتوان چرخهلحاظ روانی میه  این وضعیت را که ب
وواژه خیر  قدیمی  اهداف  «ناانسان   و»  و   شر  ی  مقابل  برد. شرنامیدن طرف  پیش  به  را  مفهوم    در  اش 

  های دینی والکن نبایستی اشراق به دین را تنها در ی مشترکی است در ایدئولوژیاش آموزهمتافیزیکی
جائی که   داد  تقلیل  به خدا  لذا  اعتقاد  است.  داشته  دینی  دموکراسی غربی خود همواره شکل  به  اعتقاد 

افراد خارج از    پذیرد وعنوان ایدئولوژی هیچ مذهب دیگری را در کنارش نمیبهمذهبی    طور که هرهمان
و نجس  کافر،  را  خودش  و  دین  شر  عامل  وسرآخر  انسان  مفسد  مادون  اسالمی  بینش  در  االرض  فییا 

شان را ابراز  ی همین بافت نظرات نژادپرستانهتوانند در پهنهان دموکراسی غربی نیز میدار خواند، طرفمی
سوریه را    ی شمالی وهای ایران وکرهای بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا دولتچنین زمینه  نمایند. بر 

معرفی کرد.  جهان    های خیر دراردن را عضوی از گروه  های مصر، عربستان ونامید ولی دولت  شر  محور
یا    ی خیر، چه در رابطه با افراد خودی ودولت قرارگرفته در حوزه  ی هر سان اعمال جنایت گرایانهبدین

عنوان مثال جوانی در عربستان که خواستار برابری ادیان  بهشود.  ها، توجیه مینسبت به افراد دیگر ملیت
مالءعام محکوم کردند. همین بنیادگرائی غربی    ای ده ضربه شالق در هفته  بود به پانزده سال حبس و 

  جمله صدر اعظم آلمان خانم مرکل توسط آمریکا را   اسنودن مامور سیا را که کنترل کامل مردم دنیا از
چاپ    دلیلهاسترالیائی را ب  انژآس  چنینهم  برای حفظ جانش به روسیه فرارکند و  کردافشاء نمود، مجبور  

سپس به   ای وخانهسفارتبه کرد نخست به فرار میسوریه افشاء  عراق و اسنادی که جنایات آمریکا را در
 هم افزود.   این سیاهه بازه توان بزندان در انگلستان کشاند که می

وجود    خیر با خود عواطف شفقت خودشیفته نسبت به آمریکا را به  عنوان مرکزبهپذیرش سیستم آمریکا  
ومی متعصبانه  گرایشی  با  که  دولت  آورد  سایر  میهانوکروار  آن  تابع  را  آمریکا  طرفدار  به  ی  که  گرداند 
  این شفقت خودشیفته ندارند، منجر  کشتار مردم سایر کشورها که جایگاهی در  در خصوص ی سکوت  ئهطتو

  افغانستان و   یات جنگ در عراق ویمن، جنا  به جنایات جنگ عربستان در راجعی سکوت  شود. توطئهمی
عنوان دفاع از حقوق بشر  بهبالکان  و  ووشوند. جنگ در کوزسومالی که تحت مبارزه با تروریسم توجیه می

کنند و به کشورهای  گیرد و کشور سابق یوگسالوی را برحسب معماری جدید آمریکا پاره پاره میانجام می
ی اروپا همراه با  آورند. اتحادیهدهند، در میارزتی را از دست میچند میلیونی که دیگر پناتسیل قدرت مب

سه میلیون نفر تلفات    کینشازا دامن زدند و  –مورد تلفات انسانی جنگی که خودشان در کنگو    آمریکا در

  میلیون انسان در 28افریقای مرکزی که بیش از کشی بیولوژیک مرض ایدز درنسل در چنینهم آن بود و
پوشی کردند. آمریکای مرکز خیر معتقد است که  ی سکوت این جنایات را پردهباختند با توطئهآن جان  

کند تا  بدین دلیل عربستان را تا دندان مسلح می  های خیرخواه امری مثبت است وسالح در دست دولت
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ه نگه دارد که  های دیگر آمادباشد همواره سپاهیان مزدور اسالمی را برای جنگ با دولت  این کشور قادر
خودمداری قومی    شکل از   هر   پایان از این رو این مالک دوگانگی رذالت بی  ز آن است. از ا ای  داعش نمونه

 سازد.را در فرهنگ غربی آشکار می یابیاجتماعی، سلطه و

یاری  جویان اسالمی را به  افغانستان سپاهی از جنگ  جنگ در  در  اش با شوروی ومبارزه  آمریکای خَیر در
  افغانستان شکست دهند. اما طبق نظر ها را درآرائی داد که قادر شدند روسویژه عربستان صفعمالش به

آورند، با خروج  وجود میمارکس که قانون کیفر، تاریخی دارد که ابزارش را نه قربانیان که خود مجرمان به
اش علیه  ار نماند همان مخلوق دست ساختهاش وفادنیروهای روسی از افغانستان زمانی که آمریکا به قول

ای که سیا به مجاهدین  ی رذیالنههمان شیوه  برای تهیه اسلحه از  وار شد وکارزاری مرگ  خودش وارد در 
های خریداری  سالح   ی پول برای خرید سالح، بهره گرفت و تهیه  آموخته بود، یعنی قاچاق مواد مخدر و

در رواج بنیادگرائی اسالمی نقش    اًت. بنابراین آمریکای خَیر خود مستقیمشده را علیه خود آمریکا نشانه گرف
گی و ارتجاعی  اساسی را بازی کرده است. مضمون بنیادگرائی اسالمی رادیکال ضد غرب بیان گژدیسه

سلطه علیه  اسالمی  کشورهای  در  مردم  از  اقشاری  سرمایه  سرمایه  یخشم  سلطه  نه  اما  غربی  داری 
رسوالن    ی محلی مانند خمینی هدایت شود. این تخاصم راتواند توسط یک خودکامهست که میطورکلی اهب

همان راستای برتری فرهنگی    غرب مبارزه میان دو تمدن برتر و مادون در   داری نئولیبرال در طرفدار سرمایه
ی شوروی فردی  غرب تئوریزه کردند که برای حفظ تمدن نباید در این جنگ مسامحه نشان داد. با فروپاش

سمت    چون فوکویاما از پایان تاریخ و پایان ایدئولوژی سخن گفت الکن با برآمدن بنیادگرائی اسالمی و
به  راجعاش  های پیشینداری با فراموش کردن گفتهاش علیه کشورهای غربی همین رسول سرمایهگیری

کمونیسم برآورد کرد    از   تردئولوژی خطرناکی یک ایمثابهپایان ایدئولوژی، حال بنیادگرائی اسالمی را به
  دولت منتخب ارزیابی نمود و در   مذهب و  آزادی رای و  از  این بنیادگرائی را تنفر  بوش در نطقی تنفر  و

جنگ    عربستان را سرنگون سازند و   اردن و  و  های مصرخواهند دولتهمان نطق معترف شد که آنان می
 خیرخواهانه خواند. با آنان را عملی 

وجود آورد که آن را جنگ نامتقارن نامیدند از طرفی به رسوالن آمریکائی    به  شرایطی که این نوع جنگ
مصنوعی مبارزان بنیادگرای اسالمی    این مفهوم غیرواقعی وه  طرفدار جنگ این امکان را داد تا با تکیه ب 

ی فاشیستی  همانند نظریه  محسوب نمایند و  «مایهدون  »ن انسانی،  ااز نظرش  و  «جویان غیرقانونیجنگ»را  
کشوررا   آن  مردم  روسیه  با  جنگ  در  که  انسان »هیتلری  وکشتار  «مادون  حبس  شکنجه،  این    نامید، 

این جنگ نامتقارن زمانی که اوضاِع انفجاری به    جانب دیگر در   را آسان سازند. از   «جنگجویان غیرقانونی »
چنین شرایطی دین اسالم توانست طبق    ی اسالمی با غرب درآمد درترین شکل ضدیت بنیادگرائخصمانه

غرب، به    یهای خرد شده زیر سلطهی اشک تودهای بر درههاله  عنوان افیون مردم،بهی مارکس  نظریه
بزرگی را که آمریکا برعلیه    دیده تبدیل شود و توانست سپاه پرقدرت و آه مخلوق ستم  محرکی پرقدرت و 

 زندگی درکشاند.   اش به کارزاری تا سرحد مرگ وفریده بود، حال این مخلوق را علیه خالقآیه روس
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گردند به نژادپرستی توسل جویند  ها از جمله دولت آمریکا مجبور مییک چنین شرایطی است که دولت  در
ترین رواج یک تمایز میان مردم  مقبول  ترین وضمن ساده   در  ی وترین شیوهمهم  زیرا نژادپرستی نخستین و

کند چه کسانی  ن مییآید. تمایزی که تعی ها در قلمرو زندگی است که تحت مسئولیت دولت درمیملت  و
به  راجعمارکس  شرح  چه کسانی ندارند تا قساوت نسبت به آنان را بتوان توجیه نمود.    حق زندگی دارند و

کند. بدین ترتیب  ر مییمکان تغی  وت سبک خود را دارد و مطابق زمان وکه قسا  این گونه شرح دادهقساوت  
ستایش بازطرفی  را  آمریکا  مردم  با  مبارزه  اسالمی  بنیادگرایان  و طرفدار  قساوت  با  ه  گران  مبارزه  جای 

  برعکس  شوند وگناه آمریکا میخواستار عملیاتی علیه مردم بی  کنند و ترویج می  سرمایه تبلیغ و  یسلطه
پوست  سرخ »برتری قومی برحسب سنت رایج در آمریکا    طرفدار  کنندگان قدرت نظامی آمریکا وستایش

  شوند و عنوان نابودی دشمن خوشحال میبهافغانستان    ویرانی عراق و  از  است«پوست مرده  خوب، سرخ 
، با صراحتی هرچه  ی برتریی مشاهدهمثابهرنج دیگران به  دیدن ویرانی و  لذت از  گری وسان وحشیبدین
خشونت    کند که از صورت خصومتی مطلق با دشمن مطلق بروز میشرمی، به  بندی و   بدون قید و  تر و بیش

دیگران خارج قرار گرفته از    کند. لذا آبشخور نفرت از نابودی دفاع می  کارگیری منطق محو وبه  افراطی و 
طلب  کند جائی که نفرت از آمریکا را بنیادگرایان سلطنتعمل می  سانیکی نفوذ من، همواره  مدار حوزه

 گر احساسی است که ساخته تعقل و بیان  اًاند که تمامروسیه مبدل کرده  در ایران به نفرت علیه چین و

  این افراد دوسیده است و ه  خاطر حفظ منافع بهمنطبق با واقعیت نیست، بلکه احساسی است که سرمایه ب
زمانی تداوم دارد که احساس انسان از طبیعت،  تا    تاً روح ضرور  تخاصم انتزاعی میان حس و»س  به نظر مارک

. این تفکرات  [6«]بنابراین حس طبیعی آدمی با کارخاص خود آدمی تولید نشده باشد  حس انسانی طبیعت و
بی توجیه میغیرانسانی که کشتار  را  گفتهگناهان  در  بکند  رامسفلد  برنما  طور خودپسندانههی  ای عادی 

را تا مرز    شوند و کشتارگناه هم کشته میای بیجنگی عده  هر  نمود متاسفانه در  گردد وقتی که اظهارمی
آن بهره گرفته بود که گفت    همان منطقی بهره گرفت که خلخالی از  از  اًدقیق  امری ناخواسته قلمداد کرد و 

خلخالی    اظهارات رامسفلد و  توجیه جنایت در  واقعیت ورود. جعل  گناهی اعدام شود به بهشت میاگر بی
خود  هنطع شطرنج را ب ای درمحاسبات آنان حکم مهره ها درهائی است که آدمگری انسانگری تاالنبیان

برتری قومی و برای دیگری در دفاع از بنیاگرائی اسالمی. پس وقتی   دفاع از اند، حال برای یکی در گرفته
واقع نقش خودش    سطح جهان سخن راند در  بروز جاهلیت نوین در  غرب از  یدربارهگفتارش    رای دخامنه

 گذارد.  این شکل از جاهلیت ناگفته می  عنوان ابوجهل دربهرا 

طرح مارشال دوری از امید باطل شکل گرفت    پس از پایان جنگ دوم جهانی با تاسیس سازمان ملل و  اگر
نظم نوین جهانی    ی امید باطل، درها را داد، همین چرخهها میان ملیتتفاوت  و   که قول پایان دادن به فقر 

خودش را از نو شکل داد ولی ناکام به  1990تاز جهان در سال  عنوان قدرقدرت یکهبهبه رهبری آمریکا  
یعنی چین   ی جهان،همان سال، جدال عمده را با دو قدرت بزرگ در آینده  اش اعتراف کرد زیرا درشکست
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ایجاد نظم    فقر و  برای غلبه بر  نو  چالشی بزرگ بار دیگر این امید از  روسیه، برآورد کرده بود. امروزه در   و
 عرصه کارزار جهانی شده است. ن جغرافیای سیاسی وارد درینوین جهانی از طریق تعی

ی آمریکائی مصرف  زندگی به شیوهتبلیغ    اطالعاتی و  های خبری ورسانه  هژمونی مطلق آمریکا بر  اًتقریب
  انگیز ایجاددل  کننده وکنندگان با تصاویر خیرهی را برای مصرفمندقدرتخاطر مصرف، گرایش بس  هب

زندگی که رواج مصرف    ای از. شیوهاستوطنی به سبک آمریکائی  کرده است که مبلغ آموزش قرابت جهان
عنوان عناصر تمدن برتر احساس هویت  بهکند که  لیغ میبستگی تبهم  تراز تشریک مساعی و  رقابت را بر  و

تواند این افراد را  راحتی میزند و بهوطنی آمریکائی دامن میی زندگانی جهانرا میان افراد وابسته به شیوه
متمایل به اعمال خشونت سازد وقتی که شوق به ثروت انتزاعی احساس این افراد را تا مرز احساس خام  

برای یک انسان گرسنه صورت انسانی غذا مطرح نیست، بلکه فقط  »د که به نظر مارکس  دهکاهش می
. حس لذت برآمده از ثروت  «بردهای طبیعت لذت نمیسیرشدن معنا دارد و چنین انسانی از بهترین زیبائی

ه تنها خدای  دهد کاخالق انتزاعی وابستگی به پول را رواج می  سازد وانتزاعی انسان را تابع مسلک پول می
هرکس پول داد برای او  »شود که چنین مسلکی را وثوق الدوله با این گفته پول، مرجع همه چیز آدمی می

 در ایران رواج داد.   [، 7«]مسلک موهوم است  کرد، وجدان، عقیده و باید کار

رهبری آن را  آورد که شایسته است نقش  وجود میهمتحدانی را ب»ی ماکیاول نظم نوین جهانی طبق گفته
در که  جایگاهی  باشید،  و   داشته  اصلی  اقتدار  شماست   آن  ازآن  عمل  ابتکار  فروپاشی [8«]حق  با  که   ،

ای به تنها داور جهان مبدل نمود. ولی از طرفی رشد  ی آمریکا را چند دههکشورهای سوسیالیستی خواسته
وچشم چین  و  باز  گیر  روسیه،  گرفتن  سلطه  از  قدرت  دیگر  بهازمانس  یطرف  فراملیتی  در های    ویژه 

انتزاعی و   تر تحکیم دوچه پرتوان  شان هرهای اقتصادی که هدفعرصه   خصلت روانی شوق به ثروت 
گرا، در ساختار روان آدمی دارند، عقب  عنوان دو کارکرد روانی تاثیر بسیار منفی وبه  بیکاری است و  ترس از

  های خود آمریکا که موانع زیادی در با سیاست  اًاز بیکاری دقیق  فرار  دست آوردن پول و هآدمی را برای ب 
 ها ایجاد کرده بود، مواجه گرداند. رسیدن به آن

بندی کرد، اگر  خاطر مصرف را یک کانگستر آمریکائی بنام لنسکی چنین فرمولهسیاست روانی مصرف ب
وگاس قول خوشبختی  الس  ساختن شهر  هنری فورد با تولید ماشین قول خوشبختی را به مردم داد ما نیز با

از ها انسان را برای شوق  ها دادیم، امری که امروزه میلیونطریق تولید تفریحات گوناگون به انسان  را 
ی آنان تحقق بخشد، راهی این مرکز  به آرزوها  تواندکه می  قمار  ناشی از   دست آوردن ثروت انتزاعیهب

میلیارد دالر به جیب  250ای برابر با هعمل درآمدی ساالن کند که درخوشبختی میتجسم واقعی احساس 
 نماید. صاحبان این کازینوها سرازیر می

ترین گناه او نسبت به  را بزرگ  «الفبای فساد اخالقی »الدوله تولید  انتقاد به وثوق  اش در عشقی درکتاب
  عنوان کاال در بهکه مشاهده کند این نظام نظریات را نیز  متاسفانه زنده نماند    کند و مردم ایران ارزیابی می
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دهد. رسوالن این سیستم با تبلیغ این شعار که خوشبختی هرکس دست خودش  معرض فروش قرار می
  توانا به اظهار نظر   فرد را عالم به مسائل و  پردازند ازطرف دیگر هر طرفی به تقویت فردگرائی می  از   است

کنند جائی که هر فردی حتی اگر اطالعی  ها نسبی میها را در بحثاین عمل موضوع  با  سازند و قلمداد می
ت نظراتش را خواستار شود با گفتن جمله ااثب  او دلیلی در  هرگاه کسی از  شود ونداشته باشد، وارد بحث می

  بیان را به آزادی   زند و بدین ترتیب آزادیاز پاسخ تن می  «این عقیده من است»معروف اما ایدئولوژیک  
های  ای از جلوهدهد. این واقعیت که انسان غنی فردی است که در عین پاسخ به مجموعهحرافی تقلیل می

کند  طنی تحقق بخشیدن به خویش را به صورت یک نیاز احساس میضرورت با   چنینهمانسانی حیات،  
و  و از دیگران  به شناخت  را  ازخودش  بر حسب    شناخت  از طبیعت آن هم  ی هر  منطق ویژه»شناخت 

  –قدرت  » اتکاء به همان منطق به منشی با    در   دهد که اظهارات اوتا مرزی انکشاف می  «موضوع ویژه 
ایدئولوژی فروش عقاید دقیقاًحال آنین جهان مبدل شود.  یدر تب  «من ، یعنی  «من   – قدرت  »این    که 
حراف   « من – قدرت » کند تا آن را به ی آگاهی، را وازنش میین صالحیت شرکت در بحث به واسطهیتع

  که در   طورانگارد هماناصطالح عقاید نادیده میهفروش ب   لذا خصلت عظیم آگاهی را در  دگرگون نماید و
  های مصرف در خدمت رشد استعدادها و خوشبختی از طریق ثروت انتزاعی خصلت واقعی ارزشپذیرش  

بود. درتوانش ندیده گرفته  را  انسانی  دائما دامن میاین هیاهو که رسوالن سرمایه  ها  زنند، دانش داری 
در پرتو طنین  باک که مبارزه  گردد ولی چهشود و پژواک آن ضعیف میانسان همواره به عقب رانده می

پژواک میهمین  آغاز  که  است  زیرا  های ضعیف  روشنائی »شود  باالخره  ناچیز،  که  هم  هرقدر  هرنوری 
 . « است

تولیدی در مناسبات  به تشریح کارکرد  این سه فصل  در  ی  جامعه  نوشته من شامل سه فصل است که 
با توجه به باالگیری    یط کنونی وشرا  ی مصرف در این نظام در جامعه  این جامعه و  کاالئی، سازمان کار در 

  « ی طبقاتیمبارزه  نژندی وروان»نام  هام متکی به کتابی است بپردازد. زیربنای نوشتهنئولیبرالیسم می

فروپاشی   چنینهم  های فراملیتی وی میشائل شنایدر پروفسور آلمانی که من با توجه به رشد سازماننوشته
با فروکش کردن استراتژی بزرگ سرنگونی سرمایهاقمارش که هم  اتحاد شوروی و  تولید    داری و زمان 

ها قادر  جائی که این سازمان  ،، به رشته تحریر درآوردماستاین جامعه    یابی درتوقعات کوچک قابل دست
ها جا اندازند، یعنی تشویق  ثریت انسانثیرگذار را در روان اکأت   یخواسته  اشاعه توقعات کوچک دو  گشتند با

بیکاری و لذا تمکین برای حفظ محل   ترس از عنوان تنها عامل خوشبختی وبهبه کسب ثروت انتزاعی  
  سازند. از گسترده می  زنند،می روان انسان دامن  ای را درهگرایانعقب دو خواسته تاثیر بس منفی و کار. هر 

طریق آن    سازد که ازاش برنما میروت را هدف اساسی انسان در زندگیسوئی شوق به ثروت، انتزاع ث
خاطر حفظ محل کارش به  هبیکاری انسان کارورز را ب  توان به آرزوها پاسخ داد. از سوی دیگر ترس ازمی
طق  ی منزاویه  دهد زیرا چماق ایدئولوژی فرار سرمایه را کارگران ازداری سوق میسرمایه  ترین مبارزه باکم

 .  استگیرند که خود عامل اساسی بیگانگی کارگران  نظر می نه از دیدگاه منطق کار در  سرمایه و 
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ی جهانی  پیدایش افق جدیدی در پهنه  با فروکش کردن نظم نوین جهانی ایجاد شده به رهبری آمریکا و
ن جغرافیای سیاسی  یمعروف شده است، تعی  « ی مقاومتجبهه»نام  هجهان که ب  برای ایجاد نظمی دیگر در 

  زند و چالشی بس شوونیستی دامن می  این خواسته را در  کند ول مطرح میلالمجدیدی را در سطح بین
بیکاری را به شعاری استراتژیکی در راستای این    ترس از   همواره آن دو خواسته شوق به ثروت انتزاعی و 

 ما نیز پیدا کرده است.  ن خودش را در کشورکند که رسوالترویج می نظم جدید تبلیغ و

یکی از مدافعان جمهوری    جهان آینده و  ن جغرافیای سیاسی دریعنوان کارشناس تعیبهآقای محمد ندیمی  
گوید  اش در منطقه سخن میین کنندهیشدن ایران و نقش تع  مندقدرت  اش از اسالمی در گفتارهای عدیده

تری را به ایران سرریز  ثروت بیش و کنداش بهتر دفاع منافع دهد ازا میکه به حکومت ایران این امکان ر
و ب  نماید  امکان  این  ودستهبا  قادر  جیب  آمده  حکومت  پرپول،  برای    استهای  بهتری  موقعیت  هم 
هم ثروتمند شدن مردم را آسان سازد.    آن ایجاد مشاغل است و   ینتیجهگذاری را فراهم آورد که  سرمایه
های  جهان نه تنها سیاست  داری درهای سرمایهترین حکومتترتیب این رسول مدافع یکی از خشنبدین  

شدن حکومت ایران شوق    مندقدرتبوق    گذارد، بلکه با دمیدن درضدانسانی این حکومت را مسکوت می
ای که سرنوشت  هزدن به ناسیونالیسم افراطی به آیندحفظ محل کار را از طریق دامن  به ثروت انتزاعی و

ب قطعی  شکل  هنوز  میهآن  سرشکن  است،  نگرفته  جائی خود  میکند  افراطی  ناسیونالیسم  این  تواند  که 
ایران    ویژه تاثیر منفی را برپتانسیل انقالبی مردم بجا گذارد. برای آقای ندیمی جیب پرپول حکومت در به
کند که این هدف  فراموش می  شود وبرآورد میهدف اساسی    در مبارزه با آمریکا  الملل وهای بینبازی  در

تواند  اش در منطقه و ایزوله کردن روسیه به لحاظ تاکتیکی میرا نیز آمریکا برای حفظ منافع استعماری
وادار را  ایران  حکومت  تا  گوید  ب  پاسخ  دیروزیهنماید  دشمن  با  پرپول  جیب  حفظ  اتحاد  خاطر  به  اش 

گر است که نزد رهبران اسالمی  یا انسان شورش  حکومت و  گر خصلت هرنای در امروز برسد که بیادوستانه
 راحتی عقد مودت بست. ه اش، ابوسفیان، ب که مرجع آنان با دشمن دیروزیقدمتی تاریخی دارد جائی

انتزاعی بی ثروت  به کسب  این  تبلیغ شوق  یا فردی سکوالر، همواره  باشد  مبلغ آن مسلمان  تفاوت که 
از   میمبلغان  بهره  سیاستعناصری  این  برای  ماکیاول  که  سرمشق  بهمداران  گیرند  فضلیت  عنوان 

های خود  اند که به انجام وعدهیابیم شهریارانی موفق بودهی اخیر درمیاز تجربه»شان کرده است  اخالقی
بازی بگیرند. سرانجام، آنان بر    ها را بهحیله افکار آدم  دانستند که چگونه با مکر واند، اما میاعتنائی نداشته

را    ته است نام اوسمندانه عمل کنند... شهریار روزگار ما، که شایکوشیدند شرافتکسانی پیروز شدند که می
درباره و نبریم،  صلح  می  ی  موعظه  متقابل  آناعتماد  حال  قسمکند،  دشمن  هر خوردهکه  دوی    ی 

 [ 9.«] هاستآن
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 متن کامل مقاله را در این لینک بخوانید:
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 کدام راه؟  خته،یعروج جنبش خودانگ

 فرزانه  ی ما / عل  یدر جامعه  ختهیدو نوع جنبش خودانگ یسهیمقا یبر مقاله  ینقد

 

 2021مه  17

 ی ریمن می: کرینوشته

 

به قلم علی فرزانه    «ی ما ی دو نوع جنبش خودانگیخته در جامعهمقایسه»ای با عنوان  چندی پیش مقاله

مجموع  در    نگاهی  با - 1توجه است.  آن، از دو جهت قابل  یبدون توجه به مقدمهمنتشر شد. این مقاله،  

.  است  شده  یکارگرزدگ  یجنبه  ر یدرگ  ترکم  و  کرده  یبررس  و  شناسیآسیب  را  کارگری   مبارزات   جانبههمه

و   شیفرسا تی وضع یعن ی بپردازد،  آن از رفتن فرا و  یکنون  تیوضع از  خروج ضرورتِ  به کندیم تالش -2

راهی    آمده  گرفتار  آن  در   که  یبستبن  از  رفت برون  ی براکه    یخی تار  یتیدر موقع  ی کارگر  جنبش  یرافتادگیگ

های  های این مقاله و پیامدهای ایدهی حاضر قصد دارم به کاستیبیند. اما من در نوشتهپیش روی خود نمی

 ی کارگر ایران بپردازم. ی طبقاتی طبقهمطرح شده در آن برای مبارزه

https://wp.me/p9vUft-2V8
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عیت  تحلیل این وض واشاره کرده و در تجزیه  جنبش مطالباتی کارگری  درجا زدن  بهدرستی  بهعلی فرزانه  

  عنوان حاکمیتْکه بهجای آنبهکه خودْ کارفرماست، بر این نکته انگشت گذاشته که حاکمیت به سبب آن

باشد  ی واسطه کار  نیروی  و  ناگزیر سرمایه  برابر    ،  در  کارگران  خواستهحتی  اقتصادی  قد  نیز  های  تمام 

اوردهای مبارزات مطالباتی کارگران  دستکند. با این حال این مقاله  و سرکوب میرا مدیریت    ایستد، و آنمی

این دستاوردها  ی چندانی به  اشارهی که  یگیرد، تا جادست کم می  در ایستادگی در برابر این وضعیت بسیار را  

کارگری ایران تاکنون بسیار پراکنده    مبارزات گذرد. درست است که  ها میاز کنار آن  سادگیو به  کندنمی

حرکات  شاهد  تر  بیش  سخن گفت و  توان از »جنبش« کارگری به دشواری می  ای که گاه گونهبهبوده است،  

واجد همین حرکات پراکنده طی چند سال اخیر  ایم، با این حال روند  بودهکارگران غیرمتشکل    یپراکنده

که ویژگی است  مثبتی  آن  های  گرفتن  راهنادیده  یافتن  مسیر  را  حلها  کنونی  وضعیت  از  فرارفتن  های 

ها و نقاط ضعف جنبش ی توجه به کاستیها و دستاوردها به اندازهند. بررسی این ویژگیکمخدوش می

   کارگری اهمیت دارد. 

شدن    بر آن تأکید کند، صرف چندان  که  ، بدون آنبه آن پرداخته است مقاله    ییکی از مسائلی که نویسنده

تر و  ی توجه و تمرکز بیشاین موضوع شایسته.  است جهت سندیکاسازی  در  انرژی کارگران    بیش از حد

اینل سندیکا  ی تشکو ضرورت  اهمیت    ساختنروشن  تر است.  عمیق باید  که چرا  و  ایران حتماً  کارگران 

مورد بررسی    یکنم ضمن نقد مقالهای است که تالش می، نکتهداشته باشند  های قوی و نیرومندتشکل

 به آن بپردازم. 

، معتقد  ی مبارزه برای کسب آنهای مطالباتی کارگران و نحوهخواسته  شته با اشاره بهآقای فرزانه در این نو

در  »  :نویسد می، و  رژیم قادر است با قدرت مانوری که دارد به نوعی این مبارزه را مهندسی کند  است که 

در برابر    خود  یحفظ شاکله  یو برا   کند یرا انکار م  م یرژ  تیچون از آغاز صالح  یابانیمقابل، شورش خ

افراد بر اساس محل   یی آن، مثل شناسا یکردن دستگاه اطالعات یو خنث میرژ  یقهر ی روین یتهاجم حتم

قابل    ی تا با استفاده از فضا  گذاردیپا م  ابان یخ  ینشدهفیامن و تعر  ی به منطقه  درنگیکار و سکونت، ب

  ی برا   یموازنه کند، مجال  میمثل تا حد امکان با رژ  بهدفاع و مقابله    یشد را برا   گسترش آن قدرت مانور

از خطر    یری شگیو پ  ه یاول  ی که به منظور حفظ برتر  کندیم  ر یو آن را ناگز  گذاردینم  یباق  میرژ  یمهندس

 « شورش بپردازد. یرنظم خود به سرکوب فو  یاز دست دادن شالوده

  ی از زاویه  اما  تواند درست باشدمیشناسی جنبش کارگری  ی آسیبزاویهاین نگاه از  شاید بتوان گفت که  

ای اصوالً نادرست است  تجویز شورش خیابانی است، نادرست است. چنین مقایسهگویا  که    ،حلراه  یارائه

که سرمایه و  حاکمیت را، همچنان  ناگزیرکنند و  زیرا کارگران در چارچوب نظام حاکم کار و زندگی می

هستند. سازوکار اجتماعی موجود  شناسند، چون خود نیز بخشی از کلیت نظام  رسمیت میبه  ،دار راسرمایه
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شان  بخشی از زندگی  چونهمها را  برند و آنهایشان پی میشان به خواستهکار و زندگی  فرایندکارگران در  

برای بهتر زندگی کردن نیاز به  و    ،کنند. کارگر برای بهتر کار کردن نیاز به ابزار و وسائل ایمنیبیان می

هنگامی که از    و  کندمطالبه میکارفرما  ها را از  نخست آنها الزاماً  و برای کسب آنا تر دارد.  دستمزد بیش 

فرزانه در این   آقایورد. مشکل و اشتباه مهم آمید شد ممکن است به شورش خیابانی روی اها نااین روش

حق هم هست، شورش کارگری تصور  هب  - و البته نه همیشه    اًکه غالب- است که هر شورش خیابانی را  

حالی  .کندمی اعتراضات  در  شورش98،  96که  و  و  ،  برق  قطع  و  آب  کمبود  به  مربوط  اعتراضات  و  ها 

  ،اعتراضات کارگری  - جریان دارد  خوزستان و لرستان و... در    در روزهای اخیرکه  کاالها  اعتراضات به گرانی  

آموزان،  ویان، دانشجدستان شهری، دانش اند و تهیاینیستند بلکه اعتراضات توده  ،به معنی اخص کلمه

این سخن بدان معنا نیست  دهند.  ها را تشکیل میکار نیروهای اصلی این جنبشبی  زنان و جوانان غالباً

در  رادی  انفبا شرکت    دیگر   طبقات گمان کارگران در کنار  بیکه کارگران در این اعتراضات حضور ندارند،  

پایمال اجتماعی  حقوق  اعتراضات،  میشدهاین  طلب  را  خود  جنبش کنندی  این  اما  نمی.  را  توان  ها 

حساب    کارگر به  یهاعتراض سیاسی طبق ها را  آنتوان  های کارگری نامید و به طریق اولی نمیشورش

   کند. تلقی می  ی کارگری  هنگیختفرزانه این است که این مبارزات را مبارزات و جنبش خوداآقای  آورد. اشتباه  

کشورها، هم اقتصادی هم سیاسی،   یهکارگر در هم  ی هطبق  یهنشان داده است که مبارز  ی تاریخیتجربه

مبارزه برای  آمیز هم قهرآمیز، هم قانونی هم غیرقانونی، هم علنی و هم مخفی بوده است.  هم مسالمت

بنابراین نمیآزادی و مبارزه برای معیشت و برابری دو مسیر   را  جداگانه نیستند.  توان مبارزات کارگری 

برد، دانست؛  کار میمحدود به مبارزات اقتصادی، که آقای فرزانه اصطالح نادرست »صنفی« را برای آن به

ایم، آلترناتیو شورش را به جای آن مطرح  چندان سازنده تشخیص دادهرا ناکافی، یا نهو در نتیجه چون آن 

 کنیم. 

جامعه پس از    یعیانتخاب طب  یابانیخ  ی ختهیشورش خودانگنویسد: »فرزانه در بخشی از مقاله می  آقای

]شاید بهتر است گفته شود که این وضع به جامعه تحمیل شده است.    یچهار دهه مقابله با استبداد ساختار

که داروندار استعداد    است  نیمضمون و شکل مبارزه ا   نیدستاورد ا  نیترکم  است تا انتخاب طبیعی آن باشد[

  ن یمع  ی خود در آن دوره  یو ذهن  ینیو جنبش با تمام توان ع  کند یجامعه را در هر دوره معلوم م  ی انقالب

توان برای مبارزه اقتصادی و طبقاتی  ]همین خصوصیت را می .دیگشا یراه خود را م  ای خوردیم شکست ای

دلیل حاکمیت استبدادی  کند ولی بهخود را عرضه میکارگران نیز قائل شد، که دائماً تمام توش و توان  

رو است؛ از  کور روبه  یا ما با گره  هنی م  یاستبداد ساختار طیاما، در مح  ،یصنف ی مبارزهخورد[  شکست می

  ی به تضاد طبقات  تواندیم  اشییاست که در ابعاد نها  هیسرما   یمربوط به رابطه  ینیع  یطرف ضرورت  کی

  یمنته  دارهیکارگر با حکومت سرما  یران به تضاد طبقهی و در ا  دارهیسرما  یکارگر و طبقه  یطبقه  انیم
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هر    یاعضا  تی که اکثر  ی عیوس  یهاهیاتحاد  یعنیمبارزه،    ن یا  شبردیپ  یابزار اصل  گریشود، و از طرف د

توان همین ناممکن  ]آیا نمیبه علت تسلط استبداد مطلق ناممکن است.    ردی را در بر بگ  یصنعت  یرشته

  اش، ینیع  یر یبا وجود ناگز  ،یصنف  ی ختهیجنبش خودانگ  بودن را در رابطه با شورش خیابانی نیز بیان کرد؟[

با خود را در وجود حکومت  یاسیعلت که از نظر س  نیابه   که    ابدیینم   یامکان متناظر 

  رودیبا آن را داشته باشد همواره وا م  انهیجوو واکنش مسالمتاستعداد مبادله و کنش  

کارگر  طبقه  انیدر م  یرفع پراکندگ   یعنینوع جنبش،    نیا  یژهیو  تیبه مز   یابیو از دست

  یو بخش  یدار هیسرما  یجامعه  کیارگان  یهااز اندام  یکی  تی که در نها  یصنف  ی بارزهپس م  .ماندیباز م

کارگر    یبه کاهش مزد از طرف طبقه  ی بورژواز  یدائم  شیمقابله با گرا   یآن برا   زیآماز سازوکار رقابت

طب به  بنا  بازتاب    یاستبداد  ی دارهیسرما  ی ژهیو   عتیاست،  عنوان  به  ما  کشور  دولتدر    بر  ی انحصار 

. دیآینقش خود مفلوج و ناکارآمد از آب در م  یفایهرگونه رقابت، در ا   یو ناف  یکل اجتماع  یهیسرما

.« )جمالت داخل کروشه و  مستقل و قائم به خود است  یصنف یمبارزه  ماندنمیموجب عق  گفتهشیتضاد پ

 تاکیدات از من است.(  

برد و حاکمیت، خود کارفرما  سر میبه  « تاریخیاشتباهی  » کنیم که در  ای زندگی میکه ما در جامعهاین

  .یک سوی قضیه است  ه استدراز نظر تاریخی ک  «اشتباهی» ای ناالزم و است و کارگران را درگیر مبارزه

درست است که حاکمیت در    تاریخ است.  «اشتباه»ولی این اشکال کار کارگران و یا اشتباه آنان نیست،  

که دولت خود  اینکمیت بسیاری از کشورهای کنونی جهان متفاوت است، اما  کشورهایی مانند ایران با حا 

جهانی  پس از پایان جنگ    هشود. در سه دهخود مانع مبارزات اقتصادی کارگران نمیخودیهکارفرما باشد ب

یره های بزرگ در انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد و غدولت نقش بسیار بزرگی در مالکیت بنگاه  دوم

عکس مبارزات  هداشت اما کارفرما بودن دولت مانعی در راه مبارزات اقتصادی و سیاسی کارگران نبود، ب

سازی و  در انگلستان، راه آهن و اتومبیل  سنگزغال  معادن  کارگری در مؤسسات دولتی مانند راه آهن و

و فراوان بود. حتی هم اکنون    آموزش و پرورش در فرانسه، مؤسسات دولتی در ایتالیا و سوئد و غیره وسیع 

  در ایران اساساً.  تر از مؤسسات خصوصی استآهن که دولتی است قویمبارزات کارگری فرانسه در راه

مبارزات اقتصادی کارگران است، بلکه استبداد دولتی    شکلمالکیت دولتی نیست که م

اقتصادی    ،هم در مؤسسات خصوصی و هم دولتی  ،است که اجتماعی و به    -مبارزات 

می سرکوب  را  کارگران  سیاسی  مبارزات  اولی  که  .  کندطریق  استبدادی  دستگاه  همان 

 کند. ی خیابانی را سرکوب میهای خودانگیختهشورش
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رزه را باید در چارچوب  اشکاالت مبا  به عبارت دیگر؛  یافتراهی    بایست« میاشتباه» برای احتراز از این  

تواند  که مبارزه در چارچوب شورش خیابانی میو نه خارج از آن چارچوب. این  وجو کردجستمبارزه  آن  خود  

ایجاد  کارگران  طبقاتی    ی مبارزه  و مانعی برایدستاوردهای خاص خود را داشته باشد، بحث دیگری است  

ی کارگر ایران( است، باید تماماً  جا طبقهگر )و در اینی کارکه بحث مبارزات طبقاتی طبقهزمانی .کندنمی

یابی را در همین چارچوب دنبال کنیم. شورش خیابانی،  بر خود این مبارزه متمرکز شویم و اشکاالت و راه

اش، بلکه در مسیری است  ای است نه کالً جدا از طبقه و مبارزهیافته و چه خودانگیخته، مبارزهچه سازمان

گوییم، که شاید  ی جدا از هم سخن میهای خاص خود. بنابراین ما از دو مقولهمندیو با قانون  مجزا از آن

در مقطعی با هم تقاطع زمانی و مکانی داشته باشند و احتماالً شورش خیابانی بتواند در خدمت جنبش  

 ی کارگر قرار گیرد.  طبقه

ی دچار نوعی  یبرد ولی در جاهارگری را پیش میشناسی مبارزات کاحال که آسیبمقاله در عین  ینویسنده

  تواند باعث سردرگمیشود، که میشود و بدون توضیح از کنار مسائلی رد میتوجهی میمباالتی و بیبی

ی صنفی حتی در حالتی که مثل اعتصاب  که مبارزهدر حالی»  : نویسدشود. او در بخشی از مقاله می  خواننده

ی  طبیعی از نظر جغرافیایی سراسری است، به دلیل تنگنای مطالبات خاص تودهطور های نفت بهایپروژه

تواند همین وضعیت  ، حتی نمیاشخصلت غیرطبقاتیکاری که پشت سر دارد، یعنی به دلیل محافظه

(  .)تأکید از من است   «مرزی دارد.سراسری طبیعی خود را حفظ کند و از هر دو جنبه آهنگ واگرایی و تنگ

های اجتماعی هستند؛ یعنی وابسته به اجتماعی  که کارگران در درجه اول انسان  کندانه فراموش میآقای فرز

او از  برای مثال  ها و آداب و رسوم محل زندگی خود هستند.  و تحت سنت  اندکردهرشد    هستند که در آن

از دیگران جدا    هااعتصابی  در میانهخود را    یاین متعجب شده است که چرا کارگران هفشجانی سفره

  اند که کارگران آذرآب جمع شده بودند. هفشجان کارگران هپکو در همان محلی جمع نشده  چرا   اند و یاکرده

کار لوله در سرتاسر  توان گفت عمدتاً زادگاه کارگران جوشاست که میای روستایی از توابع شهرکرد  منطقه

ید بخشی از منطقه است. این کارگران توسط کارگران قدیمی  کشی گاز و نفت ایران و شاهای لولهپروژه

نوعی از  شوند؛ یعنی بهیافته وارد کار میشکلی نسبتاً سازمانو به بینندتعلیم می منطقه این رشته در همان 

وارد کار و حتی مبارزه  شهرییافته هستند و تحت رهبری همابتدا سازمان استادکارشان  و  های قدیمی 

و چون   .ها عمل کننددانند و از دیگران انتظار دارند که تحت نظر آنخانه میها خود را صاحبآناند. شده 

سبک خود دنبال    ه ها را بخواستهپیگیری  و    دهندشکیبایی خود را از دست میشود،  چنین چیزی عملی نمی

 ظرانه است. ن واکنش در مقابل آن بسیار نادرست و تنگ  اما  مهم استکنند. شناخت این ضعف  می

از روستا و در نتیجه از  که    انداین بینش، توان و فرصت را به دست نیاوردهکارگران ایران هنوز  بسیاری  

و دیدگاهی فراگیر مبتنی بر همبستگی طبقاتی را در خود تقویت    خود فاصله بگیرند   محلی   یا ی  یتفکر روستا
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از نقاط    اغلب. کارگران هپکو و آذرآب اراک  ی کارگر صنعتی ایران تنها چند نسل سابقه داردکنند. طبقه

که اگر هم باشند در اصل  شهری نیستند، ضمن آنآیند و برخالف تصور آقای فرزانه همدیگر ایران می

ها  یک طبقه رشد کنند. آنی  مثابهاول باید به    یکند. کارگران ایران در درجهمسئله تغییری ایجاد نمی

  ها هنوز ندانند. آو خود را متعلق به یک جمع واحد نمی  اندتن نکردهبر  را    ی واحدهنوز خلعت یک طبقه

ها اراکی،  پارس و غیره هستند. آنسازی، آلومینیوم، واگنسازی، هپکو، آذرآب، کمباینکارگران ماشینصرفاً  

در    لنگ رادر یک کارخانه کارگران لر هفت  همچنانما  .  تبریزی، بچه پامنار، هفشجانی و غیره هستند

با این    ندارند.اختالفات ایلی خود را    هنوز توانایی فراموش کردنبینیم که  مقابل کارگران ایل چهارلنگ می

شان خواهیم  متوجه رشد و ارتقای آگاهی طبقاتی،  مقایسه کنیمیک نسل قبل    با اگر همین کارگران را    وجود

 شد.

ای چون من  خوانندهبرای    ی آن نیست. مقصود این است کهنویسندهاشاره به این بخش از مقاله گالیه از  

خصوصیاتی    درکقابل   چنین  چرا  که  باید  نیست  بودن را  غیرطبقاتی  بر  ایشان  بدانیم  کارگران   دال   .

تنگنای مطالبات خاص توده»نویسند:  می دارد،  ی محافظهبه دلیل  عنی به دلیل  یکاری که پشت سر 

تواند همین وضعیت سراسری طبیعی خود را حفظ کند و از هر دو  ، حتی نمی اشخصلت غیرطبقاتی

بنا به  باید روشن کند که    نویسنده نخست  « )تاکید از من است.(مرزی دارد. جنبه آهنگ واگرایی و تنگ

اندیشند  چیز جز مبارزه نمیچای که به هیمبارزان کارکشته.  چه کسانی هستندکارگران  فرض این مقاله  پیش

به  آن  کنند؟می  نقد  و   بررسی   موشکافانه   را   خود   عملکردهای  ترین کوچک  روز   هر و   رسیدن  برای  ها 

  کارگران.  نندینشیعقب م  گاهو    کنندیم  یشرویپ  گاه  کنند،یاشتباه م  زنند،یم  مطالباتشان دست به کنش

های خودانگیخته شرکت  ها که در شورش)همانند بسیاری از همان  شانیاجتماع  ت یوضع  واسطه به  رانیا

 هستند،  کارترین محافظه  موارد  بسیاری   در .  انددورافتاده  فرهنگی   و  اجتماعی  مسائل   بسیاری   از   جویند( می

سازماندهی    ،تر از آنکنند. سختسختی در مبارزه شرکت میبه.  خودشان  اقتصادی  مسائل  با  رابطه  در  حتی

دهی یک اعتصاب برای  که سازمان  خواهند گفتشما    ، بهبپرسیدپذیرند. از کارگران فعال و سازمانده  را می

اعتصاب یا اعتراضی به راه  وقتی    اما .  چه اندازه دشوار است  غیره افتادگی دستمزد و  افزایش حقوق، عقب

  ی زیادی کارها  کنندهاعتصاب  ه با آن جمعیتک  شوندبه این تصور اشتباه دچار مین  ، گاهی فعاالافتدمی

کشیدن آن است، در غیر    درازا  عدم بهدر  شکل کلی    دهی یک حرکت بهتوان انجام داد. هنر سازمانمی

کنند. روز اولی  کارانه برخورد میسد که کارگران غیرطبقاتی و محافظهممکن است به نظر برصورت  این

روی کارگران بستند، تمام کارگران پشت در اجتماع کردند. یک    ا به ری ر  سازیچیت  ی کارخانه  که درِ 

است که حرکت    بینانهو واقعمانده بودند. آیا این منصفانه  باقیاز آنان  پانزده شانزده نفر  تنها  سال و نیم بعد،  

 ؟و غیرطبقاتی قلمداد کنیم  انهکار محافظه سایرین را 
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  رانیکارگران ا  م،یریبگ  نظر  در  اشیاعرا در حرکت اجتمکه آن  یک کمیت اجتماعی بلصرفاً    اگر طبقه را نه

هنوز  و  شوندیم دهیاصطالحاً طبقه نام  رانیکارگران ا ه یزاو ن یحرکت خود هستند و از ا نیآغاز در مراحل 

از خصوصیات  هیچ نکردهرا    برای خود«طبقه  یک »کدام  آن  .اندپیدا  بهاز  ی عنصری  مثابهجا که طبقه 

  اجتماعی دارای کمیت و کیفیت خاص خود است، فقط حرکت واکنشی نخواهد داشت. بنابراین چون طبقه

ی واکنشیِ  دارد الزاماً رشد خواهد کرد و اگر با مبارزه  اجتماعی پراتیک  و   یک کمیت اجتماعی نیست صرفاً  

رسد و  ه سندیکاسازی در محل کار و سپس منطقه و کشور میکند، بشکنی و اقتصادی شروع میماشین

آن سازمان از  و کمیتهفراتر  بنا میهای سیاسی و شوراها  را  غیره خود  و  کارخانه  در کندهای  ما هنوز   .

  ام عمد در گیومه گذاشتهاین اصطالح را بهکارگران هستیم.   « خودیخودبه»  یاصطالح مبارزهبه یمرحله

تواند  . هیچ حرکتی، هرقدر هم ساده نمیتاکید کنمادبیات کارگری برداشت نادرست از آن در و    تا بر سویه

کارگری از آگاهی فقط آگاهی    ین حوزهبر نوعی آگاهی متکی است. فعاال  خودجوش شروع شود و دقیقاً

می  «سوسیالیستی »و    «انقالبی» بهرا  نهایتاً  آگاهی  شناسند،  می  «دمکراتیک »نوعی  اشاره  در  نیز  کنند. 

ها  در آنهای کاری که کارگران غیرمقیم و غیرثابت  محیطدر  ویژه  که در بسیاری از مراکز کار، و بهحالی

ـ   نوعی  د بهاعتما  ی کارگری بر پایه  و اعتراضات   حرکات  ــ  ای جمله کارهای پروژهاز  مشغول به کار هستندـ 

  پررنگیو معتمد نقش    نامکارگران باسابقه، خوش  وابط و مناسباترنوع از  شود. در این  میآغاز    کسوتیپیش

ای پیشاهنگ و  کارگران هفشجانی در اعتصاب کارگران پروژهبرای نمونه  است که    علت همین  دارند و به

آگاهی جمعی و طبقاتی کارگران  بودن    ضعیف  یدهندهنشان  نخست  ی شوند. این در درجهکننده میتعیین

ما در   دهد کهگر نوپایی این آگاهی است و نشان میی دوم بیاناما در وهله ( و متأسفانه چنین است)است  

 ابتدای راه هستیم. 

ی علی فرزانه در  در مقاله  که  ایارزنده  پربار و نکات  به رغم  گونه که در ابتدای نوشته اشاره شد،  همان

شده از  ارائهآلترناتیو  همچنان درک    است،   مطرح شدهکارگر ایران    ی شناسی مبارزات طبقهآسیببا  رابطه  

های  در جای خود نوعی انقالبخودانگیخته، که    های خیابانیزیرا شورشروست.  با دشواری روبه  سوی او

و یا    دشواربسیار  ها  نیز سازماندهی آنوقوع  هنگام  در    و در نتیجهپذیر نیستند  بینی پیش  ،کوچک هستند

دهی  از ابتدا سازمان  ها را از پیش و آن  ممکن است به این نتیجه برسیم که باید بنابراین  .  غیرممکن است 

بود.    ،کنیم نخواهند  خودانگیخته  دیگر  این صورت  در  منظور  که  چنین  این  از طرح    نویسندهآیا  مسئله 

ها،  دهی آنمبارزات اقتصادی و سازمانهای شورش نسبت بهصِرف برشمردن برتریچون  ؟  است  اینتیجه

توان  به همین سیاق می صورت  کند. چون در آنثابت نمی  راکننده است، هیچ چیز  گیر و کسلکه بسیار وقت

  خیابانیهای خودانگیخته  یا شورش  از اعتصابات کارگری موثرترانقالب کارگری بهتر و  انگارانه گفت ساده 

 سره کند.  تواند کار را یکاست چون می
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  تری از دستاوردهای توانیم ارزیابی دقیقمیتر بیاندازیم  های خیابانی نگاهی از نزدیکهمین شورش  اگر به

 داشته باشیم. چنین مبارزاتی 

که به    شودیمواجه م  ی ا العادهفوق  تی در مواجهه با شورش با موقع  میرژ»   :نویسدآقای فرزانه در ادامه می

. وخامت و فشار  کندیم  لیرا به او تحم  اشیغاتیو تبل  یتیامن  ،یتوش و توان انتظام  یهمه  ی فور  ی ریکارگ

کردن معترضان از  فرسوده  کیکه با تاکت  یصنف  ی خالف مبارزه  کندیرا وادار م  میالعاده رژفوق  تی موقع

کردن زمان و  کوتاه  کی تاکت  ر یناگز  جانیدر ا  کند،یع خود استفاده ماز گذشت زمان به نف  یْمحلکم  قی طر

شدن زمان ماندن در    ترشیبا ب  یصنف  ی خالف مبارزه  رایز  دهدیمرا در دستور کار قرار    یسرکوب فور

  ی و باعث فرسودگ  کندیم  لعم  میرژ  هیشورش عل  تی. زمان در موقعشودیبر توان شورش افزوده م  ابانْیخ

داخل  یقهر  ی روهاین اختالفات  باالگرفتن  آن  میرژ   ی اصل  ش ی. گراشودیم  شانیو  و    یسرکوب  شورش 

  یاصل  ت یفیک  نجا یدو طرف در ا   یاز سو   نیخون  ی گسترده است. مبارزه  یریکشتن و زخم زدن و دستگ

  ی روزه  کیدر شورش    ورشدهکشته و ک  نیکشته با نام مشخص در شورش خوزستان، و چند  14است ــ  

در    میخود رژ   رد؛یگیم ز یرا ن  یحکومت  ی روهایخود ن  بانیرفته گر آن رفته  یکه دامنه  ی اصفهان ــ به نحو

 « اند.از مأمورانش کشته شده ی ادیشد که تعداد ز یمدع  98شورش آبان  

آیا قصدمان از شورش تحلیل بردن نیروهای قهری رژیم    -1  شود:مطرح میپرسش  در این رابطه چند  

کار شدن،  با بیدر رژیم استبدادی  مبارزه  هر نوع  شرکت در    دانند کهبدیهی است که همگان می  -2  ؟است

  ها کشته  و   ها باال بودن میزان زخمی  اما   ، استهمراه  زندان رفتن، احتماالً شکنجه شدن و حتی کشته شدن  

توان به عنوان مالکی برای پیشروی یک جنبش و دستاوردهای آن معرفی  ها را آیا میانسان  ییا شکنجه

گیرد مورد  مردمان این کشور می  یکه از توده  ای راحرکات و میزان انرژیاین نوع    پیامدهای  آیا  -3  کرد؟

 ؟کنیممطرح می «صنفی » اصطالح عنوان آلترناتیو مبارزات بهرا به آن به سادگیایم، که توجه قرار داده

آلترناتیو، نوعی احالهطرح شورش خیابانی به نامعین است، اگر نگوئیم تعلیق  آیندهمبارزه به  یعنوان  ای 

ی  های خودانگیختهچنین شورشتواند ادعا کند که کنترلی بر  کس نمیهیچ  به عالوه  .محال مبارزه استبه

حاکمیت    و در نتیجه تواند داشته باشد. شورش خیابانی حرکتی خارج از کنترل است،  دارد و یا می  خیابانی

  یبخشی کوچک  تنها شاهدکار برد. ما  دهد هرگونه سرکوبی را برای خاموش کردن آن بهخود اجازه مینیز به

رخ  ها و پس از آن  یی بازجو  ی ماجرا پشت دیوارهای زندان و در پروسه  یبقیه  و   هستیمسرکوب  این  از  

در این  که  اینگیرند.  فقط کسانی از آن اطالع دارند، که خود در آن موقعیت قرار میاغلب  ، که  دهدمی

  له   سرکوب  نیماش  یهادندهچرخ   فشار  ریز  چه تعداد افراد گمنانگیرد و  هائی صورت میسرکوبچه  چرخه  

چه بسا بسیاری از این  .  شودیو روشن نم  یابیارز  چندان،  رودیم  رسوالیز  شانیو کرامت انسان  شوندیم

  .افراد را از مبارزه و اعتراض دوباره ناامید و سرخورده کند 
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ای برای آن نداریم  پیشنهاد کنیم که هیچ طرح و برنامهبه عنوان آلترناتیو  را    رویکردیتوانیم  گونه میما چه

نمییا   مبارزهدهیمارائه  هر  نتیجه شرکت  فرایندای  .  در  و  دارد  را  خود  همان  خاص  در    فرایند کنندگان 

برطرف کردن آن    در جهترا بررسی و    حد ممکن آن را بشناسند و کمبودها و اشتباهات آن  توانند تامی

  آغاز ای  در اثر جرقهصرفاً    تا زمانی که   های خیابانی. ولی شورشمنتقل کنند  ی تجربهو به مثابه  ،اقدام

گیرد طی  د و پیرو سرکوبی که صورت مینکنی معینی را بسیج میموضوع خود توده  به  د و بنا نشومی

قراوالن آن، اگر  سران و یا پیش  ای را منتقل کنند. زیرا تجربه  توانند، نمیدن شومعین خاموش می  یزمان

 .یابندشوند و امکان شرکت مجدد در حرکت بعدی را نمیکشته نشوند، شدیداً سرکوب می

توانند موثر باشند که راهی برای سازماندهی و پیوند  و تنها زمانی میبر هستند چنین مبارزاتی بسیار انرژی

،  ریزی نشوند و برنامهدهی  اگر قادر به سازمانهای خودانگیخته  ها بیابند. خیزشنبش دادن خود با دیگر ج

فعال در    همان مردمان   ی خوردهاستفاده دشمنان قسمتوانند مورد سوءکه عموماً نیز چنین هستند، حتی می

منحصر  خاصی    یطبقه  اجتماعی هستند و به  وسیع  حرکات  هااین  کهافزون بر اینقرار گیرند.    هاخیزش

بنابراین نادرست است که  و    .تشکیل بدهند  انعمدتاً کارگررا  کنندگان در آن  ، هرچند که شرکتشوندنمی

 کارگر مطرح شوند.   ی طبقاتی طبقه  ی آلترناتیو مبارزهی به مثابه

  « اقتصادی»   ی را آلترناتیو مبارزه  تنها آنشورش خیابانی شده است که نه  یچنان شیفتهآقای فرزانه آن

گونه که  ساز انقالب اجتماعی یا آنرا زمینه  داند بلکه آنی طبقاتی کارگران، میکارگران، وجهی از مبارزه

  ی هادست دادن خصلتبهدست».  کندتلقی می  اجتماعی«  انقالبی  یاولیه  ی»ماده  فرموله کردهاو  خود  

  ی هاها و اعتراضنسبت به اعتصاب  یابانیشورش خ  یها تیمز   یگذشته درباره  یکه در بندها  یاگانهسه

مشخص کشور   تیکه در وضع دهدیم  خته یخصلت مرکب را به شورش خودانگ نیبر شمرده شد، ا یصنف

الزم را    ط یشرا  تواندیکه م   ی انهیکند. زم  نیمرا تأ   یاجتماع  ی انقالب  ی هیاول  ی بتواند ماده  یطی ما در شرا

شورش در زمان و مکان است. دستگاه استبداد خود را بر هرچه کوتاه شدن زمان    ی فراهم کند، تداوم کاف

انتظار دارد که در   ختهی را از شورش خودانگ  یو انقالب در پاسخْ حد تداوم  کند،یو مکان شورش متمرکز م

حساس شورش، خسته و ناکارآمد    تیفشار وضع  ری را در ز  میرژ  یشده یبندهمسر  یآن بتواند سازمانده

استبداد بدان مبتال است رها کند. هرچند  ی خیکه به علت تداوم تار یمزمن یختگ ی کند و خود را از خودانگ

نداشته   یاسالم  یجمهور   تیدوران حاکم  یابانیخ  یهااز مقاومت در شورش  یحد  نیتاکنون چن وجود 

  ی به دسترس  یاول  زیاز راه سرر  یابانیخ  یها و شورش  یصنف  یمبارزه  انیبا پُر شدن شکاف م  یاست، ول

  ایمه  یمنطقه محور   ک یدموکرات  یستادها  جادیا   یبرا   نه یممکن است. در آن صورت زم  یحد  نیبه چن

  ر دو نوع مبارزه د  نیکه ا  شوندیم  لیتبد  ییمتشکل و به نهادها  شرویکه در مرکز آن کارگران پ  شودیم

ارگانآن به وحدت  آنها    یتحت هماهنگ  یصنف  یهااعتراض  «ی»سراسر  یتا هم جنبه   رسندیم   کیها 
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به    ی طور کلبه  یختگی عبور از فاز خودانگ  یبرا   یابان یشورش خ  یو مکان  یشود و هم نصاب زمان  ت یتقو

 « .دیدست آ

حل و آلترناتیو.  یلی اجتماعی از مبارزه و ارائه راهتر به بیان آرزوها شبیه است تا تحلطرح چنین مسائلی بیش

که تصورش از انقالب اجتماعی چیست،    کندقبل از هر چیز آقای فرزانه موظف است برای خواننده روشن  

ترین و  ترین، آگاهانهرفتهانقالب اجتماعی پیش  .آن باشد  «ی ی اولیهماده»که شورش خیابانی می تواند  

داری و برتری طبقاتی  سرمایه  ضاللت و ذلترود تا اجتماعی را از  ترین حرکت اجتماعی است، که میوسیع

که حتماً در پراتیک مبارزه سوسیالیستی   است  آگاهی سوسیالیستی  ،آزاد کند. آگاهی ناظر بر این انقالب

های  ی الیههای آن نسبتاً همهآموزه  ده است که تحتگیر شقدر گسترده و همهحدی از رشد رسیده و آنبه

  ی خواهند و برای آن طرح و نقشهدانند چه میخواهند، میدانند چه نمیکه میمردمان اجتماع عالوه بر آن

ای،  نیافته و بر مبنای جرقهو سازمانخودی  خودبههای  دارند. حال شورش خیابانی که از بطن رابطه  ایاولیه

جا  کار رفته در اینی اولیه آن باشد! ادبیات بهتواند مادهگونه میزاده شده است چه  ،نشدهابحس   چه بسا

، هیچ تعهدی  دهدارائه نمیتنها هیچ توضیحی  هرجهت است و نهبهیمطابق با خود طرح، حساب نشده و بار

حد تداومی را از شورش  انقالب در پاسخْ  »نیست چرا خواننده باید بپذیرد که    مشخصپشت آن نیست.    نیز

ی  با پُر شدن شکاف میان مبارزه»  و در نتیجه  «خودانگیخته انتظار دارد که در آن بتواند سازماندهی .....  

اولی بهصنفی و شورش راه سرریز  از  به  های خیابانی  این    «چنین حدی ممکن است.]دومی[ دسترسی 

های اجتماع معینی، وجود  خارج از پراتیک انسان مگر انقالب ؟شود چیستجا مطرح میانقالبی که در این

کند که باید دوام بیاورد، تا هم خود از  این انقالب ناموجود چیست که به شورش خیابانی امر می  ؟دارد

هم با سرریز اولی به  ی صنفی را پر کند، آنرها شود و هم شکاف مابین خود و مبارزه  «خودانگیختگی»

برداشتن آرامش و    صورت بهتر است به شورش خیابانی امر بهارد، که در آناگر انقالبی وجود د  ؟دومی

ای  برد انقالب کند و در نتیجه حرکات شورشی جنبهها را صرف پیشهای سنجیده کند و کلیه انرژیقدم

را    ارتجاع   تری را بسیج خواهند کرد و با حداقلِ هزینهْی هرچه وسیعمند تودهآگاهانه خواهند یافت و نقشه

 نخواهند بود.خودانگیخته حرکات شورشی دیگر صورت در آنکه   ،عجز خواهند انداختبه

 که:  کندتاکید میآقای فرزانه در بخش چهارم مقاله  

شورش خیابانی به جز از نظر طبقاتی، از نظر جغرافیایی نیز گرایش به سراسری شدن  »

 « داری ممزوج است.سرمایهاش با خصلت ضد  دارد و خصلت ملی و ضد استبدادی

آیا خود آقای فرزانه توجه کرده است   ؟از نویسنده بپذیرد  بدون استداللخواننده چرا باید این همه حکم را 

 ؟که استدالل و توضیحی برای احکام خود آورده باشداست، بدون آن  کردهحال چند حکم صادر  که تابه
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  ضرورتاًشورش چرا    ؟طبقاتی ندارد  یا دارد ولی مبارزهی و پتاسیل سراسری شدن ر یشورش چرا حتماً توانا 

استجنبه غیرطبقاتی  کارگران  اقتصادی  مبارزه  ولی  دارد  طبقاتی  و    ؟ی  ملی  خصلت  شورش  چرا 

توضیح نظرات    ضرورتی براینویسنده مقاله  گویا    ؟ داری استاش ممزوج با خصلت ضدسرمایهضداستبدادی

 دارد. می واننده را در تاریکی نگاهو خ بیندبه خواننده نمیو احکامش 

که خود را   ایکارگر ایران تحت حاکمیت استبدادی  ی که طبقه تاکید کرد  بایستمیعالوه بر اشارات باال 

گونه  که تاب تحمل هیچگونه همانکند. این حاکمیت مبارزه می دهدقرار می بالواسطه در مقابل کارگران 

ها و آن  کندنیز مزاحم و خطرناک ارزیابی میرگری چون سندیکا و غیره را  نهاد مدنی را ندارد، نهادهای کا

تنها قادر  کارگران بدون نهادهای طبقاتی خود نه  کند.سرکوب می  به شدتگیریشان  شکل  تمام فرایند  را در

  پسشکل و کیفیت طبقاتی ببخشند. ما هنوز    هابه آنتوانند  نمیبلکه  نیستند مبارزات خود را پیش برند،  

و احتماالً استادکار   نامدهی یک اعتصاب به کارگران معتمد، باسابقه، خوشبرای سازمان ها تالش، سالاز 

و یا پس از مدت کوتاهی، سرکوب    فعالیت راحتی یا در ابتدای  ، بهدان هرگونه تشکلمتکی هستیم. و در فق

ی کارگر  تر طبقههای پایینیا به الیهشویم و  الشغل میافتیم، ممنوعزندان میشویم، بهکار میشویم، بیمی

 کنیم. سقوط می

رها  برخوردار است.    ای ویژه  و ضرورتتأکید بر تشکل طبقاتی کارگران از اهمیت    ی این دالیلبه همه

در جهت دستیابی   ای کههای اجتماعیافراد و گروهبرای    ی مبارزه شایدحوزهاین    کردن و دست کشیدن از

کنند، مجاز باشد ولی برای خود کارگران  حرکت و مبارزه می  به مطالباتی غیر از مطالبات مشخص طبقاتی

هممی به  خیانت  گفت  اس یا طبقهتوان  کارگران  هایشان  و  بایست  میت.  طبقاتی  چارچوب  همان  در 

باید  اگر  یابی کنند.  شان راهدستاوردهای تاکنونی ناممکن است، راهی  ساختن علنی سندیکا مشکل و یا 

انواع  سراغ دیگر  باید به  ،  نیستمشکالت کارگری    پاسخگوی سندیکا  اگر  را ممکن سازد.    یافت که آن 

یابی را منطبق با روحیه کارگر ایرانی و  ن فکر کرد که نوع خاصی از تشکلای  ها رفت. شاید باید بهتشکل

به ایران  بهوضعیت کشور  انداخت.  مبارزهجریان  در همان چارچوب  بایستی  راه  یافتن  طبقاتی    یهرحال 

آنان را در مقابل سرکوب حفظ کند،   بزند،    حیات تنها  نهو  باشد. روشی که حداقل آسیب را به کارگران 

 . ندازدخطر نیها بهآن ان را برهم نزد، که کرامت انسانیکارگر 

توان  طبقاتی کارگران است. ولی می  ی، مبارزهو سلطه  توان ادعا کرد که تنها راه مبارزه با حاکمیتنمی

ارتقای   سوسیالیسم،  برای  مبارزه  راه  که  کرد  و  ادعا  نه  مبارزهآگاهی  آن  از  جدا  و  است  طبقاتی  ی 

نه منافع طبقه بود و  این  یسوسیالیسمی در کار خواهد  در  بنابراین  جا  کارگر در نظر گرفته خواهد شد. 

تواند منافع  ن منافع طبقاتی خواهد بود. معیار حتی مینمای آای شکل خواهد گرفت، که قطبمرزبندی

کارگر نباشد ولی رادیکالیسم این مبارزه در نهایت بر مبارزه و انقالب اجتماعی تأثیرات    یطبقاتی طبقه
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بیانجامد. در    به تعویض قدرت که ممکن است در مسیری متفاوت با مبارزات انجام شده  گذارد  عمیقی می

را  سازمان  بردی کهنهایت رویکرد و راه تغییر دهی کار    خود   موقعیت   در   را  کارگردارد و  نگاه می  بدون 

 بار کنونی در لباسی دیگر منجر شود. تواند به بازتولید وضعیت اسفتنها می کندمی تثبیت کارگر  عنوانبه

 

 2YF-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 ی انجمن یگفتمان دموکراس

 و شورا  های تعاون 

 

 2022ژوئن   4

 راد وشی: دارینوشته

 

 مقدمه
عمومی، به موضوعی رایج و دموکراسی انجمنی برای کنترل و مدیریت همگانی اما غیرمتمرکز بر منابع  

جامعه پذیرفته  مباحث  در  ب  یشده  و  روستایی  و  و خصوص کنش ه شهری  کارگری  اجتماعی جنبش  گران 
گرایی( نشین و غیره تبدیل شده است. دموکراسی انجمنی )یا انجمن های محلی حاشیه محیطی و اقلیت زیست 

ه همگانی و آزادی انسان هر دو زمانی به سوسیالیستی است که معتقد است رفابیان جنبش سیاسی )اکو( 

می  متحقق  وجه  اقتصادیبهترین  کالن  و  خرد  امور  که  انجمن  ـ  شود  توسط  امکان  حد  تا  های سیاسی 
گرایی در مقیاس ارزشی، اگرچه ها، دموکراتیک اداره شوند. انجمن خودگردان مشارکتی نظیر شوراها و تعاونی 

صورت موثر متحقق تواند به معتقد است آزادی تنها درصورتی می   چنین هم دهد، لیکن  به آزادی اولویت می 

اجتماعی مشارکت  ـ  محور برای تحقق برابری اقتصادیعدالت   یشود که افراد در یک همکاری داوطلبانه 
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زمان متضاد و سازگار با مفهوم تعاونی اشاره به یک نهاد انجمنی است که هم   داشته باشند. در این گفتماْن
رفت از )خود(»بیگانگی« را برای کارگران گرایی امکان برون داری است، اگرچه تعاونی نظام اجتماعی سرمایه 

سیاسی باز و کند. مفهوم شورا نیز اشاره به یک نهاد انجمنی است که از نظر  و دیگر مزدبگیران فراهم می 
انجام وظایف تصمیم  برای  پایین فراگیر، و  از  اجرایی  تعاونی گیری و مدیریت  ترین تا مهم   ها ترین سطوح 

شود. این نوشته، اعضای آن مستقیم توسط شهروندان انتخاب می   ؛کند ساختارهای شهر و روستا عمل می 
ی پس از پیروزی انقالب بهمن، یک ارزیابی ها براساس تجربه و مشاهدات جنبش کارگری در روزها و ماه 

 یای از نهادهای دموکراسی انجمنی در جامعه مثابه نمونه به  ها اولیه از پیوندهای بالقوه بین شوراها و تعاونی 
ویژگی  براساس  که  شکِلکارگری  یک  تعاونی   پذیرِ امکان   های  از  مشارکتی، کارآمد  کار  شامل  که  گرایی 

و ساختارهای   ها روابط بین تعاونی   ، و نهایتاً ها یع برابر مازاد، همکاری بین تعاونی دموکراسی محل کار، توز

نظر فراهم کرده است. این نوشته اجتماعی سراسری است، را برای بحث و بررسی و تبادل  ـ  کالن اقتصادی 
گسترش ارتباطات ها در  محور تعاونی دلیل ماهیت دموکراتیک و عدالت گرایی به نشان خواهد داد که تعاونی 

فعالیت  سایر  با  فر خود  در یک  شورایی« اهای شورایی  پارادایم »گردش  را  آن  که  اجتماعی  یند همکاری 
کشاورزی و   ی محیطی و جامعه گران زیست تواند به هدف موردنظر جنبش کارگری و کنش می   ، نامیم می 

 و عمل نزدیک و حتی آن را تحقق بخشد. نظریه غیره در  

 کارگری یگرایی در جامعه اجتماعی انجمن   یزمینه 

و   ها سازی منابع عمومی توسط »انجمن« از حول و حوش انقالب مشروطه تا به امروز صحبت از اشتراکی 
شروع انتقادی این   ی در جهت رفع تبعیض و نابرابری همیشه رایج بوده است. نقطه   ها و »تعاونی«   ها »شورا« 

شیوه  تاریخی  تخریب  جامعه   یاندیشه،  اشتراکی  آبادی   ی تولید  غصب  و  آسیایی(  )تولید   های کشاورزی 
خیز کشور است که در اواسط استبداد قاجاری آغاز و تا به امروز ادامه دارد. به اختصار، حکومت استبداد حاصل 

سازی (، برای بازسازی حکومت و مدرن 1206و    1192تزاری )  ی قاجاری پس از دو شکست نظامی از روسیه 
نوظهور اشراف شبیه کشورهای اروپایی برای مدیریت   ی برای ایجاد یک طبقه   نیز ش و دولت ورشکسته، و  ارت 

های نظامی و کارگزاران دیوان دولتی و اقطاداران شهر و روستا بود، اجرایی و اداری حکومت، که شامل گروه 
این  روحانیت شیعه حقانیت  از سوی دستگاه  اشتراکی کشاورزی و های  گرفت، زمین جهانی می و  مرغوب 

، و کشاورزان را یا مجبور به کرد های نوظهور واگذار  یان را غصب و به این گروه ی خیز روستاهای حاصل آبادی 
مالک ب ن جدید روی همان زمین ا کار برای این  یا مهاجرت  های زراعی دیمی، یا سکونت در زمین ه  ها، و 

های ایران بافی و غیره کرد. در آبادی یی مانند فرش و پارچه ها شهرهای بزرگ برای کار در کارخانه   یحاشیه 

 صاحب   نسل  بعد   نسل   اروپا  در   که  مالک  ـ  ریستوکراتآ   ی ودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامد... و ... طبقه ئف » 
قاجار مرسوم   ی (؛ نظام ارباب رعیتی در اواسط سلسله 1981ـ   )همایون کاتوزیان   «نیز پدید نیامد  بود  خود  ملک 

... جز شخص شاه اطالق می ه  اعضای جامعه ب   یرعیت تا انقالب مشروطه به همه   یواژه » شد، و   شد، 
لیکن تا پیش از این مقطع مالکیت بر زمین و   ؛ ( جا همان )  » ارباب در تاریخ گذشته ایران غایب است  ی واژه 
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کرد، و از آن کسی بود که روی آن کار می   واقع زمین آبادی( اشتراکی بود، در   ی سهم آب )در یک مجموعه 
داشت   « شرقی  یی جامعه “ طلبانهمساوات ” طبیعت  »قول کارل مارکس  ه روستایی ب  یبنابراین، ترکیب جامعه 

. این کردمی مشخص    دیگریک ها را از  ها و آبادی های محلی مرزهای مالکیت این زمین و تنها زبان و گویش 
منابع عمومی توسط سران حاکمیت استبدادی )سلطنتی یا   چنین هم خیز و  های حاصل سنت غصب زمین 

ی انقالب مشروطه انگیزه و دلیل و در تکاپو   ها این خلع مالکیت )*(  دینی( تا به امروز نیز ادامه داشته است. 

عینی  تشکیل   ـ  علت  برای  غیبیانجمن مادی  زمین   های  دارای  که  )مناطقی  روستا  و  شهر  های در 

( توسط بودند  های آذربایجان و مازندران و گیالن و کردستان و تهران و غیرهکشاورزی مرغوب مانند آبادی 
پیشه  و حمایت  و  کشاورزان  تجار خرد شهری  و  علیه   تسلیح سپس  وران  نظامی مجاهدین  و سازماندهی 

 شاه و پیروزی انقالب مشروطه شد. سلطنت استبداد قاجاری محمدعلی 

حال، پس از فروپاشی انقالب مشروطه تجار و زمینداران بزرگی ظهور کردند که مشتاق گسترش   هر   در 
چنین رویکردی ی بودند.  گذاری در بخش صنعتی شهرتجارت محصوالت کشاورزی در بازار کالن و سرمایه 

فر از  مهمی  اولیه ا بخش  سرمایه   ی یند  خلع   یانباشت  جماعت  که  بود  روستایی   ییدشده تجاری  مناطق 
سرمایه آواره  برای  را  حاشیه شده  در  نوظهور  ب  ی داری  بزرگ  کشاورز ه  شهرهای  جماعت  این  آورد.  وجود 
تاریخی مناطق روستایی ایران به کار و زندگی   ی های متمایز و آرام توسعه یدشده که به دلیل ویژگی خلع 

شهرها با رویکرد همبستگی کارگری   ی وبیش در حاشیه سروصدا همان روش را کم بی   ، اشتراکی عادت داشت
 یروی ایدئولوژیک یا اخالقی نبود بلکه برمبنای شواهد فوق پایه چ هی ه ادامه داد؛ این همبستگی کارگری ب

ای و ظهور زاده داشت. با گسترش شهرها به درون مناطق حاشیه رگران دهقان مادی در زندگی کا  ـ  عینی 
غالب زندگی کارگران در   یجریانات سیاسی در این مناطق این رویکرد همبستگی تا حد زیادی به شیوه 

 شدن در زندگی شهریْ زمان عالقه به جذب ، هم چنین هم و محالت کارگری شهرها تبدیل شد، و    ها کارخانه 
. از سوی دیگر، کردکارگری مهیا  یتر برای جامعه ت پیوستن به این نیروهای سیاسی را هر چه بیش ضرور 
شهری   ی گرا در مواجهه با تاثیرات موثر جوامع پیشرفته یا غربی بر جامعه ن سیاسی و روشنفکران بومی فعاال 

توانستند واسطه آن می ه اندازی را یافتند که ب چشم «  ها »تازه به شهر رسیده روش زندگی این    یایران، در آینه 
داری مدرن در شهرها و حتی مالکیت خصوصی استبداد کهن در ی تولید سرمایه های متعدد شیوه در حوزه 

رکتی وبیش مشاعمل اشتراکی و همبستگی کارگری و زندگی کم  ـ انتقاد قرار دهند. اندیشه   روستاها را مورد 
 امایند قدیمی  ا سو مبارزات گوناگون و متعدد علیه فراجتماعی به مفهومی ارتقاء یافت که از یک  ی این طبقه 

دوستی مشارکتی نوع   ینگر و پیشرفته های آینده انباشت سرمایه و از سوی دیگر گشایش افق   یمتداوم اولیه 
گران کارگری و کنش   یماندگی( برای جامعه قب ناموزون و مرکب )ترکیبی از پیشرفتگی و ع   ایرا درون جامعه 
 مرتبط ساخت. دیگر یک  ه ها را بآن   چنین هم پذیر و  سیاسی امکان 

داری و از ایستادن در برابر نظام سرمایه  غیرطلبانه، مساوات مشارکتی های  با پیروزی انقالب بهمن، سیاست 
بود که از طریق   ها شوراها و تعاونی   از جمله استبداد سیاسی، شامل توجه مجدد به دیگر نهادهای اجتماعی  
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 یتوانستند مدیریت منابع عمومی را با شیوه کارگری شهری و کشاورزی روستایی و غیره می   یها جامعه آن 
تفکری که زمانی از تراژدی زمان،  اداره کنند. هم   ،کهن سنتی، اکنون مشارکتی   هایتری از روش پیشرفته 
حفاظت از   در جامعْهبدون حق مالکیت خصوصی  پنداشت  انه می مندقدرت کرد و  گرایی صحبت می اشتراکی 

بی  با  عمومی  بین  منابع  از  بلکه   رود، می توجهی  شد  سپرده  فراموشی  به  تنها  نه  جدید  شرایط  توسط   در 
هویت   در آن   که را  بار شوراهای کارگران و کشاورزان یا شوراهای شهر و روستا  که این   رواج یافت   گرانی کنش 

و در شهر و روستا   و تبلیْغ  پردازینظریه داشت    ی تری از هویت فرد بیش   اجتماعی  ـ  بازدهی اقتصادی   ْیگروه 
می ــ  سازندگی    ــ  شرکت   گراییْ انجمن   فکر   . ند کرد عملی  با  و  ضدیت  اقتصادی  بزرگ   چنینهم های 

 کهآن بدون  بود،  راهی جدید برای سخن گفتن از مالکیت اشتراکی    وپذیر ساخت  داری را امکان سرمایه ضد 
»کمونیسم«،   که در این میانآن بدون    استناد شود، شده نظیر شوروی سابق یا چین  به تاریخ جوامع منحط 

. این اندیشه، تفکرات ، مجسم شودشوند گر شناخته می نوان اقتصاد دستوری و دولت سرکوب به ع   که معموالً 
سازماندهی اجتماعی تولید و توزیع »کاالهای عمومی« را نیز از   گی چگون  ی های گذشتگان درباره و بحث 

محیطی های زیست جدیدی را نیز برای مشارکت در حوزه  ی زمینه  اجتماعیْ   ی یند توسعه ا سر گرفت و در فر
که جای این ه به دلیل منافع خود برای سازماندهی منابع از پایین، ب  چنینهم و فرهنگی و آموزشی گشود؛ و  

های اقتصاد دستوری روسی و چینی یا دولت بوروکراتیک استبدادی باشد، به ایجاد امکانات بر اساس مدل 
گرایش   ی جامعه   برای  بدیلکاربردی   خصوصا  و  مزدبگیران  و  شهروندان  عموم  موردنظر  یا  های هدف 

گستره  ـ اجتماعی  در  شده  شناخته  را آن   هامروز چه  آن   نظیر  ، پرداخت   مدنی«  ی »جامعه ی  سیاسی  ها 
  . نامندهای مردم نهاد )سمن( می ن اسازم 

مثابه های خود را نیز داشته است، برای مثال، شورا یا تعاونی به یند محدودیت ادر این فر  مشارکتیسیاست  
کار   برنامه   مشارکتینهاد  از  انبوهی  برای  پوششی  ویژگی  راه   ها دارای  کاربرد   ست ها حل و  خود  که 

در  ـ تشکیالتی  و  است  داشته  آن   حکومتی  از  بعضی  اصالح مواردی  بعضی  مترقی،  یا  رادیکال  یا ها  طلب 
های فعال در امور خیریه آن انجمن   ی انه طلباصالح   ی اند. نمونه ی حتی بالقوه ارتجاعی بوده رفرمیستی و بعض 

ارتجاعی آن   ی های آن متوقف شد؛ نمونه غیرقانونی اعالم و فعالیت   مانند خیریه امام علی است که اخیرًا
های غیررسمی مافیای ن ابست که مدلی کاغذی برای بده رغم این به است که    «شورای اسالمی کار» برای مثال  

کار گرفته شده ه  های جانبی و فرعی سازمان اقتصاد تجاری حاکمیت استبدادی بمثابه جنبه حکومتی است، به 
به آن   ، کند سرمایه را ملغی    کهبیش از آن   «زرد شورایی »اصطالح  به  است. در این مدل یا بینش از همکاری  

بات اشتراکی در مناطق روستایی عنصری درون نظم اجباری تولید طور که مناس دهد. درست همان یارانه می 
د ن توان بدون شوراها درصورت تنها ماندن و پراکندگی می نیز    ها و نه جایگزینی برای آن، تعاونی   بود،  آسیایی 

استبداد دینی و سرمایه  استثمار نظام   یهمبستگی کارگری در جامعه به  و نه    ، داری تجاری آن به مکمل 
روستایی   ی شهر  بر   ، و  عالوه  شوند.  هم   بدل  فعاال این،  نزد  انجمنی  دموکراسی  که  کارگری، زمان  ن 

گران دانشجویی بسیار محبوب است، اتصال آن با سیاست کارگری اغلب محیطی و معلمین و کنش زیست 
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روشنفکری چپ ایران محدود بوده است. گفتمان   ی دلیل حضور سنگین تفکرات استالینیستی در جامعه به 
نظیر اتحادیه و سندیکا و   تر از گفتمان غالب حقوق بشر با واژگانی بسیار کم   دموکراسی انجمنی مشخصاً 

دموکراسی انجمنی از مسائل   ی همبستگی و اعتصابات عمومی تالقی داشته است. خطر جدا ماندن اندیشه 
پایدار، یعنی   یمربوط به کار و ثروت، طبقه و نابرابری، نهاد اجتماعی و دموکراسی، محیط زیست و توسعه 

توجه   دقیقًا باید  که  جایی  آن   ها همان  اشتراکی   طوف مع سو    به  زیست  انکار  تداوم  به  منجر  اکنون  شود، 

نظامی از طریق کنترل دولتی و خصولتی بر منابع عمومی و سازمان  ـ  محور توسط نظام استبداد دینیعدالت 
 اجتماعی کار و زندگی مزدبگیران شده است.

منی برای جلوگیری از تداوم ایران، گفتمان دموکراسی انج   ی موجود جامعه   ی زده در شرایط ناپایدار و بحران 

ارائه  و  شکاف  نهاد    یاین  بخش   سیاسی ـ اقتصادی   بدیلیک  و  دولتی  مالکیت  با  مقابله  برای  محتمل 
مثابه نهادهای محیطی را به های زیست های کارگری و انجمن خصوصی بر منابع عمومی، شوراها و تعاونی 

گرایی کند. تاریخ کوتاه جنبش تعاونی رآمد پیشنهاد می شده و دارای مقبولیت اجتماعی و کادوست پذیرفته نوع 
گرایی گرایی است. تعاونی اندازی عملی از اشتراکی یان عملی هنر انجمن جمعی و چشم ب   1350  یاواخر دهه 
داری جهانی نیز های ضدسرمایه های کارگری و کشاورزی عنصر مهم و تاثیرگذار در تاریخ جنبش و تعاونی 

احیاگر برای مجموعه و اکنون به   هستند  اقتصادی ـ سیاسی  مثابه جزیی الینفک و  برای نظام   بدیل های 
لحاظ ه از چندین جنبه دارای اهمیت و ب  ها شوراها و تعاونی دادن    شوند. پیوندداری جهانی شناخته می سرمایه 

ای متمایز برای کنترل غیرمتمرکز منابع نظری قابل بررسی و پذیرش است، چرا که تعاونی کارگری نمونه 
کند گری مرتبط و تقویت می های دیگر کنش های همبستگی کارگری را به شیوه عمومی است، و بالقوه سنت 

ای و نهادهای بخش خواه شبکه گران عدالت ای اجتماعی مانند فعالین محیط زیست و کنش ه گروه   در که  
این گستره و تنوع در کنش درعین   ؛ خدمات و آموزشی معمول است  گر تواند نشان گری مشترک می حال، 

بیانی دیگر تعا   تری ه های گسترد ن ا وجود جری رادیکال اجتماعی در جامعه باشد. به  های ونی برای تغییرات 
می  تعیین کارگری  بخشی  به  نظام توانند  در  که  کنونی  شکل  از  فراتر  و  کار  اجتماعی  سازمان  از  کننده 

های اجتماعی موثر و درحال تکوین با نهاد که  مشروط به این   ،کنند تبدیل شوند داری اکنون عمل می سرمایه 
های بخش   ی که در همه   را   هاامیزد. انواع تعاونی بینیم درهم بی « شهری می ی مدنی جامعه که آن را در » 

انتقال در نظر   ی حلی در دوره پاسخ یا راه   چون هم توان  می   ، شوند اجتماعی فعال می   ی اقتصاد و زندگی روزمره 
بنابراین، پنج ویژگی تعاونی   .داری است سازگار با نظام سرمایه   چنین هم گرفت که درعین حال در تضاد و  

و شامل کار مشارکتی، دموکراسی محل کار،   است گفتمان دموکراسی انجمنی    یکه در مجموعه کارگری  
های کارگری و ساختارهای کالن اقتصادی ـ ، روابط بین تعاونی ها توزیع برابر مازاد، همکاری بین تعاونی 

تعاونی کارگری را به   توانندکه می   را دارا هستند های فوق  شوند، عناصری از جنبه اجتماعی سراسری می 
مر  کارگری  شوراهای  از  الینفکی  سازندبخش  دموکراتیک تبط  پتانسیل  رساندن  فعلیت  به  و  گسترش   .
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خصوص ه ها و نهادهای دموکراسی انجمنی و ب ها با دیگر فعالیت های کارگری مستلزم ارتباط متقابل آن تعاونی 
 زندگی در کل جامعه.یندی از گردش شورایی کار و ا شوراهاست، یعنی فر

 تعاونی کارگری و کار مشارکتی

 ی به درازاییندا طلبانه را در فری تولیدی اشتراکی مساوات شیوه که  داری در ایران  سرمایه   یگام با توسعه هم 
های بین برد، توده   جوامع سنتی ارضی را از   چنین هم و    کرد قرن در چند مقطع زمانی تخریب    یک بیش از  

شکلی از   گرایْیثیت خود با اندیشه و عمل انجمن یحیات و حفظ امنیت و ح   ی رای ادامه محروم در تالش ب
شهرها و مناطق مخوف   ی سازماندهی مشارکتی جمعی را ساختند که بتوانند در میان نظم جهنمی حاشیه 

بود که اولین نمونه از   1330  یجایی قدرت سیاسی در اوایل دهه ه جاب  یصنعتی جدید زندگی کنند. در ادامه 
گرایی ابتدایی در شهرهای بزرگ و روستاهای کشور سر برآوردند. کارگران مزدبگیر در صنایع کوچک تعاونی 
صنعتی که وران در مناطق شبه آالت یا صنایع دستی در بازار و دیگر کارگران خدمات شهری و پیشه ماشین 

ها در و آبادی   ها و کشاورزان خرد در روستا  ،سو  ند از یک از دریافت هرگونه خدمات حکومتی ناامید شده بود 
برای اعمال منفعت جمعی برای مقابله با فقر فراگیر و کمبود   را   ابزاری   از سوی دیگر،   تعاونی و کار مشارکتیْ 

های دولتی و بخش خصوصی پیدا ن ا شده توسط سازم های اعمال ها و محدودیت امکانات و افزایش قیمت 
 ند.کرد 

های مورد حمایت دولت و بخش ن ا گرایی که برمبنای نوعی اقتصاد اولیه شکل گرفته بود، با سازمونی این تعا
رو شد. کار تعاونی یا باید در رقابت با آن ه اقتصاد کالن و نفتی توسعه یافته بودند، روب ی خصوصی که برپایه 

روستا در مبارزه با تولید کالن صنعتی   ی یه طور که کشاورزی و دامپروری اول کرد، همان سقوط می   ها مجموعه 
 یگرفت. اندیشه خود پیشی می   ی روابط اقتصادی اولیه   ی این کاالها سقوط کرده بودند، یا باید از توسعه 

حل پیشین را مجاز بداند، درنتیجه قدر محدود نبود که راه دلیل محبوبیت و گستردگی دیگر آن اقتصاد تعاونی به 
شد، رغم فشار سنگینی که از سوی نیروهای اقتصادی دولتی و بخش خصوصی بر اقتصاد خرد وارد می به 

هرچند که در اصل بدون پیشینه لیکن   ها های خدمات و غیرصنعتی جزء کرد. تعاونی شروع به رشد در بخش 
های معمولی کارگران بخش خرد باریکی از تالش   یدود به دایره مح   چنین هم در عمل بسیار مفید بودند و  

توانستند در مقایسه با رشد جغرافیایی نهادهای اقتصاد انحصاری دولتی و بخش اقتصاد بود که هرگز نمی 
کالن صنعتی خصوصی رقابت کنند، یا با آن همکاری کنند، کارگران را از استثمار مضاعف آزاد کنند، یا حتی 

دست آوردن قدرت ه بنابراین قدم برداشتن در راه ب   ؛ تر کنند شان را به طور محسوسی سبک ی ها دبختی بار ب 
دانستند که خوبی می ه کارگر شد، اگرچه ب  یاجتماعی تبدیل به خواست فوری و عمومی این بخش از طبقه 

تعاونی  نمی   ها فعالیت  هرگز  تنهایی  نظام س را    بدیلی تواند  به  مقابل  برمایه در  آورد ه  داری  دولت ،  وجود  یا 
 استبدادی را سرنگون کند.
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ی تولید . شیوه اندازد جریان می ه های یک تعاونی را ب کار مشارکتی یک عمل و ذهنیت جمعی است که فعالیت 
مثابه کارمزدی به تن داشته است »بیگانگی« را که به تعاونی مشارکتی یک روش کار است که لباس )ازخود( 

ای است که افراد داوطلب دیگر کار مشارکتی عمل خودانگیخته   برد. آورد و آن را از بین می ون می از تن بیر
و مجبور به کار با دستمزد نیستند تا وجود داشته باشند. به عبارتی دیگر این کار مشارکتی است، کار آگاهانه  

ا برنامه  مولد  قدرت  برای بسیج  فرآیند توسعه ریزی شده، در یک مقیاس متناسب  خود   یجتماعی، که در 
برداری آن برخالف فرمان را  های مدرن باشد، و نیازهای کارگران  تواند کار علمی با استفاده از فناوری می 

کنندگان، یا، به طور کلی، ارتباط متقابل مشارکت   ی در وجودگونه   ، و نهایتًابرآورده کند نیازها از شروط سرمایه  
 ها باشد.ن ا کنندگان با دیگر انساین مشارکت 

تناسب ی بین نیروی کار وابسته و تعاونی کارگری وجود دارد، و آن  ی توان گفت حداقل یک تناسب جز می 
 یشود. هر کارگر مزدبگیر در رابطه همکاری ناشی می   ی ثمره   کردنین است که قدرت سرمایه از مصادره ا 

وکار ار منزوی خود است. در مقابل، در یک تعاونی کارگری که کسب کار یک فرد و صاحب نیروی ک ـ سرمایه 
ای مجزا از مثابه فروشنده فرد با سرمایه دیگر به   ی رابطه   ،به طور جمعی در مالکیت و کنترل کارگران است 

شود. مثابه قدرت مشترک همگانی محسوب می سرمایه به  شود، بلکه ترجیحًاظرفیت کار خود محسوب نمی 
گر کار مزدی عمل کند، تعاونی کارگری جایگزین سرمایه مثابه واسطه که سرمایه به جای این ه وه براین، بعال 
وکار، سرمایه سازمان اجتماعی کسب   شود. در مدل تعاونی کارگرِیگر فروش نیروی کار می مثابه واسطه به 

و سرمایه پیامدهایی دارد که به کنترل قدرت بین کار  یگزار تعاونی است. این وارونگی آشکار رابطه خدمت 
فر  بر  می اکارگران  تسری  کار  در یند  سرمایه  جایگزین  نیز  مشارکتی  تعاونی  کار  که  این صورت  به  یابد، 

بالفاصله پاسخگوی کار  داری اگر  که در مدل تولید سرمایه شود. درحالی دهی و نظارت بر تولید می جهت 
مدیران سرمایه   باید کل ماهیت    ، نباشد خواست  کارگری   آن  تعاونی  کار مشارکتی  تغییر کند. کارگران در 

 پیرامونتوانند دانش خود را  ها می مشورت و همکاری کنند؛ آن   دیگر یک   توانند برای انجام وظایف خود با می 
توانند به شکاف در ها می و آن های بهتر تولید و بهبود تولید هم بالفاصله و هم در آینده به کار گیرند؛  راه 

پایان دهند. هایی که برای تولید عمل می کنند و آن هایی که برای تولید فکر می محل کار بین آن  کنند 
دار شوند، اما از دیدگاه توانند تبدیل به سرمایه گرایان خود می ی توانید این نگرانی را مطرح کنید که تعاون می 

بین این واقعیت است که سرمایه به توان گفت که تعاونی تر می انه خوش  نمایش عملی  مثابه های کارگری 
گر یک جمهور و نظام سودمند موثر از ها نمایش واسطه در تولید اجتماعی ضروری نیست، و بنابراین آن 

 .نیز هستند تولیدکنندگان آزاد و برابر دموکراسی انجمنی  

 ی محل کارتعاونی کارگری و دموکراس

سال  کارگری  جنبش  در  شوراها  پیشگامان  برای  فعالیت   60تا    57های  دموکراسی  و  بود  بنیادی  اصل 
ترین بیان کرد. قوی داری و حاکمیت استبدادی به شدت متمایز می گرایی را از نظام سودمحور سرمایه تعاونی 

کن شود، به بیانی ن کارگر و مالک ریشه گرایی زمانی خواهد بود که تقسیم سازمان اجتماعی کار بی ی تعاون 
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مالک خواهند  بلکه اعضای آن کارگرـ   ، شود دیگر، هنگامی که تعاونی کارگری شامل کارگر و کارفرما نمی 
خصلت مالکیت جمعی   ،این   بود و به طور جمعی هم دارایی آن و هم خود تعاونی را در تملک دارند. عالوه بر

کند، صورت دموکراتیک کنترل می در تعاونی کارگری این نهاد را نه تنها خودسازماندهی بلکه کار را در آن به 
ترین سطح، های اقتصادی با مالکیت خصوصی است. این واقعیت در پایین و بنابراین متمایز از دیگر مجموعه 

برا  افراد برای اتخاذ و   یک ی  ایده ری، در  بدر تعهد به عدالت و  یا  کارگر یک رای، برخالف ظرفیت فرد 
اعضای   ی همه   ، شود. به بیانی دیگر که متناسب با مقدار دارایی فرد است، بیان می   هایی تصمیم تاثیرگذاری بر  

 ی درباره نظریات    یوکار و ارائه کسب   یاداره   یتعاونی از طریق مدیریت دموکراتیک برای تاثیرگذاری بر نحوه 
 خود از فرصت برابر برخوردار خواهند شد.ی  موثر بر زندگی کاری روزمره های  تصمیم 

انجام   یکنند، نحوه آن کار می   ی دموکراسی در محل کار تعاونی، با دادن فرصت به افرادی که برای اداره 
تواند متحقق شود. تجربه بسیار متفاوت نیز می های  شکل هد و در عمل البته به  د این امور را گسترش می 

کنند که از اعضای ای را از بین خود انتخاب می هیئت مدیره   نشان داده که اعضای تعاونی کارگری عموماً 
داری است که در آن کارکنان هیچ حقی در انتخاب م سرمایه نظادر    ها د، و این برخالف شرکت ان خود تعاونی 

 میان گیری را به طرق مختلف  عاونی ممکن است قدرت تصمیم تاین،    ر و انتصاب مدیران ندارند. عالوه ب 
دارای   عنوان مثال، یک تعاونی کارگری یا کشاورزی معمواًله های درونی خود تقسیم و واگذار کند. ب کمیته 

کند که آن بخش در تعاونی چندین واحد کاری است، که هر کدام یک فرد یا گروه نمایندگی را انتخاب می 
کارگران حضور دارند نمایندگی کند، اگرچه تجربه نشان   یرا در مجامع عمومی هفتگی یا ماهیانه که همه 

های بخش   ی که از سوی کلیه   را   پیشنهاداتی   جمعی ه توانند دستکارگران می   ی دهد در این مجامع همه می 
موضوعات مربوط به تولید، تخصیص تواند  می شوند تأیید یا رد کنند. این مجمع عمومی نه تنها  تعاونی ارائه می 
بلکه   ، های توسعه تعاونی را به بحث و رای گیری عمومی بگذارد های جبران زیان، و برنامه بودجه، سیاست 

 کاری نیز مرتبط شوند.  یقتصاد و جامعه های ا دیگر بخش   ه ب 

های کارگری »افزایش دموکراسی در محیط که در باال گفته شد، یکی از اهداف اصلی مرتبط با تعاونی چنان 
های دهد تعاونی ترین قدم عملی آن تعهد به برابری یا مساوات است. تجربه نشان می کار« است، و مهم 

تفاوت بین باالترین   پیرامون هایی  آن محدودیت   ی واسطه ه کنند که ب ل می اعما   کارگری سیاستی را معمواًل
یا  ها مهارت   یهای کارگری حتی با وجود تفاوت در مجموعه د. برخی از تعاونی شوترین دستمزد تعیین  و کم 
ران تعاونی را مدی  مورد مدیریت نیز مجامع عمومی عمومًا  کنند. در برابری دستمزد را اعمال می  کاْر ی سابقه 

کلی دموکراسی   یحال نکته   هر   گیری کنند. در خواهی تعاونی تصمیم کنند که در پرتو اصول برابری موظف می 
تری محل کار در این است که مفهوم کنترل توسط اعضاء بر این داللت کند که اعضای تعاونی توانایی بیش 

، و به بیانی دیگر، به داشته باشند   کنند می   کار ا  ج برای شکل دادن به محتوی شغل خود و محیطی که در آن 
کرامت در کار انسان متعهد باشند. از این نظر، یک تعاونی کارگری که در آن همبستگی کارگری حرف آخر 

گران ای از آن چیزی باشد که کنش ی برای اتخاذ نسخه های ممکن است به دنبال اجرای تصمیم   ، زند را می 
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( در اسپانیا آن را »مناسبات شغلی متعادل« Mondragónانجمنی اقتصاد مشارکتی مانند موندراگون )
دهند و در آن وظایف اداری یا ایی را انجام می نامند که در آن کارگران تعاونی ترکیبی از کارهای دوره می 

 شود.می  تقسیم بین همه    ینه ا به طور عادال فرس مدیریتی تشویقی و وظایف طاقت 

با این حال   ، کارگران است   ی یکی از اهداف اصلی تعاونی کارگری ایجاد بهترین شرایط استخدامی برای کلیه 
سازی در محل مند توان   یگرایی معتقدند که تعهد فلسفی به دموکراسی در محل کار تجربه منتقدان تعاونی 

مراتب در سلسله   ها کند، چرا که ممکن است در بعضی از تعاونی ران تضمین نمی کارگ  یکار را برای همه 
دهند که این ناتوانی را به تقسیم قدرت در محل کار نسبت می   ی فوق محل کار ملغی نشده باشد. نظریه 

می می  انتقاد  براین  عالوه  باشد.  متمایل  تعاونی  مدیریت  و  مدیران  نفع  به  ک تواند  اصواًلکنند  گفتمان   ه 
مبارزه   گرایْیتعاونی  از  برای جلوگیری  از دیگر بخش   ی منطقی  تعاونی  های طبقاتی و جداسازی کارگران 
های دموکراتیک دنبال خواهد داشت، و اگرچه رویه ه  کارگر و امکانات بیش از حد برای مدیریت را ب ی طبقه 

ها که در بعضی از تعاونی چنان   ، تر دیریتی بیش لیکن سوءسلطه م   ، نمایندگی در تعاونی کارگری وجود دارد 
تواند نادیده گرفته تعهد به پرداخت برابر مازاد می   چنینهم ها وجود دارد، و  گیری بر تصمیم   ،دیده شده است 

توان نقاط قوت حال، می   هر   همراه داشته باشد. در  ه شود و خطر ظهور مجدد شکاف طبقاتی در تعاونی را ب
کنند و بنابراین ها خود برمبنای دموکراسی انجمنی دریافت می تعاونی کارگری را با شناختی که آن و ضعف 

جا یادآور کارگری در حمایت از مالکیت اشتراکی در این   ی ن جامعه شده از سوی فعاال های شناخته با استدالل 
 شد. 

ز مدعی سازماندهی اقتصاد با روش دموکراتیک ها نی داری که آن های نظام سرمایه ها و بنگاه در تقابل با شرکت 
و هر دو بیان رابطه قدرت در محل   ندا درستی یک »نظام سیاسی«   ه ب   ها باید گفت هر دوی این شیوه   ،د هستن 

مراتبی« و دیگری دموکراتیک با ساختار »مستقیم یا افقی«  یکی انتزاع دموکراتیک با ساختار »سلسله   اماکار،  
یند ا شود، و در فرشود بلکه دموکراتیزه می تعاونی کارگری حق مالکیت ملغی نمی   ییوه است. در حقیقت در ش 
کند. به طور کلی، و عمل می   شود می   برابری است متحقق   ی کننده ای که بیان و تقویت توزیع ثروت به شیوه 

وکراسی در درون تعاونی را گیری در تعاونی کارگری بدون تردید دم ، تمرکززدایی در کنترل و تصمیم نهایتاً 
مسائلی که برای کار و   ی باره گیری در برای مشارکت در تصمیم را  امکانات    چنینهم دهد و  گسترش می 

های بسیار مهم را در . منتقدین تعاونی کارگری این جنبه بخشد فزونی می زندگی کارگران پراهمیت است  
که در آن تعاونی   هستند تر نگران شرایطی  دهند و بیش جلوه می اهمیت  سازماندهی کار و زندگی کارگران کم 

تاثیرات روش دموکراسی   چنینهم کنند بوروکراتیزه شود و  توسط کارگرانی که در مدیریت انجام وظیفه می 
طلب سراسری را به مخاطره کارگران برای ایجاد یک نظم مشارکتی برابری   ی و اندیشه   هامستقیم بر تصمیم 

 دازد.بین 
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 تعاونی کارگری و توزیع برابر مازاد

توزیع عادالنه یا برابر   ،سازد یی که تعاونی کارگری را به سنت دموکراسی انجمنی مرتبط می ها یکی از ویژگی 
مهم  و  اصل  نخستین  است.  کار  محل  درآمدهای  قاعده مازاد  تعاونْی  ی ترین  در  یا   همکاری  برابر  توزیع 

 ای هایی که رابطه اند، حتی برای آن کسانی است که در تولید آن تعاونی نقش داشته   همه   میان سود    ی عادالنه 
کننده با آن دارند. تعهد به عدالت و برابری در توزیع مازاد یک اصل بنیادی تعاونی برای مشارکت مصرف صرفًا  

ریشه در این باور دارد گرایی ی اعضاء است. در مباحث مربوط به آگاهی اجتماعی و همبستگی طبقاتی، تعاون 
که سرمایه صاحب که برای پیشرفت جامعه و توسعه پایدار بهتر است که انسان صاحب سرمایه باشد تا این 

نتیجه تعاونی کارگری یک   خدمت است. در   ی گذار و انسان گیرنده که سرمایه تنها خدمت انسان، و دیگر این 
های مثابه یک محصول تالش ک تعاونی، مازاد را به نهاد دموکراسی انجمنی است که در آن کارگران مال

اند توزیع نه آن را عادالنه و برابر بین کسانی که آن را تحقق بخشیده ا پذیرند و آگاهانه و آزادمشترک خود می 
 کنند.می 

های شیوه   تواند به ای است تکنیکی و می موضوع تقسیم برابر درآمدها مساله   اصل برابرْی  ی نه ابا پذیرش آزاد 
صورت پرداخت در فواصل معین زمانی از سود درآمدهایی که برای تواند به مختلفی متحقق شود، حتی می 

ترین سطوح شغلی اعمال ها بین باالترین و پایین شود انجام پذیرد و سقفی برای تفاوت بینی می تعاونی پیش 
تجربه   د   چنین هم شود.  درآمدها  مازاد  که  است  داده  تعاونی نشان  شرکت   ها ر  نظام با  در  معمولی  های 

رود. این مازاد اگر اندک ها نیز فراتر می از آن   ها داری نه تنها مطابقت دارد بلکه در بسیاری از نمونه سرمایه 
توزیع مازاد در   ی اندک تعاونی خواهد بود و نه هیچ عامل دیگری. البته نحوه   یباشد تنها دلیل آن سرمایه 

تواند در عمل برحسب توافق جمعی متفاوت باشد. لیکن به طور کلی، و مطابق تعهد می نیز    یک تعاونی
تقسیم مازاد   ی درباره های جمعی  کار تعاونی به دموکراسی محل کار، کارگران صاحب تعاونی از طریق سازو 

اند ص تنظیم و پذیرفته شده جمعی در هر تعاونی خا ه یی که دست ها نامه ین ی در آ   گیرند، و معمواًلتصمیم می 
می   هاتصمیم این   افزایش نشو نوشته  به  که  دارند  نیز  را  این گزینه  تعاونی  مالک  کارگران  این حال،  با  د. 

مثابه ابزاری برای تشویق مصرف مازاد تعاونی توجه داشته باشند. ترجیحات فردی یا سود سهم هر فرد به 
سازی رفتار تواند باعث این نگرانی شود که با درونی های منفرد می تعاونی برای    ها گونه گزینه جذابیت این 
ممکن است استدالل   ها تمایلی برای خوداستثماری بوجود آید. منتقدان تعاونی   داری به تعاونیْ نظام سرمایه 

اندازهای پس  ی ثابت یا دست آمده در سرمایه ه گذاری مازاد ب کنند که کارگران مالک تعاونی به جای سرمایه 
های فردی طلبی خود برای افزایش درآمد های منفعت ذخیره برای پایدارترکردن تعاونی در درازمدت از انگیزه 

د و اهمیت تعاونی را ن گرا به تعاونی دارروی کنند. این نقدی است که طرفداران اقتصاد دولتی تمامیت دنباله 
یی که توسط کارگران ها مالکیت عمومی بر تعاونی   یو از اندیشه گیرد  با توجه به کنترل فرآیند کار درنظر می 

 کند.متعلق به کارگران است دفاع می  د در مقابل تعاونی که مالکیت آن تمامًان شو مدیریت می 
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 ها تعاونی کارگری و همکاری بین تعاونی 

تعاونی  بین  و همکاری  پیوند  انجمنی    ها ضرورت  الگوهای  دیگر  رابطه و  دموکراسی   یموضوع چگونگی 

دهد، چرا کالن و سراسری را در مقابل این بررسی اولیه قرار می   اجتماعی ـ  انجمنی با ساختارهای اقتصادی 
 هاهای مختلف تعاونی روابط درونی بخش   یاستقالل اقتصادی و توسعه   پیشبردِ   که در چنین فرآیند همکاریْ 

تعاونی  بین  همکاری  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  که ه  ب  ها از  است  متقابل  کمک  و  همبستگی  معنی 
زمان امکان ایجاد و توسعه یک اقتصاد حمایت کنند و هم  دیگر یک کند تا از های مجزا را تشویق می تعاونی 

 ها چنین »تعاونی« خود را از بنگاه   ،همکاری متقابل فراهم کنند. بنابراین   هایاز طریق شیوه را  گرا  اجتماعی 
 یکند، به بیانی دیگر، این همان جنبه داری متعارف متمایز می های موجود در یک نظام سرمایه و شرکت 

تعاونی جنبش  بر سازی  تعاونی   گرایی است. عالوه  از  انجمنی  احت   ها این، تشکیل  از مظاهر  یکی  مالی خود 
های گوناگون تعاونی مین منابع مختلف از محصوالت و خدمات از درون بخش أ برای ت   ها همکاری بین تعاونی 

اجتماعی  ـ  محور است که در آن هدف ایجاد یک ساختار اقتصادیاست. این در واقع بیان یک اقتصاد تعاونی 
بین   الزمدر عمل برای یافتن منابع  داری سودمحور شود.  های سرمایه تواند جایگزین شرکت است که می 

نشان ، دسترسی به فروشندگان و خریداران کاالها ضرورت چگونگی سازماندهی اجتماعی کار را  ها تعاونی 
انجمن   دهد؛ می  پاسخی  بنابراین نقش  تعاونی  ایجاد توان  چگونه می معضل که    است بههای سراسری  با 

 دیگریک ه ب اند  های اقتصاد اجتماعی نی را که متعهد به ارزش خریداران و فروشندگا  مناسبات خرید اجتماعْی
های مین مالی برای تعاونی أت سازوکارهای    یتوسعه   ها دیگری از این همکاری بین تعاونی   ی د. نمونه ر متصل ک 

مزمن در بخش تعاونی است. کمبود سرمایه به این دلیل  ی مشکل   مجزا است، چرا که کمبود سرمایه معمواًل
تر به جای سرمایه بر وکار بیش یند تشکیل و سپس کسب اهای کارگری در فر تعداد زیادی از تعاونی   است که

تواند پویایی یند می ا گیری یک جنبش اجتماعی انجمنی در این فرشکل  ،رو کنند. از این نیروی کار تأکید می 
کارگران مالک   مستقلِ   ی دهی سرمایه ریزی و شکل مثابه راهبردی در برنامه را به  ها پایدار تعاونی   یو توسعه 

پراهمیت و حتی ضروری   اندیشه و عمل همکاری متقابل از شروع ایجاد یک تعاونْی ، وجود آورد. بنابراین ه  ب 
و یک شورای چند منظوره    نقطه گره ایجاد  هماناخواهد بود. نقش و جایگاه کلیدی این جنبش اجتماعی  

 است.  ها و توزیع مجدد آن برای رفع نیازها و گسترش شبکه تعاونی  ها آوری مازاد تعاونی گسترده برای جمع 

یکی از تمهیدات این جنبش اجتماعی حفظ مشاغل محلی توسط شوراها خواهد بود که خود نیز به حفظ و 
اندازها بستگی دارد. مدیریت شورایی مازاد را یعنی پس   ا همالی تعاونی   ی شده کنترل محلی بر منابع ذخیره 

های جدید بدهد و صرفه به تعاونی به مقرون   ییی را با نرخ بهره ها تواند وام کند و می حفظ و نگهداری می 
 هایشکل کمک کند. عالوه براین،    ها های نیاز مالی به تعاونی صندوقی را مدیریت کند که در دوره   چنین هم 

می  شورایی  مدیریت  و  مستقیم  مالی  حمایت  تعاونی مختلف  به  کمک تواند  مختلف  تحقیقاتی های  های 
مین آب و تسهیالت شهری و روستایی و محصوالت أمحیطی و ت های فناوری و زیست ای در زمینه گسترده 

ی جدیدی که با مازاد هاارائه دهد. تعاونی نیز  در اصول مشارکتی مدیریت و غیره    الزم و بازارها و آموزش  
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توانند خدماتی ارائه دهند یا کاالهایی تولید کنند که القوه می ب   ،شوند های دیگر پشتیبانی می جمعی تعاونی 
های موجود در شبکه را برآورده کنند و بنابراین اتکای موردی شوراهای کارگری به نیازهای سایر تعاونی 

از  مین أ ت  خارج  سرمایه  تعاونی   یدایره کنندگان  بین  بیابد.    ها مناسبات  تعاونی ها مونه ن کاهش  از  و   ها یی 
در آن   وکنند  می های آموزشی ایجاد  و برنامه   ها وجود داشته باشد که شغل توانند  نیز می ن  اانجمنهای معلم 

های ندازی تعاونی ا وانند با مدیریت و دموکراسی شورایی آشنا شوند و به جامعه در راه تمی یی از مردم  ها گروه 
خصوص مناطق   ه پایدار و همکاری بین شهرها و ب   یدوستانه برای توسعه مثابه رویکردی نوع مستقل خود به 

چارچوب یک نظام همکاری متقابل   ای کشور کمک کنند. مقصود این است که نیروها و دانش را در حاشیه 
دیریتی با تمرکز بر نهادهای اقتصادی یک یندهای جامع خودم ا کمک به فر  ش که هدف  ببرند، نظامی کار  ه  ب 

 فراگیر است.  یجامعه 

جانبه در فرآیندهای اجتماعی است ایجاد یک جریان فراگیر و همه   برای   کلیدی همکاری مشارکتی   ی نکته 
این امکان جایگزینی   ها های همکاری میان تعاونی نهد. روش پایدار و عادالنه را بنا می   یهای توسعه که پایه 

ناموزون و مرکب ایران یک نظام شورایی ممکن شود تا   یآورد که در نظام اجتماعی جامعه وجود می ه  ب   را
های سود برابری و دموکراسی افزایش دهد بلکه اتکا به نظام ه  تنها ب ه  های متضاد جامعه را نبتواند قدرت 

پشت سر بگذارد. دموکراسی انجمنی   ها را وابسته را کاهش دهد و بالقوه آن   ی داری کهن یا پیشرفته سرمایه 
تعاونی   با  بین  فراهم می   ها همکاری  را  نوپا  امکان  اجتماعی امکان  کند و آن  یک  این است که محصول 

دنبال گسترش ه  که ب   ، نظامیتواند به گسترش یک نظام نوین اجتماعی کمک کند شوراهای کارگری می 
زمان با بررسی مراتبی اجتماعی است. با این حال، هم و سلسله   داریمستمر استقالل خود از مناسبات سرمایه 

 نیز بررسی شود.  بدیل های کارگری با نوع نظام اجتماعی  تعاونی  ی یند باید موضوع رابطه ا تر این فربیش 

 های کارگری و ساختارهای کالن اقتصادی ـ اجتماعی سراسری تعاونی 

محور بخش سازماندهی دموکراتیک و برابری کارگری را مهم و الهام های  دموکراسی انجمنی اگرچه تعاونی 
انداز و حتی توانایی استراتژی و چشم  لیکن در تحلیل نهایی مشخص است که این نهاْد  ، کند جامعه تلقی می 

 داری را بهبرای ایجاد یک نظام فراگیر شورایی یا فدرال غیرمتمرکز شورایی و جایگزینی نظام سرمایه الزم  
های پیشرو اجتماعی برای ایجاد قدرت هژمونیک در کنار و دیگر پتانسیل   ها زمان که انجمن تنهایی ندارد. هم 

می   دیگریک  مشارکتی  همکاری  و  فرسازماندهی  در  تعاونی  کار  جامعه ا کنند،  از  گذار  داری سرمایه   ی یند 
ابد و از طریق همکارهای متقابل خودمدیریتی تواند در ابعاد کوچک و بزرگ یا محلی یا سراسری توسعه بی می 

تقویت شوند. متاسفانه   داردکارگران که در آن هر کارگر به یک نهاد شورایی و دموکراتیک اجتماعی کار تعلق  
ها نه تنها چرا که آن   ،های کارگری تولید و توزیع و مصرف در ایران پساانقالب ناروشن است میراث تعاونی 

گرایی قوانین ضد تابع اصول تعاونی   چنینهم اند بلکه  سیاسی نداشته  ـ تقالل اقتصادی از دولت و حاکمیت اس 
اند. در یک اقتصاد مافیایی اسالمی که حکام و تجار سهم هنگفتی از منابع کارگری و ناروشن حاکمیتی بوده 

های رات ک اقتصاد جهانی که تکنو ها را متناسب با تنظیمات  زمان قیمت دولتی دارند و هم   های یارانه طبیعی و  
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دستمزدهای محلی، پذیرش   ، و نه متناسب با کنند ها تنظیم می المللی پول در تهران برای آن صندوق بین 
های مهجور تولید و مصرف کارگری و کشاورزی و دامداری و صنعت اقتدار حاکمیت و دولت از سوی تعاونی 

حال برای ایجاد و نگهداری و تکثیر   هر   توانیم تصور کنیم که در گونه می است. این   پذیر صیادی و غیره تصور 
نیاز است که در قدم نخست در یک چارچوب تعاونی  به نوعی حمایت همگانی شهروندان  کارگری  های 

این، هم  از  به رسمیت شناخته شوند. فراتر  نانوشته  یا  نوشته  موازی قانونی  زمان یک ساختار دموکراتیک 
سراسری   توسعه می   نیزشورایی  از  حمایت  برای  سیاسی  تعهد  از  مختلفی  سطوح  در  با   ها تعاونی   یتواند 

ایجاد ساختاری مستقل    انداز جایگزینیْ چشم  به اقدامات فراحکومتی یا فرادولتی بزند.  متشکل از و  دست 
تعاونی  بخش   ها شوراهای  می در  خدمات  و  توزیع  و  تولید  دامنه های  برای   های حمایت   ی تواند  همگانی 

ت را    ها تعاونی  طریق  ارائه أاز  و  خرید  مالی  تجار آموزش   یمین  مالکیت  برچیدن حق  و  خودمدیریتی  های 
 .دهددر سراسر کشور گسترش    ها ها به تعاونی اقتصاد کالن و واگذاری آن   اصلی های  حکومتی در بخش 

این  رابطه در  اقتصادی   ی جا  تعاو  ـ بین ساختار  و  منفرد هم نی اجتماعی سراسری  با خودمدیریتی های  زمان 
به شکل داری،  نظام سرمایه   بدیلمثابه  تواند توسط شوراها از طریق مدیریت مشترک به درون تعاونی می 

تمرکز کارگران و زیرا    ،کارگری   هادوسویه برای تعاونی   ی استمشارکتی اداره و هدایت شود. این سیاست 
بر بلکه  متکی است  کشاورزان و دامداران و صیادان و غیره نه تنها در هر تعاونی بر منافع آن تعاونی خاص  

با   ارتباط  از طریق  با جامعه  ایجاد و  سراسری    و   ساختار دموکراتیک شورایی فراگیرکل  ایجاد همبستگی 
اجرایی و  مناسبات مسئولیت  این سیاست در بخش استوار استافراد جامعه  آور در قبال عملکرد دستگاه   .

ها و مشارکت همگانی در فعالیت   ر های خارج از تعاونی و هم بهمبستگی با انجمن   ر مدیریت مشترک هم ب
توانند بخشی از مازاد می   ،عهده دارند ه یی که تولید عمومی اجتماعی را ب ها دارد. تعاونی داللت  عملکرد تعاونی  

کنند یی که توزیع مازاد را تنظیم می ها ف اجتماعی محلی اختصاص دهند. چنین سیاست خود را برای مصار
به را در جامعه محلی مستقر کنند. بنابراین، مدیریت مشارکتی برای دستیابی    ها توانند تعاونی زمان می هم 

 یهای توسعه بدیل تقویت  دادن به بیکاری و  نظیر خاتمه   شود: در نظر گرفته می   سایر اهداف سیاستی همگانی
مالکیت همگانی در صنایع و   نیز، و  ها دیگر نهادهای خارج از تعاونی   بهاقتصادی محلی و وابستگی متقابل  

که نهادهای کارگری است  شامل واحدهای اموال عمومی تولیدات اجتماعی  که  منابع استراتژیک عمومی  
نمایندگان منتخب کارگران و    شودمی ریزی  جامعه برنامه ها برای نیازهای اولیه  و تولید آن   کنندمی مدیریت  

 کنند.کالن سراسری اقتصاد عمل می  ی گیری و اداره های اجتماعی برای تصمیم و دیگر گروه 

اقتصادی و  ی مدیریت مشترک متضمن نوع خاصی از مشارکت است، مشارکتی بین کارگران یک مجموعه 
به کارگران   فقطهای اقتصادی  یدی است بر این واقعیت که مجموعه بنابراین، این نوع مدیریت تأک   ؛جامعه 

شوند. به عبارتی دیگر، متعلق نیستند بلکه در راستای منافع کل جامعه مدیریت و محافظت می   ها یا تعاونی 
طلب نیست، ها با کارگران منفعت طلب و جایگزینی آن دار منفعت برای حذف سرمایه صرفًا  مدیریت مشترک 

یی است که هم ها های تولیدی است. این به معنای تالش برای یافتن راه بلکه به معنای تغییر هدف فعالیت 
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مزدبگیران، از   ی کارگری را فراهم کند و هم برای هر عضو جامعه، همه   یپتانسیل جامعه   یامکان توسعه 
با این وجود،   ؛در این نوع مدیریت بسیار است   و تضادها و موانع   ها مند شوند. محدودیت مدیریت مشترک بهره 

می ه ب  امکان نظر  و  کارآمد  راهکار  تنها  روش  این  ترغیب رسد  اگرچه  است.  اقتصادی مشارکتی  برای  پذیر 
های جا صحبت از گونه آفرین است، لیکن در این داری مشکل محور برای گفتمان ضدسرمایه سرمایه   ی اندیشه 

اجتماعی وجود داشته باشند. بنابراین، تعاونی کارگری  ـ د در هر ترکیب اقتصادی ن توان که می است  متفاوتی  

می  اقتصادی را  مجموعه  یک  هم  ـتوان  و  درون  در  نظام اشتراکی  مسلط  توزیعی  منطق  برخالف  زمان 
به طور جمعی   ، کنند کارگرانی که ثروت تولید می   گراییْ چرا که در منطق تعاونی   ،داری درنظر گرفت سرمایه 

کنند. کنند و هم آن را در جامعه توزیع می مازاد مرتبط با فعالیت اقتصادی تولیدی خود را هم تصاحب می 
مهم   ینحوه  از  یکی  درآمد  مازاد  تمایز مدیریت  مجموعه های  ترین  و  کارگری  تعاونی  اقتصادی   یبین 

خاص می سرمایه  شرایطی  در  تعاونی  مالک  کارگران  است.  درآمدها  داری  بر  مالکیت مشترک  با را  توانند 

اقتصادی  کالن  این  ـ  ساختارهای  در  آورند،  بوجود  سراسری  چشم   ، صورتاجتماعی  با  انداز حتی 
د، ن کن داری عمل می کارگری که اکنون در نظام سرمایه   های داری مشاهده خواهیم کرد که تعاونی ضدسرمایه 

 متضاد نیز دارند.  شکل و محتوای سازمانی و مدیریتی دوسوگرا یا عمیقاً 

آورد حرکت در می ه  ها را بهای کارگری از نظر تعهدات اجتماعی که آن این نیست که تعاونی   فقطمسئله  
داری است که از نظم بازار و در داخل اقتصاد سرمایه  هاتعاونی ملکرد  ع  ی، بلکه فراتر از آن نحوه اند ناموزون 
داری در های کارگری توسط بازار نظام سرمایه کاالیی در امان نیستند. مهارشدن تعاونی   های شکل هژمونی  

تی وق   ، مثابه ابزاری برای مقابله با سرمایه عمل کنند. به بیانی دیگر به   که ها  آن   در مقابلواقع سدی است  
های اقتصادی به کارگران تعلق دارد در بازارهای کاال و کار و مالی با مجموعه   شانیی که مالکیت ها تعاونی 
پایبند سرمایه   که شود  فشار وارد می   ها وقفه بر تعاونی بی   ، شوند وارد رقابت می ند  داری که به سودمحوری 
که با   شوند  ر را کنار بگذارند و تسلیم قوانین بازارمحو دالت های ع بندی کیفیت زندگی کاری و نظام اولویت 

. تجربه ارندو محیط کارگری و غیره روابط استثماری د  ها کنندگان مواد اولیه و مشتریان و دیگر تعاونی مین أ ت 
کنند شوند سعی می رو می ه و تزلزل در نیروی کار روب  بارآوریداران با کاهش  که سرمایه دهد هنگامی نشان می 

حل منحط یا راه   ، کار ببرند. بنابراین ه  داری بنظم سرمایه   ی مثابه یک ابزار برای احیای دوباره تعاونی را به 
محور این های اقتصادی سرمایه های مشارکتی با دیگر مجموعه های کارگری در فعالیت نشدن تعاونی   منحل 

درآمد برابر از توزیع و خدمات این فعالیت مشارکتی    افراد در عملکرد بلندمدت تولید و   یخواهد بود که کلیه 
های کارگری برای جلوگیری از چنین سرنوشتی باید شند. درحقیقت تعاونی برخوردار با واقعی    یو عادالنه 

داری است. از یکسو فروپاشی بخشی از یک جنبش فراگیر دگرگونی بشوند که فراتر از نظم کنونی سرمایه 
 «کمونیست» اصطالح  به  داری و استبداد در چین  نظام اقتدارگرا با اقتصاد دستوری روسی و چیرگی سرمایه 

از  انجمن   و  به  گرایش  دیگر  را  سوی  جدید  تفکرات  از  موجی  نظام   یدرباره گرایی  تغییر  چگونگی 

زندگی دوران پسا  ـ  اقتصادی و  کار  برای  برانگیخته داری هرچه بیش سرمایه سیاسی موجود و ضرورت  تر 
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داری ه سیاست گذار از نظام سرمای   سازی سیاِلاست. نقطه شروع گفتمان دموکراسی انجمنی برای مفهوم 
چگونگی پیدایش و تداوم و رشد و خودماندگار شدن   برای بررسی مفهوم »گردش شورایی« است که  همانا  

 استفاده خواهد شد.سوسیالیستی  ـ  ی تولید اشتراکی شیوه 

 گردش شورایی تعاونی کارگری و 

واقع، کاالیی   داری است، در نویسد، کاال شکل سلولی سرمایه می   سرمایه کارل مارکس در جلد اول کتاب  

شود که به نوبه شود. در گردش سرمایه کاال با پول مبادله می که برای مبادله بین مالکان خصوصی تولید می 
شود، ریداری می مثابه کاال خ شوند. پول به تری تبدیل می کند که به کاالهای بیش خود منابع را خریداری می 

تری فروخته آالت و مواد خام برای تولید و برای ایجاد کاالهای جدید، که با پول بیش نیروی کار و ماشین 
تر استفاده شود، بخشی برای خرید وسایل تولید کاالهای بیش شکل سود حفظ می ه  شوند، بخشی از آن بمی 
یند کاتالیزوری خودکار، خود مولد، ا شود. این یک فرین گردش تکرار می چنین دوباره و دوباره اشود، و این می 

شود. درون این مدار گردش، انواع مختلفی از سرمایه وجود دارد. تبدیل ای می و منجر به باال آمدن تسمه 
عتی انجام ی صنداری تجاری است، تولید کاال با استفاده از کاالها توسط سرمایه کاالها به پول نقش سرمایه 

کارل مارکس، ی مالی است. ) ظاهری سرمایه   ی ی مولد وظیفه پولی به سرمایه   ی شود، و تبدیل سرمایه می 

 ( 128  .انگلیسی، ص ، ویراست سرمایه 

های »پیچیده و مرکب« رشدی است که شکل سلولی کاال را به آن چیزی که مارکس شکل   کار این سازو 
داری و مسیری از سطح مولکولی سرمایه تا تجلی عمل واحدهای مل سرمایه کا   وسازسوخت نامد، که یک  می 

داری باشد، »انجمن« در گفتمان دموکراسی کند. اگر »کاال« شکل سلولی سرمایه بزرگ آن است، تبدیل می 
محصول   ، انجمن   ؛ تولیدشده برای مبادله است   ی محصول   ، سرمایه است. کاال پسا   ی انجمنی شکل سلولی جامعه 

گیرد که بین فرض می هومی تولیدشده برای همکاری مشترک است. مبادله، مالکان خصوصی را پیش مف 

گیرد که فرض می پیوسته را پیش  دیگر یک ه های ب دهد. تقسیم عادالنه، گروه ها این عمل مبادله رخ می آن 
های دنبال این است که چگونه این گروه ه دهد. گردش شورایی ب درون آن این عمل تقسیم عادالنه رخ می 

می  دیگر یک ه ب  انجمن  که  مجموعه   ، نامیم پیوسته  در  را  مشترک  تا منابع  کنند  سازماندهی  مولد  های 
خود زمینه را برای تولد شوراها فراهم کنند. بنابراین ی  ها نیز به نوبه و آن   ایجاد شود تری  های بیش انجمن 

یک کاال نیست بلکه انجمن است، و تبدیل آن به   ی دهنده  دیگر نشان بندی گردشی، کاال در یک فرمول 
 پول نیست بلکه به شورا است.

مالی   ی صنعتی و سرمایه   ی تجاری و سرمایه   ی گونه که گردش سرمایه به انواع مختلفی از سرمایه همان 
انواع متفاوت انجمن نیز امکا تقسیم می  انواع ن شود، بنابراین در گردش شورایی تشخیص  پذیر است. این 

ارج  با درنظر گرفتن  یا سراسری، می یت ح متفاوت،  از های محلی  برای مثال مثلثی  توانند در قدم نخست 
های ای و انجمن کار مدیریتی درنظر گرفته شود. انجمن محیطی و انجمن تولید شبکه انجمن فراگیر زیست 



1254 
 

مثابه تجاری بلکه به   ی مثابه منبعزیست را نه به محیطی تشکلی است که کلیه اجزاء محیط  فراگیر زیست 
، مدیریت پایدار نیز مختلف موجودات که شامل انسان و طبیعت، و    هایشکل مبنای اشتراکی برای استمرار  

نهادهای جمعی برای حفاظت از آب و خاک و هوای هر منطقه مستقل، از کشاورزی و دامپروری در مناطق 
و دریاچه، از حیوانات   ها خیز مانند رودخانه های آب یگیری و شیالت، از حوزه روستایی، از ذخایر صید و ماه 

شناسی ریزی اشتراکی برای اپیدمی محیطی بیان منطق برنامه اهلی و غیر اهلی و غیره است. انجمن زیست 
مواد معدنی و غذایی و دارویی، و نظارت بیوتکنولوژیکی   ی های بهداشت عمومی، تنظیم عرضه و مراقبت 

شرط تداوم مثابه پیش برداری تجاری بلکه به های استراتژیک برای بهره مثابه فرصت است که همگی نه به 
ارتباطی که به است   ی نظامهمانا   ای های مختلف در طبیعت است. مقصود از انجمن تولید شبکه حیات گونه 

اجتماعی ی  ذخیره ، منابع  برای تولید کاالهای غیررقابتی   ی یش به فناورهای دیجیتال جای محدودکردن گرا 
آن مدیریت    انه بهو آزاد کند می   داری را همگانیمالکیت معنوی در نظام سرمایه   یکننده ساختارهای حمایت 

این پردازد می  در  مقصود.  همکاری صرفًا    جا  از  پ صحبت  بلکه  نیست  منفرد  افراد  این های خالقانه  ذیرش 
به  پرداختن  دیگر،  عبارتی  به  است،  عمومی  تحقیقی  و  پژوهشی  موسسات  در  وسیع  مقیاس  در  سیاست 

کند، می ای که امکان تسهیل حقوق مالکیت معنوی تجاری را فراهم  تولیدکنندگان کاالهای فرهنگی به شیوه 
زارهای عمومی مانند اینترنت و عالوه بر آن، مدیریت آموزش و ساختارهایی که امکان دسترسی به خدمات اب

 کند. مقصود از انجمن کار مدیریتْیهای تلویزیونی محلی و سراسری را نیز تولید و فراهم می و تلفن و کانال 
گردیم که در آن های کارگری باز می سازماندهی دموکراتیک کار مولد و زایشی است. بدین ترتیب به تعاونی 

های همگانی است. تعاونی   ی ثروت   شورایی، و مازاد تولیدشدهْ   یعمل   شدهْ کار انجام   شورایی، و  ی نهاد  محل کاْر
ها باید همراه و بالقوه با های کار مدیریتی نیستند، چرا که رشد آن دهنده انجمن کارگری تنها جزء تشکیل 

ده نهادهایی باشند ش ازماندهی س مثابه بیانی از کار دیگر اجزاء نهادهای اجتماعی تکامل و گسترش یابد، و به 
 ایجاد کنند.کشوری  کالن  را در سطح  که منافع مشترک سراسری جامعه 

در شورایی  مثلث   گردش  اتصال  برای  پیشنهادی  تولید زیست   فراگیرِ   هایانجمن   ی گونه واقع  و  محیطی 
که در آن کار و را ایجاد کنند  گردشی    دیگر یک سازی  مند توان تقویت و    تا با ای و کار مدیریتی است  شبکه 

کند فراهم    ی دیگر ها برای انجمن را  کانات و منابع  ام  بتواند کاالها و خدمات همگانی تولیدشده در یک نقطه  
نهایتاً  سراسری  به    و  اشتراکی  مولد  نهاد  دهد یک  برنامه شکل  یا  سیاست  مثال،  برای  اجتماعی .  های 
 یبه نوبه   ، گیرد کار می ه و شوراها و دیگر نهادهای انجمنی را ب   ها محیطی در مقیاس محلی که تعاونی زیست 

کنند. نهادهای تولید محیطی سراسری را تولید می ریزی زیست برای برنامه  الزم خود کار و کاالها و خدمات  
ایگان که واقع منبعی خواهند بود برای دانش و نوآوری ارتباطات ر   در   ، ای که ساختار غیررقابتی دارند شبکه 

شود. این مثلث انجمنی محیطی و کار مدیریتی استفاده می های زیست ریزی انجمن خود در برنامه  ی به نوبه 
تغییری عمیق در منطق   ی دهنده که برمبنای مثال مثلث گردش سرمایه نشان داده شد درعین حال نشان 

کند، داری را معین می که گردش مالی سرمایه جهت اولیه نظام سرمایه هاست، بدین معنی که درحالی آن 
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کند و آن همانا حفظ یت متضاد را معین می ح محیطی یک ارج یعنی کسب پول از پول، گردش فراگیر زیست 
و درحالی که خاستگاه صنعتی گردش سرمایه تصاحب مازاد تولید   است؛   و پایداری منابع و محیط زیست

 یکان است، خاستگاه کار مدیریتی در گردش شورایی تقسیم عادالنه مازاد توسط کارگران و جامعه توسط مال 
ترین شکل مثابه مهم کاال به   ی سرمایه وابسته به مبادله گردش  کارگری است، و درحالی که خاستگاه تجاری  

ریزی وری برای برنامه وگوی ضرمتضمن تعامل و گفت   ای انجمْنتعامل اجتماعی است، خاستگاه تولید شبکه 
سرمایهْ  شورایی و گردش  بنابراین، گردش  است.  اقتصاد مشارکتی  و  ماهیت تغییر   اما   متقارن  دموکراتیک 

قرار   دیگر یک های اجتماعی متضاد با  یت ح از ارج  ایدر گذار به مجموعه هستند، اما  همسان  ها  آن   اند؛ ه یافت
 اند.گرفته 

ـ   های شکل اگرچه این   چند سال   ی لیکن با استفاده از تجربه   ، رسند تخیلی به نظر می   پیشنهادی فرضی 
ابتدایی از همکاری شوراهای کارگری و تعاونی  های تولید و نخست بعد از انقالب بهمن که شاهد نوعی 

همبستگی کارگری در   ی طور که در باال گفته شد ریشه ایم نوشته شده است. همان مصرف کارگری بوده 
های کارگران و کشاورزان و تاریخ جوامع شهرهای بزرگ از جنبش   یحالت کارگری در حاشیه و م  ها کارخانه 

می  نشات  خودگردانی  دهه روستایی  که  زمین   ها گرفت  تسخیر  و  سرکوب  از  پس  و قبل  مرغوب  های 
آبادی   شانخیز حاصل  حاشیه   ،ها در  گروه   یبه  این  بودند.  کرده  مهاجرت  کارگری شهرها  اجتماعی  های 

 اند؛ بوده های تولیدات صنعتی و کشاورزی و خدمات در یک قرن گذشته ایران  ترین نیروی مولد در بخش وی ق 
 از سوی دیگرمرتبط سازند؛    دیگر یک ه  های کارگری و دیگر نهادهای خودگردان را بتوانند تعاونی بنابراین می 

برای ایجاد   را   های مصرف و نظام تجارت منصفانه تعاونی   کنند و موسسات مالی    ها را جایگزین توانند آن می 

فعالیت   ای شبکه  اقتصادیاز  توسعه  ـ  های  داد، پایدار    یاجتماعی  قرار  استفاده  که ی  ی هافعالیت   مورد 
انقالب   ید. تجربه آگاه هستن اخالقی و سیاسی مسئولیت اجتماعی مشترک  معنای    از ها  در آن   کنندگان شرکت 

مثابه یک واحد مجزاء از اصول توانند به نه تنها می   ها است که واحدهای مستقل این شبکه بهمن نشان داده 
امکاناتی فراهم کنند تا بتوانند   دیگریک برای    چنین هم محیطی پیروی کنند بلکه  عدالت اجتماعی و زیست 
کاری اجتماعی این نهادها های همنیز ایجاد کنند. به بیانی دیگر، شبکه ای را  دهنده نظام تعاملی خودگسترش 

سراسری   ی برنده تا زمانی که نیروی محرکه پیش ،  د ن پشتیبانی و تقویت کن را  خود    یتوانند اجزاء سازنده می 
از یک حوزه آن  قادر سازد که  را  به یک شیوه   ی ها  تقویتی  یا  یا مکمل  ثانویه  تولید هژمونیک فعالیت  ی 

 اجتماعی سراسری تبدیل شوند.

فعالیت می   فقط چنین گردش شورایی   از گردش  ناشی شود تواند  اجتماعی  اجتماعی   ،های  یعنی تجربیات 

از  ـ  ایجادشده در رهایی از گردش رو به گسترش سرمایه در نظام استبداد دینی  نظامی، به عبارتی دیگر 
بایستی یتی که اکنون می ای و کار مدیر محیطی و تولید شبکه های انجمنی فراگیر زیست طریق همان فعالیت 

ها زن و مرد های اجتماعی میلیون بینی انواع فعالیت در سراسر کشور در جریان باشند. گردش شورایی پیش 
از خالقیت  زایشی  مفهوم  و یک  باشد مزدبگیر  کاالها  از  انبوهی  سرمایه  اگر  انجمنی   ، هاست.  دموکراسی 
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است، لیکن   مند نظام دگرگونی    هاست. گردش شوراییْ و تعاونی شمار شوراها  گونه که در باال آمد تکثیر بی آن 
شود که ساده و حتی آغاز می   ها از واحدهای کوچک با شکل سلولی انجمنی متشکل از شوراها و تعاونی 

د از سطوح محلی به شهری و نهایتا کالن سراسری کشوری ن توان و سپس می   هستند، ابتدایی    هایشکل 
 یچندگانه است، یعنی یک جامعه  ی نظر دارد یک جامعه  م کلیتی که دموکراسی انجمنی در ارتقاء یابند. نظا

اما غیرسرمایه ی توسعه  و غیرسلسله پایدارمحور  رابطه داری  از  و   یمراتبی که  انواع مختلف شوراها  متقابل 
حقوق بشری و و از قوانین   شوندمی   شکلی فدراتیو تشکیله  با منطق مختص و مشخص محلی، ب   ها تعاونی 

سیاستی برای تغییر بدون بدست گرفتن قدرت توسط شهروندان و   کنند. این لزوماً می کرامت انسانی پیروی  
های اجتماعی سراسری با ابتکارات مدیریت دموکراتیک محلی در جا نقش نهاد مزدبگیران نیست. در این 

 است.های میلیونی حیاتی همکاری با گردش شورایی برای پیوند با توده 

توسعه  و  رشد  انجمنی  دموکراسی  بر مداخالت   ی گفتمان  را مقدم  مستقل محلی  متقابل شوراهای  رابطه 
ارگانیک برای ایجاد آن نهادهای   ی شرط و زمینه ها پیش گیرد، چرا که آن های کالن درنظر می مدیریتی نهاد 

از مداخالت مستقیم نهاد سراسری   «باالدستی » اصطالح  به  است. به عبارتی دیگر، گردش شورایی فراتر 
انداز و از کنترل ای و کار مدیریتی که خودراه محیطی و تولید شبکه یی نظیر زیست ها نخست در تکثیر انجمن 

طراز با سنت مارکسی گردش شورایی مفهومی هم   ی شود. به این معنا، اندیشه رود تشکیل می متمرکز فراتر می 

 اجتماعی  ـ  های اقتصادی و انتخاب   ها « خواهد بود. لیکن با اذعان به محدودیت های آزاد مستقلانجمن » 
های کارگری در گسترش افق سیاست شورایی برای ایجاد یک اقتصاد سراسری مشارکتی تعاونی   سهم   مجزا، 

نمی  گرفت.  را  نادیده  دوسویه به توان  ماهیت  از یک سنت متض ی  رغم  کارگری بخشی  تعاونی  اد، تجارب 
اخالقیات تولید )دموکراسی محل کار(،   یطوالنی در پرداختن به موضوع کار مزدی )کار مشترک(، توسعه 

اجتماعی  ـ  مشترک )توزیع مازاد(، نشان دادن این واقعیت که نهاد کالن اقتصادی  یتقسیم ثروت تولیدشده 
داری کمک کند )کمک همگانی(، و ها و موسسات سرمایه با شرکت   ها یگزین تواند با تشویق جا سراسری می 

( است. با این حال، افزایش پتانسیل ها تقویت یک اقتصاد موازی و همبستگی اجتماعی )همکاری بین تعاونی 
داری، ه ساده و سازگار با نظام سرمای  های شکل ها به  های کارگری، به جای تقلیل آن تعاونی   ابتکارهای رادیکال  

تر اجتماعی شوند، چیزی که های کارگری بخشی از جنبش گسترده بستگی به این خواهد داشت که تعاونی 
نامد، با هدف صریح ایجاد نه تنها کار و ثروت گفتمان دموکراسی انجمنی آن را پارادایم گردش شورایی می 

داری مسلط، و به بیانی دیگر، لید سرمایه ی تو های قابل اجراء و کارآمد برای شیوه تر، بلکه جایگزین بیش 
  ی تولید )اکو(سوسیالیستی.داری بلکه در یک شیوه همکاری برای ایجاد یک زندگی بهتر نه تحت نظام سرمایه 

 

 هایادداشت 
ی »قهرمان ملی«  ی آن توسط خانواده های آبادی احمدآباد و حومه های ناعادالنه، برای مثال، زمین * یکی از این تصرف 

ها و کارگزاران حکومتی و روحانیت شیعه )همسر  ایی از نظامی محمد مصدق )السلطنه( بود. اعضای این خانواده مجموعه 
ا  بودند.  تهران(  امام جمعه  دختر  نمونه ین تصرف محمد مصدق  و  انجامید  بطول  قرن  تقریبا یک  ناعادالنه  دیگر  های  ی 
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»قهرمان ملی« رضا شاه بود که هنگام ورود به حکومت حتی یک لباس اضافی برای تعویض نداشت اما بیست سال بعد  
رغوب کشاورزی  های م آبادی از زمین   2033های او سند مالکیت  هنگام اخراج با تحقیر از کشور ارتش متفقین از چمدان 

های آن را دوباره  ها و زمین فرزندان و اطرافیان او این آبادی   1332مرداد    28اشتراکی را بیرون آوردند. هرچند، بعد از کودتای  
از مهم  درآورند که  آن به تصرف خود  زمین ها می ترین  از صدها هکتار  این  توان  برد.  نام  گرگان  در  پنبه  زیرکشت  های 

های کوه البرز توسط نمایندگان  های دامنه ی آخر آن ادعای مالکیت زمین همچنان ادامه دارد و نمونه های خودسرانه  تصرف 

 نظامی است. ـ  خداوند در سازمان اوقاف نظام استبداد دینی 

 

 https://wp.me/p9vUft-303 :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 دو بحران  یانهیسوژه در م

 

 2022ژوئن   7

 : رضا ملکشا ینوشته

 

 دهیم، راه دیگری نیست.« »ما جنگ بورژوازی را با جنگ پرولتاریا پاسخ می 

 ی دموکراسی بورژوایی و دیکتاتوری پرولتاریا درباره  ها ی سخنرانو  تزها  -لنین 

از شدتبی هراس  یا  گرسنگی  رانهشک  از  بخشی محوری  گرسنگی  اعتراضیابی  و  ی  فرودستان  های 

ی کارگر بوده  ی مبارزاتی طبقههابرنامهاز    ریناپذییجدای کارگر در طول تاریخ، و همواره بخشی  طبقه

شود و به ی حداقلی محدود نمیداری در قامت یک مطالبهان سرمایهی بحر ها لحظهاست. امری که در  

ای البته گامی  انجامد. فراروی از خواست حداقلی در پراتیک تودهی سرمایه میسیاستِ نماینده  سازوکارنفی  

ی حرکت دارد، یعنی  ای در خصوص نحوهاست، اما این گام پیشاپیش از عامالنْ پرسشی برنامه  شیپبه

که لنین    گونههمانکشد. در چنین فازی از جنبش،  حرکتی که اهمیت رهبری جنبش را پیش می  ی نحوه

در کنش تعرضی    تماماً  هاآنیی که پاسخ  هاپرسششوند.  ی ساده موجب سردرگمی میهاپرسشمعتقد بود،  
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لیسم خام  بحران آنارشیسم مستتر در جنبش خلقی و پوپو  زمانهمیی که  هاپرسششود،  ای یافت نمیتوده

 کند. و عوامانه را عریان می

واکنش به حذف ارز ترجیحی    مثابهبهی کوچک ایران  شهرهادر برخی از    1401  ماه بهشتیاردهای  اعتراض

قیمت مایحتاج اولیه و ضروری گویی در دو وجه خود را نمایان ساخت. وجه اول:    آورسرسامو آزادسازی  

با    منشأ ثابت ماندن در همان   بود،  به  نگاهمینمعیشتی حرکت توده  نمایندهشعارهای  ی  یی که سیاستِ 

  رفت. نگرشی که نمایندگان آن در اردوگاه چپ را بر آن داشت تا نام جنبش فعلی را سرمایه را نشانه می

انبوه خلق یا ملتی    مثابهبهسطحی از جنبش    نگرشجنبش گرسنگان بگذارند. وجه دوم: درک لیبرالی و  

سرمایه ساختار  تناقضات  که  نگرشی  نظام.  کلیت  از  بحران  ناراضی  و  اسالمی  جمهوری  دولت  ی 

تا از آن  دهد ی سرمایه بر زیست فرودستان و طبقه کارگر را به وجهی ایدئولوژیک تقلیل میه شدسرشکن

  وجهچیهبهی اردوگاه چپ را  هابخشنتایج مشخص خویش را استنتاج کند. با وجود آن که درک غالب  

توان در کنار مداحان دموکراسی بورژوایی و براندازان راست قرار داد، اما نبود درکی از برنامه، رهبری  نمی

ی فعلی، باشد. چرا که  در لحظه  کمها، دستی مشترک هر دوی این گرایشنقطهو سوژگی جنبشْ شاید  

ی رهبری آگاهانه در آن  ها افقفهمد که  ناتورالیستی میاولی جنبش اردیبهشت را در کسوت کنشی شبه

توده رارویت نیز کنش و قدرت  است، و دومی  در    چونهمصرفاً    ناپذیر  در    هاآن  حضور  اعالمِرخدادی 

ک هر یک از این  لِکسیکولوژیرو نه واکاوی   پیش  کند. بدیهی است که خواستِ متنخیابان تصدیق می

ی اولی و غیرطبقاتی دومی به میانجی ادبیات هر یک نسبت به  فراطبقاتدیدگاه    دادننشانبلکه    هاشیگرا

ای، همگانی یا خلقی از جنبش  ی مشخص در یک منطق مشترک تودههاتفاوت  رغمبهجنبش است که  

 تشدید کند. شود تا بحران آن را ذوب می

 انقالبی  شرایطبحران سرمایه و 

داری را با شرایط انقالبی پیوند داده است. افزایش نرخ  بحران سرمایه هر لحظه از موجودیت دولت سرمایه

نفوذ   میانجی  به  کار  نیروی  تنزل  و  هابخشاستثمار،  خصوصی  خط    شبردیپی  ی  هااستیسفشرده 

نرخ   انجماد  و  شیوههاتابع  دستمزدهانئولیبرالیستی  از  تولید  یی  بحران،    اند یدارهیسرمای  دوران  در  که 

 زنند.  ی معیشتی گره میهاخواستبه مطالبات و  شیشاپیپلحظات شرایط انقالبی را 

  ی ی جهت فقیرسازی و حمله به زیست طبقهدارهیسرمادولت    یبرنامهحذف ارز ترجیحی یعنی آخرین  

وار آن را اجرایی  پشتو الک  رفتهرفتهکارگر و فرودستان حد نهایی همان اقدامی بود که دولت پیشین،  

  96 ماه اشی یعنی دیاز نمونه قبلی ترکمزمانی    یفاصلهو در   مجدداً را    98 کرد تا شرایط انقالبی آبانمی

نکند.   میانجی ضدِ گرایش بورس در   چنینهمتجربه  به  ی  99 سال  دولت دوازدهم  مداوم و    روند  ک در 
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شدن اعتبارات و کسب سود الزم از این بخش مدد گرفت تا بحران را به آینده موکول کند.  مستمر از فربه

مجموعه آن  در  که  گستردهروندی  از  ی  تولیدی،  هاشرکتای  خدماتی،  ها شرکتی  و    هابانکی 

گذاری مختلف دخالت داده شد تا گرایش نزولی نرخ سود کاهش داده شود و روند ی سرمایههانگیهلد

داری چیزی جز همین وقفه در انباشت، یا رکودِ آن  آن را منقطع سازد. چرا که »بحران سرمایه  درازمدت

ای بود که  هروند نزولی سودآوری در انباشت سرمای یکنندهجبران، سازوکاراین  ( 49، 1396)یفه،  نیست.«

ی دولتی و خصوصی متفاوت جهت  هابخشی مالی،  هابخشبحران کرونا آن را تشدید کرده بود. فراخوان  

ی  های عدالت در حکم ایجاد انگیزهی مردم در بورس و حتی اعطای ارزش واهی به سهاممشارکت توده

یی بود که  هاییداراشتند، روی  آشنایی با ساختار بورس ندا  ن یترکوچکقمار آحاد جامعه، حتی آنانی که  

 شد. یی بورس تزریق میهابه سلولوار بورژوازی تنها در حکم بازیافتن قوای کلیت اندام

همان بحرانی ایستاده است که به آینده موکول شد. البته با یک تفاوت    یانهیمدر    قاًیدقدولت فعلی اما  

اساسی که این دولت با انسداد امکان رهایی سیاست بورژوایی به میانجی تجدید ساختار نیز مواجه است.  

از   ی  دارهایپداحیای دور باطل مذاکرات برجام و حرکت دولت جهت حذف کامل ارز ترجیحی دو مورد 

داری حتی با انسداد برنامه جهت ترمیم وضعیت پیشین  دهند دولت سرمایهکه نشان میشاخصی هستند  

آن را   ی وعدهای که اقتصادی خودویژه ـ رمقی برای اعمال خط مدیریتِ سیاسی مشخصاً مواجهه است و 

در    داریهای سرمایهداد ندارد. موردی که نه فقط محدود به ایران بلکه خصلت سیاسی حاکم بر دولتمی

تر سود، بیش  زدنبیجبهسراسر جهان است. پس اقدام دولت سیزدهم نه خالقیت بورژوازی ایران جهت  

بلکه سیاستی تدافعی و البته متداول و معمول در هستی بورژوازی جهت سودآوری سرمایه در شرایط نزول  

ا در دستور کار قرار  ی پیش انجماد نرخ دستمزد رهاسالنرخ سود است. در چنین روندی دولت به سیاق  

ای از نیروی کار  تر از سطح ارتقای حقوق کارگران و کارمندان بازنشسته که در حکم تودهداده، هرچه بیش

دهد تا توان طبقاتی نیروی کار  را تا حدی افزایش می استثماراز همه نرخ   ترمهمزند و هستند می  رمولدیغ

شود  ی کارگر را ناشی نمیبحران تنها امکان پراتیک طبقهتحلیل رفته یا اتمیزه شود. از همین روست که 

ی  ها اندامگرایی سایر  فعلیت  دارشدنیپدلحظه برای    نیترمشخصو به آن محدود نیست، و شرایط انقالبی  

 این طبقه است. 

صرفاً   یشامدهایپ هاآنطرد کرد. چون   تماماًپذیرفت و نه  تماماًتوان گرایی را نه میهای این فعلیتشکل 

بحران،   یدورهاند که در داریسرمایه ینشدهحلی تکثریافته و  نمودهابرحق یا زائد وضعیت نیستند بلکه 

این فعلیت را    یحوزهشوند. پس ساختار و جبر اقتصادی است که پیشاپیش  از هر وقتی پدیدار می  تر انیعر

ده است اما گویی در شرایط انقالبیْ فعلیت این  ای تعیین کربرهه  صورتبهشکل داده و شکل مسلط آن را  

ی  هنوز بر آن باقی است. مسئله  ناتشیو تعمُهر وضعیت    کهی درحالپذیرد،  می  نیخودآئسیمایی    هابخش
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ی نبرد طبقاتی است. مسیری که در آن  هاچارچوبگرا با ی فعلیتهابخشی مطالبات زیآمدرهماصلی اما 

فعلیتها بخش  نیترکالیراد میی  گزینش  و  گرا  فعلیت  ج یتدربهشوند  پراتیک  خودِ  با  را  گرایی 

میطبقاتی ـ سیاسی نفی  فعلیتشان  واکنش  کنند.  همان  پدگرایی  سرمایههاداریبه  حداقلی  در  ی  داری 

به نیز  غالباً در چنین   پررنگم، حامل عناصر  صورت عادوران بحران است و طبیعتاً خود  است.  حداقلی 

داری شناسایی عنصر ذاتی سرمایه بلکه در جایگاه بحران سیاستِ دولت سرمایه  چونهموضعیتی، بحران نه  

سرمایه را    سازوکار صورت خود در شرایط انقالبی    نیترگستردهشود و بدیهی است که فعلیت حتی در  می

نمی نقش  نشانه  به  اقتصادی  استراتژی  کلیت  تعیین  و  انباشت  عام  شرایط  تنظیم  در  دولت  یعنی  رود. 

یابد. در چنین صورتی است که خود شرایط انقالبیْ موقعیت انقالبی را  مدیریتی دولت تقلیل می ـ سیاسی

ی بحران  زمانهمگرایی در ه فعلیتکند. چرا کی دیگر سرمایه مواجه میهاجناح با تهدید شکست یا احیای 

حالت، توان فراروی از این حد را ندارد. زیرا وضعیت    نیتر نانهیبخوشسرمایه و بحران رهبری جنبش در  

  روند کبیند و واقف نیست که نه چنین وضعیتی در یای میرا در یک حالت متداوم از اعمال قدرت توده

ی نهایی با استقراریابی سیاست بورژوایی را در لحظه  توانایی مقابله  طوالنی توان پایایی دارد و نه این تودهْ 

یابد و پیامدِ تعمدی  داری تمرکز میمشخص. هدفِ نهایی پیشاپیش بر تغییر صرف سیاستِ دولت سرمایه

 شود تا بحران سرمایه را موقتاً رهایی بخشد. خواستی غیرتعمدی می

صورت  از جنبش باشد. شرایط انقالبی به  شکلکتواند توالی ی گاه نمیجنبش در دوران بحران سرمایه هیچ

ها را ندارد و همین در نگاه  داری توان تحقق آنشود که دولت سرمایهی تولد مطالباتی میمداومْ عرصه

  ریتأثبندی مطالبات و سنخیت و  دهد. در چنین وضعیتی، شناخت الیه ی مردم آن را برحق جلوه میتوده

ی سوسیالیستی پیشتازان کارگری و گرایشات رزمنده  یعهدهآن بر دینامیسم سیاسیِ مستقلِ انقالبیْ بر  

ضربه به بورژوازی    یلحظهها، نقاط ضربه و  ی مطالبات از کلیت آناست. چنین اقدامی با انتزاع رادیکالیته

ها کند که کنش آنتنگ می  چناننآی را  ضدانقالبمجرای دخول گرایشات    حالنیع  درزند و  را تخمین می

شود که در پس بیان دموکراسی ای میشان از صورت کریه منطق سرمایهدر جنبش تبدیل به سند پاسداری

مند با  تضاد  یرابطهبر مبنای  صرفاً    ها و مطالبات، نه و آزادی پنهان شده است. در چنین روندی خواسته

ی  روهاینشود که از جانب  هایی در نظر گرفته میضدگرایش  ها وگرایش  یمثابهبهسیاستِ حاکم بلکه  

نمایندگی می ـ سیاسی متفاوتی  و  برحقطبقاتی مشخص  چارچوب  این  در  طبیعتاً  و  کلیت  شوند  بودگی 

ای  هانیگرافرقهروی  حرکت در چنین مداری میلی به آن چپ  حالنیا  بانخواهد بود.    سطوح جنبش نافذ 

ی  هاشرطشیپی متکثر مبارزه را در شرایط انقالبی بدون  ها صورتندارد که گاه حریصانه و گاه بزدالنه  

سیاسی می ـ مشخص  نفی  کلیت  طبقاتی  بنابراین  و  بدون    یدهیچیپکند  را  روابط    تضادهاوضعیت  و 

 گیرد.  ناهمسان برآمده از آن در نظر نمی
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 تصریح تقدم سوژه  

ی پنج سال اخیر همواره بحران رهبری بوده است. جنبش به دلیل فشردگی زمانی و  هاجنبشبحران در  

سرمایه دولت  جانب  از  آن  سرکوب  در  قدرت  بازاندیشی  توان  نمیهااندامداری،  را  خود  توان  ی  یابد. 

است و از سوی  شود، چون از سویی دولت سرمایه در پی انسداد این امکان  ی از جنبش سلب میخودانتقاد

گرایش و  دیگر  مختلف  بازنمایی  هارسانههای  بر  یعنی  دارند.  تاکید  جنبش  اکنونیت  بر  غالباً  آن  ی 

تصویر،  اچندرسانه لحظه  دئویوی صدا،  گزارشات  عملیِ محدود،  و  میدان  و  زمانی  فشردگی  این  در  ای. 

در آن ضرورت تاکید بر جایگاه    ماند. دوری کهگران در یک دور نه باطل اما محدود اسیر میآگاهی کنش

ی گمشده نخست  ما شاهد بازاندیشی این حلقه  96ه  ما ی دانقالب غایب است. پس از    کنندهیرهبری  سوژه

و سپس در فوالد اهواز، هپکو و آذرآب اراک بودیم. تحرکات طبقاتی رادیکالی که توسط    تپههفتدر نیشکر  

دست  ی امور کارخانه بهی کارگر جهت ادارهی کارگر سازمان داده شد و نشان داد که کنش طبقهخود طبقه

ی آن  برنامگیبخود نه فقط به دلیل خواست یا طلب نان بلکه اثبات ناکارآمدی ساختار سرمایه است. اثبات  

به دلیل صرفاً    96دی   سازد که به پیشادر ساحت تولید و توزیع. پس تجارب چهار سال اخیر وادارمان می

تداوم یافته است اما قطعاً در بازنمایی آن چندین گام   الزاماً تشدید بحران سرمایه بازنگردیم. جنبش عملی 

ای رساند  اتی بخشی از پرولتاریای ایران را به نقطههایی که آگاهی طبقهاست. تجربهاز این تجربه  تر عقب

ی کارگر بلکه در تمامیت آن مورد پرسش  داری را نه فقط در اعمال ریاضت بر زیست طبقهکه نظام سرمایه

 قرار دهند. 

شورش اردیبهشت، اپوزیسیون راست و بخشی از اردوگاه چپ مبارز را بر آن داشت تا بر سر خصلت جنبش  

ی آن به جدل بپردازند. اما در عمق این جدلْ وفاقی بر سر فاعلیت  گذارنامبر سر    تردرست  یا به تعبیری

ی جهتِ سلب قدرت از  بر انیموجود دارد. وفاقی که فعلیت و موجودیت شورشِ اردیبهشت را در حکم  

ی توخالی و اخته گرفته تا حمله به پایگاه بسیج حمایت  شعارها آن یعنی از    قدم بهقدم  از  بیند ودولت می

آنمی بدون  در حکم  کند،  دفاع  این  باشد که  داشته  توجه  امر  این  به  یا کنش  افت یاعتبار که  آن شعار  نِ 

ی برنامه و سوژگی  انگاشتن مسئلههر دو بخش با بدیهی  برانیماست.    ها انداممشخص و تسری آن به سایر  

چه موجود است دارند،  بیند، چون میل عجیبی به بازنمایی هرآنرشد جنبش را نمی  یهنقط رادیکال جنبش،  

یی  هابخشتواند در  ی اپوزیسیون میها باله  ن یترراستی حتی  راستبهبه آن چیزی که مملو از تناقض است و  

 از آن جایگاه مشخصی برای خود قائل شود. 

ی بخشی  دهخودسازماندهی توده نیست، چون باور به این  به معنای نفی توان خودسازمان  مطلقاًاین امر،  

ای است که در  ی به کنش فعلی تودهنیبخوشاز تاریخ پراکسیس مارکسیسم انقالبی است. بلکه تنها نفی  

ی چپ و راستی که او را  هارسانهآگاهی طبقاتی ایستاده و از  حال نیدرعبحران نظم تشکیالتی و  ی انهیم
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شنود. در چنین وضعیتی به همان نسبت که بدبینی نسبت  ی خود را میادهایفر، تنها پژواک  اندکردهاحاطه  

ی بیش از حد به توده نیز به معنای  نیبخوشزند،  گرایی میها تنه به فرقهی معترض و توان آنبه توده

ی و چه از حیث تشکیالتی(  دارهیسرماشناخت ماهیت    یها )چه در زمینهتقدیس مختصات آگاهی فعلی آن

 ها جهت اقدام بر اساس تجربه است.  و تنها گذاشتن آن

ای است، به این دلیل واضح که توان درک  راست پیشاپیش خواهان چنین تنش و سردرگمی  ونیسیاپوز

 چنینهمن امر هراس دارد.  از ماهیت ای  تر مهمی طبقاتی علیه بورژوازی را ندارد و از آن  مکانیسم مبارزه

با هستی اجتماعی طبقه.    نامرتبطای فرض و حکم کلی و  اش پیوند خورده است به مجموعهحدود آگاهی 

ی سرنگونی. اپوزیسیون راست  از همین روست که یک فرمول ثابت دارد: تعرض، تعرض، تعرض تا آستانه

ی  رنگکمکند که این تکنیک مترادف با  با وجود درک عقیمش از ماهیت جنبش این نکته را خوب درک می

مبارزه به کنشی  یا حتی محوشدن  مبارزه  است. چون  در  تبدیل میی طبقاتی  و  ها صورتشود  واگرا  ی 

جاییِ  همهنیاای است که در ناکجای  حاضر. در این میان مسئله اصلی سیالیت سوژه  جاهمهاز آن، در    ترمهم

ای در پی نداشته  یای پیروزاپوزیسیون راست، اگر تعرض توده  زعمبهگیرد. از سوی دیگر  مبارزه قرار می

را می در  ایده  تماماً مدلی    عنوانبهان  توباشد، حداقل جسد آن  ثبت کرد و  از جنبش در ذهن جامعه  آل 

معینْ  لحظه خواند.    مجدداًای  پیشین  جنبش  تداوم  را  جنبش  ضدبرنامه  نیتریاصلیک  این  ی  غایت 

 ای است.  ی تودهازهاین ی سرمایه با ها یازمندینهژمونیک، آشتی دادن ظاهری 

توان نخست دال بر خواست حضور در کنار جنبش ی را میایریگموضعی چپ چنین  اما در خصوص جبهه

نباشد. غافل    گرا راستجوالنگاه عناصر  تعبیری جنبش  از آن دانست تا به    دوشرطیقیبمیانجی حمایت  به

معترض تنها خطوط رادیکالیسم چپ را با    یاز کنش توده  دوشرطیقیبکه این بازنمایی و حمایت  از آن

  کند. دوم، چپ مبارز در تالش برای دوری جستن از بلکه محو می  رنگکمراست نه    متفاوتی  هابخش

در تالش است تا آنارشیسم    ،ناگزیر بخشی از کنش آن را شبیه به بخش راست اپوزیسیون ساختهچه  آن

اقدامی که   کند.  رادیکال کژدیسه  قالبی  در  را  در جنبش  مبارزهایده  رفتهرفتهموجود  طبقاتی ی  از    ی  را 

جبههسوبژکتیویته میی  دور  جنبش  ی چپ  محیط  که  چرا  می  چنانآنکند.  استراتژی  گستره  که  شود 

بود. این سرگشتگی  گم می  رفتهرفتهطبقاتی در آن   رادیکال، وجوه    ظاهربهشود و قابل ردیابی نخواهد 

ی جنبش نقش اساسی  هاهیپاگوناگونِ فعالیت و مناسباتِ رهبری را که در خودفعالیتی و خودتکاملی میان 

ی به توان ابقای  تفاوتیبکند. این امر نشان از یک  حذف می  خته یخودانگبه نفع کنش  صرفاً    کنند،ایفا می

بلند   چنانآنسرمایه و خروج مجدد آن از بحران است و باید صریحاً اعالم کرد که ردای پلورالیسم جنبش  

 نیست که این عورت را بپوشاند.  
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ی  فرود و  فرازاستقالل خط سیاسی و شعار مشخصی که حامل پیام به پرولتاریا و فرودستان باشد در چنین  

ی سیاسی جهت کسب اتوریته در جنبش.  افتگیزی تمای  نمودهایعنی همان    شک تحلیل خواهد رفت. بی

آغازگاه فرسایش، همین فرض کلی در خصوص فهم پایایی جنبش در وحدت است که شکلی بتواره در  

ای شکل  از بدنه  خودیخودبهیی از جبهه چپ به خود گرفته. این درحالی است که جنبش  هابخشمیان  

ی فعلی  سیاسی تفکیک یافته و در لحظه ـ تییابد که نه فقط به لحاظ طبقاتی بلکه به صورت طبقامی

وظیفهبه دارد.  وحدت  ناپایداری  و  صورت  انقالبی  مارکسیسم  فعال  ها رسانهی  عصب  تخمین  آن  ی 

آگاهی    واسطهبهی آن  ها امیپی کارگری و نقد درونی  هاجنبشی  ی این توده در نسبت با تجربههابخش

ای است که طیف مشخصی از جنبش است. در چنین نقطه  کسب شده از پرولتاریا در همین چند سال اخیر

توان با  اند که مینیروی معترض در یک کمیت مشخص نیستند بلکه مفصلی از نبرد طبقاتیصرفاً    دیگر

خود جنبش عملی کرد. فهم و توافق متقابل جمعی فعلی در    درونها برنامه و شعار ساخت و آن را در  آن

ی آمیختن به آن دوری کرد و آن را تا حد توان  ی است که باید از وسوسهامؤلفهی معترضان همان  توده

ایجاد   به  قادر  توده  زمانی،  اندک  در  صورت،  این  غیر  در  ساخت.  با    زی تمامتشنج  انقالبی  خط  میان 

اش  خواهان سرمایه و گرایشات پروامپریالیستی نخواهد بود، یعنی همان بخشی که هدف اصلیمشروطه

های آن وارد بحث  شاف رهبری پرولتری است. پس زمانی که اپوزیسیون راست یا سمپاتجلوگیری از انک 

ی تشدید این  جابهی چپ  اما جبهه  دنترسیماز چه    دانندیمشوند،  جنبش گرسنگان می  یگزارهبر سر  

دهد و دچار این توهم است که جنبش  هراس در عمل به انحالل در دل مفاهیم آغازین جنبش رضایت می

ی جنبش در زمانی  هابخشتواند منجر به پیشرفت و ارتقای آگاهی همگن  در مقامی وحدت یافته که می

است    واحد شود. آن  بر  دال  درکی  گرایشات  چنین  حتی  بد  انهیگراراستکه  را  نهدر  جنبش   چونهمی 

 ی رادیکال و انقالبی تصور کنیم. ها چارچوبمرتبط و موقتاً ناهمسان با   ضرورتاًی  هابخش

ای از تکامل خود با  دریافت که »هر جنبش انقالبی، در هر مرحله  1848ی  ها انقالبمارکس در جریان  

وحشیانه ممکن است یک جنبش را وادار به تسلیم کند یا آن را به   یمقابلهشالق ارتجاع مواجه است. اما 

ارتقاء دهد. استراتژی و  چه  آن  سطح جدیدی  که اهمیت دارد ظرفیت جنبش و رهبران آن برای تطابق 

بارکر و همکاران،    )کولین با موقعیت جدید است، موقعیت جدیدی که ناشی از کاربرد قهر است«  اهکیتاکت

ی قرار دارد. چرا که سه دوره سرکوب شدید را  تریبحرانای در ایران در جایگاه  (. موقعیت جنبش توده31

  ها کیتاکتی و  استراتژتوان ظرفیت »تطابق با  از پنج سال متحمل شده و هنوز در آن نمی  ترکمتنها طی  

بایست نخست به خود جنبش  با موقعیت جدید« را متصور شد. در چنین وضعیتی مارکسیسم انقالبی می

ی  ترمشخصک  در  هاهیالی کارگر آشکار کند تا این  ی طبقهی آن را با بدنههاهیالبازگردد و توان برخی از  

این   دست آورده و آن را تا حد توان در لحظات قیام گسترش دهند.از اهداف، مطالبات و کنش خود به
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کارگری بلکه بازتاکیدی بر تمرکز منافع  صرفاً    ی کارگر نه در حکم واگشتی به مطالباتبازگشت به طبقه

ین فرایند فارغ از فروکاستن جنبش انقالبی جامعه در این طبقه و توان رهبری جنبش توسط آن است. در ا

میان پیروی از کلیت جنبش و نفی سیاستِ ساختار سرمایه از سوی    وضوح بهی سوبژکتیو کلی،  هادالبه  

توان  تمایز مشخص وجود دارد. تازه در چنین جایگاهی می  افتهیسازمانبرنامه و رهبری    آن و تصریح تقدم

ای و سراسری صحبت کرد. تا رسیدن به این وادی هر  ی تودههاجنبشاز استراتژی و تاکتیک مطابق با  

حکمی چه در تهییج و چه در طرد این شکل از جنبش تکرار مکرراتی است که تا به امروز به اعتالی  

ی  گسست از جزمیت بتواره  عتاًیطباین امر    ی الزمهکمک چندانی نکرده.  آگاهی طبقاتی و کنش طبقاتی  

زاویه زیرا در  فرانکنشتاینی است.  رهبری  تداوم جنبش در هیئت یک جسمیت  این فرانکنشتاینْ  دید  ی 

 بایست از آن پرهیز کرد. یابد که میصورتی متکثر، سیال یا گاه حتی مغایر با ماهیت جنبش به شمار می
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 از دولت  نید ییشعار جدا رامونیپ ینقد

 

 2022ژوئیه  12

 محمود بیگی : ینوشته

 

ی دولت خود را خداناباور اعالم کند، یعنی حتی اگر دولت  گرمیانجی »سرانجام، انسان اگر با 

چنگال دین قراردارد، دقیقاً به این دلیل که خود را تنها از    را خداناباور اعالم کند، باز هم در

شناسد. دین دقیقاً به رسمیت شناختن  راهی غیرمستقیم و به کمک میانجی به رسمیت می 

کارل    - غیرمستقیم انسان از طریق میانجی است. دولت میانجی انسان و آزادی انسان است.«  

 مارکس  

 

 اسی؟ چرا نقد اقتصاد سی - طرح مسئله  - 1

از طرف برخی مارکسیست روزها  این  دارد که چرا  ها مطرح میپرسشی که  این موضوع  به  اشاره  شود، 
گر کدامین خصلت  اش را »نقد اقتصاد سیاسی« نام نهاد؟ و اساساً ویژگی آن بیانی ویژهمارکس نظریه

 اجتماعی است؟ 
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از انگلس  دوران جوانی کتاب    مارکس و  نهادند.    خانواده مقدسهمان  نام  انتقاد«  تنقیدی  را »انتقاد 

ی تحریر درآورد و سرانجام  به رشته  پیرامون نقد اقتصاد سیاسی  را با عنوانای  سپس مارکس مقاله

زیرا از دیدگاه او »نقد اقتصاد سیاسی« در واقع نقد یک    ،را »نقد اقتصاد سیاسی« نامید  سرمایه کتاب  

توان این پرسش را مطرح  ی خود را دارد. میی است که منطق ویژهدار ی سرمایهموضوع ویژه، یعنی جامعه
های اجتماعی است که مارکس  ی کدام خصلتکرد که این جامعه در تمایز با جوامع ماقبلش دربرگیرنده

ها این جامعه  کند تا از طریق آن خصلتها اشاره میاش مشخصاً به آن خصلتدر فرایند پژوهش و برنمایی
کند تبیین  نظریهرا  مطابق  پیشاسرمایه؟  جوامع  مارکس  سازمانی  گونه  »این  مردم،  داری  زندگی  دهی 

ها از دولت درکل  داد. برعکس! با کامل کردن جداییمالکیت یا کار را به سطح عناصر اجتماعی ارتقاء نمی
ی  مع نمایندهدیگر سخن این جوا  [ به1کرد.«]صورت جوامعی جدا از هم درون جامعه مستقر میها را بهآن

ی یک کلیت پدیدار گشت.  داری به مثابهی سرمایهیک کلیت نبودند و نخستین بار در تاریخ بشر جامعه
گر سه مشخصه در آن  عنوان یک کلیت شکلی را به خود گرفت که بیانلیکن در این جامعه، سرمایه به

 است: 

 است انتزاعی.  گر کلیت عامیسرمایه بیان .1

 خودبسنده نیست و وابسته به استثمار نیروی کار و طبیعت است. این کلیت  .2

 ی شیطانی انباشت است. رونده نیست زیرا مدام مجبور به بازگشت به چرخهاین کلیت پیش .3

هنگام بازنمایی نظام است و نقد آن  مارکس نقد این کلیت انتزاعی را »نقد اقتصاد سیاسی« نامید که »هم
»نقد اقتصاد سیاسی« نقد تبیین بورژوایی است که از مرزهای خرد تخطی    [2«]. ازطریق همین بازنمایی

روشنمی منظر  از  رابطهکند.  تعیین  سیاسی«  اقتصاد  »نقد  شناساییشناسی،  عامل  بین  و  ی  )سوژه( 

ها وارونه شده است و بنا به نظر  )ابژه( است که در این جامعه مناسبات میان آن برابرایستای علم اجتماعی
 شود.ریز »نقد اقتصاد سیاسی« میی این موضوع ویژه و شالودهنقد این وارونگی، منطق ویژهمارکس 

ی  ی این جامعهبرحسب »منطق ویژه«  ،ای است که کارکردشویژه»نقد اقتصاد سیاسی« دستگاه مفهومی  
کننده برای این  عنوان ایدئولوژی خاص تعیینبه  «وارگی کاالیی بت»نقد    عام و   طور هویژه، نقد ایدئولوژی ب

ش، بلکه درکلیات اجتماعی آن، در دستور اوجوه اقتصادی  ، یعنی نقد قانون ارزش نه تنها دراستجامعه  
گرایی بدون  طرفی مخالفت با هر نوع عینی  ی ویژه از ی این نظریهگیرد. وظیفهمی  کار نقد این جامعه قرار 

تبیین موضوع مورد    جانب دیگر  بررسی اندیشه بدون رابطه با پراتیک. از  امتناع از   وی پراتیک است  مداخله
شود علمیت خودش را نیز  پژوهش )مادی، عینی، ذهنی، تصوری، تخیلی( که با تبیین موضوع، نقد قادر می

کاربرد   ( 3ک.  نقش پراتی  ( 2نقد ایدئولوژی.(  1:  استدارای سه بنیاد اصولی    ایی ویژه. چنین نظریهکنداثبات  
 [ 3]. نقد منفی، نقد مثبت
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انتزاع پیکریافته به تبیین مقوالت رایج در این جامعه مینقد ایدئولوژی به  مارکس در و با  پردازد  عنوان 
ی  آورد که به متافیزیک رابطهمی  شمارهی عینیت ویژه، آن را عاملی باهمیت نقش پراتیک به مثابه  توجه به

دهد شرح می  گذارد وهای پیشین نقطه پایانی میابژه فلسفه  سوژه و  چنینهمروح و    ماده وتاخر    بین تقدم و
علوم،    آوردهای انسان در یافته، مثل دستهای عینیتپراتیک  اثبات عینیت پراتیک، اعم از  که نقد عالوه بر

دهد که این  وضیح میت  و   کندمستدل    های انتزاعی چون سرمایه، بایستی عینیت خود پراتیک را نیز پراتیک
بر مبتنی  خود  درون  کارکرد  هم  که  است  اجتماعی  دانش  ودیالکتیک  است  برون  ماندگار  ماندگار  هم 

عنوان  شود. بنابراین نقد بهها برقرار میتفاهم سوژه  متن تعامل و  تحقق آن، در  ی ایده وگونه که رابطهبدین

، شودبرابرایستای علم نهادین می  در   که جاآن ازای است که  دیدگاه مارکس علم ویژه  دانش اجتماعی از 
گیرد که خود به  هم درون برابرایستای علم اجتماعی قرارمی  لذا هم بیرون و   تواند آن را تغییر دهد ومی

اثبات نفی  درمعنای  اجتماعی    گرایی  علمیتاستعلوم  ویژه  دانش  این  از.  را  طریق    اش 

اش  جوییعنوان ستیزهجمله سرمایه را به  مبارزه با هر انتزاع از  و  کندمین میماندگاری( تا)برون گریروشن
ی  علوم طبیعی که رابطه  با   تمایز  کند. درماندگاری( تضمین میدر درون برابرایستای علم اجتماعی )درون

ها، یعنی علوم اجتماعی مناسبات همواره میان سوژ  ای است که واقعیت نام دارد، در سوژه همواره با ابژه
ها، یعنی ی وجودی انسانعنوان شیوهبه  ها رااین علم ویژه این موقعیت  وشود  ها، برقرار میموقعیت انسان

ند، مورد کنکاش  دیگریکتعامل نسبت به    ی طبقاتی که مدام درحال تغییر وشان در جامعهواقعیت وجودی
 دهد. می قرار

عنوان یک انتزاع پیکریافته  ای است که سرمایه بهاین جامعه رابطه ها دری بین انسانجایی که رابطهآن  از
ی انتزاعات پیکریافته خودشان عنصری  که فرانمودها در این جامعه به مثابه  شودسازد، باعث میبرقرارمی

ی نقد مورد  زندگی کارگران، که بایستی درحوزه  نقش آن در  مزد ومثالً    ا گردند،ههای سوژهدر موقعیت
ی کارگر،  یعنی طبقه  ، عینی درون جامعه  یاز پایگاه  سویی   نقد این جامعه از   بررسی واقع شوند. مارکس در

اش  جوییبا ستیزه  دیگرسوی    سازد، ازماندگار این جامعه مبدل نمیکند ولی آن را به اصل درونحرکت می
، یعنی با نقد همین کنددگار تامین میی اصل فرامانش را به مثابهاگریروشن  ، نقد آن  علیه انتزاع سرمایه و

این    را با انتقاد به نقش مزد در آن  توان  که می  ، موقعیتیدهدموضوع قرار می  پایگاه عینی خود را خارج از
 .  ساختجامعه روشن 

اندازیم، نظرگاه اولی مزد را درآمد کارگر قلمداد    مارکسی نظر  دموکراسی و  نوع سیاست سوسیال  به دو  اگر 
عدالت    و  ،دسازاین جامعه مبدل    ماندگار درن را به امری درونآتا    کندسان واقعیت مزد را پنهان میبدین  و

 دهد و با مثبت ونیروی کار تقلیل می  نه توضیح استثمار  اجتماعی در این رابطه را تنها به افزایش مزد و
. برعکس سیاست مارکسی مزد  ندکی کارگران را حول آن محدود میخوب جلوه دادن این سیاست مبارزه
مناسباتش با  به  افزایش مزد را    آورد ومی  شمارهی کاالیی بی سادهرا نه درآمد کارگر، بلکه یک مبادله

ی سرمایه سازماندهی  سلطه  ی کارگران را حول نفی استثمار وزند تا مبارزهاستثمار نیروی کار پیوند می
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این    که در  ،مزد  درافشای راز  ی امری مثبت تنهاش مزد به مثابهی افزایسازد که خواستهروشن می  و  کند
  ی این امر خطیر غافل شویم، این خواسته  اگر از   تواند معنا پیدا کند و دارد، میرا پنهان می  جامعه استثمار

  شود، که خود به سدی در سرانجام منفی بدل می  ماندگار ودرون  مثبت تاکتیکی، به موضوعی راهبردی و

تبدیل  برابر   کارگران  عظیم  اکثریت  آگاهی  شدکسب  درحالیخواهد  بنابراین  سوسیال.  ها  دموکرات که 
عنوان عدالت اجتماعی میان کارگران  ماندگار شده است بهاین نظام درون  را که در  مناسبات کارگران با مزد

  اش با استثماررابطه  اء مزد ودر توضیح منش، برعکس، گرچه  ها، مارکسیستکنندداران قلمداد میسرمایه  و
عنوان  مزد، مضمون مزد را بهدر خصوص  شان  گریاما در روشن  کنندمیی افزایش مزد دفاع  خواسته  از

تا بتوانند خواست افزایش مزد    کنندمی  ، آشکاراستی استثمار نیروی کار  یک انتزاع پیکریافته که پوشاننده
ی  داران به مبارزهگیری بخشی از ارزش اضافی از سرمایهبرای بازپسکارگران    ی مبارزهوجهی از  عنوان  را به

 شان ارتقاء دهند. طبقاتی

را سیاست سوسیال اقتصادی وصرفاً    دموکراسی مزد  با سرمایه    یرابطه  امری  به حساب  الزم و ملزوم 
  کندروشن می  مارکسی دقیقاً که سیاست  آنزند، حال  طرفانه جا تا مکانیسم میان مزد وسرمایه را بی  آوردمی

ی استثمار  عنوان انتزاعات پیکریافته رابطهدو به  هر  طرفانه نیست، زیرامیان مزد و سرمایه بی  یکه رابطه
این جامعه است،    ی طبقاتی درگر مبارزهانتزاع را که بیان  ناپذیر بین این دوسازند تا تضاد آشتی را پنهان می

اقتصاد ملی  »  :دهدمارکس شرح می  بارهاین    داران و کارگران مبدل سازند. دربه آشتی طبقاتی بین سرمایه
علیه    در واقع درتضاد دائمی  پذیرد وروابط انسانی عقالیی می  یمثابههکه مناسبات مالکیت خصوصی را ب

الهیونی که    تضادی مشابه با   ور است، آن هم در شرایط اساسی خویش، یعنی مالکیت خصوصی، غوطه
دقیقاً    دهند ومی  فحص قرار  عنوان مقبوالت انسانی مورد بحث وتوهمات مذهبی را پیوسته به  تصورات و 

کنند. بدین  انسانی بودن مذهب عمل می  اساسی، یعنی مافوق طبیعی و  به همین علت علیه شرایط اصلی و
ی کار، حقی نسبت به  شود که براعنوان بخش متناسبی متجلی میابتدا به  اقتصاد ملی مزد در  طریق در

مناسبات    در  ظاهربه  و  دیگریکملزوم    متقابل الزم و  یرابطه  سود سرمایه در  شود. مزد ومحصول قائل می
پشت این پرده، واقعیت از قرار دیگری است    شوند. ولی دردیگر ظاهر میمهربانه و انسانی نسبت به هم

باین  اً ردارند. مقدمتقرا  دیگر یکمناسباتی خصمانه نسبت به    که این دو در رسد که ارزش  نظر میهطور 
،  شوداش، معین میای منطقی توسط هزینه تولیدی یک عینیت و توسط سودمندی اجتماعیهشیوهب   اًظاهر

وجه نه در رابطه  هیچکننده اتفاقی محض است که بهدهد که ارزش تعیینتر نشان میکه توجه بیشدرحالی
آید  ظر مینبهطور ابتدا این ی مزد در رابطه با سودمندی اجتماعی قرار دارد. اندازه  درنه  با هزینه تولیدی و

این قرار است    که واقعیت امر ازدرحالی  شود.میدار آزاد تعیین  وسرمایهآزاد  که توسط توافق آزاد بین کارگر  

  دیگر مجبور   سوی  از  دارمایهسر  تعیین مقدار مزدش آزاد گذارد و  دار را دراست تا سرمایه  که کارگر مجبور

مقدار پایین  است  در  امکان  حد  تا  را  حفظ  مزد  بکنترین سطوح،  قرارداد،    آزادیجای  هد.  مورد  طرفین 
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تاکیدات  ) [4.«]دیگر مناسبات اقتصاد ملی  تجارت و  ی جانشین شده است. به همین روال است مسئلهاجبار

 از مارکس(. 

  اند و ایدئولوژی بورژوایی نیستند که استقالل یافته  انتزاعات پیکریافته وواقع چیزی جز    در  ها این اجبار
شان  شوند تا سیطرهداری حاکم میی سرمایهروابط جامعه  سازند و بربرابرایستای علوم اجتماعی را بنا می

  از   ماعی جزعلوم اجت  . لذا شناخت از واقعیت انتزاعی این برابرایستاها درکنندها غالب  زندگی انسان  را بر
 پذیر نیست. ها امکانطریق افشای موقعیتشان در مناسبات اجتماعی بین انسان

داری است که  ی سرمایهی جامعهتاریخی ویژه -  واقع نقد خاص شرایط اجتماعی   در  «نقد اقتصاد سیاسی»
ی زندگی اجتماعی، کنندهتنظیم  عنوان محور، به«ی یوارگی کاالبت»ازطریق نقد ایدئولوژی خاص آن، یعنی  

مناسبات    بر عملی این دانش ویژه    شود، نقدی که فرایند پیروزی پراتیکی نظری و ی مارکس میبنیاد نظریه
این نظام    عنوان ایدئولوژی محوری دربه  «ارگی کاالییبت و»دهد. کشف  استثماری این جامعه را نوید می

  سازش ندارند و   سلطه سر   ها که با استثمار و نقد آن را برای آن دسته از انسان  تا   ساخت مارکس را قادر  
ای  ی طبقاتی برای ایجاد جامعهمبارزه  اش در ی علم اجتماعی ویژهاند، به مثابهخواستار براندازی این جامعه

 سلطه عرضه کند.  ستثمار وخالی از ا

ایدئولوژی شرح می  در بخش بعد اران  ذ گاز نظریات بنیان  فرازهاییدر رابطه با آن    دهم و برداشتم را از 
به نقد    بتوانمنقد آن،    مضمون ایدئولوژی و  کردنروشن    آورم تا بااین زمینه را می  در  سوسیالیسم علمی

 بپردازم.  ،داریلحاظ کارکردی درجوامع سرمایههچه ب تاریخی و نظر   جدایی دین از دولت، چه از  شعار

 ها؟ی ایدئولوژیها یا مبارزهمبارزه با ایدئولوژی – 2

اقتصاد سیاسی مارکس درکتابش   بازنمادو شیوه  از   پیرامون نقد  گوید،  ی سخن مییی پژوهش و 

بازنماتوسط شیوه نظام سرمایهیی  نقد میی  به  را  و داری  برجستهمتذکر می  کشد  ویژگیِ  شود که  ترین 
اند، مقوالتی  این نظام  نشان خاص دری همانا فراتاریخی کردن مقوالتی است که سرشتیایدئولوژی بورژوا

و،  انتزاعی تمامیاستقالل  عام  با  که  در  یافته  توصیف  قدرتشان  ستیز   ،سطح  به  بشری  دانش  علیه 
ل  استقال   سطح تبیین و روند نقد شوند. مارکس دقیقاً انتزاعی بودن و اند تا مانع گذار انسان به  برخواسته

مورد انتقاد قرار داد،   کالبدشکافی این نظام برخوردارند   اهمیت بس شایانی در  افتن این مقوالت را که ازی
توان آگاهی اکثریت عظیم کارگران در مبارزه  ایدئولوژی است که می  یمثابهزیرا در نقد این مقوالت به

 ایجاد صف مستقل کارگران مبدل ساخت. برای هژمونی سیاسی را به عاملی  رایب

خودش  ه  تواند بمی  که آن چیز  کردچیزی را انتزاع    آن تصور،   توان ازچیزی بدانیم، می  از   آگاهی را تصور  اگر 
ان مثال  عنو. بهکنندشان تلقی  این احکام انتزاعی را آگاهی  هاعینیت بخشد به نحوی که انسان  فعلیت و

آن    یا یک محصول است که از  سودمندی طبیعی یک شئ و  ی، ارزش، انتزاعی ازیی کاالدرتولید ساده
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کند  شود، بلکه عروج میداری ارزش نه تنها از سودمندی جدا میی سرمایهکه در جامعهآن . حالنیستجدا  
عنوان امری انتزاعی دیگر متعلق به  ی که ارزش بهیگیرد، جامسند قدرت قرار می  چون خدای زمینی بر  و

ایدئولوژی بیان    ،د. منطبق با این برداشتکنی کاال تعیین می، بلکه محصول را به مثابهنیستمحصول  

دهد، بلکه با  دست نمی هروابط اجتماعی است که تصوری از روابط اجتماعی ب  ی یافتهاستقالل  انتزاعی و
شود.  ی روابط اجتماعی میکنندهگذارد که تعیینی از روابط اجتماعی را پیش میاین تصورات طرح  انتزاع از

راز  آشکار نظریه  کردن  مبنای  علمی ایدئولوژی  بنیان  ی  علمیذگاجتماعی  سوسیالیسم  و اران  آنان    شد 
وارونه به چشم  ی دوربین  صفحه  در  چونهمها روابطشان  ها انسانی ایدئولوژیهمه  در»  خاطرنشان کردند:

 [ 5.«]خوردمی

ایدئولوژی درنامه  انگلس در انتزاعی بودن  ای که مورد  هرچه عرصه»نویسد  اش به وبورگیوس میتایید 
از ماست  عرصهحیطه  بررسی  به  رود،  دورتر  اقتصادی  نزدیکی  ایدئولوژیکی  صرف  انتزاعی  تر  ی 

ی  ی باور، سازندهمثابهان هستند که ایدئولوژی بهی حیاتش به ادامه  این انتزاعات تا زمانی قادر   [ 6].«شودمی
ایدئولوژی نه تنها امری انتزاعی است  ، گذاران سوسیالیسم علمینظرات بنیان  بنا به ها شوند. آگاهی انسان

وارونه می را  باورکه واقعیت  بلکه هم چنین  به  از  نمایاند،  را  آگاهی درخودش  بازتاب    جای  انسان  تفکر 
 تر خواهم شکافت. مقاله این واقعیت را بیش یادامهر . ددهدمی

ی تصورات  حال ارتباط با مجموعه  پدید آمدن در  ایدئولوژی پس از   هر»نویسد  انگلس درشرح ایدئولوژی می
  بود. نمیایدئولوژی    غیر این صورت دیگر  سازد، درای وارد میها تغییرات تازهآن  در   یابد وموجود تکامل می

کنند، قوانین خود تبعیت می  تنها از  اند وعنوان ماهیت مستقلی که دارای تکامل مستقلبه  یعنی با افکار
دماغ آنان این   عمل همانا شرایط مادی زندگی افرادی است که در  واقع در  کرد. این امورسروکار پیدا نمی

نمانده  درک  دماغ افراد ناگزیر  که در  کننداین روند را تعیین می  سرآخر مسیر   پیوندد وبه ظهور می  روند تفکر
 [ 7.«]ها ساخته بوداین ایدئولوژی غیر این صورت کارتمامی ماند، زیرا درباقی می

به کنه نظرات مارکس و  با انتزاعی    یابیمدرمیانگلس    توجه  اما  امری عینی  آنان  نظر  از  ایدئولوژی  که 
نزد انسان    ی باورخودش که سازنده  ن طرحی ازداد   سازد و با قرارشود که خود را مستقل میمحسوب می

مبارزه با    ی از آن ویی آگاهی برنما سازد، یعنی امری وارونه که رازگشامثابهبه  گردد خود را ، قادر میاست
ی  هعنوان امری عینی سازنداین دیدگاه ایدئولوژی به  بنا به.  است مردم    ساختنآگاه    آن عاملی بنیادین در

عمالً ایدئولوژی از جانب مارکس بدین  .  سازدگاهی برنما میآانسان است ولی خودش را به جای    باور در 
از این  زند.  در قالب ذهن جا است خود را عنوان یک عین قادرشود که بهخوانده می «آگاهی کاذب»دلیل 

ای  ، بخش عمدههای متعدد، عین را جای ذهن و باور را جای آگاهی جازدنوارونگی  رو، به چالش کشیدن
سکوت نسبت به    بر   . در رویکرد مخالف عالوهافشای راز هر نوع ایدئولوژی است  ی طبقاتی در مبارزه  از 

  دهد و ها تقلیل میی بین ایدئولوژیکارکرد ایدئولوژی، مبارزه با هر نوع ایدئولوژی را به مبارزه  محتوا و 
اخالق، مذهب،    »...ها آغاز کنیم  واقعی انسان  زندگی  از  اگر  ه است کهکند که مارکس شرح داددقت نمی
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توانند استقالل ظاهری خود را حفظ  ها دیگر نمیاشکال آگاهی مطابق با آن  ایدئولوژی و   هر  متافیزیک و 
 [  8].«کنند

اگر بپذیریم مقوالت اقتصادی،    دهد کهشرح میدون  ودر انتقادش به پر  و   «نفی  نفی در»نقد    مارکس در 
گ مجردند  از  امی مقوالتی  نرفته  فراتر  مقولههگل  زیرا یک  انتزاعیایم،  در  «سرمایه »مثالً    ی  حالت    را 

که مقوالت اقتصادی    اگر بگوییم  ی قابل انتقاد نیست. اما یگراچنین اثبات  ایم واش تصدیق کردههستی

انتزاعی شدهمقوالتی ها به پراتیک، به هستی واقعی زندگی  آن  «نفی نفی»آن صورت در    اند، دراند که 
  انتقاد به انتزاع کاال و   سازد. همین نظریه را مارکس درها را ممکن میآن  گردیم که گذار ازها بازمیآن

 کارگرفت. همذهب نیز ب 

آورم تا با یاری گرفتن  دیگری از علوم اجتماعی می  مثال، یکی ازعلوم طبیعی و  برای تفهیم بهتر مطلب دو
 کنم: را مستدل   دیدگاهم بتوانمها آن آز

بخش است، درست  ی یک عین، عین ضروری و حیاتخورشید برای نبات به منزله»نویسد  مارکس می
قوای ذاتی عینی خورشید   بخش واز قدرت حیات  تجسمی  طورکه نبات برای خورشید یک عین وهمان
انسان می  [9.«]است دوباره آن را    بخش را ازخورشید منتزع وعینی حیات  تواند این نیروی ذاتی وحال 

ی خورشید طرحی جدید را پایه ریزد که هیچ ربطی به رابطه  وکند    هاانسانعنوان یک انتزاع وارد زندگی  به
باور آنان    برکه  ها  شده در زندگی انسانانتزاع وارداین    جا کهآن  :ها نداردی انسان با آنرابطه  نبات و  و

شود  ها میمناسبات میان انسان  یکنندهتعیین  کهدهد  ها قرار میشود، طرحی را پیش پای انساناستوار می
شده ازخورشید، خدای خورشید را نتیجه گیرد و  نیروی منتزع  از  کهتواند خورشید را تا مرزی فرا برد  می  و

 وادار نماید.   ،استغاثه دربرابر آن دعا ومثالً   ای،های ویژهپراتیک بهها را انسان

ها  زندگی واقعی انسان  با حرکت ازکه  مارکس نقل کردم    از  اسالم است.  مثال دیگر نقش اجتماعی چادر در
  قدرتی برخوردار  شود. بدین ترتیب ایدئولوژی باید از از ایدئولوژی منتفی می یهرگونه امکان برای هر نوع 

عنوان  تا بتواند طرح خودش از زندگی را به کندزنش وا  زندگی واقعی را  سازد حرکت ازباشد که آن را قادر 
 اندازد.   آن را جا  لذا حرکت از  زندگی واقعی و

اسالم که    مردان در   زندگی زنان و  زنان است، یعنی واقعیتی در   ی مردان بر ی سلطهاسالم نشانه  در  چادر
ی  یعقال  را اقدامی  سلطه  و   کند مین فامیل توجیه  أ ش  حفظ آبرو و عنوان  زنان را تحت    ی مردان بر سلطه
شود. اما  عَرض یک موضوع واقعی برنما می ی مادی وعنوان نشانهبه چنین حالتی چادر در  .دهدمینشان  
تواند مقاومت زنان و چالش آنان با مردان را دامن زند  زنان همواره می  آشکار مردان بر   ای این چنینسلطه

ن  أش  و  این چالش، حال حفظ آبرو  امتناع از  . درشودفامیل منجر می  شدن مناسبات در  که خود به سست
عنوان یک موضوع انتزاعی طرحی را پیش  تا به  سازد مستقل    خودش را  بایستمیی یک عَرض  به مثابه

،  این طرح جدید  سان که درجامعه شود. بدینو  کننده مناسبات بین آنان  پای زنان مسلمان گذارد که تعیین
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،  د که اوالًکنگونه مناسبات میان زنان با جامعه را تنظیم  ن آنأش  روانی باید حفظ آبرو و ی  ییک جابجا
فامیل مسئولیت    ن در أبا واالیش ش  اً قابل لمس نباشد. دوم  که دیگر  کندش  نچنان وازی مردان را آنسلطه

واالیش آبروی فامیل    ی مردان و تعامل میان دو کنش وازنش سلطه  ی زنان گذارد. در حفظ آن را به عهده
دوش زنان سرشکن    عنوان یک انتزاع پیکریافته است که طرحی از مناسبات اجتماعی بر توسط زنان به

ی  انتزاعی که سازنده  یی موضوع ن فامیل به مثابهأ تابی، این واالیش را، یعنی ششود که زنان با درونمی

آنان   با طیب استباور نزد  از    خاطر ،  انسان نیروی  مصمم شوند. پس همان  نآپذیرا و به دفاع  طور که 
این    شد، در   ی آن را پذیراسلطه  یک انتزاع به خدای خورشید مبدل ساخت و   بخش خورشید را درحیات
ی طرحی  مثابهکه حال به  کندانسان آبروی فامیل را به موضوعی انتزاعی تبدیل می  نیز  ی اجتماعیرابطه

ی  ی نه تنها شناخت زنان ازسلطهیجاهاین جاب  شود. دری امت میجامعه  زنان در  رفتار  یکنندهنوین تعیین
  ، شودمینماد چادر    مانع آگاهی واقعی زنان از  شود و مردان که موضوع واقعی برای چادر بود، وازنش می

 سان زنان درکنند. بدیندهد که حجاب را رعایت نمیعلیه زنانی نظم می  اًعمدتنیز  توامان چالش آنان را  
این الگو    وشمارند  شده را مناسب مین فامیل این الگوی حقنهأش  قبول حفظ آبرو و  تنگنای ناگریزی و

سخن ایدئولوژی حجاب   بخشد. به دیگرتداوم می  یت زنان را در ارتباط با این طرح ایدئولوژیک پایدارلفاع
  شود فعالیت زنان را به سمتی سوق دهد که از   بایستی قادر  سویی  ا نماد چادر، یعنی انتزاع پیکریافته، ازب

گونه فعلیت  آنرا  پراتیک مخاطبانش    دیگر رعایت حجاب در   سوی   ی مردان آگاه نشوند، ازوازنش سلطه
  یعنی چیستی آن را پنهان ،  ندهد  اختیار زنان قرار  در  کردن چادر را   که اطالعی راجع به علل سر  بخشد
 ی امت مجبورند چادر به سر کنند.چرا زنان درجامعه کندتا با ایجاد باور تنها تاکید  سازد

یک فرایند روانی    اند که این اعمال را دری احکام ایدئولوژیکیسلطه  گرشده نشانعمالً پذیرش اعمال حقنه
ی فرد با مناسباتی انقطاع رابطه  ایدئولوژیک ناشی ازسازند. تعیین سرشت سلطه در احکام  قبول میقابل
عنوان  هایند. بنابراین ایدئولوژی تصور از چیزی بهی آنیافتهکه این احکام بیان انتزاعی واستقالل  است

خودش    رو موضوعی مستقل از  این از   گیرد و می  برابر فرد قرار  چیزی است که در   آگاهی نیست، بلکه تصور 
واقع فعلیت یافتن همان    سقم آن را بسنجد. ایدئولوژی در  و آن بتواند صحت  ه  مراجعه ب  ندارد تا فرد با

  در   احکامش را  تا  کوشدمیآن هستی دارد اما    که ایدئولوژی در  -  حفظ آبروی فامیلمثالً    -  است  حکمی
لی را کند، چون عمچیزی، جلوه دهد. زن مسلمانی که چادر به سر می  از  شکل احکام علمی، یعنی تصور

کند آگاه است، حال آن که فقط باوری را پذیرفته است که آن باور توسط روابط  می  دهد، فکرانجام می
یافته روابط اجتماعی  سان ایدئولوژی بیان انتزاعی و استقالل. بدیناستاو تحمیل شده  ه  اجتماعی خاصی ب

 ی کنندهگزارد که خود آن طرح تعیینمیمناسبات اجتماعی را پیش    تصورات طرحی از  است که با انتزاع از 
هستی آن حکم   باور مخاطبانش وجود دارد و  ایدئولوژی تنها در  شود. حکم ارزشی درروابط اجتماعی می

 شود. این گونه احکام ارزشی برای آن که بتوانند قانون اخالقی، اجتماعی، حقوقی ومقید به باور آنان می
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باید استقالل یابند تا به    ی مناسبات اجتماعی شوند وکنندهدشان تعیینبتوانند خو  بایستمی سیاسی شوند،  
 موضوعی برای خوشان مبدل شوند. 

ثابت    عنوان استقالل انتزاعات پیکریافته در این نظام مطرح و شرح دادم که مارکس فرایند بازنمایی را به
رقم    دیگرمراوده با هم  ها را درسانگی انداری که روزمرهاقتصاد سرمایه  کرد چرا مقوالت بسیار رایج در

  د که به علت سادگی ایدئولوژیکشان فراترنآنان القاء کنه  سطح توصیف ب  برداشتی را در  ندد قادرنزنمی
ی  مثابه این مقوالت را به  توانست سطح تبیین بودکه مارکس    شوند. دقیقاً در آن سطح را مانع می  رفتن از 

پس    شده در واقعیت پنهان  افشای راز این مقوالت،  موفق شد در  راردهد و انتزاعات پیکریافته مورد بررسی ق
 «نقد اقتصاد سیاسی»اش در  نظریه  یرا مبنا  «وارگی کاالییبت»و    «نقد ارزش»ها را برجسته سازد وآن

 ای که تنها با افشای راز آن: ، ایدئولوژیقرار دهد

  با افشای راز ایدئولوژی دانشی در مبارزه با  اًمبدل کرد، دومای آن را به آگاهی توده توان آگاهی ازمی اوالً
 اعصار تاریخی نیز واقف شویم. تا به نقش آن در   گذارداختیار  هر نوع ایدئولوژی را در

 دو زمینه مورد کنکاش قرارداد:  این نظام را باید در  عنوان انتزاع پیکریافته درقانون ارزش به

پس این قانون که تنها به    مانده درپنهان  ی هامضمون واقعیت  ختنسا  آشکار  ی نخست، روشن و زمینه
 ها پی برد. لذا: توان به کنه آنضرب تحلیل می

 . کند پس این انتزاع را آشکار انسانی نهفته در  نقد ارزش بایستی کار -1

پس این مقوله ی انتزاعی را روشن    نقد سرمایه باید نقش وسائل تولید پنهان مانده در  -2
 .کند

ی انتزاعی، مزد را  پس این مقوله  عنوان درآمد کارگر، در افشای آن به  باید در نقد مزد می -3
 برمال گرداند.   عنوان وسائل معیشت اوبه

 .کندارزش اضافی باید راز استثماررا در پیوند با مزد افشاء  نقد -4

گر  وجوه قانون ارزش در سطح اجتماع بیان  کارکردها و  تمامی  ی دوم، اثبات این واقعیت است کهزمینه
ی که این نظام تنها توسط این مکانیسم  ی، جااستکار    برابری کاالها و  برابرسازی تولیدکنندگان کاالها و

مرکب و کار منفرد(    شخصی، کار  خصوصی )کار  تا کار  شودمیهم ایدئولوژیک قادر    که هم انتزاعی است و
کار  به  کارا  را  )کارمجرد،  کار   جتماعی  و  مبدل    اًاجتماع  ساده  بانیان  کندالزم(  نظرات  به  توجه  با  . حال 

از جهان استن  سوسیالیسم علمی  بایستن  جا و)جهان این که گذار  اتوپ اکنون( به جهان  ی که  یای)جهان 
نقد این مقوالت    شمارند ومیپیکریافته ممکن    ی از این مقوالت انتزاعی ویآنیم( را تنها در رازگشا  خواستار
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کنند تا  یابی به هژمونی سیاسی ارزیابی میی طبقاتی برای دستمبارزه  را عامل بنیادین برای آگاهی در
 .آن را فراهم آورد از  ل الزم برای گذاریاین نظام وسا  از  «نقد منفی، نقد مثبت»بتوان در  

 ی دین مسئله – ۳

ی  حیات روزمره  شود که شرایط کار و   تواند محو می  واقع تنها هنگامی طورکلی بازتاب مذهبی دنیای  هب»
شفاف نمودار سازد. شکل اجتماعی    طور روشن و با طبیعت به  و   دیگر یکانسان روابط عقالنی افراد را با  

را    که روی او  آلودی رامه  نقاب عرفانی و  فقط هنگامی  ،مادی فرایند تولید  یجریان زندگی، یعنی چهره

کنند  مساعی می تشریک  دیگریککه آزادانه با    انیعنوان حاصل کار آدمیدارد که خود بهپوشانده است برمی
این مرحله مستلزم وجود مبنای مادی معینی   هآنان درآید. ولی رسیدن ب  ی طبق نقشه  تحت نظارت آگاه و  و

تاریخی طوالنی    یتکامل  ینتیجهاست که خود  زندگی    اجتماع یا گرد آمدن یک سلسله شرایط مادی در  در
 [ 10.«] و پررنج است

نه کل    شود و این ادعا تنها بخشی ازحقیقت مطرح می  در   .ی دین است شود که جهالت سازندهته میفگ
  ها در گیرد که توسط آن انساندیده میاآن، زیرا یکی از کارکردهای منطقی انسان، یعنی عمل انتزاع را ن

ای آغاز  ها از نقطهکن جهالت انسانیاند. لطول تاریخ نائل گشته  آوردهای شگفتی درسطح نظری به دست
روند خداسازی،    درمثالً    و  کنندشان میهای اجتماعیی حقیقت وارد کنشمثابهشود که انتزاع را حال بهمی

شوند.  رکرد انتزاع نمیو واقف به کا  سازندمیادیان توحیدی، خودشان را تابع آن    چه در  ادیان طبیعی و   چه در
دهد  شرح میاین گونه  ی مکان  اش به عمل انتزاع دربارهعدم آگاهی  عنوان مثال امام جعفر صادق دربه
واقعیت مکان خوانایی    ، که ادعای او با[11]«جلو( محدود است  چپ، عقب و  اماکن به چهارحد)راست و»

ی مسطحه است  هندسه گر انتزاع سطح در نها بیانمکان دارای سه بُعد است و ادعای امام ت  ندارد زیرا هر
 امری که دراقعیت وجود ندارد.  ،درآورد توان سطح را به تصورکه توسط آن انتزاع می

  گذار   واحد، با  راستای خدای غیرمادی اما ذهنی و  شان درسیر تکاملی  غیرطبیعی و  خلق خدایان طبیعی و

ب  از ل  هچند خدایی  جا به خدای  آن  از  و  ،(Homotheism) شمولخدای جهانکن نه  یخدای خودی، 

شد، یعنی    ( سرانجام به تک خدایی منجرHonotheism) کندنفی نمی  را   واحد که وجود خدایان دیگر 
که  دلیل آنزند. اما قبول همین خدای واحد بهرقم می  پذیرش یک انتزاع قدرقدرت که سرنوشت انسان را

تشخیص    اش کرده است، همواره انسان را درنیروهای بالفعل  که انسان از  استاش وابسته به انتزاعی  هستی
شود که به مکاتب گوناگون ازجمله  می  رهنمونهستی خدا    یدربارهنیروی الیزال او به کنجکاوی    خدا و

یهودیت،    ،ی توحیدینهگاادیان سه  اعتقاد به وجود خدای واحد دردر  کشیده شد. اما    دئیسم  وحدت وجود و
  ی گفتهجایی به    ،دارند  خدا اشتراک نظر   ی عام انتزاعی ازبیان کلمه  که همگی درآن  با  ، اسالم  مسیحیت و 

ی  ئلهشود که به تنهایی دارای هیچ معنایی نیست ولی مسمی[ 12«]ی خدا مضمون مذهب کلمه»انگلس 
ی اجتماعی  کلمه خاموش بماند. لذا به دالیل ویژهپس این    این کلمه انسان است که بایستی در  اساسی در
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طرف باقی  بی  دیگریکیک از این ادیان خلق شد، این انتزاعات نسبت به    که خدایان انتزاعی متعلق به هر
ی مناسبات برای  کننده هایشان ریختند، تعییناین خدایان برای امت  نماندند، زیرا طرحی که هر یک از

  خدای اسالمی   خواند وبرجسته می  خدای یهود، قوم یهود رامثالً    شد.  های دیگرنه امت  پیروان آن خدا و
را مرکز عالم برآورد می سیرت    ما مسلمانان رنگ فطرت وه  آمیزی خدا است که برنگ»  .کندمسلمان 

مشترک    یهیچ شائبهرا بی  ما او  ایمان به خدای یکتا نیست و  تر ازهیچ رنگی خوش  توحید بخشیده و
می وپرستش  شناخته  یکتایی  به  را  خدا  که  ملتی  تنها  ماییم  از  او  کنیم.  پرستش   را  خلوص  روی 

های دینی، ایدئولوژی دیگری را  ی ایدئولوژیشود چرا هیچ ایدئولوژی، به ویژهروشن می  [13.«]کنیممی
شده  را این انتزاع مستقلشود، زیها کشیده میآن  میان   ایبه مناقشه  پیوستهآورد و  کنارش تاب نمی  در

این طرح    سازد وآنان را می  ریزد که باورتحت نام خدا، طرحی از مناسبات اجتماعی را برای پیروانش می
چه  آن  کند. بنابراین  تواند دوام پیداها میطرح   در چالش با دیگر  اطاعت پیروان از قوانین خودش و  تنها در

خودش  ه  وابسته ب  دیده گرفتن همین انتزاع است که انسان رابخشد همانا نرا تدوام می  که جهل آدمی
.  کندرا از انسان سلب   این باور رفتن از  زند تا امکان فراترمی  جای دانش جاهخودش را به  باور ب   سازد ومی

بسیار  دارد. مثال  اش همواره از نو این باور را در انسان زنده نگه میگیمثال قانون ارزش که در روزمره
 خواندن پیامبر اسالم است.  «امی»این مورد   مشهور دیگر در 

آید.  نمی ای به شمارتواند باشد، برانگیزندهیا یک عَرض انسان می  سوادی یک صفت واین واقعیت که بی
عنوان  به  به صورت انتزاع وارد مناسبات انسانی شود و،  انسان جدا سازد  حال اگر این عَرض خودش را از

این موضوع  ه  هایش نسبت بلذا کنش  اعتقاد و  ی دهد که سازنده  برابر انسان قرار  رحی را درموضوع ط

که آن را   یابند ــی انسان بازتاب میطور وارونه در مخیلهروابط اجتماعی به  گاه تمامیانتزاعی شود، آن

شود مناسبات اجتماعی مسلمانان میاسالم وارد    ی آغازین معجزه درعنوان نقطهبهو    ــ نامیمایدئولوژی می
های ایدئولوژیک در قلمروهای جداگانه اغلب  نگرش»ی مارکس  به گفته.  تا به اعتقاد آنان شکل بخشد

ی مخلوق تنزل  ی خدا، یعنی خالق را، تا رتبهای که انسان سازندهبه گونه  [،14«] سازدنابینا می  اًافراد را بدو 
  یبرابر اراده  انقیاد کامل آن در   ی منفعل شدن اراده و مسئله»سازد، زیرا    را ثانوی  ی اودهد تا ارادهمی

انقیاد    خواندن پیامبر و   « امی» که در موضوع    استهمین انتزاع  [  15«] ی اسرارآمیزجنبه  اًشخص ثالث تمام
د  کنهر دینی تصور می»نظر مارکس    بنا به. بدین ترتیب  است این باور به عیان روشن  ه  کامل مسلمان ب

همین  ه  مخصوص قابل تفکیک است و ب  تصورادیان به دلیل    سایر  علت مضمون خاص خود ازه  که خود ب

نگیرد،    ی آن قراردر محدودهرا  چه  آن  هر   ... و   است   اش دین حقیقی خود ویژگیجهت به سبب  

 مارکس( )تاکیدات از [ 16.«]نامدمنافقانه می

به دین  خودویژگی  همین  وعنوان  عمالً  که  مثابهبه  انتزاع  است  محض  حقیقت  میی  وقتی  شود  سبب 
، یا این  ستا  علت آن که خود را تابع اسالم کردهه  بشود  مین مواجه  آقر  ات آشکار درقضمسلمان با تنا

ی  قران علت معجزه  خواند. خدا در فهم انسان می  ها را خارج از گیرد یا قدرت درک آنات را نادیده میفضتنا
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یک    جای دیگر از  در[.  17.«]هم مشابه است  کتابی است که آیاتش همه با»   :خواند یات میآن را تشابه  آقر
زحمتی    اگر   جانب خداست و  رسد گویند این از  نعمتی فرا  خوشی و  اگر  آنان را  و»  گویدسخن می  تناقض

در جای    اسالم خدای    تناقض،   در   تناقض   و در   [18.«] و نسبت دهند بگو همه از خدا است ه تپیش آید ب
  [ 19.«]ستونفس ت بدی از هر جانب خداست و تو رسد ازه انواع نیکویی ب هرچه از» :دهدمی نظردیگری 

شود، به نظر مارکس مانع  می  ی باوری یک طرح که سازندهمثابهبه  ناقضعینیت یافتن این تجریدات مت
ی انسان.  ی دین است و نه دین آفریندهانسان آفرینده»  کند کهگردد تا درک  این واقعیت می  مل انسان ازأت

که  خود را نشناخته است و یا این  احساس فردی انسانی است که یا هنوز  فردی و  مین سبب دین شعورهبه
 .« هم با خود بیگانه شده است باز

خی نظراتش را آگاهانه مطرح کند، مهم این  گوید مهم آن نیست که انسان برکه می  مثلی است مشهور
ن  آ قر  توان دردارد که مصداق آن را میطرح نظرات کدام نظریه را ناخودآگاه ابراز می  واقعیت است که در

  ی یهآدر    کند واجتماعی را آزمایش بندگان قلمداد می  ن دلیل بالیای طبیعی وآ. خدا در قرکرد مالحظه  
عدم    یدهندهافتد که خدا بدان آگاه نباشد که خود نشانز درختی نمیگوید که هیچ برگی ادیگری می

حال    دو  از  ،گانآزمایش بند  یدرباره  .است پیامبر،  خود  های  واقع گفته  های خودش، درشناخت خدا از گفته
نادانی    دهد که خود دال برآزمایش چه واکنشی ازخود نشان می  اش درداند که بندهیا خدا نمی  :خارج نیست

ی  مثابهکه خدا به  دیدیمشود.  آزمایش آگاه است، پس صرف آزمایش عملی بی معنا می  ینتیجه  از   یا  ست او
پس این کلمه    ی اصلی، یعنی انسان، که درمسئلهکه » مضمون دین، کارکردش تحمیل این واقعیت است  

 [ 20.«] پنهان است، در حقیقت دهان نگشاید 

نظام    خواند جایی که این تجرید درمی  «بازتاب انسان مجرد»ن را  دی  انتی دورینگ  انگلس درکتابش

  سازد. پس زمانی که از برنما می « قانون ارزش»کارکردی هر فرد را در ابعاد وجودی و  داری تمامیسرمایه
ی  واقع نه صرف عدم آگاهی، بلکه عدم آگاهی به انتزاع ساخته  درمقصود  رود،  دین سخن می  جهل در
شود  دین اعتقاد به خدای الهوتی مضمون زندگی بشری می  در  است. این انتزاع  ه  کردنش ب  تابع  انسان و

سازد.  عنوان خدای ناسوتی انسان را تابع خود مینماد آن، یعنی پول، به  قانون ارزش، ارزش مبادله و  در  و
صورت  ه  دهد که ب میدین اسالم و تابعیت مسلمانان از فرائض دینی، طرحی ازمناسبات را بین آنان شکل  

  ریزد تا انسان را امر قانون ارزش طرحی را می  و  کندها اطاعت را به آنان تحمیل میحرام  رعایت حالل و 
کنند که  زندگی را به انسان حقنه می  های خاصی ازانتزاع شیوه  دو  هر  ؛آن سازد  فرمامین برخاسته از  بر

 ید بیعت کن، یا سرخود به دار آونگ کن. یز یا بیا باکه:  المثل فارسی استیادآور این ضرب

  ی نیروی تاثیرگذار برمثابهی آن در زندگی بهکردن دوباره  و وارد  زندگی آدمی  انتزاع کردن یک نیرو از 
کشاند که مارکس آن را  های توخالی میاش را به پرحرفیی هستیها، یعنی خدا، استدالل دربارهانسان

گونه  به این  واقعی  جهل  میعنوان  »دهدشرح  مفهوم    هایاستدالل  یکلیه:  بدین  خداوند  وجود 
ی تصورات پیرامون خداست. استدالالت واقعی باید  مردود شمردن کلیه  برای عدم وجود او و  هاییاللاستد
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ارائه شوند »چون طبیعت به برپا شده است، پس خدابرعکس  ناهنجاری  « و »چون مسائل  هست  طور 
ها یادآور  «. اما اینهست   چیزی نیست، پس خدا  «. »چون تفکرهست   دادنیوی غیرمنطقی است، پس خ

یعنی غیر منطقی    وقتی که دنیا، برای کسی که خود فاقد منطقی است،   چه چیزی هستند؟

)تاکیدات ازمارکس(   [21«]. منطقی هستی ذات خداوند استیا این که بی ؟هستاست، خدا 

سازد    را باید به شناخت از انتزاعاتی سمت داد تا انسان را قادرخدا یا قانون ارزش    دیگر سخن شناخت از ه  ب
 برد.  ب، پی نشانندمیجای آگاهی به واقع باور را  این انتزاعات به راز آنان که دره آگاهی ب در

 جدایی دین ازدولت   - 4

دهم تا این که اوضاع    نظر انتقاد اوضاع سیاسی مورد انتقاد قرار   تر از مندم که دین را بیشهعالق  من بسیار»
گنجد،  آموزش خوانندگان می  تر در ماهیت یک روزنامه و قالب دین، زیرا این چرخش بیش  سیاسی را در

های  شدن واقعیت  با آشکار  کند وزمین تغذیه می  آسمان ها، بلکه از   پی محتوای خود نه از  چون که دین در

 [ 22.«]اهد کردخود راه سقوط را طی خوه، خودباستآن   تئوری  موجود که

ی این موضوع  منطق ویژه»داری است که  نظام سرمایه  یدربارهی مارکس  نظریه  «نقد که »شرح دادم  
سلطه را برنما    استثمار و  ای خالی ازکند و شرایط گذار به جامعهلحاظ تاریخی کالبدشکافی میرا به  « ویژه
 سازد.می

اند به شرطی که  آوردهای بشریدست  گرشده، بیانمنتزعشناخت موضوع    انتزاع کردن و  که  متذکر شدم
تا به یاری   نکنیممناسبات اجتماعی وارد  ی واقعیت درمثابهگاه بهحالت نخست موضوع انتزاعی را هیچ در

شده، یعنی  حالت دوم نقد موضوع منتزع  در  حل مشکالت اجتماعی از آن سود جوییم و  شویم در  آن قادر
 . سازیمشناخت واقعیت مبدل  را به عاملی در  موضوع ایدئولوژیکی،

  عنوان ایدئولوژی یک انتزاع است و بورژوازی مترقی زمانی که با دین مسیحیت دینی به  روشن کردم که هر 

آیا به این   خواهان جدایی دین از دولت شد،    در چالش افتاد و  ــ با مذهب کاتولیک  یا به بیان بهتر ــ
کردن    آل زیرا بورژوازی مترقی با ایده  مسیحیت یک انتزاع است، مهم نبودهحقیقت واقف بود که دین  

برابری    برادری و  قرار است دولت هرگز به درک این واقعیت نائل نگشت که دولتی که خواهان آن است و
  زیرا دولت   مورد نظرش نیست آل  به ایجاد نظم ایده  است که قادر  پیکریافته  ی، خود نیز انتزاعکندرا تضمین  

بورژوا به    ی مدنی و تفکیک انسان به شهروند وبورژوایی از همان آغاز پیدایش با جدا کردن خود ازجامعه
پرولتاریای    حتی تظاهر انسانی در   جهات انسانی و  تمامی   انتزاع از »مارکس    ی به گفتهداد که    انتزاعی پا 

شرایط    شرایط معیشتی پرولتاریا تمامی  به حد تکامل خود رسیده است، چون در  ای است کهشدهتربیت
لذا انسان خود را در پرولتاریا گم کرده است ...    و   نشدهاش خالصه  ی انسانیقله  زندگی اجتماع امروزی در 

ولتاریا  که شرایط معیشتی خویش را نفی نکرده است. پرولی پرولتاریا قادر به آزادی خویش نیست، مادامی

ی امروز  شرایط غیرانسانی جامعه  تمامیکه این که  تواند شرایط زندگی خویش را نفی کند، بدون آننمی
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ای که  نقش تاریخی  مارکس( به زبان دیگر  )تاکید از [23.«] است، نفی کندشده  زندگی او خالصه    را که در
واقعیت  برعهده این  تعویض کرد، شناخت  مقام خدایان  با  را  آن  نباید  و  قرارگرفته  که    استی کارگران 

  « سرمایه »واقعی است که در قطب مقابل منافع آنان به نام    یپیکریابی انتزاع  کارگران  شرایط معیشتی
  و یافته    قاللاست  و  «خالصه گردیده   زندگی او  که در  یی امروز شرایط غیرانسانی جامعه»تجمع یافته تا  

پیکریابی    دقیقاً دولت بورژوایی که خود نیز   جاودانه تداوم بخشد ورا  ی سرنوشت آنان شده است،  کنندهتعیین
این رو    . ازاستاین نظام    دیگر انتزاعات پیکریافته در   و  « سرمایه »، عمالً حافظ انتزاع  استیک انتزاع  

آن    سلطه، مبارزه با  تداوم استثمار و  یعنی تحکیم وکارکردش در حفظ انتزاعات،    به انتزاع دولت و  فاشرا
گیرد که به  خود میه دین را ب  ی یک انتزاع، شکلی از مثابهدهد، جایی که دولت بهدستورکار قرار می را در 

  سیاست متوجه نبود که بایستی اوضاع دولت را مورد بررسی قراردهد و »قرن هیجدهم    قول انگلس در
نداشت که  مالکیت خصوصی تحقیق  درباره  اقتصاد هم میل  بودن  این    [ 24کند.«]ی محقق  لذا زحمت 

عنوان یک انتزاع،  که نه تنها دین به کنند اثبات و توانستند افتاد دوش بانیان سوسیالیسم علمیه تحقیق ب
با  این نظام است که    ی مدنی دراز جامعه  یخود انتزاع  نیزانقالب    دولت بورژوایی برآمده از  چنینهمبلکه  

 شود. کاردهای اجتماعی آن میاش حافظ قانون ارزش با تمامیاستقالل یافتن

نظریات یک بورژوا لیبرال  با ذکر  دانم  نظرگاه مارکس الزم می  دولت از  ی مدنی وپیش ازتشریح جامعه
نه به محتوای    پردازد وی مدنی میایرانی، آقای فریدون آدمیت، نشان دهم که او نه به مضمون جامعه

کند تا با ندیده انگاردن سطح آل مطرح میسطح توصیف، ایده دو موضوع را در دولت کاری دارد، بلکه هر
   کند.ی طبقاتی را نفی ها، مبارزهرابطه با آنر تبیین د

تعریف    ربه شرح ذی  یهرکدام را با وجوه   اجتماعی تقسیم و  آدمیت دموکراسی را به دموکراسی سیاسی و
 :کندمی

 

 . و نه ماهویعَرضی  نه مطلق، و است ها امری اعتباری میان آن شود که تمایزمتذکر میو 

گر  ی مدنی که باید نشاناین نظام جامعه  ؟ درهستندهایی  زگر چه چیبیان  گویند وها چه میاما واقعیت
موکراسی  دقیقاً د  شود وی منافع خصوصی از دموکراسی سیاسی جدا میعنوان حوزهاصالت جمع باشد به
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منافع خصوصی میسیاسی مدافع این شبکه گاه فکری دموکراسی سیاسی را  . آقای آدمیت تکیهشودی 
داری این فردگرایی است که  ن طبق نظرات تمام بزرگان کالسیک مدافع نظام سرمایهیکنامد، لفردیت می

ای  به گونه  « انسان گرگ انسان است »فردگرایی را در یک جمله    ابز ه؛  ی خصلت آن استکنندهتعیین
برای حفظ منافع    «هرکس  جنگ هرکس با»ی مدنی به معنای  ابراز کرده است و رقابت در جامعه  موجز

حق برخورداری انسان  »مارکس فردیت    بنا به نظر تواند باشد جز فردیت زیرا  گر هر چیزی میخودی بیان
انسان است ه  یپایه  آزادی بر  از با  احترام به    دارانه و عمالً مالکیت خصوصی سرمایه  و   «مکاری انسان 

مرکز مناسبات اجتماعی قرارگرفته است، مانع اساسی تکامل    عنوان تابو درکه قانونی شده است و بهآن
 شود.انسان تا مرز فردیت می

عدالت    بایست مید که بر مبنای آن  خواندموکراسی سیاسی می  ی همگان را پایه  آقای آدمیت انتخابات آزاد
که با وجود   کندیروشن نم گذارد و این نظام را ناگفته باقی می در  هستی استثمار امایابد،  اجماعی استقرار 

که  است  مدعی  . آدمیت  توان تحقق بخشیدآشکار در این نظام چگونه عدالت اجتماعی را میکامالً    استثمار
این خواسته    از   نظارت بر قوای عمومی  با وضع قوانین و  ملت است و دموکراسی اجتماعی حافظ حقوق  

می دربارهدفاع  شرحی  ولی  عمدتکند  که  قوانین  محتوای  سرمایه  اًی  خصوصی  مالکیت  اند  دارانهحافظ 
زند. آقای آدمیت  ی محتوا تنها تصویب قوانین را دموکراسی اجتماعی جا میبا سکوت درباره  دهد ونمی

ها را چون کل همگن  آن  . این نظام ندارد  ی طبقاتی و با منافع آنتاگونیستی درمبارزه  طبقات و مشغولیتی با  

ندیده می و ی طبقاتی حیسان مبارزهبدین  کند و ارزیابی می را  برابری و حاضر  مساوتی که    گیرد، زیرا 
انتزاعی، یعنی ایدئولوژی در ه، باید باستایشان خواهانش   اش، مطرح شود تا  شکل عام انتزاعی  صورت 

تدوین قانون برای همگان سخن راند. اما اگر به قانون ارزش مارکس    انتخابات آزاد همگان و  بتوان از
تدوین    گر اجرای شرایط فنی قانون ارزش است وکه انتخابات آزاد در واقع بیان  درخواهیم یافت،  کنیمتوجه  

 یابی شرایط مادی آن. گر عینیتقانون روشن

این چنین    لحاظ تاریخیداری را بهنظام فئودالی به نظام سرمایه  از  بینی دینی در گذارجهان  تغییرانگلس  
بینی نوین، که  جهان»بینی کاتولیک دیگر متناسب با شرایط تولید جدید نبود  زمانی که جهان  :کندبیان می

  فرانسه تجلی   زک دربدون ب   بینی حقوقیجهانبینی کالسیک بورژوازی شود، یعنی  بایست جهانمی

ی حقوق  وسیلهجانشین شدن جمود حقوق الهی به  بینی مذهبی وکرد. این به معنای دنیوی شدن جهانپیدا  
  گذشته مردم تصور   اجتماعی که در  گزین شدن کلیسا توسط دولت بود. مناسبات اقتصادی وجای  انسانی و

آفریده شده است، زیرا    کردند توسط کلیسا ومی به منزلهجزم  اکنون  بود،    ی توسط کلیسا تحمیل شده 
  )تاکیدات از   [25.«]توسط حکومت هستی یافته بود  بود و   ی حقوق استوار شد که برپایهمناسباتی تلقی می

 انگلس(

بود، با عینیت یافتن    کنندهی مطلق خدا تعیینی قهریهعنوان قوهی دینی بهی قهریهاین قوه  پیش از  اگر 
انگلس  .  ی الهوتی شدی قهریهی ناسوتی جانشین قوهی قهریهآن قوه  اجبارات منتج از  قانون ارزش و
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  نامد و ترین مطلق میی دولتی را عالیی قهریهدنیوی، قوه  زمینی و  ی قهرقوه»   :کندباره اشاره میایندر
  الهی نیست، بلکه قرار   قدرت دنیوی وتقریبی    دهد. این تساویی آن قرارمیقدرت کلیسایی را تحت سلطه

 [ 26]است.«گرفتن قدرت الهی تحت قدرت دنیوی  

 : کردتوان با پنج مولفه مشخص  داری را مینظام سرمایه

معنای نفی حالل  آزادی تجارت )لیبرالیسم( به  -3فردگرایی )اندیویدوآلیسم(.    -2ومانیسم(.  ااصالت بشر)  - 1
شدن    دنیاگرایی )سکوالریسم( به معنای عرفی  -5(.  جدایی دین از دولت )الییسیسم  -4اسالم.    حرام در 

واسطه به  انسانقوانین  بیان  ؛های  مجموعه  این  جامعهکه  مدرنگر  لی  آنیاند،  همگی  بهکن  عنوان  ها 
داری را به یک کلیت عام مشخص  ی سرمایهیافته همراه با قانون ارزش جامعهاستقالل  انتزاعات پیکریافته و

  تمامی   از»مارکس پی برد که چنین انتزاعاتی    نقل شده از  عباراتتوان به کنه  حال می  دهند ومیارتقاء  
 . « ... عمالً به حد تکاملی خود رسیده است پرولتاریا  در  جهات انسانی ...

پردازم تا نشان دهم که  دیدگاه مارکس می  تنها به یک مولفه، یعنی دنیاگرایی، از  هاهمیان این مولف  از
جدید متحول شده است، گرچه خدای    دینیکه خود  است    های سکوالریسم برخشت بنای انتزاع استوار هپای

کردن خود از انسان    با مستقل  دارد و  ناسوت قرار   اش درقدرت  دین، نه الهوتی، بلکه سریر  این شکل از
 گرداند.  واداراین خدای ناسوتی  ه وابستگی ب  اش و است انسان را به عبودیت به درگاه قادر

مخلوق دست بشر   شده وی یک نقص است، یعنی همان انتزاع خدای مستقلواقع نشانه  هستی مذهب در 
توان  می های چنین نقصی را نیزبنابراین پایه کند وبرابر انسان عرض اندام می صورت خالق در هکه حال ب 

هنگامی  . پس  ساخت  ی مدنی، آشکارجامعه  دولت از   یماهیت دولت بورژوایی، یعنی همان انتزاع پاگرفته  در
  شمار بینی غیرمذهبی سکوالریسم بهتجلی کوته»یم علت دولت را  زپرداهای بورژوایی میبه نقد دولتکه 
یافتن    گواه این است که وجود مذهب تضادی با کمال » ، یعنی همان امر انتزاعی که خود  [27]«آوریممی

یک انتزاع    بر  ی مارکس که اصل اساسی مذهب استوارگفته  بنا به اینبدین ترتیب    [28].«دولت ندارد
این نظام هم استوار بر یک    کند، زیرا علت دولت درصدق می  نیزبرای دولت بورژوایی  این اصل    است،

، دهدد، دقیقاً مثبت پاسخ میکنی مذهبیون که دولت باید برحسب مذهب عمل  لذا به خواسته  انتزاع است و
  ه در تفکیک سه قو  وگیرد  کار میتربیت برحسب این انتزاع به تعلیم و داری را دردولت اهداف سرمایه  زیرا 

 آورد. این انتزاع را آشکارا به نمایش درمی

درباره میانگلس  دولت  مضمون  ازخودش  »  :نویسدی  بشر  ترس  مذهب  همانند  دولت  ...  استمضمون 
باعث  تجربه تنها  نه  هزارساله  سه  بشر    ترعاقلی  بیش  نشدهشدن  هرچه  برعکس  بلکه  اواست،  را    تر 
   [29.«]لذا دیوانه ساخته است تر وتر، سردرگمآشفته

وقتی انسان    ،خود همان پی نبردن به علل ترس است  ترس از  سه هزارسال ناآگاهی و  انگلس از  منظور
سپردن    تخیلی و  ییا انتزاع از نیروی  ، اجتماع  از   یا   خودش  طبیعت یا نیرویی از   خود با منتزع کردن نیرویی از
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ب نیرو  غیره  این  با  و  ،دست  در  سپس  انتزاع  این  کردن  بهزندگی  وارد  و  اش  فراقدرت  نیرویی  عنوان 
  سپس  بندد وبه روی خود میرا  تمام درهای آگاهی برای کشف این رازآمیزی    ، اشی سرنوشتکنندهتعیین

آن را   کند ومیمستقر  ماوراییحوش این قدرت  و  تحقیق حول یهپای ررا ب ( ! )اشکارکرد تجربی یا علمی
ب   سازد. درمی  مستولیاش  برفراز زندگی ارزش(  مبادله )شکل  ارزش  از طرفی  نظام  انتزاع  ه  این  صورت 

ی  قوه  زند، از طرف دیگر خود دولت واش را رقم میقدرت انسان، سرنوشت  خارج از  یابد والل میاستق
انتزاعی از جامعهمثابهی آن بهقهریه را در   شود وانسان می  ی مدنی، مستقل ازی    فرامین قانون ارزش 

. دقیقاً همین شرایط  دکنانسان تحمیل می  راش را به صورت مادی بقوانین  شکل فنی به صورت انتخابات و
، زیرا شرکت در انتخابات  استفنی قانون ارزش، یعنی انتخابات، مانع اساسی درک این واقعیت انتزاع دولت  

سان مانع آگاهی بدین طرف جا زند ولذا بی  عنوان نهاد مدافع حقوق همگان وتواند دولت را بههمگانی می
 ی طبقاتی شود.انسان به مبارزه

داری، تولید  زبان سرمایهه  ب  ــ  های الزم برای آنایجاد محمل  خدمت به قانون ارزش و  دولتی درچنین  

ـ  گذاریشرایط الزم برای سرمایه واقع یک جزء است،    خودش را که درآورد تا  این توانایی را به دست می  ـ
ی  جامعه  اش را با پارلمان رابطهتوسط میانجی    جا اندازد و  ،لذا دولت سیاسی برای همگان  و   ،صورت کلهب

را این نظام شرایط فنی  سان قانون ارزش در مدنی برقرارسازد. بدین انتخابات و   در   اش  در شکل    شکل 
در سیاسی  سیاسی  آزادی  دولت  مادی  و  ،اشکفالت  را  شرایط  طریقاش  عهده  از  به  قانون  ی  تصویب 

، تا روابط  دهندانسان بازتاب می  یاندیشه  خودشان در  ای را ازدو آگاهی وارونه  گذارد که هراش میپارلمان
 . سازدنزد آنان واقعی برنما  است« نه شدهوی دوربین واردرصفحهتصویر  چون هم»که  ها راانسان

  برداشت از   ی واقعیت ومثابهها را بهاند که وارونگیهاییایدئولوژی  دولت درعمل غلبه بر  دین و  غلبه بر
داری به معنای  ی سرمایهزنند که خود عامل بیگانگی است. جامعهمی  عنوان آگاهی حقیقی جابهها را  آن

ای  جامعهاش  شکل وجودی  داری، خود دریک کلیت عام مشخص در مقام مقایسه با جوامع پیشاسرمایه

ارد،  کل سلطه د  )دولت سیاسی( حال جزء بر جزء  ی مدنی( بر)جامعه وارونه است. به جای حکومت کل
به سلطهیعنی  بر  یجای  و  انسان  سرمایه  آن  ،دولت  دین،  بربرعکس  حاکم  انسان  ها  اند.  سرنوشت 

های  آفریده  از   ا شدنشتر جدهرچه بیش  عمل سیر  ی کنونی در جامعه  تاریخ انسان در  دیگرسخن سیر هب
تواند  ی طبقاتی میمبارزه  عنوان هژمونی سیاسی در هاست که بهجدایی  به اینعمالً آگاهی    و  خویش است
این نظام ممکن    یکشیدن قاطعانهچالش  به    از این طریق  به آگاهی عظیم اکثریت مبدل و  این آگاهی را

.  استاین انتزاعات    داری خود یکی ازانتزاعات پیکریافته که دولت سرمایه ها و ، یعنی شناخت واسطهسازد
  دولت و   ی دین ودو انتزاع پیکریافته  قطع فهم هر  طوری جدایی دین از دولت بهبنابراین صرفِ خواسته

واقع خدمتی به خدا تلقی    را باید در  دولت سکوالر   ی مطالبه  .سازدغیرممکن می  ها رابا آن  ستیز  ناگزیر 
عنوان یک بند  دینی را بهتوان به خدا نمود، این است که بیمی  هنوز  تنها خدمتی که امروز» د، زیرا  کر

 [ 30«]د اجباری اعالم کر
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  ی هستی و کسی که همه»  دهد:گونه توضیح میاینانسان بورژوا    بین انسان مذهبی و  تمایز   انگلس در
تواند در جهان ناسوتی دارای همان منافعی باشد که  ، نمیکندتبدیل به یک کلیت آسمانی می  اش رازندگی

شهروندانش است، لذا هیچ نیرویی  ی  خدمت به همه  . دولت ادعا دارد که دراست  اتباعش خواستار  دولت از
  [ 31.«] نماید ی مطلق میقهریه  یجانشین قوهکامالً    خود را  شناسد وبه رسمیت نمی  مافوق خودش را

اعضای  کند: »یرابطه با افراد شریک در دولت این گونه تشریح م  ی انگلس را به ویژه در مارکس این نظریه
ی  دوگانگی میان حیات جامعه  ، وشانزندگی نوعی  دی ودولت سیاسی به دلیل دوگانگی میان زندگی فر

اند که حیات سیاسی دولت را، که ورای فردیت  این رو مذهبی  اند. آنان از مدنی و حیات سیاسی، مذهبی
بین   اند که مذهب در آورند. آنان به این دلیل مذهبیشمار میدارد، زندگی حقیقی خود به ها قرارواقعی آن

آن رو   انسان است. دموکراسی سیاسی از  دوری انسان از  ی جدایی وکنندهبیان  ی مدنی وروح جامعه  هاآن
ترین موجود،  انسانی، موجودی حاکم، عالی  نه تنها یک انسان بلکه هر  آن، انسان، و  مسیحی است که در 

موجودیت    انسانی درغیراجتماعی خود،    شکل غیرمتمدن و  این انسان، انسانی است در  آید، اما حساب میبه
را تباه کرده، انسانی    سازمان جامعه او  انسان به همان صورتی که هست، انسانی که تمامی  -اش  عَرضی

سخن، انسانی که دیگر  و کوتاه ــعناصر غیرانسانی    خوش اوضاع و دست  گم کرده، بیگانه شده ورا    خود

ی  ساختهچه  آن  ــ متفاوت با انسان واقعی  و  عنوان موجودی بیگانهموجود نوعی نیست. حاکمیت انسان، به
یک اصل    موجود و  دموکراسی به واقعیتی ملموس و   ی مسیحیت است، درخیال، رویا و اصل موضوعه

  از   تر همه مهم  از  دموکراسی، آزادی، استقالل و  طور عام ازپس زمانی که به  [32«]شود.سکوالر تبدیل می
جاری که مانع آگاهی    این انتزاعات واقعی و  هواقع نسبت ب  درشود  سخن رانده میی ایدئولوژیک  مبارزه

گاه که جدایی دولت از  و عالوه بر این آن  کنند.می  شوند، سکوت اختیارشان میاکثریت از سرشت واقعی
 سازند.میانتزاع را جاوانه  دو هر کنند،دین را ممکن قلمداد می

داری  مالکیت خصوصی سرمایه  این نظام تابع قدرقدرتیِ  عام انتزاعی که در معنای    نقد آزادی در   مارکس در 
سان  بدین  خواند وفطرت انسانی می  اقتصاد سیاسی این نوع مالکیت را قاموس بشری وباره که  ایندر  است و

  ی عمل مالکیت راعرصه  وجه نباید هستی وآزادی به هیچ  از این رو  دهد ومقدس جلوه می  آن را تابو و
چه    ه هیچ روی کافی نیست که بپرسیم، چه کسی باید آزادی بدهد؟ و»ب  :نویسدمورد سئوال قرار دهد، می

بحث است؟ نفس این    را بررسی کند. چه نوع آزادی مورد  کسی باید آزاد شود؟ نقد باید موضوع سومی
نقد را    اًکه مارکس مجدد  کنیممالحظه می  [33«]آورد؟به دنبال می  آزادی مورد درخواست، چه شرایطی را

  را در معنای دقیق کلمه به نقد از خود آزادی و   «نقد اقتصاد سیاسی»  کند واش مطرح میعنوان نظریهبه
ی آزادی سیاسی با آزادی  با عدم بررسی رابطه»دهد که او  ئر شرح میودر انتقاد به با  دولت ارتقاء داده و 

شمول  ی آزادی سیاسی با آزادی جهانکردن غیر نقادانه  کند که تنها با خلطانسان اوضاعی را مطرح می
جدایی  دهند که  گویند شرح نمیهنگامی که از جدایی دین از دولت سخن می  [34.«]تبیین استانسان قابل

دولت سیاسی در شکل    »مادولت بورژوایی سکوالر؟ اما مارکس آموخته است که    دین ازکدام دولت؟ از
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شکل   ادامه مارکس در نقد دولت سیاسی در  در  [35«]کنیماش نقد میضعف مذهبی ، جدا ازرا  آن  رسکوال
ندارد. برعکس    به مذهب نیاز  دولت دموکراتیک، دولت حقیقی برای تکمیل خود»  :دهدآن شرح می  سکوالر

آن تحقق    در  سکوالری  های انسانی مذهب به شیوهگیرد، چرا که پایهبتواند مذهب را ندیده  این دولت می
دادن نظرات مارکس به پذیرش این    جای سرمشق قرارهب  مدافعان جدایی دین از دولت   [ 36.«] یافته است 

تن  خواسته است،  شده  سپری  آن  تاریخ  که  بورژوازی  لذا،  دهندمیی  و »  اوالً  و  آزادی  برای    مبارزه 
رود.  نمی  فراتر   ،مقوالت عام انتزاعیهم در شکل  سطح ادعا، آن  ازآنان  جانب    مطرح شده از  «دموکراسی

که   انتقاد به دولت را   گیرد ودولت، مضمون دولت را ندیده می جدایی دین ازی درباره آنانی خواسته اًدوم
ی  وسیلههی طبیعت مسیحیت، بلکه بوسیلههسرشت، خود مضمون دولت، نه ب ی خودوسیلههبایست ب »می

 گذارد.  مسکوت می [ 37«]شت ی بشری به آن آگاه گطبیعت جامعه

کند  کن در دولت غیرمذهبی انسان فکر مییل  شود وی مردم تابع وحی خداوندی میدولت مذهبی اراده  در
  یش آستین کارکرد قانون ارزش انسان را تابع فرامین خو  از  ی خدا این بارکه اراده، حال آناستدارای اراده  

. بنابراین دولت دینی  گیردنام می  «نیرنگ عقل»هگل    نزد  و  «دست غیبی»که نزد آدام اسمیت    گرداندمی
به مذهب    یک وسیله شده است،ه  برای آن تبدیل ب  ضرورتاًبورژوایی مانند جمهوری اسالمی، که مذهب  

  می جمهوری اسال  ،مارکس  گیری از نظربا بهره  برخوردی سیاسی و به سیاست برخوردی مذهبی دارد و 

از»همانند دولت مسیحی   تنها  انجیل  نه  پیروی نمی آیات  قرآن(  را  )بخوان  اگر نخواهد خود  بلکه  کند، 
داری نظام اقتصادی  سرمایه  [ 38] .«آن پیروی کند تواند هم ازطور کامل منحل کند، نمیعنوان دولت بهبه

اش را به این دولت مذهبی هم دیکته که قوانین  ستفرماآن حکم  قانون ارزش بر  ایران است و  حاکم در
ای بیش نیست  انسان نه سوژه که ابژه  ،غیرمذهبی  خواه  دولت مذهبی باشد و  خواه  ،حالت  دو  هر  کند. درمی

شدن انسان پنهان    حالت دوم نه تنها ابژه  در  شود وشدن انسان به وضوح دیده می  حالت نخست ابژه  که در
شود، یعنی یک وارونگی واقعی که خود عامل بیگانگی انسان  ی سوژه برنما مین ارادهعنواماند، بلکه بهمی
عنوان  انسان دیگر موجود نوعی واقعی نیست، حاکمیت انسان، بهگوید: »گونه که مارکس می. همانشودمی

بیگانه و از  موجودی  و  متفاوت  ملموس  واقعیتی  به  دموکراسی  در  واقعی، که  و   انسان  اصل  یک    موجز 
 [39].«شودسکوالر تبدیل می

در وظیفه دین چیست؟  است    ی  اختالف  نمود  دین  ایدئولوژی  مثابهبه  اوالً  زیراعمل  ایدئولوژی هیچ  ی 
ن آنان را  أش بندی وها درجهها را برحسب تعلق به دینانسان ،کند. دومخود تحمل نمی کنار دیگری را در

افراد معتقد به دین خاص را بر حسب جنسیت،    ، ند. سومکگذاری میوابستگی به دین خاصی ارزش  در
  قانون ارزش در  .کندمنفک می  دیگریک  از  « درجه تقوا»ی مجاهدین  سرآخر طبق گفته  ی اجتماعی و رتبه

شمول،  عنوان قانونی جهانبه  ی جهانی وعرصه  ها، اما درها میان انسانی مدنی نیز به همین انفکاکجامعه
  به قلمرو خصوصی، از  انسان با راندن مذهب از قلمرو عمومی: » نویسد می بارهاینزند. مارکس درمیدامن 

روح دولت، یعنی روح قلمروی نیست که در    کند. مذهب، دیگرقید مذهب آزاد می  نظر سیاسی خود را از
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ـ  یژهی محدود، به شکلی خاص در قلمروی واگرچه به شیوه ــآن انسان چون موجودی نوعی   ای  رابطه  ـ
قلمرو    ی مدنی، روح قلمرو خودپرستی وکند. مذهب به روح جامعههای دیگر برقرار میجمعی با انسان

نه اساس جماعت که اساس اختالف است. مذهب مظهر    شود. مذهب دیگرجنگ همه با همه تبدیل می

شده است.    ــ اصل بود  ان که در آن چن ــ ها  از دیگر انسان  جدایی انسان از ذات اشتراکی خود، از خود و
تقسیم انسان به    خودسرانگی است...  اعترافی انتزاعی به انحرافی خاص، هوس خصوصی و  مذهب تنها

آزادی سیاسی نیست،    از  ایی مدنی، مرحلهدولت به جامعه  خصوصی و انتقال مذهب از   و  انسان عمومی 
   [ 40]«نه قصد آن را دارد  برد و بین می  مذهبی بودن انسان را از بلکه کمال آن است: بنابراین، این آزادی، نه  

شود و چه  آن  توجه  شد  اعالم  بشر  حقوق  را    بنام  زیادی  مریدان  روزها  است،    گرداین  کرده  خود جمع 
است،  ی مدنی  جامعه  یابی حقوق فرد خودپرست به آزادی اقتصادی درشناختن دست  رسمیتهدرحقیقت ب

ی مدنی با  جامعه  نظر اقتصادی در  تواند تعارض بین آزادی فرد ازحقوق فردی می  یافتنت  رسمی   چرا که
رسمی  آزادی جمعی در را  انتزاعی  عام  انسان  به  انسان مشخص  تقلیل  خاطر چنین سازد  شکل  بدین   .

و جمع  حقوق  مدافع  بایستی  که  کارکردش    حقوقی  باید  که  را  شهروند  انسان  حقوق  باشد،  توامان  فرد 
 دهد و ی مدنی تقلیل میجامعه  به حقوق فرد بورژوا دراینک  جماعت و حیات سیاسی باشد،    مشارکت در

بورژوا منفک    ی شهروند ود تا انسان را به دو پارهکنجدا می  دیگر یک  ای ازگونهاین دو نوع حقوق را به
ی  عضو جامعه  شهروند کیست؟ هیچ کس جز  بشر متمایز از: »دهداین مورد مارکس شرح می  . درسازد

شود؟ چرا حقوق او حقوق بشر خوانده می  شود؟ و»بشر« خوانده میصرفاً   ی مدنی،مدنی. چرا عضو جامعه
ی مدنی، با ماهیت آزادی  جامعه  ی دولت سیاسی و این واقعیت را با چه چیزی باید توضیح داد؟ با رابطه

 [ 41].«سیاسی

  عنوان فرد بورژوا از واقع حق برخورداری انسان به  ، دراستاین نظام    ی مدنی درگر جامعهچه نشانآن
عینی   شرایط مادی و   تمامی  یافته تا انسان کارگر را از   اش است که به نحوی انکشافمالکیت خصوصی

در قطب مقابل،   تقابل با کارگر و   ی مالکیت خصوصی در مثابهاش جدا سازد، تا بتواند آن شرایط را بهزندگی
ها  ی جداسازی انسانپایه  چنین حقی نه براساس همکاری و مشارکت که بر  کند.دار، انباشت  نی سرمایهیع
گیرد.  می  دستورکار قرار  ی طبقاتی دراین واقعیت است که مبارزهه  توجه ب در  دقیقاً    و  است  استوار   دیگر یک  از

واقع حق سودجویی است که    در   «که به درون خود خزیده است   ایحق فرد محدودشده»عنوان  این حق به
های دیگر چون  تر به انسانیابی به سود بیشانسان در دست  سازد جایی که هر ی مدنی را میبنیان جامعه

این مالکیت    دین عمالً از  شده ازدولت انتزاعی جدا  کند و اش نگاه میای برای تحقق دادن به خواستهوسیله
ی آن را  سلطه امنیت این مالکیت و چنینهم، بلکه کندتنها دفاع میاین نوع اعمال قدرت نه   خصوصی و 

شود که  ی مدنی میکند. به دیگر سخن دولت بورژوایی حافظ جامعهها تضمین میاکثریت عظیم انسان  بر
تنها قیدی که    کند وآن صدق می  استثمارشونده، در  رکن اساسی دین، یعنی تفکیک افراد به استثمارگر و

  ی تابو و مثابهداری بهحفظ مالکیت خصوصی سرمایه  منافع خصوصی و  شناسد چیزی جزت میبه رسمی
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شهروند را خادم انسان خودپرست  »  کهرود  این قید تا مرزی پیش می  ونیست  اش، پول،  خدای ناسوتی
یاسی  حیات س»کند تا طبق نظر مارکس  هم آن را تایید می  ی حقوق بشر، امری که بیانیه[42]«اعالم کند

 [ 43] .شود «ی مدنی... سرآخر هدفش حیات جامعه

این امکان را فراهم    ها برخالف دولت فئودال  ،امتیازات فئودالی  میان برداشتن تمامی  دولت بورژوایی با از
ی عام فرد  رابطه  دیگر  و  ندفردی پیدا کصرفاً    زندگی اهمیتی  ی مشخصی درمقام ویژه  فعالیت وآورد که » 

کارکرد سیاسی به کارکرد    عام فرد و  به امر  عمومی  . از سوی دیگر امورهددنکل تشکیل    دررا با دولت  
دارد تا خودش را مسئول  این تفکر وامیه  دار را ب این وارونگی دقیقاً سرمایه[  44] .«او تبدیل شوند  عمومی

عنوان یک فرانمود ایفاء  نظام بهاین    نقشی که مزد در   کند و   ده کارگر برآورد اصطالح نانهب  و   عمومی   امور 
منظر    تا از   کندمی  کارگر را وادار  و   کنددار تثبیت میبرای سرمایهتفکر کارگر نیز همین نقش را    کند، درمی

  ف ی اجحاداری را به چالش علیهمبارزه با سرمایه  از این دیدگاه،به جامعه بنگرد تا    سرمایه و نه جایگاه کار
 هد. تقلیل د داریک سرمایه

اعتنا  نسبت به مضمون دولت کارگری بی رود و نمی سطح توصیف فراتر  دولت از  ی جدایی دین از خواسته
ماند، زیرا اگر آگاهی اکثریت عظیم کارگران را شرط اساسی کسب هژمونی سیاسی در مبارزه علیه این  می

جمله دولت بورژوایی    این جامعه، از  افشای راز انتزاعات پیکریافته در  ، این هژمونی تنها درکنیمنظام برآورد  
آنان مدلل  می تا برای  یابد  آنان خواهان از شود  تواند تحقق    میان برداشتن جدایی بین سپهر   که دولت 

ناپذیر  ییی یک اصل جدامثابهاجرای آن را به  اقتصاد و سپهر سیاست است، یعنی دولتی که تدوین قانون و
گرفتن    طبقاتی برای کسب هژمونی سیاسی در  ی عمالً بخشی از مبارزه  .گذاردمیی خود آنان  به عهده

باید خواهان  با ندیده انگاشتن مضمون دولت کارگری می این رویکردسازد. می یملقدرت را خداناباوری ع
صورت  به  این موارد که    دولتی باشد که قادر باشد دین را از دولت جداسازد، لذا به کنه نظرات مارکس در

دو را که    ماند، زیرا با پذیرش شعار جدایی دین از دولت مضمون هراعتناء میاند، بیتاریخی وضع شده
سپهر    اولی را در  د،گذارصحه می  جاودان ساختن آن دو  رب  چنینهم دهد،  اند، مورد انتقاد قرار نمیانتزاعی

سوی دیگر مبارزه با    از   کند.تلقی میبدیهی    سطح سیاسی  را در  دومی  امری الزم و  این رو  از  خصوصی و
  الهوت به انتقاد از  انتقاد ازکه » اینیعنی  کرد،طرح متاریخی از حیث مشخصاً دین و دولت را که مارکس 

ازناسوت،   از  انتقاد  انتقاد  به  از  دین  انتقاد  به  الهیات  از  انتقاد  تبدیل    حقوق،  سیاست 

ی چالش با  مارکس منطق ویژه  که . در حالیسپاردنسیان میمارکس( را به طاق    )تاکیدات از  [45]«شد

این نظام،    ها را با موضوع ویژه دری آنرابطهنمایاند و  میای روشن  به گونه  این نظام را   دولت در  دین و
ها  آن زند تا رازیعنی اقتصاد ملی که قصد دارد مناسبات مالکیت خصوصی را عقالنی نشان دهد، پیوند می

 دهد.   اعتالطبقاتی کارگران  یها را با منافع کارگران به مبارزهسازد تا درسطح تبیین، تضاد آنرا برمال 



1287 
 

تایید    های خصوصی و ی خواستهعرصه  ایدئولوژی دین در  پذیرش جدایی دین ازدولت یعنی تایید سپهر 
کند: شهروند حقوقی  تقسیم میپاره    ی مدنی است که انسان را به دو جامعه  سپهر ایدئولوژی انتزاع دولت از

 ی جدایی دین از دولت: خواسته اًفرد خصوصی. نتیجت و

 آورد. می خصوصی مفید به شمار عنوان ایدئولوژی درسپهردین را به  .1

  کن صورییشناسد، لی منافع حقوقی به رسمیت میحوزه  ی ایدئولوژی درمثابهدولت را به .2
 دارد.میبودن این حقوق را پنهان 

از  .3   زند، زیرا شعار عنوان آزادی جا میی مدنی را بهجامعه  حقوق سیاسی در  برخورداری 
پذیرش آزادی سیاسی که    ی مدنی به معنای نابرابری اقتصادی است و جامعه  برابری سیاسی، در

، حال نابرابری اقتصادی را به صورت  استی مدنی  جامعه  واقع پذیرفتن مالکیت خصوصی در  در
شود  باعث می  این شعار  هکند به نحوی که باور بفرما میانسان حکم  ی مالکیت خصوصی برهسلط

پیش نهاده مناسبات اقتصادی    که مالکیت متعلق به انسان باشد، برعکس طرحی ازجای آنهبتا  
جای آن که سوژه باشد به  هاست که انسان ب   قبول این باور  درسازد.  تابع آن    انسان را  شود که
در   محمول می  شدن  محکوم  مناسبات  بدیناین  ایده  کامل»سان  شود.  دولت،  شدن  آلیسم 
  حال رها یوغ سیاسی، درعین  ی مدنی بود. رها شدن ازشدن ماتریالیسم جامعه  حال کاملدرعین

از  جامعه و قید  شدن  خودپرست  روح  که  بود  را بندهایی  مدنی  می  ی  سیاسی  مهار  آزادی  کرد. 
  [ 46.«] داشتن حتی نمود یک محتوای عام بود  از  سیاست و  ی مدنی اززادی جامعهحال آدرعین
عنوان یک فرانمود شرح داده شد شکل مزد استثمار نیروی کار  رابطه با مزد به  درگونه که  )همان

 (خود گیرد. ه خصلت عینی ب  «نان حالل »بیان   اسالم در   درمثالً  سازد تارا پنهان می

بزرگ    گامیکه »با آناین نظام را    آزادی سیاسی درمارکس  کنیم که  با توجه به این نظرات درک می

انسان خودپرست دربه  خواند می  «پیش به تایید  به شمار جامعه  معنای  نیز  بنیان و می  ی مدنی    آورد که 
های حرکات  زمینه  تمام  شناسد ورسمیت می  هاین انسان را ب  دولت نیز  و   است.فرض دولت سیاسی  پیش

انسان را که محتوای زندگیبی سرانجام  »شود، جایی که  دهند، پذیرا میاش را تشکیل میقیدوبند این 
آید چراکه انسانی  از شهروند به شمار می  ی مدنی انسان واقعی، انسان متمایزجامعه  عنوان عضوانسان به

ساختگی    انسان انتزاعی وصرفاً    انسان سیاسی،که  حالی  واسطه است. دربی  با موجودیت نفسانی، فردی و
انسان حقیقی تنها به شکل    است، فردی مجازی یا حقوقی. انسان واقعی، تنها به شکل فردخودپرست و 

 [ 47.«]شودشهروند انتزاعی به رسمیت شناخته می

وابسته به جدایی  »   ،اجتماعی آنان -برابری حقوقی  رهایی زنان و   در رویکرد متکی بر جدایی دین از دولت،
از ازشودتلقی می  «دولت   دین  ناگفته    ، ولی منظور  خواهد گریبان  نمیاین رویکرد  .  ماندباقی میآزادی 

ه  مارکس ب  برحسب نظر   و  سازدمقوالت عام انتزاعی چون دموکراسی، آزادی و غیره رها    از  ادعاهایش را
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های عام  مدام این واژه  شرایط تاریخی، باشد وهم با رعایت  ، آن«ی هرموضوع ویژه منطق ویژه»دنبال  
ها که  آن موردکارگیری بیبه ها ومارکس دقیقاً در تشریح این واژه. کندهم ردیف می انتزاعی را پشت سر

بهچپار»و    « ارزی ویژه هم»عنوان  پارچه به  یدر مقایسه  ،ی محتوایندکنندهپنهان ی شکل نوعی  مثابهه 
های عام را این چنین شرح  کارگیری از واژههتمثیل زیبایی این نوع ب  در  ها،همه کاال معتبر برای و«  ارز هم
در»  :دهدمی خرگوش  گویی  ببرها،  شیرها،  و کنار  دیگر همه  ها  واقعی  حیوانات  جنس  ی  نوعکه  ها،  ها، 

هم وجود   دیگرحیوان  آورند، یک  یک نام جمع می  جهان حیوانات زیر  غیره را در  ها وها، خانوادهزیرنوع

و   دارد منفرد  پیکریابی  واحدی که همهمجسم همه  که  چیز  است.  حیوانات  واقعی و ی  انواع  موجود    ی 

مارکس(   تاکیدات از) [ 48].«غیره و حیوان، خدا آورد، چیزی است عام، مثل خود جمع می در حیوانات را

شود  عام متذکر می  طوربه  «هستی»  یدربارهآنتی دورینگ  ی در  عانتزاتوضیح مقوالت عام    انگلس هم در

فقط می وجودکه  بگوییم  به  توانیم  زیرا  آندارد،  میلیمحض  مقولهکه  از  فاصله    «هستی »عام    یمتری 
 . کنیمعنوان موضوع ویژه بررسی را به «هستی»گاه بایستی بگیریم، آن

لحاظ تاریخی  بسنده کنیم به  این امر ه  ی است؟ اگر تنها ب أحق ر  برگردیم به موضوع آزادی زنان. آیا منظور
ها  قانون اساسی بود ولی تا این سال  ءجدایی دین از دولت جز   1947دو کشور فرانسه و انگلیس تا سال    در

این حق    هم زنان از   سوییس هنوز   که امروزه در یک ایالت درضمن آن  .ی محروم بودندأ حق ر   زنان از
کشورهای    ایران و خیل وسیعی از  گاه زنان در، آنبسنده کنیمی  أ . اگر تنها به شکل حق رهستندمحروم  
احراز مشاغل در سطح باال    خاص و   ازجمله برابری مزد برای کار   موارد دیگر   اند. دریأ دارای حق ر   اسالمی

را أ حال اگر حق ر   است.   گیرمردان چشم  بین زنان و  تفاوتهم در کشورهای غربی    هنوز ی  مثابهبه  ی 
افشای    گاه درسازد آنمی نمایان  عنوان شرایط آزادیگیریم، که خود را به  نظر  شرایط فنی قانون ارزش در

  بنا به سطح توصیف    دانیم که درراز قانون ارزش باید پرسیده شود که شرایط واقعی رهایی چیست؟ می
  ای را ازخواهانهانسانی و عدالت  شوند که ظاهراجتماعی برنما میسود چون برابری    نظر مارکس مزد و 

هم    که هم شامل زنان و   کنندمیپنهان    شکل آزادی عمالً استثمار را  در  گذارند وخودشان به نمایش می
باید این آزادی صوری را به نقد کشاند تا مفهوم واقعی آزادی    افشای راز استثمار  شود. بنابراین درمردان می

آزادی واقعی و در چالش با این آزادی    برای   مبارزه  در  تفهیم برای اکثریت عظیم کارگران به اهرمی  را در
  باز   کل آزادی عبارت از »  یگاه در چنین برداشتآن  کنیم.صوری و برای تشکیل صف مستقل آنان مبدل  

 . شودمعنا می[ 49] «روابط انسان به خود انسان گرداندن جهان انسان و 

عنوان عام انتزاعی که خودش را مستقل  انتزاع را به  شود؟ اگرحراز به این آزادی چگونه ممکن میکن ایل
نشاند،  ، یعنی ایدئولوژی که باور را جای آگاهی میسازد  یشایجاد باور به خود، انسان را تابع خو   کرده تا در

تواند  می  ،افشای راز آن  سازد و خادم خودش مینوع ایدئولوژی که انسان را    هر  گاه مبارزه با تنها آن  گاه وآن
ها که  جای مبارزه با ایدئولوژیها را بهی ایدئولوژیکه مبارزه  کسانی گرداند.  ازرا به انسان ب  «کل آزادی »

شدن انسان،  ه  واقعیت تلخ در درون این نظام، یعنی دوپاربر  د،  نشوی مارکس است، پذیرا میبنیان نظریه
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  : دهدگونه شرح میمارکس این  کهاعتنا هستند. حال آنبیحال انسان واقعی  سبت به شرح ن ،  دنگذارصحه می
عنوان  انسان به  تنها زمانی که فرد انسان، انسان واقعی، شهروند انتزاعی را دوباره به خویش بازگرداند و»

د، تنها زمانی که  اش به موجود نوعی تبدیل شوروابط فردی  اش وفردی اش، کارزندگی روزانه  یک فرد در 
  سان دیگر به این  سازمان دهد و  چون نیروهای اجتماعی بشناسد و  اش« راهای اختصاصیانسان »توانایی

آن زمان است که    های سیاسی جدا نکند، تنها درنیروی خویش به شکل قدرت  نیروهای اجتماعی را از 
شهروند است که    مضمون دولت برای هرواقع نقد    این خواسته در[  50].«آزادیِ انسان کامل خواهد شد

ای که  طبیعت را به صورت انسانی شکل دهد به گونه  خودش با دیگران و  ی اجتماعی انسان باباید رابطه
رها    ،جمله دولت  از،  مقیدات بورژوایی نیز   از  چنینهماش، بلکه  شبح مذهبی  از  نه تنها  وجدان انسان را

دین  بازتاب مقدس آن است که انتقاد از ناسوتی  ات خویش ذ مذهب در انتقاد از » سان . بدینسازد

 مارکس( تاکیدات از ) [ 51].«است

تعلیمات دروغین بورژواها    ای مانند دولت وداری نه تصدیق انتزاعات پیکریافتهضدسرمایه  ی مبارز وظیفه
 «نقد اقتصاد سیاسی»جانب مارکس در    دولت سیاسی است که از  خصلت دولت، بلکه انتقاد از  یدرباره

دنبال  ه  ب »دهد که هگل درواقع  انتقادش به هگل شرح می  عنوان جزء مورد انتقاد قرار گرفت. مارکس در به
این    ، یعنی هگل در«دنبال کشف هستی تجربیِ حقیقت است ه  کشف حقیقت هستی تجربی نیست، بلکه ب

دولت این    « آلضرورت ایده»هگل در  .  سازدسوژه میبرعکس محمول را    وارونگی، سوژه را محمول و
دیدگاهش نسبت به دولت ثانوی    ی مدنی درجامعه  بندد ومی  کارهی مدنی نیز بارتباط جامعه  وارونگی را در 

  د، بلکه از نبودن آن را کشف کن  د تا انتزاعینپردازکه به مضمون دولت نمی  آنانشود، همانند  برآورد می
های  برخالف مارکس که ریشهآنان  .دنشواستار جدایی دین انتزاعی از دولت انتزاعی میدولت انتزاعی خو 

تغییر مناسباتی    انتزاع را تنها از   غلبه بر  جوید وبازتولید زندگی واقعی می  مناسبات تولید و  ها را درایدئولوژی
ن، یعنی یک ایدئولوژی، را  اند، حل معضل دینماید که مستلزم پیدایش هستی این نوع انتزاعاتبرآورد می

که محتوای دولت همانند    دنمانتوجه میبی  و  کنندوابسته به کارکرد دولت، یعنی ایدئولوژی دیگری، می
 [ 52].« اضداد مطلق است بر گذاشتن سرپوش  گری وعصر ما واسطه محتوای الهیات در»

مطرح  نقد تبدیل سوژه به محمول    دررا    یی جالبنکته  ی مقدسخانوادهای درکتاب  مقاله  مارکس در

  رحمی که عشق را مبدل به الهه بیکند  گونه انتقاد میاینئر  وبا  از   « عشق»  یدرباره  ی در فصل  کند. او می
عنوان  عشق را به  وسازد،  تش انسان عشق را میاانسان عاشق یا عشق انسانی در اظهار   از  کرده است و

  فرایند ساده جای سوژه و   اینتوسط    سازد وآن را مستقل میکند،  انسان جدا می  هستی مجزا )مجرد( از
  جایی ساده در واقع توانایی تفکرهگیرد که در این جابئر ایراد میوکند. مارکس به با محمول را تعویض می

شود. این موضوع را نیز  توصیف به سطح تبیین میسطح    مانع گذار انسان از   کند و انسان را قربانی می
  فرا   بیگانگی، ازازخود  ی انسان در ضمن این پروسه»  :گیردنتیجه می  کند ومارکس نقل می  اریش فروم از

ارتباط    عشق  ی هبا توان عشق ورزیدن خود تنها از راه عبودیتش به درگاه اله   کشد وگرفتن عشق دست می
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[  53.«]پرستی ازخودبیگانه استتواند احساس کند، نیست، بلکه بتانی که خود میدیگر انس  کند. اوپیدا می
دین توسط    که آزادی انسان از  پی بردمارکس درآغاز مقاله    آورده شده از  قولنقلتوان به کنه  سان میبدین

به    همواره قادر دو    هم دولت هر   هم دین و   ، زیرا ه استچنگال دین خواند  ماندن دری  باق  چنانهمدولت را  
دین    اش ازبستن به قدرت دولت برای جداییل  عمالً دخی  و   هستندسوژه    و جایی جایگاه محمول  هجاب

 کند. می ی امری پیشا در مناسبات اجتماعی واردمثابهجایی را بههناخودآگاه این جاب

از   اگر  و   انتقاد  و  دین  تدوین  دولت  بورژواحقوق  پارلمان  توسط  بهیشده  را  پیکریافته  عنوی  انتزاعات  ان 
مبارزهپیش در  یفرض  هژمونی  کسب  برای  آن  نظر  سیاسی  مبارزهگیریم،  ضرورت  در   یگاه    طبقاتی 

  اختیارمان قرار   سازی اکثریت عظیم کارگران درآگاهبرای  را    های الزمی این انتزاعات، محمل  افشاگری از
ی  ستیز با سرمایه و دولت، مبارزه  و در  ، سرمایه استمحافظ    طرف نیست ودولت بی  نشان دهیمدهد تا  می

به سرودی حیات را  در طبقاتی  جامعه  بخش  به  ازتحول  خالی  و  ای  مبدل    سلطه  بانگ    و   کنیماستثمار 
 .« همین جا بباید رقصید گل همین جاست و» برآوریم که آری:

 

 ها: یادداشت 

 . 39فارسی، ص   ، ی مسئله یهوددرباره  ، مارکس [. 1]

 کلیات آثار  از این پس . 550ص    29ج  ، زبان آلمانیه انگلس، کلیات آثار ب و  مارکس [. 2]

  را تدوین کرد که بعدها در   «ماتریالیسم دیالکتیک»ی  ژرژپلیتسر اولین مارکسیستی بود که اصول مقدماتی نظریه  [. 3]
غالمحسین    آیین و نیک  قایان احسان طبری، امیر آران  ای   در   ی جهانی افرادی چون موریس کنفورت وافاناسیف وعرصه 

 فروتن درهمان راستا مقاالتی را منتشرکردند. 

دوستم    1369  سال   در  که  نظریه مقاله   در نخست  خسروی  کمال  بود  از  دیگری  تاویل  عنوان  ای  تحت  مارکس  ی 
به سه    و  ساخت برداشت را مستدل    در مقاالت متعددی تمایز میان آن دو   اًبعد  و   کرد منتشر    را   « ماتریالیسم پراتیکی »

 نقد منفی، نقد مثبت. - 3نقش پراتیک   -2ایدئولوژی  - 1ی گرهی انگشت گذاردکه عبارت اند از: نکته

ها  آن   را تدوین نمایم و   او  از سوی ی مطرح شده  ای از سه نکتهمن تصمیم گرفتم که با توجه به مقاالت خسروی خالصه 
به   که متاسفانه بیماری او باعث شد که این امرکند تعدیلی را الزم دانست، اضافه  اگر جرح و دهم تا  قرار  او اختیار را در 

  کنم.برای او سالمتی آرزو می  جا فرصت را غنیمت شمرده و این  تاخیر افتد. در 

 . 8  و 7ی مقدس، فارسی ص خانواده  ،انگلسو  مارکس [. 4]

 . 311ص   ،1زبان آلمانی، ج ه ایدئولوژی آلمانی، ب ،انگلس و مارکس  [. 5]

 .207، ص 39ج   ، کلیات آثار [. 6]

 . انگلس: دیالکتیک طبیعت. 303، ص 20ج   ، کلیات آثار [. 7]
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 . 313ص    5منبع  [. 8]

 . 1844فلسفی   های اقتصادی و نوشتهدست  ، مارکس [. 9]

 . 109ایرج اسکندری، ص  ی، فارسی ترجمه 1سرمایه، جلد  ، مارکس [. 10]

 . 172، ص  1ج   ،اصول کافی [. 11]

 ی سلطنتی. . انگلس، وضع انگلستان مشرطه 571، ص 1کلیات آثار، ج  [. 12]

 . 139  و138یات آ  ، سوره البقره  ،ایی قمشه ترجمه  ،نآ قر [. 13]

 .98، ص  39کلیات آثار، ج  [. 14]

 . 44، ص 7منبع  [. 15]

 ی سانسور پروسی. ، مارکس: توضیحات راجع به جدیدترین الیحه 10، ص  1کلیات آثار، ج  [. 16]

 . 23الزمر آیه  قرآن، [. 17]

 . 78النساء آیه  قرآن، [. 18]

 . 79آیه   ،جاهمان  [. 19]

 . 12منبع  [. 20]

 . اپیکور ی طبیعت دموکریت و، مارکس: تفاوت فلسفه 372، ص 1کلیات آثار، ج  [. 21]

 ی مارکس به آرنولد روگه.نامه  ،412، ص  27کلیات آثار، ج  [. 22]

 . 18، ص 4منبع  [. 23]

 اقتصاد ملی.  انتقاد از  در   ی سهمی، انگلس، مقاله 500، ص 1کلیات آثار، ج  [. 24]

 ، انگلس: سوسیالیسم حقوقی. 492، ص 21کلیات آثار، ج  [. 25]

 ، انگلس: فریدریش ویلهم چهارم، شاه پروس.  447، ص 1کلیات آثار، ج  [. 26]

 . 18ی یهود، فارسی، ص  ی مسئله درباره  ، مارکس [. 27]

 جا. همان  [. 28]

 ی سلطنتی. ، انگلس: وضع انگلستان مشروطه571، ص  1کلیات آثار، ج  [. 29]

 ، انگلس: ادبیات مهاجر. 532، ص  18کلیات آثار، ج  [. 30]

 . 26منبع  [. 31]

 . 30، ص 1منبع  [. 32]
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 . 16جا، ص  همان  [. 33]

 . 17جا، ص  همان  [. 34]

 . 19جا، ص  همان  [. 35]

 . 27جا، ص  همان  [. 36]

 ی کلن. روزنامه ، مارکس: سرمقاله در1کلیات آثار، ج  [. 37]

 . 29، ص 1منبع  [. 38]

 .  30جا، ص  همان  [. 39]

 . 26و 25جا، ص  همان  [. 40]

 . 34جا، ص  همان  [. 41]

 . 38جا، ص  همان  [. 42]

 . جاهمان  [. 43]

 . 40جا، ص  همان  [. 44]

 ی حق هگل. فلسفه  ، مارکس: پیرامون نقدی بر 385، ص 1کلیات آثار، ج  [. 45]

 . 40، ص 1منبع  [. 46]

 . 42جا، ص  همان  [. 47]

 حسن مرتضوی.  ی کمال خسروی وجمه ، تر12فصل نخست، فارسی ص  ،نخستین ویراست ،سرمایه ، مارکس [. 48]

 . 42، ص 1منبع  [. 49]

 . 43جا، ص  همان  [. 50]

 ی حق هگل. نقد فلسفه  در  ، مارکس: گامی 378، ص  1ج  ،کلیات آثار  [. 51]

 . 119، ص  26منبع  [. 52]

 . 69داشتن یا بودن، فارسی ص   ،اریش فروم [. 53]

 

 

 32B-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-32B
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 ستم یدر قرن ب یاس یهانا آرنت و تفکر س
 

 2022ژوئیه  30

  : فرانک دِپهینوشته

 آرام  وش ی : داریترجمه

 

همان ابتدا در خدمت جنگی ایدئولوژیک علیه : آثار هانا آرنت، خواسته یا ناخواسته، از  ی مترجم مقدمه 

  ی چپ قرار گرفت. امروزه که بار دیگر جنگ سرد رونق گرفته است، تا جایی که به شکلی مبتذل روسیه 

هدفی سیاسی و ایدئولوژیک دنبال    تر بیش های هانا آرنت  خوانند، رجوع به اندیشه کنونی را هم چپ می 

 ی سیاسی.کند تا کنکاشی در اندیشه می 

ستیزی از رژیم اسالمی  دهد. چپ تری خود را نشان می این اهداف ایدئولوژیک در ایران به شکل عریان 

افتاده  از حاکمیت  خاندان  تا  در حاکم  را  پهلوی  از  می  بر  ی  میان طیفی  این  در  پردازان  « نظریه » گیرد. 

نیاز از هر استدالل را پساواقعیت خواند، بی ن  آ توان  ای که می نگ را هم باید لحاظ کرد که در زمانه رنگار 
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بتوانند از آرای آرنت درخدمت  چه  و هرآن   خود قرار داده   ی پایه و واقعیت تاریخی، چپ را آماج حمالت بی 

 برند.  ستیزی خود بهره می چپ 

دِپه  سیا Frank Deppe)  فرانک  اندیشمند  پاره (  پرفسور  و  ماربورگ سی  دانشگاه  در    وقت  آلمان، 

مارکسیستی«    ی نظریه اش به هنگام وداع به موضوع »بحران و نوسازی  رانی در سخن   2006ژوئیه   15

 ی سیاسی قرن بیستم، که موضوعی است موردپرداخت. در متن زیر او به جایگاه هانا آرنت در اندیشه 

شد جنگ سرد رونقی دوباره پیدا کند.  ه این مناقشه وارد شد، تصور نمی پردازد. زمانی که او ب مناقشه، می 

 ی سیاسی امروز.  خواندن نوشتار او کمکی است به درک بهتر جایگاه آرنت در اندیشه 

*** 

ترین نمایندگان تفکر سیاسی در قرن بیستم به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهم  اکنون هانا آرنت 

  2006 در اکتبر به مناسبت صدمین سال تولدش  ها  اش در رسانه این موضوع با حضور همیشگی اخیراً  

نت را  هانا آر  عمدتاً جمله چپ آلمان غربی(  )از  که چپ آلمان  به یاد آوردند از خود  ی انتقاد در آشکار شد. 

جایگاه واالی   ، 1991- 1981 های از طرف دیگر بعد از چرخش سال  ؛ « ند بود  قرار داده  راست  در جایگاه » 

ها  ای از چپ مالحظه تعداد قابل سوی  از  سرعت    به سیاسی قرن بیستم  پرداز  نظریه ترین  عنوان مهم او به 

شد.   چرخش ستایش  پرسش چنین  و  گوشزد  را  احتیاط  برمی هایی  را  چنین اند گیز ان هایی  از  او  خود   .

رسید او در  ( به نظر می Gert Schäfer 1997:128)  نظر گِرت شِفر   ه ب  بود. بنا هایی بیزار  برچسب 

 انی در جر به واقع نه  کجا نیستم. من  گفت: »من هیچ می و    نشیند بین چند صندلی می   اش زندگی دوران  

[ او آزادی را برگزید تا اسیر نباشد و خود 1] ی.« گری د   ی اس ی س   ی ه ش ی اند   چ ی ه نه در    کنم ی حرکت م   ی اصل 

مرتبط    ی ی مشهور به گِرشُم شوئلم در مناقشه مستقل« توصیف کرد. او در نامه کامالً    ی »روح   چون هم را  

ها و رویکرد من کند، این است که استدالل آیشمن خود نوشت: »چیزی که شما را آزرده می  -  گزارش   با 

این است که من مستقل هستم.    کنندهناراحت ی  عبارت دیگر: نکته به   ؛ است ، متفاوت  عادت دارید چه  آن   با 

به هیچ سازمانی تعلق ندارم و همیشه فقط برای خودم  سویی  که از    مقصودم از این عبارت این است 

لسینگ دارم، که به نظر    کنِ  فکر خودت   عبارت   دیگر من اعتماد بسیاری به   سوی زنم، و از  حرف می 

ایدئولوژی،   و    هیچ من هیچ   Arendt)  .« آن شود   گزین جای تواند  نمی   “ی اعتقاد”   هیچ باور عمومی 

1999: 185 [)2 ] 

نظیر  ای  رشته دانش   به او    انتساب   چنین هم  فلسفه دانشگاهی  سیاست فلسفه،  علم  یا  سیاسی  ساده   ی 

خواست سیاست را با »چشمانی باز شده توسط سیاسی« باشد، بلکه می   ی خواست »فیلسوف . او نمی نیست 

گفت:   1964 با گونتر گاوس در سال  یی گو و (. او در گفت Schäfer 197: 140)  فلسفه« واکاوی کند 
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ـ   من   ی حرفه »  آن    اصالً اگر   ـ از  گفت بتوان  سخن  ـ  چنین  است   ی نظریه   ـ  Arendt)  « . سیاسی 

ـ علم مدرن سیاست که    (2005:46 ـ  متحده  ابتدا در ایاالت  ـ  عنوان علم شناسی به جامعه   چون هم   ـ

. بدون شک او به صف روشنفکران بزرگ قرن بیستم  بود د، نزد او بیگانه  شو تجربی تعریف می اجتماعی  

دن  توجه قراردا   ویکم مناسبتی شد برای مورد تولدش در آغاز قرن بیست   گرد تعلق دارد که صدمین سال 

آدورنو   نظیر )هابسبام( و روشنفکرانش  ها« نهایت بی  قرن ی این » دوباره    (، ژان پل 1903)متولد   تئودور 

آبندروت 1905)  سارتر  ولفگانگ  متولد   چون هم )  (،  آرنت  ونر1906 هانا  هربرت  یا  مدار حزب  سیاست   ، ( 

دم حزب  و  آلمان  کمونیست   استحاله و سوسیال  که  آلمان،  سیاسیکرات  پرسش   اش ی  هم  های  هنوز 

می  مطرح  را  آیشمن  بسیاری  آدولف  البته  سال   چون هم کند.  همان  در  آرنت  شد، [  1906]  هانا  متولد 

  تر کم او را    ، 1961 عنوان ناظر جریان دادگاه در سال ی نابودسازی یهودیان اروپا که آرنت به دهنده سازمان 

  کشتار ویژه ه و ب  ی که وحشت نظام توتالیتر  دانست کارمندی  تر بیشنفسه قلمداد کرد و فی تجسد »شرّ« 

ـ ها را بدون احساس گناه  ای انسان توده  اجرا  به ــ   مجری یک ماشین بوروکراتیک فرماندهی   چون هم  ـ

ـ رو  درآورد و از این  ـ  حداقل در پیشگاه دادگاه  ـ  را اعطا کرد.   مبتذل به »شرّ« ظاهر یک امر    ـ

در آمریکا منتشر   1951 بار در سال نخستین    آغاز شد و   توتالیتاریسم   ی درباره ی  کتاببا    که کار هانا آرنت  

زد  رقم  را  او  پایان جنگ جهانی  جنگ سرد    عصر به    ، شد و شهرت جهانی  از  ما  پس  اگر  دارد.  تعلق 

ـ های اصلی تفکر سیاسی  انکشاف گرایش  لیبرالیسم، محافظه    ـ ـ  کاری و سوسیالیسم مثل  ب   ـ طور  ه را 

]در یک گرایش[ آسان نیست.   کردن هانا آرنت بندیکه دسته   خواهیم دید [،  3بندی کنیم] فشرده جمع 

پایان قرن  )به   لیبرالیسم  به بحران    بیستم و آغاز قرن    نوزدهم عنوان گرایش اصلی تفکر بورژوایی( در 

  خالل  شد، که خود در   مواجه با برآمد سوسیالیسم و جنبش کارگری    سو شود. از یک  عمیقی دچار می 

اول   از آن  جنگ جهانی  بزرگ  و پس  ـ به دو گرایش  با   ـ ـ  دیگر یک درحال ستیز  کمونیسم و  یعنی    ـ

از    تجزیه کراسی  و دم سوسیال  محافظه   ، دیگر   سوی شد.  طبیعی کارانه افسون  و  مقتدر  دولت  سازی ی 

ا  برآمد  با  اجتماعی  سیاست یدئولوژی نابرابری  که  شد  ترکیب  امپریالیستی    ی طلبانه توسعه   های های 

اتخاذ   کرد می   تجلیل را  ریالیستی  ام   مند قدرت های  دولت  خواستار  و توسعه   های سیاست   و    طلبانه 

سخت   جویانه ستیزه  اقدامات  از  حمایت  و  خارج  سرخ« در  »خطر  علیه  داخل  در  . بود   گیرانه 

)ازجمله یهودستیزی( این کارکرد را هم   نژادی ی  شناسانه های زیست آموزه   گاه داروینیسم، آغاز سوسیال 

تاریخ به  دانانی که  تضمین کنند. تاریخ را  ای علیه چپ  توده   ی برای سیاست امپریالیستی داشتند که بنیان 

ادبیات   و  هنر  معموالً  به    پردازند، میفلسفه،  دوره  مثابه این  عقل ه زمان   به  علیه  و ی »شورش«  گرایی 

ی هنری برگسون  ند. آنان در این رابطه نه فقط به فردریش نیچه بلکه به فلسفه ده می   ارجاع پوزیتیویسم  

عنوان حامل روشنگری کنند. باور بورژوایی به مفهوم »فرد« به اشاره می   نیز و روانکاوی زیگموند فروید  
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شود، عنوان پیشرفت به واقعیت تبدیل می هنگام عقل به ایی هم ی بورژو که در تاریخ جامعه و باور به این 

 (.Deppe 1999: 109 ffکنید با    )مقایسه  . از بنیان به لرزه درآمده بود 

اما  )پیش از همه انقالب اکتبر،  ها )هابسبام( را با دو جنگ جهانی، انقالب  « »عصر فجایع« 1914 اوت » 

رژیم   چنین هم  جهانی،  اقتصادی  بحران  چین(،  در  داخلی  جنگ  و  ضداستعماری  انقالب  های شروع 

( و سرانجام با رژیم استالینی، که  « هولوکاست » )  عام یهودیان اروپا توسط فاشیسم آلمانی فاشیستی، قتل 

ک . میشل وینو ، گشود اوج خود رسید  نقطه  نخستین به    30 ی های دهه ها و دادگاه در امواج دستگیری 

روشنفکران مورخ   این گسست 1999)  فرانسوی  که  را  روشنفکرانی  را  (،  ـ ها  )   از  ـ زیبا   Belleروزگار 

Epoque) [4 تا عصر فجایع و سرانجام تا تحکیم نظام متخاصم ]   ]های اتمی  سالح  ی به واسطه   ]جهانی

ـ  تند ایدئولوژیک(کامالً    زمان همراه با چاشنی در جنگ سرد )هم  آن تأمل کردند،   ازسرگذرانده و بر   ـ

 . نامد ( می Generation de la Crise) نسل بحران«  » عنوان  به 

آرنت   ـ هانا  خانواده  ـ از  محترم  ا دختری  فلسفه   و ی  بااستعداد  یاسپرس(  دانشجوی  و  هایدگر  ــ   )نزد 

 ،فلد، رئیس انجمن صهیونیستی آلمان کورت بلومن با  تقریباً تمایل سیاسی نداشت.  عنوان زنی جوان  به 

همسرش  با نخستین  همراه  آرنت  (  Arendt/Blumenfeld 1995) . با هایدلبرگ آشنا شد   1926 در 

  کار روی تاریخ زندگی   ی واسطه آرنت به در برلین ساکن بود.    1929 )الیاس گونتر آندرس( از   گونتر اشترن 

فارنهاگن  هم   (Rahel Varnhagen)   راحل  معضل  خود،  یهودی  هویت  و  با  جامعه  با  شدن  رنگ 

از بازداشتی کوتاه توسط   ای یشه طور ر ه زندگی او را ب   1933 . سال کنار آمد یهودستیزی   تغییر داد: بعد 

های صهیونیستی کار برای سازمان و تعقیب و فرار دوباره،    1940 تا   جا گشتاپو به پاریس گریخت. در آن 

  1941 کرد. در پاریس با والتر بنیامین دوست بود و با همسر دومش، هاینریش بلوشر، آشنا شد. در می 

ابتدا برای  به آمریکا شد. از این زمان او ساکن نیویورک شد و    مهاجرت )همراه بلوشر و مادرش( موفق به  

آلمان مجله  مهاجران  ب  - ی ی  می  (Der Aufbau)   بائو آف در  نام  ه  یهودی  زمانی کار  تا  که  کرد. 

های خاستگاه ،  کسب کرد، »فاقد تابعیت« بود. بعد از موفقیت کتابش   1951 شهروندی آمریکا را در 

با شهرت جهانی بود. در تعداد   ی نویس و دانشمند او دیگر نویسنده، مقاله   1951 در سال ،  توتالیتاریسم 

  رانی سخن ی  عهده گرفت. برای ارائه یکا سمت پروفسور مهمان را به های برجسته آمر زیادی از دانشگاه 

های [ در سال 6شد.] نثارش می   [ و انبوهی از جوایز و بزرگداشت 5کرد] همواره به اروپا و آلمان سفر می 

نیویورک را داشت.    ی جدید تحقیقات اجتماعی مدرسه   ( او عنوان پروفسوری در 1975)  پیش از مرگش 

؛ همسرش  1969 ند: کارل یاسپرس ه بود عبارتی مرشدان او پیش از این از دنیا رفت ش به بهترین دوستان 

 از جهان رفت.    1976 مه ؛ فقط مارتین هایدگر کمی بعد از او در  1970 هاینریش بلوشر 
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  بر افکار  نامتعارفی   سیاسیِ   أثیر هایشان ت از روشنفکرانی بود که از طریق نوشته   ی هانا آرنت تجسد نوع 

نداشتند.  گذاشتند می   عمومی  شرکت  سازمانی  هیچ  در  سیاسی  لحاظ  به  خودشان  ولی  از    آرنت ، 

ی روشنفکری  ی نوعیِ جامعه نماینده   او [  7های سیاسی فاصله گرفته بود.] ی سازمان از همه   1950   ی دهه 

  زنند و آن با مفهوم »لیبرال« پیوند می   ها روح آزادشان را آمریکایی   بعد از جنگ بود که فرهنگِ   نیویورک 

ـ را   ـ  که تا چه حد در سمت راست ایستاده باشند بسته به این  ـ نیز عنوان دشنام برای روشنفکر منتقد  به   ـ

نیز با   (Partisan Review)   پارتیزان ریویو   ی پیرامون مجله   محیط روشنفکری برند.  کار می ه ب 

آرنت   یان . مکاتبات م شدمی   مشخص )معموالً یک نفر(    های سابق مهاجران، یهودیان و کمونیست حضور  

 Arendt/McCarthy)  . محیط ارتی نویسنده، منبع باارزشی است برای شناختن این  ک و ماری مک 

ـ هانا آرنت    ، وجود این    ( با 1995 روش، که در آن ناسیونال سوسیالیسم  [ پرف ی ]کتابی عنوان نویسنده به  ـ

ـ  ی توتالیتر مشخص شده بودند هایی از سلطه عنوان گونه و کمونیسم به   در آرایش رزمی ایدئولوژیکِ   ـ

  سیا شد که از طرف  می   منتشر شماری از مقاالت او در نشریاتی  »زن نقش اول« بود. تعداد بی   جنگ سردْ 

از دالیلی بود که    یکی ی رزا لوکزامبورگ(. این  درباره  پتر نتل   کتاب )از جمله نقد   شدند مین مالی می أ ت 

ـ دشمن جنگ سرد را نپذیرفته بودند و   - ها در غرب، که ایدئولوژی دوست چپ  تحت شرایط    چنین هم  ـ

جدید  کمونیست  ک )مک   سرکوب  حزب  آلمان(آلمان  ارتیسم/ممنوعیت  فدرال  جمهوری  ـ  در  با    ـ

 ی انتقادی بگیرند.  [، از هانا آرنت فاصله 8ای« مخالف بودند] سازی »سرخ« و »قهوه سان هم 

( را داشت. او به این  1944)  شده یهودی رانده هانا آرنت عنوان    ]آثار[ منتشرشده   نخستین یکی از  

  ( Gursگورس ) گاه  وعنوان زندانی ارد عنوان فراری، فاقد تابعیت و به ی شخصی خود را به وسیله تجربه 

  کند ی اساسی »عصر توتالیتر« را مشخص می هنگام او یک نشانه کند. هم در جنوب فرانسه توصیف می 

ـ ها را فصل  ترین دهنده تکان یکی از و  ـ  موضوعیت دارد امروز هم و  ـ  خود توتالیتاریسم در کتاب را  ـ

پایان این    ( در .Arendt 1986: 426 ff)  . ی »مردم فاقد تابعیت« به آن اختصاص داده است درباره 

می  او  بی فصل  وضعیت  یک  »این  قدیمی نویسد:  پرنده   حقوقی  بی   آزادی  امروزه  که  بر است  تابعیتی 

یک عمل بود که    حقوقی قدیم پیامد شرط که بی کند، فقط این پیش فراریان در تمام جهان اعمال می 

  کرد، دیگر درکار نیست... خواسته طرد می طور خود ه ی انسانی ب ی آن خود را از جامعه وسیله ه مرتکب ب   فردِ 

ی متمدن، بربرها را درون خود پرورش داده تنیده درهم کامالً    ی جهانی گویا چنین است که یک جامعه 

شمار انسان را به یک شرایط زیستی  ها بی ی درونی میلیون حال که در یک فرآیند تجزیه   همان   است، در 

اساساً شبیه قبایل  می  از هرگونه تمدن زندگی می راند که  بربرهایی هستند که خارج  یا    کنند« وحشی 

]نازی[ و سازوکار »نابودی    های مرگ که او اردوگاه در پایان کتاب، پس از آن  ــجا  (. در آن 470جا،  همان ) 

ـ  (676جا،  )همان  تحلیل کرد   نیز انسان« و »تحقیر فرد« را   »خطر عظیم ابداعات    دهد که نشان می   ـ
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سطحی توتالیت  است... ر،  انسان  بی   ساختن  گسترش  و  جمعیت  سریع  رشد  عصر  در  ی  وقفه )زیرا( 

گرانه درواقع  ها به معنای مقوالت فایده ای از انسان جا بطور مدام توده در همه   ، وطنیسرزمینی و بی بی 

 (702جا،  همان )  .« شوند می   “ سطحی ” 

در  های قرن بیستم. او  هایی است برای دادن پاسخ به دالیل فاجعه تالش   با  تنیده کار هانا آرنت درهم 

ـ  که روشنفکر مایل بود سهمی داشته باشد در این  مقام  بار  [ یک 9(] 85 :1969)  گونه که آدورنو همان  ـ

ـ  بندی کرده بود صورت  »آشویتس بار دیگر وجود نداشته باشد«. آدورنو اضافه کرده بود: »بربریت ادامه    ـ

اش را ایجاد کرده بودند ادامه پیدا کنند«. این دو مسئله طبیعتاً  که آن شرایطی که بازگشت  مادامی دارد، 

ما نزد   در برده بودند، به تحرک درآورد. »فجایع« جان سالم به   تمامی نسل روشنفکرانی را که از عصر 

ـ های چپ  شویم که آشکارا متفاوت است با تحلیل بحران قرن مواجه می   ی از هانا آرنت با تشخیص  در  ـ

ـ  سنت مارکسیسم  پیوند سرمایه   ـ بر  با جنگ که مبتنی  تفاوت  داری/امپریالیسم  این  بود.  ها و فاشیسم 

عنوان شاگرد هایدگر در ماربورگ و  است که به   آرنت بر تفکر سیاسی    وجودی   ی فلسفه   ثیر مربوط به تا 

»ترسو«  هایدگر  به  نسبت  را  »وفاداری«اش  او  شد.  منتقل  او  به  هایدلبرگ  در  ـ   یاسپرس  حتی   ـ

ـ  1975بندی کرد( تا  صورت   1945چنان که او بالفاصله بعد از  »جنایتکار« )آن  عنوان آموزگارش  به   ـ

 [ 10اش حفظ کرد.] ماربورگی   معشوق   چون هم »فیلسوفی برجسته« و  

سال آ  هشتادمین  بزرگداشت  در  در    گرد رنت  هایدگر    چونهم را  زمان    و   هستی لف  ؤ م   ، 1969تولد 

« کرد. زنده ها را دوباره » ( تفکر پرداخت و این « شور»   چنین هم که به موضوع )و    ای ستود»شورشی« 

ای«  حرفه   کژدیسگی »  ، داد«   ای تن وسوسه ماه به   10مدت  بار به یک   ...   سال پیش  35این که هایدگر » 

)کانت یک   نشان داد ی متفکران بزرگ  توان نزد همه به مستبدان را می   گرایش ؛ »زیرا  آید شمار می به 

ـ [ شاگردان دیگر هایدگر  11(] Arendt 1969: 902« ) . استثناء بزرگ است( هربرت    ، طور مثال ه ب  ـ

ـ  مارکوزه یا گونتر آندرس  هانا   تعلق خاطر   ، وجود   [ با این 12] . رفتار تندتری با استاد داشتند   1945 بعد از   ـ

هایدگر با ناسیونال    ی ی فلسفه رابطه ی  مسئله   ا بود که آشکار زیاد  چنان    ش و اثر هایدگر  شخص    ه آرنت ب 

ای که  ( و شیوه 1926)  زمان   و   هستی لف  [ این پیوند محتوایی با مؤ 13زد.] می   پس را نیز  سوسیالیسم  

ـ تفکرش را    تکینگی کشد،  آرنت مفهوم سیاست خود را از آن بیرون می    ی درباره   فیلسوف   زنی   أمل ت  ـ

ـ  سیاست   [ 14.] سازد برمی   ـ

جامعه  به  هایدگر  در  نقد  و زمان ی مدرن  این صورت است که »فاصله   هستی  و  به  میانگی  مندی، 

همگنان شیوه   چونهم تسطیح   وجود  می das Man)   ی  را  چیزی  آن  به (،  ما  که  علن    عنوان سازند 

جهان    های ی تفسیر ابتدا همه   سپهر   شناسیم. این [ می 15] (Öffentlichkeit)   پهر عمومی[ ]یا س  شایع 
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همه چیز را تیره   سپهر عمومی کند...  کند و با حق کامل آن را پاسداری می دازاین را تنظیم می  تعبیر و  

-Schönherr«)نقل از . دهد آشنا و قابل دسترس برای همگان رواج می   چون هم کند و امر پوشیده را  می 

Mann 2006:19 که در کند شماران را بازگو می معنای بی ( هایدگر با »همگنان« سخنان تهی و بی ،

مندی غایب است.  ی معضالت مهم زندگی مانند مرگ، تناهی و پایان ای درباره آن هر هشیاری و اندیشه 

جامعه  جهان  همگنان«،  بی »جهان  جهان  مدرن،  بی ی  جهان  ) اصالت،  »بیگانگی«  جهان    با مایگی، 

ـ اصالت  های مارکس جوان( است. توصیف هایدگر از این محیط زندگی بی واژه  طور که رودیگر  همان  ـ

بر   ی است شامل »نقد   توصیف   نقادانه از زمانه دارد: این   یآشکارا مضمون   ــ کند کید می تأ   زافرانسکی 

شهری  ای توده  و  دم  ساختن  در  )یعنی  عصبی  عمومی  زندگی  صنعت    چنین هم [،  16کراسی(] و ساختن، 

ـ بخواهی و سطحی«  زدگی هرروزه، زندگی روحی دل رایج، هیجان   مند قدرت نمایش   های مدرن و جنبه  ـ

شان ها و بافت اجتماعی ای زمین، هنوز سنت جایی که کشاورزان در ارتباط با تکه مثالً    محیط زندگی، 

شود، آزادی منحصراً به آزادی و شور تفکر مربوط می   (Safranski 1994: 194)   . زوال نیافته است 

ـ به سوبژکتیویته   کننده امر سیاسی. برای هایدگر تعیین   سپهر اما نه به قانون بنیادی اجتماع و نه به    ـ

 [17کند.] خود را گم می و    شوددر این روزینگی متالشی می   ،اصالتی همگنان است که »انسان« در این بی 

ـ ای  گرایانه به تمدن توده نخبه  - عبارتی نقد بورژوا ای از زمانه، به ه چنین تشخیص بدبینان  طور که  همان  ـ

ـ  کند می   أکید یورگن هابرماس ت  بود... این ایدئولوژی    1920 ی آلمانی دهه   منصبان صاحب »امر مشترک    ـ

مادری، تحقیر تمام  سازی از زبان  وارگی روح، بت ی دانشگاهیان، بت گرایانه نفس نخبه به  شامل اعتماد 

ها در فرانسه و آمریکا آموزش  که مدت  ای بود شناسانه امور اجتماعی، غیبت سمت و سوی نگاه جامعه 

هیلیسم قهرمانانه، هایدگر  ی ن   بار کیفیت رقت ( » Habermas 1989: 16-17)  و غیره.«   شد می داده  

[  18] محفل عمل   ن یونگر، کارل اشمیت و کار، با اشپنگلر، برادرا محافظه  - را با خویشاوندان فکری انقالبی 

می  درباره )همان . دهد پیوند  مطالعاتش  در  لِنک  کورت  محافظه جا(  تاریخ  آلمانی  ی  ـ کاری   ویژهبه  ـ

ـ نشان داده است که این عناصرِ نقد مدرن  ـ  کاران جوان« در جمهوری وایمار اصطالح موج »محافظه به 

، اثر  غرب انحطاط  شوند: کتاب  کسیسم باهم متحد می در نهایت از طریق ضدیت با سوسیالیسم و مار 

اشپنگلر، هم به اُسوالد  و  با طلوع سوسیالیسم  به روی    ی ی »انقالب عبارتی خطر رشدیابنده زمان  سرخ« 

ی آدورنو  ( به ردّیه 474 :1994)  [.رودیگر زافرانسکی 19(] .Lenk 1989: 139 ff)  . آید صحنه می 

عالوه  شود(: » مواجه می   نیز جو  )و به این وسیله با ساختمان فکری آرنتِ دانش  کند علیه هایدگر اشاره می 

رانده بود   ای پیش را به گونه   “ سنت فلسفی ” ای هم علیه فیلسوفی وجود داشت که  کینه   ، رَد سیاسی   بر 

جامعه  گویی  بزرگ که  این  روانکاوی،  و  نداشته شناسی  وجود  فلسفی،  روح  مخالفان  این ترین  اند. 
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نسبت    توجهی و حتی تحقیر هایدگر بایست آدورنو را خشمگین کرده باشد... آدورنو بی انگاری می نادیده 

 « . کند هایدگر برمال می   “ گرایی شهرستان ” عنوان  مدرنیته را به   “ علمی ” این استاندارد  به  

 اهمیت   تشخیص انتقادی زمانه توسط هانا آرنتْ   در گفتمان توده، که همواره گفتمان نخبه هم هست،  

؛ زیگموند  نداخت راه ا گوستاو لوبن به   ( اثر 1895)  ها شناسی توده روان   را [ این گفتمان  20مرکزی دارد.] 

  ( 1930)  ها قیام توده گاست با  و اُرتگا یه   (1921)  واکاوی من ای و  شناسی توده روان فروید با  

فرهنگی   ی موج بدبینانه   چون هم   قرن بیستم   آثار و متمایز ساختند. گفتمان توده در    ند راند را به پیش   آن 

بحث    ، طور مثال ه شویم: ب مواجه می نیز  این ما با این گفتمان در چپ    عالوه بر اما  بینادین رقم خورد.  

اشاره   ای اعتصاب توده  به نقش پیش های بی یا  توده ها توده ی » روانه شمار  تاریخ. گفتمان  در  ی  « 

ـ ها به سیاست واکنش نشان داد  کارانه، بطور دفاعی به هجوم توده محافظه  فرانسه تا    1789از انقالب   ـ

اعتصاب  و  عمومی  رأی  حق  برای  کارگری  جنبش  در  توده   های مبارزات  بیستم  قرن  ابتدای  در  ای 

)پیشاهنگ(   ی توده و رهبری رابطه   از این لحاظ، روسیه(.    1905نه فقط در انقالب  و  ای گوناگون ) کشوره 

با  )به نیز  نزد چپ   ای موضوع  شناسی توده کند. روان می   ایفا   ی حزب( نقش مهم   از   لنینی برداشت  ویژه 

 موضوعیکند،  بینی می پیش دهند  نمایش می سیاست را  های انبوه که  رسانه از طریق  را  ها  دستکاری توده 

ـ آدولف هیتلر در »نبرد من«  مثالً    که  ـ  با توجه به گوستاو لوبن  ـ تر  دقیق   بررسی   [ 21.] پروراند در سر می   ـ

ی ما هرچه  گرایانه در آگاهی مسلط زمانه گیری نخبه بود؛ چراکه جهت سودمند می   در جزییات   این گفتمان 

ای، ورزش،  اپ، توریسم توده های جمعی، فرهنگ پ هنگام رسانه که هم حالی شود، درگیر میجای   تر بیش 

 اند.به واقعیت زندگی بدل شده   تر بیش یا  نفر  میلیون   20شهرهایی با  آمد، مصرف و کالن و رفت 

ـ  ی »مدنی« نزد گرامشی این چالش را بازتاب  ی »سیاسی« و جامعه جدایی جامعه  ـ برای چپْ جامعه 

شود برای مبارزه جهت مشارکت و آموزش و به قصد بهبود شرایط زندگی  تبدیل به میدانی می ـ  ـ دهد می 

. کنند تر، این کارگران مزدبگیر هستند که در شهرهای بزرگ مدرن زندگی می ها«. بطور دقیق و کار »توده 

یند فروپاشی  فرآ   در حکم   را   سیاسی   فضای   زتعریف با سان  و بدین اجتماعی شدنِ امر سیاسی    کاران محافظه 

های این گفتمان از جانب راست هستند.  شدن و بوروکراسی کلیدواژه ای وری، توده ا : فن دهند می تشخیص  

سازیِ کار برد: »سیاسی  ه به این معنا ب   1933 از   پیش « را  تمام  و  ام »دولت ت   اصطالحمثالً    کارل اشمیت 

”دولت  مندی بلکه از ضعف تبدیل به  نه از نیرو و قدرت تکثرگرا  دازاین انسانی«. »یک دولت حزبیِ    کل 

دولت شود؛  می تمام“   و  تام  تمام    این  می   سپهرهای در  دخالت  تمام  زندگی  مطالبات  باید  چراکه  کند، 

ذی گروه  به   نفع های  سازد.  برآورده  اقتصادرا  ›عبادتگاه‹  به  باید  او  قدم    تاکنون   ویژه  دولت  از  رها 

به و دم   (Schmitt 1985: 340, 342)  « .  بگذارد...  برای چپ  از طریق دو  کراسی  تاکنون  هرحال 
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ها و نهادهای خودگردانِ جامعه، و  ها از طریق شکل مشارکت سیاسی توده  (1است:  شده    تعریف معیار  

  کراسی اجتماعی و عمومی( و دم ی حق رأی  مندی دولت به عالوه )قانون   کراسی صوری و در پیوند با دم  (2

کراسی و [ به عبارت دیگر: آزادی، که با دم 22)به معنای حقوق اجتماعی بنیادی شهروند در مقابل دولت(.] 

 [  23تعلق دارند.]   دیگر یک حل »مسائل اجتماعی« به  سیاسی و حقوق بنیادی در پیوند است، و راه 

دان بر شرکت فعال در امور عمومی را تضمین آزادی برای هانا آرنت این معنا را داشت که حق شهرون 

دهد. »آرنت از  کارانه را رواج می سازی امر اجتماعی تردید محافظه هرحال در مقابل سیاسی کند. او به می 

زندگی  را  این  داشت«،  کمی  انتظار  اجتماعی  امر  می نامه سپهر  او  -Young)  . گوید نویس 

Bruehl1991: 359)   ،این لحاظ به   از  او،  او آن مفهوم »اقدام«  پراکسیس، که  اثرش عنوان  در    را 

چه  اندازهای هنجارینِ »آن تاریخی و چشم   های تجربه دهد،  می   بسط   [ Vita Activa]   زندگی فعال 

جا  ( دقیقاً همین Habermas 1984: 404)  . کند نامیم، بیان می کراسی مشارکتی« می و را ما امروز دم 

طور مثال در  ه )ب   فهمد را می   کراسی رادیکالِ آنوی دم الیستی و برنامه آرنت نقش جنبش کارگری سوسی 

هم  شوراها(.  برنامه شکل  این  او  »خواسته هنگام  از  را  سیاسی  جنبش ی  اجتماعی«  و  اقتصادی  های 

ـ (؛ زیرا Arendt 1981: 210/211)   کند کارگری جدا می  ـ  بنابر دریافت او  ـ ی تحکیم یک برنامه   ـ

 [  24کند.] اقتصادی و اجتماعی برای برابری، آزادی را نابود و راه را برای توتالیتاریسم باز می 

 کندی توتالیتر« بخشی وجود دارد که روشن می های سلطه ی »عناصر و سرچشمه در پایان کتابش درباره 

ار هایدگر، و از طرف دیگر به گفتمان  از یک طرف به افک   آرنت درک و تشخیص زمانه نزد    تا چه اندازه 

ها اندازد و آن های توتالیتر می راحتی به دام جنبش های مدرن را به چه انسان مدرنِ توده متعهد است. »آن 

ب  سلطه ه را  برای  می خوبی  آماده  توتالیتر  همه ی  در  افزایش   جا، کند،  گویی  رهاشدگیِ  این  است.  یابنده 

که هرکس  طوری ه گسلد، ب می  هم  دهد، از هم پیوند می ها به را در بحران   ها ی آن چیزهایی که انسان همه 

ی توتالیتر ی آهنینِ وحشت که دستگاه سلطه چیز اعتماد ندارد. تسمه از دیگری جدا شده و دیگر به هیچ 

بند با آن توده از  آخرین   چون همکشاند،  رهیده می   هایی را که سازماندهی کرده است، به یک جنبش 

ی  رسد که صاحبان قهر توتالیتر با آن هواداران خود را آماده به نظر می   “ روحسرد و بی” اه و منطق  گ تکیه 

می شنیع  کارها  به ترین  که  کنند؛  چیزی  تنها  است   کم دست عنوان  اعتماد  آن  به   Arendt)  « . هنوز 

آلمانی و   (729 :1986 از فاشیسم  عِلّی)تاریخی(  استنتاج  برای یک  آرنت کوشش  در مرکز تأمالت 

توده  انسانِ  وجودی  »رهاشدگیِ  تز  بلکه  نداشت،  قرار  بی استالینیسم  به  که  مدرن  و  ای  جهان  ارزشی 

  افراد اصلی    ی خصیصه »   (Heuer 1987: 84)   . ، قرار داشت « فروپاشی فضاهای سیاسی منتهی شده 

بودن ریشه ارتباطی و بی گری یا حماقت و نداشتن آموزش، بلکه بی ای نه وحشی ی تودهدر یک جامعه 
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توده   (Arendt 1986: 513)  « . است  یک  شرایط  تحت  جهان  نقاط  تمام  در  امروزه  شدن   ای »ما 

می روندهپیش  زندگی  اجتماعی  ساختارهای  تمام  برابر  ی  در  را  بدتری  یا  بهتر  مقاومت  که  کنیم، 

 (505جا،  همان )  « . کنند فراهم می   ای سنتی، سیاسی و اجتماعی ه بندی صورت 

توتالیتر، که عناصر اساسی سلطه   های سرچشمه  به قرن    اش در ی  ایدئولوژی و وحشت هستند،  نهایت 

زمان  ای هم ی توده ی طبقاتی به جامعه گردند: برای آرنت انحالل دولت ملی و تبدیل جامعه بازمی   نوزدهم 

دانان مکاتب مختلف . تاریخ آیند به شمار می های پیدایش یهودستیزی، امپریالیسم و نژادپرستی  شرط پیش 

ر قرن بیستم )بیش از همه [ زیرا د 25ها مناقشه خواهند داشت؛] بودن این طرح ی پذیرفتنی همواره درباره 

های ملی بدون شک های ضداستعماری( سیاست قدرتِ دولت در جنبش  چنین همدر دو جنگ جهانی، و  

آیا ویژگی فاشیسم   که   بود می   نیز رو پرسیدنی  دست آورد. از این ه  ی از قرن نوزدهم ب تر بیش معنا و اهمیت  

ازجمله به این دلیل   ــ کرد  ها« درک از این »بنیان واقع    توان در آلمانی و یا حتی استالینیسم روسی را می 

روشنایی  برای  آرنت تالش  هانا  نزد  استراتژی  که  به  بین طبقات، بخشیدن  قوا  تناسب  و  های سیاسی 

توتالیتاریسم او در   ی نظریه [  26های توتالیتر در اروپای قرن بیستم وجود ندارد.] نقش دولت و دیکتاتوری 

بسی  سیاسی  تأثیر  سرد  به جنگ  حال  این  با  داشت،  زیادی  » ار  و  نظریه عنوان  فاشیسم  توضیح  در   »

توتالیتاریسم خود را بر رخدادهای تاریخی تحمیل کرده    ی نظریه استالینیسم ماندگاری نداشت؛ زیرا »او  

های معتبر و درخشانی واکاوی با این حال تحلیل او تا امروز شامل تکه   (Augstein 2006)  « . است 

ی ارتباط »نژاد و بوروکراسی«  درباره   چنین هم   و   در مورد نقش یهودیان و یهودستیزی در قرن نوزدهم 

 [ 27پردازد.] سیاست امپریالیسم انگلیس در آفریقا می مثالً    است، که او به آن در بخش »امپریالیسم« 

ساختارها البته   از  موضوع  انتخاب  با  را  خود  محافظه آرنت  بحرانِ  گفتمانِ  دهه کارانه ی  جدا    20 ی ی 

ـ کند. اثر او  می  ـ  طور که در ابتدا تأکید شد همان ـ توتالیتاریسم و برای آزادی هدیه شده   با به مبارزه    ـ

ـ اش »رفتار با جهان«  است. نوشته  ـ  بود با اشاره به گوته گفته  زمانی  طور که او  همان  ـ »نه مثبت نه    ـ

نقد تضادهای مدرنیته، یا عصر    (Young- Bruehl 1991: 265)   . انتقادی« بود کامالً    منفی، بلکه 

شوند، به این معنا رادیکال  رسند و منفجر می واقع به نهایت می   ر های توتالیتر قرن بیستم د نو، که در نظام 

به  وبر  ماکس  که  بندگی«،  فوالدی  »پوشش  از  هم  خیلی  نقد  این  نتیجه است.  فرآیند عنوان  ی 

پیش عقالنی  مدرنیته  »جهان  سازی  تشخیصِ  از  یا  نیست،  دور  بود،  کرده  که  شده مدیریت بینی   »

نه    انسان تک ساحتی ، و بعداً هربرت مارکوزه در  روشنگری دیالکتیک  هورکهایمر و آدورنو در  

 تثبیت و »پایان«اش نقد کرده بودند.  چون هم داری، بلکه  عنوان رفع تضادهای سرمایه به 



1303 
 

]کتاب[   فصل  فعال آخرین  )   زندگی  کارکن«  »حیوان  پیروزی  تأکید Animal Laboransبر   )

شود« و  ی شاغالن دگرگون می اش به جامعه ی انکشاف مرحله ی کار در واپسین  کند؛ زیرا »جامعه می 

می  را  خودکار«  »کارکردن  سکوالریزاسیون   (Arendt 1981: 314)  . طلبد این  طریق  از  مدرنیته 

ـ )نیچه: خدا مرده است!(    دهد خود تشخص می به  جهانیت که همراه عصر نو شروع  اما، »در واقع بی   ـ

شناسد ی جامعه فقط یک چیز را می ی پایانی توسعه (. مرحله 312،  جا )همان   است«   سابقه شود، بی می 

ـ (  313جا  )همان   شده« »بشریت اجتماعی  . البته بود   به تمام معنا منفی   یای برای هانا آرنت یک اتوپ که    ـ

شدن  ای سازی، توده آوری، صنعتی بیند که با فن ی مدرن را می جامعه   ی توسعه او در این امر گرایش مسلط  

ای وجود ندارد و بوروکراتیزه شدن و غیره پیوند خورده است. در این نقطه ظاهراً دیگر امر امیدوارکننده 

«  منفی   ای کردنی نیست. »اتوپی عام( فراموش طور کلی: »اردوگاه« و قتل ه )ب   و وحشت ناشی از آشویتس 

های دمکراتیک صوری جوامع  نظام   چنین هم   ، بلکه به این ترتیب فقط با نظام توتالیتر پیوند نخورده است 

های تخریب یک فرهنگ  رو هانا آرنت به نشانه کند. از این یافته را تهدید می داری صنعتی و توسعه سرمایه 

ـ کراتیک در آمریکا با حساسیت و  و سیاسی دم  ـ  عنوان مهاجر به  ـ دهد: به حشت واکنش نشان می با و   ـ

و ابتدای    1960 ی ، به جنگ ویتنام و افتضاح واترگیت در اواخر دهه 1950 ی ارتیسم در ابتدای دهه ک مک 

ن نیز نابودسازی امر سیاسی تعیّ   سیاست نابودسازی و   ی واسطه به [ بحران قرن بیستم  28.] 1970 ی دهه 

 ( Breier 1992: 23) . کند مضاعف پیدا می 

  و  ی مدرن و سیاست مدرن، هانا آرنت مفهوم سفت ی تحول جامعه بدبینانه کامالً  انداز برابر این چشم در 

ی »دختر مأیوس ارسطو« بودن را برایش به ارمغان  نشاند که آوازه می بر سخت سیاست هنجارین خود را  

  چون هم بایست  شود که می چنین فهمیده می فلسفی سیاست    تأمل (.  Fritz Vanahme 1993)  آورد 

  ی انقالبدرباره را در پایان کتابش    او آن   ؛ های مسلطِ توسعه را روشن سازد پرتو نوری، تیرگی گرایش 

  آرنت(.  Arendt 1963: 362چنین تعریف کرد »از ظلمت مخلوق به روشنایی امر انسانی رسیدن« )  

دیگر کسی   باستان داند: »از دوران  معنای سیاست آزادی است«! اما او دقیقاً می کند که » قاطعانه ادعا می 

و عملی، امر    نظری بر این نظر نیست که معنای سیاست آزادی است؛ )زیرا(... در عصر جدید، به لحاظ  

 ای برای تأمین زندگی جامعه و محافظت از بارآوری تحول اجتماعی آزاد« )اعتبارعنوان وسیله سیاسی به 

رابطه بین جامعه و سیاست   جا دوباره ما با تنشدر این   (Arendt 1993: 28/30)  « . داشته است(

سیاست، تخریب   - کند. قرن بیستم قرن نا سیاسی او را متأثر می  - های فلسفی شویم که تحلیل مواجه می 

ـ ها است که  ها و انقالب سیاست توسط قهر است. این قرن جنگ  ـ  ها ی مشترک آن خصیصه  ـ »در    ـ

و رو به خارج  ارعاب ها رو به داخل های توتالیتر که ابزار آن ویژه دیکتاتوری ه ب ، نشان خشونت قرار دارد« 

ـ   1970 »قدرت و خشونت« در سال   جستار در    (123ـ 124جا  )همان  . جنگ است  ی زمینهاکنون در پس  ـ
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ـ  های دانشجویی در جهان جنگ ویتنام و شورش   دیگریک کند که قدرت و سیاست به  او تأکید می   ـ

  مداراپذیریاند؛ زیرا قدرت »به جوهر تمام اجتماعات دولتی/کشوری تعلق دارد«. قدرت تنها به  متعلق 

 چونهم ی خشونت است،  باشد. ترور عنصر سلطه   مداراپذیر تواند  گاه نمی نیاز دارد. خشونت برعکس هیچ 

ـ یابد. این امر  سازی که سرانجام خود را در بمب اتم می گسترش تسلیحات و نظامی  توصیف خود   بسان  ـ

مدرن جامعه  ـ  ی  به هم   ـ و  انکار  است زمان  پیشرفت  مفهوم  بنیادی  نشناختن   Arendt)  . رسمیت 

1970: 82 [)29  ] 

نتیجه پیش  است.  آزادی تفکر  آرنت  برای هانا  آزادی سیاسی  این شرط  رَد تمامی    امر   ی  از همه  پیش 

برند؛ به این وسیله او قبل از هر چیز به اش را از بین می های سیستمی« است که سوژه و آزادی نظریه » 

ـ   رسد می   شناسی دانش« »جامعه   و نیز ی هگل  فلسفه  ی مارکس  ماتریالیسم تاریخی و گزاره به    از جمله  ـ

بر  انسان این   مبنی  آگاهی  نه  »این  هستی که  که  می هاست  تعیین  را  به شان  بلکه  هستی  کند،  عکس 

( آزادی سیاسی به معنای دسترسی آزاد MEW 13: 9)  « . کند شان را تعیین می شان آگاهی اجتماعی 

شمار )مفهوم منافع که به  گیری نظر حاصل فرآیندی است که در آن نظرات بی به اطالعات است. شکل 

کند( در  قشی ایفاء نمی ی خود از شرایط بازتولید اجتماعی منتج شده است، برای او در این رابطه ن نوبه 

رسند. شرط بنیادی یک ی اقدامات سیاسی به انجام می باره انداز تصمیم در با چشم   یک بحث عمومی 

»حکومت  فقط  آزادی  اساسی  محدود«   ی قانون  قدرت  بلکه به   یا   با  نیست،  قانونی  دولت  عبارتی 

»بحث گوهر واقعی    (Arendt 1963: 281)  « . »حق)شهروند( در مشارکت فعال در امور عمومی است 

 ( Schäfer 1997: 146)نقل از   « .سازد(زندگی سیاسی را )می 

تحلیلی یا حتی ماتریالیستیِ هانا آرنت به مفهوم امر سیاسی   ـ آلیستی و نه تجربی  ه اید   ـ هنجارین    رویکردِ 

پیش از هرچیز    زندگی فعال گرداند. »برای یونانیان  شهر یونانی بازمی آل دولت او را به درخشندگی ایده 

ها بودند که به ارضای  شده در فعالیت . کار و تولیدکردن ضرورت تنیده عمل زندگی سیاسی بود، زندگی  

شهر را تأسیس و محافظت  یا پراکسیسْ دولت   عمل که  کردند، درحالی انسان خدمت می نیازهای مادی  

»اقتصاد« Young-Brühl 1991: 442)   « . کرد می  برخالف   )   (oikos محدوده« دولت (  شهر  ی 

ی سیاسی تعیین شده قلمرو آزادی« بود، یعنی برای فیلسوفان یونانی »جایگاه آزادی منحصراً در حوزه 

ایده Arendt 1981: 33)   « . بود  این تصویر  دولت (  از  به آل  برابر شهر طبعاً  در  بازبینی   سختی  یک 

می - انتقادی  تاب  با   آورد.)مقایسه تاریخی  تصویر  در  او    (.Canfora 2006: 34 ff  کنید  این 

ـ که به این دلیل نزد او انقالب »خوب«    گنجاند هم می را  (  1776)بعد از    )تاحدودی( انقالب آمریکا در   ـ

ـ  پاریس   1789  ]انقالب[   مقایسه با  طور جدی با حاکمیت مردم،  ه که این انقالب ب را  رسد، چنظر می به   ـ
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گیری نظر درگیر گو و شکل و ت بحث و گف تقسیم قوا، فدرالیسم و سرانجام با اهمیت فضای عمومی برای  

ـ   وق بشر نشاندن حق  کُرسی  ، به 1793 بوده است. در مقابلْ تالش انقالب فرانسه بعد از  پیش از همه    ـ

ـ   حقوق شهروندی برابر   تر از ی برابری فرا برنامه  از طریق قهر، درنهایت »روح آزادی« را خفه کرده    ـ

 (.Arendt 1963: 183 ff)   . است 

به  آرنت  می هانا  دولت خوبی  یک  رویای  که  ایده داند  به شهر  » آل  آزاد   همبستگی عنوان  افراد  آزاد« 

های برابر تعیین کند. نسان ا   شهرِ انداز یک دولت م حاکمیت مردم را در چشمتواند مفهو وجه نمی هیچ به 

ـ گفتمان توده   ی  متضمن مفهوم نخبگان هم هست؛ و نقد آرنت به جامعه   ــ نقداً  حتی به بیان نیامده  ـ

های  با گرایش   چنین هم )سوسیالیستی( برابری، بلکه    فقط متضمن چالش با ایدئولوژی ای همواره نه توده 

اجتماعی سطح هم  مدرن  و  است.] ساز  می 30شدن  نتیجه  این  به  او  ترتیب  این  به   ] ( مورد   که رسد  در 

با واقعیت برده   ی و جامعه   باستانی شهر  دولت  آن  به  دارانِ  آزادی، »تمایل  ها منطبق است( که موضوع 

شود. پیش برده می ( و مشارکت در بحث عمومی توسط یک گروه نخبه به 355 :1963)  آزادی عمومی« 

گوید، کی به این گروه گزیند؟ چه کسی می چه کسی این گروه نخبه را برمی ” پرسد:  درنگ می »او بی 

ـ « “ تعلق دارد   های الیگارشیک سلطهفهمد که با شکل او طبعاً »امر ناخوشایند در این مفهوم« را می  و  ـ

است  دولتی    (355جا  )همان . همبسته  در یک »شکل  آزادی  این وصف  عالی اشرافی با  محافظت  «  تر 

درباره می  او  که  کتابش  شد،  پایان  در  آن  انقالب درباره ی  عمومی، می چنین    ی  »آزادی  نویسد: 

ی قلیلی خواهد افتاد که در  بودن برای امور همگانی سپس به دوش عده  گو خوشبختی همگانی و پاسخ 

ی  ها به هرحال گروه نخبه ن »آ   (.ff 161 :1999«) . های اجتماعی و شغلی به آن تمایل دارند تمام الیه 

اش...، در خدمت آن  تواند ادعا کند که انجام دادن وظیفه سیاسی یک کشور هستند، و هیچ دولتی نمی 

که هانا آرنت  (. این 359  جا دهد«)همان ها را در اختیارشان قرار نمی نیست و فضای عمومی مناسب آن 

نخبگان چرخشی جدید   ی نظریه به این  کامالً    ، دهد می   بسط   ی انقالب درباره این تأمالت را در کتابش  

های اروپایی عصر  و پیش از همه نظام شورایی در انقالب  ــ ی انقالب  ای که بر عهده دهد: وظیفه می 

ـ  جدید   [ 31کردن این گروه نخبه است.] گیرد، انتخاب قرار می   ـ

ـ کشاند جا می سیاست، هانا آرنت را به آن آلِ مفهوم ایده  ـ ن هنجاری تعیّ  از قاطع  سان، پافشاری بدین  و  ـ

، سخن بگوید عنوان »امید«  که از انقالب به ــ   غافلگیرانه در افکارش باشد   یرسد این چرخش نظر می به 

های عصر جدید را )و این پیش از همه به  ( تاریخ انقالب 1963«) ی انقالب درباره اگرچه او در اثرش  

  « انقالب مجارستان » نگرد.  انداز منفی می در چشم   تر بیش ربوط است(  های پرولتری قرن بیستم م انقالب 

ین  که ا گمان کرد  خوبی  ه توان ب می   ؛ امید« داشت سوسوی  » پافشاری بر    این اهمیت بزرگی در   1956 در 



1306 
 

از   که سرانجام   بوده  هایی به جنبش خیرمقدم    انقالب  سوسیالیسم   نظام سال بعد به فروپاشی   30  بیش 

یا انقالب   1960و  1950 های های ضداستعماری دهه . انقالب در اروپای مرکزی و شرقی انجامید دولتی  

های  ای و رژیم ی توده اند. جامعه البته از جانب هانا آرنت مورد توجه قرار نگرفته   1957- 1958کوبا بعد از  

ـ توتالیتر   ـ  بر امید آرنت   بنا  ـ شوند که معموالً فقط  ایی به چالش کشیده می ه همواره از طریق انقالب   ـ

در  آزادی« را  - در - عمل ی  ها[ »تجربه ]انقالب   بخشند. این به روح آزادی واقعیت می   اندک   مانی ز برای  

آرنت    (40 :1963). د گذارن می اختیار   بافتار هانا  این  می   در  را کشف  شوراها  زمان    که   کند اهمیت  از 

انگلس  بعد   1648 در   تان انقالب  نام   به  متفاوتبا  در اندام   چون هم ،  هایی  پایین«،  های خودگردانی »در 

های انقالب فضای آزادی  . این اندام به وجود آمدند   کار، در ارتش و در نهادهای دولتی   کمون، در محل 

  ی سویی به واسطه ایندگی مردم که از  ها »بنابر ذات خود ضدحزبی هستند، یعنی خالف نم سازند؛ آن را می 

و  واسطه   منافع طبقاتی  به  دیگر  جهان ایدئولوژی   ی از سوی  یا  می ها  بینی ها  گیری جهت شوند،  تعیین 

 ( Heuer 1987: 106کنند.«)نقل از  نمی 

گیری کنند... من  خواهند تصمیم گوید »شوراها می ها می آن  ی باره در  1970در سال  ای در مصاحبه  آرنت 

« او در این  . کنم در این جهت )یک دولت شورایی( امکان ایجاد یک مفهوم نوین دولت را مشاهده می 

را تکرار می  تز خود    بگان نخ تا    پذیر است امکان   انتخابی یک فرآیند خود   طریق این  به  که »   کند مورد 

در این حوزه    (Arendt 1970: 133)  « . ، ایجاد شوند ... که به امور عمومی تمایل دارندواقعی   سیاسی 

های عصر جدید مطلقاً  های مشابه شورا( در انقالب نقش شوراها )یا سازمان   پیرامون ی اساسی  العه مط   نیز 

در  را  سربازان  و  نقش متضاد شوراهای کارگران  فقط کافیست  شود؛  به تأیید تزهای هانا آرنت منجر نمی 

آلمان   نوامبر  ی  اندازه های عصر جدید از جانب آرنت به انقالب ی اجتماعی  . هسته به یاد آوریم انقالب 

نمی  قرار  توجه  مورد  به 32گیرد.] کافی  که    ، هرحال [  است  انقالبی  در  درست  فرآیندهای  تمام 

این تضاد    ، دیگر سوی  و دگرگونی عمیق مناسبات قدرت اجتماعی در    از یک سو سازی رادیکال  کرات و دم 

سازمان  هم بین  )که  پایین  از  خودگردان  هدف ز های  مورد  در  عمومی  بحث  برای  چارچوبی  و مان  ها 

ساخته  دولتی  حزب  یک  توسط  درنهایت  )که  دولتی  قدرت  تمرکز  و  کردند(  ایجاد  انقالب  مسیرهای 

ی این تضاد را  اثر هانا آرنت معضالت پیچیده اما . رخ داده است ( را با شدت کم یا زیاد و پُرتنش شود می 

نه برای عدالت  و  کند  ناتمام« که فقط برای آزادی عمل می   ی »انقالب   برداشت او از کند؛ زیرا  روشن نمی 

 های جدید قرن نوزدهم و بیستم نیست. انقالب   های پیچیدگی اجتماعی، متناسب با  

بود،    انقالبی   (Storlokken 2006تأثیر »نظرات رزا لوکزامبورگ« ) رو این تز هم که او تحت ازاین 

شود که  هاینریش بلوشر اشاره می   ش معموالً در این رابطه به همسر   کننده نیست. قانع کامالً    به نظر من 
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حال  هر  کمونیست شرکت   ، پرولتر   به  حزب  عضو  و  )»اسپارتاکیست«(  نوامبر  انقالب  در  آلمان    کننده 

لحاظ  ( بوده است. بلوشر در واقع زمانی که در پاریس با هانا آرنت آشنا شده بود، به KPO) )اپوزیسیون( 

آرنت کامالً    و سیاسی   نظری  با هانا  بود، چیزی که مکاتبات  بُریده  مارکسیسم/کمونیسم  و  1996)  از   )

کنند. در مقابل نیویورک آن را تأیید می   کالج بارد های بلوشر در  رانی سخن های  نوشته بعضی از دست 

حلیل ت اجتماعی و   - ی تر در مقابل تفکر جدید علمکُلی ، یا  مارکسیسم ی  نظریه تاریخ    و نیز کار مارکس  

هانا آرنت وجود دارد که با درک او از    ی در اندیشه ساختاری    مانعی اساساً ،  سیاست   ماتریالیستی  - انتقادی 

« راه خواهند  زمان و  هستی  ها دوباره به هایدگر و » فلسفه و آزادی تفکر همبسته است. واکاوی بنیان 

 برد.  

ی مارکسیسم  در باره   ی ( روی کتاب 1956و    1952های  )یعنی بین سال   توتالیتاریسم آرنت بعد از کتاب  

کرد  در    ( Young- Bruehl 1991: 384 ff)   . کار  کار  این  نتایج  از  فعال بعضی  ،  زندگی 

. البته چالش با مفهوم  منتشر شدند   بین گذشته و آینده   جستارهای   و مجموعه   ی انقالب درباره 

تولید    نظام س از  مارک   دهد که آرنت تحلیل نشان می   زندگی فعال ی تاریخ او در  مارکسیِ کار و فلسفه 

بخشی  [ بازگشت به اثر سه 33عبارتی درک نکرده است.] دارانه و کار مزدی را نشناخته و به کاالیی سرمایه 

ی  جامعه  واکاوی   گزین جای تواند نمی عنوان فعالیت فارغ از کار( کار، تولید و پراکسیس )به   یعنی  ارسطو 

برابر مفهوم    جا دوباره همان مانع فکری در این   . در شود دارانه و تضادهایش  ی کار سرمایه یافته توسعه 

آن    لحاظ تحلیلی و مفهومی بر به   هرگز   آرنت که  مانعی  کند،  قد علم می   اجتماعی بندی  صورت   یا جامعه  

شد:  خرسند می   سرمایه در جلد سوم  ی مشهور مارکس  بایستی از گزاره غلبه نکرد. درواقع هانا آرنت می 

بیرونی پایان پذیرد؛    اقتضاء ضرورت و    مقید به   شود که کار می   آغاز   هنگامی   واقع فقط به آزادی    قلمرو » 

تواند در  ...آزادی در این قلمرو فقط می قرار دارد ی سپهر تولید مادی  سو فرا ماهیتش    به   بنا   قلمرو   این 

اقالنه تنظیم  ع با طبیعت  را   وساز خود ، سوخت کنندگان همبسته شده، تولید این باشد، که انسان اجتماعی 

ند...  باش کور    ی قدرت   چون هم آن    ی که تحت سلطه جای آن ه کنند و تحت کنترل جمعی خود درآورند، ب 

  انسانی   نیروهای انکشاف    یعنی   ماند. قلمروی واقعی آزادی اما این همواره قلمرویی از ضرورت باقی می 

تواند بر آن قلمروی ضرورت  تنها می   گرچه   شود، آغاز می   هدفی در خودْ فراسوی این قلمرو   چون هم 

آرنت این    ( MEW 25: 828« ) . ای است روزانه شرط پایه   اش شکوفا شود. کاهش کار بنیان   چون هم 

نشده نزد مارکس  ی تضاد حل کننده کند که این مشخص ( اما ادعا می 95 :1981)   شناسد گفتاورد را می 

ی رهایی انسان از کار  »ضرورت طبیعی ابدی« درک کرد، با این وجود وظیفه   چون هم است که کار را  

 اشتباه است!   اساساً را به انقالب پرولتری محول کرد. این تفسیر  
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پردازد جامانده از آرنت وجود دارد که در آن او به تأیید »ایدئولوژی سرخ« می ه ای در ماترک ب اکنون نامه 

دارند، »درحالی کامالً    ی ا »شجره که   ]فاشیست ای که قهوه محترم«  آب و ها[ کم ها  از  کنار    ی راهه بیش 

این او به جنبش کارگری سوسیالیستی  بر  عالوه   (Heuer 1987: 48-49« ) . خیابان بیرون آمده بودند 

ـ اولیه حق داده بود که   ـ  با افکار شورایی  ـ از سیاست عمومی پرداخته بود.   ی کل ایجاد ش به تالش برای    ـ

های  کند که از انقالب ( »طبقه کارگر اروپایی« را تأیید می 210/11 :1981)   زندگی فعال در  آرنت  

باشکوه   1956تا    1848 از  »یکی  به  )مجارستان(  امید  »که  است،  نوشته«  را  فصل  تنها  شاید  و  ترین 

طلوع  می بارآوری  غرب  مردم  به  را  این  کننده  می ش نظر  دهد«.  هم  پیشنهاد  یک   : شود امل 

یک نظام شورایی«.    بااعتبار و ناامیدکننده نزد مردم  حزبی اروپایی موجود و بی   نظام کردن  گزین جای » 

می هم  تکرار  را  خود  تز  او  رادیکال »انقالبی   که   کند هنگام  در  کارگری...  جنبش  مطالبات  گری  بودن 

خورد(، آن جایی است که با ادعای چشم )می  ر آن به اقتصادی و اجتماعی )نیست(، بلکه تنها چیزی که د 

دلی او با رزا لوکزامبورگ هم قابل فهم  گذارد.« در این رابطه هم یک شکل دولتی جدید پا به صحنه می 

انباشت  هم در ]کتاب[    لوکزامبورگ برای آرنت »غیراُرتدکس« بودن    (Arendt 2006)   . خواهد شد 

عنوان  به را  ها او تز مارکسی »انباشت اولیه«  در آن او  و هم در تحلیل امپریالیسم جالب است که    سرمایه 

لنینی    ی نظریه نقد لوکزامبورگ به  آرنتْ  [ بدیهی است که  34داری را رد کرده است.] تاریخ سرمایه پیش 

؛ مطالبی کند ته می برجس سرکوب آزادی در انقالب روسیه    ی را درباره اش  انتقادی   اظهارات   و نیز حزب  

ی ها خانواده   محیط در زندان به تحریر درآورده بود. از این گذشته آرنت مجذوب    1917 که لوکزامبورگ در 

می یهودی  لهستان  در  رزا االصلی  که  و    شود  بود،  گرفته  ریشه  آن  از  به    طور مشخص به لوکزامبورگ 

ای رزا لوکزامبورگ در  ام او از موضع حاشیه کند. سرانج اشاره می   ش ی عاشقانه بین رُزا و لئو یوگی رابطه 

( بود که  1924 عنوان دبیر حزب کمونیست آلمان در برد. این روت فیشر )به جنبش کمونیستی هم نام می 

به هرحال   (Abendroth 1976: 72)   .بود   یده »لوکزامبورگیسم« را »سفلیس در جنبش کارگری« نام 

[ متنی که ما به  35ای با اثر رزا لوکزامبورگ به چالش نپرداخت.] طور واقعی و پایه دانشمند به   تِ هانا آرن 

ی لوکزامبورگ اثر پتر نتل در  نامه کنیم، مربوط است به مرور انتقادی خیلی خوب زندگی آن استناد می 

 نباشت سرمایها دوبار در بخش امپریالیسم در پانوشت از  توتالیتاریسم کتاب  آرنت در . 1961سال 

می نقل   لوکزامبورگ  کتاب  36د.] کنقول  در  آرنت  انقالب درباره [  به   ی  را  مناسب هیچ موقعیت  وجه 

 طور مفصل به لوکزامبورگ بپردازد. بیند که به نمی 

ی »غیر مارکسیست« سوسیالیسم انقالبی  نماینده سان  لوکزامبورگ را ب   خواهد رزا که می   آرنت   این تالش 

بکشد  تصویر  ق به  امر ،  نیست کننده  انع ،  این  که  مباحث  لوکزامبورگ  مواضع    حذف   با   فقط   چرا  در 

  در جنگ جهانی اول و انقالب نوامبر   ش های مواضع و فعالیت   چنین هم رویزیونیسم و اعتصاب سراسری و  
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های پیرامون لنین به پای بلشویک لوکزامبورگ از »خدمت ابدی« که اگر طراحی شود. تواند می ]آلمان[ 

ـ   نویسد تروتسکی می و   سازی سوسیالیسم، با پیشتاز  ی عملی پیاده »با غلبه بر قهر سیاسی و طرح مسئله  ـ

بین  پیش پرولتاریای  با  و  بودن  جهان«   المللی  تمام  در  سرمایه  و  کار  جدال  پُرقدرت  بردن 

 (Luxemburg 1968: 141)   ی »انقالب روسیه« نویس ]لوکزامبورگ[ درباره دست ــ ذکر نشود و  

 نویسگاه این دست آن ها تقلیل یابد،  های بلشویک ی »آزادی دگراندیشان«، یا نقد سیاست ملیت به گزاره 

 [  37] .بد فهمیده خواهد شد کامالً  

ـ   1960و    1950های  هانا آرنت در دهه  ـ  یعنی در اوج جنگ سرد  ـ که   واقعیت توجه نکرده بود به این    ـ

ـ در غرب   محرک    1968 که جنبش دانشجویی سال   1970 ی پیش از نوزایی مارکسیسم در دهه   حتی  ـ

بود  ـ  آن  داشت که »شجره   ـ و مستقل وجود  متمایز  مارکسیستی  نظری  «  محترمِ کامالً    ی یک سنت 

ی مارکسیسم  درباره پیش رانده بود. پری اندرسون این موج را در کتاب خود   »ایدئولوژی سرخ« را به 

دهد. او نویسندگان مورد نظرش را مثل  کراسی و سوسیالیسم دولتی جای می و دم وسیال بین س  ما   غربی 

لوکاچ، کُرش، گرامشی، بنیامین، هورکهایمر، مارکوزه، آدورنو، سارتر، آلتوسر، پوالنزاس و غیره ]در این  

دانان  مثال تاریخ   طور ها به عالوه بر آن   (Anderson 1978: 46)  . کند بندی می سنت نظری[ دسته

را   خود  که  بودند  راگیونیری(  ارنستو  سُوبول،  آلبرت  هابسبام،  اریک  دویچر،  ایزاک  )مثل  برجسته 

شان تعلق داشتند. هانا آرنت به احزاب کمونیست کشورهای کردند و برخی از آنان  مارکسیست قلمداد می 

های پیرامون پُل سویزی و پُل کسیست ی این موج، با مار دوره با نمایندگان هم   و نیز با این دانشمندان  

های  کردند، با مغزمتفکران »چپ نو« در سال را منتشر می   مانتلی ریویو ی  باران، که در نیویورک مجله 

روشنفکران و اهل فرهنگ در احزاب بزرگ کمونیست در ایتالیا و   محیط فکری با    و نیز ،  1960 ی دهه 

نوشت، »کامو بدون شک   1950 ی فرانسه در اوایل دهه   در سفری به آرنت  فرانسه هیچ ارتباطی نداشت.  

ها و  فعالیت   بهترین انسانی است که اکنون در فرانسه وجود دارد«. در مقابل سارتر و مرلوپونتی به دلیل 

 Young-Bruehl). گیرند ها مورد شدیدترین انتقادها قرار می شان در این سال های سیاسی چپ گزینه 

1991: 388/389) [38  ] 

آرنت    گرفت که نتیجه  باید  درپایان   این حتی  هانا  از  ایدئولوژیک جنگ سرد هم بعد  غبار درگیری  که 

به  نظریه فرونشست،  سنتی چپ عنوان  در خط  سیاسی  بیستم )ضدسرمایه   پرداز  قرن  در  اروپایی  داری( 

ـ گنجاندنی نیست. او در جدال ایدئولوژیک جنگ سرد   ـ  ه نه چه بخواهد چ  ـ با موفقیت جهانی کتاب    ـ

استفاده   توتالیتاریسم  به  او  اگرچه  داشت،  قرار  مقدم جبهه  در خط  برای  خود  تزهایش  از  ابزاری  ی 

ی علم سیاست،  رشته دانش های دانشجو در  نسل   ،های بَدوی رغبت کمی داشت. باوجود این آژیتاسیون 
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ارزیابی   سان یک که او فاشیسم و کمونیسم را  ی ها در غرب، هنگاماز استادان علوم سیاسی تا ژورنالیست 

به  او  از  می کرد،  نام  اصلی  شاهد  فاجعه عنوان  از  بعد  و  سرد  جنگ  پایان  از  بعد  البته  ی  برند. 

ـ «  گشوده ی یک »مارکسیسم  وظیفه   ، سوسیالیسم/مارکسیسم قرن بیستم  عبارتی یک »تفکر انتقادی  به  ـ

آماده بودن برای    چنین هم کردن به برخی اشتباهات و کمبودها، بلکه  فقط توجه   بایست نه می ــ   « گشوده 

های دیگر آموختنی است. به ها و تحلیل ی نظریه های فکری،  این پرسش باشد که چه چیزی از تالش 

. او متفکر گرفته شود اثر هانا آرنت نادیده    باید دارانه ن ضدسرمایه  - انتقادی   ی نوسازی تفکردر  این جهت  

شان از روشنفکران بود که استقالل روشنفکرانه   ی نوع   مظهر ای مؤثر  ی برجسته بود؛ او به شیوه ا و نویسنده 

وجه فقط محدود به  رو نقد توتالیتاریسم او به هیچ فهمند. ازاین کردن از »آزادی تفکر« می را در محافظت 

آزا  نابودی  بلکه خطرات  نبوده است،  و کمونیسم  دم فاشیسم  برچیدن  و  در جوامع صنعتی و دی  کراسی 

ی  ای نوشت درباره مقاله   1975 کمی پیش از مرگش در آرنت  .  پیشرفته را هم مورد اشاره قرار داده است 

جا او به تحلیل بحرانی پرداخت که »قدرت جهانی شماره یک« در سال انقالب آمریکا«. در آن  200» 

برد. بازنگری و  سر می ه ها و افتضاح واترگیت در آن ب اقتصادی آن سال های  پیامد جنگ ویتنام، بحران 

در نگاه او با ضرورت نقدکردن شدید   ، هایش« ی فراز و نشیب قدردانی از »دویست سال آزادی با همه 

استعداد کالهبردار و مافیای بی   ی چنین است که مشت شود: »گویا  گر می واقعیت سیاسی این روزها جلوه 

  (Arendt 1999: 170« ) . را ازآن خود کنند   “ ترین قدرت جهانی بزرگ ” اند حاکمیت  موفق شده 

معطوف کرد که برای بخشی از چپ تابو شده بود ی  یها هایش نگاه خود را به حوزه هانا آرنت با تحلیل 

ـ  ـ  پناهندگان و غیره ،  نژادپرستی های توتالیتر، یهودستیزی،  خصوصیت رژیم  ـ تصدیق    باید ها  اگرچه آن   ـ

از سلطه   کردند می  درکه آن عناصری  بود،  توصیف کرده  استالینی  رژیم  در  آرنت  هانا  توتالیتر، که   ی 

دولتی سهم داشتند. از این گذشته هانا آرنت خود را درگیر   - ی سوسیالیستی نهایت در شکست تجربه 

ـ مارکسیستی    ی کل اندیشه موضوعاتی کرده بود که در   گرایی یسم و تقلیل با گرایش خود به اکونوم  ـ

ـ  طبقاتی  دستور   به   ـ از  طوالنی  مدت  به  و  رفته  با کار  محاق  چالش  همه  از  پیش  بودند.  شده  خارج 

ها هم باید مراقب این باشند که [ سرانجام چپ 39یهودستیزی و قتل عام یهودیان اروپا و اهمیت آن.] 

ی شورایی پیوند خورده است، ورگ و ایده دلی با انقالب، با رزا لوکزامب خواست آرنت برای آزادی که به هم 

برای سوسیالیسم فقط تحت شرایطی فکر کنیم که   ای به فراموشی سپرده نشود. اگر ما بتوانیم به آینده 

حق آزادی فردی و جمعی محدود نشوند بلکه گسترش پیدا کنند، آنگاه کار هانا آرنت به آن میراثی تعلق  

 بنا شود.  د بایمی   ی دارد که بر بنیان آن نظم نوین 
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مقاله  ترجمه *  حاضر  از  ی  است   .Hannah Arendt und das politische Denken im 20ای 

Jahrhundert    اثرFrank Deppe   شود:  که در منبع زیر یافته میUTOPIE kreativ, H. 201/202 

(Juli/August 2007), S. 681-697 

  

 هایادداشت 

ام. من ایستاده یکجا ن ام. من هیچ پرسید کجا ایستاده ای گفت: »خُب شما از من می در مجادله  آرنت 1972در سال  [. 1] 

طور ویژه ه خواهم ب کنم. درواقع نه به این دلیل که می واقعاً در موج تفکر سیاسی حال حاضر یا هر موج دیگر شنا نمی 

باشم   بدیع  نوع خود  ـ در  است تر  بیش   اساساً   ـ دلیل  این  ب   به  )مناسب هیچ   واقع ه  که من  نیستم.«   Arendtکجا 

2005: 111) 

ام وجه در زندگی من به هیچ   پاسخ داد: »اوالً  چنین  آرنت به پرسش شولم، که آیا عاشق مردم یهود خود نیست   [. 2] 

کارگر یا هرچیز دیگری   یام، نه آلمانی، نه فرانسوی، نه آمریکایی، از جمله نه طبقه عاشق هیچ جمع یا مردمی نشده 

ناتوان هستم. دوم اما به کامالً    های دیگرورزم و نسبت به تمام عشق می   که هست. من درواقع فقط به یارم عشق 

دانم به نوعی به سرشت می چه  آن   داشتم. من عاشق خودم ویهودی هستم، تردید    م ه من خود ک عشق به یهودیان، چون

شده در مورد مردم عدالتی مرتکب توانم در مورد کل پرسش فقط یک چیز را تأیید کنم، که بی ما تعلق دارد، نیستم... می 

 (Heuer 1987: 62گیخت.« )شود بران عدالتی که بر مردم دیگر اعمال می تر از بیمن قطعاً مرا بیش 

 ;Deppe 1999)  . تفکر سیاسی در قرن بیستم مقایسه شود با جلدهای تاکنون منتشرشده از کتاب من    [. 3] 

Deppe 2003; Deppe 2006) 

 [4 .]  Belle Epoque   تا شروع   1884ساله در اروپا که از    30ی تنش تقریباً  ای نمادین است برای یک دوره نشانه

 م. -گیرد.را دربرمی   1914در  جنگ جهانی اول 

« در ویسبادن Jewish Cultural Reconstructionهانا آرنت با نمایندگی »  1950تا مارس    1949  اوت از    [. 5] 

که به این   ها شوکه شده بودتر آلمانی جانب بودن بیش به تفاوتی و حقی آلمان او از بی گزارشش درباره   کار کرد. در

بودند. »هیچ ی  فاجعه  وسیله  را هضم کرده  نابودسازی و وحشت کجا کم »رایش سوم« و جنگ  آلمان کابوس  از  تر 

که خورد، این چشم می جا یک چیز به شود. همه گو نمی ئ ی آن گفتتر از آلمان دربارهجایی کم شود و هیچاحساس نمی 

است یا   ا این امتناع عمدی از سوگواری سخت است که آی   موضوع  ها وجود ندارد، اما گفتن اینهیچ واکنشی به رخداد 

 ( Arendt 1993: 24ناتوانی احساسی واقعی است.« )بیان  

( در ارتباط با آگنس هلر 11 :2005)   هایمرکه اخیراً کورت زونت   آرنتای«  تز »موضع ویژه« یا حتی »حاشیه   [. 6] 

 ودستگاه مسلط فرهنگ و علم.او درون دم تواند به طرز فکرش مربوط باشد و نه به قبول  تکرار کرده است، فقط می 

پیرامون    [. 7]  فلسطین  ایخود  Judah Magnesدر  بنام  شد  ساخته  جریان   گروهی  در  که  گروهی  )وحدت(. 

یهودی بنیان  همکاری  افکار  ازجمله  اسرائیل  دولت  می  -گذاری  نبال  را  سازمان عربی  یک  آمریکا  در  مگنس  کرد. 

ـ   کننده درست کرد که در آن پشتیبانی  ـ  شناس داوید ریسمن در کنار افرادی مانند اریش فروم و جامعه  ـ هانا آرنت   ـ
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می  فعالیت  او  هم  نجات   ایمقاله   Commentary  ی مجله   در  1948  درکرد.  برای  »هنوز  نوشت:  عنوان  این  با 

این ( پس از آن او دیگر در  .Young-Bruehl 1991: 321 ff  کنید با  )مقایسه  «. وقت هست  سرزمین یهودی

 ها فعالیت نکرد.سازمان 

نویسد: »هانا آرنت برای این مشهور شد می   آرنت   روز تولد ( به مناسبت صدمین سال 2006)   فرانسیسکا آگوستین   [. 8] 

گونه بد است که کرد: شوروی همان نیازهای سیاسی غرب را برآورده می   اش قبل از آغاز جنگ سردْیافته که تز انکشاف 

تر به سختی قابل دسترسی بودند. نوشت، اطالعات دقیق  1940 یزمانی که او کتاب را در دهه   ناسیونال سوسیالیسم. 

 دانست، در جنگ سرد اما مشکلی ایجاد نکرد.«اینکه او از نظام شوروی کم می 

به   [. 9]  آرنت  نمی هیچهانا  »فرانکفورتی وجه  به  تمایلی  ب توانسته  داشته  آدورنو(  و  هورکهایمر  )اطرافیان  در ها«  اشد؛ 

از امر  برد. این  ( نام می Arendt/Blücher 1999: 127ها« )ها را حتی تحت عنوان »باند خوک مکاتباتش آن 

]همسر سابقش[ در کسب مدارج دانشگاهی   طور مثال شکست گونتر اشترن ه )ب   یک طرف دالیل شخصی داشته است

دهه  اواخر  فرانکفورت  مهم   1920 یدر  این  از  آرنت یا  دیگر  طرف  از  پاریس(.  در  بنیامین  والتر  با  او  دوستی  تر 

 Young-Bruehl 1991: 132, 241  کنید با  )مقایسه  کرد ارکسیست اُرتدوکس برآورد می م ها« را  »فرانکفورتی 

ff. بیگانه بود.کامالً    ی دارانه و نقد ایدئولوژی نزد شاگرد مارتین هایدگر امرشدن سرمایه (؛ تأمل بر پیوند اجتماعی 

(؛ از طرف دیگر این Arendt/Heidegger 1998)  این رابطه از یک طرف در مکاتبات مستند شده است  [. 10] 

( تقویت و تحقیقات Cathérine Clément: Martin und Hannah, 1999زن را ) نویسندگان   تخیل رابطه  

هانا آرنت و مارتین برگ منتشر شده است:  تونیا گرونن ای توسط آن ی گسترده گی مطالعهتاز جدید را برانگیخت. به 

 .2006، مونیخ/زوریخ  هایدگر، سرگذشت یک عشق

نوشت: »من از ناشر خواستم   1960منتشر شد، او به هایدگر در اکتبر    1958در    Vita Activa  آرنت وقتی کتاب    [. 11] 

رفت چیز بین ما درست پیش می را برایتان بفرستد... خواهید دید که کتاب به کسی تقدیم نشده است. اگر همه   کتابم 

ـ  ا تقدیم کنم؛ کتاب مستقیماً پرسیدم آیا اجازه دارم کتاب را به شم از شما می   ــمنظورم مابین است نه شما نه من    ـ

 Arendt/Heideggerدار شماست.« )حاصل روزهای اقامت در فرایبورگ است و از هر نظر و تقریباً همه چیز وام 

1998: 149 ) 

ها، رانیای به هایدگر نوشت که در آن از او درخواست کرد، »سخن نامه   1947آگوست    28هربرت مارکوزه در    [. 12] 

« خدمت کرده یرا رسماً »بازپس بگیرد«، و از خود انتقاد کند که به »رژیم   1933/ 34«اش، از سال  ها و اعمالنوشته 

نیست کرد، وحشت را به یک وضعیت عادی سربه   ــفقط به این دلیل که یهودی بودند    ــها یهودی را  است که میلیون 

ها تبدیل پیوند داشت، به اموری خونین ضد آن را که واقعاً با مفهوم آزادی و روح و حقیقتچه  آن   یتبدیل کرد و همه 

های رژیم نازی نوشت: ی جنایت درباره   و  ]از نازیسم[ امتناع کرد  گیری رسمیکرد«. هایدگر در پاسخ خود، از فاصله

می  اظهار  شما  که  برحقی  و  سنگین  ایرادات  درباره»به  میلیون کنید،  که  رژیمی  فقط ی  کرد...،  کشتار  را  یهودی  ها 

مردم شرق آلمان را گذاشت و سپس این امر به همین ترتیب در   ،جای یهودیان ه بایست ب انم اضافه کنم که می تو می 

که اتفاق افتاد، نزد افکارجهانی آشناست، درحالی  1945از  چه آن  کند، با این تفاوت کهمورد )وحشت( متفقین صدق می 

در   1949( هایدگر در سال  .Farias 1989: 372 ff« ) . ترور خونین نازیسم درواقع از مردم آلمان پنهان شده بود
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سخن درحال یک  »کشاورزی  گفت:  برمن  در  ماشینی رانی  صنعت  یک  همانند شده حاضر  اساس  در  است،  تغذیه  ی 

ها، ی غذایی آن ها و محاصره های مرگ، همانند بستن راه سرزمینهای گاز و اردوگاه ها در اتاق ای کردن جنازه کارخانه 

 بایستی نزد هانا آرنت آشنا باشد. ( این نگرش هایدگر می 376جا های هیدروژنی.« )همان ساخت بمب   همانند

نوشته   [. 13]  کرد.  توجه  پیوند  این  به  آرنت  هانا  بودن  زنده  هنگام  لوویت  فاریاس) کارل  و Farias 1989های   )

ابتدا در نوشته    هر دو؛  اند ایدئولوژی نازیسم را اثبات کرده ( ارتباطات مضمونی بین تفکر هایدگر و  Faye 2005فای) 

، ر های فرانسوی مثل سیمون دوبوااش هم اگزیستانسیالیست فرانسه منتشر شدند، جایی که هایدگر )شاگردان پیشین 

 و دارد.  کرد( یک انجمن بزرگ هواداران داشت را رد  آمدند، اگرچه هایدگر این حساب می ژان پل سارتر و مرلوپونتی به 

( را نسبتاً .Deppe 2003: 157 ffدار رایش سوم« )مقایسه  دان تاج کارل اشمیت »حقوق   چنین هم آرنت    [. 14] 

ارزیابی می  نقل قول می  توتالیتاریسمدر کتاب    .کند دوستانه و مثبت  او  از  تاییدآمیز  و  از )بیش   شودبه دفعات  تر 

انسان در حوزه گوید: »او بدون شک مهم ی ی کارل اشمیت مجا درباره رزالوکزامبورگ!(. آن ی قانون اساسی و ترین 

گاه موفق نشد؛ ها تبدیل کند. اما هیچ تا این را به حقوق نازی  کردحقوق مردم در آلمان است...)و او( تالش بسیاری  

( Arendt 1986: 544)  « .دفاع ساختند سرعت استعدادهای درجه دو و سه را جانشین او کردند و او را بیها به نازی 

»اسطوره  نه چنین  و  قربانی  را  خود  استاد  که  است  اشمیت  کارل  هواداران  انجمن  خدمت  در  امروز  همین  تا  ای« 

 کنند.می پردازی  کنِ ذهنی فاشیسم آلمانی چهرهصاف جاده

 سیاوش جمادی است. هستی و زمانهای فارسی مفاهیم هایدگر برگرفته از مترجم فارسی  مترجم: معادل   [. 15] 

عنوان به   هستی و زماناش خود را در  شناسی آزادی وجود هستی   تواند باشد، که هایدگر با»هیچ شکی نمی   [. 16] 

 (Safranski 1994: 202دهد.« ) کراسی پلورالیستی نشان می و مخالف دم

گی و تمایل وجه شیفته به هیچ کند »که این  درستی به این اشاره می( به Brumlik 2006:1484بروملیک )   [. 17] 

جز ه چیز ب مند دیده شود، هیچ ی آرنت اگر دستگاه شخصی نبود که آرنت را به سمت مارتین هایدگر کشاند. نقد جامعه 

 بیان شد «.   هستی و زماندهد، که در هایدگر را نشان نمی  “همگنان ”نوع دیگری از نقد  

بود در دوره  Tat-kreisمترجم:    [. 18]  تولد دوباره   ی جنبشی  تقاضای »آزادی و  را جمهوری وایمار که  آلمان  ی« 

آن  دست داشتند.  را  راست  پوپولیسم  و  ناسیونالیسم  از  ترکیبی  پیشاناسیونال مایه ها  که  بودند  ساخته  خود  جنبش  ی 

 سوسیالیسم بود و بدون شک بر آن تأثیر داشته است.

ماربورگ نزد او دکترای خود را کسب کرد و تا پایان زندگی دوست   کارل یاسپرس، که هانا آرنت بعد از عزیمت از  [. 19] 

ی وضعیت ذهنی تشخیصی از زمانه منتشر کرد به شدت انتقادی و بدبینانه »درباره   1930و مورد اعتماد او بود، در سال  

کراسی )توسط و زی دمساآوری و پیاده با فن   ــچیز نیست که مورد پرسش نباشد ...«  چیز تق و لق، هیچ »همه  ــزمانه«  

اند. به این وسیله جهان به دست های بوروکراتیک مستقر شده دستگاه   چنینهمها«،  ی توده حق رأی عمومی( »سلطه 

جمله به این دلیل غریب است که   از   فنی  شود. این ]زبان[ افتد و به همین نحو تکرار و تکرار می گان می مایه میان

ای مقاله   1946دهد. هانا آرنت در  خطر فاشیسم را اصوالً مورد توجه قرار نمی   1931فیلسوف بزرگ آشکارا در سال  

تندی نقد کرد و هر خطای او را در برابر »یک ی اگزیستنسیال، که در آن هایدگر را به ی فلسفه منتشر کرد در باره 
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( بعدها او نخواست که مقاله در مجموعه آثارش گنجانده Young-Bruehl 1991: 310) .خدمت یاسپرس« نشاند 

 شود.

ی »انحالل عنوان نتیجه ها« )به ی »توده ( او درباره 502 :1986ی توتالیتر« )های سلطه در »عناصر و سرچشمه   [. 20] 

به آن جایی که ما با گروه سروکار داریم، جا مربوط به آن است، و فقط  همه   “توده ” نویسد: »بیان  ی طبقاتی«( می جامعه 

تفاوت هستند، در هیچ سازمانی که بسیار زیاد هستند، یا به دلیل اینکه نسبت به موضوعات عمومی بیکه یا به دلیل این 

ی جمعی مربوط است، یعنی در کنند، که به منافع جمعی، به یک دنیای تجربه شده و اداره شدهخود را متشکل نمی

حزب مشترک هیچ  انجمن  هیچ  در  اتحادیه ی،  هیچ  در  محلی،  خودمدیریتی  نهاد  هیچ  در  انجمن المنافع،  هیچ  در  ای، 

های حزبی پوشش داد، طور مثال، که تمام جامعه را با یک شبکه از سازمان ه ای فاشیسم آلمانی ب شغلی«. بنیان توده

 ده شود.( دقیقاً فهمی 1933قبل از    چنینهم )  تواند از طریق این حکم نمی 

کتابم    [. 21]  جلد دوم  ( »معضالت سازمان .Deppe 2003: 91ff)  ی سیاسی در قرن بیستم اندیشه در 

)یعنی »فوردیسم«( و با »قرن آمریکایی«   ها با عصر »تولید انبوه«زمان رابطه ام و هم ای« را بحث کرده ی توده جامعه 

 ام. را نشان داده 

در »مارکسیسم   چنینهم دانان قانون اساسی در جمهوری وایمار بود  این موضوع مرکزی تحت نام مباحثات حقوق   [. 22] 

 (Blau1980 , Abendroth 1984  کنید با  )مقایسه  . طور مثال اتو باوئر(هاتریشی« )ب 

پیامد    [. 23]  ـ   1789»انقالب فرانسه« در  در  برابری، برادری«  حلبا راه   ـ نویسندگان لیبرال قانون   ــهای »آزادی، 

نمایندگی کرده  را  از همه درکی  این اساسی پیش  بر  برابری نمی اند مبنی  آزادی و  با  که  جمع شوند.   دیگریک توانند 

نابرابری   ـشناختن و دفاع از مالکیت خصوصی ـ   رسمیت پیش از هرچیز به   ـشرط آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی ـ پیش 

)یعنی از طریق یک   نشاندنِ سیاسیِ برابری اجتماعی تنها از طریق فسخ آزادی ممکن است  کرسی اجتماعی است. به

ی »دمکراسی در اش درباره ی هانا آرنت، آلکسیس دوتوکویل، در نوشته دیکتاتوری(. یکی از نویسندگان مورد عالقه 

ها اندازد: یکی انسان کار می ( این نگرانی را چنین خالصه کرده است: »برابری همان دو گرایش را به 1835)  آمریکا«

ها را از راهی طوالنی، ها را ناگهان به آنارشی براند؛ دیگری آن تواند آنبرد و می را در مسیر مستقیم به سمت آزادی می 

می  هدایت  بردگی  به  مطمئن  اما  چپ (  Tocqueville 1956: 178) کند.« سخت  تاکنون  فرانسه  انقالب  از 

اجتماعی و چپ سیاسی این موضع را نمایندگی کرده است که آزادی بدون برابری اجتماعی تنها به نفع اقلیت ممتاز 

 مالکان خواهد بود.

مفصل   [. 24]  بعداً  او  را  نظرات  کتابش  این  در  انقالبدرباره تر  می   ی  آنگسترش  در  »خوب« دهد.  انقالب  جا 

Founding Fathers der USA (1776 ff)  شود: انقالب »خوب« مقایسه می  1789با انقالب »بد« فرانسه

خواست برابری اجتماعی را به برای گفتمان آزاد و عمومی بنیان گذاشت؛ انقالب »بد« می   یسیاسی بود، یعنی چارچوب

انقالب  )چیزی که در ضمن فق   ی قهر سیاسی عملی سازدوسیله  برای صدق می   1789ط تا حدی در  کند؛ »توطئه 

سال   در  بابوف  گراکوس  تازه    1795برابری«  اما  شد،  کتاب   20کشف  از طریق  بعد  فلیپو   همدست توطئهسال 

 بوناروتی روشن شد.
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حبیب  [. 25]  بن  مقاله   ( Sheila Benhabib 2006)   شیال  میدر  تولد  سالگرد  صدمین  مناسبت  به  نویسد: ای 

ی آرنت را برآورده نکرده است، به این دلیل که این ی توتالیتر‹ تشخیص زمانه های سلطه ی ›عناصر و سرچشمه »بررس

دانان درک او از بوروکراسی نگاری و حتی مالحظات ادبی بود... تاریخ نویسی، فلسفه، روزنامهبررسی ترکیبی از تاریخ 

ی ]فرآیند[ مدرن ناپدید شدن اجتماع و احساس ا تزهای او درباره ه اند؛ آن های توتالیتر را به پرسش کشیده تحت رژیم 

 اند...«ای‹ در دوران پیش از بر مسند قدرت نشستن هیتلر را رد کرده ی رهاشدگی نزد ›انسان تودهرشدیابنده 

تحقیق   ی تحصیلی برایهزینه « او تقاضای کمکOriginsخود او از چنین کمبودی آگاه بود. بعد از انتشار »   [. 26] 

غیبت یک چالش تاریخی و مفهومی مناسب   Originsدر مورد مارکسیسم کرد. او در تقاضانامه نوشت: »کمبود جدی  

دیتمار هنکه -( »کالوسYoung-Bruehl 1991: 384های ایدئولوژیک بلشویسم است.«)نقل از  زمینه با پس 

گ  در درسدن  توتالیتاریسم  تحقیق  برای  آرنت  بنیاد هانا  بنیاد سال زارش می مدیر سابق  ها تالش دهد، که همکاران 

کنند   پیدا  شوروی  دیکتاتوری  و  نازیسم  بین  ارتباط  نقاط  شوروی بی   -کردند،  هم  آرنت)خودش(...  نتیجه...هانا 

 Augustinحساب نیاورده بود.« )های توتالیتر به( را جزو رژیم DDRزدایی شده و هم رژیم آلمان شرقی )استالین 

2006) 

نادیده گرفته شد. کامالً    1950ی  هنگام مقبولیت کتاب در دهه   ها...عناصر و سرچشمه بخش امپریالیسم در    [. 27] 

را رد کرده بود. در این بخش کرد که آرنت آن لنینیسم تلقین می  ـ   با مارکسیسم را    ی ]امپریالیسم[ نزدیکی مُسلّم  مفهوم 

اش انباشت سرمایه ( او ]کتاب[  Arendt 1986: 254/5). کنددر یک پانوشت او به رزالوکزامبورگ هم اشاره می 

شکل که این به »نتایجی« رسیده است »که با مارکسیسم نه در شکل اُرتدکس آن و نه در  نامد، برای این را جالب می 

جا(. البته این غلوآمیز خواهد بود که به دلیل این پانوشت از این صحبت شود «)همان داشت خوانی ناش هم شده اصالح 

داری هستند که به های جدید از سرمایه تر تحلیلطور جدی با اثر لوکزامبورگ درگیر بوده است. اساساً مهم هکه آرنت ب 

 80ی  خورند: در دهه دارانه برای انباشت سرمایه گره می سبات غیرسرمایه تز لوکزامبورگی مبنی بر ضرورت وجود منا 

اش از پایان موج گسترده بلند دوران طالیی بعد از جنگِ )»رویای کوتاه رونقِ همیشگی«(؛ و بورکهارت لوتز با تحلیل

سم« آرنت ) دوباره به فصل »امپریالی The new Imperialism (2003) تازگی دیوید هاروی که در کتابش به 

 کند. رزا لوکزامبورگ( رجوع می  چنینهم 

نوشت که   ایمقاله   ــکمی قبل از مرگش  ــ    1975به مناسبت دویستمین سالگرد انقالب آمریکا آرنت در سال    [. 28] 

 161 :1999« ). برند... اش در بحران بسر می کند که »جمهوری...و نهادهای آزادی در آن از این ]ایده[ حرکت می

ff.) 

و    [. 29]  آرنت  هانا  سابق  همسر  آندرس،  اصلی   چنینهم گونتر  اثر  جلد  اولین  در  را  پروبلماتیک  این  هایدگر،   شاگر 

 دهد.مرکز توجه قرارمی ( در  1956)   شدگی انسانسپری ، اش فلسفی 

مقاله   [. 30]  در  در  درباره  ای آرنت  نژادی  تبعیض  »دیدگاه  Little Rock (1957)ی  درباره از  کاتولیکی  ی های 

سیاسی دفاع  - جا او صریحاً از الغای تبعیض حقوقی( در آن .ff 95 :1991). و برابری« دفاع کرد   سیاهانی  مسئله 

ای که در آن خطوط ی تودهزند؛ زیرا »یک جامعه بر تبعیض« حرف می   اجتماعی ضروری... زمان از »حق  کند، اما هم می 
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تری برای ادغام سطح شده باشند، خطری برای خود جامعه و خطر کم های گروهی هم تفاوت محو شده باشد و تفاوت 

 (105، جاهمان جوشند.« )شود که از فرای جامعه می هایی سیرآب میافرادی است که هویتشان از سرچشمه 

ـ ماکس وبر    [. 31]  ـ باوجود تردیدش نسبت به شکل حکومت پارلمانی    ـ ی پارلمانتاریسم را در این دیده است وظیفه   ـ

تر جا اساساً رادیکال کراسی نمایندگی انتخاب کند. هانا آرنت در اینو کننده سیاسی را در یک دمهای رهبری که شخصیت 

به   را  این وظیفه  او  نظام شورایی محول می است؛ چراکه  و  انقالب انقالب  در  تاکنونی کند. تحت شرایطی که  های 

اند، تصور یک »آریستوکراسی« انتخاب شده توسط شوراها، که کراسی شورایی همواره شکست خورده و رویکردهای دم

 شود.از قانون اساسی، دولت قانونی و آزادی عمومی دفاع کند، نیز به قلمرو رمانتیسم سیاسی رانده می 

کند که هیچ انقالبی در این موقعیت استدالل می   امااست.    آگاهی اجتماعی«  »مسئله   از اهمیتآرنت  گمان  بی   [. 32] 

دهد، زندگی انسانی تحت بالی فقر قرار ی بشری قَد می جا که حافظه ی اجتماعی را حل کند. »تا آن نیست که مسئله 

تواند ادعا کند که این امر کس نمی رسد هیچ شده به نظر میغرب ناپدید   داشته است، و اگر امروز این بال در کشورهای 

را حل نکرده است و انسان را از درماندگی   “ ی اجتماعی مسئله ” های غربی است. هیچ انقالبی هرگز  مدیون انقالب 

انقالب مجارستان در سال که تمام انقالب   این در حالی است نرهانیده است.   از قرن هجدهم، به استثنای  های بعد 

ی اجبار و ی انقالب فرانسه را دنبال کردند و نیروهای عظیم درماندگی و محرومیت را در مبارزه با سلطه ، نمونه1956

 ( Arendt 1963: 142ی ترازو گذاشتند.« ) سرکوب در کفه 

 نام دارد.  سرمایهکار« بلکه اثر اصلی مارکس نه »   [. 33] 

بار از جانب بورژوازی مارکس ...یک رخداد منفرد، یک اقدام به سلب مالکیت برای یک   ی سرمایه »انباشت اولیه  [. 34] 

 :Arendt 1968نوپا نبود... برعکس، سلب مالکیت باید همواره از نو تکرار شود، تا سیستم را سر پا نگه دارد.« )

31) 

سال   به جدّیت  با  واقع    ه ب آرنت    [. 35]  )دوست  همه  از  پیش  و  برشت  بنیامین  برتولت  والتر  پاریس(  پرداخت های 

 (Arendt 1971; Schöttker/Wiziska 2006 او برشت را به ) نویس ستایش کرد، نامهعنوان شاعر و نمایش

ه جنبش کمونیستی پیوست و های واقعی ضدیت با محرومیت، فاشیسم و استثمار مبارزه کرد، ب کسی که بنابر انگیزه 

به را  استقالل خود  دلیل هم  رانه به همین  و هم  روشنفکر  ریشه عنوان یک  اخالقی های  با سیاست حزب ای  را  اش 

تزهای فلسفی ی آرنت با  داند. سرنوشت ویژه نویس در زبان آلمانی میترین مقاله منطبق کرده بود. او بنیامین را مهم 

ها را به آمریکا نوشته را به او سپرد. او آن گاتنگ داشت؛ زیرا بنیامین پیش از مرگش دست بنیامین ارتباطی تن   تاریخی 

نفر شک داشت که   اجتماعی« داد. او به آن دو   های پژوهش  یوسسه جا تحویل هورکهایمر و آدورنو از »مبرد و آن 

ی حساب تصفیهطور رادیکال با تفکر پیشرفت  ه ب   نوشتهدست   ی بنیامین را نابود کنند. بنیامین در آننوشته آخرین دست 

که پیشِ روی او )در آینده( »تلی ی واحد«، درحالینگرد به یک »فاجعه ی تاریخ« به پشت سر می کرده بود: »فرشته 

ویرانه  به فلک« می از  )تز  ها... سر  تز  9کشند  در  نقد می و دم بنیامین سوسیال   11(.  را  آلمان  کند، که همواره کراسی 

که سرانجام به سوسیالیسم   پیشرفتی   ، بود)به معنای یک قانون طبیعت( فهمیده    عنوان پیشرفت آورانه را به ی فن توسعه

خواهد پیشرفت سلطه بر طبیعت و نه کار است،... فقط می چه  آن  ی مارکسیستی از راه خواهد برد: »این مفهوم عامیانه 

 اب  1941آشکار است که بدبینی بنیامین در سال    ( Benjamin 1965: 84/85,87« ).پسرفت جامعه را قبول کند



1317 
 

های« فرانکفورتی شک داشت که این بدبینی ممکن منطبق بود. آرنت به »مارکسیست کامالً    تشخیص زمانه نزد آرنت 

 ی دورهجا برخطا بود؛ زیرا هورکهایمر و آدورنو درست در همین  ها »غیرمارکسیستی« برسد. او در ایناست به نظر آن 

ها )چیزی که درواقع آن   بودند  درباره پیشرفت دور شده  از تفکر مارکسیستیکامالً    تاریخ »دیالکتیک روشنگری«ا پیش

 هیچ وقت اذعان نکردند(.

 Felix(، فلیکس تیش ) Lelio Basso(، لِلیو باسو ) Gilbert Badia)   بادیا   ژیلبردر کنار نِتل پیش از همه    [. 36] 

Tych  چنینهم (، و  ( آنا الشیتساAnna Laschitza در آلمان شرقی درباره ) لوکزامبورگ پژوهش کرده و ای رز

 اند.نوشته 

وارشان و وفاداری از طریق اقدام قاطع انقالبی خود، قدرت عمل نمونه   نویسد: »لنین و رفقا...در همین متن او می   [. 37] 

تح  که  کردند  کاری  براستی  جهانی،  سوسیالیسم  به  بود.« مستحکمشان  دادنی  انجام  سختی  مناسبات  چنین  ت 

 (Luxemburg 1968: 140) 

ها« دنبال پاریس را ابتدا هانا آرنت و هاینریش بلوشر »با هیجان در تلویزیون و روزنامه  1968رخدادهای ماه مه  [. 38] 

ر دوست بود، اعالم عنوان مهاجبندیت که با والدینش در پاریس به ـ    نهکردند؛ آرنت همبستگی خود را با دانیل کو

توان را می دلی  ( این هم Young- Bruehl 1991: 562/3« ). پرسد که آیا »احتیاج به پول داردکند و از او می می 

، بندیت مخالفان جناح مارکسیستی جنبش کارگری فرانسه - نه های خشمگین اطراف کوکه آنارشیست   دادتوضیح  چنین  

. آرنت هوشمندانه تشخیص داده ، بودندخورده بود یست بر آن  هر »استالین اما پیش از همه حزب کمونیست فرانسه که مُ

تر بندیت و بیش - ن هی سیاسی کو نامه طور که زندگی همان   ــنهایتاً    ضداقتدارگراییخواه شورش  ی آزادی بود که هسته 

از هر چیز علیه چپ سیاسی جهت ــ  ها ثابت کرد  آن لیبرالی که پیش  ، ذوب کند یری می گ در یک ضدتوتالیتاریسم 

 . خواهد شد 

درستی به این کمبود اشاره کرد: »زیرا نزد مارکس، انگلس و لنین از نژاد به برشت به اش راجع هانا آرنت در مقاله  [. 39] 

شد، که درنتیجه نه ها شناخته می عنوان سوسیالیسم احمق جا صحبتی نیست، و یهودستیزی در بهترین حالت به هیچ 

برشت   تمام کمونیست فقط  تمام سوسیالیست بلکه  تقریباً  و  واقعاً وجود ها  رسیدند که چنین چیزی  نتیجه  این  به  ها 

 (Arendt 1971: 100ندارد.« )
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 ست یحزب کمون یاخالق تیمأمور
 

 2022 اوت 13

 : جرج لوکاچینوشته

 : م. رضا ملکشا یترجمه

 

  ( منتشر Kommunismus)  سموس یکمون  یه یدر نشر  1920بار در  سال    نیمتن حاضر که نخست  :نقد  حیتوض

 و ساختار آن است.  فی و وظا ست، یبرداشت لوکاچ در آن مقطع از حزب کمون ی شده است حاو

 

(1 ) 
آخرین جزوه  لنین،  نوشته  دیگر  مانند  نیز این  است کمونیست  یهمهدقیق    یمطالعه  سزاوارهای  او    .ها 

بدیع  پرولتاریا    تکویندر    جدید  ایپدیده  یدرباره  نی قیبهچه  آن  را در درک  اشهالعادخارقاستعداد    مجدداً

ترین شکل.  ه انضمامیآن ب  ساختن  فهم  قابلو  آن    تیدرک ماه  : توانایی لنین درسازدآشکار می  است

تا حد زیادی ماهیت  نوشته  کهیدرحال او  بررسو    داشتند  جدلیهای قبلی  به  مبارز    یهاسازمان  یعمدتاً 

درست  د.  دار  سروکار   نینی جدیدج  ی کنونی جامعه  ی این مورد با توسعه،  پرداختندی)عمدتاً دولت( م  ایپرولتار
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شد ناشی می  داری تولید، با انضباط کارگری که از اجبار اقتصادی )گرسنگی( که شکل سرمایه  طورهمان

نظام   عریان  خشونت  داشت،    یدارسرفبر  انسان  یهمکاربرتری  جامعه  هایآزاد  در  نیز  جدید    یآزاد 

است که   به همین دلیل  قاًیدق  .داری پیشی خواهد گرفتاز سرمایه  مراتببهــ   بارآوری   یحتی در زمینه ــ

ها به کند شدن نظم کاری،  آند. هستنافراد  ترینشکاکدموکرات انقالب جهانی،  طلبان سوسیالشکست

اشاره  اقتصادی سرمایه  نظام ناپذیر  اجتنابفروپاشی    به  زمانهمطور خالصه،  بهبارآوری و  کاهش   داری 

داری مطابقت  نسبت به سرمایه  شانکه تنها با صبر و شکیباییای  نابردباریو    یصبر یبها با  آن  .کنندمی

مبارزات  فقدان مواد خام،  .شوروی تغییر نکردند یدر روسیه بالفاصلهکردند که این چیزها  اذعان داشت

  حساب به  عذر و بهانه  داریهای سرمایهدولتبرای  ها تنها  از دیدگاه آنداخلی و مشکالت سازمانی  

  بیرونی ها این است که نظام اجتماعی پرولتاریا باید به معنای تحول درونی و  آن  مدنظری  آید و نکتهمی

انقالبیون  د.  باش  چنین نظمیولد  ت  ی لحظه  نخستین  اوضاع، از همان   یجانبهشرایط، یعنی بهبود همه  یهمه

لنیناصیل از همه  باالتر  نبودند  ، و  را    که دچار توهم  متمایز    ییبورژواخرده  اتوپیاگرایی  گونه نیا  از خود 

از اقتصادی که در جنگ جهانی ویران    تنهانهانتظار داشت،    توانیمدانند که چه چیزی را  ها میآن ساختند.  

با  تباه شده و و  لحاظ روحی فاسدداری بهسرمایه دوراندر  کهیی هاانساناز همه از   ترمهمبود، بلکه  شده

سردی و یاس  ، رهایی از توهمات هرگز یک انقالبی واقعی را به دلحال  نیا  بابودند.    ختهیدرآمخودخواهی  

پرولتاریا  تاریخی   -جهانی  رسالت به  او    باور تقویت  به  تر  بیش  موجود، واقعاً  تفهم او از وضعی کشاند.  نمی

کشد تا آن را درک  قدر طول میهتواند متزلزل شود، مهم نیست که چاین ایمان هرگز نمیکند.  کمک می

این اختالالت و موانع را    ی همهاحاطه شود.  نامطلوب    ی دادهایروتوسط    قدرهرچهکنیم، مهم نیست که  

 ند. دور کن قرابت آن های دهد او را از هدفش و نشانهها اجازه نمیپذیرد، اما هرگز به آنمی

های  ، بارها و از دیدگاهاست  گرفته که حزب کمونیست روسیه بر عهده    یکار  های کمونیستی، بسیجِشنبه

بر پیامدهای اقتصادی واقعی و  همواره    اصلی  دیتأکبدیهی است که    .است   گرفتهمختلف مورد بحث قرار  

ا ، شنبهباشند  موارد مهم  قدر نیز این هما هرچا.  بوده  احتمالی آن   یسرچشمهو    حتمالهای کمونیستی و 

اهمیت  » .بردها میآن عاجل اقتصادی پیامد فراتر ازی به جایما را ها از لحاظ دیگری اهمیت دارند که آن

  یدر توسعه  را   کارگران  یمند و داوطلبانهابتکار عمل هدفاین است که  های کمونیستی  تاریخی شنبهعظیم  

اقتصاد و  ر،  نیروی کا  بارآوری در    یکل طوربهانتقال به نظام کاری جدید، ایجاد شرایط سوسیالیستی در 

 د.« کن زندگی برای ما آشکار می

در اقدامات و مطالبات خود    هیروس  یاز نمونه  مابانهچاکر  دیتقل  لیاغلب به دل  یروسریغ  ست ی احزاب کمون

این وضعیت    قاًیدق(،  ی نیسترضروریغ  وجهچیهبهکه  نظر من، در چندین جنبه )به  .رندی گیممورد انتقاد قرار  

است.   اروپایی  وارونه  کمونیست  را  نمییا  احزاب  روسیه  جنبش  قدرت  واقعی  منابع    یا   بیازمایندتوانند 
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برخ  یزمان  یو حتخواهند  نمی نتاز درس  یکه  به  برای    رسند،یم  جهیها  به  را  ها  آن  تبدیلقدرت الزم 

 ندارند.   مؤثر اقدامات 

اقتصاد  یبذرها  نخستین  عنوانبه  ،یستیکمون  یهاشنبه نظم  از  اقتصاد  یدار هی سرما  یگذار  نظم    ی به 

  م اقدا  وجه چیهبهی«،  »جهش از قلمرو ضرورت به قلمرو آزاد  ی برا  ینقطه آغاز  عنوان به  ،یستیالیسوس

اقدانیست    یدولت شورو  ینهاد   مینه  قاًیدق  این  .است  ستیحزب کمون  یاخالق   مبلکه 

واقع  کنندهنییتعو    یاتیح  یجنبه   توجه   مورد  زان یم  نیترکمبه  است که    هیروس  ستی حزب کمون  تیاز 

و    حیصح ی ریگجهینت  یش از دستاوردها ، آن ینمونه تقلیداز  دور  به  ندرتبه و  احزاب خواهرش قرار گرفته 

 شده است.   گرفته یضرور 

(2 ) 

عنوان  به  ستیحزب کمونشناخت  ،  بر آن الزم نیست  دیاگر یک چیز معمولی وجود داشته باشد که تأک

موظف نیست که از   وجهچیهبهاین حزب  رو نیا از . است ایپرولتار یانقالب یاراده یسازمان ابزار

آغاز   بلکه    یهمههمان  بپذیرد.  را  بهبهپرولتاریا  انقالب،  آگاه  رهبر  ایدهعنوان  انقالبی،    یعنوان تجسم 
خود انقالب  است.  آگاه  کامالً    ، کارگران واقعاً انقالبی و پیشتازانها،  بخش  نیترآگاه  ردن متحد ک  اش وظیفه

احزاب کمونیست   تیوظیفه و مأمور . شودالزاماً توسط قوانین طبیعی حاکم بر نیروهای اقتصادی ایجاد می
با یک جهت و  گیرد(  شکل میها  که تا حد زیادی مستقل از آن)  جنبش انقالبی است   نیجا، تأمدر همه

تا جرقههدف اقتصاد سرمایه،  از متالشی شدن  ناشی  و  های  کرده  رهبری  را  مسیر  سوهبداری  یگانه  ی 
 رستگاری، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا هدایت کند. 

بوروکراتیزه    سرعت  به  که  افراد  یگونناهم  یمجموعه  کار ومصالحه  ی هابیاحزاب قدیم عبارت بودند از ترک
های مردم جدا  درآمدند که از توده  ییها ردستیز  افسران حزب و اشرافیت  به صورت    خیلی سریعو  شدند  

  ، یانقالب  یطبقات  یمبارزه  ان یب  نیترخالصبایست  می  دیجد  یستی احزاب کمون  گر، ید  یاز سو  .شده بودند

جدید،    یقدیمی به جامعه  ی ، گذار از جامعهحال نی ا با  کنند.  یندگیرا نما  ییبورژوا  یاز جامعهیعنی فراروی  

  .زمان به معنای تحول اخالقی نیز هست هم  بلکه  ،سازماناقتصاد و    محدود به   فقط  نه

بورژواییِ کسانی که شیدای تصور  اتوپیاگرایی خرده  اندازهبههیچ سوء تعبیری نباید رخ دهد؛ هیچ چیزی  
  ی نشانه  نیتر کمی ما دور نیست.  تغییر اجتماعی تنها از طریق دگرگونی باطنی انسان هستند از اندیشه

ا ی  پوشچشمرقابلیغ خرده  نیاز  آن  است که طرف  تیواقع  نیا  یی،بورژوا تصور    چه   و  آگاهانه  چهداران 
  کنند. موکول می  انتهایب  یاندهیآ  درو دور    تار  یا جامعه را به نقطه  یدگرگون  به این میانجیْ  آگاهانهرغی

  نیو قوان  روها ی ن  یضرور  ی جهینت  د،یجد  ی به جامعه  میقد  یکه گذار از جامعه  میبرعکس، ما اصرار دار
  ت یو انسان  ی به آزاد  وارگی یگذار از اسارت و شاش، این گذار،  با تمام ضرورت عینی  است.  ی اقتصاد  ینیع
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تاریخی در    یتوسعه  یجهینتثمره و    عنوانبهصرفاً    توانیرا نم   آزادیبه همین دلیل،    است.

که در آن آزادی به یکی از نیروهای    شکل گیرد   ایدر این توسعه باید لحظه  .نظر گرفت

فرا رسد که    ی تا زمان  ابدی  ش یدائماً افزا  دیمحرک با  ی رو ین  ک یعنوان  آن به  تی اهم.  مبدل شودمحرک  

به    ت«یبشر  خ یتاراشیکه »پ یزمانطور کامل در اختیار بگیرد. ی را که اکنون انسانی شده بهاجامعه  یرهبر
   . بتواند آغاز شودآن  یواقع خ یبرسد و تار انیپا

. هر حزب  است   یستی احزاب کمون  پیدایش  ی وانقالب  ی زمان با ظهور آگاهمرحله هم  ن یبه نظر ما آغاز ا

آن را مجسم کند،   نفیطور فعال  بورژوایی قرار نگیرد، اما به  یجامعه  مقابلکمونیست تا زمانی که در  

 دشدنیناپداز احزاب سوسیال دموکرات قدیمی است. در واقع، حجتی بر آغاز نابودی و    ترمتناقضبسیار  
از  بزرگ.  هاستآن خود  کامل  رهایی  در  آن  ناتوانی  کارگری،  جنبش  تراژدی  ایدئولوژیک    بافتترین 

ی در انجام این  طورجدبهحتی  گاه  دموکرات هیچ است. احزاب قدیمی سوسیال  داری بودهسرمایه

نکرده تالش  ویژگی  اساساًو    اند کار  سازش،  با  نظیرِ  مآب،  گرددورهی  بیفرعوامی،  ریگیرأهایی 

صعود  توطئه بوروکراسی    یهیپاچینی،  و  زمرهاجتماعی  بورژوازی    یدر    رو ن یا از .  اندماندهی  باق احزاب 
جوهر  ی و  از ساختار درون، بلکه  ستین  یاسیو س  ینیع  یضرورت  یهج ینتصرفاً    ییائتالف با احزاب بورژوا

سوس  یواقع م  کیکراتودم الیاحزاب  بنابراردیگیسرچشمه  چرا    نی؛  که  است  سهل  موضوع  این  درک 
اما  ها یانقالب نبودند  کارگری  جنبش  آگاه  عناصر  اگرچه  واقعی،  ماهنهصدایشان  ی  فاسد    ت یتنها 

قد  ی و ضدانقالب  ییبورژوا خرده ا  ،یمیاحزاب  این شکلاحزاب  یهدیبلکه کل  به  کرد.    ی  تقبیح  را 

 احزاب قدیمی است.   رد اخالقیشک یکی از دالیل عمده ظهور و جذابیت سندیکالیسمْ بی

قدیمی حزب    یی معمولِ شیوهدوراهی  جابه  هاآنحزب کمونیست روسیه هرگز تسلیم این خطرات نشد.  

  ی امدهایپند.  مشخصی را ایجاد کرد  [ 1]و سندیکا، سازمان بوروکراتیک یا تخریب حزب، رویکرد ثالث

کنون  ، ما تاحال نیا با  .میده  صیتشخ  هیانقالب روس  ی هادر تمام جنبه  میتوانیرا اکنون م سوم    کردیرو  نیا

عنوان یک نیروی محرک در  آن را به  ایم تاآن پی نبرده  اساس  و بهایم  بوده  خنثیو    بزدلبیش از حد  

 جا دهیم.  های خودجنبش 

(۳ ) 
ای که  شیوه  در  اًیثان  شود؛آن یافت می  درونیدر سازمان    همه  از  اساس قدرت حزب کمونیست شوروی اول

ثالثاً )  فهمند.می  خود را  تیوظیفه و مأمور  نتیجه میو  از دو مورد اول  آن بر    ریتأث  یوهی( در ششودکه 

  ،حزب  نیا  ،یروس  ریغ  ست ی و اکثر احزاب کمون  یم یدموکرات قد الیبرخالف احزاب سوس.  خود  ی اعضا

ی خود جذب کند )یکی  ها ردهکس و ناکسی را به  کند که هرسعی نمی  تنهانه حزب بسته است نه باز.  کی

پذیرد.  حزب هستند را نیز نمیاز دالیل عمده فساد و سازش(، بلکه تمام آنانی که خواستار ملحق شدن به 
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ها  آن  ان یاز م  و،  شوندی( غربال مها ستی سفران )دوستان کمونهمردیفی تحت عنوان  در    ی افراد  نیچن

  با  .شوندیم  رفتهیدر خود حزب پذ  کنندیرا برآورده م  یروس  ستیکمون  کی  ی اخالقملزومات  که    یکسان

ی  هاردهکیفیت افرادی است که در   اعضا نیست بلکه نگرانگاه نگران افزایش تعداد  حزب هیچ  وصف  نیا

برا. به همین دلیل  اندماندهیباقخود   آمده ازفرصتاز    صفوف خود  یهیتصف  یحزب    های به دست 

به ما    رابطه  نیا  در  هاستیکمون  یجنگ  جی»بس  :دیگویم  نیلنکند.  استفاده میانقالب    میعظ  یتالش ها

ای   ولگردهاو    هابزدل.  کمک کرد ی  دهندهکاهش در تعداد اعضا نشان  شکل از  نبه حزب پشت کردند. 

ی کمونیستی“  هاشنبهبایست تصفیه را با انتفاع از ابتکار ”. ما میحزب است   اعتبارتوجه قدرت و  قابل  رشد

ی راستین  دستاوردهامرتبط با    یهاخواستمداوم    احیایحزب، مبتنی بر    ی هیتصفادامه دهیم. این  

 ونیستی است.« کم

همان رسالت حزب در  که    بردی دوم بحثمان می»ساختار داخلی حزب کمونیست روسیه ما را به جنبه

باید    عنوانبهانقالب است. حزب کمونیست   انقالب همیشه  یک گام جلوتر از پیشرفت    کمدستپیشتاز 

خود احساس    ت یاز وضع  ع یوس  ی هاتودهکه  ی  در زمانگونه که حزب کمونیست  باشد. درست همان  هاتوده

آگاهی از قلمرو آزادی از قبل باید    نی؛ بنابراضرورت انقالب آگاه بود  پیشاپیش از   داشتند،  ی مبهم  یتینارضا

اقدامات   بر  و  باشد  مختلف  کمونیستی  احزاب  در  حیاتی  عامل  بگذارد،    کنندهنییتعی  ریتأث  هاآنیک 

از  هاتودهاگر    خصوصبه که  میپ  ها آنیی  را  یروی  خود  که  نباشند  موقعیتی  در  هنوز    نظر نقطه  ازکنند 

دولت    لیتا زمان تشک  ستیحزب کمونبرای    ینقش  نیالبته چنداری برهانند.  ایدئولوژیک از بافت سرمایه

نهادی تثبیت کند، همه چیز   صورتبهرسد. زمانی که پرولتاریا قدرت خود را  کامل نمی  تیفعل  به  شوراها

این شوراها همان روح کمونیسم است که حال در کالبد انسانیتی   بخشیآگاهبه این بستگی دارد که روح 

ی،  ساز پاکتواند این اصل  جامعه قدیم. تنها حزب کمونیست می  ی چهرهجدید ظهور کرده یا فقط تغییر  

  زمانهم  صورتبهتواند  نمی  احتماالًیر شکل دولت  تصفیه و پویایی را عینیت بخشد. از آن جایی که تغی

درونی   آورد،    ها انساندگرگونی  ارمغان  تمام  ابیراهرا  سرمایههاجنبهی  جامعه  شیطانی  )نظیر  ی  داری 

نهادها    نیوجود دارد که ا  یخطر جد  نیا است.    ریناپذاجتنابی شوروی  نهادهابوروکراسی، فساد و غیره( به  

حزب    جانیدر ارو به انحطاط و تحلیل روند.    توسعه مناسب داشته باشند،  ی برا  یفرصت  که نیاز ا  پیش  یحت

  گروهی تنها    چرا که  کننده مداخله کند.دهنده و اصالح عنوان منتقد، الگو، سنگر، سازمانبه  دیبا   ستیکمون

 [  2] «.دارد  راکار   نیانجام ا ت یاست که موقع

  جهت   را در  تیکل بشر  دی، اکنون بادانقالب آموزش دا  یرا برا   ایپرولتار  کهپس از آن  ستیحزب کمون

که از همان ابتدا    ی ممکن استتنها در صورت  ت یمامور  نیا تکمیل  اما    کند.   تی ترب  یانضباط  خود  و   یآزاد

دیالکتیکی خواهد  مارکسیستی و غیرتفکری غیرکامالً    با این حال،  .شودانجام    یش چنین آموزشیاعضا  میان
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مقابل،   دیگر جدا سازد. در رشدی را که در سطور فوق ذکر شد با اجبار از هم  یمرحلهبود که تالش کند دو  

کجا شروع  یکی  کند که    نییتع  تواند ینم  قاً یدق  کسچیاست و ه  یمتقابل دائم  ی رابطه  ک یها  آن  یرابطه

آل انسانی قلمرو آزادی باید اصلی آگاهانه باشد که  ایده  نی؛ بنابرارسدپایان میبه  ی کجا  گریو د  شودیم

بخشد.  و به زندگی تمام احزاب کمونیست از لحظه سرآغازشان انگیزه می  ندکمیها را اداره  اعمال و فعالیت

آموزش و تبلیغات همگی ابزارهایی حیانی و ضروری هستند.    لهیوسبهی سازمانی، افزایش آگاهی  هاشکل 

عنوان  به  ها ستیخود کمونمسئله چیزی است که    ن یرگذارتریتأثو    نیترمهمموارد کافی نیستند.  اما تنها این  

 .شوندآن نائل میانسان به 

بستگی  ی رفیقانه، هماز همه روحیه  ترمهمی قلمرو آزادی باشد؛ و  بایست تجسم اولیهحزب کمونیست می

ی باید بر تمام اقداماتش حاکم باشند. اگر حزب به این امر نائل نشود، و یا حداقل  ازخودگذشتگواقعی و  

احزاب   ر یاز سا گر یداش ی برنامهبودگخاصیی تالش نکند، جدا از هاآرمانی برای تحقق چنین طورجدبه

این فاصله  نخواهد شد  زیمتما دارد که  این خطر وجود  از    هشدیزی ربرنامه  صورتبهی که  نشدنپر. حتی 

جناح چپ  محو شده و در نتیجه آن خیلی زود چیزی جز    جیتدربهطلبان و موج سواران جدا شده،  فرصت

ی خواهد  ترعاجلی خود موجب خطر شدیدتر و  این مسئله به نوبه نخواهد بود.  « ی»احزاب کارگر   ی افراط

سوم از سوی احزاب سانتریست مطرح    المللنیبرسمیت شناختن لفظی  با به  موکداً  ترشیپشد )این امر  

  مرور به   حتی  و   شده  ل یتبد  ی کم  ز یتما  کیبه  صرفاً    احزاب   سایر   و   ها ستیکمون  ین ب  یفیک  زی تما  شده( و 

  ی و معنو   یخود را از لحاظ سازمان  یها تر آرمانکم  ستیحزب کمون  ک. هرچه یشودیم  دیناپد  یکلزمان به

عناصر ناخودآگاه    آموزشبرای  به سازش مقابله کند، بلکه    شایع  لیتما  با  تواندیتر متنها کمنه کند،  یعمل

انقالب واقعاً  آنارشستیکالی)سند  یاما  تبدیل    ( هاستیها،  توانی  واقع  یهاستیکمون  به  هاآن جهت  نیز  ی 

 نخواهد داشت.  

  ها ستی کمون.  هاستیخود کمون   ناکافی  یدرون  یدگرگون:  ردیگیمنبع سرچشمه م  ک یاز    یسازش و فروپاش

طریق   بیش  هاآن)از  چه  هر  کمونیست(  از  حزب  را  خود  سرمایهها تفالهتر  حزبی  ی  زیست  داری، 

  یحزب  یبستگهمی، صعود اجتماعی و غیره تطهیر کنند،  نیچسهیدسدموکراتیک مانند بوروکراسی،   سوسیال

به سرانجام  خود را    رسالت  توانندیبهتر م  شود ومبدل می  یمعنو   یبستگو هم  ی به رفاقت واقع  ترشیها بآن

برسانند. تنها در این صورت است که در موقعیتی قرار خواهند گرفت که نیروهای انقالبی را جمع کنند، 

طلبان را کنار زده  بار برای همیشه اراذل و فرصت  را قدرت بخشند، ناخودآگاه را بیدار کنند و یک   هاارادهیب

  خواهد بود   سخت  و  طوالنی سرشار از مبارزات    میرو هستهکه اکنون با آن روب  یانقالبدوران  و نابود کنند.  

سازمانی و    نظرنقطه  از کند. رفقای روسی ما چه  شماری جهت خودآموزی ما فراهم میی بیهافرصتو  
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ده که ما  اند. زمان آن رسییی که ما آرزویش را داریم ارائه کردهها نمونه  نیترآموزندهچه از حیث انسانی  

 را در این کشور نیز آغاز کنیم.  ها آنالگوی 

 

 Georgاز   The Moral Mission of the Communist Partyی  ای است از مقاله * متن حاضر ترجمه 

Lukács است دسترس   قابل زیر لینک در که : 

https://marxists.architexturez.net/archive/lukacs/works/1920/moral-
mission.htm 

 

 ها: یادداشت 

گیرد. این  را نیز به کار می   tertium daturلوکاچ مترادف با اصطالح رویکرد سوم در این جمله، عبارت التین    [. 1] 

است.    tertium non daturمنطقی    یای نظری و در پیوند با پراتیک کمونیستی علیه گزاره ی مولفه اقدام لوکاچ اقامه 

 کند. ه یا نقیض آن حکم می اصلی معروف به »طرد شق ثالث« که تنها بر صحت یک گزار 

  نوشته والدمیر سورین حزب کمونیست و نهاد های شوروی این بند بخشی از متنی است تحت عنوان  [. 2]

 منتشر شده بود.  1920که در 

 

 

 https://wp.me/p9vUft-357 :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

 

  

https://marxists.architexturez.net/archive/lukacs/works/1920/moral-mission.htm
https://marxists.architexturez.net/archive/lukacs/works/1920/moral-mission.htm
https://wp.me/p9vUft-357
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 ت ی هو  استیچپ و س
 

 2022اوت  20

 هابسبام  کی: ارینوشته

 ی : ارغوان فراهانیترجمه

 

ما چنان به اصطالحاتی  [  1] موضوع سخنرانی من موضوعی است که در کمال تعجب بسیار جدید است.
ه سخت  ایم کالبته »قومیت« خو کردههای هویتی«، »سیاست هویت« و  »گروه»هویت جمعی«،    چونهم
رایج گفتمان سیاسی نوظهورند. برای  واژگان    یقدر در دایرهکه این اصطالحات چه  توان به یاد آوردمی

که   ــرجوع کنید    1968 ، منتشرشده در سالالمللی علوم اجتماعیبین  رةالمعارف ی دامثال اگر به  

یابید،  نمی هویت  هیچ مدخلی تحت عنوان  ــ بوده است 1960 ییعنی نگارش آن مربوط به اواسط دهه

اش عمدتاً مباحثی  اریک اریکسون که دغدغه  یاجتماعی نوشته -ی هویت روانی  مورد درباره  به جز یک
که و چه هستند    قاًیکه با این مسئله درگیرند که دق ی»بحران هویت« در نوجوانان به اصطالح بود از جنسِ  

»قومیت« هم باید گفت    یواژه  و در رابطه با.  دهندگانیرأ یابی  هویت  ی دربارهکلی  تنی  م  از این گذشتهو  
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پرستی  به »بت  که  یاب استای کمواژه، هنوز  1970 ی آکسفورد منتشرشده در اوایل دهه  ینامهواژهکه در  
 است.  ثبت شدهقرن هجدهم   مربوط بههایی قولبر اساس نقلو  اشاره داردو خرافات خداناباورانه« 

با اصطالحات و مفاهیمی سروکار داریم که تازه از دههخالصه آن پیدا کرده  1960 یکه ما  .  اندکاربرد 

تا حدی به این دلیل   اتفاق افتاده است،متحده   در ایاالت  تر بیشاین اصطالحات و مفاهیم از همه    پیدایش
جامعه همیشه  جامعه  این  عالقهکه  با  است  بوده  غیرعادی ای  و  پایش    به   ای  حیاتی  عالئم  تمام 

  ــ هیگان  نه  اما ــ  به این دلیل که آشکارترین  بیش از همهاش، و اما  های اجتماعی و روانینشیب و فراز
با آمار مهاجران انبوه از سرتاسر اروپا    شکل سیاست هویت، یعنی قومیت، از زمانی که آمریکا به کشوری

توان گفت که مفهوم جدید قومیت  میکمابیش  بدل شد، همیشه برای سیاست آمریکا اساسی بوده است.  

عمومی   یگلیزر و موینیهان پا به عرصه ینوشته  [2] ورای دیگ ذوببا کتاب  1963 در سال بار نیاول

مایکل نواک تبدیل    ینوشته  [3]ترکیبغیرقابل  هایقومیتظهور  با کتاب    1972 گذاشت و در سال

برنامه نوشته  نیازیشد.    انهیجوزهیای ستبه  اولی،  نیست که  ایرلندی و    یبه توضیح  دانشگاه  استاد  یک 
نیویورک است، و دومی نوشت  ( زمانهم) یک کاتولیکِ    یهیهودی بود که اکنون سناتور دموکرات ارشد 
ها در  کی. االن الزم نیست بیش از حد درگیر این سؤال شویم که چرا همه ایناهل اسلوا  ( حالنیدرع)

  آمریکای در حال تغییر آن دوران  در  حداقل  ــاتفاق افتاد، اما اجازه بدهید یادآوری کنم که    1960 یدهه

شاهد ظهور دو نوع دیگر از سیاست هویت    چنینهماین دهه  ــ   گرفتیمکه سیاق امروزینش را به خود  
 گرایان. جنس ( و جنبش همیجنبش مدرن زنان )یعنی پسا حق رأ: بود

دهه از  قبل  که  نیست  این  من  درباره  کسچیه  1960 یمنظور  خود  اجتماعی  یاز  چیزی    اشهویت 
شرایط  دیپرسینم در  می  ثباتیبی.  اتفاقی  چنین  لورمثالً    افتاد؛گاهی  صنعتی  نوار  فرانسه،  ن  در    که در 

طی یک قرن پنج بار تغییر    شزبان رسمی و ملیت،  جا شدگذشته هفت بار جابه  نیمِ ومرزهایش طی یک قرن
نیمهدر آن به زندگی  کرد و زندگی روستایی   این    بدل گشت. شهری  صنعتی و  نیست که مردم  عجیب 

ما چه هستیم؟!«. یا اگر  اما  اند،  پاریسی  دانندیها ماند، پاریسیدانند برلینیها می»برلینی  :ندگفتمنطقه می
دیگری رجوع کنیم: »من اهل لورن هستم، فرهنگم آلمانی است، ملیتم فرانسوی    یبخواهیم به مصاحبه

تنها هنگامی به مشکالت هویتی    مسائل در واقع این    [4]   کنم.« می  فکر است، و به گویش محلی استانمان  
منع    دارای آنیم،  عتاًیای که اکثر ما طبهای چندگانه و ترکیبیشد که افراد از داشتن هویتواقعی منجر می

  [ 5]«شدندجدا می  شانهای فرهنگی مشترک که از »گذشته و تمام عادتدر مواقعی    ویژهبه، و یا  شدندمی

 ندبود  های فرعی سیاست حوزهمختص    شخص هویتِ نام  ناشی از   این مشکالتِ   1960 یتا دهه  حال  این با
 .ندآمدشمار نمیاساسی به ایهو هنوز مسئل

این تغییرات بدون شک    . چرا؟ برایاندتر شدهبسیار اساسی  1960 یمسائل از دههرسد که این  به نظر می

    ــیافت    دالیلی مشخص در سیاست و نهادهای این یا آن کشور   توان یم
ً
عجیبی    آیین دادرسیدر  مثال
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که ابتدا    1950 یمثالً، احکام حقوق مدنی دههــ و   که قانون اساسی آمریکا بر کشور تحمیل کرده است
. این امر  فراهم کردهای هویتی  الگویی برای سایر گروهو    پوستان اعمال شد و سپس به زنان رسیدبر سیاه

کنند، ممکن است منجر به شرایطی  رقابت می  یها احزاب برای کسب رأویژه در کشورهایی که در آنبه
به همراه    فردای مزایای سیاسی مشخصی برای  های هویتیبه چنین گروه  خود اب  سشود که در آن انت 

متحده   بندی در مشاغل و غیره. این موضوع در مورد ایاالتتبعیض مثبت، سهمیه  مندی ازبهرهمثالً    بیاورد؛
اعی  در هند، جایی که دولت متعهد به ایجاد عدالت اجتممثالً  آمریکا.  در مورد، اما نه فقط  صادق استنیز 

ای بومی معرفی کنید، برای شما  خود را متعلق به کاست پایین یا یک گروه قبیله  اگر است، ممکن است  
هایی تضمین شده دسترسی پیدا  سودمند واقع شود و بتوانید از این طریق به مشاغلی که برای چنین گروه

 کنید. 

 رد هویت چندگانه 
بشری    ی شدت عمیق و سریع جامعها و تحوالت بههپیامد دگرگونیهویت  اما از نظر من ظهور سیاست  

عصر  کتاب  ام آن را در بخش دوم  که سعی کرده؛ تحوالتی  در ربع سوم قرن حاضر ]قرن بیستم[ است
توضیح دهم و    ام،[ نوشته7] «کوتاه  ی بیستمی »سده که در واقع تاریخی است که درباره [6]اه  نهایت

ه  استدالل کرد  1975 شناس آمریکایی در سالدنیل بل، جامعهمثالً    من نیست.    فقط بفهمم. این دیدگاهِ 

صورت تاریخی  به  که ــمؤثر سابق    [8]اجتماعیِ  های گروهکه »فروپاشی ساختارهای اقتدار سنتی، و    است

 [  9] .«کندتر میبرجسته را قومی  وابستگی ــ شامل ملت و طبقه بوده است

این تحوالت    ی، در نتیجهسابقهای طبقاتی  ملت و هم احزاب و جنبش -که هم دولت  میدانیدر واقع م
  در   هستیم(،  هنوز  )و  می اآسا بودهیک »انقالب فرهنگی« غول  یعالوه، ما در بحبوحهو به  ،اندتضعیف شده

نان  های اجتماعی قدیم که بسیاری از ساکو ارزش  هاشکلآور هنجارها،  »اضمحالل حیرت  یک  یمیانه
دیگر از    قول نقلیک    .« اگر اجازه بدهیدبه حال خود رها کرده است تنها و غریب  یافته را  جهان توسعه

هایی  دهه  این  استفاده نشده بود که در  ربطیبچنین نادقیق و    گاهچیه”اجتماع“    ی: »کلمهخودم هم بیاورم 
معنای ها“”اجتماع  که در  بهجامعه  دقیق  ،  آن،  یافت میشناختی  واقعی  زندگی  در  در  [  10]د«.نشوندرت 

،  دیگری در آن قطعی نیست  ز یچچیاست و ه  تغییردیگر در حال حرکت و    های چیز  یجهانی که همه
ها تعلق داشته باشند و گروه  ، به آنوچراچونیو ب  واره گردند که بتوانند، همهایی میدنبال گروه  ها بهانسان
شناس برجسته هاروارد  پترسون، جامعه  اورالندو  که  پارادوکس عجیبی  جاستاز همینیابند؛  می  را   هویتی

که به یک گروه هویتی  کنند  انتخاب می  )که اتفاقاً اهل کارائیب هم هست( شناسایی کرده است: »مردم

ای  شخص مطلقاً چارهکه  مبنی بر این  بسیار محکم بر مبنای باوری    ستتعلق داشته باشند، اما این انتخابی
که تعلق به چنین گروهی، انتخابی است، گاهی ممکن است آشکار  این  [11]جز تعلق به آن گروه ندارد«. 

پوست« یا »بومی  هایی که خود را »آمریکایی سرخ ، تعداد آمریکایی1990تا    1960 هایبین سالمثالً    شود.
شناسی معمول توضیح  که بتوان با جمعیتآنتر از  آماری بسیار بزرگ  ،شد  چهار برابر  باًیتقر  دانندیآمریکا« م
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از   ،داد اتفاقاً  ازدواج   کهییجاآن  و  آمریکا«  که  کنند، ایننژادی میهای برونهفتاد درصد از این »بومیان 
 [ 12]روشن نیست.وجه هیچبهچه کسی است،  قاًی»بومی آمریکا« از لحاظ قومیتی دق

،  اساس این هویت استاولیه که    اصلی و  این »هویت« جمعی، این احساس تعلق به یک گروهپس ما از  
 کنم:  ؟ توجه شما را به چهار نکته جلب میمیفهمیچه م

شوند. »ما« خودمان را  ، یعنی در تقابل با دیگران تعریف میشکل سلبیهای جمعی به  هویت  اینکه  اول 
باشیم،   ها با آن  هایی« در کار نبود که متفاوت. اگر هیچ »آنیممتفاوتها«  ، چون با »آنفهمیم»ما« می

ای هم در کار  خودی،  در کار نباشد   غیرخودی اگر  که از خودمان بپرسیم »ما« که هستیم.  زومی نداشت  ل

که  جز این ــاشتراکات اعضای آن شکل نگرفته است    ی های جمعی بر پایه. به بیان دیگر، هویتنیست
بلفاست،    هایو ناسیونالیستگرایان  اتحادیهداشته باشند.  ن  ی هماشتراکشاید چندان  تند،  از »دیگران« نیس

چرا   ــ  تمایز نیستندقابل  دیگریککه در غیر این صورت از    انی یا مسلمان  هاهای صرب، کرواتیا بوسنیایی

می  که زبان صحبت  یک  رفتار    و  کنندبه  و  ظاهر  و  زندگی  روی    ــ دارند  هم  یسانیکسبک  تنها  بر 

های   طیف، چه چیزی جمعیت مختلطِالعکسهم از قضا دین است. بآن  که    گذراندیمتمایزشان دست   نقطه
های یونانی و غیره را که در شرایطی دیگر ممکن  های رومی و یونانی، ارتودوکس، کاتولیکمتنوع مسلمان

صرفاً    آورد؟زیر چتر واحد فلسطینی بودن می  در نزاع باشند،  دیگریکشان با  همسایگان لبنانی  چونهمبود  
 .کندیادآوری می ها دائماً به آن هم  طور که پلیس اسرائیلهمان، نیستنداسرائیلی که  این

گیرند، از  های عینی مشترک میان اعضایشان شکل میهایی هستند که بر اساس ویژگیالبته که گروه
بیولوژیک جنسیت  پوست    چونهمای  های جسمیویژگی،  جمله  سیاسی    )موضوعیرنگ  نظر  بسیار  از 

نه پوست؛ یعنی، حداقل در ساحت    اند ویراهنهای جمعی مانند پاکثر هویت  حال  نیا ، و غیره. باحساس( 
باب  هایمان  بدن  ی در کار در حال حاضر دست  کهینا  ناپذیر. باوجودنه اجتناب  و   تئوری، اختیاری هستند

  ی های هویتی بر پایه کردن دست. اکثر گروهعوض  تا   است   تر کردن پیراهن راحتچنان عوضهماما  است،  
تفاوتشباهت یا  نشدهها  ایجاد  عینی  جسمی  اگرچههای  ماآن  یهمه  اند،  که    اندلیها  کنند  نه ادعا 

 های قومی چنین ادعایی دارند. قطعاً همه گروه.  که »طبیعی« هستند جامعه  یساختهبر

ها  توان آنمی   چنینهمو    اندتعویضدیگر قابللباس با هم  چونهمها  در زندگی واقعی هویت  که این  دوم
طور  به بدن چسبیده باشند. چراکه، همانمثالً    فرد باشند و که منحصربهرا به شکل ترکیبی پوشید، نه این

بوروکراتیک  در امور  یک و تنها یک هویت ندارد. انسان حتی    انسانیای پیداست، هیچ  که از هر نظرسنجی
  فقط   که   ردیگیفرض م  ت های بسیار توصیف شود. اما سیاست هویمگر با ترکیبی از ویژگی  ندتوایهم نم

، یا حداقل  کندیما را تعیین م  نگاه سیاسیما داریم، همانی است که    یهایی که همهیکی از بسیار هویت
  ، روتستان بودن، پگرای انتریمی هستیداتحادیهاگر یک    ،بر آن مسلط است؛ اگر فمینیست هستید، زن بودن

یک   بودن  ناسیونالیستاگر  کاتاالن  هستید،  هم  دراگر  و    ،کاتاالن    هستید،  سهیم  انیگراجنسجنبش 
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باید از شر دیگران هم خالص شوید چرا    فرض دیگر این سیاست این است که  گرا بودن. و البتهجنسهم
ی در تمام موضوعات  که با خود »واقعی« شما سر ناسازگاری دارند. همین است که دیوید سلبورن، ایدئولوگ 

کنار  خواهد که »تظاهر به انگلیسی بودن« را  قاطعانه از »یهودیان در انگلستان« می  هتاک به همگان،  و
معنی.  است. این هم خطرناک است و هم بی  شانآنان یهودی بودن  و بفهمند که هویت »واقعی«بگذارند  

به شما دستور بدهد   یبیرون  قدرت که یک  ندارد، مگر آن دو هویت وجودمیان   ای ناسازگاریدر عمل هیچ 
زمان  ها باشید، یا از نظر جسمی چنین چیزی غیرممکن باشد. اگر دلم بخواهد هماین هر دوِ دیتوانیکه نم

باید  من و یک بودایی مؤمن باشم، چرا نؤیک کاتولیک مؤمن، یک یهودی م[  14اکومنیستی]به شکلی    و
بگویند    مربوطه مقامات مذهبی  که یا  است    شود اینمانع من    ممکن استتنها دلیلی که  در عمل  ؟  باشم

این ندارماجازه ترکیب  را  با هم  ناممکن باشد،ها  انجام تمام مناسک  یا  با    انزمهمشان  چرا که بعضی  ، 
 . شوندیمدیگری برگزار 

  است   عمومیسیاست پایه و بنای   تردیدبی همینها با هم ندارند، و  معموالً مشکلی با ترکیب هویت مردم
انتخاب    زحمت  اغلب حتی سختی  مردم.  است   تریجزئگروهی و  های هویتی دروندیگر سیاست  مجزا از   که

خواهد که چنین کنند، ها نمیدهند، یا به این دلیل که کسی از آنرا به خود نمی  ی مختلفها میان هویت

ن  تاکه منشأ قومی  بپرسیدمتحده   از ساکنان ایاالتاگر  . کاری بس پیچیده خواهد بودو یا به این دلیل که  

  ه سیاست هویتِ کدهند. خالصه آنبتوانند جوابی کنند یا نمیدرصد آنان یا از پاسخ امتناع می 54چیست، 

  به  ــتر است که از خارج به آنان تحمیل شود  احتمالش بیش  آید.ها نمیسر آدمصورت طبیعی  به  یگانه
های  نشینی و ازدواج و هم  جمعی  زندگی  )که با همهای ساکن بوسنی  لمانان و کرواتمس  ها،صرب  که  روشی

 بار.  تر خشونتهایی کمیا به روشمجبور به جدایی از هم شدند،  زوربهبیناگروهی داشتند( 

قبالً از    که  گیریمنیستند، حتی    ثابتها،  ها، و یا ابراز آنسومین موردی که باید گفت این است که هویت
بالقوه برگزیدهمیان خودهای  را  یکی  را  باشید  تان،  بودن  انگلیسی  پورتیلو  مایکل  که  به همان طریقی   ،

تغییر کنند، در صورت نیاز حتی    توانندیو م  شوندیجا م ها جابهاسپانیایی بودن برگزیده است. هویت  یجابه

اند،  یا یهودی  پوستاهی ی اعضایشان سقومی که همه -غیر  ی هایممکن است گروهمثالً    .بار  کیبیش از  
مارتین    برای مثال در زمان  کنند.بر قومیتشان پافشاری میعامدانه  ی قومی تبدیل شوند که  یهابه گروه

است ممکن  هم  برعکسش  افتاد.  اتفاق  همین  جنوبی  باپتیست  مسیحی  کلیسای  در  کینگ  مثالً    ،لوتر 
به یک سازمان  یک سازمان ناسیونالیست فینیانی  خود را از  [  14خواه ایرلند]ارتش جمهوریهنگامی که  

 طبقاتی تبدیل کرد که اکنون حزب کارگر و بخشی از ائتالف دولتی جمهوری ایرلند است.  

ای که باید در مورد هویت گفت این است که هویت وابسته به بستری است که  چهارمین و آخرین نکته
کند. تغییر  است  پروپاقرص می  ههم مثالً    ممکن  اعضای  علنی  توانیم  در    ان یگراجنسهم  یجامعه  و 

از رکود سالرا در نظر آوریم    1920 یدهه  [15]آکسبریج طور که  و ظهور هیتلر، همان  1929 که پس 
[  17]برجس و بالنت[  16].هویت دادندخودشان دوست داشتند بگویند، از هومینترن به کومنیترن تغییر  
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پاتر، محققی    موردمثالً    ند. یا خصوصی برد  یعمومی به حوزه  یاصطالح از حوزهبودنشان را به گراجنسهم
پس و در لندن استاد دانشگاه بود، و  آلمانی    یپروتستان  ی یونان و روم باستان را در نظر بگیرید کهدر حوزه

ها،  چرا که بر طبق استاندارد نازیای جز مهاجرت ندارد،  چارهکه    دریافتاز روی کار آمدن هیتلر ناگهان  
چه تعریفی   سابقاً مهم نبود که این فرد . خبر نداشت واقعیتی که تا آن لحظه از آن  ،در حقیقت یهودی بود

 .  یافتمی، حاال باید هویت دیگری برای خود از خود داشت

 چپ  جامعیت
. اساساً  است  نبوده  اساسی  ایهای هویتی قطعاً برای چپ مسئلهها چه ربطی به چپ دارد؟ گروهاین  یهمه

تودهجنبش  سیاهای  آنایِ  یعنی  اجتماعی چپ،  و  از سی  که  و سوسیالیسمهانقالب  هایی  و    ییآمریکا  ا 
ه دلیل اعتقاد  بودند، اما اتحادشان نه ب  اتحادهای جمعیها یا  ائتالفبدون شک  اند،  الهام گرفته  وی فرانس

بود که هر گروه  جامع و فراگیری  عظیم و  های  جنبش  دلیلبههمان گروه بلکه  خاصِ    مشخصِ   اهداف   به
دموکراسی، جمهوری،    چون هماهدافی  ؛  دست یابد  خود اهداف خاص  به    تواندیم ها  آنباور داشت از طریق  

هم حزب یک طبقه بود،  اوجش    در دوران نیز  کارگر خودمان   سوسیالیسم، کمونیسم یا هر چیز دیگر. حزب
ها  ی اینهمهو    ،مهاجر بریتانیای کبیرهای در اقلیت و جوامع  حزب ملت  ،های دیگرعالوه بر گروه  ،و هم
 چراکه حزبِ برابری و عدالت اجتماعی بود.  بود 

های کارگری و  فهمی نشویم. جنبش دچار کج  استاساساً طبقاتی   ی حزب که حزبیادعا این  البته در مورد
هایی نبودند که ضرورتاً به پرولتاریا، در معنای دقیق مارکسیستی  کجا جنبشو هیچ  گاهچی، هیسوسیالیست

چنین   توانستندیها نماز این جنبش  کدام چیجز در بریتانیا هبود شاید بهمیآن، محدود شوند. اگر چنین  

ت  ای که در آن احزاب کارگری و سوسیالیس، یعنی برهه1890 و  1880 هایوسعتی یابند، چرا که در دهه
کارگر صنعتی در اکثر کشورها اقلیت    یدشت شقایق در بهار ناگهان به روی صحنه آمدند، طبقه  چونهم

قرار داشت.    کارگری  خارج از سازمان سوسیالیست   نیزواقعاً کوچکی بود و بخش بزرگی از همان طبقه  
دانمارک، سوئد    چونهمدر کشورهایی    هادموکراتالیباشد که در زمان جنگ جهانی اول سوس  خاطرمان

درصد آرا را کسب کردند. در آلمان هم وضع به همین   47تا  30( چندان صنعتی نبودندو فنالند )که هنوز 

درصد بود(.   41و    1951 کارگر در این کشور کسب کرد، مربوط به سال یی که حزبأ شکل بود )باالترین ر
گروهی  موردی و درونای  مسئله  ل در جنبشْ فعا سوسیالیسم برای اکثریت کارگرانِ  ی عالوه بر این، مسئله

مزدبگیران بودند، اما یکی از دالیلی   گروهی درون  خاص و  های کارگری در صدد تحقق منافعنبود؛ اتحادیه
های کارگری وابسته به این احزاب همیشه پرتنش  که روابط میان احزاب کارگر و سوسیالیست با اتحادیه

دق مسئله    قاًیبود،  همین  گسترده  گشتیبرمبه  جنبش  اهداف  اتحادیهکه  اهداف  از  استدالل  تر  بود.  ها 
سوسیالیستی فقط این نبود که اکثر مردم »کارگران یدی یا فکری« هستند، بلکه این بود که کارگران  

ی باید با  خواستیم، هر که هم که بودی، اگر آینده را  نیاند؛ بنابراعامل تاریخی الزم برای تغییر جامعه
 ی.  شدیمارگران همراه جنبش ک
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محدود شد که از آن چیزی نماند جز یک گروه فشار یا    آن حد، هنگامی که جنبش کارگری تا  برعکس

اتفاق افتاد، این ظرفیت را از    1970 یگونه که در بریتانیای دههکارگران صنعتی، آنمحدود به  جنبشی  
به آینده    که به شکلی کلی امیداین  چنینهم، و قرار گیردبسیج عمومی مردم   ی بالقوه  ی پایهدست داد که  

بسازد.  ستیزه  را  راند،  اقتصادگرایی  خود  از  را  بسیاری  افراد  اتحادیه  مبادی  اصلی  کهیتاحدجوی  ترین 
»یک    کار محافظهتبدیل حزب    ی برای توجیهبه    چنینهمن مهیا کرد، و  تاچری را برای آ[  18کاری]محافظه

برای  [  19] «ملت نیرویی  اما مهمشد  جویانهستیزه  جنگ طبقاتییک    برپاییبه  این.  از  این    کهاین  هاتر 
  های مختلف گروه  کارگر را به انزوا کشاند، بلکه آن را با قراردادن  ی طبقه  فقطنهسیاست هویتی پرولتری  

 کرد.  نیز مقابل هم متفرق در  کارگران 

کنم.    دیای که نیاز به بازگویی ندارد تأکپس سیاست هویت چه ربطی به چپ دارد؟ بگذارید قاطعانه بر نکته
سیری هم که بخواهیم از کلمات  هاست. هر تف انسان  یاست: مربوط به همه  جامعسیاسی چپ    یپروژه

پروژه پروژه  این  باشیم،  برای سهام  ی داشته  سآزادی  برای  یا  است.    پوستاناهیداران  برای همه  نیست، 
برای همه است. برادری فقط برای    ،یا معلوالن نیست[  20]ی اعضای باشگاه گریک برابری برای همه

ی همه است. و سیاست هویت اساساً برای همه  نیست؛ برا   ان ی گراجنس یا هم  شاگردان مسن کالج ایتن
  های قومی یا ناسیونالیستینیست، بلکه فقط برای اعضای گروه خاصی است. صحت این ادعا در جنبش

با آن همکامالً   نمشهود است. ناسیونالیسم یهودی صهیونیست، چه  منحصراً برای    باشیمدل باشیم چه 

. ادعای  کنندیها همین کار را می ناسیونالیسم. همهکندیمــ   بمباران  یا  ــیهودیان است، و بقیه را اعدام  
   بیش نیست. سرنوشت برای همگان هستند، دروغی نییدار حق تعکه طرفمبنی بر این هاناسیونالیست

  فراگیرتری خود را سیاست هویت قرار دهد. چپ دستور کار    اساس  تواندبه همین دلیل است که چپ نمی

و ظلمی بود    سرکوبایرلند یکی، اما تنها یکی از بسیار اجتماعات انسانی تحت استثمار و چپ،  دارد. برای
  احتمالیچپ تنها یک متحد    خواه ایرلند،ارتش آزادیمدلِ    مبارزه کرد. برای ناسیونالیسمِ  ه خاطرشکه ب

  بود  حاضر این سازمان   در شرایطی دیگر چنان هست. ویژه بود، و هم یبرای نیل به اهداف خود در شرایط
طور که برخی از رهبرانش در طی جنگ جهانی دوم کردند. و این در مورد هر  از هیتلر حمایت کند، همان

قومی و چه غیر از    یچه گروه   ،دهد صادق استگروهی که سیاست هویت را پایه و اساس خود قرار می
 آن.  

این البته  دا  فراگیرتری که چپ دستور کار  اما  این معنی هم هست  رد  از گروه  کهبه  های  حداقل گاهی، 
چشم امید دارند. در حقیقت بعضی از    آنها نیز به  این گروه  ،و در مقابل  کندیهویتی بسیاری حمایت م

قدیمی  ییاتحادها  چنین و  از هم می  اندچنان محکم   کنندیمزده  را حیرت  گسلند چپکه هنگامی که 

  متحده  شود. در ایاالت زده میاند شگفتبا هم بوده  عمرکیهایی که  ز طالق زوج طور که آدم ا همان ــ

  باً یتقر  ــ دیگر مثل سابق های مهاجران فقیر و فرزندانشانیعنی توده ــها«  که »قومیتاین  رسدنظر میبه
به نظر  باورنکردنی  باًی . تقرامری خالف طبیعت باشددهند، نمی یها رأ به دموکرات خودیخودبهبه شکلی 
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  نامزد خواه  عنوان یک جمهوریبخواهد حتی به این فکر کند که به  پوستاهیکه یک آمریکایی س   رسدیم

ها،  مشترک ایرلندی  یعالقه  حال این  با(. و  استمتحده شود )کالین پاول در ذهنم   ایاالت  یجمهوراستیر
،  گرفتیت نمأهای خاص آنان نش از قومیتبه حزب دموکرات  آمریکایی    پوستاناهیها، یهودیان و سایتالیایی

، کردیچیزی که آنان را متحد م  .اند قومیت توجه نشان داده  این  به  گرا مداران واقعاگرچه بعضی سیاست
 هاست.  ای که معتقد بودند قادر به پیشبرد هر دو ایننامهمیلشان به برابری و عدالت اجتماعی بود، و به بر

 مشترک  منافع
که با سر در چاه سیاست  قبل از آناند، چراکه  ها فراموش کردهاما این همان چیزی است که بسیاری از چپ

  ی مثابهبهبا چپ    ــ به شکلی فزاینده ــ  1970 ی. از دههکنندینماش  ی دربارهتأملهویت بیفتند، چندان  
  هایسبک  دیگر  جنسی یا  یهاشی، جنسیت، گرا ها؛ ائتالفی از نژادمواجهیم  و منافع  هاائتالفی میان گروه

  کارگر صنعتی  قدیمی  یطبقه  چون همای  های اقتصادی، و حتی اقلیتمتفاوتزندگی و ترجیحات فرهنگی  
ویژه به  به  ، درک، اما خطرناک استاتفاق قابل. این  امروز دیگر به شکل اقلیت درآمده استکه    کش زحمت

 تر نیست.  های بیشاکثریت مساوی با جذب اقلیت  این دلیل مشخص که کسب حمایت

  کس چیحول مسائل خود، و تنها برای خود وجود دارند، نه ه های هویتیگروه  :اوالً اجازه بدهید تکرار کنم
ها شکل نگرفته  ای مشترک از اهداف یا ارزشها که حول مجموعهائتالفی میان این قبیل گروه  .دیگر

کشورهایی که هنگام جنگ علیه دشمنی واحد   چونهمباشد، تنها اتحادی موقتی و موردی خواهد بود،  
ائتالفمتحد می . در  هنگامی که دیگر حول چنین محوری نباشند، از هم خواهند گسست  هاشوند. این 

از مورد گروه به چپ  آنان  به همین شکل است؛  است متعهد    جهت  نیا های هویتی هم وضع  که چپ 

از آن برای نیل به اهداف خود کمک بگیرند. ما جنبش زنان    بتوانندکه هرکجا    جهت نیا نیستند، بلکه از
که در ارتباطی نزدیک با چپ بوده است که قطعاً هم از آغاز سوسیالیسم و حتی قبل   میشناسیرا جنبشی م

ی زنان در بریتانیا قبل از  أ از نظر تاریخی جنبش حق ر   حال نیا  . بااست  از مارکس و انگلس چنین بوده

دانیم، در هر سه حزب بود، و اولین زن نماینده مجلس، تا جایی که میمتشکل از  ی  ، جنبش1914 سال
 [  21] بوده است. کارمحافظهواقع از حزب  

بسیج    را  هااقلیت  فقط،  هایشانلفاظینظر از  صرف  هویت،واقعی سیاست    هایها و سازمانجنبش   اًیثان

.  و قانون دست یابند  قهریهبه قدرت  ها(  ها و جنبش)این سازمانکه  قبل از آن  فقط  ، و آن هم کنندیم
است   ملی ممکن  فراگیراحساس  و  جایی که من می  عمومی  تا  اما  ناسیونالیست  باشد،  دانم هیچ حزب 

رأ تجزیه تاکنون  بهاکثریت حوزه  ی طلبی در کشورهای دموکراتیک  را  انتخاباتی خود  نیاورده  های  دست 
که  ش حواسشان بود  های رسال حزب کبکوآ به آن نزدیک شد، اما سپس ناسیونالیستاست. )اگرچه پاییز پا

صراحت خواستار تجزیه نشوند(. منظورم این نیست که این اتفاق ممکن نیست یا نخواهد افتاد؛  واقعاً به
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بوده   آن  ،ترین راه برای رسیدن به استقالل ملی از طریق تجزیهحال ایمن به مقصودم تنها این است که تا 
 دهند.  ب ی، از مردم نخواهید که به آن رأدیابی دیگر به تجزیه دست های که از راهایناست که تا قبل از 

سیاست هویت باشیم. در شرایط عادی و بدون چنین   مخالفدهد که  به ما میدر عمل دو دلیل  این نکته  
بیرونی یا فشار  بهاجبار  مای، سیاست هویت  را بسیج  اقلیت  از یک    هدف   گروه   حتی  ،کندیندرت بیش 

برای کسب   یتالش برای تشکیل احزاب سیاسی مستقل زنان راه چندان مؤثر همین است که . را  خودش
است که اجبار مردم به داشتن یک، و تنها یک هویت آنان    اینر  آرای حداکثری زنان نبوده است. دلیل دیگ

 کشاند.  ها را به انزوا میو در نتیجه اقلیت کندیپراکنده م دیگریکرا از 

به عمومی  جنبش  یک  واگذاشتن  اقلیتگروه  مطالبات  بنابراین  فشار  از    یهای  حتی  لزوماً  که  خاص 

مشهودتر    متحده بسیار ز خواهد بود. این نکته در ایاالت دردسرسا،  هم نیستند  این جنبش  به  دهندگانیرأ 
  یی گراهایی خاص و توجه بیش از حد بر چندفرهنگاست، جایی که نسبت به تبعیض مثبت به نفع اقلیت

 . اما در انگلستان هم این مشکل وجود دارد.  است بسیار منفی ایجاد شده یواکنش

چپ به یک    یگرایان با سیاست هویت درگیرند. متأسفانه خطر تجزیهچپامروز هم جناح راست و هم  
صِ اقلیتائتالف  اساساً  عجیب  ها  رف  که  روشنگری  جهانیِ  و  عظیم  شعارهای  افول  که  چرا  باالست، 

موردی  منافع مشترکِ ورای مرزهایِ    بندیصورتشعارهای چپ بودند، آن را بدون هیچ راه روشنی برای  
جنبش  «  جدیدهای اجتماعی  اصطالح »جنبش. تنها جنبش موجود از میان بهکندیمرها    گروهیو درون

اما افسوس که مطالبات سیاسی آن محدود است و احتماالً محدود هم باقی خواهد    ،هاستیستی زطیمح
 ماند.  

حداقل   مشترک، یکه بر اساس یک مطالبه ییجاوجود دارد که تا آن  تیهو است یاز س یشکل حال  نیا با
جهانی  در افق  گرفته باشد، جامع است: ناسیونالیسم شهروندی.  شکل  ، واحد  کشور مرزهای یک    چارچوب   در

دولت    یک  باشد، اما از منظرای عمومی و فراگیر  متضاد با مطالبهکامالً    ممکن است این شکل ناسیونالیسم
همین شکل هم ادامه خواهیم داد، و احتماالً به  می کنیر آن زندگی مملی، یعنی جایی که اکثر ما هنوز د

را    یهویت ارمغان میمشترک  اندرسون یک »جامعه  آوردبه  بندیکت  قول  به  را22]«تصوری   ی یا  که    [ 
راست حکومتی، همیشه در صدد    ژهیو . راست، بهبه تصور درآید  تواند یمچندان هم غیرواقعی نیست، چراکه  

  یکار دستبه نفع خودش آن را  تواندیبوده و معموالً هنوز هم م این هویت مشترکبه انحصار در آوردن 
  خاک سپرد، را به    [23کاران سنتی«]ی »ملت واحد محافظهکه ایدهسیاستی    همانکند. حتی تاچریسم،  

امیدوار است که بتواند با    نیز   ارش یعنی دولت میجر احتضروبهرمق و  همین کار را کرد. حتی جانشین بی
 در انتخابات جلوگیری کند. آن پرست نبودن، از شکستکردن مخالفانش به وطن محکوم 

، دشوار بوده است که  زبانیسیبرای چپ، و بدون شک برای چپ در کشورهای انگل  قدرنیبنابراین چرا ا
متشکل از تمام مردم یک    ی)قطعاً مقصود من از ملت جامعه  کل ملت ببیند؟  ینماینده  یمثابهخود را به
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کردنش برایشان تا این حد دشوار است؟ هر چه  قومی(. چرا حتی امتحان  موجودیتکشور است، و نه یک  
گرفتن  باشد   اروپاپا  یعنی  در    ییچپ  طبقاتی،  اتحاد  یا یک  طبقه،  بود که یک  در  ی  رستهزمانی  سوم 

»ملت«    اقلیتدر   حاکمِ ی تصمیم گرفت که خود را در مقابل طبقه[ 24فرانسه]   1789 ی سال عموممجمع

بد و  سیاسی    ساننیبنامد،  »ملت«  مفهوم  شداصالً  بهخلق  در  .  هم  مارکس  حتی  مانیفست  هرحال 
تر رفت. تاد گیتلین، یکی  از این هم پیش  توان یالبته که م[  25]ر نظر داشت.چنین تحولی را د  کمونیست 

این موضوع   مشترک  ی اهایشفق رؤخود با نام  ی گران چپ آمریکایی، در کتاب تازهاز بهترین تحلیل

صدای کل مردم  کم به شکلی اصولی و درست،  دست: »چپ چیست اگر  بیان کردهتوجه  را به شکلی جالب
 [  26] در کار نیست.«  هم  ، چپیرندو فقط »مردمان« وجود دا  در کار نیست  واحدی  نباشد؟ اگر هیچ »مردم«

 [  27]حزب کارگر جدیدی دهان بسته
بلکه حتی از جانب کسانی که هیچ    خواسته یتنها ممقاطعی در تاریخ بوده است که چپ نه ملت باشد، 

متحده، زمانی   منافع ملی شناخته شده است: در ایاالت  یعنوان نمایندهای با نیات آن نداشتند هم بههمدلی

یا به    ؛ 1930 یکه حزب دموکرات روزولت از نظر سیاسی هژمونیک بود، و در اسکاندیناوی از اوایل دهه
  گیمعنای واقعی کلمه نمایند  دردر سرتاسر اروپا چپ    باًیان جنگ جهانی دوم تقرتر، در پایشکلی گسترده

و پیروزی بر آنان بود و همین بود که   مقاومت علیه هیتلر و متحدانش نماد، چراکه را بر عهده داشتملت 

بر    1945 ؛ شرایطی که بالفاصله پس از سالظهور کردپرستی و تحول اجتماعی  توجه میهنپیوند جالب

ای  پرسیهمه  1945 ؛ جایی که در سالبه بریتانیا هم اشاره کردباید    چنینهم.  بودسیاست اروپا مسلط  
که   نم  چونهمحزب کارگر  برگزار شد  برابر   ی ایندهبهترین  در  واحد حزب محافظه  شعار   ملت  کار  ملت 

آن را   دوران  رهبر جنگِ  نتریترین و موفقکه کاریزماتیک  ایکاریمحافظهد؛  اکثریت آرا را به دست آور

هم فرانسوا    راًیپنج سال آینده تعیین کرد. اخ و . این اتفاق مسیر تاریخ کشور را برای سیکردیرهبری م
بهترین بستر    یمثابهبه  را  به چپ، رهبری حزب سوسیالیست  ی حقیقیمداری بدون تعهدمیتران، سیاست

 گرفت. بر عهده برای رهبری کل مردم فرانسه 

مدعی نمایندگی   تواندیدیگری است که چپ بریتانیا م یممکن است این تصور پیش آید که امروز لحظه

مردمهمه  یعنیــ  مردم   و .  باشد  شدهتضعیف  و   فرسوده  اعتبارگشته،بی  رژیمی   علیه  بریتانیا  ــی 

پرستی« و حتی »مردم« در  ندرت کلمات »کشور«، »بریتانیای کبیر«، »ملت«، »وطن، چه بهحال این با
به دولت بعدی بریتانیا را در سر    شدنلیشود که امید تبدهای پیش از انتخاباتِ کسانی شنیده میسخنوری

 ! پرورانندیم

مدار و نه  ، »نه سیاست1964 و  1945 هایاین شرایط به دلیل آن است که برخالف سالشود که  گفته می
اگر به  [  28]از دستش برآید ندارند«.  چندانی که کار  مخاطبش اعتقاد چندانی به ظرفیت دولت و این  مردمِ

ای صحبت  افتاده و صدای گرفته  ملت با چنان سرِ  ی کارگر با مردم و دربارههمین دلیل است که حزب  
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که کار زیادی از دست دولت    کنندی. اوالً اگر شهروندان واقعاً فکر ماست  اوضاع سه برابر مهمل  کندیم
، و در  و نه دیگری، بیندازند  ی اتفاقی،دادن به یک کاندیدا  یآید، چرا باید خودشان را به زحمتِ رأبرنمی

از حکومت    دستگاهیدولت، یعنی    ( وجود)  اًیدادن به خود بدهند؟ و ثان  یاین صورت اصالً چرا زحمت رأ
ایدئولوگ نیز خواهد ماند. حتی  منافع عمومی وجود دارد، ناگزیر است و چنین  های  که در جهت تحقق 

رؤ  تندروراست   بازار  جای  یای که  با  دولت  م  مندقدرتگزینی  در سر  را  برای    پرورانندیجهانی  دولت  به 
  چون همو تا هر جا هم که موفق به این کار شوند،    شهرشان( احتیاج دارند.شهر )یا شاید ویرانساخت آرمان

بسیاری از کشورهای سوسیالیستی سابق، واکنش شدید علیه بازارْ کسانی را که خواهان بازگشت دولت به  

اجتماعیمسئولیت هسهای  دو  تنداش  بازخواهدگرداند.  سیاست  به  آلماندوباره  مردم  در   سوم  شرقی 

، یعنی پنج سال پس از آن که دولت سابق را با شوق و مسرت کنار زدند، ابراز کردند که زندگی  1995 سال
ای« بود که امروز  های منفیو شرایطشان تحت جمهوری دموکراتیک آلمان بهتر از »توصیفات و گزارش

آرسانه ارائه  های  و  کنندیملمانی  »ایده 70،  که  کردند  اعالم  اما  درصد  بود،  خوب  سوسیالیسم  ی 
هایی  ی دولتباید گفت که در هفده سال گذشته تحت سلطه  چنینهمکفایتی داشتیم«.  مداران بیسیاست

جهت    هایی که این قدرت را دراند دولت قدرت بسیار عظیمی دارد؛ دولتایم که باور داشتهزندگی کرده
گرفته کار  به  بدتر  شک  بدون  سمتی  به  کشورمان  دولتتغییر  و  که    کههایی  اند،  روزها  این  در  حتی 

یک دولت کرده  چه  آن  به ما بباورانند که  اندتالشو در    کنندیمچنان همین کار را  احتضارند، هم به رو
ی حکومت است  نخواهد رفت. این وظیفهتواند جبران کند. دستگاه دولت از میان  است را دولتی دیگر نمی

ی  ندیفرای آوردن نیست. این  رأ ی آوردن و بعد در دور بعدی باز هم  رأ که از آن استفاده کند. کار دولت فقط  
گویی است. انتخابات به محل رقابتی است که در سیاست دموکراتیک مستلزم انواع و اقسام اشکال دروغ

دورنمایشان به  که    مدارانبرای سیاست  متأسفانه.  شودیمتبدیل    های دروغ در امور مالیبر سر شهادت
ی دائمی تبلیغاتی ببینند. و  نگاران است، سخت است که سیاست را چیزی جز یک دورهکوتاهی روزنامه

ی کشور  و چه باید بکند، آینده   کندیمهاست، این است که دولت چه  ، مسئله چیزی فراتر از اینحال این با

  ک یدئولوژیا فقط »اجتماع«، که دستاویزی  یعنی نه ــیک کل است    مثابهبهها و امیدهای مردم  است، ترس
)همان کسانی که در    کنند یمآورند و افرادی که پول خرج  است، یا سرجمعِ تمام افرادی که پول در می

(، بلکه مردم بریتانیا، یعنی آن نوعی اجتماع که حاضر  اند معروفدهنده«  ی لغات سیاسی به »مالیاتدایره
گر که امیدش را از دست نداده  اای در جام جهانی جشن بگیرد،  است برای پیروزی هر تیم فوتبال انگلیسی

های انحطاط بریتانیا، عالوه بر افول  امکان چنین بُردی وجود خواهد داشت؛ چرا که از نشانه  اصالً بود که  
 های تیمی آن نیز بوده است.  علم، افول ورزش

  دیدیمدمی  رهبر مر  عنوان بهاستعداد خانم تاچر در این بود که این بُعد از سیاست را درک کرد. او خود را  
کارهای بزرگی را انجام دهیم که زمانی    میتوانینمند ما دیگر  کردیم( »فکر  کنمیماز او نقل    ماً یمستقکه )

چیزی    میتوانینم  وقتچیهناپذیر است، که دیگر  ایم. مردمی که معتقد بودند زوال ما برگشتانجام داده
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مداران نبود از آن جهت که تشخیص داد باید به مردم  [ او شبیه دیگر سیاست29] .بودیم«  قبالًباشیم که  
که  کنشی اشتباه، اما کافی برای این  قطعاً بدهد. شاید امیدی کاذب، و    گری ناامید و متحیر، امید و کنش

حزبی و بیرونی خود را کنار بزند، کشور را تغییر دهد و بخش زیادی از آن را به نابودی  مخالفان درون
چنان در جریان است. ما  یک ملت هم  عنوانبهی او امروز آشکار است. زوال ما  بکشاند. شکست پروژه

. حتی  میدانیمتر و ناامیدتر هم هستیم و خودمان هم این را  مضطرب  1979 امروز نسبت به سالمردم،  
از باخت و  دولت بعد از محافظه  توانندیمیی  تنها بههایی که خودشان  آن ناامید و  را بسازند چنان  کاران 

رند. ممکن است به  ی ارائه دادن ندابراعدم افزایش مالیات چیزی    یاند که جز وعدهزدهشکست وحشت
کاران کارزار  ی انتخابات بعدی باشیم و امیدوارم که این اتفاق هم بیفتد، اگرچه محافظههمین شکل برنده 

هراسی و پرچم  گرایی انگلیسی، بیگانهگرایی بریتانیایی، ملیبر اتحادیهکه    شان را نه بر مالیاتانتخاباتی
باور خواهند کرد    قتاًیحق اند  ی دادهرأ کرد. آیا کسانی که به ما    زده خواهندملی انگلیس استوار و ما را شگفت

آن  واقعاً که   اگر  کرد  خواهیم  چه  ما  و  کرد؟  خواهیم  ایجاد  ما  تغییری  به  حالی  در  که  رأ ها  بدهند  ی 

ایم. آیا به همان اندازه  [ را ساخته30] دیجد  کارگر  حزب در آن زمان ما    ؟اندازندهایشان را باال میشانه

 هنوز وقت هست.   ها سؤالبرای بازسازی و تغییر بریتانیا تالش خواهیم کرد؟ برای پاسخ به این 

 

که با لینک    Eric Hobsbawmاز    Identity Politics and the Left  ای است ازی حاضر ترجمه مقاله *   
 زیر در دسترس است: 

https://newleftreview.org/issues/i217/articles/eric-hobsbawm-identity-politics-

and-the-left.pdf 
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 مراتب مفهوم سلسله ی نقد و بررس

 

 2022اوت  27

 راد وشی: دارینوشته

 

 مقدمه

کار  مداران کهنهرسد، سیاستمی  رانیسیاست و حکمهرگاه موضوع به بحران اجتماعی و انقالب در ساختار  

کنند  ساالر از سوی دیگر، به انقالبیون گوشزد میهای دولت، و بوروکراتسوییهای گوناگون از  در طیف

واقع که  نکنند  فراموش  را  واقعیت  این  کهن  حکومتی  کارآمد  ساختار  ترین  بینانهتا  کشور  این  برای 

برای نجات کشور و  گان خود بازگردند، و  هبه سنت گذشتباید  بنابراین،    ؛استخیراندیش«    ی»دیکتاتور 

ها، مشاورین دولتی و کاربلدهای اقتصاد بازار آزاد خالی کنند. ها، بوروکراتصحنه را برای تکنوکرات  ملتْ

گردانان نظم کهن اجتماعی این است که مشکل  بینیم محتوی پوشالی تفکر این صحنهگونه که میهمان

تمرکزِ  و  انحصار  کنونی  سیاسی  سیاسی  نظام  هرماقتصاد -قدرت  در  استبداد    یگونهی  حاکمیت 

روی صندلی قدرت نشسته  ه  باشتباهی«    ی»دیکتاتورنظامی نیست، بلکه در این واقعیت است که   -دینی
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مبلغ تنها  این حضرات  البته  اینااست.  نیمن  اگر  نیستند،  ارتجاعی  اما  پرطمطراق  عقاید  به  گونه  نگاهی 

رو  هپرست نیز روبگان دانشگاهی وطنهظاهر نخبگروهی از بهبا    ،های عمومی این روزها نیز بیندازیمرسانه

مشغول ریختن اشک تمساح  «  ایرانی»پرشکوه و قدرت و عظمت  ی  خواهیم شد که در دلتنگی برای گذشته

 است. 

راه  ،درهرحال جامعه  اجتماعی -حل سیاسییافتن  بحران کنونی  از  عبور  برای  ایران ضروری    ی مناسب 

اما جای بهاست،  نه دیگر  آن،  یا مصلح  نوع خیراندیش  از  از دیکتاتوری، حتی  نوع دیگری  لحاظ  گزینی 

عقالنیت  هاست با  گران اجتماعی که سالکنش  یرسد که جامعهنظر می  هپذیر است و نه بتاریخی امکان

سازی اجتماعی خود و دیگر شهروندان بوده و معتقد به اعمال عقل عملی برای  مندتواندنبال ه و منطق ب 

های  جوی این نوع نظاموجست هاست، دیگر بمنابع عمومی  ی گشایی و تحقق آزادی و تقسیم عادالنهراه

شناخته و    مبنای دو تعریف ساده از قدرت، اما این نوشته در بخش اول برسیاسی قرون وسطایی باشد.  

شده از سوی عموم، نشان خواهد داد که این »دیکتاتور خیراندیش« و آن »دیکتاتور اشتباهی« هر  پذیرفته

ساختار نظام حکومتی استبداد کهن ایرانی یعنی سلطنت و روحانیت است که    ی دو در واقع دو روی سکه

ابزارهای چیرگی اقتصادی و سیاسی   ابنه از شهروند مطلع بلکه    برای اعمال قدرت حکومتیْرا  حقانیت خود  

شیعه و اعمال خشونت    دربار سلطنتی یا مراجع روحانیتِ   مراتبِ سلسله  یفریبی ایدئولوژیک با پشتوانهو عوام

گزینی  دموکراتیک برای جای  یمعرفی بدیلبه  آورند. بخش دوم این نوشته  دست میهگری ب پلیسی و نظامی

، لیکن برای  پرداختاجتماعی و دیگر نهادهای جامعه خواهد   -مدیریت سیاسیمراتبی در سلسله  یاندیشه

و کارکرد    یی،تاریخی از سو  یاین منظور نخست ضروری است که تصویری بهتر از فرایند تکامل و توسعه

جامعه در  حکومت  و  سیاست  و    یساختار  ایران،  رویارویی    چنینهممعاصر  درواقع  و  تضادها  ماهیت 

و دیگر   -منطق طبقاتی  غیرمستقیم  از سوی  ایران  در  بازخوانی  اجتماعی  با  دلیل،  این  به  باشیم؛  داشته 

ناموزون و مرکب« لئون تروتسکی سعی خواهد شد  یتوسعهماندگی« و »»انقالب عقب  یتطبیقی نظریه

بازنگری انتزاعی  ماندگی ایران را واکاوی و آن را در  اجتماعی عقب -انقالبی  دینامیسم  چنینهمتا فرایند و  

های نهادهای  شکل  با درنظر گرفتنهای ایران مشخص کنیم، و  ویژگیاز  سیاسی    ـ  از تغییرات اجتماعی

  ی نظریه  نکات محوری،  ایران  یجامعه  یگذشته  یاجتماعی کار و زندگی در سدهخودجوش و ارگانیک  

مستقیم   را  یا جمهوریت  دموکراسی  روسو  ژاک  شامل  ژان  زیرمجمکه  اجتماعی«    یوعهدو  و  »قرارداد 

 . خواهیم کردمعرفی است همگانی«   ی»اراده

 مراتب  نقد و بررسی مفهوم سلسله

تاریخی نشان   یهای اولیهایران است؛ یافته چنینهمبسیار کهن در تاریخ بشری و  یمفهوم مراتبْسلسله

پادشاهی وجود داشته است؛    یشود نظاممیی که امپراطوری پرشیا )پارسی( نامیده  ا دهد که در منطقهمی
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هم جوامع  گفت،  باید  داشتهاگرچه  وجود  نیز  دیگری  ایناند  عصر  لیکن نمی  رانیحکمگونه  که  شدند، 

چیرگی یا حکومتی در تداوم خود با موفقیت زیادی    ی را نیز نادیده بگیریم که این شیوه  توانیم ایننمی

بهترین انتخاب ممکن در    رانیحکم  یبدین معنا نیست که این شیوه  بسط و توسعه یافته است؛ اما این نیز

وجه نشانی  یچهکه نظام استبداد سلطنتی خود را حتی با موفقیت تداوم ببخشد بهاین جوامع بوده است. این

بلکه   باترین معضالت  ، در واقع یکی از مهمبرعکساز فضیلت نیست،  ساختارهای قدرت برای    مرتبط 

ماندگاری خود و افزایش    در پی  دهد که ساختارهای قدرت ماهیتاًاست. تاریخ ایران نشان می  رانیحکم

  اند بوده  هاییدنبال افزایش تعداد انسانه ب  چنینهم  ؛را اعمال کنند  آن  توانستندمیکه    اندبودهمیزان اجباری  

ساختارهای    یهمه  یبارهی است که درها تاثیرگذار باشد. این واقعیتبر آن  ستتوانکه اجبار ساختار قدرت می

اند که این  ای نگرفتهصادق است که حقانیت خود را از شهروند مطلع یا اکثریت افراد جامعه  یچیرگی قدرت

 شود. می ها اعمالبر آنچیرگی قدرت 

سوی آن    که از آن  شد، و هنگامیوارد  داالن تاریخ اندیشه    به  بایدبرای درک بهتر این معضل تاریخی  

. اگر تعریف قدرت را  در اختیار خواهیم داشت ابزار مناسبی برای تحلیل این پدیده    یم مطمئناًیآیرون میب

کنند و مورد توافق عموم نیز قرار گرفته مبنای بررسی  وبر مشخص می الک و ماکس جانمثالً    گونه کهآن

نابرابر که برای تضمین تبعیت دیگران یا تحمیل وابستگی    ذاتاً  ای است»قدرت رابطه  گاه، آنخود قرار دهیم

اجتماعی در موقعیتی باشد که    یادر رابطه  یگرکه بازییا »احتمال این،  شود«کار برده میهبه دیگری ب

یا  ،  «، متحقق کندنظر از مبنایی که این احتمال برآن استوار استصرف  ، مقاومت  رغم بهبتواند اراده خود را  

گذاردن بر روی اعمال فرد یا گروهی از افراد دیگر«   وانایی فرد یا گروهی از افراد برای اجبار»قدرت ت

دیدگاه[  1]است. این  در  قدرت  رابطهبنابراین،  معنی  به  نمی  ای ها  تعریف  به  بنا  که  است،  تواند  نابرابر 

  ی ها در این نوع فلسفهانسانباشد، زیرا منافع    «قراردادی اجتماعی» یا    «ی عمومیاراده» یا    «توافقی »

 است.   متضادکند و در تحلیل نهایی فرق می دیگریک با رانیحکمسیاسی و 

بهتر،  به عبارت  یا    ،توانایی اجرای تهدید و اجبار  از  انسانی است که   ایحال، ساختار قدرت مجموعه هر در

. اگرچه وقتی بشریت در  برخوردارندها علیه دیگران  ذهنیتی حقوقی برای درایستادن گروهی از انسان  از

هیچ    یعنی وضعیتی که   ، نامدرا وضعیت طبیعی بشریت می  آن  ز هاب که توماس   بود  وضعیتی شبیه آن چیزی

جدی    ی نیز تهدید  ای از همکاری و ارتباطات انسانی وجود ندارد و شکارچیان حیات وحشگسترده  یشبکه

در فهم باشد، لیکن امروز انسان خود حتی  شدند، شاید این نوع ساختار قدرت قابلبرای انسان محسوب می

زمین قرار گرفته است، و تا حد زیادی با افراط و تفریط مشغول از بین بردن نه    یس آن شکارچیان کرهأر

در که  چیزی  تنها  و  است،  بشری  حیات  بلکه کل  اساساً  تنها طبیعت  است  مانده  باقی  او  همان    مقابل 

مقید به   یها چنین، بعضی از انسان های دیگر و مکانیسم خشن جهان فیزیکی است. در جهانی اینانسان
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کنند؛ حتی اگر ثابت کنیم که این افراد  کنند عمل می را درک می  گونه که خود آنآن  ،منافع شخصی خود

د. اگر  یآوجود نمیه خود نباشند، باز هم تغییری در این واقعیت ببهترین داوران برای قضاوت نفع شخصی  

  هستند دنبال عمل برای منفعت شخصی خود  ه  هایی که باز این عقیده حرکت کنیم خواهیم دید که انسان

تواند به درستی اخالقی یا نادرستی آن اعمال حقانیت  می  ی برای انجام اعمالی دارند که احتماالًاانگیزه

این    ی دوستانه سعی خودخواهانهعملی غیراخالقی و غیرنوع  برای شناختها  ببخشد. یکی از بهترین راه

این نوشته    یهاست در حوصلهگیریگونه نتیجهافراد است. درهرحال جزئیات و مباحثی که مربوط به این

توانیم بگوییم که قدرت این امکان را برای انسان فراهم  ها میگیریرگرفتن این نتیجهلیکن با درنظ  ،نیست

دست آوردن منفعت  هدست آورد. بنابراین، اگر قدرت امکان به  تر بکند تا منفعت شخصی خود را آسانمی

تری  بیش  ید انگیزهاندنبال منفعت شخصه  هایی که بکند، پس آنتر میشخصی را برای فرد بسیار آسان

  دست آوردن قدرت نیز پیدا خواهند کرد. بنابراین، روشن است که ساختارهای چیرگی قدرت طبیعتاً هبرای ب

در  توان گفت قدرت  تری را گرد آورند. در نتیجه، میدهد تا قدرت بیشاجازه می  مندقدرتهای  به انسان

 کردن خود است. جوی جاودانیوجست

زمان بیش از یک ساختار چیرگی قدرت  قدرت بخواهد خود را جاودانه کند، و هماما اگر ساختار چیرگی  

باشد، آن ابزاری    دیگریک  با  بایدها  وجود داشته  برای  تنها رقابت  نه  این  و  بود  رقابت کنند،  که  خواهد 

نند نیز کها اعمال میآن برهایی که خواست خود را برای تعداد انسانباید بلکه  ،کندچیرگی را متحقق می

علیه   رقابتی  این  دیگریکچنین  باشند.  میداشته  میگونه  نیز  قدرت  ساختارهای  که  گفت  توانند  توان 

جا  توانند بر دیگری اعمال کنند نفوذ داشته باشند. اما در ایننسبت به قدرتی که می  دیگریکنتیجه بر   در

طور واقعی با دیگر ساختارهای  هب  سوال این خواهد بود که موضوعی که ساختار قدرت بخواهد برای آن

طور مستقیم زیر نظارت دولت نیستند  ههای بخش خصوصی که ببنگاه  قدرت رقابت کند چیست؟ احتماالً

در اولین فرصتی    عمالًاما    بند باشند،پایدر حرف  صرفاً    برای تبلیغات  »رقابت«ی  ممکن است به این عقیده

  دنبال تمامیتِ ه  کنند و ب جوهری درونی خود همیشه از آن سرپیچی میدلیل ماهیت  ه  وجود آید به  که ب 

بود. همان به ساختارهای قدرت در بخش  قدرت خواهند  گونه که شاهد هستیم وقتی حاکمیت سیاسی 

ها آن را  رقابت کنند، و البته با مقررات حداقلی که آن  دیگریک  برای مدتی با  تادهد  خصوصی اجازه می

می بنگاهدهند،  ترجیح  ب این  سیاست  هها همگی  حتی  و  اقتصاد  و  بازار  بر  کامل  کنترل  و  چیرگی  دنبال 

ها را به  نظر آن انگی مورددجانبه بر بازار و اقتصاد و سیاست جاوروند، چرا که این عمل کنترل همهمی

، انحصارگری  کند. بنابراینرا نیز تضمین می  بلکه حتی تداوم آن  کندمتحقق میبهترین شکل ممکن نه تنها  

 آید. وجود میه باند های اقتصادی یا سیاسی که ضعیف تنظیم شدهنظامدر 
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نظر   واقع ساختار قدرت و ابزار چیرگی حکومتی است در حال اگر سلطنت و نظام پادشاهی ایران را که در 

شمار و بحران برای  های بیدهد که در جنگآن نشان می  ی بگیریم، تاریخ مکتوب کم و بیش صادقانه

پادشاهانْ و  سلطنت  دستگاه  ملی،  مرزهای  مکرر  ترسیم  در  و  مانند  ه  قدرتدیگر  ساختارهای    سلطنت 

آن  قدرت محلی،  بیش  «، دیگری»های  نمیرا  تحمل  حکومت  مشارکتی  ساختارهای  از  اند.  کردهتر 

شدند که  منحل میی  تر های کوچکهای تاریخی در قدرترههای مرکزی ایران در بسیاری از دوقدرت

ب برای  با خشونت  رقابت  ههمگی  و  خود جنگ  بین  مرکزی  قدرت  انحصار  مجدد  تداوم  و  آوردن  دست 

ایم که شهروندان  دیده چنینهمدنبال انحصار قدرت است. با این حال ه کردند. به بیانی دیگر، قدرت ب می

ها قادر به اعمال  شوند، به این معنی که آنهای گوناگونی میدارای قدرت  ندشوپرشمار میمتحد نیز وقتی  

ست  شوند، و برای پذیرش این واقعیت کافیبالقوه اجباری باورنکردنی بر تمام ساختارهای قدرت موجود می

ایران،   معاصر  اجتماعی  انقالب  دو  تاریخ  بهمنیعنی  به  و  به  ،مشروطه  بیندازیم.  دلیل، ه  نگاهی  مین 

کار بردن اهرم قدرت بر دیگری   هب  ی جوی یافتن شیوهوجستدر    ساختارهای قدرت ذاتاً   ی چنین، همهاین

برای تقویت خود و تقویت    توان در وجود دولت مشاهده کرد که ذاتاً ند. این را میهستو بر شهروندان  

شهروندان به    گزینشی  خود، تقسیم  یدر هسته  د ایجاد قدرتفوقانی وجود دارد. این فراین  مسلط  ی طبقه

را  برای رهایی یا رجوع به خود  ت اجتماعی و  ها برای حرککاهش آهسته پتانسیل آن  چنینهمها و  سوژه

 کند. می بیان

د، زیرا که تقسیم جامعه به  ندهفرض قرار مینوعی از بردگی انسان را پیش  های حکومتیقدرت  یمهه

ها  ها به کاستهای وجودی آن قدرت است. تفکیک انسانشرط  نخستیناز    فرادست و فرودستطبقات  

و طبقاتی که در هر ساختار قدرت رخ  ها(  دان)کارگزاران حکومتی و حقوقها  و نظم)اشرافیت و روحانیت(  

مطابقت دارد. این حقایق تغییرناپذیر    «معمولی »وند  شهرامتیاز از    دهد، با ضرورت درونی جدایی صاحبانمی

ها نگرفته است  حقانیت خود را از آنو هر ساختار قدرتی که    شهروندانپویایی قدرت، تضادی ابدی بین  

شود که هدف قدرت نفوذ  ثباتی، مبارزه، و کشمکش برای طرفی میکند. این تضادها منجر به بیایجاد می

دنبال   هساختار قدرت اجازه دارد هر وجهی از جامعه را کنترل کند، حریصانه بساختار است. در جایی که  

برداری از آن جنبه به سود اهداف خود خواهد بود. بنابراین، برای رسیدن به ثبات، تنها یک ساختار  بهره

خود    خودیهکه شهروند همیشه ب  ییجاوجود داشته باشد. لیکن، از آندر جامعه  تواند  میحکومتی  قدرت  

دهی جامعه با یک ساختار قدرت، همانا ساختار قدرت واحد  است، تنها راه ممکن برای جهتبالقوه    یقدرت

 کند،طور که ژان ژاک روسو نیز به ما گوشزد می، هماندهی رامطلع است. این جهت  انشهروند با  یا متحد  

بازتولید    باعثکنند و درنتیجه  حرکت قدرت قهری را بازتولید میتنها  توان از طریق نمایندگانی که  نمی

گیری  توان از طریق تصمیمدهی را تنها میدست آورد. این جهت ه، بشوندمیالزامی تضاد اصلی در جامعه  
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ها برای  طور دموکراتیک توسط آنهدست آورد؛ ایجاد یک ساختار قدرت که ب ه  مستقیم شهروند مطلع ب

از سوی  ، با مقام و مناصبی که  شودها تشکیل میشود و از خود آن گیری تعیین میتصمیمانجام وظایف  

آن هر موقعیت اقتدار موقتی است و هر قدرتی که به آن    شود؛ ساختار قدرتی که درخودشان تفویض می

  زمانی  ،دمنطق که به آن اشاره ش  یشود دارای قدرت و امکانات حداقلی است. این زنجیرهاختیار داده می

مراه خود نقدی پایدار از هر نوع ساختار قدرت  ه به  ،رودکار میهنظری و عملی ب   یعنوان چارچوبکه به

در قبال شهروندان    ، به میزانی که یک ساختار قدرت مستقیماًواهد داشت. و نهایتاًخ  پیشنهادی را به همراه 

ها هر عملی را انجام دهد.  آن  ی خواهد بود تا به هزینهگو نباشد به همان میزان مجبور  زیر تسلط خود پاسخ

باین را که شهروند  اگر مطالباتی  را بی هچنین،  پیدا  سروصدا تسلیم ساختار قدرت میدلیل آن خود  کند 

 شود. ها تحمیل میکه بر آن را خواهیم یافت  عدالتی و سیاست نادرستیدالیل بی حقیقت، دقیقاً کنیم، در

مورد آن ادعای اصلی که در ابتدای این نوشته به   سازی بحث، حال در وب فوق برای شفافبا تنظیم چارچ

دیکتاتور خیراندیش است، چه  حکومت  ایران    یبرای آینده  نظامآن اشاره شد، یعنی این عقیده که موثرین  

کارآمدی در این  رسد  نظر میهبه چه معناست. ب«  نظام   ی»کارآمد. نخست باید دید که کردتوان اضافه  می

ترین زمان است. حال اگر دیکتاتور خیراندیش  )توسعه( در کوتاه  یبه معنای عمل یا انجام کار  نوع عقایدْ

ندانم را    ایزیست منطقه ترین زمان دستور تخریب محیطدر کوتاه  ،خیراندیشیبنا به  اما    ،کاریاز روی 

توان سیاست کارآمد نامید؟  را می  انی، آیا آنهفتاد توسط هاشمی رفسنج   یهای دههبدهد، مانند سدسازی

حداقل رساندن اشتباهات و    همعنی به  جا کارآمدی بگیری است در اینکه وقتی صحبت از تصمیمدرحالی

  های دستور  ینهایی جامعه است. تنها چیزی که درباره  های هدفبه حداکثر رساندن پیشرفت در جهت  

  نیست. اگر ساختارِ  شنیز تنها مشکل این  درستی همانا حماقت آغشته به آن است، و  هدیکتاتور کارآمد است ب

با    ،حداقل ضرر و حداکثر منفعت برای هدف نهایی باشد  یکنندهاست که تعیین  سازوکاریمراتبی  سلسله

سلسله درونی  چارچوب  با  که  گرفت  خواهد  تصمیماتی  خود  ماهیت  گرفتن  چارچوب  درنظر  و  مراتب 

خوان باشد. با درنظر گرفتن این نکات، هرقدر نهادی که  ی که درون آن جاسازی شده است همبوروکراس

ساالرانه داشته باشد به همان اندازه تصمیماتی خواهد گرفت  بندی دیوانتر طبقهکند بیشگیری میتصمیم

مدیریت    تحت  رادبدون اطالع افگیری  قدر تصمیمهو هرچ  است؛که در خدمت منافع و اهداف خود این نهاد  

شود درپنهان  ،انجام  مورد  یبارهکاری  بیش  موضوع  بودتر  نظر  ب   خواهد  را  واقعیت  نتیجه  در  طور  هو 

هایی که  که دیگر توسط آن  جا، تا آنکندتر میطریق مختلف کمهرا ب  هاتصمیم  تأثیر ای تحریف و  گسترده

سلسله باالی هرم  گرفتهدر  قرار  غیرقابل  ناپذیرمحاسبهکامالً    اندمراتب  میو  بین    وشود  تحقق  تضادها 

،  کندمیبا واقعیات  مواجهه  ها را مجبور به  که آن  شودمیچنان آشکار    ها و واقعیت نتایج آنانتخاب آن
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مراتبی که تاکنون توسط  های سلسلهنظام  یتوان در همهتر شده است. این واقعیت را میچراکه بازدهی کم

 د. کرتلف ساخته شده مشاهده  حاکمان جوامع مخ

خواهی  دهد که منفعت و سود، سهمهای گذشته نشان میقدرت سیاسی در سال  های نتایج حاصله از تصمیم

نوع    یکنندهتعیین  رانیحکمحکومتی و    نظامکشی، همراه با چیرگی تجار و اشراف و روحانیون در  و بهره

های کلیدی حکومتی بوده در پست»دیکتاتور اشتباهی« گذاری و قرار دادن افراد منتخب از سوی  سیاست

داشته یا هیچ تاثیری    هاگیریبر آن تصمیم  اندکی  های میلیونی تاثیرهای اجتماعی تودهاست، و منافع گروه

تصمیم آن  درگیریبر  و  است،  نداشته  نظریه ها  این همان صحت  تسلط  هایی  نتیجه  معتقدند  که  است 

وجود آمدن شرایط  هنظامی حکومتی در راس هرم قدرت عامل اصلی و نهایی برای ب -مافیای اقتصادی 

 نظامی -است. ساختارهای بوروکراسی حکومتی با تبعیت از نظام استبداد دینیایران  بالقوه انفجاری کنونی  

یافته  شهروند  هایتوده  از تنزل  چیزی  به  و  شده  نمیک  اندجدا  عملیاتی هم  نظر  از  حتی  کارزار  ه  تواند 

کرده    جنبشی تبدیل  اصطالح بهوضعیت    بههای مختلف حکومتی ایجاد کند، و جامعه را  از گروه  یمشترک

اند و  ها قدرت خود را تا حد ممکن گسترش دادهپست  یزمان کارگزاران رسمی حکومتی در همهاست. هم

فریب طریق  بازی  از  و  پولکاری  مخرب  نقش  و  شیاد  دو  بین  انتخاب  روابط  انتخاباتی  و  کثیف  های 

در   ،خانوادگی مسئولیت  که  خواست  میآن  پذیریْبرابر  مصون  را  عصبانیت  دل  ،کندها  و  واقعی  سردی 

بر   یسو تاثیر مستقیم گویی از یکبه بیانی دیگر، نبود هرگونه پاسخ ؛دنگیرها شهروند را نادیده میمیلیون

 . شودمیرنگ و از سوی دیگر نقش شهروند در سیاست و جامعه بیدارد رفتن قدرت و منافع حاکمان باال 

سلسله اقتصادی  ساختارهای  اگر  بنگاهحال  سرمایهمراتبی  اقتصادی  های  دموکراتیک  ساختار  با  را  داری 

های بدبینانه چند  بینیعوام و پیش  خواهیم دید که برخالف نظر  ،کارگری مقایسه کنیم  ی انجمنی جامعه

های  و حتی در زمانشان  های متفاوتنظامجوامع و    یشواهد قوی و پایداری در همه  ،گرای استالینیستچپ

کنند همان اندازه ثروت تولید می  کمدستنهادهای اقتصادی کارگری  دهد  وجود دارد که نشان میمختلف  

ها حتی این تولید و سازندگی بسیار  ضی از شاخهو در بع  ،داریهای اقتصادی معمول نظام سرمایهکه بنگاه

تر باشد به همان اندازه محصول و تولیدات با کیفیت  قدر همکاری مشارکتی بیشهاست. هرچبوده تر بیش

داری  تر است. کار در یک تعاونی با مدیریت کارگری هیچ شباهتی به کار در یک بنگاه اقتصادی سرمایهبیش

که بر   ییهاگیریاعضای آن تعاونی در تصمیم ،با مدیریتی کارگری خود کارگرانمعمول ندارد. در تعاونی 

مدیریت  کنند. این واقعیت این امکان را به د شرکت مینگذارها تاثیر مستقیم میکار و در آمد و زندگی آن

ون تعاونی  کارگران و فشارهایی که از بیر  یدهد که خود را با سود و زیان برای همهتعاونی میخودگردان  

های اقتصادی  داری، بنگاهمنطق بازار و بهره در نظام سرمایه  به دلیلشود هماهنگ کند.  به آن وارد می

داری جهانی  توانند تعادل و تداوم به وجود آورند. تاریخ سرمایهآن نه برای بازار کار و نه برای اقتصادی نمی
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برای اشراف نشسته در  فقط  نجات طالیی    م که چترایاست و شاهد بوده  ایهای دورهتاریخ تکرار بحران

را بدون  پرور و صیاد و غیره  و دامهای کارگر و کشاورز  زمان تودهو هم  شودمیباالی هرم قدرت فراهم  

 کند. ور میخانمانی و معضالت روانی غوطهدرون فقر و بیه ایی بگونه چارههیچ

شبیه    دقیقاً   ،کنندتلقی می  ی از کارآیی سودمند و کارآمد ینادرستمبنای درک   داری را بر های سرمایهبنگاه

ها انسان و حیوان  بوم میلیونیستز   که  نظامی -های سردار سازندگی در نظام استبداد دینیهمان سدسازی

تخریب   تصمیمکردرا  برای  واقعی  توانایی  تحلیل  جای  به  بحران  .  شرایط  در  سودمند  و  کارآمد  گیری 

ب  ،اقتصادی بازار، سرمایهیا  در  رونق  و  تولید شغل  چارچوبرای  کارآمدی    یداری  آن  در  است که  ساخته 

صورت تقلیلی به سودآوری برای صاحبان تجارت و اشراف در حاکمیت متصل شده است. سوال این  هب

کارآمد است؟ پاسخ آسان است، صاحبان سرمایه و نه کسانی    یخواهد بود که برای چه کسی چنین نظام

یا افرادی که درون و    ، های نظامیتدجا مشکل محدو. در اینکنداعمال میها قدرت  ن سرمایه بر آنکه ای

خودتخریبی  ورشکستگی و شکست  خود  داریکنند نیست، بلکه موجودیت و ماهیت سرمایهبرای آن کار می

 است. 

ب  انسانیت  و  باه  انسان  اجتماعی    دیگریک  درستی  رسوم  و  آداب  و  نظام  با  را  خود  انسان  است.  سازگار 

کند. اگر انسان نظامی به وجود آورد که در آن کرامت انسانی  ای که در آن قرار گرفته است تنظیم میجامعه

گر  ای ساخته است که انسانیت به چیرهبه توانایی او برای چیرگی بر دیگران متصل شده باشد، جامعه  اساساً

هایی که  چهره داده است. هیچ دلیل بنیادی عقالنی یا اخالقی وجود ندارد که تضاد ساختاری بین آن رتغیی

چیرگی را  چنین    م بخشید و اینوشود را حفظ و تدا ها حکومت میکه بر آن  کسانی کنند و  می  رانیحکم

ت بین آن چیزی که  دیواری اس   چنینهمو    ،ادامه داد. آن تضاد ترمزی است بر موتور پیشرفت و توسعه

کارآمد برای پیشرفت و توسعه برای    یدوست اوست. بنابراین نظامانسان اکنون است و طبیعت بهتر نوع

ی  خیراندیش باشد، چرا که در فرایند خلق نظام نوین که با دیکتاتور  یتواند دیکتاتورایران نمی  یجامعه

بایستی باز  که تمامیت چارچوب آن می  کردپیدا خواهد    یچنان تغییرشکل عمیقآغاز شود جامعه آنجدید  

انگیز تغییر کند و تضادهای ذاتی آن که بین  صورتی غمهبایستی ب های آن میویژگی  یمتصور شود و همه

کارآمد برای مدیریت    یروش  مراتبْ دیده وجود دارد سرسخت و بدون تغییر باقی بماند. سلسلهو ستم  گرستم 

اند سود  مراتب قدرت قرار گرفتهایجاد شده است تا به افرادی که در باالی هرم سلسله جامعه نیست، بلکه 

اند همانا سعی در ملغی نمودن  که پادشاهان برخاسته  ها در تاریخ بشری از زمانیپیشرفت  ی. همهبرساند

با حیلهمراتبسلسله از شهروند مطلع بلکه  و زور نظامی  الهی    یهایی بوده است که حقانیت خود را نه 

عمل دموکراسی   - اندیشهها با اشکال متوسل به  وم آنالیکن متدو گزینی آرام  دست آورده بودند و جایهب
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آینده پیشرفت، و عدالت    یبوده است.  به    ی برابری در جامعهو  دموکراسی، توسعه و  ایران منوط است 

 و نه فقط رها کردن آن.   ،یایقرون وسط  یانحالل کلیت این پروژه

 فرایند توسعه ناموزون و مرکب 

باال مفهوم سلسله گزین آن  مراتب و ماهیت آن نقد و بررسی شد، حال برای پرداختن به بدیل جایدر 

سعه تاریخی ناموزون و مرکب را  معاصر ایران یعنی تو  ی ترین ویژگی جامعهنخست ضروری است تا مهم

داده خواهد شد که چرا   این ویژگی نشان  با توضیح  تنها  بهتر بشناسیم. درواقع  دیکتاتور    ایجادنه  مدل 

حتی   بلکه  سیاسیخیراندیش  ایران  دموکراتیک    غربی   یا  رفتهپیش  جوامع  شبیه  اجتماعی -مدلی  در 

و ایستایی جامعه کهن ایران به    رکود یل تاریخی  پذیر نیست. برای این منظور قبل از هر چیز دالامکان

به اختصار خواهد    یسهرگروندتولید آسیایی کارل مارکس در    ی استبداد شرقی و شیوه  ی کمک نظریه

این ویژگی و چگونگی    ،تسکیوماندگی از لئون ترانقالب عقب  یو سپس با بازخوانی تطبیقی نظریهآمد  

ترسیم خواه  دینامیسم آن  )انقالبی(  نهایتاًد شداجتماعی  و  بدیل    .  ب مفهومیبرای  نتایج همین  ه  ،  دلیل 

را معرفی خواهیم    نظری آن  یدموکراسی مستقیم ژان ژاک روسو و دو زیرمجموعه  ی ها، نظریهویژگی

 کرد. 

اشتراکی اولیه    را که از نظام ایتوسعه)نقل به مضمون(   گروندریسه در کتاب کارل مارکس به اختصار،  

قوم  و    تاریخیو    جغرافیاییشرایط    ناشی ازگزین  اصلی جای  سه شکل برمبنای    پدید آمد،کشاورزی  

داری  برده  یدهد که شیوهگونه توضیح میرا این  تکامل جوامع بشری شرح داده است. او تاریخ    یاو قبیله

تولید   یخودتخریبی برای همیشه خاموش شد. شیوهنبودن و  دلیل پیشروهآمد، لیکن ب پدید یم رومااز نظ

لیکن در    ،رونده نبودند )راکد و ایستا( م آسیایی یا استبداد شرقی بیرون آمد و اگرچه پیشاآسیایی از نظ

قرن  داری که از  تولید سرمایه  ی شیوهاز    تاثیرپذیری  بافرایند زمان )پس از ورود مدرنیته به این جوامع(  

داری و سوسیالیسم توسعه  های سرمایهسوی نظامهتوانند بمینیز  وجود داشته است این جوامع  هجدهم  

خود در جوامع اسالوی    ی م اسالوی و ژرمنی بیرون آمد لیکن در توسعهای تولید فئودالیسم از نظیابند. شیوه

توانند  هر دو میاین و  ، داریی تولید سرمایهو در جوامع ژرمنی به شیوهکرد  ی تولید آسیایی گذار به شیوه

  هایشکل بینیم کارل مارکس معتقد بود که چندگانگی  گونه که میسوی سوسیالیسم توسعه بیابند. همانهب

بهجوامع  تاریخ    یتوسعه از  پیش  در جهان  که  سرمایهبشری  نظام  آمدن  است  وجود  داشته  وجود  داری 

مارکس نیروی    یبه پایان خواهد رسید. به عقیدهداری همگی  سازی سرمایهخصوصیت جهانی  یواسطههب

خود جذب و راه را برای گذار    های محلی را بهویژگی  یبازار جهانی بدون هیچ تردیدی همه  یمتحدکننده

  : نویسدمی  کمونیست  مانیفستهمگانی و متحدالشکل به سوسیالیسم آماده خواهد کرد. مارکس در  
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ها را مجبور  د؛ آنبپذیرنی تولید بورژوایی را  شیوهاز بیم نابودی  کند  ها را مجبور میملت  ی بورژوازی همه»

نامد در درون خود مرسوم کنند تا خودشان بورژوا شوند. در یک کالم، جهانی  را تمدن میچه  آن  کند تامی

ی  بارها مارکس درتوان این سوال را پرسید که آیجا میدر این[  2]«آورد.همانند تصور خود به وجود می

از ساختارهای سیاسیسازی سرمایهتوانایی جهانی بعضی  آیا  و  است،  نکرده  مبالغه  از حد  بیش   ـ  داری 

  اجتماعی محلی  -اقتصادی  های اند گرایشقادر نبوده  غربی  داری سرمایه  از  تاثیرپذیری  با وجود   اجتماعی

؟  حفظ کنند و توسعه دهندچنان  ود را همهای خخود را نیز حفظ کنند و با ورود به عصری جدید ویژگی

  فرهنگی  و  سیاسی -د و ایستایی ساختارهای اجتماعیکور  یدربارهدیگر را  ها سوال  پاسخ این سوال و ده

یا توسعهکه عقبجوامع    گونه این پیرامونی میمانده  یا  یا درحال توسعه  در  نامیم،  نیافته  لئون تروتسکی 

است؛ در واقع او    آوردهنامند  نیز می  « انقالب مداوم»   ی که آن را نظریه  «ماندگیانقالب عقب»  ی نظریه

پروژه نظریه  این  مارکس    یدر  کارل  پتانسیرا  ناتمام  آمدن  وجود  به  چگونگی  توضیح  انقالب  برای  ل 

فرایند و چگونگی توسعه در جوامع عقب تحلیل  ویژگیاجتماعی و  با  بهمانده  یعنی  خود    های مشخص 

ماندگی فرهنگی و  دلیل عقب . در ادامه بهرسانده است  اتمامآن را به کامل کرده و روشنی هبماندگی عقب

 . خواهیم پرداخت اجتماعی ایران معاصر با استفاده از این نظریه به بررسی آن 

قوانین تاریخ هیچ وجه مشترکی با الگوبرداری  » نویسد  می  تاریخ انقالب روسیهلئون تروتسکی در کتاب  

گی و پیچیدگی هر چه تمام  ترین قانون روند تاریخ خود را با برندهعالم نمایانه ندارد. ناموزونی، این عمومی

ها  آن  یماندهالق ضرورت برونی فرهنگ عقبکند. زیر شمانده آشکار میدر سرنوشت کشورهای عقب

شود که چون  شمول ناموزونی قانون دیگری مشتق میچنین از قانون جهانشود. اینمجبور به جهش می

و مراد از آن ادغام مراحل مختلف   ــتوان آن را قانون رشد مرکب نامید  نام بهتری برای آن نداریم می

ایی از اشکال کهن با اشکال معاصر.  ا از گذار است، و نیز آمیزهو آمیزش مراحل مجز  دیگر یک  گذار در 

بدون توجه به این قانون، که باید در تمامی محتوای مادی اش درنظر گرفته شود، نه تنها درک تاریخ  

به واقع درک تاریخ هر کشور دیگری که در طراز دوم، سوم، یا دهمی    چنینهمروسیه محال است، بلکه  

 [3] «بود.از فرهنگ قرار گرفته است نیز غیرممکن خواهد 

این نظریه رعایت کرده باشیم ضروری است که با    یکه عدالت کامل را دربارهدر بازخوانی زیر برای این

از تاریخ و توسعه ایران  های عقباجتماعی و ویژگی  یدقت و تعهد در جزئیات تحلیل خود که  ماندگی 

شکست نظامی از روسیه تزاری    که در پیدایش تغییرات اقتصادی اواخر سلطنت قاجار پس از دوچنانآن

بپردازیم،   محدودیت فضایی که برای این نوشته درنظر گرفته شده  توجه به  با    این امر   اماظهور کردند 

که برمبنای این نظریه و    پذیر نیست. بنابراین، به جای آن در زیر بازسازی نتایجی را خواهیم آوردامکان

در چه  آن  .گرفته شده استطور کلی انتزاع نموده  هندگی را بماعقب  یماندگی ایران که مقولهتحلیل عقب
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های تروتسکی برای روسیه به نظر  در نوشتهچه  آن  مندتر از ای تلفیقی و نظامبه شیوه  آید، مسلماًادامه می

کند و نه از  ایران بازخوانی و تنظیم شده است. اما خالصه فرضیه نه تحریف می  یرسد، برای جامعهمی

ماندگی او را برای چگونگی  عقب یتوان نظریهرود. بنابراین میمرزهای معنا و مقاصد تروتسکی فراتر می

 تاریخی و اجتماعی ناموزون و مرکب ایران به صورت زیر بازخوانی و فرموله کرد.  یفرایند توسعه

کند.  متفاوت را تبیین یا توصیف می  است )و یک واژه( که دو نوع جامعه اساساً  وضعیت یک    ماندگیْعقب

  اش ی تولید درونی آن و ساختار اجتماعیای که شیوهای است ایستا یا حتی راکد؛ جامعهنوع اول جامعه

بوده  گونه همان مانده که همیشه در گذشته  از درون   ،باقی  تغییر  به  قادر  نوع    و  این همان  نیست.  خود 

کند. نوع دوم  را آسیایی تعریف می  آن  ی تولیدی« »شرقی« و »شیوهرا    ای است که مارکس آنجامعه

دالیل مختلف تاریخی مانند  ه  در فرایند زمان و ب  اماای است که در اصل از نوع همان اولی است  جامعه

»غربی«  یا    رفته«»پیشها را  یگر جوامعی که آناز د  ،درگیری نظامی، روابط اقتصادی، مناسبات استعماری

است نامیم  می پذیرفته  بنیادی عقبتاثیر  به خصوصیت  تغییر  این صورت،  در  آمد.  و    ،ماندگی در خواهد 

فهم    شود که مشخصاًچنان حیاتی میرفته آنمانده و جوامع پیشعقب  ی متقابل بین این جامعه  یرابطه

دلیل دو شکست نظامی از  ه  کند. ایران برای مثال بپذیر میاننسنتی امکا  ایجامعهیافتگی را برای  توسعه

با غرب متعلق به این نوع از جوامع  اقتصادی و فرهنگی  متقابل بلندمدت    یتزاری و سپس رابطه  یروسیه

جامعهعقب تحلیل  موضوع  که  است  مردممانده  تحلیل  با  تقابل  در  انقالبی(  )و  )قشناختی  و  شناختی  وم 

 گیرد. ای( قرار میقبیله

پیش جوامع  جامعهتاثیر  بر  جامعه  یماندهعقب  ی رفته  نهایی  تحلیل  در  تاثیر  این  بود؛  انقالبی    یایران 

مراتب سنتی سلسله  و  جدید تولید اقتصادی را اتخاذ کند  هایشکل مانده ایران را مجبور ساخت تا  عقب

راه و    و   و تغییر دادکرد  خود    و زیرسوال برد؛ این تاثیر نخبگان موجود را آغشته به  تضعیف کرد اجتماعی را 

ای در عمل و  ها، هنجارهای مقایسهاین  یهمه  ی ؛ و در نتیجهکردهای نوین اندیشیدن را مرسوم  روش

، باشد  امپریالیستی -استعمارینیمه  یارابطه  یری نتیجهحتی اگر این تاثیرگذاالبته  اندیشه به وجود آورد.  

در  استعمار و   ی تاثیرپذیری پیش از دورهاین توانست تحقق پذیرد. اما زیادی می  یها به اندازهاین ی همه

تر خواهد بود. در  تر و سریعمانند ایران مستقل مانده باشد خیلی بیش   مانده اساساًعقب  یکه جامعه  ییجا

باقیاین   مستقل  برای  مبارزه  ضرورت  جامعهصورت،  ب   یماندهعقب  یماندن  را  اتخاذ  ه  ایران  سمت 

های  روش تر بیش یجانبهو بنابراین از هم پاشیدگی همهتکنولوژی و صنعت های جدید اقتصادی و  روش

 . پرداختخواهیم ی تاریخی این توسعهفرایند در ادامه به . هدایت کردزندگی پیشین   هایشکل سنتی و 
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جو  وسوی جسته  بهایی  را حداقل در بخش  آن پیشینیدر ابتدا    «رفتهپیش»و    «ماندهعقب»رودررویی بین  

سته  توان چنین میتنها این  پسینیکند، چرا که  که منبع توانایی اوست هدایت می  پسینیهای  و اتخاذ آن جنبه

های  روش  برداری ازنسخه. این در قدم نخست  در مقابل پیشینی مقاومت کندپایه های خود  اساس  بر    است

آن  یا آزاد گذاشتنِ،    برداری،زمان نسخههمتواند بدون  نمیپسینی  کند، لیکن  می  الزامیتولید اقتصادی را  

ابل حاکمیت سیاسی  در مق  معضلی را  روند   . این ثر شودأمت  طلبندتولید می  یهاروابط اجتماعی که آن روش

های تولید را تغییر داد بدون  روشباید  که چگونه  دهد، اینقرار میمانده  ی عقبجامعه)یا همان دولت(  

معضل دنبال نمودن  این  ایران با  دولت  رودررویی  .  به مخاطره نینداخت   را  که روابط اجتماعی سنتیاین

 ،از طریق دخالت بوروکراتیکپسینی  ی بر  ترکنترل بیشه  زمان سعی نموداست لیکن همپیشینی بوده  

های اقتصادی مستقل، و  ری از رشد قدرتیجلوگ  ،گیری سرمایهچیرگی کامل بر اقتصاد و خصوصا شکل

طور کامل سرکوب  هتواند ب هرگز نمیجدید  روابط اجتماعی  درهرحال  . درواقع،  داشته باشدزور و ستم    ،نهایتا

 . یافته است های نافرجام دولت رشد و توسعه کوشش رغمبهیا حتی کنترل شود، و 

شروع به   آماده  پیش  از مدلیرفته در حقیقت برمبنای پیش یجامعه از بردارینسخهمانده با عقب یجامعه

می این  کار  میکند.  ضرورتاً دهد  نشان  جامعه  راهمی  که  جابایستی  که  را  برای  رفته  پیش  یمعههایی 

و  . درواقع،  بازتولید کندمدل کنونی خودش  زمان با  هم  ، دنبال کرده استیابی به آن مدل در گذشته  دست

ی آن، و در نتیجه  واسطهو بهتجارب »پیشگامان«  استفاده از « این است که با  دیرآمدگی»، مزیت  مطمئنا

،  را پشت سر گذارد  گوناگونمراحل    پیش رفت وسمت »تولید نهایی«  ه  ب  اًتوان مستقیممینگری،  با آینده

. لیکن این  اعمال کنداجتناب کند، و تنها نتایج مطلوب آن را بر خود  رفته  جوامع پیش  یفرایند توسعهاز  

کند و در نهایت  زمان درواقع فرایند دیگری را نیز اعمال میبلکه همکند  تر میرا کوتاهالزم  نه تنها زمان  

  بلکه رفته است  استنتاجی از جامعه پیشنه تنها  کند که  متفاوت هدایت می  یمدل   ایجادسمت  ه  جامعه را ب 

  اخالل طور که قبال گفته شد یابد، زیرا همانفرایند به این نحو تحقق میاز آن نیز فراتر خواهد رفت. این  

  با  را   هاآن  یخالق بودن ماهیت روابط اجتماعی جدید و ویژگی ترکیبی همه  ،در روابط اجتماعی کهن

 . در پی خواهد داشت دیگریک

وجود  بهنتایج نادری را  رفته در گذشته تحقق یافت(  گونه که در جوامع پیش)آنمراحل توسعه  روی  از  جهش  

حزب و  مانند  اجتماعی )  هایشکل،  تولید  هایشکلاز روی    مانده با پرشی عقبجامعه  آورد، چرا کهمی

بدین   زند؛را نیز دور می(  رفته به وجود آمدندو غیره یعنی آن نهادهای اجتماعی که در جوامع پیش  اتحادیه

بایستی به وجود آیند و در مراحل گذشته راهی برای از قلم افتادن  های اجتماعی که میآن گروهمعنا که  

آیند.  رفته بودند در این وضعیت به وجود نمیاولیه تولید جوامع پیش  هایشکلخود اقتباسی از  نداشتند و  

  ها و شوراها مانند انجمندر ایران  هایی برای مدل پسین بودند )شرطهایی که پیشاز سوی دیگر اما، گروه
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ادهای اجتماعی همانند جوامع  شوند؛ به بیانی دیگر، نهیا ظاهر می( متبلور  ها و غیرهها و تعاونیو کمیته

وپیش نیامدند،  به وجود  در نخستین  را که نسخهچه  آن  رفته  پسامشروطه،  مانند مجلس  برداری کردند، 

ند  بود  عبارت  ندسنتی که باقی ماند  یترین عناصر جامعه. مترادف با این، اصلیچرخش سیاسی از بین رفت

سیاسی گروه  یک  استبدادی اسالمی(   -)ایرانی خواه  تمامیت  اقتصادی -از  سیاسی  حاکمیت  با   همراه 

سیاسی   -مدیریت اقتصادیدولتی و   - اقتصاد نفتیواسطه کنترل بر  هدلیل قدرتی که ب ، بهدینی(  -)سلطنتی

که قدرت خود    اسالمی  اجتماعی -راستاست با گروه سیاسیهمعنصر جامعه سنتی  انباشته کرده است؛ این  

ب بر    ی واسطههرا  اقتصاد  بخشکنترل  سنتی  جماعت)بازار(  های  است؛  کرده  خرده  یانباشت  و  از  تجار 

  های جدیدتوانست متحقق شود که بتوانند بخشها زمانی میمالک کشاورز که سازماندهی مجدد آنخرده

چنین   کلی نادر این فرایند  ینتیجه  ،فوری جامعه آماده کند. بنابراین  هایبرای انجام هدف  و کارآمدی را

جماعت وسیع کشاورز و دهقان،    دولتی،  سیبوروکراسیاسی برای   - رانت اقتصادی،  استبداد سیاسی  بود:

،  اسبکخردهی  با جماعت وسیعهمراه  ها، شهرنشینی گسترده  در بعضی شاخهرفته  پیشصنعت  همراه با  

 ضعیف. )طبقه متوسط( بسیار ی مدن ییک جامعه صنعتی و نهایتاًکارگری نیمه ییک جامعه

ایران با گذار از آن تاریخ معاصر خود    ی ماندهعقب  ی ای است که جامعهفرایند یگانه  ی این شرایط مشخصه

  نکات به    یمتوانمیرا  نامیم. این شرایط  ناموزون و مرکب« می  یرا »توسعه  آنما  که  فرایندی ، آغاز کردرا  

رغم  بهبه این معنی که جامعه  نیست  ایران فراگیر    کنونی  یماندگی در جامعهعقب (: الفکنیمزیر تقسیم  

هایی از جامعه هیچ  بخش ( رفته. باست که جوامع پیش  رفتهپیشقدر  هایی هماندر بخشماندگی  عقب

ی  هدر این جامعی  گرفتپیش  ی انبهجدهد، بنابراین، تاثیر همهگونه که نشان میتغییری نکرده، حداقل آن

بندی  طبقههای گوناگونی  جامعه به گروهو  ،  ناموزون تقسیم شده است  جدید تولید  هایشکلو  نامتعادل  

بسیار  های  شکلدرکنار هم قرار گرفتن   ( منطقی. پ است نه  نه مستقیم    دیگریکها با  ارتباط آنکه  شده  

اجتماعی غیرعقالنیاقتصاد و  بلکه  ناهنجارهای شدید  نه تنها  کهن و بسیار جدید در جامعه     ای ساختار 

  اساساً  یزیستی دو »مدل« جامعههم ( ولد یا خودویرانگر است. ت ناممختلف    تصور ایجاد کرده که به

ها و در نهایت آگاهی  از بدیل  آگاهی   موجب  گریمقایسهاجتماعی با خود  یمتفاوت و متضاد درون چارچوب

خود با دیگر جوامع    یمقایسهحال  آگاهی از این واقعیت است که جامعه در  ، که خودشودمیماندگی  از عقب

این   و  به است،  یک  آگاهی  از  مهمی  استمعنای  انقالبی  است.    هرچند  ، سو  تخریبی  دیگر  سوی  از 

قبلی  اهداف و آرزوهای  که در تضاد با    آوردهای جدید اهداف و آرزوهای جدیدی را به وجود میمدل ( ت

هم سرگیجی    ،نشده  قتباس ا کامالً    پسینرها نشده و مدل  کامالً    پیشینلیکن بدین دلیل که مدل    ،است

نامتجانس،    ایناشی از توسعه  تضادهای  ( ث.  آوردبه وجود میرا  دو    مورد اهداف و هم تصادم بین این  در

کند  را در جامعه ایجاد میثباتی هماهنگی و بیعدم ها و تعارض اهدافْماندگی و بدیلعقب از رشد آگاهی
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ماندگی انقالب را  عقب  دینامیسم وضعیت سیاسی بالقوه انفجاری است. درواقع، ویژگی و  ی آن  که نتیجه

میاجتناب جامعه  ،کندناپذیر  همانند  انقالب،  این  برمیماندهعقب  ی و  آن  از  که  خصوصیاتی  ایی  خیزد 

 . خواهد داشت« معاصر »کهن« و » های شکل از« ترکیبی ایی ملغمه، »ناپذیربینی پیش

عقب عقب  دینامیسمماندگی،  مفهوم  پیشاجتماعی  جوامع  از  تاثیرپذیری  داری،  سرمایه  ی رفتهماندگی، 

ذیری سیاست از  اجتماعی، جداناپ  ی های عینی توسعههای اجتماعی، خصوصیترادیکالیزم انقالبی گروه

انقالب است که با آن    ینظریهمبنای  اجتماعی، و غیره، همگی    هایجامعه یا فعالیت انقالبی از واقعیت

نظریه و  تروتسکی  لئون  می  ینام  شناخته  مداوم  نظریه  یجنبهاما  شود.  انقالب  انقالب    یمرکزی 

رفته،  از جوامع پیش  پذیریتاثیربا وجود  اجتماعی این جامعه  ی  ماندگی برای ایران این است که توسعهعقب

)غربی( متفاوت است، بنابراین بدیل   تاریخی جوامع اروپایی  ی خصوص با تجارب توسعههبا دیگر جوامع و ب

گونه  همان  رواقع دکنونی    نظامی  -دینی  ،استبدادی  ،مراتبینظام سلسله  برای   سیاسی - مدیریت اجتماعی

تاریخی    یاجتماعی ارگانیک موجودی که حاصل همان توسعه  هایاسب خواهد بود با شکل متنکه گفته شد  

  اسالمی  - استبداد کهن ایرانی  یسو ادامهایران انتخابی خواهد بود بین از یک  ی . درحقیقت آیندهستبوده ا

و نقش    غیبیی  هاانجمنتبلور    ی ، چرا که تجربه)شورایی(  و از سوی دیگر نظام دموکراسی انجمنی

در قدرت اجتماعی برای    شوراها گیری  شکل  چنینهمتحقق انقالب مشروطه و  و  سیاسی    خیزش ها در  آن

عملی حضور سازمان اجتماعی شهروند مطلع در تعیین    تاریخی وهای  ههر دو تجرب  ، تحقق انقالب بهمن

دموکراسی مستقیم    یمعاصر ایران بوده است. درنتیجه شناخت تطبیقی نظریه  یسرنوشت خود و جامعه

کاربردی برای  روسو  ژاک  محدویتژان  و  امکانات  انجمنی  های  کردن  ساختار  نهادهای  با  رابطه  در 

شاید پاسخی باشد برای تسریع مباحث نظری کنونی در    ،ایران  یآینده  ی اجتماعی بدیل جامعه -سیاسی

 حال تکوین.  مدنی در ی ری و جامعهکارگ  ی جامعه

 انجمنی  دموکراسی مستقیم ینظریه

به بحث و بررسی موضوعی    قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسیترین اثر خود  روسو در مهم

یعنی چگونگی آشتی  است  سیاست در عصر پساروشنگری    ی مسئلهترین  که معتقد بود بنیادیپرداخته است  

چگونگی    چنینهم، و  منفعت همگانی از سویی و قوانین حکومتی از سوی دیگرفردی با  و منافع  آزادی  

ها  های فردی انسانحکومتی که اختیارات و آزادی  ی همکاری مشترک اعضای جامعه برای ایجاد ساختار

  هایتصمیمحقیق، تالش خواهم کرد تا در این ت»نویسد  این اثر می ی رسمیت بشناسد. او در مقدمه هرا ب 

کند یکی کنم، تا عدالت و منافع در  ( تعیین مییا همگانی  که منافع )فردیچه  آن  صحیح )حکومتی( را با

بیان    دکرجهانی  را    اشکه اندیشه  ایترین جملهشدهدر ادامه، شناخته  «.نباشندجدا    دیگریکهیچ موردی از  
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هم    پندارد و باز جا در زنجیر است. یکی خود را ارباب دیگران میآید و همهدنیا میه  انسان آزاد ب»  کرد:

تواند آن  دانم. چه چیزی میآید؟ نمیماند. این تغییر چگونه به وجود میها باقی میتر از آنای بزرگبرده

تحلیلی و    واقع تجزیه  برای این پاسخ او در   «کنم بتوانم پاسخ دهم.را مشروع کند؟ به این سوال فکر می

رسمیت شناخته   هشهروند مطلع ب  ش راکند که حقانیتمشروع بررسی میی  برای حکومترا  از روابط قراردادی  

است گونه  ،شده  هم  که  ایبه  بلکه  باشد  داشته  درخود  را  منافع  و  عدالت  اصول  تنها  خواست  نه  زمان 

خواهی روسو را  جمهوری  یتسلیم در برابر منافع عمومی نیز آشتی دهد. اندیشه  را بابختی فردی  خوش

پوشی فرد از حقوق طبیعی خود به نفع  چشم: یکم،  توانیم در این اثر به چهار بخش اصلی خالصه کنیممی

  یشهروندان با همهدوم،    ؛دهدآشتی می   دیگریک  برابری و آزادی را با  شمشروعی که با حمایت  حکومت

سوم،    ؛کنندهای ذینفع حفاظت میرفاه عمومی در برابر گروهمنتخب از  گذار  توانایی خود از طریق قانون

دولتی یا    ییجاد دینو نهایتا، ا  ؛کندحفظ میمنتخب  گذار  دموکراسی خلوص خود را از طریق مجالس قانون

آن توسط    کردنجهانی  درون حکومت و اینه  جهانی کلیسا بمدنی، که درواقع، انتقال دستگاه آن  یمذهب

 . است  قواعد مدنیاصول و  

مثابه   به  نباید  را  عدالت  است  معتقد  قوی»روسو  اینکرتعریف    «ترینحق  عدالت  اگر  زیرا  بود  د،  گونه 

واقع عدالت برای روسو شامل هماهنگی  ها باشند. درترین آنبایستی عادلترین افراد همیشه میمندقدرت

اعمال فردی با اقتدار مدنی است، لیکن افراد تنها در صورتی باید مجبور به اقدام عملی باشند که آن اقتدار  

بر    یشو محافظت از خود و اموال خ  برایخود را از شهروند مطلع گرفته باشد. افراد    مشروعیتِ  برای اجبارْ

شوند که وظایف و تعهدات مختلفی را در  متعهد می  کنند که به موجب آنْ قراردادی توافق می  یاسر رابطه

  یبپذیرند. هر فردی ممکن است ارادهپیشنهاد شده  ها توسط همکاری اجتماعی  به آنکه  ازای مزایای  

  ی اجتماعی ممکن است اراده  یی عمومی داشته باشد، لیکن در چارچوب قراردادخاصی متفاوت از اراده

همه یا اکثریت افراد    ی عمومی معادل اراده  یشود. این اراده  عمومی  یارادهبه  خاص مجبور به تسلیم  

ای  تواند مجموعهقع نمیوا عمومی در  یمنافع خاص )افراد( نیست. اراده  یهمه  ،زیرا آن مجموعه  ،نیست

از منافع عمومی  تواند  تنها میبلکه    ،باشد  دیگریکها مخالف  های فردی افراد باشد اگر که هدف آناز اراده

نویسد  سیاست تجسم یافته است. روسو می  یعمومی است و در بدنه  یاراده  . حاکمیتْباشدالهام گرفته  

تفکیک حاکمیت  تجزیه  ناپذیر حق  استو  )پایهناپذیر  خود  حاکمیت  که  جمهوری  آن  معنا  این  به    ی ، 

 تواند منافع عمومی را نمایندگی کند.  کند دیگر جمهوری نیست و دیگر نمیدموکراسی( را تقسیم می

عمومی را در انحصار خود درآورند و آن را به   یخواهند ارادههایی از افراد که میبا گروه مقابلهروسو برای 

معطوف به خیر عمومی باشد که آن همان  صرفاً    کند کهنفع خود منحرف کنند، ایجاد نهادی را پیشنهاد می

کند که حاکمیت آن  جمهوری برای تعیین آن دسته از جوامع استفاده می  یگذار است. او از واژهنهاد قانون
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شود. او معتقد است حقوق  قانون اداره میتوسط    چنینهموندان آن جامعه و  عمومی شهر   ی توسط اراده

ی عمومی اطاعت کنند. بنابراین، اطاعت از قوانین  ی عمومی است و همه باید از ارادهاراده  عملمدنی  

افراد طبق شرایطی که در قرارداد اجتماعی آمده است الزم و ضروری است، لیکن نهاد    ی مدنی برای همه

گیری برای قرارداد اجتماعی و  نتیجه تصمیم ی عمومی است. دراراده  فعلقرارداد نیست بلکه    متْحکو

شوند گرفته  شهروندان انتخاب می  یشهروندان مطلع که به نمایندگی از کلیه ی همهقوانین مدنی با آرای 

تواند با  ی عمومی را بپذیرد و نمیی عمومی باید تمام اعمال ارادهشود. اقلیت مخالف تصمیمات ارادهمی

 ی عمومی امتناع کند. اراده شدن بهنقض مفاد قرارداد از تسلیم

بدون قید و شرط حقوق طبیعی  واقع قرارداد اجتماعی شامل واگذاری کامل و   گونه که در باال آمد در همان

هر فرد برای به دست آوردن حقوق مرتبط با شهروندی است. درنتیجه الزم نیست قدرت حاکمیت مشروع  

آزادی مدنی و حقوق قانونی شهروندان را رعایت کند زیرا مشروعیت و منافع آن با منافع و آزادی و حقوق  

ی عمومی امتناع ورزند در این  انطباق خود با ارادهاست. لیکن اگر فرد یا افرادی از    سانیکشهروندان  

ی سیاسی کند،  تواند آن شهروند یا شهروندان را مجبور به انطباق خود با بدنهصورت حاکمیت مشروع می

»اراده آن  در  که  است  روسو  ژاک  ژان  سیاسی  فلسفه  بنیادی  مفهوم  معنای  همان  این  درحقیقت  ی  و 

ی تفکرات بدبینانهْ کمال  رغم همهار به آزادی« کند. او معتقد است بهتواند شهروند را »اجبعمومی« می

داشت  نویسد »اگر حتی گروهی از خدایان وجود مینظامی دموکراتیک ناشی از آرمانی سیاسی است و می

اداره میآن را دموکراتیک  نیز خود  اندیشهگونه که میکردند.« همانها  اجتماعی روسو  دانیم  ی قرارداد 

مندانی همانند رغم این واقعیت که او با اندیشرگذارترین اثر فلسفی سیاسی عصر روشنگری بود، بهتاثی

نظر بنیادی درمورد تاثیرات مدرنیته بر اخالق و رفتار فردی و اجتماعی انسان و از بین رفتن  ولتر اختالف

 فضیلت کهن داشت. 

مردم که توجه خود   ی ه کند خوب است و نه برای بدننه برای کسی که قانون را اجرا می نویسد: » روسو می 

تر هیچ چیز خطرناک   .دهداختصاص  خاص  مادی    منافعها را به  آن و  های عمومی منحرف کند  را از دیدگاه 

تر از شری کم   ، و سوءاستفاده حکومت از قوانین   چنین هم از نفوذ منافع خصوصی در امور عمومی نیست و  

با تغییر ماهیت وجود ندارد. در این صورت  های خصوصی دیدگاه انگاشتن  اناپذیر  پیامد خط و   گذارفساد قانون 

کنند، از استقالل استفاده نمی ردمی که هرگز از حکومت سوء م   .شود هرگونه اصالحی غیرممکن می   حاکمیت

نمی  سوءاستفاده  بنابراین،  کنند نیز  می ،  که همیشه خوب حکومت  به حکومت  مردمی  نیازی  . ندارندکنند، 

و قوانین تنها اعمال معتبر ،  کند که نیروی دیگری جز قوه مقننه ندارد تنها بر اساس قوانین عمل می   یتی حاکم 

ی عمومی برای اراده عمل کند که مردم  به تصمیمی  تواند  تنها زمانی می   یت حاکم و  ،  است ی عمومی  اراده 

، الاقل ماندگاری و شود ی عمومی غیرممکن  خاص در موردی با اراده   یگر توافق اراده . اشوندخود متحد  
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خود، خاص، بنا به ماهیت خود به ترجیحات    یزیرا اراده خواهد بود.  محال  برای مدتی  ثابت بودن این توافق  

این ضمانت همیشه  باید برای  اگر    ،این قرارداد برای    ضمانتی داشتن  .  ی عمومی به برابری گرایش دارد و اراده 

)اجتماعی(   بختی نیست بلکه    ی هنر  ی اثر، چرا که قرارداد اجتماعی  است   کن غیرمم قع  وا  دروجود داشته باشد،  

 .«است

توان سازمان اجتماعی خرد یا کالن را کارآمد  ها میواقع اشاره به نکاتی است که توسط آن مفاهیم فوق در

 نحو دموکراتیکی آن را اداره کرد. ساخت و به

 

 ها: یادداشت 
از ماکس    و سوم   و تعریف دوم    Power: A Radical View, London, 1974  در   جان الک اولین تعریف از    [. 1] 

 . است   Economy and Society: Tubingen, 1992  وبر 
 . 47  و 46 صص.  اول،  جلد آثار مارکس به انگلیسی،   کلیات ،کمونیستمانیفست   [. 2] 
 . 28 و 27  صص. ، لئون تروتسکی،روسیه  انقالب تاریخ  [. 3] 

 

 35K-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 ی الیبهشت خ کی  یرفاه و آزاد
 

 2022سپتامبر  6

 جزه  یشور  ریام: ینوشته

 

 مقدمه

اقتصادی؛ فرار از فقر؛ فرار از استبداد؛ فرار از فراز  فرار از جهنم به سوی بهشت، به آزادی فردی و به رفاه  

طور خاص دیوار برلین؛ فرار از شرق به غرب، یا   یا به ـهای خاردار؛ فرار با حفر تونل و گذر از دیوار ـسیم 

،  ندهای سینمایی این مضامین هم کم نیستباز هم به طور خاص، فرار از برلین شرقی به برلین غربی. نمونه

های متعدد مستند و داستان، که اغلب شرح روایت قهرمانانی است که با شجاعت و دلیری  نمونه  چونهم

به این    ی مشابه دیگری هم وجود دارد که معموالًهاکه نمونهگریزند. فارغ از ایناز جهنم به بهشت می

ار از آفریقاست به اروپا؛ فرار  د )منظورمان به طور خاص فرنشوتصویر نمی د یا اصالًنشوزیبایی تصویر نمی

ی شرق و  ی اول، باید پرسید در این مقایسهدر وهله  .فرار از شرق به غرب(  به جایاز جنوب به شمال،  

ی شوروی و آمریکا، طرفین مقایسه چیستند؟ دو مرز سیاسی؟ دو ساختار حکومتی؟  در مقایسهمثالً    غرب، یا
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ی  های میان شوروی، کوبا و کرهنظر گرفتن تفاوتدر  بدون    ی دوم، اگریا دو نظام اقتصادی؟ در وهله

جنبش  تمامی  کنیم  تماماًشمالی فرض  تجاربی  را  خورده  شکست  های سوسیالیستی  سوال  این  باید  اند، 

اند که  هایی بودهند از این جهت که تالشاند؟ شکستاها از چه روی شکستمطرح کرد که این شکست

ربطی یک سوسیالیسم اند؟ )مثال بینحوی بازتولید کردههمان وضع سابق را بهو    نرسیده  هایشانهدفبه  

خاطر که در مقایسه با شرایط مقابل    این  ند، به ای شوروی یا شورایی(، یا شکستدولتی با معنای کلمه

 اند؟ داری( فاجعه به بار آورده)یعنی سرمایه

 : انتزاع خیالی و واقعی مقایسه

صریح و روشن داده    پاسخدر مواجهه با این پرسش این    د؟ معموالًنکنبه چه دلیل حرکت می  هاخودرو

به سوال دربارهمی پاسخی صحیح  نام موتور. در ظاهر »موتور«  به  به خاطر وجود چیزی  ی علت  شود: 

باشد دیگر حرکتی در کار    هموتور نداشت  ییخوبی مشخص است اگر خودروحرکت خودروست، چرا که به

توان  توان عامل حرکت خودرو دانست. حال در برابر این پرسش چه جوابی مینخواهد بود. پس موتور را می

داد: آیا موتور، که عامل حرکت خودروست، به تنهایی قادر به حرکت است؟ فرض کنید تنها یک موتور  

مواجهیم که    یزی سنگینچنان حرکتی در کار است، یا تنها با حجم فلداریم بدون هیچ چیز دیگری؛ آیا هم

تر است؟ بنابراین زمانی که موتور را تنها عامل حرکت  پالستیکی به مراتب از آن راحت یحرکت دادن توپ

  کنیم معلق درخیالی است، انتزاع موتوری که گویی فرض می  یگیریم، کارمان انتزاعخودرو در نظر می

رود، بلکه  در عمل موتور در فضای معلق پیش نمیپذیر نیست؛  امکان  رود. این انتزاع عمالًفضا پیش می

توان حرکت داد. حال باید دوباره پرسید: خودرو به چه  است که آن را یک متر هم نمی  ای پارهتنها آهن

شود؛ ی باکی که بنزین در آن نگه داشته میعالوهکند؟ اینک باید چنین پاسخ داد: موتور؛ بهدلیل حرکت می

که  عالوهبه پمپی  میی  منتقل  را  بهبنزین  میعالوهکند؛  بیرون  را  دود  که  اگزوزی  خالصه  ی  فرستد؛ 

ی علت  جا جوابی که برای سوال دربارهی کلی چیز دیگر مثل چرخ و پدال و راننده و غیره. در اینعالوهبه

و در و  دهیم انتزاعی خیالی نیست. درست است که جوابمان شامل آینه و کمربند ایمنی  حرکت خودرو می

که بایستی آن را معلق در فضا    شودخالصه نمیبه موتوری هم  صرفاً    شود، اماربط نمیدیگر وسایل بی

توان آن را ساخت و با آن  ست که در عمل هم مییی اای از خودروسادهکامالً    تصورش کنیم، بلکه طرح

 حرکت کرد. 
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 رفاه اقتصادی 

برای سنجش جنبش   ، معمواًل بگوییم همیشه،  اگر  نباشد  اغراق  های سوسیالیستی و عملکردهای و شاید 

روبه   شاناقتصادی  مقایسه  نوعی  یک طرْفهستی   روبا  در  که  سیاسی  نظام  دو  بین  مقایسه  با   م،  نظامی 

دارانه رمایه س  ی ی اقتصادنظامی که گویی قرار است نماینده   طرف دیگرْ   در ساختاری سوسیالیستی قرار دارد و  

مقایسه  این  حالت،  این  در  انجام می باشد.  مرز سیاسی  دو  میان  عام  به طور  مقایسه ها  از  و  ی وضع شود 

ای تمام عیار رخ داده است، گیرند که گویی در یک نظام سوسیالیستی فاجعه نتیجه می   اقتصادی میان این دْو

شود: این مرزهای مهم نادیده گرفته می   یش جا پرسمفرط یا گرسنگی جمعی تا سر حد مرگ. در این   یفقر 

در یک   اند؟ برای مثال آلمان را در نظر بگیرید که معمواًلاقتصادی   یی ساختار سیاسی از چه رو نماینده 

سیاسی است با ساختار حکومتی مشخص.   یمرز صرفًا    آید. در ابتدا آلمان هایی نامش به میان می چنین مقایسه 

دارانه سرمایه   یعیار اقتصادی تمام توان آن را نماینده ود دارد این است که آیا می جا وج ای که در این مسئله 

حال، انتزاعمان خیالی نباشد؛   همان   دانست؟ اگر فرض کنیم چنین است، پس باید بتوان آن را انتزاع کرد و در

اند. در چنین آب رفته ی کشورها به زیر  به عبارت دیگر، باید آلمان را در جهانی تصور کنیم که در آن همه 

حفظ کرد؟ برای جواب باید دید که در   یتوان همین اقتصاد فعلی آلمان را به شکل پایدارشرایطی آیا می 

رو ی اقتصادی روبه افتد. آشکارا مشخص است که در این نوع انتزاع با یک نظام بسته انتزاعمان چه اتفاقی می 

مبادله و دادوستدی با خارج وجود ندارد، چرا که فقط آلمان است و بس؛ جا دیگر هیچ  خواهیم شد. در این 

شرق آسیا، جایی در این انتزاع مثاًل    هیچ کشور دیگری نیست. تولید با نیروی کار ارزان در سایر نقاط دنیا،

نیروی کار کننده دیگر ممکن نیست. در صورت کمبود  سپاری صنایع آلوده ندارد. انتقال زباله به آفریقا و برون 

جا که توسعه بهره جست. از آن سوم و درحال های جذب نیرو از کشورهای جهان توان از طرح متخصص، نمی 

که با صادرات کاالهایی که تولیدشان نیازمنِد   در انتزاعمان بازار مصرفی خارجی جایی ندارد، امکان آن نیست

 ممالک تسلط یافت. های پیشرفته و انحصاری است، بر منابع طبیعی دیگر  فناوری 

از آن باقی  چه  آن  داری کهاین بود کشوری مثل آلمان در حالت انتزاعی برای نمایندگی اقتصاد سرمایه

پاره نخواهد بود. در این  همانند همان موتوری است که بدون نقش دیگر اجزا چیزی جز آهن  تماماً  ،ماند

ار داشته باشیم تنها دو امکان وجود دارد: دگرگونی  چنان بتوان یک نظام اقتصادی پاید که همشرایط برای آن

شوند.  ای که در این انتزاع نادیده گرفته میکامل در این شکل انتزاعی یا در نظرگرفتن چیزهای ضروری

های  اختصار چنین کنیم: اختصاص بخش بزرگی از نیروی کار داخلی به تولید کاالدر امکان نخست باید به

سپاری شده بود؛ کاهش تولید کاالهای  کننده که پیش از این برونایجاد صنایع آلوده  چنینهمارزان قیمت و  
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های دفن و  بازار داخلی موجود است؛ اجرای تمامی فرایندصرفاً    پیشرفته، چرا کههای فوقنیازمند فناوری

با   از خارج.  نیروی کار ماهر  به جذب  اتکا  آخر عدم  به شکل داخلی؛ و در  زباله  چنین اوصافی  بازیافت 

روییم، اما باید توجه داشت که این دیگر آن آلمانی نیست  توان ادعا کرد اینک با نوعی انتزاع واقعی روبهمی

نماینده عنوان  به  تمامکه  سرمایهی  اقتصاد  میعیار  معرفی  شباهت  داری  انتزاعی  ساختار  این  بلکه  شد، 

تمدن به  امپراتوریبسیاری  و  بها  دارد.  باستانی  پیشرفتهای  تمامی  حالت  این  در  دیگر،  عبارت  های  ه 

ها، که تولیدات فرامرزی و انتقال سریعشان به اقصا نقاط جهان  ونقل و دیگر فناوریشگرف در صنعت حمل

های بابل و ساسانی و  سو به امپراتوریاز یکمثالً  چه اگرکند، نادیده گرفته شده است؛ چنانرا ممکن می

های یونان و مصر باستان، فارغ از تبادالت تجاری نه چندان  یی دیگر، به تمدنروم نگاه کنیم و از سو

با امروز، شاهد بهره است    چنینهمها خواهیم بود؛  کشی، غارت و بردگی در داخل آنوسیع در مقایسه 

دیگر   ویرانی  و  غارت  با  آشور،  امپراتوری  در  نمرود  و  نینوا  و  آشور  شهرهای  آبادانی  واضح  نسبت 

مان از  که انتزاع اولیهجا باید در نظر گرفت که دلیل آنالنهرین. پس این نکته را در اینهرهای بینشدولت

خاطر بود که یک نظام امروزی را   بدین  ،داری شکلی خیالی داشتی اقتصاد سرمایهعنوان نمایندهآلمان به

 تانی تصور کردیم. تمدنی باس یمثابهونقل بههای شگرف در تولید و حملی پیشرفتبا همه

که نخست ببینیم چه اجزای ضروری در انتزاع خیالی آلمان حذف  حال بازگردیم به امکان دوم، یعنی این

ی کارمان هم حالتی واقعی داشته باشد و هم بدل ها را به انتزاعمان بیفزاییم، تا نتیجهاند و سپس آنشده 

ایم،  راحل را طی کرد: در ابتدا، آلمانی که انتزاع کردهیک تمدن باستانی نشود. برای این منظور، باید این م 

نیازمند نیروی کار فراوان و ارزان است، هم برای تولید کاالهایی با قیمت پایین و هم برای انجام مشاغل  

توان کشوری مانند بنگالدش را در نظر گرفت و آن را در کنار آلمان  جا میدرآمد در آن، که در اینکم

ی بعد نیاز به جایی داریم جهت دفن زباله و ضایعات و در نهایت بازیافت  قرار دهیم؛ در مرحلهمان  انتزاعی

ی تولید، چه  ها در چرخهنیازمندیم به استخراج منابع اولیه و استفاده از آن  چنینهمو آلودگی حاصل از آن.  

مثل نیجریه را برگزید و به  توان کشوری  مان که برای این هدف میدر بنگالدش و چه در آلمانِ انتزاعی

عراق.  مثالً    انتزاعمان افزود؛ در آخر بهتر است کشوری با منابع اولیه و بازار مصرفی نیز در نظر بگیریم،

توان گفت به یک انتزاع  فتن این چهار کشور، یعنی آلمان، بنگالدش، نیجریه و عراق میرگ  اینک با در نظر

اقتصاد سرمایه از  بهتهیافداری دستواقعی  این ساختار  ایم،  اقتصاد  برود،  دنیا زیر آب هم  اگر  طوری که 

 چنان پایدار خواهد ماند. مان همانتزاعی
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داری  کردن سرمایه ی ممکن انتزاعی فرعی که از دو شیوهای بحث اصلی، بهتر است به نکتهپیش از ادامه

اروپا از لحاظ    چونهمدر نسبت به جایی    که جایی مثل آفریقاتر بیندازیم. اینشود نگاهی عمیقحاصل می

معلولِ تفاوتِ ذاتیِ میانِ فرهنگ و بینش و مذهب و این قبیل  صرفاً    تر است،ماندهاقتصادی و فناوری عقب

کردن انتزاعمان در مثال پیشین نیازمندِ افزودنِ سه کشورِ  جایی که برای واقعیچیزها نیست، بلکه از آن

رسد که وجود این تفاوت فاحش برآمده از  نیجریه و بنگالدش شدیم، چنین به نظر میدیگر مثل عراق و  

شد. در این رابطه اگر حتی  بایست خیالی میصورت انتزاع یک آلمان نمینوعی ضرورت است؛ در غیر این

ه باشد،  ی آلمانی در تمامی دنیا وجود داشتفرض کنیم همین نوع از فرهنگ و نژاد و بینشِ موجود در جامعه

آنبه برای  باز  آلمان است،  مانند  دنیای فرضی که همه جایش شبیهِ کشوری  دنیای  عبارتی در یک  که 

شیوهفرضی همان  به  بازگشت  نخست  داشت:  خواهیم  امکان  دو  نباشد  خیالی  یعنی مان  باستانی،  ی 

کشورهایی همانند  های فرضی به  شدن تعدادی از آلمان سپاری بردگی، استثمار و غارت؛ دوم بدلدرون

این حال  نیجریه.  و  بنگالدش  و  اینعراق  در  که  است  گوناگونی  دالیل  به  بسته  دهد  رخ  کدام  جا  که 

 اش چندان اهمیت ندارد.  بررسی

انتزاع ساختاراینک با توجه به مطالب باال، می بایست  دارانه میسرمایه  یتوان چنین ادعا کرد که برای 

تر از  چندان دقیقمان، اما بسیار واقعیصرف را انتزاع کنیم، که در مثال نهچیزی فراتر از یک مرز سیاسی  

 ی اساسی دقیقاًانتزاع یک کشور خاص، به چهار کشور آلمان، بنگالدش، نیجریه و عراق رسیدیم. مسئله

داری همواره سعی در کتمان این سه  ی سوسیالیسم و سرمایهجا نهفته است، اینکه در مقایسه در همین

ها از این مقایسه  شود تا آنور دیگر است، یعنی بنگالدش، نیجریه و عراق. به عبارتی گویی تالش میکش

جا،  شود. در اینشان امری مستقل از شرایط پنداشته مینیافتگیحذف شوند، آن هم به این دلیل که توسعه

آموز  را بیان کنیم. یک دانشدهی  ی نمرهطور تمثیلی تفاوتی میان دو شیوهبرای درک بهتر، بد نیست به

ی کالسی  تواند دو نوع نمره یا نتیجه را کسب کند. در حالت نخست، که آن را شیوهدر دوران تحصیلی می

که بیست شود ربطی به  های اوست. اینکالسیی هممستقل از نمرهکامالً    گیردای که مینامیم، نمرهمی

یا    ،کس. حتی امکان دارد در یک کالس همه صفر شونداین ندارد که فرد دیگری صفر شده است و برع

بگیرند  ینمره  همه نمره  ،بیست  از  ی دوم چیزی است که در کنکور رخ  ها. شیوهیا هر شکل متفاوتی 

کننده چه درصدی  که شرکتگوییم. در این حالت تنها با علم بر اینی کنکوری میدهد و به آن شیوه می

ای قبول خواهد شد.  ی او برد و ادعا کرد در چه رشتهتوان پی به رتبهنمی  ها را جواب داده استاز سوال

کنندگان.  کرد اوست در مقایسه با دیگر شرکتگیرد بسته به عملای که میاصطالح نمرهدر این شیوه، به

ی هوشی  شان در حد نوابغ عالم باشد و چه بهرهی هوشیکنندگان بهرهی شرکتدر حالت کلی، چه همه
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جا نسبت به عدم موفقیت یک  شوند. در اینها قبول میبسیار پایینی داشته باشند، تعداد مشخصی از آن

هایش بپنداریم؛ اما باید  ی عدم تالشچه شکست او را نتیجهتوان نگاهی فردی داشت، چنانشخص می

کرد و موفق  الش میشود این است که اگر او ت توجه داشته باشیم چیزی که در این نوع نگاه فراموش می

شد، موفقیتش در گروی شکستِ فرد موفق دیگری بود. برای مثال اگر هزار نفر امکان قبولی داشته  می

توان گفت  خورَد. پس میباشند، در صورت موفقیت او، نفر هزارم که پیش از این موفق بوده، شکست می

ی  کننده به شیوهته و شرایط شرکتی کنکوری نادیده گرفدر نگاه فردی گویی سعی بر این است شیوه

داری حذف شوند، یا به عبارت  شود از انتزاع سرمایهکالسی دیده شود، درست همانند اجزایی که تالش می

ی کنکوری؛ حال بگذریم که موفقیت در  ی کالسی قرار بگیرند نه در محک شیوهدیگر، در محک شیوه

 ی است. هایی کنکوری خود بسته به داشتن چه مزیتشیوه

سرمایه با  مقایسه  نظامدر  بیشداری،  حد  تا  سوسیالیسم  خالصههای  امکان  مرزهای    تری  در  شدن 

،  تر، حال چه به شکل استفاده از نیروی کار ارزان فرامرزیشان را دارند؛ آن هم به خاطر مبادالت کمسیاسی 

های  ا در نظر داشته باشیم که مقایسهجاست که باید این ر یا صادرات زباله و آلودگی به دیگر نقاط. در این

های میان آمریکا و شوروی، سوئیس و کوبا، و یا آلمان شرقی و غربی؛ تا چه حد مقایسهمثالً    ،چنینیاین

خیالیمقایسه در مرزی سیاسی های  را  اقتصادی سوسیالیستی  نظام  بتوان  از یک سو  شاید  که  اند؛ چرا 

  یداری فراتر از مرز سیاسی است و انتزاع کشور قتصادی سرمایهخالصه کرد، اما از سویی دیگر، نظام ا 

های سوسیالیستیِ  جا قصد ندارم که ادعا کنم نتایج جنبشکند. در اینگاه آن را نمایندگی نمیخاص هیچ

اند، اما نه در  خواهم بگویم تجاربی منجر به شکست بودهاند، بلکه حتی میآمیز بودهتاریخِ بشر موفقیت

شدند و  بایست میمیچه  آن  داری، بلکه در مقایسه با اهدافشان، در رابطه باای انتزاعی با سرمایهمقایسه

در همین جاست، در همین انتزاع خیالی، چرا که بر خالف    جاست که باید گفت مشکل دقیقاًنشدند. این

چه  زیستند؛ چنانمیبودنش، در تصور بسیاری واقعی است، حتی کسانی که در جوامع سوسیالیستی  خیالی

اگر فرارهای شرق به غربِ قرن بیستم را مرور کنیم، متوجه تصوراتی خواهیم شد با این مضمون: فرار از  

،  اند و اتفاقاًگاه به سمت آفریقا نبودهداری؛ اما باید در نظر داشت که این فرارها هیچسوسیالیسم به سرمایه

داری، فرارهایی که جایی  داری به سرمایهاست و هست، فرار از سرمایه  فرار از آفریقا به اروپا به فراوانی بوده

 های سینما ندارند. در پرده
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 آزادی فردی 

انتزاعی خیالی روبه با  اقتصاد،  اول، چنین به نظر رسد، که به مانند  با آزادی، در نگاه  رو  شاید در رابطه 

ها را مقایسه کرد؛  سیاسی را در نظر گرفت و آنهای میان دو مرز  توان مقایسهچه مینخواهیم شد؛ چنان

ی آزادی و استبداد از حیث تاریخی آن نظر افکنیم، خواهیم یافت که به چه نحو این  اما اگر به دوگانه

با مطالعهچه  آن   آیند.چنان به صورت خیالی در میها هممقایسه تاریخِ تمدنرا که  امپراتوریی  ها  ها و 

ای خاص نه آزادی  که در مکان و برههمیختگی استبداد و آزادی است، اینآوعی همتوان برداشت کرد نمی

می که  زمانی  مطلق.  استبداد  نه  و  داریم  که  مطلق  هنگامی  یا  روم،  یا جمهوری  آتن  دموکراسی  گوییم 

رادی؟  خوانیم، باید پرسید آزادی برای چه کسانی؟ و استبداد برای چه افی مصر میی استبداد فراعنهدرباره

نگاهی کلی به روند تاریخ بشر است،  صرفاً    دادن دقتی تاریخی ندارم، بلکه هدفم جا قصد به خرج در این

آن هم به شکلی محدود و در حد دانشی محدودتر. در رابطه با پرسش »آزادی برای چه کسانی«، در نسبت  

ی برای قوم فاتح؛ آزادی برای  به ساختار هر حکومت خاص، باید چنین گفت: آزادی برای شهروندان؛ آزاد

و  نجیب اربابان  برای  آزادی  پادشاهان؛  و  امیران  برای  آزادی  کاهنان؛  و  موبدان  برای  آزادی  زادگان؛ 

منزمین این  با  نحوی  به  برای کسانی که  آزادی  دارند.  بص داران؛ و خالصه  قرابت  بردیم  نام  که  هایی 

افرادی   چنینهم چه  برای  »استبداد  پرسش  برابر  میدر  این«  برای  بایست  استبداد  داد:  جواب  گونه 

ناشهروندان؛ استبداد برای قوم مغلوب؛ استبداد برای رعایا و دهقانان؛ استبداد برای بردگان؛ و خالصه برای  

ی استبداد و آزادی در شهری  ها واضح است نسبت دوگانهچنینی دارد. با توجه به اینکه جایگاهی اینهرآن

شان بود؛ یا در آشور و شهرهای پرشکوه نمرود و نینوا،  ها و بردگانی که »کار« برعهدهنیمثل آتن، میان آت

النهرین؛ یا در جمهوری روم و تفاوت میان شهروندان و ناشهروندان.  ی بینشده در مقایسه با شهرهای غارت

ی آزادی و  که دوگانهها نوشت،  ی آنتوان چندین جلد کتاب دربارهچنینی بسیار است و میهای اینمثال

که چندان اهمیتی در   یهای متفاوتشدنی است، آن هم با نسبتها یافتی آنسادگی در همه استبداد به

 کند. اصل موضوع نمی

ی استبداد و آزادی جایی در غرب ندارد؟ اگر ندارد، به چه  حال امروزه چه اتفاقی افتاده است؟ آیا دوگانه

ی ماجرا را  همه  جاییم؟ جواب به نخستین پرسش احتماالًزادیِ محض در آندلیل؟ و آیا تنها شاهدِ یک آ

همان کند.  واقعیروشن  راهکارهای  از  یکی  دارید،  یاد  به  که  برای  طور  سیاسی،  مرز  یک  انتزاعِ  ماندن 

اقتصاد الزمهسرمایه  ینمایندگی  یک  از  هیچ  که  تمدنی  بود،  باستانی  تمدن  نوعی  ترسیم  های  دارانه، 

ونقل  های فناورانه در تولید و حملکرد. در آن حالت، گویی تمامی پیشرفتسپاری نمیاش را بروناقتصادی
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دو پرسش »آزادی برای چه  یعنی  های دو پرسش آغازین را مرور کنیم،  شد. اگر جوابنادیده گرفته می

های خیالی یک مرز سیاسی بسنجیم،  با انتزاعرا  ها  کسانی« و »استبداد برای چه افرادی«، و نسبت آن

شود به نحوی به کسانی مربوط است که در جواب به  ها حذف میدر این انتزاعچه  آن  دید کهخواهیم  

افرادی« دسته برای چه  با درنظرشان کردیم؛ چنانبندیپرسش »استبداد  امروزه،  های  گرفتن کشتیچه 

عظیم شبکهباربری  و  ارتباطالجثه  میهای  گسترده،  دولتی  که  توانیم  کنیم  تجسم  را  آتن  مثل  شهری 

جا منکر این  کنند و بردگانش در الگوسِ نیجریه. البته در اینشهروندانش در لندنِ انگلستان زندگی می

چنینی وجود دارد، اما اگر نگاهی آماری    های ایندر همین شهر لندن کشاورزی یا شغلمثالً    نیستیم که

در چه  آن   دید کهنیز به عللِ تفاوت فاحش دستمزد در این دو شهر توجه کنیم، خواهیم    داشته باشیم و

زمان  شهر باستانی آتن گفتیم چندان دور از ذهن نیست. با این اوصاف، گویی همارتباط این دو شهر با دولت

شود. به همین خاطر  سپاری میکننده و مخرب، استبداد نیز برونقیمت، آلودهسپاری تولیدات ارزانبا برون

رسانه به  اگر  که  دوگانهاست  شاهد  افکنیم  نظر  میان  سازیها  تمایز  وجهِ  با  آزادی  و  استبداد  از  هایشان 

شود و فالن کشور  یر که فالن کشور مستبدانه اداره میسیم، یعنی مرزهای سیاسی، با این تفاهست  کشورها

 آزاد. 

چه برای انتزاعِ واقعیِ یک مرز سیاسی جهت  ین است: اگر چنانرو شویم اای که باید با آن روبهحال مسئله

همان کشوری که ذکرش کردیم، یعنی آلمان، با این دو شیوه  مثالً    دارانه،اقتصاد سرمایهیک  نمایندگی  

  ،ی ضروریات اقتصادسپاری همههایی مثل نیجریه و بنگالدش به آن، یا درونافزودن کشور  ،شویممواجه  

ی نخست که مشخص است  کند؟ در شیوهها به چه نحو تغییر میبداد و آزادی در این شیوهی استدوگانه

ینک نیز با آن سروکار  ارو خواهیم شد: یک نظام آزاد در کنار چند نظام مستبد، چیزی که  با چه وضعی روبه

رایند انتزاع به  جاست که باید پرسید آیا آزادی در این ف ی دوم است. در اینی اصلی شیوهداریم. مسئله

توان به نحوی دیگر  ماند و شاهد خلق نوعی استبداد نخواهیم بود؟ این پرسش را میهمین شکل باقی می

ای فراگیر است، یا  برند آیا برآمده از آزاداندیشیعنوان آزادی نام میدر غرب از آن بهچه  آن  نیز مطرح کرد:

هایی از تاریخ  وشن برسیم بهتر است دست روی برههکه به جوابی ربه خاطر عدم احساس خطر؟ برای این

ها  شود. منظورمان از این برههآورد و پدیدار میشده دوباره سر بیرون میبگذاریم که گویی استبدادِ حذف

کارتیسم«،  ای مشهور به »مکتر از همه، دورهیا مهم ،زردها«وقایعی است چون جنبش موسوم به »جلیقه

در مقابله با اتفاقاتی خاص که  صرفاً    کند، البته تنها ووعی استبداد دوباره ظهور میها نکه در این برهه

باید تاکید کنیم نوعی استبدادِ خفیف، چرا که افراد حاضر   چنینهم ـانگیزند ـگویی احساس خطر را بر می

اند و  شان در جایگاه بهتریقطاران آفریقاییبه نحوی در مقایسه با هم  نیززردها«  در جنبشی مثل »جلیقه
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کارتیسم  ی مکتر است. اگر نگاهی به دورهخواهی بیششان نه واژگونی ساختار بلکه سهمخواستهمعموال  

کنیم، شاهد موجی از تفتیش عقاید، سانسور و سرکوب  ی بحث را به آن معطوف میبیندازیم، که ادامه

ی تحلیلی دقیق و گزارشی مفصل  جا قصدم ارائههای سوسیالیستی خواهیم بود. در اینافراد و جریانعلیه 

ای در آمریکا  خواهم این سوال را مطرح کنم: حال که شاهد چنین دورهاز این دوره نیست، بلکه تنها می

آمریکا رخ نداده و در  تغییری بنیادی در ساختار سیاسی    نیستیم، چه دلیلی موجب این امر شده؟ مسلماً

پس پاسخ را باید در چیز دیگری جست، یعنی عدم    است.   اندیشی به وقوع نپیوسته  نتیجه، انقالبی در آزاد

های اقتصادی، به جاهایی  سپاریتر استبداد از طریق برونسپاری بیشاحساس خطر، آن هم به خاطر برون

های سوسیالیستی، و در شدن امکان جنبشرنگفروپاشی شوروی و کم  چنینهم مانند هند و شرق آسیا،  

ی آزادی سیاسیِ غرب شاهدیم، نه  دربارهچه  آن  آخر، ظهور دو یار جدید، یعنی چین و روسیه. بنابراین،

که اکثریت جامعه، به خاطر  آزاداندیشی، بلکه عدم احساس خطر است، یا به عبارت دیگر، اطمینان از این

ای  رزها، نه دلیلی برای سرنگونی ساختار سیاسی حاکم دارند و نه انگیزهجایگاه برترشان نسبت به فرام

زردها« روی دهد، اغلب شاهد نوعی ها رخدادهایی چون جنبش »جلیقهچه در آنبرای آن؛ و اگر چنان

 خواهی است، نه سرنگونی. استبداد خفیف خواهیم بود، چرا که مسئله بر سر سهم

 نتیجه 

چه داری داشته باشیم؛ چنانهای سوسیالیستی و سرمایهوشنی نسبت به مقایسهتوانیم دیدگاه ر اینک می

ی  تا چه حد ارائهکه    دید داری را در نظر بگیریم، خواهیم  اقتصادی سرمایه -های استبدادیسپاریاگر برون

از شوروی و کوبا مشابه حقه  تصویرهای اینهای شعبدهجهنمی  در  البته  اذعان کرد  بازی است.  باید  جا 

ی شمالی، چه بسیار با اهداف چپ فاصله  کره  ویژهبههای سیاسی،  های دولتی در این نظاماستبداد و اقتصاد

نامید( چه بسیار متفاوت  داری دولتی نیز  دارد، و حتی سوسیالیسم دولتی )یا چه بسا بتوان آن را سرمایه

ند،  اها تنها در مقایسه با اهدافشان شکستاست با لفظ »شوروی« یا »شورایی«؛ اما نباید به یاد برد که این

طور که انقالب کبیر فرانسه و  چنان به دالیلش فکر کرد و همانبایست همهایی درخود که میشکست

داری  ها نیز مهر تاییدی بر نظام سرمایهفئودالی نبود، این  دوران ترور یا حکومت وحشت مُهر تاییدی بر نظام

های  دارانه مقایسه شوند، بسیار دشوار است که بتوان دوگانههای واقعی سرمایهچه اگر با انتزاع؛ چنانندنیست

انتزاعکه بخواهیم آنبهشتی و جهنمی را متصور شد، مگر این با    دارانه مقایسه های خیالیِ سرمایهها را 

نشدن نیازمندِ   رو خواهیم بود که برای منجمدکنیم؛ ولی نباید فراموش کرد در این حالت با بهشتی روبه

 سوی مرزهای خود. گرمیِ جهنمی است در آن
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 خ یتار  دان یناام نیباتر یز نیا

 

 2022 سپتامبر 27

 اسماعیل کرمی : ینوشته

 

مانند در مخالفان خود  شجاعتی بی  ،تمام امیدها  بر باد دادن اسالمی ایران با    حکومت 

 ایجاد کرده است 

بسته بودند و ضایع    به تغییر و اصالح که دل    ی چندین نسلبا بر باد دادن امیدها   اسالمی ایران  حکومت

، هم گفتمان اصالحات را دنبال کردندهای سی، چهل و پنجاه که  متولدین دههسال از عمر   20کردن  

فراوانی به پیوندهای اجتماعی، احساس تعلق به جامعه و زندگی جمعی زد و هم حجم عظیمی از   یلطمه

حیات    یآید نقشی مهم در حفظ، بقا و ادامهوردگی اجتماعی به وجود آورد که در نگاه اول به نظر میسرخ

ترین سالح علیه خود  حکومت دارد. اما حاال این میزان از ناامیدی کارکردی دیگرگونه یافته و به بزرگ

نبشی فراگیر برای  گیری جاصلی شکل  یحکومت بدل شده است. اکنون این سرخوردگی و ناامیدی مایه

 ی آزادی و عدالت شده است.  مطالبه
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های قبل هستیم و هم شاهد حضور  این روزها در بین معترضان به قتل مهسا امینی هم شاهد حضور نسل

های  از پی سرخوردگی و تجربه  هستند  80و    70 هایدهه  نفس. این نسل اخیر که عموما متولدیننسلی تازه

توانند هیچ امیدی به حکومت فعلی ایران ببندند، خاصه اگر بنا به  نمیکه  اند  نسل قبل خیلی زود فهمیده

چیزی   اندک  هم   د یا اگرنیا چیزی برای از دست دادن ندارها  ها« نباشند. آن»خودی  از ادبیات حکومتی  

در  ق  های هویج و چماسیاست. دیگر  معناستبی  انبرایشنیز    همانافق  و بی  امیدسوزد در این وضعیت  ندار

آنان ندارد.  مورد  اثری  می  چندان  آزموناگر  در  رد شدن  از  را  قبل  نسل  گزینش  شد  و  استخدامی  های 

  مند از طریق طی مدارج دانشگاهی یک زندگی سعادترسیدن به  دانشگاه و غیره ترساند یا به او وعده وعید  

امیدهایی  مدتحاال  داد،    یا کار و تالش  اماترکیده است   برای همگان هاست حباب چنین بیم و  نسل    . 

جوتر پیشین نیز که اکنون پدران و مادران نسل جدید هستند و این فرزندانِ رهاتر از قید و  عموماً مصالحه

بار آورده این  بندهای عرفی و سنتی را  از  اند جانشان از خشمی عمیق آکنده است، خشمی که تا پیش 

گر بود و عامل گسیختگی امر اجتماعی به معنای اعم آن. امیدهای آنان به اصالح عمیق جامعه  خودویران

 بر باد رفته است و داغ از دست رفتن بسیاری از عزیزان خود را در دل دارند.  

تواند عامل تحول و  شود همواره زیباست و میبزرگ و عظیم میچه  آن  یاری ماست کهولی شاید از بخت

بهدگرگونی   اجتماعی  ناامیدی  از  سترگ  حجم  این  باشد.  ناامیدی  چیز  آن  اگر  حتی  در  شود،  خصوص 

گنجند، مردمی که از سوی حکومت »امت  طردشدگان، یعنی کسانی که در تعریف رسمی »مردم« نمی

های  نیروی اجتماعی بدل شده است. رژیمی  کنندهشوند، به موتور محرک و تامینحزب اهلل« خوانده می

از دایره  حاکم ناسازوار اکثر شهروندان را  ارائه کنند به طرزی  از »مردم«  بیرون    ی هر تعریفی  »مردم« 

د، از همین رو همواره با خیل عظیم کسانی مواجه  نسازد و از حقوق اولیه و انسانی خود محروم مینرانمی

 گیرند.  شان در اقلیت قرار میرغم کثرت عددیهستیم که به

ها را دارا بود. در خصوص  های سیاسی، باید برخی مشخصهدر »مردم« موردنظرِ نظامبرای مشمول شدن  

کنند به درجات  میزندگی  امروز    »امت حزب اهلل« نیز وضع به همین منوال است. اکثر کسانی که در ایران

قانون و    ها در هاشان و بازنمایی این خواستشدن خواست شناخته رسمیت اند که میزان بهمختلف دریافته

در برخورداری    ها که عموماًشان از قدرت و عدالت نسبت مستقیم دارد با برخی مشخصهبه همین اعتبار سهم

ترین حد از بازنمایی در  ی دارای تمکن« بیشها هیچ عاملیتی ندارند. در این میان »مردِ فارسِ شیعهآن

مول چهار  این  البته  داراست.  را  سیاسی  قدرت  از  و سهم  جامعقانون  نه  پیامدهای  فه  نه  و  مانع  نه  و  اند 

ترین دامنه از صاحبان قدرت، حق و ثروت را  توان گفت با تقریب خوبی گستردهی دارند، اما میسانیک

دهند. چنان که اگر هر ایرانی فاقد هر کدام از این چهار مولفه باشد به طرزی باورنکردنی حقوق  پوشش می
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رود. تمرین خوبی است که  مراتب قدرت از دست میدهد و جایگاهش در سلسلهمیانسانی خود را از دست  

ی دارای  های مختلفی چون »زنِ فارسِ شیعهی دارای تمکن« را در واریاسونعبارت »مردِ فارسِ شیعه

ی فاقد  ی دارای تمکن«، »مردِ فارسِ بهایی دارای تمکن«، »مردِ فارسِ شیعهتمکن«، »مردِ بلوِچ شیعه

های هر گروه در قانون را تصور کنیم. از کف رفتن حقوق و  مکن« نیز بخوانیم و میزان بازنمایی خواستت

توان در این تمرین  قدرت افراد با از دست رفتن بیش از یک مولفه به شکلی نمایی رشد خواهد کرد. می

تیب چه بر سر حقوق و قدرت  تر رفت و بیش از یک مولفه را تغییر داد و به این اندیشید که به این تر پیش

 آید.   افراد می

اقلیتهای اخیر دیدهدر سال از  های قومی، دینی، جنسی، طبقاتی یا صنفی دست به  ایم که مدام یکی 

زده کردهاعتراض  مطالبه  را  خود  حقوق  و  بیاند  و  سکوت  با  اما  گسیختگی  اند،  از  ناشی  عمیق  تفاوتی 

اجتماعی مواجه شده  آباناند. وقپیوندهای  در  به خیابان  98 تی طبقات فرودست  بنزین  گرانی  ها  در پی 

آن جنبش  اقلیتآمدند،  سایر  به  ربطی  انواع  ها  سوی  از  کار  محل  و  خیابان  در  زنان  وقتی  نداشت،  ها 

سایر اقشار    ی های امنیت اخالقی زیر فشار خشونت و تحقیری ورای تصور بودند این موضوع دغدغهگشت

آمده  تنگها و بازنشستگان بههای عسلویه، معلمتپه، فوالد خوزستان و پتروشیمیهفت  نبود، وقتی کارگران

کردند کسی حمایت  دهی زندگی خود مبارزه میاز اوضاع معیشتی و استثمار، برای شکل دیگری از سازمان

شده تحمیل  های قومی و دینی مختلف به دلیل انقیادها نکرد و به همین ترتیب وقتی اقلیتچندانی از آن

ها را نشنیده  زدند دیگران فغان آنشان دست به اعتراض میهای مستقیم در امور داخلیها و دخالتبر آن

کسانی هستند که به    ی جا همهمنظور از اقلیت در این ها ــتوان گفت هر یک از این اقلیتگرفتند. می

سهم چندانی در تعیین سرنوشت خود ندارند    اند و نحوی از بازی قدرت و ثروت اجتماعی کنار گذاشته شده

ها  ای طوالنی در مبارزه، سالــ با سابقه توانند به شکلی موثر اختیار زندگی خود را در دست بگیرندو نمی

تر  اند، اما در کمشان تالش کردههای خاص خود برای تحقق اهداف و مطالبات اصلیبا توسل به تکنیک

 اند. طنین شدهمای هبرهه

ها شده است؟ شاید به این دلیل که فاقد همگی  اقلیت  یهمه  یپس چرا »مهسا امینی« بدل به رمز مبارزه

ی فاقد تمکن« بود  های مردمی »امت حزب اهلل« بود. او »زن کرد غیرشیعهای از مشخصهیا بخش عمده

انبار باروت ناامیدی و  ای شد بر خراش او به دست نمایندگان اصلی و حداکثری این امت جرقهکه قتل دل

کشد،  که از دل این انفجار، شجاعت و خالقیت است که زبانه میخشم حاکم بر شرایط موجود. و طرفه آن

 هاست. اقلیت  یدر حال سرایت به همه مبارک یویروس   چونهمشجاعتی که 
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ها بدنی جمعی  . آنهستندای متفاوت  گذراندن تجربه سر در حال ازاین چندروزه    هایحاضران در تظاهرات

پیوندهایی بیرا زندگی می با  کنند و  اینک زنان و مردان  برقرار می  دیگریکمثال  را در    دیگریککنند. 

ی اقدامی واقعی که نقشی حقیقی  واسطهکنند نه همکار، همسایه یا همسر. آنان بهرزم تجربه میقامت هم

سابقه  های فردی جدید و بیاند که در کار رقم زدن سوژههداد  شکل  ای تازه  جمعی  بدن شان دارد  در زندگی

  آن   دنکوشمیگر همواره  ستثمارا  هاینظامکه  ای است  بالقوه  بدننظیر است. این فعلیت بدیع همان  و کم

به انقیاد درآورند    هاو مانند این  ، پادگان، ورزشگاهکار  محیط،  هایی دروغین از جمله مدرسهجمع  در قالبرا  

 ها را بمکند.  انسان جان یتوانند از این توان جمعی بهره بکشند و شیرههر چه میو 

اینتوان دید برخی بدنوضوح میحال که این بدن جمعی جدید سر برآورده است به با  بدن جمعی    ها 

آن جالب  و  ناسازگار،  برخی  و  سازگارند  آنانقالبی  ناسازگارترین  بکه  تنها  که  است  حکومتی  بدن  ه  ها 

ها«  ای کوچک معروف به »چهاردرصدیاندیشد، حکومتی که قرار است منافع و حیات عدهمصلحت خود می

های بیرونی دوام بیاورد و از هم نپاشد  خواهد در برابر تنشمین و تضمین کند. اگر این بدن نوظهور میأرا ت 

ارهایی که توان او را افزایش  دهد بپرهیزد و به کباید از هر کاری که او را به سمت فروپاشی سوق می

 دهند اهتمام ویژه بورزد.  می

هایی است که بناست  طنین شدن توان اقلیتبخش این بدن جمعی در این لحظه همترین عامل قواممهم

ی  ی تشدید یا همان »رزونانس« را رقم بزنند. در فیزیک تشدید عبارت است از افزایش ناگهانی دامنهپدیده 

ی  مساوی است با دامنه  شود. این نیرو تقریباًسیستم بر اثر نیروی متناوبی که بدان وارد میارتعاش یک  

اثر تشدید   پیامد آن از هم پاشیدن سیستم. بر  سخت است و  چه  آن  »هرارتعاش طبیعی آن سیستم، و 

نیرویی مساوی  تا پیش از این هیچ یک از اعتراضات نتوانسته بود    .«رودمیو به هوا    شودمیدود  ،  استوار

های مختلف و از طرف  طنین شدن اقلیتی ارتعاش طبیعی حکومت ایجاد کند، اما از یک طرف همبا دامنه

ی تشدید است که  گیری پدیدهمین نیروی الزم برای شکلأاعتراضات در حال ت  ی دیگر تناوب هرروزه

ختالفات درونی در تمام سطوح  گر و افزایش اتوان در خستگی مفرط نیروی سرکوبهای آن را مینشانه

ی تشدید وجود دارد این است که درست تا چند لحظه  توجهی که در پدیدهی جالبها مشاهده کرد. نکتهآن

درستی که تحت فشار است دارد بهرغم آنرسد، گویی سیستم بهقبل از فروپاشی، همه چیز عادی به نظر می

 پاشد.  عد تمام اجزایش از هم فرومیدهد، اما لحظاتی ب کارکرد خود را انجام می

های سر بر آوردن  توان نشانهمی  دهندکنندگان سر میاین روزها حتی در شعارهای رادیکالی که تظاهرات

دید. آن را  نظیر »رضاشاه،  یک بدن جمعی متفاوت  به وجدانی معذب  ناظر  ارتجاعی  ها دیگر شعارهای 

ها به  ها نشستن، زنغیرتها مثل »بیبت به سایر اقلیتتوزی نسروحت شاد« یا شعارهای حاکی از کین
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دارند.  ، به دور از خودشیفتگی، کاله از سر برمیدیگریکدهند و به افتخار شجاعت  ما پیوستن« سر نمی

دهند: »از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان«، »نان، کار، آزادی، پوشش اختیاری«، »قدرت  آنان شعار می

 ما، جمع ماست«. 

  های گوناگون، شدن ارتعاش بدن اقلیت طنینی همواسطهبه  ، اقدام جمعیبزنگاه، از طریق یک    در این 

کار خلق فضایی   به گنجد، پس دستدر مناسبات موجود نمیکه    ایجاد شدههای متفاوت  بدنی با ویژگی

های خود چیزی  بدنی که هر روز در مواجهه با خصم  و نمو خود شده است،   تکثیر  منظورسازگار و مناسب به

کند، ساز و  کند، مناسبات میان اجزای مختلف ماشین سرکوب را کشف و افشا میمی  و خلقآموزد تازه می

فهمد ویژگی  اندیشد. این بدن میای میکند و برای مقابله با هر کدام چارهها را تحلیل میبرگ نظامی آن

پوش گاردی به دلیل سنگینی ادواتشان  فهمد نیروهای زرهمیمثالً    گر چیست، وبهر یک از نیروهای سرک

شوند و به همین دلیل در مقابل آور میقابلیت تحرک و دویدنشان کم است و متوسل به شلیک گاز اشک

ن کند یا با پوشیدآور استفاده میکردن گاز اشکهای نارنجی راهنمایی و رانندگی برای خفهقندیاز کله

این بدن  کند.  به سوی خودشان پرتاب می  دارد و مجدداًآور را برمیاشک  ییک دستکش معمولی گلوله

ادوات    به  ،کندخود استفاده می  گسترش و حرکتای برای  های تازهقبل از تکنیک  روزبا    هس یهر روز در مقا

های زباله را  بیند که سطلمی  و وقتی سازدبند میها راهبخشد و از آنکارکردی جدید می و مبلمان شهری  

کند که  های شهری استفاده میتری چون اتوبوسبندهای بزرگکنند، از راهآوری میاز مراکز پرتنش جمع

شهر که تا پیش از این بالی    یفرسایندهحتی از ترافیک    جایی نیستند.هراحتی قابل جابپس از سوختن به

، و البته در میان دود و آتش از پرفورمنس  دجویخود سود می  محافظت ازی برای  ر ازاب  چونهمجانش بود  

نمی نماد و سمبل غافل  تولید  ابتکاراتی که بدن جمعی تظاهراتشود.  و  به کار  میزان  کنندگان هر روز 

خیره می یعنبندد  این  است،  باورنکردنی  و  زندهکننده  موجود  است،  ای  ی  ماندن  زنده  برای  تقال  حال  در 

تکه کردن  که تنها از طریق تکه  اشدر برابر خصم دیرینهمثال خود و در هستی بیکوشد می موجودی که 

آشامی که فقط با به انقیاد  در برابر خون  پایدار بماند، یعنیش ادامه دهد،  تتواند به حیاپاره کردن او میو پاره

بایست  مکیدن خون او قادر است به حیات خود ادامه دهد. از این رو، این بدن زیبای جمعی میکشیدن و  

آشامی که فقط و فقط با خون او زنده است دست بردارد: این زیباترین  از خون رساندن و تقویت خون  فوراً

 ناامیدان تاریخ باید دست به اعتصاب بزنند.  

 

 3aq-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

https://wp.me/p9vUft-3aq
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 مهسا/نایژ یجنبش انقالب

 یی چندراستا  ییگراو هم  نییاز پا یرهبر ،یدهخودسازمان 

 

 2022اکتبر   4

 شرو ی: ناصر پینوشته

 

ایران را فراگرفته و جمهوری اسالمی را آماج    یسراسر جامعهژینا/مهسا که طی چند روز    جنبش انقالبی

های نخستین این فرآیند  حرکت است. اگرچه هنوز در فاز  های یک انقالب درقرار داده به سمت فرایند

دیگری همانند اعتصاب عمومی و حضور جنبش طبقاتی کارگران در متن آن و   گذار به مراحل  هستیم و 

 کنندگان دیگر نتوانند« سرکوب کنندساختار قدرت به صورتی که »حکومت  های عمیق درشکافایجاد  

ی جنبش از باال برای ایجاد سناریوهای دیگری همانند سازش و یا مصادره  چنینهمنیاز است. در این میانه  

  اکنون روشن است بازگشت به شرایط پیشین که از همچه  آن  پذیر است. اما بدیل ارتجاعی دیگری نیز امکان

 پذیر نیست.  برای جمهوری اسالمی امکان
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های انقالبی مردم عادی و در مرکز آن نسل جوان و زنان پرشوری  جنبش  یجنبش همانند همه  یسوژه

اند. آتش زدن  ترین اشکال ممکن ساختار حکومتی را آماج قرار دادهها آمده به جسورانههستند که به خیابان

خواهانه، جسارت  ی ایدئولوژیک نظام حاکم است، طرح شعارهای آزادینمادهای حجاب اجباری که از مرزها

رو شدن  و های شرایطی است که به سمت زیرنشانه  و ازخودگذشتگی در مقابل دستگاه نظم و سرکوب، 

 سازِ بروز آن واکاوی شود. متن شرایط زمینه  کند. هر فرآیند انقالبی اما باید درنظم حاکم حرکت می

 ها خیزشبرآمد 

محیطی، ژئوپولیتیک حکومت در کنار فساد و ناکارآمدی  سیاسی، زیستی اقتصادیتنیدههای درهمبحران

هایی بوده که بازتاب آن به  ساز فقر، نابرابری، نومیدی از آینده و انبوهی از تضادها و نابرابریآن، زمینه

ه فضای سیاسی ایران را تغییر داده است.  »خروش تشنگان« منجر شده کتا  ماه و آبان،  هایی از دیخیزش

ها نیز سیر متناوب صعودی داشته است. پاسخ حکومت در مواجهه با این شرایط  خیزش  سوی اینوسمت

ها  ی تداوم این خیزشانقالبی ژینا/مهسا نیز بر زمینه  اما چیزی جز سرکوب و زندان نبوده است. جنبش

 جامعه را فرا گرفته است.  پدید آمده و در ابعادی فزاینده سراسر

شهرهایی  ها به کالناین بار در کنار شهرها و شهرستانتر شده و  فراخ جغرافیای سیاسی جنبش کنونی نیز  

تر شدن این خیزش و همبستگی فزاینده در متن آن بوده  بزرگ سرایت کرده است. ویژگی مهم دیگر فراخ 

تا تهران ستم علیه زنان« که علیه تمرکزگرایی و شوونیسم    ، است. طرح شعارهایی نظیر »از کردستان 

تنها سیاست  های مردم علیه حکومت است. این شعار نهاست، نماد دیگری از همبستگی سراسری توده

بلکه ستم ملی را به چالش گرفته و    هطلبی« را عمالً خنثی کردرژیم برای ایجاد تفرقه و دعاوی »تجزیه

 ی بلوغ فکری جامعه است. نشانه

ستیزانه و حجاب اجباری نیز دستاورد بزرگی است که  ای زنان بر علیه آپارتاید زنحضور جسورانه و توده

بلکه جایگاه مهمی در جنبش جهانی زنان دارد و باید به  است  عطفی در جنبش زنان ایران  تنها نقطهنه

آوردهای دیگری هم  ستای زنان در این جنبش انقالبی دشکل مستقل واکاوی شود. حضور پرشور و توده

های عادی و نسل  بلکه توده،  ی اصلی جنبش زنان در این عرصه دیگر نخبگان نیستندداشته است. سوژه

اند و  ی جنسیتی که حجاب نماد آشکار آن است به تنگ آمدهجوانی از زنان هستند که از کنترل و سلطه

 کنند.ها جسورانه )برعلیه آن( مبارزه میدر خیابان
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 ها یابی در جنبشنگیختگی و سازمانخودا

خیزش پسادیدر  همههای  همانند  ژینا/مهسا  انقالبی  جنبش  و  جنبش خیزش  یماه  و  انقالبی  ها  های 

هاست. در هر پویش خودانگیخته  ی آنای داشته و موتور محرکهخودپویی و خودانگیختگی نقش برجسته

ابتکارات و خالقیت    ،گیری و تداومِ آن را قوام بخشیدهشکلیابی وجود دارد که فرآیند  نیز نوعی سازمان

 شود. یافته کشف نمیها فعالیت سازمانآفریند که طی سالنوینی می

ماه تا کنون  دی  ی آن را نادیده گرفت که از خیزشدهی و اشکال ویژهبا این همه، نباید جایگاه خودسازمان

حلقه یک  بههمانند  داشهمی  امتداد  همین  پیوسته  دل  از  که  است  پیشروهایی  نقش  همانا  که  است  ته 

اند.  ها داشتهدهی از پایین آناند و نقشی بااهمیتی در تداوم و پیوستگی و خودسازمانها شکل گرفتهخیزش

   ی حزبی و سازمانی نیست. شدهیابی اما از نوع شناختهاین نوع از خودسازمان

عینی از پیشروان و رهبران عملی در خیابان  ماه تا کنون بخش ماز دوران پساخیزش دی

خیزش تداوم  بسترساز  که  گرفته  آنشکل  هستند.  و  بوده  فراخوانها  محل  ها  و  ها 

اعتراضات در خیابان را تنظیم و چگونگی اشکال مواجهه با دستگاه سرکوب را تعیین  

ها از ابتکارات  آفرینند. آنو در تعیین شعارها نقش  کنند، مراکز خبررسانی ایجاد کردهمی

 دهند. آموزند و آموزش میهای مردم میتوده

می که  هستند  خیابان  در  جنبش  عملی  رهبران  یعنی  پیشروان  از  گروه  در  این  توانند 

 جنبش انقالبی و تداوم و پیوستگی  نقش مهمی ایفا کنند. پویش

 پیوستگی همیابی: تداوم و بهسازمان

دهی.  ها است و این چیزی نیست جز ضرورت خودسازمانپیوستگی آن همها اما تداوم و بهخیزشراز پویش  

دهی  وبن با اپوزیسیون راست متفاوت است. سازماندهی از بیخی سازمانروشن است که دیدگاه چپ درباره

ی  واسطهبه  های جنبشمصادرهدهی از باال و  ترین شکل بیان آن، سازماناز نگاه اپوزیسیون راست در ساده 

ابررسانه قدرتکارکرد  و  بزرگ سرمایهها  اشکال  های  و  اپوزیسیون راست  استراتژی  بررسی  است.  داری 

درک  گرچه  ی دیگری است.  ها در شرایط متحول کنونی نیازمند نوشتهی جنبشدهی و مصادرهسازمان

اما به شرطی پوینده و تأثیرگذار است که از    ،تدهی از ریشه با راست متفاوت اسی سازمانچپ از مسئله

 ویژه احزاب مدعی کمونیست و سوسیالیست بگذرد. های گذشته و بهمنشور نقد تجربه
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تجربهعبه از  که  است  نیاز  خودسازماندیدگاه  یالوه  نافی  که  اشتباهی  پرستش    انددهیهای  و 

جنبش ــ»خودانگیختگی«   هماننددر  کنونی  قرن  اوایل  »فرومدرصدی 99»جنبش    های  های  ها«، 

های کنونی تالش کنیم.  ها در جنبشهای آناجتماعی«، و ... ــ بیاموزیم و برای برطرف کردن کاستی

دانستند ها مینگری که خودانگیختگی را مرکز تحرک جنبش هارت و آنتونی )در این دوره دیدگاه مایکل

ها  کردند، بر این تحرکات اجتماعی مسلط شده بود. اما سالمیدهی را نفی  دهی حزبی و سازمانو سازمان

های این نظریه اشاره کردند(. متأسفانه روشن نیست که چرا بخشی از گرایشات  ها به محدودیتبعد خود آن

ویژه جنبش های موسوم به »بهار عربی« بهی جنبش چپ هنوز در ستایش از این نظریه اصرار دارند. تجربه

های نسل جوان انقالبی،  خودپویی و فداکاری  یمصر هم نشان داد که با وجود نقش برجسته  انقالبی در

  بر فراز یافته بود، توانست  المسلمین که یک جریان ارتجاعی اما سازمانیافتگی، اخوانبه علت ناسازمان

جنبش بازشناسی  در  کند.  مصادره  را  آن  و  بگیرد  قرار  خودانجنبش  وحدت  باید  همواره  و ها  گیختگی 

ها است،  جنبش  نساز برآمدخودانگیختگی و خودپویی همواره زمینه  .یابی در نظر گرفته شودخودسازمان

 کند.ها را ایجاد میجنبشمند کردن دهی اما بستر تداوم، پیوستگی و هدفخودسازمان

 رهبری  یمسئله

به یک  این مسئله  ی رهبری و ضرورت آن را در فضای سیاسی گشوده است و  جنبش انقالبی ژینا مسئله

گیرد. برخی نظیر  واره مهم بدل شده است. از منظر اپوزیسیون راست، رهبری اغلب از باال شکل میپرسش

کنند. در »شورای مدیریت دوران  طلبان به اشخاص مشهور سیاسی و نقش رضا پهلوی اتکا میسلطنت

مجاهدین هم که روشن است،  تکلیف  های سیاسی و متخصصین« است.  ر سر »شخصیتگذار« توافق ب 

های  اند. در طیفجمهورِ »جمهوری دموکراتیک اسالمی« را از قبل تعیین کردهتنها رهبری بلکه رئیسنه

وبیش چنین است. در جایی که به علت اختناق سیاسی نقش احزاب و  دیگر اپوزیسیون راست وضعیت کم

دهی و رهبری  ی سازمانهای اپوزیسیون راست مسئلهرنگ است، در اغلب طیفهای سیاسی کمسازمان

ملی«  آمیخته شده است و از منظر سیاسی در استراتژی »وحدتها و... درهمها، سلبریتیبا افراد، شخصیت

ها،  از ابررسانه  گونه که گفته شد، در این نوع از استراتژی استفادهشود. همانو »همه با هم« برجسته می

سلبریتی  دولتبرخی  با  مناسبات  »جامعهها،  عنوان  تحت  که  امپریالیستی  جهانی« صورتهای  بندی  ی 

 ها هستند. دهی« برای هژمونی و فرادستی برجنبششود، ابزارهای مهم »سازمانمی
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 دهی و رهبری از پایینخودسازمان

ی  هی و رهبری هستند. دیدگاه چپ سوسیالیست دربارهدروی نیازمند سازمانهای انقالبی برای پیشجنبش 

روایی بر فراز  یابی سوسیالیستی فرمانی رهبری اما از بنیاد با راست متفاوت است. هدف خودسازمانمسئله

روید. نیازی هم به »لیدر« و »دبیر کل«  فرا می  هاها و برای پیشروی آنها نیست بلکه از درون آنجنبش 

رهبری یعنی توانایی و خالقیت جمعی، دموکراتیک و از پائین برای هماهنگی  هم ندارد.  

ها و عمل مشترک در راستای رسیدن به هدف. پراکسیس به مفهوم وحدت عمل  فعالیت

بخش  هداف رهاییسو با اها همو نظر است. رهبری به معنای تالش برای ارتقای جنبش

با این برداشت کلی و عام از ضرورت   مند است.فی عمل آگاهانه و هدواسطهسوسیالیستی به

 پردازیم.  ها در متن جنبش انقالبی کنونی میدهی و رهبری به واکاوی آنسازمان

استراتژی حاکمیت در  یابی باید در متن شرایط مشخص در نظر گرفته شود. در جایی که  سازمان  یمسئله

های خونین مانع مهم و عامل  چهل سال گذشته این بوده که اپوزیسیون متشکل نداشته باشد و با سرکوب

ی چپ  ها و نقد گذشتهیافته بوده است. تأکید بر این نکته نافی کاستیی هر نوع حرکت سازمانبازدارنده

مه، نباید نادیده گرفته شود که چپ اجتماعی یابی نیست. با این هی سازمانو ضرورت بازنگری مسئله

شرطی که  ای داشته باشد. بهتواند در تحوالت جاری نقش برجستهنیروی وسیعی در جامعه است و می

 یابی را نه در احکام کلی بلکه در متن شرایط معین کنونی بررسی کنیم.ی خودسازمانمسئله

 های اجتماعینبشهای سیاسی و جگرایی خیزشایجاد هم صدایی و هم

ها  ایم. روند این خیزشهای سیاسی در پریودهای زمانی متفاوت بودهماه تا کنون شاهد حضور خیزشاز دی

تر شده است.  ها در فضای سیاسی نیز مدام ژرفآن یتنها قطع نشده بلکه پیوسته ادامه داشته و گسترهنه

ها،  ی طوالنی در جامعه ما داشته و با وجود نوسانکه پیشینهای هستند  های اجتماعیدر سوی دیگر جنبش

کم از یک قرن پیش حضور  هاست: جنبش کارگری که دستمهم آن  همواره تداوم و پیوستگیْ شاخص

اعتصاب ثبت شده داشته است؛ جنبش زنان  4000های اخیر بیش از پیوسته داشته و در اوج سرکوب سال

پارتاید جنسی حاکمیت موجود در اشکال متفاوت خودپو، علنی و  تاریخی طوالنی، علیه آ  ی که با پیشینه

علنی ایستاده است؛ جنبش دانشجویی که متکی بر یک سنت مبارزاتی ماندگار است و نمادی از حضور  نیمه

های سیاسی خواهانه برای تحقق آزادینسل جوان پیشرو و آگاه در تحوالت سیاسی است؛ جنبش آزادی

هایی همانند »کانون نویسندگان ایران« نمود  لیه استبداد )که در شرایط کنونی تشکلو اجتماعی و مبارزه ع
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ی ایران حضور پررنگی داشته  آن است(؛ جنبش علیه ستم ملی و قومی که همواره در جامعه  ی برجسته

محیط تخریب  علیه  جنبش  تخریب است؛  به  توجه  با  اما  است  نوپا  ایران  در  اگرچه  که  های  زیست 

توان  های آن را در واکنش »قیام تشنگان« میجانبه از پیامدمحیطی و پیامد آن، ضرورت درک همهزیست

جنبش  این  پیشروان  کرد.  میمشاهده  خواستهها  بین  خیزشجنبشهای  توانند  و  اجتماعی  و  های  ها 

دهی  مانصدایی ایجاد کنند و این درست بستر اصلی هرگونه سازی معین و همهای سیاسی رابطهجنبش 

 از پایین است.  

 گرایی چندراستایی دهی و همخودسازمان

های اجتماعی گام مهمی  های سیاسی و جنبش گرایی بین خیزشصدایی و همایجاد هم

صدایی در معنای طرح  های انقالبی است. ایجاد همروی جنبشیابی و پیشدر سازمان

وسو  های سیاسی و سمتهای اجتماعی در فضای خیزشها و شعارهای جنبش خواسته

آن به  همدادن  نیازمند  جنبشها  پیشروان  عملی  گرایی  پیشروان  نیز  و  اجتماعی  های 

 ها و جنبش انقالبی اخیر است.  خیزش

دهد. برای  گرایی وتأثیرات آن را نشان میهای اخیر نیز اهمیت این نوع از همهای سالخیزش  یتجربه

ن پیشروِ دانشجویی طرح و در  گرا دیگه تموم شد ماجرا« که توسط فعاالطلب، اصولنمونه شعار »اصالح 

ی کوچکی از »پراکسیس« خیزش سیاسی و جنبش اجتماعی  ماه حک شد، نمونه فضای سیاسی خیزش دی

ی کارگری  ی دیگرْ طرح خواستهطلبی رژیم بود. نمونهی اصالح است که پیامد آن سنگ گوری بر پروژه

ی  تپه در شعار »نان، کار، آزادی، اداره شورایی« بود که در آستانهکارگری هفت  و نقش پیشروان جنبش

ماه در فضای سیاسی برجسته شد. کنش مشخص »دختران خیابان انقالب« در کنار زدن حجاب  خیزش دی

ماه  اجباری که نمادی از خواست دائمی جنبش زنان علیه آپارتاید جنسیتی است نیز در متن خیزش دی

ماه تا جنبش انقالبی ژینا/مهسا بخش  های پسادیتر گفته شد از خیزشگونه که پیشرفت. همانصورت گ

ها بسترسازِ تداوم و پیوستگی آنشکل گرفته است.    پیشروان و رهبران عملی در خیابانمعینی از  

های سیاسی و در  های اجتماعی و خیزشگرایی این حلقه از پیشروان جنبش هستند. هم  ها بوده وخیزش

آن   خیابانمرکز  در  عملی  برسازنده  پیشروان  و  در  محور  پایین  از  رهبری  و  خودسازماندهی  ی 

 انقالبی کنونی است. جنبش 
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های  شها و جنبهای خیزشتوانند مداری از خواستههای سیاسی میهای اجتماعی و خیزشپیشروان جنبش

های  ماه تا کنون همانند  »کار، نان، آزادی« و یا »زن، زندگی و آزادی« و دیگر خواستهاجتماعی از دی

سازمان محور  را  شبکهپیشرو  ایجاد  با  و  داده  قرار  جنبش  و  خود  زمینهیابی  همکاری  از  ی  هایی 

ب با فرآیند رشد جنبش های همکاری که متناسیابی در جنبش را گسترش دهد. نوعی از شبکهخودسازمان

 تر شده و به سطح باالتری فرا بروید.ی آنها منسجمرابطه

جامعه در  سوسیالیستی  و  اجتماعی  عرصهچپ  در  وسیعی  نیروی  اما  پراکنده  اگرچه  ما  مختلف  ی  های 

کارگری و دانشجویی، محافل و نهادهای گوناگون  اجتماعی است و در اشکال متنوعی نظیر پیشروان جنبش

  های آزادی های بزرگی از چپ که در عرصهها و تارنماهای سیاسی، نظری، حلقهگردانندگان پالتفرم  چپ،

شده در  های سرکوبی سازمانیافته، که اغلب بازماندهکنند، چپ سازمانبیان، فرهنگ و هنر فعالیت می

 شارکت داشته باشند. گرایی چندراستایی متوانند در این نوع از همشصت هستند، همه و همه می دهه

نوع تحول برای رهایی از استثمار و    چپ انقالبی و سوسیالیست که جنبش طبقاتی کارگران را محور هر

تواند  کند، می دهد، دموکراسی مستقیم و شورایی را به عنوان ساخت سیاسی بدیل دنبال میستم قرار می

 داشته باشد.  دهی و رهبری نقش مؤثری در برساختن این نوع از خودسازمان

 

 3bg-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3bg
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 ی اسیس ان یزندان یآزاد

 ی آزاد ،یجنبش زن، زندگ   یارتقا  یاعتصابات، برا یمند براهدف  یاخواسته 

 

 2022  اکتبر 6

 ی: فرنگیس بختیاری نوشته

 

شان در مسیری  عـدم هدایت  و  ها آن   تحقیر  خـودجـوش،  های »غـفلت از جـنبش 

  اغـلب  سیاسـت،  درون  در  شاندادن قـرار  بـا  هاآن   سـطح  ارتـقای  و  آگاهانه

  کارآمـد   عـلل   از  یکی... بـاشـد   داشـته خـطرنـاک و   جـدی   دهای تـوانـد پیامـمی

را  گیریشکل  گـرو دسـت  در  بـاید  کودتـاها  هدایت   ولئمـس  های هکشیدن    از 

خـودجـوش جـنبش  و  سمت  بـه   های  بهآن   ارتقای   آگاهی    مثبت   عامل   یک  ها 

 آنتونیو گرامشی  -« .جو کردوجست  سیاسی

  سیاسی  زندانیان  آزادی  گرو  در  اکنون  و  جااین  آگـاهـانـه،  مسیری  در  آزادی  زندگی،  زن،  خیزش  رتقایا

می  ؛است  رهبری  خالء  کردن  پر  و مرحله  این  در  که  سیاسی،  مثبت  عامل  ستم  یک  علیه  مبارزه  تواند 
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تنیدگی مبارزه علیه    .جنسیتی و مذهبی را با مبارزه علیه ستم طبقاتی و ستم قومی به یک کل واحد فرا برد

شده، توان واقعاً موجود  دادن به خشم و نفرت موجود توسط فعاالن سیاسی شناخته ستم و جهت چهاراین 

 است.   1357 عدم تکرار انحراف انقالب سال برایاجتماعی  جنبش

 ظرفیتِ خودگستری جنبش زن، زندگی، آزادی 

تثمار نژادی، قومی، طبقاتی و  ی بندهای سلطه و اس، رها از همه شکوفایی انسان »

  جنسی، شرط شکوفایی همگان است.«

نبودن(   )شیعه در خیزش اخیر، چهار ویژگی مرتبط با زیست مهسا، ستم جنسی، ستم قومی، ستم مذهبی

تر  تر بین نوجوانان اقشار میانی جامعه و کمشدن آن، بیش  بودن( موجب سراسری )فرودست و ستم طبقاتی

بودن دختران نوجوان    پیشرو   [1]کاهد.است، موضوعی که از اهمیت وافر آن نمی  شدهراندهحاشیهنوجوانان به

آن این خیزش، شرکت پسران دوشادوش  توییتدر  فریاد درد مشترک در خیابان و  از فمنیسمِ  ها و  ها، 

زن، پیر و جوان، کرد و    د و مر[  2]که معترضانطوریاست. به  زن فرا رفته  ستم مختص به   معطوف به

یابند.  فارس و عرب در نفی اجبار و الزامات قدرت حاکم نسبت به زن، خواسته و ناخواسته، رهایی خود را می

  مفرط،  فالکت که دلیل این  به ... شده منفجر و آمدهجنبشی خودانگیخته که »ناگهان دوباره تا سطح باال 

  برآورده   قربانیانش  از  یک   هر  از  بلندی  فریاد  چنان  نیز،  سیاسی  بلکه  اقتصادی  تنها   نه  تحقیرآمیز  سرکوب  یا

  .«است  ها موتور کنش انقالبیخودانگیختگی توده ...دنشنورا می دیگریکاد فری  قربانیان تمام که

ـ  عـفرین  روژاوا،  ــ  اقـوام   جـنبش  یا   ایران   زنـان   جـنبش  مـانـند  سیاسی  هـای انـفجار  جنبش   یا   و   ـ

  مرزها،   فرای  به  هاآن  خودگستری  ظرفیت  و  هستند  استثمار  و  سلطه  ضد  هایی خیزش  همه،  سیاهان،

  فعال  حلقه به حلقه  را  طـبقاتی  و  نژادی  جنسیتی،  مذهبی،  واستثمار  سلطه  یبافتههمبه  زنجیره  توانـدمی

  و   ء مـنشا  توانند ازمی  شانتکاملی  مسیر  در  هاجنبش  این .  جوید  راه  اجـتماعی  عـدالـت   سـوی   بـه،  کرده

ی آزاد انسانی  تـر از مـبارزه، توان گذار به جامعهبـا ارتـقا بـه سـطح بنیادی  روند و   فـرا شان  اولیه  هـدف

کشیدن هستی ایدئولوژی حاکم،  هاست که با به چالش. جنبش نفی حجاب، یکی از این جنبشبیابندرا  

ایدئولوژی در  های هویتی را که بستر اجتماعی و تاریخی این  ابعادی چنان گسترده یافته که قادر است پایه

اند  ور کردهدختران جوان با جسارت و شهامت و سراپا خشم، قیامی را شعله  [3] لرزه درآورد.  منطقه است به

فرستد و خودگستری و  ها بنیادگرایی، قتل و وحشت، نور امید و شادی به خاورمیانه میکه پس از دهه

رفته، در   صرف فرا   جغرافیایی و فمنیستیِ  یخودزایندگی پراتیک، مرزها را پشت سر گذارده از محدوده

تر از آن رو که  زدن تاریخ جهان است نه فقط به دلیل گستردگی جغرافیایی و استمرار آن، بیش حال ورق 

https://pecritique.com/2017/05/01/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%9F-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C/
http://idoun.org/رزا-لوکزامبورگ-و-خودانگیختگی-انقلابی/
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ای در  روزنهاست، تحولی تاریخی و بس مهم.    راهی نو برای همبستگی جهانی علیه سلطه و ستم گشوده

  انداز تاریخی.ی چشمسویه

  ، معترض و شجاع در محاصره ایدئولوژی »براندازی« سریع نوجوانان

فردی دارند. این ویژگی با  بهحول را زدند، ویژگی تاریخی منحصرجرقه این ت   که  انگیزیشگفت  نوجوانان

ایدئولوژیک دهه و    70 یها گرچه متولد اواخر دههشود. آنهشتادی، عامداً نادیده گرفته می  ی توصیف 

اند و خود  رشد کرده  21 ی اول قرنطبقاتی مستمر دهه  یستر اینترنت و مبارزهبهستند اما در    80 یدهه

ایران  ی طبقاتی، قومی، جنسیتی و نژادی دههگیری مبارزهمحصول تاریخی اوج  ی گذشته در جهان و 

ستند، باروت خشم  ه  90 های دههها نهالبینیم. آنکه میخود شوند چنان  یهستند. طبیعی بود فرزند زمانه

خواهی هر روزه که بر دوش زندانیان سیاسی، فعاالن زن و مرد،  عصیان، فرزندان اعتراض، فریاد و حق  و

ها بسته به  ها مثل عموم انساناعتراض در آنان نهادینه شده است. آن یمهساهای در بند بالیدند و روحیه

ما که  شوند. نوجوانان های مختلف اعتراض میهاند وارد عرص ها و شرایط زیست و ظلمی که دیدهموقعیت

کشند، مبارزه برای آزادی زن و آزادی مذهب فعالشان کرده  زن را هر روز میدرد و آزار بنیادگرایان ضد

دنبال نتایج    ،ای دارند، ولی صبر ندارندالعادهباک و جسور هستند و انرژی فوقنی بیاها معترضاست. آن

ای به سرعت تهیج و  شده رسانههدادهای جهتسریع هستند و در غیاب راهبران آزموده در گردباد خواسته

   شوند.گرفتار می

،  ها سوار امواج شدهاکنون و این روزها جادوی »براندازی« سریع اکثریت نوجوانان را تسخیر کرده است. آن

وار  روند، سیزیفسلب قدرت حاکمان به هر سو می  یرژوازی، در خلسههای بو رسانه  یبا تشویق و هلهله

شوند، اما هدف معین قابل وصول ندارند. گرچه از نظر جغرافیایی  چرخند، دستگیر و کشته میدور خود می

از نظر کمی هم نتوانستههمه جا هستند ولی  اقلیتند و هنوز  در  به میدان بکشانند،  چنان  را  اند کارگران 

بهانستهنتو کارگران  اعتماد  به  حاشیهاند  انقالب  و  اعتصاب  فرمان  ما  غیور  نوجوانان  کنند.  جلب  را  رانده 

می اکثراً کارگرانی  که  ایستاده  دهند  میکنار  ناپخته  فرزندانشان  چون  را  نوجوانان  و  هماند  دردی  دانند، 

نوشتن این مقاله، هنوز این جنگ را    ی ظهکنند اما ورود نابهنگام به میدان نبرد را پذیرا نیستند و تا لحمی

آورند،  خورده دارند، گوادلوپ را به یاد میانقالبی شکست  یدانند. پیرها چون نگارنده تجربهجنگ خود نمی 

یاد می  »فعالً  خود    اند، به نقاط قوت و ضعفترها دو دهه جنگیدهها و جوانآورند،. مسنشاه برود« به 

ترند،  دهان آشنای دیروز، هنوز به میدان جدید جنگ باور ندارند. دانشجویان آگاهغیاب فرمان  آشنایند و در

اند  رسد اندرز گرامشی را پذیرفتهنظر میدانند اگر وارد میدان نشوند، امکان دارد غافله را کالً ببازند. بهمی
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  وارد   شنبه روز    از .  باشد  خطرناک  تواند می  آگاهی«  سمت  بـه   جـوش خـود  هایجـنبش  هدایت که: عدم»

  بپیوندند  نوجوانان  این  به   نیز   معلمان  و   کارگران   باشیم  داشته   امید.  اندشده  آزادی   زندگی،   زن،   ی مبارزه  میدان

  ،شودکنند، در غیاب راهبرانشان، خطرات در کمین جنبش بدون سر رفع نمی  اعتصاب  هم  هاآن  اگر  حتی  اما،

مهابا را از  توان بر این گردباد سوار و این انرژی بیمی  90 ی ههشاید کاسته شود. تنها با توان انقالبی د

 ایدئولوژیک بورژوازی رهانید.   یمحاصره

 چرا شعار آزادی زندانی سیاسی محوریست 

اقلیتی کنشامروز مبارزات داشته باشند، شناخته شده و مورد  گر که هم، جامعه از  صدا حضور مادی در 

ی دختران  محروم است. در غیاب چنین نیروی، فرزندان ما که در کالس درس مبارزهاعتماد مردم باشند،  

دهه در  کارگران  و  دانشجویان  معلمان،  آموزش  90 ی انقالب،  بدون  و  تنها  شدند،  و  بزرگ  دهندگان 

اند.  مبارزه تنها مانده  ی گاهی در عرصهو بدون هرگونه تکیه  خود، بدون راهبران آن دهه  رشددهندگان

زمان ایدئولوژی  ای جز دفاع از خود نیز ندارد. همشکری را مانند که فرمانده ندارد اما زیر رگبار دشمن، چارهل

انِ  مندقدرتها و  های دموکراسی پارلمانی تا سلبریتیزبان فرامرزی، رسانههای فارسیبورژوازی از تلویزیون

آن محاصرهسیاست  را  تکرار  کرده  ها  برای  و  بهمناند  تصاویر  دیگری،  راستای    1357 بهارعربی  در  را 

نشانند. ایدئولوژی »انقالب بدون رهبر«، در خالء رهبری، رهبر  »براندازی« سریع آن روزها در باورها می

یابی مردم، از آستین خود سازد و ایدئولوژی »براندازی« سریع، با ممانعت از تکوین مبارزات و سازمانمی

بیر مدرن  میدیکتاتور  حلقهون  آن  شرایطی  چنین  در  تعآورد.  میینیی  که  را  کننده  راهبری  تواند خالء 

،  کندرنگ  کمابیش پر نموده با دادن توان انقالبی به جنبش، تهاجم ایدئولوژیک موجود به نوجوانان را کم

فشانی،  با جانی گذشته بستر رشد این نوجوانان را فراهم کردند، فعاالنی که  فعاالنی هستند که در دو دهه

های  یابی همکارانشان، موفق شدند ضرورت تشکلشکنجه و زندان سکوت نکردند و با تالش برای سازمان

ا زندان رفتند و  هها سالهای صنفی تا سندیکاها و مجامع عمومی را میان مردم ببرند. آنمستقل از کانون

شان از نان شب محروم شدند.  ازی شد، خانوادهشان بشان را ندیدند، زیر شکنجه با آبروینشدن فرزندابزرگ

شده،   مبارزاتی خود شناخته  ی های موجود در میدان ماندند و هرکدام در حوزهاما پای بر زمین واقعیت

زیست   ها، فعاالن زنان، کارگری، قومی و مذهبی، حتی حامیان محیطاعتماد مردم را به دست آوردند. آن

خود که محصولش نوجوانانی    یشده  د و حتی از دیدن زمین بارور انو زنداناین روزها همگی در تبعید  در  

سال   20که در واقعیت، در ذهن جامعه وجود دارند. مردم در این  باک هستند محرومند. در صورتیچنین بی 

 ها را خواهند شنید.ها اعتماد دارند و فقط صدای آناند به آنها را شناختهآن
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 ها سیاست آن

اماواگر  ی آن را بی ی برافروزنده ه بتوان جرقهکــ حتی زمانی   خیزش اجتماعی»هر  

توطئه  و  نقشه طرح  یا  معین  نیروهایی  اهریمنی  ی مشخص  یا  اهورایی  آمال  و  ها 

های  های ژرف در ریشه ــ بدون تضادها و کشاکش  دوستان و دشمنان آن دانست

 واقعیت اجتماعی و تاریخی آن خیزش، هرگز روی نخواهد داد.« 

از مردم  ژرف اقتصادی، سیاسی در هر جامعه عموماً بر سیاست  هایتضادها و کشاکش مداران آشکارتر 

جاآناست.   در  دیگری  برآمد  منتظر  اعتراضات،  و رکود موقت  اتمام کرونا  از  بودند. یها پس  دنیا  جای 

ها قبل  مداران ایران نیز از ماهدانستند جنبش را سر تسلیم و کرنش نیست، سیاستها میهای فکر آناتاق

را تنها راه    60 الی  58 های اتیک سالمگام سرکوب سیستبهنهایتاً اجرای گامبه تدارک مقابله نشستند و  

ی آن سرکوب را در رأس دولت نشاندند تا تاریخ را تکرار و اقتدار نظام در  نجات خود یافتند، اجراکننده

کنندگان بر  . سرکوبکنندی و بقای خود  اسرکوب مبارزات علیه سلطه و استثمار را تضمین مذاکرات هسته

جنبش را از راهبرانش محروم    ی های استالینی لیدرها را جدا، فعاالن را به بند بکشند، بدنهآن شدند با روش

، باز هم خون کرد دلیر را چاشنی دفاع از »تمامیت میهن«،  58 و با بمباران کردها، چون شهریور  سازند

گام جلو رفت. در آن  بهسرِ جنبش گامسلبِ    1401 ین سیاست از آعاز سال »امنیت« و تفرقه کنند. با هم

رفتند روزنی رو به  ساز ما میش رو به پایان بود و نوجوانان تاریخا ها که موش کور جسور تاریخ حفاریماه

بدون استثناء تمامی رهبران با تجربه    ،نور بگشایند، تمامی فعاالن سیاسی زن و مرد، معلم، دانشجو و کارگر

روزها نیز ادامه    این   که  سیاستی.  شدندزندان و تبعید    که ماحصل دو دهه مبارزه طبقاتی بودند، دستگیر،

ها. جداکردن و به بندکشیدن کامل سرِ جنبش  آن  یدارد، شناسایی لیدرهای تظاهرات و دستگیری شبانه

ی مذاکرات رئیسی برای اثبات قدرت نظام در  قات شاهان، پشتوانهای بود که به رسم مال اعتراضی، هدیه

از ممانعت  نمایندگان سیاسیِ  من  در  جنبش  ی دارانهضدسرمایه  ظرفیت  تکثیر   سرکوب و  اگر  طقه گردید. 

بین بر سکوی  اعتراضات،  به  زهرخند  با  و  انداختند  پایش  زیر  قرمز  و خطابه  سرمایه فرش  نطق  المللی 

ن روست که با دست پر وارد میدان مذاکره شده بود. برای تداوم قدرت سرمایه، بمب  دعوتش کردند از آ

همیشه خطر است  چه  آن  ای منبع سود و رقابت است و خطر حیات و ممات آن نیست. اتمی و انرژی هسته

بخش  ییشود مبارزات رهاهای اقتصادی، سیاسی در هر منطقه جغرافیایی خطرش دوچندان میو در بحران

ست اگر این منطقه در قلب  دهند. بدیهیپذیرند و این مبارزات را جهت میست که تودهدم و فعاالنیمر

پیشینه و  باشد  دوره  ی خاورمیانه  سرمایه  یک  برای  اتم  بمب  از  باشد،  داشته  نیز  را  شورایی  انقالب  ی 

است، چون میخطرناک پی تر  متأثر کند. شاهدیم که قتل مهسا و  را  آمدهای غیرقابل  تواند کل منطقه 

https://naghd.com/2020/02/09/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7/
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فعالپیش توان  که  شد  جنسیتی  استثمار  و  سلطه  علیه  مبارزاتی  بمب  چاشنی یک  آن  سایر  بینی  کردن 

مبار بمب بهرههای  در  که  و شرق،  در غرب  نمایندگانِ سرمایه  دارد.  نیز  را  خاورمیانه  در  از  زاتی  برداری 

ایران،   زدهدهند. استفاده حداکثری از حُکام وحشتاند، مذاکرات را ادامه میدیده شدهها گرگ بارانفرصت

آلمان    1919 ی نویهطور که ژادر همان حال محکومیتشان در دادگاه آبان یک اتفاق ساده نیست. همان

 گذشتن   با  اندشده   آماده  بـیدار  و  هوشـیار  هایشان،رغـم تمامی رقابتیک اتفاق ساده نبود. امپراتورها، عـلی

دیگری    67  سقوط،  از  قبل  خوارخون  رژیم   این   مبادا  مبادا،.  نمایند  خنثی  را   مهسا   بمب  حاکمان،  جسد  روی   از

  بار  معامله  این  از   هم  قطبی  خرس  ثبات را برای حاکمان بعد هموار کنند.  یها معامله کند!! و جزیرهبا آن

  گذارد نمی  دارد،   قرار   خودش  پای   زیر   استثمار  و  سلطه  علیه   مبارزه  بمب   داندمی  نیز   خرس   این.  بردمی  را   خود

 .باشند گوپاسخ باید روزی  مبادا، این برابر در چپ  نیروی  و  آزادی مدعیان  یهمه. ببرد باد را  کالهش

و    خیزش  پشـت بند کشی  مندقدرتزیبا  به  را  مردم  راهبران  روزها،  ایدئولوژیک  دهاین  با سرکوب  و  اند 

پرتوان دههدامنه، تالش میپر انقالبی  از جنبش  را  این خیزش  اعتالیش  کنند  ی گذشته منفک و مانع 

وظیفه مـا    تربیش  و  مـا   تـوانـایی!  باک  چه.  شد  خواهد  گرانهتوطئه  نگاه   به  متهم   شوند. بالشک نگارنده

 ! هاهاست و نه انکار آنشـرکت در فعاالنه در این خیزش و نقد ایدئولوژی

 سیاست ما

کردن   ای مبتنی است بر وضعدر دوران اعتصاب توده   « رهبری»  یه مهمترین وظیف

ای سیاسی؛ به شیوه   یه شعار مبارزه، جهت دادن به مبارزه، تنظیم کردن تاکتیک مبارز

تر در مبارزه  که در هر فاز و در هر لحظه از نبرد، تمام نیروی پرولتاریایی که پیش 

...  تاکتیک .  آیدنبرد پرتاب شده، متحقق شود و به فعلیت در   یه درگیر و به عرص

  این   از   باید   برعکس،   بلکه  باشد،   فعلی   قوای   یهرابط  سطح   از   ترپایین   هرگز   نباید 

 لوکزامبورگ روزا  -کند«  گذر سطح

، پس جنبش زن، زندگی، آزادی روان  مانند همه  در این طوفان بزرگ، در این روزها، که نیروی چپ نیز

زده کرده است. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد نیز، زیر این امواج  امواج شدید آن همه را بهت  است و 

ها تجمع کند  ای که باید پشت زندانپنهان مانده است. نیروی محرکه  هاچشمها از رسانه  یو پشت هلهله

انرژی خود را مدام خالی می کنید در کف خیابان  آزاد  را  ما  بزند مهساهای  کند. ترکیدن بغض  و فریاد 

شوروی یا هر خیزشی    1905 از برآمد  نگارندهدر این خاک رها کرده که به نظر    ساله، چنان خشمیچهل

بیست قرن  میدر  فراتر  تاکنون  میم  تداعی  را  اسپارتاکوس  جنبش  فریادها،  و  زنجیرها  بریدن  کند.  رود. 
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تواند راهی نو برای  استمرار و اعتالی این خیزش خودانگیخته و خودگستری آن در خاورمیانه وقتی می

مبارزه هی  یاعتالی  و  گرداب مهلک شور  در  بگشاید که  در جهان  استثمار  و  علیه سلطه  جان  رادیکال 

بیانیه در این فضا و موقعیت،  نیز در دریای گفتهخودرهبری منحرف نشود.  نیرو چپ  ها،  ها و شعارهای 

به آنها و صداها محو مینوشته شنوا  دارد  شود و جز معدودی گوش  امکان  نیرویی که  تنها  ندارند.  ها 

تو مردم هستد. الیک،  خود  سیاسی  فعاالن  شود  شنیده  آنصدایش  و صدای  بیانیههئیت  که  و  است  ها 

اندازد. آزادی زندانیان سیاسی،  ها را در مسیری دیگر میکند و موج رهنمودها را به نیروی مادی تبدیل می

جنبش به سر خود   یها، پیوستن قلب تپیدهکردن این خواسته، جهت دادن تظاهرات به سوی زندان  جهانی

این مرحله جنبش است. آزادی زندانیان سیاسی و   ترین راهبرد درمحوری  یجهت ادامه و تکوین مبارزه

کنند، توانی که ریشه در تاریخ جنبش  ، توان انقالبی وارد جنبش می«گراقلیت کنش» پرکردن خالء یک  

 الشعاع قرار دهد. تازی دموکراسی پارلمانی در گوشه و کنار جهان را تحتاخیر دارد و بعید نیست ترک

 : سیاسی زندانیان آزادی  شعار طرح نفس  دیگر طرف   از

معلمان و کارگران دارد این شعار    دانشجویان،  برای  مندهدف  اعتصابی  فراخوان  برای  بسیار  ظرفیت •

ت  آنأبر  احتیاط  و  به عرصهمل  آزادی همکارانشان  برای  را  آنان  و  غلبه  مند جلب  ی هدفمبارزه  یها 

گیرد، بلکه چیزی است  گروهی شکل نمی  ای، با فراخوان ما یا هرکند. شکی نیست که اعتصاب تودهمی

می وقوع  به  جهتکه  و  آن  وقوع  تشخیص  اما  تکرارنشدنی پیوندد.  فرصتی  اهدافش  به  دادن  ست. 

ها مهسای در بند که زندگیشان در خطر مرگ لحظات سقوط رژیم  طلبیدن اعتصاب برای نجات دهکمک

  .ماست تاریخی مسئولیت  نگیرد،  است، حتی اگر پاسخ

 کند،می ایجاد مشخص هدف سیاسی، زندانیان  آزادی برای رژیم از گرفتن امتیاز بر جنبش تمرکز •

 در شدن    رفتن در خیابان و ناامید  دهد و انرژی این تظاهرات را به جای هرزات روزمره را جهت میتظاهر

  .کندمی دگرگون را  موجود  فضای و  تقویت  را  رادیکال مبارزان یجبهه کشاند،می ها زندان  اطراف

پارچه  یک  و  متحد  جهان،   در   و  ایران  در  گروهی،  و   فردی   رادیکال،  زنان  و   قومی   مبارزان  چپ،  نیروی •

  و  مشخص   یخواسته  توانند،می...   و  پست  و   توئیت  در   کشور،  خارج   و  داخل  پالکاردها در   در شعارها و 

  فرامرزی،  چپ   احزاب  معلمان،  و   دانشجویان   کارگران،  و  مطرح  را   سیاسی«  زندانی  »آزادی  مندهدف

شان به اعتصاب یا هرگونه  جان  از   حفاظت  و  هاآن  آزادی  برای  را   خاورمیانه  یا  و  جهان  رادیکال   فکرانروشن

امیدوار بود با هدف مشخص و موثرِ »آزادی زندانیان سیاسی«،  کنش مناسب فراخوان دهند. می توان 

ولوژیک  ئسریع آزاد گردد. سرکوب اید  این مرحله، از جادوی »براندازی«ِ جنبش زن، زندگی، آزادی را در  
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های منطبق با شرایط، کارا گردد.  آن برای تشکل شوراها و تشکل  یکنندهرنگ شود و انرژی تعینآن کم

 هنگام نیروی چپ با غلبه بر پراکندگی موجود قادر خواهب بود از انزوا خارج شود.هم

 

 هایاداشت 

مقاله   [. 1] درجه در  همگان»ی  ی  رهایی  معیار  زنان  مفصالً « رهایی  باره  این  در  را  خود    رغم به»:  امنوشته   دیدگاه 

  داری، سرمایه   مناسبات   چهارچوب   در   زنان   کامل   رهایی   بودنِ   غیرممکن   و   طبقاتی   ستم  و  جنسیتی   ستم   تنیدگی درهم 

  محدود   کارگر   یطبقه   مبارزات  به   را  زنان   خواهانهآزادی   مبارزات  و  طبقاتی،   تبعیض  به   کالً  توان نمی   را   جنسیتی   تبعیض

  سطوح   و   متناقض   هایبخش   در   مذهبی،  و   قومی  گونی ناهم  و   داریسرمایه   مناسبات   رشد  سطح  به  بسته   مبارزات،   این .  کرد

زنان کارگر یا محوریت کار خانگی و کار دستمزدی نیست. اقشار مختلف    محدود بهصرفاً    ...  یافت  خواهد  بروز  متفاوتی 

پذیرند. مبارزات زنان  ی خود از کل تأثیر مینوبهگذارند و به تأثیر می   دیگریک مثابه یک کل بر  جامعه زنان در هر کشور به 

تغییراتی در کل    ی تاریخی بهدر هر دوره   دیگریکها بر  کند، تأثیر این بخش های مختلفی بروز  ممکن است در بخش 

طور  ی زنان باید به قشر معینی از زنان نیست. بنابراین هر جنبه از جامعه  شود که قابل استناد به مبارزات زنان منجر می 

 .« درک شود   ،اش، و با احتساب ماهیت پویای هر واقعیت اجتماعی انضمامی و در بستر تاریخی 

ست های فرامرزی، خیزش جاری گرچه سراسری رغم تبلیغات رسانهبه ن تاکید شده است. چون  ا بر معترض  انهعامد  [. 2]

دردی  طرق مختلف هم ند با آن به چرنگ ندارند هر  هنوز در این خیزش حضور پر  کارگران رسمی اما کارگران بالخص  

با احتیاط اعالم تعطیلی کردند. به نظر می می نیز  ایدئولوژیک در این مورد  کارکرد رسانه رسد  کنند. حتی معلمان  های 

کارگران جوان تماشاچی،    چنینهمهای کشاورز و کارگر  عکس گذارده است. طبق صحبت با برخی همشهری ی  نتیجه

ها برای ما تعین  تر شنیدم: حاال بچه شدن مانع حضورشان در تظاهرات نبود. دو دلیل بیش   شدن یا دستگیر  کارترس بی 

 نیست.«  ما درد  ها، آن   درد  نیستند، »گرسنه   و کنندتکلیف می 

با تیتر دومِ »کیفرخواست دختران خیابان انقالب، ناقوس مرگ    »ما ابزار نیستم، ما انسانیم«  یدر مقاله   1396در سال    [. 3]

اند.  ته بودم. ناقوسی که صدایش را این روزها همه شنیده شآمدی ناگزیر نوبنیادگرایی در منطقه« خیزش امروز را پیش 

های نگارنده  شیوه مقاله   مقاله بهاین  که  شد. نظر به این   مقاله در رادیو زمانه با نام مستعار ققنوس منتشر  1396 بهمن

از آن را برای این روزها    ی هایبخش   یشدهست و در شرایط فعلی فرصت خواندن مطالب طوالنی نیست. تلخیص طوالنی 

  .شده است شتهگذادر اختیار سایت نقد 

 

 3bG-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://naghd.com/2020/03/06/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://www.tribunezamaneh.com/archives/145566
https://wp.me/p9vUft-3bG
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 ران ی در ا دگان یدستم  زشی و خ ر یناظران کب

 اند؟ ستاده یدر کدام سو ا ی جهان یهاقدرت 

 

 2022اکتبر  29

 ی حصور  نیام: ینوشته

 

دیدگان جغرافیای سیاسیِ ایران  بگذارید حرف آخر را اول بزنیم: هیچ قدرتی در جهان نفع مشترکی با ستم

شوند، در مداران »جهان غرب«، که ظاهراً دشمنان نظام اسالمی ایران تلقی میکه اکثر سیاستندارد. این

و دیپلماتیک    ای رسانههایی  ستی( سرکوب معترضانْ ژدفاع از حقانیت این خیزش یا در نکوهش )محتاطانه

گرفتند، به این تصور عامیانه دامن زده که گویا بناست )یا ممکن است( که این خیزشْ متحدانی از میان  

ست از باور سمج »دشمنِ دشمنِ منْ دوستِ من است!«،  های خارجی بیابد. این »امید«، که ترجمانیقدرت

گیرد؛ تاکتیکی که خود ریشه در  ی سیاسی سنگر می مبارزه  گرایانه و تاکتیکی از اغلب در پس درکی عمل

ای از مناسبات جهانی قدرت و نیز استراتژیِ مبارزه دارد. آرایش میدان نبردهای ژئوپولتیکی هم  درک ویژه

ی آن چنین کند، که بیان فشردهظاهراً شواهدی در تأیید و تقویت چنین دریافت و رهیافتی عرضه می
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ایران  »دولت  غربی  است:  متحدان  و  آمریکا  دولت  با  فرساینده  نبردی  بطن  برآمدن  در  دارد.  قرار  اش 

قطبیقدرت و  چین(  و  )روسیه  شرقی  نوظهور  دوبارههای  نزدیکی  شدنِ  موجب  جهانی،  قدرت  نظام  ی 

قد از دولت  گونه که دولت روسیه حمایتی تمامراهبردی ایران به اردوگاه شرقی شده است. بنابراین، همان

کند که از خیزشی که یحتمل به فروپاشی  کند، منافع دولت آمریکا و متحدانش هم ایجاب میران میای

 دولت ایران بیانجامد حمایت کنند.« 

جستاری نوشتار  »محاسبهاین  این  نقد  در  دوست  سرراستِ    بر  توضیحی   و  تا«، چهار ــ تا دو ی 

  سیاسی   جغرافیای  جایگاه  از  نظری  تحلیلی  متن،  این  استداللی  اصلی  یهسته.  متن  ابتدایی  یگزاره/داعیه

ه  ک   رویکردی  بر  ستنقدی  نوشتار  یادامه  تحلیل،  این  بر   تکیه  با.  است  معاصر  جهانیِ  نظم  بافتار  در  ایران

های غربی  ی توسل به دولتراهکار کهنه  ــ بار دیگر ــکوشد  در فراز و نشیب خیزش انقالبی حاضر می

نمایندگیِ  ی کاوه شهروز، بها رسانه}کارزار  ثمرنشستن خیزش، برجسته سازد.ضرورتی برای به  چونهمرا،  

ها برای احیای این الگوست. اقبال  ی تالشترین نمونه، تازه[1]لیونیشده با نام حامد اسماعی شناختهحلقه

های فراگیرشدنِ  ها و داللتست بر اهمیت تأمل انتقادی در زمینهاین کارزار، دلیلیعمومی نسبتاً گسترده به  

 { [2] مشهود این رویکرد.

 های غربی به قیام ژینای واکنش »همدالنه«ی قدرت. درباره1

به رویدادهای جاری در جهانْ پیش از هر چیز متأثر از میزان    مندقدرتهای  ی دولتواکنش صوری و اولیه

های عمومی و  ها در شکل و کارکرد رسانهست. دگرگونیهای عمومیشدن این رویدادها در رسانهبرجسته

های مجازی، ظاهراً سپهر سیاست و نخبگان  ها در عصر دیجیتالی و شبکهی بُرد آنشدن دامنهترگسترده

ساخته است. در همین بستر، نخبگان و نمایندگان    تر«پذیرتر یا »خودمانیدرت را دسترسقسیاسیِ صاحب

گیرند؛ موضعی  سرعت موضع میساز بهخواسته یا ناخواسته در مورد موضوعات جریان  مندقدرتهای  دولت

ه و تاییدی  ی دموکراتیک آنان را حفظ/تقویت کردباید در سازگاری با برآیند عواطف عمومیْ وجههکه می

ها ماهیتی نمایشی دارند  گیریدست موضعآن نیست که اینصرفاً    های سیاسی آنان. مسئلهباشد بر داعیه

حقوق رتوریک  آنو  الزامبشریِ  تعهدات  فاقد  مسئلهها  است.  مهمآور  نمایشِ  ی  این  که  است  آن  تر 

های  تر در رسانهخطوط اصلیِ آن پیش  زمان بر بازنمایی خاصی از رویدادها استوار است کهبشریْ همحقوق

اند. قیام ژینا هم از این قاعده مستثنی نیست. همدلی جهانی نسبت به این خیزش  استریم ترسیم شدهمین

ی  توانست به وجههفقط اتخاذ موضعی مخالف، بلکه حتی سکوت در برابر آن هم میچنان بزرگ بود که نه

دولت سیاسیسیاسی  نخبگان  یا  غربی  همراهآن  های  بزند.  ضربه  و  ها  عمومی  عواطف  موج  با  شدن 
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های  گیری سیاستبودن«، درعین پیهای فمینیستی این خیزش، راه ارزانی بود برای نمایشِ »مترقیسویه

نیمه و  سیاستمعمولِ  همان  یا  ملی«،  »منافع  به  معطوف  سخنرانی  پنهانِ  چند  ایراد  امپریالیستی.  های 

پارلمان یا  ای از گیسوان نهبا بریدن گوشه  ایرسانهی  احساسی و نمایش پرهیاهو  نمایندگان  فقط برای 

ای در بر ندارد،  کنند( هزینههای غربی )که امروزه اغلب با شعارهای فمینیستی رأی جمع میوزرای دولت

   گذارد.کرد دولت متبوعِ آنان سرپوش میی سیاسیِ آنان یا عملبلکه بر تناقضات موجود در کارنامه

صرفاً   مداران، مضمون این خیزش و حقانیت آناستریم و سیاستهای مینهای رسانهمشخصاً در بازنمایی

ی  ست بر رویکرد بورژوایی به »مسئلهبه مطالبات زنان )و سوژگی زنان( فروکاسته شده است، که خود متکی 

با امر کلی  که »مسئله جاآن زن«. از پیوندی  داری(  )مناسبات نظام سرمایهی زن« در این رویکرد هیچ 

دستانه برای محدودسازی  ست پیشواقع تمهیدیندارد، دفاع این نخبگان از مطالبات زنان در قیام ژینا به

»مسئلهسویه رادیکال  ایرانهای  در  زن«  سویه[3] ی  مدیون  ؛  خیزش  این  رادیکال  ماهیت  که  هایی 

اندیشی و  شود تا جزمی این خیزش معرفی میانهترین رسان مهمترتیب، معضل حجاب بههاست. بدینآن

قدری ساده و خیرخواهانه  بنیان این معضل قلمداد گردد. این بازنمایی به  چونهمقساوت حاکمان مذهبی  

صدا  خوبی با »مردم« همتوانند بهمداران هم میانگیزد و سیاستاست که کمابیش همدلی همگان را برمی

کنند؛ مسئوالن گشت ارشاد  مداران غربیْ حاکمان ایران را نکوهش میشوند. سوار بر همین موج، سیاست

میانجی انتشار کثیری از ویدئوهای  به ــکنند؛ و حتی وقتی  پلیس اخالقی و چند نهاد مرتبط را تحریم می  یا

شبکه در  مجازیشخصی  ـ  های  رسانهسرکوب  ـ توجه  دولتی  خونین  را  های  عمومی  عواطف  و  ها 

کنند. در  اً« تحریم میباالی ایران را »موقتامنیتیِ رده- د، شماری از وزرا یا مسئوالن نظامینناانگیزبرمی

بالْ معترضان   های خارجی، با فراغها و رسانههای دولتسوی مقابل، حاکمان ایران هم با توسل به واکنش

نمایی  ها را موجهکنند، تا تشدید سرکوبدستانِ آگاه یا ناآگاه دشمنان غربی معرفی میو مخالفان را هم

ایم. گرچه ابعاد  ی آن بودهبستهی همو دو مولفه  ار این رویهتاکنون بارها شاهد تکر  96 کنند. از خیزش دی

ی پیشبرد این  گمان تاثیراتی بر شکل و دامنهتر خیزش کنونی بیهای جهانی گستردهتر و بازتابوسیع

 در موقعیت کنونی خواهند داشت.   رویه

پیمان  ت ایران را، که همکوشند دولگسترش با بلوک روسیه و چین میهای غربی در جدالی رو بهدولت

بلوک محسوب میمنطقه این  پرنفوذ  کنند. تشدید تنشای  اثر  شود، تضعیف  در  بلوک  این دو  بین  های 

پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین، ضرورت پیشبرد چنین سیاستی را از سوی بلوک غربی تقویت کرده  

قدرت مذاکرات  فضای  پیش  مدتی  از  تنش  همین  کمابیش  بر  است.  مسئلهها  را  ی هستهسر  ایران  ای 
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ی پیشبرد مذاکرات برای  روشنی نشان داد که نحوهشدت متأثر ساخته است. برای مثال، دولت روسیه بهبه

ها  ی روسیه تأمین گردد؛ ازجمله رفع یا تخفیف تحریمسازیِ برجام منوط به آن است که منافع ویژهنهایی

بیْ پس از تهاجم به اوکراین. در چنین بافتاری، روشن است  های غرشده از سوی دولتو تنبیهات اعمال

سان  و دیپلماتیک، از خیزش جاری در ایران به  ایرسانهی تمهیدات  کوشند با همههای غربی میکه دولت

معنای آن  ها نه بهی اینبرداری کنند. اما همههای ایران و روسیه بهرهفرصتی برای امتیازگیری از دولت

پیمانان  ی دولت ایران و هواداران و هماند )داعیههای غربی محرک و مسبب این خیزش بودهلتاست که دو

جان آمده در ایران دارند  دیدگانِ بههای جهانی نفع مشترکی با ستممعنای آن است که قدرتآن(؛ و نه به

آن  و مایل بایستند. در محاسبات و منازعات ژئوپولتیکی  یا قادرند در سمت  ها اصل کلیْ  میان دولتها 

تاریخی برای امتیازگیری از حریفان و کسب موضعی برتر )در  -های سیال انضمامیبرداری از موقعیتبهره

 دیدگان.  ست، نه حیات و مطالبات ستممدت( در سپهر قدرت جهانیاندازی میانچشم

یدگان ایران برای خالصی از  دست که چرا خواست ستمقوت خود باقیچنان بهبا این حال، این پرسش هم

 پوشانی بیابد؟های غربی برای تضعیف دولت ایران همی رژیم مسلط نتواند موقتاً با خواست قدرتسلطه

امپریالیست )محور  آنتیهای شبهپاسخ فشرده این است که برخالف تبلیغات رژیم ایران و جریانات و رسانه

صرفاً   های غربیکنند، خواست واقعی دولتارجی تغذیه میسازی خطر دشمنان خمقاومتی(، که از برجسته

ست، نه سرنگونی  سمت اردوگاه غربیدادن آن بهو سوق  [4] سازیتشدید فشارها بر دولت ایران برای مطیع

. اما چرا؟ برای توضیح دالیل این امر باید به بافتار نظم جهانی و مناسبات قدرتِ پس پشت  [5]دولت ایران

نظری   داللتآن  و  بافتار  این  در  ایران  دولت  جایگاه  به  تا  جهان بیاندازیم،  در  چون  برسیم.  آن  های 

ی ایران در انتزاع )جدایی( از نظم جهانی و نظام قدرتِ محافظ آن ممکن  ی معاصر، فهم مسئلهتنیدهدرهم

زا از مناسبات جهانیِ  ی ایران« اغلب مج بشری و لیبرالْ »مسئلهکه متأثر از رویکردهای حقوق}این.  نیست

شده انگاشته  می  [ 6]سلطه  فروکاسته  رانتی  اقتصاد  و  دینی  استبداد  به  نشانو  هژمونی  دهندهشود،  ی 

شناختی  ست. خواهیم دید که این خطای روششناسی پوزیتیویستی بر ساحت فکریِ جوامع امروزیروش

که  شود: جاییساز میتراتژی سیاسیْ معضلی تدوین اسدر سپهر اندیشه، بلکه بیش از آن در حوزهصرفاً    نه

دیده برای  ی مردمان ستممتحدان بالقوه  چونهمهای جهانی بخشی از قدرت ــ ی چنین درکیبر پایه ــ

 گردند.{رسیدن به آزادی معرفی می
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 ی جایگاه دولت ایران در بافتار نظم جهانی درباره. 2

بخشی  ی تعینشویم که چه رانهمواجه می  این پرسش کلیبرای ورود به این بحث، پیش از هر چیز با  

کشاکش  پسِ در و  دایمی  قدرتستیزهای  ژئوپلتیکی  بههای  است؟  نهفته  جهانی  دیگر،   بیان های 

ها و تعامالت  اند خاستگاه این تنشاند؟ بسیاری مایلگر نظم جهانی کدامو تنظیم  سازوکارهای اصلی سازنده

گر نظم  ها نسبت بدهند و سازوکار تنظیمطلبی ملی از جانب دولتجویانه را به خواست ازلی عظمتبرتری

توجیهی برای  صرفاً    گراییکه ملیهای مسلط فروبکاهند. حال آنی قوای میان قدرتجهانی را به موازنه

آن  سیاسیِ  تدارک  برای  ایدئولوژیک  ابزاری  و  تحرکات،  موازنهاین  قدرتی  هاست.  میان  نه  قوای  ها 

ی اساسیْ وابستگی  ست. رانهبخش نظم جهانی، بلکه خود وجهی ناگزیر از فرآیند بازتولید نظم جهانیتعین

دولت سرمایه  مندقدرتهای  ژرف  اقتصاد  بازتولید  و  تداوم  آنبه  ساختاریِ  الزام  و  تأمین  داری  به  ها 

با وجود آننیازمندی نیازمندیهای سیال سرمایه است. چون  ی ملی و  های سرمایه توامان دو سویهکه 

در چارچوبی ملی )و رقابتی( انجام    ــ دادهدر بافتار تاریخیِ پیش ــها  جهانی دارند، تکاپو برای تأمین آن

ی کارکردهای  دهنده گاه اصلی هر دولت و جهت، که تکیهی ملیوچرای سرمایهچونگیرد. اولویت بیمی

های  سازد و لذا خصلت ملی این ستیزها )تقابل بین دولتها را میبنیان ملی این نیازمندیبنیانی آن است،  

داری و وابستگی اقتصادهای ملی  بودن اقتصاد سرمایهکند. از سوی دیگر، جهانیامپریالیستی( را تعیین می

ها را  املی این نیازمندیهای رقیب(، بنیان فر)ازجمله وابستگی متقابلِ قدرت دیگریکبه بازار جهانی و به  

های  المللی در نظم جهانیِ مسلط، متناسب با تأمین توامانِ سویهسازد. در این معنا، الگوی مناسبات بینمی

ی ساختار نظم جهانی، یافتگیِ تاریخی دوگانهها شکل گرفته است. این تعینملی و فراملیِ این نیازمندی

تقابلدامنه تشدید  و  تعمیق  بینای  می- های  مقید  را  بهامپریالیستی  شرایط   همین سازد.  در  حتی  دلیل، 

بینا باید  امپریالیستی، کلیات الگوی اقتصادی مسلط و نظم جهانی برآمده از آن می-حادشدن ستیزهای 

جا شاهد نوعی دیالکتیک بین امر ملی و امر فراملی در مناسبات قدرت جهانی هستیم محفوط بمانند. در این

دهد که چرا در عصر فرمانروایی  کند. همین امر توضیح میروایی سرمایه عمل میجی جهانمیان که به

سان  های جهانی )بههای میان قدرتماندگار برای کشاکشسازیْ ضرورتی درونهای همسرمایه وجود راه

 های اصلی سرمایه( است.  کانون

- یابی تنازعات بیناگمان نافی شدتها و الزام ساختاریِ آن، بیسازی میان قدرتوجود سازوکارهای هم

دلیل بحران هژمونی در ساختار قدرت جهانی )با  امپریالیستی در جهانِ کنونی نیست. این تنازعات خواه به

داری  شدن نظام جهانی سرمایهدیکدلیل نزبرآمدن چین و افول تدریجی جایگاه بالمنازع آمریکا(، و خواه به
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بنیادی به بحربه مرزهای  دایمی داده( بههای چندگانهنااش )که  این نظام خصلتی فزآینده و  راستی ی 

شود؛  چنان توسط قواعد و ملزومات بنیادیِ سرمایه تعیین میاند. اما زمین بازیِ این تنازعات همشدت یافته

گنجد. مثال ملموسی  هاست که در قلمرو تنگ ملی نمینی شده و مدتای که بیش از هر زمانی جهاسرمایه

این نظامیدر  ادغام  تاریخیِ  مسیر  و  سازوکار  کهنخصوص،  بازوی  )این  اقتصاد  دولت  گری  در  ها( 

ی ستیزهای  ترین رانهی جهانی در قالب واحدهای ملی رقیب، که اصلیست. پیکریابی سرمایهداریسرمایه

بخشاًیامپریالیست-بینا واقعیتی  )حادث/پیش  ست،  توسعهcontingentآمدی  تاریخ  در  جهانی  (  ی 

بندی اقتصادهای ملی درجهت  داری بوده است. اما همین واقعیتْ در تالقی با ضرورتِ بنیادینِ شالودهسرمایه

کرده    گری را به بخشی بنیادین از سازوکارهای جهانی انباشت سرمایه بدلتداوم انباشت سرمایه، نظامی

ی سرمایه  شده ی ملی در قلمرو جهانیی محافظت از منافع سرمایهزمان وظیفهاست. چرا که دولت ملی هم

ـ  خصوصاً با دررسیدن عصر امپریالیسم از انتهای قرن نوزدهم ــ ای که ایفای آنوظیفه را برعهده دارد؛   ـ

ی تاریخی که استحکام دولت ملی  ست. طی قرن بیستم این قاعدهی قدرت نظامینهایتاً متکی بر پشتوانه

عمدتاً متکی بر قدرت نظامیِ آن است، نقش هرچه    ــ ی کارگر و در برابر رقبای خارجیدر برابر طبقه ــ

اری ایفا کرده است. وقوع دو  دکشورهای کانونی سرمایه  بخشی به اقتصاد )و سیاست( تری در تعینبرجسته

بینا  از آن پس، -جنگ جهانی  امپریالیستیْ هم تجلی رشد چنین گرایشی بود، و هم مسبب تشدید آن. 

هم تنیده شد که پویش  گری در ی اقتصاد ملی در این کشورها چنان با ملزومات بسط دایمی نظامیشالوده

جریان انباشت سرمایه در کل پیکر اقتصاد ملی  ای برای  به موتور محرکه  دایمی صنعت و اقتصاد نظامی

های امپریالیستی( تحت فشار و  سان قطبداری )بههای سرمایهترین کانونکه مهم جاآن بدل شد. و از 

انباشت جهانی سرمایه با  اجبار رقابت )اقتصادی و نظامی( به چنین سازوکاری تن دادند، می توان گفت 

نظامی دایمی  یابسط  پیوند  ویژهگری  این سازوکار  لذا  است.  را میفته  انباشت  توان »انباشت سرمایه  ی 

 گری« است.  مدد نظامیبه

نمونه به بازتولید  دهد که ستیزهای میان قدرتسهم خود توضیح میاین  های جهانی در متن ملزومات 

سرمایه میمناسبات  رخ  بهدارانه  برعکس.  نه  سرمایهدهند،  با  اصلی  سوژگی  دیگر،  با    بیان  نه  است، 

سیاسیقدرت )و  اقتصادی  عروج  که  تننظامی-هایی  تاریخیِ  فرآیند  مرهون  به  شان(  حداکثری  سپردن 

تر آنان  ست از تبعیت بیشفقط بازتابیقوانین سرمایه بوده است. سروری آنان در سپهر سیاست جهانی نه

دارانه در مقیاسی  تر آنان به برقراری نظم اقتصادی سرمایهوابستگی بیش  چنینهماز سروری سرمایه، بلکه  

درنتی سیاسیجهانی.  ستیزهای  پویش  قدرت-جه،  میان  نهنظامی  جهانی  چارچوب  های  فراسوی  به  تنها 
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ی جهانی سرمایه  رود، بلکه درنهایت معطوف است به تأمین و تدارک ملزومات بازتولید چرخهسرمایه نمی

ه تالش  کای در آن دارد. }گو اینگریزناپذیر امور حادث نقش ویژه  تاریخی، که سیالیت- در سپهر انضمامی

بهزمان سرمایهدرجهت بسط سروری سرمایه، هم را  دهد و  سمت مرزهای عبورناپذیرش سوق میداری 

 سازد.{ تر میرا نزدیک [7] دارانهموعد گذار پساسرمایه

 های جهانی بر سر ایران چیست؟  ی ایران« یا چالش قدرتها با »مسئلهی ایناما ربط همه

متن   در  ایران  سیاسی  جهانیجغرافیای  جغرافیای »جنوب  از  بخشی  جهانیْ  معاصر  از  «نظم  یکی  ست؛ 

پیرامونی سرمایه  «»کشورهای  اقتصاد  جهانی  سپهر  همهدر  جهانی  کار  تقسیم  در  کشورهای  داری.  ی 

دارانه دارند. هرچند این کارکردها لزوماً از اهمیت  پیرامونی کارکردهایی برای بازتولید نظم جهانی سرمایه

ی ایران، جمعیت  ، بازار مصرف گسترده[8] رخوردار نیستند. منابع غنی نفت و گاز و معدنی ایرانی بسانیک

ی آن در  کرده یا متخصص آن، و موقعیت ژئوپلتیکی ویژهبزرگ نیروی کار ارزان و نیروی انسانی تحصیل

اختار نظم جهانی  ای در سی خاورمیانه ازجمله فاکتورهای مهمی هستند که به ایران جایگاه ویژهمنطقه

ی اسالم سیاسی، ی خاورمیانه بر پایهسردیِ منطقهاند. افزون بر این، در بافتار بازآرایی پساجنگبخشیده

نظامی و  بسیارینئولیبرالیسم  اهمیت  واجد  ایران  جغرافیای  در  سیاسی  ثبات  برقراری  همه  گری،  ست. 

ی مداخالت  واسطههای خاورمیانه اساساً بهتمل -های تکوین دولتناو بنی  دانند که مرزهای سیاسیمی

  اقتصادیِ مسلط بر جوامع خاورمیانه، نظمی تاریخاً -اند. نظم سیاسیامپریالیستی شکل گرفته-استعماری 

های اخیر، با ورود تحمیلی ست که موجد تضادهای متعددی در درون این جوامع بوده است. در دههتحمیلی

ی این تضادها  شان، عمق و دامنهی پیامدهایبه خاورمیانه و تجمیع همهاسالم سیاسی و نئولیبرالیسم  

شان افزایش  هایهمین نسبت، میزان شکنندگی درونی این جوامع و دولتاند. بهگیری داشتهرشد چشم

های بهار عربی که خود بازتابی بود از اشباع رنج و نارضایتی عمومی از  ملموسی یافته است. وقوع خیزش

ی این شکنندگی را آشکار ساخت. از  گرایی و خفقان سیاسی، باالبودنِ درجهای نئولیبرالیسم، اسالمپیامده

اقتصادیهمین نظم  دوام  همه-رو،  در  تحمیلی  دولتسیاسیِ  وجود  مستلزم  جوامع  این  که  هاییی  ست 

ست که حتی این  اهیگگریِ استوار است. }و این همان گرهی نظامیوقفهاقتدارشان بر بسط بی  هاینابنی

گری« ملحق ساخته  مدد نظامیی جهانی »انباشت سرمایه بههای پیرامونی را به بخشی از چرخهدولت

از این دولت[9]است ها )نظیر دولت ایران( فاقد ارتباطی ارگانیک با اکثریت جامعه هستند و  {. بسیاری 

های اقتصادی، سیاسی و  تجمیع انحصاریِ قدرتواقع فرآیند  ها بهمسیر تاریخی استقرار و تثبیت قدرتِ آن

های نولیبرالی در جوامع »جنوب جهانی«، ابعاد و شتاب  محابای سیاستسازی بینظامی بوده است. پیاده
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ای به فرآیند تجمیع انحصاری منابع قدرتْ نزد نخبگان دولتی بخشید. دو فاکتور عمده در تکوین  کننده خیره

: از سویی سلب مالکیت مستمر از جامعه و انتقال منابع ثروت ملی به نخبگان حاکم  انداین فرایند مؤثر بوده

مقاومت )بهجذابیت  است  داشته  حاکمان  برای  ارادهناپذیری  بیاوریم  خللیاد  برای  ی  ایران  دولت  ناپذیر 

از پایان جنگ تاکنون( ی اقتصاد برپایهبازسازی داوطلبانه یگر، مهار و  . و از سوی دی الگوی نولیبرالی، 

پیامدهای سیاسی نولیبرالیسم )مقاومت توده ادغام هرچهسرکوب  نیازمند  تر ساختار  بیش های فرودست( 

ترتیب، گسترش و تثبیت نولیبرالیسم، شکاف از پیش  بوده است. بدین  دیگریکدر    سیاسی و دستگاه نظامی

تر افزایش داد. پویش دولت ایران  بیشموجودِ میان میان دولت و مردمان در جوامع خاورمیانه را هرچه  

 باره است.  ی تاریخی شاخصی در ایننمونه

گونه که نهاد دولت در جوامع خاورمیانه از اواخر قرن نوزدهم بر بستر فشار شرایط جهانی )مناسبات  همان

های پایانی قرن  دههداری را تأمین کند، در  امپریالیستی( تکوین یافت تا ملزومات گسترش جهانی سرمایه

های ظاهرا بالغ و مستقل خاورمیانه نقش فعالی در گسترش و تثبیت جهانی نولیبرالیسم  بیستم هم دولت

زده  داریِ بحرانبندی تاریخی انباشت سرمایه، گریزگاهی برای سرمایهترین صورتایفا کردند؛ تا این تازه

های خارجی در  های خاورمیانه به قدرتسی مستقیم دولتفراهم آورد. این بار اما لزوماً پای وابستگی سیا

طور  داریْ اقتصاد این کشورها را بهی ناموزون در انکشاف جهانی سرمایهمیان نبود/نیست، بلکه روند توسعه

ای به بازار جهانی وابسته کرده است. پس، حاکمان در خاورمیانه )همانند بسیاری از کشورهای  شکننده 

خو جهانی(،  انحصاریجنوب  اقتصادی  منافع  تضمین  برای  خواه  و  خویش  سیاسی  بقای  برای  شان،  اه 

گیرند.  دارانه در قلمروی بومی خویش را »داوطلبانه« برعهده میی پاسداری از نظم جهانی سرمایهوظیفه

ارانه  د ی حاکم جهانی، از نظم مسلط سرمایهعنوان عضوی از پیکر طبقهی حاکم بومی بهبیان دیگر، طبقهبه

کند که بازندگان اصلی تداوم این نظم هستند؛ خصوصاً در  ای پاسداری میدیدهدر برابر انبوه مردمان ستم

اند. از این منظر، در شرایطی  ای یافتهسابقهداری شدت و وسعت بیی سرمایههای چندگانهنادورانی که بحر

اسی متناوب هستند، انکشاف فرآیندی  خوش التهابات سیکه جوامع جنوب جهانی و کل خاورمیانه دست

ی خشم  ای باشد در انبار باروت خاورمیانه و برانگیزانندهتواند جرقهانقالبی در جغرافیای سیاسی ایران می

ستم مردمان  سایر  خیزش  و  امید  دومینوی  و  تکرار  همانند  چیزی  خاورمیانه؛  ملتهب  جغرافیای  در  دیده 

 .  [ 10]بیهای انقالبی در جریان بهار عرخیزش
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 ی عشق و نفرت بین حاکمان »ایران و غرب« ی رابطه. درباره۳

توان دریافت که هر خیزشی علیه نظم استبدادی، توامان خیزشی علیه مناسبات نظم گفته شد میچه  آن  از

های استبدادی  فقط نظامای مشهود نباشد. چون نهست، حتی اگر در مطالبات مستقیم آن چنین داعیهجهانی

اند، بلکه بازتولید نظم جهانی معاصر هم  داری تکوین یافتهتاریخیِ سرمایه-ی جهانیعاصر از دل توسعهم

دولت دوام  و  برقراری  استبدادیمستلزم  جهانی«  های  »جنوب  سپهر  مهمدر  کارویژهست.  های  ترین 

رکرد کلی زیر فشرده کرد:  توان در دو کا را می  دارانههای پیرامونی در بازتولید نظم جهانی سرمایهدولت

های سیالِ نظم جهانی در مقیاس بومی/محلیِ؛ و مهار  ی الگوهای اقتصادی و نیازمندیمرانهآیِ  گرمیانجی

های سیاسی . تنش[11]های فرودست در برابر تبعات این الگوهای تحمیلیو سرکوب مقاومت ناگزیر توده

دولت میان  کانونی  مقطعی  دولتسرمایههای  برخی  با  از  داری  متأثر  عمدتاً  که  جهانی«،  »جنوب  در  ها 

تواند تاجایی پیش برود که کارکردهای  ست، نمیداریهای سرمایههای امپریالیستی بین کانونکشاکش

دولت دولتاین  حاکمان  سازد.  مختل  یا  معلق  را  جهانی  نظم  تداوم  برای  پیرامونی  کانونی  های  های 

ها  ی اختالفات مقطعی با همتایانشان در برخی کشورهای پیرامونی، در عمل آنرغم همهبه  داری،سرمایه

به طبقهمنزلهرا  از  بخشی ضروری  تلقی میی  بورژوازی  جهانی  و  [12]کنندی  مشترک  منافع  که  چرا   ،

ودستان.  ی جهانی فردهند؛ ازجمله ضرورت رویارویی با طبقهها را به هم پیوند می های مهمی آندغدغه

فقط نفعی در سرنگونی دولت اسالمی ایران ندارند، بلکه  های غربی نهقدرتاز این منظر، 

های جهانی تنها زمانی به شکلی از  قدرت  حل!اند، نه بخشی از راهها خود بخشی از معضلآن

ایران تن میسرنگون ثبات دولت فعلی بهسازی دولت کنونی  معرض  ناپذیری در  طرز بازگشتدهند که 

از اما  باشد.  بنیان دولت جاآن فروپاشی  در  ناپایداری سیاسی  دارد، فرآیند تدارک  که  استبدادی قرار  های 

ـ  ( Plan B) گزینطرحی جای  چونهم ــهای استبدادی  سیاسی از باال« برای دولت  »بدیل معموالً    ـ

های  ی این تدارک پیشینی، دولتشود. به پشتوانههای حاد سیاسی آغاز میتر از زمان بروز تنشبسی پیش

کار  ای( بههای تودهی حادشدن ناپایداری سیاسیِ )خیزشغربی تمامی امکانات و منابع خود را طی دوره

انتظارات می و  نیازها  بعدی مطابق  دولت  تعیین  فرآیند  تا  در  آن  گیرند  راستا،  در همین  بگیرد.  ها شکل 

از هر چیز میوضعیت کنونی قدرت پیش  به یک »گذار  های جهانی  را  انقالبیِ حاضر  فرآیند  تا  کوشند 

پیش گذاری  دهند؛  استحاله  مهارشده«  ازسیاسی  و سرکوب   دستانه  مهار  برای  سیاسی  مهندسی  طریق 

دگرگونقابلیت شکلهای  و  انقالبی  خیزش  )»بدیلدادن  ساز  بعدی  دولت  نخبگان  باال«(،  به  از  سازی 

ای که ساختار و مضمون آن در چارچوب مطلوب نظم جهانی بگنجد. شواهد تاریخی متعددی بر  گونهبه
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انقالبوجود چنین سازوکاری گواهی می از  )  دهند؛  انقالب1979ایران  تا   ،)( (، سودان  2011های مصر 

 (، و غیره. 2019-2020)

(، سلب فاعلیت سیاسی  سازی از باال بدیلیک »گذار سیاسی مهارشده« ) ترین رکن  مهم

اعتماد  از توده به نخبگان و جریانات سیاسی مورد  آن  و واگذاری  ی مردمان معترض 

های  هاست، که خود متکی بر سازوکارهای کسب هژمونی سیاسی در فراز و نشیبقدرت

های  ی نظامی بسیاری از دولته به شالوده. با توجستای و فرآیند دگرگونیِ سیاسیخیزش توده

نظامیان طبعاً جهانی،  تکیهمهم  جنوب  قدرتترین  ثمرهگاه  تضمین  برای  غربی  تحوالت  های  نهاییِ  ی 

ای بسیار محتمل  ی سپاه پاسداران گزینهشدهی گذار هستند )بر این اساس، دگردیسی هدایتسیاسیِ دوره

امیان لزوماً نخستین و آشکارترین همکار/پارتنر سیاسی نیستند، چون در تحوالت آتیِ ایران است(. اما نظ 

ی گذار سیاسیِ مهارشده است.  نقش بنیادیِ آنان مخل نمای »دموکراتیک« پروژه رسِشدن پیشبرجسته

کند  های غربی در کودتاهای نظامی در جنوب جهانی ایجاب میدستی قدرتهای سیاسی هموانگهی، هزینه

های  تری انجام گیرد. در همین راستا، امروزه دولتتر و پوشیدههای ظریفظامیان با روشکه تکیه بر ن

به نظامغربی،  با  و همکاری  مشترکموازات همراهی  منافع  حول  استبدادی  مواجهه[13] های  برای  با    ، 

ثباتِ سیاسیِ این دولت را تدارک میها معموالً گزینهشرایط محتملِ فروپاشی  از قابلیت  بینند کهایی  ه 

کم از ربع پایانی قرن بیستم روال  . دست[14]تری برای جلب همراهی و اقبال عمومی برخوردار باشندبیش

بوده که در عین انتقاد از )یا مخالفت با( نظام استبدادی مستقر در    هاییناکلی کار معموال پرورش گفتم

بندی  اند؛ نظیر گفتمان نئولیبرالی در بستهبندیکشور مورد نظر، با منطق نظم جهانی مسلط قابل مفصل

گفتمحقوق این  بهنابشری.  شبکهها  زیرساختمدد  و  آکادمیک  رسهای  بومیهن اهای  تکثیر  ایْ  و  سازی 

شان با  اپوزیسیون( که مشی سیاسیزمان، آن دسته از نیروهای سیاسی اپوزیسیون )یا شبهشوند. هممی

های  ترتیب، قدرتشوند. بدینهای مختلف تقویت و برجسته میشیوه پذیر است، بهجمعمبانی این گفتمانْ  

های  پشتیبانیِ فعال، زمینه-مندی از مزایای کارکردی یک نظام دیکتاتوری و همکاری موازات بهرهغربی به

ر آن جغرافیای  بینند تا خود را برای شرایط ناپایداری سیاسی دتکوین بدیل »مطلوب« آن را نیز تدارک می

های محتمل آن  روییک اهرم فشار سیاسی برای مهار تک چنینهمطریق   ها بدینمعین مهیا سازند. آن

گیرند. }این نوع تصویرپردازی  شدنِ آن به قطب امپریالیستیِ رقیب در اختیار میدولت استبدادی یا نزدیک

»توطئهبه با  میسهولت  تخطئه  توطئه«  »تئوری  یا  آنشاندیشی«  حال  و  ود.  تأمین  امروز  دنیای  در  که 

دهی قدرت  پنهان سازمانمیانجی سازوکارهای نیمهتاریخی بخشا به-بازتولید هژمونی در سپهر انضمامی
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فکر«های تدوین استراتژی و تاکیتک، و نیز کارکردهای  شود که مستلزم مداخالت مستمر »اتاقمحقق می

امنیتی رس  نهادهای  نادیدایانهو  اینهست.  نقش  نحوهگرفتن  از  انتزاعی  درکی  از  ناشی  عواملْ  ی  دسته 

قانون تعینمندیتاثیرگذاری  در  تاریخیهای کالن  به تحوالت  توامانْ مستلزم  اجتماعی- بخشی  و  ست؛ 

 ست.{  های تاریخیانکار بسیاری از فاکت

ست، چون تحقق و پیشبرد آن در  تر از این شِمای کلیسازیِ از باال«، در عمل بسیار پیچیدهفرآیند »بدیل

دهد. با این  بودنِ بسیاری از فاکتورهای دخیل رخ میآمدیتاریخی و پیش-بافتار شرایط سیال انضمامی 

های غربی نسبت به تحوالت  مشی دولتدر خط  ــ ی اخیرطی دو دهه ــتوان خطوط کلی آن را  حال، می

طلبان و نواندیشان دینی  شناسایی کرد: نخست اصالح   های سیاسی در جغرافیای ایران رصد و و ناپایداری

بهبدیل سیاسی مطلوب قدرت  چونهم )عمدتاً  تعدیل خطهای غربی  برای  اهرم فشار  مشی دولت  سان 

ستاره افول  با  برجسته شدند. سپس،  اصالح ایران(  اقبال  دورهی  ایران، طی  مردمان  نزد  نسبتاً  طلبان  ی 

ای غربی مواجه  هشهری با اقبال دولتهای جوان و نئوکان و رهیافت ناسیونالیسم ایرانکوتاهی نولیبرال

طلبی با محوریت رضا  های غربی با دولت ایران، گفتمان سلطنتشدند. اما در پی تشدید منازعات دولت

رسد  نظر میهای غربی قرار گرفت. در ظاهر بهپوپولیستی در کانون توجه قدرت  سان یک بدیلپهلوی به

تبعات و نمودهای  صرفاً    ها ی ایندارد. اما همهوارگی( وجود  قاعدگی )رندومها نوعی بیجاییبهکه در این جا

تاریخی  - های کنش ایجابی در سپهر سیال انضمامیی »آزمون و خطا« هستند و از محدودیتیک پروسه

ها در سپهر سیاسی ایران.  نای نیروها و وزن گفتمدلیل تغییرات سیال در موازنهشوند؛ ازجمله بهناشی می

  ها با بندی آنها در یک خصلت بنیادی اشترک دارند و آن امکان مفصلهی این گزیندر عین حال، همه

 دارانه است.  نظم سرمایه

به ایران،  متاخر  سیاسی  در فضای  پرشتاب  تحوالت  به  توجه  با  این همه،  میبا  نزد  نظر  اینک  که  رسد 

سلطنتقدرت الگوی  حتی  غربی  سابهای  جذابیت  نیز  پهلوی(  رضا  پادشاهی  فر  )حول  را  طلبی  خود  ق 

ی تحوالت ایران تاحدی از دست داده است. بنا به شواهد  ی یک بدیل سیاسی محتمل برای آیندهمنزلهبه

رغم  فروغی زودگذر داشته است؛ بهصرفاً    نژاد نیزسیاسی مسیح علی  طلبیی بخت جاهستاره  موجود، ظاهراً

استریم، امکانات زیادی  های مینبازنمایی  ی زنان« )عمدتاً حجاب اجباری( درکه الصاق وی به »مسئلهاین

. اگر این مشاهدات درست  [15]دادسازی از باال« نوید میی »بدیلرا برای مشارکت وی در یک پروژه

سازی از  ی »بدیلعنوان ذخایری برای پروژهنژاد، بهی سیاسی پهلوی و علیباشند، علت اصلی افول جاذبه

جو کرد. چرا که با گسترش این خیزش  وختصات رادیکال خیزش ژینا جستباید در مگمان میباال«، را بی
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های محتمل  ی ایران( آزاد شد که تنگی و تناقضات بدیلچنان پتانسیلی برای دگرگونی بنیادی )در جامعه

با جای آزادی«  قبلی عیان گردید. برای مثال، خواست دیرین »آزادی«  گرفتن در ترکیب »زن، زندگی، 

چنان وسیعاً  معنایی  فردی،  قدرت  بر  مبتنی  سیاسی  الگوی  که  یافته  و  بی  ژرف  است.  شده  اعتبار 

سیاسیِ محدود امثال    ای در این خیزش یافت که افقی زنان چنان ماهیت انقالبیسان، مسئله همین به

ر از مدعیان  بیان دیگر، خیزش انقالبی حاض پوستینی کهنه و بازدارنده از کار درآمده است. بهصرفاً    نژادعلی

آن قبلی  امکانات  لذا  و  است  رفته  فراتر  بسی  سیاسی  رهبری  پروژهسابق  در  نقش  ایفای  برای  ی  ها 

های  رسد که قدرتنظر میسازی از باال« را تا حد زیادی سوخت و نابود کرده است. بر این اساس، به»بدیل

ایی بدیلی فوری و متفاوت هستند؛ بدیلی  غربی در پاسخ به تشدید ناپایداری سیاسی دولت ایران نیازمند برپ

با تکیه بر   ــزمان  ها و مطالبات این خیزش را در خود ادغام کند؛ و همکه بتواند تنوع درونی خاستگاه

قابلیتی فاعلیت  ــ چنین  رشد  توده  روند  رادیکال  بهسیاسی  را  انقالب(  انکشاف  )مسیر  گذار  ها  نفع یک 

رسیم.  تر این نوشتار میشده )از باال( مسدود سازد. با این مقدمات، به بخش پایانی و انضمامیسیاسی هدایت

به کارزار سیاسی حامد اسماعیلیون ترجم اقبال عمومی فزآینده  آیا  این پرسش که  یا مقدمهیعنی  ی  ان 

 تدارک چنین بدیلی است؟  

 گاهی »بیرونی« برای خیزش انقالبی ژینا؟جوی تکیهو. در جست4

های غربی خود بخشی از سازوکارهای تکوین و تحکیم  در پرتو بحث فوق، شاید روشن شده باشد که دولت

اند.  پا خاسته ها بهدهای آنبن و دیدگان ایران بار دیگر برای رهایی از قیدزنجیرهای ستمی هستند که ستم 

های دیکتاتوری بدون اتکا به پشتیبانی خویشاوندان طبقاتی خویش در  که نخبگان حاکم در نظامو این

داری عمر سیاسی کوتاهی خواهند داشت. نشان دادیم که ماهیت نظم جهانی و مناسبات  های سرمایهکانون

به ایران  نه  مندقدرتهای  ست که حاکمان دولتایگونهقدرتِ محافظِ آن  نفعی در رهایی مردمان  فقط 

به را  تمام تالش خود  بلکه  انقالبی  ندارند،  هر خیزش  تا  و  بهکار خواهند بست  گردد  متوقف  به  سرعت 

تغییراتی جزئی ختم شود اجتنابحال،    در عین؛ و  [16]اصالحات و  تغییرات کالن  درصورت  ناپذیربودن 

کوشند مسیر این تغییرات را تحت مدیریت و نفوذ هژمونیک خود درآورند. در وضعیت کنونی  سیاسی، می 

دیده و  ناپذیر شده است )بین مردمان ستمرسد که تغییر کالن در ساختار سیاسی ایران اجتنابنظر میبه

اند(. بنابراین، پرسش این است که  نابود شده  کلیبهای بازگشت  هحاکمان شطی از خون روان است و پل

هایی دارد و تحمیل آن  ی سیاسیِ جغرافیای ایران چه خصلتبدیل مطلوب حافظان نظم جهانی برای آتیه

 ؟[ 17] پذیر استچگونه امکان
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به که  خیزشواسطهدیدیم  و  مستمر  مبارزات  تعمیق  و  رشد  ستمی  متوالیِ  تا  های  انقالبی  دیدگان  افق 

کم  از سکه افتاده یا دست  ــ طلبیبا تاخیری چندساله پس از گفتار اصالح  ــطلبی  کنونی، گفتار سلطنت

سازی  ی فمینیستی در جریان قیام ژینا، چهرهدلیل تعمیق مبارزهطور مشابهی، بهدر حال افول است. به

ارآییِ مورد انتظار خود را از دست داده است.  نژاد هم کاستریم از مسیح علیهای مین»نوگرایانه«ی رسانه

ی قابل  گیرند، وزنهگرایی سیاسی جای میهای راست، درمجموعه نیروهایی که رسما ذیل گرایشچنینهم

گذاری سیاسی کرده تا سکان هدایت دولت آتی )یا  های غربی بتوانند بر روی آن سرمایهاتکایی که قدرت

ی  تی( را به آن واگذار کنند وجود ندارد. تضادهای تاریخی انباشته در جامعهکم فرآیند گذار به دولت آدست

چندپارگی کنونیْ شرایط  ایران،  پرتالطم تحوالت  پویش  و  رویکردها،  و  مطالبات  تنوع  جامعه،  این  های 

آوردهپیچیده پدید  بیای  که  نحوهاند  مداخلهگمان  »بدیلی  برای  بیرونی  متأی  نیز  را  باال«  از  ثر  سازی 

 سازد.می

خورده است. شمار کثیری در حد توان خود به اشکال مختلف علیه رژیم مسلط  ی ایران وسیعا زخمجامعه

شمار سالیان ستم نشان کنند، چون تجارب بیها قاطعانه تمامیت این رژیم را نفی میکنند. آنپیکار می

م کنونی قابل تحقق نیست. نزد انبوه  تحت سیادت رژی  [18] اند که هیچ یک از مطالبات متنوع آنانداده

ی متنوعی از مطالبات قابل مشاهده است. با این همه، این  ناهمگون مردمانِ مخالف و معترضْ مجموعه

ایدئولوژیک مشخصی برای دستیابی -های سیاسیدیده و عاصی و خشمگین لزوماً از چارچوبمردمان ستم

یابی  بیان، حق تشکل  کنند. بیش از چهار دهه خفقان سیاسی )سرکوب آزادیبه این مطالبات پیروی نمی

ها و  ی عمومی، و تجارب شکستزُدایی نولیبرالی از عرصهها(، در کنار سیاستها و اقلیتو حقوق ملیت

ستمفریب مردمان  اکثریت  سیاسی،  »سیاست  یدیده های  را  ایران  فعالیت  جغرافیای  است.  کرده  زده« 

شبکهوقفهبی در  مستمر  بلواهای  رژیم،  پروپاگاندای  دیدگاهی  حول  مجازی  اجتماعی  سیاسی های  های 

اند. پس،  زدگی افزودههای ضدونقیض هم بر شدت این سیاستی اطالعات و دیدگاهرقیب و سیل روزانه

های اخیر را  ترین خیزش سیاسی دههو امیدشانْ ناب  گرایی خشمان، در همترینِ این مردمکه عاصیبا این

ـ  متأثر از مازادهای نظم مسلط ــدیدگان  اند، اکثریت ستمزده  رقم عمدتاً رغبتی به سیاستِ متعارف یا    ـ

  رغمی ایران، بهواقع، مختصات حاکم بر فضای فکری جامعههای سیاسیِ موجود ندارند. بهبندیصورت

دهد،  های شاخص عصر نئولیبرال را بازتاب میهای متوالی، هنوز هم برخی از ویژگیتأثیرات مثبت خیزش

ناپذیر فرد؛ فردی گسسته  گرایی و سیاست )در معنای امر جمعی( و عروج جایگاه پرسشازجمله افول جمع

 نمای سیاسی. از پیوستار جامعه و تاریخ، و لذا بدون پشتوانه و قطب
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عرصهپیکار   سیاسیجمعی  آموزش  خیزشی  فرآیند  در  جمعی  یادگیری  و  ابعاد  توده  ست  و  شتاب  ای 

قالب پسچنانیابد؛ همای میسابقهبی در  تاکنون  نسبیِ گرایشکه  لذا زدن  بودیم.  ارتجاعی شاهد  های 

وژیاس را  ی اتواند« مانند آن رود اساطیری این طویلهتردیدی نیست که تداوم و تعمیق این خیزش »می

ی جمعی انقالبی بپروراند.  های بازدارنده پاک کند و سوژههای نولیبرالی و دیگر آلودگیاز انباشت آلودگی

این مشکل  بهاما  درست  که  بالقوهجاست  همین  کانوندلیل  و  گی،  مهار  تدارک  در  قدرت  جهانی  های 

متوقف ِدگردیسی و  این خیزش  پاشن  آن هستند.  انقالبی  پویش  اینک  هسازیِ  آشیلی که  ان  مندقدرتی 

رفته تجارب و سنتنشانه  یا خالء سازمانهای سیاسیِ جمعاند، همان خالء  دیدگان یافتگی ستمگرایانه 

ی چند ی این خیزش هنوز از انقیاد پیامدهای بازدارندهی زندهرغم تجربهی ایران بهی اتمیزهاست. جامعه

زدگی و فهم از سیاست در  یی نولیبرالی رها نشده است. سیاستزُدادهه خفقان سیاسی و دوران سیاست

هم سیاسی،  نخبگان  به  خویش  سوژگی  واگذاری  یا  سیاسی«،  »نمایندگی  مقیاس   ــچنان  معنای  در 

اکثریت جمعیت دیاسپورای  خصلت  ی اینحضور قاطعی دارند. همه  ــ فراگیر ها ردپای مشهودتری نزد 

اند  های گذشته و جاری نداشتهی خیزشدهنده زنده و مستقیمی با وجوه پاالیش  پیوند  ایرانی دارند که اکثراً 

اند. این عوامل، گرایش دیرین به برسازی قهرمانان  دور بودهگری جمعی بهو عمدتاً )نه تماما( از فضای کنش

نولیبرالیسم،    شده از تالقی خفقان سیاسی واند؛ و با توجه به بسترهای تاریخیِ ترسیمسیاسی را دامن زده

داعیه و  پیشینه  فاقد  قهرمانان  این  که  بهتر  کهنهچه  دعواهای  از  برکنار  و  سیاسی  و  ی چپی  گرایان 

ی دفاع فعال از حقوق بشر، که در باور عمومی عمدتاً غیرسیاسی  گرایان باشند. در این میان، سابقهراست

د است؛ خصوصاً اگر فرد مورد نظر  ی برای قهرمانان سیاسی عصر جدیمندقدرتشود، شاخص  تلقی می

 بشر باشد.  خود مستقیما قربانی نقض حقوق

شده در این سطرهای آخر تصادفاً در شخص حامد اسماعیلیون جمع  روشن است که مشخصات برشمرده

اند. بر بستر شرایط تاریخی یادشده و درک تحمیلی و مسلط از سیاست، تجمیع این مشخصات در  شده 

گی زمانی در مسیر  اسماعیلیون او را در موقعیتی ویژه، با قابلیت جلب اعتماد عمومی، قرار داد. این بالقوه

باختگان  ی دادخواهی جانستایشی در پروسهیابی قرار گرفت که اسماعیلیون و یارانش ایستادگی قابلفعلیت

ی  انیت دادخواهان، در تقابل با انکار وقیحانهنشان دادند. پیوند ذاتی دادخواهی با حقیقت و نیز حق  752 پرواز

ی دادخواهیْ بازتاب  جویی دولت کانادا، فراز و فرودهای این پروسهجنایت از سوی دولت ایران و مماشات

آبان »مقتدرانه«ی  سرکوب  و  کشتار  از  پس  ایران  حاکمان  که  شرایطی  در  یافت.  توجهی  ،  98 قابل 

کشور  خارج   ایرسانهزمان فضای سیاسی و  گرفتند، و همنه جشن میها و کشتارهای بعدی را فاتحاسرکوب
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اسماعیلیون و یارانش    گران و مبلغان دولت ایران درآمده بود، ایستادگیها و توجیهنیز عمدتاً به تسخیر البی

ای یافت. در امتداد چنین شرایطی،  های کوچک آنان ارج و اهمیت ویژهی دادخواهی و پیروزیبر پروسه

سو، اهمیت نمادین آن جنبش دادخواهی و امکانات پیشروی حقوقی در آن  یزش ژینا درگرفت. لذا از یکخ

ایران   از سوی دیگر، دادخواهی علیه جنایت دولت  با فضای    ــ ناخواهخواه ــافزایش یافت؛ و  پیوند  در 

های سیاسیِ انوها و سازمتر آن قرار گرفت. در چنین بستری، و در غیاب نیرخیزش ژینا و مطالبات گسترده

در شهرهای کانادا )اول اکتبر( با   برخوردار از اعتبار و اعتماد عمومی، فراخوان اسماعیلیون برای راهپیمایی

درنگ در کانون توجهات و انتظارات عمومی  رو شد. با این موفقیت، خود وی بیهای روباستقبال گسترده

ای که او را در برابر یک مسئولیت سیاسی بزرگ قرار داد. پس از آن، تشکیل قرار گرفت. موقعیت ویژه

خطاب    ایرسانهبشر«، فراخوان به تظاهرات برلین و سپس کارزار  ی »ایرانیان برای عدالت و حقوقحلقه

که او دست به انتخاب زده و این مسئولیت  های روشنی بودند از ایننشانه  7-های جیه رهبران گروه قدرتب

 سیاسی ناهنگام را پذیرفته است.  

اش ترسیم کردیم.  جای کار، تصویری کلی و توصیفی از سیر حرکت اسماعیلیون تا موقعیت کنونیتا این

ی آن برای خیزش ژینا  او در آن قرار گرفته و خطرات بالقوه  ها و مخاطرات موقعیتی که اینک به شکنندگی

ی عمده را مرور کنیم: اسماعیلیون در کارزارها و تحرکات اخیرش  پردازیم. پیش از هر چیز، سه مشاهدهمی

مداران غربی از  ها و سیاستعنوان »جهان آزاد«( مخاطب قرار داده است؛ رسانههای غربی را )تحتقدرت

کنندگان  اند؛ شرکتی مخالفان دیاسپورای ایرانی استقبال کردهاسماعیلیون در قالب نماینده  شدنبرجسته

اند.  های اسماعیلیون رفتهنا ها عموما با پرچم ایران و شعارهای ناسیونالیستی به استقبال فراخودر راهپیمایی

ناسیونالیستیِ   پوپولیسم  برآمدن یک  بر  آن است که  در  این مشاهدات  بهاهمیت  سوی »غرب«  گشوده 

می مقید  را  اسماعیلیون  حامد  تحرکات  میدان  پیشاپیش  که  دارند  همداللت  و  اقبال  سازد؛  دلیل  زمان 

سازیِ  سازند، که همانا خواست متصلبی اسماعیلیون را آشکار میشدن فزآیندههای غربی به چهرهقدرت

یابیِ خیزش در سیمای  پذیر است. تصلبخیزش انقالبی جاری در پیکر یک الگوی سیاسی متعارف و مهار

سوی »غرب«.  باشد برای برآمدن یک پوپولیسم ناسیونالیستی گشوده به  ایتواند مقدمهیک شخص می

 این داعیه نیازمند توضیح است: 

های  ی ایران، دههدیدهعنون »شر اعظم« در نظر بسیاری از مردمان ستمدولت جمهوری اسالمی به  الف( 

بهمتوالی قدرت را  تا خفقان سیاسی و  های غربی و »جهان غرب«  عنوان شر اعظم معرفی کرده است 

ها را فرافکنی کند. در سوی دیگر، افزایش منازعات بین  بسته با آنهای همفالکت اقتصادی و سایر ستم
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است.    سازی را در ذهنیت عمومی تثبیت کردهی اخیر این دوگانههای غربی و دولت ایران در دو دههقدرت

اندیشی بخشیده که  هنادیده با دولت اسالمی مضمون خاصی به این دوگی مردمان ستماما ضدیت فزآینده

بار  های غربی در ایجاد و تثبیت نظم جهانی، و انقیاد ستمفاقد هرگونه دید انتقادی نسبت به جایگاه قدرت

خواستی    چونهمقق »دموکراسی«،  ی ایران در متن آن است. درنتیجه، خالصی از این رژیم و تحجامعه

گیری گفتمانیِ مشترک )و  اند. در این میان، جهتهای غربی هم در آن سهیم رسد که قدرتنظر میبه

پیوندی دموکراسی و بازار آزاد،  های دولتی ایران و غرب برای القای همنمای( نخبگان و رسانهمتناقض

فالکت اقتصادی در گرو اتخاذ الگوی غربی بازار آزاد است.  به این انگاره دامن زده که رهایی از    وسیعاً

های مخالف غرب )روسیه  ی دولت ایران با بلوک قدرتپیمانی راهبردی و پرهزینهها در کنار همی اینهمه

های غربی برای خالصی از وضع موجود  ساز نوعی سمپاتی گسترده برای توسل به قدرتو چین(، زمینه

های  گو با قدرتوی اسماعیلیون به گفتانضمامی، هم رویکرد فعلی حلقه-تاریخی  شده است. این بستر

دهد تر از آن، نشان میدهد، و هم پذیرش غیرانتقادی فراگیر این رویکرد را. اما مهمغربی را توضیح می

شبرد  سازیِ و پیدادنِ عملیِ خیزش انقالبی به کانال »گذار سیاسی مهارشده«، مستلزم برجستهکه سوق

مستلزم    ــ کم در حال حاضردست  ــهایِ نهاییِ آن است. تحقق چنین هدفی  سمت داللترویکرد فوق به

 افزایش وزن سیاسی اسماعیلیون است.  

در  ب( دیکتاتوری  نظام  به هر  عملکردهای خویش  آینده امتداد  تحوالت  مسیر  جامعهنوعی  تحت  ی  ی 

شده توسط شاه پهلوی مسیر عروج سیاسی گرا«ی تحمیل»غربدهد: خفقان سیاسی  اش را شکل میسلطه

همان سیاق، خفقان سیاسی ستیزیِ« نمایشیِ آن را هموار کرد. کمابیش بهگرایی خمینی و »غرباسالم

سوی  شده از سوی دولت جمهوری اسالمی، بستر پرورش ناسیونالیسمی گشوده به»ضداستکباریِ« تحمیل

ساخت  »غرب« مهیا  به.  [19]را  عالوهباید  ایران  سیاسی  جغرافیای  مردمان  که  داشت  همهخاطر  ی  بر 

درجات مختلف(،  اند )هرچند بهتحقیر و انکار شده  اند، وسیعاً درجات مختلف( متحمل شدههایی که )بهستم 

زمان، در عصر فراگیرشدنِ جهان  های جمعی منع شدند. همها و آمال خود در قالبدرحالی که از بیان رنج

سیاسیِ -های فرهنگی ناهمانی« با حاکمان سیاسیِ خود و الم، مردمان این جغرافیا عمدتاً در »اینایانهرس

بازنمایی شده با تحوالت سالمسلط  پیوند  ایران، در  انباشت تجارب فردیِ تحقیر در جغرافیای  های  اند. 

ی خود در انباشت  نوبهست، که به« را برانگیخته ا[ 20]طور فزآینده حس عمومی »تحقیر تاریخیاخیر، به

گواهی شواهد متعدد  و انفجار خشم همگانی مؤثر بوده است. اما فراگیرشدن حس »تحقیر تاریخی«، به

ها در غیاب مجاری تمرین  ست. رشد این گرایشهای ناسیونالیستیساز رشد گرایشزمینه  چنینهمتاریخی،  
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ضا را برای ظهور نوعی پوپولیسم ناسیونالیستی مهیا ساخته  سیاست )امر جمعی( و الگوهای مترقیِ بدیل، ف 

های »غیرسیاسی« ولی ناراضی را با خود همراه کند. از سوی  نااست. موجی که قادر است انبوهی از انس 

خصلت به  بنا  ناسیونالیسم  درونیدیگر،  راستهای  سیاسی  محتوای  با  پرشدن  مستعد  ست.  گراییاش، 

صورت   ست که درگرا« ظرفیریخی متاخر ایران، پوپولیسم ناسیونالیستی »غربترتیب، در شرایط تا بدین

ها شکل بدهد تواند به آن( میاالصول )نه لزوماً علی  ای از سد ماشین سرکوبِ دولتی، های تودهعبور خیزش

دهد که چرا  ها را متعین سازد. همین قابلیت، و تالش برای محقق سازی آن، نشان میو حدود مرزیِ آن

های غربی قرار داشته  عنوان بدیلی برای تالطمات ناگزیر آتی، در مرکز توجه قدرتها، بهرضا پهلوی سال

ژین قیام  تعمیق  و  گسترش  از  پس  اینک،  بهاست.  میا،  ناسیونالیستی  نظر  پوپولیسم  مسیر  تحقق  رسد 

تر جامعه و بازنمایی  ی( نمایندگی مطالبات متنوعست که با )داعیهی موثرتریگرا« نیازمند گزینه»غرب

ای که توان هماوردی با عمق  تری از مخالفان را داشته باشد؛ گزینههای وسیعتکثرگرایی، توان جلب بخش

این خیزش ابعاد  اسماعیلیون   و  حامد  باشد. ظاهراً  داشته  را  آزادشده  با خشم همگانیِ  پیوندیابی  توان  و 

ـ  خواسته یا ناخواسته ــ  در مرکز چنین ضرورتی قرار گرفته است.   ـ

 :  بندیجمع

  در بخش آخر نشان داده شد که چرا و چگونه حامد اسماعیلیون در موقعیت عروج سیاسی قرار گرفت: در

بیی  سو چهرهیک یا  خنثی  قرار  سیاسی ظاهراً  دادخواهی  جنبش  از  برآمده  اجتماعی  اعتبار  با  او،  طرف 

ی نولیبرالی. با برپایی و گسترش  زُدودهداشت؛ و در سوی دیگر، تاثیرات عام خفقان سیاسی در سپهر سیاست

ومی و ایفای نقش  ای برای جلب اعتماد عمقیام ژینا، این دو زمینه در هم ترکیب شدند تا او قابلیت ویژه

های هژمونیک برای تعیین چنان خالی( بیابد؛ فضایی که الجرم میدان جنگ)ولی هم  در این فضای گشوده

های مین استریم به  مداران غربی و رسانهست. همین قابلیت، دلیل توجه سیاستو تثبیت محتوای سیاسی

نفسه یکی از  به درون آن پرتاب شد( که فی  ترتیب، اسماعیلیون در موقعیتی قرار گرفت )یااو بود. بدین

انتقادیْ  ایی افق انقالبیِ یک خیزش تودهمداران برای استحالههای قدرتگاهعزیمت ست. این ارزیابیِ 

پیشینه و  اسماعیلیون  از شخصیت  گرایشمستقل  وجه  ی  این  بر  تمرکز  اوست.  سیاسی  پیوندهای  و  ها 

نه زمینهموضوع،  ایفقط  ساختاری  را کمهای  انبوه  رنگ مین خطر  به  سُست  اتکای  نیازمند  بلکه  سازد، 

شوند. اما وجهی که در  سرعت تکثیر میست که اکنون در میدان شایعات سیاسی بهاطالعات ضدونقیضی

توجهی آشکار او به کارکرد مناسبات  شدت قابل نقد است، بیکرد متاخر اسماعیلیون مستقیماً و بهعمل

نوع انتخابِ سیاسی وی، به توهمات    ست که در آن ایستاده است؛ مشخصاًرات موقعیتی جهانیِ سلطه و خط
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ی  های غربی برای تقویت خیزش حاضر )یا رهایی جامعهو امکان تکیه بر قدرت  ی »جهان آزاد«رایج درباره

رادیکال آن )با  ی دادخواهی و بسط  تواند با ایستادگی بر مسئلهتوانست/می. او می[ 21]زندایران( دامن می

کمک سایر نیروهای مترقی( به یک جنبش دادخواهی سراسری، مکملی مفید در خارج کشور برای دوام و  

ی  جویی که پشتوانهتقویت خیزش انقالبی در ایران فراهم سازد. چون ماهیت انقالبیِ حقیقت و عدالت

سرشت نظم جهانی مولد و پشتیبان    کند، بلکهفقط قوای دولت ایران را تضعیف میست، نهجنبش دادخواهی

گیری معنایی بدیل برای  طریق، به شکل. و بدین[ 22]سازدوستم در ایران را نیز آشکار میمناسبات سلطه

تری را اختیار کرده  دستتر و دمرسد که او مسیر سادهنظر میکند. اما متأسفانه به»همبستگی« کمک می

بشر است که توامان با نوعی پراگماتیسم افراطی تلفیق  لیبرالی به حقوقکه همانا پیروی از رهیافت رایجِ نو

ناخواه به مسیر برآمدن  شده است. در امتداد این مسیر، نقش نمادین او در ایجاد همبستگی عمومی، خواه

  های نمایشیِ رغم بازنمایی تکثرگرای آن )در چارچوبرساند؛ وحدتی که بهپوپولیسم ناسیونالیستی یاری می

گر تکثر است و همبستگی را از معنای مترقی و کارکردهای ضروری آن تهی  نفسه سرکوبموجود(، فی

 سازد.  می

ی استحاله و ادغام آن در نظم مسلط  ها، مقدمهکه تثبیت و پیکریابی یک خیزش در چهرهجان کالم آن

 خویش و پاالیش مستمر   ِدرونی  تواند بر بسط نیرویاش تنها میاست. خیزش ژینا برای تحقق افق انقالبیِ

ستم  های تحتآن تکیه کند. »در غرب خبری نیست«؛ اما دردها و زنجیرهای تاریخی مشترک با ملت

ها  ی آنکند، که به پشتوانهی مادی مهمی برای گسترش مبارزات مشترک عرضه میخاورمیانه، زمینه

های دورست،  جای چشم دوختن به قدرتحفظ و تحقق افق انقالبی این خیزش ممکن خواهد گردید. به

 جو و بنا کنیم.  وباید همبستگی انترناسیونالیستی را در همین جغرافیای مشترک سلطه و ستم جستمی

 

 ها: یادداشت 

[1 .]  ( از سران »گروه هفت«  برخی مطالبات  برای درخواست  ابتکار حلقه G7پتیشن  به  برای عدالت و  (،  ی »ایرانیان 
 بشر«: حقوق 

G7 Leaders: Expel Iran's Diplomats / Demand that Political Prisoners Be Freed 

در پاسخ به   ــهای شهرهای کانادا و برلین ی دیاسپورای ایرانی در رشته تظاهرات با نظر به مشارکت بسیار گسترده  [. 2]

ای برای بسیج سیاسی نارضایان و مخالفان رژیم ایران  قابل انکار نیست که منبع الهام تازه ــ فراخوان حامد اسماعیلیون
شکل گرفته است. پرسش این است که راهبرد محوریِ این منبع جدید بسیج سیاسی تا چه حد معطوف به جلب همراهی  

ای  رای خیزش انقالبیِ حاضر، زمینه های خارجی بدادن خطر گرایش به قدرت ست. نوشتار حاضر با نشان های غربی دولت 

https://www.change.org/p/g7-leaders-expel-iran-s-diplomats-demand-that-political-prisoners-be-freed?recruiter=20249698&recruited_by_id=2ce6d390-970f-11ea-a2d0-03979e474b36


1407 
 

ست که در ساحت تغییر  گشاید. مضمون اصلی این متن ناظر بر نقد هر رویکردی قادی این موضوع می نتبرای واکاوی ا
 ساز ستمدیدگان.  سیاسیْ نگاه به باالدست دارد، نه به توان دگرگون 

«؛  داریگری فمینیستیِ فردگرایانه در سرمایه مسیرهای ادغام کنش   -دارانه  ی فمینیسم سرمایه درباره مانیا بهروزی: »  [. 3]
 . 1400اسفند   ، کارگاه دیالکتیک

 ای رژیم ایران است. سازی دولت ایران عمدتاً معطوف به توقف بلندپروازی هسته در حال حاضر، خواست مطیع [. 4]

های غربی نسبت به خیزش  «ی دولت های »همدالنه میان داعیهشواهد و مستندات متعددی درخصوص تناقضات    [. 5]
طور  ها به مشی واقعی آنان نسبت به دولت و مردمان ایران وجود دارد که شماری از آن کرد و خط انقالبی ژینا و عمل 

ها با  سی تطبیقی آن ، نیازمند برراند. برشمردن این مستندات در قالبی منسجم و ساختارمندِ ها راه یافته پراکنده به رسانه
  دو به ذکر  صرفاً    جاهای نوشتار حاضر است. در این ست که پرداختن به آن فراتر از محدودیتهای تاریخی سایر نمونه 

مداران آلمان برای سرکوب زنان در ایران،  سرایی سیاست زمان با مرثیه اخیراً هم   یک( کنیم:  ی مهم و گویا بسنده می نمونه
( پرده از این واقعیت برداشته است که دولت آلمان مشارکت فعالی در  tazی تاتس ) نگار تحقیقی از نشریهروزنامه یک  

های فنی قطع و محدودسازی دسترسی به اینترنت در ایران داشته است )تبعات این همکاری در سرکوب  تأمین زیرساخت 
 های اخیر بر کسی پوشیده نیست(: معترضان در خیزش 

Jean-Phillip Baeck: Die Iran-Connection von Meerbusch, taz, 20. Oct. 2022. 

های  هر دو رژیم پهلوی و اسالمی(، از البی ترین شرکای تجاری دولت ایران )در  عنوان یکی از مهم دو( دولت آلمان، به
(، تحت هدایت عدنان  CARPO« )*ی کارپوکند. »اندیشکده ی رژیم ایران پشتیبانی مالی و سیاسی می شده شناخته

هایی پرهزینه، به وزارت  ای ظاهراً تحقیقاتی که در قالب پروژه هاست؛ موسسه طباطبایی )پسر صادق طباطبایی( یکی از آن 
ی دولت ایران با همسایگانش، و شناخت نیروهای  ی سیاسی با دولت ایران، رابطه ی تنظیم رابطه آلمان در زمینه   یخارجه 

 دهد.  اپوزیسیون دولت ایران مشاوره می 

* Center for Applied Research in Partnership with the Orient 

ی مالحظات ژئوپولتیکی در  ی ایران منحصرا بر پایه ها از مسئلهامپریالیست آنتی شبه در قطب افراطی مخالف، فهم    [. 6]
 بافتار نظام قدرت جهانی تکوین یافته است. 

،  کارگاه دیالکتیک«، ترجمه: مانیا بهروزی،  دارانهداری: فاز گذار پساسرمایه سرمایه وپاشی  فرجان بل؛ توماس سکین: »  [. 7]
 .  1398اسفند  

داری از اواخر قرن نوزدهم امری  ی نظام سرمایه کنندهش اقتصادی خیرهبرخی از اندیشمندان بر این باورند که جه  [. 8]
زاد نبود، بلکه متکی بر عاملی بیرونی و کمابیش تصادفی بود که همانا کشف منابع عظیم نفتی و کاربست  تماماً درون 

ارزان و پربازده انرژی )درکنار    عنوان منبعی نفت، به عنوان منبع جهانی انرژی بوده است. استخراج و انتقال فزآینده نفت به
نقل  وگیری به رشد صنایع سنگین )مثل فوالدسازی(، خودروسازی و صنعت حمل مشتقات بسیار مفید آن(، شتاب چشم

ارمغان آوردند. در اینجا و در پیوند   به ی خود نرخ رشد اقتصادی باالیی را برای انباشت هنگفت سرمایه نوبهبخشید که به
تاریخچه با جایگاه جهانی خاورمیانه باید باید دو نکته  ی  ی تکوین ایران و خاورمیانه ی اساسی را خاطرنشان کرد: اوالً 

ید  داری و تشد ترین منبع انرژی اقتصاد سرمایه عنوان اصلی ی نفت بهمدرن پیوند مستقیمی دارد با آشکارشدن جایگاه یگانه 
کم به گواهی شکست مذاکرات و  ها برای دسترسی پایدار )و انحصاری( به منابع نفتی جهان؛ دوما، دستمنازعات قدرت 

ی پیامدهای جنگ اوکراین  واسطهسان مولد تغییرات اقلیمی(، و نیز به ای )بهالمللی برای مهار گازهای گلخانه معاهدات بین 

http://pdf.kaargaah.net/147_Individual_Feminism_and_Assimilation_in_Capitalism_ManiaB.pdf
https://kaargaah.net/?p=1233
https://taz.de/Iranische-Tarnfirmen-in-Deutschland/!5885984/
http://pdf.kaargaah.net/107_Sekine_Bell_Disintegration_of_Capitalism_Farsi_ManiaB.pdf
https://kaargaah.net/?p=949
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قوت خود  چنان بهداری به منابع نفت و گاز هم ت که وابستگی اقتصادی سرمایه در ایجاد بحران جهانی انرژیْ روشن اس
 ست.باقی

که گری« وجه مهم دیگری هم دارد و آن این مدد نظامی مشارکت دولت ایران در سازوکار جهانی »انباشت سرمایه به   [. 9]
التهابات و تهدیدات سیاسی و نظامی در خاورمیانه )ا با تشدید  ایران  با عربستان،  دولت  زجمله: رقابت حاد ژئوپولتیکی 

نظامی در لبنان و فلسطین، تهدیدات نمایشی علیه دولت اسرائیل  -ی سیاسیهای نیابتی در یمن و سوریه، و مداخله جنگ 
میانه داشته  وری خاگری در منطقهی نظامی گرای دولت اسرائیل(، سهم مهمی در رشد فزآینده های نظامی و تقویت سیاست

های جهانیِ خرید و مصرف تسلیحات نظامی بدل کرده است.  ترین کانون . روندی که خاورمیانه را به یکی از بزرگ است
 برای مثال، نگاه کنید به:  

Aljazeera: Middle East sees biggest import of arms in last 5 years, 15. Mar. 2021.  

The Economist: The battle for the Middle Eastern arms market is heating up, 13. 

Feb. 2020. 

ها در خاورمیانه، رویکرد مسلط در وزارت  از دومینوی خیزش   های غربیدولت هراس    یق در تصدمثال شاخصی    [. 10]
ی آلمان، متأثر از نفوذ فیلیپ  های اخیر ایران است. وزارت خارجه های سیاسی در سال ی آلمان در رابطه با خیزشخارجه 

دالل که  (، همواره تغییر قدرت در ایران را یک »فاجعه« ارزیابی کرده؛ با این استPhilipp Ackermannآکرمن )
گزارش  ی  دنبال داشته باشد. )برپایه ثباتی در کل منطقه« را به تواند »بی یافتن نیروی معترضان ]بر دولت ایران[، می برتری 

 ی آلمان( از ایجاد شکاف در وزارت خارجه  ی بیلد تسایتونگروزنامه

های  با نگاهی به خیزش  -  های دولت در جنوب جهانی ها و سازوبرگی بنیان درباره نگاه کنید به: امین حصوری: » [. 11]
 .   1398، آذر کارگاه دیالکتیکای فرودستان«، توده 

طور فزآینده به کسب تابعیت  پیش مشتاقانه و به   این واقعیت که حاکمان دولت اسالمی ایران از حدود سه دهه   [. 12]
این  شده را راهی های رانتی و تاراج سیاسی )شهروندی( کشورهای غربی روی آوردند و بخشی از اعضای خانواده و ثروت 

  مندقدرت های  ی میان دولت ایران و دولت کشورها کردند، فاکت تاریخی بسیار مهمی برای رمزگشایی از ماهیت رابطه 
دیپلماتیک پرهیاهوی ناظر بر دشمنی  -های سیاسی دهد که داعیهتنهایی نشان می ست. برای مثال، این واقعیت بهغربی 

دولت  با  ایران  غربی دولت  پنهان پوششی  صرفاً    های  برای  ایدئولوژیک  و  طبقات  تبلیغاتی  طبقاتی  ساختن خویشاوندی 
اینکه دولت حاکمه ایران شدند، نه های غربی به ی دو طرف بوده است.  فقط  سهولت پذیرای نخبگان سیاسی حاکم بر 
هایی که دولت  ویژه به حاکمان ایران در ازای انجام کار  ی تضمینی ی ارائهمنزله ست بر این خویشاوندی، بلکه بهتاییدی 

 ست.ایران در بازتولید نظم جهانی برعهده دارد، قابل ارزیابی 

دولت   [. 13] رژیم همکاری  با  غربی  سیاسی های  ثبات  از  حدی  نیازمند  مشترک  منافع  حول  استبدادی  که  های  ست، 
های  ی دولت هت شکنند ست. از سوی دیگر، بنا به ماهی گذاری و ثبات روابط اقتصادی شرطی برای امنیت سرمایه پیش 

ای  ها گنجینه ستم جامعه، ثبات سیاسی برای این دولت ها و اکثریت فرودست و تحتتوجه بین آن استبدادی و شکاف قابل 
شوند. اما این  های غربی متوسل می های تخصصی دولت قدر است که برای تامین آن بخشا به تجارب و فناوری گران 

هایی روتین  آمیزند و در قالب رویه های سودآوری اقتصادی درمی سرعت با رشته امنیتی، به-قبیل مراوداتِ ماهیتاً سیاسی
های دیکتاتوری و سروران نظم جهانی  ی نظام های دوسویه گردند. از این منظر، نیازمندی تثبیت می   -پنهان  ولی نیمه   -

گشایند. در همین  برای انباشت سرمایه می ای  های تازهبرای حفظ ثبات سیاسی ت در کشورهای پیرامونی، خود زمینه 
دولت ایران برای ردیابی مخالفان سیاسی  های پیشرفته از سوی شرکت آلمانی زیمنس بهتوان به انتقال فناوری راستا می 

https://www.aljazeera.com/news/2021/3/15/global-arms-transfers-level-off-but-middle-east-imports-grow
https://www.economist.com/business/2020/02/13/the-battle-for-the-middle-eastern-arms-market-is-heating-up
file:///C:/Users/Sara/Desktop/Aufstand%20im%20Iran%20spaltet%20Baerbock-Ministerium
file:///C:/Users/Sara/Desktop/Aufstand%20im%20Iran%20spaltet%20Baerbock-Ministerium
http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
https://kaargaah.net/?p=911
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های  ی قضایی(، بعدها در شکل )و حتی گشایش یک پرونده   2010رغم افشای جنجالی آن در سال  اشاره کرد که به 
ادامه   به دیگری  و  این یافت  انتقال  شد.  فناوری روزرسانی  و  خدمات  نظارتیدست  )  -های   Surveillanceامنیتی 

Technologies ها در کشورهای  های پرسنلی به کاربران آتی آن مستلزم آموزش   چنینهمهای دیکتاتور  ( به دولت
ربی مهیا شده است. در این گزارش  های آموزشی در کشورهای غمقصد است. برای این منظور، برخی مراکز و زیرساخت

ی این نوع  ها دربارهنظارتی برای دیکتاتورها«(، در کنار سایر فاکت-های مراقبتیمستند تلویزیونی )با عنوان: »فناوری 
موسسه همکاری  به  بهها،  می   CEPOLنام  ی  اشاره  بوداپست  آموزش در  اصلی  مقر  ظاهراً  که  در  شود  پلیسی  های 
اروپاستاتحادیه  آن ی  حال  تعریف .  وظایف  از  یکی  ارائه شدهکه  مرکز  این  آموزش ی  کاربرد  ی  با  رابطه  در  فنی  های 
 ی این تجهیزات  است: امنیتی به کاربران دولتی از کشورهای )عمدتاً استبدادیِ( واردکننده -های نظارتیفناوری

Thomas Kruchem: Überwachungstechnik für Diktatoren – Wie die EU den 

Export bremsen will, SWR2 Wissen, 6. Apr. 2021. 

متأثر از برخی مختصات شرایط تاریخی جدید بوده    چنینهم سازی از باال«  ی »بدیل این چرخش رویکرد در شیوه  [. 14]
ای و انحصاری، امکانات  های تودهشده«. چون گسترش نفوذ رسانه ایویژه متأثر از انکشاف »جهان رسانه است؛ ازجمله و به 

ان  مندقدرت ی برای تاثیرگذاری بر )و »هدایت«( افکار عمومی درجهت برساختن انواعی از پوپولیسم سیاسی در اختیار  اویژه
 قرار داده است. 

های زیادی  جوی او که دافعه نژاد به اصحاب سلطنت، و/یا شخصیت نمایشیِ پرخاش محابای علی شاید نزدیکی بی   [. 15]
  وجو جستگمان باید در جای دیگری اند. اما علت اصلی را بی ، در افول سیاسی ناهنگام او سهمی داشته کرده استایجاد 

 کرد. 

ی دولت آمریکا، در روزهای نخست برآمدن خیزش اخیر به دولت ایران  که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پس از آن   [. 16]
در ایران نیست، اخیراً رابرت مالی هم همین موضع دولت   ی »رژیم چنج« وجوجستاطمینان داد که دولت متبوع وی در 

 آمریکا را تصریح کرد: 

Elliot Nazar: Envoy to Iran: U.S. Does Not Seek Regime Change in Iran Despite 

Protests, The Foreign Desk, 8. Oct. 2022. 

سان  ( برای بازنمایی این خیزش به  ZDFی تلویزیونی  های اصلی آلمان )ازجمله شبکه های رسانه مثالی دیگر، تالش 
 خواست عمومی برای انجام اصالحاتی معین از سوی دولت ایران است.  

ای توامان علیه استبداد سیاسی  اهمیت این پرسش در آن است که انکشاف فرآیند انقالبی در ایران مستلزم مبارزه   [. 17]
های  ی خیزش ای که رشتهشده های چندگانه و انباشتعه ستم مقوم استبداد است. چرا که مجموِ و مناسبات امپریالیستی 

شوند. اینک  اند/می اند، خود ازطریق ترکیب این دوعامل بازتولید شدهی کنونی رسانده اعتراضیِ سالیان اخیر را به مرحله
و از سوی دیگر،  ست؛  ی مؤثر با دستگاه سرکوب دولت اسالمی سو مواجهه ی این فرآیند انقالبی از یک واسطهآماج بی 
 سازیِ خیزش ازجانب قوای امپریالیستی.   با سازوکارهای ادغام و مستحیل  مواجهه

های  ی متنوعی از مطالبات قابل مشاهده است، که در ترکیبگون مردمان ناراضی و معترضْ مجموعه نزد انبوه ناهم   [. 18]
توان به برشمردن کلی  های امپریک تنها می ها و آمایش های مختلف آنان اولویت دارند. در غیاب داده مختلف نزد گروه

های  تأمین کار و معیشت؛ رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی؛ صلح و آرامش اجتماعی؛ آزادی   این مطالبات بسنده کرد: 
اتینکی؛  -مدنی؛ رهایی از ستم و تبعیض جنسیتی و جنسی؛ خودمختاری فرهنگی؛ بازشناسی حقوق جوامع ملی-سیاسی

https://www.swr.de/swr2/wissen/ueberwachungstechnik-fuer-diktatoren-wie-die-eu-den-export-bremsen-will-swr2-wissen-2021-04-06-100.html
https://foreigndesknews.com/middle-east/iran/envoy-to-iran-u-s-does-not-seek-regime-change-in-iran-despite-protests/
https://foreigndesknews.com/middle-east/iran/envoy-to-iran-u-s-does-not-seek-regime-change-in-iran-despite-protests/
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یابی آزادانه؛ آزادی اختیار سبک زندگی شخصی؛ بازشناسی  رزُدایی از منابع قدرت اقتصادی و سیاسی، حق تشکل تمزک
 های طبیعی؛ و غیره. زیست و عرصه فردیت انسانی؛ حفاظت از محیط 

- نالیسم شیعیمحور )ناسیوهای متاخر دولت اسالمی ایران برای پرورش نوعی ناسیونالیسم دولت این امر نافی تالش   [. 19]
های نسبی اولیه،  رغم موفقیت هایی که به شهری« و »امنیت ملی« نیست؛ تالش ی تلفیق گفتارهای »ایران ارسی( برپایه ف

های متوالی ستمدیدگان ناکام ماندند. هرچند رد و نشان برخی  بار و خیزش درنهایت در رویارویی با انباشت تضادهای ستم 
 مشاهده است. دولت اسالمی هم قابل  مخالففایی گفتمان ناسیونالیستیِ ها در شکو از خطوط گفتمانی آن 

قدرتی« )ناتوانی و استیصال(  ست، و هم حس »بی عدالتی ی انکارشدن و بی حس »تحقیر تاریخی« هم متأثر از تجربه   [. 20]
به انکار و تحقیر  این دو. تجارب فردی  برابر  بینادر  به -تدریج در فضای  تجاربی عام و مشترک  مثابهاذهانی جامعه  ی 

 مانا »حس تحقیر تاریخی« نزد مردمان یک جغرافیاست. دهند که های شکل می و به پدیده شوند بازشناسی می 

های غربی از دولت ایران، تحریم مالی و منع سفر مقامات ارشد  های سیاسی دولت طرح مطالباتی مانند قطع حمایت   [. 21]
آن  وابستگان  ایران، می و  زندانیان سیاسی  آزادی  و  ایران  اخراج سفرای  در خارج کشور،  در  ها  لباتی  مطا قالب  توانست 

های غربی باشد. بسیج سیاسی حول  فشار قراردادن قدرت نمادین، ابزاری برای بسیج سیاسی در خارج کشور برای تحت 
این مطالباتی   نشان دست،  از  دولت ساختاری    هایزمینه دادن  با  نظام پشتیبانی  از  غربی  می های  دیکتاتوری،  تواند  های 

غربی افزایش دهد؛ و توامان توهم رایج نسبت به »جهان آزاد«    حاکمان برای    ها رااوم این پشتیبانی تدهای سیاسیِ  هزینه 
های  سوی قدرت طرح چنین مطالباتی رو به  تر بر پاهای خود بایستد. اماهرچه بیش   حاضررا به چالش بکشد، تا خیزش  

پوشاند، بلکه  افیای ایران را می وستم در جغردر تداوم نظام سلطه  فقط با بازنمایی خنثای این نیروها نقش آناننه  جهانی، 

طریق، رویکرد   کند. بدین شدن به قوای غربی برای تغییر سیاسی در ایران را تطهیر و تقویت می ی متوسل رهیافت کهنه

اعتبار نمادین او   ــ ناخواهخواه ــدهد، و هم مطالباتی اسماعیلیون، هم آدرس غلط به فعالین و حامیانِ خیزش جاری می 
 . کندسازی از باال« خرج می را برای هموارسازیِ مسیر »بدیل 

ای در دوام و گسترش  ، که خود اسماعیلیون نقش برجسته752ی پرواز  برای مثال، جنبش دادخواهی حول پرونده   [. 22]
شدن« دیاسپورای ایرانی  »سیاسی سهم خود از برخی تناقضات ساختاری دولت کانادا پرده برداشت و به روند  آن داشت، به 

دادگی به  : سرفصل دل های کانادایی از مناسبات جهانی سلطهدرس در کانادا یاری رساند. نگاه کنید به: نیما صبوری: »
 . 1401، خرداد کارگاه دیالکتیک دولت ایران«، 

 

 3em-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

 

 

  

http://pdf.kaargaah.net/151_Global_Power_Relations_Example_of_Canada_and_Justice-Movement_NimaS.pdf
https://kaargaah.net/?p=1261
https://wp.me/p9vUft-3em
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 ! انیتا پا  میاستادهی ا اران،یقسم به خون  

 یی جنبش دانشجو  یرو شِ یپ یهاو چالش  رهایمس

 

 2022 نوامبر 1

 جمعی از دانشجویان 

 

و با توجه    از سوی گروهی از دانشجویان برای سایت نقد ارسال شده است  ی حاضرنوشتهتوضیح نقد:  

 شود.به شرایط جنبش بدون ذکر نام نویسندگان منتشر می

*** 

ی اخیر نویدبخش روزگاری نو  مند دانشجویان در چند هفتههای شکوهدانشجویی و کنش  گیری جنبشاوج 

ها، از  جامعه است. اشکال مختلف بروز این کنشهای گوناگون اعتراضی در سراسر  گامی جنبشدر هم

، بخش مهمی از خیزش انقالبی این روزهای کشور است. اما  تجمع و تحصن گرفته تا اعتصاب و بیانیه

های فضای دانشگاه و شرایط خاص  تر ویژگیتداوم و اثرگذاری جنبش دانشجویی مستلزم بررسی دقیق

سیاسی از یک سو، و واکاوی عمیق اقدامات فعلی و آتی رژیم برای   -ای صنفیدانشجو در مقام سوژه
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آید پیشنهادات و مسائلی تاکتیکی است که  می  است. نکاتی که در ادامهاز سوی دیگر  سرکوب دانشجویان  

رو یاری برساند.   های پیشِتر مسیر و چالشتواند به درک عمیقشان میتر دربارهوگوی بیشبحث و گفت

سئله در نظر گرفتن این نکته است که خیزش انقالبی کنونی برآیندی است از تمامی تضادهای  ترین م مهم

با رژیم حاکم، و به همین دلیل نمی از  جنسیتی، اتنیکی، اقتصادی و اجتماعیِ جامعه  توان هیچ بخشی 

جامعه است    ران«خیزش را برابر با کلیت آن قلمداد کرد. به این ترتیب، جنبش دانشجویی نه »موتور پیش

با شناخت دقیق   باید  این جنبش گسترده و سراسری است و  از  بلکه بخشی  آن،  نماینده و مظهر  نه  و 

با اتکا به  صرفاً    راهی کند. بدیهی است که هیچ بخشی از جنبشهای خود با جنبش همها و بالقوگیامکان

  ، بنابراین  کنندگان است برسد.ی مشارکتهمهخواست اصلی    تواند به سرنگونی رژیم که ی خود نمینیرو

شود،  ها حاصل میراهی تمامی بخشیاری و هموفقط با همانداز پیشِ روی خیزش فقطکه چشم جاآن از

ترین  هایی را به خدمت بگیرند تا در مسیر بلند رسیدن به هدف بیشهای متنوع باید تاکتیکی شاخههمه

 ا داشته باشند.ی مداوم ر ترین امکان مبارزهاثرگذاری و بیش

 ترین ضرورت بستگی و کنش جمعی: مهم. تقویت هم1

ها  تر در تشکلی جنبش دانشجویی اغلب شامل دانشجویانی است که پیش از این کمدانیم که دور تازهمی

های  گیری تشکلهای همیشگی رژیم مانع از شکل اند. از طرفی سرکوبهای دانشجویی فعال بودهیا کنش

ترین مسئله در شرایط فعلی تالش برای تقویت ارتباطات و  می دانشجویی شده است. مهمرسمی و غیررس

بستگی کمک کرد.  گیری به تقویت این همتوان از طریق فرآیندهای جمعی تصمیمبستگی است. میهم

مسئوالن امنیتی دانشگاه باید بدانند هر حرکتی برای حذف یکی از دانشجویان با واکنش واضح و واحد  

این هممام فعاالن روبهت دانشگاهرو خواهد شد.  دانشگاهی و هم میان  های  بستگی هم درون هر واحد 

برای اقدام هماهنگ و سراسری کمک کند. ما در این رزم    ی تواند به تمهیدگوناگون در سراسر کشور می

بایستیم و مبارزه کنیم.    دیگریکرسیم. پس باید در کنار  وفقط دوشادوش هم به پیروزی میمشترک فقط

در کل    چنینهمچینی برای اقدامات هماهنگ و سراسری در جنبش دانشجویی و  ترین نکته زمینهعاجل

روی خود قرار دارد و   جنبش است. نباید از یاد برد که خیزش انقالبی جاری در ابتدای مسیر بلندِ پیشِ

ترین کار  مدت و بلندمدت است. مهمدر میان  های جمعیموفقیت در این مسیر مستلزم آمادگی برای کنش

شبکه  شکل  به  میدادن  که  است  تشکیالتی  و  تعیینها  روزهای  در  برگشتتواند  گامی  ناپذیر  کننده 

اعتصاب، کمیتهپیش بردارد. تشکیل کمیته به رو ی پیگیری وضعیت دانشجویان زندانی و تعلیقی،  های 

ی اسکان برای دانشجویان  زندانیان دانشجو و غیردانشجو، کمیتهی حقوقی به  ی حقوقی برای مشاورهکمیته

اند یا بنابه شرایط امنیتی امکان بازگشت به خوابگاه را ندارند،  خوابگاهی که از حضور در خوابگاه منع شده

ی زندانیانی که از شهرهای دیگر برای پیگیری وضعیت زندانیان خود  طور کمک به اسکان خانوادهو همین
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ازحد  ی بیشباید در نظر داشت که تکیه  چنینهمتوان انجام داد.  جمله اقداماتی است که می ند و... ازآیمی

روست که با دستگیری فعاالنِ اغلب  های علنی، برای مثال شوراهای صنفی، با این خطر روبهبه تشکل

بارزه مخدوش شود. از  ی صنفی امکان دارد بخش مهمی از ارتباطات از میان برود و روند مشدهشناخته 

 ها و تشکیالت تازه کرد.  همین حاال باید شروع به تشکیل کمیته

با دیگر شاخههم باید ارتباط ارگانیک و مداوم  نیز در نظر گرفته شود، نخستین اقدام  زمان  های خیزش 

ی و  اتنیکهای  گروهآموزان، کارگران، پرستاران، پزشکان و  بستگی با زنان، دانشتواند ارسال پیام هممی

 تحت ستم باشد.    هایملت

 . شعار یا مطالبه: کجا بایستیم؟ 2

زنیم، از شعار علیه رهبر  شنویم و فریاد میترین شعارها را میهای دانشجویی رادیکالاین روزها در تجمع

روی شتابان  رژیم و سازوبرگ سرکوب تا خواست علنی سرنگونی؛ شعارهایی که از یک سو تجلی پیش

م بالمنازع ذهن و  ی قداست و قدرت رژیمی که خود را حاکاست و از سوی دیگر شکستن هالهجنبش  

راهی با خیزش انقالبی چه  جاست که طرح این شعارها غیر از اعالم هم. اما پرسش اینداندبدن ما می

د یا جامعه  با طرح شعارهای رادیکال رژیم ساقط شوصرفاً  راه دارد؟ آیا قرار استدستاورد مشخصی به هم

ی تضادهای  به خیزش واداشته شود؟ نباید از یاد برد که خیزش انقالبی فعلی محصول سر باز کردن همه

ها و  ی زنان و ملیتسیاسی و اجتماعی جامعه با رژیم جمهوری اسالمی است و مبارزات مداوم و قهرمانانه

ی بود. بنابراین باید در نظر داشته باشیم ناشدناقشار تحت ستم از ابتدا نیز برخاسته از همین تضادهای حل

  تواند دستاوردی برای کل جنبش و نه ی سرکوب و ستم میکه عقب راندن رژیم در هر بخش و هر نقطه

در همان بخش خاص باشد. لغو حجاب اجباری، مطالبات اتنیکی، لغو سانسور، مطالبات ولو »صنفیِ«  صرفاً  

های »درخت تناورِ« رژیم جهل و سرکوب و در نتیجه  از شاخهکارگری و غیره نه »رفرم« که قطع یکی  

ها و  خیابان  مدارس و  ها ودر دانشگاه  ی ماهمه  ؛ گامی به پیش برای تحقق »زن، زندگی، آزادی« است

های کار، از زاهدان و چابهار تا تبریز و سقز و اردبیل و سنندج، از مشهد و قوچان تا  ها و محیطبامپشت

ای  کنیِ این درخت پوسیده و بنیان نهادن جامعهآباد و یزد و اصفهان خواستی جز ریشهو خرماهواز و ایذه  

ی  های مبارزاتی و استفادهاما نباید از یاد ببریم که این مهم جز با انتخاب درست تاکتیک  . نو و برابر نداریم

نشینی از شعارهای رادیکال و بحق، که  آید. پیشنهاد ما نه عقبدرست از ابزارهای موجود به دست نمی

جباری  هایی محکم و سنجیده به سوی هدف است. مسلم است که برای مثال لغو حجاب ابرداشتن گام

ترین ابزارهای ستم بر زنان است  برابر با سرنگونی رژیم نیست، اما خالی کردن دست رژیم از یکی از بزرگ

جدایی بخش  انسانکه  ایدئولوژی  از  نیناپذیر  می  ز ستیزش  شمار  همهبه  آزادی«  زندگی،  »زن،  ی  آید. 

ای از  عقب رانده شود، شکوفه  آفرینگیرد، هر جا که رژیم مرگهای گوناگون زندگی را در بر میسویه



1414 
 

گیرد. از همین رو معتقدیم جنبش دانشجویی باید بر طرح مطالبات  زند و جامعه قدرت میزندگی جوانه می

از زدودن تفکیک جنسیتی در  مشخص پافشاری کند و در هر نقطه ی سرکوب دست به مقاومت بزند: 

های انضباطی و خروج  و انحالل تمامی کمیته  نهگراسراسر فضاهای دانشگاهی گرفته تا لغو قوانین سرکوب

 نیروهای امنیتی و بازوهای »دانشگاهی«اش و البته توقف برخورد نهادهای امنیتی با دانشجویان. 

توان همین شعارها را  کنیم که بحث ما کاستن از رادیکالیسم شعارها نیست، میبار دیگر خاطرنشان می

ماند  ای که میه و مقاومتی هرروزه برای عقب راندن رژیم گنجاند. نکتهها را در بطن مبارزتکرار کرد و آن

مند سراسری را در  ی ریسمانی است که این جنبش شکوهآزادی« به مثابه  یادآوری مداوم »زن، زندگی،

زمان این شعار را سر  توان همطور میجاست که چهکند، پرسش ما اینی کشور به هم متصل میچارگوشه

های »مقدس«  زدایی از شمایلزده را فریاد زد؟ خشم و تالش برای قداستز طرفی شعارهای جنسیتداد و ا

فقط خواهان  ایم، اما فراموش نکنیم که خیزش انقالبی ژینا نهدلکنیم و با آن از عمق جان همرا درک می

طرح  هدف  با  اجتماعی  انقالبی  که  رژیم،  نابودی  و  سیاسی  جامعهانقالبی  و  ای  ریزی  رفقا  است.  برابر 

آزادی« چه سنخیتی با شعارهای    خوانیم: »زن، زندگی،هایمان را اندیشیدن به این پرسش فرامیکالسیهم

خواهیم در گام  ستیزی نیست که میستیز و انسانزده دارد؟ آیا این شعار تجلی همان فرهنگ زنجنسیت

را    ش مراتبی و نابرابر بعدی کل نظام سلسله  اول نمود هیوالوارش، یعنی رژیم جهل و سرکوب، و در گام 

 کن کنیم؟ ریشه

 یابی به مطالبات یا نخستین نمود اعتراض؟ . اعتصاب: ابزار دست۳

راه  ی بیرون از دانشگاه همگیری خیزش انقالبی ژینا، با اعتراضات گستردهاز همان نخستین روزهای شکل

کنش که  نگذشت  دیری  و  دانششدیم  درون  اعتراضی  عدمهای  و  اعتصاب  به  تجمع  از  در  گاه  حضور 

های درس رسید. اما اکنون باید به این مسئله فکر کرد که آیا روی آوردن به اعتصاب از همان  کالس

ی تهدیدی برای رسیدن به  روزهای نخست توانست بهترین نتیجه را به بار آورد یا باید از آن به مثابه

زنیم تا فقط اعتراض خود  شویم و فریاد میجمع می دیگریکر  مطالبات مشخص استفاده کنیم؟ آیا در کنا

این روزها در  چه  آن  دانیم؟ شکی نداریم کهرا بیان کنیم یا هر کنش را گامی به سوی هدف نهایی می

خواهد کمر سرکوب  های نخست انقالبی است که میبینیم دیگر »اعتراض« نیست، گامسراسر کشور می

تمامی اشکا را در  باید حربهو ستم  انقالبی  نیروی  بنابراین  برقرار کند.  نو  را  لش بشکند و نظمی  هایش 

. سربازی را در نظر بگیرید که در همان ساعات نخست نبرد  گیردکار   ها را بهمندانه آنبشناسد و هوش

ماند؟ اعتصاب و  ترین لحظات چه در دستش میکند، دیگر برای حساسهایش را شلیک میی گلولههمه

های آن را بشناسیم و فقط در زمانی  ترین ابزار دانشجویان است، باید امکانهای درس مهمکالس  لغو

 استفاده کنیم که به دستاورهای مشخص برسد.  
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دامنه و گذرا  ای کمکوشد شرایط جامعه را عادی جلوه دهد و خیزش را پدیدهشدت میدانیم که رژیم بهمی

تواند بسیار مفید باشد. در شرایطی که هر روز خبر از دستگیری یا  یای است که ممعرفی کند. این نکته

ها  آید، تهدید به اعتصاب و فراتر از آن اقدام عملی برای لغو کالسای از دانشجویان میتعلیق و اخراج عده

در همان  می ابزار  این  ایستاد. سوزاندن  روند سرکوب  این  برابر  در  آن  از طریق  باشد که  تهدیدی  تواند 

اندازد. نهادهای سرکوب باید بدانند که نباید انتظار داشته باشند برخورد و های ابتدایی آن را از اثر میگام

ماند. بدون حضور  برود و جنبش دانشجویی در برابرش ساکت  تهدید دانشجویان در »شرایط عادی« پیش  

حذفمان کند. این خط قرمز  چیز »عادی« نیست و اجازه نخواهیم داد کسی  هایمان هیچتمام همکالسی

 ماست و از هر راهی برای نشان دادن این خط قرمز استفاده خواهیم کرد. 

توانیم به کار ببریم، مسئله  هایی است که میتحصن، تجمع، تظاهرات، اعتصاب و حتی اشغال دانشگاه حربه

ها مستلزم  ی اینها. همهی درست و بهنگام از این حربهفقط اندیشیدن به تمهیداتی است برای استفاده

تاکتیکی هفتهبازاندیشی تجربه انتخاب درست  باید آماهای اخیر و  هایی استوار  ده باشیم و گامهاست. 

 ایم تا پایان!« »قسم به خون یاران، ایستادهبرداریم و مدام تکرار کنیم:  

 

 

 3eM-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3eM
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 ن«یوتی»گ

 ی قدرت استبداد یهازمیو مکان تیماه ی نقد و بررس

 

 2022 نوامبر 16

 راد وشی: دارینوشته

 

 مقدمه

ای از ابرهای سیاه برآمده از آتشی که برای چیرگی بر زنان  شود، گسترهمی زمان که این کلمات نوشتههم

زده فوران کرده، و حرکت آن از باالی سر جلوی نور خورشید را گرفته، در گوشه و کنار  و جوانان عصیان

ی  نگرند و به زمانمشاهده است. زنان و جوانان در خیابان و دانشگاه و مدارس به آسمان می ایران قابل

رسید؛ وقتی که نور خورشید حداقل از بین ابرهای طوفانی خود را  کنند که آسمان به نظر آبی میفکر می

پرسند آیا آن روشنایی فقط خواب و خیال تعدادی انسان ناامید نبود؟ آیا از  می  ها از خودداد؛ آننشان می

واهیم آمد؟ آیا زندگی در آزادی و رهایی  ریزد زنده بیرون خای که اکنون در خیابان بر سر ما فرومیفاجعه

 ؟زودی خاموش کرد  توان بهی چندانی ندارد؟ آیا این آتش مرگ را حقیقتاً میبا ما فاصله
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  کنند توجیه میرا استبداد سیاسی که   یهایبه فلسفهممکن است ها از آنخی روشن تعدادی پاس شتنبا ندا

با سرکوب پلیسی یفراموش نکنیشوند.  و برای مدتی خاموش  تسلیم   ک  م در چهل سال گذشته همراه 

ها را در  استفاده کند و آنها  انسانتا از فرسودگی ذهنی  داشته است  وجود  نیز   عظیم اً تبلیغاتی واقع  دستگاه

بیش  وو در این هدف کمکند،  عمل میو چیرگی  که بر اساس استثمار  هدایت کند  جهت پذیرش نظامی  

تر  آسانتصور پایان جهان    شدمیطور که گفته  همان  بعضی از این شهروندان   بسیار موفق بوده است. برای 

دینیپایان  از   استبداد  نظام  می  به  نظامی -این  وضعیت  نظر  که  حقیقت  از  این  غافل  رسید، 

با این حال، رضایت  واقع به جهنم رسیده است،  اجتماعی کنونی از آخرالزمان نیز فراتر رفته و در -سیاسی

این  ساخت عمیقاً  دستگاه  گی  گرفتهدر  تبلیغاتی  قرار  یا  بحران  است،  پیروان  بگوییم،    بهتر  برای  حتی 

نیز   -سیاسی حکومت  حال  مذهبی  د دفاع  یرقابلغدر  آشکارا  تبلیغاتی  ماشین  این  است.  حال  شدن  ر 

  این نظامکه    تندکه برای مدت طوالنی شک داشهای حکومتی  . بسیاری از زیرمجموعهاست  فروپاشی

فاجعهاستبدادی   گرفت  ای شتاب  به سمت  زندگی همهخواهد  نزدیک خود  یکه  و  دور  نیز    دوستان  را 

ی وجود دارد که  دیگرانهرچند هنوز  .  اندیشندخواهد داد، اکنون به پایان این حقیقت میتأثیر قرار   تحت

دست آوردن درآمدهای   استبداد دینی و به  یسلطه  یزیستن زیر سایه  یبینانهچنگ زدن به فانتزی خوش

مرگ  رانندگان این ماشین ورزند و در اضطراب امیدوارند شاید  ، در نپذیرفتن واقعیت اصرار میآسانکالن 

که به اشکال گوناگون    تصورات،  سوی بهشت دیگری بگردانند. این  پیش از فروپاشی بتوانند فرمان آن را به

اند، به زودی مجبور  جوانانی است که به میدان خیابان آمدهشده از سوی زنان و  پذیرفتهگرایی  رد واقعبیان  

 . خواهد شد تا خود را با حقیقت تاریخ هماهنگ کند

در انتظار    نزدیک   ایدر آینده  ایمدینه فاضله  بیفتیم کهلوحانه  این باور سادهدام  توانیم به  طور که نمیهمان

شویم که از پایان تاریخ و فروپاشی   یتسلیم پیامبرانتوانیم به سادگی  نمی  چنینهم  ،ستاین زنان و جوانان ا

کند، نمی  ی کمکزده در خیابان  زنان و جوانان عصیانتنها به این دلیل که به   هن.  گویندانسان سخن می

طور که ارنست بلوخ  همانوجود ندارد.  پذیرش شکست نهایی  در طبیعت بشر  که  ساده  بلکه به این دلیل  

خصوصی    زندگی،  گیردمیقرار    نامطلوب که انسان در وضعیت    هرگاه گوید، »می «اصول امیددر اثر خود »

از    او  تاکنون به او داده شده است.« چه  آن  زندگی بهتر ازیک  رویای  گیرند،  او را رویاها فرامیو عمومی  

دوام و   قابلواقعیتی  هرگز  شوند و  انسان پرورانده می  یتصورات روزانهرویاهای سرگردانی که بیهوده در  

بند بودن   درکه رنج  است  آینده  برای  ای  پروژهواقع درک   در  رویا،. این  گویدسخن نمی  کنندتداوم پیدا نمی

  یارگانیک همه  یانگیزهرویا همان  هم عملی و هم ضروری است. این  زیرا  کند  ها را نفی میکنونی آن

است،  س تحت  های انسان بهتم  اینحتی  آنرغم  درکه  را  .  باشندداده  فریب  پروژه  این  اهمیت    مورد  ها 

مراتبی  سلسله  ی امعهگی جگرایی ساختواقع  با برای کسانی که  توان فهمید که  این را نیز میحال،   این با
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معنی  و بیپوچ    معموالًتأکید کند  انسان  که بر امکان موفقیت  ای  پروژههر    داری فریب خورده باشندسرمایه

برای مدت طوالنی سکونت داشته  کسی که    چون همدقیقاً    رسد.بنظر   به تاریکی  را  نتیجه   و دردر  نور 

آوردن آن روشنایی به یاد  تر از  همین دلیل به کوری تسلیم شدن برای او بسیار آسان به،  کرده استفراموش  

تاریکی  آن  نوری خارج از  نوشته یادآوری وجود  این  هدف    حال، هر  در.  است که زمانی با آن آشنا بوده است

به   تواند ما را از تاریکیتنها راهی که می که هاست، و نشان دادن اینعمل انسان -ی اندیشه محدودکننده

 . استفقط امید به پیروزی انقالب   دهدایت کنروشنایی 

شده های مطرح ز شهرهای کوچک و بزرگ و خواستهای خیابانی در بسیاری امشاهدات میدانی از اعتراض

ملیت و  جوانان  و  زنان  ستمتوسط  آزادیهای  میدیده  نشان  بلوچ  و  کرد  محرک  خواه  نیروی  که  دهد 

خواهی پتانسیل انقالبی جدیدی را برای تغییرات گسترده در تاریخ تحوالت سیاسی طلبی و عدالترهایی

صورت تعمیق و پیوستن   سیاسی در -لندمدت، این حرکت اجتماعیایران آزاد کرده است. در یک فرآیند ب

یافتن متحدان استراتژیک    چنینهمی مدنی در صحنه، و  ی کارگری به فعاالن جامعهبخش صنعتی جامعه

همهبین بازسازی  برای  بهچه  آن  یالمللی  است،  شده  تخریب  زیستتاکنون  همهویژه  گونهبوم  و  ی  ها 

نظامی و نهاد روحانیت شیعه را که با   -تواند نظام استبداد دینیاتیک، مطمئناً میی پایدار دموکرتوسعه

امنیتیهمه ابزارهای سرکوب  در یک   -ی  نهایتاً،  و  متزلزل،  است  قرار گرفته  آن  مقابل  در  ایدئولوژیک 

 ناپذیر خیابانی سرنگون کند. ی اجتنابرویارویی مسلحانه

خواهی و رهایی از ستم دینی و چیرگی مردساالرانه این بار  صدای آزادیکنیم  گونه که مشاهده میهمان

شود، لیکن با شروع این فرآیند انقالبی  با شعار »زن زندگی آزادی« پس از حدود نیم قرن دوباره شنیده می 

ته  اجتماعی نیز از هم اکنون در برابر زنان و جوانان و دیگر شهروندان مطلع قرار گرف -ها سوال سیاسیده

داری جهانی  ترین بخش نظام سرمایهماندهگرای عقبگویان و نمایندگان واپسکه سخنویژه آناست، به

های عمومی و تولید توهم حقوق بشری  ی سلطنتی با کمک ماشین تبلیغاتی رسانهدر قالب استبداد پوسیده

ی سیاست و رقابت  ون به صحنهها و غیره از هم اکنفریبی انتخابات آزاد و دولت موقت تکنوگراتو عوام

انقالبی و خواست فرآیند  با گسترش  رهاییو حتی مقابله  زنان و جوانان و ملیتهای مترقی  های  طلب 

 دیده کرد و بلوچ آمده است. ستم 

نظامی ، و   -درستی چرا و چگونگی سرنگونی نظام استبداد دینیترین سوال مطرح شده بهاولین و مهم

سیاسی است.   -رانی و نهادهای جایگزین برای این حاکمیت اجتماعیی حکمهسپس نوع حکومت و شیو

سو چگونگی سازماندهی موثر یک انقالب اجتماعی و ابزارهای    به عبارت دیگر، پرسش مطرح شده از یک

مناسب و مورد نیاز برای نیروهای انقالبی در جهت سرنگونی است، و از سوی دیگر ماهیت و ابزارها و  
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قد اجتماعیاهداف  نظام  در  قدرت سیاسی  و  راستای   -رت،  در  پرسش،  دو  این  بر  آینده. عالوه  سیاسی 

برانگیز دیگری نیز مطرح شده است و آن این است که آیا رهبران  پیشروی این حرکت فراگیر، سوال بحث

دینی استبداد  دستگاه -نظام  و  نظامی  نیروهای  سران  شیعه،  روحانیت  نهاد  سردمداران    های نظامی، 

در   مرگ  و  شکنجه  خیابانی،  کشتارهای  عامالن  و  آمران  سال  چهل  از  بیش  در  که  امنیتی،  اطالعاتی 

  « گیوتین»اند باید در انتظار بار بودهگران سیاسی، و دیگر جنایات اسفها، ایجاد وحشت و ترور کنشزندان

درستی  آری است، که بهدیده روزشماری کنند؟ اگر پاسخ به این پرسش  های ستم زنان و جوانان و ملیت

چنین باشد، سپس این پرسش مطرح خواهد شد که چه کسی یا چه نهادی حقانیت و مشروعیت  باید این

ی ایران را خواهد داشت، به بیان دیگر، ماهیت و  برای پاسخ نهایی به چگونگی تحقق عدالت در آینده

ز آزادی، عدالت، و دموکراسی را به  ساختار نهاد قدرت که در آینده مسئولیت اجرای عدالت و حفاظت ا

های اجرایی آن چگونه خواهد بود؟ آیا زنان  عهده خواهد گرفت چیست و چگونه است، و انتخاب مکانیزم

گیرندگان سیاست در فردای ایران خواهند استبدادی و تصمیم و جوانان انقالبی امروز که رهبران جنبش ضد

کاران در آینده نیز  نهایی و عملی کردن مجازات این جنایتبود، همان قضات واجد شرایط برای تصمیم  

 خواهند بود؟

ی بهتری برای  خواه کرد و بلوچ و... بخواهند آیندههای آزادیحال، اگر این زنان و جوانان و ملیت هر در

اکنون و در بطن شرایط کنونی، تصویری روشن از چرا و چگونگی بایست از همجامعه ایران بسازند، می

و  س استبدادی  نظام  این  آینده  چنینهمرنگونی  در  قدرت  ابزار  و  اهداف  و  ماهیت  که  از  را،  ایران  ی 

استبدادزدگی جامعهکنندهمنعکس تاریخی  اجتماعیی معاصر و خواستی تجارب  سیاسی کنونی   -های 

به اذهان همگان  در  دباشد،  روشن  این تصویر  انگاشتن  اهمیت  درآورند.  نمایش  به  اذهان  طور شفاف  ر 

سو   وجو کرد یعنی از یکچندان دور جامعه جست در واقعیات تحوالت تاریخی نه  چنینهمهمگانی را باید  

های مردمی  ماندگی فرهنگ سیاسی تودهچگونگی فرآیند پیروزی انقالب بهمن و عناصر و عوامل عقب

سی و روحانیت شیعه شد،  که موجب واگذاری باالترین نهاد قدرت و قدرت سیاسی به جریانات اسالم سیا

و از سوی دیگر حضور عناصر شوونیسم ایرانی و نمایندگان استبداد کهن سلطنتی در صفوف زنان و جوانان  

دست کردن   به نظامی و دست -خواه حرکت کنونی و امکان توافق این عناصر با نظام استبداد دینیآزادی

ی و ثروت منابع طبیعی، و یا حتی همکاری  قدرت سیاسی در باالی هرم قدرت و یا تقسیم قدرت سیاس

 ها برای سرکوب این حرکت اجتماعی. آن

ی استبداد کهن  ی خود برای آزادی و عدالت اجتماعی تنها توانست یکی از دو بدنهانقالب بهمن در مبارزه

ماندگی فرهنگ سیاسی بخش وسیعی از  ایرانی یعنی نهاد سلطنت را سرنگون کند، لیکن به دلیل عقب

بدنهتوده مردم،  عوامهای  با  توانست  نهاد روحانیت شیعه  یعنی  استبداد  دیگر  دینی  با  فریبی  و  ساالرانه 
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شبه شیعهگفتمان  تاریخانقالبی  برخالف  برسد.  قدرت  به  دربارهگری  حکومتی  بهمن،  نگاری  انقالب  ی 

سیاسی کوچک اما استوار و پیشرو از هواداران چند گرایش   - واقعیت این است که یک جمعیت اجتماعی

تصویری هرچند ناروشن برای آینده در    نینچهمخواهند و  دانستند چه نمیسیاسی که می -سیاسی و دینی

مارکیستی، طرف خلق، چپ  مجاهدین  مانند سازمان  داشتند،  اندیشهسر  و  داران  شریعتی،  علی  دکتر  ی 

های  با فعالیت  57و    56های  ها، توانست در طول سالهای آنی ملی و نهضت آزادی، و زیرمجموعهجبهه

ها مستأصل و شاه مستبد و  س استبداد سلطنتی را در خیابانی جنگی ارتش و پلیروزی خود ارابهشبانه

ها و آماده برای فرار به کشورهای غالباً دیکتاتوری نظیر آرژانتین  دربار فاسد آن را مجبور به بستن چمدان

ی  توده  57و افریقای جنوبی و کلمبیا کند. از این مرحله به بعد است که در تحوالت و حوادث اواسط سال  

کاری  ی سیاست و انقالب شدند و طبیعتاً به دلیل محافظهشهری در چند شهر بزرگ وارد صحنه  میلیونی

های شهرنشینی آن دوره بود به دنبال آن  ترین ویژگیماندگی فرهنگ سیاسی که از مهمسیاسی و عقب

دانستند چه  ی احساسات میواسطهها بهاست. آن « ماجرا »ای رفتند که مطمئن بودند پیروز جریان سیاسی

که  خواهند لیکن هیچ تصور روشنی از سازمان اجتماعی کار و زندگی برای آینده نداشتند، با علم به ایننمی

ها  شده در میان روشنفکران و نویسندگان و اساتید دانشگاهی و سلبریتیهای شناختهبخشی از شخصیت

ی  کردند. به همین ترتیب تودهجانبه میهمه  به این جریان اسالم سیاسی یا پیوسته بودند و یا از آن حمایت

»جمهوری اسالمی    58 ی ایران نداشت در رفراندم سالمیلیونی که هیچ تصوری از حکومت اسالمی آینده

کنندگان در مخالفت با این نظام   درصد از آرای شرکت آری یا نه« تقریباً به اتفاق آرا آری گفت و فقط پنج

ی  یرمنتظره برای انقالب بهمن زمانی آغاز شد که پس از شروع جنگ، تودهبود. هرچند بحران نهایی و غ

جبهه به  را  خود  فرزندان  دهقانی  دهمیلیونی  کوتاهی  بسیار  مدت  از  پس  و  فرستادند  جنازه  ها  هزار  ها 

یز  کار دهقانی نی میلیونیِ محافظهی این فرزندان به روستاها بازگردانده شد. این چنین، تودهشدهپارهتکه

ی سیاست و انقالب در سراسر کشور شد و با ورود و حضور  ی خود وارد صحنهماندهبا فرهنگ سیاسی عقب

نامند و در دوران سیاه استبداد رضاخانی توسط روحانیت  می  «مشروعه »را    که آنچه  آن   خود با قرائتی شبیه

درنیته، سرکوب حقوق و بدن زن، سرکوب  شیعه آموخته بود، با تاکید بر مبارزه علیه کلیه ظواهر و تاثیرات م

گران سیاسی و مدنی، سرکوب آزادی بیان و جریانات کارگری، اعمال حجاب اجباری، و غیره، آخرین  کنش

های تابوت جمهور مردم شهرنشین را به دست جریان اقتدارگرای روحانیت شیعه داد تا بتواند حاکمیت  میخ

های میلیونی  ماندگی فرهنگ سیاسی تودهستقر کند. این عقبم   60 عملی والیت فقیه را در اواسط سال

های تمدن آن  فریبی دروازهشهری و دهقانی بیان حقیقتی است که ادعای پوشالی استبداد سلطنتی و عوام

کار شهرنشین در اواسط  های محافظهداد. تودهی ایران نشان میرا در سیاست و تحوالت اجتماعی جامعه

دهه  نینچهمو    70 یدهه اواخر  گفتمان    80 یدر  با  را  حکومتی  هژمونیک  قدرت  تا  کردند  تالش 
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حال،   هر دست آوردند اما در هر دو تالش شکست خوردند. اگرچه در  طلبی از طریق صندوق رأی بهاصالح 

های مختلف سیاسی  نظامی در عرصه -ی میلیونی با نظام استبداد دینیی تلخ این تودهچهل سال تجربه

شده و  محیطی و تخریب طبیعت، و تاثیرپذیری از فرهنگ جهانیاجتماعی و اقتصادی، و بحران زیستو  

دیده را بر آن  های ستمتکنولوژی پیشرفته، نهایتاً پیشروترین بخش جامعه یعنی زنان و جوانان و ملیت

در تاریخ معاصر  داشت تا خود آستین برای سرنگونی استبداد دینی باال زده و آغازگر یک حرکت جدید  

ها  های محروم و مدارس و دانشگاهایران از طریق یک زورآزمایی خیابانی در بسیاری از شهرها و استان

 باشند.

دیده های ستمگران جامعه، زنان و جوانان و ملیتدهد که کنششواهد روزهای اخیر این واقعیت را نشان می

به با  آموختهایران  علمی خکارگیری  و  عقلی  و  های  پیشرفته،  تکنولوژی جهان  و  با فرهنگ  آشنایی  ود، 

ی مردساالر، و استبداد ی پدرساالر، جامعهاند در مقیاسی وسیع خانوادهعاملیت فردی و اجتماعی توانسته

جویانه شرایط را در درازمدت  ای مبارزهنشینی کنند، و با ایجاد روحیهسیاسی حاکمیت دینی را مجبور به عقب

جانبه و تغییرات بنیادی در کشور محتمل و فراهم سازنند. این واقعیت به بیانی  اشی همهبرای یک فروپ

ی ناموزون  گری و جنسیتی که محصول فرآیند تکامل تاریخی توسعهتواند به یک انقالب روشندیگر می

پیوند با  ی معاصر ایران است ارتقاء یافته و درصورت فاصله گرفتن از شوونیسم ایرانی و  و مرکب جامعه

زیست و مقابله با گرمایش   داری جهانی و فعاالن حفاظت از طبیعت و محیطهای مترقی ضدسرمایهجنبش 

زمین و غیره نه تنها کشورهای همسایه بلکه کشورهای اروپایی و امریکای شمالی را نیز از خود متأثر کرده  

 و با خود همراه کند. 

از خواست   نشان  تنها  نه  آتش کشیدن حجاب  آتش کشیدن  به  به  بلکه  اجباری  از حجاب  زنان  رهایی 

اسالمی است که در زیر پوست جامعه به همگان   - شده ایرانیستیزی نهادینهورزی و زنفرهنگ خشونت

امنیتی نیست   -از نهادهای دینی  ایشود. فراموش نکنیم گشت ارشاد فقط زیرمجموعهآموزش داده می

های سهامی  و دیگرنهادهای مذهبی و فرهنگی و هنری شرکت  نظامیهای شبهشخصیبلکه مانند لباس

ی اطاعات از زنان  آوری اخبار و تخلیهی حجاب و عفاف مشغول جمعبخش خصولتی است که به بهانه

زندان و  خیابان  در  مدنی  و  سیاسی  مهمفعال  و  است،  اینها  سهامتر  از  بسیاری  این  که  اصلی  داران 

های  ارشد این نهادها در اروپا یا امریکای شمالی در مراکز هنری و پست  های اقتصادی و مدیران مجموعه

دهند و هم کنسرت  های دولتی حضور پررنگی دارند؛ هم آموزش هانا آرنت به عموم میدانشگاهی و رسانه

کنند و هم مراکزی  بینند و هم محصوالت حالل تولید و توزیع میمی  رقص و آوازخوانی سنتی تدارک

ها یا بخش خصوصی این کشورها در تولید و  دهند؛ و با مناسبات چندجانبه با دولتگسترش میدینی را  

داری سهم بسزایی دارند، اگرچه کارگزاران سرکوب یعنی برادران و خواهران ارزشی  بازتولید اقتصاد سرمایه
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خیابان به کف  ناچیز  نسبتاً  دانشگاهبا دستمزدی  و  دروها  به  یا حتی  و  و مدارس  زندانها  فرستاده ن  ها 

 [ 1شوند.]می

امروز در ایران جهان کهنه در حال مردن است و جهانی نو در حال تولد و جایگزین شدن آن است، چرا  

طور که در این  شده و همانمحتوا  خود بی خودی به حتی  دین  که نه تنها حکومت استبداد دینی بلکه خود  

اسلحه و زندان و آموزش  بهشت نیست بلکه مدیون و   آسمانمدیون دیگر وجودش را ایم چهل سال دیده

آرنت   واقعیت تحریف.  است هانا  لغو  دین  است،  و در خدمت چیرگی حاکمیت    ی دیننظریهشده، که  با 

مبارزهخود   به خود تداوم  با  نهادهای های ستمی زنان و جوانان و ملیتدر حال خاموشی است، و  دیده 

سعادت  ی که تولیدکننده  نهادهای مذهبیلغای سرنگونی استبداد سیاسی و امذهبی نیز ملغی خواهند شد. 

، به عبارت دیگر، تحقق انقالبی زنانه برای  هاستخواسته سعادت واقعی آناکنون    بوده  مردمبرای  واهی  

ی آن زنجیرهای قدرت سیاسی و مذهبی است که برای سرکوب فردی و  زندگی بهتر و آزادی از قید همه

بنابراین، به ها به نساناجتماعی ا ی  درستی قدم برداشتن در راه سعادت واقعی همهکار برده شده است، 

  دیده برای پیوستن دیگران به این حرکت تاریخی و های ستمزنان و جوانان و ملیتفراخوان هاست. انسان

پیوستن برای    استفراخوانی  واقع   اجتماعی موجود در -سیاسیوضع  اصالح    بهکشیدن از توهماتشان   دست

از شرایطی  و   توهم  است  دست کشیدن  الهی که مستلزم  دیگر -قدرت  بیانی  به  است،  بوده  ، استبدادی 

قدرت  است که  رازآلوده  آن وادی  حقیقت سرنگونی  در   سرنگونی حاکمیت استبداد سیاسی و نهادهای مذهبی

  تجاری -داری مالی سرمایه  والیت فقیه و تعلیمات ایدئولوژیک همراه با سرکوب پلیسی و نهادینه کردن

 باشد.ن ی آسمانی آاسالمی قرار بود هاله

ارزش ضربه و  ریشهاهمیت  به  و جوانان  زنان  به شاخهی  با هزار ضربه  برابر  استبداد سیاسی  های  های 

سیاسی استبداد،   -گرای آن است. این یک اتفاق ساده نیست، چرا که ساختار اجتماعیطلب و اصولاصالح 

شود، می  های عمومی گفته یا نوشتهای که توسط اساتید دانشگاهی در رسانهاندیشانهگذشته از تفسیر ساده

و متوهمانه ساخته شده است. حجاب برای شهروندان غیرشفاف  پایهعمداً  بر  ها و ساختار  های بسیاری 

گاه مورد توجه  تی که هیچی استبداد سیاسی پوشانده شده است، و بر بسیاری از توجیهات حکومپیچیده

اند. این خود موفقیتی بزرگ  های مردم بودهپرتی تودهگرفتند و همگی برای سردرگمی و حواسنمی  قرار

ی ایران بوده است. قرار دادن شعار »مرد میهن  های استبدادی در طول تاریخ هزار سالهبرای انواع حاکمیت

آز  زندگی  زن  »شعار  کنار  یا  مقابل  در  نمونهآبادی«  هوشیارانهادی«  اخیر  چنین  ی  این  ایجاد  ی 

االهیاتیسردرگمی نظریات  است.  در   -هایی  را  نظام  این  کلیت  داربست ذهنی است که  استبدادی یک 

دینی که در   -جایی که قرار دارد برای چهل سال استوار نگه داشته است. اختالفات گفتمان فلسفی آن

اهمیت  های کمخم و شد فقط پیچمی  ر بین جریانات مختلف آن دیدهی این نوع از استبداد دسراسر نظریه
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اجتماعی عینی جامعه بود که برای   -تفاوتی نبودند، بلکه فرآیندی طبیعی متأثر از معضالت سیاسیو بی

  مندقدرتحفظ و گسترش قدرت حاکمیت ایجاد شده بود. به همین دلیل است که مبارزات    چنینهمتوجیه و  

ها آشکار شد و اکنون  سیاسی نخست در زیر پوست جامعه تحقق یافت و سپس در کف خیابان -اجتماعی

نظام است.  تداوم  فکری در  معنایی -های  و  بی-سیاسی  استبدادی  حاکمیت  زیربنای  سردینیِ  وصدا 

بخشید.  ها حقانیت میها را توجیه و به آنآنچه  آن  ی ایران را تسخیر کرده بودند، یعنیکارکردهای جامعه

داد، و زندگی مردمی را که زیر  می  هایی اساسی وجود داشت که به آن حاکمیت شکلفرضپیش  چنینهم

 کرد. می  یک الگوی خاص در ظاهر مردمی شده بود سازماندهی

تاریخی  انداز  با یک چشم  تا  شد  خواهد  ادامه سعی  در  مقدمه  این  پدیده -با  نوع  اجتماعی  از  قدرت  ی 

در اعماق و در زیر    پیکر سیاسید نقد و بررسی قرار دهیم که برای ایجاد این سیستم غولاستبدادی را مور

گاه در عمق  شود ولیکن هیچمی  نگاهی انداختهسطح جامعه قرار داده شده است و معموالً اگرچه به آن نیم

خواه ایران به چیستی ی آزادیجامعهای است که هر بار  واقع همان مسئله به آن پرداخته نشده است. این در

رسد اکنون نیز  نظر می شود و به رسد با آن مواجه میستم و قیام، استیالء و استقالل، استبداد و آزادی می

با ضرورتی انکارناپذیر به همان نقطه رسیده است. از این رو برای رسیدن به این مقصود در ادامه، ماهیت  

ای که در اعماق جامعه توسط ساختارهای  و ابزارها و اهداف آن را به گونه  های قدرت استبدادیو مکانیزم

 اند به بحث خواهیم گذاشت. مختلف حاکمیتی شکل گرفته و حقانیت و مشروعیت یافته

 ها و اهداف ماهیت قدرت استبدادی، ابزار

با آرزوی تنها بودن به وجود ا دینی، زیرا در ماهیت  ویژه قدرت استبداد سلطنتی یآید، بهمی  هر قدرتی 

هایش را به او نخست  داند و در نتیجه با موانع دموکراتیک، که محدودیتمی  وجودی خود، خود را مطلق

کند. قدرت آگاهی فعال  می  ایستد، مخالفت و مبارزهمی  کند و سپس با نیرویی در مقابل آنمی  یادآوری

هیچ خدای دیگری را در کنار خود تحمل کند. به همین دلیل تواند  نمی  اقتدار است، مانند خدای اسالم که

شوند در قلمروهای  شوند، یا مجبور میهای مختلف قدرت با هم ظاهر میکه گروهاست که به محض این

بمانند و یا بالفاصله مبارزه برای هژمونی را آغاز کنند. هنگامی که در اوایل پیروزی انقالب    دیگریکمجاور  

ی کامل و  داد از قدرت خود استفادهمی  تبداد دینی به قدرتی دست یافت که به او اجازهبهمن دولت اس

دیده  های ستمهای محلی تسلط پیدا نکرد و قدرت ملیتی مناطق و قدرتقاطع کند تا زمانی که بر همه

قتی که دولت  دانیم، وگونه که میی خود قرار نداد، دست از سرکوب برنداشت. همانمعترض را تابع اراده

که  ی کافی برای انجام این کار قوی نبود حاضر به سازش با دیگران بود اما به محض اینهنوز به اندازه

کارگیری هیچ ابزاری برای گسترش قدرت و حکومت خود دریغ نکرد،  احساس کرد از به  مندقدرتخود را 
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کند، و اگرچه دولت سعی کرد ابزارهای قدرت را تا حد امکان  می زیرا اراده به قدرت از قوانین خود پیروی

 زیر پوشش آیات الهی پنهان کند لیکن هرگز نتوانست آن ابزارها را انکار کند. 

کند. وقتی از عموم مردم  شماری را زنده میشود، تصورات ذهنی بیی قدرت بیان یا شنیده میوقتی کلمه

گذارد یا به آخوند ت، گروهی به پادشاه مستبدی که تاج بر سر میشود که قدرت چیسایران پرسیده می

ای که فرزندان خود را  زدهدهد یا به والدین عصیانپیری که از بالکن مدرسه برای عوام دست تکان می

اندیشند. دیگرانی به یک گروه نظامی و مردانی مسلح که زنان معترض را در خیابان  می  کنندسرزنش می

های پوشالی که مشغول مبارزه علیه  اندیشند، و گروه دیگری به اسطورهمی  کنندشتم می و بتعقیب و ضر 

ی قدرت صحبت شود آن سخن  . بنابراین وقتی قرار باشد دربارهی خود در کشورهای خاورمیانه هستندسایه

سیون تعریفی از  که تعریف ما از معنای این واژه است مشروط خواهد شد. بسیاری از سیاچه آن همیشه به 

که برای  حالی شود، دری اجتماعی در کارکرد آن مسلم دانسته میبرند که ابزار برای سلطهکار می قدرت به

تر این  سازی بیشمثابه کارکردْ تعریف آن است. این نوشته در ادامه با شفافدیگران اطمینان از اطاعت به

تر بر نقد و بررسی  ، چرا که تمرکز و توجه این نوشته بیشکم از این تعاریف فاصله خواهد گرفتها کمواژه

ی قدرت که در این نوشته به آن پرداخته  مراتبی و قدرت استبدادی خواهد بود. بنابراین، نظریهقدرت سلسله

ی  آمیز ارادهعمل درآوردن موفقیت توانایی به» و از آن استفاده خواهد شد این تعریف را دارد: قدرت  

یا   انجام عملیفرد  یا  برای پذیرش عقاید  پیش  « افراد  با  تعریف  است.  این  دادن  قرار  فرض 

ی  توانند ارادههای زیادی میشماری از قدرت وجود دارند یا خواهند داشت که از راهخواهیم دید که انواع بی

ی فرد یا افراد را  ادهکه با کدامین هدف ارفرد یا افراد را به موجودیت و حرکت یا عاملیت درآورند؛ و یا این

توانند به هدف  متمایل به سراشیبی یا فروپاشی خواهند برد؛ و یا از طریق کدام راه و روش آن افراد می

ها مباحثی خواهد بود که در این چارچوب بررسی خواهد شد، و برای این کار ضروری  خود دست یابند. این

را در اشکال عمیق قدرت  بتوانیم  آن، و  های بهشیوه  تر خود، یعنیاست  امیال  اهداف و  کارگیری آن و 

بهمحدویت  چنینهم آن،  داشته های  آن  از  مفهومی صحیحی  دریافت  بتوانیم  نهایتاً  و  بشناسیم  درستی 

 باشیم.

بودن به چه معناست؟    مندقدرتجا باید مطرح شود این خواهد بود که در این چارچوب  پرسشی که این

که   دلیل  این  به  زمینهاوالً،  یا  و  محدودیت  دارای  همیشه  خود  اهداف  و  ابزار  در  پس  قدرت  است.  ای 

شمول تعریف شود. برای شفاف شدن این نکته  تواند به معنای فراگیر یا همهنمیدرستی  بهبودن    مندقدرت

دوندهمی ورزشکار  یک  مثال  درتوان  را  زندانی  زن ی  این  برای  بودن  ورزشکار  توانایی  گرفت.  دانی  نظر 

تواند به روح و روان و اندام او در زندان کمک بسیاری کند، لیکن این توانایی فیزیکی کمکی به رهایی  می

او از زندان یا گریز از روی دیوارها یا جلوگیری از دستگیری دوباره یا یافتن شغلی مناسب یا بازگشت دوباره  
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یی مناسب در رستوران یا نوشتن یک  به یک زندگی معمولی یا مشغول به تحصیل شدن یا خوردن غذا

فلسفی، و غیره نخواهد کرد. بنابراین، قدرت محدود به ابزار و اهداف آن است. این زندانی   مندارزشکتاب  

برای اهدافی نظیر حفظ سالمت روحی و جسمی خود در زندان دارد    مندقدرتدونده اگرچه ابزاری بسیار  

مثابه انسان یا در بودن انسانی او وجود  ای که در هستی او بهلقوهلیکن این قدرت در مقایسه با قدرت با

دارد فقط یک جزء کوچک است. توجه داشته باشیم که بودن فقط به دلیل بودن توانایی خاصی برای  

است که بخواهد چیزی تحقق بیابد و آن چیز به   مندتوانبودن نیست، بلکه زمانی این بودن    مندقدرت

ای  پایدار در مقاصد انسان مادیت پیدا کرده باشد. اما حتی فراتر از آن، قدرت از آن اندازهی تخیلی  مثابه

تراز با  اندازه و همتر است، چرا که قدرت حتی همخواهد عملی را انجام بدهد بسیار ضعیفمی  که انسان

ی  تواند دامنهاست بدین معناست که او می  مندقدرتگوییم فردی  می  مقاصد انسان نیست. بنابراین وقتی

شمار از افراد با نگریستن  را مادیت ببخشد که در این اراده اکثریتی بی  یافتهی تعمیمی ارادهوسیعی از گستره

تحقق   موضوعی که قابل  چونهمتوانند اهداف و آمال خود را در آن ببینند و شناسایی کنند و  به آن می

ها اشاره شد، انسان  این با درک کلیت توانایی این ابزار و اهداف، که در مثال باال به آناست بپذیرند. بنابر

 آن را به لحاظ مفهومی دریافت کند.  چنینهمتواند ماهیت قدرت را بشناسد و می

هایی  زمان قدرتهمها بسیار نیرومند است،  ای دارند، لیکن ابزار آنها اهداف محدودشدهبعضی از قدرت

ها بسیار محدود  که ابزار آن حالی تحقق است در ها در سطحی بسیار گسترده قابلود دارد که اهداف آنوج

  مندقدرتتحقق را دارد بسیار   گاه که تاثیرگذارترین ابزار و فراگیرترین اهداف قابلاست. لیکن انسان آن

ترین  مندقدرتآورند  می  دست  کنند بهمیها فقط هنگامی که چیزی را که اراده  است، به عبارتی دیگر، انسان

آوردنی را اراده کنند. به همین دلیل دستتوانند آن چیز بهای وسیع میخواهند بود و این چنین در گستره

ها و تعاریفی از قدرت متعلق به  جا از آن واژهاست که با قرار دادن این چارچوب نظری، این نوشته در این

دهد قدرت را در یک پیوستگی شود. این تعریف از قدرت به انسان امکان میآمد جدا میدیگران که در باال  

توانایی درک چگونگی   چنینهممفهومی درک کند و تنها در فضای اجتماعی از قدرت محدود نشود بلکه 

حقیقت  دست آورد. برای مثال، این یک   عملکردهای قدرت، هم در انسان و هم در موجودات دیگر، را به

ها نخستین روشی بوده است که حاکمان بدان  ی ذهن انسانتاریخی است که توانایی برای تسلیم گسترده

های نخستین که  توان مشاهده کرد که یکی از روششوند. در این چارچوب می  مندقدرتاند  وسیله توانسته

موجودات طبیعت و حیوانات بود.    واقع اهلی کردن دست آورند در  ها توانستند قدرت بهتوسط آن انسان

ی خود را با اعمال زور  گونه روابط توانستند تصویری بهتر از ارادهی اینواسطه ها به بدین ترتیب، انسان

بومی نیز  های زیستی توانایی در پذیرش محدودیتدست آورند، هرچند این قدرت به محدوده تر بهکم

بایست به  حرکت درآوردن این قدرت در درون این سیستم می هی انسانی برای بمشروط شده بود. جامعه
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احترام محیط آن  انباشتمی  زیست  فرگشتی  به خرد  و  آنگذاشت  اطراف  بیولوژیک  از  شده و محیط  ها 

بوم قدرتی قرار گرفته بود که این  کرد. در این توجه داشتن به خرد فرگشتیِ زیستنزدیک توجه خاصی می

دست آوردند،   زیست خود هماهنگی و تعادل به ها در درون محیطرد که انواع یا گونهکمی  امکان را فراهم

ها و امیال خود را در وضعیتی مطلوب  نخورده خواستبوم یا همان طبیعت دستبه عبارتی دیگر، در زیست

ی این فرآیند  هدهی این آموختن و پروراندن را متحقق کند، بنابراین انسان با مشابیاموزد و بپروراند و نتیجه

 توانست روشی برای فهم درک مفهومی را بیاموزد. 

توانست برای همیشه  شد، لیکن نمیمی  گرچه این الگوی هستی، بخش وسیعی از بودن انسان را نیز شامل

یافته و متمرکز  پیکر در شکلی سازمانی تاریخی یک موجود غولاین چنین باقی بماند، چرا که در این دوره

های  ت در محیط هستی پدیدار شد. این ساختار و دستگاه ایدئولوژیک و مادی که در اشکال اولیه نظاماز قدر 

پیکر اجتماعی  ی آن چیزی بود که آن را در آینده ماشین غولسلطنتی شکل گرفته بود نخستین نمونه

های  ی تمدنهترین معضل همپیکر بزرگنامیدند، و از همان روزهای نخستین سنگینی این ماشین غول

ها تبدیل  پیکر نه تنها زندگی روزمره را به مجازاتی سنگین برای انسانبشری شده بود. این ماشین غول

فرسای شکارچیان و کشاورزان  ی کار طاقتکنندههای روحی و روانی را که جبرانکرد بود بلکه آن پاداش

گاه به سنگینی ها در ایران باستان هیچنسانگران نیز بود بسرعت به حداقل رساند. این ستم بر او صنعت

های همگانی عمدتاً برای حمایت از ادعای الوهیت  ترین فعالیتدوران شروع آن، یعنی هنگامی که گسترده

و جاودانگی پادشاهان شروع شد، نبوده است. این هنگامی است که افرادی ظهور کردند که امیدوار بودند  

 چنین هم تری داشته باشند، و  نتیجه زندگی مرفه طور کامل اعمال کنند و در هی خود را بر دیگران باراده

بهبیش برای  موجود  ابزار  تنها  منظور  این  به  و  کنند  فرماندهی  دیگران  بر  اهداف   تر  آن  آوردن  دست 

مطرح  های دیگر بود. بنابراین موضوعی که پس از آن برای حاکمان  کارگیری کار بدنی و اجبار انسانبه

ها بود.  ها برای رسیدن به اهداف خود و به تبعیت درآوردن آنی آن انسانشد همانا چگونگی اجبار اراده

توانند به صورت خالقانه  ای هستند، قادر به انطباق حداکثری خود هستند، میالعادهها موجودات خارقانسان

زدن   ست که در مجموع برای حاکمان افساریا در قالب وظایف شبیه ماشین تنظیم شوند. به همین دلیل ا

گونه که تاریخ   واقع، همان های وحشی بوده است. درزدن به گاومیش ها بسیار سودمندتر از افساربه انسان

بود که  سلطنت نشان می آن  بر  پادشاه متکی  بزنند، چرا که قدرت  افسار  را  بهتر است که هر دو  دهد، 

دیگران شروع به عمل کنند، با یک کلمه به ارتش فرمان بدهد، با یک  دهد،  می  زمان که او فرمانهم

 ی دار است اعدام کند یا ببخشد. کلمه قوانین را تغییر بدهد، و با یک کلمه مردی را که روی چوبه

شود قدرت توانایی وادار کردن دیگران به انجام کاری است که در غیر این  گونه که همیشه گفته میهمان

انجام ایننمی  صورت  ی بعد اجتماعی قدرت بسنده  مندان بزرگ تنها به مطالعهی اندیشکه همهدادند. 
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سلسلهکرده قدرت  ساختار  هیچ  است.  دلیل  همین  به  است اند،  شده  عملیاتی  هزاره  این  در  که  مراتبی 

اندازه  نمی این  تا  اعمال    مندقدرتتوانست  بازدارندگی  یا  کردن  مجبور  توانایی  اگر  را انسانباشد    ها 

یا حملداشت. قدرت گاومیشنمی از  ها در شخم زدن مزرعه  برای حمایت  نتوانست  ونقل غالت هرگز 

ها حتی به صاحبان آن حیوانات نیز  ی افراطی روحانیون یا پادشاهان کافی باشد به همین دلیل آنگرستم 

ا برای رفع نیازهای انسان به بازار بیاورد، های خودکار ر افسار زده بودند. اگر حتی زمانی بشریت بتواند ربات

و توسط چنین ابزارهای تخصصی توانایی انجام کاری کامل و جدا از عملیات انسانی را داشته باشد، هنوز  

واقع، با میزان خدمت   کار تبدیل کند. درها را به خدمتهم هر حاکمی که باقی بماند، ناگزیر است تا انسان

ی  شود. به این ترتیب، همهمی  ای به چیزی همانند یک ابزار تبدیلطور فزایندههبه قدرت، ذهن انسان ب

ها در تاریخ بشری مشروط به سیستم کنترل بر رفتار دیگران و پیکربندی مجدد جهان طبیعی برای  قدرت

تری داشته باشد، شخص دیگر  برآوردن نیازهای صاحبان آن قدرت بوده است. حاکم هر چه قدرت بیش

تر خواهد بود. هر چه تعداد افرادی  ی بین مقاومت و اطاعت او کمبردارتر عمل خواهد کرد و فاصلهمانفر

قابل رفتارشان  بیش که  است  کرد،  کنترل  کنترل  کامل  طور  به  را  رفتارشان  بتوان  چه  هر  و  باشند  تر 

امندقدرتکننده  کنترل توانایی  از  مانع  انسان  امیال  اگر  بنابراین،  است.  ارادهتر  این  نجام  در  او شوند،  ی 

 ی آن امیال قدرت ندارد. صورت بدین معناست که آن انسان به اندازه

ی شیمیایی طور که دو مادهپس قدرت در پتانسیل نیست، بلکه در عمل و مادیت یافتن نهفته است. همان

طور فعال ترکیب  که به زمانیانفجاری ممکن است قبل از ترکیب پتانسیل باالیی داشته باشند، لیکن تا  

برای تشریح  برای تحقق انفجار نیستند.    مندقدرتها در واقعیت تحقق نیابد،  نشوند و مخلوط مناسب آن

یکی فردی بازمانده از خاندان  را بررسی کنیم،    ی ذهنیفرضیهاجازه دهید دو    این چارچوباین مفهوم در  

ای  در گوشه  یشاهی فرد بازمانده از خاندان پاددر فرضیهفرضی.  کارگر  دیگری یک  و  در تبعید    یپادشاه

م جهان  بی  هآلودخوابفرزندی  توانیم  یاز  از    سوادو  پسری  کنیم،  تصور  که   پیشین  یپادشاهبقایای  را 

اماندارددر قدرت    یتیحاکم  یهیچ تمایلی به ایفای نقشظاهر   به  ی پادشاهمدعی  حال، اگر این   این با  . 

می را    د توانبخواهد  خود  رسانهمخالفان  قدرتاز طریق  و کمک  عمومی  منزوی های  جهانی  کند،   های 

خدمت بگیرد و با   خود به  های را برای برآورده کردن خواستهها  خصوص سلبریتیبهتواند هر شخصی  می

آیا این  . های خود کندهای را تسلیم خواستکنترل کند، و هر ارادهها را  ای نان و شهرت آندادن وعده تکه

،  نکند  ییاجرانیز  هایی را  تصمیم بگیرد که چنین دسیسهبا این فرض که  حتی  نشده،  پادشاه  فرد که هنوز  

زیرا ساختارهایی وجود دارد که به طور  است    مندقدرت؟ او  نیست  مندقدرتو در پست پادشاهی قرار نگیرد،  

.  دهندمی  آن اراده را کاهش  ی یافتهنتحققکامالً    ایجو نت  یهپادشاآن مدعی    یهفعال شکاف بین میل اراد

او    ی ساختارهایی برای تحقق ارادهحال   هر در،  دهد یا نانجام دهد    یعملآن    یبرا   یپادشاهمدعی    خواه
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چه  فرضی  کارگر  .  را تصور کنیمفرضی کارگر  یک  در مقابل، اجازه دهید    انجام وظیفه است.آماده و منتظر 

که  کند یا اینمطالبه  را  حکومت کردن  ، چه میل به  نکندخود عمل کند یا    ی بگیرد به نفع ارادهتصمیم  

برای او در  ،  است  ساختن یک ساختار واقعی با قدرت دوگانهواقع تا وقتی ناتوان از   در،  فقط کارگری کند

تفاوتی   دلیل  کند.  نمیعمل  فداکاری فوق  کارگران،  ناتمیزه شدبه  برای  العادهباید تالش و  اجرا  به  ای 

و   بهخود    یارادهدرآوردن   بگیرند  دهندکار  جداماندگی    کارگران این  .  انجام  از  درکی  ساختار  با  یک  از 

آورده و انباشت   گردخود  یارادهبه اجرا درآوردن    برای را  العادهفوق ی گسترده، باید دانشطبقاتی  همکاری 

و نتایج  ها انسان یشکاف بین ارادهحفظ برای که  ی موجود استساختارهاوجود دلیل به  همانااین  کنند.

ه این  . بشوندمی ناکارآمد متوسل    خشونت و سرکوب و یاو به ابزارهای    ایجاد شده است  اجتماعیمطلوب  

ببینیم که  ترتیب، می با  ی کارگریاعضای جامعهتوانیم  های ممتاز و  کسانی که در موقعیت  در مقایسه 

 . کنندضعف رقابتی شروع  یک نقطه  ید از، بااندگرفتهاقتدار قرار 

باال ارائه شد روشی برای  آن دهی  سازمان. یعنی  است  ی کارگریجامعهکردن    مندقدرتشناخت  چه در 

و    ی کارگریجامعه  ی ارادهروشی که شکاف بین    یتوسعهمثابه  به  شدهآمادهپیشارگانیک ازساختارهای  

حال،   این با .  تغییر انقالبی است یک  شرط ضروری برای  این در واقع یک پیش.  دهدرا کاهش  مطلوب  نتایج  

ادعا  افرادی که  دادن  کنند  می  هستند  استها  فرضپیشاین  قرار  نتیجه.  اقتدارگرایانه  های  گیریاگر 

نبود، چنین    ی هوشیارانه مهم قرن گذشته  پردازان  نظریه  از  ندا  هاییفرضیهبرخی  پرداختن  شت.  ارزش 

دلیل اهمیت و   است. به  « اقتدار  یدرباره»  یدر مقالهاین ادعا از فردریش انگلس    ترین موردبرجسته

است   مارکسیستی، ضروری  کالسیک  آثار  در  او  کنیم.  بازرا  قدیمی  نظریات  این  جایگاه  اینگری  ن  در 

به معنای ایجاد یک اقتدار جدید است، زیرا    ی کارگریجامعهکردن    مندقدرتشود که  استدالل گفته می

نظر   باید درما  . اکندی دیگر  طبقهخواهند که خود را تسلیم حکومت  حاکم قبلی می  یها لزوماً از طبقهآن

اگر  بورزد.  بر گروهی دیگر قدرت    قرار است  نیست کهخاص  یک گروه  قدرت  اقتدار فقط  داشت که این  

فقط به  سرنگون کردند  خود را    انی که ارباب یاهشدیم به این نتیجه برسیم که بردهمی  طور بود، مجبور این

درست  که البته حقیقت   حالی ها بودند. دریعنی حکومت برده  قدرت   دنبال تبدیل شدن به یک مرجع جدید

طلب و  ی شهروندان عدالتها انتقال قدرت به همهداری خواست آنل برده، چرا که با انحالبرعکس است

خواهد  میخواستی است که ی که در اندیشه و نظریات فردریش انگلس است همان اقتدارخواه بود.  آزادی

و این دقیقاً همان    ،وجود داشته باشدمراتبی و طبقاتی  سلسله  باریک حکومتی چنگال  ها  دستان انسانبر  

 بودند. چیزی است که بردگان با لغو بندگی خود به دنبال پایان دادن به آن 

اندازهقدرت   تحمیل    کند. می  واگذارتری  افراد کم و کمتنها به  قدرت را  انحصار  اقتدارگراست که  ای  به 

دقیقاً    یجامعهاز سوی  انقالب  کردن یک   از  کارگری  بردن چنین قدربه معنی  مراتبی و  ت سلسلهبین 
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مراتبی  سلسلهانقالب برای از بین بردن قدرت  ، این  بنابراین.  است حاکمیت استبدادی  علیه سرکوب    یشورش

  یجامعه  مجدد آن در و توزیع  حکومتی  محدود  قدرت از دستان یک گروه  حذف انحصار    ؛ استبدادی است

به این  این انقالب  البته  .  استدیده  ستمهای  و کشاورزی و زنان و جوانان و شهروند مطلع و ملیتکارگری  

رسمیت   بهچنین اقتدار ضمنی فراتر از  اعمال    .اعتماد نکنیمجامعه  به دانش متخصصان  مثالً    معنا نیست که

ی کارگری یا شهروندان  جامعهعموماً فراتر از دانش    اناین موضوع نیست که دانش متخصصشناختن  

ها اعطا شده باشد، یا نشان افتخار دانشگاهی که به آن  پستهرگونه  .  استمطلع در یک موضوع خاص  

تمایل به    یدهنده، چنین احترامی نشانچنینهم.  کندمی  تر و نه مخدوشنه بیشها را  حق احترام به آن

ای را دارند که در آن  نقالبیون آرزوی ایجاد جامعهبرعکس، اکامالً    .تداوم انحصار در آن تخصص نیست

بنابراین  در اختیار همگان قرار بگیرد.  در برج عاج، تخصص آزادانه و عادالنه  ها  انسانداشتن   به جای نگه

داری  استبداد سرمایهکارگری که به دنبال رهایی خود از بردگی سیستمی    یکه بگوییم جامعهبه جای این

کارگری    یاست که بگوییم جامعهاین    صحیح جدید است،  قدرت  است، در پی تبدیل شدن به یک مرجع  

یافته است و اکنون قدرت  کشاورزان و صیادان و دامپروران و معلمان و پرستاران و غیره همبستگی  با  

 کند.می  دنبال نوع جدیدی از ساختار قدرتر درهایی خود را 

فراتر از  بسیار  درون خود را با قدرتی  عناصر  که    است روابط اجتماعی و مادی  همان  ساختارهای قدرت  

کنفدراسیون افقی شوراها یک  توان گفت که  می  به همین دلیلدهد.  احاطه و پوشش میابزارهای فردی  

ی  اندیشهحتی یک  و یا  یک ساختار قدرت است،    دیگریکبه  یک گروه وابسته  یا  ساختار قدرت است،  

هر یک از این ترتیبات، به هر حال، افراد را با قدرتی    باشد. حاوی نوعی ساختار قدرت    تواند می  ی انقالب

ای  به دنبال دستیابی به رابطه  این افراد  ، لیکندهدمی  در درون خود قرار  یک فرد مشخصفراتر از میل  

، و اجرای  همگانی  توافقو  غیرمتمرکز با تکیه بر قرارداد اجتماعی،  و  ،  از نوع افقیبا ساختار قدرت  برابر و  

قدرت  ی  ی کارگری مسئلهجامعهطور نیست که انقالبیون   ایناگرچه  نابراین،  است. بجمعی   اعمال دسته

با این  .  کنندمی  متمرکز یا استبدادی را رد مرکزیشدت قدرت  به  برعکس  بلکهرا در این چارچوب رد کنند  

به هر حال، اقناع  .  توان قدرت را واقعاً از بین بردنمی  هرگز  اهیم حال باید گفت که با استفاده از این مف

قدرت جمعی است، حتی استفاده نیز نوعی قدرت است، اجماع  نیز نوعی  قدرت است، علم  کردن نیز نوعی  

 . قدرت است ه شد گفتدر باال طور که هماننیز ار از ابز

در  یا  کند  بازتوزیع  یا خود را  تواند  نیروی انسانی تنها می  ی حیات،هاگونهانواع  در غیاب گسترش کامل  

یافت.  کاهش  صورت   این غیر این دقیقاً  خواهد  است که  ساختن یک ساختار قدرت    یانگیزههمان  اما 

در بین عمل آن   - اندیشهو  شود  گرفته ایجاد میقرار هم کناری کارگری و شهروندان مطلع و  جامعهتوسط  

ضرورتاً  میزبان خود  بدن  شبیه نوعی سرطان است که در داخل  شده  درت متمرکزیابد. قمی  گسترشها  آن
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خیم ، چه خوشبودن  سرطان، و به دلیل  به وجود آمده باشد  آنسیستم    بخشی ازهای نادرست  از عملکرد

انحراف    ی پایهقدرت مطلق، که بر.  و چه بدخیم، توموری است که باید از بین برود یا از بدن جدا شود

های مقاومت در برابر ظهور مجدد  شده است، باید منحل شود و سیستم  ایجادهای دیگر  انسانگرایی  مطلق

ها  ، باید حالتندکار موفق شو  ایندر    ندبتوانانقالبیون  که  . اما برای ایندداده شونقویاً توسعه  ایجاد و  آن باید  

بشناس را  آن  رفتارهای  بو  مورد  ند.  در  دهید  اجازه  جلوبرندهنابراین  بزرگی  نیروی  سرطان  یعنی این   ،

 .صحبت کنیم حاکمیت استبدادی،

 های قدرت استبدادیمکانیزم

متمرکز، قدرت  ساختارهای  به  اشاره  آنمعموالً    هنگام  که  دارد  وجود  تمایل  را  نوعی  یا    «ماشین» ها 

بندی آن با  جمله، و  با این حال، معموالً استفاده از این استعاره همراه با برخی اغماضیم.  نامب  «سیستم»

ها  از این استعارهرایج    یاستفاده  ینتیجهها  اینشاید  و  پیوند خورده است،    از طغیان   اندیشینوعی ساده

چیزی  مراتبی  ساختارهای قدرت متمرکز سلسلهاز  درک  این  باشد.  پنجاه    یجنبش دانشجویی دههتوسط  

استعاره یک  از  نیستتقلیل  یبیش  اگرچه  گرایانه  که  این  .  است  قدرت  تجسم  درست  ساختارهای 

  وسط آن ساختار قدرت انجام و اعمالی که ت  شود،می  متحقق  انهآگاهانسان  از طریق    فقطمراتبی  سلسله

و  ایجاد نظم  برای  اما    ،استساختار  شده در درون آن  های فردی انباشتهکنشی  شود در واقع نتیجهمی

ی  دهندهتر شوند تا خود تشکیلنزدیک و نزدیک دیگر یکها باید به انسانواقع   آن دردرونی در انضباطی 

تبدیل  ها فردیت آنترتیب به تدریج  لیکن بدین. بشوند که ساخته خواهد شد  یماشینآن  یسازنده ی اجزا

یک واکنش   شکلای به  ها به طور فزایندهو کنش آن  ،شودمی  مراتبینیازهای سلسله  یزیرمجموعهبه  

گونه باید باشد، بلکه که البته این، است یک عمل انتخابی فردی مثابهنه بهین و اشود، می انجامیافته نظم

به حذف آن  است که  مراتبی  واقع دقیقاً ساختارهای قدرت سلسله در انتخابی فرد  تمایل  دارند.  عمل  را 

اسیونی مکانیز مخالف  بینی بودن  پیش بینی بودن است و غیرقابلپیش انتخاب فردی به معنای غیرقابل

این نیست که بگوییم خود ساختار قدرت دارای آگاهی    جادر اینالبته منظور  باشد.  اعتماد   قابلباید    است که

کنند، بلکه  نمی  هدایت  یمهمدر حد  که کسانی که کنترل ماشین را در دست دارند آن را  و یا این  ،است

  ی اراده  داردامکان جا که و تا آن ، یک هدف ساخته شده است در جهت ماشین تاکید بر این است که خود 

ولیکن    کند،می  تبدیلخود  ها را به اجزای عملیاتی  و آن  دهدتغییر میاکثریت افراد درون خود را با موفقیت  

 . عمل خواهد کردکند می که منطق آن ماشین ایجاب یطبق دستوراتحال خود آن ماشین  هر در

، که  سرمایهکتاب  ویژه در  ، بهی این موضوع نوشته استکرات دربارهبهدر آثار خود  مارکس نیز  کارل  

 تقلیلری جریان و انباشت سرمایه  امجهمانند  به چیزی  را  آگاهانه خود  دارانی که  سرمایهکند »اشاره می
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سرمایهدهند  می اراده    که   یافتهشخصیت  یبه  و  آگاهی  میاست  دارای  درون  کارگزاران    «شوند.تبدیل 

از دستورات دادههای آن هیچی رتبهدر همهمراتبی  های سلسلهنظام   مل ی آن سیستم عشدهگاه خارج 

عهده دارند. چرا  ی عملکرد اجرایی و اداری آن را بههایی که وظیفهجمله مدیران و تکنسین ، ازکنندنمی

کنند  اگر  که   آن عمل  اجازهبرخالف  دا  یدیگر  در  را  فعالیت  درداشتنخواهند  خل سیستم  و  صورت   ، 

های  ها محدودیتیا علیه آنکند  تنبیه میاقتصادی  های  مجازاتها را از طریق  ین سیستم یا آنسرپیچی، ا

های بزرگ  که مایل است خود را به شکل مورد نیاز ماشینرا  انسان دیگری  یا    کند،می  اعمالاجتماعی  

قدرت  هایی که  آنحتی  کنیم که  مشاهده میه این ترتیب،  آورد، و بتغییر دهد به استخدام درمیاجتماعی  

دارند دست  در  قالب  بایست  می  را  ادستگاه  های  خواستهدر  دهند.  شکل  تغییر  را  خود  مسیر  قدرت  ین 

  آن نیز انتحاری  برای صاحبانحتی  بلکه  خود  ها نه تنها برای قربانیان  قدرت  ی مهه  غیرشفاف و پنهانی

در تقابل با احساس واقعی انسان  این فکر که باید برای دستیابی به هدفی زندگی کرد که  است. بنابراین،  

را    فهم است و به مرور زمان حتی صاحبان قدرتقابلاست معنایی ندارد و حتی برای خود انسان نیز غیر

کند، به این دلیل که همه را مجبور کرده است که تابع قدرت او بشوند که همان  می  به ماشینی مرده تبدیل

وجود دارد که برخاسته    به شبحیچیزی شبیه  ها  ی قدرتطبیعتِ همهدر  ی اوست.  تبعیت مکانیکی از اراده

که  به شکل ثابتی    گیردقرار میس  است و هر چیزی را که با آن در تما قدرت  خود    ات توهمتصورات و  از  

بمیرد ها  زندگی در آنذرات  آخرین    که آنحتی پس از  ثابت  این اشکال  .  کندمی  همانند خود است وادار

ای در درون جنینی است نطفهمانند  چرا که این شبح    دهند،همیشه در این شکل به زندگی خود ادامه می

 داده است.  که خود را در اختیار تاثیرات آن جنین قرار 

نظریه در  مارکس  ازخودبیگانگیکارل  است. »نویسد  می  ی  نوعی  ماهیت  دارای یک  دریافت    «انسانیت 

خواهد به میل خود تولید کند لیکن می  مفهومی مارکس از آن ماهیت نوعی انسانیت این است که انسان

درستی  بهشود. و می ها، و ناتوان از کنترل بر عمل تولید خود، از آن ماهیتِ نوعی بیگانهبا وجود محدویت

این حقیقتی است که انسان تمایل دارد که شرایط برای تولیدات خود را خود کنترل کند لیکن مسئله فقط  

ی  پذیری و توانایی ذهنی برای درک مفهومی یک آیندهی تطبیقواسطهنسان بهتولید نیست، بلکه اساساً ا

ای ساخته نشده است که قرار باشد به هر قیمتی تحت نظم و انضباط درآورده  مرز به گونه و آزاد بدون حد

د  های بیولوژیکی خود فراتر روتواند حتی از محدودیتشود. این بخشی از طبیعت ذاتی انسان است که می

شده   داده ی مرگ شود. انسان انضباطدست آوردن اهداف مورد نظر خود آماده و در صورت لزوم برای به

کار شدن زیردست قدرت به معنی تبدیل شدن به  شده است، و خدمت توسط قدرت به معنی انسان محدود

با حقانیت ملی،   عنصر یک چیز با هدفی خاص اما بدون معنی برای او است. انسانیت میلی به برده شدن

یا بدل شدن به سربازی با حقانیت قرارداد کاری یا کارگر مزدی یا کارگر ماشینی ندارد، اگرچه او را هنوز  
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چنان انسان بنامند اما در عمل و تجربه شباهتی به انسان نداشته باشد. انسانیت در طبیعت خود میل به هم

بی به و حدآزادیِ  و  بودن،  میل  مرز  طبیعی  آنصورت  دارد،  آزادی  مقاله  چنانبه  در  مارکس  آزادی  که 

آزادی»نویسد  می  مطبوعات علیه  انسانی  دیگران نمی  هیچ  آزادی  علیه  نهایت،  در  حداکثر    جنگد، 

 «جنگد.می

مراتبی فقط تحمیلی بودن آن است و تا وقتی قدرت متمرکزشده وجود داشته باشد  دلیل وجود قدرت سلسله

افزاید. این قدرت دشمن آزادی انسان است، چراکه  چنان بر قدرت خود میمرگ همتا هنگام سقوط یا  

رفته در خون، و تازیانه و   انسان آگاه را به ابزار ناآگاه، و نیرویی برای رنج و درد، به چیزی غلطیده و فرو

. دقیقًا به این  کندمی  روند، تبدیلسوی قبرستان میهایی که بهزنجیر در دست، خودکارهای مطیع و تابوت

سلسله قدرت  که  تودهدلیل  زندگی  قربانیمراتبی  مردم  را طلبهای  نمیمی  شده  بهکند  چیزی  جز  تواند 

از شیفتگان خود که یک فرقهباشد و ضرورتاً توسط حلقه  طلبموجودیتی مرگ را تشکیل  ای  ی مرگ 

خوبی مشاهده کرد که در  مانی ادیان بهتوان در کتاب آسمی  شود. این رامی  دهند عبادت و محافظتمی

خواهد تا برای عبادت و حفاظت از او دست  از شیفتگان خود می  مندقدرتهر صفحه از آن خدای جبار و  

کتاب این  کلمات  در  بزنند.  جنایت  آسمانی چهرهبه  ماشین  های  این  واقعی  تپیکر  غولی  وصیفی که  با 

انسان  ماهیت  خوبی و آشکارا  به  واساساً    لیکن  ،غییر یافته استهای آن تغییر کرده و حجاب آن تاستعاره

پیکر است،  این اساسِ ماهیت این ماشین غول  .دهد مراتبی را نشان میقدرت سلسلهخواهی  خون  قربانیِ 

ی بزرگ با پوستی رنگارنگ پنهان شده است، هرچند خوار که اکنون درون یک جعبهیک متعصب انسان

مراتبی انگلی است که  آن ساخته شده بدون تغییر باقی مانده است. ساختار سلسله  اهدافی که در درون 

ی  کنندهناشی از بدبختی انسان و سرافکندگی و بردگی اوست که برای تبدیل شدن انسان به یک مصرف

 همیشگی ساخته شده است. 

فرقه این  دراما  حرکت  به  چیزی  چه  را  مرگ  تودهمیی  چرا  خودآورد؟  مردم  آن    های  نیازهای  به  را 

تودهچسبانده چرا  دیگر،  بیانی  به  نمیاند؟  قیام  آن  علیه  محروم  ماشین های  این  همیشگی  پیام  کنند؟ 

سازی از خود این ماشین است، و همانا این عقیده است که این ماشین به دالیل ماهیتی  پیکر اسطورهغول

توانند با آن مخالفت یا در  ها نمیاست که دیگر نظاموجود آورده   مقاومت است و نظامی را بهقابلآن غیر

درستی آن طلسم جادویی  بهمقابل آن بایستند، و در تحلیل نهایی این نظام برای همگان سودآور شده است.  

کند. در طول  خود می  پیکر را مجذوبها و هم قربانیان میلیونی این ماشین غولکنندههنوز هم کنترل

گرایانه اقتصادی درون جنبش انقالبی پدید آمد و این  اندیشی تقلیلدئولوژی چپ، یک سادهتاریخ معاصر ای

پنهان کرده بود.    «ماتریالیسم» ی  جنبش را بسیار تضعیف کرد، که برای مدتی طوالنی خود را تحت مقوله

ست که  این اندیشه بر این اساس استوار شده بود که برای شناخت نیروی محرک یک جامعه تنها کافی
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اندیشه انسان وجو و کشف کنیم، چرا که  ها جستروابط اقتصادی و مناسبات تولید را خارج از عقاید یا 

های اقتصادی برمبنای  ها فقط پوششی بر ساختارهاست تا حرکت تضادهای واقعی را که پایهعقاید انسان

یت و تقابل ایدئولوژی یا ساختار.  گیرند حجاب بزنند، به بیانی دیگر همان بحث قدیمی اهمها شکل می آن

اندیشانه بود، چرا که نیروی محرک جامعه قدرت است و قدرت  ساده ایتوجهیلیکن این تفکر فقط کم

عملکرد دریافت    چنینهمهای تولید و توزیع که توسط ساختار تجسم یافته است نیست، بلکه  فقط مکانیزم

انداختن این باور بوده است که ساختارهای   واقع هدف، جا در   ها نیز است.و ادراک ذهنی و انتظارات انسان

گرفتن   نظر هاست بدون دری اختیارات آنرا که بالقوه در حیطهچه  آن  توانند امکانات موجود یامی  قدرت

ها در جهان  ی قدرتدخالت ذهنیت انسان متحقق کنند و  این همان موضوع اصلی و تالش واقعی همه

 است. 

  اند و هرگز یگر درست همانند یک زن که باور دارد زنان محکوم به زندگی در نظام مردساالر شدهبه بیانی د

که آشکارا به این معناست که او با موفقیت توسط نظام مردساالی کنترل   توانند از آن رهایی یابند ــنمی

جا حاکمیت توانایی خود او را به کار برده است تا زنان را از هرگونه عملی برای رهایی  شده است. در این

  اند آن چیزی که هایی متقاعد شده به این معناست که انسان  چنینهمخود ناامید کند. از سوی دیگر قدرت  

ی یک ساختار قدرت نیز باید باشد. این نوع از قدرت و ماندگاری تمام  خواهند همانا انجام ارادهها میآن

ترین نوع قدرت است. زمانی که جماعتی متقاعد شده باشند که درد  های ذهنی معموالً مخرباین نگرش

توانند خود  می  چنین هما  هها توسط دستگاه قدرت هم الزم و هم صحیح است، متعاقب آن، آنو رنج آن

را مجبور به اندیشیدن و عمل برخالف عقالنیت کنند، و سپس به صورت فعال به بخشی از یکی از عناصر  

تنیده ی درهمی این ماشین قدرت بدل شوند و خود را از انسانیت تهی کنند. این گسترهپیچیده و گستره

خود نامید. این رفتارهای   ورزی بریه برای پذیرفتن قدرتی توجی ماشین قدرت یا فلسفهتوان اسطورهمی  را

الیسم و ماتریالیسم جدا شده  چنین غیرعلمی از واقعیت مادی توسط دوگانگی غیرواقعی ایده ذهنی که این

گونه  است. همان های استبدادی نقش بسیار پراهمیتی را ایفا کردهاست در تحقق و تداوم و کارکرد نظام

رانی خود را با توسل به ارعاب و  نظامی حاکم -ایم حاکمیت استبداد دینیی گذشته دیدهکه در چهار دهه

ستبداد تا حد زیادی از طریق تهدید و  ابود که  کارگیری خشونت و زور اعمال کرده است. این روشی  به

پیوند  در  حاکمیت ند. روشرا حفظ کداری تجاری و نظام سیاسی سرمایهنظم توانست استفاده از خشونت 

دهی  از طریق توافق برای سازمان  تجار و مالکین بزرگو  امنیتی از یک سو   -ها نیروی نظامیدهبین  دادن  

سرکوب    ینیروها کارگیری  بهو    تحقق برای    علنییک تمایل  واقع بیان   در،  از سوی دیگر  و اعمال خشونت 

. اما آن  بودو اعمال استبداد با دستورات والیت فقیه   ت شیعهروحانیداری و  نظام سرمایهنیازهای  رفع  برای  

ی ترس از  به واسطهصرفاً    های مردم را شود این است که این روش تودهمی  تر به آن توجهچیزی که کم
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ها را چنان تغییر داده بود که احساس کنند که خودشان  کار نکرده بود بلکه آنخشونت، بدل به مشتی خدمت

 هی هستند.بخشی از یک نظم ال

بینی دینی  به همین دلیل، مادامی که این نظام استبداد دینی در قدرت است باید خطر ایدئولوژی و جهان

ی فلسفه توجیه در نظام استبداد دینی این مفهوم بود  آن را شناخت و آشکارا به نقد کشید. نخستین پایه

لهی بوجود آمد. سپس این نظام مفهوم  ی ابا خواست و اراده  58مراتبی کنونی در سال  که نظام سلسله

ی الهی را ساخت و هشت سال کشتار میلیونی را از طریق آن توجیه کرد. سپس حمله و  جنگ عادالنه

ها و احادیث مقدس  دخالت در کشورهای منطقه را با همین مفهوم دینی همراه با تفسیرهای جدید از کتاب

ناپذیری و  کید بر فروتنی و شکیبایی امت شهیدپرور و انعطافها با تااسالمی توجیه کرد. و عالوه بر این

طور علنی  جانبه را آغاز کرد و گسترش داد. تمامی سران حاکمیت بهقاطع بودن حاکمان، سرکوب همه

ی اسالمی بدون نابرابری و بدون مالکیت خصوصی حرام است و وجود نخواهد  اند که یک جامعهبارها گفته

گونه فهمید که نابرابری و مالکیت خصوصی بدون حضور ایدئولوژی   توان اینر میداشت، به بیانی دیگ

حاکمیت و دین اسالم در جامعه وجود نخواهد داشت. مطمئناً پذیرش مردن انسانی از گرسنگی در کنار  

برای جامعه تحملمدیران ثروت به آنمند فاسد حکومت اسالمی  از سوی قدرتی که  نبود مگر  ها  پذیر 

ارادهگومی و  خواست  این  ثروتید  و  فقیر  باید  جامعه  در  که  است  خداوند  دیگر ی  از سوی  و  باشد  مند 

نباشند چرا که در آخرت این وضعیت تغییر خواهد  ها میزمان به آنهم سران  کرد. اما  گوید که نگران 

به یک مفهوم خاص  فقط  ای  برای انجام چنین وظیفهپنداشتند  می  در این فکر اشتباه کردند که  حاکمیت

وقفه برای افزودن و تداوم  تعقیب بیدر  ها  که آن چرا   است،یعنی خداوند در باالی پیامبران و فقه نیاز    دینی

ی ماشین قدرت  آسای خود این اسطورهخوران اکنون به اهمیت غولحاکمیتی، تلوتلو  اقتدارو جاودانه کردن  

 اند. مراتبی قدرت برخورد کردهام سلسلهریختن و کوبیدن ایدئولوژی هر نظهمدر به

دیگر  یکی  ی مردم است نیز  که مدعی است دولت نماینده  یوشهای لیبرال راز سوی دیگر، در جمهوری

دولت  نه تنها به    و حاکمان،  شهروندانسازی متافیزیکی بین  ، زیرا از طریق معادلاستتوجیه  های  روشاز  

مراتبی  های سلسلهاین نوع از نظامند که سزاوار  ارسمی  این باور  به را    بخشد بلکه شهروندان میمشروعیت  

وجه تنها با این ابزار عمل  هیچها هستند. اگرچه، این روش بهآن  گاننمایندهمان  ها  هستند زیرا حاکمان آن

 این چنینکند و  می  دگرگونمدرن همه چیز را  یا حتی نیمهمدرن    ی داری در جامعهمنطق سرمایه  .کندنمی

فلسفهمجموعه از  ایدئولوژی  ای  مانند  توجیهی  کار،  ریاضتی،های  اقتصادیشایسته  اخالقیات    ،ساالری 

ناهم دیگر  گون،فردگرایی  بسیاری  را  نظم    ،و  ماشین  کالن  سرمایهمی  حفظاین  طریق  کند.  از  داری 

چیزی شبیه  جوامع را به و این چنین کند، و کاال تولید می االهیاتاز جهان،   اشهگرایانتقلیل سازیریتصو

و  کاالهای    انبار و  می  تقسیم  شخصیرقابتی  این    زمان،همکند،  کجاز طریق  از  تحریف  شرایط  فهمانه 
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درت  قدر موقعیت اعمال  را در ساختارهای قدرت موجود  نظام  اجتماعی انسانی، استثمارگرترین بازیگران  

را با چگونگی این  ها  آن  بایدکارگران  درون  آگاهی طبقاتی اقتصادی  فرآیند پرورش  نابراین  بدهد.  می  قرار

اقتصادی    مالکان برای نیازهای  ها را  داری آگاهانه آننظام سرمایههای ماشین  دندانهواقعیت آشنا کند که  

مراتب  سلسله.  این حال، نباید به همین جا بسنده کردکرده است. با  منضبط  را  ها  و آنیت گذاشته  محدوددر  

برای نظم بخشیدن به  داری  نظام سرمایهماشین  کالناین  نگر  ناشی از نیازهای کلکه  طبقات اقتصادی  

ی  در محدوده یک تالش  تنها    ،غیرقابل دفاع استقدرت  و  تر  بیشزندگی اجزای انسانی آن و انباشت قدرت  

ناپذیر  جدایی  ییاست، اگرچه جزکل نظام حکومتی  یک سیستم در بازخورد  صرفاً   . اقتصاد ستنی اقتصادی 

 . چرخدمی کارگران فعالیت و ی کار گردهاست که بر اجتماعی موتور بزرگ از 

ایران   فلسفهیتجنس  برتریدر  دینی  محوری    یی یک  استبداد  زیرا ساختارهای  نظام  است،  توجیه  برای 

  ی خوردهفریب  ستیز زنتوانند در پیروان  می  گراییذهنی ایدئولوژی جنسیت  بنیادهایقدرت با استفاده از  

. و روش  دنایجاد کنبرداری  هم فرمانو  اعمال کنند  اجبار  هم  در جمعیت زنان تحت ستم،    نیزو  حکومت  

 ها دادهکه به آناست  امتیازی  به اجرا گذاشتن  جنسیتی برای  پیروان تبعیض  آن همانا هم متقاعد کردن  

ها بیهوده است. از طریق  آن  یمبارزهگویند  ها میبه آنکه    دیدههم متقاعد کردن زنان ستمو    شودمی

جنسیت جماگرساختار  می  ستیززن  اعت،  این  احساس  که  نسخه  ایدئولوژیکنند  همواره  یک  ی 

ی جنس و جنسیت  ها دربارهتنوع  یو همه  ،استمدارانه  دینو اصلی    مانندیو ب   ی تاریخی،شدهپذیرفته

به این ترتیب، و بسیاری موارد دیگر، زندگی زنان  اسالمی است.   -تاریخ و فرهنگ اصیل ایرانی انحراف از  

با عادی بودن تبعیض ها  محور آنی زنانهاندیشه  قدرشود و هر چمی  روانی فرسوده  ضعفتدریج در اثر  به

از اصول سنتی جامعه    شدهتر منحرفها را بیشنظام استبداد دینی آنمتفاوت باشد،  در جامعه  ی  یتجنس

از  پکند.  می  معرفی اساسی  جزء  نیز یک  نیمهاین  درساالری  و  مدرن  است،  ماشین  توسط    اگرچهمدرن 

از طریق این اسطوره، مردان  باشد.  اصالح شده  در بعضی از جوامع  نسل   به مراتبی نسلهای سلسلهماشین

ها آراسته شده است.  گر همراه و برای تجسم آنهای سلطهبا ویژگی  ، و مردانگیگیرندمی  برتر از زنان قرار

و  کنترل    ایوحشایهطرز  جنسیتی به  بیانگیرند و  های جنسیتی در حالت سکون قرار مینقشزمان  هم

کند،  استثمار کمک    یگستردهکنند که به تثبیت سیستم  غیرطبیعی ایجاد می  ایگانهشوند و دومیسرکوب  

باید قربانی    شودمی  تشبیه  محتوابیخودکاری  به  به این ترتیب، مرد  و   با اعمال  ود،  شدین و میهن  که 

. از سوی دیگر زن  دوهرگز با او همراه نش انسانی منفرد باقی بماند و دیگری    ایدئولوژیک مردانه بر او،

های نان روی سفره و کودکان دور آن پاداش  برداری است که همیشه دعاگو و فروتن، و فقط تکهفرمان

آورند، یک جنبش  گی خود به دست میآرامی تا حدودی قدرت را در زندزنان بهلیکن هنگامی که  اوست.  

آن  آوردمیبر سرمذهبی سراسیمه  ارتجاعی   از  به دورانی که  ها میو   زیستند ها میپدران آنخواهد که 
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هویت فراجنسیتی، واقعیتی که از زمان جوامع باستانی مشاهده شده است، به  ی جامعه . در حاشیهبازگردند

ت وجودی  تهدید  یک  عنوان  به  طبیعی  عوامشودمی  لقیطور  یک  جز  به  نیست  چیزی  این  و    فریبی ، 

 ه. های جنسیتی در جامعمند کردن نقشبرای نظاممدارانه دین

اند، و این  تنیدهغیرمتصل نیستند بلکه بلعکس بسیار پیچیده و درهم  دیگریکهای توجیه به  این فلسفه

سلسله از  سیستمی  ارتقای    مراتبچنین  برای  را  توجیهات  و  با می  تولید  دیگر یکامتیازات  کنند. 

تالش نظر در از  وسیعی  طیف  انسانگرفتن  درهمهای  این  از  یک  هر  بودن  موردی  و  های تنیدگیها، 

توان یک  می  کنند، می  متصل  دیگر یکی آن تجارب را به  هایی که ظواهر همهزمان پایههمگی، و  دیدستم 

ها اساساً تمایلی وجود دارد برای آوردن همه چیز زیر  ی قدرتجهت انقالبی را مشاهده کرد. زیرا، در همه

خواست آن در    ها، و تقلیل دادنشان به موضوعی که مبناییک حکم، و بخشیدن وحدتی مکانیکی به آن

توان هم در کسی که به دنبال سلطنت مطلقه  می  های اجتماعی مشاهده شود. این واقعیت رای فعالیتهمه

است، و هم در حکومت وحدت ملی از طریق تشکیل یک مجلس نمایندگان، و هم حزبی که هدف آن  

ای خاص  اعی بر اساس شیوههای اجتمتمرکز بر تسخیر قدرت است، مشاهده کرد. قرار دادن انواع فعالیت

ی تمایالت برای قدرت است. استثمارگرها، نسل پشت نسل، تغییر فرض پنهان و آشکار همهو غیرقابل

تری به وجود آورند.  برداران اجتماعی هرچه بیشاند تا ابزاری موثر خلق کنند که بتوانند فرماننوآوری کرده

ماشین، اکنون تبدیل به  ی این کالنشده در اسطورهیچیدهآمده از اختراعات جنگ روانی، پدستنتایج به

در سطح  صرفاً    های توجیهواقع، تقویت این فلسفه اند. دراطاعتی و تقلیدی شده-خود  مندقدرتابزارهای  

 ی اجتماعی است.افزار گستردهافزار یک سختگیرد، بلکه نرمنمی و بین افراد صورت

 

 ها: یادداشت 

مالی    [. 1] میبایستی گردش های  آن  معناست که سهامداران  این  به  انگلستان  توسط دولت  ارشاد  اخیر گشت  تحریم 
لت انگلستان دادن امکانات  مشترک خود با این مجموعه را از حساب های بانکی در این کشور جدا کنند، به بیانی دیگر دو

بانکی را برای سهامداران گشت ارشاد و دیگر شرکتهایی که با آن در یک مجموعه مناسبات تجاری یا مالی همکاری  
 دارند را تا اطالع ثانوی بحالت تعلیق درآورده است. 

 

 3gn-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3gn
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 است  یی گراو اقتصاد تیهو استیفراتر از س یمفهوم هژمون 

 ورگارا با خوان دال ماسو  منایش  یوگوگفت 

 

 2022 دسامبر 13

 ی درودیسپ ژنی: بیترجمه

 

کتاب    توضیح: میالن  پالگریو مک  امسال  و  » تابستان  گرامشی  تروتسکی،  طبقاتی:  مبارزه  و  هژمونی 

ورگارا، عضو صدای چپ، با   یمناش .ماسو را منتشر کرد دال اثر مارکسیست آرژانتینی خوان  « مارکسیسم

های انقالبی  مارکسیستترین  دو تن از درخشانسوی    از  همفهوم هژمونی ک  نام  کتابش به  درباره ماسو دال

 . قرن بیستم، آنتونیو گرامشی و لئون تروتسکی بیان شده، مصاحبه کرد 

*** 
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نظریه • به  چرا  و  چیست  کتاب  اصلی  به  یموضوع  در    عامطور  مارکسیستی  و 

 طور خاص مرتبط است؟ متحده به ایاالت

ها را  فرصت همکاری با آن اشپرینگر انتشارات پالگریو و   ی کسانی که درمقدم بر هر چیز، مایلم از همه

موستو که معتقد بودند این   آنتونینی و مارچلو ویژه از فرانچسکادر طول کل فرآیند انتشار کتاب داشتم، به

خواهم از  می   چنینهم  .زبان ادا کند تشکر کنمهای انگلیسیتواند سهمی در بحث بین مارکسیستاثر می

وگو  من و او همواره در حال گفت .ای نوشتمندانهگفتار بسیار سخاوتپیشمونتاگ قدردانی کنم که   وارن 

های ما  ایم، و به طور کلی، دیدگاهمتحده های نظری و سیاسی مربوط به چپ در ایاالتی پرسشدرباره

 .گرایی دارنددر مورد موضوعات مهم هم

رهبری    یعنوان رابطهدهد: بهیل میهای اصلی آن تشکی هژمونی در برخی از جنبهموضوع کتاب را مسئله

ی یک مفهوم سودمند  مثابههای تحت ستم، پیش و پس از انقالب، بهی کارگر در میان سایر بخشطبقه

که چگونه دولت بورژوایی در پی ایجاد مجدد  و این  ،المللیدولتی در یک سطح بین-برای درک روابط بینا

در این   . ی مارکسیستی مرتبط استاین مفهوم به دالیل متعدد هنوز به نظریه .ای است یک پایگاه توده

داری گرایش دارد جامعه را بین بورژوازی  ی سرمایهتوسعه(  1ها اشاره کرد:  ترین آنتوان به مهممیان، می

هنوز اقشار مختلف اجتماعی وجود دارند    .ی کند، اما قطبی شدن روندی مطلق نیست ی کارگر قطبو طبقه

اگر   گنجند.ی اساسی نمی های یکی از این دو طبقهو از این رو مطالبات خاصی دارند که دقیقاً در خواست

باید این  داری مقابله کند و آن را به شکست کشاند،  خواهیم اتحادی بر پا کنیم که بتواند با سرمایهمی

داری بر استثمار کار مزدی استوار است، اما به نفع خود، اشکال خاصی  سرمایه(  2  ها برآورده شوند.خواست

در خالل چند دهه  (  ۳ کند.از ستم خارج از اقتصاد، مانند ستم بر زنان و نژادپرستی را نیز مجدداً فرموله می

استالینیسم و ارتباط پر  گذشته، در نتیجه با کمونیسم، افکار  ی سقوط  از خطای )و اغلب بدخواهانه( آن 

هایی  اند، نظریههای جدید جایگاه خود را به دست آوردهدر نتیجه، نظریه  .اعتبار شده استمارکسیستی بی

بر جنبش یا موضوعات جدیدی متمرکزند و جایکه  اجتماعی  بهگزین طبقههای  عنوان عامل  ی کارگر 

هایی که هژمونی را بدون  ترند(، یا نظریهم نزدیکس یی که به انواع مختلف اتونومی ها اند )دیدگاهتغییر شده

های پوپولیستی )الکالئو  های سیاسی مترقی و سپس گفتمانهیچ دخلی به طبقه ابتدا با هدف ایجاد گفتمان

های  »جنبشها برای ترویج نوعی همکاری بین  کنند. در برخی از موارد، این دیدگاهو موفه( بازتفسیر می

شده ترکیب  دولت  و  بههمان .انداجتماعی«  که  حکومتگونه  تحت  التین  آمریکای  در  های  ویژه 

ــ »پسا یا  است  شده  فرض  تفاوتبه نئولیبرال«  آشکاررغم  آن های  بخشــ  از  برخی  که  های  گونه 
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با وارسی مجدد   .کنندپیشنهاد میمتحده نیز، در رابطه با دولت بایدن   های اجتماعی امروز در ایاالتجنبش 

عنوان یک  ی کارگر را بهتوان یک بار دیگر مرکزیت طبقهی هژمونی در اصطالح مارکسیستی، میمسئله

کرد.سوژه مطرح  انقالبی  به ی  خواست ینوبه این  که  است  آن  معنای  به  بخشخود  سایر  های  های 

 یتیقوم  ،یمنظر حقوق مرتبط با موضوعات نژاد   و هم از  یاقتصاد  یهایدگرگون  ثیهم از حاجتماعی، که  

کنم این یک پرسش اساسی است،  من فکر می  .اند، نیز درنظر گرفته شودداریتأثیر سرمایهتحت  یتیو جنس

های  تواند بحرانای که میعنوان نظریه، مارکسیسم تا حد معینی اقتدار خود را به2008 زیرا از زمان بحران 

عنوان یک استراتژی سیاسی به کار نبسته  تبیین کند بازیافته است، اما هنوز نفوذ خود را بهاقتصادی را  

متحده مهم است، زیرا رویکرد مارکسیستی به مسئله   ویژه برای ایاالتمن بر این باورم این بحث به .است

که  )ی طبقه را  سئلههژمونی امکان فراتر رفتن از تضاد بین »سیاست هویت« و رویکرد اقتصادگرایانه به م 

  ( تسی طرح شده ااجتماع  یهاتوسط رهبران جنبش  چنینهمو    ژاکوبناز مجله    ی توسط بخش  برای مثال 

 کند. فراهم می

طبقاتی را    یآن با مبارزه  ی چرا تصمیم گرفتید مفهوم هژمونی تروتسکی و رابطه •

مطالعه کنید؟ در نوشتن این کتاب با چه مشکالت نظری جدیدی مواجه شدید؟ و چگونه  

 ؟ یدطبقاتی جهانی قرار گرفت ی تحت تأثیر وضعیت کنونی مبارزه

 Gramsci’s} یگرامش   سم ی مارکسهای مختلفی که برای بحث در مورد اولین کتابم،  در فعالیت

Marxism}  سال در  که  کتابی  دادم،  انجام  هیچ    2016،  که  بردم  پی  شد،  منتشر  اسپانیایی  زبان  به 

ی دقیقی در مورد مفهوم خاص هژمونی نزد تروتسکی وجود ندارد. بنابراین من تحقیق را در مورد  مطالعه

تروتسکی از این  ی  موضوع به طور ویژه آغاز کردم. در این باره چندین پرسش جالب مطرح شد. استفاده

یافته است. تروتسکی در تاریخ انقالب  حال نسبتاً غیرسامان عین مفهوم نوآورانه، در کارش نسبتاً ثابت و در

ها هژمونی را به عنوان فرمولی ارائه کردند  ، بلشویک1905 ویژه پیش از انقالبروسیه اشاره کرد که، به

لنین این    .کند  ی دهقانان را رهبرایجاد حکومت کارگری،  داد تا، بدون  که به پرولتاریای روسیه اجازه می

دیدگاه را در یک شعار دولتی خالصه کرد، »دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان«، که نوعی رژیم  

واسط بین دولت بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا بود. در آن زمان، تروتسکی به مفهوم هژمونی اعتماد  

ها به او  بلشویکچه  آن  گرفت، اما با معنایی )و ابتکاری( متفاوت ازگاه از آن بهره میهچندانی نداشت. او گ 

ی کارگر، خاطرنشان  او بدون نادیده گرفتن اهمیت پذیرش مطالبات دهقانان توسط طبقه دهند:نسبت می

رای دولت خود(  های خود )و بکرد که برای پرولتاریا به همان اندازه الزم است با عزم راسخ برای خواست
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تروتسکی در ضرورت فراتر رفتن از اقتصادگرایی از خالل   عنوان راهی برای هدایت دیگران مبارزه کند.به

های ویژه پرولتاریا باید  سیاست هژمونیک با برداشت لنین اشتراک داشت. اما او معتقد بود که الف( خواست

تواند یک جنبش اجتماعی  ی طبقاتی میمبارزهی اصلی این سیاست هژمونیک باشد و ب( پویایی  در هسته

ی خود اثرگذاری سیاسی داشته باشد. اگر این امر را بتوان به صورت الگووار  عمیق ایجاد کند که به نوبه

توان گفت که برای لنین هژمونی یک پویایی سیاسی بود، در حالی که برای تروتسکی  خالصه کرد، می

 .بخشیدعت میس ی سیاست را واجتماعی که دامنه -یک پویایی سیاسی

گوید اعتصاب عمومی و شوراها مظاهر هژمونی  می  1905  اندازهاترازنامه و چشمی  او در رساله

بودند.طبقه انقالب  در  کارگر  بیاو متعاقباً در کتاب ی  نیز،  و مقاالت دیگری  این  آنها  که همیشه خود 

های آن زمانی است که او در تاریخ  یکی از نمونه ی هژمونی اشاره کرد. کار ببرد، به مسئلهاصطالح را به

های تحت ستم به  ای تعریف کرد که امید تمام بخشی لحظهمثابه  انقالب روسیه، قدرت دوگانه را به

ی  ی قدرت دوگانه و همراه با آن هژمونی را به همهشود و به این ترتیب، مسئلهی کارگر معطوف میطبقه

دهد. بنابراین، تروتسکی این مفهوم را گاهی به صراحت و گاهی دیگر به طور ضمنی  ها تعمیم میانقالب

ی کارگر قادر خواهد بود قاطعانه در  داند که طبقهبرد، اما همیشه آن را با این ایده مرتبط میبه کار می

 چنین همتم را رهبری کند. او  های دیگر طبقات تحت سهای خود، مطالبات سایر بخشمبارزه برای خواست

دهد، که در پیوند با آن روابط بین روستا و شهر، ی گذار به سوسیالیسم نیز ربط میاین موضوع را به مسئله

ها اهمیت یک  او در این بحث دهد.بین پرولتاریا و دهقانان در اتحاد جماهیر شوروی را مورد بحث قرار می

هنگام از  ه مواضع اجتماعی پرولتاریای شوروی را تقویت کند و همکند کسیاست اقتصادی را برجسته می

از این مفهوم برای    چنینهمدر نهایت، او   )ی مطالبات( به دهقانان اجتناب کند.خواهانهتحمیل تمامیت

وری  ها با در نظر گرفتن سطوح مختلف قدرت نظامی، سیاست اتحادها و بهرهاندیشیدن به روابط بین دولت

 .دو فصل اول کتاب به این موضوعات اختصاص دارد کند. ار استفاده مینیروی ک

گرامشی، که یکی دیگر از موضوعات اصلی کتاب  آرای  در مورد مفهوم هژمونی در   •

 وانید به خوانندگان ما بگویید؟  شماست، چه 

گوید،  کتاب میی اسپانیایی این  گونه که پاناگیوتیس سوتیریس در نقد بسیار خوب خود بر نسخههمان

های او  های مارکسیسم انقالبی پیوند دهد و نشان دهد که ایدهطرح کتاب این بود که گرامشی را با سنت

تولیاتی ناسازگار   پس از جنگ دوم به رهبری پالمیرو حزب کمونیست ایتالیا هایبا یوروکمونیسم یا سیاست

 .رودشمار میاو امری ضروری به  ی هژمونی در اندیشهاست. از این رو، بحث در مورد مسئله
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ویژه به این دلیل که او به سیاست  تر شبیه مفهوم لنین است تا تروتسکی، بهمفهوم هژمونی گرامشی بیش

صنفی  چونهم منافع  اصالت  از  رفتن  فراتر  برای  میcorporatism} راهی  تأکید  گرامشی   کند.{ 

بینا  چنینهم سیاست  سوسیالیسم،  به  گذار  مشکالت  مورد  در  بحث  برای  آن  عرصه -از  در  ی  دولتی 

ی  او از یک سو، }این مفهوم{ را برای درک سلطه گیرد. المللی و انقالب در مقیاس ملی بهره میبین

 .دهدتر انکشاف میی کارگر با میراث فرهنگی غرب بسی بیشبورژوازی و از دیگر سو، رابطه طبقه

  ی بین دو های دولت را در دورهی هژمونی بورژوایی، تحلیل تغییرات شکلگرامشی در پرداختن به مسئله

ی  عنوان شکلی از سلطهی بین اجبار و توافق بهریزد تا رابطهاو مفهومی را پی می گیرد.جنگ در پیش می

گرایی ناشی از جنگ جهانی اول،  بحران پارلمان  چنینهماو   سنتی مبتنی بر رژیم پارلمانی را نشان دهد.

عنوان یک  تغییرات در اشکال دولت از نارسایی پارلمانتاریسم به کند.انقالب روسیه و فاشیسم را تبیین می

ازمان را ایجاد  سها اشکال »شرکتی«  شود که دولتاین امر باعث می شود.دستگاه هژمونیک ناشی می

فروسینی و   این موضوعات در آثار فابیو  ب را مستقیماً تحت اختیار خود قرار دهند.ها و احزاکنند تا اتحادیه

»سزاریسم و بناپارتیسم در آرای گرامشی« مطرح شده    یآنتونینی درباره در جدیدترین کتاب فرانچسکا

 .است

ها در  با توجه به ادغام اتحادیه  1940 در سال  شش از ترور هایی است که تروتسکی نیز پیها پرسشاین

 ها را مطرح کرد. المللی آنی بینعنوان یک پدیدهبه 1930 یدولت در اواخر دهه

شود،  فرض گرفته میکه به صراحت بیان شده پیشچه  آن  تر ازی طبقاتی بیش، مبارزهزندان  یهادفتر در  

می مسئلهاما  از  تفسیری  راحتی  به  بر  توان  را  هژمونی  و  ی  سیاسی،  )اجتماعی،  قوا  توازن  حسب 

 های زندان یافت. یادداشت 13 نظامی( در فرازی مشهور از دفتر  -سیاسی

را زیر سوال می از مفاهیم مارکسیستی ژرف ساخت و روساخت  برد و طرح  گرامشی تفسیری مکانیکی 

کند: اجتماعی، سیاسی  ریزد که در آن سه سطح مختلف در توازن نیروها را شناسایی میتری را پی میوسیع

گیرند که در نهایت از  تضادهای ناشی از توازن نیروهای اجتماعی خصلت سیاسی به خود می و نظامی.

هژمونی با توازن قوا در قلمروی سیاست همراه است، اما در   شود.ی یک رویارویی نظامی حل میزاویه

ی اجتماعی ویژه در جنگ داخلی، که در آن مبارزهبهی اجتماعی و جنگ نیز کارآیی دارد،  واقع در مبارزه

 .شوداز خالل نبرد نظامی اما برای اهداف سیاسی نمودار می

ی هژمونی را با عطف توجه در گذار به سوسیالیسم )مانند عبارات مختلف درباره  مسئله  چنینهمگرامشی  

گیرد که اهمیت  ( در نظر می13 ر دفترد  چنینهمی »رفرماسیون و رنسانس« و  البریوال یا مسئله آنتونیو
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ی کارگر را  که مرکزیت اقتصادی طبقهآنسازد. بیگر میتعهدهای سیاسی در قبال طبقات متحد را جلوه

 نهد.  وا

ی کارگر  در این زمینه، تأکید بر این نکته حایز اهمیت است که نسبت دادن این ایده به گرامشی که طبقه

شرطی برای انجام  عنوان پیشجمله بورژوازی( به هژمونی فرهنگی نایل آید، بهتواند بر کل جامعه )از  می

یا به نادرست استمثابهانقالب  آن  از  اجتناب  برای  نکرد. ی راهی  اتخاذ  را  این موضع   گرامشی هرگز 

البته، برای او   ی دولت کارگری مرتبط است. ی ساختن فرهنگ جدید مستقیماً با تجربهتأمالت او درباره

و   عنوان بخشی ــعنوان بخشی از مبارزه برای هژمونی حایز اهمیت است، اما بهی ایدئولوژیک بهمبارزه

 .در قبال توازن نیروها ــ گزینیجای چونهمنه 

ی طبقات  شود، زمانی که همهکرد که هژمونی در انقالب مداوم بارز میعالوه بر این، گرامشی فکر می

با  ها بسی بیشبودند و دولتدهی شده  سازمان تر در اقتصاد جهانی ادغام شدند، و مبارزه برای انقالب 

تأثیر بوخارین  طرز عجیبی، تحتاما به  .شودتری نسبت به روسیه مواجه میهای دولتی بسیار قویسازوبرگ

باور بود که  در اتحاد جماهیر شوروی، گرامشی بر این    1920 یو »مبارزه با تروتسکیسم« در اواسط دهه

رود.  ای که در آن گرامشی به راه خطا میی تروتسکی نتوانست مشکل هژمونی را در نظر بگیرد، نکتهنظریه

کند، به  را که در آن گرامشی به تروتسکی اشاره می  دفترهای زندانبند   12در فصل سوم کتاب، من  

 اساس بوده است.دهم که نقد او از تروتسکی عمدتاً بیکنم و به شکلی مستند نشان میتفصیل تحلیل می

دارد، زیرا نظریه  گرایی بین تحوالت نظری هر دو }متفکر{ باز نمیهای هماین امر ما را از شناخت زمینه

 رود. ویسندگان خود فراتر مین احتمالی از مواضع

 دانید؟ چگونه تفکر هر دو انقالبی را با مفهوم هژمونی مرتبط می •

در حالی که برای گرامشی،   یابند. بازتاب می  دیگریکنگرم که در  عنوان تحوالت نظری میها را بهمن آن

کند، برای تروتسکی  کامل میی انقالب مداوم را  یابد و ایدهتر گفتم، هژمونی تداوم میگونه که پیشهمان

تفاوت، به نظر من، در برداشت از چارچوب   رود.ای از این انقالب مداوم به شمار میهژمونی جزء یا لحظه

کند، بنابراین، مبارزه برای هژمونی در  گرامشی آن را فرآیندی کُندتر تصور می زمانی انقالب نهفته است.

شود )یعنی مبارزه برای ایجاد  آیند بلندمدت در نظر گرفته مییک فر  چون هم»شکل کنونی« انقالب مداوم  

برای تغییر توازن نیروها به معنای انقالبی به اندازه   ای کهها، رهبریی کارگر در میان تودهرهبری طبقه

 .کافی نیرومند است( 
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فشرده کند و در نتیجه  تواند روند انقالبی را  ی طبقاتی میی مبارزهبا این همه، برای تروتسکی، توسعه

به رویکردهای متفاوت آن تمایز  این  را کوتاه کند.  برای هژمونی  مبارزه  ی مسائل  ها دربارهمدت زمان 

کنم مهم است که نقاط مشترک بین این دو نظریه را برجسته کنیم.  اما من فکر می  .گردداستراتژیک برمی

به بحث تضادهای  ویژه  پردازم، بهی و گرامشی میهای مربوط به تروتسکدر فصل چهارم کتاب، من 

و    گرامشی  آنتونیو اندرسون،  پری  سایهاثر  در  تروتسکی  و  استالینیسمگرامشی  نوشته    ی 

ــ امانوئل است ساکارلی  بسیار مستحکمی  کتاب  اتفاقاً  در    .که  نویسنده  دو  با هر  مفصل بحث  توضیح 

توان با گفتن این نکته خالصه کرد که  کنم این پرسش را میگنجد، اما فکر میفضای این مصاحبه نمی

ها در روابط بین گرامشی و نظریه تروتسکی  های نظری و امکانات بازنگری آنیک به اهمیت مشارکتهیچ

کنم  کنم و فکر مییک بار دیگر هر دو موضع را با هم مقایسه میاند. در پایان کتاب،  توجه زیادی نکرده

های مختلفی  این تفاوت به راه  .ی طبقه با مردم مربوط استتفاوت مهم تروتسکی و گرامشی به رابطه

دار »سنت  ی کارگر روسیه ابدا وامبرای تروتسکی، طبقه گردد که ایتالیا و روسیه وارد مدرنیته شدند.برمی

ی  ای از انقالب جهانی گسترش انترناسیونالیسم را در مرحلهعنوان لحظهت، انقالب روسیه بهملی« نیس 

می ممکن  و  اول  رنسانس،  سنت  کاتولیک،  کلیسای  مقر  عنوان  به  ایتالیا  تاریخ  گرامشی،  نظر  از  سازد: 

یونالیستی  دهد و برای احیاء موضعی انترناستری به مشکل ملی میهای تشکیل دولت، وزن بیشمحدودیت

نامد( در ایتالیا، ایجاد جذابیت برای افراد }هر{ طبقه، به  گرایی جدید« میوطن)که گرامشی آن را »جهان

ی نقشِ  ئلهست که البته توأمان به م س ضروری اکامالً    هویت ملی،  س ا سازیی نوعی احسیاق بازسهمان  

 شود.ی جهانی نیز مربوط میوطنی }ایتالیا{ در عرصهجهان

می  گونه همان • ایاالتکه  در  مجله   دانید،  سردبیران  زرادخانه  ژاکوبنمتحده،   ،

احیا کرده را  کائوتسکی  برای  نظری  »استراتژی فرسایشی« تجدید شده  نوعی  تا  اند 

متحده را توجیه کنند. بسیاری از روشنفکران استدالل   انقالب سوسیالیستی در ایاالت

فرسایشی  می استراتژی  که  موضع کنند  جنگ  شبیه  است.    یکائوتسکی  گرامشی 

 استدالل شما برای به چالش کشیدن این ایده چیست؟ 

این دقیقاً پری اندرسون بود که سهم زیادی در برقراری پیوند بین »استراتژی فرسایشی« کائوتسکی با  

طحی  های سادا کرد. البته شباهت  تضادهای آنتونیو گرامشی ایده گرامشی در مورد جنگ موضعی در  

به را  انقالبی  فرآیند  گرامشی  و هم  کائوتسکی  دارد. هم  وجود  موضع  دو  این  بین  فرآیندی  مثابهنیز  ی 

کنند. و هر دو به »خودانگیختگی« رزا لوکزامبورگ انتقاد دارند. با این وصف، مواضع  درازمدت تصور می
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فرسآن استراتژی  کائوتسکی  برای  که  دلیل  این  به  است،  متفاوت  اساساً  همها  توسعهایشی  با  ی  زمان 

اتحادیه پارلمانتدریجی  بود که مسئلهها و  کنار میها همراه  را  نظامی  واقع، »استراتژی  ی  گذاشت. در 

مایلو در کتاب   آلبامونته و ماتیاس گونه که امیلیوفرسایشی« به هیچ رو یک استراتژی نیست، درست همان

{  Estrategia socialista y arte militar}  استراتژی سوسیالیستی و هنر نظامیخود  

دهند، زیرا هدف آن شکست دادن حریف نیست. برعکس، برای گرامشی، »جنگ موضعی«  توضیح می

نظامی و  سیاسی  اجتماعی،  است:  نیروها  توازن  مختلف  بیش  .شامل سه سطح  او  شبیه جنگ  تصور  تر 

ی  لیزا درباره توان در گزارش آتوساین را می پارتیزانی است تا ترکیبی از سندیکالیسم و پارلمانتاریسم.

قابلگفت جزئیات  با  او  آن،  در  که  کرد،  مشاهده  زندان  در  گرامشی  با  که  وگوهایش  را  اهمیتی  توجهی 

مسئله به  میگرامشی  تشریح  بود  قائل  نظامی  در   کند.ی  که  فرضیه  این  که  داشت  توجه  باید  اتفاقاً 

مهمانقالب موضعی  جنگ  غربی  بحث  ترهای  در  تروتسکی  خود  سوی  از  بود،  خواهد  روسیه  هایش  از 

تروتسکی این موضع غیرواقعی را زیر سوال برد که    .ی نظامی پرولتری« مطرح شده بودی »آموزهدرباره

ترین اقدامات برای سرشت انقالبی پرولتاریا است. گرامشی تعاریف  جنگ مانوری و تهاجم دائمی مناسب

کند  ها کار میدهد و پیرامون آنی انترناسیونال کمونیستی را مورد توجه قرار میسومین و چهارمین کنگره

در جاهایی که    چنینهمو    .تا درک بهتری از مشکالت پیش روی انقالب در اروپای غربی به دست آورد

ای  های اجتماعی و اتحادیهگیرند و به سازمانهای دولتی خصلت »توتالیتر« یا »انتگرال« به خود میشکل 

ی جنگ موضعی و جنگ مانوری در  ی درک او از رابطههای خاصی در نحوهتفاوت  .یابندگسترش می

کند، اما  پذیر مبارزه معرفی میکیبها را به عنوان دو شکل تر وجود دارد. او ابتدا آن  دفترهای زندان 

سازد. او بعداً در  کند یا جنگ مانور را تابع جنگ موضعی میها مخالفت میرسد که با آنمتعاقباً به نظر می

دربارهنوشته ا ی ریزورجیمنتوهای خود  ایتالیا{، که میس}جنبش  از آن درستقالل  های مفیدی  خواهد 

بازمیایدهبرای زمان حال اخذ کند، به   گردد. به طور خالصه، اگر کسی  ی ترکیب هر دو شکل مبارزه 

ای نشان دهیم که گویی با کائوتسکی  بخواهد به طور جدی به این موضوع بپردازد، که گرامشی را به گونه

تر از آن است که به شباهت جنگ فرسایشی و جنگ موضعی اشاره  هم نظر است مسئله بسیار پیچیده

 کنیم.

»جان سیاهان    د. جنبشبر به سر میدر آشفتگی    2020متحده در سال  ایاالت   •

های  ترین بسیجرا شکست و یکی از بزرگ   پاندمی   ی سکوت دوره (BLMمهم است« )

ویژگیتوده با  داد  نشان  را  تاریخ  در  و    انفجاری  هایای  شورش  و    ظرفیتیک 
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شود. کتاب شما چگونه  های اجتماعی از آن یاد میکه به عنوان جنبشا  هایی رمحدودیت

 کند؟کارگر و هژمونی کمک می  یهای اجتماعی، طبقهبه بحث در مورد رابطه بین جنبش 

ویژه که به  کند، بهشاید برای من خیلی شایسته نباشد که بگویم کتاب تا چه اندازه به این بحث کمک می

کند.  مسئله سیاهان را تحلیل نمی ی مارکسیسم وکند و مستقیماً رابطههای قبلی در تاریخ اشاره میبحث

های گذشته، از جمله برخی  توانم بگویم این است که تمام فرآیندهای مبارزات اجتماعی دههمیچه آن اما

عنوان عضوی از حزب کارگران سوسیالیست آرژانتین  از فرآیندهایی که من توانستم کمابیش مستقیماً به

کنم که در  ویژه، من فکر میاند. بهگی برخاسته از این کتابها شرکت کنم، بازتاب ضرورت همبستدر آن

های خود را به طور  اند خواستی کارگر توانستهمتحده، لحظاتی که جنبش سیاهان و طبقه تاریخ ایاالت

سوسیالیسم،  ی خود با عنوان  سرانو در مقاله مونتاگ و جوزف گونه که وارنمتحد نشان دهند همان

-Socialism, Universalism and Anti}  ضد نژادپرستی-گرایی و ضدشمولجهان

Anti-Racismجا نهفته است. من بسیار خوشحال خواهم شد اگر  کنند قدرت زیادی در آن{ اشاره می

گرایی  ی رفقایی نظیر رفقای دیترویت ویل بریث باشد که از اهمیت هماین کتاب فقط در خدمت مبارزه

در عین حال، من بر این   کنند. یاهان مستقل از دولت و احزاب سنتی دفاع میجنبش کارگری و جنبش س

گرایانه نیست  ی اقتصادی و تقلیلچنان نشان دهیم که مارکسیسم یک نظریهباورم که ضروری است هم

ما   که به دنبال نادیده گرفتن مسائل نژادی و جنسیتی بر بنیاد دیدگاهی محدود از طبقات اجتماعی باشد.

داری  های تحت ستم برای شکست سرمایهی بخشی همهی کارگر را با مبارزهی طبقهخواهیم مبارزهمی

تقسیم کنیم.  و    متحد  بورژوازی  به  نحو  بهترین  به  »اکونومیسم«  و  هویت«  »سیاست  بین  مبارزه  این 

 .رساند امپریالیسم سوخت می

 

 ای است از: * متن حاضر ترجمه 

The Concept of Hegemony Goes Beyond Identity Politics and Economism, 

Jimena Vergara  

 که در این لینک زیر در دسترس است: 

https://www.leftvoice.org/the-concept-of-hegemony-goes-beyond-identity-

politics-and-economism/ 

 

 3jq-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

https://www.leftvoice.org/the-concept-of-hegemony-goes-beyond-identity-politics-and-economism/
https://www.leftvoice.org/the-concept-of-hegemony-goes-beyond-identity-politics-and-economism/
https://wp.me/p9vUft-3jq


1446 
 

 

 سه نفی 

 

 2022دسامبر  21

 و ی: آلن بدینوشته

 ی ضیف ی : مهدیترجمه

 

دانید، به نظر کارل اشمیت، گوهرِ سیاستْ تمایزگذاریِ آشکارْ میان دوست و دشمن است. اما  که میچنان

گاه که تمایزْ روشن و واضح است. حتی در  ی دشوار همانا نسبت میان این دو است، دقیقاً آنقطعاً، مسئله

یچیدگیِ کنشِ منفیت است.  ای پیچیده است. و این پیچیدگی، پی این نسبت مسئلهمورد جنگ، مسئله

شک  برای مثال، در جنگ ]با دشمن[ خارجی، شما اغلب باید نیروهای دشمن را نابود کنید و نابودکردن بی

های داخلی، روشن نیست که هدفْ نابودی دشمن ترین شکلِ نفی است. اما در بسیاری از جنگرادیکال

و   یا فقط چیرگی  از کشور شماست،  است،  است، دشمنی که بخشی  ]دشمن، هدفِ شما[  آن  بر  تسلط 

نفیِ دشمن در شکل رادیکال  همان این مورد،  این گونه است. در  پیکار طبقاتی  برای مثال در  طور که 
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های خارجی باشند.  تر از جنگرحمانهتر و بیهای داخلی گاه بتوانند خونیننابودی نیست، حتی اگر جنگ

اش، و با این  ری دشمن شماست، گاهی دشمن در معنای دقیقتوانید بفهمید که کشو مثال دیگر: شما می

تر است، حتی اگر  پیمانِ این کشور باشید بر علیه دشمنِ دیگری که در حال حاضر خطرناکحال شما هم

لحاظ تاکتیکی، در جریان جنگ جهانی دوم، آلمان دشمنِ  تر باشد. بهدشمن نخست شما در آینده خطرناک

پیمانِ اتحاد جماهیر شوروی بر علیه آلمان بود. اما در واقع،  متحده نیز هم د. ایاالتمتحده بو اصلیِ ایاالت

جا  تری بود تا آلمان. شما اینمتحده، اتحاد جماهیر شوروی دشمن مهم از حیث استراتژیکی، برای ایاالت

به یک معنا،    ای دارید، در جایی که یک نفیِ بسیار قوی در کار است که رفتِ سیاسیِ بسیار پیچیدهپی

 شود. تر، به زیر کشیده میتوسط یک نفی ضعیف

تر ممکن است؟ آیا  تر یا بیشتر دقیقاً چیست؟ آیا نفیِ کمهای بیشاما، تفاوتِ میان این دو نفی و نفی

ترین مثال از چیزی مطلق نیست؟ هرچه باشد، نفیْ معنایِ اصلِ مشهور عدم تناقض است.  »نفی« روشن

گویم، یعنی: اگر اولی صادق باشد، دومی می  Pی غیرِ  متفاوت با قضیهکامالً    ، چیزیPی  اگر بگویم قضیه

تواند در یک چارچوب منطقیِ جدید ی سیاسی انضمامی میبینیم که یک مسئلهجا میکاذب است. این

ی »نفی« معناهای مختلفی دارد، و در جایی که نسبت میان نفی و  بندی شود، در جایی که واژهصورت

 داده شود.   های مختلف نمایش تواند به شیوهاثبات می

ای داریم فقط اگر قوانین عقلی یا قراردادیِ این  شده، ما چیز تازه در دید فلسفی من، در یک جهانِ داده

توسط چیزی که رخ می را یک »رخداد« میجهان  آن  آثار  دهد، و من  از  یا  از هم گسسته شده  نامم، 

کنند. به دالیل  ا قوانین جهان برقرار میوضوح، پیامدهای این رخدادْ نسبتی منفی بمتعارفشان بیفتند. به

پیامدها را یک حقیقت، یا یک حقیقتِ    ( multiplicity)ای، چندینگی  پیچیده از این  یا کثرتِ مرکب 

توانیم بگوییم که یک حقیقت، در معنای نخست، بخشی از جهان است، زیرا  نامم. پس میرخدادی می

توانیم بگوییم که  و نه بیرون از آن. اما در معنای دوم، می  ای از پیامدهای رخدادْ در جهان است،مجموعه

شود.  یک حقیقتْ همانندِ نفیِ جهان است، چراکه خودِ رخداد از قوانین عقلی یا قراردادیِ جهانْ کسر می

رفتن«   رفتن از قانون است. »فراتر توانیم در یک حکم خالصه کنیم: یک حقیقت فراتر این همه را می

عناست که حقیقت به قانون وابسته است، و دوّم، با این حال، به معنای نفیِ آن قانون  نخست به این م

 است.  

برای مثال، یک انقالب، که از نظر مارکس حقیقتی سیاسی بود، آشکارگیِ اثباتیِ قوانینِ نهانیِ جامعه است:  

مام این قوانین نیز هست: اقتصاد  یِ تکنندهپیکار طبقاتی، تضادها، قدرت اقتصادی. اما انقالب فرارَویِ ویران
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گر، چگونه ممکن است  جمعی، دیکتاتوری پرولتاریا. اما برای یک نفی، بیش از هر چیز، برای نفیِ ویران

رفتن   ای درگیرِ فراترترین شناخت از گوهر جامعه نیز باشد؟ پرسش نهایی این است: چه گونه نفیکه اثباتی

شود؟ ماندگارْ بازنمایی میدر یک جهان، کدام نوع از نفیِ درون  ی فراشد یک حقیقتشود؟ به واسطهمی

 ی میان رخداد و قانون، به چه معنا، به شکل یک نفیْ اندیشیدنی است؟ فاصله

فهم همه باید معضلبرای  موارد،  این  است  صرفاً    ی  در ضمن معضلی  کنیم که  روشن  را  نفی  منطقیِ 

از هستی یکی  کنیم.  آغاز  نفی[  منطقِ  ]تاریخیِ  سرآغازِ  همان  از  که  است  این  کار  بهترین  شناختی. 

ارسطوست. در    متافیزیک ترین متونِ کلّ تاریخِ فلسفه، کتابِ گاما ]/کتاب چهارمِ[  مشهورترین و مبهم

شود. اصل  طور کلّی، توسط سه اصل بنیادین اداره میه اندیشیدن بهدهد کاین کتاب، ارسطو توضیح می

دقت با خودش برابر است. یعنی، ارزشِ صدقیِ  طور صوری، یک حکم بههمانی است. بهنخست، اصلِ این

و    Pی  تناقض است. غیرممکن است که، در همان زمینه و بافت، قضیهواحدی دارد. اصلِ دومْ اصلِ عدم

را    Pی  را با هم بیان کنیم. و اصل سوم، اصل »طرد شق ثالث« است. اگر شما قضیه  P ی غیرقضیه

توانیم امکان سومی داشته باشیم. . نمیP صادق است یا غیر  Pیا صادق است، یا کاذب؛ یعنی یا    Pدارید،  

 ی اصلِ طرد شق ثالث، اصلِ نفیِ مضاعف داریم: نفیِ نفیْ برابر با اثبات است. در نتیجه

نامیم  را که امروز نفیِ کالسیک میچه  آن  توانیم بگوییم که اصول ارسطوین فقط آغاز ماجراست. میاما ا

کنند. و نفیِ کالسیکْ تنها امکانِ منطقی در خصوصِ نفی ی منطق کالسیک است تعریف میو هسته

واسطه  با اثبات بی  کند که نفیِ نفیْحیث فلسفی، این امر بدیهی است. برای مثال، هگل تأیید می نیست. از

اش است. پس چارچوبِ منطقیِ  تر مفهومِ اثبات نخستین، وجود بازتابیبرابر نیست. آن ]نفیِ نفیْ[ بیش

 هگل چارچوبی کالسیک نیست. 

ی منطق ریاضی، این نیز درست است که منطقِ کالسیکْ تنها امکانِ ممکن  طور صوری، در زمینهاما به

دو قانونِ نفیِ ارسطو بازگردیم: نخست، اصلِ عدم تناقض؛ دوم، طرد شق    توانیم بهنیست. در واقع، می

 طور خودکار چهار »امکان« داریم: ثالث. به

 کند؛ این منطقِ کالسیک است. نفی از دو اصل تبعیت می .1

 کند، اما نه از اصل طرد شق ثالث. نفی از اصل عدم تناقض تبعیت می .2

 ما نه از اصل عدم تناقض.  برد، انفی از اصل طرد شق ثالث فرمان می .3

 برد، نه از اصل عدم تناقض.  نفی نه از اصل طرد شق ثالث فرمان می .4
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امکان چهارم در واقع، تحت نام نفی، انحالل کامل هرگونه توانش منفیت است. این امکان یک چارچوب  

ناهم میمنطقی  امروز  اما  است.  همساز  دیگرْ  شکل  سه  که  گدانیم  به  را  منطقی  و  منطقِ  سازند  یراییِ 

می پیشنهاد  شهودگرایانه)کالسیک  منطقِ  دومْ  امکانِ  بروئر  intuitionisticکنند.  که  است،   )

(Browerخلق و هیتینگ ) (Heytingصورت )ساز است، که  همبندی کرد؛ و امکان سوم، منطق شبه

 داد.( خلق کرد و بسط  Da Costa) کوستا دانِ بزرگْ دامکتب برزیلی و خاصّه منطق

توانید در همان نقطه  که، در منطق کالسیک شما نمیمثال جنگ را بار دیگر در نظر بگیریم. نخست این

- ی مکانیو در همان لحظه نیروهای خود و نیروهای دشمن را داشته باشید. دوم این که، در یک نقطه

ن سومی وجود ندارد. در منطق  زمانی از میدان جنگ، شما یا نیروهای خود یا نیروهای دشمن را دارید. امکا

توانید  زمانی از میدان جنگ، شما نه می-ی مکانیشهودگرایانه، مورد نخستْ همان است. اما در یک نقطه

ساز،  همطرف را. و در منطق شبهنیروهای خود را داشته باشید، نه نیروهای دشمن، نه نیروهای یک کشور بی

نیروهای    چنینهمی خودتان یا نیروهای دشمن را داشته باشید؛  توانید در همان نقطه یا نیروهاشما می

 خودتان و نیروهای دشمن ]را با هم[، اما هرگز نه چیز دیگری را.  

شود، شود. نفی با امکان چهارم ناپدید میتر میدر واقعْ توانش نفیْ با حرکت از امکان اول به سوم ضعیف

شود. در منطق کالسیک، گرِ نفی کاسته میچون از قدرتِ ویرانشود. چرا؟  ای بدونِ استثنا نفی میهر نفی

کند. در  رد می  Pی  ، بل هر گونه امکان دیگری را در خصوص محتواهای قضیه  Pنه تنها خودِ    Pنفیِ  

  Pهای دیگری را که در واقع جایی میان  کند، اما نه برخی امکانرا رد می  Pخودِ    Pمنطق شهودگرا، نفیِ  

را.   Pکند، اما نه خود را رد می Pو غیر  Pآن فضای میان  Pساز، نفیِ هم. در منطق شبههستند P و غیر

)نهفته(    Pدر درون نفیِ    Pشود. همچنان که در دیالکتیک هگل،  اش سرکوب نمیتوسط نفی  Pپس  

 ماند.می

حقیقت، یا یک رخداد، نسبت به  ی تواناییِ فرارَوی یک  توانیم به مسئلهها، میی اینبا در نظر گرفتن همه

شناسیِ خود من، یک چیزْ یک چندینگی یا کثرتِ محض است بدون هر گونه  قانون، بازگردیم. در هستی

ها قوانینِ مناسباتِ میان چیزها در  تعیّن کیفی. قوانینِ عمومی یک جهان، قوانینِ خود چیزها نیستند. آن

در چهارچوبِ نسبی یک جهان را »ظهور« آن در این  اند. من ثبت یک چندینگی محض  یک جهان متعین

شناختی، یا قضایی، قوانین ظهور در  شناختی یا رواننامم. پس، تمام قوانین، فیزیکی یا زیستجهان می

ی یک ابژه  مثابهاند. در این بافت، یک چیز نه تنها یک چندینگی محض است، بل بهبافت یک جهانِ یکّه

که تمایز    ،  ( existence) عنوان هستی، و وجود( بهbeing) تمایز میان هستیدر جهان وجود دارد. این  
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( و ابژه نیز هست، تمایزی بنیادین است. همواره به یاد داشته باشیم که یک چندینگی  thing) میان چیز

چنین است، و در جهانی انضمامی ]است که[ وجود دارد یا ظاهر  شناسانه ایندر بافتی ریاضیاتی یا هستی

 شود.می

بندی یک  عنوان هستی، منطقی کالسیک است؛ به این دلیل که ترکیبروشن است که منطق هستی به

که تفاوت میان دو  ( است. »توسیعی« به چه معناست؟ اینextensional) چندینگی محض، »توسیعی«

ز یک چندینگی اند اگر و فقط اگر عنصری ا شود. دو چندینگی متفاوتچندینگی، نقطه به نقطه تعریف می

  Pدرنگ دو اصل کالسیک داریم. نخست،  وجود داشته باشد که عنصر چندینگی دیگری نباشد. پس ما بی

به بهرا  یا  چندینگی،  یک  غیرمثابه  کنیم.  تعریف  مجموعه،  یک  به  P مثابه  مجموعهرا  همهمثابه  ی  ی 

به   به واسطه  Pعناصری تعریف کنیم که  ندارند.  نتیجه  تعلق  توسیع،  مطلقاً    Pشود که غیر  این میی 

هیچ چیز مشترکی ندارند. پس غیرممکن است چیزی را بیابیم که همزمان    Pو غیر   Pاست.    Pمتفاوت از  

  نیست در غیر   Pتناقض نیز صادق است. دوم، هر عنصری که در  باشد. پس اصل عدمP  و غیر  Pدر  

P  تعریفِ خودِ غیرهست، برحسب P  پس امکان سومی وجود ندارد: چیزی همواره یا در .P    است یا در

 و اصل طرد شق ثالث صادق است.  P غیر

تواند  می  کشند. در یک جهان متعین، یک چندینگی متفاوتی را پیش میکامالً    اکنون، ظهور و وجودْ مورد

 بیش یا کم ظاهر شود. 

می چندینگی  در  یک  یا  شود،  نور ظاهر  در  میتواند  چندینگی  باشد. یک  شدّت  سایه  با  در جهان  تواند 

ای از ظهور، و باالخره درجات خودپسندانه، یا با ضعف هولناک وجود داشته باشد. اغلب، درجات نامتناهی 

( equivocity) ( در هستی، اما دومعناییunivocity) آواییای همنامتناهی از وجود، را داریم. گونه

زمان در همان  تواند همتناقض را داریم، زیرا یک چندینگی نمیشک، ما اصل عدمدر وجود، وجود دارد. بی

شمول، صادق نیست.  طور کلی و همهجهان وجود داشته و وجود نداشته باشد. اما اصل طرد شق ثالث، به

ای از وجود را دارید، که ظهور روشن و کامل یک چندینگی را در یک  ی بیشینهفرض کنید که شما درجه

کند  ای از وجود را داریم، که اثبات میی کمینهکند؛ و فرض کنید که ما درجهجهان انضمامی اثبات می

شود، یا واقعاً در این جهان وجود ندارد. میان این دو ارزشِ  ای در جهان هست اما ظاهر نمیکه چندینگی

کنند که یک چندینگی نه  اثبات می  ها را بیابیم، که ای از میانجیتوانیم شمار نامتناهیافراطی، اغلب می

میبه ظاهر  جهان  در  مطلق  بهطور  نه  اگر  شود،  پس،  ناپدید.  کامل  غیر  Pطور  و  است،    »ظهور« 
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Pظهور«، این درست نیست که ]بگوییم[ انتخاب فقط میان »عدمP و غیر P    است. ما انتخابِ شماری از

 یست.  های سوم را داریم. پس اصل طرد شق ثالث صادق نامکان

ای بسیار مهم است: منطقِ هستی به این معنا، کالسیک است؛ منطقِ ظهور، یا منطقِ وجود،  این نتیجه

 ست. شهودگرایانه

منطق باشد،  انضمامی  یا ساختاری  انضمامی  قانون همواره جهانی  بزرگ  میدان  اگر  اش کالسیک  پس، 

کنیم، ]منطقِ[ آن ]جهان انضمامی[  اش فرض  نیست. اگر »قانون« را در معنای »حقوقی/قضاییِ« دقیق

اگر حکمِ  را خیلی خوب می غیر  Pشناسیم.  از  »بی  P »گناهکار«، و  باشد، همواره شمار بسیاری  گناه« 

ی ارتکاب  ی درجهدهنده]حکمِ[ »گناهکار با شرایط مخففه ]/کاهش  چونهمهای میانجی را داریم، ارزش

گناه« و مانند آن. چندی از  ، اما مدارک و مستندات ناکافی، ]در نتیجه، متهم[ بیجرم[«، یا »جرمْ محرز

پردازند. نتیجه  گناهیِ کامل و جُرمِ مشهود میهای آلفرد هیچکاک به فضای مبهمِ گشوده میان بیفیلم

 ست.  ها این است که منطقِ وجودْ نه کالسیک بلکه شهودگرایانهکه: موضوع فلسفی حقیقیِ این فیلماین

شناسیِ ریاضیات  تر است تا در هستیِ محض. اگر در هستیو به همین دلیل است که نفی در ظهورْ ضعیف

از مجموعه  Pی  گویم: مجموعهمی است  غیرِمتفاوت  منطقِ کالP ی  بافت یک  در  این  به،  طور  سیکْ 

مطلق صادق است. اما، اگر در جهانی انضمامی بگویم »من گناهگار نیستم«، شاید حقیقت داشته باشد، اما  

طور مطلق، درست نیست، زیرا هر کسی، بیش یا کم، گناهکار است. این ابداعِ بزرگِ  در عمل هرگز، به

کند.  بندی میتین و رستگاری صورتی گناه نخسیهودیت و مسیحیت بوده است که این نکته را با نظریه

توانند نجات یابند، و به بهشت  همه از بهشت زمینی بیرون رانده خواهند شد چراکه همه گناهکارند. همه می

شک، خداوند به این معنا، به منطق کالسیک تعلق دارد:  گناه است. بیآسمانی وارد شوند، زیرا که مسیح بی

ترین برهان  ست. مهمجود ندارد. اما منطق دینیْ آشکارا شهودگرایانهمیان بود و نبودش، امکان سومی و

اندیش قرن سیزدهم. تقابل بهشت و دوزخ از حیث منطقیْ  آن، ابداع برزخ است، توسط متفکرانِ باریک

بسیار کالسیک است. با برزخ، در واقع فضای وسیعی را برای امکانِ سوم داریم. این به این دلیل است که  

 ی وجود انسان در یک جهان انضمامی است.  شناسانه است، اما دینْ مسئلهمفهومی هستیخداوند 

اکنون باید تصور بنیادین سوم را قدر بدانیم. پس از هستی، چندینگی محض و منطق کالسیک، پس از  

سیک، وجود، ظهور در یک جهان و منطق شهودگرایانه، ما رخداد، نوآوری خلّاقانه و سه منطق متفاوتِ، کال

 ساز را داریم.  همشهودگرایانه و شبه
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شناسانه تعریف کنیم:  ترند. برای تکامل بحث، باید رخداد را نخست در تراز هستیجزئیات اندکی پیچیده

شناسانه یا وجودی تعریف  ای یک رخداد است؟ و پس از آن، رخداد را باید در تراز پدیدهچگونه چندینگی

کنم:  شود؟ امروز، و برای شما، مطلب را ساده میجهان متعین ظاهر میکنیم: یک رخداد چگونه در یک  

هایی کنم که یک رخدادْ تغییرِ ناگهانیِ قواعدِ ظهور است؛ تغییرِ درجاتِ وجودِ بسیاری از چندینگیفرض می

 شوند. که در یک جهان ظاهر می

ود داشتن[ بوده است. برای مثال،  ]ی وجی قاطع، تغییر شدّت در وجود چیزی است که وجود آن کمینهنقطه

وجودِ سیاسیِ کارگرانِ فقیر در یک رخداد انقالبی؛ یا وجودِ صوریِ سیماهای تجریدی در یک رخداد هنری  

را چندینگیinexistentمدرن، و مانند آن. من »ناموجود«ی ) نامم که در این  ای می( از یک جهان 

با حدّاقل درجه بهشود، چیی شدّت ظاهر میجهان  این جهان،  در  شود  چیز ظاهر میمثابه هیچزی که، 

نمود که گویی ناموجود[. پرسش مربوط به رخداد این است: نصیب و قسمتِ یک  پیدا و کمچنان کم]/آن

شود؟ آیا سیماهای تجریدی، که  ناموجود جهان، پس از رخداد، چیست؟ کارگر فقیر پس از انقالب چه می

جا  ثر هنری پذیرفتنی نبودند، اکنون ابزار اصلی آفرینش هنری هستند؟ اینپیش از رخداد هنری در یک ا

 سه امکان داریم. 

نخست، شدّت تغییر بیشینه است. آزمون ما این است که ببینیم در میان پیامدهای این تغییر، آیا ارزش  

ی شدّت ظاهر  جهترین درای که یک ناموجود بود، که با کمی وجود را، برای ابژهبیشینه، شدّت بیشینه

از انقالب بهمی یا نه. کارگر فقیر، که پیش  شد، چیز در میدان سیاسی ظاهر میی هیچمثابهشد، داریم 

شود. نقاشی تجریدی، که پیش از یک انقالب هنری، مورد تزئینی  اکنون قهرمان جدید این میدان می

 شود، و مانند آن. محض بود، گرایشی بنیادین در تاریخ هنر می

توانیم  در این مورد، چهارچوب منطقی رخداد و حقیقت، چهارچوبی کالسیک است. چرا؟ به این خاطر که نمی

ی ]وجود[ باشد کمینگی  اش داشته باشیم. پس تنها اگر وجود رخداد، خود، بیشینهتر از علتمعلولی قوی

طور صوری به  و پیامدهایش، بهتواند به بیشینگی گذر کند. کلّ جهان، از نطرگاه رخداد  موجود میامر نا

یابد. و جهانِ این گونه، با تنها دو درجه از  دوگانگی شدّت کمینه، یا ناموجود، و شدّت بیشینه تقلیل می

شدّت، همواره جهانی کالسیک است. در این صورت خواهیم گفت که تغییرْ اتفاقی حقیقی است، و اگر  

 سادگی یک رخداد است. زمینه روشن باشد، به
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کان دوم: شدّت تغییر، میانگین است، نه بیشینه، نه کمینه. آزمون ما این است که ببینیم امر ناموجود  ام

گیرد یا نه. کارگر فقیر در میدان سیاسی ظاهر  تر از بیشینه، به خود میتر از کمینه، کمارزشی میانجی، بیش

توانند در نقاشی به کار  جریدی میی این میدان نیست. سیماهای تشود، اما به هیچ رو قهرمان تازهمی

ها واقعاً مهم نیستند. در این صورت، چهارچوب منطقیِ رخداد، و چهارچوب منطقی  گرفته شوند، اما آن

توانیم ارزش  ست. رخدادْ هیچ التزامی به شدّت بیشینه ندارد. در واقع میپیامدهایش، آشکارا شهودگرایانه

ای  یافتههمان ارزش برای رخداد داشته باشیم. شدّت رخداد، شدّت ثبوت   ای برای امر ناموجود بامیانجی تازه

کالم[ »هیچ  پذیر است. میان این رخداد و ]تکیهنیست. رخداد نیز توسط دیگر تغییراتِ متوسط دگرگونی

امکاناتفاقی نمی از  نومیدانه، شماری  دارد. میاُفتد«  بگوییم که یک سیاست  های متفاوت وجود  توانیم 

اما سیاست اصالح انق یکّهالبی سیاستی کالسیک است،  را یک  تغییر  این  گیِ  گرایانه شهودگراست. من 

می میضعیف  رخ  چیزی  یعنی:  ریشهخوانم.  یا  رادیکال  تأثیرات  بدون  اما  عامِ  دهد،  نسبتِ  در  و  ای، 

 مراتبِ درجاتِ ظهور در جهان. سلسله

م  ناموجود  امر  در سطح  تغییر  درجهدر مورد سوم، شدّتِ  تغییر،  از  نیست. پس  ی  ی وجود همهحسوس 

کم همواره  جهانْ  میدان  ناموجودهای  در  فقیر  کارگر  یک  از  بیش  چیزی  فقیر  کارگر  است.  درجه  ترین 

جا چهارچوبِ منطقی  سیاست نیست، تجرید نسبت به بازنماییِ ]رئالیستی[ چیزی نیست و مانند آن. این

ناپذیری و عدمِ قطعیت را میان رخداد و  ای از تعینتوانیم گونهمی  ساز است. چرا؟ به این دلیل کههمشبه

افتد، اما از نظرگاه جهان، همه چیز همان است ]که بود[. پس  رخداد داشته باشیم. بله، چیزی اتفاق می-نا

نا با هم به-رخداد و  ندارد،  رخداد را  اثبات وجود  طور همزمان داریم. و هیچ ارزش جدیدی میان نفی و 

ثالث صادق است، اما اصل عدمچ تناقض صدق  راکه جهان دقیقاً همان است ]که بود[. اصل طرد شق 

 گوییم که یک رخدادِ کاذب یا توهم رخداد داریم.  ساز داریم. از این رو میهمکند؛ پس منطقی شبهنمی

باشد، و تغییرِ گاه که جهان شهودگراست، تغییرِ حقیقی باید کالسیک  گیریم این است: آندرسی که می

به وضوْح سه معنای  همکاذبْ شبه قابل فهم است که  قانون و رخدادْ تنها وقتی  ساز. پس نسبت میان 

ای از پیامدهای یک  مثابه مجموعهمتفاوت نفی را از هم متمایز کنیم. در بافت کالسیک، یک حقیقت، به

گراست، جهان با همان قوانین عام، و با برخی  رود. اما اگر بافت شهودتردید ]از قانون[ فراتر میتغییر، بی

 ساز است، تغییر فقط یک افسانه است. همدهد. و اگر بافت شبهها در اجرا، به راه خود ادامه میتفاوت
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 یی شورا  ی در دفاع از دموکراس

 

 2023ژانویه   8

 ولنر  لی: گابرینوشته

 یبیحب الی: لیترجمه

 

ای عاجل و  آن، به مسئلههای موجود در الگوهای کنونی  ی دموکراسی و نقصان: مسئلهتوضیح مترجم

نظرهایشان،  ی اختالفرغم همهی دنیا بدل شده است. مدافعان دموکراسی شورایی، علیضروری در همه

ی کار را  کنند. برخی چارههای جامعه از جمله اقتصاد تأکید میی عرصهبر ضرورت دموکراتیک شدن همه

این می که همهدر  بهدانند  امور  دیگر  ی  یا  پارلمانی  نظام  جایگزین  شورایی  نظام  و  باشد  دست شوراها 

های مختلف نمایندگی سیاسی با نظام های مبتنی بر نمایندگی شود و برخی دیگر به ترکیب شکلشکل 

 اندیشند.  شورایی می

شورایی است که  ی دوم تعلق دارد و مدافع تقریر خاصی از دموکراسی  ی حاضر به دسته مقاله  ینویسنده

کند. ولنر با انگشت  در آن حدود خودمختاری شوراهای کارگری را قسمی دموکراسی سیاسی تعیین می
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التزام بر  میگذاشتن  نشان  مرجعیت  و  مشروعیت  یعنی  دموکراسی  اصلی  نظام  های  چطور  که  دهد 

ت، ناقض مبانی خود ی سیاسداری و حقوق مالکیت برآمده از آن، هم در محل کار و هم در عرصهسرمایه

داری مشغول کارند  های سرمایهها در بنگاهناچار ساعتوقتی تولیدکنندگانی که بهمثالً    دموکراسی است.

توان آن بنگاه را دموکراتیک خواند و برای  های کالن آن بنگاه ندارند چطور میگیریهیچ نقشی در تصمیم

شود از دموکراسی در نظام سیاسی صحبت کرد  یمدیران آن مرجعیت و مشروعیت قائل بود؟ یا چطور م

بار پرداخت مالیات شانه خالی میوقتی بنگاه با استناد به حق مالکیت تهدید  های بزرگ از زیر  کنند یا 

های خود را به کشورهایی با مالیات کمتر و نیروی  کنند که اگر شرایط بر وفق مرادشان نباشد سرمایهمی

که اولی به   ــ ی مقاله معتقد است برای حل همزمان این دو مشکلنویسندهتر خواهند برد؟  کار ارزان

ــ تقریر خاصی   شودنقض حقوق دموکراتیک »کارگران« و دومی به نقض حقوق »شهروندان« منجر می

 گشا باشد.  تواند راهاز دموکراسی شورایی می

*** 

 

 مقدمه

فلسفه دربارهدر  ایراد  دو  معاصر  سیاسی  سرمایه  هاینقصانی  ی  برجستهدموکراتیک  همه  از  تر  داری 

گذارد  [ انگشت می1نماید. ایراد اول ناظر به تولید اقتصادی است و بر فقدان دموکراسی در محل کار]می

هایی است که عامالن اقتصادی  های دموکراتیک توجه دارد و کانون آن محدودیتو ایراد دوم به سیاست

[ در این مقاله نشان خواهم داد که  2کنند.]های دموکراتیک تحمیل میجرای تصمیمبر توانایی دولت در ا

ای  حل هر دو مسئله باشد؛ نسخهتواند همزمان راهدر تاریخ اندیشه وجود دارد که می بینش نهادی مغفولی

دموکراسی شورایی میشدهاصالح  از  مناسبی  را همی  دو هدف  دموکراتتواند  کند: هم  یک  زمان محقق 

که هم با    های دموکراتیک را؛ در این نسخهکردن محل کار را و هم احیا کردن حاکمیت مؤثر سیاست

آنارکوسندیکالیسم، حدود خودمختاری شوراهای کارگری را   با  پیوند دارد و هم  سنت کمونیسم شورایی 

می تعیین  سیاسی  بخشدموکراسی  و  اقکند  تولید  ساحت  دو  در  مالکیت  حقوق  مختلف  و  های  تصادی 

 شود. دموکراسی سیاسی تقسیم می

خواه خود را به این دو  کنم نگرش دلکنم. ابتدا تالش میبه این منظور، استداللم را در چهار گام طرح می

ارائه کنم، سپس تصویری کلی و نیز تصویری خاص از    مند و روشنشود نظامایراد اصلی تا جایی که می

ی خاص از  پردازم که چگونه این نسخهدهم، بعد به تبیین این موضوع میمیدموکراسی شورایی به دست  

گیری قدری به نقاط  تواند به هر دو مسئله پاسخ گوید، و باالخره در مقام نتیجهدموکراسی شورایی می

 پردازم. ضعف و قوت استداللم می
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 داری های دموکراتیک سرمایهدو ایراد ناظر به نقصان

ی تعریفی  جا قصد دارم، با ارائهاند. در اینداری گرفتههای دموکراتیک سرمایهبه نقصان  ایرادهای فراوانی

التزام ایراد عمدهکلی از  ناکامیی معاصر دربارههای دموکراسی، به دو  های دموکراتیک  های سیاستی 

ی  دو در مسئله بپردازم، این دو ایراد یا نقصان دموکراتیک را از هم تفکیک کنم، نشان دهم چطور هر  

راحتی هر دو مشکل را با هم  توان بهمالکیت خصوصی ریشه دارند، و در نهایت روشن کنم که چرا نمی

 برطرف کرد.  

 های دموکراسی: مشروعیت و مرجعیت التزام

[ دموکراسی برای هم مشروعیت و  3دموکراتیک بودن یا نبودن نهادها دست کم منوط به دو جنبه است،]

مشروعیت از این قرار است: آیا نهاد موردنظر حق اجرای    ینهاد اهمیت دارد. مسئله  هم مرجعیت یک 

با اعضای   که آیا حق دارد به فالن شیوهاینمثالً   زند یا نه، اعمالی را دارد که به طور معمول از آن سر می

تیک هستند حق دارند  موجب این که دموکراها معتقدند که نهادها به[ دموکرات4خود برخورد کند یا نه.] 

موجب دموکراتیک بودن نهادهایش حق دارد از شهروندانش  دولت بهمثالً    به برخی اعمال دست بزنند. 

مالیات بگیرد و بر همین اساس برخی اعمال مثل تهدید به استفاده از زور فقط از طرف چنین نهادهایی  

ه از تصمیمات و مطالبات نهادها تبعیت  ی مرجعیت از این قرار است: آیا کسانی ک پذیرفته است. مسئله

موجب آن که  کنند دلیلی موجه برای پذیرش آن تصمیم یا اجابت آن مطالبه دارند یا نه، آن هم فقط بهمی

مطالبه یا  دموکرات  یاین تصمیم  است.  نهاد  تبعیت میآن  نهادی  از  که  معتقدند کسانی  صرفاً    کنندها 

[ این واقعیت که دولت تصمیمات  5راتیک است چنین دلیلی دارند:]موجب این که نهاد موردنظر دموکبه

دهد کند دلیلی موجه برای پیروی از دولت به شهروندان به دست میخود را به شکل دموکراتیک اتخاذ می

 [  6تر شهروندان فقط زمانی دلیلی برای پیروی از دولت دارند که دولتشان دموکراتیک باشد.]و از آن مهم

توان بر دو نوع دانست. با نظر به  های دمکراتیک یک نهاد را میاس، ایرادهای ناظر به نقصانبر این اس

توان ایراد گرفت که چون فالن نهاد از برخی جهات غیردموکراتیک است حق  مشروعیت یک نهاد می

دالل کرد  توان استندارد به بهمان شیوه عمل کند. با نظر به اهمیت دموکراسی برای مرجعیت یک نهاد می

اتباع خود دلیلی برای  ی مهم غیردموکراتیک است نمیهاکه چون نهاد موردنظر از برخی جنبه  تواند به 

کم دلیلشان با موازین  های آن ندارند یا دستتبعیت ارائه دهد و اعضای آن یا دلیلی برای پیروی از مطالبه

 دموکراتیک مطابق نیست.  
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 بازسازی دو ایراد 

داری به هر دو موضوع مشروعیت و  های دموکراتیک سرمایهی نقصاناعتقاد من دو ایراد اصلی دربارهبه  

مرجعیت نظر دارند. یک ایراد ناظر به تولید اقتصادی است و بر فقدان دموکراسی در محل کار انگشت  

ه مالحظه است.  شان مشترک و متکی بر سگذارد. این ایراد تقریرهای مختلفی دارد که ساختار همهمی

بنگاه  ی مالحظه ساختار  به  سرمایهاول  ویژگیهای  به  و  است  مربوط  سرشتداری  مناسبات  های  نمای 

ها تمرکز دارند و بر  مالکان، مدیران و کارگران توجه دارد. برخی نویسندگان بر روابط مدیریتی درون بنگاه

بنگاه عنوان شیوهتفاوت  به  بازارها  و  تأکید میدهای مختلف سازمانها  اقتصادی  فعالیت  و  7کنند]هی   ]

های  ی دوم، ویژگی[ بر اساس مالحظه8ها تمرکز دارند.] های مهم دولت و بنگاهبرخی دیگر بر شباهت

ی برخورد با کارگران نیازمند توجیه است و  آورد. نحوهنمای بنگاه مشکل اخالقی خاصی پدید میسرشت

ی سوم مربوط به مشکلی است که نفس وجود بنگاه  لیل آورد. مالحظهبرای قدرتِ ادعایی رؤسا نیز باید د

ی برخورد های ممکن برای توجیه نحوهآورد. دموکراسی، اگر نگوییم تنها راه ممکن، یکی از راهوجود میبه

 گذارد. آوردن برای قدرت رؤسا پیش رو میبا کارگران و دلیل

ی دموکراسی در محل کار است.  موکراتیک و مطالبهها حاکی از تشخیص نقصانی دمجموع این مالحظه

ی برخورد  کند. نحوهداری هم مشروعیت و هم مرجعیت آن را مخدوش مینقصان دموکراتیک بنگاه سرمایه

تواند مشروع باشد. بدون وجود  دارانه با کارگران آن فقط در صورت دموکراتیک بودن آن میبنگاه سرمایه

های جاری خود برخورد کنند. به همین  ها حق ندارند با کارگران به شیوههدموکراسی در محل کار بنگا

ترتیب، فقط در صورتی که آن بنگاه دموکراتیک باشد رؤسا اخالقاً قدرت دارند از کارگران چیزی مطالبه  

تی  کنند و زیردستان نیز دلیلی برای پیروی کردن از آنان دارند. بدون دموکراسی در محل کار مدیران مرجعی

 ندارند. 

هایی است که عامالن اقتصادی بر  های دموکراتیک توجه دارد و کانون آن محدودیتایراد دوم به سیاست

های مختلف این ایراد بر  که تقریرکنند. با اینهای دموکراتیک تحمیل میتوانایی دولت در اجرای تصمیم

[ یکم،  9ملگی ساختاری مشترک دارند.]داری و سیاست دموکراتیک متمرکز است باز هم جی سرمایهرابطه

های  شود فعالیت اقتصادی مانع تحقق تصمیمها تشخیص سازوکاری است که موجب میی آنمبنای همه

تواند اثری منفی بر امکان تحقق  ها میکه برخی تأکید دارند که فعالیت شرکتدموکراتیک گردد. در حالی

مکان  ها در واکنش به افزایش مالیات به کشورهای دیگر نقلوقتی شرکتمثالً    اهداف دموکراتیک بگذارد،

سازند، برخی دیگر بر این موضوع تمرکز دارند  بندی عادالنه را ناممکن میکنند و به این ترتیب مالیاتمی

های سیاسی را محدود  که چگونه تهدید برخاسته از کارهایی چون نقل مکان به کشورهای دیگر گزینه
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های ساختاری عملکرد دولت تأکید دارند که ناشی از  ره برخی هم بر آن دسته محدودیتکنند، و باالخمی

سرمایه اقتصادی  فعالیت  به  دموکراتیک  دولت  مالی  واقعیت که عامالن  وابستگی  این  دوم،  است.  داری 

  ای بر کنند خدشه های دموکراتیک تحمیل میهایی بر توانایی دولت در اجرای تصمیماقتصادی محدودیت

می دانسته  تصمیمدموکراسی  به  نتوانند  که  دموکراتیکی  نهادهای  جامهشود.  دموکراتیک  عمل  های  ی 

که کدام هنجار دموکراتیک نقض  بپوشانند نقصانی مهم دارند. تفسیرهای مختلف این نقصان بر اساس این

که دالیل ما  این  ی خود منوط است بهکم از دو جهت با هم متفاوتند و این نیز به نوبهشده است دست

مثالً   زند، از جملهبرای ارج نهادن به دموکراسی کدام است و دقیقاً چه خطایی از عامالن اقتصادی سر می

[ و سوم، پیشنهادهایی برای غلبه بر این نقصان دموکراتیک  10های دموکراتیک.]پیروی نکردن از تصمیم

نگذاشتن   اخالقی بنگاه مبنی بر زیرپا  یبه وظیفهها، با توسل  حلکه برخی راهاست. در حالی  مطرح شده

ها خودشان باید برای خودشان مقرراتی در این زمینه وضع کنند، برخی  گویند شرکتاصول دموکراسی، می

 گذارند.  های دیگر تأکید را بر ضرورت وضع مقررات و قیود سیاسی بر کار عامالن اقتصادی میحلراه

ی  ی دوم را، گرچه از مالحظهی مالحظهتوان نقصان دموکراتیک مورداشارهجا نیز میاینبه اعتقاد من در  

تر مشهود است، در قالب نقصان مشروعیت و مرجعیت نهادهای  مربوط به دموکراسی در محل کار کم

ی عمل سیاسی دموکراتیک درک کرد. با مشروعیت شروع کنیم. ناتوانی نهادهای دموکراتیک در جامه

ها چون نهادها فقط زمانی حق حاکمیت دارند که  آن  ها تهدیدی است برای مشروعیتشاندن به تصمیمپو

های  به نحوی کارآمد حاکمیت کنند. دولت فقط زمانی حق دارد برای تضمین پیروی اتباع خود از تصمیم

بتواند به آن تصمیم دموکرهایی اخالقاً مسئلهدموکراتیک به شیوه ی عمل  اتیک جامهدار عمل کند که 

  بپوشاند ــ
ً
تواند شهروندان را به حمایت از یک طرح سالمت مشخص مجبور کند که  فقط وقتی میمثال

واقعاً یک طرح سالمت مشخص را به اجرا درآورده باشد. عین همین استدالل در مورد مرجعیت هم صادق  

به شهروندان خود بدهد تا برای تحقق    تواند )حتی( دلیلی )تا حدی درخور( رسد دولت نمیاست. به نظر می

هدفی که بر مبنای تصمیمی دموکراتیک مشخص شده اقدامی کنند، اگر که برخی حق داشته باشند از آن  

تک افراد باشد. افسر نظامی که به سربازان  زمان تحقق آن هدف در گرو عمل تکاقدام سرپیچی کنند و هم

ها حق داشته  یلی برای حمله کردن نداده است، اگر که نصف آندهد به آن سربازان دلخود دستور حمله می 

ها  باشند به دستور او عمل نکنند و اقدام به حمله در گرو اقدام اکثریت سربازان یعنی بیش از نیمی آن

 باشد. 

گردد و هم به مرجعیت  دو استدالل دیگر این ادعای من را که مشکل هم به مشروعیت دمکراتیک برمی

اقتصادی بر اجراییقویت میدمکراتیک ت  اثر منفی فعالیت عامالن  های دموکراتیک،  شدن تصمیم کند. 

برد.  طبق »برهان عدم احراز شرایط«، شرایط الزم را برای احراز مشروعیت و مرجعیت به نهادها از میان می
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شود  موجب میهای دموکراتیک  ها برای اثرگذاری بر شرایط عملی شدن تصمیمها و شرکتتوانایی بنگاه

شود  مالکان نسبت به غیرمالکان دست باال را داشته باشند و به این ترتیب این اصل دموکراتیک نقض می

نتایج سیاسی داشته باشند.] باید فرصتی برابر برای اثرگذاری بر  این فرض که الزمه11که همه  با  ی  [ 

ر منفی فعالیت عامالن اقتصادی ایرادی  مرجعیت و مشروعیتْ فرصت اثرگذاری برابر است، ایراد ناظر به اث

رسد آن نهادی  است ناظر به فقدان مشروعیت و مرجعیت. ثانیاً، بر اساس »برهان ناتمامیت« به نظر می

های خاصی  یعنی حق دارد با اعضای خود به شیوه حقی گسترده و فراگیر برای حاکمیت دموکراتیک دارد،

ی خود  که بر اکثریت عوامل موجود در عرصه الیلی عرضه دارد،رفتار کند و قدرت دارد برای شهروندان د

رسند کنترل دموکراتیک مؤثری داشته باشد. در غیر این صورت سازوکارهای توجیه دموکراتیک به ثمر نمی

توان گفت افراد به این دلیل که عملشان در سرانجام یا وضعیت اموری که به نحوی دموکراتیک  و دیگر نمی

عمل کنند، چون در واقعیت، عملشان در    صمیمی اتخاذ شده نقش دارد باید به فالن شیوهدر مورد آن ت 

 اند.  هایی نقش دارد که بر اساس تصمیمی دموکراتیک تعیین نشدهنتایج یا وضعیت

 مشترک مالکیت خصوصی  یریشه

توان در قالب  داری را میسرمایههای دموکراتیک  ی نقصانجا بحث کردم که دو ایراد عمده دربارهتا این

ی اصلی این نقصان  بندی کرد. ولی ریشهها صورتها و دولتهای ناظر به مشروعیت و مرجعیت بنگاهایراد

ی مشترک هر دو نقصان را باید در حق مالکیت خصوصی بر ابزار  گانه کجاست؟ به اعتقاد من ریشهدو

مناقشه از حقوق مالکیت ارائه کنم و بعد  نم تقریری بیکتولید جست. برای پیشبرد بحث ابتدا سعی می

 دهد. های مختلف آن نقصان دموکراتیک را نشان میتوضیح دهم چطور ابعاد مختلف این تقریر جنبه

ها به اشخاص است. حقوق مالکیت خصوصی بازتابی  کارکرد حقوق مالکیت خصوصی اختصاص دادن ابژه

ها  ها و منتفع شدن از کاربرد آنی استفاده از ابژهگیری در نحوهمبخش که تصمیاست از این فکر سازمان

است.] خاص  افراد  می12حق  تفکر  این  شیوه[  به  اینتواند  به  بسته  شود،  بیان  مختلفی  حقوق  های  که 

ای از حقوق مالکیت گنجانده  مالکیت چگونه توجیه شوند و حقوق فردی مختلف چگونه در دل مجموعه

اند، از این  خاصی از حقوق مالکیت با هم ترکیب شده که در قالب برداشت یا مجموعهشوند. برخی حقوق 

[ از منظر اهداف فعلی ما، دو  13.] قرارند: حق تملک، حق استفاده، حق درآمد، حق مدیریت و حق سرمایه

ای  هدهد که تصمیم بگیرد ابژهتری دارند. حق مدیریت این قدرت را به مالک میحق آخر اهمیت بیش

دهد که  او را چه کسانی استفاده کنند و به چه نحو. حق سرمایه هم این قدرت را به مالک می  تحت تملک

 جا یا واگذار کند.  های تحت تملک خود را از بین ببرد، جابهوقت مایل بود ابژه هر

د تصمیم  که مالک حق دارداری است؛ اینترین عامل نقض دموکراسی در بنگاه سرمایهحق مدیریت مهم

گیری دموکراتیک در خصوص این موارد  بگیرند با تصمیم کار  کسانی و به چه نحو بهبگیرد ابزار تولید را چه
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کند.  غیردموکراتیک بر محل کار تحمیل می  یاداره  یمغایر است. به عبارت دیگر، حق مدیریت نوعی شیوه

ها تعیین تکلیف  انشان داشته باشند، برای آنکنند که حق دارند رفتارهای خاصی با کارگرمالکان ادعا می

ها را مجازات کنند. قوانین شرکتی و قوانین کار نیز عمالً  کنند و در صورت سرپیچی بنا به حق مدیریت آن

[ استدالل مدافعان وضع موجود این است که حقوق مالکیت به  14کنند.]این حق را تقدیس و حمایت می

خ به طور  بنگاهطور عام و حق مدیریت  درون  و مرجعیت  را تضمین  های سرمایهاص مشروعیت  داری 

 کند. ولی برمبنای معیارهای دموکراتیکِ مشروعیت و مرجعیت چنین چیزی صحت ندارد.  می

اینهمین حق سرمایه مهم است.  دموکراتیک  در سیاست  و مشروعیت  نقصان مرجعیت  عامل  که  ترین 

دهد جا یا واگذار کند این قدرت را به او میاز بین ببرد، جابههای تحت تملک خود را  مالک حق دارد ابژه

که مالکان حق دارند ابزارهای تولیدشان را  دموکراتیک بگذارد. این  که اثر منفی بر امکان تحقق سیاست

دهد در تحقق اهدافی  ها اجازه میها را بالاستفاده بگذارند یا به کشورهای دیگر ببرند، به آنبفروشند، آن

[ استدالل مدافعان  15اند نقشی نداشته باشند و خود را کنار بکشند.] ه به شکل دموکراتیک تعیین شده ک

توانند به استناد حق مالکیت در مقابل سیاست دموکراتیک از خود  ها میوضع موجود این است که بنگاه

به مشروعیت و مرجعیت  خواه این است که حقوق مالکیت ]فعلی[  دفاع کنند و استدالل منتقدان دموکراسی

 زند.  سیاست دموکراتیک آسیب می

 زمان هر دو مسئله هم مشکل حل

دوگانه نقصان  این  بر  باید  نقصانچطور  به  تمرکز  با  برخی  آمد؟  فائق  دموکراتیک  دموکراتیک  ی  های 

سرمایهبنگاه فرایند  های  باید  معتقدند  کار  محل  در  مشروعیت  و  مرجعیت  احیای  هدف  با  و  داری 

ی  که مالکان حق داشته باشند در مورد نحوهجای اینسازی را در سطح تولید آغاز کرد. به  کراتیکدمو

کنند تصمیمات  بگیرند، باید خود کسانی که عمالً با این ابزارها کار می  استفاده از ابزارهای تولید تصمیم

مثالً    منظور وجود دارد، ازجملههای مختلفی برای تحقق این  الزم را به نحو دموکراتیک اتخاذ کنند. راه

مدیره دارند یا الگوی   گیری دوطرفه که در آن کارگران نمایندگان خود را در هیئتالگوی مدیریت تصمیم

ها یکی است: برای سازگار کردن تولید اقتصادی  ی آنهمه  های تحت مالکیت کارگران، ولی انگیزهتعاونی

شیوه باید  دموکراتیک،  مرجعیت  و  مشروعیت  معیارهای  جایبا  دموکراتیک  مدیریت  حقوق  های  گزین 

 مدیریتی مالکان شود.  

اعاده با هدف  نواقص سیاست دموکراتیک و  بر  با تمرکز  ی مرجعیت و مشروعیت  از سوی دیگر برخی 

دند باید حقوق مالکیت خصوصی ]بر ابزار تولید[ را محدود یا واگذار کرد. دولت برای  عامالن سیاسی معتق

های دموکراتیک داشته باشد، باید بر حیات اقتصادی نظارت  که واقعاً قدرتی عملی در اجرای سیاستاین
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  یابی به این هدف اشکال و درجات مختلف نظارت پیشنهاد شده است. سیاسی داشته باشد. برای دست

کند، برای  ها را از برخی مالکان سلب میتر شامل وضع مقرراتی است که بعضی امکانهای ضعیفاقدام

کند.  هایشان به خارج از کشور محدود میمثال اقدام به کنترل سرمایه حق مالکان را برای انتقال دارایی

از طریق اجتماعی  مثالً    ست،های شدیدتر شامل انتقال حقوق مالکیت از مالکان به عامالن سیاسی ااقدام

 کردن یا ملی کردن ابزارهای تولید.  

ضعف این   [ مشهودترین نقطه16ها در عین داشتن نقاط قوت، نقاط ضعف مهمی نیز دارند.]حلاین راه

راه که  مشکلاست  این  از  یک  هر  برای  پیشنهادی  حلحل  را  دیگر  مشکل  نمیوها،  کند:  فصل 

شود احیای مرجعیت و مشروعیت عامالن سیاسی در سطح دولتی منجر نمی  کردن محل کار به دموکراتیک

تواند به مشروعیت و مرجعیت دموکراتیک در  و واگذاری حقوق مالکیت به این عامالن سیاسی نیز نمی

های پیشنهادی برای حل هر یک از  حلتری هم وجود دارد: راهمحل کار منجر شود. ولی مشکل عمیق

که هر کدام از این دو  هم به دو دلیل. اول اینکند، آن حل آن یکی را غیرممکن میها عمالً این مسئله

گیرد که ابزارهای تولید چگونه و  می  های متفاوتی به یک پرسش هستند: چه کسی تصمیمحل پاسخراه

ان.  گوید شهروندحل دوم میگوید کارگران. راهحل اول میدر خدمت چه هدفی به کار گرفته شوند؟ راه

حل دوم فقط وقتی که شهروندان  دهد که پاسخ ما کارگران باشند و راهحل اول فقط وقتی جواب میراه

های  ها به شیوهداشتن محل کار این است که همان کسانی که با آن ی مشروعیتپاسخ ما باشند. الزمه

که رؤسا بتوانند دلیلی  این  یهشود حق اعمال نظر دمکراتیک داشته باشند و الزمدار کنونی رفتار میمسئله

که کل جمعیت  ها وجود داشته باشد. اینبرای قدرتشان داشته باشند، این است که نظارتی دموکراتیک بر آن

نحوه مورد  در  دموکراتیک  شکلی  به  کنند بتوانند  نظر  اعمال  جمعیت  آن  از  کوچکی  بخش  با  رفتار  ی 

نحوه آن  به  نمیمشروعیتی  رفتار  آی  تصمیمدهد. خود  این  تابع  به شکلی ن کسانی که  باید  ها هستند 

ی مبتنی  دموکراتیک در این زمینه تصمیم بگیرند. عین همین قضیه در مورد مرجعیت صادق است و رابطه

های ی مشروعیت داشتن سیاستبر مرجعیت باید در خود آن واحد تولیدی برقرار شود. از طرف دیگر، الزمه

ی شهروندان تابع آن حاکمیت سیاسی بتوانند به شکلی  فقط کارگران بلکه همهدموکراتیک این است که نه

نظر در مورد تصمیمات  ی اعمالکه فقط بخشی کوچک از جمعیت اجازهنظر کنند. ایندموکراتیک اعمال

[  17دموکراتیکی را داشته باشد که کل شهروندان باید از آن حمایت و تبعیت کنند فاقد مشروعیت است.]

اقامه کنند رابطهی آنبرا ی مرجعیت باید  که نهادهای دموکراتیک بتوانند دلیلی برای تبعیت شهروندان 

ها نتوان پاسخ داد که  رسد به این سادگیبین نهادهای سیاسی و کل شهروندان برقرار شود. به نظر می

ها برقرار  دولت  ها و هم در سطحتوان مرجعیت و مشروعیت دموکراتیک را هم در سطح بنگاه چطور می

 کرد.  



1463 
 

 دموکراسی شورایی 

ی سیاسی معاصر دوباره مطرح است کمتر  که امروز مسائل ناظر به دموکراسی اقتصادی در فلسفهبا این

کنم زمینه را  [ به همین دلیل در این بخش سعی می18دموکراسی شورایی هستیم.]  یشاهد طرح ایده

تواند هم در  ای از دموکراسی شورایی میشدهی اصالح برای طرح استداللم فراهم کنم و بگویم که نسخه

های دموکراتیک  خدمت تحقق دموکراسی در محل کار و هم در خدمت احیای حاکمیت کارآمد سیاست

بر  باشد.   دموکراسی شورایی  بگوییم  که  است  این  دموکراسی شورایی  معرفی  راه  بهترین  اعتقاد من  به 

با   نیز  و  اندیشه  تاریخ  در  سنتی خاص  با  که  دارد  تأکید  جامعه  میانی  در سطح  سازمانی  اصول  تعدادی 

د که با  دانی تحقق برخی مطالبات اخالقی میها را بهترین شیوهخوان است و آنهای عملی همتجربه

برم.  [ بحثم را در چهار گام پیش می19تر نیز سازگار است.]های نهادی جزءنگرانهانواع مختلفی از طرح 

ی دموکراسی شورایی بوده، بعد به تبار فکری این  ای مبنای طرح اندیشهدهم که چه انگیزهابتدا شرح می

دهی اصلی آن را شرح  صول سازمانهای عملی برای تحقق آن اشاره خواهم کرد، سپس ااندیشه و تالش

های نهادی  های توجیهی و تکثر در طرح در روش  هایی ناظر به تکثرخواهم داد و در نهایت به ذکر نکته

 پردازم.  می

 ی طرح دموکراسی شورایی انگیزه

گیری علیه وضع موجود و  اجتماعی و موضع  یهدف آرمان دموکراسی شورایی پر کردن خالئی در نظریه

کردن ]ابزار تولید[ است، آن هم با این امید که بتوان در ساحت تولید اقتصادی   های بدیل اجتماعینسخه

ابزارهای  به کنترل دموکراتیک مستقیم دست یافت. صورت بندی سوسیالیستی »فرایند اجتماعی کردن 

نمی چون  است  توخالی  اصلتولید«  سیاسیتواند  نهادهای  و  به-ها  مطلوبی  بدیل  عاقتصادی  نوان 

[ منظورمان از اجتماعی کردن ابزارهای تولید دقیقاً چیست؟ و قرار است حیات  20داری بدست دهد.]سرمایه

ی دموکراسی  دهی شود؟ نظریهداری در چه مسیری و از طریق چه نهادهایی سازماناقتصادی ورای سرمایه

ی سوسیالیستی فائق  حتمالی یک جامعههای اشورایی سعی دارد بر اکراه موجود برای فکر کردن به ویژگی

مارکس »آن شکل سیاسی چه  آن  کند با تبیینها بدهد. این نظریه سعی میآید و پاسخی به این پرسش

خواند این جای خالی را در  [ می21شد تحت آن به رهایی اقتصادی کار رسید«] سرانجام مکشوفی که می

 ی سوسیالیستی پر کند. نظریه

گیرد و هم علیه  داری، موضع میموکراسی شورایی هم علیه وضعیت موجود، یعنی سرمایهبه این ترتیب، د

اجتماعی کردن دولتی و ملیبدیل پایینی مثل  به  باال  با »فئودالیسم  های  نگرش  این  تولید.  ابزار  سازی 

فت  های اصلی وضعیت موجود است مخالمراتب محل کار و قدرت مالکان که ویژگیای«، سلسلهکارخانه
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دهد کردن دولتی ابزار تولید را نشان میهای اجتماعیکند. از طرف دیگر، دموکراسی شورایی محدودیتمی

که  خصوص اینهای تولید محدودند. بهسازی ابزاراست. دستاوردهای ملی  گرایی بدبینو نسبت به تمرکز

 تولید تحقق بخشد.  تواند خودگردانی تولیدکنندگان را در سطح کردن از باال نمیاجتماعی

سازی تقریر خاصی  های ملیمدافعان دموکراسی شورایی برای غلبه بر وضع موجود و نیز اجتناب از کاستی

دموکراتیک فرایند  منزلهاز  به  را  اجتماعیسازی  از  خاصی  فرم  میی  پیش  الزمهکردن  ی  کشند. 

د[ است به نحوی که کنترل تولید به  مالکیت از مالکان ]ابزار تولیشدن حیات اقتصادی سلب دموکراتیک

های غیرمستقیم  دست کسانی بیفتد که مستقیماً در این کار دست دارند. مدافعان دموکراسی شورایی از شیوه

ـنظارت دموکراتیک بر تولید اقتصادی فراتر می     روندـ 
ً
ــ   از مشارکت سیاسی و کنترل دولت بر صنعتمثال

ی سطوح فرایندهای اقتصادی هستند. ایجاد شوراهای کارگری  همه  و در عوض خواهان نظارت مستقیم بر 

ی شوراها در سطح  ترین واحد تولید و نیز ایجاد نوعی ساختار فدرالی بر پایهایعنوان پایهدر کارخانه به

 کند.ی اقتصاد را تضمین میصنایع و اقتصاد، مشارکت مستقیم تولیدکنندگان در اداره

 تاریخی  هایتبار فکری و تجربه

جا  ی طرح دموکراسی شورایی در تاریخ نظری و عملی آن نمودهای مختلفی داشته است. در اینانگیزه

ها و  توان گفت دموکراسی شورایی از سرچشمهقصد نداریم تاریخ جامع این اندیشه را مرور کنیم، ولی می

تأثیرگذار بودههای تاریخی  های فکری متنوعی نشئت گرفته که هر یک در دورهشاخه با  مختلف  اند و 

ی فکری این اندیشه را  [ اولین سرچشمه یا شاخه22اند.]های مختلف جنبش کارگری پیوند داشتهسنت

آنارکوسندیکالیسممی یا  لیبرتارین  سوسیالیسم  در  چهره  توان  که  کرد  مشاهده  نوزدهم  قرن  های  اواخر 

باکونبرجسته میخائیل  و  پرودون  قبیل جوزف  از  بودند.] ای  آن  نماینده  دو  23ین  در  اندیشه  این  بعدتر   ]

کول آن را   ی بریتانیایی سوسیالیسم صنفی که جی.دی.اچ.ی فکری دیگر دنبال شد: یکی نسخهشاخه

ایدهصورت دیگری  و  بود  کرده  چنانبندی  شورایی  کمونیسم  اندیشههای  در  آنتونکه  و  پانه های  کوک 

  دیگریکهای فکری با  های مهمی که این شاخهرغم تفاوتبه  [24بندی شده است.]کرش صورت کارل

ام( با استناد به  های نهادی به آن پرداختههای توجیهی و طرح در شیوه  دارند )کمی جلوتر در بحث تکثر

ی دموکراسی شورایی صحبت کرد )در بخش بعد به این  توان از یک سنت گستردهها میهای آنقرابت

 پردازم(.  مسئله می

های فکری شکل  ها و شاخههای تاریخی بسیاری ملهم از این سنتدر تاریخ جنبش کارگری نیز تجربه

کمونیسم شورایی متأثر بود    آلمان، جنبش شورایی از نظریه  19/1918اند. برای مثال در انقالب سال  گرفته

دهی  ی که برای سازمانهای در جنگ داخلی اسپانیا تالش چنینهم[ 25و در بسط این نظریه سهم داشت.]
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سندیکالیسم  -آنارکو  تر تحت تأثیر جریانمجدد حیات اقتصادی و سیاسی در کاتالونیا صورت گرفت بیش

قدر هست که  ها آندهی این جریانها و اصول مبنایی سازمان[ با این همه، وحدت و قرابت الزام26بود.]

گرایی میان این  حساب آورد. در بخش بعد به همبه  ها را تقریرهای مختلفی از دموکراسی شورایی بتوان آن

 پردازم.  اصول مبنایی می

 دهی  قرابت اصول سازمان

دهی در سطح میانی وجود  ها و اصول سازماندر بین مدافعان دموکراسی شورایی قرابت زیادی بین الزام

نظریه و عمل آن دید. این  پشت این حرکت و هم در تاریخ    یتوان هم در انگیزهدارد که نمود آن را می

از گسترهقرابت در برداشت آن نیز در نحوهها  پیوند افقی و  ، واحدهای اصلی و ماهیت دموکراسی و  ی 

 عمودی بین واحدهای دموکراسی وجود دارد.  

های واقعاً  گیریمدافعان دموکراسی شورایی درست مثل دیگر مدافعان دموکراسی اقتصادی معتقدند تصمیم

ها هم شامل  های اقتصادی را در بربگیرد. این تصمیمگیریترین کارکردها و تصمیمک باید مهمدموکراتی

ها  دهی محل کار که در سطح بنگاهی سازمانموضوعات خردی است مثل میزان ساعت کاری و نحوه

د و  که چه چیزی باید تولید کرگیری در مورد اینشود و هم شامل موضوعات کالنی مثل تصمیمطرح می

که مالکان با استناد به حق مالکیت در مورد این موضوعات تصمیم بگیرند کسانی  به چه نحو. به جای این

شان تحت تأثیر این  هم به شکل دموکراتیک، تصمیم بگیرند که زندگی باید در مورد این موضوعات، آن

 ها تبعیت کنند.  هاست یا قرار است از این تصمیمتصمیم

پایهنسخه  اولین وجه اشتراک های  گیریای تصمیمهای مختلف دموکراسی شورایی این است که واحد 

ی  ها کارخانه، بنگاه یا هر واحد تولیدی منفرد است. همین امر از اهمیت ویژهی آندموکراتیک در همه

اندیشه بر خودگردانی نهی دموکراسی شورایی خبر میخودگردانی و کنترل کارگری در    تنها دهد. تأکید 

گر نوعی سوسیالیسم از پایین به باالست، بلکه نقش نهادهای میانجی از قبیل حزب یا اتحادیه را نیز  بیان

ها یا احزاب خودشان مستقیماً بر شرایط  کند. تولیدکنندگان باید عوض تکیه بر نمایندگان اتحادیهمحدود می

 شان نظارت داشته باشند.  و جهت فعالیت تولیدی

کنند که  راسی شورایی ماهیتی مستقیم و مشارکتی دارد. شوراهای کارگری تضمین میترتیب دموک بدین

[ اگر  27دموکراتیک حرکت کنند.]کامالً    گیری و به سمت مشارکتتولیدکنندگان خودشان مستقیماً تصمیم

هایی ایجاد شود و الزم باشد از برخی اشکال نمایندگی یا  زمانی، بنا به برخی مالحظات عملی، محدودیت

این شکل نمایندگی   یوقت الزاماتی متوجه نحوهی مشارکتی استفاده شود، آنگر میانجیهای  دیگر صورت

هرجا گریزی از شکل نمایندگی نباشد رعایت این موارد ضروری  ی خواهد بود. به عبارت دیگر،  گرمیانجییا  
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پذیری نمایندگان و نیز انتخاب نمایندگانی که خاستگاه  است: تفویض اختیار مشروط، نظارت دائمی، عزل

به  شان شبیه سایر رأیاجتماعی-اقتصادی  آن دسته رویکردهای دموکراسی شورایی که  باشد.  دهندگان 

دهند، چون برقراری نوعی ساختار فدرالی  تر بسط میپردازند این مضمون را بیشمیی ادغام عمودی  مسئله

شود نظارت مستقیم حفظ شود. واحد محلی تولید یا  به منظور ادغام سطوح مختلف اقتصادی موجب می

و فصل موضوعات  ی ساختارهای فراگیری که ناگزیر برای حلای است و همههمان شورای محلی واحد پایه

گیرند، از جمله سندیکاها و شوراهای مرتبه باالتر، باید از دل این شورای اولیه  سطوح باالتر شکل میدر  

 ای باشد.  ها همین واحدهای اولیه و پایهبرآیند و مرجع اعتبار آن

برخی مدافعان دموکراسی شورایی در کنار ادغام عمودی بر ضرورت ادغام افقی در تمامی سطوح نیز تأکید  

ی  ی اقتصادی به منزلهد، ادغامی از سطح محلی گرفته تا سطح دولت. اگرچه واضح است که ادارهکننمی

دهد  ای برای برقراری دموکراسی اقتصادی خبر میبّعدی مستقل حقانیت خاص خود را دارد و از دغدغه

اره سیاسی چندان  ی اقتصادی با بعد ادکه دموکراسی شورایی پاسخی به آن است، ولی ارتباط این بعد اداره

اقتصاد  ی طرفداران دموکراسی شورایی بر اهمیت ادارهکه همهرغم اینروشن نیست. به ی دموکراتیک 

ی پیوند ساختار شورای اقتصادی با اداره و  تأکید دارند، تقریرهای مختلف دموکراسی شورایی بر سر نحوه

با هم اختالف دارند.] سازمان توان در قالب دو نوع تکثر متفاوت  را میها  [ این اختالف28دهی سیاسی 

 کنم.بندی کرد که در بخش بعدی به آن اشاره میصورت

 دو نوع تکثر

های مختلف دموکراسی شورایی و اهداف و اصول نهادی مشترک  حال که به تاریخ و تبار مشترک شاخه

اشاره کنیم. تکثر اول، تکثر    ها در قالب دو نوع تکثرهای بین آنها اشاره کردیم الزم است به اختالفآن

دهد که چطور این رویکرد با بسیاری از الزامات و  های توجیه دموکراسی شورایی است و نشان میدر شیوه

عمیقتوجیه اخالقی  اینهای  در  است.  سازگار  همهتر  نداریم  قصد  ارزشجا  این  یا  ی  اخالقی  های 

ولی میاستدالل کنیم،  مرور  را  توجیهی  اول  کم شش دغدغهتتوان دس های  کرد.  برجسته  را  ی اصلی 

که دغدغه اصلی دموکراسی شورایی پایان دادن به استثمار است؛ برقراری نوعی نظام شورایی به جای  این

ای بر غیرمالکان داشته  شود که مالکانْ برتری نامنصفانهحق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید مانع از آن می

تواند بیگانگی در  یی راهی برای غلبه بر بیگانگی است و تولید شورایی میباشند. دوم، دموکراسی شورا 

ترتیب   این  به  و  ببرد  بین  از  را  کارشان،  با محصول  کارگران  میان  موجود  بیگانگی  یعنی  تولید،  فرایند 

کند که  کند. سوم، نوعی کنترل کارگری برقرار می»انجمن آزاد تولیدکنندگان« مدنظر مارکس را محقق  

توان قسمی تضمین نهادی  خودگردانی جمعی است. چهارم، دموکراسی شورایی را می ی تحقق ایدهمهالز
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منزله به  آزادی  حصول  نمیبرای  که  طریق  این  از  دانست،  سلطه  نبود  هیچی  معرض  گذارد  در  کس 

ی تحقق  توان دموکراسی شورایی را راهی برا که میی دیگران باشد. پنجم اینهای خودسرانهدرازیدست

ترین  ی تولید اقتصادی دانست. و سرانجام آخرین دغدغه که مهمطلبانه در عرصهو حفظ مناسبات برابری

ایندغدغه ماست،  نهادهای  ی  مرجعیت  و  مشروعیت  تضمین  برای  است  راهی  شورایی  دموکراسی  که 

ها  ی این اندیشههمهگمانم حتی اگر مدافعان دموکراسی شورایی در طول تاریخ به  سیاسی و اقتصادی. به

و اصول    اند. انگیزههای طرح این بحث را پیش کشیدهکم زمینهها دستاشاره نکرده باشند، هرکدام از آن

 های اخالقی عمیق سازگارند.  دهی دموکراسی شورایی با بسیاری از توجیهمشترک سازمان

دهی که در باال به آن اشاره شد با  های نهادی مربوط است. اصول سازمانی طرح تکثر نوع دوم به مسئله

نظر تقریرهای گوناگون دموکراسی شورایی بر  ترین اختالفخوانی دارند. مهمهای نهادی متنوعی همطرح 

گردد: آیا ساختار شوراهای اقتصادی  هایی از این دست میی ادغام افقی است و حول پرسشسر مسئله

گیری در بُعد اقتصادی با بُعد  معی است؟ اگر قرار باشد تصمیمهای جتنها چارچوب الزم برای اتخاذ تصمیم

ی سیاسی باید چه ساختاری داشته گاه ادارهدیگری یعنی بُعد فراگیر سیاسی یا کشوری تکمیل شود، آن

های قوی دموکراسی شورایی شورای  ی بُعد اقتصادی و سیاسی/کشوری دقیقا چیست؟ نسخهباشد؟ رابطه

الگویی    های مالیم یا ترکیبیکه نسخه[ در حالی29دانند]جمعی می  گیریی تصمیمصهاقتصادی را تنها عر

کند،  کنند که در آن حدود خودمختاری شوراها را نهاد دموکراسی سیاسی/کشوری تعیین میپیشنهاد می

این  [ در بخش بعد به یک الگوی خاص در  30تواند شکل پارلمانی داشته یا نداشته باشد.]نهادی که می

 پردازم. زمینه می

 مزیت دموکراسی شورایی 

نسخه من  اعتقاد  اصالح به  نهادهای  شدهی  با  خودمختاری شوراها  آن  در  که  شورایی  دموکراسی  از  ای 

تواند هر دو هدف دموکراتیک کردن محل کار و احیای  شود میدموکراسی سیاسی محدود و تکمیل می

پردازم و  ی مطلوبم میند. ابتدا به شرح اجمالی این نسخهحاکمیت کارآمد سیاست دموکراتیک را محقق ک

ی مشروعیت و مرجعیت  زمان مسئلهتواند همدهم که مزیت این نسخه این است که میبعد توضیح می

 مورد بحث را حل کند.  

 تقریر مورد نظر من از دموکراسی شورایی 

کرد و به  [ دفاع می31اری صنعتی«]کارل کرش در برداشت خود از دموکراسی شورایی از نوعی »خودمخت

دار از فرایند تولید، تغییر حقوق مالکیت و توزیع مجدد اجزاء آن  این ترتیب خواهان حذف مالکان سرمایه

ی اصلی برداشت کرش این بود  [ دغدغه32های مختلف و سطوح متفاوت تولید اقتصادی بود.]در عرصه
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دار  دهی کند که دیگر مالکان سرمایهتفاوت طوری سازمانکه مناسبات تولید را با وضع حقوق مالکیتی م

کنند و هم برخورد  و شهروندان مثل سابق  کارگران  با  بر حقوق  نتوانند  دموکراتیک  نظارت  نوعی  زمان 

ی اصلی دموکراسی شورایی و  با انگیزهکامالً    ی سطوح برقرار شود. این برداشتها در همهی گروههمه

کند به تولیدکنندگانی  خوان است چون حقوق مالکیت مهمی را اعطا میهم  دهی اصول مشترک سازمان

اند و بخش دیگری از حقوق  که در سطح واحد تولیدی خود در قالب شوراهای دموکراتیک سازمان یافته

به  مثالً    دهد به نهادهای دموکراتیک اقتصادی یا سیاسی در سطوح مختلف،مالکیت را نیز تخصیص می

  کنند، البته تصمیمکنندگان را تجمیع میهایی که منافع تولیدکنندگان و مصرفاها یا هیئتیک شورای شور

تر  شود. برای روشنکه چه حقوقی به کدام بخش داده شود به شکل دموکراتیک گرفته میدر مورد این

مدیریت چطور  ی ادغام عمودی و افقی بپردازیم ببینیم حق  که به مسئلهشدن این طرح بیایید قبل از این

های دموکراتیک  گیریشود و چطور این تصمیمی دموکراتیک تقسیم میبین ابعاد و سطوح مختلف اداره

 توانند حق سرمایه را محدود کنند. می

گیرند که ابزارهای تولید چطور و برای چه  می  دارانه مالکان تصمیمبنا به حقوق مالکیت خصوصی سرمایه

گرفته   کار  به  میهدفی  تقسیم  مدیریت  حق  صنعتی  خودمختاری  قالب  در  ولی  حقوق  شوند.  و  شود 

تصمیم برای  گروهگیریدموکراتیک  بین  مختلف  میهای  توزیع  متفاوت  سطوح  در  مختلف  شود.  های 

تواند به شکل دموکراتیک توسط کسانی اتخاذ  گیری در مورد فرایندها و شرایط تولید میکه تصمیمحالیدر

که چه چیزی  های دیگر نظیر تصمیم در مورد اینماً در فرایند تولید نقش دارند، تصمیمشود که مستقی

توسط سندیکایی که در سطح  مثالً   تواند به شکل دموکراتیک در سطوح دیگری اتخاذ شود،تولید شود می

کند.  مرتبط  کل آن صنعت فعالیت دارد یا شورای شوراها یا هر هیئتی که ابعاد اقتصادی و سیاسی را به هم  

های مختلف تاحدی غامض است  گیری بین سطوح مختلف و گروهی توزیع حقوق تصمیمی نحوهمسئله

های مختلف اشاره کنم.  ی ادغام گروهکنم به چند اصل راهبردی برای حل مسئلهو در بخش بعد سعی می

این طبق حقوق مالکیت    جا این است که بسیاری از تصمیماتی که تا پیش ازمهم در این  یولی مسئله

شدند اکنون در قالب خودمختاری صنعتی به شکلی دموکراتیک و در سطح شوراهای  دارانه اتخاذ میسرمایه

باالتر گرفته میشوند. و حتی تصمیمکارگری اتخاذ می بازتابی خواهند بود از  هایی که در سطوح  شوند 

االجرای  ی الزمها نیز نمایندهسندیکاها یا دیگر هیئترسد، و  ها میتر به آنهایی که از سطوح پایینداده

 های شوراهای کارگری خواهند بود. تصمیم

شوند و به شکل دموکراتیک به  دهد حقوق مالکیت چطور تقسیم میدر حالی که حق مدیریت نشان می

ست. مالکیت  دهد که چگونه حقوق مالکیت تابع نظارت دموکراتیک اآیند، حق سرمایه نشان میاجرا درمی

مالک میخصوصی سرمایه به  را  این حق  داراییدارانه  قالب  دهد که  در  کند.  منتقل  یا  واگذار  را  هایش 
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مثالً    های دموکراتیک محدود شود.موجب تصمیم تواند بهخودمختاری صنعتی حق واگذاری یا انتقال می

ازجمله شوراهای کارگری  ممکن است به شکل دموکراتیک تصمیم گرفته شود که واجدین برخی حقوق  

بر امکان  مثالً    توانند برخی کارها را انجام دهند. قیدوبندهایی که به شکل دموکراتیکدموکراتیک نمی

دارایی وضع می تا نظارت  شوند میواگذاری یک  باشند  اختیار دموکراسی شورایی  در  ابزار مهمی  توانند 

 ودمختاری صنعتی حفظ کند.  دموکراتیک کلی خود بر تولید اقتصادی را در الگوی خ

توانند تعیین کنند چه حقی را باید به چه کسی داد و چطور باید دموکراسی در سطح  اما کدام اصول می

گیری ادغام کرد؟ پاسخ کرش  ای را با ساختارهای سیاسی مستقل و سطوح باالتر تصمیمشوراهای پایه

شورایی  مثالً    ترین سطح قرار دارد،در پایین  [ واحدی که33»خودمختاری مقید« است.]  یمتکی به ایده

کند، حق دارد به شکل دموکراتیک در مورد موضوعی تصمیم  که در سطح بنگاه یا کارخانه فعالیت می

گیری در مورد آن موضوع وقتی پای منافع دیگرانی در میان باشد که به نوعی بگیرد، با این قید که تصمیم

رفت، باید به نهادهای باالتر یا نهادهای جنبی انتقال یابد. در الگوی ادغام  تحت تأثیر تصمیم قرار خواهند گ

عمودی هرجا که منافع دیگر تولیدکنندگان تحت تأثیر قرار بگیرد موضوع موردنظر به سندیکا یا شورای  

وضوع  شوراها منتقل خواهد شد. در الگوی ادغام افقی هرجا منافع غیرتولیدکنندگان تحت تأثیر قرار بگیرد م

 کنند. به ساختارهایی منتقل خواهد شد که دموکراسی اقتصادی و سیاسی را در هم ادغام می

 مزیت 

این نسخه از دموکراسی شورایی که در آن خودمختاری شوراهای کارگری را نهادهای دموکراسی سیاسی 

و دموکراسی سیاسی تولید اقتصادی    یکند و اجزاء مختلف حقوق مالکیت را بین عرصهمحدود و تکمیل می

دموکراتیک را    کند هر دو هدف دموکراتیک کردن محل کار و احیای حاکمیت کارآمد سیاستتوزیع می

می نمیمحقق  کار  محل  در  دموکراسی  طرف  یک  از  که  نیست  این  فقط  اصلی  مشکل  به  کند.  تواند 

تقیم هم به مشروعیت  مشروعیت و مرجعیت عامالن سیاسی بینجامد و از طرف دیگر نظارت سیاسی غیرمس 

حل پیشنهادی برای هر کدام از این مسائل  جاست که راهشود. مسئله اینو مرجعیت در محل کار منجر نمی

دهم که چرا دموکراسی شورایی در  کند. در این بخش شرح میی دیگر را نامحتمل میشدن مسئله حل

هم در سطح بنگاه اقتصادی و هم در  تواند مشکل مرجعیت و مشروعیت را  غالب خودمختاری صنعتی می

تواند به تحقق  های موجود میکنم که برخالف دیگر بدیلسطح سیاست حل کند، و سازوکاری را طرح می

 هر دو هدف منجر شود.  

  که تولید اقتصادی در سطح بنگاه بتواند به مشروعیت و مرجعیت دست طور که گفته شد برای اینهمان

های دموکراتیک بدهد. در دموکراسی شورایی  گیریکان جای خود را به تصمیمیابد باید حق نظارت مال



1470 
 

ای دموکراتیک مستقیماً حقوق اساسی  مندرج در الگوی خودمختاری صنعتی خود تولیدکنندگان به شیوه

کنند. و نیز گفتیم که برای احیای مشروعیت و حاکمیت سیاسی دولت باید بر کنترل و نظارت را اجرا می

قتصادی نظارت سیاسی داشته باشد. در الگوی خودمختاری صنعتی اجرای چنین نظارتی توسط  حیات ا

فقط از طریق ادغام افقی، بلکه در عین حال از طریق وضع قیدوبندهایی بر اجرای حقوق مالکیت  دولت نه

 شود. انجام می

خودمختاری صنعتی اشاره کرد که کمک  یه دموکراسی شورایی در الگوی  توان به سه سازوکار عمدمی

که برخالف رویکردهایی که  ی اقتصاد و سیاست احیا شود. اول اینکند مشروعیت و مرجعیت در عرصهمی

دانند، دموکراسی شورایی مذکور این حقوق را تقسیم و به  پارچه میحقوق مالکیت را یک حق واحد و یک

رویکرد هم به اجرای دموکراتیک و هم به نظارت دموکراتیک    که اینکند. دوم ایناشکال مختلف توزیع می

بر این حقوق که پیش از این جزو حقوق مالکیت خصوصی بودند توجه دارد: شوراهای کارگری و ساختاری  

بر آنپایه که  میی  بنا  عرصهها  حقوقشود  اجرای  نظارت  ی  برای  سازوکاری  سیاسی  نهادهای  و  اند 

می فراهم  اینآورنددموکراتیک  سوم  و  نظارت  .  عمودی  و  افقی  ادغام  نهادهای  طریق  از  الگو  این  که 

 کند.  ی تولید اقتصادی متصل میادموکراتیک بر حقوق را دوباره به واحدهای پایه

 هایی باز های بحث و طرح پرسشمحدودیت

تواند  گیرد چرا که میاستدالل من در این مقاله این بود که دموکراسی شورایی باید دوباره مورد توجه قرار ب

اند. مسلماً این بحث  پردازان دموکراسی معاصر طرح کردهپاسخی باشد به دو نقصان دموکراتیکی که نظریه

های دیگری هم برای رفع این نقصان دوگانه وجود داشته باشد  حلهایی دارد. ممکن است راهمحدودیت

اسی شورایی اقامه کرد. ولی حتی اگر دموکراسی ی دیگری علیه اجرای دموکریا ممکن است دالیل جداگانه

هایی  ها و پرسششورایی در قالب خودمختاری صنعتی در مجموع آرمانی مطلوب باشد باز هم دشواری

هایی را باید علیه منافع مالکان کنونی به کار گرفت تا  ها و تاکتیککه چه استراتژیاینمثالً    وجود دارد.

المللی برای شکوفایی دموکراسی شورایی  های بینشرطست یافت؟ پیشبتوان به خودمختاری صنعتی د

هایی هستند که مدافعان دموکراسی شورایی باید به آن پاسخ دهند. ولی به ها برخی از پرسشکدامند؟ این

کم بخشی از(  هرحال همان شعار تاریخی آشنا با کمی جرح و تعدیل هنوز به قوت خود باقی است: )دست

 ت شورا! قدرت به دس
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 Council Democracy: Towards a Democraticی فصل چهارم از کتاب ی حاضر ترجمه * مقاله 

Socialist Politics  به کوشش James Muldoon  است. این فصل با عنوانIn Defence of 

Council Democracy ی نوشتهGabriel Wollner  شود. زیر یافت می لینک است که در این 

 

 ها:یادداشت
 جا بیابید: توانید این برجسته در این زمینه را می  یدو نمونه .[1]

Robert A. Dahl, A Preface to Economic Democracy; Elizabeth Anderson, Private 

Government. 
 رجوع کنید به این دو منبع: مثالً  .[2]

Thomas Christiano, “The Uneasy Relationship between Capital and Democracy,” 

195. Wolfgang Streeck, Buying Time. 

توانید در این دو منبع ای است از شرح کلودنی با کمی جرح و تعدیل که میاین پیشنهاد در واقع نسخه    .[3]

 بیابید: 

Niko Kolodny, “Rule Over None I: What Justifies Democracy?”; Niko Kolodny, 

“Rule Over None II: Social Equality and the Justification of Democracy.” 

 جا دنبال کنید: توانید این ی مرجعیت و مشروعیت را میبحثی جدید درباره .[4]

Niko Kolodny, “Political Rule and Its Discontents,” 35 

 تر در مورد مرجعیت دموکراتیک در این دو منبع آمده است:شرح بیش .[5]

Thomas Christiano, The Constitution of Equality; Daniel Viehoff, “Democratic 

Equality and Political Authority.” 

ها را از هم متمایز دارند ولی الزم است آنی مرجعیت و مشروعیت قرابت زیادی با هم  اگرچه دو انگاره  .[6]

که حق داشته باشیم به  که واجد قدرتی تجویزی برای اقامه دلیل برای تبعیت باشیم فرق دارد با اینکنیم. این

یک نهاد ممکن است واجد قدرت اقامه دلیل باشد ولی فاقد حق مثالً    ای خاص با دیگران رفتار کنیم.شیوه 

 . استفاده از زور باشد

 در مورد تفاوت میان بازارها و بنگاه رجوع کنید به: .[7]

Elizabeth Anderson, “Equality and Freedom in the Workplace.” 

 ها:ها و دولت در مورد شباهت میان بنگاه .[8]

Hélène Landemore and Isabelle Ferreras, “In Defense of Workplace Democracy.” 

 توانید در این منابع دنبال کنید: تقریرهای دیگری از این ادعا را می  .[9]

Fred Block, “The Ruling Class Does Not Rule”; Christiano, “The Uneasy 

Relationship between Capital and Democracy.” 
[10]. Christiano, “The Uneasy Relationship between Capital and Democracy.” 
[11]. Ibid.,207ff 

 :به رجوع کنیددهی« مالکیت خصوصی، برای مفهوم »ایده سازمان  .[12]

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351205634-4/defence-council-democracy-gabriel-wollner
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Jeremy Waldron, The Right to Private Property. 

 اند رجوع کنید به:برای دیدن فهرستی از حقوقی که تحت حقوق مالکیت کنار هم گذاشته شده  .[13]

A. M. Honore, “Ownership,” in Oxford Essays in Jurisprudence. 
[14]. Anderson, “Equality and Freedom in the Workplace.” 
[15]. Peter Dietsch, Catching Capital. 

کردن دانست که کارل  توان این معضل را تقریر اخالقی خاصی از همان معمای غامض اجتماعی می  .[16]

 اند به آن پرداخته کائوتسکی و کار کرش 

Karl Kautsky, The Labour Revolution; Karl Korsch, Schriften Zur Sozialisierung. 
 

ی »برساختن مردم« به این موضوعات  ی مرز« یا مسئله در متون مربوط به نظریه دموکراسی با تعبیر »مسئله   .[17]

 پرداخته شده، برای مثال: 

Gustaf Arrhenius, “The Boundary Problem in Democratic Theory,” in Folke 

Tersman (ed.), Democracy Unbound, 14–29; Robert E. Goodin, “Enfranchising 

All Affected Interests, and Its Alternatives.”  
 های جدیدتر در این زمینه رجوع کنید به:برای خواندن بحث  .[18]

Tom Malleson, After Occupy. 
[19]. Peter von Oertzen, Betriebsräte in der Novemberrevolution. 
[20]. Peter von Oertzen, Betriebsräte in der Novemberrevolution.34 
[21]. Karl Marx, “Der Bürgerkrieg in Frankreich,” in Marx-Engels-Werke, vol. 

17, 342. 
[22]. Ernest Mandel, Arbeiterselbstkontrolle, Arbeiterräte, 

Arbeiterselbstverwaltung; Immanuel Ness and Dario Azzellini, Ours to Master 

and to Own. 
[23]. Daniel Guerin, Anarchism. 
[24]. G. D. H. Cole, Guild Socialism; Anton Pannekoek, Workers Councils; 

Korsch, Schriften Zur Sozialisierung 
[25]. Oertzen, Betriebsräte in der Novemberrevolution 
[26]. Hans J. Degen and Augustin Souchy, “Die soziale Revolution in Spanien,” 

in Anarchistischer Sozialismus, 136–84. 

های تاریخی دموکراسی شورایی اغلب  یافت. تجربه کم این آرمانی است که قرار است به آن دست  دست   .[27]

 اند.در تحقق کامل این هدف ناکام بوده 

[28]. Vrousalis in Chapter 5, this volume. 

 کوک را باید مدافع تقریر قوی دموکراسی شورایی به حساب آورد. رجوع کنید به:از این حیث پانه  .[29]

Anton Pannekoek, “Social Democracy and Communism.” 

ترکیب   .[30] موافق  که  دیدگاهی  مورد  مثل در  سیاسی  دموکراسی  نهادهای  با  اقتصادی  شوراهای  شدن 

   توان به موضع کائوتسکی اشاره کرد: هاست می پارلمان

Kautsky, The Labour Revolution. 
[31]. Korsch, Schriften Zur Sozialisierung, 34. 
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 پردازد رجوع کنید به:ها میبرداشتی معاصر که به برخی از این جنبه برای مطالعه  .[32]

David Schweickart, After Capitalism. 
[33]. Korsch, Schriften Zur Sozialisierung, 36. 
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 مخالف مجازات اعدام باشند دیبا هاستینیچرا فم

 

 2023ژانویه  15

 یچی فدر  ایلوی: سینوشته

 ال یـ گلشن ف ی: کامران معتمدیترجمه

 

عنوان  نوشته شده. زمانی که فدریچی به  2000-1997های  بین سال: این یادداشت  توضیح مترجمان

« دبیر  سه  از  اعدامِ  یپروژهیکی  مجازات  فلسفه  ضد  انجمن  ADPP)  «کالیراد  یانجمن  که   )

 متحده. از آن روز چیزهایی تغییر کرده.   ایاالت کرد و متناظر به جامعهفعالیت می دانشگاهی بودبین

*** 

 کردند  زان یرا از دار آو  ی ازدهفلک

 بود فیهم کث رفتیکه بدان م  یجهنم یبرا

 حکم کرده بود  نیچن قانون

 که پرده گسترد  شب
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 دیاز راه رس خوران یاو را زاده بود، سکندر کهآن

 بود  یفرزند کس ز یزده نکه آن فلک را یز

 « بود که داشتم یز یتمام چ نی »ا گفت یزنان منفسنفس

 [ 1]  یچه نعمت بزرگ آه،

 (کنسونید یلی)ام

پناهی و مادر  بار خواهرانم آمنه، مادر زانیار مرادی، شریفه، مادر رامین حسینبرای آغوش سرد و قلب خون

 دانم: لقمان که نامش را نمی

تان  غوش خالی از زانیار و رامین و لقمانآ  دانم.شود. میتان با هیچ آبی سرد نمیهای گرگرفتهلهیب قلب

دانم... به  هایتان، قطره قطره قطره، سیل خواهد شد. میاشک  دانم. کرده خواهد بود. میتا ابد سرد و یخ

امانمان، به  های بیهای گریهآتش دلمان، به درد و حسرت اعدام فرزندانمان، به سیل اشکمان، به های

  مان برای خصم جوانکُش، سوگند که هرگز یاد عزیزانمان را فراموش نخواهیم کرد. کردهگرههای  مشت

ی شعله پاکروان، مادر  سوخته، زنده و جاویدند... )از متن نامهزانیار و رامین و لقمان، در قلب مادران سینه

 [ 2ریحانه جباری، که دخترش اعدام شد(]

*** 

ها به آن نپرداخته باشند؛ فقر، تبعیض نژادی،  که فمینیست  اند مسائلیکمدر میان مسائل دنیای معاصر  

ی آثار فمینیستی جای خود را  ست که در مجموعهزیست و جنگ تنها چند نمونه از مسائلیتخریب محیط

توان یافت.  دارند. در مقابل، اما اگر همین آثار را مرور کنیم حتی یک مقاله در مورد مجازات اعدام نمی

شماره  برای  از  یکی  در  اخیر  مثال،  و  ویژه  مجلهHypatia]  ایپات یههای  یک  )که  فلسفی  [  مهم  ی 

ی  ( چندین مقاله به مسئله1996  زییپا  ،4 یشماره  ،11 مجلد)  «فمینیستی است( با موضوع »زنان و خشونت

ای از کلودیا کارت  مقالهای گذرا به مجازات اعدام شده است آن هم در  جنگ اختصاص دارد. اما تنها اشاره

[Claudia Cardکه نویسنده به ] را به  وضع امکان    دوپهلو   نحوی عنوان مجازات تجاوز  حکم اعدام 

می متصور  جنگ  در  نتیجهجنسی  سپس  و  میشود  آنگیری  )بدون  استداللکند  به  متاسفانه  و  که  ها 

 ای حمایت نخواهند کرد:  پیامدهای آن پرداخته باشد( که زنان احتماالً از چنین ایده

که   اند، معموالً مرگ بوده است، مجازاتی که در جاییکرده  مقرر»مجازاتی که مردان برای تجاوز جنگی  

ای نژادپرستانه در کار بوده باشد، و از همین رو  نشده است، مگر انگیزهگاه اجرا  قتلی رخ نداده تقریباً هیچ
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آن اتهام تجاوز بتواند به بلوای بزرگی بینجامد. تعیین مجازات اعدام برای تجاوز روش مطمئنی است برای  

که این مجازات هرگز اجرا نشود، مگر دالیل دیگری )مثل نژادپرستی( در آن دخیل باشند. تضمین این

 (14: ص.1996دارم که زنان بیش از مردان بخواهند مجازات اعدام اعمال شود.« )کارت   شک

اند.  ها در برابر مجازات اعدام ساکت بودهبپردازم که چرا فمینیست  خواهم به این مسئلهدر این نوشته نمی

استدالل کنم دالیل  جا در واقع شکستن این سکوت است. هدفم مشخصاً این است که  قصد من در این

ها باید با مجازات اعدام مخالفت کنند. و برخی از این دالیل  متعددی وجود دارد که بر مبنای آن فمینیست

ی من به آن تعهدی است که  گیرند. اشارهی کاربرد فمینیسم سرچشمه میاز نظام ارزشی نهفته در شیوه

ر آن سهیم بشوند، درد دیگران را منبع رضایت خود  ها دها باید برای ارتقای ارزش زندگی انسانفمینیست

شده  که هر آسیب و تحقیر اعمالرسمیت بشناسند، تعهد به این قرار ندهند و تعهد متقابل خود و دیگری را به

عنوان  به کارکرد سیاست فمینیستی به    چنینهمشود.  به دیگری به زخم واردشده به خود آدمی بدل می

اشاره می بردن همهکنم که وظیفهفعالیتی  نظام  ی آن زیر سؤال  باید  بنابراین  اشکال سلطه است و  ی 

هستی میشناختی آپارتاید  نهادینه  اعدام  مجازات  که  را  »آپارتاید  ای  از  منظورم  کند.  محکوم  سازد، 

شناسی وجود دو نوع انسانیت متفاوت  اعدام به لحاظ هستی  شناختی« این واقعیت است که مجازات هستی

ها انجام  ها در راستای منفعت آندهد: از یک سو، شهروندان »معقول« که گویا اعدامرا مبنای خود قرار می

ها با رفتارشان  توان کرد، چرا که آنها هر کاری میشود و از دیگر سو، جنایتکاران وحشی که با آنمی

 اند.ــ خود را بیرون از مرزهای انسانیت ما قرار داده اندکه همیشه به ما گفتهطور آن ــ

ای عاری از طناب دار،  ها باید در حمایت از جامعهبا این حال، دالیل دیگری هم هست که چرا فمینیست

 های برقی و تزریقات کشنده صحبت کنند.صندلی

ی تجربیات تاریخی زنان و متعهد به  زادهاست که    نیکه فمینیسم در پی تبیین نظام ارزشی نویاول این

رو فمینیسم  این ی ماست. از ی سنت پدرساالرانهزدایی از زندگی است که مشخصهاعتراض به آن ارزش

جنگ، یک آیین دولتی است   چونهمناگزیر باید با مجازات اعدام مخالفت کند، چرا که در نهایت اعدام،  

. در واقع،  اندماندگار شدههای مردساالرانه  ارزش و ارزشبخش بیهای زندگیکه در آن زندگی و فعالیت

فعالیت به  والدین  اگر  و  فرزندان  بین  پیوندهای  نیز  و  کودک  تربیت  فرآیند  به  مربوط  بازتولیدیِ  های 

نمیکوچک هرگز  شود،  توجهی  اعدترین  مجازات  ناپختهتوان  دیدگاه  از  حتی  را  قصاصام  گرایانه  ی 

قبول دانست. زیرا در این صورت، براساس نظام عدالت کیفری مجاز نخواهد بود زنانی نادیده گرفته  قابل
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اند که امروز محکوم به اعدامند؛ و هر بار که مرد یا زنی  شوند که زندگی بخشیده و کسانی را پرورش داده

می اعدام جان  او جان می  دهد،در صف  با  ثمرهمادرش هم  فرزند  کنیم که  قبول  اگر  زندگی  سپارد.  ی 

حال،   این شود. بامادرش، بدن او و کاری است که او برای فرزندش کرده، با اعدام فرزند مادر هم فنا می

یا  ها هرگز در دادگاه  آید. از درد آنگر مجازات اعدام برای مادرانِ محکومان به چشم نمیعواقب ویران

ست که به  ایاز هر شکنجه ست که این درد قاعدتاً فراترآید و این در حالیها حرفی به میان نمیرسانه

الوقوع فرزندشان با خود کلنجار بروند، بلکه  مرگ قریب  با تصور  مجبورند فقطها نهذهن بیاید، چرا که آن

ی خود نگاه دارند و بعد از آن، با این اعدام به »زندگی«  ها در سینهمجبورند وحشت خود را روزها و گاه سال

 [ 3.] تاب بیاورندخود ادامه دهند و تا پایان عمر وحشت این تجربه را 

ی  کند نیز در این تجربهپدران، همسران، و سایر بستگان نزدیک کسانی که دولت به اعدام محکومشان می

گیرند که حتی فرزندان  ای قرار میرحمانهجتماعی بیکه در معرض طرد اجمله این اند، از هولناک شریک

[ بنابراین، بررسی پیامدهای مجازات اعدام از دیدگاه »مادر« به  4شدگان نیز از آن در امان نیستند.]اعدام

مقایسه نفرتمعنای  مسئلهی  بر  باشد  تأکیدی  که  بناست  بلکه  نیست،  رنج  مختلف  اشکال  ی  انگیز 

 بخش که در مجازات اعدام مستتر است.ر مقام کار بازتولیدی و فعالیتی حیاتخوارشماری ارزش مادری، د 

ای که در قبال آدمی صورت  کشی خونسردانهعالوه این نکته را نیز خاطرنشان کرد که چنین آدمباید به

کودکان  داری از  ها کار زنی برای نگهفقط سالگیرد که دیگر در موقعیت آسیب زدن به کسی نیست، نهمی

دهد. بر اساس  کند، بلکه به دولت نوعی حق پدری، از آن جنس که در قانون رومیان بود، میرا نابود می

گیری  ی مرگ او تصمیمتوانسته دربارهرو میتمام زندگی فرزند بوده و از همینوآن قانون، پدر مالک تام

رغم این واقعیت  ساالرانه است حتی بهترتیب، مجازات اعدام بارزترین تجسم حکومت مرد [ بدین5کند.]

در اولین  [  Robert Filmer]الک به فیلمر   که استدالل پدرساالری دولتی از زمان پاسخ معروف جان

اگر به زبانی سخن بگوییم که به    .( 1963)الک   ی حکومت مدنی، کنار گذاشته شده استاش دربارهرساله

( معمول شده  1974) [Luce Irigarayلوس ایریگاره ]های الکانی فرانسوی مانند ی فمینیستواسطه

 توان گفت که مجازات اعدام به معنای واقعی کلمه، آیینی دولتی است که آشکارا »قانون پدر« است، می

توان گفت مجازات اعدام نفی »حق مادری« است، البته اگر از این مفهوم بتوان به  گیرد. میرا جشن می

گزینی  و حاکی از میلی به جاینشد  شناختی قائل  امتیازی برای دیدگاه زیست  چای استفاده کرد که هیگونه

با مادرساالریمردساالری نباشد. حقی که بهای ظالمانه  اندازه ظالمانه  خواهد از  سادگی میای به همان 



1480 
 

دک  کار پُرزحمت بازتولیدی که تربیت کو  چنینهمشود، و  موهبت زندگی، که با تولد هر کودک محقق می

 [ 6کند، حراست شود.]ایجاب می

این برای  دیگر  فمینیستدلیلی  چرا  ویژهکه  مسئولیت  این  ها  دارند،  اعدام  مجازات  با  مخالفت  برای  ای 

خوبی  واقعیت است که ما در بهترین موقعیت برای افشای ریاکاری دولت در نقش جالد هستیم. ما زنان به

دانیم  ایم. ما میشناسیم چرا که همیشه قربانی آن بودهمردانه را میمسئولیت و نقش دولت در تبلیغ خشونت  

می مردها خشونت  دلیلاگر  به  نه  شناختیزمینهپیش  ورزند  زیست  که    شانی  است  دلیل  این  به  بلکه 

ای از مردانگی واقعیْ محترم و ستوده شده است. و حتی  نشانه  چونهمها نهادینه و  خشونت از بیرون در آن

شود. راهی منتهی به شکوه و جالل، تجلیل می چونهمهایی مفتخر به مدال افتخار گردیده و عیتدر موق 

را می قتل  دولتی که مرتکبین  دانشکدهدر حقیقت، همان  و  مدارس  در  آموزش  کشد،  نظامی خود  های 

شهروندان  های مدرن  که اکثر قربانیان جنگکند، حتی با علم به ایندهد و از آن تجلیل میخشونت می

 گناهند. بی

ترین خطر موجود برای زنان دارد.  از بزرگ  در این شرایط، وجود مجازات اعدام عالوه بر مذموم بودن، نشان

دوباره  ها حمایت کنیم، در حالی که این حمایت ما دهد تا از اعدامدولت ما را با توهمی از امنیت فریب می

روسو موافق بود که یک دولت کارآمد نیازی   ژاک توان با ژانمیزند. در واقع،  قربانی می  بر خود ما مهر

شود، بلکه به این دلیل که تعداد مجرمان  به مجازات ندارد »نه به این دلیل که عفوهای زیادی اعطا می

روند؛  های سخت همیشه از نیتی مهلک فراتر می(. بنابراین، مجازات65:  قرارداد اجتماعیکم است« )

از  نشانه بدپایای  به  دولت  ازبندی  است،  اعالم   جاآن حکومتی  رسماً  مجرمان  کردن  نابود  با  دولت  که 

عالقه  گیری جرم را روشن کند مطلقاً بیهای شکلها و زمینههرگونه اقدامی که بتواند ریشهبه  کند که  می

 حامی ما است.   کند پدرانهرغم این است که وانمود میهمه بهاست و این

متحده همراه بوده، از این   با بازگرداندن مجازات اعدام در ایاالت  1976ایدئولوژیکی که از سال    هماهنگی

ای در قبال وجود جرایم خشن وارد نیست.  زدنی است. در این هماهنگی، هیچ مسئولیت اجتماعی منظر مثال

اجتماعی که مدام بیشنابرابری الغا تر میتر و بیشهای  بالقوهشوند، فقرزدگی مردم،  ی حقوق مدنی  ی 

میلیون نفر را به حبس کشیده و   اکنون زندگی دوبخش بزرگی از جمعیت، ایجاد یک نظام کیفری که هم

قالب نیموسه را در  نفر دیگر  به کار گرفته و  مجازات  میلیون  و عفو مشروط  اجباری  نظیر خدمت  هایی 

هستند که واقعیت   که تنها برخی از عواملی ی ما ــجامعهای از ی هر جنبهشدن فزایندهطور نظامیهمین
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رفتارهایی هتاکانه و   همه و همه  ــ دهندمتحده شکل می ها انسان را در ایاالتی میلیونزندگی هر روزه

اندازند و از این روست  ها را به گردن انحرافات انسانی میشوند. مسئولیت تمامی آنتلقی نمی  بارجنایت

شوند هایی میتر و متناسب با آن مشروعیت بخشیدن و تداوم همان سیاستهای بیشتار اعدامکه خواس

 کند.  آمیز فراهم میکه شرایط را برای جنایات خشونت

ی امنیت عمومی  ها به بهانهتری در زندانتر و بیشهای بیشاین امر حاکی از آن است که گرچه اعدام

ی خشونت باشیم توانیم منتظر تشدید چرخهمحافظت بشویم، فقط می  شود، ما مردمی که بناستاجرا می

تأثیر قرار خواهد داد. چرا که اگر قرار باشد خشونت علیه زنان تنها با   همه زنان را تحتازشک بیشکه بی

ن  ها مورد آزار روانی و فیزیکی علیه زناهایی که ما قربانیان آن هستیم، سنجیده نشود و میلیونتعداد قتل

طور نتیجه گرفت که زنان هنوز هم هدف  شوند، باید اینرا نیز شامل شود که سالیانه گزارش و ثبت می

زنند، ها را اصالحات اجتماعی جا می رو، وقتی قربانی کردن انساناند و از اینگری مردانهمشخص پرخاش

های اقتصادی، وقتی  گام گرفتاریاند که مردان هنما زنان باید بیش از همه بترسیم. در حقیقت، این زنان

شان  کند، درماندگیستیزی فراگیر در جامعه را تشدید می زن ْآور خانوادهها در ایجاد تصویر نانناتوانی آن

 کنند ها خالی میرا بر سر آن

شده  های ارائهترین توجیهرسد عمدهنظر میباید به این واقعیت را نیز در نظر داشت که امروزه به چنینهم

»زنانه دیدگاهی  از  اعدام  مجازات  میبرای  بیان  همانتر«  ]شود.  کافنتزیس  جورج  که   Georgeطور 

Caffentzisپای  دیگر    [ نشان داده است، استدالل اصلی در حمایت از مجازات اعدام در حال حاضر

ها از منظر بازدارندگی استدالل  تر که در آنکشد )مانند دفاعیات سنتی را به میان نمی  [reason»عقل« ] 

کند سازد. این استداللی است که وانمود می[ مرتبط میfeelingsشود(، بلکه آن را به »احساسات« ] می

شود؛ تا به »ما«  عی یا بالقوه، اجرا میدر »ما«، قربانیان واق  مجازات اعدام برای ایجاد »احساس خوب«

(، و تا  1997)کافنتزیس،   احساس »مختومه شدن« بدهد، تا قادرمان سازد »به زندگی خود ادامه دهیم«

سازند  های مخصوص تماشا میها اتاقروند که در محل اعدامجا پیش میها تا آنحدی که برخی از ایالت

 مربوط به این رویه داده شود.   عذاب و تری از رنجبخشبهتر و رضایتهای قربانیان دید تا به خانواده

:  1989یاگر،  ی تجربیات نسبت داده شده است )ی زنانه»عواطف« همانند »احساسات« از دیرباز به جنبه

تری است که  تر و مالیمشود تصویر دولت مهربان[ و از همین رو تصویری که از دولت ارائه می7(.]129

 ترین ظاهر ممکن است.  گاه آن به عنوان جالد در تضاد است و با این حال این سیما فریبندها با جایاز قض
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بود، نباید روزانه  توان دریافت که دولت اگر واقعاً نگران »احساسات« ما میتجربی میصرفاً    از دیدگاهی

بودیم که  [ می8از جانب دولت]  حذف کمک به کودکان تحت تکفل   چونهمهایی  شاهد اتخاذ سیاست

از   را دارد. عالوه بر این، استداللی که  برادرانشان  حکم اعدام مجازی برای بسیاری زنان و خواهران و 

های محکومان محلی از اعراب ندارد، یا  گوید باید بر این فرض باشد که احساسات خانوادهاحساسات می

د و باید مجازات شوند، چرا که در غیر این صورت منطق این  ها نیز مسئول هستنبدتر از آن، این خانواده

 متناقض خواهد بود. کامالً   نوع استدالل

توان احساسات  دانیم که نمیفلسفی از اسپینوزا تا اگزیستانسیالیسم، می  دیرپایبه لطف یک سنت    چنینهم

ود نیست، ممکن است واپسین  را از عقل جدا کرد. توسل به احساسات در زمانی که دیگر قادر به دفاع از خ

ای استوارتر  که لزوماً به معنای چرخش و روی آوردن به شالودهنشینی خرد باشد، تا اینحربه یا آخرین عقب

تر برای آگاهی و دانش باشد. در دفاعیات تازه از مجازات اعدام، توسل به احساسات ممکن است  یا اصیل

ها مجازات مرگ را واجد اثر  فته شود که بر اساس آنگزینی برای شواهدی به خدمت گر جای  چونهم

  ی که ما از مضحکه  این ادعاای باشد برای پوشاندن تناقض موجود در  بازدارنده بنمایند، یا در حکم پرده

 گیریم. های دولتی درس نکشتن میاعدام

ی رنج انسان  به این فرض که مشاهده  بنا   ترین تحریف موجود در بحث »احساسات«،هنوز هم مخرب

ی او حرف  پردازی تحقیرآمیز از شخصی است که دربارهتواند موجب پیشرفت فرد شود، مفهومدیگری می

خورد که اعدام را از منظر مادر فرد قربانی و  ی این تحریف زمانی به چشم میشود. بارزترین جلوهزده می

این دو زن هیچ. در منطق دولبنگریم  مادر فرد محکوم توانند واقع فقط می وجه مشترکی ندارند، در ت 

این دو زن از منظر    ،عالوهنوعی دست داشته باشند. بهدشمن هم باشند و هر کدام در قتل فرزند دیگری به

نبی میان آن دو حکمیت   سلیمان  تر خردمندِ(ی امروزین )و البته کمنسخهمنطق دولت، دولتی که چون  

مادامکند،  می نفرتی  مگر  چیز،  هیچ  ندارند.  هم  برای  حرفی  نمیهیچ  آنالعمر،  دهد.  تواند  پیوند  را  ها 

گزین  معنایی داشته باشد، باید بر این گمان باشیم که سناریوهای جای حال، اگر مفهوم »فمینیسم« این با

های قربانیان وجود دارد که  خانوادههایی از  متحده سازمان ممکن است. و در عمل نیز امروزه در ایاالت

توانند کنند و زنان هم در در این میان حضور دارند، زنانی که میشدت با مجازات اعدام مخالفت میبه

 کنند:اظهاراتی از این دست را ادا 
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اید  توان مجازات کرد. شما دارید عزیزان کسی را که به مرگ محکومش کرده»کسی که مرده را دیگر نمی

کنید. و وقتی چنین است، چرا من باید بخواهم مادردیگری دچار همان رنجی بشود که من از  ازات میمج

 [ 9گذراندم؟«]سر می

بیانیه از ما میآن خواهد فراموش نکنیم این است که وقتی این مردان و زنانی که دولت قصد  چه این 

شود. زیرا درد و مرگی که به  دوچندان میشان را دارد، فرزندان زنانی مثل ما هستند، مسئولیت ما  کشتن

 توانیم سکوت کنیم.ها تحمیل شده به نام ما بوده است. و این یعنی در مورد مجازات اعدام نمیآن

 

ی  نوشته   Why Feminists Should Oppose Capital Punishmentای است از  ی حاضر ترجمه * مقاله 

Silvia Federici  شود: که در لینک زیر یافته می 

https://www.ocf.berkeley.edu/~marto/adpp/federici.htm 
 

 

 ها: یادداشت 
 «. 53، ص 1991»دیکس  شده« در »سارا ایزلی، مادر زندانی اعدام [. 1]

  ن یگزی جا  یداخل  یانمونه  آن را با  انمترجم  که  آمدهشده  یک زندانی اعدام  مادر  یاز نامه  یبخش  ،ی اصل  مطلب  در  [. 2]
 :. متن اصلی به این شرح استکردند

  مطمئن   و .  ببرم   در   به  سالم  جان   کردمی نم   فکر .  بودم  نکرده  احساس   مرد   پسرم   که  ی شب  آن   درد   مثل   را  ی درد  هرگز »
  مادر ) .« را تحمل کند   یدرد   نی مجبور نشود چن  یمادر  چ ی ه  دوارمی ام  قاًینه. عم  ا یزنده بمانم    خواستمی م  اصالً  که  ستمین
 ( شدهاعدام یزندان  کی

مجموعه   [. 3] به  بنگرید  باره  این  ارائهدر  مقاالت  کنگرهی  در  ]شده  محکومان   Congregation of theی 

Condemned های قربانیان است. های محکومان در انتظار اعدام و نیز خانوده انبوهی از اظهارات خانواده [ که شامل 

در سالن اعدامِ    1987 جوالی 15شده در  جا که مادر جیمی وینگو، اعدام ( آن 57-58، صص  1991بنگرید به )دیکس    [. 4]
های  کالسی کند که از سوی هم اذیت و آزاری را توصیف می شهر لوئیزیانا برای جرمی که به احتمال زیاد مرتکب نشده بود،  

ترهاشان را  ویژه جوان ی محکومان و بهها چگونه خانواده دهد که اعدام رسد. همین نشان می ها می فرزندان پسرش به آن 
 کند: ای درازمدت می متحمل شکنجه 

در عذاب »نوه آن قضیه  از  بقیه   ر دارمخباند. من نگرانشان هستم...  های من هنوز  آزارشان  ی بچهچطور  های مدرسه 
گیرد...  شان می های من هم گریه کشند »پدرتان جزغاله شده. پدرتان را جزغاله کردند«. نوه دهند. سرشان داد می می

هایی  خواهد این بچه ز این نظام به خاطر کشتن پدرش متنفر است... دلش میساله است و اام پسری پانزده بزرگترین نوه 
 کنند.« هاشان او را »وینگو قاتله« صدا می دهند بزند... حتی بعضی را که با حرف آزارش می 

https://www.ocf.berkeley.edu/~marto/adpp/federici.htm
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ترین واحد خانگی در رم  لحاظ قانونی مهم ی پدرساالری، به ی تحت فرمان رئیس مذکر آن، همان خانواده »خانواده  [. 5]
کامل بودند و در قبال نوادگان    حاصل یک ازدواج رومیی پدرساالری در قبال اخالف مستقیمِ مرد که  بوده است. خانواده 

[ بود. ...اقتدار ساالر  potestasو اخالف او که حاصل یک ازدواج رومی کامل با اخالف مذکر او بودند، صاحب »اختیار« ]
 ( 37:  1987« )واتسون، تا مرگ پدر آن خانواده پابرجا بود...

 مورد مشابه در قوانین کشور: چند  

 قانون مدنی: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.  1105ماده 

شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و  قانون مجازات اسالمی: قصاص در صورتی ثابت می   301ماده  
 مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. 

های بازدارنده(: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی  )تعزیرات و مجازات قانون مجازات اسالمی    630ماده  
تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره  مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می 

 مانند قتل است. تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز باشد فقط مرد را می 

به کار برده است، و   ( 1861) نامباخوفن در کتاب هم جی  ام به مفهوم »حق مادری« است که جیجا اشاره در این  [. 6]
زند و آن  فردریش انگلس آن را بسط داده است که فرجام »حق مادری« را به ظهور مالکیت خصوصی و دولت گره می 

 (. 1972داند )انگلس  را حاکی از شکست تاریخی جنس زن می 

برم که با »عواطف«  اش به کار میی حاضر مفهوم »احساسات« را در همان معنای روزمره با توجه به بحث مقاله   [. 7]
 کند در گفتمان فلسفی متمایزند. طور که یاگر خاطرنشان می شود، هرچند همان یکی گرفته می 

توان به شمار زیادی از  ی ایران می متحده نوشته شده است. درباره  التطبیعتاً این مثال متناسب با شرایط آن روز ایا [. 8]
توان به قانون حجاب و عفاف اشاره  ها می از آخرین آن مثالً    کند،ی زنان را دشوار می قوانینی اشاره کرد که زندگی روزمره

 کرد. 

به    1967کشی شهر آتالنتا در  در کودک گوید کمیل بل نام دارد که فرزندش چهارمین کودکی بود که  زنی سخن می   [. 9]
 قتل رسید. بنگرید به: 

Dicks ed., Congregation of the Condemned, 1991. pp. 135-136 

 

 

 3mZ-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3mZ
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 مارکس   «یدکتر یرساله ی تدارکات  یاز »دفترها ییفرازها

 ح ی افالطون، ارسطو، هگل، سقراط و مس یدرباره

 

 2023نوامبر  22

 : کارل مارکس ینوشته

 رها  ی: علیترجمه

 

تدارکاتی مارکس است. مارکس با این  رو فرازهایی از دو دفتر از هفت دفتر  : متن پیشیادداشت مترجم

»اختالف بین  آغاز کرد. ماحصل نهایی آنْ    1839 اش را دری دکتریدفترها کار جدی پیرامون رساله
به اتمام رساند و در همان ماه    1841 [ بود که در آوریل1]ی طبیعت دموکریتی و اپیکوری«فلسفه

مو  واقع  در  شد.  نایل  ینا  دانشگاه  از  دکترا  اخذ  رسالهبه  خودِ  کوچکضوع  نسبتاً  بخش  دکترا  از  ی  تری 
های خود  ی باستان است. مارکس در نظر داشت حاصل پژوهشی فلسفهپژوهشی گسترده و عمیق درباره

دفترهای تدارکاتی    یس یمتن انگل  را که بسیار فراتر از اپیکور و دموکریت بود منتشر کند، اما موفق نشد. 

که به خود  را    ییهاشود. بخشیصفحه از آن م 20من شامل    یترجمهصفحه است که   76مارکس حدود  
دکترارساله شده  ی  ترجمه  اند،منتقل  به  رجوع  کردم.   یفارس  ی با  حذف  ام،  کرده  نیگلچچه  آن  آن 
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ی کنونی برگرفته از دفترهای دوم و ششم است که برای  ترجمه  است.  ی تدارکاتیدفترهااین    ییهماریخم
 [ 2نظر شده است.]ی مارکس عامدانه از پرداختن به اپیکور و دموکریت صرفشهانعکاس افق اندی 

 چنین همی واقعی مارکس عالوه بر تاریخ دوران باستان،  دهد که انگیزهبررسی دقیق این دفترها نشان می
اند.«  ی خود بود که »استاد ما را بد فهمیدهدورهمایه«ی همهای جوان و »میانتاریخ زمان خود، هگلی

را در خود به  گاهدر تاریخ فلسفه گرهکند »طور که مارکس تشریح میهمان هایی وجود دارد که فلسفه 
به دنبال  کند. »سایی میها را در ارسطو و هگل شناگاه.« مارکس این گرهکشاندسطحی انضمامی برمی

برد، چراکه به واقعیت جهان  راه میرسد که ما را به کج«، طوفانی فرا میای جهانیای بزرگ، فلسفهفلسفه
های  تالشرو، پس از ارسطو، یک زنون، و پس از هگل »آورد. از اینبیرونی، به »پراکسیس«، روی نمی

گونه  ی خود را اینی فلسفه یعنی وظیفهمارکس وظیفه  دهد. برعکس،« رخ میغالباً ضعیف فیلسوفان مدرن 
کند و بر روی  ها میپرومته با ربودن آتش از بهشت شروع به ساختن خانهگونه که »کند: همانتبیین می

نیز که به کل جهان گسترش یافته است، علیه جهان پدیداری چرخش  زمین مسکن می گزیند، فلسفه 

روست که مارکس بالفاصله   « از اینکند.ی هگل صدق میوص فلسفهکند. اکنون همین امر در خصمی
   شود.نظری می-ی دکترایش درگیر فعالیتی عملیپس از اتمام رساله

*** 
جستفلسفه]...[   در  روش  دو  به  باستان  ریشهوی  روش  دو  هر  اما  است؛  حکیم  انسان  درک  ی  جوی 

شود، از لحاظ عملی  می ظاهر   [matter]  ماده ده ازش شرح دادهاز لحاظ نظری در چه  آن ی دارند.سانیک
شود که تالس، فیلسوف  ی یونان با هفت انسان حکیم آغاز مید. فلسفهشودر تعریف حکمت پدیدار می

کشیدن مفهومیِ انسان حکیم پایان   تصویر هاست، و با کوشش برای بهدر میان آن[،  3] ایونی  گرای طبیعت
گونه که سقوط سیاسی حکمت یعنی سقراط است. همانهمانا  یابد. ابتدا و انتها، و نیز مرکز و وسط،  می

فلسفه به    چرخیدن،  یستتصادفی ن  دهدمیرا در بابل از دست    یشزمانی که اسکندر حکمت خودر  یونان  
 دور این افراد برجسته نیز اتفاقی نیست. 

ساحت جوهرِ    چونهمها  و ذهن یونان است که ابتدا بین آنزندگی    روحِ   [substance ]جا که جوهرْ آناز  
دهد که به خاطر برجستگی از  شود، شناخت این جوهر در موجودات مستقل، افراد، رخ میآزاد ظاهر می

دانش او زندگی درونی جوهر است،    دارد، و از سوی دیگرْ  بیرونی نسبت به دیگری وجودی    یکهر    سوییْ

آفرین  کند، درونی است. فیلسوف یونانی جهانها را احاطه میرو، نسبت به شرایط واقعیتی که آنو از این
[demirugeِآفتاب در  که  جهانی  آن  از  او  دنیای  است؛  ]طبیعی    [  واقعی   [ the substantialامرِ 

 شکوفاست، متفاوت است. 

هاست؛ ، که جوهر در قواعدی عام و ساده طنین آن [4] نقش حامل را دارند، پیتیاصرفاً    خستین حکیمانن
اخالقی    ی زندگیساده  نیروهای ،  افکن شده استزبان جوهری است که طنینصرفاً    ها کماکان زبان آن

 تند.گذار، هسرهبران فعال زندگی سیاسی، قانونتا حدودی ها اند. پس آنشده آشکارکه 
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های  شوند پدیدهی صورت)های( عنصر طبیعی که ظاهر میبه همان اندازهایونی  گرای  طبیعتفیلسوفان  
  ایها درون دولت زندگییفیثاغور   کوشند کائنات را درک کنند.ها میهایی که ذیل آناند، صورتمنزوی

  ی یانزوا  بینراه  نیمه  در   جوهرْرا از  که در آن دانش خود    صورتی  ؛کننددهی میدرونی برای خود سازمان

ی  لوحانهناخواسته و سادهها کمابیش انزوای  انزوای ایونی ــها مشاهده نشده  ایونیمیان  که    آگاهانهکامالً  

استهستنده بدوی  و  های  میی  معتمدانهتداوم    ــ  متحقق  اخالقی  آن  صورت کنند.  زندگی  ها  زندگی 

و مبانی طبیعی    گسترهی  ای انتزاعی حفظ شده و از جنبهخود بنیادین، سیاسی، است، اما به گونه خودی به
امور  راه بین محسوسات رنگین و  نیمهدر  ها، عدد،  گونه که اصل آنبه حداقل کاهش یافته است؛ همان

که    ، جوهر  [ideal] مثالی  هایصورتن  نخستین کاشفا  [، در مقام 5]هاالئاییاست.    [ideellغیرمادی ]
کنند، منادیان  انتزاعی و فشرده درک می  ،درونیصرفاً    ای بودگی جوهر را به شیوهخودشان کماکان درون

با خشم از مردمان و خدایان باستان روی بر    ور در نور محضْها غوطهی پرشورِ پگاه هستند. آنپیامبرگونه
به خدایان    مردم برخالف حکیم منزویْ خود  [،  Anaxagorasاگوراس ]کساما در مورد آنا  گردانند.می

)برای نمونه نگاه    جدید. در عصر  کنندمیو از میان خود طرد    نامندمی؛ او را منزوی  آورندمیباستان روی  

اگوراس به  کس[( آناو پس از آن  300 ، ص.1829، جلد اول، ]ی باستانتاریخ فلسفه، [6]کنید به ریتر

یک ماشین    چونهمگوید او از خرد  می  مابعدالطبیعه متهم شده است. ارسطو در کتاب اول    انگاریدوگانه

می میاستفاده  رجوع  آن  به  زمانی  فقط  و  طبیعیکند  توضیحات  که  می  اش کند  اتمام  این  به  اما  رسد. 
اگوراس شروع به شکافتن  کساست که در زمان آنا  یاهناآشکار از سویی همان عنصر دوگ  انگاریدوگانه

شود تر درک شود. خرد فعال است و در جایی بدان رجوع میکند، و از دیگر سو، باید عمیققلب دولت می
  ، وجود مثالیطبیعی  امر   [non ensگیِ ]بود-همانا نا  نی طبیعی وجود نداشته باشد. خودِ آن خردْ که تعیّ

[Idealität  ]  این فعالیت  سپس  و  مثالیاست.  مداخلهفقط    وجود  جسمانی  زمانی  بینایی  که  است  گر 
شود که او دیگر  رجوع می  به آنفیلسوف است، و هنگامی    خودِ  خردِ  فیلسوف از کار افتاده باشد؛ یعنی، خردْ

عینیت را  توان  خود  فعالیت  به  بهبخشی  سوبژکتیو  خردِ  بنابراین،  باشد.  حکیم  مثابهنداشته  سرشت  ی 
ها  سطاییی در سوف یز سوا   ،ن واقعیتعیّوجود مثالی    چونهمی او  مندتوانشود، و در  ظاهر می[  7]سرگردان

 کند.  تجلی پیدا می  ،و از سوی دیگر در سقراط

  های ی جوهر باشند، اگر گفتارافتهیاگر نخستین حکیمان یونانی در حکم روح واقعی یعنی معرفت تجسم
صورت مثالی  ای  جوهر به طور فزاینده  چهچنانی خودِ جوهر از ژرفایی اصیل حراست کنند،  ها به اندازهآن

یک زندگی  بر  واقعی مردمان،    زندگیِیافته،  حامالن پیشروی آن در ضدیت با واقعیتِ جوهر تجلیو    یابد
.  استجوهر    صورتبه  صرفاً    وجود مثالی هماناخودِ    گاهآن،  کنندتصریح  در واقعیت خاص خودشان  ذهنی  

، هستی  هاییها و الئاافراد این دوره، فیثاغوری  ترینذهنی؛  شودوارد نمی  های زندههیچ آسیبی به قدرت
ها  ها عینی است، قدرتی برتر از خودشان؛ قدرتی که آن؛ اصول آنستایندخرد واقعی می  سانبهدولتی را  

عرفانی با شور و شوقی شاعرانه منادی آن بودند؛ یعنی به شکلی که انرژی طبیعی را به  نیمه  سیاقیبه  
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نخورده  دست  نی طبیعیْ و در تعیّ  کندمیدهد، بلکه پردازش  دهد ولی آن را هدر نمیارتقاء می  وجود مثالی
نه   ؛ی آن هستنددهندهدهد که بشارتفیلسوفانی رخ می  در خودِ  مثالی  جوهرِ  گذارد. این تجسدِیباقی م

  همان ظاهرِ آنْ این فرد است که واقعیتش    شاعرانه است بلکه واقعیت  تصنعیی بیان آن به طور  تنها شیوه
آثار زندهیی زندههاتندیسها  آن  آن است؛ خودِ را  آن  تصنعیعظمت    ی هنری که مردم اند،    چون همها 

،  اننخستین حکیم ینمونه چون همها، که فعالیت آن حالی ؛ درکنندرویشی از درون خودشان استنباط می
 ها جوهری به واقع موکد، قانون، است. ، بیانات آنبخشدمیشکل  جامعبه امر 

مانند تندیس با مردبنابراین، این حکما درست  حرکت    ؛م عادی ندارندهای خدایان المپ هیچ مشابهتی 
ها با مردم برخوردار از همان عینیتی است که در رابطه با  ی آنسکونی در خود است. رابطه  چونهمها  آن

های قدرتی  روشننزد مردم حقیقتی ملکوتی بودند که در سایه[  8]دلفی  کاهنان معبد آپولو در جوهر دارند.  
[  9]که قدرت آشکار اصیل روح یونانی از منبرهای پیتیان هم فقط تا زمانی بودند، آنشده ناشناخته پنهان 

نظری    نگرشیها  مردم بودند، مردم نسبت به آن  خودِ   انداز طنینی ها نظریهتا زمانی که آن  ؛ کردغرش می
صادق  این حکیمان    آنان از مردم بودند تا جایی که مشابه مردم نبودند. همین موضوع در خصوص  ،داشتند

وراس، برعکس شد. اکنون خودِ  کساگها و سقراط، و بالقوه آنادر خصوص سوفسطایی. اما وضعیت  است

شود. در حکیمان  ، به اصل فلسفه تبدیل میروح سوبژکتیواش،  واسطهبی  صورتاست که در    وجود مثالی

  افراد های  یتفرد  ازشده  ی رنگارنگ بافتهجامه  در تمایز با  آن،  هویتجوهر،    مثالی  صورتپیشین یونان،  
  مطلق را امر  ، این حکیمان از سویی  متعاقباً  گذاشتند.که واقعیت آشکار آن را به نمایش می  بود   گوناگونی

عام  ترینجانبهبا یکصرفاً   تعاریف هستیو  می  ختیشناترین  واقعیتْ درک  در  دیگر،  از سوی  و    کردند، 

مردم    یعامهکه خود را از   حالی درآنان  کردند.  می  بازنماییخودشان نماد جوهری محصورشده در خود را  
آوردند، از سوی دیگر، همانند خدایان تصنعی در بازارها و در  کشیدند و معمای روح را به زبان میکنار می

گشتند.  فرد بازمی یآنان به مثابه اصیل مردمی بودند که به زینت و زیور گر خویشْمکاشفهسرخوشی خود 
خودِ برعکس،  مثالی  اکنون،  محضوجودِ  انتزاع  شدهکه    ،،  خود  روب  است،  برای  جوهر  روست؛  هبا 

نشاند. این سوبژکتیویته که با نیروهای اساسی  ی اصلی فلسفی برمیای که خود را به مثابهسوبژکتیویته
یرون  هاست، یعنی با واقعیت از بکه به مردم تعلق ندارد، ولی بازهم از آنِ آنکند، با اینمردم مقابله می

ها این  سوفسطایی. آیدشمار میبهی موجودیت آن ، و حرکت به منزلهو در عمل درگیر واقعیتْ روستهروب
ژرف در  هستند.  بالندگی  متحرک  آنحامالن  درونی  شکل  منزهترین  بیها،  ناخالصی  از  ی  واسطهشده 

 نامد. دلفی او را خردمندترین می سروش ظاهری، سقراط است که 

شود  محدود و تصادفی منقسم می  و نهادهای  هابه انبوهی از موجودیت  خودْ  وجود مثالیجوهر در مواجهه با  

رون روحی سوبژکتیو گریز کرده است. روح سوبژکتیو  د  به  ــ آن  با  سانیهم  و  وحدت ــها  که حقانیت آن

با واقعیت در تعارض است، به طور عینی   مثالی  وجودکه این  جانآ به خودی خود حامل جوهر است، اما از 
یک تکاپو حضور دارد. بیان این روح سوبژکتیو    چونهم  سوبژکتیو، و به طور  «باید»یک    یمثابهدر اذهان به



1489 
 

آن چیزی  فردْ معیارِ مفهوم است که برای آنْ حکمدر درون خود آگاه است،   مثالیوجود   از برخورداریکه 
واقعیت است.    «بایدِ»جا هنوز در حکم  در این  اما  ، یعنی هدف و نیکی که شودن میخود متعیّدر  است که  

آگاهی یافته است،    وجود مثالیای است که نسبت به این  سوژه  « بایدِسان »واقعیت نیز به همان  « بایدِ»این  

رو، جایگاه   این است، واقعیتِ خود اوست. از چراکه در واقعیت ریشه بسته است و واقعیتی که بیرون از آن  
 ن است. تعیّم شْسرنوشت هماننداین سوژه 

که   امر  این  مثالییکم،  وجود  سوبژکتیو    بهجوهر    این  است وارد  روح  افتاده  دور  خود  از  است،    شده 

از  آیدمیشمار  به  جهش  ــ یک استن  تعیّم  واقعی  که در خودِ زندگی   زندگی واقعی  از   دورافتادگی ــ  .

یافته است، نیرویی بیگانه، که حامل آن  یک عمل انجام  در حکمِ  آنیافتگی سوژه برای  نرو، این تعیّ این

باز میdaemon]  نیمه ایزدخود را در   این  واسطهبی  دِونم  ایزدْ نیمهیابد.  [ سقراط  است که    واقعیتی 

ی کنندهتعیین  ایزد نیمههای  خصیصهدرونی است که بیرونی.    به همان میزانْصرفاً    یونان  زندگیفلسفه در  

رو، در   این گسلد، و از می  امر واقعی سوژه است، چراکه سوژه به طور طبیعی خود را از    تجربی   تکینگی

  ی طبیعی کنندهتعیین  سانِبه  ایزد نیمهن یافته است، چراکه  [ زندگی او به طور طبیعی تعیّزندگی ]یونانْ

. سقراط  اندشدههستند که هنوز از اعمال خود تفکیک نایزدها  ها این نیمهخود سوفسطایی شود.پدیدار می

ی بارز جوهری است که خود را در سوژه گم  کند. سقراط نمونهرا در خود حمل می  ایزد نیمهداند که  می
در ساحت سوبژکتیویته  که فیلسوفان پیشین، ولی  فردی است واقعی  کرده است. بنابراین، او به همان میزان  

خدا نیست، بلکه شمایلی انسانی است؛ رازگونه نیست، بلکه روشن و    تندیسکه در خود محصور نیست؛  
 گو، بلکه انسانی است اجتماعی.فروزان است؛ نه یک غیب

وجودِ    کند. جوهرْ، هدف، یک حکم صادر می«باید» ی  ن دوم این است که این سوژه دربارهنابراین، تعیّب
جوهر، به محمول   نِبه تعیّ در خودْسان سوبژکتیو از دست داده است؛ روحی که بدین خود را در روِح مثالیِ

[predicateآن، بدل شده است، در ] به ترکیبی از  صرفاً    سوبژکتیو  که خودِ جوهر در رابطه با روِح حالی

بدل  های مستقل، بیموجودیت ناموجه  و  از  شده واسطه  تعیّ اج آن است.  به چیزی    ن محمولْکه  ارجاع 

ی مردمان است، در  روح زنده  که این چیز موجودْ جا آن واسطه است، و ازرو خودش بی این و از  موجودْ
تعیّ تربیت است.  عمل همانا  تعلیم و  روح سوبژکتیو    نِتعیّ  گرِ بیان  یتْآن جوهر  «بایدِ»ن روحیات مردم، 

رو، هم در   این آموزاندن است. ازهمانا  جهان، هدفِ خود روح است که فراخوانش    بنابراین، هدفِ   ؛است
به    است کهحکیمی  این   شود.را متجسم میو هم در تعالیمش، به خودی خود هدف و لذا امر نیک    زندگی

 شده است. وارد جنبشی عملی 

شده   داوریکند، او در خود منقسم و  جهان را اعالم می  در  مفهوم  حکمِکه این فرد   جا آن ، تاسرانجام

دولتی  قوانین به  صرفاً   خود را  وجوداست، حق   امر واقعیدر   تا حدیی او هاکه ریشه حالی است؛ چون در 
مدیون است که در نظرش  اساسی  ی شرایط  آن، و به طور خالصه، به کلیه  دینکه به آن تعلق دارد، به  
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او   سرشتِ   چونهم از   پدیدار  خود  است.  است که    شده  در خود صاحب هدفی  او  دیگر،  این    داور سوی 
،  [10]رسدبه هالکت می  بدینسان ، و  شودداوری میاین فرد  خودِ  در    یتش. بنابراین، جوهرجوهریت است 

  کند میتمام تضادها را تحمل و برطرف    که روحی آزاد    و نه از زاده شده    امر واقعیخاطر که او از   بدین  دقیقاً

 شناسد.برسمیت  نفسه طبیعی را بهفی شرایط الزم نیست و 

دلیل بسیار مهم است که رابطه این  به  یونان، و  سقراط  با روح  یونان  های  ، محدویتبنابراینی فلسفه 
ی هگلی با زندگی و مورد سقراط  ی فلسفهی رابطهکه مقایسه  بدیهی استاست.    شده  بیاندرونی آن در او  

ی  ی آن توجیهی برای محکوم کردن فلسفهای که به واسطهاحمقانه است؛ مقایسهدر زمان اخیر تا چه حد  
  ی با روح جوهر صرفاً    در این است که  ی یونانی دقیقاًهگلی استخراج شده بود. کاستیِ مشخص فلسفه

 خواهند در چنین ساحتی تصدیق شوند. روح است و هر دو می در زمان ما هر دو سویهْ ؛مرتبط است

هم در   یابد، آنی زندگی و فعالیت عملی او تجلی میمثابهه در حامل بالفصل خود ]سقراط[ بهسوبژکتیویت
نظر از  ی او صرففلسفه  ؛کندهدایت می تعیّنِ در خودبه سوی   جوهریت هاینشکلی که او افراد را از تعیّ

انتقال او از مفاهیم    اش همانامحتوای دیگری ندارد. فلسفه  ن انتزاعی نیکیْاین فعالیت عملی، به جز تعیّ
که حامل این پژواک در حال  خود است، اما به غیر از آن  نی درها، و غیره، به تعیّموجود، تفاوت  یجوهر

  ؛خودِ اوست  نیکیاو،    خودِ  حکمتی او در اساس  بنابراین، فلسفه  ؛انحالل باشد، محتوای دیگری ندارد

با کانت    متفاوتی استکامالً    یهتسوبژکتیویی نیکیْ  ی او دربارهیابی آموزهیگانه کام  ،جهاندر ارتباط با  
چه نگرشی را    تجربی ای  ی سوژهبه مثابهاهمیتی ندارد که او    سازد. نزد کانت که حکمی الزامی برقرار می

 . کندنسبت به این حکم الزامی اقتباس می

و آموزگار    ایماژطور که سقراط  شود. همانتبدیل می(  ideellغیرمادی )امری  افالطون به    نزد  حرکت
 جهان است.  هاینموناش پیشفلسفی  انتزاعافالطون و  مُثلجهان است،  

  ،. هدفیابدمی  گسترششمول  ای جامع و جهانهدف، به فلسفه  ،ن انتزاعی نیکیافالطون، این تعیّ  نزد
  همانا  واقعی این نیکی هاینتعیّ  و   ، ، همانا اندیشیدن استقعی فیلسوفی وانی در خود، ارادهتعیّی  مثابهبه

واقعی    واقعیِ جهانِ  «بایدِ »  مثالی فعال در او، همانا  وجودی واقعی فیلسوف،  اراده  دگار.انمای درونهاندیشه
ها بر  کند که قلمرو مستقلی از ایدهای درک میاست. افالطون این طرز تلقی خود را از واقعیت به گونه

  بازتابدر آن    نحو مبهمی بهی خود فیلسوف است( و  سوبژکتیویته  «ماوراء»ند )و این  کفراز واقعیت سیر می
و خود او آگاهانه به    جوهر به سوژه گذر کرده  را کشف کرد که از   وجود مثالینام  صرفاً    . اگر سقراط یابدمی

به آگاهی افالطون وارد  واقع مثالی    بهای  به شیوهواقعی واقعیت  ی چنین حرکتی بود، اکنون جهان  منزله
یابد که جهان به واقع  قدر در خود اساساً سازمان میهمان  خودِ این جهان مثالی  شود، اما از این طریق می

 کند که: ارسطو در این باره به درستی اشاره می. واقعیِ رویاروی آن
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عدد» جستبا    عمالًها  صورت  چراکه  در  متفکران  این  که  اشیایی  آنعدد  علل  به صورتوجوی  ها  ها 

 ، کتاب اول، فصل نهم(مابعدالطبیعه.« )تر نیستکم کماست و دستبرابر  رسند می

سازمان آن به خودی خود یک ماوراء است؛ حرکت از این  ن این جهان و  بنابراین، در نزد خود فیلسوف، تعیّ
 جهان زدوده شده است. 

که  ، مگر آنورند به وجود نخواهند آمدها بهرهاشیایی که از آن،  ها موجود باشنداگر هم صورت  که حال آن»
 . منبع ]...[« ارسطو، همان وجود داشته باشد که سبب حرکت شودچیزی 

د، یعنی نه به عنوان حرکت عام روح واقعی بلکه به عنوان حکیم، حقیقتی بنابراین، فیلسوف به خودی خو
که دولت به هدف خود دست  برای آنکه وید گاو. وقتی افالطون می  رویاروی  واقعیاست در ورای جهان  

کند. او  ترین وجه بیان میرا به دقیق  موضوع  ، اینان فیلسوفیا شاه  ،فیلسوفان باید شاه شوندیا  پیدا کند،  
در تالش برای آموزش دادن به یک خودکامه، کوششی عملی در این راستا انجام داد. در واقع دولت او در  

 [11]است. فاضالن دولت  ی خودْترین وجه مشخصهعالی

آگاهی افالطونی    شکل  یها دربارهی دیگر از ارسطو اشاره کنم، چراکه آنجا به دو نکتهمن مایلم در این
کنیم پیوند بررسی می  حکیمای که ما آن را در ارتباط با  دهند و با جنبهه میئها را اراگیریترین نتیجهمهم
 خورند. می

 گوید: ی افالطون میارسطو درباره

ها، هم علت وجود اشیاء  شود که گویی صورتچنان سخن گفته می[  Phaedo]   نفایدو  یرساله  »در

ورند به  ها بهرهکه از آن ییایاشها موجود باشند، که اگر هم صورتها. حال آنآن علت شدنِهستند و هم 
 . منبع همان «ارسطو،وجود داشته باشد که سبب حرکت شود ]...[  یزیکه چوجود نخواهند آمد، مگر آن

وجود  تبدیل کند. این    وجود مثالیبه    را هست، بلکه کل امکان هستی  چه  آن  خواهد نه فقط افالطون می

فاقد حرکت    ،چنین است  که جاآن ازمتفاوت است.    ی بسته و مشخصاًیآگاهی فلسفی قلمرو  در خودِ  مثالی
 است. 

  طرد باید برای آن آگاهی به خود عینیت ببخشد؛ آگاهی فلسفی باید آن تضاد را  فلسفی  این تضاد در آگاهی  
 کند.

ها نیز باشند؛ یعنی جنس  اشیاء محسوس بلکه الگوهای خود صورتها الگوهای نه تنها  عالوه، صورتبه»
]همان    ای از آن الگو است.«های گوناگون جنس است: بنابراین شیئی واحد هم الگو و نسخهالگوی صورت

 [منبع
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 های ایونی: ی فیلسوف[ دربارهLucretiusوس ] یلوکرت

بر  اتی غیبی  قلوب خود الهام  محراب درونی و از    اند، بسیار عالی و ملکوتی انجام داده  کشفیاتی »...مسلما  
آورده کهزبان  و    اند  مطمئنقداست  بسیار  تاتری  خردِ  که    کاهنانچه  آن  دارد  مخدر  با  دلفی  دودهای 

 . 736- 740.« کتاب اول، جلد دوم، صص. کنندبیان میاند، های آپولو منگ شدهپایهسه

ی  یابد و در خرقهایان کارگاه آگاهی فلسفی یونان ظهور میاز درون تاریکی انتزاع در پبینیم  میشکلی که  
ی  به طور زنده بر صحنه  در قالب آن  ی یونانیتاریکی پوشیده شده است، همان شکلی است که فلسفه

جهان گام برداشت، همان شکلی که حتی شاهد سوزاندن خدایان بود، همان که جام زهر نوشید، همان که  

 [ 12]مند است.، بهرهنظریهترین سعادت، خدای ارسطو، از شگرف چونهم

*** 

- به نا   واقعاًجا خرد  آید )در ایندر می  حرکتها به  سوفسطاییخردِ آناکساگوراس در  ]...[ هنگامی که  

سقراط    ایزد  نیمه در    بدینسان   ایزدی نیمهی  واسطهبی  حرکت شود( و این  بودگی جهان تبدیل می

شود، و خرد خود را  افالطون بدل می  ذهنیعام و  حرکت حرکت عملی سقراط نیز به یک  ،یابدعینیت می
شود، اما اکنون این یک  ادراک میدهد. این فرآیند باز هم در ارسطو در فردیت  گسترش می مُثلبه قلمرو 

 فردیت مفهومی حقیقی است. 

،  کشاندبرمیوجود دارد که فلسفه را در خود به سطحی انضمامی    هاییگاهگرهطور که در تاریخ فلسفه  همان

طور نیز  گسلد، همانساحتی را میرو فرآیندی تک این  و از  کندمیاصول انتزاعی را در کلیت خود درک  
وجود می  دقایقی  بر  بیرونی  به سوی جهان  را  خود  فلسفه چشمان  که  درک  دارد  را  آن  دیگر  و  گرداند 

شود، از قلمرو شفاف پادشاهی چینی میکند، اما به عنوان شخصیتی عملی، گویی با جهان درگیر توطئهنمی
کند. چنین است کارناوال فلسفه، چه  پرتاب می[  14]سیرن  به آغوش پدیدار شده و خود را  [  13]آمنتئوس

ی  [، یا جامهAlexandrrianها ] ی اسکندریی راهبانهسگی در جامه  چونهم[  15کلبیون]خود را مانند  
گونه که  گاه ضروری است که فلسفه بر چهره نقاب بزند. همانآن  . پنهان کندها  یبوی اپیکوربهاری خوش

دوکالیون اسطوره،  پرتاب  [  16] بر طبق  نیز  با  فلسفه  خلق کرد،  انسانی  سر خود، موجودات  سنگ پشت 
های مادر او چشمانی درخشان  کند )استخوانهنگامی که قلب خود را بر آفرینش یک جهان متمرکز می

شروع به    بهشتپرومته با ربودن آتش از  طور که  همانگرداند. اما  دارند(، نگاه خود را به پشت خود برمی
گزیند، فلسفه نیز که به کل جهان گسترش یافته است،  بر روی زمین مسکن می و  کندمیها ساختن خانه

 کند.صدق می  ی هگلفلسفه خصوص در  امر همیناکنون کند. علیه جهان پدیداری چرخش می
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ن این  کند، تعیّکه فلسفه برای شکل بخشیدن به جهانی تمام و کمال و کامل خود را محصور می حالی در
فلسفه است، همان به رشد عام  آن رشد شرط شکلی است که  کلیت مشروط  به    درطور که  فلسفه  آن 

رو، کلیت جهان به طور عام در درون خود منقسم است و   این از  ؛ آوردمی  یای عملی با واقعیت رو رابطه
یده ، ضربان قلب در  ، به غنای جامعیت رسشدهروحانی آزاد    وجودرسد، چراکه  این انقسام به نهایت می

هنگامی کامل  فقط    شده که همانا کل سازواره است. تقسیم جهان  بدلخود به تفکیکی در شکل انضمامی  
ای که در خود کامل است  شود که وجوه آن هر کدام یک کلیت باشد. بنابراین، جهانی که با فلسفهمی

ازهمرو، کنش این ف این گسیخته. از کند، جهانی است ازهممقابله می نیز  گسیخته و متضاد ظاهر  لسفه 
کند.  گردد که در درونش زندگی میسوبژکتیو آگاهی فردی باز می  هایشکلجامعیت عینی آن به    ؛شودمی

رسد، خود را گمراه کنیم.  ی جهانی فرا میا، فلسفهای بزرگوفان که به دنبال فلسفهتاما نباید توسط این  
 وفان. وزیدن ترا فقط به هنگام [ 17بادی] توان نواخت، چنگیهای معمولی را با هر انگشتی مچنگ

ها پس از یک  ناقدم باشد و انکار کند انسکند، باید ثابتکه این ضرورت تاریخی را تصدیق نمی  کسی
کامل اصالًفلسفه این  ی  یا  زیستن هستند،  به  به خودی خود  قادر  مقدار  دیالکتیک  باشد  معتقد  باید  که 

اند تصریح  ها که استاد ما را بد فهمیدهی روِح خودشناس است، و به همراه برخی از هگلیمقولهباالترین  

تجلی عادی روح    یمثابهخود را به ای که مایگیمیانتجلی عادی روح مطلق است؛ اما  مایگیمیانکند 

ر. بدون چنین مقدامقداری سقوط کرده است، یعنی به ادعایی بیی بیمطلق جا بزند، خودش به ورطه
یک   ارسطو،  از  پس  چگونه  بفهمیم  نیست  ممکن  سکستوس  [18زنون]ضرورتی  حتی  اپیکور،  یک   ،

مدرن    لسوفانیف  فیغالباً ضع   ی هاتوانست ظاهر شود، و چگونه پس از هگل، تالشمی  [19]امپریکوس
 آشکار شود.  توانستیم

ها بر این باورند که با  مند دارند. آناندیشای  هدر چنین مواقعی اذهان ناشکیبا نظراتی بر خالف ژنرال
توانند خسارات  صلح با نیازهایی واقعی، میی  ها، با یک معاهدهکاستن نیروهای مسلح، با شقه کردن آن

، زمانی که آتن در معرض خطر انهدام بود، کوشید تا  [20]خود را جبران کنند، در حالی که تمیستوکلس
را متقاعد کند که شهرآتنی آتن جدید    ها  کامل ترک کرده، یک  به طور  دریا، در عنصری دیگر،    دررا 

چنین فجایعی دورانی آهنین است که وقتی با    ، نباید فراموش کنیم دوران مابعدِچنینهمتاسیس کنند.  
تایت دوران  نا مبارزات  بخورد،  رقم  سده  باری سعادتها  مانند  که  هنگامی  و  پی  باشد  هایی  است،  از  که 

ها همانند کاخ آتنا که از سر  بار است. این سدهکند، تاسفلنگان لنگان حرکت می عظیم هنریْهای نادور

هایی  ناآغاز شدند. اما دور[  21] ریزی موم، گچ و مس از مرمر کارارازئوس، پدر خدایان، روئیده بود، با قالب
رسند، سوبژکتیو آن فرا میی  یافتههای تکوینای که در خود به کمال رسیده و شکلکه از پس فلسفه

ی رواقی،  رو، روم فلسفه این آساست. ازسازد، غولها را میاند، چراکه نفاق که وحدت آنهایی عظیمنادور
ی  اند و الههها مردهاند، چراکه خدایان آنهای ناخرسند و آهنین ناها دورشکاکیت و اپیکور را دنبال کرد. آن
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های  کند. او هنوز بری از رنگشت، نور خالص یا تاریکی محض را نمایان میعد تاریک سرنوجدید کماکان بُ
 روز است.  

در    مثالیشده در خود، که به طور  روحانی، اشباع  موناد،  هی بدبختی در این است که روح زماناما هسته

مده به رسمیت  وجود آ در خود شکل گرفته است، اجازه ندارد هیچ واقعیتی را که بدون آن به   ها جنبهی  کلیه
  یوجهی از رابطهاست،    سوبژکتیو  شکلِ  وضعیتِ نامیمونی همانا  نیدر چن  اقبالیخوش  ن،یبشناسد. بنابرا

 . تیبا واقع سوبژکتیو، یبه عنوان آگاه ، فلسفه

فلسفه این از نمونه،  برای  اپیکور رو،  زمان   یی  موهبت  رواقی  بود  یه]و[  که  سانبدین  ؛خود  هنگامی   ،
 پره در پی نور چراغ فرد خصوصی است. کند، شبشمول غروب میجهانخورشید 

ی  این است که این چرخش فلسفه، استحاله  ،تری داردی دیگری که برای مورخ فلسفه اهمیت بیشجنبه
  مادرزادی ی  ی نشانهکامل و انضمامی به مثابه  ای در خودْنی که فلسفهآن به گوشت و خون، بر اساس تعیّ

سویگی  حال، این اعتراض علیه کسانی است که اکنون در یک  همانکند، گوناگون است. در  خود حمل می
دانست،  اند که چون هگل محکومیت سقراط را عادالنه، یعنی ضروری، میانتزاعی خود به این نتیجه رسیده 

چون   برونوجوردانو  شعله[  22] و  روی  خود  آتشین  روح  برای  پردود  باید  می  مرگی  چوبهی  ،  دادتاوان 
را صادری هگل  فلسفهمثالً    بنابراین، خود  برجسته  حکم محکومیت  اما  است.  جنبهکرده  این  از    کردن 

ی  درباره  یمتوانمعین این چرخش می  سرشتاستدالل از    کردنمهم است، چراکه با شروع  نظر فلسفیْنقطه
درونتعیّ فرآیند  ـ    جهان  سرشتو    دگارمانن  یتاریخی  نتیجه رسید.  کتکوین  به  تر  پیشچه  آن  فلسفه 
، اکنون  وجود داشتای منفی در خود به شیوهچه آن ن است، رشد ظاهر شده بود، اکنون یک تعیّ  یمثابهبه

در  آن،    ترین تجلیدر فشردهیک فلسفه    یپیشینه  شاهدیم که   جادر این  گوییبدل شده است.    نفی به  
را    اشتوان تاریخ زندگیطور که از مرگ یک قهرمان میاست، همان  خالصه شده  ،سوبژکتیو آنی  نقطه

 ...[ . ]استنتاج کرد

تر تعریف شود، من  آن بیش  هایویژگیی افالطونی در برخی از  که شکل سوبژکتیو فلسفهبرای این]...[  

بررسی  تری  با دقت بیش افالطونی  یفلسفه  مسیحیت در  شدر اثر را  ئر  وبرخی از نظرات پروفسور با 

 گیری خواهیم کرد. نتیجه های متضادْتر دیدگاهکردن دقیقرو، ما هم زمان با روشن این خواهم کرد. از

در   افالطونیفلسفهمسیحیت  و مسیح  ی  بایا سقراط  کریستین[  ]فردیناند  اثر  توبیو،   ،گننئر، 

1837[.23 ] 

 گوید:می 24 یئر در صفحهوبا
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از  خود و آگاهی   ازی آگاهی مثابهی شروع، بهمسیحیت به عنوان نقطهی سقراط و  »بر این اساس، فلسفه
 مرتبط هستند.«   دیگریکگناه با 

به    ،کند  اثباتخواهد  که میرا  ضد آن چیزی    ی سقراط و مسیح در چنین وجهی، دقیقاًما، مقایسه  نظربه  
البتمی  اثباتسانی سقراط و مسیح را  یعنی، عکس هم  ،رسانداثبات می خود و    ازی آگاهی  ه رابطهکند. 

ی فلسفه با دین. این موضعی  به بیان دیگر، به عنوان رابطه  ،ی عام و خاص استگناه، رابطهاز  آگاهی  
  قلمرو است ی تفکیک ابدی دو اند. این به منزلهاست که تمام فیلسوفان، چه باستانی و چه مدرن، پذیرفته

تفکیک یک وحدت است.    ی یک رابطه است، چراکه هر تفکیکیْبه منزله  چنینهم  و نه وحدت آن؛ مسلماً 
است، معنی  شده  مرتبط    دینیک فیلسوف با آموزگار    در مقامِ  که سقراطِ فیلسوف با مسیحْ این به جز این

چنان حال  ندارد.  یک  دیگری  تشابه،  یک  بین  تمثیلچه  رحمت ،  و  ]   فیض  و  graceالهی  قابلگی  و   ]

بلکهirony] نمایینادان تشابه  نه  شود،  برقرار  سقراط  به  صرفاً    [  معنی  است.  نهایتبه  تضاد  رساندن 

کرد، یعنی گونه استنباط میهمان  و هگل هم قطعاً  کندمیئر استنباط  وطور که باآن ی ــسقراطنمایی  نادان
  ماندگار درون  به حقیقتیتحجر رنگارنگش  عقل سلیم انسانی از    از طریق آنای دیالکتیکی که  تله  یمثابهبه

هیچ چیز نیست مگر  ــ   شودرانده می  پیش   ،کنندهنه به دانشی خود ارضاء  ، وعقل سلیم انسانخود  در  
در سقراط به  این شکل فلسفی  آگاهی عمومی. این واقعیت که    نگرش سوبژکتیو آن بهشکلی فلسفی در  
شود. به  ی یونان و برخورد آن به واقعیت ناشی میست، از خصلت بنیادین فلسفهانمنادانشکل یک حکیم  

ای  سان فلسفههمبه تعبیری،  ،  ماندگاری یک شکل عام درونمثابهبه  نماییناداناین ترتیب، در نزد ما،  

شود،  میکه به محتوا مربوط   جاتا آن  ،اما به طور عینی[  24]کرد.تدریس میفریدریش فون شلگل  است که  
کرد، بلکه از آن تنفر داشت، درست به همان اندازه  هراکلیت که عقل سلیم انسان را نه فقط تحقیر می

دانست  آموخت همه چیز از آب تشکیل شده، گرچه هر یونانی میتالس که میحتی  طور  ست؛ همیننمانادان
تشخیص    [25]آفرینش. گرچه نیکالیطور فیشته با آن منِ جهانتوان با آب زندگی کرد؛ همینکه نمی

ندارد؛   را  آفرینش هیچ جهانی  توانایی  او  با شخص   نیز طور  همینو  داد که  فیلسوفی که در تخالف    هر 
 کند. بودگی را تصریح می، درونتجربی

الهی را دریافت    رحمتای که  گناه، نه فقط سوژهاز  الهی، در آگاهی    فیض و رحمتاز سوی دیگر، در  
کند،  اعطا می  را  الهی  فیض و رحمت چه  آن  گناه رسیده است، بلکه حتیاز  ای که به آگاهی  کند، سوژهمی

 ند. اتجربی خیزد، اشخاصیگناه برمیاز از آگاهی چه آن و

  همانا   جا بین سقراط و مسیح تشابهی وجود دارد، باید شامل این امر باشد که سقراطچه در اینپس چنان
ی  له بر سر رابطهئجا مساست. اما در این  انگاشتهدین شخصیت  همان  ، و مسیحانگاشتهی شخصفلسفه

بلکه   نیست؛  دین  و  فلسفه  بین  فلسفه  تر دقیقعام  که  است  این  شخصمسئله  دین    انگاشتهی  و 
ار  بسی  ی استبه نوعی رابطه دارند، حقیقت  دیگریکها با  که آنچه ارتباطی با هم دارند. این  انگاشتهشخص
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یا   اثبات  در واقعمبهم،  برای  این تالش  پاسخ. در  مبنای مشخص  نه  است، و  وجود  ، شرط عام مسئله 
از رابطهعنصری مسیحی در سقراط، رابطه بین    عام  ای ی بین دو شخص، یعنی مسیح و سقراط، فراتر 

وری افالطون،  سقراط، جمه  مثالتقسیم عام اخالقی    هنگامی کهفیلسوف و آموزگار دین تعریف نشده است.  
ی مسیح به عنوان  سازد که رابطهگذاشته شود، همان خالیی را آشکار می  مثالی تقسیم عام  بر بستر رابطه

 [ 26].دهدنشان میبا کلیسا  اساساً شخصیتی تاریخی

افالطون در جمهوری خود  که  یعنی اینپذیرد درست باشد،  ئر آن را میوکه با  [27]چه اظهارنظر هگلچنان
برا اصلدر  جوهر  سوبژکتیویتهْ  تهاجمی  بر  ت  یت بر  میأیونانی  افالطونکید  آن صورت،  در  کامالً    ورزد، 

ورزید؛ دولتی که او  اصرار می  موجود عنصر سوبژکتیو علیه دولت این مخالف مسیح است، چراکه مسیح بر  

  ی باق  امر مثالی   کی  یافالطون   یکه جمهورنیرو، نامقدس توصیف کرد. ا این این جهانی و ازصرفاً    آن را

جهت معکوس    نینبود، اما از ا  یهنوز تفاوت واقع  افت،یدست    تیبه واقع  یحیمس  یسا یکه کل یحال ماند، در

 بود. مقدم بر آن  ح یمس مثال که  یحال  کرد، دریم یرو یپ تیاز واقع یافالطون  مثالشد که 

  تا بگوییمتر است،  مسیحیت وجود دارد بسیار صحیحکه بگوییم عناصری افالطونی در  به طور کلی این

با    تاحدیکلیسا از لحاظ تاریخی    آبایرو که   این ، به ویژه ازن وجود داردعناصری از مسیحیت در افالطو 
نظر فلسفی، بسیار  . از نقطه[29]رنئوسی، ا[28]نگ ی افالطونی شروع کردند، به عنوان نمونه، اوریفلسفه

در   که  افالطونْ مهم است  یا حکما    رسته همانا اولین    جمهوری  در  استآموختگان  در  .  همین موضوع 
  رجعت مسیحی افالطونی با    یادآورد   ارتباط(،  38مسیحی )ص.   لوگوسافالطونی با    مثلرتباط  خصوص ا 

یحی )ص.  مس  افتادنسقوط ارواح در افالطون و به گناه  ارتباط  (، و  40اش )ص.  سیمای اصلی  به انسان  
 .  ، صادق استروح وجود پیشین ی  نی اسطوره(، یع43

 . ارتباط اسطوره با آگاهی افالطونی
 فلکی.   هایبا صورت ارتباطارواح.  یافالطون تناسخ

 گوید:می  83ی  صفحهر در  وئبا
های مذهبی همه ویژگی  اینباستان،  ی  دورهی  در فلسفه  افالطونیی  فلسفهی  به اندازه  ای »هیچ فلسفه

 .« داردن

کردن، و جدایی   ، آزادنجات( را  86)ص.    «ی فلسفه وظیفه» باید ناشی از آن باشد که افالطون  امر  این  
 کند. روح از بدن، به عنوان یک مرگ و کششی به سوی مرگ، تعریف می

  سویه یکی بخش در تحلیل نهایی به فلسفه واگذار شده است، به منزلهکه این نیروی نجات، این»مطمئناً
 «...  . ی افالطونی استفلسفهبودن 
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ی  ی فلسفهای در دوران باستان به اندازهئر را پذیرفت که هیچ فلسفهوتوان این اظهارنظر با می  ،از سویی
با  فلسفه را    های مذهبی نیست. اما این فقط به این معنی است که هیچ فیلسوفیْ افالطونی دارای ویژگی

ن و شکل یک  ای تا این حد دارای تعیّکه هیچ فلسفهمذهبی تدریس نکرده است، و این  چنین شوروشوق
است.   نبوده  پرتوان  نگرشکیش مذهبی  اسپینوزا و هگل  چونهمتری  فیلسوفان  عام  ارسطو،  تر  شکلی 

  هنگامی که   ارسطواست که شوروشوق  اما به همین دلیل  ؛ور بودغوطه تجربیتر در احساسی  کم و داشت

ستاید، یا هنگامی که عقالنیت طبیعت  می  چیز  ترینبخشبرترین، بهترین و رضایتی  مثابهرا به  ریهنظ 

ی  اسپینوزا هنگامی که درباره  شوروشوق، و  ستایدمی،  جانورانی طبیعت  دربارهخود،  ی  رساله  را در

هگل هنگامی   شوروشوق، و گویدسخن میعشق خداوند یا آزادی ذهن انسانی  منظر ابدیت، اندرنگری از 
ذهنی که  تر و برای  تر، گرم، اصیلگویدسخن میروح    جهان مند  ی شکوهوارهساز که از تحقق ابدی ایده،  

که در   حالی افالطون خلسه است، در  شوروشوقرو، نقطه اوج   این سودمندتر است. از  آموزشی عام دیده

روست که افالطون بطری آب داغی برای   همین از   ؛نابِ علم فروزان استآرمانی  ی  شعله  چونهم  دیگران

 تاریخی هستند. - جهان یتکوین و توسعهکه دیگران روح محرک  حالی ذهن افراد است، در 

باید نقاط  ی مذهبی،  ی اوج توسعهمثابهبنابراین، از سویی حتی اگر بتوان پذیرفت که در دین مسیحی، به
های کهن، باید  ی افالطونی وجود داشته باشد تا با سایر فلسفهسوبژکتیو فلسفه صورتتری با تماس بیش

ای به این روشنی بیان نشده است،  بر همان مبنا تصریح شود که تعارض بین دین و فلسفه در هیچ فلسفه

جا دین در ساحت فلسفه پدیدار  در آن  که حالی شود، درجا فلسفه در ساحت دین پدیدار میچراکه در این
 شود.می

چراکه هر    ،کندات نمیبثاچیزی را    ابداً  هروح، و غیر  رستگاری ی  بارهاین، اظهارات افالطون در بر عالوه
فقط فقدان فلسفه را    با دین  ایجاد تشابه   اش آزاد کند؛تجربی  محدودیت از  را  روح  مایل است  فیلسوفی  

که این فقط شرط انجامِ این کار است،   حالی که آن را کار فلسفه محسوب کنیم، دردهد یعنی ایننشان می
 فقط نقطه آغازِ آغاز است. 

بخش را در تحلیل نهایی به فلسفه  آن نیروی نجاتنیست که  افالطون    سویگیکاستی و یک،  سرانجام
کند. این  آموزگار ایمان، بلکه به فیلسوف تبدیل میبه  که او را نه    استسویگی این  یک  ؛دهدنسبت می

بلکه  فلسفهسویگی  یک نیست،  افالطون  به  ی  را  آن  که  است  میفلسفهچیزی  بدل  یگانه  به  .  کندای 

ای که تازه از آن انتقاد کرده  قاعده شمارد ــرا مردود می  سویگی است که او این قاعدهی این یکواسطه

 ای دارد که خودش فلسفه نیست. ــ که فلسفه وظیفه بود



1498 
 

ی فردی که از طریق فلسفه شناخته شده ی مبنایی مستقل از سوبژکتیویته»بنابراین، تالش برای ارایه
ترین  بیش  واجدبه هنگام شرح حقایقی که    ، دلیل آن است که چرا افالطون دقیقاًی عینی[  ]یعنی پایه  است

 94کند.« ص. ای عرضه میها را در شکل اسطورههنگام آن، همندااهمیت اخالقی و مذهبی

دلیل چنین  مرتبط با چیزی توضیح داده شده است؟ آیا این پاسخ در بطن خود پرسشِ  آیا با این روش ابداً 
توسط  چه  آن  این است: چرا افالطون مایل بود برای  شودمطرح میکه    یشود؟ پرسشمنطقی را شامل نمی

انگیزترین  ای، ارایه کند؟ چنین تمایلی شگفتشده ، مبنایی مثبت، و بیش از هر چیز اسطوره  فلسفه شناخته
توان به یک فیلسوف نسبت داد، چراکه بدان معنی است که او نیروی عینی را در  ای است که میمسئله

نمی ایده،  ابدیِ  قدرت  در  دستگاهش،  اسطورهیاخودِ  ارسطو  که  است  همین  برای  را بد.    سازی 
 نامد. می [ 30]ولوژیگنوم

نمایی  نادان، دستگاه افالطونی و در  وگووارشکل گفتسوبژکتیو، یعنی    توان در شکلرا ظاهراً میپاسخ  
افراد تصدیق شود، نیازمند حمایتی    یا اظهار نظر یک فرد است و در تخالف با نظرات  چه  آن  یافت.  ]سقراطی[ 

 شود.میاست که توسط آن یقین سوبژکتیو به حقیقت ابژکتیو تبدیل 

دیگری مطرح می  پرسش  آن صورت  در  اسطورهاما  این  یافت  وگوگفتدر  صرفاً    سازیشود: چرا  هایی 

  [ 31]پارمنیدسوگوی  گفتکه   حالی کنند، درحقایق اخالقی و مذهبی را تشریح میاساساً  شود که  می

مبنایی است    پرسش این است: چرا مبنای مثبتْ  سازی است؟مابعدالطبیعی است، عاری از اسطورهصرفاً    که
 ها؟ بر اسطوره متکیو  ای هاسطور

این این معما را میو ما در  پاسخ  به هنگام تشریح اخالقیات، دین، و حتی فلسفهجا  افالطون  ی  یابیم. 

کافی نیست    ؛فهمد که تفسیر منفی او از مطلق ناکافی است، میتیمائوس  وگوی گفتدر  مثالً    طبیعت،

گوید، تمام گاوها در آن سیاه طور که هگل میهمان،  همه چیز در شبی تاریک فرو رود که  جاکه در این
خود آن    در   شمطلق، و شکل اساسی آن، که مبنایامر  مثبت    تفسیر در این مقطع، افالطون به    ؛هستند

امر  مطلق در یک طرف، و واقعیت محدود امر  کند. در جایی که است، یعنی به اسطوره و تمثیل، رجوع می

  به   امر مثبت  این  جا،آن  در  باشد،  ایستاده  دیگر   طرف  در  ــ شود  حفظ  هنگامهم  باید  که  مثبتی  امر ــمثبت  
ها  انگیز رنگحیرت  بازی  به   که   مطلقینور    درخشد،از طریق آن می  مطلق  نور  که   شودمی  بدل   ایواسطه

روحی    واجدو در آن    کند،داللت می  خودش  از   غیر   به چیزی  مثبت،   امر  مند،امر کران  و   شود،تجزیه می
شود. هر  ی بدل میاشگفتی است. کل جهان به جهانی اسطوره  یمایهکه این پوسته نسبت به آن    است

 ده است. ی مکرر شکارکرد قانون مشابه دلیلبه  یرْهای اخنا در زماین موضوع یک معماست.  هیئتی

است که    تعالیی  منبع و ضربان فلسفه  تمثیلی آنْ- ایی اسطورهمطلق و خرقهاز امر  این تفسیر مثبت  
دارد. البته  را از سر راه بر می  دگاریمانگونه که دروندارد، همانماندگاری  با درونای اساسی  زمان رابطههم
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این فلسفهما در  کلیهجا خویشاوندی  با  افالطونی  ادیان  ی  را  پوزیتیوی  دین مسیحی،  از همه،  پیش  و   ،
که از  هایی را در اختیار داریم  یکی از نظرگاهجا  . بنابراین، ما در اینی تعالی استکه اوج فلسفه  بینیممی

ی باستان برقرار ساخت. در  بین مسیحیت تاریخی و تاریخ فلسفهی را تری عمیقتوان رابطهآن میطریق 
ی  ، سقراط، آیینهبه معنای دقیق کلمهمطلق بود که افالطون در یک فرد  امر  مثبتی از    تفسیرپیوند با چنین  

  دریافت، و او را فیلسوف مرگ و عشق نامید. این بدان معنی نیست که خرد را به تعبیری  ای  سطورهاتجلی  
ی یونان، با  سوبژکتیو فلسفه  سرشتمطلق با  امر  مثبت از    فسیرت  ؛افالطون، سقراط تاریخی را نفی کرد

 حکیم پیوند دارد.  عریفت

چرا که دیالکتیک، نور درونی و بسیط، چشم نافذ عشق، و    ،اندنفیممرگ و عشق، اسطوره ی دیالکتیک  
پیکره که  است  درونی  منزلیقستی  روحی  مادی،  روح  م  درونی  نمیگاه  منهدم  را    سان بدین.  کندآن 

نابود    کثرتاست که    سیالبیاما دیالکتیک در عین حال    ،عشق است  ی آنْاسطوره و کرانمندی آن را 
ی  برد. پس اسطورهدریای ابدیت فرو مییک  کند و همه چیز را به  میهای مستقل را خرد  کند، شکل می

 آن مرگ است. 

همبدین اما  است،  مرگ  همانا  دیالکتیکْ  روح،  سان  های  بوستان  در  سرزندگی، شکوفایی  حامل  هنگام 

در جام کف درونش گل شعلهجوشان  از  ریزی که  بذرهای  فوران میآلود  تکین روح  ازی  رو،   این کند. 
واسطه دارد، مظهری که در آن مرگ  نامد که با خدا وحدتی بیی سادگی روح میآن را وسیله  [32]فلوطین

که این   جاآن ارسطو با دیالکتیک افالطون به وحدت رسیده است. اما از   نظریهو زندگی و هم هنگام  

ارسطو گویی پیشتعیّن و  افالطون  از درون ضرورتی درونها در  و  نیافتهماندفرض هستند  اند،  گار رشد 
  شود.]...[ یک شرط، شرط خلسه، ظاهر می  چونهمشان در آگاهی فردی تجربی در فلوطین،  ورشدنغوطه

[33 ] 
 

اثر کارل    Notebooks On Epicurean Philosophy ای است از دفترهای دوم و ششمی زیر ترجمه * مقاله 
 شود: مارکس. متن اصلی به زبان انگلیسی در منبع زیر یافت می 

Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Volume 1, International 

Publishers, NY.1975  
 

 ها: یادداشت 

،  دموکریتی و اپیکوریی طبیعت  تفاوت بین فلسفه ،  ی کارل مارکسی دکترای فلسفه رساله نگاه کنید به    [. 1]

 .1381ی محمود عبادیان و حسن قاضی مراد، نشر اختران، ترجمه 
ی زیر از مترجم کنونی زیر عنوان  ی اپیکور و دموکریت، بنگرید به مقاله برای نگاهی اجمالی به نظر مارکس درباره   [. 2]

 ی کارل مارکس«: »در جستجوی ”فردیت“ گمشده 
https://pecritique.com/2018/08/08 

https://pecritique.com/2018/08/08
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[3 .]  Ionian تالس،    چونهم ای  های پنجم و ششم پیش از میالد، شامل فیلسوفان برجسته؛ مکتب فلسفی ایونی، سده
 و، هراکلیت و آناکساگوراس. آناکسیماندر

[4 .] Pythia ی بزرگ معبد آپولو در دلفی.  ؛ کاهنه 
[5 .] Eleatics ی پنجم پیش از میالد بود. سده ؛ مکتبی فلسفی که بنیانگذارش پارمنیدس از شهر الئا یونان در 
[6 .] Ritter August Heinrich1791- 1869دان فلسفی آلمانی،  هنریش ریتر، تاریخ  ؛ 

 ، اثر گوته.  فاوست»حکیم سرگردان«، برگرفته از   [. 7]

[8 .] Delphic Apollo معبد آپولو، خدای نور، شفا بخشیدن، موزیک و سازگاری. ؛ 
[9.] Pythian tripod ترین  ای در یونان باستان در مراسم مذهبی برای اعطای قربانی به ایزدان که مهم پایه سه ؛

 ی دلفی بود. ها سه پایه آن 
 ظاهراً اشاره به محکومیت و مرگ سقراط است.   [. 10]

 ، کتاب پنجم.  جمهوریافالطون،   [. 11]

 جا تمام فرازهای باال از دفتر دوم »دفترهای تدارکاتی« برگرفته شده است.  تا این  [. 12]
[13 .] Amenthes  رود. جا می ؛ آمنتئوس، جهانی در اعماق زمین که روح مردگان پس از خروج از بدن به آن 

[14 .] Siren سیرن، جانوری با بدن یک پرنده و سر انسان. ؛ 
[15 .]  Cynic های یونان. بنا به روایتی، از آن جهت که در ورزشگاهی در آتن  لقبی است برای کلبی   سانان« ؛ »سگ

ها،  های دیگر حاکی از آن است که چون کلبی دادند که به »محل سگ سفید« شهرت داشته است. برخی روایت درس می 
 ند. ها لقب »سگ« داده بودکردند، مردم به آن از جمله خودِ دیوگنس، در خیابان زندگی می 

[16 .]  Deucalion  ؛ بر طبق اساطیر یونانی، دوکالیون فرزند پرومته، با ساختن صندوقی خود را از طوفان عظیمی که
 ماند.خشم زئوس ایجاد کرده بود، در امان می 

[17 .] Aeolian harps برگرفته از نام آولوس، خدای باد. ؛ 
[18 .] Zenoی رواقی، قرن سوم پیش از میالد.  گذار فلسفه بنیان  ؛ 
[19 .] Sextus Empiricus گرای یونانی، قرن دوم میالدی.  فیلسوف مکتب تجربه ؛ 
[20 .] Themistoclesسال پیش از میالد مسیح، کسی که اشراف زاده   500مدار و ژنرال اهل آتن، حدود  ؛ سیاست

 نبود و مورد اعتماد عامه مردم بود. 
[21 .] Carraraشود.  سازی استفاده می شهری در ایتالیا که از زمان روم باستانْ مرمرهای آن برای مجسمه  ؛ 
[22 .] Giordono Bruno  ؛ فیلسوف ایتالیایی قرون وسطا، که برای عقاید خود از سوی انگیزاسیون رم به عنوان

 مرتد محاکمه و به قتل رسید.  
[23]. Das Christliche des Platonimus oder Sokrates und Christus, 

 1792- 1860فردیناند باوئرــ با برونو باوئر اشتباه نشود ــ پروفسور الهیات در توبینگن  

[24 .] Fredrich von Schlegel  ،پرداز  ، منتقد ادبی آلمانی، شاعر و نظریه 1772-1829؛ فریدریش فون شلگل
 رمانتیک.  

[25 .] Christoph Friedrich Nicolai ی آلمانی، مخالف  (، نویسنده 1811- 1733کریستف فریدریش نیکالی )؛
 کانت و فیشته. 

طریق، این واقعیت مهم نادیده گرفته  نوشته خط خورده است: »به این پس از این فراز، عبارت زیر در دست [. 26]
  متفاوت با مسیح«.کامالً  ا چیزی استشود که جمهوری افالطون محصول خود اوست، در حالی که کلیسمی
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[27]. G. W. F. Hegel, System der Philosophie. Dritter Teil. "Die Philosophie des 

Geistes". §552. 
[28 .] Origen ی دوم میالدی. مسیحی اهل اسکندریه، سده  ی؛ متأله 
[29 .] Irenaeusی مسیحیت ایفا  یونان که نقش مهمی در توسعه ی اول میالدی در کشیش معروف مسیحی سده  ؛

 کرد. 
[30 .] gnomologyها، به معنی کلمات قصار. ای از گنوم ؛ مجموعه 
[31 .] Parmenides ی پنجم پیش از میالد، و نیز نام یکی از  فیلسوف پیشاسقراطی الئایی، اوایل سده ؛ نام

 افالطون.   وگوهایگفت 

[32 .] Plotinus ی دوم میالدی.  فیلسوف نوافالطونی روم، سده ؛ 
 جا تمام فرازهای باال از دفتر ششم »دفترهای تدارکاتی« برگرفته شده است.  تا این  [. 33]

 

 

 3nr-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک
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 ی ستیمارکس یدگاهیاز د یت یهو استیس

 

 2023 ه یژانو 29

 : راجو داس ینوشته

 یارغوان فراهان  یترجمه

 

  رًا ی اخ ی اقتصادِی کارگران و تولیدکنندگان خرد شاهدیم،  مبارزه های متنوع  که در شکل سیاست طبقاتی، چنان 

ها و چه خارج از آن،  ها مرد و زن، چه در چارچوب اتحادیه ای مشهود گردیده است. میلیون به شکل فزاینده 

گان  کنند اند. در آمریکا تعداد اعتصاب داری نئولیبرال به اعتراض برخاسته یا علیه سرمایه   دست به اعتصاب زده 

ساالنه   میانگین  از  است:  یافته  اعتصاب  76افزایش  سال هزار  میانگین  2017 تا   2007 های کننده طی  به   ،

متحده بخشی از خیزشی جهانی است که   . این جریان در ایاالت 2019 تا   2018 هزار نفر طی  475ساالنه  

ها  در هند که بنابر گزارش   2020 ی گیرد: اعتصاب ژانویه اعتصاب عمومی در تاریخ را نیز دربرمی   ن ی تر بزرگ 

[ هم، خواه مبتنی بر مذهب  1زمان »سیاست هویتی«] میلیون مرد و زن در آن شرکت کردند. هم  250بیش از  

در آمریکای شمالی(، با شدت، و    چون هم در هند( و خواه مبتنی بر نژاد و جنسیت )   چون هم و کاست باشد ) 
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ی سیاست طبقاتی در نسبتش با  در جریان بوده است. مسئله شاید بتوان گفت حتی بیش از سیاست طبقاتی  

سیاست هویتی موضوِع دائمی بحث در محافل دانشگاهی و سیاسی است. در این مقاله تأمالتی بر این موضوع 

 .  شود ی م ارائه  

های  انگاشت که سیاست هویتی چیست و پیش   پردازم ی م مقاله متشکل از سه بخش است: در بخش اول به این  

های چنین کنشی  ی ماهیت کنش سیاسی در سیاست هویتی و محدودیت درباره   چنین هم .  اند کدام نظری آن  

؛ سیاستی که مبتنی  کنم ی م ی سیاست مارکسیستی ارائه  بحث خواهم کرد. در بخش دوم دیدگاه خود را درباره 

اتی، در کنار نظریه و سیاست طبقاتِی مربوط به مبارزه با ستم. توضیح  ی طبقاتی و سیاست طبق است بر نظریه 

مارکسیستی »وجه   دهم ی م  مفاهیم  معنای  و »اکثریت« 2]« مشترک   که  مؤلفه   [  در سیاست  ها که  یی مهم 

طور عینی در معرض  که به   اند ی کسان اش،  ، در معنای مارکسیستی اکثریت از نظر من چیست:    اند ی ست ی مارکس 

یک : الف( اکثریت مردم  دهد ی م در سیاست از دو جنبه معنی    مشترک  وجه گیرند؛  استثمار طبقاتی قرار می 

و ب( این اکثریِت استثمارشده، از میان سازوکارهای    رند ی گ ی م سرنوشت مشترک دارند، یعنی تحت استثمار قرار  

  همگی که    رند ی گ ی م ( در معرض یک یا چند نوع آن قرار  متعدد ستم )نژادی، جنسیتی، مبتنی بر کاست و غیره 

»استبداد«(. در بخش آخر،    ی تعبیر لنین، تجربه ند: نقض حقوق دموکراتیک )یا به واحد ای  تجربه   حاکی از 

بر این   شود. از جمله شده منتج می های ارائه که از استدالل   پردازم ی م مقاله را به پایان برده به برخی از نتایجی  

  با  رابطه   در ی ستم را جدی بگیرد و باید در زبانمان تغییراتی  که مارکسیسم باید مسئله   کنم ی م   د ی تأک ایده  

موضوع ستم اجتماعی ایجاد کنیم. بحث من در ضدیت با زبان فمینیسم و زبان جریان ضدنژادپرستی است؛  

  دادن ان ی پا مارکسیسم بایستی برای  که ی حال در رود. شمار می  ها به یعنی جریاناتی که مارکسیسم بخشی از آن 

های مبتنی بر  جنبش های نژادی مبارزه کند، فمینیسم و جریان ضدنژادپرستی و دیگر  به ستم بر زنان و اقلیت 

اهمیت یا  که در سطح نظری طبقه را کم  ، چرا کنند ی نم طبقه مبارزه   بردن  ان ی م  از برای  لزومًاسیاست هویتی 

ی  ن ی ب جهان شوند. این نکته تبعات مهمی در َخلق  طبقه را منکر می   تقدم واقع   شمرند و در اهمیت می بی   اساسًا

ارتباط نیستند،  هویتی و مارکسیسم دارد. سیاست مارکسیستی و سیاست هویتی به هم بی   هواداران سیاست 

های  که سیاست مارکسیستی این قابلیت را دارد که برخی از دغدغه نیز دارند. با این   ی جد های  اما اختالف 

ن است که ظرفی برای سیاست  بگیرد، قلمرو سیاست هویتی محدودتر از آ  بر  مشروِع سیاست هویتی را در 

 مارکسیستی باشد.  
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 سیاست هویتی: سیاستی مبتنی بر تفاوت و گسسته از طبقه 

 سیاست هویتی چیست؟  

که فرد خود را به  سیاست هویتی بر »واقعیت« هویت )شخصی( یک فرد یا گروهی از افراد مبتنی است )این 

  / شناختن   ت ی به رسم داند(. تمرکز اصلی سیاست هویتی بر  هایی متعلق می بندی چه نژاد، جنسیت و دیگر دسته 

هایی  نشین پذیرای هویت که چگونه جماعِت حاشیه   شود ی م : »در سیاست هویتی تشریح  است کسب احترام  

... و یا    سازند ی م منافع مشترکشان  ها و  شدند و جوامعی بر اساس ویژگی تر بدنام شمرده می شوند که پیش می 

[ سیاست هویتی،  3« ] شوند ی م شدن و دستیابی به حقوق خود متحد  شناخته  رسمیت  یا به   استقالل برای کسب  

 [، سیاست هویتی یعنی:  4فرهنگی( است. به بیان سونیا کراکس] - سیاست مبتنی بر تفاوت )اجتماعی 

معیاری که    قًا ی دق یابی  ت ی رسم   ی »مطالبه  اساس همان  به رسمیت شناخته    قباًلبر  :  شدند ی نم به خاطرش 

بودن،    صرف به ها  گروه  بودنشان خواهان چنین چیزی   پوست سیاه زن  لزبین  این مطالبه بودن،  برای اند.  ای 

« رغم های مشترک انسانی نیست، برای کسب احترام »به « بر اساس ویژگی نوع کلی بشر » ی  گنجیدن در دایره 

 صرف متفاوت بودن.« خود به   های فردی هم نیست. مطالبه این است: کسب احترام برای تفاوت 

دارد: سیاست    وسته ی پ هم به ی  مؤلفه ها است که دو  ای از سیاست ، سیاست هویتی در حقیقت مجموعه حال  این  با 

اولی  که    ، و سیاست توزیع محدود اقتصادی از سوی دیگر سو ک کسب احترام از ی / شدن شناخته   ت ی به رسم 

  عمومًا است    بحث  مورد جا  ای که در این . توزیع اقتصادی شود ی م ی مسلط و اثرگذار بر دومی انگاشته  مؤلفه 

مشاغل دانشگاهی    مثاًل)   شوند ست که بر اساس هویت تعریف می ای نظرانه های تنگ معطوف به زیربخش 

ساز موجود داشته  الغای روابط طبقاتی نابرابری دستور کار  پیوندی با    چ ی ه که  (، بی این پوستان سیاه برای زنان یا  

تر خواهیم  بیش باره  در این سیاست طبقاتی است. )   دادن جلوه اهمیت  کم / کردن پنهان باشد. هدف سیاست هویت  

 گفت.( 

 مطلب به چند مثال از سیاست هویتی بپردازیم:   شدن روشن برای  

ی  رأ به دلیل زن بودنش به او  خواهد ی م طلب از زنان وقتی زنی میلیونر در قامت سیاستمداری بورژوا و جنگ 

 [ 5] . گذارد ی م ی حاکم سرپوش  داری او از طبقه جانب دهند، این مصداِق سیاست هویتی است که بر  

هندو رو به گروهی از اعضای گرای ناسیونالیست  وقتی فالن رهبر فرقه   نیز همان »سیاست هویتی« است   این 

  د ی گو ی م   شهر   پوستان سیاه جمعی از  ، یا وقتی رهبری از حزب دموکرات رو به  تحت ستم هندو یک کاست  



1505 
 

با نژادپرستی و نظام کاستی هیچ    که ی درحال »یکی از شما را به مقام شهردار خواهم رساند«،   برای مقابله 

 .  د ن دار ی برنم دیدگان  کنند و قدمی برای بهبود شرایط مادی ستم نمی اقدامی  

 نظر صرف اش و  جتماعی ا - به دلیل هویت فرهنگی صرفًا    ی پوست سیاه اگر بگوییم باید به دیدگاه زنی یا شخص  

مثالً    دیدگاه وی احترام گذاشت، این کار مصداق سیاست هویتی است. محتوای قائم به خود و معنی سیاسِی    از 

، و  دهند ی نم های نژادی(  ها اهمیتی به منافع زنان )یا اقلیت پوست ادعا کند که مارکسیست اگر زنی رنگین 

سپس پژوهشگری مارکسیست )که از قضا مرد است( با شور و هیجان مخالف این دیدگاه استدالل کرده برای  

های نژادی بوده، این  ضدزن یا ضد اقلیت   اظهارات خود دلیل و/یا مدرک بیاورد و سپس گفته شود که رفتار او 

 [ 6] . مصداق سیاست هویتی است 

 های نظری سیاست هویتی انگاشت پیش 

ی تفکر  ی متأثر از شیوه طورکل به افتد(  ها می طور که در فضای آکادمیک سر زبان ویژه آن ه ب سیاست هویتی ) 

فوکو،  ست ی مدرن پست پساساختارگرا/  امثال  نظریات  با  که  است  یافت ی  رواج  مولف  و  جمله  7] . الکالو  از   ]

 به موارد زیر اشاره کرد:   توان ی م تفکر    ی های این شیوه مشخصه 

ی ابزار اصلی ایجاد  مثابه به   دیگر یک [ و دفاع از لزوم تغییر دیدگاه مردم نسبت به  8سوبژکتیویته]   . بازگشت به 1

 تغییر در جامعه. 

 زندگی انسانی   و ابژکتیویته ]شرایط انضمامی[   مادیت اهمیت شمردن یا غفلت از  . کم 2

اولویت هستی 3 دادن  به .  فرد،  به  به   غالبًا طوری که  شناختی  تجربه  تعبیر  این  اصلی ستم  سان محل/نقطه 

   شود ی م 

 شدن آن  و دفاع از اتمیزه   ی یک نظام مثابه به . نفی نگاه به جامعه  4

 قرار دارد   توصیفی ی  ها ی گر ت ی روا مسائل که در تقابل با    توضیح و    تبیین توجهی به لزوم  . کم 5

 بندی طبقاتی ندارد. بیند و اعتنایی به تقسیم های متفاوت می شده به گروه تقسیم   هویت، جامعه را   ی ه ی بر پا .  6

 و دولت آن   داری سرمایه   ساختن   سرنگون   هدف   با   کارگر   ی طبقه   انقالب . مردود دانستِن  7

هایی که بر  محلی توسط اشخاص یا گروه   عمومًا( ُخرد و   )گفتمانی/زبانی  ِتر به اقدامات مقاومتی . تمایل بیش 8

 شوند. هایشان تعریف می اساس هویت/ هویت 
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ی  و هم در معنا   کنم ی م جا به بعد از این کلمه هم در معنای جنبشی سیاسی استفاده  سیاست هویتی )از این 

ایده  این  به  به گروه جنبشی فکری(، مجهز  را  بر اساس هویت   کند ی م های متعددی تقسیم  ها، جامعه  که 

های دیگر چگونه  شوند )یعنی این که یک گروه خود را در رابطه با گروه شان تعریف می رهنگی ف - اجتماعی 

ظر فرهنگی دارای امتیازند و  تصور( از ن   بنا بر که )   شود ی م بندی اساسی میان کسانی فرض  (. تقسیم ند ی ب ی م 

. اگر گروهی هم بر اساس نژاد و هم بر اساس جنسیت  شود ی نم تصور( صدایشان شنیده    بنا بر کسانی که ) 

تحت ستم قرار گیرد، میزان این ستم بیش از ستم بر گروهی است که فقط بر اساس نژاد یا فقط بر اساس 

تغییر  [  ی افتگ ی تقاطع ستم با ورود مفهوم اینترسکشنالیتی ] جنسیتش تحت ستم است. این دیدگاِه افزایشی به  

 کرد. 

ی  سان یک های  بخش بزرگی از سیاست هویتی مبتنی بر مفهوم اینترسکشنالیتی است، اگرچه این دو پروژه 

[ برای توضیح  9] ( پردازان )لیبرال و نظریه   کنشگران های ترین راه نیستند. توسل به این مفهوم یکی از متداول 

- آفریقایی   دان حقوق ،  [ 10] شواهد ابداِع کیمبرلی کرنشا   بنا بر این اصطالح  هویتی )و البته جامعه( است.  سیاست  

زنان  آ  که  است  نکته  این  درک  از  عاجز  آمریکا چطور  قضایی  نظام  که  داد  توضیح  کرنشا  است.  مریکایی 

مورد تبعیضی مرکب    پوست سیاه زن    عنوان به پوست که  سیاه عنوان  فقط به عنوان زن، و نه فقط به نه   پوست سیاه 

پوست را استخدام کند، هیچ از ستم بر زنان  که کارفرمایی زنان سفیدپوست و مردان سیاه . این رند ی گ ی م قرار  

نژاد و دیگری    ها نشان ی چهارراهی را به کار برد که در آن یکی از جاده . کرنشاو استعاره کاهد ی نم   پوست سیاه 

که  توان فقط به یک علت )این جا ایده این است که تصادف در نقطه تقاطع را نمی . در این جنسیت است   نشان 

چه  آن   چه کسی از کدام جاده و به چه شکل آمده است( نسبت داد و بنابراین علت تصادفات را باید بر اساس 

ی تقاطع  نه در نقطه ها چگو بر این اساس که جاده  چنین هم توضیح داد و  دهد ی م ها رخ در هر دوی این جاده 

 رسند.  به هم می 

بر اساس مفهوم اینترسکشنالیتی، ماتریسی از ستم وجود دارد )به جدول زیر نگاه کنید( که در آن نژاد، جنسیت،  

هر ستم که در محوری  و قدرت    اند تعامل اند، همگی با هم در  گرایش جنسی و غیره همگی به یک اندازه مهم 

ی پشت آن از  ایده [  11] . هایی است که در محورهای دیگر قرار دارند دیگر ستم مشخص قرار گرفته بسته به 

مسالمت  همزیستی  امکان  که  است  قرار  دیدگاه این  جامعه آمیز  در  متفاوت  و که    های  روابط  بر  کدام  هر 

 ی سیاست هویتی است. شده ی اغراق هایی متفاوت تأکید دارند، فراهم شود. اینترسکشنالیتی نسخه هویت 
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 [ 12] بنیان سیاست هویتی   مثابه به ول شماره یک: ماتریس ستم  جد 

 

 و منظور ستم هندوها بر مسلمانان و مسیحیان است.   شود ی م *در هند این نوع از ستم »کمونالیسم« نامیده  

ناسیونالیسم،   و  استعمار  و  ملیت/ملت  مفاهیِم  منطقه   چنین هم **  و  دیگر    چون هم [  14] گرایی منطقه 

 اند. اصطالحاِت نامبرده در این جدول همگی در ارتباط با مفاهیم تفاوت فرهنگی یا برتری فرهنگی تکوین یافته 

پایه  شناسایی  به  که  جایی  تا  ستم اینترسکشنالیتی  متعدد  درهم   های  نحوه  می آن   تنیدگی و    قطعًا پردازد  ها 

بیند، بلکه  فقط از روی نژاد و جنسیتش ستم نمی   پوست سیاه هایی نیز دارد. واقعیت این است که زنی  فایده 

  تواند ی م رو اینترسکشنالیتی   این  از [  15] . افزایی مخرب نژاد و جنسیت است گرفتاِر اثرات ناشی از هم   چنین هم 

ستم و نابرابری با توجه    ی ی دقیق درباره تأمل برای  دهد، اما  توصیف نسبتًا مناسبی از برخی ابعاد جامعه ارائه  

بسیاری از دانشگاهیان،  که    معیوب است. چارچوب نظری اینترسکشنالیتی   قًای عم ی علِی این دو روشی  به رابطه 

تر سیاست هویتی از پاسخ  پروژه وسیع   چنین هم اند، و  در دامش گرفتار افتاده   ن ی چن ن ی ا ها و سیاستمداران  رسانه 

 سازوکار ستم عاجز است:    ی زیر درباره   سؤاالت به  

ای از کند و در جامعه ی کارگر تصاحب می دار کار اضافی )ارزش اضافی( را از طبقه ی سرمایه که چرا طبقه این 

  توان ی م اما آیا در سیاست هویتی [ 16] . دارد  دالیلی عینی   شود ی م تولیدکنندگاِن کاال تمایزیابی طبقاتی ایجاد 

؟ چه چیز  کنند ی م پوستان ستم  باره یافت که چرا مردان به زنان و سفیدپوستان به سیاه توضیح مشابهی در این 

که به زنان ستم کنند؟ چه چیز به سفیدپوستان )چه زن و چه مرد(    دهد ی م را    نیاز و    قدرت به مردان این  
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)یا چرا نیاز به آن    کنند ی م پوستان )چه زن و چه مرد( ستم کنند و چرا چنین  اه که به سی   دهد ی م این قدرت را  

جامعه دارند؟(   در  آینده همه اگر  مردم  ی  سیاه  – ی  و  کاست سفیدپوست  مرد،  و  زن  و  پوست،  باالیی  های 

ای پربار و شکوفا به آن نیاز  را داشته باشند که برای زندگی   چه هرآن امکان دسترسی به    –  های پایینی کاست 

نیاز دارند دسترسی ندارند،  چه  آن   است، چه بر سر ستم اجتماعی خواهد آمد؟ آیا اگر مردم در حال حاضر به 

 و غیره است؟   اش نژادپرستی، نظام کاستی دلیل عمده 

ی اینترسکشنالیتی نیز هست، جامعه را به شکلی افراطی به اجزایی جدا از هم  دربردارنده که    سیاست هویتی 

 گوید:  [، از منتقدان اینترسکشنالیتی می 17که کسل]   طور آن (.  1)رجوع کنید به جدول و پیوست    کند ی م تقسیم  

نهایت شکل  به بی   توانند ی م ،  اند مشترک ای که از جهاتی با هم  های برجسته ها و ویژگی ستم   که یی جا ازآن 

که   رد ی گ ی م ی اینترسکشنالیتی چنین فرض  هایی متفاوت سازند، نظریه ممکن در کنار هم قرار گرفته ترکیب 

د تحت  کن ی م که به دیگران ستم    زمان هم از ما    هرکدام پایان گرفتاریم که در آن  ای بی ی ما در شبکه همه 

 د. ر ی گ ی م ستم نیز قرار  

بود. در طی سالیان متعدد انواع و    LGBرا در نظر بگیرید. این واژه در اصل    LGBTQواژه مخفف    مثاًل

های هویتی  و گروه (  LGBTQQIAAPو    LGBTIبگیرید تا    LGBTاز  اقسام این واژه ارائه شده ) 

متفاوت در این مورد که چه کسی باید مشمول این گروه، چه کسی از آن حذف و برای اولین حرف از نام چه 

[ چارچوب  18] . اند بحث کرده   ( م ی بدان   تر ی را اساس   ی که ستم بر چه کس )این   این واژه استفاده شود کسی در  

[ اگر  19] . عاجز است   ستم تحت های  ها و زیرگروه ی گروه اشتراِک همه نظری اینترسکشنالیتی از توضیح نقطه 

هم تقاطع دارند و بدون آن    های احداثی آن با جنِس خوِد زمینی که جاده   اصاًلبه همان استعاره برگردیم،  

تر از دیگری  ای مهم گفت که جاده   توان ی م ای در کار نخواهد بود، چیست و چرا چنین است؟ بر چه اساس  جاده 

 ی اولویت(؟ است یا نیست )همان مسئله 

  شود ی م فرد برخورد    عنوان به شان است. با افراد  در زندگی روزمره   افراد   ی رفتار موضوع ستم اجتماعی شیوه 

یابد، پس  فردی تداوم می در سطح فردی و بین   عمدتًا[ اگر ستم  20] . »مجموع روابط اجتماعی«   عنوان به نه  

 «. برد ی م »هرکس که تحت نوع خاصی از ستم نیست، در تداوم آن شریک است و از آن سود  

از    گذارد ی م ی که بر فرد و تفاوت  د ی تأک وی از اینترسکشنالیتی هم هست، با  شامل پیر که    سیاست هویتی 

شود.  شناختی توجیه می . این امر، حداقل تا حدی، از منظر معرفت د ی جو ی م مشترک دوری  سیاست مبتنی بر وجه 

 : د ی گو ی م [  21کالینز]   ا ی ش ی پاتر 
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دارای تجربیات متفاوتی    هرکدام که    دهد ی م های متعددی را در خود جای  ماتریس وسیع و فراگیرِ سلطه، گروه 

های جزئِی مرتبط با همان تجربیات، دانِش مبتنی  ها هستند، تجربیاتی که حاصلش دیدگاه از امتیازات و فقدان 

 .  سازد ی م [  23] تحت انقیاد های آشکارا فرودست، دانشی  ، و برای گروه [ 22] ی شخصی بر تجربه 

 گردد این است: مدرنیستی( فوق حاصل می ای که از ادعای )پست نتیجه 

ای که بتوان با آن به »حقیقت« مطلق  شناسی ی دید واضحی دارد و نه نظریه یا روش هیچ گروهی نه زاویه 

 [ 24] . دست یافت 

گرایان و غیره( منافعی ورای منافِع جزئیِ  درآمد، همجنس پوستان، زنان کم ها )سیاه فرض بر این است که اقلیت 

ی مردم جهان  این است: آیا همه   سؤال چنین درکی از خود ندارند.    لزومًاخاِص هویت خود ندارند و خود نیز  

ونقل و غیره ندارند؟ واضح است که سیاست  های بهداشتی، خدمات حمل نیاز به غذا، سرپناه، آموزش، مراقبت 

هایی درکی ناقص از معنای انسان بودن دارد. اما انسان  هویتی و اینترسکشنالیتِی نهفته در پس چنین نگرش 

که نوع بشر »قبل از   رد ی گ ی م بودن این است که ما نیازهای مادی داریم و چنین درکی از این حقیقت نشئت 

هنر، مذهب و غیره را دنبال کند باید اول بخورد، بیاشامد و سرپناه و لباس داشته  که بتواند سیاست، علم،  آن 

 [ 25باشد«.] 

است   توان ی م  طبقه«  بدون  »سیاست  هویتی  سیاست  که  است.  26] . گفت  همین  هویتی  سیاست  هویت   ]

زمیِن شنیِ    شود با هم تقاطع دارند بر نژاد، جنسیت و غیره( که گفته می   چون هم های منفردی ) های ستم جاده 

بنا شده  مردم(  واقعی  تجربیات  از  )و درکی سطحی  اگر  سوبژکتیویته  بین    اصالً اند. طبقه،  در  آن  از  اسمی 

 : شود ی م سیاست هویت برده شود، به چهار شکل مطرح    داران طرف 

یعنی به    – طبقه    تبعیض علیه : طبقه در معنای  شود ی م درک    ی آن ست ی دئال ی ا که طبقه به شکل  اول این 

وبیش  طبقه در این دیدگاه کم   ن ی ؛ بنابرا اجتماعی علیه مردم طبقه کارگر )یا »فقیران«( - معنای تبعیض فرهنگی 

معادل با ایدئولوژِی سکسیسم یا نژادپرستی است. همان تفکری که پشت اعتقاد به »سیاست مبتنی بر بدن«  

نهفته است،    – یعنی سیاست مبتنی بر )برساختن اجتماعی( بدن زنانه، رنگ پوست، سکسوالیته و غیره   – 

 .  شود ی م [ روابط عینی طبقاتی به فرایندی ذهنی بدل  27.] رود ی م ی کارگر هم به کار  برای طبقه و طبقه 

قرار گیرد،    موردتوجه . یعنی هر زمان که ُبعدی مادی از طبقه  شود ی م ای درک  که طبقه در شکلی درجه دوم آن 

 تر از دیگران درآمد و غیره دارند.  ای کم است که عده   –  گرایانه توزیع  – این توجه بر مبنای این درک سطحی  
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  شود ی م ای از مشکالت اقتصادی، مشکل درآمد پایین و غیره خاِص کسانی فرض  که در درک درجه ن سوم ای 

[ و نه  28از حد فقیر«]  پوست(، یعنی »مشکالت افراد بیش اند )مانند زنان سیاه که از نظر اجتماعی تحت ستم 

ی نیروی کار و تولیدکنندگان خردی که به  ثروت، از جمله ارتش عظیم ذخیره تری از مردِم بی های وسیع الیه 

 .  دهند ی م هایشان را از دست  دارایی   کم کم لطِف قانوِن ارزش،  

های پردرآمد  )یعنی بخش   شود ی م ی متوسط محدود  ای آن( اغلب به مردم طبقه طبقه )در شکل درجه   ی دامنه 

ی  ترند تا عموم طبقه دار نزدیک ی سرمایه درآمد و ثروِت در اختیار خود، به طبقه   به   توجه   با ی مزدبگیر که  طبقه 

های مختلف تحت ستم اجتماعی )مانند  ای متشکل از گروه ی طبقه مثابه ی متوسط به ، طبقه حال  این  با کارگر(،  

خواسِت عدالت برای زنان  مثاًل    . در عمل، شود ی م ی متوسط( درک  پوستان طبقه ی متوسط یا سیاه زنان طبقه 

زنان سفیدپوست(، و سپس زنان سفیدپوست    مثاًلبه خواسِت عدالت برای زناِن دارای امتیازات اجتماعی )   عماًل

. به بیان دیگر در سیاست هویتی تا جایی که به مسائل اقتصادی  گردد ی م ی متوسط و الی آخر بدل  طبقه 

بر این اساس است که فالن گروه را متشکل از    شود ی م که چه چیز نصیب چه کس  مربوط است، درک این 

ی کارگران  نه همه کارگران زن است، و  که    ی کارگران منظورمان از کارگر نه همه   مثاًلچه افرادی بدانیم ) 

ی  کارگران زن طبقه که    ی متوسط ی کارگران زن طبقه ی متوسط، و نه همه زن، بلکه کارگران زن طبقه 

 متوسط سفیدپوست و الی آخر(.

ی چیزی مردانه و غیره در  مثابه عنوان یک مقوله به طبقه به .  شود ی م چهارم، طبقه در نسبتش با ستم درک  

است. چنین برداشتی    دپوست ی سف مترادف با مردان    خود خودبه شود و بنابراین در این دیدگاه طبقه  نظر گرفته می 

ارزش داری را بی کار زنان در جهان تولید و مبادله سرمایه   نظری   سطح   در غلط است. این برداشت    وضوح به 

ـ کرده در سطح تجربی اروپ  ی  ها کارگر زن در آسیا فکر کنیم(. اگر طبقه به میلیون   مثاًلو آمریکامحور است )   اـ 

 . شود ی م فرض    گر ستم سفیدپوست و مرد باشد، واضح است که    لزومًاکارگر  

توسط    ظاهرًااش از نابرابری اقتصادی )که  شناختن و درک سطحی   ت ی به رسم پنجم، در سیاسِت مبتنی بر  

اعتقادی بر    گونه چ ی ه   مطلقًاکرد(    ورجوعرفع ها را  برخی از آن   شود ی م های بازتوزیعی حکومت  بعضی سیاست 

که طبقه بر دیگر روابط اجتماعی اولویت دارد در کار نیست. از طبقه مقارن با نژاد و جنسیت، سکسوالیته  این 

 .  شود ی م و غیره یاد  

ای  های ذهنی زندگی افراد، نگاهی درجه بر جنبه   د ی تأک هاست:  ی، هویت سیاست هویتی معطوف به این طورکل به 

روابط طبقاتیِ استثمار و کنترل مالکیت، و هدفش بر    گرفتن ده ی ناد ی اقتصادی،  ای )وبری( به نابرابر و الیه 
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اما از  تحمل  داری را کمی قابل که سرمایه این  طبقاتی یا  آن فراتر نرود. سیاست هویتی سیاست درون کند؛ 

عنوان  بورژوایی است. سیاست هویتی به  ( همان سیاست )خرده  بًای تقر [ است. سیاست هویتی 29طبقاتی] ه خرد 

بردن سیاست طبقاتی ارائه شده است. سیاست هویتی بر مبنای نگرشی بنا    ه ی سا   ر ی ز ابزاری برای تضعیف و  

مبتنی بر طرد/سلطه    فرهنگی   سیاست ؛ سیاست هویتی همان  ند ی ب ی م حد سیاسی  از شده که جامعه را بیش 

(، گروه دیگر را از  گردد ی م اش تعریف  های فرهنگی است، یعنی این تفکر که یک گروه )که بر مبنای ویژگی 

 یابد. دسترسی به منابع جامعه محروم کرده بر آن سلطه می 

 ی ایدئولوژی بورژوایی مثابه سیاست هویتی و/به 

هویتی   عمل   – سیاست  در  و هم  است  نهفته  آن  پشت  که  تفکری  منظر  از  جهات   –  هم  از  بسیاری  از 

داری است  اقتصادی سرمایه - ای بورژوایی است. سیاست هویتی تا حدی شبیه به استراتژی سیاسی ایدئولوژی 

و  عنوان یک کاال به چرخ، پنجره، در  ماشین به مثاًل    : کند ی م   بخش بخش که چرخه تولید کاال را منقطع و  

شود. در سیاست هویتی، هر جزء به  شود و هرکدام از این قطعات در جای متفاوتی تولید می غیره تقسیم می 

نتیجه این است که پیروان سیاست هویتی  .  شود ی م دفاع از حقوق خود در مقابل حقوق دیگران فراخوانده  

پوست، زنان  ت در برابر مردان سیاه پوس : زنان سیاه کنند ی م   اجزای سازنده آن تقسیم   ن ی تر کوچک مبارزه را به  

ی امور به  پوست و غیره. »آنان با در هم شکستن و تجزیه جسمی در برابر زنان سالم سیاه   توان کم پوست  سیاه 

دیدگان را در  های مختلف ستم کنند گروه این شکل، جنبش را پراکنده و توجه را از مسائل اصلی منحرف می 

 [ 30دهند.«] می برابر هم قرار  

که چطور ستم در نقاط کوچک    خواند ی فرام   باره در این که گفته شد، سیاست هویتی مردم را به تفکر    طور همان 

پراکنده  قرار  شود ی م   متفاوتی  ستم  تحت  جنسیتش  دلیل  به  سفیدپوست  زن  یک  به  رد ی گ ی م :  خود  اما   ،

پوست و  پوست نسبت به زنان سیاه مردان سیاه   مثاًل  . اگر اعتقاد بر این باشد که کند ی م پوستان نیز ستم  سیاه 

گاه  »دارای امتیازاتی« هستند، آن   گرا همجنس پوست  خواه نسبت به مردان سیاه پوست دگرجنس مردان سیاه 

از میان سبدی پر    تواند ی م شده به اجزایی مجزاست. گویی یک نفر  و تفکیک   تکه تکه هم    قتًای حق کلیت ستم  

ای که در آن  از »کاالی« هویت آزادانه برای خود انتخاب کند. این نگرشی است که بسیار به مذاق جامعه 

آزاد نیستند در عوض دستمزد کار نکنند( و در آن به    که ی درحال مردم آزادند کارفرمای خود را عوض کنند ) 

[ سیاست هویتی، از همان  31] . آید خوش می   شود ی م ی متوسطی بهای بسیار داده  ی طبقه کننده آزادی مصرف 

سیاست هویتی بر اولویت    د ی تأک «.  کند ی م ایدئولوژی مالکیت خصوصی و رقابت در جامعه بورژوایی »تقلید  

که تنها کسانی ستم    شود ی م [ چنین استدالل  32] . ی اساس درک و تغییر جهان است مثابه ی فردی به تجربه 
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باشند، بنابراین کسانی که با    شخصه تجربه کرده را به را دارند که آن    ش ا ه ی عل زه  کنند و توان مبار را درک می 

که خودشان  ، بدون آن کنند ی م دردی  احساس هم   شده رانده ه ی حاش به های تحت ستم و  گروه   بار اسف وضعیت  

[ اگر  33] . رند ی گ ی م عنوان حامیانی منفعل در جایگاهی ثانوی قرار  شخصه آن ستم را تجربه کرده باشند، به به 

ی مستقیم ستم شرط اصلی یا تنها شرط ممکن برای کسب درکی از ستم و نحوه مبارزه با آن باشد،  تجربه 

« در انحصار عده محدودی  ی نوعی »ثروت فرهنگی مثابه این است: درک و بینشی نسبت به ستم به   نتیجه 

ماتریس ستم، زوایای دید متفاوتی به ستم وجود    به   با توجه انگار دارایی خصوصی آنان باشد.    که چنان است،  

ها با هم در  ی آن ، یا از منظر نژاد و غیره(، و همه نگرد ی م زاویه دیدی که از منظر جنسیت به ستم    مثاًلدارد ) 

از جهاتی   قباًلهای جامعه که بعضی از الیه  که یی جا ازآن . ی میانشان نیست مشترک اما هیچ وجه [ 34] اند رقابت 

ی کنترل بر آن را به چالش  که نحوه بدون آن   خواهند ی م ی از )اقتصاد( کشور را تر بزرگ دارای امتیازند، سهم 

همان    بًای تقر دارانه(، سیاست هویتی  )یعنی بدون به چالش کشیدن اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی سرمایه   بکشند 

داری  برای توجیه امتیازات اقتصادی و سیاسی خود و کمک به بازتولید سرمایه ایدئولوژی )خرده( بورژوازی  

 است. 

 آن   ی ها ت ی محدود   و   ی ت ی هو   است ی س   در   ی اس ی س   امر   ت ی ماه 

به    عمومًا هویتی، از جمله در شکل اینترسکشنالیتی آن، ستم اجتماعی  در چارچوب سیاست  دیدیم که    تر ش ی پ 

های مادی ستم نیز  [ سیاست هویتی اگر به جنبه 35] . شود ی م مردم بدل  تفکر    ی ی مربوط به نحوه ا مسئله 

از   را منتج  افراد  نحوه بپردازد آن  این   مثاًل)   داند ی م ی تفکر و ساختار ذهنی  به  به چه  اعتقاد  بودن  که مرد 

ترین شکل مبارزه  پوست بودن به چه معناست و غیره(. بنابراین از نظر سیاست هویتی مهم معناست، سیاه 

 [ در زبان، گفتار و نوشتار است.  36رعایت نزاکت کالم] 

بر اساس سیاست هویتی نگاهی محدود به دانش و عمل نهفته است. این درست است که دانش ما    در پس 

شخصی  شکل  تجارب  تجربه رد ی گ ی م مان  سیاه ؛  پلیس،  ی  رفتار  از  فقیر  از    که یی جا ازآن پوستان  بیش 

مهم است.    واقعًاای بسیار حائز اهمیت است.  ، تجربه رند ی گ ی م سفیدپوستان فقیر در معرض خشونت پلیس قرار  

یعنی   – یک عامل است. دانش ما  صرفًا    ی شخصی گیری دانش )و در انجام عمل سیاسی( تجربه اما در شکل 

ی واسطه به نه فقط    –  که چه باید کرد افتد و این که چرا اتفاق می افتد، این اتفاق می چه  آن   دیدگاهمان نسبت به 

سیستم  رد ی گ ی م شکل    مان نظری آگاهی    واسطه به   چنین هم که    مان عملی تجربیات   به  آگاهی  یعنی  ؛ 

 [ 37] . کنند ی م ای آن که در قالب تجارب بروز پیدا  ی یک کل، و روابِط اجتماعی و سازوکارهای علِی پایه مثابه به 
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است که باید بر    سؤال ی مستقیم فرایندی خاص، تنها مبنای دانش و تنها اساِس پاسخ به این  اگر تجربه 

دانش چه   این  پاسخ  اساس  باشیم،  داشته  این    داران طرف عملکردی  به  مارکس    اظهارنظر سیاست هویتی 

کم از آن    قدر ن ی ا ی پول نوشته و  درباره   قدر ن ی ا نبوده که    کس چ ی ه ی خود چه خواهد بود؟ »تا حاال  درباره 

علیه سلطه    1850 ی [ مارکس هنگامی که شورش سیپوی )سربازان( هند در اواسط دهه 38] « داشته باشد! 

متحده نبود،  داری و بعد از الغای آن در ایاالت داری، در زمان برده بریتانیا رخ داد در هند نبود. او قبل از برده 

داری از موضع استعمارشدگان و بردگان بنویسد. او از مبارزه علیه  علیه استعمار و برده   توانست ی م   حال  این  با 

؛  کرد ی م داری و ستم نژادی دفاع  از مبارزه علیه برده   چنین هم چه در هند، و  ی استعماری چه در ایرلند و  سلطه 

 .  کند ی م ی تشویق  ضداستعمار های معاصر را امروز نیز به اتخاذ موضعی  هایی که مارکسیست دیدگاه 

امروز بوده  پرداز استثمار تا به  عنوان کارگر نداشت، اما بهترین نظریه ی استثمار را به مارکس خودش تجربه 

روی آدم ادرار کند تا آدم درکی نسبت به تبعیض علیه   لزومًاآیا فردی متعلق به کاستی باالتر باید  [ 39] . است 

های پایین به دست آورد؟ آیا گروهی هندو در هند باید آدم را به ظن گناهی ناکرده شکنجه و اعدام  کاست 

پیدا کند؟ در اعتراضات جاری در   دگان ی د خشونت با    ای بستگی [ تا فرد درکی از چنین خشونتی و هم 40کنند] 

)قانونی که بر خالف قانون اساسی، مسلمانان را از تابعیت هند    شهروندی   قانون   اصالحیه [ علیه  41هند] 

کنندگان در اعتراضات هم از میان مسلمانان  به مهاجران غیرمسلمان تابعیت داد(، شرکت   که ی درحال محروم کرد  

 هستند و هم غیرمسلمانان.  

دارند به این    های مبتنی بر نژاد، جنسیت و غیره با هم تقاطع بر اساس سیاست هویتی، این واقعیت که ستم 

زنان یا    شدن شناخته   ت ی به رسم ی است. مطالبه  عدالتی ضرور ای متحد علیه بی معنا نیست که نیاز به مبارزه 

یا پایین سیاه  پیوند  ترین کاست پوستان  آنان را به هم    مثاًل بنا نشده است )   دهد ی م ها بر اساس آن چه که 

، نقض حقوق دموکراتیک که در بخش بعدی  ند ی گو ی م ها  نیازهای مادی، یا چنان که مارکسیست   نشدن برآورده 

پرد   مفصاًل آن خواهم  بلکه  به  از سفیدپوستان  بنا شده که سیاه   اساس ن ی برا اخت(،  متفاوت  را  پوستان خود 

 ، زنان خود را متفاوت از مردان و الی آخر. نند ی ب ی م 

باشد و هم »از باال«. سیاست هویتی »از    تواند ی م پربیراه نیست که بگوییم سیاست هویتی هم »از پایین«  

تر، مجبور به رقابت برای دستیابی به شغل یا امکانات  مزدبگیرانی با درآمد کم مثاًل    پایین« زمانی است که 

. این دو  کنند ی م رفاهی، از مزیت نژادی خود یا تعلقشان به کاست باالتر برای جلو افتادن از دیگران استفاده  

  زمانی است که   . سیاست هویتی از باال کنند ی م را تقویت    دیگر یک [  شکل سیاست هویتی ]از پایین و از باال 

هایی سخن بگویند که هدفشان حفاظت از مرزها در برابر ورود  ی حاکم از سیاست مداران طبقه سیاست مثاًل  
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مهاجرانی دارای پیشینه قومی متفاوت از اکثریت جامعه کشور مقصد(، یا زمانی که    خصوصًامهاجران است ) 

جدا  هم  از  نژاد  اساس  بر  را  اتحادیه  یک  اعضای  سیاست    کارفرمایان  توسط  اغلب  هویتی  سیاست  کنند. 

. این سیاست یا ضد  کنند ی م بورژوازی آن را رهبری  افتد که رهبران بورژوازی یا خرده گرایی به جریان می نخبه 

های تحت ستم هستند  نخبگانی از گروه   عمومًا. این  رد ی گ ی م ی نادیده  کل به ان است و یا آن را  کش زحمت منافع  

وکار( که از سیاست  ، مدیران و صاحبان کسب گرا همجنس پوست، اساتید دانشگاه زن یا  شهرداران سیاه   مثاًل) 

 [ 42] اند. مافوق هایی  هایی از جامعه که از قبل الیه ؛ نخبگان، یعنی افراد متعلق به الیه برند ی م هویتی سود  

که گفتیم    طور همان ی ستم را برجسته کرده است. این اتفاق مثبتی است. اما  مسئله سیاست هویتی اهمیت  

 ساز هستند.  مشکل   شدت به های آن عمدتًا  سایر جنبه 

زنان    به مسائل اقتصادی و سیاسی   ندرت به ،  کند ی م ی متوسط آن را اعمال  طبقه   که چنان سیاست هویتی،  

. سیاست هویتی هیچ قدمی برای تضمین دسترسی  پردازد ی م ر  درآمد یا دهقانان فقی ی کارگر کم متعلق به طبقه 

  ــ به  ی جنسی ها ش ی گرا و    ها ها، نژادها، جنسیت ی کاست از همه   ان کش زحمت یعنی   ان ــ کش زحمت   ی همه 

دارند  چه  آن  استثمار  دارد ی برنم نیاز  از  که  کسانی  پس  نفع  کش زحمت .  چنین    برند ی م ان  از  که  آنانی  و 

. استثمارگران و حامیان  گردند ی م ی از هر گناهی تبرئه  راحت به   شوند ی م هایی بر اساس هویت منتفع  جداسازی 

 چندان ترسی از سیاست هویتی ندارند.    شان ی اس ی س 

های تحت ستم اجتماعی است، در واقع  که سیاست هویتی به نفع گروه   رسد ی م اگرچه در ظاهر چنین به نظر  

نگاهش    به   توجه   با . چنین چیزی تصادفی هم نیست: سیاست هویتی،  برند ی م ی اندکی از آن  مردم عادی بهره 

در حکم ابزاری    ماهیت متفرق و پراکنده جنبش سیاسی مبتنی بر آن،   به   توجه   با و  به طبقه و سیاست طبقاتی،  

اش مردم عادی منتفع  که در آن بتوان کنش داشت، کنشی که در نتیجه   کند ی م برای تضعیف شرایطی عمل  

سیاسی برای مبارزه با ساختاِر مبتنی بر روابط طبقاتی را  ک ــ  شوند. سیاست هویتی هرگونه پروژه ایدئولوژی 

 . کند ی م تضعیف  

سیاست هویتیْ    [ 43] . شود پذیر می برای تغییرات انقالبی امکان   ی مبارزاتی اصالحات بزرگ در نتیجه   عمومًا

هایی است که شرایط الزم برای مبارزه انقالبی را تضعیف  کند و این یکی از راه ی کارگر را پراکنده می طبقه 

دیدگان  اصالحات ممکن )از جمله اصالحات قانونی( در وضعیت ستم   ی . در نتیجه، سیاست هویتی دامنه کند ی م 

تا جایی که سیاست هویتی بازتوزیع    چنین هم .  گذارد ی م نخورده باقی  و این وضعیت را دست   کند ی م را کوچک  

  منابع مادی را طلب کند، و تا جایی که امتیازاتی )اصالحاتی( بر مبنای آن ممکن شود، این بازتوزیع و اصالحات 
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با استخدام تعداد معدودی از افراد   مثاًلتر ممکن است تنها بر بخش کوچکی از یک گروه تحت ستم ) بیش 

 کارگر و تولیدکنندگان خرد.   ی افتد، آن هم به قیمت تضعیف طبقه   مؤثر متعلق به گروهی خاص(  

از اهداف سیاست هویتی افزایش تعداد    مثاًل اند ) ی داشته رنگ کم هایی است که حضور نمایندگاِن گروه   یکی 

ها و غیره(.  پوستان در آکادمی، رهبری اتحادیه پوستان و رنگین افزایش تعداد زنان در بوروکراسی، افزایش سیاه 

  مثاًل های تحت ستم در اماکن عمومی ) تر زنان و دیگر گروه معنی تلویحی این تفکر آن است که حضور بیش 

این تفکر این واقعیت را نادیده    [ 44] . « کند ی م آنان کمک  یا کاهش ستم بر    شدن کن شه یر محل کار( »به  

های تحت ستم به این دلیل تحت ستم نیستند که نمایندگان کمی از آنان در فضاهای متفاوت  : گروه رد ی گ ی م 

به دلیل ستم سیستماتیک موجود در جامعه است که حضور نمایندگان این    این  حضور دارند، بلکه   اجتماعی 

این واقعیت حتی  [  45] . ت؛ ستمی که مانع مشارکتشان در سیاست و زندگی عمومی است اس   رنگ کم ها  گروه 

افزایش تعداد    حال  این  با   [ 46] . کند ی م ی خود ستم بر آنان را تقویت کند صدق  آنان به نوبه   رنگ کم اگر حضور  

باعث افزایش تعداد کل مشاغل   خود ی خود به زنان سفیدپوست در بازار کار، مثاًل   یک گروه خاص،  نمایندگان 

زمانی مشخص   به شود ی نم موجود در یک مقطع  جامعه  در  این مطالبه که  باید مشاغل  مثابه .  ی یک کل 

باشد    برای همه مندانه  شرافت  داشته  نیست. هدف اصلی سیاست    اصاًلوجود  در ماهیت سیاست هویتی 

هایی تعلق گیرد که  تری از آن به گروه وجود فالن تعداد شغل، تعداد بیش   به با توجه  هویتی این است که  

  بین ها  این گروه   ی . در نتیجه، در ماهیت سیاست هویتی است که همه شوند ی م تحت ستم اجتماعی تلقی  

ی حاکم و دولتش برای ایجاد مشاغِل باثبات  طبقه   با که  ی از مشاغل بجنگند تا این افول روبه  بر سر تعداد    خود 

که اگر )از جدوِل    دهد ی م نشان   م ی ضرب و تقس و با درآمد مناسب برای همه بجنگند. در حقیقت فقط اندکی  

پیوست نگاه  گروه هویتی وجود خواهند داشت )به   63را فرض بگیریم،    گر ستم ماتریس ستم( فقط پنج هویت  

جا ختم خواهد  های هویتی متعدد است، در مرحله بعدی به این شده از گروه کنید(. این ایده که جامعه ساخته 

 [ 47] «. طبقه کارگر   شود ی م دار حاکم،  ی سرمایه ی طبقه جا به دشمن،  » شد:  

اشاره کردیم،    قباًلکه    طور همان بخش بزرگی از سیاست هویتی به سیاست مبتنی بر به رسمیت شناختن و  

بسیار جزئی بر طبقه و    د ی تأک کنار گذاشتن سیاست طبقاتی مربوط است. این واقعیتی روشن است که حذف یا  

سیاسی و/یا اقتصادی    ی منافع سیاست طبقاتی بخش ضروری سیاست هویتی است. سیاست هویتی که نماینده 

است.   زان ی گر   مشترک  وجه ی متوسط است، از سیاست مبتنی بر  های ممتاز طبقه ی بورژوازی و الیه طبقه 

  چنین هم گذاری آن بر سیاست مبتنی بر تفاوت و  توجهی سیاست هویتی به سیاست طبقاتی، به ارزش بی 

 .  گردد ی بازم محبوبیتش در آکادمی، رسانه و نیز سیاست بورژوایی  
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هر دو در اعتقاداتشان  که    پوست یا یک استاد زن این نمونه را در نظر بگیریم. اگر قرار باشد میان یک استاد سیاه 

ی نیاز به  ، و یک استاد مرد سفیدپوست که درباره اند ی ست ی فاش های ی بانک جهانی یا سیاست ی »بنده« نوع به 

ی سیاست  ، یک نفر انتخاب شود، استخدامی که بر پایه د س ی نو ی م ی طبقاتی، ستم و امپریالیسم  الغای جامعه 

چگونه قرار است در  [  ی استاد مرد سفیدپوست جا به پوست یا زن  هویتی انجام گیرد ]یعنی انتخاب استاد سیاه 

ها تا چه حد  که سیاست هویتی در اتحادیه   دهد ی م خدمت تحول و عدالت اجتماعی قرار گیرد؟ مثال زیر نشان  

 اعی باشد: تواند ارتج می 

ای ارائه کردند  سیاست هویتی قطعنامه   داران طرف های کارگری در بریتانیا،  های اتحادیه »در یکی از کنگره 

هرگونه اتهام آزار و اذیت یک زن توسط یک مرد را بپذیرد،    خود خودبه که طبق آن اتحادیه باید به شکل  

مدرک دیگری به جز ادعای زن. استدالل یکی از نمایندگان مرد در مخالفت با این    گونه چ ی ه بدون نیاز به  

دلش    شدت به ی کارگرانم. فرض بگیرید یک مدیر زن دارم که  قطعنامه چنین بود: »من در محل کارم نماینده 

شرم خالص شود. در صورت وجود چنین قانونی کارش بسیار آسان خواهد بود؛ کافی است من    از   خواهد ی م 

  ارائه کند«.   تواند ی نم و اتحادیه هم هیچ دفاعی از من    شوم ی م اخراج    بالفاصله را متهم به آزار و اذیت کند.  

   [ 48] « . شکار است شده در این نشست تصویب نشد، اما خطر چنین سیاستی در این مثال آ  قطعنامه پیشنهاد 

  که ی درحال دیدگان اعتماد بسیار دارند،  به توانایی دولت برای حل مشکالت ستم   عمومًا پیروان سیاست هویتی  

  قراردادن یابد. با ارجح  ای است که به دلیلش سیستم استثمار و ستم تداوم می دولت در واقع همان سازوکار پایه 

هایی  سیاست هویتی در واقع همان لیبرال   داران طرف سیاست مبتنی بر به رسمیت شناختن بر سیاست طبقاتی،  

ها، از نوع حزب  عملکرد سیاسی آن حد نهایی اند. هستند که نقابی مترقی و گاه نیز مارکسیستی به چهره زده 

سیاست هویتی   داران طرف اش باشد. بسیاری از دموکرات و یا شاید از نوع حزب دموکرات در شکل سندرزی 

سیاست هویتی نیز نگاهی انتقادی به    داران طرف   مطمئنًا.  اند ی دموکراس ال ی سوس سربازان میدان نبرد    احتمااًل

داری  ضدسرمایه صرفًا    . اما فرق است میان نگرند ی م ی انتقاد  داری نیز با دیده جامعه دارند؛ آنان حتی به سرمایه 

آن. در مقابل، سیاست    کردن سرنگون داری از موضع  بودن و مارکسیسم. مارکسیسم نقدی است بر سرمایه 

اینترسکشنالیت  جمله  از  سرمایه هویتی  جامعه  بر  نقدی  بخواهد  که  جایی  تا  این ی،  کند،  وارد  »نقد    داری 

ی ی برای تخلیه نان ی اطم سوپاپ دموکراتیک است، و »چیزی بیش از  اپوزیسیون« در بهترین حالت سوسیال 

 باشد.    تواند ی نم [ و  49] « ها، و شرطی برای ثبات ساختار اجتماعی نیست نارضایتی توده 
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 ها تفاوت   درنظرگرفتن با    سیاست مارکسیستی: سیاست طبقاتی 

 سیاست مارکسیستی چیست؟ 

مارکسیستی   سیاست  بدانیم  باید  ابتدا  هویتی  سیاست  و  مارکسیستی  سیاست  میان  ارتباط  درک  برای 

ی  که چه باید کرد؟( دیدگاه مارکسیستی چنین است: جامعه   سؤال سیاست )یعنی این    با   رابطه  در [  50] . چیست 

داری و  ی بشریت است و سوسیالیسم نیز در پی سرنگونی سرمایه مشکالت عمده   حل راه سوسیالیستی تنها  

از نظر    طبقاتِی  ی مبارزه داری بر مبنای یک  . سرنگونی سرمایه گردد ی م ی اشکال روابط طبقاتی بنیان  همه 

  ستم   تحت   های گروه دیگر  و    کارگران از جانب    بخش یی خود رها و    یافته سازمان ،  آگاهانه تئوریک  

-ا های متعدد از جمله مبارزات انتخاباتی و فر پذیر از تاکتیک ی ترکیبی انعطاف ر ی کارگ به شود؛ با  ممکن می 

شده، دولت انتقالی خود    داری سرمایه   دولت گزین ان جای کش زحمت ی انتخاباتی، با تمرکز بر دومی. توده 

که   ایجاد    دموکراتیک   عملکردی را  برای    سیاسی   قدرت و    کند ی م دارد  را  خود  سیاسی(  )هژمونی 

به    المللی بین شده به قدرت و آغازِ بنای سوسیالیسم در سطح ملی و  جلوگیری از بازگشت طبقات سرنگون 

[  51] . دارد دموکراسی مردمی وجود زندگی های ی عرصه ای که در آن در همه ؛ یعنی بنای جامعه رد ی گ ی م کار 

  کنند ی م های سیاسی علیه دولت شرکت  های متفاوت اعتصاب و در جنبش وقتی کارگرانی از نژادها و جنسیت 

، این مصداق  کنند ی م مبارزه  [  های کارگری علیه ستم اجتماعی و بردگی مزدی ]هر دو و وقتی احزاب و اتحادیه 

 سیاست مارکسیستی است.  

)به انگاشت پیش  مارکسیستی  سیاست  نظری  جامعه  مثابه های  ایدئولوژی  ی 

 سوسیالیستی(:  

  دادن رخ باره است که چه چیز در حال  محور تبیینی در این - ه ی طبق سیاست مارکسیستی مبتنی بر یک نظریه 

که چه باید کرد؟ اگر موضوع سیاسْت این ستیز باشد که چه  ی این ای درباره نظریه   چنین هم است و چرا، و  

هم که پیچیده و    قدر چه چنگ آورد، پس در نهایت سرتاسر سیاست، هر   کسی چه چیز را، چگونه و کجا به 

ب شکل از  سیاست،  افتاده  تمام  نهایت،  در  است.  مختلف طبقاتی  قشرهای  و  بین طبقات  ستیز  سیاست  اشد، 

 :  ند ی گو ی م دئولوژی آلمانی  ی سیاست طبقاتی است. مارکس و انگلس در ا 

»تمام منازعات درون دولت، نزاع میان دموکراسی، حکومت اشرافی و حکومت پادشاهی فقط و فقط اشکال  

 « . رد ی پذ ی م ای هستند که در چارچوب آنها منازعات واقعِی طبقات مختلف باهم صورت  واهی 
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قاتی دارای  [، سیاست طب 52بنابراین در مارکسیسم، چنان که از فلسفه دیالکتیک و ماتریالیسم الهام گرفته] 

اولویت است و این هم بر این واقعیت مبتنی است که طبقه اولویت دارد. این که طبقه اولویت دارد به این  

بسیاری وجود دارد، طبقه    رگذار ی تأث ها، فرایندها و روابط  بندی معناست که اگرچه در جامعه تمایزات و تقسیم 

است. تمایز اصلی در    اصلی   تمایز   وجه اش(،  یستی داری، و سپس در شکل امپریال )از جمله در شکل سرمایه 

های پایین، یهودیان و غیریهودیان، هندوها  های باال و کاست پوستان و سفیدپوستان، کاست جامعه میان سیاه 

خواهان و غیره نیست. تمایز اصلی، تمایزی طبقاتی  گرایان و دگرجنس و مسلمانان، زنان و مردان، همجنس 

و کسانی که کنترلی    کنند ی م نترل دارند و کارگران را استثمار  است، یعنی میان کسانی که ابزار تولید را تحت ک 

 .  شوند ی م بر ابزار تولید ندارند و استثمار  

جهان که مردان، زنان )و کودکانی( با پیشینه    ی مشکالت عمده   اولویت طبقه به این معناست که بنابراین  

های  سازوکار ناشی از   اساسًا،  شوند ی های ملی متفاوت متحمل آن م نژادی، قومی، مذهبی و غیره در قلمرو 

کرر در  های م ثباتی، بحران فقر، نابرابری، بیکاری، بی   چون هم شکالتی  [ ــ م 53] داری است طبقاتی/سرمایه 

سلب مالکیت از تولیدکنندگان خرد، ریاضت اقتصادی،  اندازد،  که امنیت میلیاردها انسان را به خطر می سودآوری  

حقوق    ، نقض متداول، جنگ، ظهور راست افراطی های عفونی  پذیری در برابر بیماری گرمایش زمین، آسیب 

های بهداشتی و خدمات  فقدان امکانات آموزشی، مراقبت ،  در فضای اینترنت   محدودیت آزادی بیان ،  دموکراتیک 

  این سازوکارها   . ی و غیره انسان علوم لوم پایه )علوم طبیعی(، علوم اجتماعی و  فرهنگی مناسب، تعرض به ع 

 [ 54] : شامل موارد زیر است 

 . مالکیت خصوصی بر نیروهای مولد 1

 کسب سود خصوصی، نه ارضای مستقیم نیازهای مادی و فرهنگی مردم   باهدف . فرایند تولید و مبادله  2

 . گرایش به کاالیی کردن همه چیز 3

باعث ایجاد نابرابری گسترده و انحصار در  که   . گرایش به تمرکز ابزار تولید از طریق ایجاد تمایزات طبقاتی 4

 [ 55] شود ی م مالکیت  

های نیروی کار به حداقل ممکن. چنین کاهشی  اهش هزینه . گرایش به رقابت در تولید کاال با تالش برای ک 5

 شود ی م ممکن    ست ی ز ط ی مح تنها با به خطر انداختن سالمت مردم و  

 [ 56] های تحت ستم( گروه   ژه ی و به مفرط بخشی از نیروی کار ) . استثمار نیروی کار، از جمله استثمار  6

. استثمار تولیدکنندگان خرد در شرایطی که شرایط بازار و/یا مداخالت دولت آنان را مجبور به فروش حاصل  7

 کند ی م نیروی کارشان به قیمتی پایین  



1519 
 

 اند مشاعات . سلب مالکیت از تولیدکنندگان خرد یا تولیدکنندگانی که وابسته به استفاده از  8

 [ 57. امپریالیسم] 9

ایدئولوژیک و قهری آن و   ودستگاه دم داری از جمله شامل عملکرد دولت با تمام  سازوکارهای طبقاتی/سرمایه 

منافع    ن ی تأم اش  ؛ دولتی که هدف اساسی کنند ی م احزاب سیاسی متنوعی است که امورش را اداره    چنین هم 

  له ی وس به   کش زحمت داران و تثبیت جایگاه زنان و مردان  داران و زمین سیاسی مشترک سرمایه ــ    اقتصادی 

است آمیزه  موقت  و  محدود  مادی  امتیازات  و  ایدئولوژیک  مداخالت  اجبار،  از  بیگانگی  [  58]   .ای  واقع  در 

( از قدرت ایدئولوژیک و قهری دولت خصلت بارز  شدن  طرد و بیگانگی )   امرارمعاش ( از ابزار تولید و  شدن  جدا ) 

ان( است. این »بیگانگی دوگانه« که نشانی است بر طبقه بودن کارگران،  کش زحمت زندگی اکثریت )یعنی  

 کانون اندیشه و سیاست مارکسیستی است.  

که  این  نیست  معنا  این  به  است  اولویت  دارای  طبقه  وجود    روابط که  ندارند غیرطبقاتی  اهمیتی    . یا 

ها  و هم توسط آن   کنند ی تقویت م را  غیرطبقاتی    روابط فرایندها/ / مایزات طبقاتی، هم ت   روابط فرایندها/ / تمایزات 

می  از   اگرچه   شوند. تقویت  ناشی  اساسًا  بشریت  عمده  مشکالت  )   سازوکارهای   که  اجتماعی    چون هم ستم 

بسیاری بر جامعه    ر ی تأث   قتًا ی ستم اجتماعی حق اما  گرایان( نیست،  جنس قومی یا ستم بر هم ستم  یا    سکسیسم 

تر مورد استثمار قرار  ها بیش که کدام گروه بر این   تواند ی م ستم اجتماعی  مردم تحت استثمار دارد.   ، بر طبقاتی 

ستم  گذارد.    ر ی تأث تری ببینند  روابط طبقاتی آسیب بیش   واسطه به ها از مشکالت ایجاد شده  گیرند و کدام گروه 

ها اشاره شد بروز پیدا  به آن   قباًلکه   ای را )که در قالب مصائب عمده اثرات استثمار طبقاتی    تواند ی اجتماعی م 

[ و بومیان استرالیا درآمد بسیار  59ها] پوستان، دالیت اگر سیاه  . ها مضاعف کند برای بعضی از گروه (  کند ی م 

  تواند ی نم داری  تنها طبقه/سرمایه   قطعًاهای باال و ساکنان غیربومی دارند، پس  تری از سفیدپوستان، کاست کم 

هایی که تحت ستم  ی تحت ستم از گروه ها داری بر گروه این اختالف را توضیح دهد. اثرات طبقه/سرمایه 

 نیستند شدیدتر است.  

که ستم  . این رد ی گ ی م دیدگان و لزوم حذف آن را بسیار جدی  پس مارکسیسم اثر ستم اجتماعی بر زندگی ستم 

اثبات است. در هند،   با شواهد عینی قابل   برند ی م ها انسان از آن رنج  اجتماعی یک واقعیت است و میلیون 

های اندک، دستمزدها در مجموع  داری جهانی با حقوق دموکراسی جهان«، یعنی بخشی از سرمایه   ن ی تر بزرگ » 

- 2011روپیه در سال   499دی با مشاغلِ ثابت  بسیار پایین هستند: دستمزد روزانه برای کارگران شهری عا 

کارگران  مثاًل    ؛ زند ی م بوده است. اما این نظاِم بناشده بر دستمزد پایین، به زنان بیش از مردان آسیب    2012

 [  60] . روپیه درآمد دارند  365روپیه در روز و کارگران زن   470شهری مرد،  
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، ارزش ]ثروت[ خالص یک  2016ی جهان، »در سال  ها ترین دموکراسی متحده، یکی از قدیمی  در ایاالت 

ای سفیدپوست  دالری که خانواده   171.000  دهم ک ی   بًای تقر دالر بود، یعنی   17.100پوست  خانواده عادی سیاه 

می  ثروتش  سیاه 61] « افزود. به  عادی  خانواده  »یک  سال  همان  در  داشت،    35.400پوست  [  درآمد  دالر 

های  نیز »خانواده   2014دالر بود«. در سال    61.200این عدد برای یک خانواده عادی سفیدپوست    که ی درحال 

رآمد  پوست د کرده سیاه های تحصیل تر از خانواده دالر بیش   24.000  بًای تقر ی سفیدپوست در سال  کرده تحصیل 

که مشهور است، در آمریکا در   طور همان [ این شکاف هیچ نشانی از کاهش به خود ندیده است. 62داشتند«] 

بیش  نسبت  سفیدپوستان  با  سیاه مقایسه  از  این تری  هستند.  پلیس  خشونت  معرض  در  و  فقیر  که  پوستان 

پوستان  معنی نیست که سیاه به این    وکارهاست کسب ی صاحبان  تمایز اصلی میان کارگران و طبقه   م یی گو ی م 

 .  برند ی نم پوست بودنشان رنج  هم به دلیل کارگر بودن هم به دلیل سیاه 

  حاصل زیستی« دارند، اشتباه است که در عالم انتزاع طبقه را  اگرچه روابط طبقاتی با روابط غیرطبقاتی »هم 

از طبقه    توان ی نم ، به عقیده بسیاری  شود ی م طبقه چنین درک    که یی جا ازآن ستم اجتماعی در نظر بگیریم.  

ها را در یک سطح مورد تحلیل  به نژاد، کاست، جنسیت و غیره پرداخته و آن   زمان هم که  سخن گفت بدون این 

دهنده محور اصلی جدایی  روابط تولید یا روابط طبقاتی شکل » قرار داد. این دیدگاه به این دلیل اشتباه است:  

های  ، و ستم کند ی م تر عمل  ایندها تقدم دارد. آن روابط طبقاتی که در سطح عمومی در جامعه است و بر دیگر فر 

به دلیل نژاد و جنسیت و ... زمانی   ها انسان و آن جدایی بین  کنند ی م تر عمل اجتماعی که در سطح انضمامی 

می پایه  ستم  به های  بتوانند  که  گرفته  شوند  کار  به  مفرط  استثمار  و  استثمار  ابزار  یک  63«] . شوند عنوان   ]

ـ   کار صاحب  ــ به استثمار هر کارگری، اعم از هندو یا مسلمان، سفیدپوست   و مجبور  هندو یا سفیدپوست مایلـ 

ی  قول نقل قانون قهرآمیز ارزش، ناچار از چنین استثماری است. اگر بخواهیم به    به   با توجه پوست است و  یا سیاه 

ای متشکل  [ که )چه زن باشد و چه مرد( بورژوازی 64] « کند ی نم قی  از لنین اشاره کنیم، »برای فرد مزدبگیر فر 

که تری ایگلتون مارکسیست    طور همان داران مرد سفیدپوست. یا  پوست استثمارش کنند یا سرمایه از زنان سیاه 

ه  هیچ فرقی برایش ندارد که چ   واقعًاجامع و شاملی است؛    ت ی غا به رسِم  و داری راه معاصر نوشته است: »سرمایه 

»]بنابراین  کند«.  استثمار  را  تحسین [  کسی  شکلی  برابری به  است« برانگیز  جایی  65] . طلب  در  ایگلتون   ]

و غیره ]است[،    ونسب اصل به جنسیت، نژاد،    اعتنایی نسبی داری »بی ی سرمایه : مشخصه سد ی نو ی م [  66دیگر] 

کشی کند یا تولیداتش را به چه کسی قالب  بهره   تواند ی م هنگامی که بحث بر سر این باشد که از چه کسی  

پوست،  [ کارگران سیاه 67] . « اند ده ی تن در هم   شدت به داری و ستم »در عمل  کند«، اگرچه تاریخ واقعی سرمایه 

پوست بودنشان است که  یش از هر چیز دیگری سیاه کار، ممکن است حس کنند که ب پوستان بی از جمله سیاه 
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ی اصلی نیست.  شکل داده، اما این تفکر، این احساس به این معنا نیست که طبقه خط جداکننده   شان ی زندگ به  

اعتمادی برای کسب دانش در مورد نظم و نظام   یی راهنمای قابل تنها به [، اما تجربه  67تجربه مهم است] 

 درونی جامعه نیست.  

جامعه سوسیالیستی است(. اما    برپاکردن ویت طبقه یعنی اولویت سیاست طبقاتی )که هدفش الغای طبقه و  اول 

سیاست طبقاتی به این معنا نیست که هیچ شکل دیگری از سیاست وجود ندارد. ایده اولویت طبقه سازگار با  

  لمس رقابل ی غ  سابقًاها در هند که ترین کاست ها )پایین پوستان، زنان، دالیت این دیدگاه نیست که زندگی سیاه 

هایی است که تحت ستم اجتماعی  تر از زندگی گروه ارزش های تحت ستم کم ( و دیگر گروه شدند ی م محسوب  

یا نگاهشان    فهمند ی م عنوان یک مقوله  طبقه را به   اشتباه به نیستند. چنین دیدگاهی متعلق به کسانی است که  

را  –  طبقه کارگر  و  – طبقه  اشتباه به سیاست هویتی  داران طرف ی کارگر نگاه سیاست هویتی است: به طبقه 

  توان ی م پندارند. از نظر یک مارکسیست، سطح تمدن یک جامعه معین را  و غیره می   اروپا محور مردانه،    ذاتًا

اند به چه شکل  تاریخی تحت ستم قرار گرفته   صورت به هایی که  ارزیابی کرد که رفتارش با گروه   اساس ن ی برا 

که    های قومی و نژادی و افراد دارای معلولیت ا اقلیت است ــ تا چه حد دموکراتیک است ــ؛ و نه فقط ب 

ها، جامعه باید قاطعانه به حق زنان بر بدن خود احترام  [ از نظر مارکسیست 68] . با زنان و کودکان   چنین هم 

هم کوچک، بر اساس رنگ پوست )چه برای یک زن و    قدر چه مدارایی با تبعیض، هر    ن ی تر کوچک گذارد و  

 چه یک مرد( نداشته باشد.  

تمایزات/فرایندها/روابط غیرطبقاتی ــ یعنی همان سازوکارهای ستم اجتماعی ــ سه جنبه دارند: الف( انقیاد  

تن الف  های تحت ستم که )یعنی با کنار هم گذاش / تحقیر گفتمانی گروه  گرفتن ده ی ناد سیاسی/اجتماعی، ب( 

دولِت آن طبقه هم  که    ی حاکم های تحت ستم توسط طبقه گروه   خواهد شد به پ( استثمار مفرط  و ب( منجر 

اجتماعی و تحقیر گفتمانی  - که سازوکارهای ستم اجتماعی در قالب انقیاد سیاسی حامی آن است. صحبت از این 

ــ به این معناست که چنین سازوکارهایی در نقض   به تعبیر لنین   استبداد یعنی همان   ــ   کند ی م بروز پیدا  

،  کند ی م ها، مسلمانان هند، زنان و غیره( بروز پیدا  پوستان، دالیت های تحت ستم )سیاه حقوق دموکراتیک گروه 

دموکراتیک گروه   مخصوصًاو   نقض حقوق  به طبقات  در  متعلق  هستند    کش زحمت های تحت ستمی که 

پوست و یک سفیدپوست  یک سیاه   که ی درصورت (.  خود اشتغال استثمارگر« و  مالکاِن »خود  )کارگران و خرده 

شکلی    توانند ی م  دهند،    سان یک به  انجام  را  ــ سیاه   کردن محروم شغلی  شغل  آن  از  همان   پوستان  یعنی 

 ــ مصداقی از نقض حقوق دموکراتیک آنان است.  نژادپرستی 
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به همین منوال، اگر یک گروه فاشیست هندوتوا مسلمانی را به دلیل مصرف یا فروش گوشت گاو شکنجه و  

اعدام کنند، این عمل نقض حقوق دموکراتیک مسلمانان است: هرکسی باید این حق را داشته باشد که هرچه  

بحث طبقه هم    چنین هم جا  دوست دارد بخورد، پس یک مسلمان هم باید چنین حقی داشته باشد. در این 

مزدبگیر و یا تولیدکنندگان خرد    عمومًا  شوند ی م کسانی که چنین شکنجه و اعدام    اواًلمطرح است، از دو جنبه:  

فرقه   ًای ثان هستند.   کاِر  دستور  از  بخشی  خشونت  از  نوع  بحران گرایانه این  به  است  واکنشی  که  است  ای 

علیه   تواند ی م ( نیست )اکثریتی که ان کش زحمت ان اکثریت ) داری، هدف از آن نیز فقط ایجاد تفرقه می سرمایه 

ذهنیت    کردن منحرف   چنین هم (، بلکه  کند ی م داری و نمایندگان سیاسی آن مبارزه کند و این کار را هم  سرمایه 

در نتیجه، به آنان این تصور غلط القا    ؛ داری و دولت آن است های سرمایه ان از شکست کش زحمت سیاسی  

  که کدام حزب بر مسند قدرت باشد( از این   نظر صرف داری و دولتش ) نه زیر سر سرمایه   مصائبشان که    شود ی م 

 [ 69.] ( هاست )یعنی مسلمانان، مهاجران و غیره تقصیر اقلیت که  

: الف(  گذارد ی م استبداد ــ راه را برای این موارد باز    – های تحت ستم اجتماعی  نقض حقوق دموکراتیک گروه 

ی حاکم و  ، توسط طبقه کش زحمت های  های توده ها نسبت به دیگر گروه ی شدیدتر این گروه انقیاد سیاس 

انی که از نظر اجتماعی تحت ستم  کش زحمت نسبت به  دولت آن و ب( استثمار باالتر از حد متوسط آنان  

اجتماعی میان آنان. در مقابله با کاهش سودآوری )به دلیل  ــ    سیاسی   نیستند، از جمله بر مبنای تمایزات 

تر از نرخ استثمار  آالت، مواد خام و غیره به نسبِت دستمزدهایی که سریع گذاری در ماشین افزایش سرمایه 

پیدا   مفرط  70] (  کنند ی م افزایش  استثمار  بنابراین  است،  استثمار  نرخ  افزایش  به  عمومی  گرایش  اکثرا   ]

ی کارگر یکی از سازوکارها برای اعمال این افزایش است. استثمار مضاعف را  ی از طبقه های وسیع بخش 

عنوان  به از نظر اجتماعی    قباًلهای تحت ستمی را در بر بگیرد که  توجیه کرد وقتی گروه   توان ی م   تر راحت 

ها به دلیل  عضی از گروه )نگاه کنید به سطور بعد(. انقیاد سیاسی ب   اند هایی با لیاقِت کمتر برساخته شده گروه 

ـ و ]  ها،  و هر دوی این   –   کند ی م این انقیاد سیاسی، استثمار مفرط را ممکن  زمان[  هم این استثمار مفرط استـ 

 ای گفتمانی نیز دارند.  یعنی استثمار مفرط و انقیاد سیاسی به نوبه خود جنبه 

در کار است، ایده، یعنی    ای ایده   ای گفتمانی نیز دارد: در مورد ستم اجتماعی شکل/جنبه   قتًای حق ستم اجتماعی  

. بخشی از این جنبه گفتمانی از این واقعیت نشات  شود ی م که در ذهن مردم منعکس    گونه آن ستم اجتماعی  

نباشد، پست ها، زمانی که هیچ شرط عینی که بعضی از گروه   رد ی گ ی م  های دیگر وه تر از گر ای هم موجود 

پوست یا  . هنگامی که زنی سفیدپوست یا متعلق به کاستی باالتر از معاشرت با زنی سیاه شوند ی م انگاشته  

او را از شرکت در رویدادی عمومی یا نهادی خاص بازدارد، این واقعیتِ    کند ی م دالیت امتناع کرده و تالش  
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پوستان و افراد متعلق  سیاه  قتًای حق یاری از افراد، ( قرین با واقعیتی ذهنی است: بس طردکردن / کردن ستم عینی ) 

کاست  پایین به  پست های  را  تلقی  تر  پست کنند ی م تر  گروهی  که  این  اما  تلقی  .  اصلی    شود ی م تر  دلیل 

:  د ی گو ی م المثلی وجود دارد که  برعکس است. در مناطقی از هند ضرب   عمومًاآن گروه نیست.    استثمارشدن 

فرد    کند ی نم   جرئت چنین است که کسی    معمواًل»زِن یک مرد فقیر سوژه خنده و تحقیر همگان است«.  

تر تلقی کند؛ چه بر مبنای ظاهرش باشد، چه هوش، چه توانایی بدنی و  مندی را در هیچ صورتی پست ثروت 

 ر. چه هر چیز دیگ 

 ی »قدرت پول« توجه کنید:  [ درباره 71(] 1844به این جمالت از مارکس ) 

و    –  یعنی دارنده پول  –های من  های پول، دارایی »میزان قدرت پول، همان میزان قدرت من است. دارایی 

فردیت من تعیین    وجه چ ی ه به قادر به انجام آن هستم را  چه  آن   هستم و چه  آن   ن ی ؛ بنابرا های من است قدرت 

من شَل هستم و    ...   برای خودم زیباترین زنان را بخرم. پس زشت نیستم   توانم ی م . من زشتم، اما  کند ی نم 

وجدانم،  پا مجهز کند. پس لَنگ نیستم. من بدم، ناصادقم، بی   چهارتا و من را به بیست   تواند ی م لنگم، اما پول  می 

هاست، پس صاحبش هم  خوبی   ن ی تر بزرگ هم هست. پول    احمقم؛ اما پول مورد احترام است، پس صاحبش 

. من  شوم ی م : من هم صادق فرض  دهد ی م خوب است. عالوه بر این پول من را از شر ناصادق بودن نجات  

 عقل باشد؟« بی   تواند ی م عقل هستم، اما پول عقِل حقیقِی همه چیز است و بنابراین چطور صاحبش  بی 

ای عادی در جامعه  های تحت ستم به خصیصه نقض حقوق دموکراتیک و استثمار مفرط گروه   که یی جا ازآن 

ی برخاسته از نیازهای طبقه   ش ی وب کم )واقعیتی که    کند ی م تبدیل شده و آن را به واقعیت عینی زندگی تبدیل  

به نوبه خود ستم    تواند ی م که    سازد ی م ها  ای از ایده تر، مجموعه حاکم است(، این واقعیت فرهنگی گسترده 

  به استقاللی نسبی از شرایط اقتصادی   تواند ی م ها و عملکرد منطبق بر آن  [ این ایده 72] . اجتماعی را توجیه کند 

در خدمت    تواند ی م این نیست که    خاطر به دست یابد )همان شرایطی که ساخته روابط طبقاتی است(: هر ستمی  

جامعه سرمایه  در  گیرد.  قرار  سرمایه داری  توسعه مشخصه که    داری ی  نابرابرِ  اش  سیاسیِ  و  اقتصادی  ی 

های متناظر با آن، با عملکردها و  داری و ایده داری یا غیرسرمایه یشاسرمایه دارانه است، روابط طبقاتی پ سرمایه 

های ارتجاعی  [ جایی که ایده 73] . ها ها بیش از دیگر حوزه ؛ در بعضی حوزه اند شده دارانه ترکیب  های سرمایه ایده 

اقلیت  و  زنان  اقلیت علیه  دیگر  و  مذهبی  ایده های  این  خاستگاه  است،  کار  در  شاید ها  در    ها  )چندان(  نه 

گفت که این   توان ی م جای کار  داری نهفته باشد؛ تا این های پیشاسرمایه در عملکردها و ایده که    داری سرمایه 

داری  . عالوه بر این، در جامعه سرمایه اند استقالل ای از  داری دارای درجه های ارتجاعی در برابر سرمایه ایده 

های ارتجاعی علیه زنان داشته باشند، حتی اگر هیچ  ن است ایده ای ندارند ممک برخی از افرادی که دارایی 
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بسیاری    ر ی تأث ی حاکم بر دیگران  های طبقه ثروتی برای به ارث گذاشتن به فرزندانشان نداشته باشند. ایده 

 دارد. 

ین تا  اند، اما ا مردم عادی )یعنی کارگران، دهقانان کارگر( البته که در اعتقاد و عمل به سیاست هویتی شریک 

ای که ممکن است مردم عادی با تصور یکی از اعضای  حد زیادی به دلیل آگاهی کاذبشان است. رضایت روانی 

ای که مدلِ  داری بزرگ به دست آورند، یعنی آن رضایت روانی کاست یا نژادشان در مسند رهبر یا سرمایه 

امربوط به منافع مادِی واقعی همین  ، احساس رضایتی کاذب است و ن زند ی م تفکِر سیاست هویتی به آن دامن  

ها یک واقعیت است. مارکسیست   –  ربط است ای که به منافع مادی فرد بی آگاهی  – [ آگاهی کاذب  74] . مردم 

با ایده آگاهی کاذب در ستیز است: ]از نظر    ذاتًاسیاست هویتی    که ی درحال به وجود آگاهی کاذب باور دارند،  

در راستای    کردن عمل که فالن چیز هستم، پس فالن چیز هویت من و    کنم ی م اگر من فکر  [  سیاست هویتی 

به این    شود ی نم ببرد. به بیان دیگر،    سؤال این را زیر    تواند ی نم هم    کس چ ی ه این هویت به نفع من است، و  

نوع تفکر از منظر سیاست مارکسیستی آشکارا غلط است. سیاست هویتی    فکر کرد که فکر غلط باشد. این 

با آگاهی کاذب به ستیز برخیزد. در واقع    تواند ی نم سیاست هویتی    ن ی ؛ بنابرا تجلِی انضمامِی آگاهی کاذب است 

و خود   –   کند ی م   ترویج های نظری اساسی آن، آگاهی کاذب را  انگاشت پیش   به   با توجه سیاست هویتی،  

 . کند ی م نیز با تقویتش رشد  

چنین احساس    اواًلمحور است.  ( سازوکاری طبقه کند ی م آگاهی کاذب )که سیاست هویتی از آن تغذیه    ی شالوده 

های تحت ستم اعطا شود( ممکن است اثر  رضایتی )فارغ از هر امتیاز مادی کوچکی که ممکن است به گروه 

تسکین    کنند ی م تر اقتصادی تجربه  ای را که کارگران و دهقانان در محیط کار و حوزه گسترده بیگانگِی واقعی 

قات استثمارشده با استثمارگراِن خود منطبق بر  دلِی طب جا به این معناست که هم دهد. آگاهی کاذب در این 

  هرآنچه که  منافع مادِی اقتصادی و سیاسِی آنان نیست. بنابراین مشروعیت بخشیدن به آگاهی آنان یا تصور این 

و    کنند ی م فکر   است  منظر    بنانهادن درست  از  هم  است؛  بداندیشی  عیِن  تفکری،  چنین  بر  خود  سیاست 

 سیاسی. شناختی و هم از نظر  معرفت 

که نژادپرستی، سکسیسم،  این  به   با توجه داری است، و  کمبود شغل که حاصل سیستم سرمایه  به   با توجه  ًای ثان 

تفرقه میان هر مخالِف    نظام کاستی و کمونالیسِم ایجاد  با  به جدول شماره یک(  )نگاه کنید  نهادینه شده 

  اند ف ی ضع یا    عمومًاهای طبقاتی  که سازمان این   به توجه  با  آید، و  داری می ای با سیستم به کمک سرمایه احتمالی 

مالکان( ممکن است سیاست هویتی را در  [، تولیدکنندگان مستقیم )کارگران، خرده 75وجود ندارند]   اصاًلیا  

که در بخش قبل ذکر شد، برخی از کارگران ممکن است از این هویت که متعلق به    طور همان پیش گیرند:  
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تر را بر سر شغل بگیرند. ممکن است  های پایین ند استفاده کنند تا جلوی رقابت کاست کاست باالتری هست 

حتی   کارگران  کاست   معتقد این  کارگران  که  پایین باشند  که  های  کارگرانی  یا  مورد    واسطه به تر  نژادشان 

 ترند، و بر اساس این باور نیز عمل کرده و کمر به طرد آنان ببندند.  پست   اند ض ی تبع 

با    سیاست  هم از بیش   د ی تأک هویتی  غلط  نگاه  این  با  هویت  بر  از  حد  بیش  سفیدپوستان  اگر  که  است  سو 

. به بیان دیگر در ذهن مردم روابط  کنند ی م پوستان را استثمار  سیاه   لزومًاپوستان درآمد دارند، سفیدپوستان  سیاه 

سیاه  کارگران  و  سفیدپوست  کارگران  جای بین  استثم پوست  بین  روابط  و  گزین  )سفیدپوست  ارگران 

. در شرایطی که سفیدپوستان یا افراد متعلق  شود ی م غیرسفیدپوست( و کارگران )سفیدپوست و غیرسفیدپوست(  

دار است. از کل  واقعی طبقه سرمایه   نفع ی ذ های باالیی دستمزد باالتری نسبت به دیگران دارند،  به کاست 

تر و به برخی دیگر میزان  ها میزان بیش از گروه   [ در یک مقطع زمانی خاص، به برخی 76صندوق دستمزد] 

.  کند ی م تولید کرده را دریافت  چه  آن   از ، اما هر فرد مزدبگیر در واقع تنها بخش کوچکی  رد ی گ ی م کمتری تعلق  

های باالتر دستمزد باالتری دارند این نیست که آنان  که سفیدپوستان و کارگران متعلق به کاست این   دلیل 

باید الاقل همان درآمدی را داشته باشند  های تحت ستم  در حقیقت گروه .  کنند ی م دیگر کارگران را استثمار  

ه باید بسیار بیش از چیزی باشد که  درآمد هر دو گرو   قتًای حق های دارای امتیازات اجتماعی دارند، و  که گروه 

ی کارگر با هم متحد شوند. سیاست هویتی مانع  مثابه شود و چنین نیز خواهد شد، اگر به حاال نصیبشان می 

 چنین وحدتی است.  

دانند و از  که اشاره شد، زمانی که کارگران سفیدپوست خود را با استثمارگران سفیدپوست یکی می  طور همان 

  ش ی وب کم جا  ، این زنند ی م داران( سر باز  پوست علیه دشمن طبقاتی مشترک خود )سرمایه ران سیاه اتحاد با کارگ 

عنوان شهروند، و دهقانان متعلق به  عنوان کارگر و به پای یک ایده در میان است: کارگران سفیدپوست، به 

هویتی که بر مبنای نژاد و کاست ساخته    واسطه به عنوان شهروند،  عنوان دهقان و به های باالیی، به کاست 

د و سیاستمداراِن مدافِع نژادپرستی و  که آنان را به استثمارگران خو   کنند ی م شده، احساس رضایتی را تجربه  

 .  دهد ی م نظام کاستی پیوند  

شناختن مربوط است. انواعی   رسمیت  به به صرفًا    متوسطی است و نه طبقه کاماًل    پس سیاست هویتی نه عملی 

  وپنجه دست ان عادی ممکن است برای مقابله یا  کش زحمت های هویتی از پایین« هم وجود دارد:  از »سیاست 

های  زمانی که روش   مخصوصًانرم کردن با ناامنی و شرایط وخیم اقتصادی به سیاست هویتی متوسل شوند،  

مدام    چنین هم ان عادی  کش زحمت تر در دسترس نباشد. اما  ی تفکر آلترناتیو و امکانی برای ابراز واکنشی مترق 

پوست و سفیدپوست گرد هم  شکنند؛ هنگامی که کارگران زن و مرد، کارگران سیاه سد سیاست هویتی را می 
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ی طبقاتی« خاص وجود  آیند تا با استثمار طبقاتی و سکسیسم و ستم نژادی مبارزه کنند. نوعی »غریزه می 

ای نیز مستلزم  ای برای مبارزه علیه این شرایط و چنین مبارزه مادی آنان برخاسته، غریزه دارد که از شرایط  

در دیدگاه    . کند ی م هاست. البته که هر آگاهی کاذبی چنین وحدتی را خنثی  ایجاد اتحادی ورای این هویت 

به منافع عینی   ربط ی ب شده بازنمایی کرده و مارکسیستی، آگاهی کاذب افراد که واقعیت را به اشکالی تحریف 

، یعنی زمانی که کارگران زن و مرد و از نژاد و  شود ی م ای متحد متحول  آنان است، در خالِل رونِد مبارزه 

  هم به همراه    . آنان برای مبارزه کنند ی م مبارزه    دیگر یک ها و مذاهب گوناگون دوشادوش و به همراه  کاست 

احترام گذاشته، آن را به رسمیت شناخته و    دیگر یک ای ندارند جز آنکه یاد بگیرند به حقوق دموکراتیک  چاره 

[  77] « عملی   »در جنبشی   تواند ی م   واقعًاآمیز و کاذب خود را تغییر دهند. تغییر آگاهی  در نتیجه آگاهی تبعیض 

 د.  ای نظری نیز به مددش آی [، جنبشی که خودآموزی 78اتفاق افتد] 

 ؟ کرد   د ی با   چه   پس 

سیاست مارکسیستی از جمله در مورد موضوع ستم اجتماعی است.   ی ی اجتماعی مارکسیستی پشتوانه نظریه 

  گرفتن ده ی ناد اجتماعی، ب(  - اگر ستم اجتماعی شامل این موارد باشد: الف( انقیاد/طرد/به حاشیه راندن سیاسی 

اگر ستم اجتماعی بیش از    چنین هم های تحت ستم اجتماعی، و  یا تحقیر گفتمانی و پ( استثمار مفرط گروه 

ریشه در روابط طبقاتی داشته باشد، پس مبارزه علیه ستم اجتماعی باید در چهار سطح اتفاق بیفتد:    ز ی هر چ 

گرفتن/تحقیر گفتمانی، مبارزه علیه استثمار مفرط و دیگر مشکالت مبارزه علیه انقیاد سیاسی، مبارزه علیه نادیده 

آخر مبارزه علیه خودِ روابط طبقاتی، از جمله علیه نتایج معمول آن بر    های تحت ستم و در اقتصادِی گروه 

دستمزدهای پایین، ناامنی اقتصادی و غیره(. این موارد نیاز به توضیح    چون هم ان )نتایجی  کش زحمت ی  همه 

 دارند. 

دموکراتیک؛ هم حقوق  یعنی مبارزه با نقض حقوق   – سیاست مارکسیستی شامل مبارزه با ستم نیز هست  

های  گروه   خاص آزادی بیان، آزادی اجتماعات و غیره و هم حقوق دموکراتیِک    چون هم   عمومی   دموکراتیک 

شامل مبارزه برای کسب امتیازات مادی است، هم امتیازاتی که در    چنین هم تحت ستم. سیاست مارکسیستی  

تجسم می  انتقالی  مطا مطالبات  در  که  امتیازاتی  هم  و  د 79] . لبات جزئی یابند  س [    ن ی ا   ، ی ست ی مارکس   است ی ر 

ی اجزائی از  مثابه به   –  ی ماد   ازات ی امت   مبارزه برای کسب و    ک ی حقوق دموکرات برای کسب  مبارزه   مبارزات ــ 

شوند. سیاست مارکسیستی مبارزه  ای درک می مبارزه برای القای روابط طبقاتی و در چهارچوب چنین مبارزه 

ای که در آن زنان  داری ای نیست که در آن دستمزدها کمی باالتر از حاال باشد، و/یا سرمایه داری برای سرمایه 

تر در دولت، بوروکراسی  تر تحت ستم قرار گرفته و کمی بیش کم های اقلیتِی تحت ستم، کمی  و دیگر گروه 
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سو با مبارزه  ها و آکادمی حضور یابند. با وجود این سیاست مارکسیستی همیشه حامی و هم داخلِی اتحادیه 

 به بردگی مزدی است.    دادن ان ی پا ی بخشی از مبارزه برای  مثابه برای کسب هرگونه امتیاز، به 

ستم اجتماعی و هم    منشأ ای طبقاتی است؛ هم از نظر  ی ستم در نهایت مسئله مسئله برای یک مارکسیست  

اصالحاتی در شرایط کارگران زن یا کارگران    تواند ی م مبارزات روزمره    که ی درحال از نظر چگونگی الغای آن.  

مانده  عقب   پوست ایجاد کند، الغای پدرساالری و نژادپرستی و حذف امپریالیسم )که ستم بر کشورهای سیاه 

 داری در آن نیست.  ای ممکن است که سرمایه ( تنها در جامعه رد ی گ ی برم توسط کشورهای پیشرفته را در  

باید همیشه، چه در ساحت اندیشه و چه در سیاست، حامِی مبارزاتی باشند که هدفشان ایجاد  ها می مارکسیست 

  اند یی ها جنبش ها حامی  مارکسیست مثاًل  . کنند ی م ستم اجتماعی است، و چنین هم  با دررابطه تغییرات مترقی 

های  ند و خواستار حق ورود زنان و کاست کن پوستان و مهاجران مبارزه می که با تبعیض علیه مسلمانان، سیاه 

[ هستند، اگرچه این مبارزات، مبارزات سوسیالیستی به معنای  80] ( ها عبادتگاه   چون هم )   پایینی به اماکن عمومی 

یک اصل اساسی مارکسیستی و راهنمایی بر    قتًای حق ور مردم« در بیان لنین  »سخن دقیق آن نیست. مفهوِم  

 مارکسیستی است: سیاست  

ی  گر ستم که بتواند در مقابل هرگونه مظاهر خودسری و  [  ای ]است سخنور توده [  سوسیالیست - ت »]مارکسیس 

ی این مظاهر را  ای که باشد جواب گوید، بتواند همه یی که روی داده و مربوط به هر قشر و طبقه هرجا در  

داری ارائه کند، بتواند از هر چیز جزئی برای تشریح  تصویری واحد از خشونت پلیس و استثمار سرمایه   صورت به 

های دموکراتیک خود در برابر همه و نیز برای توضیح اهمیت تاریخی جهانی  عقاید سوسیالیستی و خواست 

 [ 81«] . ی پرولتاریا به عموم، استفاده نماید طلبانه ی آزادی مبارزه 

. سیاست مارکسیستی،  کند ی م رکسیستی متمرکز بر سازوکارهایی است که اکثریت جامعه را متحد  سیاست ما 

یا دانلد    گرایِی نارندا مودی تضاد است با اکثریت   در کاماًل   گرایی اکثریت   ن ی است؛ اما ا   [ 82] اکثریتی سیاست  

اساس مذهب )هندوها در هند(  جا اکثریت بر  ترامپ که بر پایه سیاست هویتِی اکثریت بنا شده است: در این 

ای برای چنین تعریفی وجود ندارد.  . هیچ مبنای عینی شوند ی م متحده( تعریف  یا نژاد )سفیدپوستان در ایاالت 

معلول این واقعیت نیستند که یک اکثریت هندو در مقابل یک اقلیت مسلمان،   اساسًا مشکالت هند و آمریکا 

  بًا ی تقر یعنی   – ها اکثریت  پوست وجود دارد. برای مارکسیست و یا اکثریتی سفیدپوست در برابر اقلیتی رنگین 

یی  ان با دارا کش زحمت : یعنی  شوند ی م بر اساس روابط اجتماعی عینی تعریف    –  نود درصد مردم یک کشور 

باالتر و  های  کاست   دپوستان، ی و سف   اهان ی که شامل مردان و زنان، س   بسیار اندک و یا فاقد هرگونه دارایی 
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خود    . است   ان« ی مهاجران و »بوم   ، ساکناِن آن   گران ی و د   ی استرالیا مردمان بوم ر، هندوها و مسلمانان،  ت ن یی پا 

 :  د ی فهم ی م   طور ن ی ا مارکس اکثریت را  

تاکنون صورت گرفته ی جنبش »همه  یا جنبش هایی که  بوده اند  اقلیت  به سود  یا  اقلیت و  اند. جنبش  های 

ترین قشر جامعه  پرولتری جنبش مستقل یک اکثریت عظیم به سود اکثریت عظیم است. پرولتاریا که در پایین 

ی  سراپای روبنای مرکب از قشرهای فوقانی که جامعه   که آن ی ب   قد برافرازد از جا برخیزد و    تواند ی نم جای دارد،  

 [ 83] سرنگون گردد.«   دهند ی م رسمی را تشکیل  

که حقوق  : این کند ی م بسیج    وسته ی پ هم ه ب که ذکر شد، سیاست مارکسیستی اکثریت را حول دو هدِف    طور همان 

دفاع   استثمار نشود. این دو سازوکار ــ که کسی دموکراتیک همگان رعایت شود )تا ستم از میان برود( و این 

ان در هر کشور و در سراسر کشورها  کش زحمت ملِت    به ایجاد   تواند ی م   –  از دموکراسی و مبارزه با استثمار 

)طبقه  نهایت طبقه یاری رساند  در  کارگر  بین ی  استثمار  ای  مردم  اکثریت  است(.  این شوند ی م المللی  یک    . 

.  رند ی گ ی م عنوان زن تحت ستم قرار  ، و به استثمار تحت  عنوان کارگر  کارگر به   ی زنان طبقه است.  مشترک  وجه 

مانند زنان،    ی اجتماع   ی ها گروه   که ی درحال   ، چنین هم عنوان کارگر با کارگران مرد وجهی مشترک دارند.  آنان به 

و افراد   گرایان ، همجنس افراد دارای معلولیت مهاجران، پناهندگان،    ان، ی هود ی مسلمانان،    ها، ت ی دال   ، پوستان سیاه 

  (، نژاد   خاطر به   ی برخ   و   ت ی خاطر جنس به   ی )برخ   رند ی گ ی قرار م   خود تحت ستم   خاص   ی ها وه ی به ش   ی همگ   ی بوم 

. محرومیت افراد  شود ی م ها نقض  گروه   ی همه   ک ی حقوق دموکرات   که   است   ن ی در همه مشترک است ا چه  آن 

ی است که زن یا  مردم   ک ی نقض حقوق دموکرات ، نمایانگر  پوست بودن سیاه   ا ی زن    از داشتن شغل به دلیل 

هستند،    رو روبه . مثاِل زنان را فرض بگیریم: زنان کارگر با مشکالت خاصی در جامعه طبقاتی  اند پوست اه ی س 

کار نابرابر در    م ی شامل تقس مثاًل    مشکالت   ن گر هم هست. ای نسبت به زنان تبعیض   چنین هم ای که  جامعه 

[  84] شود ی م   ره ی و غ   ی خصوص   ا ی   ی به بدن زنان در حوزه عموم تعرض  خانواده، بار مضاعف کار بر دوش زنان،  

ی میان  . رابطه کنند ی م در سیاست به آن بپردازند، و چنین نیز  اندیشه و هم  ها باید هم در ساحت  و مارکسیست 

یک رابطه عینی از جنس تفاوت، و    چنین هم زنان و مردان یک رابطه عینی از جنس شباهت/ارتباط است، و  

 .  دهند ی م قرار    مدنظر ها، برخالف پیروان سیاست هویتی، هر دوی این روابط را  مارکسیست 

  وقت پاره  عنوان کارگر تولیدکنندگان خرد با دارایی اندک که به [ یا 85ی کارگران )از جمله نیمه پرولترها] همه 

.  شوند ی م دیگران استثمار   بعضی بیش از   که ی درحال ،  شوند ی م استثمار    –  سازند ی م که اکثریت را   – (  کنند ی م کار  

(، اما بعضی  شود ی م )حقوق دموکراتیک آنان نقض    رند ی گ ی م ی کارگران تحت ستم قرار  به همین ترتیب، همه 

  صورت به پوستان و زنان،  های پایین، سیاه های کارگر، کاست به شکلی و بعضی به شکل دیگر. در میان توده 
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ها باید مدافع القای ستم  . مارکسیست نند ی ب ی م های باالیی، مردان و سفیدپوستان آسیب  کلی بیش از کاست 

به نمایندگی از    توانند ی م یا زنان    های پایین ادعا را نفی کنند که تنها رهبران کاست   این   حال ن ی درع باشند و  

های پایین یا زنان  ی سرکوب کاست مسئله   چنین هم های پایین و زنان حرف بزنند.  کارگران متعلق به کاست 

ی کارگر  پوستان طبقه یاه بر سیاست طبقاتی ارجحیت داشته باشد. این را که زنان یا س   تواند ی نم پوستان  یا سیاه 

بپذیرند، چرا    توانند ی نم ها  پوستان تعریف کنند مارکسیست قبل و بیش از هر چیز خود را با سایر زنان یا سیاه 

ی حاکم و  پوستان( عناصر طبقه اند )مانند زنان و سیاه هایی که بر اساس هویت تعریف شده که درون گروه 

(  داران ن ی زم   ا ی )و/   داران ه ی و مسلمانان، سرما   ها ت ی دال   ، پوستان ن، سیاه زنا   ان ی در م ی کارگر وجود دارد.  طبقه 

 و مسلمانان کارگر هستند.   ها ت ی دال   ، پوستان زنان، سیاه   یت اکثر   که   گرچه   وجود دارند، 

مارکسیست  نظر  سیاه از  یا  زنان  منافع  کارگر  پوستان طبقه ها،  سفیدپوستان    اساسًای  و  مردان  منافع  همان 

ی افراد شغلی مولد و پربار داشته  ای است که در آن همه ی کارگر است. منفعت آنان در خلق جامعه طبقه 

و فرهنگی همه افراد برآورده شده و  از ثمره زحماتشان بیش از حاال بهره برند، نیازهای مادی  باشند، همگان 

احترامی را کسب کند   آن  د   که هرکس  آن است.  ا شایسته  حمایت    همه   ک ی حقوق دموکرات از    جامعه   ن ی ر 

نژاد، کاست،    ت، ی جنس، مل   ت، ی هر جنس ی امور جمعِی جامعه افراد از  شود و نمود آن در این است که در اداره می 

[ آماج سیاست مارکسیستی کلیت سازوکارهای  86] . دارند   سان یک حق مشارکت و اثرگذارِی    ره ی مذهب و غ 

های خاصی از  شامل این واقعیت هستند که گروه   چنین هم طبقاتی است؛ سازوکارهایی که در سطح انضمامی  

ستم کش زحمت  تحت  و  ان  متعدد  مبناهایی  بر  اجتماعی  قرار    وسته ی پ هم به های  نیز  غیره(  و  جنسیت  )نژاد، 

ی رودررو با استثمار طبقاتی، و از مجرای این مبارزه، مبارزه با  . موضوع سیاست مارکسیستی مبارزه رند ی گ ی م 

که   طور همان مبارزه مستقیم با ستم هم هست. در واقع،    چنین هم ستم است. موضوع سیاست مارکسیستی  

 [ 87کسل اشاره کرده:] 

ی و اقتصادی ستم با دگرگون ساختن بنیادین بنیان اقتصادی و اجتماعی جامعه بر مبنایی  های ساختار »ریشه 

، هیچ  کند ی م . بدون حضوِر طبقه اقلیتِی استثمارگری که برای کسب سود تولید  رود ی م سوسیالیستی از میان  

بندی میان خود بر  ای برای اکثریت وجود نخواهد داشت که تن به جدایی و طبقه ی اجتماعی یا مادی انگیزه 

  گر ی د   ی وقت ی دیگری دهند.  مؤلفه ی جنس، جنسیت، گرایش جنسی، قدرت، نژاد، زبان، مذهب یا هر  پایه 

  م، ی صرفه نباش به مقرون از کودکان، غذا، آب و مسکن    ی دار مراکز نگه   ل، ی اشتغال، تحص   سر   مجبور به رقابت بر 

 « . خوش تغییری اساسی خواهد شد دست   دیگر یک نحوه ارتباط ما با  
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  فورًابه شکلی دموکراتیک انتخاب شده باشند و در صورت لزوم نیز بتوانیم  که    »سرپرستان ما در محل کار 

آمیز در محل  تبعیض   از رفتارهای   توانند ی م استخدام،    ند ی فرا برکنارشان کنیم، عالوه بر نظارت دموکراتیک بر  

های  ی مبارزه با نگرش سو به ها و نهادهای آموزشی راه را  کار جلوگیری کنند. مالکیت و کنترل جمعی بر رسانه 

که تنوع زیبای بشری هم آموزش داده شده و هم گرامی    کند ی م و تضمین    کرده  باز آمیز در جامعه  تبعیض 

ها ایجاد  بینی و نگرش توده ای عمیق در جهان اقتصادی جامعه، دگرگونی - شمرده شود. تغییر شالوده اجتماعی 

 خواهد کرد.« 

ای به دنبال مقابله با نقض حقوق دموکراتیک )از جمله حقوق  مارکسیستی در اصل پروژه   یک پروژه سیاسی 

واقعیت    تواند ی م ای نه  ای در پی الغای طبقه است. چنین پروژه پروژه   چنین هم د تحت ستم اجتماعی( و  افرا 

بر اولویت طبقه و سیاست منطبق بر آن    تواند ی م ستم اجتماعی و سیاست مربوط به آن را نادیده گیرد و نه  

حوزه  هر  در  دموکراتیک  رفتار  و  تفکر  مدافع  مارکسیستی  سیاست  پوشد.  جمله  چشم  از  زندگی،  از  ای 

ای از  ها روح خالص دموکراسی باید بر هر جنبه آن است. از نظر مارکسیست   ترین ترین و شخصی خصوصی 

داری  ها و اقوام گوناگون سایه افکند، چه در جامعه سرمایه کاست   روابط بین زن و مرد و میان مردمی از نژادها، 

 و چه ورای آن.  

های  ی عرصه به معنی دموکراسی مردمی در همه   که عماًل  ها، هدف )یعنی همان سوسیالیسم برای مارکسیست 

عاالنِ  که روابط بین ف   جهت   ن ی ا   از )  هم روشی سیاسی است   زندگی است(، هدفی سیاسی است، و روش مبارزه 

ای را که سیاست مارکسیستی مدافع آن  مبارزه چندجانبه جنبش سوسیالیستی باید روابطی دموکراتیک باشد(. 

سوسیالیستِی   سیاسی  سازمان  باید  گروه کش زحمت است  تمام  از  متشکل  عملکردی  ان،  با  اجتماعی،  های 

نی است که مارکسیسم را نه به  این سازمان سازما هدایت کند.    و در مقیاس محلی، ملی و جهانی   دموکراتیک 

و خود را    رد ی گ ی م عنوان راهنمایی در شرایِط عینی و انضمامی به کار  به که    اندیشانه شکلی دگماتیک و جزم 

 .  دارد ی م های مختلف طبقه/طبقات استثمارگر باقی نگاه  مستقل از بخش 

های متفاوت اجتماعی )یعنی نژاد، زبان، جنسیت متفاوت و غیره(  برای تضمین حضور افراد با پیشینه   که ی درحال 

تحریریه مجالت مارکسیستی،    های مارکسیستی، هیئت سازمان   چون هم های سیاست مارکسیستی ) در پایگاه 

غیره( از هیچ تالشی    های مارکسیستی و نشر ایده   باهدف   های مطالعاتی مارکسیستی، مدارس غیررسمی گروه 

ی  همه   وکمال تمام   ساماِن فعلی جامعه، نمایندگی   به   با توجه نباید دریغ کرد، بیهوده است اگر باور کنیم که  

که در رهبرِی یک سازمان مارکسیستی افرادی را بگماریم که هیچ ربطی  این   چنین هم ها ممکن است.  گروه 
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ی است.  ست ی ضد مارکس کاماًل    ق به فالن گروه تحت ستم باشد، شان تعل به مارکسیسم نداشته و تنها پشتوانه 

 از منظر سیاست مارکسیستی، چنین کاری همان سیاست هویتی است در بدترین شکلش. 

مجالت/روزنامه سازمان   توانند ی نم ها  مارکسیست  سیاه ها،  زنان،  رهبری  به  را  غیره  و  خود  و  های  پوستان 

پوستان منافع خود  ی زنان« یا سیاه سپارند که زیر نقاب مبارزه برای »همه بورژوایی ب های بورژوا یا خرده دالیت 

دنبال   سرمایه کنند ی م را  یک  ترجیح  از  مارکسیستی  سیاست  چراکه  سیاه ،  سرمایه دار  یک  بر  دار  پوست 

یک   یک    دار ن ی زم سفیدپوست،  بر  دگرجنس   دار ن ی زم زن  ژنراِل  یک  یا  جنگ مرد  ارتشی  در  بر  خواه  طلب 

 .  زند ی م در همین مقام باشد سر باز    قًای دق یی که  گرا جنس هم 

شکل جزئی منافِع مربوط    به ، یا  صرفًائولوژیک یا سیاسِی ضدستمی که  ها به هرگونه دستور کاِر اید مارکسیست 

استادان دانشگاه با امنیت شغلی نسبی یا تولیدکنندگان    مثاًل)   دهد ی م متوسطی« را هدف قرار   به »عناصر طبقه 

مرداِن عادی  و با توجهی ناچیز به تجارب زنان و    اوها ی ج ان در    عمومًاخرِد مرفه( نقد دارند؛ امور و منافعی که  

 .  شود ی م ی کارگر دنبال  متعلق به طبقه 

بورژوا( برای مبارزه به نفع مطالبات زنانِ  - ه ی )بورژوا و خرد پرولتر   ر ی غ به عناصر    توانند ی نم ها  مارکسیست 

جامعه طبقه  یک  در  اگرچه  که  است  دیدگاه صحیح  این  با  معادل  نگاهی  چنین  کنند.  اعتماد  کارگر  ی  ی 

  تواند ی م آمیز در جهت کسب حقوق دموکراتیِک بورژوایی  ای موفقیت ، مبارزه متأخر ی  توسعه درحال دارِی  سرمایه 

ای را از  بورژوازی چنین مبارزه   حال  این  با شود و هم به نفع کارگران و دهقانان،  هم به نفع بورژوازی تمام  

ای پرولتری با مالکیت بورژوایی رهبری نخواهد کرد. نقش رهبری در مبارزه  به مبارزه   شدنش ل ی تبد ترِس  

ی عناصر دارای آگاهی طبقاتی در  بر عهده   اساسًاهای تحت ستم  برای حقوق دموکراتیِک زنان و سایر گروه 

پوستان و سفیدپوستان نیز  ی کارگر است؛ عناصری که با دهقانان فقیر متشکل از مردان و زنان، سیاه طبقه 

برای لغِو ستم    تواند ی م گفت که عاملی که    توان ی نم متحد باشند. تنها به این دلیل که زنان تحت ستم هستند  

ی کارگری که  هستند و نه عاملی طبقاتی؛ یعنی طبقه   زن بودنشان   صرف به زنان  بر زنان مبارزه کند نیز  

 [ 88] . رد ی گ ی م هم شامل مردان و هم شامل زنان است و ستم بر زنان را نیز بسیار جدی  

 چنین خالصه کرد:    توان ی م شعار سیاست مارکسیستی را  

 هد بود. اگر انقالبی سوسیالیستی در کار نباشد، لغو ستم اجتماعی نیز در کار نخوا 

 اگر مبارزه علیه ستم در کار نباشد، به سرانجام رساندن انقالب سوسیالیستی آسان نخواهد بود.  
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 سخن پایانی 

  ی ها ت ی اقل   ِیت ی هو   است ی ی حاکم ممکن است مخالف س کار در طبقه محافظه   قًای عم   انات ی از جر   ی اگرچه برخ 

کل،    ک ی عنوان  ی حاکم به طبقه   ی اس ی و س   ی منافع بلندمدت اقتصاد   ی ، برا [ 89] باشند   ها ت ی اقل   ر ی سا  ا ی   ی نژاد 

سیاسی نهفته پشت  - دستور کار نظری   که   ل ی دل   ن ی به ا   قًای دق   د، ی آ ی حساب م به   ی د ی ندرت تهد به   ی ت ی هو   است ی س 

نهفته   ی ت ی هو   است ی که پشت انواع و اقسام س   ای« نوع »نظریه است. آن    سم ی ال ی و سوس   سم ی از کمون   ز ی پره  آن 

  د ی حداقل چندان تهد   ا ی ،  « حاکمه واهمه دارد   ی ها از نبرد با قدرت »   ، داند ی م   « ی است، اگرچه خود را »انتقاد 

های نهفته پشت سیاست هویتی  [ ایده 90.] د ی آ ی حساب نم و دولتش( به   دار ه ی ی سرما )طبقه   آن   ی برا   ی مهم 

ی حاکم قرار دارد؛  هایی است که مورد حمایت طبقه ایده   چنین هم ی حاکم است، و  های طبقه ایده   مًای مستق 

ها را  های حاکم حمایت کرده، آن ی ایده مثابه ها به ی متوسط )زن و مرد( از آن هایی که پیشتازان طبقه همان 

 .  کنند ی م تعدیل و بازتولید  

پایه نیز  شناسِی هویت رسمیت بایست مبارزه کرد، سیاسِت به ( می گرا ه ی اتحاد اگر با معضل اکونومیسم )سیاست  

گرایی کنار گذاشته شود  که لزومی ندارد که اتحادیه   طور همان ،  حال  این  با کمی از معضل قبلی ندارد.  دست 

مبارزه  تابع  باید  بر سر قدرت(   ی طبقاتی بلکه  جنبه   )مبارزه  از  برخی  گیرد،  آن چیزی که  قرار  های مترقی 

هویتی  به  سیاست  مبارزه   تواند ی م نیز    م ی شناس ی م عنوان  سیاست  تابع  دیالکتیکِی  ضدیت  گردد.  طبقاتی  ی 

 مارکسیستی با سیاست هویتی همین است.  

های کوچکی از یک گروه تحت )برای بخش   ی منابع ماد   ع ی که به توز   یی تا جا   ، ی ت ی هو   است ی س   یی نها   ی جه ی نت 

یعنی بسیار    م، ی کن ی است که تصور م   ی ز ی تر از چ خردتر و کوچک   ار ی بس   ا ی   ی عمومًا منف   است، مربوط  ستم(  

؛ سیاستی که مبارزه با ستم اجتماعی  داشته باشد   تواند ی م ی  طبقات   است ی که س   ی ا یی نها   ی جه ی از نت   تر کوچک 

  ی همگان با دستمزد   ی شغل برا   ش ی افزا مثاًل    قادر به   خود ی خود به   ی ت ی هو   است ی س هم جزوی از آن است.  

  ی برا   ی عموم   ی خدمات بهداشت و    ی به آموزش عال   ی به دسترس   تواند ی نم مثاًل    ا ی   ست، ی تورم ن   زان ی متناسب با م 

  ی ها به گروه و معتقد  خاص    ی و مربوط به گروه   ی جزئ   ی است ی س   که یی ازآنجا   ، ی ت ی هو   است ی همگان ختم شود. س 

گروه   ک ی   ی همه اعضا   ی کل ببرند، دستاوردش اواًل برا   ک ی از    ی که هرکدام قرار است سهم   است   ی ب ی رق 

است.    خرد  شان( بسیار نوع جایگاهِ اقلیتی نظر از  صرف ) جامعه  ان یک کش زحمت ی  همه   ی برا   ًا ی و ثان   ده ی د ستم 

شغلی    ی ه ی مشمول سهم   هایی گروه   برند )مثاًل  ی سود  ی ت ی هو   است ی از مردم از س   ی کوچک   ی ها اگر گروه   ی حت 

را  طبقه   ی ت ی هو   است ی (، س یا مالحظاتی شوند  کارگر  اعضا که همه ) ی    ی دار ه ی با سرما   تشان ی در ضد   ش ی ی 
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بنابرا   ( برابرند  و  آن    ن ی پراکنده  بیش برا را  قدرت  امتیازات  نظام    ت ی کل   ه ی عل   ی طبقات   ی ارزه مب   تر و ی کسب 

 هویت اصلی سیاست هویتی تضعیف سیاست طبقاتی است.    . کند ی م   ف ی تضع   ی دار ه ی سرما 

ای علیه  مبارزه   زمان هم مبارزه برای رهایی از نژادپرستی، سکسیسم، تبعیض مذهبی، نظام کاستی و غیره باید  

داری باشد، و بسیار فراتر از آن. این به آن معناست که باید علیه نژادپرستی، سکسیسم  روابط طبقاتی و سرمایه 

بسیاری از سازوکارهای نهفته پشت ستم    فورًاو غیره مبارزه کرد، حتی اگر چنین باشد که الغای روابط طبقاتی  

 اجتماعی را از میان ببرد. 

داری است، صرف مبارزه برای سوسیالیسم تمامِ  م اجتماعی دارای استقاللی نسبی از سرمایه تا جایی که ست 

. الزم  از میان نخواهد برد های نژادی و زنان را  آثار ستم اجتماعی از جمله نگرش غیردموکراتیک به اقلیت 

میانشان مشترک است متحد  چه  آن   دهقانان( حول   مثاًل)   « خود استثمارگر است کارگران و تولیدکنندگانِ خرد » 

.  رند ی گ ی م ی فروشندگان نیروی کار یا محصول نیروی کارشان( تحت استثمار قرار  مثابه که )به شوند: یعنی این 

ی کارگِر  مثابه باید حول این واقعیت شکل گیرد که کارگران و تولیدکنندگان خرد نیز به   چنین هم اتحاد طبقاتی  

ی کارگران و تولیدکنندگان خرد، یعنی  همه   بًای تقر .  اند ی اجتماع حت ستم  پوست، دهقان دالیت و غیره ت سیاه 

استثمار،   تحت  افراد  نژادپرستی،  نوع به تمام  سکسیسم،  سنی،  تبعیض  هستند:  نیز  اجتماعی  ستم  تحت  ی 

کارگران متفاوت اشکاِل متفاوتی از   که ی درحال گرایی مذهبی و غیره. )نگاه کنید به جدول شماره یک( و فرقه 

ی اشکال ستم حاکی از آن است یک چیز است: نقض حقوق دموکراتیک.  همه چه  آن   ، کنند ی م تم را تجربه  س 

هایی متفاوت از نقض حقوق دموکراتیک هستند.  به بیان دیگر، تبعیض سنی، سکسیسم، تبعیض مذهبی نمونه 

 ها باید دفاع کرد.  ی انسان از حقوق دموکراتیک همه 

ی همبستگی طبقاتی( اقشار  جا به اری با سیاست هویتی دارد که بر اساسش ) سیاست مارکسیستی تفاوت بسی 

های جداگانه خود را شکل داده و میان  دیدگان منافع متفاوتی داشته، باید سازمان ی کارگر و ستم مختلف طبقه 

ع خاص  ای مشترک بر اساس منافع مشترک در کنار مناف ها مدافع مبارزه خود اتحادی برقرار کنند. مارکسیست 

ای کارگری و  یافته توسط احزاب توده ای سازمان های پایینی و غیره هستند؛ مبارزه پوستان و زنان، کاست سیاه 

علیه استثمار طبقاتی    چنین هم ،  رود ی م ی کارگران  هایی که بر همه که علیه تمام ستم   های کارگری اتحادیه 

 . جنگد ی م 

مارکسیسم   از  سیاسی  و  فکری  بی   چون هم دفاع  بحثی  دغدغه نوشیدِن  به  اهتمام  یا  قهوه  فنجان  یک  ی 

ها در مورد ظرایف این فلسفه یا معانی مستتر در فالن کلمه نیست، اگرچه نوشیدن  ی ا دانشکده آکادمیک با هم 

ای دائم در  باشد! نیاز به مبارزه بخشی از فعالیت مارکسیستی    تواند ی م های مباحثه نیز  قهوه و تقویت مهارت 
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عرصه  تمامی  در  امپریالیسم(  با  )از جمله ضدیت  سیاست طبقاتی  و  به طبقه  بخشیدن  اولویت  های  جهت 

[ دفاع از مارکسیسم  91.] ( شود )آلتوسر ی اندیشه را نیز شامل می ها از جمله عرصه مبارزاتی است. این عرصه 

که مارکسیسم نیست/ضد مارکسیسم    چه هرآن   –  رحمانه ی ب و نقد   –   یعنی آنتاگونیسم و ضدیتی فعال و آگاهانه 

در خدمت روشنگری و    مًای که مستق   است، از جمله در اشکال ناخودآگاه آن. دفاع از »دکترین مارکسیستی 

 جویانه.  [ عملی است ستیزه 92ی مدرن است« )لنین(] ی مترقی در جامعه سازماندهی طبقه 

ای مارکسیستی، شاید مستلزم تغییری در  بررسی ستم اجتماعی و استثمار طبقاتی و رابطه متقابل آنها به شیوه 

اصطالحات   از  انبوهی  حاضر  حال  در  باشد.  ض   چون هم زبانمان  ض - د جریان  فمینیسم،  - د نژادپرستی، 

 ربطی به سیاست هویتی دارند. تصور بر این است که   ش ی وب کم رد که همگی  کاستی، و غیره وجود دا  نظام 

چیزی به اسم فمینیسم وجود دارد و عقاید مارکسیستی در مورد زنان بخشی از فمینیسم است. در واقع مثاًل  

مارکسیستی این    سؤال   حال  این  با ها« در میان باشد.  آمیز ایده زیستی مسالمت ی »هم نوع به گویا پای اعتقاد  

به چه معناست؟ دیدگاه مارکسیستی نسبت به فمینیسم بسیار از دیدگاه لیبرال    اصاًلاست: فمینیسِم صرف  

در   مثاًلنسبت به آن فاصله دارد؛ در دیدگاه مارکسیستی، تنها چیزی که ممکن است فمینیسم مارکسیستی ) 

نژادپرستی مارکسیستی و غیره است،  - د جریان ض  [( و به همین منوال 93] برد ی م آن معنایی که گیمنز به کار 

چیزی به اسم فمینیسم    تواند ی نم : مارکسیسم. برای یک مارکسیست  واحدند ها بخشی از یک چیز  ی این و همه 

ها  ها سهمی در آن دارند. این ایده که فمینیسمی وجود دارد که مارکسیست وجود داشته باشد که مارکسیست 

آن  از  د بخشی  حزبی  به  بازتولید  اند  و  توجیه  هدفش  که  شد  خواهد  ختم  آن  به  شبیه  چیزی  یا  موکرات 

ها و نژادهای مختلف و غیره. برعکس، این ایده  تر میان جنسیت داری است، حال با کمی برابری بیش سرمایه 

ای وجود دارد که بخشی از خود مارکسیسم است، به مقصدی بسیار متفاوت و از  که فمینیسم مارکسیستی 

ی( یک جنبش سوسیالیستی پرولتری  سو به ه بعد، به مقصدی متضاد قبلی خواهد رسید: )تالشی جمعی  جایی ب 

جمله مقیاس جهانی. مبارزه واقعی   های گوناگون، از داری و انواع اشکال ستم اجتماعی در مقیاس علیه سرمایه 

یتِی مربوط به نژاد، جنس و  و مداوم برای نابودی نژادپرستی، تبعیض و نابرابری جنسیتی باید از سیاست هو 

علیه ستم اجتماعی، از حدی معین )یعنی از سرحدات    جنسیت فراتر رود: اگر وسعت دامنه و شدت مبارزه 

ای خواهد انجامید که از نظر کیفی بسیار متفاوت است: مبارزه برای  سیاست هویتی( فراتر برود، به مبارزه 

 .  شود ی م ه کیفیت وارد  سوسیالیسم. اینجاست که قانوِن تبدیل کمیت ب 

مشترک مارکسیسم با سیاست هویتی بورژوایی بسیار کم است. به بیان دیگر تفاوت بسیاری هست میان   وجه 

اما این تفاوت میان سیاسِت مبتنی بر تفاوت )یا همان سیاست هویتی( و سیاست مارکسیستی یا   این دو. 
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ربط به  ن دو سیاست بی [: ای 94] برد ی م سیاست طبقاتی، تفاوتی دیالکتیکی است در معنایی که هاروی به کار 

تفاوت  اما  میانشان هست(،  مشترکی  وجوه  بنابراین  )و  نیستند  جمله  هم  از  مارکسیسم،  دارند.  مهمی  های 

که به نام  چه  آن   سیاست هویتی را، از جمله هایی مشخص است.  ای از ایده ستم آن، مجموعه - های ضد ایده 

اعمال   و  شناخته  جریان ضدنژادپرستی  و  ایده شود ی م فمینیسم  از  دیگری  مجموعه  پیش  ،  این  برد ی م ها   .

دو نوع ایده وجود    اساسًا های مارکسیستی و سیاست هویتی هر کدام مرتبط به منافع طبقاتی خاصی است.  ایده 

بر  هایی که در پی به چالش کشیدن اساسی آن  و ایده   کنند ی م هایی که جامعه بورژوایی را توجیه  دارد: ایده 

 های بورژوایی و سوسیالیستی.  هستند. به بیان دیگر، همان دیدگاه   مبنای منافع کارگران 

های کارگر در همان جریان نهضت خود به وجود آورده باشند  »حال که از ایدئولوژی مستقلی که خود توده 

حرفی به میان آورد، تنها انتخاب ممکن این است: یا ایدئولوژی بورژوایی یا ایدئولوژی سوسیالیستی.    توان ی نم 

ای که تضادهای  در جامعه   عمومًاآورد و  نمی  وجود  ایدئولوژی »سومی« را به بشر    را ی ندارد؛ ز حد وسطی وجود  

ی ممکن نیست. بنابراین  ا ی ا طبقات فر ایدئولوژی غیرطبقاتی یا    گونه چ ی ه گسیخته هرگز   هم  طبقاتی آن را از 

از آن حتی به شکلی بسیار حداقلی به   جستن  کناره ایدئولوژی سوسیالیستی، هرگونه   شمردن  کوچک هرگونه 

 [ 95] « . معنای تقویت ایدئولوژی بورژوایی است 

 : د ی گو ی م   [ 96] لنین در جایی دیگر 

ی علوم رسمی  معناست. همه طرف« بی ی طبقاتی است، علوم اجتماعی »بی ای که مبتنی بر مبارزه »در جامعه 

امان علیه این بردگی  مارکسیسم اعالن جنگی بی   که ی درحال ،  کنند ی م و لیبرال به شکلی از بردگی مزدی دفاع  

ای که بر بردگی مزدی بنا شده همان قدر سفیهانه است که از طرفی علمی در جامعه کرده است. انتظار بی 

 طرفی داشته باشیم.« ی افزایش دستمزد کارگران و تقلیل سود سرمایه انتظار بی داران در مسئله ارخانه ک 

ی تفکر بورژوایی تعلق دارند. فمینیسم مارکسیستی،  کاستی به حوزه   ضد نظام فمینیسم، جریان ضدنژادپرستی و  

، مارکسیسم، به حوزه  کالم ک ی  کاستی مارکسیستی، در  ضد نظام جریان ضدنژادپرستِی مارکسیستی و جریان 

تفکر سوسیالیستی تعلق دارند. در فمینیسم تمایز اساسی در جامعه میان مردان )که هم شامل صاحبان ثروت  

هستند و هم شامل افراد فاقد هرگونه دارایی( و زنان )که هم شامل صاحبان ثروت هستند و هم شامل افراد  

گرفته   نظر  در  دارایی(  هرگونه  سیاه د شو ی م فاقد  میان  اصلی  تمایز  ضدنژادپرستی  جریان  در  و  .  پوستان 

کاستی،   ضد نظام شان. به همین ترتیب در جریان سفیدپوستان است، بدون هیچ تفاوتی میان جایگاه طبقاتی 

ای استثمارگر  های پایینی است. برای مارکسیسم تمایز اصلی میان طبقه های باالیی و کاست تمایز میان کاست 

طبقه  ایدئولوژی  و  پس  نیست،  مارکسیسم  ضدنژادپرستی  جریان  و  فمینیسم  اگر  است.  استثمار  تحت  ای 
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تم است منهای مادیت، قدرت دولت،  بورژوایی یا بورژوایی است. در نظریه سیاست هویتی بحث بر سر س خرده 

جنبش  و  توده استثمار  انقالبی  جریان های  در  ) ای.  اجتماعی  ستم  ضد  مارکسیستِی  فمینیسم    مثاًلهای 

بر سر ستم است   استثمار و جنبش   عالوه به مارکسیستی و غیره( بحث  انقالبی  مادیت، قدرت دولت،  های 

فمینیست،    باید شامل اولی باشد. یک مارکسیست   تواند ی م شامل دومی باشد، دومی   تواند ی نم ای. اولی  توده 

کاستی و    ضد نظام کاستی باشد، اما یک فمینیست، یک فعال ضدنژادپرستی و    ضد نظام ضدنژادپرستی و  

  جاست این نیازی نیست که مارکسیست باشند.  پیرو سیاست هویتی هستند،  صرفاً    غیره، یعنی کسانی که 

اش بگیرد. حتی فمینیسم  که دریایی از تفاوت نهفته است، دریایی که سیاسِت مبتنی بر تفاوت خوش دارد نادیده 

ای باشد که اعتقادی به  فمینیسم یا جریان ضدنژادپرستی   تواند ی م داری  یا جریان ضدنژادپرستِی ضدسرمایه 

داری بر اساس آن چیزی است که خود  ر سرمایه داری ندارد، بلکه معتقد به ایجاد تغییراتی د فراروی از سرمایه 

 ، نه فراروی از آن. نامد ی م داری  نقد سرمایه 

توانند قائل به این باشند که فمینیسم باید از میان برداشته شود. فمینیسم هست تا زمانی  ها نمی مارکسیست 

تصور کرد که    د ی نبا باشد.    جزئی از این فمینیسم   تواند ی نم که جامعه بورژوایی هست. اما فمینیسم مارکسیستی  

به   . یی را بورژوا   ی ها دگاه ی د   و هم   رد گی ی را در بر م در مورد زنان    ی ست ی مارکس   ی ها دگاه ی د هم  لزومًا    سم ی ن ی فم 

جامعه وجود دارد    ی حل مشکالت اساس   ی برا   ی ست ی ن ی به نام روش فم   ی ز ی تصور کرد که چ   د ی نبا   ب، ی ترت   ن ی هم 

ی جریان ضدنژادپرستی و  درباره   باشد.   ی ست ی ن ی از آن جنبش فم   ی واند بخش ت ی فقط م   ی ست ی و جنبش مارکس 

 سایر اشکال سیاست هویتی هم قضیه به همین منوال است.  

  سؤال ی دیگر پیروان سیاست هویتی( به این  )و همه   ها و فعاالن ضدنژادپرستی ی فمینیست اجازه بدهیم همه 

ی اشکال ستم هستند؟ اگر نیستند،  داری و همه اسخ دهند: آیا مخالف حذف روابط طبقاتی، از جمله سرمایه پ 

باید روشن و مستقیم بگویند که نیستند و به دنبال به انحصار در آوردن ایده عدالت اجتماعی نباشند، چرا که  

شان، هم در  و سیاست هویتی   کنند ی م تر از چیزی است که تصور  آن »اجتماعی« در این ایده، بسیار وسیع 

حاضرند به آن صحه گذارند؛ چرا که چنین سیاستی از مشغولیت  چه  آن   نظریه و هم در عمل، بسیار محدودتر از 

. اگر هستند، باید توضیح دهند که ارتباط علی میان استثمار طبقاتی و  زند ی م جدی با موضوع طبقه سر باز  

به    خواهند ی م ، که آیا به اولویت استثمار طبقاتی معتقدند یا خیر و چگونه  نند ی ب ی م ستم اجتماعی را چگونه  

 دستور کاِر سیاسی مبنی بر فراروی از استثمار و ستم جامه عمل بپوشانند.  

ای است که برای حقوق دموکراتیک، از جمله حقوق  ی طبقاتی )سیاست مارکسیستی( پروژه پروژه   که یی جا ازآن 

که  این  به   با توجه ، و کند ی م ی اشکال آن مبارزه الغای طبقه در همه  چنین هم ستم و   دموکراتیک مردم تحت 
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سیاست هویتی چنین است که هست )یعنی سیاستی مبتنی بر به رسمیت شناختن و غیره برای گروهی خاص،  

و زیرگروهی خاص، و زیر زیرگروهی خاص و خالصه »اشخاص« الی آخر(، پس روشن است که سیاست  

سیاست هویتی موافق این حرف نخواهند بود. آنان    داران طرف   قطعًای بر سیاست هویتی ارجح است.  طبقات 

موافق نخواهند بود که مارکسیسم زمین تا آسمان با سیاست هویتی، با سیاست ضد ستمی که با طبقه بیگانه  

مارکسیستی به چنین    [ تفاوت دارد. پاسخ 97گزینِی پروژه طبقاتی است] تضعیف و جای   عمومًااست و هدفش  

 [ 98اش داد:] افرادی همان پاسخی است که مارکس به منتقدان بالفعل و بالقوه 

افکار   اصطالح به های  داوری ی پیش ، اما درباره کنم ی م علمی استقبال    واقعًا»من از هر داوری برخاسته از نقد  

ام، امروز نیز مانند گذشته کالم آن مرد بزرگ فلورانسی را چراغ راه  عمومی، که هرگز در برابر آن تسلیم نشده 

 بگویند!«   خواهند ی م خود قرار خواهم داد: راه خود را پی گیر و بگذار مردم هرچه  

 پیوست شماره یک 

 فرمول سیاست هویتی 

به اجزایی جدا از هم  عینی ببینیم که سیاست هویتی چطور جامعه را به شکلی مخرب    صورت به جالب است  

 . برای این کار کمی جبر الزم است.  کند ی م تقسیم  

تعداد    rهای ممکن از  اینجا یک فرمول جبری برای ترکیب داریم. این فرمول به ما امکان یافتن تعداد ترکیب 

باشیم(. مثل    ا ی اش   قرارگرفتن )بدون آنکه نگران ترتیِب    دهد ی م را    ا ی اش تعدادی از    nای  شی از میان مجموعه 

.  n  ،15است و    r 2جا  توان درآورد. در این نفره می  2نفره چند گروه   15این است که بپرسیم از میان گروهی  

اند، چه تعداد  شده نوع از افرادی که بر اساس هویتشان تعریف   15که بپرسیم از میان جمعیتی متشکل از  یا این 

 انتخاب کرد.   توان ی م مرد سفیدپوست و مرد مسیحی(    مثاًلهویت )  2گروه متشکل از افرادی با  

 فرمول این است: 

n!  

_________  

r! (n -r)! 

با تعداد کل    nدر این فرمول   های  ما یعنی تعداد کل هویت   موردبحث )که در موضوع    ا ی اش مساوی است 

)که نماد   ! ( و 2ها )که در مثال ما مساوی است با های میان هویت مساوی است با تعداد ترکیب  rموجود( و 

مساوی   3فاکتوریل    مثاًلیک عدد صحیح با تمام اعداد صحیح زیر آن است )   ضرب حاصل فاکتوریل است(  

 ( 3× 2× 1= 6است با  
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: سفیدپوست، بزرگسال،  م ی کن ی م را انتخاب    گر ستم ی  بازگردیم. این گروه از افراد از دسته به ستون دوم جدول  

بدانیم که چه تعداد گروه متشکل از افرادی با    م ی خواه ی م .  n= 6خواه و سالم. پس  مرد، مسیحی، دگرجنس 

های متشکل از افرادی با  گروه . تعداد  6[÷! 2!  ( 6- 2]!) = 15هویت ممکن است. بر اساس فرمولمان،   2حداقل  

 تاست.   15هویت،   2حداقل  

گروه.   63هویت باشد، چند گروه خواهیم داشت؟   6یا چند هویت، حداکثر تا    1حال اگر فرد مجاز به داشتن  

دیده انتخاب  پوست، زن و غیره( از گروه ستم سیاه   مثاًلهویت )  5اگر    متفاوت خواهیم داشت.   گر ستم گروه   63

این  اجازه دهیم بعضی گروه و    گروه دیگر خواهیم داشت   63جا هم  کنیم،  باشند و هم    گر ستم ها هم  اگر 

البته سیاست  دیده، گروه ستم  اما  این است.  بسیار دیگری خواهیم داشت. جبِر سیاست هویتی  های هویتی 

 [ 99] . نامد اری برای ستم، برساخت اجتماعی و فاقد هرگونه عینیت می هویتی خوِد جبر را نیز ابز 
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 ها یادداشت 
»سیاست مبتنی بر هویت«، »سیاست هویتی« یا »سیاست هویت«    Identity Politicsهای اخیر واژه  در سال   [. 1]

که در این  جایی ، با این حال ازآن هاستترجمه شده است. معتقدم »سیاست مبتنی بر هویت« گویاتر از همه دیگر ترجمه 
ی«  شود، از واژه »سیاست هویتمتن این نوع سیاست در نسبت و تقابلش با سیاست مارکسیستی و طبقاتی بررسی می 

 ـ مترجم  کنم تا درک نسبت آن با »سیاست طبقاتی« تسهیل گردداستفاده می 

[2]. common ground   

[3]. Lancaster, R. 2017. ‘Identity politics can only get us so far’. Jacobin. 

Retrieved from:  

https://www.jacobinmag.com/2017/08/identity-politics-gay-rights-

neoliberalism-stonewall-feminism-race  

[4]. Kruks, S. 2001. Retrieving Experience: Subjectivity and Recognition in 

Feminist Politics. Ithaca: Cornel University press.  

https://digitalcommons.fiu.edu/classracecorporatepower/
https://www.jacobinmag.com/2017/08/identity-politics-gay-rights-neoliberalism-stonewall-feminism-race
https://www.jacobinmag.com/2017/08/identity-politics-gay-rights-neoliberalism-stonewall-feminism-race
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دونا برزیل در تحلیل خود از نامزدی ناموفق هیالری کلینتون در آخرین انتخابات فدرال ایاالت متحده آمریکا اشاره   [. 5]
اند. »آنان معتقد بودند که هیالری بیش  نش در دانشگاه جورج تاون بسیار از سیاست هویتی گریزان کند که دانشجویامی

شان وقت گذاشته و در عوض برای جذب مردم بر اساس  از حد برای جذب مردم بر اساس نژاد، جنسیت یا گرایش جنسی 
بری درآمدها و تغییرات اقلیمی«. نگاه کنید  نابرا  چون همهایی  های واقعیشان همت چندانی به خرج نداده؛ دغدغه دغدغه 

 به:

Harrop, F. 2019. ‘Identity politics are a dead end’. RealClear Politics; 

https://www.realclearpolitics.com/articles/2019/10/22/identity_politics_are_a_d

ead_end_141552.html  

کند تمایز اساسی در جامعه نه تمایزی طبقاتی، که تمایز میان زنان  فردی به مخالفت با زنی برخیزد که ادعا می   اگر   [. 6]
اش  ایده مثابه فردی است که و مردان است، مخالفت فرد علیه این زن به دلیل زن بودنش نیست، بلکه مخالفت با وی به 

ها و منافع طبقاتی پیوندهایی  میان ایده  امل مردان( ندارد. قطعاًکارگر )هم شامل زنان و هم ش  یربطی به منافع طبقه 
 رجوع کنید به:   همحکم برقرار است. در این بار

Das, R. 2019a. ‘Revolutionary theory, academia and Marxist political parties’, 

Links: International Journal of Socialist Renewal; 

http://links.org.au/revolutionary-theory-academia-marxist-political-parties  

[7]. Michel Foucault, Ernesto Laclau and Chantal Mouffe 

از نظر آنان امر سیاسی مستقل از امر اقتصادی، روابط غیرطبقاتی مستقل از روابط طبقاتی و بنابراین مبارزه با ستم و  
 اند. بنگرید به: مبارزه طبقاتی، مبارزاتی مجزا از هم

Wood, E. 1990. The retreat from class. London: Verso.  

 کند قدرت علیی خود و دیگران فکر و احساس می فرد دربارهچه  آن   سوبژکتیویته به معنای این اعتقاد است که [.8]
 . بسیار عظیمی دارد

 شود. اجتماعی تلقی می این افراد بعضی اوقات به اشتباه چپ معرفی شده و فعالیتشان در راستای عدالت [. 9]

[10]. Crenshaw, K. 1989. ‘Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A 

Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and 

Antiracist Politics.’ University of Chicago Legal Forum: Vol. 1989 , Article 8. 

Available at: https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8   

  جا یم دید، مفهوم طبقه در این طور که در ادامه متن خواهگنجانند اما، همان گاهی طبقه را هم در این ماتریس می [.  11]
 . شودمی اش تهی از محتوای واقعی کامالً 

https://www.realclearpolitics.com/articles/2019/10/22/identity_politics_are_a_dead_end_141552.html
https://www.realclearpolitics.com/articles/2019/10/22/identity_politics_are_a_dead_end_141552.html
http://links.org.au/revolutionary-theory-academia-marxist-political-parties
https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8
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های دیگر نیز از او تاثیرپذیرفته  هایی از این ماتریس به عینه در شکلی که آدامز تعریف کرده پیاده شده، بخش بخش [.  12]
 است. نگاه کنید به:  

Adams, M., Bell, L. A., and Griffin, P. eds. 2007. Teaching for diversity and 

social justice (2nd ed.). London: Routledge/Taylor & Francis. 

 برای اطالعات بیشتر در مورد تبعیض علیه کودکان نگاه کنید به: [. 13]

Young-Bruehl, Y. 2012. Childism: Confronting Prejudice Against Children. New 

Haven: Yale University Press. 

فرض کردن اندیشه است؛ بسیاری بر    اییابد. یکی از این اشکال منطقه گرایی در اشکال متفاوتی بروز می منطقه [.  14]
یافته  های او و مارکسیسم نیز لزوما اروپامحور بوده و به جهان کمترتوسعه این باورند که مارکس اروپایی بود و بنابراین ایده 

 رجوع کنید به: مثالً   ی این نگاهشود. درباره مربوط نمی 

Chibber, V. 2013. Postcolonial theory and the spectre of capital. London: Verso. 

تری  یافته )حداقل از نظر فرهنگی( با دیده مثبت منفی و به کشورهای کمترتوسعه کامالً    ایبرخی حتی به اروپا به دیده 
پست  می امورخارجه  »وزارت  را  آن  ایگلتون  که  است  پسااستعماری  جریان  به  عموما مخصوص  نگاه  نوع  این  نگرند. 

هایی از مارکس«( با این حال باید توجه داشت که بسیاری در  کتاب »پرسش   10د )رجوع کنید به فصل  مدرنیسم« مینام
ایده  اروپایی  میگیرند.سنت  نادیده  را  جهانی  جنوب  فکری  برای  چه  آن   های  محدود  تالشی  نه  است،  ضروری 

تبر از تمام نقاط جهان باید مورد توجه  های معهاست: ایده »استعمارزدایی«، که رویکردی انترناسیونالیستی نسبت به ایده
ها از نظر جغرافیایی ممکن است تاثیراتی بر  آگاه باشیم که خاستگاه ایده کامالً    قرار گیرند، در حالی که باید به این نکته

زم باشد  رسند، شاید الها به جایی دیگر میهنگامی که این ایده   چنین هم ها گذاشته باشد، گاه مثبت و گاه منفی.  آن ایده 
 که با توجه به شرایط محیط جدید بازبینی شده و تغییراتی یابند. 

و تعامل میان نژاد و    (G)، جنسیت  (R)حاصل جمع تأثیرات نژاد    (S)شود  به بیان دیگر رنجی که او متحمل می [.  15]
 S=R+G+R*Gجنسیت است: 

های اجتماعی متفاوتی است )مثال زنان و مردان، نژادهای  کارگر متشکل از گروه  یدر کشوری مشخص، طبقه [.  16]
 ها مورد استثمار قرار گیرند. مختلف( که بعضی از آنان ممکن است کمی بیش از دیگر گروه

[17]. Cassell, J. 2017. ‘Marxism vs Intersectionality’ 

http://marxist.ca/article/marxism-vs-intersectionality   

ایت نقد اقتصاد  نیکزاد زنگنه در س  یتر با عنوان »مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی« به ترجمه این مقاله پیش ]مترجم:  
 سیاسی منتشر شده است: 

http://marxist.ca/article/marxism-vs-intersectionality
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https://pecritique.com/2018/12/03  [ 

گزینه، یکی    71ی موفق فیسبوک در آمریکا، کاربران فیسبوک در بریتانیا نیز اکنون میتوانند از میان پس از تجربه [. 18]
 ؛ از جمله آسکشوال، چندجنسیتی و جنسیت سوم. بنگرید به:عنوان جنسیت خود انتخاب کنندرا به

Williams, R. 2014. Facebook’s 71 gender options come to UK users. The 

Telegraph. Retrieved from: 

https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10930654/Facebooks-71-

gender-options-come-to-UK-users.html  

 ی اینترسکشنالیتی: درباره   Science and Society (2018)نامه بنگرید به ویژه [. 19]

Science and Society 2018. Symposium on intersectionality. Vol. 82, No. 2, 248–

291   

گوید: »گوهر انسان انتزاعِ ذاتیِ هر فرد نیست، بلکه مجموع  (، تز ششم می 1845مارکس در »تزهای فویرباخ« )  [. 20]
 روابط اجتماعی است.« 

Marx, K. 1845. Theses on Feuerbach. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm   

 رجوع کنید به:   [. 21]

Hill-Collins, P. (1990). Black Feminist thought in the Matrix of Domination. In 

P. H. Collins (Ed.), Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and 

Politics of Empowerment (pp. 221-238). Boston: Unwin Hyman. 

[22]. Situated knowledge 

گرایی( و  توسط دونا هاراوی، فمینیست آمریکایی در تقابل با مفاهیم ابژکتیویته )عینیت   1988این واژه در سال  ]مترجم:  
   .[ ای غالب در گفتمان فمینیستی تبدیل شدگرایی مطرح شده و از آن پس به واژهنسبی

[23]. Subjugated knowledge 

میکند. او معتقد است وقتی شیوه فکر کردن و فهم ما »موضوع«  فوکو از مفهومی به نام دانش تحت انقیاد استفاده  ]مترجم:  
از گفتمان جریان اصلی کنار گذاشته می فرهنگ مسلط می  کتاب قدرت/دانش    82شود. او در صفحه  شود، این دانش 

 نویسد: ( می 1980)

های سطحی، که در  انشاعتبار شده چون کافی نبوده را فهمید: دبا دانش تحت انقیاد میشود کل مجموعه دانشی که بی »
از خالل ظهور مجدد    ...تر از سطح مورد نیاز شناخت یا علمی بودن مراتب دانش قرار میگیرند، جایی پایین پایین سلسله 

که شامل آن چیزی است که من  ... های نابسنده و حتی مستقیما از رده خارج شدههای سطح پایین، این دانش این دانش 

https://pecritique.com/2018/12/03
https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10930654/Facebooks-71-gender-options-come-to-UK-users.html
https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/10930654/Facebooks-71-gender-options-come-to-UK-users.html
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/theses/theses.htm
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نامم و از این رو بسیار متفاوت از عقل سلیم است اما در عین حال دانشی است مشخص،  ی ( مpopularدانش عامیانه )
ای است که با هر چیزی که  ای، دانش متفاوتی که قادر به وحدت نیست و نیروی خود را مدیون سختگیری محلی، منطقه 

می  مخالفت  کرده  احاطه  را  دانش آن  همین  دانش،  این  دوباره  پیدایش  از خالل  عامهکند.  و  محلی  همین  های  پسند، 
 « تواند کار خود را انجام دهد.های از رده خارج شده است که نقد می دانش 

های تحت  نویسند: »زمانی که فوکو مفهوم »دانش باره می   ( و سوزان گودوین دراینCarol Bacchiکرول بکی )
ی  تر درباره شناختی. نگرانی او بیش ادعای معرفت ها داشت، نه یک  ی دانش انقیاد« را مطرح کرد، یک ادعای سیاسی درباره 

عنوان  های تحت سلطه«. او نگرانی خاص خود را در توضیح تبارشناسی به سودمندی تاکتیکی بود تا محتوای »دانش 
 نوعی نقد روشن کرد: 

ها که  أثیرات آن دانش ها یا مفاهیم یک علم، بلکه با تهایی هستیم که عمدتاً نه با محتواها، روشما نگران طغیان دانش »
 د...« یافته در جامعه مرتبطند، مخالفنبا نهادها و عملکردهای گفتمان علمی سازمان 

 تر بنگرید به: برای مطالعه بیش 

https://brill.com/display/book/9789087907808/BP000005.xml  

https://carolbacchi.com/2018/09/03/situated-knowledges-or-subjugated-

knowledges/  [ 

در »لودویگ فوئرباخ و پایان  در اکثر موارد، حقیقت مطلقی در کار نیست. پس انتقاد کالینز به چه معناست؟ انگلس    [. 24]
گاه با  که هیچ گوید: »حقیقت، از سطوح پایین دانش به سطوح باال و باالتر میرسد، بدون آن می فلسفه کالسیک آلمان«  

 ای برسد که دیگر نتواند باالتر رود«. نگاه کنید به: قطه گوییم به نکشف آن چیزی که به آن حقیقت مطلق می 

Engels, F. 1886. Ludwig Feuerbach and the end of classical German Philosophy, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1886/ludwig-feuerbach/ch01.htm  

حقیقت نسبی است، اما این نسبیت نیز نسبی است، مطلق نیست. فقط به این دلیل که )تقریباً( هیچ چیز مطلقی وجود  
مختلف همگی به یک اندازه و به اندازه  های هویتی  های گروه توان گفت که هر چیزی ممکن است، که دیدگاه ندارد نمی 

گوید،  ( می 1977:167) طور که ماندل کنند که، همان های طبقاتی معتبرند. در واقع ذهنیت گرایان فراموش می دیدگاه 
گرایانِ فعال در پروژه سیاست  »نسبیت مقوالت تنها نسبیتی جزئی است و نه نسبیت مطلق«. این در مورد همه آن ذهنیت 

 کند.  می  هویتی صدق 

[25]. Engels, F. 1883. Speech at the Grave of Karl Marx. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/death/burial.htm 

ی حاکم است و بنابراین از این  هر دیدگاه یا عملی که مدعی کنار گذاشتن طبقه باشد، در خدمت حمایت از طبقه   [. 26]
می  وقتی  است.  طبقاتی  سیاستی  و  طبقاتی  دیدگاهی  اشاره نظر  است،  طبقه  بدون  سیاست  هویتی  سیاست  به  گویم  ام 

 گیرد.  گونه ثروت و دارایی را نادیده می است که این سیاست منافع و مبارزات طبقه فاقد هر  هایی شکل 

https://brill.com/display/book/9789087907808/BP000005.xml
https://carolbacchi.com/2018/09/03/situated-knowledges-or-subjugated-knowledges/
https://carolbacchi.com/2018/09/03/situated-knowledges-or-subjugated-knowledges/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1886/ludwig-feuerbach/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/death/burial.htm
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در مورد بدن بسیار است. با این حال، به قول    پردازان فرهنگی، از جمله همدالن با سیاست هویتی بحث میان نظریه  [. 27]
 زده«. بنگرید به: تری ایگلتون، برای آنان منظور از بدن »بدن اروتیک است، نه بدن قحطی 

Eagleton, T. 2003. After theory. London: Penguin.  

 [ اهلل سلیمان در نشر افراز به چاپ رسیده است.این کتاب با عنوان »پس از نظریه« با ترجمه سیف ]مترجم: 

[28]. Giminez, M. 2018. Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction: 

Marxist Feminist Essays.  Leiden: Brill.  

[29]. Class-fractional 

های پوپولیستی  ]مترجم: نویسنده از این واژه در دیگر آثار خود نیز بهره جسته است و از آن در اشاره به رویزیونیست
یابی  های مبتنی بر سامان نهایت »طبقه« ریز و درشت در یک جامعه، سیاست و جنبش استفاده میکند که با تعریف بی 

 جا: های راجو داس در این باره رجوع کنید به یکی از مقاله شتر در این برند. برای مطالعه بی کارگر را زیر سوال می  یطبقه

 https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/03098168221139287  ] 

[30]. IMT (International Marxist Tendency). 2018. ‘Marxism vs identity 

politics’. In defence of Marxism. Retrieved from:  
https://www.marxist.com/marxist-theory-and-the-struggle-against-alien-class-

ideas.htm  

اند و نه پوست؛ یعنی، حداقل در  های جمعی مانند پیراهن است هویتی »اکثر هویت گوید: در قلمرو سیهابسبام می   [. 31]
هایمان باب است، اما  کاری در بدن که در حال حاضر دست ناپذیر. باوجود این ساحت تئوری، اختیاری هستند و نه اجتناب 

های  ها یا تفاوت ی شباهتپایه های هویتی بر  کردن دست. اکثر گروه تر است تا عوض کردن پیراهن راحتهمچنان عوض 
ی جامعه که »طبیعی« هستند. قطعاً  اند ادعا کنند که نه برساخته ها مایل ی آن اند، اگرچه همه جسمی عینی ایجاد نشده 

 های قومی چنین ادعایی دارند«. همه گروه 

ها  توان آن می   چنینهماند و  تعویض دیگر قابل لباس با هم   چونهم ها  که در زندگی واقعی هویت دهد: »دوم این او ادامه می
این  نه  پوشید،  ترکیبی  به شکل  منحصربه را  و که  باشند  همان مثالً    فرد  چراکه،  باشند.  بدن چسبیده  هر  به  از  که  طور 

تواند مگر با  ای پیداست، هیچ انسانی یک و تنها یک هویت ندارد. انسان حتی در امور بوروکراتیک هم نمی نظرسنجی 
ی هایی که همه گیرد که فقط یکی از بسیار هویتهای بسیار توصیف شود. اما سیاست هویت فرض می ویژگی ترکیبی از  

کند، یا حداقل بر آن مسلط است؛ اگر فمینیست هستید، زن بودن،  ما داریم، همانی است که نگاه سیاسی ما را تعیین می 
ناسیونالیست کاتاالن هستید، کاتاالن بودن، و اگر در    گرای انتریمی هستید، پروتستان بودن، اگر یکاگر یک اتحادیه 

گرا بودن. و البته فرض دیگر این سیاست این است که باید از شر دیگران  هستید، همجنس   گرایان سهیم جنسجنبش هم 
 بنگرید به:  هم خالص شوید چرا که با خود »واقعی« شما سر ناسازگاری دارند.« 

https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/03098168221139287
https://www.marxist.com/marxist-theory-and-the-struggle-against-alien-class-ideas.htm
https://www.marxist.com/marxist-theory-and-the-struggle-against-alien-class-ideas.htm
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Hobsbawm, E. 1996. ‘Identity politics and the left’. Sociologia Critica, 

https://dedona.wordpress.com/2018/07/24/eric-hobsbawm-identity-politics-and-

the-left-conferencia-en-institute-of-education-london-2-may-1996/  

دسترسی  اریک هابسبام با عنوان »چپ و سیاست هویت« با ترجمه ارغوان فراهانی در سایت نقد قابل   ی ]مترجم: این مقاله 
 [   35B-https://wp.me/p9vUft  است: 

ی  گذارد یک چیز است، اما اینکه به تجربه مورد جهان تاثیر می ی شخصی ما بر دیدگاهمان در  که بگوییم تجربه این   [. 32]
 مان از جامعه اولویت بدهیم چیز دیگری است.  شخصی در ساخت درک 

مان  دهند که به شکلی مداوم برای رهایی دانیم که تنها کسانی که در حدی به ما اهمیت می گوید: »می آیزنشتاین می   [. 33]
مان نشات میگیرد؛ عشقی که به ما  ست ما از عشقی سالم به خودمان، خواهران و جامعه تالش کنند خودمان هستیم. سیا 

رود ]در مفهوم سیاست هویتی تجسد یافته  رخصت میدهد به مبارزه و کار ادامه دهیم. این تمرکز بر ستمی که بر ما می 
یت خود ما برمیخیزد و این در تقابل با  ها مستقیما از هوترین سیاست ترین و رادیکال است[. ما بر این باوریم که عمیق

 : مانیفست »گروه رودخانه کومباهی« در رجوع کنید به   تالش برای پایان دادن به ستم بر دیگری است«. 

Eisenstein, Z. R. 1978. The Combahee River collective statement. Retrieved 

from: http://circuitous.org/scraps/combahee.html   

به قول شارون اسمیت: »فرض اصلی در نظریه سیاست هویتی این است که تنها کسانی که شکل خاصی از ستم را تجربه  
بخشی از مشکل است و بنابراین نمیتواند بخشی از  کنند قادر به مبارزه با آن هستند، که به طور کلی هر کس دیگری  می
خواهان از  برند، همه دگرجنس حل باشد. معنی واقعی چنین تفکری این است که همه مردان از ستم بر زنان سود می راه

 گرایان و همه سفیدپوستان از نژادپرستی«. رجوع کنید به: جنس ستم بر هم 

Smith, M. 2018. Invisible Leviathan:Marx's Law of Value in the Twilight of 

Capitalism. Leiden: Brill.   

 هایی شکل دهند. البته که شاید گاهی با هم ائتالف  .[. 34]

بل هوکس میگوید: »به نظرم شبیه یک خانه است؛ پی و اساس بنا میان افراد یکی است، اما این پی ساخته شده    [. 35]
ایدئولوژیکی است که م باورهای  )نقل قول در:  ها شکل می فاهیم سلطه حول آن از   .Adams, C. 2018گیرد« 

Neither man nor beast. London: Bloomsbury. سازی یعنی  مندتوان گوید: »( پاتریشیا هیل کولینز می
 بخشد.« زدایی از افراد را تداوم می انگاری و انسان که شیرد هر بعدی از دانش )خواه شخصی، خواه فرهنگی و خواه نهادی(  

[36]. Political correctness 

های  نزاکت سیاسی ترجمه شده است، به طور کلی به معنای رعایت احترام تمامی گروه  چنینهم این کلمه که  ]مترجم:  
ماعی در گفتار و رفتار و تالش برای خودداری از به کار بردن عباراتی است که ممکن است توهین به گروهی خاص  اجت

https://dedona.wordpress.com/2018/07/24/eric-hobsbawm-identity-politics-and-the-left-conferencia-en-institute-of-education-london-2-may-1996/
https://dedona.wordpress.com/2018/07/24/eric-hobsbawm-identity-politics-and-the-left-conferencia-en-institute-of-education-london-2-may-1996/
https://wp.me/p9vUft-35B
http://circuitous.org/scraps/combahee.html
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های سیاسی به کار میرود، هرچند در سطح فردی نیز  ها و شخصیتتلقی شود. این کلمه عموما در رابطه با زبان رسانه 
 [ کاربرد دارد.

)روابط   روابط اجتماعی شناسانه الیه الیه است و در آن ای زندگی میکنیم که از نظر هستی به هر حال ما در جامعه  [. 37]
دارند که افراد متفاوت آن را به اشکالی متفاوت درک  نتایجی  کنند که  را ایجاد می سازوکارهایی  تولید و بازتولید و غیره(  

 بنگرید به: کنند. تجربه می و 

Callinicos, A. 2006. Resources of critique. Cambridge: Polity Press.ch. 5. 

[38]. Eagleton, T. 2011. Why Marx was right? New Haven: Yale University. p. 

171. 

هایی از مارکس« به ترجمه رحمان بوذری و صالح نجفی توسط نشر هرمس منتشر  این کتاب با عنوان »پرسش]مترجم: 
 [ است.شده 

از طریق توانایی ما برای همدلی )حداقل با اکثریت قریب به اتفاق مردم که استثمارگر نیستند(    چنینهمو دانش ما    [. 39]
تواند افراد را به طور  جویند و این ایده می ها از رنج دوری می شکل میگیرد؛ این ایده درست وجود دارد که همه انسان 

برند. لزومی ندارد که حتما از یک پلیس کتک  له آنهایی را که در حال حاضر رنج نمی متقابل به هم پیوند دهد، از جم 
توانم بخورم تا بفهمم کتک خوردن آزاردهنده است و بنابراین باید برای جلوگیری از کتک خوردن دیگران هر کاری می 

 انجام دهم.  

[40]. mob lynching 

رود که عموما علیه شخص یا گروهی خاص توسط گروهی  هایی به کار می ها و قتل خشونتاین کلمه در اشاره به  ]مترجم:  
هایی بسیار باالست. شکنجه و قتل افراد یا  پذیرد. در هند آمار چنین خشونتهای عموما مذهبی صورت می دیگر با انگیزه 

 [ شود.ی ایاالت محسوب م اری از ترین جرایم در بسیشوند از عمده هایی که متهم به توهین به مقدسات می گروه 

[41]. Citizenship Amendment Act (2019) 

تاریخ  ]مترجم:   به  هند  مجلس  مصوب  و    2019دسامبر    11قانون  افغانستانی  پاکستانی،  شهروندان  آن  اساس  بر  که 
غیره( اگر قبل از  های مذهبیِ تحت پیگرد و آزار، )از جمله هندو، بودایی، مسیحی، سیک و  بنگالدشیِ متعلق به اقلیت 

وارد هند شده بودند میتوانستند به تابعیت هند درآیند. مسلمانان مشمول این قانون نشدند. این اولین بار بود    2014سال  
که قانونی رسمی در هند مسلمانان را بر اساس دینشان از تابعیت هندی محروم میکرد. در پی تصویب این قانون در  

 [ عتراضاتی گسترده شکل گرفت.سرتاسر هند و دیگر کشورها ا

درصدِ برتر جامعه ثروت خود را با    1در میان جوامع بومی استرالیا،    2012تا    1991ها  جالب است که در بازه سال  [. 42]
ها در هند در همین بازه زمانی ثروت  درصدِ برترِ جامعه دالیت   1درصد رساندند، در حالی که    19.5درصد افزایش به    4.4

 درصد افزایش دادند.  14.4درصد افزایش به    2.5با خود را 
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هدف سیاست هویتی مبارزه برای اصالحات است. طرفداران سیاست هویتی و هر کس دیگری که فقط و فقط    [. 43]
کنند که، به قول لنین: »موثرترین راه برای تضمین اصالحات واقعی، دنبال  برای اصالحات مبارزه میکند فراموش می 

های مبارزه طبقاتی انقالبی است. در واقع اصالحات در نتیجه مبارزه طبقاتی انقالبی، در نتیجه استقاللش،  ک کردن تاکتی
اند ... اصالحات فقط  اند، همیشه مبهمآید. اصالحات همیشه کاذب ای و استواری آن به دست می در نتیجه قدرت توده 

 رجوع کنید به: اند که با مبارزه طبقاتی در نسبت باشند.«  وقتی واقعی 

Lenin, 1906. Once again about the Duma Cabinet. Marxists.org. Retrieved from: 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/jun/28.htm  

[44]. Cassel, 2017 

 همان  [. 45]

های پایین چندان کاری  پوست یا سیاستمداران متعلق به کاست حتی در این صورت نیز میدانیم که شهرداران سیاه  [. 46]
 دهند.  هایی پایینی انجام نمی پوستان یا کاست برای بهبود شرایط سیاه 

 همان  [. 47]

[47]. IMT, 2018 

[48]. Trotsky, L. 2008. The History of the Russian revolution. Chicago: 

Haymarket. 

 [ کتاب »تاریخ انقالب روسیه« اثر تروتسکی با ترجمه سعید باستانی در نشر نیلوفر به چاپ رسیده است. ]مترجم:

 تر در این مورد رجوع کنید به دو متن از نگارنده: برای مطالعه بیش  . [49]

Das, R. 2019 ‘Politics of Marx as Non-sectarian Revolutionary Class Politics: 

An Interpretation in the Context of the 20th and 21st Centuries,’ Class, Race 

and Corporate Power: Vol. 7 : Iss. 1 , Article 8. DOI: 

10.25148/CRCP.7.1.008319 Available at: 

https://digitalcommons.fiu.edu/classracecorporatepower/vol7/iss1/8  

 و

Das, R. 2017. Marxist class theory for a skeptical world. Leiden: Brill. ch. 11 a. 

12. 

 ر سیاست مارکسیستی هستند.  ترین اصطالحات دلمات ایتالیک در این پاراگراف از جمله مهمک . [50]

 نگاه کنید به:  . [51]

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/jun/28.htm
https://digitalcommons.fiu.edu/classracecorporatepower/vol7/iss1/8
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Das, R. 2017. Marxist class theory for a skeptical world. Leiden: Brill. Chapter 

5.  Ollman, B. 2003. Dance of the Dialectic: Steps in Marx's Method. Urbana: 

University of Illinois Press.  Timpanaro, S. 1975. On materialism. London: Verso. 

این می   . [52] روابط طبقاتی و سازوکارهای سرمایه توان گفت که  این موارد است: سازوکارهای  به ها شامل  مثابه داری 
رابطه طبقاتی، سازوکارهای سرمایه  از  )یعنی سرمایهشکلی  از رشد خود  مرحله مشخصی  در  توسعه داری  و  داری  یافته 

داری به شکل خاصی که در زمان و مکانی مشخص عمل میکند  داری( و سازوکارهای سرمایه مثابه سرمایه یالیسم به امپر
 و متاثر است از روابط تولید و مبادله غیرطبقاتی و روابط ستم. 

[1]. Das, R. 2017. 

بنگرید به توضیح مارکس در این باره: در »سرمایه )جلد اول(« ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگاه )چاپ    ]مترجم:   . [54]
 :[( 673، ص23( فصل 1386یکم:  

های منفرد، یعنی در مقابل وازنشی که اجرای  ی اجتماعی و تبدیل آن به سرمایه »در مقابل این پراکندگی کل سرمایه  
ی وسائل  ساده  ها دیگر به معنای تراکمکند. جذب سرمایه ها عمل می معکوس جذب آن کند، اثر  دور می   دیگر یک آن را از  

اند،  تر تشکیل شده هایی است که پیش شود نیست. تراکم سرمایه تلقی می   سانیکتولید و سلطه بر کار که با انباشت  
های کوچک  یل بسیاری از سرمایه دار است، تبددار توسط سرمایه هاست، سلب مالکیت سرمایه نابودی استقالل فردی آن 

ی  تر است. این فرایند از این لحاظ با فرایند نخست تفاوت دارد که مستلزم تغییری در بازنوزیع سرمایه به چند سرمایه بزرگ 
از پیش موجود و در حال کار است. بنابراین، میدان عمل آن با رشد مطلق ثروت اجتماعی، یا به بیان دیگر با مرزهای  

ان نمی مطلق  محدود  می باشت  گرد  عظیمی  مقدار  به  واحد  دست شخصی  در  که  دلیل  این  به  سرمایه  چون  شود.  آید 
اند. این تمرکز به معنای اخص کلمه است که از انباشت و تراکم  های بسیاری در مکان دیگری آن را از کف داده دست

 متمایز است.« 

بگیران و مزدبگیرانِ فاقد دارایی در محل کار. نتیجه  ثمره کار حقوق این به زبان ساده یعنی تصاحب بخش اعظم    . [55]
 نیز کافی نیست. های مورد نیاز برای گذران زندگی عموما این است که دستمزد آنان برای پوشش هزینه 

 متعلق  های بزرگِ یافته توسط شرکتشامل استثمار اقتصادی کارگران و تولیدکنندگان خرد در کشورهای کمترتوسعه   . [56]
دولت  کمک  به  ثروتمند،  کشورهای  سیاسی  مندقدرت های  به  انقیاد  و  کشورها  این  کشورهای  -نظامی  فرهنگی 

 یافته. کمترتوسعه 

[1] Das, R. 2019a. ‘Revolutionary theory, academia and Marxist political 

parties’,chapter 9. Links: International Journal of Socialist Renewal; 

http://links.org.au/revolutionary-theory-academia-marxist-political-parties   

 [ ترین اقشار در نظام کاستی هند هستند.شدند، پایین لمس« نامیده می »غیرقابل ها که پیشتر دالیت   :م]مترج . [58]

 نگاه کنید به:  . [59]

http://links.org.au/revolutionary-theory-academia-marxist-political-parties
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Sanghera, T. 2018. Daily wages in India doubled in 18 years, but wage 

inequalities grow. Indiaspend. Retrieved from: 

https://www.indiaspend.com/daily-wages-in-india-doubled-in-18-years-but-

wage-inequalities-grow-20098/   

روپیه حقوق میگیرد در    609ها  التحصیل ]یعنی با مدرک لیسانس[ به طور متوسط در همه بخش »یک زن فارغ  چنین هم
ها( و  های هند )دالیت ترین کاستروپیه درآمد دارد«. خانوارهای پایین   805حالی که مردی با مدرک لیسانس یا باالتر  

روپیه(    113.222کمتر از میانگین ملی درآمد خانوارها )یعنی  درصد درآمد دارند که    34و    21بومیان استرالیا به ترتیب  
های غیربرهمن  درصد باالتر از میانگین ملی و کاست  48ها  های باالیی، برهمن های متعلق به کاستاست. در میان گروه 

درصد کمتر از    7  ها درآمد ساالنه خانوارهای مسلماندرصد بیشتر درآمد دارند. به همین ترتیب، بنابر گزارش  45باالیی  
 میانگین ملی است.  

 نگاه کنید به:  . [60]

Ingraham, C. 2019. ‘A new explanation for the stubborn persistence of the 

racial wealth gap’. The Washington Post. Retrieved from: 

https://www.washingtonpost.com/us-policy/2019/03/14/new-explanation-

stubborn-persistence-racial-wealth-gap/?utm_term=.ae87021f3765   

 همان  . [61]

 رجوع کنید به:  . [62]

Das, R. 2017. Marxist class theory for a skeptical world. Leiden: Brill. 332-339 

 چنینهم و 

Giminez, M. 2018. Marx, Women, and Capitalist Social Reproduction: Marxist 

Feminist Essays. Leiden: Brill. 100. 

[63]. 1914. The right of nations to self-determination. Marxists.org. Retrieved 

from: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/self-det/ch05.htm  

 :  [برای دسترسی به ترجمه فارسی این متن تحت عنوان »حق ملل در تعیین سرنوشت خویش« رجوع کنید به]مترجم: 

http://lenin.public-archive.net/fa/L2242fa.html 

[64]. Eagleton, T. 2003 

[65]. Eagleton, T. 2011. Why Marx was right?. 2013 

https://www.indiaspend.com/daily-wages-in-india-doubled-in-18-years-but-wage-inequalities-grow-20098/
https://www.indiaspend.com/daily-wages-in-india-doubled-in-18-years-but-wage-inequalities-grow-20098/
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2019/03/14/new-explanation-stubborn-persistence-racial-wealth-gap/?utm_term=.ae87021f3765
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2019/03/14/new-explanation-stubborn-persistence-racial-wealth-gap/?utm_term=.ae87021f3765
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/self-det/ch05.htm
http://lenin.public-archive.net/fa/L2242fa.html
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داری  توان با این واقعیت توضیح داد که »سرمایه اینکه کار )نظری( اصلی مارکس کورجنسیتی است را تا حدی می  . [66]
 بنگرید به: ها، کورجنسیتی است«. نیز، حداقل در برخی از جنبه 

Brown, H. 2012. Marx on gender and the family: A critical study. Chicago: 

Haymarket. 

شود که بر تفکر شناختی اثرگذار است:  ی عاطفی )احساسات( هم می تجربه شامل تجربه بر اساس نوروساینس،    . [67]
ای از  اند و بنابراین هیچ ناحیه به هم تنیده کامالً    مغز »مغز تمایزی میان فکر و احساس قائل نیست. فکر و احساس در  

مغز نیست که منحصرا مختص به فکر یا منحصرا مختص به احساس باشد. این دو با هم ارتباط متقابل بسیاری دارند.«  
 بنگرید به: 

Davidson, R. 2019. ‘A Neuroscientist on Love and Learning’, 

https://onbeing.org/programs/richard-davidson-a-neuroscientist-on-love-and-

learning-feb2019/   

اش  داری و حامیان سیاسی و فکری است که ضدیتی شدید با سرمایه  هایی که میشود از این ایده کرد اینیکی از برداشت 
گوید: »دانش به مبارزه  تواند بر تفکر شناختی فرد اثرگذار باشد. ترونتی می می   ــ  ای از »نفرت طبقاتی« یعنی درجه  –

تواند  از اندازه نیز خود می مرتبط است. هر کسی که واقعا منتفر باشد، یعنی واقعا فهمیده!« )البته که احساسات منفی بیش  
 منفی باشد!(. نگاه کنید به: 

Tronti, M. 2019. Workers and Capital. London: Verso   

 تر درمورد خشونت علیه کودکان رجوع کنید به: برای مطالعه بیش  . [68]

Das, R. J. and Chen, A. 2019. ‘Towards a Theoretical Framework for 

understanding Violence Against  Child Labour’, World Review of Political 

Economy, vol. 10:2, 191-219   

های متعددِ تعمیق گرایشات فاشیستی در هند است. در کتاب جدیدم به تفصیل به  ستم بر مسلمانان یکی از جنبه  . [69]
 ام:این موضوع پرداخته 

Das, R. 2020. Critical Reflections on Economy and Politics in India: A Class 

Theory Perspective. Leiden: Brill.   

 بنگرید به: مثالً  باره منبع بسیار است.در این  . [70]

Roberts, M. and Carchedi, G. 2018. World in Crisis: a global analysis of Marx’s 

law of profitability. Chicago: Haymarket. 

 چنینهم و 

https://onbeing.org/programs/richard-davidson-a-neuroscientist-on-love-and-learning-feb2019/
https://onbeing.org/programs/richard-davidson-a-neuroscientist-on-love-and-learning-feb2019/
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Roberts, M. 2016. The Long Depression: Marxism and the Global Crisis of 

Capitalism. Chicago: Haymarket. 

[71]. Marx, K. 1844. Economic and philosophic manuscripts of 1844. 

Marxists.org. Retrieved from:  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/power.htm   

تضوی توسط نشر آشیان به انتشار رسیده  « با ترجمه حسن مر1844های اقتصادی و فلسفی نوشتهکتاب »دست :م]مترج
 [است.

ای سیاسی عموما ریشه در شرایط مادی دارد )مثال استثمار و مقاومت علیه آن(، اما این عمل یا ایده  عمل یا ایده   . [72]
باشد: شرایط  اش وجود نداشته  ممکن است در طول زمان تداوم یابد حتی اگر شرایط مادی آن دیگر )دقیقا( به شکل اصلی 

افتاده(  ای با اقتصاد عقب مادی خاصی که به ایجاد نظام کاستی در هند منجر شد )یعنی کنترل نابرابر بر زمین در جامعه 
چنان پایه  اکنون دیگر به همان شکل و با همان تاثیراتی که قبال بر زندگی افراد داشت موجود نیست، اما نظام کاستی هم 

 از جمله در شهرها است ها انسان، ستم بر میلیون 

این همان ایده »قانون رشد مرکب و نابرابر« تروتسکی است که در فصل اول کتاب »تاریخ انقالب روسیه« به آن   . [73]
 پرداخته است. 

پوستان یا مدیرعامالن زن و کارآفرینان زن و  داری سیاه ها یا سرمایهداری دالیت ی سرمایهی آن مباحث درباره همه   . [74]
شان دالیت یا  اش است چه سودی دارد که چندتایی یره را در نظر بگیرید. برای کسی که درگیر نان شب یا اجاره خانهغ

 دار، مدیر عامل، ژنرال ارتش، بوروکرات یا غیره شوند؟ پوست یا زن، سرمایه سیاه

اش ایجاد تفرقه،  میشگی داری حاصل شده است که هدف هاین وضعیت تا حدی به لطف عملکرد دولت سرمایه   . [75]
 داری است. سرکوب و خنثی کردن اپوزیسیون ضدسرمایه 

[76]. wage-fund 

 رجوع کنید به مارکس در »ایدئولوژی آلمان«:  . [77]

Marx, K. 1845. German Ideology. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-

ideology/ch01d.htm  

ادامه می   . [78] ی حاکم را به هیچ شکل دیگری  ین دلیل که طبقه دهد: »انقالب ضروری است، نه فقط به امارکس 
ی حاکم است تنها در خالل  ای که در حال ساقط کردن طبقه به این دلیل که طبقه   چنینهم نمیتوان ساقط کرد، بلکه  

تواند از شر کثافات همه اعصار گذشته خالص گشته و آماده بنیان نهادن جامعه نوین گردد«. به طور کلی  یک انقالب می 
یعنی عمل روزانه )تولید و بازتولید( و عمل    –ها، که در عمل  های جدید را عمدتا نه از خالل نبردِ میان ایدهم ایدهمرد

گوید: »عمل اجتماعی فرد به فعالیت او در عرصه  تر داشته باشیم. مائو می سازند. باید از عمل درکی گستردهمی   – سیاسی  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/power.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01d.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/german-ideology/ch01d.htm
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های علمی و هنری.  گیرد؛ مبارزه طبقاتی، زیست سیاسی، فعالیتتولید محدود نشده، بلکه اشکال بسیار دیگری به خود می 
های عملی زندگیِ جامعه مشارکت  عرصه   یموجودی اجتماعی در همه   یمثابهتوان گفت که انسان به به طور خالصه می 

 دارد.« رجوع کنید به: 

Mao Tse-Tung. 1937. ‘On practice: On the Relation Between Knowledge and 

Practice, Between  Knowing and Doing’. 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-

1/mswv1_16.htm   

های طبقاتی( مختلف است تا محل  از نظر مارکس و مارکسیسم، جامعه بیشتر عرصه نبردِ منافع مادی طبقات )و الیه 
ها چیره  های مربوط به منافع مادی مردم بر ذهنیت توده ویژه در محافل دانشگاهی(. اما هنگامی که ایدهها )به ورد ایده برخ

توانند به کاهش »زمان الزم« برای )تسریعِ( تحوالتِ اجتماعیِ  نیرویی مادی عمل کرده و می   چون هم ها  گردد، این ایده 
 د. برآمده از تضادهای ساختاری یاری رسانن 

اشتغال باثبات برای همگان با دستمزدهای متناسب    چونهم ( مطالباتی اند  partial demandsمطالبات جزئی )   . [79]
ها پاسخی نداده و وجودشان فاصله میان سطح  هایی هستند که احتماال سیستم به آن مطالبات همان   با میزان تورم. این 

( به قول تروتسکی  transitional demandsتر میکند. مطالبات انتقالی )آگاهی فعلی و آگاهی سوسیالیستی را کم
رسد:  نهایی می  یبه یک نتیجه گیرد و لزوماًکارگر سرچشمه می  یهای وسیع طبقه شرایط امروز و آگاهی فعلیِ الیه »از

های رژیم بورژوایی را  تر پایهاند که »هرچه آشکارتر و قاطعانههایی ها همان تسخیر قدرت توسط پرولتاریا«. این خواسته 
 روند«. بنگرید به: نشانه می 

Trotsky, L. 1938. The death agony of capitalism and the tasks of the Fourth 

International: The mobilization of the masses around transitional demands to 

prepare the conquest of power “The Transitional Program”. Marxists.org. 

Retrieved from: 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/transprogram.pdf   

تر )مخصوصا  های پایین متعلق به کاست های باالیی به افراد  داران متعلق به کاستدر بسیاری از مناطق هند زمین   . [80]
دهند. چنین رفتار غیردموکراتیکی از جانب  های روستا را نمی ها و چشمه ها( اجازه ورود به معابد یا دسترسی به چاه دالیت 
آن زمین  طبقاتی  قدرت  اعمال  از  بخشی  مارکسیستداران  بنابراین  مبارزات کاستهاست.  حامی  پایین ها  برای  های  تر 

یک طبقه    یمثابهداران به به مبارزه علیه زمین   اند. چنین مبارزاتی مستقیماً ی به فضاهای عمومی روستایی بوده دسترس
 ربط دارد. 

[81]. Lenin, V. 1901. What is to be done. Marxists.org. Retrieved from: 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/iii.htm  

مجموعه آثار لنین )جلد اول(«،  در »چه باید کرد؟  برای دسترسی به ترجمه فارسی این پاراگراف رجوع کنید به:    ]مترجم:
 [ .267(، ص. 1384ترجمه محمد پورهرمزان، انتشارات فردوس، چاپ اول )

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-1/mswv1_16.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-1/mswv1_16.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1938/tp/transprogram.pdf
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/iii.htm
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[82]. majoritarian politics 

[83]. Marx, K and Engels, F. 1848 The communist Manifesto. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-

manifesto/ch01.htm 

ترجمه فارسی از: »مانیفست حزب کمونیست«، ترجمه محمد پورهرمزان، انتشارات حزب توده ایران، چاپ دوم    :م]مترج
 [ .35(، ص. 1385)

 Giminez, M. 2018 نگاه کنید به:  . [84]

[85]. semi-proletarians 

یابد. به به مرور  غیره( کاهش می های هویتی )نژاد، کاست و  در واقع به اجبار افراد به تعریف خود بر پایه ویژگی   . [86]
 تر خواهد شد.  زمان نیاز به چنین چیزی کم و کم

[87]. Cassell, J. 2017. ‘Marxism vs Intersectionality’, 

http://marxist.ca/article/marxism-vs-intersectionality   

این مقاله با ترجمه نیکزاد زنگنه با عنوان »مارکسیسم در برابر اینترسکشنالیتی« در سایت نقد اقتصاد سیاسی    :م]مترج
 :  [منتشر شده است

https://pecritique.com/2018/12/03 

 برد.  لزوم ایجاد جنبش زنان و جنبش ضدنژادپرستی در درون جنبش سوسیالیستی پرولتری را از میان نمی   این قطعاً   . [88]

تر از سیاست  ها هرچه بیش ی سیاست هویتی چنین گفته: »دموکرات گویا استیو بنن، آژیتاتورِ دست راستی درباره   . [89]
نژادپرستی حرف بزنند«. توجه    یواهم که هر روز درباره خها می تر طرفشان هستم. از دموکرات هویتی حرف بزنند بیش 

ها شاکی اند، خودشان درگیر سیاست هویتی  داشته باشید که در حالی که هواداران سیاست هویتی از سیاست هویتی اقلیت 
 هندوها و غیره(.  سیاست هویتیِ اکثریت )یعنی برتری سفیدپوستان، برتری  اند، مخصوصاً

 مدعا بنگرید به گزارشی از سیا: در اثبات این  . [90]

CIA. 1985. France: Defection of the left intellectuals. Retrieved from: 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-

RDP86S00588R000300380001-5.PDF   

 Althusser, l. 1971. ‘Philosophy as a revolutionary weapon’, New  رجوع کنید به:   . [91]

Left Review, 1 (64): 3–11. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch01.htm
http://marxist.ca/article/marxism-vs-intersectionality
https://pecritique.com/2018/12/03
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86S00588R000300380001-5.PDF
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP86S00588R000300380001-5.PDF
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با عنوان »جنگ ترجمه   ]مترجم: این متن  از  فارسی  در سایت حلقه ای  نام فلسفه«  به  انقالبی  قابل    یافزاری  تجریش 
 دسترسی است:  

https://www.tajrishcircle.org جنگ-افزاری-انقالبی-نام-فلسفه/  

[92]. Lenin, 1908. Marxism and revisionism. Marxists.org. Retrieved from: 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1908/apr/03.htm  

[93]. Gimenez, M, 2018 

شمار اثر دیگر در  (، در کنار بی Brwon, 2012آوری شده در  مجموعه آثار مارکس و انگلس در مورد جنسیت )جمع 
د که این موضوع، حوزه دانشی بسیار مولد، هم در ساحت نظری و هم از نظر  ده رابطه با فمینیسم مارکسیستی نشان می 

  باره تر در این توان همین را مدعی شد. برای مطالعه بیش سیاسی است. در مورد جریان ضدنژادپرستی مارکسیستی نیز می 
 رجوع کنید به آثار فیلدز از جمله این اثر: مثالً 

Fields, B. 1990. ‘Race and ideology in the United States of America’, New Left 

Review, Issue 181. 

 ی جریان مارکسیستی ضدنظام کاستی نیز بنگرید به این آثار: درباره 

Bandyopadhyaya, J. 2002. ‘Class struggle and caste oppression: integral strategy 

of the left’, The Marxist, Vol. 18:3-4. 

Namboodiripad, E. 1981. ‘Once Again on Castes and Classes’, Social Scientist 

Vol. 9, No. 12 . 

Patnaik, P. 2016. On Marxism and the Caste Question, People’s Democracy.  
https://peoplesdemocracy.in/2016/0403_pd/marxism-and-caste-question   

Ranadive, R. 1982. Caste, Class and Property Relations. Calcutta: National Book 

Agency.   

Singh, H. 2014. Recasting Caste: From the Sacred to the Profane. Delhi: Sage.   

[94]. Harvey, D. 2006. Justice, Nature, and the Geography of Difference. 

Cambridge, MA: Blackwell.  

[95]. Lenin, V. 1901.  

[96]. Lenin, V. 1913. The three sources and three component parts of Marxism. 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/mar/x01.htm  

https://www.tajrishcircle.org/
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1908/apr/03.htm
https://peoplesdemocracy.in/2016/0403_pd/marxism-and-caste-question
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/mar/x01.htm
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 ی محمد پورهرمزان در مجموعه آثار لنین )جلد اول( به چاپ رسیده است. »سه منبع و سه جز مارکسیسم« با ترجمه م. 

گوید: »مارکسیسم به طور قطع با سیاست  های منتقد سیاست هویتی می ترین مارکسیست تام برس، یکی از قاطع   . [97]
 اند«. بنگرید به: کی متضاد و ناسازگار با همهویتی متفاوت است. در واقع این دو موضع از نظر دیالکتی

Brass, T. 2017. Labour Markets, Identities, Controversies: Reviews and Essays, 

1982-2016. Leiden:  Brill. 

 برگرفته از جلد اول »سرمایه« کارل مارکس، پیشگفتار ویراست اول.   . [98]

 بنگرید به:  . [99]

Costa, K. and Hanover, N. 2019. ‘Seattle schools propose race-centric 

“ethnomathematics” curriculum’. 

https://www.wsws.org/en/articles/2019/12/06/ethn-d06.html  

 

 

 3nW-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://www.wsws.org/en/articles/2019/12/06/ethn-d06.html
https://wp.me/p9vUft-3nW
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 ضدانقالب  ی : به نام انقالب، برا«ی»برا یترانه

 

 2023 هی فور 15

 ینی: بهنام امینوشته

 

داران  موسیقایی گِرَمی شده است و بسیاری از دوست  یجایزه  یپور برنده»برای« شروین حاجی  یترانه

اند.  ش واجد تحسین و پاداش دانستها گراییخواهی و ترقیتحولموسیقی در غرب این ترانه را به دلیل  

شعف بوده   و  پذیری مثبت و پر از شوربینی ایرانی هم به شکل پیش  ی واکنش اکثریت قاطعی از جامعه

ها، از  ها و چپویژه فمینیستههای اجتماعی، باست. البته از همان زمان انتشار این ترانه برخی از گروه

در آن ناخرسند بودند. برخی دیگر نیز از مرکزگرایانه بودن محتوای ترانه    آبادی-میهن -مردوجود شعار  

نیز توسط هنرمندان دیگری    ترانههای دیگری از این  هایی، نسخهشکایت داشتند و در ادامه چنین نارضایتی

پوشیدن بر   . با این حال، بسیاری از این ناراضیان هم در نهایت کلّیت این ترانه را با چشمندمنتشر شد

به    ترانه   با این استدالل که گویا   ،قبول و مثبت ارزیابی کردندزعم آنان ناپسندش، قابل بعضی اجزاء به

https://kolbarnews.com/%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%ac-%d9%85%db%8c%d9%87%d9%86%d9%ac-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c/
https://www.youtube.com/watch?v=0z5OonfEnuo&ab_channel=Masoud
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آزادی است. مدعای اصلی  -زندگی- ی ایرانی و قیام زنبهترین شکل بازگوکننده دردها و مطالبات جامعه

  ی درستی آن را راوی نگرش منتقدانه اکثریت جامعهداران میلیونی این ترانه بهاین نوشته اینست که طرف

نه تنها کلیت این ترانه و شکل و محتوای آن مترقی نیست بلکه در   هادانند اما برخالف نظر آنایرانی می

ی ایرانی است. به عبارت دیگر، ترانه »برای«  جامعهاکثریت  ماهیت ضدانقالبی    یکنندهمجموع منعکس

ی ایرانی، ظاهری مترقی و اغواگرانه اما ماهیتی ضدانقالبی و  ایدئولوژی لیبرالی حاکم بر جامعه  چونهم

جهان امروز دارد که شوربختانه پژواکی پربسامد و غالب در    یاجتماعی ناعادالنه-نظم سیاسی  منطبق با

میلیونی  هاپسند »برای« با هوادارانی دهعامه  یآزادی هم پیدا کرده است. بررسی ترانه-زندگی -قیام زن 

الح علمی اما در واقع  اصط گوید که هزاران نظرسنجی بهایرانی به ما می  یجامعه یحقایق بسیاری درباره

ترانه »برای«   این جامعه نخواهد بود.  هایای از دریای واقعیتبازاری و کاالیی قادر به بازتاب حتی قطره

 آزادی است. -زندگی- ی فهم غالب و عمومی ضدانقالبی از زندهندهبه خوبی بازتاب

 انقالب و ضدانقالب 

ی ایران  انقالب در جامعه  ی باره استفاده از واژهآزادی به یک-زندگی -های ابتدایی قیام زن از همان هفته

عبارت زمان  آن  از  و  »انقالب مهسا«،  -زندگی -»انقالب زن   چون هممختلفی    هایباال گرفت  آزادی«، 

اع به قیام به کارگرفته  ارج  برای  »انقالب زنانه«، »انقالب فمینیستی«، »انقالب ملی« و »انقالب ژینا«

گرایان، تا پیش از  حالی است که بسیاری از ایرانیان ناراضی از حکومت، به غیر از چپ درشده است. این  

انقالب بلکه حتی به    ی ، موضعی منفی نه تنها نسبت به مقوله57 این قیام و به دلیل نتایج ناگوار انقالب

خود شاهد محکمی یخودانقالب داشتند. ناگهانی و دفعتی بودن چنین تغییر موضعی به  یاستفاده از کلمه

بودن استفاده از آن و نه تأملی انتقادی و اندیشیده به مفهوم انقالب. در واقع،   است بر واکنشی و احساسی

.  کندمی  تعبیر  برداشت غالب عمومی کماکان انقالب را به معنای براندازی حکومت و تغییر هیأت حاکمه

گذشته    یرا در همین دو دهه  نظیر آنرانی نیست و  ای  یه چنین برداشتی از انقالب منحصر به جامعهالبت

ی  های بهار عربی هم شاهد بودیم. با این اوصاف، این واقعیت که جامعههای رنگی و انقالبو در انقالب

  ی زدن تجربه قرن گذشته باز هم به دنبال رقم تر از نیمچنینی در کم انقالبی این  یایران با وجود تجربه

تری از انقالب هم وجود دارد که انقالب  ایتر و ریشهنگرانی است. اما برداشت دقیق  یاست مایه  یمشابه

  بر   عالوه   معنا،   بدین .  بیندمی جامعه  نمادین  و  اجتماعی  سیاسی،  ساختارهای  عمیق  دگرگونی  را در تحول و

اجتماعی تولید و مالکیت اقتصادی،  یست روابط  بامی  جامعه،  با  حاکمان  یرابطه  کیفی  تحول  و  حکومت  تغییر

های اجتماعی مستقر بر محور  ، ایدئولوژی و ارزشها و نیز گفتمانها و قومیتها و ملیتروابط جنسیت
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انقالب، مخالفان   از  بر مبنای چنین درکی  تبعیض متحول شوند.  و رفع ستم و سلطه و  آزادی  برابری، 

ضدانقالب یا  نیستصرفاً    انقالب  مستقر  و  حکومت  سیاسی  نیروهای  تمامی  شامل  ضدانقالب  بلکه  ند 

ای متفاوت  ورزند. بنابراین، انقالب واقعی مقولهشود که با چنین تغییرات عمیقی مخالفت میاجتماعی می

اصالح  از  بسیاری  موجود،  وضع  حافظان  بر  عالوه  هم  ضدانقالب  و  است  براندازی  هم  از  را  گرایان 

 گیرد. دربرمی

ها و  دهند و ممکن است گروهاصلی مخالفان جمهوری اسالمی را تشکیل می  یبدنه  گرایانهمین اصالح 

کار، فاشیست، لیبرال و حتی چپ را دربرگیرد. این تنوع در  افرادی از هر گرایش سیاسی اعم از محافظه

فاوتی  ها و شمایل مختلف و متگوید: ضدانقالب در چهرهضدانقالب به ما می  یای کلیدی دربارهواقع نکته

اش را در مخالفت  شود و اغلب ظاهری مترقی نسبت به حکومت مستقر دارد اما ماهیت ضدانقالبیظاهر می

دهد. بگذارید از سطح سیاسی  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بروز می  یبا تغییر ساختارهای نابرابر و ظالمانه

این مسأله رمزگشایی کنیم. میرحسین موسوی   از  مثالی متأخر  با  ایران« خواستار    اخیراًو  »برای نجات 

برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین یک قانون اساسی جدید شده است. موسوی به  

گرا«  پرهیز و توسعهپارچگی سرزمینی، خشونتخواه، مدافع استقالل و یک»آزادی  طور ضمنی از نیروهای

او در این موضع همراه   با  او، رضا پهلوی برای  شوند. پیشدعوت کرده است  از  ایرانپس»تر    « گرفتن 

بندی به »تمامیت ارضی، دموکراسی سکوالر و حقوق خواهان ائتالف نیروهای اپوزیسیون به شرط پای

او   بود.  و    چونهم  نیز بشر« شده  آینده  برای تعیین شکل نظام  رأی مردم  و  بر رفراندوم  بارها  موسوی 

راه  ن سازوکار گذار تأکید کرده است. شباهت راهکارها، شروط و نقشهتشکیل مجلس موسسان به عنوا

ست که نیاز به توضیح  ا  ها، آشکارتر از آنسیاسی متفاوت آن  یزمینهرغم پسبهپیشنهادی این دو نفر،  

ست که مگر همین جمهوری اسالمی با رفراندوم و تشکیل مجلس  ا  داشته باشد. پرسش اصلی از آقایان این

تثبیت نشد؟ آن زمان هم که نه نظارت استصوابی در کار بود و نه شورای نگهبان. چه تضمینی  موسسان  

با اسم و رسمی متفاوت بر سر  صرفاً  وجود دارد که این بار هم به نام انقالب یک رژیم ضدانقالبی دیگر و

است و نه مردم    خواهی، چرا هدف و اولویت اصلی موجودیتی به نام ایرانکار نیاید؟ در این دموکراسی

شان را از دو  ها که هویت سیاسی ایران؟ در حقیقت این دو شخصیت سیاسی و نیروهای سیاسی پیرو آن 

  کراسی دیکتاتوری اکثریت است که اتفاقاً وکنند، منظورشان از دماخذ می  دیگریکنظام سیاسی دشمن  

نگرید به ترکیه که از بیست سال  بمثالً    های کنونی جهان است.شکل غالب بسیاری از لیبرال دموکراسی

دلیل، برگزاری چندین انتخابات و رفراندوم، اردوغان کماکان شخص   رغم، یا در واقع به بهپیش تا به حال و  
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  ای خامنهترین مقام حکومتی است. رفتارها و کارکرد سیاسی اردوغان کمابیش شبیه  مندقدرتاول مملکت و  

خواه  جمهوری بسیاری از نیروهای لیبرال   منتخب مردم است!   ایخامنهاست با این تفاوت که او برخالف  

رد که  طلبان باشد، ادعا خواهند کطلبان و سلطنتتر از اصالح رسد جمعیتشان بیشایرانی، که به نظر می

ها مشاهده  راه متمایزی از آنیک از دو گروه پیشین نیستند اما تا به حال مدل سیاسی و نقشه  پیرو هیچ

های لیبرال  ترین حالت ساختاری سیاسی شبیه به دموکراسیبینانهها هم در خوشنشده است و در نهایت آن

های لیبرال دموکراسی در  ن واقعیت که نظامقضا، و با توجه به ای کنند. از اروپایی و آمریکایی را تجویز می

طلبان  سلطنت  چونهمخواهان لیبرال هم  شوند، جمهوریداری تعریف میدرون چارچوب اقتصادی سرمایه

به رسمیت نمیطلبان مقولهو اصالح  را  اسم ستم طبقاتی  به  این گروهای  به شناسند.  اذعان  با وجود  ها 

فالکت و  وضعیت  اقتصادی  جامعهبار  در  طبقاتی  فاحش  از  اختالف  ناشی  نه  را  وضعیت  این  ایران،  ی 

اسالمی  مدیریت و ناکارآمدی جمهوریبلکه حاصل سوء  داری نئولیبرالسرمایه  سازوکارهای سیستماتیک 

اقلیتی از نیروهای لیبرال  بخش  ی گفته به عالوههای پیشهدانند. تمامی گرومی هایی از چپ، و به جز 

که  غیرمرکزگرا، اصال قائل به وجود ستم ملی یا ملیتی و تبعیض نژادی در ایران هم نیستند چه رسد به آن 

تر از ترکیه،  بیش  هاییحلی داشته باشند. در ادامه با تمرکز بر روی ترانه »برای« و با ذکر مثالبرای آن راه

ی ایرانی است،  گیر با جامعهفرهنگی و مراوداتی چشم  های ایران که دارای اشتراک  ی به عنوان همسایه

  کنم.تر تشریح میرا بیش  هااین تضادها و تناقض

 به نام مردم، »برای« مرکزنشینان مرفه 

گزینش متن    یآن یا نحوه  ینگاه خوانندهکه ناشی از نوع  اهمیت تحلیلی ترانه »برای« بیش و پیش از آن

گیر از آن است. این بدین معناست که بسیاری از  های مردم باشد، به دلیل استقبال چشمترانه از توییت

که  و یا این ،دل هستندیا با محتوای آن هم ،کنندکسانی که این ترانه را مشتاقانه بازپخش و بازخوانی می

به توضیحی که در ادامه خواهد آمد،  بنا  بینند که در هر دو صورت  نمیدر مجموع مشکل خاصی در آن  

ی ایرانی است. با وجود تصدیق استقبال عمومی از این اثر،  ای جدی در جامعهاز عارضه  اکیاین خود ح

دانیم که  داران این اثر بر ما پوشیده است؛ یعنی ما هنوز نمیمیزان پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی دوست

قدر در میان مردمان مناطق مرکزی ایران مورد استقبال واقع شده است که در مناطق  این ترانه همان  آیا

ب منتقدانه  هپیرامونی،  است.   گیریچشمویژه که صداهای  اثر شنیده شده  این  به  نسبت  جانب کردها  از 

ها را  های آنمردم و دغدغه  یمدعای اصلی هواداران »برای« این است که چون این ترانه حرف دل همه

https://www.radiozamaneh.com/505522/
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منطق    ای مواجه شده است. این نکته دقیقاً کند، به همین دلیل با چنین واکنش مثبت و گستردهبیان می

  سیاسی است.-اجتماعی یدار ترانه »برای« به عنوان یک پدیدهماهیت مسأله یکنندهاصلی و فاش

این در  دل  مسأله  عنوان حرف  به  که  چیزی  آن  که  مردم« عرضه    ی»همهجاست  »اکثریت  یا  مردم« 

(  privilegedهای اجتماعی مرفه و برخوردار )در درجه اول منافع و مطالبات طبقات و گروه  ،شودمی

ها ظاهری مشروع و مترقی هم دارند اما به  شود. این خواستهاست که به اسم خواست عمومی مطرح می

  ظاهر  به  مثالی گیرند.ی ضدانقالبی و ارتجاعی قرار میشوند که در خدمت سیاستبندی میای صورتگونه

  برخی   سوی  از  عمده نقدهای  از  یکی.  کند  ترروشن را موضوع  این  تواندمی  مرتبطکامالً   ماهیتاً  اما نامربوط

  زنان«  »خواهری  پیشروی  و  جذاب  ظاهر  به  مفهوم   به  ضداستعماری  و  گراچپ  های فمینیست  از

(sisterhood of women  )ًاز سوی زنان فمینیست سفید و لیبرال    این است که این مفهوم عمال

های طبقاتی،  دهد به جای تمام زنان، فارغ از تفاوتها امکان میکه به آنغربی تدوین شده است برای این

های جنسی، حرف بزنند. به عالوه، زنان برخوردار و مرفه غربی با توسل به این مفهوم نه  ملیتی و گرایش

های مستعمره و غیره را با  کارگر، زنان ملت  یهای متکثر و چندالیه به زنان سیاه، زنان طبقها ستمتنه

بلکه منافع طبقاتی و سیاسی و حتی    ،دهندسان جلوه میو هم  کنندمیکاسه  ستم جنسیتی علیه خود یک

این منطق سیاسی یعنی    کنند.دستی خود در ساختارهای تبعیض و ستم علیه زنان دیگر را الپوشانی میهم

در خدمت منافع طبقات برخوردار، در واقع الگوی    مردم اما عمالً   ی ظاهر مترقی و به اسم همه سیاستی به

  ثابت رفتاری بخش وسیعی از طبقات متوسط به باالی شهری در دنیای امروز است.

اندازد و ناگفته و  چه چیزهایی را از قلم می  بایست دید اوالًبرای رمزگشایی از ماهیت چنین سیاستی می 

کند. در  بندی میبندی و صورتکند چگونه بستههایی را که مطرح میگزاره  گذارد و ثانیاًنادیده باقی می

زبان    ی ستم ملی نیست. حتی مقوله  ی هیچ اثری حتی در حد اشاره هم به مسأله  »برای« مطلقاً  یترانه

عمومی هم دامن زده است، راهی به این ترانه پیدا نکرده است.    هاییبحثر به  های اخیمادری که در سال

آزادی«، »برای دختری که آرزو داشت پسر  -زندگی- اشاره به ستم و خشونت جنسیتی هم در عبارات »زن

مبهم و  کلی  دلیل  به  منعکس شده که  و »برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون«  میزان  بو بود«  به  دن، 

پرستانه و ضدزن. با توضیحاتی که در  سانی هم مستعد تفسیر فمینیستی هستند و هم تفسیر ناموس یک

درکی بسیار محدود و    ی بازگوکننده  ادامه خواهد آمد، و با توجه به بافت کلی ترانه، این اشارات هم عمالً

پولی«،  »برای بی  چونهمانه ندارد. اشاراتی  ویترینی از حقوق زنان هستند. ستم طبقاتی هم جایی در این تر 

کنند،  های پوشالی« که فقر و وضعیت بد اقتصادی را برجسته میگرد« و »برای آوار خانه»برای کودک زباله

https://www.radiozamaneh.com/704762/
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دار و طبقات مرفه نیست بلکه علت مسأله به  سرمایه  یکارگر و فقرا توسط طبقه  یبه معنای استثمار طبقه

  طور غیرمستقیم در این بند ترانه آمده است: »برای اقتصاد دستوری«.

بار  حاصل فساد و عملکرد فاجعهصرفاً    فقر و نداری بسیاری از مردم در ایران  بر اساس این ایدئولوژی لیبرالیْ

فی است که اقتصاد بازار آزاد متکی بر بخش خصوصی  مردان جمهوری اسالمی است و کا اقتصادی دولت

مند  های متعارف« غربی سعادتداریو بدون مداخله دولت در ایران برقرار شود تا ما هم مثل »سرمایه

ها و اصول علمی اقتصادی  ای از فرمولشویم. در نگاه بسیاری از شیفتگان »برای«، اقتصاد آزاد مجموعه

توان آن را در هرجایی  ه دست متخصصان و باورمندان به این علم بیفتد، میاست که اگر قدرت حکومتی ب

  نیاز   هم  باز   غیردولتی،  و   آزاد  اصطالح پیاده کرد. گذشته از این که معلوم نیست چرا برای استقرار اقتصاد به

  غربی   شمال  یهمسایه  اقتصاد  چرا  پس  که   این است  ساده  پرسشی!  است  حکومت  و  قدرت  یمداخله  به

امسال    ماه  شهریور   در  ترکیه   در  رسمی  تورم  نرخ   است؟   نشسته  گل  به  که   است  سال  چندین  ترکیه   یعنی

درصد اعالم   176نرخ واقعی تورم در این کشور را در حدود  منابعدرصد اعالم شده، درحالی که برخی  83

ست  اغرب    یو اقتصاد غیردولتی دارد و هم متحد و نظرکرده  مندقدرتاند. ترکیه هم بخش خصوصی  کرده

ها بسیارند  استثنایی نیست. مثال  ی . ترکیه مثالآیدبه شمار میای عضو ناتو  تا جایی که تنها کشور خاورمیانه

 اما بگذارید که بپرسیم. غربینرخ استثمار و اختالف فاحش طبقاتی در همان کشورهای  ی جمله درباره از

فقمثالً   شهروند  میلیون  صدها  تهیتکلیف  و  لیبرال یر  نظام  بزرگترین  یعنی  -دست  جهان  دموکراسی 

 ، شوندندرت مطرح می شود؟! در قاموس ایدئولوژی اقتصاد آزاد و لیبرالی این سواالت به هندوستان چه می

داری و در  کنند. در جوامع سرمایهدارها و میلیاردها را آشفته میبرندگان اصلی یعنی سرمایهچون خواب نفع

گاه وضعیت برای همه بد نیست و طبقات مرفه همواره ثروت خود را با  وضاع اقتصادی هم هیچبدترین ا

)مالی، صنعتی، تجاری،    دارسرمایه  یهای مختلف طبقهاما جناح   ،دهندتر افزایش میتر یا بیشسرعت کم

امیال خود را در قالب  ، آرزوها و باشدشان به میزان دلخواهشان نخدماتی، داخلی، خارجی( هرگاه سودآوری

سازی ثروتشان  دارها مادامی که شرایط انباشت سرمایه و بیشینهزنند. سرمایهمنافع عمومی و مردمی جا می

می حکومتی  هر  با  باشد،  صاحبان  چنانهم  ،سازندفراهم  جمله  از  بسیاری  غربی  کارخانجات  که 

هم در حکومت فاشیستی هیتلری جیبشان را    و و پورشه.ام.بی  چونهمکارهای خانوادگی معروفی  وکسب

   دموکراسی آلمان.-پُر پول کردند و هم بعدها و تا به امروز در نظام لیبرال 

حکومت لیبرالی و اقتصاد آزاد و غیردستوری در نهایت به دنبال تحقق چه شکلی از زندگی  اما هواداران این  

ترانه   یجمعی هستند؟ پاسخ ساده است: »یک زندگی نرمال«. چند ویژگی این زندگی نرمال بخش عمده

https://parsi.euronews.com/2022/10/06/everything-is-overheating-why-is-turkeys-economy-in-such-a-mess
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/02/07/6-facts-about-economic-inequality-in-the-u-s/
https://ana.press/fa/news/544431/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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دهد: »برای توی کوچه رقصیدن«، »برای ترسیدن به وقت بوسیدن«، »برای حسرت  »برای« را تشکیل می

خوابی« و غیره. تمامی  های اعصاب و بییک زندگی معمولی«، »برای این بهشت اجباری«، »برای قرص

گزاره خواستهاین  و  ب ها  با  ه  ها  اصلی  تضادهای  از  یکی  و  مشروعند  و  ماهیت  حکومت  حق  دلیل  به 

نحوه- اجتماعی  ی گرایانهواپس اما  است.  آن  از صورت  یفرهنگی  نرمال  بدیل  زندگی  این  سوی    بندی 

ای است که برای  کار ایرانی، از جمله در ترانه »برای«، اغلب به گونهگرای لیبرال و محافظهجریانات راست

تر آمد. زمانی که به  تحقق آن نه نیازی به یک حکومت دمکراتیک است و نه انقالب در معنایی که پیش

اجتماعی مطلوب می از زندگی  از  رسیم، جالب است که تخیل و  تصویرسازی  بزرگی  رویاپردازی بخش 

متوسط به باالی شهری در زمان    یطلبی هم چندان از سبک زندگی طبقهمخالفان سیاسی جریان سلطنت

آزادی هم همان زندگی  -زندگی- رود. در واقع در این تخیل اجتماعی، منظور از زنمحمدرضاشاه فراتر نمی

است که حجاب زنان اختیاری بود و برخی قوانین حمایتی    57 اجتماعی در شهرهای بزرگ پیش از انقالب 

گام با دیکتاتوری سیاسی، سروری  محدود از زنان هم وجود داشت و آزادی مصرف و سبک زندگی هم

کشی از طبقات کارگر و فقرای شهری و  اجتماعی مردان، استعمار پیرامون توسط مرکز و بهره-سیاسی

گونه و با این  که چرا سبک زندگی آرمانی بدینن بود. کلید فهم اینحاکم در جریا یروستایی توسط طبقه

ست. باید پرسید چرا در  ا  های طبقاتی آنشود در ارجاع دوباره به سرچشمهبندی خاص تخیل میصورت

از  کسی  نرمال«  »زندگی  دم  مسکن  برق،  آشامیدنی،  آب  به   برابر   رسیدست  این  بهداشت  و  آموزش   ،

گویند؟ پاسخ ساده  پیف میآزادی پیف-کار-کنند ولی به نان آزادی غش می-زندگی-زند؟ چرا برای زن نمی

ها  ها و ماهوارهروز از طریق تلویزیونهاست شبانهسازند و سالهایی که این تخیالت را میاست. چون آن

 شته باشند.تر از آنند که غم آب و نان و سرپناه داکنند، مرفهو اینترنت به روح و ذهن خالیق پمپاژ می

صرفاً    ها برای بیش از نیمی از جمعیت آن جامعه زندگی رویایی است. درد این مرفهین»زندگی نرمال« آن

شان در همان مملکت خودشان پول خرج  توانند مانند همتایان اروپایی و آمریکاییست که چرا نمیا  این

هایشان که  صادفی نیست که بعضیکنند و زندگی »الکچری« و تفریحات دلخواهشان را داشته باشند. ت

بدون شوند و بعد هم  که خطری کنند ابتدا از کشور خارج میزنند بی آن باره ساز مخالف سیاسی میبه یک

دانند که وقتی پهلوی  ها به منافع طبقاتی خود آگاه هستند و می. آنگویندلبیک می  پهلوی  فوت وقت به

گوید تمامیت  درد است و وقتی میگوید منافع ملی منظورش پُرپول کردن جیب این میلیاردرهای بیمی

ارضی مقصودش سرزمینی است فراخ برای غارت و چپاول که نباید یک وجب از خاک آن هم کم شود. و  

قیمت ریختن خون مردمان آن سرزمین از این »سرمایه« ارضی حفاظت خواهد    حتی به   اودانیم که  می

 کردند. در و پدربزرگش که پچنانکرد هم
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می  یطبقه که  هم  زمانی  حتی  منفعتمرفه  ماهیت  هم  باز  بگیرد،  مترقی  ژست  و  خواهد  طلبانه 

حقیقت ساده و ابتدایی توجه    که به اینآنبی  ،گوید »برای کودک افغانی«دهد. میاش را لو میخودمحورانه

آمیز  شدن را توهین ها این نحوه خطابکند که افغانی واحد پول افغانستان است و بسیاری از افغانستانی

دوستانه در این ترانه توجه کنید. »برای  محیطی و حیوانهای زیستدانند. یا به طنین پربسامد دغدغهمی

درختا و  ولیعصر  »برای  آلوده«،  هوای  فرسودهاین  »برای  ی  و  انقراضش«  احتمال  و  پیروز  »برای   ،  »

زمانی که دم از آزادی، دموکراسی، زن ، رقصیدن و بوسیدن    چونهمگناه ممنوعه«. باز هم  های بیسگ

زیست هم که  رسد اما حتی به محیطزنند، در ظاهر همه چیز امیدوارکننده و زیبا و مترقی به نظر میمی

شود  همگانی جا زدن تکرار می  ی ها و آرزوهای خود را به عنوان مسألهالگوی دغدغهرسد، باز هم همان  می

مردم ایران و آدم   یدل همه شود دردزند. »درختای خیابون ولیعصر« میجا هم به جای همه حرف میو ا

یا    به گوششان خورده است  شود بپرسد که آیا این جماعت حتی اسم هوتک یا هورالعظیم اصالًوسوسه می

شد یا  از هامون و کارون خبر دارند؟ آیا اگر هوای تهران آلوده نبود باز هم حرفی از آلودگی هوا زده می

دل همه مردم« نبود؟!   ست، دیگر این مسأله »دردها که هوای خوزستان آلودهکه مثل تمامی این سالاین

دوستی هم به خودی  است. حیوانهای اخیر هم از همین جنس  دوستی پرسروصدای سالحکایت حیوان

ی ایران که شدت خشونت علیه حیوانات چنان است  ویژه در جامعههخود امری است پسندیده و ضروری ب

ها فرار را بر قرار ترجیح دادن است. اما هر  های خیابانی در مواجهه با انسانکه حتی اولین واکنش گربه

ها، از  گران در ترکیه، از جمله ایرانیت. بسیاری از گردشدوستی انسانی مترقی و پیشرو نیسانسان حیوان

های خیابانی انگشت به دهان  ها و گربهسگ  میزان باالی توجه، حمایت و محبت به حیوانات مخصوصاً

حیوانمی مردم  از  بسیاری  برای  اما  ارمنیمانند.  و  کردها  خرخره  جویدن  ترکیه،  آب    چون همها  دوست 

ها، کردها، و این روزها  ها هیچ تناقضی بین عشق به حیوانات و تنفر از ارمنینخوردن است. در قاموس آ

بخش  رسد  دوستی بود. به نظر میهم بسیار انسان حیوان  هیتلرمهاجران سوری، نیست. بنابر روایاتی، حتی  

که ناشی از تعهد به اصول  نقابل توجهی از حمایت از حقوق حیوانات در میان طبقات مرفه ایرانی بیش از آ

طلبی و دفاع از حق حیات باشد، نوعی پرستیژ طبقاتی و نمایش برتری فرهنگی باشد.  شمول عدالتجهان

کنید تا متوجه شوید که حتی اگر  دوست ایرانی غور  های حیوانکمی در زندگی سلبریتیمثالً    کافی است

ای  های فلهاعدام  یها بگردید بعید است یک مورد واکنش ساده از آنان دربارهبین هم در سابقه آنبا ذره

  های اخیر ببینید.ها و کردها در دههها، عرببلوچ 

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%87%D8%A7/a-53720760
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 برای کدام مردم؟ 

از  در جامعه بالغ بر   ــ  کننددرصد مردم زیرخط فقر مطلق زندگی می  30ای که بیش  میلیون   25یعنی 

جامعه زیر خط فقر نسبی است، استقبال گسترده از ترانه »برای« که با وصفی    درصد  70و نزدیک به    ــ نفر

نگرانی    یحالی که مایهمرفه ناخشنود ایرانی است، نه جای خوش  یکه رفت در حقیقت بازتاب آمال طبقه

از   هاییتوانند قشرهایی میاجتماعی حاکم در زمان- اقتصادی  ی هایی از طبقهاست. این واقعیت که بخش

کارگر را مسحور و همراه خود کنند منحصر به ایران نیست. ما در دنیایی زندگی    ی محرومان، فقرا و طبقه

شوند با  مودی در هند، بولسونارو در برزیل و ترامپ در آمریکا موفق می  چونهمه تبهکارانی  کنیم کمی

- داری بویژه در شکل لیبرال ها نفر به قدرت برسند. فاشیسم فرزند و محصول نظام سرمایهرأی میلیون

هایی از  ناح ست. مگر هیتلر هم از طریق موفقیت حزب نازی در انتخابات به قدرت نرسید؟ جا  دمکرات آن

های  شدن بر موج نارضایتی داری و با سوار های ساختاری سرمایهدار ضمن استفاده از بحرانسرمایه  یطبقه

داری را به اسم  ای به ظاهر متفاوت و گاه حتی هارتر از همان سرمایهپایین، نسخه به  طبقات متوسط و رو 

کنند. این  ای و صنعت سرگرمی ترویج میههای متعدد رسانبخش از طریق بنگاهبدیل و نجات  ینسخه

داران ایرانی در داخل و خارج از  هایی از سرمایهویژه در بیست سال گذشته بخشهکاری است که ب  دقیقاً

غربی همتایان  حمایت  با  و  غیرغربی  کشور  پولو  با صرف  کردهشان  هنگفت  بعضیهای  و  هایشان  اند 

نایاک و  شوند اصالح می )بعضیطلب و  رژیم  تغییر  برانداز و خواهان  (.  regime changeهای دیگر 

در داخل، این امکان را برای طبقات    سیاسی مستقلیابی  سرکوب و تخریب سیستماتیک هرگونه تشکل

به مدد سرمایه تا  فراهم کرده  ایرانی  از طریق شبکهمرفه  مالی کالن،  تلویزیو  یهای  از  ها و  نوسیعی 

محروم هم قابل    هایهای اجتماعی مجازی که برای بسیاری از قشر ختلف در شبکهرادیوها و صفحات م 

ها و مطالبات مردم در ذهن و روان  های سیاسی خود را به اسم دغدغهها و برنامهدسترسی هستند، دیدگاه 

  ون چهمجویانه فروگذار نخواهند بود و  طلبی منفعتهمان مردم فروکنند. در این مسیر از هرگونه فرصت

پوشی نخواهند ها و آرزوهای مردمی هم چشمشان از هرگونه تحریف و مصادره آرمانقطاران حکومتیهم

آزادی را هم از آن خود کنند تا -زندگی- کنند که مفهوم انقالب و زنکه تالش کرده و میچنانکرد؛ هم

طور  شان. همانآهنگ انقالبیکا برای  رجمهور آمجایی که مفتخرند به دریافت جایزه از دستان همسر رئیس

که جیل بایدن  ورزند به اینآورند وقتی غرور میای هم به روی خودشان نمیرفت، ذرههم که انتظار می

راند در حالی که سازمان سیاسی خالق این شعار، حزب کارگران  آزادی را بر زبان می-زندگی- شعار زن

پرداز  لت همسر و کشور خانم بایدن است و نظریههای تروریستی دوک(، در لیست سازمانککردستان)پ

https://www.bbc.com/persian/business-57340442
https://www.bbc.com/persian/business-57340442
https://www.alef.ir/news/4001005042.html
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ربوده و   آمریکا  اطالعاتی  پیش توسط ماموران  بیست و چهار سال  اوجاالن،  اصلی همان شعار، عبداهلل 

  در زندانی انفرادی است. االنتحویل ترکیه داده شد و از همان زمان تا همین 

جریان آیا  کشانده  هایاما  خود  صف  به  را  اسالمی  جمهوری  مخالفان  تمامی  چندماه  ضدانقالبی  اند؟ 

ضدانقالبی    های اعتراضات قیام ژینا نشان داد که مقاومت انقالبی، گرچه پراکنده، اما هنوز زنده است. جریان

  ما ا  دارند   ایران   داخل  در   جمعی   اعتراضی   هایکنش  دادن به هم گرچه توان عملیاتی محدودی در شکل

انقالبی به درجات    عاً واق  نیروهای   حضور .  دارند   مردم  ایدئولوژیک   و   ذهنی  و  فکری  چارچوب  بر  فراوانی  تأثیر

جنبش و  لرستان  آذربایجان،  بلوچستان، خوزستان،  کردستان،  در  اجتماعی  مختلف  جنبش   چونهمهای 

آموزی محسوس  دانش-های کارگری صنعتی و خدماتی، جنبش زنان و جنبش دانشجوییمعلمان، اتحادیه

ای متحد با  بستگی در میان خود را تقویت و به مرور زمینه تشکیل جبههبایست هماست. این نیروها می

ای  تر خود را فراهم سازند. در این مسیر نباید از یاد برد که ترانه »برای« ترانههدف گسترش هر چه بیش

های حماسی لرها و  دهای انقالبی کردستان و نغمهاست برای ضدانقالب. انقالبیون ترانه خود را در سرو

 ها و »سرود لیالها« خواهند جست.  ها و بلوچ ها و ترکعرب

 

 3p0-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3p0
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 امر نو  نشیآفر 

 

 2023 هی فور 22

 ن یناصر بر : ینوشته

 

امپراتوران و پادشاهان را از تن برکَند، اما  ی  سلطهها  ی قرنتوانست رختِ وجهی از دوگانه  57انقالب  

ی  و جامهبدرد  یافته در هیئت روحانیت را جامه  دینِ تشخصنتوانست    موفق به نقد وجه دیگر آن نشد، یعنی

گری  روحانی خدعه  و چنین شد که  مطلق بسپاردنفی  نتوانست گذشته را به    57جمهوری بر تن کُند. انقالب  

و  شکست داد  «  اهخالفت را نقاب جمهوریت پوشاند و انقالب را در اوج ازخودبیگانگی »توده  با تردستیْ

ی جدید ی خود را از گذشته برگیرد. جامعهی آغازش برگرداند تا چکامهتر از نقطهیی عقبجامعه را به جا

  ، گویان خود را در سیمای کسانی چون خمینی، بازرگان و منتظرینمایندگان و سخن  انقالبی در بدو تأسیسْ

 ندمران بودخلخالی و الجوردی و چ  چونهمکسانی    ش و سرداران  یافت   ،گفتندکه از عهد عتیق سخن می

روایان بازار هماهنگ با ذات خود از درون  شدند و فرمانکه از اعصار متروک و از احکام مرگ نشئه می

 کردند. فرمانروای جدیدْ غلطیده صادر میثروت برای بورژوازی برخاک  فرمان انباشتِ  ،های تاریکحجره
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  ودبا فراخوانی که بازنمآن هم  خواند،  میرا فهای علمیه به صحنه  خطارفته را از درون حوزهبه  روح انقالبِ

برای    گفت که فقط به زبانی سخن میاو  .  بودبه دارآویختگانِ نهضت مشروطه در شبحی از انقالب مرده  

. آن انقالب نتوانست خرافات گذشته را همراه با نفی آخرین  مناسب بودعتیق  عهد  شناس  علمای نسخه

های  به کار خویش بپردازد. جامعه برای فهم و درک نقصاننتوانست  شاه بروبد و نابود سازد و برای همین  

با نیرویی تازه برگرفته از خاک  دیگر  بار    و بازایستد    تا داشت  نیاز    زمان به    های متوالی بعد از آنْخیزش

محتوای خویش    وبرخیزد    57 ی بازمانده از انقالبدادن به نفی نیمهانقالبی برای پایان  یبا عزیمتخونین و  

که جامعه   آوردشرایط، موقعیت و مناسبات جدیدی پدید    ،از درون آنو    ؛را در حیات سیاسی مدرن بیافریند

 ن نیاز دارد.  ه آب

برانگیخته، خودنمایندگی کسانی است که به  های پیشین در توالی خیزش شگفتی جهانیان رااکنون چه آن

بودن پایان  بازنمایی نماینده  ی قدرتِسویهی یکاند تا در نخستین اقدام خویش به رابطهها آمدهخیابان

ای  کنندهبازنماییهیچ  دیگر خویش را به  ها  آندهد که  یم، نه رهبر« نشان میه خوانهند. شعار »نه شاه می

مراتبی قدرت بازنمایی را  سلسلهی  یهسوی یکتوان رابطهاند که میها دریافتهد. این انساننکنتفویض نمی

»سخن نگویند«  دیگر فقط  اند تا شوندگان به خیابان آمدهو خود صدای خویش باشند. حکومت کنند نقض

تهدیدگر و ناشناخته است. آنان    تْهمین دلیل اقدامشان برای برمصدرنشستگان قدر   ، به کنند  بلکه اقدام 

اپوزیسیون درونصدای هیچ از  ترین  صداهایی برخاسته از پایین  و خودْ  دهندحکومتی را بازتاب نمییک 

 . است  ی نظام استبدادی سرمایهکه برساخته اندایمراتب جامعهی سلسلهرده

اعترا  ،زمانهم خودجنبی  این  درون  هژمونی  اعمال  برای  پنهان  دگرگوننزاعی  میان    سازِضیِ  اجتماعی 

انقالب   ــطبقات   در  برآمده  دولت  از  حاصل  مغلوب  طبقهی  طبقه،  57بورژوازی  و  مدرن  ی  متوسط 

که    یی متوسططبقه  برای  بعدبه    98 از خیزش  ات اصالحنیز در جریان است.  ــ   فروشندگان نیروی کار 

نیافتنی  دست  ی به رویای  دیگر  ،تدریج از دست داد موجود خود را به هستی    گرْهای ویرانی سیاستواسطهبه

بازنمایی  جامعه را از روی تصویر خویش    فرایند تولید و اقتصادِاین طبقه  جا که  از آن  .اجتماعی بدل شد

با    «انداز بحران چشم»  طلبی به زندگی اجتماعی انتقال یافت و تغییر در مقامی از اصالح ادرجه  کرد،می

فقدان نمایندگی    اما  .ید سیاسی از رژیم جمهوری اسالمی سوق پیدا کرده خلعهای خود ب وجه مشخصه

ی چشمی به راست از  باورانه هنوز با تزلزل و گوشهتجربه  هاآور است، اگر چه آنبرای این طبقه هراس

های کارْ بستر  محیططور گسترده در هنوز نه به  نیز  پراکنده  ی کارگرِطبقه.  کنندامتناع می  نمایندهپذیرفتن  

در    یابی دست یافته است، چرا کهی طبقه را در برابر طبقه گشوده و نه به خودسازمانرادیکالیسم مبارزه
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  را به یقین شدنی متوسط در امتناع از بازنماییطبقه  باضطرا  به میدان مبارزهْ  ورود تهاجمی آنان صورت 

 د. کرخواهد  بدل

طور  به  «انحصاری   یمردم »همراه   «انحصاری   یقدرت»عنوان خود را به  ارْاز بدو استقردولت مستبد سرمایه  

این از  و  برساخته  ابتدا  ارگانیک  از همان  جامعه  از  رو  غیرانحصاری(  بهکلیت  )مردمی  عنوان غیرشهروند 

ارکان وضعیت    ی ی همهاسالمی ثمرهمهوری  که ج  کردند  فرض گسسته است. آنان جامعه را تابع این پیش

 !  است 57 انقالبیِ مختوم به انقالب

  )روحانیت(  ش آن، که مبلغاندستگاه ایدئولوژیک    .ی ارتجاعی انقالب بوداسالمی حاصل مصادرهمهوری ج

شده  رانده    هحاشیبه  خاکستری    یقشر   عنوان مدرنیزاسیون جامعه به  جریان بعد از نهضت مشروطه و در  

بهمبارزهتشدید  با    ند،بود طبقاتی  نیروی  ی  سرمایه  توافقمورد  مثابه  بازسازی  غرب  داری  جهان  برای 

توزانه نسبت  جدید، با عقاید سنتی و سنخی از نفرت کین  رژیم.  ندمناسبات سرمایه به رسمیت شناخته شد

کارگران،    ـجویی از تمامی جامعه ـ، با کدورتی انباشته از خشم، شروع به انتقام«مردم غیرانحصاری» به  

ی متوسط مدرن، منادیان آزادی و سوسیالیسم و  های اتنیکی و مذهبی، طبقهزنان، بورژوازی مدرن، بخش

اقشار و طیف منفور شدکرد  ـ  ـها  دیگر  زود  این  .و خیلی    ی هابحراناز    ینیحجم سنگ  تداومبا    حالبا 

  یْ رخودیو غ  یجامعه به خود  میبا تقسو    ،برنامهفقدان  و    یاز ناکارآمد  یناش  ی ناتوان  ونشده  رهاشده و حل

  داخلی و بیرونی افروزی  با جنگ  و  داددست  از    دیجد  مقابله با بحران  یبرارا    موجود  یاجتماع  هایهیسرما

های پیشین شد و این توهم را  از بحرانتر  مراتب سادهبه  ییهاگر بحراننظاره،  های دیگرو افزودن بحران

 .  کند این نفرت عمومی را در فضای باورهای رازآلود قدسی پنهانه شاید  کرد کبا خود حمل 

برنتافت را  اعتقادی  باورهای  واقعی  دنیای  آشکار  از    های پسو طی سال  ،اما  این قدرت    شدجنگ  که 

منزوی که فقط بر رانت اقتصادی استوار است و ضرورت برآوردن نیازهای اجتماعی   ی استگروه  انحصاریْ

ی  عرصه  یافته به رانت و سرمایهْ دستتازه  آورد. این قشر را تاب نمی « مردم غیرانحصاری»و سهیم کردن 

حتی لکه  ب  که نشان داد نه تنها اضداد خود را در جامعه  برکشاندعمومی را چندان در تنگنای انحصاری خود  

به باالترین    کشاکش  این   . اکنون تداومکردگرایشات متضاد خروجی از درون خویش را هم تصفیه خواهد  

است.   انجامیده  ملت  با  دولت  میان  کنونی  اینبهسطح شکاف  تمامی خیزشگونه، خیزش  میان  های  از 

ــ مضاعف  استبداد  علیه  اسالمی  جمهوری  تاریخ  در  سرمایه   متوالی  مستبد  از  و  دولت  استبداد سنخی 

زمان که تضاد کار  ترین خودجنبی اجتماعی است. همترین جنبش و رادیکالمتشخص ــ دینی بنیادگرایی

نخستین فراروی    .سرمایه درون مناسبات اجتماعی تولید جاری است، مبارزه برای زندگی نیز جریان دارد  با
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انقیاد تنانگی  »  یعنی  های مهلک این استبدادکانای است که یکی از ارنیروی پرقدرت زنانههمانا  اجتماعی  

کنندگان  عامالن رنج و غرقه  علیهای فراگیر در میدان واقعی  ی خود قرار داده است. مبارزهآماج حمله  « رازن

 است. در جریان  مطالبات مردمی 

سرکوبی به  اما    ،شودزنان و مردان اعمال می  بر  سانیکاقتصادی در جامعه به  -اگرچه سرکوب سیاسی

ی سبک  در عرصه  طور مضاعف بر زنانبه  تر هم از جانب دولت و هم فرهنگ مردساالرْغایت ارتجاعی

مردانی که  برای  حتی    ،شودتبعیض و اجحاف تحقیرآمیزی که بر زنان اعمال میتحمیل شده است.    زندگی

، زنان به چنان  دلیل  همینشدنی نیست. به  نیز درکدلی دارند،  ری همزنان علیه مناسبات مردسااله  با مبارز

را در خیابان و میدان مبارزه بر دوش  شان  اند که بتوانند صلیب انقیادخود رسیده  « تنانگی»خودآگاهی از  

 . را برافرازندپرچم رهایی خویش  وبکشند 

  تواندکه میبه تشخصی دست یافته    «زندگی، آزادیزن،  »شمول  این خودجنبی با مانیفست ایجابی و جهان

های ادراکی و نیازهای  محور در پاسخ به محدودیتاستراتژی خود را به روش دیگر برنشاند. این جنبش زن

دچار رازآلودگی   57که در انقالب    ،سازی پراتیک اجتماعی و اعتراضیمندتواناکنون جامعه در بازشناسی و  

  ساحتی انتزاعی به واقعیت مادی برگرداند. از دنیای تک  نست آن رااو ، تشد  غالب  و فریفتاری ایدئولوژیک

 . نیز هستای پدرکشی تاریخی گونهخود به ،در واقعاین 

  ی که بیان  «زن، زندگی، آزادی»فست  یمان  بافهم معنایِ »انقالبی« وضعیتِ جاری  در  نخستین ضرورت  

ی آن است. این جنبش  شناخت ریشه  تالش برای،  کرده  خ اعماق جامعه رسو  تاو    است  مندفشرده اما شکوه

پایهبازگشاینده  ریزومیْ انقالبی است که در بستری بسیار  بر سر    و  دهدمیتر رخ  ایی دورانی  آن  نزاع 

ضامن برابری و وفاق  و   ــ برآمده از پیکارهای رنسانسی ــ «آزادی »بخش  قوام و است  «سیاسی یحیات»

در   نزاع  این  زیرینمرحلهجامعه.  بسیار  معناییای  ریاضیاتیِ  صرفاً    دارد  تر  نظم  خوردن  هم  به  حاصل 

هرگونه توسل به  باید گفت که    شدنِ سیاست. برای توضیح و تبیین این حرکت رادیکال اجتماعیاقتصادی

 شدهنیروی کار کاالیی  وی میان سرمایه  ساز از رابطهگی خودبیگانهوارهبدون فهم بت  از مارکسفنی  درک  

زمان کار اجتماعی که ماهیت  مبتنی بر  ی متغیرهای اقتصادی  مجموعهاز  ی  ارابطهاستخراج    و از طریق

را    از آن آزادی مدنیدر قالب ریاضی بیان و سپس  ها را  آنکه روابط    ی با زبان و ابزارآن هم  کمّی دارد،  

ای  به این نکته پی برد که بدون درک ریشهبنابراین باید  .  خواهد بود مکانیکی  تبیینی  صرفاً    ،کندمیاستنتاج  

  ی جوشد، یا گرفتار انفعالفرایند خودتکاملی این حرکت رادیکال اجتماعی که از اعماق جامعه می  از ماهیت
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با سردرگمی درون وضعیت جاری به انحالل کشیده میشویممیبه آن    یربطو بی به    مبتال  ؛شویم، یا 

 .شد دچار  به آن 19-کوید  که چپ با ظهور ویروسمحور یاست مرگو سهمان درماندگی 

ی کالسیک از مفهوم  شدهبرخالف تصور ذهنی شناخته  «ْ نخست باید گفتانقالب»برای بازشناسی مفهوم  

با مدرسی »انقالب«   اقتصاد سیاسی    که  نظم  دگرگونبا سوژههمراه  شکست  یا   ــساز  ای  رهبر، حزب 

مرتبط پیشوا مرحل  انقالبی  ، است  ــ  انقطاع )   یهدر  در  کنونیتداوم  پایه  رجوعبا  و    (  این  به  بنیادین  ی 

روست که امروز در این جامعه با وجود شرایط انحطاط زیستی و  از همین  در حال رخ دادن است؛مانیفستْ 

راستایی  تک  ینگرش  با یابد!  و بر آن اولویت می  شدهتر  فالکت اقتصادی، انقیاد »تنانگی زن« از اقتصاد مهم

  ابزارِ   خود سپهر اجتماعیْ  اما،  که اگرچه اقتصاد زیربنای سپهر اجتماعی طبقات استتوان درک کرد  نمی

در نگرش به بحران نظام اقتصادی، سوژه در   فنیآن است. بنابراین، با عزیمت از نگاه   زندگی برای کمال

را به نمادی صوری  و آن    شودمیی زن دچار خطا  فهم مناسبات درونی آن یعنی فرومایگی تاریخی تنانه

یا پشت به جامعه و   کند،ماندگار میدرون اشهموار بدون انحالل انقیاد تاریخی یدر سطحــ  »فمن« ــ

سپهر اجتماعی، در کف خیابان و محل کار و فعالیت که  اما در  .  شودمیم  و متوه  بافد مییا  ؤدرون کلمات ر 

که زندگی پژمرده جاییرو به مرگ است و  «زندگیاست، »در انقیاد  «زن»که  جااست، آن  «شهر »همان 

به  آزادی »شود،  می زمانیافتد  می  خطر «  استبدادْ  و  باشد،  انحطاط  معرض  در  آزادی  سپهر  »که  حیات 

تأسیس امر    درکشاند. با توالی این حرکت بنیادی است که مفهوم انقالب  ا به ژرفای تباهی میر   «اجتماعی

 تواند به پرسش اجتماعی درآید.  مشترک اجتماعی می

این انقیاد در نظام    و  ، نهفته استدر تقسیم کار    ندیتفکیک جنسیتی و انقیاد بنیادر  ی تاریخی بندگی  ریشه

عنوان  ی تاریخی بهداری مبتنی بر خرید و فروش نیروی کار نیز تداوم یافته است. الغای این دوگانهسرمایه

یی از کلیت  اجزاعنوان  به  « کار مزدی»و خودرهایی از    «رهایی زن ی  »مسئلهدو بنیان مجزا از هم یعنی  

بدون نفی مطلقیت طبقاتی،  ناپذیر است و  تفکیکطبقاتی  در مبارزات سیاسی، اجتماعی و    ،کار  نیرویفروش  

به ابقای انقیاد این   و شودمییک امر انتزاعی گرفتار  واقع بهاجتماعی و جنسیتی آن در نظام کار مزدی به

.  ماندمیاستبدادی وابسته    های و در حقیقت به ذات تاریخی این نظام  انجامدمیکلیت تاریخی تقسیم کار  

قدر در مرکز مبارزات ضداستبدادی قرار گیرد که  همانباید  آزادی زن،  ی  « مسئلهقیام ژینا » بنابراین در  

از ی  مسئله و    رهایی کار  اقتصادی انقیاد ضرورت  بدون رهاسازی  - مناسبات کار مزدی. رهایی سیاسی 

نتزاعی و ریاکارانه است.  دهی آزادی برای تولید مشارکتی یک رهایی او سازمان  وارهاجتماعی و کار برد
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در قلب پرآشوب دمکراسی شورشی، دگر شدن هیجان مغز به مغز هیجان    جاست که این

 برانگیز خواهد بود.تأمل

یافته به متن این  جنبش کارگری خودسازمانورود  شرط    همانا   ران تکاملی قیام ژینا برای خودرهاییپیش

ی  ی گستردهی ضداستبدادی به مبارزهترفیع مبارزهسبب فراروی و    ؛ این شرط ی اجتماعی استمبارزه

آن  میطبقاتی  -اجتماعی و  از  شود  پوزیتیورا  درونی هژمونی  محدود ضداستبدادی  ماندگارستی    مبارزات 

یابندگی در گذار به زندگی و فعالیت آزاد و سرانجام آزادی انسان در فراروی از  . مفهوم تحققکشدبرمی

سازد، به تمایل  نیازهای الزم برای آزادی را میآدمی از کار )قلمرو ضرورت( که پیشتقسیم تاریخی کنش  

ورود  این ناشی از  شود بلکه  بیرونی تعیین نمی  یغایت  بر اساسکار    رد که برخالفبستگی دا  و اجتماع  فرد

 شود.جا آشکار میآن در  ی آزادی است که حقیقت تاریخبه پهنه

اسالمی  ابتدای  همان  از جمهوری  مطالبات  ،استقرار  برای  استثمار انباشته  مبارزه  و  استبداد  علیه  شده 

و گاه یکی بر دیگری  دارد   خانه و شهر جریان ،خیابان ،یافته به موازات هم در تمام سطوح جامعهعمومیت

کنند  مبارزه می  یهاینسل  و   ی متوسطگیرد. نیروهای کار علیه سرمایه در کنار زنان و مردان طبقهپیشی می

ی رانتی و ایدئولوژی  سرمایه  و مسلط بر شان به دست قدرت متحجر  که آرزوها، امیدها و سهم اجتماعی

فنا   به  ودینی  است  مردساالری/پدرساالری   رفته  فرهنگ  هژمونی  و  مزدی  کار  مناسبات  قلمرو  در 

 اند.ی استبداد سرکوب شدهانهگرستم 

  ی ها تک دختران و پسران جوانی جریان دارد که از نسلعلیه سرمایه، پیکار تکی کار  به موازات مبارزه

ــ   مستبد  رانیو گشت ارشاد و روسا و مد  تیروحان  ،یاسالم  نیمدرس  ،یاسالم  انیاز کارفرما ــ  نیشیپ

پوشش متفاوت، زندگی  ؛ حال برای خواست  انداند، تهدید یا حتی طرد شدهاند، ناسزا شنیدهشالق خورده

باشی و در یک کالم داشتن عقاید  گرایش جنسی متفاوت، زندگی مستقل در تجرد یا همت، تفاوت از سنم

شان به فنا رفته،  های آتییابند زندگی کنونی و آمالمتفاوت و سبک زندگی دیگرگونه. فرزندانی که درمی

)رهبر(    «پدرِ مستبد جبار »روند تا از  به خیابان میجدید  ها و ابتکارات  از ایده  و آکندهبا انرژی جمعی مهیب  

پدری به    و علیه  در خانه  نه  اما  ،ست واقعیانتقام بگیرند، ولو به قیمت مرگ. اینک، پیکار فرزندان پیکاری

فریاد  و    ها خیابانی  صحنهاز خانه به    « استبداد سنت»ی پیکار با  دامنهبلکه  نیابت از دولت ایدئولوژیک،  

ت  اواقعینقد  که    رسدمی  آرامش واقعی تنها زمانی فرا  است. دولت مستبد اقتدارگرا رانده شده  « بر  مرگ »

، و پرسش از شرایط امکان شناخت  فرارودمبنای پراکسیس و خودآگاهی طبقاتی    بهروی  ی پیشیافتهفعلیت
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عیتی آشکار خواهد شد که افکار ماورایی و تکرار  زمان وض آن  ؛ی صحنه درآوریمبرابرایستاها را به میانه

 . کشیده خواهد شدبه پرسش ایدئولوژیک باورهای 

ی تاریخ آورده است.  روی صحنهجا و اکنون بهو واقعیت رنج را در اینبودن  بالفعل  محورْزن  این انقالبِ

پیشاپیش   را  نقد منفی یا مثبت جنبش انقالبی کنونی و ماهیت آن   که ضرورت دارد    « چپ »ویژه برای  به

اندیشهدر   انتزاعی »،  «یافتهواقعیت فعلیت»،  «زمان حاضر » ی مارکسی، یعنی  چهار مفهوم  امر  » و    «امر 

این، چپ بدون توضیح این چهار مفهوم، توانایی توضیح خود و بنیادش را  ربناب  .کندقابل فهم    «انضمامی 

 نخواهد داشت. 

یافته اهمیت بسیار  زمان حاضر و واقعیت فعلیت  «به مفهوم درآوردن»مارکس، نخست    چونهمبرای ما،  

ن چپ خواهیم ماند. اگرچه  یافته آکسیونیستی دروهای تداومصورت، گرفتار همان سنتدارد. در غیراین

شناسی  خاصه تحوالت ناشی از این مفهومها  بررسی آن  امابرای ما اکنون زمان شکافتن این مفاهیم نیست،  

مناقشه هگلدر  یا  فویرباخ  برابر  در  مارکس  است   ی  همضروری  مارکس  با  ما  نسبت  اگر  در  .  چنان 

مارکسیسم  محدوده خطوط  نتوانبماند  های  اگر  مفیم  و  بداچهار  مفروض  نقد  فرایند  در  را  باال  م،  نهوم 

تبیین    با ورود در بستر نقد وعالوه  . بهی شناختی مارکسی گام بگذاریمبر بستر تأمل اندیشهتوانیم  نمی

با درک  صورت  در غیر اینمارکسی نخواهد ماند.  دیگر نشانی از خطوط شبهگاه  آنواقعیت فعلیت کنونی،  

ماهیت    صوریو شناخت   بر جامعهسیاسی طبقه  «دولت »از  پدیدارشناسی تضادهای  ی حاکم  ایران،  ی 

گونه  . اینکندمی  ناپذیری کارگر را توضیحو خودرهایی طبقهرود  میی ابهام فرو  اجتماعی ـ طبقاتی در پرده

ت تولید مادی بندی دیالکتیکی نسبت به مناسباراستانگری از ساختانحرافی و تک  یشناخت، راه را به درک

در هستی تولیدی  روابط  جامعهو  و حتی جهان سرمایه سوق میشناختی  ایران    در درکی  چنین  دهد.  ی 

استراتژی سیاسی ی  شناختی در حوزهراستانگری ذهنی و خطای روشمعضل تکتواند دچار  می  تدوین 

 اندیشه شود. 

 چیست؟ کنونی  اعتراضات ی محور سیاست

در گذار از وجه سلبی به وجه ایجابی است که    ین هماناهای پیشانقالبی کنونی با خیزشوجه تمایز جنبش  

سان شکلی  هدموکراسی واقعی ب،  ی واقعیجوی این سوژهوجا نهفته است. در جستننیز همای واقعی  سوژه

استراتژی    شود که در مانیفست برکشیده از پایین بایابی و شکلی از اجتماع سیاسی پدیدار میاز عینیت

های پیشین را  ی خیزشطبقاتی، یا همان »زن، زندگی، آزادی«، تمامی اجزای تکینه-اجتماعی-سیاسی



1572 
 

ی کارگر به ندای این دموکراسی  برای همین، طبقه  نوردد. و جامعه را درمیکند  میدر یک واحد کلی متمرکز  

دهد. دالنه میشده است، پاسخی همی آن حاصل  ی مردم علیه دولت و بدنهشورشی که از خیزش بدنه

ی درونی مطالبات دمکراتیک و جنبش اخص طبقاتی میان هسته  ایواسطهراستایی مشترک و بیهم  یعنی

ای عام از  رابطه  ،سوسیالیستی( که بتواند بخشی از مطالبات عام آن را بیان نماید. بر این اساس-)کارگری 

شرایط   میدرون  وپدید  آزا  آید  میان  میراهی  گشوده  سیاسی  آزادی  و  اندیشه  پدیداری  دی  که  شود 

با    «قدرت انحصاری »دستگاه سرکوبِ    بخشد ورا شکل مییابی در ذهنیت مردم غیرانحصاری  خودسازمان

 ریزد. ، فرومیشدهبر جامعه تحمیل که اش « مردم انحصاری»

که اجتماع سیاسی خویش را با    دارد  یهای متعددآن روز فرا رسیده است. این حرکت نیاز به آزمون  اکنون

ها که امروزه در مانیفست »زن، زندگی، آزادی« تبلور یافته بروز  هدف کلیت دموکراتیک بر تمامی عرصه

ی عدم سلطه عرضه دارد، مشروط بر  مثابه رد سلطه و در مقام تجربهی آزادی خود را بهتجربه، و  دهد

 مده باشد.که »میل« به آن در حیات سیاسی هم بوجود آاین

را    « انقالب مداوم»دیالکتیک    ی حاکمیت استبداد مضاعفْواسطهای بهی ایران در شرایط خودویژهجامعه

سرگشتگی پوزیتیویستی و  موجب    تداوم در انقطاع این انقالبْ   روند  ماهیت  پیماید، هرگونه عدم درکِمی

کلیت  در    سوبژکتیویستی عامل  آن.  شودمیتوضیح  ایجابی  وجه  که  این جهت  از  درک    پوزیتیویسم  را 

از آن جهت    سوبژکتیویسمداند، و  نمی  «عصیان انقالبی »، «شورش»، «خیزش» را متمایز از   و آن  کندنمی

ی اصلی این  مراحل را تاب نیاورده و به »زبونی« سوژه- واسطه گذار از دیالکتیک انقالب درطور بیکه به

کمونیستی زن، زندگی،  کامالً    تازد و مانیفستانگیز امحای سرمایه بازمانده میتابانقالب که از اجرای ش

خواهد به ورای امر متعین برود،  »آن ناشکیبایی که می  :پندارد. به قول هگل میمحتوا  و بیآزادی را تهی  

ن تجریدی  کرا ای به جز سلبیتی توخالی، یک بیواسطه به مطلق برسد، در برابر شناخت هیچ ابژهو بی

نه تنها توان    ترین زمانْبداند که میل به پیروزشدن در کوتاه  بایددر انقالب    گرایی تعجیل  ذهنیت  .ندارد«

کند، بلکه از آن بدتر، جامعه را در سرخوردگی  ی کارگر سلب میتحلیل درست وضعیت موجود را از طبقه

دهد؛ یعنی در ناآگاهی شورمندانه  خواند، قرار میعجوالنه شکست جنبش میچه  آن  عیار ازو ناامیدی تمام

 شود. ینانه بدل میناگاه به نوعی ناآگاهی مأیوسانه و بدب  خیاالنه بهو خوش

.  شودهای سنجیده تکمیل میکه به تدریج آغاز و با حرکت روندی است!   روند  بلکهنقالب کمپین نیست، ا

یابی است. اگر بتوان در عین پرورش آگاهی درون جنبش  هدف و سازمان  ترین نیروی محرک انقالبْمهم

پیوند زد، توان برسازندگی امر مشترک اجتماعی جاری، انگیزه و امید را، نه با نتیجه بلکه با خود پراکسیس  
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ایننیز   از  را در مفهوم زندگی  رو، کلیتْبرساخته خواهد شد.  تمامیت زیست  ،اجزا  را  که  اجتماعی  حیات 

ناپذیر در حیات سیاسی  و به یک نیاز اجتماعی برگشت  آوردمیکند، در غایت آزادی به سطح  تعریف می

 .کندمیتبدیل 

زنند. هرگونه ایجاد  را فریاد می  که شروع شده است، خود انقالبیون کف خیابان نیز آن   این انقالب است 

عدم به رسمیت شناختن خود کلیت زندگی است، که موقع و    همانا  فکرانه در ماهیت آنی روشنشائبه

دگرگون اعتراضی  قدرت  آنموضع  می  ساز  قرار  شبهه  آماج  جامعهرا  اکنون  آبستن  دهد.  ایران  ی 

ایدهزصورتبا آفرینش  مرزها،  روشبندی  و  نقدها  و  همهها  پس  در  مبارزه  نوین  خیزشهای  های  ی 

 ی خونین است. شدهسرکوب

تحقق  انه برای  مندقدرتوجه سلبی این حرکت  یعنی  ،  رهایی زنمانیفست، استوار بر  این  نخستین گام  

 احیای حیات سیاسی در جامعه جریان دارد. ی ضداستبدادی، با قدرت تمام برای  وجه دمکراتیک مبارزه

دوم   انقالبِ   ــ  زندگیـ  ـگام  تداوم  طبقاتی  استثمار   وجه  و  ستم  انقیاد  از  اقتصادی  رهایی  بر  مبتنی 

سوم این دو حرکت    یعنی گام  آزادیمکمل گذار به فتح  ؛ این وجه  یافته و بردگی کار مزدی استعمومیت

  به معنای   . گسست در تحقق وجوه اول و دوماست  ت خویشنخست، غایت سپردن اختیار انسان به دس

اعتراضی پساژینا  تداوم  مند خواهد بود.  پیمایی شکوهی تاریخی این راهی پروسهرهاکردن انقالب در نیمه

آشکاربه که  وضوح  اجتماعیْکرد  خودآگاه  حرکت  درون  طبقاتی  تمایز  وجوه  درک  برای  نقشه  با  راه  ی 

قدرتِ    «توزیع غیرمرکزگرایی »گرایی و انواع  و رفتن به سمت کثرت  «اجتماعی»مرکززدایی با اصل وحدت  

اصل ملی استحکام  اساس  بر  را    ان سازی شهروندمند تواندر سطوح ملی و محلی با تناسبی ارگانیک، هم  

توسعه  ،بخشدمی در  برابری  اصل  فرصتهم  را  ی  اجتماعی  میهای  اختیار  هم    گذارددر  همدلی  به  و 

   بخشد. مینیرو  «حیات سیاسی»اجتماعی و 

هیچ کدام در این    نیروهای اتنیکی  رشد داد که نیز  جنبش انقالبی این میزان از خودآگاهی اجتماعی را  

که جامعه در وحدت    مواجه هستیم   انداز چشمبا این  ،  رو. از این«وجود ندارند» به تنهایی    جهاناز    وادی

کند و  ی طبقاتی برای تأسیس امر مشترک اجتماعی متوازن میی خود را در مبارزهحق و وظیفه  یارگانیک

دهد  اجازه نمی  کرده،  پارگیخوش تکهدر جهانی که سیاست الغرسازی نولیبرال از کار تا خانه را دست

مثابه  کدام بهیا همه با هم یا هیچکند: »پاره  اش را هم تکهی وجود شهروندیتقسیم کار اجتماع  چونهم

 . «ملت کار 
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نفی حاکمیت جمهوری اسالمی با تمام مقدمات ارتجاعی    همانا  استراتژی سیاسی این جنبش در حال تکامل

اطالق  است. وجه ایجابی آن برای تأسیس امر مشترک اجتماعی با    اشو مؤخرات استبدادی و استثماری

ای که همواره کانون مرد/پدرساالری  وجهی »انقالب زنانه« به حرکت اجتماعی مردم ایران در منطقهتک

از اهمیت بسیار آن است؛ اما، بدون تأکید به وجه دیگر این سیاست جاری  و تبعیض جنسیتی بوده، حاکی  

اجتماعی مبتنی بر محور زندگی، که همانا بنیان اقتصادی و تولید شرایط مادی آن خاصه حیات زیستی  

می بیان  اجتماعی  مشترک  امر  تأسیس  در  را  تهیدستان  و  را  کارگران  سلبی  وجه  بنای  دچار  نیز  دارد، 

مسیر تاریخی    ی کارگر به انقالبْی شورایی طبقهیافتهوی ایجابی خواهد کرد. تنها ورود سازمانآلترناتیبی

 را تعیین خواهد کرد.  آن

ای است که انجام آن به تداوم و خوداندیشی و استواری حیات خودپوی جنبش انقالبی  این همان وظیفه

یاری می و  کنونی  نهیب می  چنینهمرساند  ماندگاری خودجنبی و های درونگونه زمینهزند که چبر ما 

کند. جنبش انقالبی کنونی، اینک حامل  دواند و رشد میخودپویی یک جنبش انقالبی از درون ریشه می

  تواندمیخودواسطگی نسبت به ذات ایجابی خویش تشخص یافته و  پتانسیلی است که در گذار و فرارَوی به

و از نو برسازد، تا یک بار برای همیشه تکرار مکرر    کند دارد نقد  برمیهایی که به پیش  مدام خود را در گام

. ضدانقالب همواره از  نفی کندمطلق  طور  ی استبداد را که از درون در انقالب النه گزیده است، به  چرخه

 خیزد.  درون انقالب برمی

کند، از جامعه را آزاد می  ای از نشان قدرت اعتراضی، که انرژی اکثریت نیمیاینک انقالبی با چنین رانه

است، که در نخستین   57 ی خوردهی ارتجاعی مذهب در انقالب شکستپاسخی محض و مطلق به رانه

ای از »چپ«، در خیابان (، با انکار بخش گسترده1357 اسفند 17اقدام حذفی و در نخستین روز جهانی زن )

با تحمیل حجاب ا بتواند بالفاصله  از زنان  تحقیر و سرکوب شد تا  آنان، مقدمات حذف نیمی  جباری بر 

گرا فراهم و تحمیل کند. بدون  مدرن و آگاه را در ازای تقویت نقش گروهی از زنان سنتی مذهبی واپس

های  های ایران جریان دارد، در تاریخِ جنبشدر خیابانچه  آن  باید گفت اکنون  ی گونه مبالغه یا تردیدهیچ

؛ جنبشی که مبارزاتی متفاوت را در وحدتی ارگانیک  داردکننده  ا اهمیتی تعیینجهانی کارگران و زنان آمبورژو

 زند.پیوند می

خودبیگانه بنیادگرایی  علیه  زنان،  سرکوب  علیه  آزادیمبارزه  برای  مبارزه  و  مذهبی  سیاسیساز  - های 

سرکوب فروکش  ی بردگی مزدی، که در توالی هر حرکتی بعد از  اجتماعی و خودرهایی طبقاتی از سیطره

ی انباشت مطالبات پاسخ نیافته، از کشاکش طبقات و در  گرایش به رادیکالیسم در نتیجهکرد، اینک با  می
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سر  ــ  هراس از مرگ  تا حد آمادگی برای جنگ خیابانی، بی ــ  ای با طول و عمقی در خودآگاهیگستره

اما  است.  رفرمی بهچه  آن  برافراشته  توهمات  شده،  نفی  متعین  هر  طور  که  است  فاسدی  رهبران  از  ستی 

 کشانیدند. خیزشی را به انفعال می

ی اقتصادی، گسترش  و فساد افسارگسیخته  تورمها و مدیریت متناقض منتهی به رکود و  خودآفرینی بحران

ای  های منطقهی پول، فرسایش زمین، ماجراجوییوقفهفقر اجتماعی، بیکاری مزمن، تورم ناشی از تولید بی

و حیات    ستفرسای امروز طاقت« برای جامعهگراترین سبک زندگی منبعث از »شریعتْیل واپسو تحم

  فعلیت های متعارف موجود در نظام جهانی را خفه کرده است. اکنون  ی حداقل از آزادیمبتنی بر استفاده

غارت و    بهط  ها را فقاین دولت انحصاری با مردم انحصاری خود به مرز پرتگاه رسیده است، آنان فرصت

ی  ی محاصرهتدریج حلقهند. جامعه بهاهی کار تبدیل کردهای آفریده از نیروی زندهچپاول و انباشت ارزش

و سرانجام مستقیماً    پیمودهی نود تمامی موانع را  تر کرده و در طول دهههای سنگینی تنگها را با هزینهآن

 است.  شدهی قدرت رویارو با خود هسته

از آن شبح توهم بازنمایی از  اکنون  ایدئولوژی  «جمهوریت»زای »جمهوری اسالمی ایران« چیزی جز   ،

و  ـ ستیززن ــستیز  انسان نام    ایبهانهـ  دولتی  «ایران » به  تروریسم  نه  ،  برای  دیگر  است.  نمانده  هیچ 

طلبان حکومتی صالح ی مذهب در برابر جامعه و نه جادوی صندوق رأی ا تحریک باورمندان از خودبیگانه

دشمن  »ی  ی محور مقاومت در جلوگیری از رخنهی ایرانی یا جبههو نه آویختن به دامان ناسیونالیسم شیعه

ایران    یجامعه  چنینهمهیچ اثری ندارد.    «طلبیتجزیه»ای شدن و  «سوریه »و    « جنگ داخلی»یا    «خارجی

بازیافت    با سودای  که امروزه  ؛ نیروهاییداردالزم را  هوشیاری  اکنون در برابر نیروهای اپوزیسیون مرتجعش  

  را   ی رهبریی دموکراسی، داعیهوعده  و  «زن، زندگی، آزادی »شعار    کردن   مطلوبسلطنت، با مصادره به

مثابه نیروهایی که در توهم فردای  کشتار و ترور به  «سپاهِ»به صراحت از نیروهای    و  پروراننددر سر می

  «زندگی »هرگز به دو وجه    طلبان،. این فرصتکنندمی   ب را تشکیل دهند، دعوتپیروزی، دستگاه سرکو

وارانه  و برده  کنندمیرا هم با مثله کردن از درون تهی    «زن » و وجه نخست یعنی    نهندنمیوقعی    «و آزادی

 به انقیاد مردساالری سرمایه به صلیب خواهند کشید. 

آشکار   اشده  اینک  با سرشتی  اجتماعی  و  که جنبش  است. کوشندگان  تاریخ  برسازندگی  درحال  نقالبی 

شدن تاریخ همواره    ی تاریخ نوین ایران خواهند بود، فرایندِمبارزان کف خیابان هم معمار و هم نگارنده

را که  چه  آن  ی رژیم مستبد سرمایه قرار دارد.چنین بوده است. فعلیت سقوط و بحران فروپاشی در آستانه

نامند، در واقع تابع فرایند انقالب مداوم  ذهنی انقالب برای فروپاشی نظم کهنه می  پدیداری شرایط عینی و
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دهد: مردم استبدادزده متوجه  ای که در جامعه به ناگهان گسستی اسرارآمیز رخ میشود. لحظهدیالکتیکی می

نگ حیات  آهطور ضربهمین  ؛بازدشان رنگ میشوند که دیگر بازی تمام شده و چنین است که هراسمی

 گیرد.هایی از سر عجز و وحشت در پیش میدهد و واکنشنظم کهن نیز توان اعمال هژمونی را از دست می

است که غایت مسیر جاری است. ضدانقالب منادی    روندیچه در پیش است، یک تحول و انفجار است،  آن

ی جامعه سر  نیرویی بسیار هولناک از زیر پوسته  .معطل هستند  هساخت از جانب غرب بیهودای دستپروژه

فرایند   آنان  جانب  از  کنشی  عدم  یا  واکنش  کنش،  هیچ  بسازد.  را  خویش  منطق  کرده  اراده  و  برآورده 

حریق انقالب به سمت انباری انباشته از قدرت انفجاری در وسعت کل    رفت انقالب را سد نتواند کرد.پیش

رود که تاروپود بیش از چهل سال خشم فروخورده را بگسالند و بسوزاند و از زیر  ایران روان است و می

کاشته شده    طرفداران استبداداکنون، هراس و وحشت از انتقام در دل    خاکستر آن نظمی نوین برویاند.

نشان در ایستادن به پای دولت مستبد کنند از عوامل ترسکه بسیاری از آنان با آن ارتزاق می  است. رانتی

سرمایه خواهد بود و برای همین با آن تا انتهای دوزخ خواهند رفت؛ حتی اگر چه فقر حاصل از این استبداد  

 تر نیز گرفته باشد. دامن آنان را بیش

عینی از سقوط دولت انحصاری و انقراض از دل اجتماع با    است  گر تصویریوضعیت عمومی جامعه نشان

آمیزه با  خود  انحصاری  در مردم  سیاست  این  نتایج  اگر  جامعه.  با  رفتارش  در  قساوت  سال  چهل  از  ای 

ها هزار انقالبی و کارگر معترض پاسخ داد، امروز دیگر فاکتورهای چنان تهاجمی به  با کشتار ده  60 یدهه

کنیم و نه  نه فراموش می»ته است، دیگر در برابر چند دهه فریاد جنبش مادران  ها برگشسمت خود آن

تصور آنان    را داشته باشد.  «تسلیم در مقابل بخشش عمومی » کسی نمانده است که پیشنهاد    « بخشیممی

در واقع    ،خواهیم شد  ه ییم زیرا چه بجنگیم و چه تسلیم شویم کشتایبکوتاه  نباید  وجه  که به هیچاین  از

  در حال دگرگونی ی  صدای خودآگاه انقالبِ جامعه از شنیدنهای رژیم سران و گزمهپژواک صدای درونی  

و فرصتی برای تسلیم شدن بدون    خواهد شنیداکنون این جامعه است که صدای ناخودآگاه رژیم را    است؛

امر نو در    اندیشد.می  «دموکراتیک»ای  و به آینده  دهدمیعادالنه را به آنان    و مجازات  کشتار اما محاکمه

 حال آفرینش است. 

 

 3po-https://wp.me/p9vUft :«نقد » سایت  در  مقاله لینک

  

https://wp.me/p9vUft-3po
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 کنم یم  ی رهبر   نیمن وجود دارم، بنابرا/  زن« ی»برا

 ذهن هگل   یدارشناس یاز پد ی برداشت

 

 2023مارس   1

 داریوش راد: ینوشته

 

 مقدمه

در   « زن، زندگی، آزادی» گذشت هنگامی که گفتمان  ی ایران چه می در ذهن و جان و احساسات زنان جامعه 

امیال و رویاهای   « برای آزادی   »و    « برای زندگی  »و    « برای زن» گوشه و کنار جامعه فراگیر شد و فریاد  

 متصل کرد؟   دیگریک ها را به  آن 

فعال مدنی  کنش سپیده رشنو   زنان و  ترسد. سکوت، دیدن جنگد، می دمی که می آ : » نویسد می گر حقوق 

آدمی که   .ترساند اش، از دست رفتن آزادی و کرامتش، او را بیش از هر چیز دیگری می حقارِت هر روزه 

 داند که حرفش، رفتارش، زخمی شدنش، اسیر شدن و حتی مرگش،می   . کند جنگد، به پیروزی فکر می می 

شود برای زندگی جنگید و دست از نمی   . داردجنگد دست از زندگی برنمی آدمی که می ت.  خوِد پیروزی اس 
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. کردن است سپر  تر از سینه گرفتن مهم  گاهی سنگر  .کند جنگد، مقاومت می آدمی که می   .زندگی برداشت

 .نچشد، کودکانِ امروز خواهند چشید داند اگر خود، طعم آزادی را  می .  جنگد کودِک دیروز استآدمی که می 

 [1.«] خورندانجامند، اما شکست نمی ها به طول می داند انقالب جنگد می آدمی که می 

میل » ی  حلی رادیکال در مسیر تحقق تجربه گرا با عاملیت فردی و اجتماعی برای یافتن راه شورشی واقع 

هماهنگ به   « شدن شناخته   رسمیت  به  آگ کننده مثابه  رشد  آزادی ی  و  آگاهی  رشد  با  فردی  آزادی  و  اهی 

های کار و زندگی، در مبارزه علیه رویکرد الگوی معنای ی عرصه همگانی، همگام با برابری جنسیتی در کلیه 

ی ی تداوم بندگی داوطلبانه کننده مثابه گفتمان هماهنگ نظامی به - زنانگی نهادهای حاکمیت استبداد دینی 

های داران بزرگ از طریق اعمال محدودیت رانه روحانیت و اشراف و تجار و زمین زنان و چیرگی قدرت مردساال

فرض این نوشته است. این دینی و خشونت پلیسی و نهایتًا سکوت قبرستانی بر جامعه، پیش - ایدئولوژیک

 «نگی بیگا خود  از »قول کارل مارکس  بودن یا به   «انسان معمولی» واقعیت که زمان و فضا برای زنان ایران در  

ی پدرساالر، رونده در اشکال مختلف نهادهای سنتی مانند خانواده سرریز شده، و نوسانات خودتخریبی پیش 

گذار استبدادی زن ستیز، و مراکز ترویج اخالق نظم اجتماعی مردساالر، دستگاه سیاست و قضاوت و قانون 

سیاسی الزم و ضروری - اجتماعی   هایشرط دهنده یا تبلور پیش پلیسی رو به افزایش رفته، همگی نشان - دینی 

 اسالمی است.-برای گذار از آخرین بازماندگان استبداد کهن ایرانی 

فلسفه شدْن شناخته   ت یبه رسم   ل ی م  از   شناسی ذهنپدیدار ی   مفهومی کلیدی در  است. پیش  هگل 

هگْل درِک  یدر فلسفه  شدن« شناخته  ت یبه رسم   ل ی »م پرداختن به این مفهوم باید توجه داشت که تبیین 

به تمایل   شدن شناخته   ت ی رسم  به   ل ی م کارگیری این مفهوم نیست. در این مفهوم  معمول روزمره برای به 

اشاره ندارد، برای میل به شکوه و فخرفروشی نیست، برای میل به درخشش   « میل به تحسین» انسان برای  

از   اساسًا به معنی سازوکار اثر یا   شدن  شناخته   ت ی به رسم   ل ی م در نگاه دیگران نیست. این مفهوم هگلی 

دقیقًا همان   پدیدارشناسی ذهن ی آگاهی موردنظر هگل در  تاثیرات متقابل آگاهی است. چرا که سوژه 

رشد آگاهی در قطار تجربه توصیف و توضیح داده ی مفهوم آگاهی است که در آن فرآیند روبه سازنده   یسوژه 

ی هگل انسان پیش از هر چیز دیگری در ارتباط با جهان اطراف و در ارتباط با دیگر شود. در اندیشه می 

فهمد که با ه در آن انسان می ها و در ارتباط با خود آگاهی دارد. فرآیند آگاهی انسان فرایندی است کآگاهی 

بودن با جهان اطراف منجر به  جهان اطراف یکی است. این درک آگاهانه از یگانگی بنیادی یا همان یکی 

های بسیاری از پیش گذاشته شده است. پیمودن مسیری برای انسان خواهد شد که در آن موانع و بیراهه 
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کند و فلسفه چیز دیگری به جز علم آگاهی تبیین می ی  ی هگل خود را در تجربه هستی انسان در فلسفه 

 [2] تجربی آگاهی نیست.

گیری هگل تصویری از چگونگی شکل   پدیدارشناسی ذهن این نوشته تالش خواهد کرد تا با برداشتی از  

ی عموم زنان شهرهای کوچک و بزرگ ایران را در ذهن و تجربه   « شدن شناخته  میل به رسمیت» برآمد  

عملی به هویت یا جنسیت زنانه، - مثابه ذهنیت انسان آزاد، متاثر از نوعی باور تجربی نشان دهد، میلی که به 

داشتن وجود فردی و اجتماعی زنانه، رشد آگاهی برای تعیین سرنوشت زنانه، توانایی خواستن و انتخاب، 

برای نه یا آری گفتْن همگی در تضاد و رودررویی با ساختارها و ایدئولوژی زن ستیز نظام استبداد توانایی  

 ی اخیر متحقق شده است.اسالمی در تحوالت چهار دهه -ی مردساالر ایرانینظامی و جامعه - دینی 

در کردستان و  خواه ملّیت کرد دانیم گفتمان زن، زندگی، آزادی نخست از سوی زنان آزادی طورکه می همان 

بقیه  در  به سپس  تنها  نه  گفتمان  این  شد.  شنیده  جهان  و  ایران  بزرگ  و  کوچک  شهرهای  درستی ی 

حق تعیین سرنوشت ملیّت کرد   شدن شناخته   ت ی به رسم ی خواست زنان و مردان کردستان برای  دهنده نشان 

ستم در  مثابه جنسیت زن و همبستگی با زنان تحت به  شدن شناخته  میل به رسمیتمثابه به  چنینهم بلکه 

بخش زنان مبارز ملّیت کرد که این گفتمان خود متاثر از مبارزات آزادی تر این دیگر مناطق ایران بود؛ و مهم 

داری جنسیتی مردان مسلمان ترک و ی زنان کوبانی علیه چیرگی و برده ی مسلحانه سوریه و ترکیه و مبارزه 

ایرا  اراده یا  دهد که این برآمِد شکل ی شواهد میدانی نشان می نی بوده است. کلیه عرب و  به   ل ی م گیری 

تجربه   شدن  شناخته   ت ی رسم  فرآیند  یک  و  - مبارزه -محصول  مردساالرانه  چیرگی  نفی  در  زنانه  آگاهی 

خصوص بخش به اسالمی بوده است؛ فرآیندی که در بخش مردان جامعه  ـ ایدئولوژی دینی زن ستیز ایرانی 

رنگی به این دلیل نیست که این بخش از کارگران تر بوده است؛ این کم رنگ ی کارگری بسیار کم جامعه 

واقع  اند، بلکه دری نظام استبداد دینی در چهل سال گذشته را تجربه نکرده معضالت زندگی مشابه زیر سلطه 

ها را به فرآیند انطباقی و جذب در آداب و بار اجتماعی است که آن بیگانگی اسف  خود  به دلیل وضعیت از 

ی اسالمی سوق داده است. مردان جامعه -تجاری ایرانی داری مالیـ ای نظام سرمایه رسوم و اخالقیات کارخانه 

ای اجتماعی، یعنی مثابه طبقه شدن به  کارگری درواقع به جز چند تالش ناموفق برای به رسمیت شناخته 

نظامی ـ اند قدم موثر دیگری برای رهایی خود از چنگال نظام استبداد دینی توانسته ، تاکنون ن « ی کارگرطبقه »

 حاکم بردارند.
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چنین دهی و به حرکت در خواهد آورد، و این کارل مارکس معتقد بود کارخانه کارگران را آبدیده و سازمان 

اد کارمزدی و سرمایه هدایت ها را به سوی حل تض ها به وجود خواهد آورد، و آن آگاهی طبقاتی را در آن 

دانیم کارخانه، که عمومًا محیطی مردانه است، هرگز چنین پتانسیل انقالبی را گونه که می خواهد کرد. همان 

واقع در خدمت تبدیل  های اجتماعی کار و زندگی، دردر کارگران به وجود نیاورد، بلکه همانند دیگر سازمان 

گونه جذب آداب و رسوم و اخالقیات کار، ها را ربات شده درآمد تا آن اتمیزه    « انسان معمولی» کارگران به  

مراتبی سازمان اجتماعی کار، و نهایتًا همراهی با های سلسله ای، جذب شکل ی کارخانه جذب زندگی روزمره 

جا ی پدیدارشناسی کارل مارکس، در این مدیریت پیمانکار حکومتی تبدیل کند. بدون گرفتن ایراد به نظریه 

ی کارگری بیگانگی اوست، یعنی وضعیت سرخوردگی و زندگی واقعی جامعه  خود  ی از تاکید بر دقت نظریه 

بار آن حتی برای بسیاری از فعاالن جنبش کارگری یا مددکاران که گستردگی و عمق و ابعاد و نتایج فاجعه 

و کارگر نتوانست در خدمت ایجاد ی بین کارخانه  تصور نبوده است. بنابراین، رابطه اجتماعی چپ تاکنون قابل 

اجتماعی موجود قرار آگاهی و سازمان  -مبارزه  - یک فرآیند تجربه به چیرگی نظم  پایان دادن  دهی برای 

مراتبی مدیریتی ای و روش سلسله کاری کارخانه گیرد، بلکه تنها موجب انطباق اکثریت کارگران با نظام پیمان 

 حراستی شد.

خصوص زنان خواهی زنان و جوانان، به ازی متفاوت از سوی جنبش پیشرو آزادی اندهای اخیر چشم در سال 

ی کارگری گشوده شده هایی از جامعه صنعتی درمقابل بخش فمینیست رادیکال، در مناطق شهری و نیمه 

ر انداز فمینیستیْ رهایی از مناسبات کارمزدی را نه فقط با مبارزه بین طبقات برمبنای استثمااست. این چشم 

مراتبی و تر به نحو تاریخی با الغای نظام سلسله اقتصادی و نه فقط حل تضاد بین طبقات، بلکه بسیار عمیق 

مراتب در محیط کار و کارخانه، در مدارس و دانشگاه، در روابط ی مردساالرانه، یعنی سلطه و سلسله سلطه 

ای، در ان و رنگ پوست، در مناسبات کارخانه دیده، در رابطه با نژاد و زب های ستم جنسیتی، در رابطه با ملیت 

ی پدرساالر و نهایتًا در جدایی طبقات برمبنای استثمار اقتصادی ترسیم کرده است. مناسبات مردان در خانواده 

به بیانی دیگر، آن چیرگی که حتی هیچ ماهیت اقتصادی ندارد، مانند سلطه و چیرگی مردان بر زنان در 

ها ها و تکنوکرات ی بوروکرات شوند، سلطه و چیرگی مردانه ل اقتصادی استثمار نمی ای که زنان در شک رابطه 

ها؛ و نهایتًا و روحانیت و اشراف بر انسان معمولی، سلطه و چیرگی مردانه بر طبیعت و حیوانات و دیگر گونه 

ها که در گذشته فریب آن های استبداد دینی و استبداد سلطنتی و استبداد استالینیستی  روی از ایدئولوژی دنباله 

 را خورده بودند.
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ها نیز در تقابل که آن  «برای آزادی» و    « برای زندگی» ی جداگانه و فرصت دیگر به دو مفهوم  در دو نوشته 

اند و در فرآیند ایدئولوژیک حاکمیت استبدادی شکل گرفته -شده و جبرگرایی دینیبا معنای زندگی کاالیی 

 اند پرداخته خواهد شد.مثابه بخشی از گفتمان زن، زندگی، آزادی پذیرفته شده های اخیر به انقالبی ماه 

 انقالب زنانه!

رسمیت  شود چیست، و بین آگاهی زنانه و میل برای بهز آن بسیار صحبت می این انقالب زنانه که اخیرًا ا 

فلسفه  شناخته  در  دارد؟  وجود  ارتباطی  چه  ذهنی  شدن  به  پدیدارشناسی  میل  رسمیت  هگل 

خصوص آن یعنی زنان ای است در تکامل آگاهی انسان که در این نوشته به مورد به شدن مرحله  شناخته 

ی هگل شدن در فلسفه  ی این مقاله گفته شد، میل به رسمیت شناخته که در مقدمه پرداخت. چنان خواهیم  

شدن  شدن نیست. معمواًل وقتی از میل انسان برای به رسمیت شناخته  همانا تقلیل آن به میل به تحسین 

ها یا بیان اه با نشانه شدن ضرورتًا همر  رسمیت شناخته  شود، با این اشتباه همراه است که این به صحبت می 

شدن بر مبنای مهارت یا شایستگی یا  رسمیت شناخته  کیفیتی یا واجد نکات مثبتی است، مانند وقتی که به 

شود و بنا به آن برای مثال زنان را به آن دالیل متفاوت یا هر چیز مثبت یا واجد ارزش دیگری تلقی می 

های میرا هستند تر یا توانایی رنگ های کم عمومًا دارای ارزش ها را ندارند و  مجزا از دیگرانی که آن ویژگی 

ی آن است. مثاًل، ترانه علیدوستی از آن هنگام شناختن در کاربرد روزمره  رسمیت  کنند. این همان به درک می 

انگیزاند. نظیرش در آثار سینمایی خود برمی شود که جذابیت یا هیجانی را با بازی بی به رسمیت شناخته می 

به  هنگام  آن  از  میرزایی  مریم  دیگر،  می  مثال  شناخته  یک رسمیت  بشریت  پیشرفت  موازات  به  که  شود 

شدن برای اعضای جامعه در شکل  رسمیت شناخته  کند. این همان به ی ریاضی را کشف و توصیف می نظریه 

در هر شدن   شدن به تحسین رسمیت شناخته هگل به   پدیدارشناسی ذهن معمول آن است، لیکن در  

رسمیت  کند، بلکه به داشتن تقلیل پیدا نمی شدن و یا گرامی  دادن و فروخته  جنبه و صورت، یا برای نمایش 

داشتن در نگاه دیگران و در تداوم و امتداد آن در نگاه خود ترانه علیدوستی  شدن همانا عمل وجود  شناخته 

 [3] هنرمند یا مریم میرزایی دانشمند است.

شدن  رسمیت شناخته  ایم، میل بههای گذشته مشاهده کرده گونه که در ماه خیابان انقالب تا امروز، آن از دختر  

المللی نه تنها برای مورد نظیر بین گیر محلی و کشوری و بی های چشم زنان در مبارزات خیابانی و فعالیت 

داشتن  مثابه وجود شدن زن به  خته رسمیت شنا  گرفتن است بلکه میلی برای به  احترام و تحسین و تائید قرار 

مثابه شدن به  رسمیت شناخته  است. لیکن باید دید این بههویت واقعی در خود یا برای خود زنانه  

رسمیت  میل به  وجود داشتن یک هویت در خود یا برای خود به چه معناست. این میل به سادگی همان 
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مثابه انسانی آگاه دقیقا به شدن به  میت شناختهرس  است. این به مثابه انسانی آگاه  شدن به  شناخته 

توانایی خواستن است. یا ساده تر گفته باشیم  توانایی تعیین سرنوشت خود و برای خودمعنای  

 است.  توانایی برای نه یا آری گفتن آزادنهاست.    و انتخاب

گیرید زدیکان خود تصمیم می تر این میل تصور کنید در یک روز تابستانی با یکی از ن برای درک بهتر و دقیق 

کنید که در یک سمت زنید مشاهده می برای قدم زدن به بیرون از خانه بروید. هنگامی که در خیابان قدم می 

دیگر یک مجموعه  پارک و در سمت  بدون شما یک  یا  با شما،  بدون مشورت  ناگهان  ی تفریحی است. 

ی تفریحی برویم. حال مشکل این است که شما گوید به مجموعه خواستن نظر شمْا شخص دیگر به شما می 

تمایل به رفتن به مجموعه هیچ به  به شخص دیگر خواهید گفت من وجه  بنابراین شما  تفریحی ندارید  ی 

ی دهم که به پارک بروم. تصور کنید که شخص دیگر اصرار کند و به شما بگوید این مجموعه ترجیح می 

جا لذت خواهید برد. در این لحظه چه احساسی به شما از بودن در آن تفریحی بسیار زیبا و جالب است و شما  

ی شما در این مباحث غایب است. این دهد؟ احساسی که خواهید داشت این خواهد بود که خواسته دست می 

دهد بلکه احساس شما این است که دیگری احساس را نخواهید داشت که دیگری پیشنهادی را به شما می 

ند، دیگر یک کنیم که این دو احساس بسیار متفاوت از  کند. بنابراین مشاهده می ر شما اعمال می ای را ب خواسته 

گذاشتن در برای بدیل است.  گذاشتن در برای رد آن خواسته و باز دادن چیزی به معنای باز  چرا که پیشنهاد 

که در اعمال نظر با دارد، درحالی ی شما وجود  رسمیت شناختن خواسته  به بیانی دیگر، در این پیشنهاد به 

شود. با نادیده گرفتن وجود داشتن خواسته شما، رسمیت نیز شناخته نمی  شود و به خواسته شما مشورت نمی 

مثابه یک آگاهی مستقل نگاه کند. شخص دیگر شما را به شخص دیگر شما را یک انسان آزاد محسوب نمی 

نامد و در چارچوب این نوشته هگل آن را نفی آگاهی شما می ای است که  کند. این مثال همان تجربه نمی 

ی پدرساالر ی مردساالر و خانواده مثابه نفی آگاهی زنان از سوی حاکمیت نظام استبداد دینی و جامعه آن را به 

 فرض شده است.پیش 

ت که زنان اجبار چیزی به زنان از سوی یک آگاهی دیگر و سلب توانایی تعیین سرنوشت اْو به این معناس 

شود، ساده می چیز  نشده است. این زن در این نگاه تبدیل به یک   رسمیت شناخته مثابه یک آگاهی به به 

توان سادگی گرفت. این عقیده را در اخالقیات امانوئل کانت نیز می توان آن را از او به یعنی چیزی که می 

گوید این است که انسان ای که کانت می ته گذارد. نک یافت که بین سلطه بر فرد و سلطه بر چیز تفاوت می 

مثابه یک چیز ساده توانند آن را به دارای کرامت است یعنی ارزشی که بدون قید و شرط است و دیگران نمی 

های دیگران نیست. برای امانوئل کانت ارزش بگیرند، یعنی انسان ابزاری برای تحقق ارضای خواسته  نظر  در 
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ا نهفته  او  در انسان در کرامت  تعیین سرنوشتی که  تعیین سرنوشت، همان  برای  او  توانایی  در  ست یعنی 

ها حامل پروژه و اراده هستند، نامند. انسان اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر آن را توانایی خلق یک پروژه می 

ه بر ی فرد نفی شود همان نفی انسانیت اوست، و این همان نفی کرامت است که او را از سلطو اگر اراده 

کند. چیز کرامت ندارد بلکه دارای ارزش است، و به این دلیل یک چیز دارای چیزهای بدون کرامت مجزا می 

توانیم آن چیز را آزادانه بدست آوریم. آن چیز تبدیل به قیمت است که اگر بهای آن قیمت را بپردازیم می 

تواند ملک دیگری شود چرا که او یک شود، لیکن یک آگاهی یا به بیان دیگر یک زن هرگز نمی ملک ما می 

 آگاهی است.

ی تواند چیز یا کاال برای دیگری باشد. این عقیده دقیقًا ریشه در همان اندیشه زن یعنی آگاهی هرگز نمی 

گوید ای که می هگل است، یعنی نظریه   پدیدارشناسی ذهنمراتب بین بدن و ذهن در  تاریخی سلسله 

ود یا پوشیده شود، محدود یا پوشاندن ذهن زنان و درنتیجه پوشاندن آگاهی اگر حتی بدن زنان با حجاب محد 

تواند ناعادالنه زنان را مجبور کند تا حجاب اجباری که ها امکان پذیر نیست. حکومت استبداد دینی می آن 

ر کنند یا ها را مجبور کند به حجاب و آپارتاید جنسیتی باو تواند آن ها نیست داشته باشند اما نمی خواست آن 

شدن است. بنابراین وقتی نظام استبداد دینی  حتی بیاندیشند. ذهن مکان آزادی است و شیئی مکان محدود 

شناسد به این معناست که »الگوی سوم زن« رسمیت نمی  ها را بهتوانایی تعیین سرنوشت زنان و آگاهی آن 

توان آن را به قول مینو مرتاضی که می   آورد وجود می در حکومت استبداد دینی فرآیندی را برای زنان به 

شدن دقیقًا به معنی چیز  شدن زنان بنامیم. کاالیی شدن و کاالیی  ی زنان، فرآیند چیزلنگرودی، فعال حوزه 

شدن هنگامی است که حکومت استبداد دینی به این باور است که زن یک  شدن زنان است. کاالیی  یا شیئی 

مثابه یک تواند به گوید یک انسان هرگز نمی ی ساده است. وقتی امانوئل کانت می شیئی یا ابژه یا وسیله 

ی خواهد توانای وسیله ساده انگاشته شود بلکه یک نهایت در خود است، او نیز مانند مینو مرتاضی لنگرودی می 

مثابه یک دیگران را از قرار دادن آن به   چنینهم تمایل انسانی زنان برای تعیین سرنوشت را متذکر شود و  

 چیز یا یک کاال یا ملک خود برحذر کند.

واقع برداشتن یا زودودن انسانیت از یک  مثابه یک ملک در جا زنان، به گرفتن یک آگاهی، در این  نظر  در 

شدن یا  تواند به دام کاالیی سادگی هر شخصی می شود، به که مشاهده می   طور هستی انسانی است. همان 

اند. وقتی به زن کردن زنان بیفتد، همان چیزی که همیشه اکثر مردان در تاریخ بشری انجام داده  کاالیی 

دانستن گیرند که زنان برای  فرض می شود که او باید این یا آن کار را انجام دهد مردان این را پیش گفته می 

چنین است که به این یا آن آن چیزی باید انجام دهند نیازمند به مردان هستند. بنابراین پیش فرض مردان 
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که  بگویید  زنان  به  اگر  دارند.  زنان  بدن  و  اندیشه  همان  یا  آگاهی  بر  مالکیت  حق  دارای  چه آن   صورت 

فرض در دهند اشتباه است، این پیش می العمل نشان  کنند یا آنگونه که عمل یا عکس اندیشند اشتباه می می 

های آگاهی زنان را به دست بگیرند. این همان نفی کننده توانند کنترل این سخن وجود دارد که مردان می 

گونه برداشت بیش  نفی آگاهی زنان یا زنانه است. شاید این   چنین هم میل آزاد و توانایی تعیین سرنوشت و  

ما بسیاری بر این باورند که امروزه نفی توانایی تعیین سرنوشت زنان به عملکرد نظر آید، ا از اندازه افراطی به 

و جامعه  استبداد دینی  نظام  آگاهی همه معموِل  نفی  ایران، و حتی  به رابطه ی مردساالر  ی ی شهروندان 

د ی گذشته وضعیتی وجو معمول بین امور فردی و اجتماعی در جامعه بدل شده است؛ چرا که در چهار دهه 

مشروع کاماًل    داشته که در آن ِاعماِل خواست حکومتی مردساالر بر آگاهی دیگران و از جمله زنان موضوعی

 الهی بوده است.-و حتی دینی

ی پدرساالر های مختلف جامعه مانند خانواده توان در نهاد انه را می گرستم ی  های دیگر این اعمال رابطه شکل 

های کنند یافت؛ یا در محیط خانواده خواست خود را بر زنان و فرزندان اعمال می که در آن پدر یا مردان  

ها که معلمان و مسئوالن و حراست خواست حکومتی و ظاهرًا آموزشی استبدادی مانند مدارس و دانشگاه 

و حراست   کنند؛ یا مدیران و مسئوالنآموز و دانشجو و دیگران تحمیل می ی خود را بر زنان دانش مدارانه دین 

ها کنند؛ یا در پست ها که حتی دستمزد برابر در مقابل استثمار برابر زنان با مردان را پرداخت نمی در کارخانه 

ها را با توجیه رجال سیاسی نبودن ندارند؛ یا دست آوردن آن و مناصب باالی حکومتی که هیچ زنی امکان به 

شدن ندارند، جنسی   ی تماشای مسابقات و شاید تهییج ی ورود براهای ورزشی که هیچ زنی اجازه استادیوم 

ی از پیش که متکی بر تبعیت بینیم در واقع یک رابطه ها می گونه که در این مثال توان مشاهده کرد. همان می 

ی استبدادی است وجود دارد؛ به بیان دیگر، زنان های جامعه ی بخش مراتب در همه برداری و سلسله و فرمان 

ی ستیز و جامعه ه باید بپذیرند که خواست آنان در مقابل خواست مردان نظام استبداد دینی زن در این رابط 

چنین زنان با پذیرش خواست مردان دهان برای خواست خویش باز نکنند، مردساالر باید خاموش شود، و این 

 ام دهند. خواهند انج را که مردان نظام استبداد دینی و جامعه مردساالر می چه  آن   و نهایتاً 

مراتبی است. نفی آگاهی و وجود دیگری ی سلسله ی یک رابطه نفی آگاهی و وجود دیگری همیشه نتیجه 

تر گفته باشیم ی افقی، یا ساده ی عمودی است. لیکن هیچ آگاهی در یک رابطه ی یک رابطه همیشه نتیجه 

ی برابر هیچ یگر ندارد. در یک رابطه ی تملک بر آگاهی د ی برابر یا دموکراتیک شورایی، انگیزه در یک رابطه 

تواند پذیرفته ی افقْی نفی آگاهی زن نمی خواستی بر خواست دیگری برتری ندارد. بنابراین، در یک رابطه 

که بپذیرد آن دیگری باالتر دهد، مگر این شود. یک آگاهی هرگز خود را زیر بار پذیرش آگاهی دیگر قرار نمی 
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شود باید را که از آنان خواسته می چه  آن   ل است که در جوامع استبدادی زنان هر از خود او است. به همین دلی

با آن  رابطه  در  مردان هستند  کنند که دیگری که همان  باور  باید  ها بپذیرند چرا که در عمق وجود خود 

دارد. لیکن در ها امکان برابری با دیگری را که همان مردان هستند ن باالتراند، و باید باور کنند که آگاهی آن 

ها ارجحیت ندارد. آگاهی در یک پارادایم روابط افقی مانند دموکراسی شورایی هیچ آگاهی بر دیگر آگاهی 

تواند به خوِد هویت کاری آزاد تعاونی نمی زیستی و هم ی دوستی یا هم شده مانند رابطه  ی اجتماعییک رابطه 

جا با تنظیم این چارچوب است که به . بنابراین، در این ها بدهدغالب یا چیره یا پیروزشده بر دیگر آگاهی 

 رسیم.شدن زنان می  رسمیت شناخته  ی میل به مقوله 

فلسفه  از سوی یک   پدیدارشناسی ذهن ی  در  احساس چیرگی  به  آگاهی معمول  واکنش یک  هگْل 

شدن  رسمیت شناخته  به داند، تمایل و تأکیدی است متضاد: میل  را آگاهی باالتری نمی آگاهی دیگر، که آن  

شدن  که در باال گفته شد میل به تحسین چنان شدن آن  رسمیت شناخته  مثابه یک آگاهی آزاد. میل به به 

مثابه یک وسیله که است و نه به   ای آزاداراده مثابه  شدن به  رسمیت شناخته  سادگی میل به نیست، بلکه به 

با اجبار ب ی را که درباره چه  آن   دست آوریم یا بخریم و داشته باشیم.ه بتوانیم آن را برای خود، یا دیگری 

چه آن   یرغم همه استقالل آگاهی گفته شد، باید با تفاوت ظریفی در نظر داشت و آن این است که آگاهی، به 

مند به ورزش و هنر و غیره که گفته شد، در مواردی آگاهی مستقل نیست. در باال به آگاهی در زنان عالقه 

شوند اشاره شد، اما حتی در روابط افقی ی هرمی به تبعیت مجبور می توسط نظام استبداد دینی در یک رابطه 

جا وقتی صحبت از تبعیت نیز ممکن است یک آگاهی خود را تحت تبعیت یک آگاهی دیگر قرار دهد. در این 

نباید به معنی خدمتمی  را  تابع شدن دانست، بلکه ترج  کردن یا وسیله  شود، آن  باید در معنی  یحًا آن را 

پذیر موقتی فهمید. این رابطه به این معناست که برای مثال یک شخص از دیگری که دارای تجربه و تاثیر 

ی خاصی است که خود او آن را ندارد مشورت بخواهد، یا اعتماد خاصی نسبت به دیگر آگاهی دانش در زمینه 

گیرد، به این دلیل که درنظر می   مند ارزش ای  مثابه داده گوید به ی که هر چیزی که به او م داشته باشد، چنان 

تواند خود صورت شخص داوطلبانه می  این  تر صداقت و کارآمدی خود را ثابت کرده است؛ در آن آگاهی پیش 

راحتی بپذیرد. تصور کنید شخصی در یک تر با آن آگاهی باالتر قرار دهد و آن را به ای پایین را در رابطه 

ای را انجام دهد که برای انجام آن کار اهگاه پرندگان وحشی کارآموز باشد و بخواهد فعالیت داوطلبانه پن 

تجربه و دانش الزم را ندارد. شخص داوطلب از افراد دیگری که دارای تجربه و دانش الزم هستند خواهد 

تری آن کار را انجام دهد. آمدی بیش هایی برای انجام بهتر کار بدهند تا بتواند با کار خواست که به او توصیه 

این  فرمان  در  حتی  و  تبعبت  تحت  را  خود  آن شخص  آگاهی  آن صورت  در  باتجربه  آگاهی  یک  برداری 
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دهد، و این به معنی پبروی مستبدانه یا اطاعت کورکورانه از آگاهی دیگری نیست بلکه به خصوص قرار می 

هم کاربردی و هم سودآور است. از این مرحله شخص   ای است که برای اوآوردن مشاوره  دست  معنی به 

به فردی غیر می  را  آموختن شخص خود  این فرآیند  در  و  بیاموزند  او  به  یا بی پذیرد که  اعتنا درنظر فعال 

چنین شده است. این  گرفته  یاد داند که وارث شناخت یک آگاهی قباًلای می گیرد بلکه خود را آموزنده نمی 

داند اندیشیده دور اندازد، چرا که او در این لحظه می تر می پذیرفت که آن چیزی را که پیش شخص خواهد  

 تراز نیست.های او با آن آگاهی که از آگاهی دیگر مشاوره خواسته است هم که دانسته 

د را آموزی که خو را پذیرش یا حتی تسلیم داوطلبانه بنامیم. مانند دانش   توانیم آن این روندی است که می 

هایی که با ابزارهای گوناگون خود را تحت اختیار رهبر ارکستر دهد، یا مانند نوازنده زیر نظر معلم قرار می 

با نت سمفونی قرار می  تا  بنوازند. لیکن در واقعبت این تسلیم دهند  را هماهنگ  های متفاوت یک آهنگ 

یگر نیست، بلکه تسلیم به دانش و شناخت آن داوطلبانه یا در اختیار قرار دادن خود فقط در رابطه با فرد د 

تر یا باالتر از شخص دیگری و غیر مستقیم شناخت بشری است. پس نباید تسلیم داوطلبانه به آگاهی پیشرفته 

کند درهم آمیخت و یکی دانست. در یک ی شخص را نفی می سادگی میل و اراده را با آگاهی دیگری که به 

ی مراتب وجود ندارد، در رابطه ی معلم و شاگرد نیز سلسله جود ندارد، در رابطه مراتب و ی دوستی سلسله رابطه 

مراتب وجود ندارد. بنابراین تفاوت مراتب وجود ندارد. در یک رابطه شورایی سلسله کودکان و والدین سلسله 

توافق می  آگاه که داوطلبانه و موقتی  بین یک هستی  است  با تجرب بسیاری  آگاهی  از یک  و ه کند که  تر 

ی ترس از تایید نشدن یا به دلیل ترس واسطه تر تبعیت کند، با یک آگاهی که به برخوردار از دانش بیش 

کند. ترس تایید نشدْن یک آگاهی را االهیاتی یا ترس از دست دادن شغل از یک آگاهی دیگر تبعیت می 

ی مشروع است که هیچ رابطه کند که خود را در تبعیت آگاهی دیگری بگذارد، و آن هنگامی  مجبور می 

دهد، و این همان تفاوت بین این دو تبعیت است. انسان خود را به فرآیند مراتبی به آن مشروعیت نمی سلسله 

ها معمول و مشروع مراتبی بین آگاهی ی سلسله گونه رابطه  نو زاده شدن مداوم عادت داده است، بنابراین، این

شدن در امتناع از تسلیم شدن به یک آگاهی  رسمیت شناخته  ی میل به شود، اما ریشه دانسته و پذیرفته می 

 مثابه یک آگاهی باالتر یا مشروع پذیرفته نشده است.دیگر است که به 

ی هگل، ضروری است در شدن در فلسفه  رسمیت شناخته  برای درک بهتر اهمیت مفهوم و این بیان میل به

کند. اولین مرحله آگاهی تکاملی آگاهی را شناسایی و معرفی می ی سیر  نظر بگیریم که هگل چندین مرحله 

راستا یا منطبق با جهان بیرونی است، برای مثال آگاهی توانیم آگاهی فوری یا بالواسطه بنامیم که هم را می 

ا ی رابطه آگاه ب ی نوزاد یک تجربه شناسد. تجربه مثابه آگاهی نمی یک نوزاد که هنوز آگاهی بودن خود را به 
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شوند اما ها و صداها است که اگرچه درک می ها و رنگ ای از احساسات یا شکل جهان نیست، بلکه مجموعه 

کند و اجزاء را از جدا می   دیگر یک کم چیزها را از  معنای خاصی برای او ندارند. اما نوزاد با گذشت زمان کم 

دهد. بنابراین کند و تشخیص می ی درک م   بودن  ءهایشان درون یک چندگانگی از شی در تفاوت   دیگریک 

شود شود و هر چقدر این آگاهی تیزتر می کند به همان اندازه این آگاهی تیزتر می هرچه آگاهی نوزاد رشد می 

کنند. می   دیگر یک سازند شروع به گرفتن استقالل خود از  اشیایی که جهان را در یک مجموعه برای او می 

که   جایی  تا  داشت  خواهد  ادامه  به این  دیگر  خمیره جهان  انعطاف مثابه  مفهومی ای  درک  یا  دریافت  پذیر 

به نمی  بلکه  مجموعه شود  شیء مثابه  از  مفهومی   ای  درک  یا  دریافت  مستقل  آگاهی می بودن  این  شود. 

تر آگاهی که همانا آگاهی از خود است یابد و به وضعیت عالی مشخص یا جداشده از جهان بیرونی تداوم می 

مثابه یک بودن در چشمان دیگران درک شود. این آگاهی از خود زمانی است که کودک خود را به هدایت می 

کند و با جدا کردن خود از جهانی که او باور داشت در آن سردرگم است، از وجود می یا دریافت مفهومی  

 یابد.دست می  « من بودن»چنین، کودک به یک آگاهی  . این داشتن یا بودن کامل خود آگاه می شود 

ابتدایی مشاهده کرده همان  ایم، هنگامی که کودکان در سنین پایین مورد سوال قرار گونه که در مدارس 

کنند. استفاده می   «ما »کنند بلکه از ضمیر شخص اول جمع یعنی  استفاده نمی   « من» گیرند اغلب از ضمیر  می 

قابل کاماًل    ”ما“ بگیم«؛ این واکنش » گویند:  کالس مورد سوال قرار میگیرد به معلم می برای مثال وقتی  

تواند شنوند، مانند »کسی از ”شما“ می ها ضمیر شما را می شود آن ها سوال می فهم است چراکه وقتی از آن 

است. در این   است که به او اشاره شده   «شما » به این سوال پاسخ دهد؟« پس این برای کودکان ضمیر جمع  

نمی  هنوز  کودکان  در مرحله  دهند.  تشخیص  را  خود  برای  شما  و  دیگران  برای  شما  بین  اتصال  توانند 

دهند؛ وضعیت توضیح می   «شناسی آگاهی از خود را از سوی دیگْر با »وضعیت کودک در مقابل آینه روان 

کند که فردی که در آینه درک می نگرد و است که کودک خود را در آینه می  کودک در مقابل آینه هنگامی 

شود او یک گفته می   «تو »کند که وقتی به او  است. به این طریق او درک می   « من» قرار گرفته در واقع یک  

است. به بیانی دیگر، آگاهی از خود   « من» یک    « او » شود این  ی او صبحت می است و وقتی درباره   « من» 

ها است. بنابراین از هنگامی که کند که او یک آگاهی برای دیگر آگاهی هنگامی است که آگاهی درک می 

کند آن هنگامی است که او وارد آگاهی خود شده است که یک کودک شروع به گفتن من به دیگران می 

ین همان میلی است که کودک سعی دارد به جهان اطراف میل برای تاکید بر خود در او ظاهر شده است. ا 

. کودک این میل تاکید بر وجود داشتن خود را در یک فرآیند زمان و تجربه «من وجود دارم » خود بفهماند که  

ی اراده خواهد چنین تغییر و ترجمه کرده و بنابراین می شدن اراده خود این  رسمیت شناخته  در یک میل به
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هاست که ی آن واقع بیان تأکید اراده  ها و سروصدای کودکان در حتی تحمیل کند. هیجان خود را ابراز و  

کردن این میل به تاکید بر اراده  جا نقش آموزش دقیقا شامل هدایت جویانه باشد. در این تواند سلطه گاهی می 

 ی تخریبی سوق نیابد.مند توان در جهتی است که به سمت  

 من وجود دارم

گونه تصورات از میل نیست، شدن یا این  داشته  مثابه تمایلی برای دوست شدن زنان به  رسمیت شناخته  میل به

شدن  خنثی است. این میل برای متوجه کاماًل    چرا که این میل برای تمایالت تاثیرگذار احساسی مکانیزمی 

شدن از سوی جهان  شناخته رسمیت   کردن است، به بیانی دیگر میلی برای به  ساختن یا متوجه  یا متوجه 

تواند در شرایطی می   چنین هم شدن   رسمیت شناخته  است. اگرچه میل به  « داشتن زن وجود » مثابه اطراف به 

تواند نوعی استراتژی شدن را نیز بگیرد مانند نوع دوستی زنانه که می  داشته  خاص شکل میل به دوست 

شدن زنان برای  رسمیت شناخته  دیگران باشد. اما در میل بهشدن از سوی   داشته ناخودآگاه برای دوست 

داشتنی اطمینان دادن به خود که در نگاه دیگران او وجود دارد نیازی برای انجام کارهایی که او را دوست 

کند، وجود ندارد. نیازی به انجام کاری که برای دیگران کارآمد یا قابل استفاده یا کارکردی را داشته باشد می 

آورد همین دلیل است که تنها در بعضی از زنان نابرابری دستمزد یا صنفی رفتاری را بوجود می جود ندارد. به و 

به  را  به که توجه دیگران  ایجاد  زنانی که در خیابان خشونت شناختن سوق می  رسمیت  سمت  ورزی دهد. 

دست کنند، در کوبانی اسلحه به ی کنند، در مقابل نیروهای مسلح سینه سپر م کنند، شبانه شعارنویسی می می 

دنبال بار خود به آمیز یا خشونت ها با اعمال صلح گیرند، سعی در ایجاد احساس دوستی در دیگری ندارند. آن می 

 هستند.  «من وجود دارم » بیان و نمایش 

رسمیت  انقالبی بدنبال به المنفعه یا مبارزات مدنی یا با توانایی تخریب  توانند هم با انجام کارهای عام زنان می 

اجتماعی شناخته  نمادها و نهادهای  استبداد - شدن باشند. شورش و مبارزه علیه  سیاسی مردساالرانه نظام 

گونه که مهربانی و شدن باشند همان  رسمیت شناخته  های ایجاد و میل و اراده برای به توانند شیوه دینی می 

می  زنانه  این  سخاوت  نمایش  و  بیان  به توانند  برای  زنان  میل  بنابراین  باشند.  شدن  رسمیت شناخته  میل 

 دیگر یک متناقض با  کاماًل    توانند نهایت متفاوتی به خود بگیرد، حتی اشکالی که می های بی تواند شکل می 

کردن خود و نشان  شدن برای زنان قبل از هر چیز دیگری یک میل متمایز  رسمیت شناخته  باشند. میل به 

شدن با دیگران است. درک دلیل آن نیز بسیار آسان است، چرا که خود  شدن و فرق گذاشته  تشخیص داده 

شکل شهر و ی بی نمودن برای زنان همانا به معنی توانایی خروج از هویت زن توده  را از دیگری متمایز 

ر و روستا شکل شه ی بی بودن است. برای خروج از امت اسالمی یا توده  بودن، یا زن امت اسالمی  روستا 
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پرانی یا برافراشتن پرچم سفید بودن زنان با اعمالی نمایشی یا نمادین نظیر به آتش کشیدن روسری یا عمامه 

بر چوب و ایستادن بروی سکوها و رقصیدن و آوازخواندن در معابر عمومی و بریدن گیسوان خود و حضور 

ها و پوسترهای کشیدن عکس  آتش  کردن و به  در مبارزات خیابانی شبانه و شعارنویسی روی دیوارها و پاره 

از آن هویت سران دینی و نظامی حکومت و دیگر مبارزات مدنی که آن  برساخته مجزا ها را  های مردانه 

 دهند.شناختن خود را بیان و نمایش می  رسمیت  کنند، میل بهمی 

ی خود در مقابل چشمان دیگری اراده گذاردن   شدن و به نمایش  عمل نمایشی یا نمادین زنان، برای دیده 

توانیم افرادی را به راحتی تشخیص دهیم که اعمالی گر و مبارز می است. به همین دلیل در بین زنان کنش 

کردْن هنر برانگیختن و هنر  دهند. تحریک ایی علیه نظام مردساالری انجام می آمیز و واقعًا حرفه تحریک 

س  بیدار است. مشاهدات  دیگری  می ال کردن  نشان  گذشته  بی های  امکانات  از  طیفی  که  برای دهد  پایان 

ی کارگری وجود داشته ی دانشگاهی و جامعه ی مدنی و جامعه خصوص جامعه کردن توجه دیگران و به  بیدار

ستیز خوبی بهره برده اند. این در حالی است که به همین دلیل حاکمیت زن ها به است که زنان فمینیست از آن 

زنند و این خود نهایتًا ی مردساالر به بسیاری از این زنان برچسب فمینیست نامتعارف یا رادیکال می ه و جامع

ها شده است. وقتی این هوشمندانه تبدیل به ابزاری برای بازی با این کارت ناعادالنه مردساالری برای آن 

شود که ها می مه چیز مشروط به آن صورت هتوانند با آن بازی کنند، در این ها می تنها کارتی است که آن 

شدن با دیگران در شرایطی مردساالرانه در جهت  شدن و فرق گذاشته  این نیز دوباره نشان از تشخیص داده 

به شناخته  میل  هنر  رسمیت  نامتعارف  فمینیست  ناعادالنه  برچسب  این  به  زنان  وقتی  است.  زنان  شدن 

ها تبدیل به روشی خواهد بودن عمل آن  چنین تصادفی ند، این کن بودن عمل خود را نیز اضافه می  تصادفی 

 روی« کنند.ها پیشروی یا به عبارتی »زیاده ی جبهه ی آن در همه واسطه شد که زنان دیگر نیز بتوانند به 

ها را هایی که هنجارهای اجتماعی و فرهنگ مردساالرانه، آن این شکل در همه جبهه   اند به زنان توانسته 

تعریف می ه بی مثاببه  توانسته روی کنند. آن کنند پیشروی یا زیاده ارزش  اند در آموزش و هنر و ورزش ها 

خوبی نشان ورزی مردانه را به زیرنظر سانسور دستکاری کنند یا در هنر سینما و هنر نمایشی خود خشونت 

شدن است. به  یت شناخته رسم  روی برای مجزاکردن خود برای بهدهند، و اهمیت آن همانا پیشروی یا زیاده 

به  برای  زنانه  تولید  که  بیاوریم  شناخته  یاد  به  رسمیت  معنی  به  برای شدن  چیزی  وجودآوردن 

شدن همیشه  شدن زنانه. این میل به تائید  شدن نیست بلکه تولیدی است برای اذعان تایید  داشته  دوست 

شدن است.  ، حسی که مربوط به نپذیرفته آید همراه با حس اطمینان در زنان که به بیان و نمایش در می 

می همه  نشان  شواهد  به ی  میل  خانواده  یا  جامعه  در  که  زنانی  شناخته  دهد  آن  رسمیت  پذیرفته شدن  ها 
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شدن خود  رسمیت شناخته  تری برای خواست ایجاد فضایی برای بهطور طبیعی گرایش بیش شود، به نمی 

ی خود های گذشته شدن نگرانی  ها به معنی پرکردن و ناپدید آن دارند؛ چیزی مشابه مقوله غرامت که برای  

ای زنانه یا اعمال ی رفتار کلیشه واسطه ی ایجاد خرسندی در فضای حال است. اکثریت زنان ایران به واسطه به 

دنبال ی عقالنی و غیره به زمان مذاکره اصطالح »یکی به دو کردن« و هم ای نظیر به نمایشی یا محاوره 

یا گروه وجه همه ت جلب  افراد  آن  بین ی  افکار عمومی  یا  محلی  و  ملی  در بخش های  و المللی  دولتی  های 

ها بهره بگیرند. ها را جلب کنند و از حمایت آن ی مدنی هستند که در گذشته نتوانسته بودند توجه آن جامعه 

هگل حرکت   پدیدارشناسی ذهن جا با برداشتی از  طبیعی است، به این دلیل که اگر این کاماًل    این حرکت 

رسمیت  ها بدون به مثابه اهرمی برای آگاهی در خود است. چرا که آن شدن به  رسمیت شناخته  کنیم، به 

شدن خود، ی بالواسطه یا فوری آگاهی عبور کنند، و بدون خروج از ابژه توانند از مرحله شدن نمی  شناخته 

 نی بیان کنند و به نمایش بگذارند.توانند آگاهی خود را در کالم و عمل بیرونمی 

وجود آوردن ابزار و امکاناتی برای وجودداشتن است. زنان جا همانا به شدن در این  رسمیت شناخته  بنابراین، به 

امکاناتی را که برای وجود  تفاوتی نخواهد داشتن در نگاه دیگران بخواهند به  هرگونه  ببرند درهرحال  کار 

گرهای مدنی و مبارزات خیابانی یا وجودداشتن در نگاه دیگران است. کنش   ی مهم داشت، چرا که مساله 

شدن است. شورش خیابانی یا  رسمیت شناخته  المنفعه در اطراف خود یک وسیله برای به های عام فعالیت 

یک وسیله برای   چنین هم ی حقوقی علیه دستگاه اداری یا اجرایی یا قضایی و انتظامی حاکمیت نیز  مبارزه 

مراتب اند، سلسله کار برده شدن است. در رابطه با ابزاری که زنان برای این روند تاکنون به  رسمیت شناخته  به 

آن  نتایج  تنها  بلکه  نداشته  اجتماعی چه در ارزشی وجود  و فضای  به عرصه  داشته است. ورود  اهمیت  ها 

زند  و  کار  موارد  دیگر  و  و حقوقی  قضایی  امور  یا  دانشگاه،  یا  اجتماعی همگی شیوه کارخانه  برای گی  ای 

های مدنی و تبلیغاتی یا گیری کرد و گفت فعالیت جا نباید سخت شدن بوده است. در این  رسمیت شناخته  به 

اهمیتی ندارند، چرا که از همان ی خیابانی کاربرد یا کارکرد با حقوق بشری در مقایسه با شورش و مبارزه 

کنند، در فرآیند میل توجه در مناسبات کار و زندگی اجتماعی می جلب نخستین لحظه که زنان عملی برای  

ی نمایش واسطه ها تنها به اند. توجه داشته باشیم این گونه جلب توجه شدن قرار گرفته  رسمیت شناخته  به 

شود، نمادین بدن، در معابر عمومی یا تظاهرات خیابانی، یا فکر و اندیشه در نگاه اجتماعی دیگران متحقق نمی 

شدن  رسمیت شناخته  ی نمایش نمادین بدن و افکار میل به واسطه چرا که به یک دلیل ساده، زنان همیشه به 

ی بیان ی کافی شایسته درستی و به اندازه ها نظریات خود را به اند. آن خود را در گذشته در دیگران برانگیخته 

اوت در آن است که زنانی که بدن خود را به نمایش دانند. اما بدون قضاوت اخالقی تفها می دادن آن و نشان 
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پذیر اند که چیز دل دادن آشکار سینه در تظاهرات عمومی، عمومًا بر این عقیده گذارند، مانند نشان نمادین می 

شود، و این کردن وجود ندارد، چرا که این همان بدنی است که انسان از آن متولد می  و زیبایی برای نگاه 

 خورند.ی کودکان از آن شیر می ی است که همه اهمان سینه 

آوردِن  وجود شدن را خالصه کنیم، باید بگوییم که همانا نیاز به بازتاب به  رسمیت شناخته  اگر بخواهیم میل به 

خود در جهان اطراف است، به عبارتی دیگر، به معنی قراردادن نشانی از وجود خود در جهان اطراف است. 

شدن وجود خود در نگاه جهان اطراف و با ایجاد تاثیرات در جهان  رسمیت شناخته  یل به بنابراین زنان با م 

شدنی  رسمیت شناخته  کنند، یعنی آن میل به گذارند و بیان می اطراْف تاکید بر وجود خود را به نمایش می 

جست  نیز  را  خود  تاثیر  اطراف  جهان  در  آن که  است.  کرده  به  وجو  خود  عقاید  نمایش  با  دنبال ها 

شناساندن یا تصویب عقاید خود هستند چرا که مایلند متقاعد کنند و این واقعیت را به بحث گذارند  رسمیت  به 

ها عادالنه منعکس نشده یا در گذشته شنیده نشده و دیگران را شاید متعجب یا حتی عصبانی که عقاید آن 

وخم با موانع بسیار ، راهی این مسیر پرپیچ کرده است، لیکن چون هنوز این عقاید دیگران را متقاعد نکرده 

ی دنبال آن هستند، تغییر جهان برمبنای عقاید و روش زندگی زنانه اند. آن چیزی که زنان فمینیست به شده 

گونه خواستند جهان آن پذیرند، به بیانی دیگر، اگر نمی گونه است که زنان می خود و شکل دادن جهان بدان 

هاست، به دنبال تغییر جهان یعنی آن چیزی که زنانگی واقعًا در اندیشه و عمل آن ها هستند باشد،  که آن 

بخشیدن به شناخت زنانه، و این  بینیم که این تمایل به اعتباراندیشیم می بودند. وقتی به این فرآیند می نمی 

ر این عقیده است زمان ب ها به رسمیت شناخته و توسط دیگران پذیرفته شود، تاکید هم تمایل که عقاید آن 

پذیرند، و نهایتًا در درستی نمی ستیز حکومتی دیگران را به ی جامعه و زن که عقاید و نظریات مردساالرانه 

کردن عموم به حقانیت و مشروعیت عقاید فمینیستی خود  ی دشوارتر متقاعدجاست که زنان وارد مرحله این 

فهم خواهد شد، اگر درک کنیم ی تضاد قابل ین مرحله شوند. ا برای پیروزی انقالب زن، زندگی، آزادی می 

شده است.   روروبه شدن زنان پیوسته با سرکوب تاریخی مردانه و پدرساالرانه   رسمیت شناخته  که میل به 

شود، میل بسیاری از زنان ایران برای دیده می   90 تا   60 های متمادی تقریبًا سه دهه بین چنانکه در سال 

اسالمْی ـ گیری کرده بود، چرا که زیر ستِم مردساالری ایرانی شدن از خودآگاهی کناره  رسمیت شناخته  به 

های حکومتی تبلیغ سان که ایدئولوژی روحانیت شیعه و دستگاه آلود« بدان »شک مثابه موضوعی  خود را به 

و   هگل همیشه یک واسطه بین خود   پدیدارشناسی ذهن ی  کردند. دیگری در فلسفه کرد تصور می می 

خود است، چرا که انسان نیازمند یک نظر بیرون از خود برای خود است حتی اگر در تضاد با او و بازتاب 

های گذشته در آگاهی هویت زنانه برای زنان بسیار پراهمیت ستیز حکومتی در دهه حقیقت نباشد. نگاه زن 
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اند؛ به ا به آن دسترسی نداشته ه بوده است، و این دیگری به یک جنبه از زنان دسترسی داشته که خود آن 

 بیانی دیگر، حکومت استبداد دینی یک رابط مابین زنان ایران و انقالب زنانه بوده است.

با   1829 تا   1818 های بین سال برلین  و  هایدلبرگ    گل در دانشگاه ه ای از دروس  شناسی مجموعه زیبایی 

تر علم علم زیبایی و دقیق در فلسفه هگل    شناسی . زیبایی بودشناسی یا فلسفه هنر  زیبایی   ترعنوان دقیق 

چه آن   هگل  یدر اندیشه شود، زیرا  خود خارج می   فضای که اصواًل از    ، زیبایی طبیعت است کنار  زیبایی هنر در  

درهرحال باالتر ترین چیز در جهان باشد، از زیباترین خلقت طبیعت  شود، حتی اگر زشت متولد می از ذهن  

( و بنابراین برتر از ذهن از  و شود )از طبیعت، شود، مضاعف زاده می از ذهن زاده می چه  آن   ماند، زیراباقی می 

کند که فرآیندی را توصیف می شناسی  در این مجموعه زیبایی هگل  چیزی است که از طبیعت گرفته شده.  

این رسی به  برای دست را    « نگری و کاردرون و دو وسیله »   ، یابد به خودآگاهی دست می   انساناز طریق آن  

نگری بنابراین در چارچوب سوال نخستین این نوشته همان کند. درون می و توصیف  شناسایی    خودآگاهی

نگری دیگران ی هیجانات احساسی افکار و عقاید زنانه که از درون ی درونی زنان است، یعنی تجربه تجربه 

است، یعنی درون یک سوژه  داده است. گونه که سپیده  ی زن همان )مردان( مستقل  باال نشان  در  رشنو 

ی زنان به درون خود زنانه خویشتن است. داشتن بالواسطه نگری در این چارچوب به معنی دسترسی درون 

وجود آورند. در فلسفه  تواند به زنان امکان دسترسی به آگاهی برای خود را به وسیله دوم کار است، که می 

تولیدی فیزیکی یا ذهنی برای کسب درآمد یا یک فعالیت کارکردی نیست، فقط یک فعالیت  صرفًا    هگل کار 

هایی که منجر به تغییرشکل ی فعالیت نمودن خود در جهان اطراف است. همه  ی بیرونیبلکه کار یک شیوه 

دادن ها شراکت دارد. کار همانا ادامه گیری آگاهی آن شود، عملی است که در شکل در جهان اطراف زنان می 

گذاشتن عالئم انسانیت خوْد تملک ی آن با نشان واسطه د در ورای خود است که زنان بر جهان اطراف به خو 

رسمیت  کنند. مبارزات خیابانی یا مدنی زنان به بیانی دیگر همان فرآیند گذشت یا گذار از میل بهپیدا می 

که تاثیری بر جهان اطراف زنان هایی  ی فعالیت شدن بر جهان اطراف است. به بیانی دیگر، همه  شناخته 

ـ ها بوجود می گذارند و تغییری در محیط آن می  توانند تغییر شکل فیزیکی جهان اطراف تاثیراتی که می  آورندـ 

آگاهی  آن  باشد، یعنی  آگاهی  را می یا  زنان  از جهان اطراف  نهایتًا همه  سازند های دیگری که بخشی  ــ 

شدن  رسمیت شناخته  مثابه یک نقطه باالبرنده یا کمال میل بهکه به   هایی است در جهان اطراف زناندخالت 

جا شناسی کار است که در این درنظر گرفته شود. این تعریف دقیقًا همان مفهوم کار در توصیف هگلی زیبایی 

 اش زن است.سوژه 
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مدنی یا هنری درستی درک کرد، این است که وقتی زنان کار اجتماعی و خالقیت  چیزی را که باید به آن 

های مدنی یا کنند، یا وقتی جهان اطراف را با مبارزات خیابانی یا فعالیت خود را در جهان اطراْف بیرونی می 

من » کنند. زنان با بیان اینکه  کنند، تاکیدی مشهود بر وجود خود در جهان اطراف می هنری خود متاثر می 

کنند. ، خود را در آگاهی دیگری و دیگران ثبت می « ام ام که آن تغییر را در جهان اطراف ایجاد کرده بوده 

من » گویند  ، می ام« کرده   جادیرا در جهان اطراف ا   ر یی ام که آن تغ »من بوده زمان با بیان  ها هم بنابراین آن 

زمان هاست، بنابراین هم . اثر عمل زنان همانا اثر وجود آگاهی آن «توانم رهبری کنموجود دارم بنابراین می 

 «کنم.مثابه یک انقالبی عمل می مثابه یک آگاهی زنانه وجود دارم بنابراین به من به » به این معنی است که 

ا در کنند، اثر خود ر زنانی که در مبارزات خیابانی یا مدنی یا هنری علیه نظام استبداد دینی ایفای نقش می 

باقی می  دهند که برای این عمل بسیار مسرورند که به دیگران نشان می گذارند و هنگامی جهان اطراف 

آن  در  می واقع  نشان  را  خود  زنانه  کار  دیگران محصول  به  که ها  است  کاری  همان محصول  این  دهند. 

انه و یک جهان مردساالر شدن خود را از یک دیگری مرد رسمیت شناخته  ی آن زنان امیدوارند به واسطه به 

حال گذار به دست آورند. این کار زنان نیازی به تشویق از سوی دیگران ندارد، چرا که  ی در و یک جامعه 

بخش برای وجود داشتن ندارند. های اجتماعی یا مدنی یا هنری رهایی نیازی به شباهت داشتن با دیگر فعالیت 

فلسفه  در  کار  زیبایی  نهایت  همان  زیب این  بهایی ی  یعنی  است،  هگل  شناخته  شناسی  که  رسمیت  شدن 

پذیر کرده مشارکتی است در دسترسی پیداکردن زنان به آگاهی از خود یا برای خود و تغییر و انقالب را امکان 

 است.

ی هگْل اصل بنیادی وضعیت انسانی است، به این معنی که انسان پیوسته خود را در درواقع، کار در فلسفه 

جا ابژکتیوکردن آگاهی خود کند. در این شدن بیرونی می  از حضور خود برای مشاهده اف با عالئمی  جهان اطر

ی خود نمودن است. این همان اصل بنیادی فرهنگ نیز هست، به در جهان اطراف به معنی جهان را آینه 

ی هگل که فلسفه گونه  کند، بلکه آن این معنی که فرهنگ آن چیزی نیست که انسان به فرهنگ تحمیل می 

دادن به طبیعت برمبنای تصورات یا تخیالت انسان است، چرا که معموال گفته  گوید فرهنگ همانا شکلمی 

که فرهنگ خود را در طبیعت شود فرهنگ چیزی است در مخالفت یا مقابله یا موازی با طبیعت، درحالی می 

بیا  به  است،  طبیعت  تجسم  فرهنگ  هگل،  بیان  به  است.  ماده برساخته  طبیعت  دیگر  برای نی  اولیه  ی 

نگریم، بلکه به واقع به جهان نمی  نگریم در دادن به آگاهی انسان است. بنابراین، وقتی به جهان می  شکل 

نگریم که توسط انسان در جهان ساخته و محقق شده است، همان طبیعت ثانوی که به قول موری کاری می 

نگرد در واقع همان هنر آگاهی ت. جهانی را که انسان به آن می بوکچین انسان بر طبیعت نخستین ساخته اس
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مثابه کار بازخوانی شده است، درواقع هگل به   نگرد. بنابراین آن کاری که در فلسفه اوست که خود به آن می 

ساختن خود در جهان است تا  ی اعماِل بیرونیآن فعالیت تولیدی نیست که هدفی کارکردی دارد، بلکه همه 

در همه  های وجود ه نشان اصل  در  انقالبی  و  اجتماعی  کار  دلیل است که  به همین  بنگرد.  را  داشتن خود 

چنین بیان شده و به نمایش گذاشته شده آورد که این وجود می شناختن را به  رسمیت  های آْن میل بهشکل 

 است.

تولید تاثیرات در جهان اطراف خود شدن خود را پیش از هر چیز دیگر با  رسمیت شناخته  زنان ایران میل به 

دست مدار یا کاربردی به های ارزش شدن فقط توسط فعالیت  رسمیت شناخته  اند، اما این بهبه دست آورده 

شدن  رسمیت شناخته  های اجتماعی به ها در یک فضای سیاسْی زمینه بودن مبارزات آن  نظیر اند. بی نیامده 

اگر  آن  ایجاد کرده است، حتی  را  توسط دیگران و حکومت  ها  فعالیت در آن فضا و زمینه   مندارزش این 

ای سفید بر دادن پارچه  محسوب نشود. دختر خیابان انقالْب هنر اعتراضی نمایشی یک زن مبارز را با قرار

جامعه  و  دینی  استبداد  نظام  مردان  اگرچه  کرد،  عمومی جهانی  معبر  در  بر سکو  ایستادن  و  ی یک چوب 

شدن زن و زنانگی  که این اقدام نهال دیده روی« فمینیستی تلقی کرد؛ جالب این انی آن را »زیاده مردساالر ایر 

مثابه زن مبارز و اثبات جنسیت زنانه را در تاریخ معاصر ایران شدن خود به  رسمیت شناخته  را بنیان نهاد و به 

گذاری نیست موضوع واجد ارزش شدن زنان یک   رسمیت شناخته  دست آورد. به و حتی جهان برای زنان به 

واقع توجه داشتن  گذارد، در ی آن چیزهایی است که بر جامعه تاثیر می توجه دیگران و همه بلکه هدف جلب 

شدن اصلی بنیادی  رسمیت شناخته  کند. میل به ی اجتماعی وارد می به فضای فکری و عملی را به صحنه 

خواهند که می داشتن خود آگاهند و دیگر این  زنان از وجود   ی زنان، چرا کهاز بیان و نمایش است توسط همه 

ها هستند، خواهند جهان انعکاسی از آن چیزی باشد که آن ها می دست آورد. آن را در جهان اطراف به   تائید آن 

شده های پنهان سازند، و آن صورت ها جهان را به دور خود می و تحقق این خواست با همان روشی است که آن 

خود از خود را بر دیگران تاثیرگذار چنین درک یا دریافت مفهومی  آورند، و این ود را به تصویر درمی در خ 

کنند، درون جهان و خارج از خود منعکس و به اندیشیدن وادار می دادن جهاْن خود را به  ها با تغییر کنند. آن می 

چقدر جهان بهتری  ها هر خواهد بود. آن   ها در جهانی دخالت آن ی جهت آینده کننده و این اندیشه تعیین 

ی پیشرو درک و دریافت مفهومی خواهند مثابه یک سازنده برای آیندگان بسازند، به همان اندازه خود را به 

را آراسته کنند خود را به کرد و هر چقدر بیش  آرایش تر جهان  گر هستی همگانی گفتمان زن، مثابه یک 

 .زندگی، آزادی دریافت خواهند کرد
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 ها:یادداشت 

  سی بی بی   ت ی سا در وب   « و نگارش پژوهشنامه   ی ق ی سال حبس تعل   5رشنو به    ده ی سپ   ت ی محکوم »   ی مقاله بنگرید به    [. 1] 

 . 2022دسامبر    28  ی فارس 

اعتماد به    قت ی بخش اول حق   ، ی هگل، قسمت دوم خودآگاه   ش ی فردر   لهم ی و   گئورگ ،  ذهن   ی شناس دار ی پد   بنگرید به   [. 2] 

 موجود است. آن آنالین در اینترنت    گان ی و فرانسه را   ی س ی انگل   ی نسخه .  ل ی و م   ی خود، مبحث زندگ 

ژان پل سارتر است که در آن سوژه در نگاه به خود    سم ی الی ستانس ی مفهوم نگاه، متفاوت از مفهوم نگاه در مکتب اگز   ن ی ا   [. 3] 

 شدن.  ده ی د   ی موضوع برا   ا ی   ابژه به او خود را    ی گر ی و در نگاه د   ند ی ب ی داشتن را م   ی هست 
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