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 بورژوازی مفهوم یدرباره مالحظاتی. 1

 نیکفر محمدرضا نزد در اسالمی

 نیکفر محمدرضا ارجمند دوست

است که در سالیان گذشته در دفاع از ی گرپژوهش

اندیشی و ها، تاریکآزادی، دموکراسی و برابری انسان

ی فکری و او در پهنه .را به نقد کشیده استاستبداد 

توان و کند که نمیسپهر عمومی نقش مؤثری ایفا می

چه که من در این جا آن .را نادیده گرفتنباید آن

طور چکیده پیرامون تأمالت او درباب ماتریالیسم به

بورژوازی »طور عام، و تاریخی و اقتصاد سیاسی به

کنم ور ویژه طرح میطو روحانیت شیعه به« اسالمی

برای دامن زدن به بحث و تعمیق آن است که 

امیدوارم در فضایی دوستانه، با هدف دستیابی به 

حقیقت پا بگیرد و توجه دیگر متفکران این حوزه را 

 .به خود نیز جلب کند

در آغاز، تزهای نیکفر را با استناد به 

بندی کرده، و سپس مالحظات های او صورتنوشته

 :کنمدر زیر هر تز ارائه می خود را

 گستره در عینی هایواقعیت :اول تز

 و بسیار ابعاد دارای متنوع، ُپرجنبه، تاریخ،

 یک تحلیل و بررسی در که آنست از ترغنی

 مفهوم یک طریق از خود ناب شکل موضوعدر

 ما بنابراین .باشد یافتنیدست تئوریک انتزاعی

 ماکس و سمارک که داریم نیاز متاتئوری یک به

 ایستگاه از عبور با و کندمی ترکیب را وبر

 این به اتکا با .بپیوندد بوردیو پیر به گرامشی

 هرمنوتیک تفسیر به عنایت با متاتئوری،

 اوین، زندان هل، چسب پدیدارشناسی توانمی

 در .داد قرار پژوهش مورد را…سیاسی اقتصاد

 .نیست جدا ایحوزه هولیستی نگاه این

 و سازیمدل برای جداسازی یک نآ جداسازی

 آن در است، مشخص امر زندگی .است تعلیم

 .ددار حضور وجودی ترکیبی در چیز همه

توان موضوع را درباب تز اول طبیعتاً نمی

به این دلیل ساده که  .چندان مورد واکاوی قرار داد

های خود این متاتئوری را نیکفر تاکنون در نوشته

کم من از آن ت، یا دستمعرفی و تشریح نکرده اس

کند اگرچه من با ترکیبی که او طرح می .اطالع ندارم

کنم این امری چندان توافق ندارم، اما فکر می

ای که کمّ و کیف ی نظریهغیراصولی باشد که درباره



 

 

 
 

های بنابراین پرسش .آن روشن نیست اظهارنظر کنم

اش را گذارم تا آقای نیکفر رهیافت نظریرا پیش می

رسد هایی که به ذهن من میپرسش .تر کندوشنر

گیرد؟ این متاتئوری از چه مقوالتی بهره می :اینست

این متاتئوری را در نزد کدام یک از متفکران معاصر 

توان سراغ گرفت؟ آیا این متاتئوری در تحلیل می

 کار رفته است؟مورد مشخصی نیز به

 .کنمدر حال حاضر به یک انتقاد بسنده می

های عینی را با ابعاد بسیار و ر قرار است واقعیتاگ

غنی درنظر بگیریم، آیا بهتر نیست که نخست، از 

مفاهیمی استفاده کنیم که ویژگی این واقعیت 

کند، و سپس در تکمیل این تاریخی را برجسته می

های گر جنبههایی که بیانویژگی، با افزودن تعین

تاتئوری حرکتی پناه بردن به یک م .گوناگون آن است

های تاریخی معکوس است، یعنی توصیف واقعیت

تر پُرجنبه با مفاهیمی مجردتر، فراگیرتر و فراتاریخی

های گوناگون تاریخی را در که تمایز و ویژگی واقعیت

های متعددی کند و از تعینخود حل و همسان می

 .گریزدهای تاریخی است، میگر تنوع واقعیتکه بیان

 دارانهسرمایه زوکارهایسا :دوم تز

 آن با «کاپیتال» از که نیست مدلی به محدود

 از برشی و بخشی «کاپیتال» .هستیم آشنا

 در سازوکار خود .دهدمی توضیح را سازوکار

 یک در کردن عمل اشتاریخی مشخص شکل

 اقتصادی امتیازوری به که است، امتیازوری نظام

 .دشونمی محدود ایکارخانه تولید قالب در

 از باید ما سازوکار توضیح برای گاهی شاید

 گاهی کنیم، آغاز علمیه حوزه در ایحجره درون

 .دانشگاه کالس یک از یا پادگان، یک درون از

 که نیست کار نیروی استثمار اصلی: نکته

 درست کند؛می ایجاد را امتیازوری سیستم

 شرط که است امتیازوری سیستم برعکس:

 ترانسندنتال کالا  و تاریخی-وجودی

 از کشیبهره امکان( شرایط ی)ایجادکننده

 .شودمی موجب را کار نیروی

گر که بیان« سرمایه»جای مفهوم اگر به

نظام »تاریخی است،  -مناسبات معین اجتماعی

را جایگزین کنیم، آیا در تشخیص « امتیازوری

های اقتصادی در طول تاریخ، و بندیهای شکلتفاوت

ی و فرهنگی و انواع گوناگون مناسبات نابرابری سیاس

مبتنی بر تبعیض درون ساختار اجتماعی در عرض 
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شویم؟ در این صورت تاریخ با دشواری روبرو نمی

ای مبتنی بر گردآوری و ی فئودالی با جامعهجامعه

داری چه تفاوتی دارد؟ تحلیل و تمایز شکار یا سرمایه

اهمیت  دیگر واقعا فاقد هرگونهاین جوامع از یک

ی گذار از یک شکل به شکل دیگر را است؟ مسأله

 دهیم؟چگونه توضیح می

ی معین سطوح مختلف در یک جامعه

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و در همین راستا 

 (oppression) و ستم  (Exploitation)استثمار

« امتیاز»کنیم؟ خودِ دیگر تفکیک میرا چگونه از یک

اقتصادی، سیاسی،  نیز در اشکال مختلف مانند

 کند،می بروز …فرهنگی، جنسیتی، قومی، مذهب 

 هر هایتعیّن کردن مشخص علمی تحلیل وظیفه

 نه است، دیگر موضوعات از آن تمایز و موضوع

ها با هم، وگرنه به دام شناخت نآ کردن سانهم

 .افتیمگاوهای سیاه در شب تاریک می

کرد نشان دهد که تالش می مارکس

توانند امتیازات سیاسی و ای بورژوایی میهانقالب

داری را از پیش پا بردارند سرمایهحقوقی دوران پیش

و آحاد جامعه را به شهروندانی برابر حقوق تبدیل 

اما در عین حال نابرابری یا امتیازات اقتصادی  .کنند

داری را شدت ببخشند، از این رهگذر استثمار سرمایه

اگر از  .اقتصادی نیازی نداردطور مستقیم به قهر فرابه

عزیمت کنیم، چگونه « امتیازوری»مفهوم عام 

دیگر توانیم اشکال مختلف استثمار را از یکمی

 .تفکیک کنیم

 ما و رددا وجود واقعیتی وقتی :سوم تز

 و بینیممی را آن «انتقادی رئالیست» عنوانبه

 از اما بگذاریم، طبیعی اسمی آن برای توانیممی

 به دست باید آنگاه شویم،می نهی وریتئ جانب

 برسیم نتیجه این به شاید و بزنیم مجدد بررسی

 به رسیدن و داریم تئوری تغییر به نیاز که

 بنابراین .کند رفع را ناسازگاری آن که اینظریه

 «خودنقیضه» که نیست «اسالمی بورژوازی» این

 مانع که است زیربنا -روبنا شابلون این است،

 ترکیب این چارچوب در آن در که شودمی

 است ممکن .شود شناخته رسمیت به غیرمجاز

 اصطالح کاربرد از کیشسخت هایمارکسیست

 شاید چون باشند، ناراضی «اسالمی بورژوازی»

 و زیربنا میان ناروایی پیوند آن در کنند گمان

 حد به آنان اگر اما .است گرفته صورت روبنا



 

 

 
 

 واقعیت به ییعن باشند، ماتریالیست کافی

 وجود است الزم دهند، اصالت ذهن از مستقل

 نه هم آن بشناسند، رسمیت به را پدیده این

 خلیل حاج مثل ایویژه تیپ به استناد با فقط

 .هل کارخانه

روش مارکس اساساً و پیش از هر روش دیگر، 

روبنا، روشی است که او در -ی زیربنااز جمله دوگانه

عنوان روش درست اقتصاد بهابتدای کتاب گروندریسه 

تر از آن در کتاب کند، و مهمسیاسی از آن دفاع می

ـ  هگل این روش با الهام از .بردبه کار می« سرمایه»

هگل فصل « علم منطق»از  مارکس این روش را

( Die Idee des Erkennens)« ی شناختایده»

الهام گرفته است ـ اما متناسب با موضوع مورد 

 داری، هدفشی تولید سرمایهشیوهبررسی یعنی 

بازتولید اندیشگون )یا نظری( کلیت مشخص »

ترین مقوله برای این کار باید از عام .است« اجتماعی

عزیمت کرد و گام به گام با عبور از سطوح تجریدی 

شوند و تر میواسط که هر بار به مشخص نزدیک

پردازی متناسب با هر سطح تجرید، کلیت را با مفهوم

این  .فهم و دریافت کردهای متعدد آن قابلتعین

دست کردن سطوح سازی و یکروش، نه با همسان

مختلف، بلکه برعکس، با تمایز و تفکیک سطوح 

تا  .رسددیگر به شناخت واقعیت میمتعدد از یک

ام، در هر مرحله از جایی که من این روش را دریافته

فاً قیاسی ی هر سطح با سطح بعدی صرتجرید، رابطه

نیست و با در نظرگرفتن عوامل مؤثر )اقتصادی و 

در مورد  .شودغیراقتصادی( در واقعیت بازسازی می

ی سطح اقتصاد با سطح سیاست و فرهنگ رابطه

 مارکس های افراطیبندیبرخی صورت از نظرصرف

طور آلیسم تاریخی، صرفاً تکوینی )بهبرابر ایده در

یابد( قتصادی تکوین میعمده تحت تاثیر مناسبات ا

تاریخی جدا از )پیش نیست، این روش گاه تطبیقی

اما با این روابط انطباق پیدا  .روابط اقتصادی دارد

ی آن با سطح اقتصاد کند( است، و گاه رابطهمی

تاریخی مستقل از روابط اقتصادی دارد مستقل )پیش

دهد و چنان به حیات مستقل خود ادامه میو هم

زمان با ی ناهماهنگ و ناهمبه رابطه حتی گاهی

تواند ناهمگون و روابط اقتصادی دارد( و حتی می

های سنتی و ترتیب برخالف درکبدین .ناسازگار باشد

عوامانه از ماتریالیسم تاریخی که همه چیز را از 

کنند، جایی برای اقتصادگرایی گیری میاقتصاد نتیجه

 .ماندو جبراقتصادی باقی نمی
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 را به اقتصادگرایی مارکس سواز یک یوبورد

(Economism )کند و از سوی دیگر، با متهم می

ی اقتصادی نظیر کاال، درکی ناقص از مقوالت ویژه

ی خواهد مواردی نظیر حجرهارزش و سرمایه می

ی علمیه یا پادگان را که کامال به سطوح دیگر حوزه

ت اجتماعی تعلق دارند و از روابطی کامال متفاو

این روش که از  .برخوردارند، تجزیه و تحلیل کند

کار گرفته سوی برخی اقتصاددانان نوکالسیک نیز به

شهرت « امپریالیسم علم اقتصاد»شود اصطالحا به می

 .یافته است

های نظری از ابتدا منکر ارزش اونو مکتب

ماتریالیسم تاریخی شد و تمام هّم خود را مصروف 

رد )در این اقتصاد سیاسی مارکسی ک

او برای جبران این  .را باید مستثنا کرد آلبریتونمورد

کاستی کوشیده است با استفاده از 

طرحی مختصر از دولت و روابط  پاشوکانیس نظرات

داری ارائه کند، هرچند ی سرمایهحقوقی در جامعه

که متاسفانه آن را ادامه نداده است( این نقصان 

ها و کارگیری ظرفیتهپیروان این گرایش نظری را از ب

امکانات ماتریالیسم تاریخی در تحلیل تاریخی و 

 .کنداجتماعی محروم می

 پیدایش مبحث در :چهارم تز 

 انباشت اسم هب دارد وجود فصلی داریسرمایه

 به که باشد داشته وجود باید پولی .سرمایه اولیه

 تولید روند بتواند یعنی شود تبدیل سرمایه

 به است، کشیبهره حاصل هک را، اضافی ارزش

 صورت مداوم صورت به انباشت .اندازد راه

 مدام داریسرمایه معنا این در و گیردمی

 در اولیه انباشت از منظور اما .شودمی بازتولید

 آغازگر سرمایه معموال تاریخی متون

 مارکس قول به که ایسرمایه است، داریسرمایه

 آغاز آن جز به اما .یابدمی تولد کثافت و خون از

 در هم دیگری آغازهای از توانیممی مطلق

 .گوییم سخن داریسرمایه مختلف هایدوره

 ذاتی که کثافتی و خون از ایرانی داریسرمایه

 نظام .آیدبرمی بود سلطانی-خانیخان رژیم

 این .است آن دیگر آغاز رضاشاهی امتیازوری

 و نخو از باتالقی دوباره یابد،می پایان که نظام

 داریسرمایه بعدی دور پرورش برای کثافت

 احتکار، در اولیه سرمایه بار این .گیردمی شکل

 خانهفاحشه انداختن راه و سیاه بازار از استفاده



 

 

 
 

 آغاز .شودمی انباشته متفقین سربازان برای

 کثافت و خون در همدستی در بعدی

 انقالب» با بعدی فصل .است مرداد ۲۸ کودتای

 .شودمی شروع «سفید

ی سرمایه، باید توجه در مورد انباشت اولیه

از آن با لحنی انتقادی، یعنی  مارکس داشت که

کند، که یاد می« اصطالح انباشت اولیه سرمایهبه»

است که  اسمیت آدام ای به اقتصاددانانی نظیراشاره

داری ی ثروت را آغازگر سرمایهانباشت اولیه

ر طول تاریخ بارها و به ، دمارکس به نظر .دانستندمی

ایم، اما اشکال گوناگون شاهد انباشت ثروت بوده

گاه این انباشت منشاء وجود سرمایه و هیچ

برای این کار باید توده  .داری نشده استسرمایه

وسیعی از تولیدکنندگان از شرایط عینی بازتولید 

صورت نیروی کار آزاد در برابر خود جدا شده و به

 :یرندسرمایه قرار گ

بنابراین، به اصطالح انباشت بدوی، چیزی »

جز فرآیند تاریخی جدایی تولیدکننده از وسایل تولید 

 (1) .«نیست

وانگهی انباشت اولیه به فرایندی اشاره دارد 

که تولیدکنندگان مسقیم نه از طریق قهر اقتصادی 

های قهر سیاسی از شرایط تولید خود جدا بلکه از راه

اولیه از رهگذر غارت، چپاول  انباشت .اندشده

 و اروپایی کشورهای در چه عمومی هایثروت…دزدی

انباشت  .اندهآمد دستبه پیرامونی کشورهای از چه

ی سرمایه در واقع یک فرآیند گذار از روابط اولیه

داری است که باید داری به سرمایهتولید پیشاسرمایه

ریخی آن را از انباشت ثروت در این یا آن مقطع تا

ی مناسبات انباشت ثروت بر پایه .بازشناخت

ی مناسبات داری و انباشت سرمایه بر پایهسرمایهپیش

داری که به نظامی مستقل و قابل بازتولید سرمایه

 .تبدیل شده است، دو سرگذشت متفاوت دارند

نظر من، چنین روندی در ایران بعد از به

روستا به ای از اصالحات ارضی و مهاجرت وسیع توده

شهر رخ داده است که توازن را به نفع روابط 

 .داری در ایران تغییر دادسرمایه

 اسالمی لفص انقالب، با :پنجم تز

 اولیه انباشت .شودمی آغاز ایرانی داریسرمایه

 …جدید دور در انباشت برای سازیامکان و

 {ازجمله و جدید نظام به نزدیکان توسط}



 عهیش تیروحان یاسیو اقتصاد س «یاسالم یبورژواز»

 

 

 صورت سلمانم جوان مهندسان از گروهی

 ایجاد و هامقام اشغال … ها،مصادره .گیردمی

 پیش برای فرهنگی انقالب جدید، هایپست

 تخصص، یحوزه در نظام به دارانوفا انداختن

 سرمایه یاولیه انباشت از هاییحلقه همه هااین

 جنگ .هستند آن {پساانقالبی} …یمرحله در

 یقطر از دهدمی انباشت به ایتازه نیروی

 خریدهای}… به مأمور کارگزاران احتکار،

 و کارشناسان و جدید، گیرانرانت ،{خارجی

 غیاب در ،شدند کارههمه که …متخصصانی

 متوسط طبقه از نخبگانی و قدیمی کارشناسان

 خارج به آنان از بزرگی بخش و {حذف} …که

 از راستیبه {اخیر} …داریسرمایه .شدند رانده

 عزیمتگاه با مطابق .دآمبر کثافت و خون میان

 از ناشی است ممکن درست بودن بورژوا من

 یعنی است امتیاز یک که باشد بودن مسلمان

 .است سمبلیک یسرمایه یک

روحانیت شیعه را در  1357ماه انقالب بهمن

بورژوازی شهری و مدتی رأس بلوکی از بازار، خرده

 .دستان شهری در ایران به قدرت رساندبعد تهی

ی تولید مسلط در آن وجه شیوههیچی که بهگروه

داری را نمایندگی ی تولید سرمایهزمان، یعنی شیوه

ی ماتریالیسم تاریخی امکان چنین در نظریه .کردنمی

های داری در شرایط بحرانی سرمایهتحولی در جامعه

بینی شده است، که عمیق سیاسی یا انقالب پیش

ها و طبقات گروهجناحی از یک طبقه یا بلوکی از 

ی مسلط اجتماعی، یعنی اجتماعی غیر از طبقه

دست توانند قدرت سیاسی را بهداری میسرمایه

ی قدرت سیاسی با ی رابطهدرباره انگلس .بگیرند

 :گویدی اقتصادی در چنین شرایطی میپایه

واکنش قدرت دولتی بر رشد اقتصادی »

تواند می :دتواند یکی از سه شکل زیر را داشته باشمی

گاه رشد در جهت رشد اقتصادی حرکت کند، آن

یا برخالف رشد عمل  .تری خواهد یافتشتاب بیش

کند در این صورت در دنیای کنونی قدرت دولتی در 

پاشد؛ یا هر ملت بزرگی در دراز مدت از هم فرو می

های دارد و به راهرشد را از برخی مسیرها باز می

حالت سوم در نهایت به این  .دهددیگری سوق می

اما، روشن  .شودیکی از دو حالت قبلی تبدیل می

های دوم و سوم، قدرت سیاسی است که در نمونه

تواند خسارات عظیمی را بر رشد اقتصادی وارد می



 

 

 
 

کند و انبوه عظیمی از انرژی و منابع مادی را به 

 (2) .«.نابودی بکشاند

از از آن زمان تاکنون ما شاهد بار سنگینی 

های سیاسی و ایدئولوژیک هستیم که در تمام دخالت

داری گرفته تا ها از مدیریت بنگاه سرمایهعرصه

عملکرد بازار و رقابت، تا مالکیت و مناسبات حقوقی 

دارانه اند، تا نظام بانکی و که بستر روابط سرمایه

تر در جهت اختالل در المللی بیشپولی، و روابط بین

کنند تا در هماهنگی و عمل می داریمنطق سرمایه

ی کنونی اش وضعیت آشفتهنوایی با آن، که نتیجههم

داری اقتصاد خصلت سرمایه .اقتصاد در ایران است

ی وسیعی از روابط و مناسبات اقتصادی شامل گستره

داری شود که از وضعیت یک یا چند بنگاه سرمایهمی

 .برخواندنی نیست خلیل حاج نظیر چسب هل

ست، خصلت اسالمی همسو و ی مهم ایننکته

هماهنگ با منطق و سرشت سرمایه است یا عاملی 

 .کنندهمزاحم و مختل

در ادامه، طرحی مقدماتی از تحلیل  

ی نظریه ماتریالیسم تاریخی روحانیت شیعه بر پایه

گیری از عنوان بدیل در برابر روش بوردیو و بهرهبه

بندی برای صورتمفاهیم اقتصادی نظیر کاال، ارزش 

روحانیت که نیکفر چند سال پیش آن را به کار 

ی هر نظری در پیشاپیش از ارائه .کنمگرفت، ارائه می

ها و اصالحاتی برای کاربست ها، نقصباره محدودیت

 .کنمبهتر تحلیل روحانیت شیعه استقبال می

 

 سیاسی اقتصاد از مقدماتی طرحی. 2

 شیعه روحانیت

کوشم با اتکا به روش در این مختصر می

ماتریالیسم تاریخی به تحلیل روحانیت شیعه بپردازم، 

ی انترناسیونال دوم اما نه ماتریالیسم تاریخی با نسخه

و سوم، یا روایت عوامانه سوویتی و احزاب کمونیست 

نگاری و تحلیل رسمی، بلکه بر سیاق سنت تاریخ

م، چون کرستوفر هیل، اریک هابزباتاریخی افرادی هم

تحلیل  .ادوارد تامپسون، رابرت برنر و الن میکسنزوود

های اجتماعی برخالف روایت سنتی به بندیگروه

 .شودتولید اجتماعی و طبقات اصلی جامعه ختم نمی

تر از تقسیم کار تولیدی تقسیم کار اجتماعی گسترده

ای متناسب با رشد بارآوری و و در هر جامعه .است

های جدیدی از تقسیم ، رشتهافزایش مازاد اجتماعی

گیرد نظیر قضاوت، کار و فعالیت اجتماعی شکل می
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آموزش، بهداشت، حفظ امنیت و دفاع، تنظیم مراسم 

ها هرچند این فعالیت .های مذهبی و غیرهو مناسک

طور غیرمستقیم به تولید اجتماعی ممکن است به

طور غیرمستقیم و بالواسطه کمک برسانند، اما به

شوند، و افرادی که در تولیدی محسوب نمی فعالیت

ها فعالیت دارند، در شمار طبقات اصلی قرار این رشته

 :انگلس به قول .ندارد

در هر جا تقسیم کار در مقیاس اجتماعی »

وجود داشته باشد، فرایندهای کار از یک دیگر 

در تحلیل نهایی، تولید عامل  .شوندمستقل می

مجرد این که مبادله لیکن به  .کننده استتعیین

محصوالت تولید شده از خود عمل تولید مستقل 

یابد که، شود، حرکت مخصوص به خود را میمی

طور نسبی تابع حرکت تولید است، اما در هرچند به

های خود و در یک وابستگی کلی، قوانین ذاتی ویژگی

کنند که در طبیعت این عامل نهفته خود را دنبال می

مراحل مختص به خود را داشته و این حرکت  .است

ی خود در برابر حرکت تولید واکنش نشان به نوبه

 .«دهدمی

شود و ضرورت جا متوقف نمیاین انگلس 

های دیگر جامعه را دنبال تقسیم کار در گستره

 :دهداو ادامه می .کندمی

جامعه موجب پیدایش وظایف عمومی »

ند تواها نمیشود که از انجام آنمشخصی می

نظر کند و افرادی که برای انجام این وظایف صرف

ی جدیدی از تقسیم کار شوند، خود شاخهتعیین می

این وظایف برای  .دهنددر درون جامعه را تشکیل می

ها ها منافع خاص و متفاوت از منافع کسانی که آنآن

 کند که باعث استقاللاند، ایجاد میکار گماردهرا به

بدین صورت دولت ابقاء -شودا میهها از قبلیآن

 ظهور مجرد به .طریق همین به هم قانون…شودمی

 را ایحرفه[ دادگستری] وکالی که جدید، کار تقسیم

 مستقل و جدید یحوزه یک آورد،می وجود به

 وابستگی تمام وجود با که آورد،می وجود به دیگری

 بر تاثیرگذاری توانایی بازرگانی و تولید به اشکلی

 (3) «.ا را نیز داردهآن

ی تولید تنها به تقسیم کار در عرصه انگلس

کند و به تقسیم کارهایی اشاره دارد که بر بسنده نمی

حرکت »اند و از فراز تولید سر راست کرده

خود « هایویژگی»و « قوانین ذاتی»، «مخصوص



 

 

 
 

ی این تردیدی نیست که تعداد و گستره .برخورداراند

 .ن مازاد تولید اجتماعی بستگی داردها به میزاگروه

در جوامعی که سطح بارآوری و مازاد اجتماعی 

چنان در سطح نازلی قرار دارد وجود یک هم

های متعدد و ساالری و کارگزارانی که به فعالیتدیوان

 .گوناگون فرهنگی بپردازند، غیرممکن خواهد بود

هایی از این دست به ما بندیوجود گروه

کند که نباید صرفاً به تحلیل طبقاتی یادآوری می

سر در های اجتماعی را یکبسنده کرد، یا این گروه

ی طبقات اصلی نظیر بورژوا، خرده بورژوا، یا زمره

 فروکاستنی طبقات به هاگروه این .داد قرار…کارگر

 بنابراین ندارند، مستقیمی پیوند تولید با نیستند،

سنتی  سیسممارک .طلبندمی را خود خاص تحلیل

های اجتماعی از اصطالح بندی این گروهبرای خصلت

کند، که استفاده می« های میانیاقشار و الیه»

ها و تمایز برچسبی است بسیار عام و کلی که ویژگی

مارکس  .گیردهای اجتماعی را نادیده میگروه

های فرعی در تقسیم ی منشاء درآمد این گروهدرباره

 :گویدمی« سرمایه» کار اجتماعی در کتاب

ی اعضای جامعه که مستقیما در امر همه»

بازتولیدشرکت ندارند، چه کار داشته باشند و چه 

توانند نخست سهم خود)و لذا وسایل بیکار، نمی

مصرفی خویش( را از محصول کاالی ساالنه برداشت 

را از دست طبقاتی بستانند که که آننمایند، مگر آن

رسد؛ یعنی کارگران ها میمحصول دست اول به آن

از این  .داران صنعتی و مالکان زمینمولد، سرمایه

دیدگاه، درآمدهای آنان از لحاظ مادی متفرع از 

دستمزد، سود و بهره زمین است و لذا در برابر این 

درآمدهای اصلی مانند درآمدهای فرعی جلوه 

 (4« ).کندمی

بندی هایدر تعریف این گروه پوالنزانس

 Social« )ی اجتماعیمقوله»اعی از اصطالح اجتم

Category )او به وجود  .گیردبهره می

هایی غیر از طبقات اصلی توجه دارد و با بندیگروه

ی خود و تقسیم کلیت توجه به دیدگاه ساختارگرایانه

اجتماعی به سه سطح تولید، سیاست و فرهنگ، 

طبقات را در سطح تولید، بوروکراسی را در سطح 

است، و روشنفکران را در سطح ایدئولوژی قرار سی

هایی غیر از این دیدگاه، هرچند تمایز گروه .دهدمی

شناسد، اما رسمیت میطبقات اصلی را به

های درون بوروکراسی و روشنفکران را بندیالیه

 :گویداو در این باره می .گیردکلی نادیده میبه



 عهیش تیروحان یاسیو اقتصاد س «یاسالم یبورژواز»

 

 

 های آننیروهای اجتماعی که وجه مشخصه»

هایی ها با ساخترابطه ویژه و تعین چندوجهی آن

( برگردیم به موضوع اصلی 5) .«غیر از اقتصاد است

روحانیت شیعه در تقسیم کار اجتماعی چه  .این بحث

جایگاهی دارد، این جایگاه چه کارکردهایی را دربر 

های سیاسی روحانیت دارد؟ رفتار اجتماعی و حرکت

چه پیوندی دارد؟ به شیعه با جایگاه اجتماعی او 

شناختی ها، در تحلیل جامعهنظرم این پرسش

هایی درستی روحانیت ضروری است و به ارائه پاسخ

کنم به محور اول من در این جا تالش می .نیاز دارد

 .ها بپردازماین پرسش

های اجتماعی برای مطالعه و بررسی یک گروه

د، آماشکال در( ب کارکردهای اجتماعی،( الف باید به

ی آن گروه با و سرانجام رابطه( د رابطه با دولت( ج

 .های اجتماعی توجه کردطبقات و سایرگروه

پیش از ورود به بحث، یادآوری نکاتی 

 .ی خاستگاه روحانیت شیعه اهمیت دارددرباره

مردمی که به مذهب شیعه گرویده بودند تا زمان 

ها به شکل ی سیاسی سنیصفویه زیر سلطه

روحانیون اگرچه  .ای پراکنده وجود داشتندهجماعت

در سطح سراسری و کل جامعه کارکرد معینی 

های پراکنده ی این جماعتنداشتند، اما در اداره

 آل یدو سلسله .ی مشارکت داشتندشیعی تا اندازه

که هر دو شیعه بودند، در مناطق  سربداران و بویه

ت محدودی )در چارچوب جغرافیایی ایران( به قدر

ساز تقویت جایگاه رسیدند که به سهم خود سبب

با تشکیل سلسله صفویه،  .شدروحانیت و نقش شیعه 

شد و ی دوازده امامی به مذهب رسمی مبدل شیعه

 .روحانیون شیعه به ایران فراخوانده شدند

روحانیت شیعه که تا آن زمان در  

هایی پراکنده در نیشابور، قم، قزوین و اهواز و جماعت

در جنوب عراق، « حّله»در خارج از ایران در ناحیه

العامل، دره بقاع )جنوب لبنان و غرب سوریه( و جبل

کردند، با رسمی شدن مذهب بحرین زندگی می

آغاز تکوین دستگاه  .شدندشیعه، به ایران دعوت 

ی روحانیت و نهادی شدن کارکردهای آن به مثابه

تا پیش از  .رددگیک گروه اجتماعی به این دوره برمی

ی یک گروه توانیم از روحانیت به مثابهاین ما نمی

در دوران صفویه  .اجتماعی تثبیت شده سخن بگوییم

بگیر بخش اعظم روحانیت به شکل کارگزار و حقوق

ها تری از آندر دولت ادغام شده بود، ولی بخش کم

بین  .کردندبه شکل علمای نسبتا مستقل عمل می



 

 

 
 

ابت و دشمنی وجود داشت، ولی این دو گروه رق

تدریج با نزدیک شدن به پایان دوران صفوی و به

ی شاهان این سلسله، اهمیت و کاهش قدرت و سلطه

عنوان گروهی مستقل روبه اقتدار روحانیت شیعه به

 .فزونی گذاشت

 

 تیروحان یاجتماع یکارکردها

 یحوزه سه به گروه نیا یاجتماع یکارکردها

 .شودیم میتقس کیدئولوژیا و یاسیس ،یحقوق

 عهیش تیروحان یکارکرد حقوق

 قضاوت نخستین کارکرد حقوقی روحانیت

ی صفویه کار قضاوت روحانیت به پیش از دوره .است

گیریم گردد و هر چه از آن دوران فاصله میبرمی

 .آیدتر به انحصار روحانیت درمیمنصب قضاوت بیش

بازتاب این روند گام به گام و فزاینده اقتدار روحانیت 

توان در آرای علمای شیعه در ساحت اجتماعی را می

قبول » :گویدمی طوسی شیخ مثال .مشاهده کرد

اما آن را  حلّی عالمه ،«منصب قضا مباح است

«. واجب»آن را  ثانی شهید داند، ومی« مستحب»

از سوی گوید قبول منصب قضا می ثانی شهید

روحانی واجب است و عدم مراجعه توده مردم به این 

که چنان .شودقاضی از گناهان کبیره محسوب می

کنیم نهادی شدن امر قضاوت در مالحظه می

و منافع ویژه  .یابدبیان کامل می ثانی شهید دست

 .سازدگر میاین الیه اجتماعی را به خوبی جلوه

دهد می مطالعه تاریخ قضاوت در شیعه نشان

در ابتدا جزیی از اختیارات روحانیت  حکم صدور که

 .به حکام وقت اختصاص داشت حکم اجرای بوده، اما

ی صفویه عالوه بر صدور های فقهی در دورهدر بحث

حکم از اجرای حکم از سوی روحانیون نیز سخن 

 شفتی محمد شیخ در دوره قاجاریه .رفته است

ا مطرح حتی به صراحت ضرورت اجرای حکم ر

در این دوره ما شاهد گروهی مسلح و  .کندمی

میرغضب در کنار فقها هستیم که اجرای صحیح 

سان امر قضا نه تنها بدین .کنندحکم را تضمین می

شود، بلکه با کمک گروهی مسلح تضمین نهادی می

 .کندعملی پیدا می

یکی دیگر از کارکردهای حقوقی روحانیت در 

در  .است اسناد ثبت قضاوت،این دوره در کنار امر 
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های اجتماعی این روحانیت بندیسلسله مراتب گروه

است که با مُهر خود قباله ازدواج، خرید و فروش، 

و سرانجام باید  .بخشدوصیت و غیره را رسمیت می

ترین کارکرد نام برد که سومین و مهم اجتهاد از

حقوقی روحانیت است که در واقع بر اختیارات این 

تا  .گذاری تاکید دارداجتماعی در امر قانون گروه

باور « اجتهاد»فقهای شیعه به  حلی عالمهپیش از

دانستند و ها مینداشتند، و آن را متعلق به سنی

روحانیت  .کردندها قلمداد میجزیی از اعتقادهای آن

شیعه بر این باور بود که ما باید به قرآن و سنت یعنی 

جای مانده تکیه امامان بهاحادیثی که از پیغمبر و 

 .کنیم، و در چارچوب آن حق اظهار نظر داریم

دلیل عقلی »با پیش کشیدن بحث  حلی عالمه اما

کند که فقها با اتکا به احکام اولیه، اعالم می« مستقل

توانند حکم صادر و استنتاح عقلی از مسایل زمانه می

بر همین بستر فکری  .کنند و دست به اجتهاد زنند

ی صفویه مردم را در دوره اردبیلی مقدس ت کهاس

او  .کندبه دو دسته مجتهدین و مقلدین تقسیم می

گوید در جامعه شیعی برخی به سطح اجتهاد نایل می

کنند، و بقیه شوند و حکم و فتوا صادر میمی

در ادامه همین  .ها تقلید کنندمجبورند از آن

مجتهد  کند تقلید ازاعالم می کرکی محقق هابحث

مرده حرام است و مسأله تقلید از مجتهد زنده را 

طور پیوسته قابل بازتولید است عنوان نهادی که بهبه

و از حق صدور حکم قانونی برخوردار است تثبیت 

 ثبت ،قضاوت ی زمانیسان در این بازهبدین .کندمی

به  گذاریقانون حق یا درواقع اجتهاد و اسناد

وقی روحانیت تبدیل و نهادی از کارکردهای حق جزیی

 .شودمی

 روحانیت سیاسی کارکردهای

روحانیت در سپهر سیاست کارکردهای 

جا به چند محور مهم متنوع داشته است که در این

 .کنمآن اشاره می

یکی از کارکردهای سیاسی با  :جهاد – الف

اش به اهمیت روحانیت مسأله جهاد است که سابقه

ر این دوره روحانیون به د .رسدی صفویه میدوره

حق اعالم جهاد را از آن خود  «امام نایبان» یمثابه

اما الزم به یادآوری است که پادشاهان  .دانستندمی

صفوی در این دوره در مقایسه با روحانیت شیعه از 

ها خود را فرزندان آن .تری برخوردار بودنداقتدار بیش

د را از دانستند و مشروعیت خوامام موسی کاظم می



 

 

 
 

طور واقعی گرفتند و حق اعالم جهاد بهاین نسبت می

ها عالوه بر اتوریته سان آنبدین .ها بوددر دست آن

سیاسی از اتوریته مذهبی نیز برخوردار بودند و 

ی مسایل مذهبی دخالت توانستند در گسترهمی

تواستند اما در دوره قاجاریه پادشاهان نمی .کنند

باشند و به تبع آن فاقد اتوریته چنین ادعایی داشته 

توان به فتحعلی شاه در این باره می .مذهبی بودند

روس ارجاع داد که از مراجع -هنگام جنگ ایران

 .خواهد که فرمان جهان صادر کنندمذهبی وقت می

کوشند تمام در این دوران علمای اسالمی می

 .انتشار دهند «جهادیه رساالت» فتواها را به صورت

 جعفر شخ ترین این فتاوی، فتوایماز مه

او اعالم  .است »الغطا کاشف» معروف به نجفی

اند و غایب «امام عام نایبان» کند که روحانیونمی

و  .ها از اختیارات و اقتدار او برخوردارنددر همه عرصه

تواند فتوای است و می «خاصه نیابت» پادشاه دارای

 .آوردجرا در صادره از نایبان امام را به مرحله ا

شاید اولین کسی باشد که با این  «الغطا کاشف»

صراحت بر اختیاری که از سوی امام به روحانیون 

عنوان مجری فتوا رسیده تاکید دارد و شاه را به

 .کندمعرفی می

های سیاسی یکی از اهرم جمعه: نماز -ب

برگزاری نماز جمعه از  .روحانیت نماز جمعه است

ی عبادی ندارد، بلکه عالوه جنبه سوی روحانیت صرفاً

ی سابقه .ی سیاسی نیز برخوردار استبر آن از جنبه

که هنگامی .گرددنماز جمعه به دوره قاجار برمی

فتحعلی شاه مسجد شاه را در تهران بنا کرد تصمیم 

آبادی امامت جماعت گرفت میرسید مهدی خاتون

تهران عنوان امام جمعه مسجد شاه، به اصفهان را به

اما این تالش روحانیت بود که برپایی نماز  .بیاورد

جمعه و حق امامت بر آن را به یکی از کارکردهای 

 .کردسیاسی این گروه تبدیل 

یکی  نشینی و مصونیت سیاسی:بست -ج

 از امتیازات و اختیارات سیاسی روحانیت

در خانه روحانیون بزرگ و مراجع  «نشینیبست»

کن محل امنی بودند که هرکس این اما .تقلید بود

برای شکایت علیه سلطان یا فرار از مجازات 

 کس اجازهنشیند، و هیچ« بست»جا توانست در آنمی

 در همین رابطه باید از .ها تعدی کندنداشت به آن

ی سخن گفت که در دوره نیز «سیاسی مصونیت»

 .رفتشمار میقاجاریه یکی از امتیازات روحانیت به

شد، کسی نی مجتهدی اگر جرمی مرتکب میهر روحا
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روحانیون  .حق توقیف و دستگیری او را نداشت

مجتهد نظیر نمایندگان پارلمان در دوران جدید از 

 .مصونیت سیاسی برخوردار بودند

بحث والیت سیاسی  والیت سیاسی: -د

فقها بحثی است متاخر و در بین روحانیون طیف 

اما والیت بر امور  .دشوای از آرا را شامل میگسترده

 عنوان نمونه،ی طوالنی دارد، به( سابقه4) حسبیه

نیابت »بر این باور بود که با قبول  انصاری شیخ

خودی تمام اختیارات طور خودبهتوان بهنمی« عامه

امام را به فقیه تسری داد، ما باید مورد به مورد از 

حیث آیه یا حدیث یا دلیل عقلی این ادعا را ثابت 

های فتوا، حکم و تصرف در او والیت را در حوزه .کنیم

اصطالح اموال ایتام، صغیر و زن بیوه و دیوانه یا به

پذیرد، اما خارج از این موارد والیتی امور حسبیه می

 مرتضی شیخ .برای روحانیون قایل نیست

ترین فقهای که مرجع اعلم و یکی از بزرگ انصاری

سیاسی فراگیر مخالف  شیعه بوده است با اصل والیت

ی برخی از فقها اما بر این باور اندکه حیطه .بود

هایی که شیخ انصاری مشخص اختیار فقها از عرصه

ی امور مذهبی مثل مسجد، رود، و ادارهکرده فراتر می

های مذهبی، بقاع متبرکه را نیز اموال وقفی، مدرسه

را  ی والیتای دیگر از فقها دامنهعده .گیرددربر می

دهند و معتقدند اگر پادشاهی بر امت گسترش می

توانند او را ظلم و جور روا دارد، مجتهدین می

و سرانجام  .نصحیت کنند یا مورد اعتراض قرار دهند

اینها به دو  .پذیرندگروهی که والیت سیاسی را می

اول، گروهی که مشروعیت  .شوندگروه تقسیم می

داند، صابی میوالیت سیاسی را بالواسطه و انت

 محمدرضا الهآیت نراقی، احمد مال نظیر

دوم، گروهی که والیت سیاسی را  .گلپایگانی

داند، ی واگذاری از طرف مردم میانتخابی و نتیجه

 سید الهآیت و نائینی غروی الهآیت مانند

 .صدر محمدباقر

 روحانیت ایدئولوژیک کارکرد

 در دوران پیشامدرن نهادهای آموزشی نظیر 

و سیستم  .مدرسه و دانشگاه بسیار اندک بودند

ها آن .آموزشی جامعه در دست روحانیت قرار داشت

های علمیه کنترل ها، مدرسه و حوزهاز طریق مکتب

های خود آموزش جامعه را در اختیار داشتند و آموزه

در دوران سلجوقیان  .کردندرا تبلیغ و ترویج می

های مردم ین تودهدر ایران در ب« گری شیعهصوفی»



 

 

 
 

تری یافت، در دوران صفویه این نفوذ گسترش بیش

ی یافتهای با نظام سامانشکل شیعهتر شد و بهبیش

 مجلسی محمدباقر در این میان نقش .فقهی درآمد

همتا ای شیعه بیپوپوالریزه کردن و رواج توده در

او تالش کرد که شیعه را شکل مراسم و  .است

های مختلف زندگی مردم جنبهمناسک روزمره با 

را به اعتقادی  «امامت» یاو نخست ایده .پیوند دهد

های بعدی روزمره و همگانی تبدیل کرد، و در گام

ای عمومی انتظار برای ظهور امام مهدی را به ایده

صورت به آن به «مخصوص دعاهای» همراه با

وانگهی  .مراسمی همیشگی و تکرارشونده تغییر داد

ها اهمیتی در حد زادهمقبره امامان و امام تزیار به

کرد که به او مردم را تشویق می .زیارت حج بخشید

زیارت اماکن مقدسه بشتابند، و برای این کار 

او در همین  .های مخصوص تدوین کردنامهرتزیا

ا که پیش از این باب شده بود ر «دعانویسی» راستا

یی نبود که رونظم و نسقی تازه بخشید و هیچ قلم

او  .آوری و تدوین نشده باشدبرای آن دعاهایی جمع

ی خرید گناهان در نزد مسیحیت بهره گرفت و از ایده

را ابداع کرد تا مومنان با پرداختن  «شفاعت» مفهوم

صدقه و یا نذر بار گناهان خود را سبک کنند و از 

« شفاعت»البته دستیابی به  .خدا شفاعت بطلبند

آید، دست نمیتوسل به روحانیون به صرفاً از طریق

یافتنی بلکه ار راه اعطای صدقه به دیگران هم دست

مردم  .بود «ستخارها» شگرد دیگر او ابداع .است

خیر یا شر بودن نتایج « استخاره»توانند از راه می

 .اقدامات خود آگاه شوند و متناسب با آن عمل کنند

ا از حالت فعالیت او و دیگر پیروانش مذهب شیعه ر

انزوای خود خارج کرد و در پیوند مستقیم با زندگی 

نفوذ روحانیت در بین مردم و  .روزمره مردم در آورد

های تسلط فکری بر افکار مردم بدون سازوبرگ

ها، نامه، اوراد و ادعیه، استخارهایدئولوژیک نظیر زیارت

 .شدمی دشوار سخت اما ناممکن نگوییم اگر …شفاعت

 نظام بود توانسته ابزارها این طریق از نهات روحانیت

 .رهای خود را عمومی کندباو و هنجارها ارزشی،

 

 عهیش تیشکال درآمد روحاناَ

درآمد روحانیت شیعه اشکال گوناگونی دارد و 

جا به برخی از در این .شوداز منابع مختلفی تامین می

، خمس و زکات، وقف :کنیماین درآمدها اشاره می

ه و مقرری، اما منابع درآمد روحانیت از این الزحمحق
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ها اشاره رود که در جدول زیر به آناقالم فراتر می

بگذارید هر یک از این موارد را به طور  .شده است

 .خالصه مورد بررسی قرار دهیم

 اهمیت به باید ابتدا در :موقوفات –الف 

 از باره این در کافیست کرد، اشاره ایران در وقف

 کرد یاد بیستم قرن آغاز در موقوفات از اصلح درآمد

میلیون تومان یعنی نصف درآمد دولت بالغ  4 به که

ی موقوفات غالبا در دست البته اداره .شدمی

ی وقفیات سلطه ها بود، و روحانیت بر ادارهحکومت

اندازی بر موقوفات و کنترل نداشت، مبارزه برای دست

توانست به میآن همواره وجود داشت و روحانیت ن

البته بخش کمتری از  .اعتنا باشداین منبع مالی بی

)دو تا ده درصد( و  رسیددرآمد وقف به دولت می

ی ی مدارس مذهبی و شهریهتر صرف هزینهبیش

در اصطالحات ارضی بخشی از  .شدها میطلبه

های موقوفه نیز توزیع شد که موجب کاهش زمین

های مذهبی رسهدرآمد و در نتیجه بسته شدن مد

 32های مذهبی از در تهران تعداد مدرسه .شد

مدرسه تقلیل یافت؛ قم از نظر تامین  9مدرسه به 

 .ها نسبتا مستقل بودی مدارس مذهبی و طلبههزینه

خمس و زکات در زمره  خمس و زکات: -ب

منابعی هستند که روحانیت حق دریافت و توزیع آن 

م امام درآمد نام سهرا دارد، نیمی از خمس به

ها باید اما آن .شودها محسوب میاختصاصی آن

ادعای خود نسبت به این شکل از درآمد را مشروعیت 

ها توانستند در آن .کردندبخشیدند و تثبیت میمی

ی معینی متناسب با واقعی شدن جایگاه خود مرحله

 .در تقسیم کار اجتماعی این حق را به دست آورند

های فقهی یارات جدید در بحثتعیین وظایف و اخت

ابتدا در سطح نظری مطرح و به تدریج تثبیت و 

شهید اول( پیش از ) حلّی عالمه .شدنهادی می

ی نمایندگان امام در صفویه حق روحانیون را به مثابه

ی صفویه و با کرد، در دورهاخذ خمس و زکات اعالم 

با پیش کشیدن  کرکی های مجتهدی به نامتالش

در دوران « نیابت عامه»یبان امام در مبحث بحث نا

تر شد، اما امام زمان اختیارات روحانیت بیش« غیبت»

 .شدطور واقعی نصیب روحانیت نمیخمس و زکات به

رسید که ه می«سید»در این دوره خمس و زکات به 

 .در دستگاه اداری صفویه نقش مؤثری داشتند

 .باه گرفتها را نباید با فقها و مجتهدین اشت«سید»

نظر از تعلق ها صرفاً اوالد پیغمر اند، و صرف«سید»

به صنف روحانی و اطالعات فقهی، جذب دستگاه 



 

 

 
 

بودند و نقش مهمی در این  اداری صفویه شده

 .عهده داشتنددستگاه به

-در دوره قاجار و به ویژه پس از جنگ ایران

شاه از روحانیون خواست که برای جنگ روس فتحعلی

از سوی « جهاد»ترتیب حق اعالم بدین .ندفتوا ده

ای وجود صورت نطفهروحانیت که پیش از آن به

این امر به  :داشت به تکامل نهایی خود رسید، و دوم

حق اعالم  .رساندی خود به اقتدار روحانیت یاری نوبه

جهاد به تبع خود حق دریافت خمس و زکات برای 

 .بخشید های جهاد را نیز رسمیتتامین هزینه

یکی دیگر از منابع درآمد  الزحمه:حق -ج

روحانیون از طریق ارائه  .الزحمه استروحانیت حق

خدماتی نظیر قضاوت، قرارداد عقد، نوشتن وصیت، 

ی سابقه .کنندثبت اسناد و غیره میلغی را دریافت می

گردد که این کار احتماال به زمان آل بویه بر می

ی قاضی منصب ثابهروحانیون در آن دوران به م

 .قضاوت را تصاحب کرده بودند

یکی دیگر از منابع درآمد  مقرری: -د

های شیعه برای روحانیت مقرری بود که حکومت

 .پرداختندها میها تعیین کرده بودند و به آنآن

نظر از این که های شیعه صرفعنوان نمونه حکومتبه

یا نه،  ها کاری انجام دهنددر ازای پرداخت مقرری آن

با القابی نظیر سلطان الواعظین، افتخاراالسالم و غیره 

 .دادندها مبلغ معینی اختصاص میبه آن

جا اشکال معینی از درآمد روحانیون تا این 

ی یک گروه خاص را مورد مالحظه قرار به مثابه

طبیعی است که برخی از افراد این گروه  .دادیم

ظاهر شوند و از های دیگر نیز توانند در ظرفیتمی

عنوان نمونه در به .شوندحیث واقعی ظاهر هم می

در این حالت ما  .داردار و یا سرمایهقامت یک زمین

توانیم از جایگاه طبقاتی و گروهی به طور همزمان می

یک روحانی  .و در ارتباط با یک دیگر سخن بگوییم

هنگام بایست همکه دارای زمین یا سرمایه است می

عنوان مالک ی عضو این گروه معین و هم بههبه مثاب

خصلت طبقاتی  .زمین یا سرمایه در نظر گرفته شود

این یا آن فرد از روحانیون نباید به نادیده گرفتن 

ی یک گروه اجتماعی با منافع و ها به مثابهآن

ی حایز اهمیت اما مسأله .کارکردهای ویژه بیانجامد

دیگر ستقل از یکاینست که این دو سطح از تحلیل م

 .و متناسب با جایگاه خود مطرح شوند
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 با طبقات عهیش تیروحان یرابطه

ی یک گروه ویژه، مثابهجا روحانیت بهتا این 

با اشکال درآمد و کارکردهای حقوقی، سیاسی و 

در  .ایدئولوژیک خاص خود مورد بررسی قرار گرفت

 ی این گروه اجتماعی با طبقات وجا به رابطهاین

ی صفویه، در دوره .دازمپرهای دیگر جامعه میگروه

روحانیون با مالکان زمین ارتباط زیادی داشتند و 

خود نیز در شمار مالکان زمین بودند، اما این ماه 

عسل روحانیت با دولت صفویه زمانی طوالنی دوام 

پس از انقراض صفویه جامعه دچار هرج و مرج  .نیاورد

ها، ی حکومت افغاندر دورهو  .شداجتماعی -سیاسی

نادرشاه افشار و کریم خان زند پیوند روحانیت با 

در همین دوران منابع  .طبقه مالکان تضعیف شد

درآمد دولتی روحانیت از بین رفت، اما از سوی دیگر، 

 .یافتی بازار افزایش ها با تجار و کسبهی آنرابطه

روحانیت در یک دوره با مالکان زمین و در 

استواری  یی دیگر با تجار و بازاریان رابطههدور

رابطه روحانیت با طبقات مسلط یک بار برای  .داشت

همیشه در ساختارهای اجتماعی حک نشده است و 

با تحول جامعه و طبقات مسلط یا فروپاشی و زوال 

وانگهی در درون روحانیون  .کندها تغییر میآن

ها، ، بازاریهای مختلفی در ارتباط با مالکانجناح

کسبه و با تولیدکنندگان کوچک وجود دارند که 

کنند، ها را تنظیم میآن مراسم و مناسک مذهبی

دهند و از شان را سامان میمشکالت حقوقی و قضایی

کنند، و تا حد معینی ها خمس و زکات دریافت میآن

ها نیز این طبقات و گروه ها و منافعبازتاب دیدگاه

ها نباید به این اما از این واقعیت .دشونمحسوب می

ی طبقات نتیجه رسید که روحانیت صرفاً نماینده

 .بینی و منافع خاص خود استدیگر و فاقد جهان

توان با استناد به دفاع روحانیون از منافع نمی

داران یا بازاریان منافع ویژه روحانیت و هویت زمین

 .نفی کرد ی یک گروه اجتماعیمثابهمستقل آن را به

شکل است ای و بیدر شرایطی که جنبش کامال توده

ترین سطح خود قرار دارد، و و آرایش طبقاتی در نازل

های خاص خود به طبقات با آگاهی، منافع و برنامه

های اجتماعی آیند، نقش مستقل گروهمیدان نمی

 .شودتر میویژه برجستهبه

 یاسیبا قدرت س عهیش تیروحان یرابطه

ی روحانیت شیعه با دولت بررسی رابطه در

 :دیگر تفکیک کردباید دو مرحله را از یک



 

 

 
 

 داریپیشاسرمایه هایقدرت با رابطه -الف

در این دوره روحانیت سُنی در دولت ادغام  

عنوان مقام شده بود و بسیاری از این کارکردها را به

دولت  .گرفتداد و جیره و مواجب میدولتی انجام می

ی باب اجتهاد را مسدود کرد و اجتهاد را به آنچه عباس

 .که چهار مجتهد مشهور تفقه کرده بودند محدود کرد

گذاری از منبعی خارج از ترتیب صالحیت قانونبدین

در  .ی اقتدار دولتی منتقل شددولت به حیطه

امپراتوری عثمانی، روحانیت سُنی کامال در دستگاه 

ای در ایران نیز، در دوره .ساالری ادغام شده بوددیوان

های سُنی غلبه داشتند، روحانیون سُنی که حکومت

عنوان ی دستگاه اداری قرار داشتند و بهدر محدوده

 .کردندمقامی انتصابی عمل می

این قضیه در روحانیت شیعه به چند دلیل 

 :متفاوت بود

 حکومت در مشارکت عدم نخست، 

نعی جدی در رسد که این امر مانظر نمیبه :غصبی

برابر ادغام روحانیت شیعه در دستگاه اداری ایجاد 

حکم مصلحت برای آن ه باشد، علمای شیعه بهکرد

 الهدیعلم کردندکاله شرعی دست و پا می

پذیرش منصب از طرف سلطان غاصب را  المرتضی

واجب اعالم کرده بود، )اگر به قبیح منجر نشود و در 

 شیخ( منکر باشدجهت امر به معروف و نهی از 

ویژه به .دانستقبول منصب را مستحب می طوسی

روایی شیعی مذهب زمانی که قدرت در دست فرمان

 .باختگرفت، این امتناع رنگ میقرار می

 شیعه یپراکنده جماعات استقالل دوم، 

طور علمای شیعه به :خود داخلی امور اداری در

ا ای پیدطبیعی در چنین شرایطی نقشه برجسته

 .کردندمی

 شبانی تولید یشیوه نقش سوم،

of mode nomadist pastoral ) چادرنشینی

production) بعد از ساسانیان غالبا  ـ ایران در

پرور )غالبا ترک( اتحادی از قبایل چادرنشین و دام

کرد و خود حکومت از پیش موجود را سرنگون می

گرفت و طی یک فرآیند تطابق دست میقدرت را به

وبیش طوالنی با شیوه تولید مبتنی بر کشت به کم

شد، ولی بعد از تاسیس دولتی متمرکزی نایل می

گرفت و مدتی اتحاد دیگری از همین قبایل شکل می

 .کشیدسلسله قبلی را از اریکه قدرت به زیر می
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های حکومتی در ایران اکثریت قریب به اتفاق سلسله

طور جامعه بهترتیب بدین .چنین خاستگاهی دارند

گیری دولت از های ثبات و شکلمتناوب با دوره

سو، و فروپاشی دولت و هرج و مرج از سوی دیگر، یک

های اجتماعی دیگر این وضعیت به گروه .رو استروبه

دهد که مستقل از دولت این خالء را پُر فرصت می

 .کنند و در اداره جامعه وظایفی را به عهده بگیرند

ویه، روحانیت در عین استقالل، ی صفدر دوره

 .ها در دولت ادغام شده بوددر بسیاری از حوزه

بسیاری از مناصب روحانیون نظیر صدر، شیخ 

االسالم، قاضی، امام جمعه از سوی دولت تعیین 

شد و دولت به بخش زیادی از روحانیون مقرری می

ماند، اگر دولت صفوی پا بر جا می .کردپرداخت می

ی توانست استقاللی را که دردورهیروحانیت نم

اما بعد از سرنگونی  .دست آوردقاجاریه داشت، به

سلسله صفوی تا به قدرت رسیدن سلسله قاجار یک 

وجود آمد که طی ی فروپاشی و هرج و مرج بهدوره

آن روحانیت شیعه با استفاده از فقدان دولت مرکزی 

را  فراگیر و مؤثر توانست کارکردهای اجتماعی خود

چون قدرتی تثبیت کند و با برآمد سلسله قاجار هم

 .مستقل در برابر دولت مرکزی قدعلم کند

 سکوالر و مدرن دولت -ب

سو، تمام کارکردهای دولت مدرن از یک

عمومی روحانیت را سلب و با روایتی سکوالر به 

کند )نظیر دستگاه بوروکراتیک خود واگذار می

ت اسناد و مالکیت(، کارکردهای آموزشی، قضایی، ثب

و از سوی دیگر، درصدد است کارکردهای خصوصی 

اندازی و تنظیم قرار دهد )نظیر ها را مورد دستآن

های مذهبی، امتحان معلمان سیالبوس برای مدرسه

پیشرفت دولت  .مذهبی، محدودیت مراسم عزاداری(

مدرن، این گروه اجتماعی را به رانده شدن از مرکز به 

همین به .کندگی اجتماعی تهدید میی زندحاشیه

پای مدرن شدن دولت در ایران ما شاهد دلیل هم

مخالفت و اعتراض روحانیت با این روند هستیم و در 

کند برای تامین ابراز این مخالفت غالبا تالش می

 .منافع خود با اعتراضات مردمی همراه شود

های کوتاه، روحانیت شیعه به جز دوره

ت سُنی بخشی از سازوبرگ برخالف روحانی

شده، و با ایدئولوژیک طبقات حاکم محسوب نمی

 .و استقالل معینی داشته است دستگاه دولتی فاصله

این امر در روند مدرن شدن دولت و سلب کارکردها و 

منابع درآمد روحانیت شیعه به تقابلی جدی بدل شد، 



 

 

 
 

که انگیزه و مضمون اصلی رفتار و اعتراضات سیاسی 

 .دهدگروه را طی صد سال گذشته نشان میاین 

عالوه بر این باید به این نکته نیز توجه داشت که 

ی تقابل روحانیت با دولت مدرن نه از زوایه

های مدرنیته و مبانی دموکراتیک، خواهی، ارزشترقی

بلکه برای دفاع از منافع ویژه خود روحانیت سرچشمه 

 .گیردمی

رت سیاسی دستیابی روحانیت شیعه به قد

رشته هم در کارکردها و هم در درآمدهای آن، یک

تغییرات ساختاری ایجاد کرده است که واکاوی آن 

 .طلبدمجالی دیگری می
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شود که شرع و ای گفته میکلیه امور پسندیده

ها شده اما قوانین اسالم خواستار اجرای آن

است. ها ندانستهشخص خاصی را مسئول آن

سرپرست به صورت تعیین حمایت از افراد بی

قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث 

هایی مثالو وصیت و اداره اموال افراد مفقوداالثر 

ای در فقه از امور حسبی هستند. مطابق نظریه

شیعه معروف به والیت فقیه در امور حسبیه 

فقها نسبت به دیگر افراد در اجرای این امور 

 اولویت دارند.

 

بخش تحلیل از روحانیت شیعه در اصل متن سخنرانی  *

در شهر هامبورک و  1372است که در زمستان سال 

 شود.با اندکی ویرایش اکنون منتشر میهانور ارائه شد، و 

 مورد متن این یتهیه در که منابعی از برخی

 از: عبارتند اندگرفته قرار استفاده

  ،پژوهشی در نظام طلبگی، مهدی ضوابطی

1359. 

 Cambridge History of Islam, 1970. 

 Scholars, Saints and Sufis, Nikki 

Keddie, 1972. 

 State and Government in Medieval 

Islam, Ann Lambton, 1981. 

 The Shadow of God and the 

Hidden Imam, Said Amir 

Arjomand,1984. 

 Religion and Politics in 

Contemporary Iran, Shahrough 

Akhavi, 1980. 

https://www.marxists.org/glossary/people/s/c.htm#schmidt-konrad
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وزارت ی رسمی در روزهای اخیر و با بیانیه

نشناختن طب اسالمی، رسمیتی بهبهداشت درباره

 .بحث طب حاشیه یا طب جایگزین داغ شده است

های طب حاشیه عنوانی است که برای انواع درمان

شود و شامل نگر در پزشکی به کار گرفته میکل

 .است  CAMو به اختصار 1طب مکمل و جایگزین

درن یا های درمانی در این رویکردها با طب مشیوه

شمول متفاوت بوده و به فرهنگ و باورهای جهان

 .ی تصویری بستگی داردیک قوم یا یک جامعه

گرایی در این پذیری و تجزیهپذیری، تجربهابطال

جای آن بر نقش شود و بهرویکرد عموماً نقد می

 .شودبودن تأکید میفردنگری و منحصربهباورها، کل

نی متفاوت با پزشکی های درماراستی چرا شیوهبه

گونه با اقبال مردم مواجه دانشگاهی و مدرن این

شوند که شوند؟ چرا هنوز افرادی پیدا میمی

کنند تا های درمانی جدید را ترک میشیوه

درمانی، درمانی، چاکرادرمانی، زالودرمانی، زنبورماهی

درمانی، درمانی، سنگخواری، رایحهگیاهخام

رمانی، هومئوپاتی و دیگر دماردرمانی، عسل

                                                             
1 . complementary and alternative medicine 

های سخت و علمی را برای بیماریهای شبهشیوه

مزمن به کار گیرند؟ قوت طب حاشیه در کجاست و 

گذارد که چنین هایی دست میبر چه شکاف

های آرام مرکزی آمریکا تا شیفتگانی را از ایالت

 ی پرآشوب به خود جذب کرده است؟خاورمیانه

در توضیح علل  توان دالیل بسیاری رامی

شناسی پزشکی اما در انسان .این رویکردها برشمرد

شود: تصور بر سه رهیافت زیر تأکید بیشتری می

پیشامدرن از بدن، ناتوانی پزشکی مدرن در غلبه بر 

کننده و در آخر های سخت و ناتوانبیماری

 .زدگی و ازخودبیگانگی پزشکی مدرنسرمایه

 بدن از پیشامدرن تصور

کنیم که بدن ما یک از ما فکر میبسیاری 

چه ما که آنآنحال .پارچه استکلیت زیستی و یک

ای که با اعضای شناسیم یا گونهاز بدن خودمان می

کنیم، یا توقعاتی که از آن داریم مان رفتار میبدن

یا حتی حریمی که برای آن قایل هستیم، از 

دگر،  ی دیگر و از زمانی به زمانیای به جامعهجامعه

ی به عنوان مثال نحوه .شدت متفاوت استبه
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شدت ها در صف بهها و آمریکاییایستادن ایرانی

ی بسیار دور از ها در فاصلهآمریکایی .متفاوت است

ایستند و اگر کسی زیادتر از معمول به یکدیگر می

آلود او بدن طرف مقابل نزدیک شود با نگاه غضب

ها در صف به هم ا ایرانیکه مآنشود، حالرو میروبه

ها در رختکن ورزشی کاماًل یا هلندی !ایمچسبیده

شوند و هیچ احساس شرمی ندارند و ما برهنه می

توان به یا می !ها با لباس زیر هم کمی معذبیمایرانی

تا چند دهه پیش وجود  .ی بکارت توجه کردمسأله

ی بکارت نام پردهیا عدم وجود بخشی از بدن زن به

ای بزرگ برای زنان باشد توانست مسأله و دغدغهیم

اما امروزه این دغدغه در جهان غرب به حداقل خود 

 .شدن استرنگرسیده است و در ایران نیز رو به کم

ها این بود که نشان غرض از ذکر این مثال

شناسیم یا چه ما از بدن خودمان میدهیم آن

حقیقت یک کنیم در ای که آن را بازنمایی میشیوه

تاریخی است که ذهنیت ما را -مفهوم اجتماعی

ی دیگر و از ای به جامعهشکل داده و از هر جامعه

اما  .ی پیش از خود متفاوت استای به دورهدوره

 تواند باشد؟تصور پیشامدرن از بدن چه می

 .گسستْ فرصتی برای شناخت است

شناخت ما از تصور پیشامدرن از بدن در حقیقت 

گسستی است که تجدد ایجاد کرده و در مدیون 

ایم، پی چه بودهتوانیم به آنپرتو این گسست ما می

در جهان پیشامدرن بدن به دنیای اطراف  .ببریم

بدن بخشی ناگسستنی از  .خود پیوند خورده بود

های آن را بازتاب جهان اطرافش بود که باال و پایین

ی از جهان نه تنها بیمار .دادداده و به آن معنا می

ی اعمال ما یا نزدیکان ما آمد که نتیجهاطراف می

تلقی، فرض بر این بود که بدن در این طرز .نیز بود

یعنی بدن  .انسان با محیط اطرافش پیوستگی دارد

ی انسان و محیط اطراف در یک تناظر و رابطه

عنوان چه در بدن انسان بهتنگاتنگ قرار دارند و آن

ازای بیرونی بینیم در حقیقت یک مابهبیماری می

های به عنوان مثال در افسانه .نیز دارد و بالعکس

خوانیم که با ناتوانی جنسی پادشاه، انگلیسی می

و بارآوری احشام مخدوش  رودبرکت از زمین می

شود یا به علت گناه مردمان، طاعون و وبا در می

در  .شودشود یا زلزله واقع میگیر میملکی همه

رو ضحاک را آنشاهنامه آمده است که فریدون از
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نکشت که، بنا به تذکار سروش ایزدی، در زمین 

ی قرون در فرانسه .موجودات پلشت گسترده نشوند

ی منستوریشن بودند از در دوره وسطی زنانی که

ی شراب بازداشته لگدکردن انگور به منظور تهیه

آمدن شراب دچار اختالل نشود، شدند تا عملمی

 !ی باروری نبودندزیرا این زنان در مرحله

در دوران مدرن نیز بسیاری از ما باور داریم 

عقوبت گناه  .که بیماری نوعی بختک و نفرین است

ایم و اکنون با زجر ه انجام دادهیا ظلمی است ک

این باور در افواه  .دهیمبیماری تقاص آن را پس می

کردن است که نوع مرگ، شدت عامه قابل رصد

بیماری یا سختی آن را با کارهایی که فرد در دوران 

بسیاری از ما  .دهنداش انجام داده پیوند میزندگی

طعام زخم به صدقه و ابرای در امان ماندن از چشم

چه ما به جهان اطراف گویی آن .آوریمروی می

گردد و در بیماری و بخشیم به سوی ما برمیمی

 .سالمت ما و حتی در شدت و سختی آن مؤثر است

که پزشکی مدرن، حاصل یک آنحال

بدن در پزشکی مدرن  .شناسانه استگسست معرفت

یک واحد متجزی است که به صورت خودبنیاد در 

بدن انسان در  .دهدت خود ادامه میجهان به زیس

ای است از ارقام و این طرزتلقی، مجموعه

های کمًی که در ترکیب با یکدیگر معنایی شاخصه

در همین  .کننداز بیماری و سالمت را بازنمایی می

راستا، در پزشکی مدرن اگرچه اظهارنظر بیمار تا 

حدی از اهمیت برخوردار است ولی در شناخت 

شده از سوی پزشک اولویت های یافتانهبیماری، نش

بدن انسان در حضور برخی عناصر  .اصلی را دارد

)باکتری، ویروس، انگل، پرایون( به بیماری مبتال 

شود و پس از رفع و دفع این عنصر خارجی می

این منطق  .گرددسالمت به بدن انسان بازمی

های عفونی و پزشکی حاصل شناخت علل بیماری

زشکی مدرن در کنترل این سپس توفیق پ

رعایت بهداشت، ضدعفونی و  .هاستبیماری

های کنندهها و تنظیمبیوتیککردن، آنتیاستریل

آمد که بدن در مواجهه بیولوژیک به کار آن می

کمتری با این عناصر قرار بگیرد، این عناصر حذف 

ها تحت کنترل قرار گرفته و شوند یا اثرات آن

 .بران شودخسارات ناشی از آن ج
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قدر پزشکی مدرن در شناخت و هر چه

جز استثنائاتی های عفونی )بهمواجهه با بیماری

های چون ایدز( موفق بود، در شناخت بیماری

های سبک زندگی ناتوان تجمیعی یا بیماری

های ی عّلی و معلولی در بیماریرابطه .نمودمی

کردن نیست بلکه عوامل رصدتجمیعی چندان قابل

در این ( correlative factors) ستههمب

توان یک در حقیقت نمی .شودها مطرح میبیماری

علت سرراست برای بیماری برشمرد و برای رفع آن 

ها سیگار به عنوان مثال فردی سال .اقدام کرد

گیرد، کشد ولی سرطان ریه سراغی از او نمیمی

ماند و کند ولی الغر میچربی و قند زیاد مصرف می

که از نظر آنحال .ها دور استابت از او فرسنگدی

آماری مصرف مواد پرکالری و قندهای ساده با 

« همبستگی معنادار»چاقی، بیماری قلبی و دیابت 

پزشکی مدرن در توضیح این امر ناتوان است  .دارد

های که چرا سرطان، بیماری قلبی و بیماری

تواند به سراغ ی خاص میمتابولیکی در یک لحظه

در این دره و  .کسی بیاید و از فرد دیگری دور بماند

شود و به شکاف است که طب حاشیه شکفته می

 .گرددحیات اجتماعی برمی

ب دارد که با طب حاشیه توضیحی در جی

این  .تصور پیشامدرن ما از بدن خودمان پیوند دارد

آلود و رویکرد با رازگونگی خاص خود تصویری مه

دهد که در مبهم از بیماری و علل آن ارائه می

ناخودآگاه پیشامدرن ما کدگذاری شده است و 

بیماری در این رویکرد  .تواند ما را توجیه کندمی

وژیک ما نیست، بلکه به امری مربوط به بدن بیول

بدن انسان در  .خوردتر پیوند میجهانی بزرگ

تر قرار دارد که پیوندی رازآمیز با دنیایی بزرگ

بیند ولی طب حاشیه بر آن پزشکی مدرن آن را نمی

درمان در این شیوه نیز به اعتقاد  .مسلط است

وابسته است: اول باید آن را پذیرفت تا باور میسر 

شود اور راه رهایی از بیماری روشن میپس از ب .شود

حتی اگر هیچ توضیح واقعاً علمی برای آن وجود 

جاست که باور در مواردی و طرفه این .نداشته باشد

تواند به بهبودی کمک هرچند معدود و محدود می

کند یا اگر درمان را به ارمغان نیاورد با آفریدن 

ماری دنیایی دیگر در پیش چشم بیمار به درد و بی
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او معنایی متفاوت بدهد و خشنودی و آسایش روانی 

 .بیمار را فراهم آورد

 ناگزیر سرنوشت برابر در

پزشکی مدرن در شرایط سخت مرزهایی 

تواند در یعنی نهاد پزشکی نمی .نامشخص دارد

بینی قاطعی از آینده لحظات بحرانی بیمار پیش

 ی بیماری تبخالتواند دورهپزشکی مدرن می .بدهد

را به بیمار بگوید و احتمال بازگشت آن را تذکر 

اما بیماری که با سرطان پیشرفته دست و  .بدهد

ی روانی بیم و امید کند و در منگنهپنجه نرم می

زند، از پزشکی مدرن جز سخنان دست و پا می

دهند پزشکان ترجیح می .شنودخشک و علمی نمی

ع غیرواقع امید بیهوده ندهند یا، به زبان دیگر، توق

زیرا هم پزشکی مدرن از این  .نیافرینند

های دقیق دور است و هم مسئولیت گوییپیش

هایی برای پزشکان سپیدپوش سنگین چنین قول

در یک کالم، پزشکی مدرن از اعجاز ناتوان  .است

که طب حاشیه نویدبخش و رؤیاپرور آناست، حال

 .است

های کسانی که در مراحل آخر بیماری

ی قرار دارند، افرادی که در چنبرهسخت 

زنند های مزمن دست و پا میی بیماریکنندهناتوان

زیند، نیاز هایی که قدم به قدم با مرگ میو انسان

شان را پایان بخشد و به امیدی دارند که لحظات تلخ

در چنین اوضاعی  .شان بازکندای از نور برایروزنه

اعجاز است، طب قدر پزشکی مدرن ناتوان از هر چه

جای به .اندیش استحاشیه نویدبخش و مثبت

شان، های تلخ بر ابروهایپزشکانی با گره

دهند با شوند که نوید میگرانی پیدا میدرمان

ی دردها غلبه کرد، توان بر همهخواری میگیاهخام

توان های غذایی میی وعدهبا خوردن عسل در همه

های و گلوله وسواس و اضطراب را درمان کرد

کوچک داروی هومئوپاتی، درمانِ دیابت چسبنده و 

گران، لشکری از هر یک از این درمان !مزمن است

معتقدان و باورمندان در کنار خود دارند که 

کنند و های درمانی دفاع میشورمندانه از این شیوه

های بسیار از اعجاز این شیوه را به مخاطب نمونه

گرا، از گرِ تجربهدرن، علم تجزیهعلم م .دهندارائه می

ناتوان از  .نظر این باورمندان کور و نابیناست
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 .شناخت رازهای انسان و طبیعت است

خاطر بیند و بهها را نمیهای انسانپیچیدگی

ای را های سادهحلاش، راهخودبینی و عظمت طلبی

ها در طبیعت و جهان که برای درمان این بیماری

شناسد و حتی د، به رسمیت نمیاطراف وجود دار

کند که داروهای شیمیایی در برابر این درک نمی

 !خاصیت استی گیاهی تا چه حد مضر یا بیادویه

در یک کالم، بیمارانی مستأصل برای 

ی ایستادن در برابر سرنوشتی ناگزیر به این حاشیه

چون زائرانی خسته که پای آیند، همامن به پناه می

ای به روند تا دریچهدی دوردست میپیاده به معب

فردا بگشایند؛ تا درد مدام ناامیدی را تسکین دهند 

شاید بتوان  .یا مرگ را به چالشی دیگر دعوت کنند

در جهانی بدون روح، در وضعی بی اوضاع برای آه 

دیده، اگرنه احترام، که درکی درخور این خلق ستم

 .قایل شد
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 مدرن پزشکی ازخودبیگانگی و زدگیسرمایه

شناسان اوایل قرن بیستم، در زمانی جامعه

چون کندوهایی از دود و آتش که شهرهای کالن هم

داد و چه در شهر رخ میروییدند به آناز زمین می

ها آیی بزرگی از انسانتصوری که چنین گردهم

ها شاهد بودند که آن .کرد کنجکاو شدندتولید می

شود، غریبه در یک روستا سریعاً شناسایی می

به  .اندکه در شهری بزرگ تقریباً همه غریبهآنحال

همین ترتیب اگر در یک روستا کسی بر زمین 

که آنشوند، حالبیفتد، همه از احوال او جویا می

مرگ گدایی در کنار خیابانی شلوغ شهری بزرگ 

اند و پس در شهر همه غریبه !دانگیزتأثری برنمی

 !ایخود نیز غریبه

بیمارستان نیز در قیاس باال، شهری بزرگ 

اگر روزگاری حکمای محله و پزشکان خانواده  .است

شان با تولد، بیماری، عزا و شادمانی مردمان اطراف

دمخور بودند، پزشکانی که در بیمارستان روزانه 

هد درد و رنج کنند و شاها بیمار را مالقات میده

شان، صدها نفر هستند، از درد انسانهای اطراف

خبر سرطان یک دختر جوان  .ناگزیر دورند

 .شانقدر مهم است که خرابی ماشینشان همانبرای

شان مرگ یک بیمار در اتاق عمل همان میزان تکان

 .شاندهد که مرگ یک کبوتر بر باالی دیوار خانهمی

شان در ساله برایجاهی یک مرد پنهای گرفتهرگ

اگر  !ساز است که ترافیک شهریهمان حدی دغدغه

ها جانی کن تکانهگونه نباشند هجوم بنیاناین

همه بدبختی در مواجهه با این .گذاردشان نمیبرای

سامان در شوند و چون کشتی بیو مصیبت غرق می

ی موجی به حضیضی دیگر دریایی متالطم از قله

 .روندمی

سردی و دوری پزشک از درد بیمار، اگرچه 

ناپذیر از پزشکی مدرن بیمارستانی بخشی جدایی

 .کنداست، حضور سرمایه آن را تشدید می

ای از تولید است که در گردش داری شیوهسرمایه

کند به نام اش، زهری ترشح میجهانیهای اینچرخ

شده و ریزیدر روند تولیدی چنین برنامه .بیگانگی

دهند، ش، تولیدگران از کاری که انجام میاندیجزء

کنند و از جهانی که از محصولی که تولید می

پزشکان نیز اسیر  .شوندآفرینند بیگانه و دور میمی
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شان را ها مهارت و دانشآن .سازنداین روند بیگانه

فروشند و در ازای پولی که دریافت در بازار می

شدن هر الییپس کا .کنندکنند درمان تولید میمی

ی پزشک و بیمار، به ذهنیت چه بیشتر رابطه

اگر پزشک بیمارستانی از  .انجامدشده میکاالیی

بیمار دور شده بود در این فرایند دورتر و سردتر 

 .ی تغییر استزیرا بدن بیمار فقط ابژه .شودمی

بیمار نه تاریخی دارد نه موجودیتی انسانی، بیمار 

که باید تعمیرشده و در  یک سیستم کژکارکرد است

در یک کالم، پزشک از  .ازای آن پولی دریافت شود

در چنین دنیایی  .کار پزشکی خود بیگانه است

توان فرض کرد که همدردی با بیمار تا چه حد می

مگر تعمیرکار از خرابی پیستون  .دور از ذهن است

شود؟ مگر پنچری الستیک ماشین متأثر می

 اندوه شود؟تواند باعث حزن و می

ای باید به بیماران در چنین جهان بیگانه

ای حاشیه .حق داد که به سراغ طب حاشیه بروند

ساالر متن حل که کامالً در متن بیگانه و سرمایه

نشده است و هنوز روی خوش و همدردی را از 

گرانی که درمان .کندکنندگان دریغ نمیمراجعه

های گرمابخش حلکنند، راهشان را درک میبیماران

و نویددهنده در آستین دارند و گوشی برای 

ها دارند و به زیست خود ادامه نیوشیدن دردهای آن

 !دهند، چه نپسندیم و چه انکار کنیممی
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 آخر سخن

پایان برای بازکردن راهی به ای بیوسوسه

در  .رهایی وجود دارد که باید از آن پرهیز کرد

حضور ذهنیت پیشامدرن از خویشتن و جهان، در 

دوران غلبه و سطوت سرمایه بر تمامی زوایای انسان 

چنین ناتوانی پزشکی مدرن در گشودن و هم

العالج، آیا های صعبی امیدی برای بیماریروزنه

توان به رهایی اندیشید؟ آیا رویکردهای می

و پیش گرانه و تقوامنشانه می تواند راهی ننصیحت

پای پزشکی نوین باز کند؟ آیا رویکردهای 

تواند در برابر شبه میهای یکحلژورنالیستی و راه

بازار بزرگ درمان و دارو سد بگذارد و مقررات و 

 قاعده را به آن تحمیل کند؟

طب حاشیه در جهان مدرن به زیست خود 

هایی که ی گسسترغم همهدهد، علیادامه می

تجددی ناتمام که  .رده استتجدد به ارمغان آو

انسان را از بندهای پیشین گسسته است و به بندی 

انسانی رهاشده به حال خود، در  .اعتنا ماندهدیگر بی

تنهایی باید گلیمش را از آب جهانی ناامن که فرد به

بیرون بکشد؛ در دنیایی که ترس از بیماری، 

؛ کسی بر آن سایه انداخته استنانی و بیبیکاری، بی

زیرا  .چنان فاتح و فیروز استطب حاشیه هم

یابند که نیازمند خرافه خرافات در جهانی تداوم می

اعجازی که با پیوند دادن  .و در سودای اعجاز است

فرد به نیرویی باالتر و نیرومندتر او را از ترس مدام 

رهایی دهد، به بیماری و رنج معنایی دیگر بخشد و 

 رهایی پس ……ی بدرقه کند آرامتا دم مرگ او را به

 ناگزیر را خرافه که است جهانی تغییر گرو در

 که است ترس بدون جهانی آفریدن در .کندمی

 !باشد انسان پناه آن در انسان



 



 

 

  

 داریخاستگاه سرمایه
 کریس هارمن

 بهرنگ نجمی

 

 

 

 

تاکنون چند ُجستار در نقد  یاسیس سمیبه مارکسموسوم  یفکر ینحله یاصل پردازانهینظر یو نقد آرا یدر معرف
جونه برچ، پل  ،یاسیس سمیلِج؛ در دفاع از مارکسپل بلک ،یاسیس سمیمنتشر شده است: مارکس یاسیاقتصاد س

: خیو تار سمیمارکس یبحث درباره دسون؛یداو لیا؟، نوجود دارد دفاع یبرا یزیچ یاسیس سمیدر مارکس ایآ دمن؛یها
 اوغلو؛یج سانین میکِر واس،یالکساندر آن ،یاسیس سمیُپست؛ فقرِ مارکس یچارل ست؟،یچ اختالف بر سر

 .نزوودیسکیاروپامدار، اِلن م یِضداروپامدار
گذار از  یو مسأله ،یدارهیهارمن و رابرت برنر در باب خاستگاه سرما سیکر یحاضر، بخش نخست از مناظره نوشتار
 ۲۰۰۴در نوامبر  یخیتار سمیالیو ماتر زمیالیسوش نترنشنالیا یهیدو نشر یکه از سواست  یدارهیبه سرما سمیفئودال

. میشویرابرت برنر آشنا م یهاو پاسخ هادگاهینوشته با د نیا یدر لندن برگزار شد. در بخش بعد یدر دانشکدها
 (1داخل کروشه از مترجم است. ) یعبارتها یاست که همه یگفتن
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ها در ترین دگرگونیبحث ما بر سر یکی از بزرگ

تاریخ انسان است. هزار و صد سال پیش از این، در 

درصد از  ۹۹یا  ۹۸غرب اروپا و در سراسر جهان، 

کردند و خوْد غذای مورد مردم در روستاها زندگی می

ها اندک و ردند؛ شهرها و جادهکنیازشان را تولید می

ارتباطات ضعیف بودند؛ سطح سواد پایین بود؛ 

های اندکی که استفاده از پول ناچیز بود و مبادله

گرفتند در قالب دادوستد پایاپای بودند. صورت می

گونه از دل چنان وضعیتی، پرسش این جاست که چه

ای سر برکشید که در بیش از صد سال گذشته جامعه

ای که ]اکثریت[ روایم؛ جامعهروپا با آن روبهدر ا

های شهری بزرگ زندگی مردمان آن در منظومه

کنند؛ عموماً غذای مورد نیازشان را ـ که دیگران می

خرند؛ و با اند ـ از طریق نظام پولی میتولید کرده

شود. این رشد عظیم صنعت و ارتباطات مشخص می

چه ما معمواًل تحول سترگ، این تغییر شکل، از آن

گونه رخ داری چهخوانیم، به سرمایهفئودالیسم می

داد؟ چرا این دگرگونی نخست در اروپا اتفاق افتاد و 

 های دیگر جهان گسترش یافت؟سپس به بخش

های بسیار متفاوتی اعم از این بحث، دیدگاه

گیرد. اغلِب مارکسیستی و غیرمارکسیستی را در برمی

به پرسش یادشده گره خورده  وبر ماکس روحآثار بی

نگار اقتصادی بازار ، تاریخلندز دیوید تازگیاست. به

آزاد، نیز تالش کرده تا راهی به این پرسش بیابد. 

وگوی امروز ما بحثی است در درون سنت گفت

 مارکسیستی.

شود. ی متفاوت را شامل میاین بحث، سه مرحله

، در 1۹۵۰و  1۹۴۰های ی نخست آن، در دههمرحله

های کمابیش مرتبط با میان گروهی از مارکسیست

 پل حزب کمونیست، و نه لزوما عضو آن ـ همچون

ـ جریان  هابسبام اریک و داب موریس ،سوئیزی

، با 1۹۷۰ی ی دوم، در دههداشت. مرحله

 امانوئل با کسانی نظیر برنر رابرت بحث

ی همراه بود. و در مرحله فرانک گوندر و والرشتاین

اینک جریان دارد، شماری از نویسندگان ، که همسوم

و ( Kenneth Pomerantz) پومرنتز کنت مانند

ی ، به بحث در باب توسعهبرنر رابرت همچنان

 پردازند.داری در مقیاس جهانی میسرمایه

اند از: یکی بحث ی بحث جاری عبارتدو مؤلفه

داری در باره که چرا سرمایهمحدودتری در این

های اروپا، گسترش یافت؛ یا، و نه در دیگر بخشبریتان

تری در این زمینه که آیا و دیگری، بحث گسترده

 توانست در بیرون از اروپا توسعه یابد.داری میسرمایه
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، گِرد دو 1۹۵۰ی ی نخست بحث در دههمرحله

دیدگاه قطبی شده بود که اساساً تا به امروز دست 

ناظر  سوئیزی پل نخورده باقی مانده است. استدالل

آمد رشد بازارها و داری همچون پیبر انکشاف سرمایه

های چهاردهم، پانزدهم، تجارت در اروپای سده

ی رهیافت ، بر پایهسوئیزیشانزدهم و هفدهم بود.

 پیرن هنری یک تاریخ نگار غیرمارکسیست،

(Henri Pirenne) ی ، مدعی بود که با فتح حوزه

ن، راه ارتباط اروپا در عصر مدیترانه از سوی مسلمانا

تاریکی با باقی جهان قطع شده بود. سپس، هنگامی 

که مسیرهای تجارت گشوده شد، گسترش تجارتْ به 

روی به سوی رشد شهرها و بازارها انجامید و راه پیش

 داری را هموار ساخت.سرمایه

براین باور  داب موریس سوئیزی، برخالف رویکرد

داری نه به سبب ای سرمایهبود که دگرگونی در راست

فشار بیرونی، بلکه برخاسته از فشارهای داخلی در 

درون فئودالیسم بود. گسترش تولید خُرد در 

نحوی نیروهایی را پدید آورده چارچوب فئودالیسمْ به

داری فشار سوی سرمایهبود که در جهت حرکت به

 آوردند.می

به  ینوالرشتا امانوئل در دومین مرحله از این بحث،

برآمد و آن را با تأکید بر  سوئیزی دفاع از دیدگاه

جریان سرازیرشدن طال به اروپا، پس از تسخیر 

به بعد،  1۴۹۰ی ها از دههآمریکا توسط اسپانیایی

کرد که همین جریان، خرید بسط داد. او استدالل می

پذیر ارزان کاالها از سوی اروپای غربی را امکان

داری را شتاب یهساخت و گسترش سرمامی

 بخشید.می

شدت علیه این استدالل برخاست: برای فهم به برنر

چه باید در آنداری میگذار از فئودالیسم به سرمایه

در درون خودِ فئودالیسم اتفاق افتاد، و نه تأثیر برخی 

 عوامل بیرونی، نظر کرد.

را مطالعه کردم،  برنر هنگامی که نخستین بار بحث

 و والرشتاین به افت انتقادی او نسبتخود را با رهی

همدل یافتم. هیچ شاهدی وجود ندارد که  سوئیزی

مند نشان دهد سپاهیان مسلمان به تجارت عالقه

ای را بنا های تجاری گستردهها در واقع راهنبودند. آن

هایی از سرزمین اروپا نهادند که به درون بخش

ن عمیق ی آنان چنداکشیده شده بود؛ اما این رخنه

نبود، هم از آن رو که اروپا چندان آباد و شکوفا نبود 

 شان جذاب باشد.برای [تجارت با آن]تا 
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های دیگری را به میان پرسش والرشتاین موضع

ی آمریکا آورد. چرا اروپاییان توانستند بر قارهمی

ها که، یک قرن پیش از استیال یابند و نه چینی

تر از حیث بسیار پیشرفتهها، از هر پیروزی اسپانیایی

های اروپایی بودند؟ چرا بریتانیا و هلند بیش از قدرت

که این دو اسپانیا و پرتغال توسعه یافتند، در حالی

کشور به منابع بزرگی از طال دست یافته 

در واقع سُرنا را از  والرشتاین و سوئیزی بودند؟

گونه باید توضیح دهیم که چهسرگشادش زدند! ما می

 وپا قادر شد تا بر دیگر نقاط جهان چیره شود.ار

 آمدهایپی چنین دارایهم والرشتاین موضع

داری را تنها در است. بنابر منطق او، سرمایه سیاسی

توان برانداخت، و نه با کشورهای جهان سوم می

نسبت از موقعیت کارگران کشورهای غربی که به

داند که قلب می برنر ممتازی برخوردارند.

تپد؛ و داری در کشورهای پیشرفته صنعتی میرمایهس

از این رو، گسترش انقالب به کشورهای صنعتْی 

 شرط آزادی جهان است.پیش

 هایدیدگاه با این همه، یک مشکل بزرگ در باب

ها در واقع وجود دارد. آن برنر رابرت و داب موریس

جایگاه عامل داخلی را، که فئودالیسم را از درون به 

کنند. تأکید راند، مشخص نمیگذار میسوی 

گونه پس از طاعون بر این است که چه برنر اصلی

سیاه در قرن چهاردهم، کاهش چشمگیر جمعیت 

کشاورزی به تغییر توازن قدرت میان دهقانان و 

ای ی طبقاتی گستردهاربابان فئودال انجامید و مبارزه

که  کندرا در سراسر اروپا دامن زد. او استدالل می

گرچه در بریتانیا دهقانان کنترل خود را بر زمین از 

دست داده بودند، اما چندان از پای در نیامده بودند 

آمد که به فئودالیسم فرصت احیای دوباره دهند. پی

داری این وضعیتْ سربرآوردن ساختِ کالسیک سرمایه

داران بزرگ بود، که زمین کشاورزی همراه با زمین

دادند و اینان نیز از زان اجاره میخود را به کشاور

کارگران مزدی برای کار بر روی زمین استفاده 

داری در نواحی روستایی و کردند. مناسبات سرمایهمی

 یافته برای سودْ در کشاورزی پدیدار شد.با تولید نظام

عناصری از حقیقت در این تحلیل وجود دارد، اما از 

ه از حیث کبخش نیست: نخست آنسه نظر رضایت

های دهد که چرا گذار در سدهزمانی توضیح نمی

چهاردهم و پانزدهم، و نه پس از فروپاشی امپراتوری 

روم در قرن پنجم یا پس از فروپاشی امپراتوری 

نظر از شارلمانی در قرن نهم، اتفاق افتاد. دوم، صرف

دهد که ی طبقاتی، توضیح نمیآمدهای مبارزهپیش
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در فرانسه یا شمال ایتالیا و یا ـ  چرا این تغییرها نه

ی سونگ اگر بحث بعدی را دنبال کنید ـ در سلسله

های دهم یا یازدهم، بلکه در بریتانیا در چین در سده

شدند خواه رخ داد. سوم، دهقانان خواه پیروز می

رسد خوردند، حاصل یکی بود. به نظر میشکست می

تمام نیمهها که انقالب را آن»جان کالم این است: 

اگر .«* نهندداری را بنیاد میدهند، سرمایهانجام می

دهقانان کنترل کامل خود را بر زمین حفظ کرده 

داشت تا کشاورزان بودند، هیچ مازادی وجود نمی

ها کنترل دار آن را تصاحب کنند. و اگر آنسرمایه

گاه دادند، آنطور کامل از دست میخود را بر زمین به

ای تداوم حیات فئودالیسم بود. این روایتی معناین به

 است غیرقابل قبول.

 رابرت] باب های دیگری در پیوند با روایتمشکل

کند بر آن چه وجود دارد. او منحصراً تمرکز می [برنر

افتاد. با این حال او بعدتر در روستاها اتفاق می

ی انقالب انگلیس را درباره انقالب و بازرگانان کتاب

د، که در آن بر نقش تاجرانِ مستقر در نویسمی

گونه رسد هیچنظر نمیشود. بهشهرها متمرکز می

داری در پیوندی میان این دو، یعنی برآمدن سرمایه

 روستاها و انقالب انگلیس، وجود داشته باشد.

که، این روایتْ ارتباط میان سه رشته از تر آنمهم

گسلد: را میاند زمان اتفاق افتادهرخدادهایی که هم

طی بیش از  دارینخست، گسترش تدریجی سرمایه

های بزرگ ایدئولوژیک سال؛ دگرگونی ۴۰۰یا  ۳۰۰

پیرایی، روشنگری، و همچون رنسانس، جنبش دین

های انقالبی برآمدن علوم جدید؛ و سوم، خیزش

های مذهبی در آلمان و فرانسه، جنگ بزرگ، جنگ

ی آزادی، های مردمان هلند براسی ساله، جنگ

. 1۸۴۸های انقالب انگلیس، انقالب فرانسه، و انقالب

گمانم حکایت آن سخن قدیمی است که مدعی بود به

که افزایش ابتال به سرطان ریه در میان کسانی که 

 !کشند، صرفاً یک تصادف استسیگار می

درست باشد،  باب اگر این برداشت از رهیافت اصلی

 میکسینز اِلن نظیری کسانی طریق اولی دربارهبه

 Benno) تشکه بنو و کامنِینل جرج وود،

Teschke) های خود را بر است، که ایده صادق

ها استدالل برنر را اند. آنپرورانده باب بنیادِ دیدگاه

اند نحوی که مدعیاند، بهبه نهایت خود رسانده

داری تنها در بریتانیا گسترش یافت، و در سرمایه

داری رشد نکرده بود، و زدهم سرمایهفرانسه تا قرن نو

گرچه ممکن است انقالب فرانسه از سوی مردمی به 
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خواندند، اما انجام رسیده باشد که خود را بورژوا می

ها بخشی از نظام مطلقه بودند و در حقیقت آن

ها داری نداشتند. آنگونه ربطی به پیدایی سرمایههیچ

ور کنند که برخالف تصهمچنین استدالل می

توان به نظام مطلقه های کالسیکْ نمیمارکسیست

بندی اجتماعِی درآمیخته با چون نوعی صورتهم

داری، در مناسبات بازار نگریست که، با ظهور سرمایه

یابد. این نویسندگان درون نظام فئوداالی گسترش می

طرز چشمگیری خوانند، اما بهخودْ را مارکسیست می

گیرند. این ی فاصله میاز سنت کالسیک مارکسیست

ها اشتباه خود بدان معنا نیست که آنخودیبه

 گفته صحیح است. مارکس چهکنند، یا که هر آنمی

گیرند. ها فاصله میها از واقعیتکه، آنتر آنو مهم

، در کتابی که هِلر هنری یک مارکسیست کانادایی،

نگاشته است، اطالعات موجود در متون تاریخی 

ی صنعت و کشاورزی در فرانسه در دورهی درباره

دولت مطلقه را گردآوری کرده است و اخیراً نیز 

ی صنعت و کشاورزی در ای از او دربارهنوشتهدست

های او دوران انقالب فرانسه منتشر شده است. یافته

و  تشکه ،کامنینل ،وود کامالً در مقابل ادعاهای

خیر نیز گواه غیره قرار دارند. بسیاری دیگر از آثار ا

 این موضوع است.

یک پاسخی برای این و دیگران، هیچ وود برنر،

داری[ در پرسش ندارند که چرا گذار ]به سرمایه

 های چهاردهم و پانزدهم اتفاق افتاد.روستاها در سده

به نظرم در هر دو سوی بحثِ گذارْ گرایشی به نادیده 

نجاه تر آثار اقتصادیِ پچه را که در بیشگرفتن آن

سال گذشته بدان اشاره رفته است، وجود دارد. این 

ی دوران امر مفروض گرفته شده که مشخصه

داری های پیشاسرمایهفئودالیسم رکود بوده و جامعه

 اند.وری و رشد اقتصادی همراه نبودهبا افزایش بهره

های میانِی ی سدهدانیم که دورهکه اکنون میحال آن

میانه )از قرن نهم یا دهم تا قرن چهاردهم(، شاهد 

ی اقتصادی هم در کشاورزی و هم وقفهرشد بی

صنعت بود. ناگفته پیداست که چنین رشدی 

داری مدرن سنجش با ارقام رشد در سرمایهقابل

ی نیم نههای موجود حاکی از رشد ساالنیست. داده

درصدی است، که بسیار پایین است ـ اما اگر 

را  (compound interest) های بهره مرکبجدول

گاه شاهد رشد عظیمی در طی مبنا قرار دهیم، آن

معنای سال خواهیم بود، که به ۴۰۰یا  ۳۰۰بیش از 

یک دگرگونی شگرف است. این درست همان گذاری 

دهم اتفاق افتاد. است که در اروپا از قرن دهم تا چهار

این دوره با افزایش مازاد دهقانان همراه است. 
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نیز توجه دارد، در این دوره نه  باب گونه کههمان

فقط سطح زیر کشت گسترش یافت، بلکه میزان 

طرز چشمگیری افزایش ها نیز بهتولید برخی محصول

پیدا کرد. اگر در قرن دهم، برداشتِ محصول جو یا 

ی بذر دو برابر بود، در قرن ر دانهجو دوسر به ازای ه

چهاردهم این میزان به چهار یا پنج برابر افزایش 

وری در هر جِریب معنای رشد شدید بهرهیافت. این به

های از زمین بود. عالوه بر این شاهد استفاده از روش

جدید کشت تناوبی، استفاده از کود حیوانی جهت 

ی وَرزا با گزینی تدریجافزایش باروری خاک، جای

های صنعتی نظیر آسیابکارگیری فنون نیمهاسب، به

 بافی، رواج چرخآبی برای آسیاب کردن غالت و پارچه

در برخی از نقاط، و گسترش استفاده از  دستِی چینی

ها، تأثیر ی تحولگاوآهن هستیم. این زنجیره

ی اروپا در قرن چهاردهم ای بر دگرگونی چهرهفزاینده

 نهاد.

های چوبین های نهم و دهم، اشراف در قلعهسدهدر 

زیستند. قرن چهاردهم شاهد قصرهای یا گِلین می

های بزرگ، کلیساهای عظیم، شهرهای بزرگ، الگوی

گزینی ی حاکم، و جایجدید مصرفی در میان طبقه

ی مالکانه ی مالکانه جنسی با بهرهی بهرهفزاینده

انان شروع به نقدی بود. در همین دوره است که دهق

خریدن کاالهای ساخته شده در شهرها نظیر آهن و 

کنند. این سازوبرگ چهارپایان برای گاوآهن می

دگرگونی همراه با چیزی است که از 

ی دهقانان. ای از تجزیهغایب است: درجه برنر تصویر

برخی از دهقانان به استفاده از کار دستمزدی دیگران 

ردند. گرچه این در مقیاسی بس چشمگیر روی آو

های آغازین ی رایجی نبود، اما در سالهنوز پدیده

هایی قرن چهاردهم وجود داشت. همراه با آن، بخش

هایی برای ]عرضه در[ از دهقانان بر تولید فرآورده

های جدیدی هنگام، گروهشهرها متمرکز شدند. هم

های تازه روی در شهرها پدیدار شدند که با تحول

نگار مارکسیست ط بودند. تاریخها مرتبزمین

گونه دهد که چه، نشان میهیلتون رودنی انگلیسی،

هایی از بازارهای محلی و شهرهای در آن هنگام شبکه

 کوچک گسترش یافتند.

بر  وود اِلن و برنر رابرت چنان که اشاره رفت،

ها که با کنند؛ آن]نقش[ بازرگانان تأکید می

در شهرها غالباً راه های جدید مندی از شیوهبهره

بازگشت خود به درون مناسبات فئودالی را هموار 

های فئودالیسم تقلید کردند، از ظواهر و نشانمی

شدند. اما کردند و حتا به اربابان فئودال تبدیل میمی
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زمانْ فرآیندهای دیگری نیز در گفتنی است که هم

 ایطور فزایندهجریان بود. برخی از اشراف فئودال به

هایی در به درگیرشدن در تجارت، و انجام اقدام

چون مقیاس کوچک جهت افزایش مازاد خوْد هم

ها تمایل یافتند. و در شهرها رواج استفاده از آسیاب

نیز شاهد تجزیه بازرگانان بودیم: در یک سو، 

بازرگانان بزرگ که به مناسبات فئودالی تمکین 

تری که به کردند؛ و سوی دیگر، بازرگانان کوچکمی

ی خود را بر خاستند و پایهمقاومت علیه آن برمی

ها را با کسانی که دادند که آنهایی قرار میشبکه

داری در روستاها بودند، پیوند درگیر تولید سرمایه

 داد.می

ی[ از ]مسأله مارکس ای از تصویراین درست پاره

غایب  وود و برنر گذار است که در روایت

بعدی از چگونگی رخداِد تصویر سه یک مارکس است.

ها اسباب داد: انسانتحول اجتماعی به دست می

کنند. دیگر تولید میمعاش خود را با همکاری یک

ی این همکاریْ در مناسبات تولیدی معینی نحوه

شود؛ مناسباتی که پابرجا شده و توسط متبلور می

ی حاکم، که بار شود. و طبقهی حاکم کنترل میطبقه

کشد، با برپاداشتن ی فرودست میی تودهاز گرده

های سیاسی و ایدئولوژیک ـ دولت و نشر و روساخت

شود که تبلیغ باورهای معین ـ سد راه تغییرهایی می

تواند موقعیت آن را به خطر اندازد. می

کند که در تاریخ همچنین اشاره می مارکس اما

ها در نانسان گرایشی وجود دارد که مطابق آن انسا

کنند های نوینی از تولید را کشف میسطح خُردْ شیوه

کشی و های کهن بهرهکه در تقابل با شیوه

های های سیاسی و ایدئولوژیک کهنه، رشتهروساخت

تَند. این ها را میجدیدی از مناسبات میان انسان

گفتار است در پیش مارکس همانا تصویر بنیادین

 .اسیسی اقتصاد نقد خود بر 1۸۵۷

ممکن است در بیان این نظر که نیروهای  مارکس

اند، مولد در سراسر تاریخ گرایش به رشد داشته

اشتباه کرده باشد. این یک پرسش تجربی است. اما 

ی فئودالیسم در بریتانیا اگر شما به دوران اولیه

بنگرید، قطعاً چنین گرایشی وجود دارد. از این بیش، 

های شما به قارهمدعای من این است که اگر 

ی اروپا، آسیا و آفریقا نظر کنید، پیوستههمبه

ی طبقاتی دم جامعهیابید که این روند از سپیدهدرمی

کم، یاای نامنظم، با سرعتی بیشبه این سو به گونه

اتفاق افتاده است؛ چنان که فنون پدیدآمده در 

بخشی از یک قاره، به جاهای دیگر گسترش یافته 
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های نهم و دهم ین رو، فنونی که طی سدهاست. از ا

در چین گسترش یافت، چهار ـ پنج سده بعدتر راه 

خود را به سوی اروپا گشود. کاربرد این فنون با 

ای دیگر ای از مردم، و مقاومت پارهاستقبال پاره

اند: مردم سختهای فرهنگی جانشد. سنترو میروبه

ندارند. اما  های تولیدهمواره تمایل به تغییر روش

کنید که فنون تازه برگزیده سرانجام شما مشاهده می

دهد شوند. این امر دگرگونی عظیمی را توضیح میمی

داری شاهد بوده که اروپا پیش از برآمدن سرمایه

است. و در چنین شرایطی است که عناصری از بطن 

 فئودالیسم ـ و نه بیرون از آن، بدان سان که رویکرد

رویند که کند ـ میبیان می لرشتاینوا و سوئیزی

های کوچکی از هایی از افراد، گروهبه پیدایش شبکه

کشاورزان، تولیدکنندگان در شهر، و برخی از تاجران 

کشی از ی کسانی که به بهرهانجامد؛ یعنی همهمی

ها آورند. آنای نوین روی مینیروی کار به شیوه

ب بارآورتر از مراتدیدند که نیروی کار آزاد بهمی

نیروی کار ناآزاد و در بند است، و برای تصاحب مازاْد 

طور منظم به استخدام نیروی کار آزاد روی آوردند. به

این تحول در درون فئودالیسم، اما در تقابل با آن، 

دهد که چرا بحران اتفاق افتاد. و این توضیح می

روی به سوی شکل بزرگ فئودالیسم سرآغاز پیش

 از جامعه شد. متفاوتی

تغییرها در سطح نیروهای مولدْ به تغییر مناسبات 

تولیدی در مقیاس خُرد، و آنگاه به چالش مناسبات 

های سیاسی و تر تولیدی، روساختگسترده

طور بالقوه انجامد، که این بهایدئولوزیکِ نظم کهن می

 شود.های انقالبی میساز خیزشسبب

رخ داد؟ کسانی آیا این اتفاق تنها در اروپا 

هایی وجود بر این باوراند که مؤلفه پومرنتز مانند

داری را دارند که با فشار خودْ حرکت به سوی سرمایه

انگیزند. من با این نظر در همه جای جهان برمی

وشو بیرون ها بچه را با آبِ شستتوافق دارم. اما آن

گویند که هر کس بر روی ها اغلب میریزند! آنمی

داری از اروپا وضوع متمرکز شود که چرا سرمایهاین م

« اروپامحور»یا « شناساورینتالیست/ شرق»برخاست، 

داری در اروپا ظاهر شد و است. اما، به هر رو، سرمایه

 نه در جای دیگر.

ما در هر جای دیگری از جهان، نظیر هند در عصر 

های سونگ و امپراتوری گورکانیان یا چین در سلسله

توانستند توانیم عناصری را ببینیم که میمیمینگ، 

داری تبدیل گردند، همچون های سرمایهبه نطفه
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پیدایی نیروی کار آزاد و ظهور تاجرانی که گاه با نظم 

شدند. اما شما مادی و ایدئولوژیکی کهن رودررو می

بینید و شاهد چنان دگرگونی در پیشرفت مهمی نمی

کافی را برای  یمقیاس خُرد نیستید که تکانه

های مادی و های ایدئولوژیکی و رویاروییتحول

 ها ایجاد کند.انقالب

نگر حائز اهمیت است، آن چه در این رویکرد کل

پیوند میان سطوح اقتصادی، ایدئولوژیکی و سیاسی 

سازند برای است. تغییرهای اقتصادی ظرفیتی می

 خواند. اما چیرگیآغاز عصر انقالب می مارکس چهآن

ی نیروهای جدید امر ناگزیری نبود و تابعی از درجه

یابی طبقاتی و در نهایت حضور رهبرانی سازمان

 بود. روبسپیر و کرامول مثل

 :منبع

Chris Harman & Robert Brenner, The 

origins of capitalism, International 

Socialism, Issue 111. 

 هایادداشت

کند که سن کریس هارمن این عبارت را به سیاقی ادا می* 

ها که ژوست یکی از رهبران انقالب فرانسه گفته بود: آن

 [م.]اند. تمام انجام دهند، گور خودشان را کندهانقالب را نیمه

، با برخی تغییرهای هارمن کریس بحثِ آغارینِ  .1

کلمه برگرفته از نوار صحبتِ اوست. به، کلمهناچیز دستوری

ی وگو، بر پایهدر بخش دوم این گفت برنر رابرت سخنان

سان که همانهای او ارائه شده است؛ بهبرخی از بازنگری

های ، که حاوی نکتههارمن ای از سخنانپاره

است. سخنان دیگر حاضرانِ در این  برنر یشدهبازنگری

کل فشرده ارائه شده است و اگر اندک وگو تنها به شگفت

 خواهیم.تحریفی در آن راه یافته، پوزش می
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 هابسبام یهادر پرتو آموزه ییشهرگرارانیخوانش ا
 یآرش اسد

 

  

 افت؟یدست  یخیتار یبه نگاه یخیتار یهاهداد انیاز م توانیگونه مرا قرائت کرد؟ چه خیتار دیگونه باچه

زمان به تحکم کرد و هم فیرد گریدکیخام را در کنار  یهامنسجم داده یبا نگرش توانیگونه مچه

 کیاست که ار ییهاها پرسشنیتن نداد؟ ا یخیشکل از نقل تار نیخطرناک در پشت ا کیدئولوژیا یهانگاه

تنها به ضرورت طرح  ی. تالش هابسبام گاهکندیخود طرح م «خیتار یرهدربا»در کتاب  نگارخیهابسبامِ تار

از  گرید ییهاپرسش تواندیم انهیخاورم یانضمام تیاما وضع شود،یمحدود م خیتار یستیپرسش از چ

 .کشد شیرا به پ خیتار یستیچ

قرائت کتاب  یطهواسبه ،ییگراو جهان سمیونالیکه دو موضوع ناس شودیتالش م رو،شیپ یمقاله در

با درک ما از  یچه ارتباط خیهابسبام به بحث گذارده شود. درک ما از تار کیار «خیتار یدرباره»

 یخیصرفاً به علت تار ایکرد؟ آ یبندرا مفصل یرانیا ینوپا سمیونالیناس توانیگونه مدارد؟ چه سمیونالیناس

 سمیونالیاز اساس مجزا از جنس ناس یرانیا مسیونالیشد که جنس ناس یمدع توانیم یرانیا تیبودن هو

 ییگرادر مورد جهان ییهاچه درس خیدر مورد تار شهیاند یخیاست؟ نگاه درست تار ییدولت/ملت اروپا

 باشند؟ یستیونالیانترناس ایگرا جهان یمبارزات توانندیممد روز،  یستیالیمبارزات ضد امپر ایما دارد؟ آ یبرا



 

 

 
 

 یدرباره» :خیتار یسوژه یدرباره ییهاشهیاند

 «خیتار

هابسبام  کیار ینوشته «خیتار یدرباره» کتاب

برگردانده شده  یبه فارس یتوسط حسن مرتضو

 یفرصت تواندیکتاب م نی[ مواجهه با ا1].است

 یبه موضوعات مشابه دنیشیاند ترقیعم یمناسب برا

باور  نیهابسبام بر ا .کند جادیکه در باال طرح شد، ا

مارکس،  «خیاز تار یستیالیبرداشت ماتر»است که 

هرچند که  .است خیتار یراهنما برا نیهمچنان بهتر

او  .برداشت قائل است نیا یبرا ییو بندها دیق

مورخان را به مثابه  یاسیس یهاضرورتاً برچسب

و معتقد است که  کند،ینم یابیارزش کار آنان ارز

 یبرا ستیمورخان مارکس یهاکوشش انیم

 ستیرمارکسیشناساندن جهان ما و مورخان غ

طبعاً پیشنهاد . »شودیم دهید یفراوان یهاییهمگرا

توان یا نباید بین تاریخ مارکسیستی کنم که نمینمی

گارنگ، و غیرمارکسیستی تمایزی قائل شد، تاریخی رن

ی یک کانتینر چندگونه و مبهم که هردو محموله

مورخان سنت مارکسیستی و این شامل  .هستند

شود که خود را به این نام منتسب ی کسانی نمیهمه

سازند سهم چشمگیری در این تالش جمعی می

 .«اما آنان تنها نیستند .دارند

 نیا کندیم دیتأک زیکه هابسبام ن چنانآن

 خیتار یعنی دان،خیکار تار یبه سوژه ندیشیکتاب اند

که  یطیکتاب، آن هم در شرا نیبه ا دنیشیاند .است

در مورد  دنیشیبه اند شیاز پ شیب رسدیبه نظر م

 .است یضرور م،یدار ازین خیتار یسوژه

مختلف نسبت  یایکه از زوا کندیتالش م او

را  ندهیحال و آ ایو  ندهیگذشته و حال، گذشته و آ

« اکنون» یبرا یخیتار لیتحل تیاهم .کند یبررس

هدف از ترسیم تحول »  :؟«ندهیآ» یبرا ایاست 

بینی رخدادهای آینده نیست، ها، پیشتاریخی انسان

هرچند شناخت و درک تاریخی برای هرکسی که 

ها را بر چیزی های انسانخواهد اعمال و برنامهمی

اوری صریح ببینی یا فقط ارادهگویی، طالعبهتر از غیب

 «.پرده استوار سازد، الزم استو بی

 لیتحل تیمعتقد است که اهم هابسبام

او در فصول  .است یخیتار یکشف الگوها ،یخیتار

 یفهیوظ نیاز ا رهایبعضاً سوتعب ایمختلف به تبعات و 

 خیتار تیکالم اهم کیدر  .پردازدیم خیتار یاساس

 :الگوهاست نیمعاصر کشف هم یجامعه یبرا
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معادشناسی سکوالر نیست، خواه  تاریخ،»

ی انتها بدانیم یا جامعههدف آن را پیشرفت عام بی

ها را شاید بتوان این .کمونیستی یا هر چیز دیگری

توان از آن استنتاج صورت تعبیر کرد اما نمیبدین

دهد کشف الگوها و کاری که تاریخ انجام می .کرد

طور خاص و به ،مطور عاسازوکارهای تغییر تاریخی به

های جوامع انسانی در طی چند کشف دگرگونی

یافته و ی گذشته با تغییرات چشمگیر شتابسده

این چیزی است که مستقیماً به جوامع  .گسترده است

بینی شود، و نه پیشمعاصر و دورنماهایش مربوط می

 .«یا امیدواری

 یاپروژه خ،یدر طول تار راتییتغ نیا یبررس

 :باشد خیتار یواکاو یبرا یزم چارچوباست که مستل

چارچوب باید متکی بر یک عنصر متغیِر  این»

نظر از دار در موضوعات انسانی باشد و صرفجهت

های ارزشی ذهنی یا معاصر ما، آرزوها یا داوری

مشاهده و عینی؛ یعنی ظرفیت مستمر و قابل

ی نوع انسان در کنترل نیروهای طبیعت فزاینده

کار یدی و کار ذهنی، فناوری و سازمان ی وسیلهبه

ها در جهان در سراسر رشد جمعیت انسان .تولید

تاریخ، بدون هیچ مانع چشمگیری و نیز رشد تولید و 

ی گذشته این ویژه در چند سدهظرفیت تولید به

من شخصاً این فرآیند  .رساندواقعیت را به اثبات می

لفظی النامم، چه در معنای تحترا پیشرفت نمی

که تعداد کمی از  تدار و چه به این علفرآیندی جهت

 «.کنندما آن را بهبودی بالقوه یا بالفعل تلقی می

کارل مارکس، از نظر  تیاهم ینقطه نیا و

باور است  نیاو بر ا .است ینگارخیتار یهابسبام برا

 م،یرا چه بنام رییتغ نیکه ما انظر از آنکه صرف

هرتالش  گر،ید زیچ هر ایتکامل و  شرفت،یپ

 دیبشر، با خیبه تار دنیمعنا بخش یبرا یهوشمندانه ا

 راتییاز تغ دیبا .روند را آغازگاه خود لحاظ کند نیا

 .را درک کرد رییروند تغ یالگوها یماد

 ینگارخیما در تار دینظر هابسبام افق د به

 کیاما در  شود،یمخدوش م یتوسط عوامل مختلف

و  رهیت یرا علت اساس یاصل یرویاو دو ن یبندجمع

که  ییرویدو ن کند،یم یابیما ارز دیتار کردن افق د

تجربه کسب  یخیتار یهااز درس شوندیباعث م

مهندسی  خی،همانا رویکرد غیرتاری» :روین کی .مینکن

ها و تمهیدات مکانیکی گشا از طریق مدلو مشکل

انگیزی در شماری از این رویکرد نتایج شگفت .است

مروها ایجاد کرده، اما هیچ دورنمایی ندارد و قل



 

 

 
 

تواند چیزی را توضیح دهد که از ابتدا به مدل یا نمی

دانند مورخان می .تمهید یاد شده خورانده نشده باشد

ایم و سایر ها نخوراندهرا به مدل یرهاما تمام متغ

متغیرات هرگز روشن نیستند )این چیزی است که 

ی و سقوط آن باید به تاریخ اتحاد جماهیر شورو

 («ی ما بیاموزدهمه

مند تاریخ کردن نظام کژدیسه» گرید یروین

ای که با رجوع به نکته .برای اهداف غیرعقالنی است

تر عنوان کردم، این سؤال مطرح است که چرا پیش

کنند در ها جوانان خود را وادار میتمامی رژیم

ت مدرسه، اندکی تاریخ بخوانند؟ نه برای شناخ

که آن ایی خود و چرایی تغییر آن، بلکه برجامعه

را تأیید و به آن افتخار کنند و شهروندان خوب آن

ایاالت متحد یا اسپانیا یا هندوراس یا عراق باشند یا 

 .«بدل شوند

ها و امر در مورد آرمان نیکه هم دیگویم او

عنوان منبع الهام و تاریخ به .صادق است زیها نجنبش

ای در ژی، گرایشی درونی دارد که به اسطورهایدئولو

ها و که تاریخ ملتچنان» :توجیه خود بدل شود

چیز بیش دهد، هیچهای مدرن نشان میناسیونالیسم

 «.تبندها خطرناک نیساز این چشم

 نیمورخ را کنار نهادن ا یرسالت اصل هابسبام

 نیقادر شود در ا یاگر مورخ داند،یبندها مچشم

 یجهیاگر جامعه از آموختن نت ینهد، حت گام ریمس

 یشود که برا یمدع تواندیکار او اکراه داشته باشد، م

سودمند را به ارمغان آورده  یزیمعاصر چ یجامعه

 .است

ساختن » انیم یکیباور هابسبام، مرز بار به

وجود  «ینیع یبه مثابه امر خیدرک تار»و  «خیتار

 توانیکه م قیدق یکه تنها به مدد ابزار یمرز .دارد

کشف  .است صیقابل تشخ دینام یخیآن را نگرش تار

گاه به متخصصان وفادار به  کیدئولوژیا یهایکژتاب

را  قتیبه حق یبندیدارد که شجاعت پا ازین یقتیحق

»  :هابسبام معتقد است که .باشند افتهیدر خود 

ی ایدئولوژیک از تاریخ متکی ترین سوءاستفادهمرسوم

خود را  یدئولوژیگاه ا« .دروغ گامی است و نهبر نابهن

 یدئولوژیا .داردینگه نم بندیدروغ مسجل پا کیبه 

نابهنگام  یهاعمدتاً بر اثر گسل یستیونالیناس

 دیها بادروغ .بخشدیخود را قوام م ی/اجتماعیخیتار

باشند که کودکانه تصور شوند  پا افتاده شیآنقدر پ ای

 یو بزرگ که مثل تن برهنهابلهانه  یبه قدر ایو 

 .ابدیرا ن اشدنیچالش کش توان به یامپراطور کس
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و  خی: تاراندیرانیهمه ا «شهررانیا»در 

 یستیونالیناس یهاپروژه

 یاز بحث هابسبام به رابطه یاعمده بخش

 .معطوف است یستیونالیناس یهاو پروژه ینگارخیتار

نو ارتباط  یاهیاست که هر بار از زاو نیتالش او بر ا

و  خیو جعل، تار خیگذشته، تار یو بازساز خیتار انیم

 .کند یرا بررس کیدئولوژیا فیتحر

ها بحث نیگفت که احتماالً ا دیبا یجهت از

ما  یجامعه ینظر یهابحث نیتریاز فور یکی

به  ترشیروز بکه روزبه یاجامعه .باشند تواندیم

مثابه گذشته به یستیونالیناس یابیاز باز یسمت شکل

فرارفتن از بحران  یبرا کیدئولوژیا یزگاهیگر

 یعددشواهد مت .شودیم کیخود نزد کیدئولوژیا

 یب یابه غرقه شدن در گذشته لیشدن تمافربه یبرا

 ییایمجد آر رانیشورمند از ا یلیتخ ایو نقص و  بیع

 یابیرد توانیروز م عیاز وقا یرا در شمار قابل توجه

از حضور منسجم  یها شواهداز آن یرخکرد که در ب

 ،یاحضور توده یکم مستعد برادست ایو  یاتوده

 .است اجرابودن م یجد یایگو

از  یبرخ یهابحث ناًیقی یشکل نظر در

 یهسته« شهر رانیا» یروشنفکران، خصوصاً پروژه

 .است یانوع از جنبش بالقوه توده نیا یشکل دهنده

چپ و  یشهیاند فیاز ط یبا هر شکل تسامحیعناد ب

مدافع  یهاشهیموجز عناد با اند یانیدر ب ای

و  تدول یسکوالر به ماجرا یباور ،یخواهیبرابر

 نیتربازار آزاد و مهم ییگراتیغا ،یرانحکم

 تیکل یسازکسانیبه  شیآن، گرا یمشخصه

 لیو تقل یفارغ از مسائل قوم یرانیشهروندان ا

 سمینیاز شوو یه شکلب رانیدر ا یقوم یپراکندگ

که به وضوح  یلیتقل .«یرانیشهروند ا»خطرناک 

را به  رانیمختلف ساکن در ا یهاتیحقوق قوم

در  .کندیقلمداد م موردیو ب یاضاف بارهکی

 نیا توانیمسامحتا م !اندیرانیهمه ا «شهررانیا»

 .دینام «یرانیا سمیونالینوناس»را  یاسیس یپروژه

 دیمشخصاً تأک دیبا «سمیونالیناس»مورد  در

 نیبه ا .ستیا یخنث یاسیکرد که بالذات مفهوم س

 «سمیونالیناس»مفهوم  یاسیمعنا که به لحاظ س

 ییمحتوا تواندیاست که م طرفیب یشکل

 .ابدیب انهیگراچپ ییمحتوا ایو  انهیگراراست

 یعرضه یبرا یمحمل تواندیم سمیونالیناس

دال  کیدر  هاتیاقل یشده سرکوب یهاخواست



 

 

 
 

محل فوران  گرید ییاز سو ایمشترک باشد، و 

 یشدهسرکوب یخیتار یهامانداب نیترحیوق

 «یگرید» ای «ریغ»چه که در قبال هر آن انهیگراقوم

عامل وحدت در  تواندیم .باشد شود،یم فیتعر

عامل  تواندیم ایباشد و  یاستعمار یهاجنگ

 .گردد یاهمنطق یزیرخون

 یابه پروژه تواندیم سمیونالیناس بیترت نیا به

 یگر و ارتجاعسرکوب یبا حکومت مبارزه یبرا یاسیس

 یگاههیبه تک سمیونالیکه ناس یبدل شود )مثل مورد

 یحکومت یستیونالیانترناس ییادگرایمقابله با بن یبرا

 کیدموکرات یها( و خواستشودیبدل م یارتجاع

به توهم  ییاز سو ایکند، و  یدهانیمشترک را جر

 یهابدل شود که بنداب یا«زانهیگرستید»مجنون 

بردارد و جز  یو فرهنگ یقوم یمرزها انیخون را از م

 .ندیافرین یلیبد ک،یتار یکور و ارتجاع یخشم

کم در سطح دست «یرانیا سمیونالینوناس»

و  کیو تاکنون، فاقد خصائل دموکرات شهیاند

 یو مسأله سمینالویناس .بوده است خواهانهیبرابر

تحوالت  یدهییمدرن و زا یااصوالً مسأله ها،تیقوم

در نظر داشت که  دیاست، با یدارهیسرما یاجتماع

 یطرح هاست مدرن ک یااساساً مسأله سمیونالیناس

 یژهیمورد و .کشدیم شیرا به پ شامدرنیپ

با استحکام  یایخیارتباط تار «یرانیا سمیونالینوناس»

تناقضات  .دارد رانیدر ا سمیبرالیدن نولدوان شهیور

منجر به  ،یمذهب یدئولوژیاقتصاد بازار آزاد و ا

شده  رانیا یدر ساخت جامعه یدارشهیر یهابحران

خود را به  تواندیم «یرانیا سمیونالینوناس»است که 

چند  .ها آماده سازدبحران نیا یپاسخ برا کیمثابه 

 توانیم سمیونالیشکل از ناس نیا یجالب برا یژگیو

توده/دولت  یبا دوگانه کهنینخست ا :برشمرد

محصول شکست  «یرانیا سمیونالینوناس» .میامواجه

تبعات  .است رانیمعاصر ا خیتار یمردم یهاجنبش

تنها به  یاسیو س یاجتماع یاپیپ یهاشکست نینگس

از  یکی شود،یممکن ختم نم یهالیشدن بد دیناپد

در  یمردم یهاشکست نیاتبعات  نیترخطرناک

به قدرت در سطح مردم و  یاعتمادیما، ب خیتار

است که با مردم به عنوان  ییهااز راه یدیناام

 .است شود،یآغاز م یاسی/سیاجتماع یهاسوژه

مثابه )به« مردم» تیبه قدرت و خالق یباوریب

 لیبد جادیا ی( برایاسی/سیاجتماع یاسوژه

آوردن به  مانیت با امترادف اس ،یاسی/سیاجتماع

 یخود به هدف یدولت در شکل ساختار .یقدرت دولت

 .شودیبدل م یاسیس یهاپروژه یدر خود برا
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 یبه مثابه سوژه« مردم»به قدرت  یباوریب یجهینت

 یابه مثابه سوژه« دولت»آوردن به  مانیا ،یاسیس

و  روشیپ یهاقفل دیعلت کل نیبه هم .است یاسیس

نه تنها در تصرف  یاسی/سیاجتماع یهارفع بحران

 یتوان دولت یاست، که تنها از عهده یقدرت دولت

 ،یریمس نیاست که در چن یعیطب .دیآیبرم

 نظامادهیپ کلها تنها در شانسان ،یاجتماع یواحدها

 .شوندیها در نظر گرفته مپروژه یعمل یاجرا یبرا

خود تنها به چشم  تیشهروندان جامعه، در کل

گرا درنظر دولت یاسیس یهاپروژه یاجرا نظامادهیپ

هستند که  یشکلیب یهاها تودهآن شوند،یگرفته م

مهار شوند و شکل دلخواه  دیبا یتوسط قدرت دولت

 یایاسیس یپروژه «یرانیا سمیونالینوناس» .رندیبگ

 یبر دوگانه یاژهیو دیخود را با تأک انیاست که بن

اصوالً تالش  .ستتوده/دولت بنا نهاده ا یجعل

به  «یرانیا یمل تیهو» فیبازتعر یبرا کیدئولوژیا

 نیبه ا کیدئولوژیا یدهفرم یاست برا یمثابه تالش

 یهااستیس نظامادهیآن به پ رییو تغ شکلیب یتوده

در  «یقدرت دولت» نیدر مورد شکل خاص ا .یدولت

 یشکل اًیکرد که قو دیتأک دیبا «یرانیا سمیونالینوناس»

 نیسپهر د ییخود قائل است و به جدا یالر براسکو

 یقوت گرفتن نظر .حکومت باور دارد ییاز سپهر اجرا

به  ینخست واکنش یدر وهله «یرانیا سمیونالینوناس»

 جادیا یحاکم است و تالش برا ینید یدئولوژیا

 .آن دنیبه چالش کش یبرا یلیبد

مهم  یمشخصه نیبازار آزاد دوم ییگراتیغا

 انیب انیشکاف م .است «یرانیا سمینالوینوناس»

طور که آن، همان یانیب یحاکم و محتوا یدئولوژیا

از  .دامن زد یاشاره شد به تناقضات متعدد ترشیپ

 یدئولوژیا ،یانیب یدر عرصه ییسو

 هیبر مقاومت عل دیتأک «یعیش یستیونالیانترناس»

 یگرید یو از سو سوکیاز  یستیالیامپر ماراستع

و  یآحاد امت در سطح جهان انیم یبرادر و یبرابر

که خود را  یایگسترش آن دارد، برابر یتالش برا

 .گذاردیم شیبه نما یاقتصاد یضرورتاً در شکل برابر

خود را  کیدئولوژیا انیب نیا ییاجرا یمحتوا کن،یل

از کار،  ییزدا تدر شکل گسترش بازار آزاد، مقررا

 فیوظادولت در قبال  یاز سو تیسلب مسئول

گذاشتن فرودستان  پناهیخود و ب ی/اقتصادیاجتماع

 سمیونالینوناس»اگرچه  .دهدینشان م یاقتصاد

 شهیتناقضات، اما ر نیحل ا یاست برا یتالش «یرانیا

کور  یواکنش ایناپخته و  تیضد .تناقضات دارد نیدر ا

 .حاکم ارزش است دارد یدئولوژیاچه که در به هرآن

به  لیم «یعیش سمیونالیانترناس» یدئولوژیاگر در ا



 

 

 
 

وجود  کایآمر یندگیبه نما یغرب سمیالیبا امپر تیضد

 سمیونالینوناس»ارزش در  کیبه  یکادوستیدارد، آمر

 «یعیش سمیونالیانترناس»اگر در  .شودیبدل م «یرانیا

 یهاش از آموزهیاسالم و ستا یبر خاستگاه عرب دیتأک

 یمذهب اتیدببه مدد پررنگ ساختن متون و ا یمذهب

 «یرانیا سمیونالینوناس»وجود دارد، در  یبه زبان عرب

و  شودیبدل م یارزش اخالق کیبه  یزیستعرب

نژاد  یهاشهیبازگشت به ر یبرا یعموم یدادخواست

 یتناقض مهم .شودیارائه م رانیشهروندان ا ییایآر

 شیبه ستا «یرانیا سمیونالینوناس» راه یندهیکه گشا

 یاقتصاد نشیها و ببا پروژه تید است، ضداز بازار آزا

 یخواهانهیبرابر یبا ادعاها یغرب برالیل یدموکراس

جا که از آن .است «یعیش سمیونالیانترناس»

 کیدئولوژیا یابیبه مثابه چاره «یرانیا سمیونالینوناس»

 نیطرح شده است، ا یکنون کیدئولوژیبحران ا یبرا

به  کیدئولوژیوکار اساز یعمل انیادعا و ب انیتضاد م

که بنا  دیشیاند نیبه ا دیبا .رفته است انیسهولت از م

عمدتًا  رانیاز مردم ا یبخش یبه چه عوامل

مردمان  نیتر یی«کایپرو آمر»و  «کادوستیآمر»

 !هستند انهیخاورم یکشورها

 یفرصت «یرانیا سمیونالینوناس» یدئولوژیا

ز ا یاکند که بخش عمده ایمه تواندیم یخیتار

 تیساختار حاکم کیدئولوژیرایو غ ییاجرا یبدنه

جهت  نیاز ا .سهولت در آن ادغام شوندبه یفعل

سکوالر، مدافع  یبدون خشونت به ساختار یگذار

 مخالفو  یستینیمدار، شووبازار آزاد، دولت یپردهیب

به  خواهانهیبرابر یشهیهر نوع اند یو ضرور یجد

 انیم نیدر ا .دشویم جادینفع طبقات فرودست ا

 یدئولوژیا یاصل یواسط، پروپاگاندا یحلقه

خود  یاتیها نقش حدر رسانه «یرانیا سمیونالینوناس»

 .کنندیم فایرا ا

 

 

: «یرانیا سمیونالینوناس» یهاستیپروپاگاند

 یاروشنفکران رسانه

در حال  یشهیاند نیجاست که اآن مسأله

 یتنها در روآن نه  یابندگیبنا به گسترش یریگشکل

ظاهرا  یکتاب، که در سطح رخدادها یکاغذها

انتزاع  کیتنها  گریپراکنده و نامرتبط، د

را بالقوه آن دیکه با ست،ین یروشنفکر یورزانهشهیاند

 یکه آماده یریگدر حال شکل یدئولوژیا کی

است در نظر  دیخسته و ناام یهااز توده یریربازگس

 یستیونالیناس یئولوژدیاز ا یتوجهبخش قابل .گرفت
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و  خیبه تار ژهیو یمرهون نگاه« شهر رانیا»

 .است ینگارخیتار

 یمدها راتیکه از تأث یسینوخیتار دیجد مد

به  شیدر امان نبوده، گرا یستیمدرن پست یفکر

 .به داستان دارد خیتار لیو تقل ییگوداستان

را  ینگار خیاز تار یشکل نیچن ینمونه نیترکینزد

 .وجو کردجست یالنیدکتر عباس م یهار کتابد دیبا

پسند و عوام نیریش تیروا کیخام  یبه ماده خیتار

 یدر لحظه رانیباالخره شاه ا .شودیملودرام بدل م

چلو  ایخورد  مهیخورش ق مایدر هواپ رانیفرار از ا

غذا در  نیشاه از انتخاب ا یزهیانگ کهنیا ایو  !مرغ؟

جنس سؤاالت  نیچه بود؟ ا رانیپروازش از ا نیآخر

ساز و سرنوشت یاتیح ییهابه عنوان نمونه، پرسش

به  ینگاه»شاه در کتاب  تیشخص یخیتار یدر بررس

 لیتقل یایتنها گو ینگار خیفرم تار نیا .هستند« شاه

 انیپر یهااز جنس قصه ییسرابه داستان ینیع خیتار

در  یروند عموم کی یایگو شتریبلکه ب ست،ین

مد روز توسط روشنفکران باورمند به  یسینوخیتار

مطمئناً  .استمعاصر  رانیدر ا «یرانیا سمیونالینوناس»

در پر فروش شدن  یجمع یهانقش پر رنگ رسانه

گرفت،  دهیناد دیاز آن را نبا یآثار و اقبال عموم نیا

 یکه ذائقه یایجمع یهارسانه غیتنها تبل اما مسأله

در بطن  رسدیبه نظر م !ستین دهندیجامعه را فرم م

 یبرا یزیحاصلخ نیزم زیمورد خطاب ن یجامعه

 !است خیاز تار یسی/ پلیکارآگاه تیروا نیچن رشیپذ

آثار  نیا قتیشد که در حق یمدع توانینم ایآ

 یایجمع یهاخواست کیدئولوژیا انیب نگارانهخیتار

از  یشکل یخیتار یهاهستند که اغلب در بزنگاه

 یهابسبام در مورد اهال ابند؟ییم یاجنبش توده

در » :دیگویم یو شرق یمرکز یاروپا یکشورها

اهالی اروپای مرکزی و شرقی در کشورهایی  جموع،م

ی خود دهند که از گذشتهبه زندگی خود ادامه می

شان نومید هستند، و احتماالً عمدتاً از زندگی کنونی

شنی اند و نسبت به آینده نیز افق رونومید شده

مردم در  .این وضعیت بسیار خطرناک است .ندارند

عنوان مقصر ناکامی و پی کسی هستند که به

ها و جنبش .اش کنندخود معرفیاطمینانعدم

وخو هایی که به احتمال قوی از این خلقایدئولوژی

هایی نیستند کم در این نسل، آنبرند، دستسود می

 1989از که خواهان بازگشت به مدل دوران پیش 

هایی هستند ها به احتمال زیاد جنبشآن .باشند

 .هراس و مدارا ناپذیربیگانه مگرفته از ناسیونالیسالهام

 .«هاستترین کار همیشه سرزنش بیگانهسهل



 

 

 
 

ما و مردمان  یکنون تیبا وضع یشباهت ایآ

 یبستر نیدر چن ایمورد نظر هابسبام وجود ندارد؟ آ

کم دست یاانهیگراانسان یخینگرش تار چیکه عماًل ه

به  دیدست باال را ندارد ما نبا شه،یاند یدر حوزه

 یو نظر یروشنفکر یگرانههیانتظار سربرآوردن توج

خود  ی/اجتماعیخیتار ییهاکابوس نیترهولناک

 م؟ینیبنش

چه  خیکه تار دیپرس ترقیدق توانیواقع م در

ه ک یزیآن چ ابد،ییانطباق م یبا وهِم جمع یزمان

باور  نیهابسبام بر ا شود؟یم هایدئولوژیا زیآودست

های ی خام ایدئولوژیتاریخ، ماده» :است که

شود، ناسیونالیستی یا قومیتی یا بنیادگرا محسوب می

ی خام معتاد به ی خشخاش، مادهکه بوتهچنان

ها، عنصری گذشته در این ایدئولوژی .هرویین است

 .شودی محسوب میاساسی و شاید تنها عنصر اساس

ی درخشانی وجود نداشته باشد، همیشه اگر گذشته

ای در حقیقت، معموالً گذشته .توان آن را ساختمی

هایی که این یکسره درخشان وجود ندارد، زیرا پدیده

هستند، نه باستانی یا  شانتوجیهایدئولوژی مدعی 

 نیاز هم« .ابدی، بلکه از لحاظ تاریخی تازه هستند

 یرانیا برالیبه روشنفکران جوان نول توانیجنس، م

ها و روزنامه اتیحضورشان در نشر یکه عمدتاً عرصه

گروه  نیرسالت ا .است اشاره کرد یمجاز یفضا ای

به مدد  ت،اس خیاز تار کیدئولوژیا یریگانتقام ینوع

چه که و به محکمه کشاندن هر آن یخیتار ییگوقصه

فرم  .ستین شانیاسیس قیعال فیعمالً در ط

زنگ  تواندیم یرانیا ینگارخیدر تار ییسراداستان

نه چندان دور  یاندهیما باشد که در آ یبرا یخطر

 یگراواپس یهاجنبش یریگشاهد نضج توانیم

را به  اتیواقع توانندیکه م میباش یایستیونالیناس

خوشِ بازار آزاد بدل  انیبا طعم پا انیپر یهاقصه

خود را  یاکه گسترش توده ییهاجنبش .سازند

 ینگاه .هستند خیخود به تار کیدئولوژیا مرهون نگاه

و  ریگهیتوج ،یدم دست یرا به افسانه خیکه تار

راه مبارزه با  .بدل کرده است یاز وهم جمع یازائده

بر انسجام  دیطبعا آشکار است، تأک خین نگاه به تاریا

 .تفکر یوژهمثابه سبه خیدر مواجهه با خود تار ینظر

چنان که هابسبام داشت، آن ادیبه  دیبا اما

با  خیتار ینیگزیجا برای هاتالش …» :نیا دیگویم

زشت  یهایصرفا شوخ ،یافسانه و داستان ساختگ

توانند ها میبه هر حال، آن .ستندین یروشنفکر

تعیین کنند چه چیزی به کتاب مدارس وارد شود، 

از  رشدهروایت سانسو طور که مقامات ژاپنی برهمان

های جنگ ژاپن در چین برای استفاده در کالس
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افسانه و داستان  .کردندها تأکید میدرسی ژاپنی

کننده است، های هویتی تعیینساختگی برای سیاست

ها گروهی از هایی که امروزه بر اساس آنسیاست

مردم با تعریف خود از قومیت، دین یا مرزهای 

معینی را  طعیتکوشند قها میگذشته یا حال کشور

 گرانیما با د» :در جهانی غیرقطعی و لرزان بیابند

 .«میها بهترمتفاوت و از آن

 

مقدس،  ی: گذشته«یرانیا سمیونالینوناس»

 !ربوده شده خیتار

اشتباه تصور  دیکه نبا دهدیهشدار م هابسبام

 .ی نیاکان یا سنت جمعی نیستتاریخ، خاطره» :کرد

را از کشیشان، معلمان، نویسندگان  مردم، تاریخ

تاریخی و نویسندگان مقاالت مجالت و هایکتاب

مسأله بر « گیرندهای تلویزیونی فرامیبرنامه

 ازروشنفکران اعم  ریدناپذیترد یرگذاریتأث

 ریفراگ یهارسانه ها،نیسینگاران، آکادمروزنامه

 یجمع یهاخواست ریزمان تأثبر مردم، و هم یجمع

 :دیگویهابسبام م .است یخیتار سندگانیبر نومردم 

های تاریخ یا هر چیز دیگر دو برای فراگیری درس»

یکی که اطالعات بدهد و دیگری که  :نفر الزم است

 «.گوش فرا دهد

 کیجاست که عضو گذشته آن تیاهم

ارتباط با گذشته، اگر به  یعنیبودن  یانسان یجامعه

 یذشته ُبعد دائملذا گ .باشد زیرد گذشته ن یمعنا

ها و از نهادها، ارزش ریناگز یانسان، جزئ یآگاه

 .شودیمحسوب م یانسان یجامعه گرید یالگوها

 یمعنا» راتییمورخان دنبال کردن تغ یمسأله

 .آن است یهایدگرگون تیماه لیو تحل «شتهگذ

 یگذشته همچون تداوم جمع یمعنا تاًیماه

 یحت .ماندیم یمهم باق یزیانگتجربه، به نحو شگفت

هستند و  ینوآور یشهیکه مداوماً در اند یکسان یبرا

برابر است،  شرفتیبا پ یباورند که تازگ نیبر ا ای

حفظ  یجمع یمثابه تجربهخود را به تیگذشته اهم

در  «خیتار»شاهدش، شمولیت همگانی » :کندیم

ی تحصیلی هر نظام آموزشی مدرن یا برنامه

ی درن برخوردار از نظریهوجوی انقالبیون مجست

 مارکسیستی برای یافتن پیشینیان خود

 «اسپارتاکوس، مور، وینستانلی( است)

تا نشان دهد که اصواًل  کندیتالش م هابسبام

پناه بردن  یبرا یاصل یزهیمثابه انگکه به یمسائل آن



 

 

 
 

 شوند،یمطرح م یبه کنج امن گذشته در جوامع انسان

که امروزه  یهستند، مسائل هتیبرآمده از مدرن یمسائل

 شهیجاست که با رتناقض جالب آن .اندآمده شیپ

 ،یاجتماع یگسترده راتییتغ یریگدواندن و شتاب

دگرگون  ینیمع یبه فراتر از نقطه یجوامع انسان

حال باشد،  یالگو تواندیکه گذشته عماًل نم شوندیم

 .آن باشد یبرا یمدل تواندیحالت م نیدر بهتر

مان های نیاکانما باید به شیوه»«  :دیگویبام مهابس

 ربند زمانی است که دیگر، خودکاترجیع« .بازگردیم

توانیم چنین انتظاری پردازیم یا نمیها نمیبه آن

این امر حاکی از دگرگونی بنیادی خود  .داشته باشیم

گذشته اکنون به نقابی برای نوآوری  .گذشته است

چه دل شود، زیرا تکرار آنشود و باید هم ببدل می

کند، بلکه اعمالی را تر رخ داده را بیان نمیپیش

داده تر رخچه پیشگوید که بنا به تعریف، با آنبازمی

 «.متفاوت هستند

به  یکنون راتییواقع گذشته متناسب با تغ در

از  .شودیبدل م یاجتماع یهاخواست یبرا یروکش

 فیتعر« تهگذش»چه رسما آن» :جهت است که نیا

نهایت چیزهایی ای خاص از بیآشکارا گزیده شود،یم

توانند به یاد شوند یا میاست که به یاد سپرده می

 یبا مسائل هها به علت مواجانسان« .سپرده شوند

تا  زنندیمدرن دست به انتخاب در گذشته م

 نیمشکل ا .ابندیب جانیا یجا برادر آن ییهاحلراه

 یبرا یگذشته قابل بازساز شهیماست که ضرورتًا ه

گذشته  یدلخراش بازساز یطرزو گاه به ستیاکنون ن

مدرن اکنون، مانع از  اتیچرا که واقع ماندیناکام م

دیر یا زود، » :شوندیگذشته م علانطباق نعل به ن

رسد که دیگر گذشته به معنای دقیق مقطعی فرامی

در این  .تواند بازتولید یا حتی احیاء شودکلمه نمی

مقطع، گذشته چنان از واقعیت بالفعل و حتی 

یادمانده دور خواهد شد که سرانجام به چیزی به

 همشابه زبانی برای تعریف آرزوهای معین اما لزوماً ن

های تاریخی تبدیل ی کنونی با مالککارانهمحافظه

 «.شودمی

از  یخیتار یهایمعتقد است که نوآور هابسبام

هجدهم چنان  یاز اواخر سده و ستمیاواسط سده ب

با سرعت و شتاب صورت گرفته است که موج امواج 

کرده  جادیا خیروند تار یبرا یقاطع زاتیتما یخیتار

که بخش  یاجتماع راتییاست که تغ نیمسأله ا .است

در  یو نوآور یفناور راتییاز آن مرهون تغ یاعمده

را « اکنون»بوده است، چنان مفهوم  یاجتماع دیتول

 یا«گذشته»که هر  سازدیدر گذر زمان دگرگون م

 خیلذا تار .شودیمتصل م« اکنون»به  یواقع یبا شکاف
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تکامل بدل  ایدار، تحول جهت یرییتغ ندیبه مثابه فرآ

 تیعامل مشروع «رییتغ» ب،یترت نیبه ا .شودیم

دگرگون  ییمعنا»در  قیطر نیاما از ا شود،یم شیخو

طور خالصه، به» .د شدخواه تیتثب« شده از گذشته

بخشد و آن را چه به حال مشروعیت میاکنون آن

ای از ی مجموعهمنزلهدهد، نه گذشته بهتوضیح می

ای نقاط مرجع مثالً منشور کبیر یا حتی دوره

 دیمعین(مثالً عصر نهادهای پارلمانی)، بلکه فرآین

کارانه ی محافظهحتی اندیشه .است از شدایند حال

گرا جهه با واقعیت فراگیر تغییر، تاریخینیز در موا

ی منزلهشاید چون بازاندیشی، به .شودمی

ترین شکل حکمت تاریخی، بیش از هر کنندهقانع

 «.ها باشدچیز مناسب آن

و « اکنون» انیکه م یقاطع یهاشکاف در

به  توانیرا م خیتار یگاه شود،یم داریپد« گذشته»

داد که به مدد آن  لیتقل یاانهیعام یابزار کاربرد

 :شود جادیا« اکنون» یهافرار از بحران یبرا یراه

بخش نباشد، اگر حال در معنای معینی رضایت»

گذشته مدلی برای بازسازی آن در شکلی 

روزهای گذشته، روزهای  .آوردفراهم می بخشضایتر

شد و هنوز هم اغلب چنین خوش گذشته تعریف می

ه جامعه باید به آن ای است کشود؛ این نقطهمی

 :شدت رایج استاین دیدگاه هنوز هم به .رجعت کند

های سیاسی، در سراسر جهان، مردم و جنبش

به  شتبازگ :دانندشهر را نوعی نوستالژی میآرمان

 ...«روزگاران کهن نیاخالق خوب قدیمی، د

 خیبه تار گرهینگاه توج نیا یعمده مشکل

 کی« گذشته»، بستر نیجاست که اساساً در اآن

آن  گر،ید یبه عبارت !است یخیتار یبندهیجعل فر

اصواًل وجود  شودیم دهیکش انیکه به م یا«گذشته»

و  .توهم است یآن صرفا زاده یبخش اصل ایندارد و 

هابسبام در مورد علت  یدیکل یهمان نکته نیا

ماحصل  یجعل ی«گذشته» .رجعت به گذشته است

است، چراکه گذشته « وناکن»با  زابیآس یمواجهه

برخورد با مسائل  یجهیمورد خاص، صرفا نت نیدر ا

است و نه « اکنون» یخیتار ،یاسیس ،یاجتماع

صیهونیسم، یا به عبارتی هر ناسیونالیسم » :بالعکس

ای تواند بازگشت به گذشتهمدرن، احتماالً نمی

ای با نوع های منطقهگمشده باشد زیرا نوع دولت ملت

ی ه متصور بودند، اصالً پیش از سدهسازمانی ک

نوزدهم وجود نداشتند؛ بلکه این امر، نوعی ابداع 

به عبارت « .انقالبی بود که به رجعت تغییر چهره داد

 !نداشته است ینیاحتماالً وجود ع« گذشته» نیا گرید



 

 

 
 

 ،یگرفت که از جهت جهینت طورنیا توانیم

ته گذش یگذشته که امحا ینه بازساز یجعل خیتار

های ناسیونالیستی جدید به کالم جنبش» :است

هایی تعریف توانند جنبشارنست رنان تقریباً می

کنند، یا آن را بد شوند که تاریخ را فراموش می

شان از لحاظ تاریخی فهمند، چرا که اهدافمی

است، با این همه بر تعریف آن اهداف در  سابقهیب

نند و عماًل کای کمابیش تاریخی تأکید میمحدوده

هایی از این تاریخ جعلی را تحقق کوشند بخشمی

این موضوع به آشکارترین شکل در تعریف  .بخشند

تر در ادعاهای ارضی صدق مرزهای ملی یا دقیق

 هاینی اهمه» :کرد که دیتأک دیبا .«کندمی

 .ستندین« تجدیدحیات»وجه بازسازی یا حتی هیچبه

ی از عناصر یک گذشتههستند که  ییهایها نوآورآن

کنند یا به آن تاریخی، واقعی یا خیالی، استفاده می

هایی به این سبک و چه نوآوری .شوندمربوط می

های شوند؟ جنبشسیاق و با کدام شرایط انجام می

نمونه هستند، زیرا تاریخ،  ینناسیونالیستی آشکارتر

ی خامی است که به سهولت تمام برای فرآیند ماده

جدید تاریخی به کار برده  «یهاملت»ساخت 

 «.شودمی

 

 ،یستیونالیناس یهاشهیاند یهیاز داع یبخش

خطر  یبه بهانه «یبوم تیهو»برجسته ساختن 

بودن  یفرابوم ای «ییرواجهان»اضمحالل آن توسط 

 ،یستیونالیناس یشهیاند ترکیتار یهادر شکل .است

 یوددر کار است که قصد آن ناب یجهان یاتوطئه

 یوزهدرخشان در ح یاگذشته یخیتار یآوردهادست

دست بر قضا،  .آنان است یمورد ادعا ییایجغراف

خرد در قبال امور  یها«تیهو» یبر مسأله دیتأک

 یشهیتر در اندبزرگ یهاتیروا ایو « شمولجهان»

دو انتخاب وجود  .ابدییم ژهیو یگاهیمدرن جاپست

انتخاب  .«ییرواجهان» ایو  «یبوم تیهو» ایدارد، 

 .است یاول سم،یمدرنپست

 

 ؟ییگراجهان ای ییگرایمحل

و  یریگکتاب بارها به موضع نیدر ا هابسبام

 خیدر تار یستیمدرنپست یاستدالل در قبال نگره

کتاب  یهابخش نیتراز درخشان یکیاما  .پردازدیم

نقل  کند،یروشن م یادیموضوع را تا حد ز نیکه ا

ها در و قتل عام آن یارتش آلمان ناز یملهح یماجرا

در  یهایناز .استیتالیدورافتاده در شمال ا ییروستا

 اندینینشبه سمت شمال در حال عقب 1944سال 
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در استان آرتزو به  ییاز آنان در روستا ییکه واحدها

 یعنی« )راهزنان» تیفعال هیانتقام عل یبهانه

مردان روستا ( دست به کشتار یمحل یهازانیپارت

در آن  یالمللنیب یپنجاه سال بعد کنفرانس .زنندیم

 نیاز ا یمحل یکه اهال یریتصاو یبررس یمنطقه برا

 .ها دارند، برگزار شدعامقتل

را آن تیکنفرانس اهم نیا یژهیو طیشرا

توانست کمتر از هیچ موضوعی نمی» :سازدیم شتریب

که آنپنجاه سال پس از  .باشد «کیآکادم»این 

مرد را از همسران و فرزندان خود در چیویتال دال 175

های کنند و در میان خانهکیانا جدا و تیرباران می

عجیب  بنابراین .اندازندی دهکده روی هم میسوخته

شدت پرتنش و نیست که کنفرانس در فضایی به

دانستند موضوعاتی با همه می .آشفته برگزار شد

حتی مربوط به زندگی ی سیاسی، و فوریت عمده

مورخان حاضر در آن کنفرانس  .انسان، مطرح است

به  .ی تاریخ و حال فکر نکنندتوانستند به رابطهنمی

آن، ایتالیا دولتی را  ازهر حال فقط چند هفته پیش 

 1943انتخاب کرده بود که برای نخستین بار پس از 

ای به ها بود، و آن را همچون هدیهاز میان فاشیست

ها و نیز این موضع تقدیم کرد که کمونیستضد

یک جنبش رهایی ملی  1945 _ 1943مقاومت 

هیچ ارتباطی با زمان های دور، بینبوده، و به زمان

 «.و باید به فراموشی سپرده شود اردحال، تعلق د

تصور کرد که در آن کنفرانس  توانیم احتماالً

 که انییاز مورخ تا روستا !اندهمه آشفته بوده

از  انییروستا .بازماندگان زمانِ مقاومت و کشتارند

 داندیم ییکه هر زن و مرد روستا یموضوعات ییبازگو

است  نیپرسش ا .اندبهتر است ناگفته بماند مشوش

 نیاست با ا وانستهگونه تچه انییروستا یکه زندگ

بر به گور سپردن تعارضات  یمبن یتوافق ضمن

 !گردد؟باز تیوقوع جنا گذشته به سال

 نیا توانیم انییروستا یهااز واکنش یبرخ از

 کیداد، ساکنان  صیرا تشخ یعموم یسردرگم

که با مورخان  ییهادر مصاحبه کیکاتول یروستا

( انجام داده بودند، یچپجوان )عموماً دست یشفاه

و در  دانستندیرا بابت کشتار مقصر نم هایآلمان

د که به کردنجوانان محلی را سرزنش می»عوض 

ها پیوسته بودند و درنتیجه احساس پارتیزان

خوش هایشان را دستکردند غیرمسئوالنه خانوادهمی

ما  یقتل عام برا تیشکل از روا نیا« .اندفاجعه کرده

مقصر نه قاتالن که مقتوالن ماجرا  ست؟یآشنا ن

 .اندقاتالن شده کیهستند که موجب تحر



 

 

 
 

ورخان که م یایاز خالل سردرگم هابسبام

شده  ادیمختلف در کنفرانس  یهاتیمختلف و با مل

پرسش است که با  نیبرجسته ساختن ا یدارند، در پ

 دیگونه باچه یخیو خاطرات تار ایمحض بقا یخودسر

و  ییایتالیا ریمورخان غ یبرخورد کرد؟ عمالً تمام

 .انددهینشن رکشتا نیاز ا یزیچ ،ییایتالیچند مورخ ا

 اتیجا تمرکز بر جنادر آن یسمورخان رو ییاز سو

را منحرف کردن توجه از خوف و  هایآلمان

 گرید ییاز سو کنند،یم یابیارز نیاستال یهادهشت

که عامل فاجعه را نه  انییاز روستا یواکنش برخ

 یریتصو تواندیم کنند،یم یابیقاتالن که مقتوالن ارز

 .کند جادیا رانسپرتنش کنف یاز فضا

تر این بود ی عمیقمسأله» :دیگویم هابسبام

شوند یا گونه چنین مسائلی به یاد سپرده میکه چه

با این همه، هنگامی که  .توانند به یاد سپرده شوندمی

ی روستایی ایستادیم که شدهما در میدان بازسازی

زمانی تخریب شده بود و روایت مفصل یادبودی را 

ان، از شدگکشته کودکانشنیدیم که بازماندگان و می

گونه دادند، چهشرح می 1944آن روز دهشتناک در 

توانستیم درک نکنیم که نوع تاریخ ما نه تنها با می

ها سازگار نیست بلکه به طریقی ویرانگر آن تاریخ آن

است؟ ماهیت ارتباط بین مورخی که به کدخدای 

ی کشتاری را ارائه روستا رونوشت پژوهشی درباره

نیا چند روز پس از این واقعه که ارتش بریتا ددهمی

مرتکب شده بود، و کدخدایی که آن رونوشت را 

کند چیست؟ برای یکی این منبع، بایگانی دریافت می

اولیه است و برای دیگری، تقویت گفتمان یادمان 

ای راحتی اسطورهروستا که ما مورخان آن را به

 راهی بود برای دبا این همه، آن روایتِ یادبو .دانیممی

که  (truama) گزیدگیرسیدن با روانبه توافق 

قدر برای چیویتال دال کیانا عمیق بود که همان

آیا تاریخ ما که  .هولوکاست برای تمامیت مردم یهود

ریزی شده صرفاً برای انتقال عمومی رویدادهایی طرح

که براساس شواهد و منطق بتواند به آزمون کشیده 

هست که ماهیتاً فقط  ها نیزآن ادبودشود، مناسب ی

کس دیگر تعلق داشت؟ ها و نه هیچبه خود آن

های که فهمیدیم این یادبود را روستاییان دههچنان

دانیم متمادی برای خود بنا به دالیلی که ما نمی

ی جزییات حفظ کرده بودند و از پژوهش درباره

 ینکردند، چراکه ای مجاور امتناع میکشتار دهکده

ی ها بلکه گذشتهی آنشتهکشتار، نه گذ

ها آیا تاریخ ما با تاریخ آن .شان بودهمسایگان

 «مقایسه است؟قابل
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 نیکه از خالل طرح ا کندیتالش م هابسبام

انتخاب  یعنی ،ینگارخیتار یتریمثال پرسش اساس

مردم  .را طرح کند «ییرواجهان» ای «تیهو» انیم

اند، و شدهروبر یمحل یادر آن روستا با فاجعه یمحل

فراتر از  یفاجعه را در بستر نیا توانینم ایاما آ

فاجعه در  نیا ؟قتل عام شده در نظر گرفت یروستا

 ست؟ین یجهان یافاجعه ییشده، بازنما ادیمحل 

همین مواجهه نشان » :باور است که نیهابسبام بر ا

روایی ضرورتاً بر هویت داد که برای مورخان، جهان

 «.غلبه دارد

بودن  یجهان ایها عامبودن قتل یمحل یهمسأل

 یهابخش یبرا گرید یآغاز پرسش تواندیاتفاقات م

 یاشکال اساس .باشد رانیا یجامعه یمترق

اعم از  رانیا یروشنفکر انیاز جر یبخش یریگموضع

 قبال در که …و یمترجم، منتقد ادب ست،یژورنال

از  تیاحم یدر استدالل ایرا که آن هیسور یفاجعه

 یدر شکل ایو  کنندیم یابیارز رانیا یمنافع مل

مربوط به مردم و  یمحل یافاجعه را فاجعه نیا و،یپاس

 ایآ ست؟یچ دانند،یم هیسور ییایجغراف یمنطقه ای

را بر  یواحد مل لیگفت که در سطح تحل توانینم

گذشته از ارزش  اند؟دهیبخش تیارجح یواحد جهان

به لحاظ  ،یریگموضع نیابد(  ای)خوب  یاخالق

و  یمحل لیتحل یبه واحدها دنیدرغلت ،یاسیس

 یاسیبه اشتباهات س یجهان لیسطح تحل یفراموش

 ادآوریهابسبام به ما  .شوندیمنتج م یریجبران ناپذ

و  ییجز یهاخیتار ،یمحل یهاخیکه تار شودیم

 ییهاخیروا، عمدتا تارجهان ای یخارج از متن اصل

و  مانند،یم یمحدود باق یادهع یمناسب برا

تاریخی » :کنندیفراتر حاصل نم یدر درک یشیگشا

ها، ها )یا افریقایی امریکاییکه فقط برای یهودی

خواهان ها، زنان، پرولترها یا همجنسیونانی

ریزی شود، تاریخ خوبی نخواهد بود، هرچند طرح

بخشِ کسانی باشد که در آن ایفای نقش تاریخ تسلی

های طور که وضعیت بخشمتأسفانه، همان .ندکنمی

دهد، تاریخ ی ما نشان میبزرگ جهان در اواخر هزاره

 «.ضرر بلکه خطرناک استبد، نه تاریخی بی

شده بر های تایپواژه» :معتقد است که او

توانند حامل خطر، میکلیدهای آشکارا بی صفحه

خطر در وسوسه به » :او یبرا« .های مرگ باشندپیام

ها تاریخ خود اسازی تاریخ یک بخش از انسانجد

مورخان برحسب محل تولد یا انتخاب از بستری 

 «.تر نهفته استگسترده



 

 

 
 

شد که انتزاع اخالق از  ادآوری دیبا جانیا در

 تیمسئول .ناممکن است یینها لیدر تحل استیس

بر دوش عامالن  یاسیس یهاکه انتخاب یایاخالق

بهانه که اشتباهات  نیبه اتنها  گذارد،یم یاجتماع

قابل  رندیناپذو اجتناب یعاد یامور یاسیس

 یاسیگزاف اشتباهات س یبه بها .ستین یپوشچشم

 یگرید یهاانسان یبرا یرنج و زحمت، مرگ و آوارگ

و عادت  یرانسانیغ یعادت به رفتارها .شودیحاصل م

 تواندیخود م یاسیس ماتیبار تصمفاجعه جیبه نتا

در چنین » :از نظر هابسبام .تر باشدبزرگ یافاجعه

ی اجتماعی و سیاسی، باید انتظار شرایطی از تجزیه

را به هر حال داشته  بربریتانحطاط تمدن و رشد 

کند، چه اوضاع را بدتر میباشیم؛ و با این همه آن

تر شک اوضاع را در آینده حتی وخیمچه بیآن

فاعی است که کند، از کار افتادن تدریجی وسایل دمی

زیرا  .تمدن روشنگری در مقابل بربریت برافراشت

بدترین جنبه این است که به رفتارهای غیرانسانی خو 

ایم با رفتارهای مداراناپذیر مدارا ما آموخته .ایمکرده

 «.کنیم

 لیاز قب یستیونالیناس یهاپروژه بیترت نیا به

آن بر فرهنگ  یکه محور اتکا «شهررانیا» یپروژه

تعمدا به انفصال از  ایاست، ناخواسته و  یمحل یتیوه

منجر  خیاز تار یمجزا ساختن بخش ایو  یبستر جهان

ی استاندارد فرهنگ هویتی که به نمونه» :شودیم

تاریخ، خود را به  یکمک اساطیرِ پوشیده به جامه

 «.دهد، ناسیونالیسم استگذشته پیوند می

 نیا خیدر تار ییگراتیهو یهیخطر بد کی

 خیخاص ممکن است به تار تیهو کی خیاست که تار

منتج شود، در  گرید یهاتیهو فیتحر ایو  یفراموش

 کدستی ،یستیونالیناس یسازخیمشخص تار ینمونه

ها به آن لیموجود و تقل یهاتیهو یساختن تمام

 ارمتدوال و تکر یشده امر ساختهشیاز پ تیهو کی

 :شونده است

یک سده پیش، چنین رنان بیش از  ارنست»

فهمی تاریخ، فراموشی، حتی کج» :اظهارنظر کرد که

عامل اساسی تشکیل ملت است، به همین دلیل نیز 

پیشرفت مطالعات تاریخی اغلب برای ملیت خطرناک 

ها به لحاظ تاریخی زیرا ملت« .خواهد بود

کنند های جدیدی هستند که وانمود میموجودیت

روایت  .اندمدیدی وجود داشته یهامدت

ناپذیری شان به نحو اجتنابناسیونالیستی از تاریخ

هنگامی، حذف، بافتارزدایی و در موارد شامل بی

این موضوع تا حد کمتری در  .افراطی دروغ است
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های هویت، قدیم و جدید، ی شکلخصوص همه

 «.کندصدق می

در زمان  دیبا ییهاشهیاند نیمقابل چن در

رچند که هابسبام بر مشخص پاسخ مشخص داد، ه

 یهاها، افسانهنسل رییتغ تاًیباور است که نها نیا

 د،یرا به چالش خواهد کش یو گاه مذهب یمل ،یقوم

ها بمانیم؛ بلکه توانیم منتظر گذر نسلما نمی» :اما

های ملی، قومی و گیری افسانهباید در برابر شکل

گیرند ها، درست در زمانی که شکل میمانند این

هرچند این مقاومت ما را محبوب  .ومت کنیممقا

 «.نخواهد کرد

 نیچن نیخود را ا یدهیهابسبام ا تاًینها

که بار رسالت آن بر دوش  یادهیا کند،یم یبندجمع

 :خواهد ماند یمورخان باق

هرچند با عالم کوچک درگیرند،  مورخان،»

روایی عمل کنند، نه به دلیل باید به نفع جهان

خاطر ی ما به آن تعلقآل که همهک ایدهوفاداری به ی

داریم، بلکه از این رو که این شرط ضروری فهم تاریخ 

زیرا  .هاستها و نیز تاریخ بخش معینی از انسانانسان

بخشی از جهانی  ورتاً های انسانی ضری جماعتهمه

 «.تر هستند و خواهند بودبزرگتر و پیچیده

 نوشتیپ

 یترجمه خ،یتار یهابسبام، درباره کی[ ار1]

)در دست انتشار ـ  تاینشراله ،یحسن مرتضو

1396). 
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 یفشرده شِما یلیدر اين جلسه قصد دارم خ

بندی انواع کنم برای تقسیم یمفهومی عامی را معرف

هم هری، آندستان شحیات تهی یها دربارهپژوهش

 کم،ي: کنمیشان مبا دو هدف اصلی که توأمان دنبال

حیات  یها دربارهترين پرسشبندی اصلیصورت

 یهکردن گستردوم، مساحی ؛یدستان شهرتهی

های جنبه یهامان دربارهها و نادانستهدانسته

 یدر ايران. برا یشهر دستانیگوناگون حیات ته

از  دهیتندرهم چهار سطحِ زیتحقق اين منظور ن

دستان شهری را در قالب حیات تهی یمطالعه درباره

آثار  یکه از برخ کشمیم شیچارچوبی مفهومی پ

تامپسون  مرادوارد پالنگارانه و نظری تاريخ

 یطبقات یام. اول، سطح هستشان کردهاستخراج

اقتصاد  یاش بر عهدهکه مطالعه یشهر دستانیته

 یزيسته ی، سطح تجربهقرار دارد. دوم یاسیس

 یاش بر عهدهدستان شهری که مطالعهطبقاتی تهی

های طبقاتی شناسی است. سوم، سطح گرايشجامعه

مطالعات  یاش بر عهدهدستان شهری که مطالعهتهی

جمعی يا سطح کنش دسته زیفرهنگی است. چهارم ن

اش بر دستان شهری که مطالعهانفرادی طبقاتیِ تهی

کرد که  دیسیاست است. مالحظه خواه علم یعهده

طبقه است، اما  یکنندهعمدتاً بر عامل تعیین امهیتک

عوامل تأثیرگذار از جمله جنسیت و قومیت  ريبه سا

عمدتاً بر  شانیخواهم کرد که  بررس رهاشا زین

است.  یتیو مطالعات قوم یتیمطالعات جنس یعهده

 یجتماعا یشهياند یهفت شاخه در حوزه نينسبت ا

فقره از  نيآخر زین یشهر دستانیته ینگارخيبا تار

هشت  نيا ینهيبحث خواهد بود. سرانجام در آ

در  یاجتماع یشهياند اریع کوشمیم یفکر یحوزه

را  یشهر دستانیمطالعات ته ینهیدر زم رانيا

 .اجماالً بسنجم

از  یعني کنم،یشروع م سطح نینخستاز 

. چه یشهر تاندسیته یطبقات یسطح هست

 یجا یشهر دستانیته یطبقات گاهيدر جا یکسان

که به درجات گوناگون مشمول  یدارند؟ پاسخ: کسان

. اوالً نابرخوردار باشند از شوندیم ريز طيشرا یهمه

و  نشدا ،یماد یهيقدرت: سرما یسه منبع اصل

واجدِ ارزش مبادله در بازار کار، و  یِمهارت انسان

 یدولت و چه در بدنه یه در بدنهچ یاقتدار سازمان

و  کاهايسند رینظ یربازاریغ یِردولتیغ ینهادها ريسا

و  یبازرگان یهاو اتاق هااویجشوراها و اصناف و ان

کارگر برای  یطبقه یگرچه مثل اعضا اً،ی. ثانرهیغ

ناگزير باشند نیروی کارشان را  شيخو اشتأمین مع

ناتوان  ايلل گوناگون در بازار کار عرضه کنند، اما به ع
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اگر هم  اي اندشيکار خو یروین یاز عرضه

کار در بازار کار هستند به علل  یروین یکنندهعرضه

 یبرا يیاصوالً تقاضا یرکود اقتصاد رینظ یگوناگون

 اي رونيو ازا ستین نیکار ناماهرشان در ب یروین

. ثالثاً یکاریب یهیهمواره دستخوش بل اي کارندثباتیب

در هر برهه  یبه سطح متعارف زندگ لیکه ن یر حدد

نابرخوردار باشند از سه نوع منبع  طلبدیاز زمان م

دولت و  یاجتماع یهاتيحما یعني ،یحمايت

 رینظ ریگضربه یاجتماع ینهادها یهاتيحما

گسترده و محله و  یو خانواده یاهسته یخانواده

 یموعه. مجیمدن یجامعه یانواع نهادها یهاتيحما

زمان به درجات را هم گفتهشیپ طيکه شرا یکسان

 دستانیته یطبقات گاهيگوناگون داشته باشند در جا

دستان شهری دارند.  مصداق تهی یجا یشهر

گرد، فروشندگان دوره نان،ینشهیاند از حاشعبارت

از  یاریفروشان، بساز دست یاعظم یهابخش

کار، ثباتبی موتورسواران معیشتی، کارگران روزمزد

های وسیعی از بیکاران، مهاجران روستايی بخش

 یساکن در شهرهای بزرگ، مهاجران خارج یفقرزده

ساکن در شهرها، کارگران ناماهرِ  یفقرزده

از ساکنان  یعیوس یهابخش کار،ثباتیب

ها، خوابکارتن ان،يمتکد ،یررسمیغ یهاگاهسکونت

 عيتوز ی. الگورهیو غکودکان کار،  سرپناه،یمعتادان ب

تقاضا  زانیقدرت و م یگفتهشیپ یگانهمنابع سه

 یهاتيو حما دستانیکار ناماهر  ته یروین یبرا

 یو نهادها ریگضربه یاجتماع یدولت و نهادها

اند و نداشته تو ثاب ستايا یهرگز وضع یمدن یجامعه

پس از انقالب همواره دستخوش  یهادر سال

از  ینینشاند، مثالً دولت با عقبتهقرار گرف یدگرگون

 یو انبساط سازوکارها اشیاجتماع فيوظا یاجرا

 دستانیته اتیگوناگون ح یدر سپهرها یبازار

 یموردِاستفاده یِخدمات شهر یسازيیو کاال یشهر

کار، به سهم خود، بر  زاربا یو رهاساز دستانیته

 یشهر یدستیته یدهيگسترش ابعاد و عمق پد

 دستانیته ینابرخوردار زانیه است. هم مافزود

 یهایقدرت و هم دگرگون یگانهاز منابع سه یشهر

 گفتهشیپ یهاتيو نوع حما زانیدر م دآمدهيپد

 طيشرا یمجموعه یعنيدارند،  یساختار یاصوالً وجه

 یشهر دستانیکه بر فراز سِر ته انديیهایو دگرگون

 نيتری. اصلوندندیپیشان به وقوع مو مستقل از اراده

 یدستان شهرمتولی بررسی اين سطح از حیات تهی

عبارت است از علم اقتصاد و درواقع اقتصاد سیاسی. 

قدرت در  یگانهمنابع سه عيتوز یالگو یمطالعه

که نوع و  یارساخت يیهایدگرگون یاضافهجامعه به



 

 

 
 

 زنندیرا رقم م یشهر دستانیاز ته هاتيحما زانیم

 دهندیرا شکل م شانیطبقات یهست رونيو ازا

اقتصاد  یاست. چنته یاسیاقتصاد س یفهیوظ

های اخیر در اين دهه یسیاسی در ايران خصوصاً ط

از علم اقتصاد  یزمینه بسیار خالی است. بخش اعظم

استتارکردن  یدر پ دانهمناصوالً هدف رانيدر ا

در  یاسیاست و اقتصاد س یشهر دستانیته تیوضع

از  شیب زین رانيعلم اقتصاد در ا یمترق یمؤلفهنقش 

داشته  دهندهحیو توض کنندهنییآن که کارکرد تب

کرده است. درک  فايرا ا یاعتراض یباشد نقش صدا

 یگونگو چه يیکه از چرا یاو نابسنده فیضع

در  یشهر یدستیته یدهيق پدیگسترش و تعم

 نینقصان سهمگ نیعمدتاً معلول هم ميدار رانيا

 یطبقات یهست یدرباره یاسیمطالعات اقتصاد س

 .است یشهر دستانیته

 یسطح تجربهبپردازم،  سطح نیدوم به

. میزان دستان شهریطبقاتی تهی یزيسته

دستان شهری که های نقدی و غیرنقدی تهیدريافتی

قدرت و  یگانهمنابع سه عيدر اثر الگوی توز

شود در یمشخص م گفتهشیپ یگانههای سهحمايت

با سطوح متعارف زندگی در ايران بسیار ناچیز  اسیق

و  ینقد یهایافتيجا به دراين دیکنیم حظهاست. مال

 نيچون ا کنمیاشاره م یشهر دستانیته یرنقدیغ

ترين راه برای سنجش و معیارِ پولی همیشه سريع

فقط  زیناچ یهایافتيدر نيدرک مطلب است، وگرنه ا

: يعنی عدم دسترسی اندیعیت ديگرسايه و بازتاب واق

 یناکاف زانیمنوع و  زیافراد به منابع قدرت و ن

. همین میزان هاتياز انواع حما شانیبرخوردار

بر فراز سِر  یها که در سطح ساختاردريافتی

 یستهيز یتجربه شودیمشخص م دستانیته

 یاجتماع اتیگوناگون ح یرا در سپهرها شانیطبقات

آموزش و بهداشت و  رینظ يیسپهرها شد،بخیم نیّتع

مصرفی و  اجناسسالمت و درمان و مسکن و خريد 

يابی و فراغت و تفريح و ازدواج و معاشرت و دوست

و تغذيه و مصرف کاالهای  یجنس یکار و رابطه

زيسته به معنای انتخاب فرد  ی. تجربهرهیفرهنگی و غ

ی های ساختاردر برابر آن نوع شرايط و دگرگونی

اش شکل گرفته است که بر فراز سر و مستقل از ارده

 یفرد در سپهرها یطبقات یستهيز یاست. تجربه

شکل  اشیطبقات یهست یرهيدر دا یگوناگون زندگ

 یاست که تجربه یطبقات یهست رونيو ازا ردیگیم

 ی. مجموعهبخشدیم نیّفرد را تع یطبقات یستهيز

را  اشیزندگ یوهیش زیفرد ن یستهيز یهاتجربه

 یشهر دستانیته یزندگ یوهی. شدهدیم لیتشک
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است که در  یريغالباً ناگز یهاحاصل انتخاب

 طيدر مواجهه با شرا شاناتیگوناگون ح یسپهرها

. ديآیبه عمل م شانیطبقات یهست یِساختار

اين سطح از حیات  یمتولی مطالعه نيتریاصل

زيسته  یيعنی سطح تجربه ،یدستان شهرتهی

 ینهیشناسی است. اگرچه در زمشان، جامعهطبقاتی

دچار فقر  رانيدر ا یشهر دستانیته اتیح یمطالعه

 اسیشناسان، در قاما جامعه م،یهست یمفرط مطالعات

ديگری در ايران، حیات  یبا متخصصان هر رشته

موضوع  یترشیب زانیدستان شهری را به متهی

ند. دو نمونه از اقرار داده شيخو یمطالعه

 رانيشناسانه در اجامعه یهاترين پژوهشبرجسته

های پژوهش آصف بیات با عنوان سیاست یکي

رضا علی یدکتر یرساله زیخیابانی است و ديگری ن

 یعلوم اجتماع یدر دانشکده هایصادقی که تازگ

 .دانشگاه تهران ارائه شده است

های گرايشسطح  یعني، سطح نیسوم اما

 ی. تجارب زيستهیشهر دستانیتی تهطبقا

گوناگون  یدستان شهری در سپهرهاطبقاتیِ تهی

ها و معناهايی ها و آرزوها و ارزشاحساس شانیزندگ

معناها که در  ني. انديآفریم شانیرا در ذهن فرد

زبان  یانجیاز م ردیگیشکل م یانفراد یهاذهن

. رندینگ اي رندیبگ یاالذهاننیممکن است شکل ب

است با  یتخلص شاعر« فلزبان»بزنم.  یمثال ديبگذار

که  ،یاز فعاالن آگاهِ کارگر یکيخواه، نام عبداهلل وطن

 اشیشخص یستهيز یچند سال قبل بر اساس تجربه

 ست،یدستمزد، اجر ن»مضمون:  نيسرود با ا یشعر

بزرگ  کیاز ک ستیکوچک یتکه ست،یپاداش ن

فلزبان بر «. رانکارگ پزنشیارزش، که به جان م

در محل کار و  اشیطبقات یستهيز یاساس تجربه

است  دهیمعنا رس نيبه ا اشیزندگ یهاساحت ريسا

 یتمامبه شودیم دیچه در جامعه تولکه هر آن

و  یدولت انيمحصول کار کارگران است اما کارفرما

 یتکه یِ پول شفقط ارز یدولتو شبه یخصوص

ن را در قالب دستمزد که کارگرا دیاز کل تول یکوچک

و ارزش  دهندیاجر و پاداش است به کارگران م يیگو

 غيدر شانیها را از سازندگان اصلتکه ريسا یپول

کارگر  یستهيز یمعنا که از تجربه ني. در ادارندیم

زبان  یانجیبا م کوشدیشاعر برخاسته است و شاعر م

 یاش دهد نوعها انتقالذهن ريسا به یشعر

 یگذارمطالبه نهفته است: ارزش یو نوع یگذارارزش

 چیکار کارگر که اگر نباشد ه تیبر وزن و اهم

 یِبرسهم شيافزا یو مطالبه ستین نیدر ب یدیتول

 عيو توز دیتول یندهايکارگران از فرا ترِشیهر چه ب



 

 

 
 

از بطن  البهمط نيارزش و ا نيمعنا و ا نيدر جامعه. ا

برآمده است و به  کارگر شاعر یستهيز یتجربه

انتقال  یگريد یهازبان ممکن است به ذهن یانجیم

نرم  افیمعنا را بر ال نيا تواندی. شاعر تا چه حد مابدي

دارد به نوع توازن  یبستگ سد؟يبنو گرانيد یمغزها

انواع معناها  تیو تثب دیکه بر سر تول یاقوا در منازعه

 یستهيز یکه تجربه یگراني. دردیگیدرم جامعهدر 

 یمعنا و ارزش و مطالبه توانندیاند مداشته یگريد

نوع  نینمونه از هم کيبکشند.  شیرا پ یمتضاد

ام به معادل . اشارهمیرا با هم مرور کن یمعناساز

 یِ خارج یکلمه یبرا «نيکارآفر» یفارس

که  يیاکه تا ج یفارس یاست، معادل« آنترپرونور»

 روسیقلم سبار به نیاحتماالً نخست دانمیم

در سال  یاقتصاد یدر کتاب توسعه زادهمیابراه

اصطالح احتماالً تا اواخر  نيجعل شده است. ا 1351

 فتادهیهنوز چندان مقبول ن یدیشصت خورش یدهه

 یو ط افتيرواج  یدیهفتاد خورش یدهه یبود. ط

بدل شد. امروز  رفمتعا یبه  معادل زیهشتاد ن یدهه

معادل را به  نيکه ا میناسشیم یتر فرهنگ لغتکم

با  ميدر وزارت کار دار یکار نگرفته باشد. معاونت

 نیبه هم ميدار یدانشگاه یاعنوان. رشته نیهم

معادل به دروس آموزش  نيعنوان. مباحث مرتبط با ا

ها و است. کتاب افتهيراه  یو آموزش عال یعموم

. ميعنوان دار نیبا استفاده از هم یمقاالت فراوان

گرچه فقط به کارفرما  «نيکارآفر» یح فارساصطال

 انياشاره ندارد اما عمدتاً معطوف است به کارفرما

وکار. در و صاحبان کسب دارانهيو سرما یخصوص

 ميامعنا مواجه نيبا ا «نيکارآفر»متن و بطن اصطالح 

است که  دارانهيسرما ینيآفرحضور و نقش منيکه به

کرد و اگر  يیزاتغالاش توانیامثال فلزبان م یبرا

 یاز دستمزد و حقوق برا ینباشند خبر دارانهيسرما

معنا، برعکس، به ضرورت حضور  ني. استیکارگران ن

 نی. منازعه بکندیم دیتأک دارهيسرما ینيآفرو نقش

 یهااز منازعه یگوناگون اصوالً بخش مهم یمعناها

موردنظر فلزبان با  یمعنا یاست. منازعه یطبقات

نمونه  کي «نيکارآفر»شده در اصطالحِ جعل یمعنا

بر  یفرهنگ یهااست که انواع فُرم يیهااز کشمکش

ها با هم راه سر خلق معنا در جَنگ گفتمان

زبان  یانجیکه با م یفرهنگ یها. فُرماندازندیم

 ا،پرشمارند: انواع هنره کنندیمستمراً معنا خلق م

اتر، جوک، تئ لم،یشعر، داستان، رمان، ف ات،یادب

کتاب، مقاله،  کاتور،يکار ،یعکاس ،یمناسک، نقاش

همه و  ،یشهر یلبوردهایب ک،يترانه، موز وارنوشته،يد

که  نياند. اهمه، همواره در حال خلق معنا در جامعه
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 يیهاشيدر جامعه چه نوع گرا یطبقات یهاشيگرا

از  يیدارد که چه معناها نيبه ا یباشند عمدتاً بستگ

 یفرهنگ یهاانواع فرم انیها مدل جنگ گفتمان

افراد  یطبقات یهاشيگرا نی. بنديآیم رونیسربلند ب

 کيبهکي یضرورتًا تناظر شانستهيز یهاو تجربه

زبان و  یانجیم ینيآفروجود ندارد. بر حسب نوع نقش

 یاهمنازعه یجهیو نت یفرهنگ یهاعملکرد فُرم

 یطبقات یهاشياز گرا یخاصاست که انواع  یگفتمان

 مینیبیامروز عمالً م راني. در ارندیگیشکل م زین

 نمایس یهاو خلق معنا در حوزه یگفتمان یهامنازعه

 یهاو کانال یونيزيتلو یهااليو سر اتیو ادب

تا  رهیو غ یشهر یلبوردهایو ب یو عکاس یاماهواره

 یمنافع و مصالح طبقات انيبه ز یاديز اریحد بس

از  یرقم خورده است. ارتش یشهر دستانیهت

معناها و  دیتول یبرا یفرهنگ یهاکارگزارانِ انواع فُرم

 تِ یبه فعال یشهر دستانیبر ضد منافع ته يیهاارزش

 یاز علل فقدان آگاه یاند. بخشمشغول زیآمتیموفق

راه  نیرا از هم یشهر دستانیته انیم یطبقات

شکل  یهنگام یاتطبق یکرد. آگاه نییتب توانیم

فالن طبقه اوالً به اشتراک منافع  یکه اعضا ردیگیم

به تفاوت و حتا تضاد منافع  اًیخودشان و ثان نیب

نوع  نيببرند. ا یطبقات پ ريخودشان با منافع سا

مطلقاً  یشهر دستانیته انیم یطبقات یآگاه

 کي هب توانیکه م جاستنی. از همستیمحسوس ن

 دستانیته یطبقات یستهيز یعامل مؤثر بر تجربه

. اگرچه ميمان راه ببردر سطح دوم موردبحث یشهر

 یاست که تجربه یشهر دستانیته یطبقات یهست

اما  بخشد،یم نیّرا تع شانیطبقات یستهيز

که از  زیطبقات فرادست ن یهاو گفتمان هایدئولوژيا

 یبر تجربه اندمدهآ رونیها سربلند بجنگ گفتمان

. گذاردیم ریتأث یشهر دستانیته یستهيز

برآمده از  یها و معناهاها و آرزوها و خواستاحساس

 رانيطبقات فرادست در ا یطبقات یستهيز یهاتجربه

 دستانیته ینرم مغزها افیامروز با صالبت بر ال

حک شده است. عامل طبقه کماکان عامل  زین یشهر

ا عامل است ام شانستهيز یتجربه یکنندهنییتع

 یبر تجربه زین بیرق یهاو گفتمان هایدئولوژيا

و  یشهر دستانیاست. ته رگذاریتأث شانستهيز

امروز در جنگ  رانيدر ا شانیو عمل یمدافعان فکر

 نيتریاند. اصلرا باخته هیقاف یتمامبه هایمعناساز

 اتیسطح از ح نیسوم یپژوهش درباره یمتول

 ،یطبقات یهاشيگراسطح  یعني ،یشهر دستانیهت

نقد  ریاش نظمربوطه یهاو رشته یمطالعات فرهنگ

 رهیو غ یشناسو نشانه یشناخت یشناسو زبان یادب



 

 

 
 

 ینهیدر زم یکه مطالعات فرهنگ يیهااست. پرسش

اند از پاسخ دهد عبارت ديبا یشهر دستانیته اتیح

 دستانیان تهیغالب م یهاکه معناها و ارزش نيا

 یآگاه نيو موانع تکو ردیگیه شکل مگونچه یشهر

گونه اند و چهکدام یشهر دستانیته انیم یطبقات

و حضور پررنگ انواع  کنندیم ینيآفرمانع

 انیطبقات فرادست م یهاو گفتمان هایدئولوژيا

 یرا برا يیهاآمدیچه پ یشهر دستانیته

 یفرهنگ مطالعات. رهیو غ آوردیم ديپد شانیزندگ

جنبه  چیندارد مطلقاً به ه زین یکه عمر دراز رانيدر ا

نپرداخته است. مطالعات  یشهر دستانیته اتیاز ح

 یهاسال نیبرخالف نخست ران،يدر ا یفرهنگ

 یتيکه هو ایتانيدر بر یمطالعات فرهنگ یریگشکل

کارانه دارد محافظه یاهيماداشت، عمدتاً رنگ کاليراد

طالح متوسط را اصبه یحالت فقط طبقه نيو در بهتر

خود قرار داده است. از باب  یهاموضوع پژوهش

ارشد در سه دانشگاه  یکارشناس یهانامهانينمونه، پا

و علم و فرهنگ از بدو  يیتهران و عالمه طباطبا

کم سال تا دست یمطالعات فرهنگ یرشته سیتأس

 افتهیاختصاص ن یشهر دستانیهرگز به ته 1390

 .بود

، سطح نیچهارمبه  مرسیم زین سرانجام

 دستانیطبقاتِی ته یهاكنشسطح  یعني

 .یشهر

سطح سومْ سخن از دانستن بود، آگاهی  در

 نیچهارم نيمنافع طبقاتی خود. اما در ا یدرباره

صحبت از  ،یطبقات یهاسطح کنش یعنيسطح، 

منافع  شبردیپ ینهیدر زم يیتوانستن است، توانا

 شيخو ینافع طبقاتزدن مُهر م يیِخود، توانا یطبقات

 دستانیته اتیبر تحوالت جامعه. در سطح سوم از ح

 یفشردم که، در اثر غلبه یمدعا پا نيبر ا یشهر

 دستانیته انیطبقات فرادست م یهامعناها و ارزش

 ،یگفتمان یهاشان در منازعهشدنو مغلوب یشهر

 نيتکو شانانیم یطبقات یمحسوس از آگاه یحد

 یطبقات یر عامل فقدان آگاهاست. اگر ب افتهین

 یابيتشکل یبرا یاسیس یهافقدان فرصت نیچنهم

 زیرا ن یطبقات یجمعدسته یهاو مبادرت به کنش

چندان قادر  یشهر دستانیکه ته مینیبیم م،يیفزایب

 یمُهر منافع خودشان را بر تحوالت اجتماع ستدین

ه استنتاج کرد ک نیچن ديمدعا البته نبا نيبزنند. از ا

ندارند. از  یتینوع عامل چیمطلقاً ه یشهر دستانیته

 دستانیته یاش دربارهکه پژوهش اتینگاه آصف ب

 یدیپنجاه و شصت خورش یهادهه یعمدتاً ط یشهر
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 اندیسازوکار نهاد یفاقد نوع یشهر دستانیاست، ته

ها و تظلم یجمعطور دستهآن بتوانند به قيکه از طر

به  اًیکنند و ثان رياوالً تقر خودشان را یهاخواسته

آرام  یشرویپ یتراتژاس رونيکنند و ازا لیدولت تحم

دورزدن دولت و طبقات  یبرا یفرد یهاو تالش

 یخال یهاخانه ری. تسخرندیگیم شیفرادست را در پ

انقالب، تصرف  انيدر جر کارهمهین یهاو آپارتمان

 یهاوهیش ،یرقانونیغ یوسازهاو ساخت نیزم

 یاندازراه ،یدر استفاده از آب و برق شهر یقانونریغ

 سیزباله، تأس یآورجمع ستمیو س گاهمسجد و درمان

 ،یگرددوره ،یفروشدست ،یمصرف محل یهایتعاون

 نيا یاز اجزا ،یجملگ ره،یو غ یابانیخدمات خ

 یدر رساله زین یصادق رضای. علاندیاستراتژ

نود  یدهه لياوا یرا برا یمشابه کرديرو اشیدکتر

 يیتوأم با شناسا کند،یاتخاذ م یدیخورش

 یکه در نوع اجرا یاگسترده یهایدگرگون

در گذر سه  یشهر دستانیته یابانیخ یهااستیس

 یهیته یاست. در حوزه وستهیبه وقوع پ ریاخ یدهه

 یهاآب و برق و گاز، مقاومت رینظ یخدمات شهر

در  یشهر اندستیته یو پراکنده یفرد یروزمره

 یهامتیق یعمالً روند آزادساز نیرنشیمناطق فق

شغل،  ی. در حوزهکندیرا مختل م یشهر تخدما

و  آورندیهجوم م هاابانیبه خ یشتیموتورسواران مع

و  کنندیامرار معاش تصرف م یرا برا یشهر یفضا

آزاد را  یدر برابر اقتصاد بازار آزاد عماًل اقتصاد در هوا

بر  نانینشهیمسکن، حاش ی. در حوزهکنندیباب م

 یعمود یدر فضا هاشاننااستوار خانه یهاسقف یرو

. در کنندیم یعمود یشرویشهرها پ یهیحاش

بدهکار  دستانیروزانه، ته حتاجيما یهیته یحوزه

کسبه را تصاحب  یهيسرما ايدائماً اموال و  ايعجالتاً 

با  تاندسیته زین هاهيریخ ی. در حوزهکنندیم

فشار  نيریخ یگوناگون به منابع مال یهاکیتاکت

 یزمان یهادر برهه ،یو صادق اتی. بآورندیم

را نشان  یشهر دستانیته تیگوناگون، عامل

 ستین یو با قوت یدر حد هاتیعامل ني. اما ادهندیم

منابع  عيتوز یدر نوع الگو یرییکه بتواند اوالً تغ

 یریچشمگ ریتأث اًیو ثان اوردیب ديقدرت پد یگانهسه

بر  یمدن یهدولت و جامع یهاتيحما زانیبر نوع و م

 یطبقات یهاتیعامل ن،يبگذارد. بنابرا یجا

 یهست یکنندهنییمطلقاً تع یشهر دستانیته

نه چندان  یریتأث کهنيولوا ست،ین شانیطبقات

از  شانیطبقات یهست یبر سطح ساختار ریچشمگ

در  دستانیمقاومت ته ن،ينابرابگذارد. ب یخود بر جا

. یو نه تهاجم تاس یتدافع یتمامحالت به نيبهتر



 

 

 
 

 اتیسطح چهارم از ح یمطالعه یمتول نيتریاصل

 یهاسطح کنش یعني ،یشهر دستانیته

علم  حال،نياست. باا استیعلم س شان،یطبقات

 یشهر دستانیچندان به ته رانيدر ا استیس

که از  یانابسنده نپرداخته است. شناخت البته

 عمدتاً ميدار رانيدر ا یشهر دستانیته استیس

 .شناسان استمطالعات جامعه یمحصول فرع

فقط بر عامل طبقه بود که  جانيتا ا دمیتأک

 یشهر دستانیته اتیدر ح کنندهنییتع یجنبه

 تیو قوم تیجنس رینظ یرگذاریدارد اما عوامل تأث

 یشناسانهستيز که جنس نياند. بر حسب امهم زین

 نيو بر حسب ا ستیدر بدو تولد چ یشهر دستیته

 یربهو تج یاجتماع یاست، هست یتیکه از چه قوم

کنش  زانیو نوع و م یاجتماع شيو گرا ستهيز

مطالعات  روني. ازاافتيتفاوت خواهد  زین اشیجمع

در هر چهار سطح  زین یتیو مطالعات قوم یتیجنس

دارند و  تیاهم تاندسیته اتیح یگفتهشیپ

بر  شانیرگذاریو تأث تیو قوم تیجنس یبُعدها

. نه مطالعات گذارندیرا به بحث م دستانیته اتیح

در  یشهر دستانیته اتیح ینهیدر زم یتیجنس

است و نه مطالعات  دهیخوش درخش چیه رانيا

با  زین یفکر یهر دو حوزه نيدر ا روني. ازایتیقوم

 .مياواجهم یفقر مفرط مطالعات

 اتیح یگفتهشیاز سطوح پ کيهر  يیشناسا

 یهااز رشته کيدر قالب هر  یشهر دستانیته

قرار گرفت، اگر  دیکه تاکنون محل تأک یاگانههفت

 کيدر حکم  م،يبهره بجو لیاجازه داشته باشم از تمث

است.  یشهر دستانیته اتیقاب عکس از ح

 یهاعکس از یاچه قرار باشد ما نه مجموعهچنان

 دستانیته اتیح لمیاصطالح فبلکه به رمتحرکیغ

 ريناگز میداشته باش اریدر گذر زمان را در اخت یشهر

است که،  ینگارخي. تارمیرجوع کن ینگارخيبه تار ديبا

 یاجتماع یشهيگوناگون اند یهاافتهيبا اتکا بر 

 یاجتماع اتیگوناگون ح یايسطوح و زوا یدرباره

در گذر زمان  شانیزندگ از ايپو یتيارو دستان،یته

 اتیح ینگارخيتار ینهی. ما در زمدهدیبه دست م

 یپژوهش قیبا فقر عم زین یشهر دستانیته

 .ميامواجه

 ینگاه ديایکنم. ب یبندجمع دیده اجازه

 یهاگاهساکن در سکونت تیبه نسبِت جمع ميندازیب

 یکه دارا يیآن شهرها تیبه کلِ جمع یررسمیغ

 یدهو سامان یمندسازمصوبِ توان یالعهمط
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نسبت در سال  ني. ااندیررسمیغ یهاگاهسکونت

 28 هیدرصد است، در اروم 25 زيدر تبر 1393

درصد، در  7درصد، در کرج  14 اصفهاندرصد، در 

 42درصد، در زاهدان  31درصد، در اهواز  34مشهد 

درصد، در  9درصد، در قم  11 رازیدرصد، در ش

درصد، در رشت  34درصد، در کرمانشاه  11کرمان 

 26درصد و در اراک  19درصد، در همدان  15

درصد  21چهارده شهر حدوداً  نيا نیانگیدرصد. م

 تیجمع یبرا یرقم را شاخص نياست. اگر ا

 یدهيکه پد میکنیمالحظه م م،یفرض کن دستیته

در  یاسابقهیبه گستره و عمق ب یشهر یدستیته

هر چه  یهااست. بخش دهیرس معاصر رانيا

 یساکن در شهرها در اثر الگو تیاز جمع یترعیوس

قدرت و  یگانهمنابع سه عينابرابرِ توز قاًیعم

که بر فراز سرشان و مستقل  یختارسا یهایدگرگون

 یطبقات گاهيدر جا ونددیپیشان به وقوع ماز اراده

 یاسیاما اقتصاد س رندیگیقرار م یشهر دستانیته

 تیوضع نيدر درک و شرح ا یقیچندان توف رانير اد

 ماننیاز ساکنان سرزم میبخش عظ نينداشته است. ا

 یستهيشان همواره طعم تجارب زروزمره اتیدر ح

ما گرچه  یشناسو جامعه چشندیرا م یتلخ یطبقات

اما هنوز  ستیتر نعقب وجهچیهها بهرشته رياز سا

 یشهر دستانیته یستهياز تجارب ز یجامع ريتصو

همواره در  دستانیقرار نداده است. ته ارمانیدر اخت

مغلوِب طبقات  هایها و معناسازجنگ گفتمان

مطلقاً به  رانيدر ا یرهنگترند اما مطالعات ففرادست

در اثر  دستانینگرفته است. ته شاندهيد

متشکل و نداشتن  یاسیس یرویاز ن ینابرخوردار

 ريناتوان از تقر زین قدرت یجاپا در تاالرها

مؤثرشان  لیو تحم یعموم یشان در عرصهتظلمات

 استیبه دولت و طبقات فرادست هستند اما علم س

پرداخته است و نه چندان  یوننات نينه به ا رانيدر ا

کنش  یِهرازگاه یگوناگون ول یهابه شکل

 تیو قوم تینقش جنس ضاًي. ادستانیته یجمعدسته

چندان توجه  یشهر ستاندیته اتیدر ح زین

را به خود جلب  رانيدر ا یتیو قوم یتیمطالعات جنس

انتقال  یبرا نيیاز پا ینگارخيتار تاًينکرده است. نها

 کيتار یزهایاز اعماق دهل انيصدایب نيا یصدا

نداشته  یچندان وجه رانيدر ا زین یخيتار یگذشته

که مستمر بر گستره و عمق  یطياست. در شرا

 شود،یافزوده م رانيدر ا یشهر یدستیته یدهيپد

به  رانيدر ا یاجتماع یشهيهم دولت و هم اند

 .اندتوجهیب قاًیعم یشهر دستانیته



 



  

 رانیدر ا دستیزنان ته یررسمیغ ستیز

 یصادق فاطمه

1396مهر  زدهمیس خیتارپرسش به یدر مؤسسه یسخنران یراستهیمتن و

 

 
 

 ستیدر چارچوب مفهوم ز دیمند زنان را بانظام یدستیته کم،یدو برهان اقامه کنم:  خواهمیبحث م نیدر ا
نه فقط در رابطه با  یعنیکرد،  نییتب برالینول یمندحکومت لیذ دیمسأله را با نیوم، او د د؛یبررس یررسمیغ

بلکه در ارتباط با  اش،یرفاه فیوظا یدولت از اجرا ینینشو از جمله عقب سمیبرالینول ای یاقتصاد یآزادساز
 .اتیح هایجنبه یهیکل درآوردنهطریس ریو به ز کردنیدولت در مرئ یشرویپ

بلکه در  (politics) استیمشکل را نه در س یعمده ،یدستیاست که، در مواجهه با ته نیاستدالل من ا واقع،در
موضوع بنا ندارم از قلمرو دولت موضوع  نیا نییتب یبرا گر،ید ری. به تعبمینیبیم (policy-making) یگذاراستیس

 میایب رونیاست. بنا دارم از قلمرو دولت ب جیرا اریبس یسایو س یعالمان علوم اجتماع نیکه در ب یکنم؛ کار نییرا تب
 امری هاآدم یو فرودست یدستیاست که ته نیبحث من ا یجهینادولت به موضوع بنگرم. نت دید یهیو از زاو

در  شهیر قاًیسازوکارها دق نی. اما اشوندیو فرودست م دستیته ییسازوکارها یها طبلکه انسان ست،ین یعیطب
 .با آن مقابله کند ،سازیدارد که بنا دارد، پس از فرودست یتاراخس

. شودیم دهیما د یتر در آثار مرتبط با علوم اجتماعجنبه کم نیکه معتقدم ا کنمیم دیتأک یمندبر حکومت روازآن
به درجات و  یاسیاست که به نظر من علوم س نیا ،یو نظر یشناختروش یهافراتر از ضعف ز،یغفلت ن نیا لیدل

 یوابسته به آن از جمله گفتارها یکردهای( و رویمحور)دولت سمیاتات یطرهیتحت س رانیا یعلوم اجتماع یترکم
 .توسعه قرار دارند

 یتالق سمیبرالیو نول یاقتصاد یآزادساز یندهایبا فرآ یمندحکومت یندهایاست که هرچند فرآ نیمن ا استدالل
شأن  یمندحکومت یبرا دیبا نی. بنابراکنندیارند، اما درواقع مستقل از هم عمل مافزا دو بر هم اثر هم کنندیم
آن را در نظر گرفت.  ،یررسمیغ ستیخصوص زبه ران،یدر ا یفرودست قاتیتحق یقائل شد و درباره یاژهیو

داشته باشد و  یستیالیسوس ای برالینول ،یستیخودکامه، فاش برال،یچون لهم یاشکال متفاوت تواندیم یمندحکومت
 .کنند دیرا تول یررسمیغ ستیاز ز یخاص یهاصورت توانندیاشکال م نیاز ا كیهر 

بر  یمبتن گرید یاست و بخش تریمیام و قدکرده یاست که خودم گردآور ییهااز اطالعات من بر اساس داده یبخش
 ریاخ یهابر سال شتریاست که ب یهرش دستانیته یروزمره ستیبا عنوان ز یصادق رضایعل یدکترا یرساله

 متمرکز است.
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 دستانیته یمسأله

است  نی. پرسش اکنمیآغاز م یینظام دانا از

 دستیزنان ته ستیاز ز رانیکه در ا یایتلق»که: 

 یدیامر جدموضوع فقر زنان  «ست؟یوجود دارد، چ

توسعه موضوع فقر  یاز گفتارها یاریو در بس ستین

 یبرا میمفاه نیتراز مهم یکی. شودیگرفته م یجد

است « فقر نشدزنانه»زنان مفهوم  یدستیته نییتب

مطرح کرد. طبعًا  19٧٠ یدر دهه رسیپ انایکه دا

از  یدارد و فقر زنان را ناش یتیمفهوم بار جنس نیا

درست  دهیا نی. اگرچه اداندیم یتیجنس یهاضیتبع

. زنان از ستین کنندهنییتب یکاف یاندازهاست، اما به

مردان،  اریدر اخت تواندیکه م اییشغل هایفرصت

 ی. براستندیباشد برخوردار ن دست،یته مردان یحت

 یموتورسوار باشند که آقا توانندیمثال، زنان نم

 یهانمونه شیخو قیها در تحقآن یدرباره یصادق

کارگر  توانندیرا ذکر کرده است. زنان نم یجالب

 طیدر شرا یعنی. هانیباشند و جز ا یساختمان

در کل از  ناندارد که ز یترشیاحتمال ب ،یدستیته

 فقر فقط نه فقر شدنباشند. اما زنانه رتریمردان فق

بلکه  ند،بییکالن نم استسی با رابطه در را زنان

و نژاد و  تیچون طبقه و قومهم یعوامل نیچنهم

 .کندیرا هم حذف م رهیغ

 یتیجنس یگفتار توسعه در کنار نابرابر در

عنوان عامل به زین یرکود اقتصاد یمسأله نیچنهم

 طورنی. اشودیطورخاص فقر زنان مطرح مفقر و به

 رفتنکه رکود باعث ازدست شودیاستدالل م

از  یشتریب بیسکه زنان آ شودیم یکاربی و مشاغل

رشد و  دالل،است نیبر طبق ا ن،ی. بنابرانندبییآن م

است. به  یدستیته یامحا یالزمه یاقتصاد یتوسعه

 سازوکارهای فقر شدندر زنانه گر،یعبارت د

 اً یو ثان یتیجنس یهاضیبه اوالً تبع یسازدستیته

 کردیرو نی. طبعاً اشودیداده م لیتقل یرکود اقتصاد

 .کندیم دیتأک یگذاراستیس رییتغ عمدتاً بر

 كیعمدتاً پاتولوژ کردیرو نیا نیچنهم

 اتیکه در ادب «بیآس» ری( است. تعبیشناختبی)آس

از  یناش شود،یوفور استفاده مبه رانیتوسعه در ا

 نیتصور بر ا یعنیاست.  گذارانهاستیس یتلق نیهم

بیتوسعه آس یعیطب یآمدهایاز پ یکیاست که 

و  رییتغ با دیبا نیخاص است و بنابرا هایوهگر دندی

. میرا کم کن آمدهایپ نیا هایگذاراستیاصالح س

و به کار  شنهادیاساس پ نیکه بر ا ایراهکار عمده

 یاست که ترجمه «یمندسازتوان»گرفته شده، 

 نیاست )چون ا empowerment یاز واژه یغلط

است و  یمندسازقدرت یواژه در اصل به معنا
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 کهیحالردارد، د یاسیو س یاجتماع یمضمون

 (.دارد یفرد یداللت یمندسازتوان

 رانیمقابله با فقر در ا یراهکار برا نیترعمده

طور که از است. اما، همان «یمندسازتوان»امروز 

 جانیانگار در ا د،یآیبرم یمندسازتوان یداللت واژه

 یدوره كی یط دیکه با میمواجه هست یجیبا افل

 یرو یشتیسرِ پا شود و بتواند از نظر مع ،یوتراپیزیف

 شودیتر مطرح مسؤال کم نیا. اما ستدیخود با یپا

 «گونه؟آدم را فلج کرده و چه نیا یچه کس»که: 

مراکز متعدد  سیشاهد تأس ریاخ یهاسال در

موضوع  نیشدت اکه به مایزنان بوده یمندسازتوان

 یپا یرو هانیا خواهدیمکه دولت  کنندیم غیرا تبل

مثال،  ینباشند. برا« سربار»و  ستندیخودشان با

 یاستاندار یمعاون امور زنان و خانواده شیپ یچند

زنان سرپرست  یراب دیبا هاهیریخ»تهران گفت: 

 دستیها زنان تهاز آن ایخانوار ]که بخش عمده

در  یصادق رضایعل« کنند. جادیهستند[، شغل ا

که تنها تعداد  دهدینشان م یخوببهخود  لیتحل

مراکز فعال هستند که عمدتاً از  نیاز زنان در ا یاندک

وکار رونق کسب یکار ارزان برا یرویها در نقش نآن

 گر،ید ی. از سوشودیم یبرداربهره «نانیکارآفر»

درصد از زناِن  میونازدهیکه تنها  دهدینشان م شانیا

 تنها و انداست وام کردهدرخو یاز نظام بانک ازمندین

. اندها موفق به گرفتن وام شدهدرصد از آن مونیشش

هم چندان  هایگذاراستیس نیکه ا میشاهد نبنابرای

که  دهندینشان م زی. آمارها نستیکارآمد ن

جواب  تیریسوءمد لینه فقط به دل یمندسازتوان

را  دستانیته یمسأله تواندیبلکه اساساً نم دهد،ینم

 .و طبعاً حل کند نییتب

 

 ست؟یچ یررسمیغ ستیز

 اتیدر ادب زین «یررسمیغ ستیز» ریتعب

خاطر  نیو به هم شودیبه کار برده م ادیتوسعه ز

مفهوم عمدتًا  نی. ازدیانگیبرم یادیز یهاسوءتفاهم

که  شودیم دهیفهم ییاجغرافی – یبه صورت مکان

ست. ا یررسمیغ هایگاهمنظور از آن عمدتاً سکونت

 یشهرها یهاهیاز حاش یبه مناطق یررسمیغ ستیز

 یجاها کسانکه در آن شودیبزرگ نسبت داده م

 یسازوکارها دیاز د شاناتیکه ح کنندیم یزندگ

. اما من در ستیمطلوب و بهنجار ن یمندحکومت

استفاده  ترشیب ییفضا ییمفهوم را در معنا نیا جانیا

 ستیست که زا نی. منظورم ایتا مکان کنمیم
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در ارتباط است  امالًقدرت ک یبا سازوکارها یررسمیغ

 نیفراتر از اسکان دارد. بر طبق ا یو ابعاد گوناگون

و  یحقوق تیاشتغال، وضع یْررسمیغ ستیکاربرد، ز

 نی. بنابراردیگیدربرم زیرا ن یاسیو س یاجتماع

. ممکن است میدار یررسمیغ یهاستیاز ز یفیط

ساکن باشد، اما از نظر  یررسمیگاه غدر سکونت یکس

از نظر  ینباشد. ممکن است کس یررسمیغ یشغل

گاه باشد، اما ساکن سکونت یررسمیغ یحقوق

 .نباشد یررسمیغ

 یمفهوم بودنیاست که رسم نیمهم ا ینکته

 كیمفروض است که ما  شیاز پ یعنیاست،  یهنجار

 و شده داده سامان یبهنجارِ مُجازِ قانون تیوضع

 یررسمیغ یهاستیو در برابر آن ز مداری مندقاعده

عبارتند  یررسمیغ یهاستیز نی. بنابرارندیگیقرار م

قرار  یمنداز حکومت رونیکه ب ییهاتیاز وضع

 ،یرقانونیغ رمجاز،یغ ،ایهیو حاش رندیگیم

و بعضًا  یخارج از قواعد رسم قاعده،یب سروسامان،یب

 ستیز گرید مهم یژگی. واندرآبرومندانهیغ یحت

 یقصوا تیغا رایآن است، ز بودنینامرئ یررسمیغ

 رانیجهان از جمله در ا یجادر همه یمندحکومت

رفتارها را  خواهدیم (state) است که دولت نیا

 نیدستگاه سراسرب لیهر چه ذ جه،یکند. در نت یمرئ

(panoptical)  یتلق یررسمیغ رد،یدولت قرار نگ 

با  بودن یررسمیو غ ودنب یرسم نی. بنابراشودیم

 ل،یدل نیدارند. به هم وندیپ بودنیو نامرئ بودنیمرئ

از سازوکارها  یفیط مندیمنظور من از حکومت

 ستیکامل است و ز کردن یمرئ آلشدهیاست که ا

آن  تیو موفق یمندبسته به نوع حکومت یررسمیغ

 .ردیگیم یجا فیط نیدر ا

 کردیرو دو یررسمیغ ستینسبت به ز رانیا در

 کردهایرو نیاز ا یکیزمان وجود دارد. در طور همبه

 جهیو در نت شودیم یتلق دیتهد یررسمیغ ستیز

تا سرحد  یررسمیغ اتیبر آن است که ح لیتما

به حداقل  یمندسازمثل توان ییهاامکان با طرح

 تا کوشندیها مکه دولت میزمان شاهدبرسد. هم

 یمسأله دادن که ممکن است با بزرگ جلوه ییجا

مثال  یکنند. برا یشانه خال تیبار مسئول ریفقر از ز

نفر در  ونیلیم 2٠حدود  رانیکه در ا شودیگفته م

. از طرف کنندیم یزندگ یررسمیغ هایگاهسکونت

 11ها را هم وجود دارد که ساکنان آن یآمار گر،ید

 انیکه م دکنیمی مالحظه. کندینفر برآورد م ونیلیم

 نیا نیچناست. هم ادیفاصله ز ونیلیم 2٠ تا 11

که در  هاییآدم تیکه وضع دهندیارقام نشان نم

گونه چه کنند،یم یزندگ یررسمیغ هایگاهسکونت
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طور که اشاره شد، از ها، هماناز آن یاریاست. بس

 طبلکه طبقات متوس ستند،ین یررسمیغ یشتینظر مع

به علت  ر،یاخ هایهستند که در سال ایرشدهیفق

شهرها  یهیمسکن، از درون شهرها به حاش یگران

ها کارمندند. از آن گرید یاربسی. اندپرتاب شده

آن نوع  ای نینظر از اصرف رسد،یدرواقع به نظر م

صورت  نیا یبرا یآمار یهااز اغراق یآمار، بخش

 یکه مسأله دیایب جودبرداشت به و نیکه ا ردگییم

از پس آن  تواندیه دولت نمقدر بزرگ است کفقر آن

نه  د،ید میکه خواهچناناستدالل، هم نی. ادیایبرب

 دهیناد زینکته را ن نیتنها مزورانه است، بلکه اساساً ا

و  شیدایمسبب پ نیترکه دولت خود بزرگ ردگییم

 ااغراق ر نیا نیاست. بنابرا یررسمیغ ستیرشد ز

را  دیدته ینوع نیچناغراق هم نیگرفت. ا یجد دیبا

 دستانیآن از فقرا و ته یو تلق کندیهم منتقل م

 نیها داللت دارد که در ااز جانب آن دیبر ترس و تهد

برخورد و مقابله  ازمندین خودینوبهنوع نگاه طبعاً به

 .است

 نیزمان ما را به اهم کردِیدو رو نیا وجود

با  یررسمیغ ستیز سوكیکه از  رساندیم جهینت

اقتصاد مرتبط است و در اثر  شدنزهیبرالینول

 دیپد اشیرفاه فیوظا یدولت از اجرا ینینشعقب

 یکه دولت کارکردها میشاهد گرید یو از سو دیآیم

از  هک یدیتهد لیخودش را به دل یمندانهحکومت

طور روزافزون به کندیحس م دستانیجانب ته

 نیاز ا كیاگر هر  گر،ی. به عبارت ددهدیگسترش م

دچار خطا  م،یریدر نظر بگ ییتنهارا به کردیرو دو

 یو از سو یمندسو حکومت كیاز  رایز م،یشویم

 یاری شدنیررسمیبه غ سمیبرالینول گرید

اما  زمانهمطور به هیدو رو نیا یعنی. رسانندیم

ها در دولت گر،ید ریمستقل از هم در کارند. به تعب

 کشندیم خود عقب یرفاه فیاز وظا برالیعصر نول

خودشان  یمندانهحکومت فیاما نه فقط از وظا

یشان مبلکه بر عکس شدت کنند،ینم ینینشعقب

 .کنندیرا طلب م ترشیب کردنیمرئ رایز بخشند،

 ینینشعقب یرفاه ینهیکه در زم یدولت

 ینهیکه در زم ابدییامکان را م نیا کند،یم

 نینابرااعمال کند. ب یترشیب یسلطه یمندحکومت

دست تصور کرد که امروزه جامعه فقط به دینبا

سپرده شده و  هاهیریها و خبازار و انجمن یروهاین

توهم محض است.  كی نی. ادهیدولت عقب کش

. اندمندتر شدهمراتب قدرتامروز از گذشته به هادولت

 یگسترش سازوکارها یواسطهبه اساساً

 البرینول یهااستیاست که س یمندحکومت
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 یتیامن هایو دستگاه سی. اگر پلشوندیم ریپذامکان

 ناننشیهیو حاش دستانیسرکوب معترضان و ته یبرا

از جمله  برالینول هایاستیس یدر کار نبود، اجرا

 ها،و خانه یاراض بیتصرف و تخر دها،یحذف سوبس

و  سازیخانه و ها،آدم جاکردنیو ب کردن رونبی

 یبوم هایآدم هایگاهستیز یجابه سازیشهرک

از نقاط  یاریدر بس ریاخ یدهه كیممکن نبود. در 

به برافروختن آتش  یآزادساز هایاستیجهان س

 س،یکه بدون دخالت پل دیمانجا یاعتراضات مردم

 یجادر همه ن،بنابرای. بود ناممکن هاآن کردنجمع

 یهااستیس شبردیاجرا و پ یاصل یجهان دولت بازو

خاطر دولت و بازار را  نیبوده است. به هم البرینول

در  کنند،یم تیکه در کنار هم فعال ییرویدو ن دیبا

 ریتعب توانیدو م نیا بینظر گرفت. از ترک

ما صرفًا  یعنیرا برساخت.  «برالینول یمندکومتح»

هم  یبلکه با دولت م،یستیمواجه ن برالیبا اقتصاد نول

 ندبییخودش م یبرا یدتهدی را هاکه آدم میامواجه

 عیها را تا سرحد ممکن مطو خواهان آن است که آن

 .و رام کند

 یمنددر حکومت»است که:  نیا یینها پرسش

 ستیزنان و ز یدستیبه ته توانیطور مچه برالینول

 یوقت گر،یبه عبارت د« ها پرداخت؟آن یررسمیغ

 یررسمیغ ستیز قیاز طر یمندحکومت مییگویم

 .میدار یزنان شده چه منظور یسازستدیباعث ته

از عهد باستان تاکنون با گرفتن  هادولت

  یخواهان بسط و توسعه یعنی ندیآیم دیقلمروها پد

(expansion) یواژه نیخودشان هستند. تصادفاً ا 

 ونیزاسیاشاره به مدرن یبرا رانیکه در ا« توسعه»

درست است و  قاًیدق رود،یبه کار م یاقتصاد

 یبرا یهرچند معادل درست گر؛نییتب

development چون هدف از توسعه، بسط نیست .

ما  برای شاندل ضرورتاً هاقلمرو دولت است. دولت

یو فرودگاه درست م کشندینسوخته که جاده م

کار بسط قلمرو دولت و  نی. هدف از اکنند

 نیاست. به هم شتریهر چه ب یو نظاره کردنیمرئ

و به  رندیگیمثالً مراتع را مخاطر است که 

. در کنندمی بدل هابزرگ مثل شهرک یهاگاهتسکون

از  یکیکار  نیا ل،یدر اسرائ ژهیوبه انه،یخاورم

نیبسط قلمرو دولت و ازب یاقدامات برا نیترمهم

 با هامقاومت و اعتراض است. دولت هایکانون بردن

جاده، احداث فرودگاه، بردن آب، برق،  دنکشی

 ،یاربردنقشه نقاط،یتلگراف و خطوط تلفن به اقص

 هانیو جز ا ،یحصارکش ،یاراض میتقس ،یریآمارگ

جهان به  یهمه باًی. امروز تقرکنندیاعمال قدرت م
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که  یطوردرآمده، به یمل هایدولت یطرهیس ریز

بخواهد از قلمرو دولت  یناممکن است کس باًیتقر

پا  (non-state) و به قلمرو نادولت دیایب رونیب

آزاد شود. اگر نوک  یمندحکومت ودیقبگذارد و از 

امروز بر  م،یکن یرا مستثن هاانوساقی قعر و هاکوه

 ریکه از ز ستین یمکان چیه باًیتقر نیزم یکره یرو

نشده  یباشد و مرئ رونیب یمل هایدولت یطرهیس

وجود ندارد  نیزم یکره یبر رو ییقلمرو چیباشد. ه

امروز  مهاجرانمتعلق نباشد. بحران  یکه به دولت

 نیها از سرزمامر است. آن نیاز ا یآشکار ینمونه

 توانندینم راحتیبه اما اند،رانده شده رونیخودشان ب

 هایستینقل مکان کنند. ا یدیجد یبه جا

 رهیگذرنامه و غ د،یبرگ عبور، رواد س،یپل ،یبازرس

 .اندمانع

است که  مندیحکومت ندیفرا نیهم در

ها آدم یسنت هایگاهو سکونت هانیها سرزمدولت

 یررسمیغ یهاها را به آدمو آن رندیگیم شانیرا از ا

 نی. اما در اکنندیشهرها پرتاب م یبدل و به حومه

از  یگرید یندهایافراد دوباره با فرآ زیها نحومه

 اتیآصف ب هکن. چناشوندیم ریدرگ یمندحکومت

 استیچون سهم یو زندگ یابانیخ یهااستیدر س

 لیتما خواهند،یآنان آب و برق م دهد،ینشان م

برخوردار شوند، اما دولت و  یدارند از خدمات شهر

دولت  جانیها هستند. درواقع در امانع آن یشهردار

و به  یگریرا به نحو د نینشهیحاش یهاآدم نیا

 ستیز نی. بنابراکندیم یررسمیصورت مضاعف غ

 یمندمضاعف حکومت ندیفرا كیدر اثر  یررسمیغ

 .شودیم جادیا

 دیبا کنمیم دیخاطر است که تأک نیهم به

 نیا رایپرداخت، ز کسیتیبه پال یسیپال یجابه

را  یررسمیو غ یرسم یها هستند که قلمروهادولت

چه را هر آن خواهندیو م کنندیم فیو تعر سازندیم

و  «یرسم»و « بهنجار» ست،یها نقلمرو آنکه در 

 .کنند «مندقاعده»

سازوکارها  نیاست، ا انیزنان در م یپا یوقت

 قی. از جمله تحقرندگییهم م یشتریشدت ب یحت

که هنوز منتشر نشده است نشان  یمندارزش اریبس

عصر  رانیدولت مدرن در ا یریگکه با شکل دهدیم

شد. ما  تیسلب مالک طور گستردهاز زنان به یپهلو

و توسعه  ندولت مدر یفتهیش انهیو خاورم رانیدر ا

است که دولت مدرن  نیا تیاما واقع م،یهست

یاز زنان را صورت داده و م تیسلب مالک نیتربزرگ

خانه،  ن،یها مالك زماز زنان در گذشته یاری. بسدهد
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بودند. اما  هانیباغ، روستا، قنات، چاه آب، و جز ا

ها به صور گوناگون از آن هایییا تصرف دارادولت ب

 یکشور ماتیتقس یدن جاده و اجرایکش یجمله برا

 سان،نیکرد. بد تیها سلب مالکاز آن و جز آن

 کردندیم یقاجار زندگ یکه در دوره یاز زنان یاریبس

بودند، به  رهیو قنات و غ نیو صاحب ملك و زم

بدل  یررسمیشده و طردشده و غپرتاب یهاآدم

ورود  یاول برا یدولت پهلو استیشدند. درواقع، س

 یکشف حجاب تا حد یزنان به بازار کار و حت

 تیسلب مالک نیکه ا نیا یبود برا یجبران یسمیمکان

در طبقات مختلف  یتینارضا زانیباعث باالرفتن م

 یجبران یاهیکار اصالً رو نیا گر،ینشود. به عبارت د

که  نیشده بودند. جالب ا دیبود که خلع  یزنان یبرا

نشسته است  هیمهرگذشته  هایتیمالک یجاامروز به

 .ردگییرا نم تیمالک یجا روچیهکه درواقع به

است که  ریعشا کردننیجانشكی گرید مثال

 ،یاتیلیزن ا كیاول آغاز شد.  یپهلو یباز از دوره

 ست،ین یررسمیدارد. او غ یمشخص گاهیو جا فیوظا

 یررسمیغ یبه آدم شود،یم نیجانشكی یاما وقت

کارکرد گذشته را  تواندینم گری. چون دشودیبدل م

مشاِع  یاراضاز  یاریداشته باشد. دولت با تصرف بس

ها و آن هاینیو غصب زم ریو عشا التیا

 ای ،یخصوص هایتیبه مالک شانکردنلیتبد

توسعه،  هایپروژه یاجرا یها براآن یمصادره

راند و به آدم رونیها را بعمالً آن ره،یغ و یسازراه

روند از همان زمان  نیشان کرد. ابدل یررسمیغ های

و هرگز متوقف نشده است.  افتهیتا به اکنون ادامه 

 .تداوم دارد زین کردنیررسمیروند غ ن،یبنابرا

در  ر،یاخ هایدر سال گر،ید ایعنوان نمونه به

 گریو د یسدساز هایپروژه ،یمیاقل راتییکنار تغ

 و شدنباعث خشك ایو توسعه یعمران یسازوکارها

 و مزارع و هااز مراتع و چراگاه یاریبس رفتننازبی

 هااز آدم یاریبس یسنت هایگاهسکونت رفتننازبی

و  یها مجبور به کوچ اجباراز آن یاربسی. است شده

شهرها و پرداختن به انواع  یهیدر حاش ستنیز

 شتیگذران مع یبرا ،ییت، از جمله گداپس یکارها

 نیتراست که دولت مدرن به بزرگ گونهنای. اندشده

 .شودیبدل م یررسمیغ ستیز دیسازوبرگ تول

را  یررسمیغ ستیدولتْ ز یریگشکل نیبنابرا

بر  یگریبُعد د برالینول یمندو حکومت آوردیم دیپد

 هااستیس نیا زی. امروزه نکندیروند اضافه م نیا

ما شاهد بازگشت به  نی. بنابرااندانیقوت در جربه

 ی. بلکه روندهامیستیبازگشت به سنت ن ایعقب 
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. اندانیدر جر یشتریبا قوت ب برالینول یمندحکومت

زنان که در سال کردننینشبزنم: خانه یمثال دیبگذار

 نیشد. مشکل من با ا غیتبل اریآن بس یبرا ریاخ های

. کندیم ننشیکه زنان را خانه ستین نیا استیس

کار را  نیهم قاًیاست که از قضا دق نیمشکل من ا

 زنعنوان که  نیزنان را، با ا استْیس نی. اکندینم

 یو همسر یمادر دیکار کند و با دیاست و نبا فیلط

. اما اندازدیم رونیب یاز بازار کار رسم ره،یکند و غ

 هاخانواده یشتیمع یازهاین لیاز زنان به دل یاریبس

ها از تجمل آن یعنیکار نکنند.  توانندنمی

یکه م یاتفاق نی. بنابراستندیبرخوردار ن یننشیخانه

بازار کار  یناچار روانهها بهاست که آن نیا افتد

 ی،فروشمجبورند به دست یعنی شوند،یم یررسمیغ

 دینبییم نی. بنابرااورندیب یرو رهیو غ فروشیخرده

 دارد،یبرم هانیسر ا یدست خود را از باال که دولت

به درون جامعه. اما  دهدیها را هل مو درواقع آن

 هایتیاز فعال یاریزمان، مانع از بسدولت، هم نیهم

از  رد،گییرا م یفروشدست ی: جلوشودیها مآن

 کند،یم یریها به اتوبوس و مترو جلوگورود آن

 شتیو مع ستیز و کند،یشان را تصرف ماموال

هم دائمًا  یررسمیبازار کار غ نیدر هم یها را حتآن

 .اندازدیبه مخاطره م

 كی نیچنهم برالینول یمندحکومت اما

که خود  دهدیرا شکل م یدیجد لیاقتصاد م

اند. در عصر آن انیقربان نیتراز بزرگ دستانیته

. گرفتیصورت نم لیبر م یکنترل نیچن شامدرنیپ

 شترید و ولد و زادن و پروراندن فرزندان باصل بر زا

 ودر خدمت خانواده  یانسان یرویبود که در نقش ن

آن باشند. اما امروزه قلمرو لذت از قلمرو زاد  شتیمع

طور جداگانه تحت به كیو ولد جدا شده و هر 

 نیا لشدلی. اندواقع شده یمندحکومت یسازوکارها

 یارد که برابا مصرف سروکار د لیاست که اقتصاد م

از  شیاست. صنعت آرا یضرور دارانههیسرما اتیح

را  دستیاست که زنان ته لیاقتصاد م نیا هاینمونه

 گر،ید یچتر خود قرار داده است. از سو ریشدت زبه

 یسروکار دارد که برا تیجمع یزاد و ولد با مسأله

است.  كیمهم و استراتژ تیغابه ایمقوله هادولت

 ستینه تنها ز برالینول یمندومتدرواقع، حک

 هایآدم به را هابلکه آدم سازد،یرا م یررسمیغ

مسأله که بدن  نیا نی. بنابراکندیبدل م یررسمیغ

بدن خود را  یها به چه نحوگونه باشد و آنافراد چه

 یفرد ایمقوله روچهیبه کنند، قاعدهو به میتنظ

 یمندحکومت یشدت با روندهابلکه به ست،ین

 .است دهیتندرهم برالینول
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 یمندسازکه مشکل توان دید شودیم حال

 ماریرا که خود ب آدمی دارند بنا هاپروژه نی. استیچ

 .سرِ پا و سالم کنند یمصنوع قتزری با اند،کرده

بحث مترتب  نیهم بر ا اییعمل یجهینت

کردم استدالل کنم، امروز  یطور که سعاست: همان

نحو سو دارند به كی از هاکه دولت میشاهد آن هست

خود عقب  یرفاه فیوظا یروزافزون از اجرا

به سهم خودشان مسبب  رونیو ازا کشندیم

و از  شوندیم یدستیته یدهیپد دیگسترش و تشد

و  كیدئولوژیا هایدائمًا بر سازوبرگ گرید یسو

کنترل بر  یهانهیتا زم ندیافزایخود م زیقهرآم

. اگر از منظر اورندیرا فراهم ب دستانیته تیجمع

 م،یبنگر هیدولت به قض یهاتیانواع فعال یمال نیتأم

 یندهیفزا یمال یهانهیادعا کرد که هز توانیم

از قضا از محل  دستانیته تیکنترل جمع

 اشیاجتماع فیوظا یدولت از اجرا ینینشعقب

 نیکرد ا شودیکه م ی. اما حداقل کارشودیم نیتأم

 ینهیمعکوس شود و دولت در زم هیرو نیست که اا

بزند و  یشرویدست به پ اشیاجتماع فیوظا یاجرا

به  دستانیته تیکنترل جمع ینهیدر زم

سعهسو تو كیاز  یعنیمبادرت کند.  ینینشعقب

و  یمیاقل یندهیفزا بیکه باعث تخر محوری

 هایگاهو سکونت هاستیو زوال ز یستیزطیمح

نار گذاشته شود و در عوض عمران شده ک یسنت

 یبوم شتیکه با مع ردیبه خود بگ كیدموکرات یشکل

 یبرا یو جبران یرفاه یسازگار باشد و سازوکارها

 زین گرید یشوند، و از سو تیتقو یدستیکاهش ته

که  هاییزمان از شّدت و حّدت نظارت و بودجههم

 دستانیته تجمعی کردنو رام کردن عیمط یبرا

  کاسته شود. شودیم هنیهز
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 ماهیت شوروی چه بود؟
 مارسل فن درلیندن

 ی کاووس بهزادیترجمه

 

 

 

و  ترشیمناسبت پ نیاست. به هم هیروس 1917سالگرد انقالب اکتبر  نیصدمکیامسال 
مجموعه  نیو همچن «هیروس یهاانقالب»رهنما با عنوان  دیسع یمقاله ریاخ یهاماه یط

 .میامنتشر کرده «یاسیتصاد سنقد اق»را در  «ستمیقرن ب یهابر انقالب یدرآمد»مقاالت 
از مقاالت در  یگرید یانقالب مجموعه نیا یصدسالگ یبر آن، از امروز و در آستانه عالوه

 نی. نخستمیکنیمرتبط با آن را منتشر م یو مباحث نظر یشورو یجامعه لیمسا لیتحل
 نیا«. بودچه  یشورو یجامعه تیماه»است با عنوان  ندنیمارسل فن درل یمقاله، نوشته

قرار  یپس از انقالب را مورد بررس یشورو یجامعه تیماه یدرباره ینظر اتیمقاله ادب
 یدارهیسرما» ،«یدولت منحط کارگر»جامعه را  نیرا که ا یمختلف یهادگاهیداده است و د

 دهنامی  …و« مسلط یبدون طبقه نینو یجامعه» ،«کیبوروکرات سمیویکلکت» ،«یدولت
در  یمطالعات اجتماع خیتار تویانست یهشپژو ریمد ندنی. مارسل فن درلدکنیم حیتشر

 .هلند است
است که در سال « Was war die Sowietunion»فصل از کتاب  نیحاضر نخست یمقاله

 شرویاز ناصر پ یبه سپاسگزار لیچاپ شد. مترجم ما promediaتوسط انتشارات  2007
 یشورو یجامعه نییکتاب در ت نیا یهاصلف ریسا یمتن است. ترجمه شیرایو یبرا

و  نیکتیت لیه ف،یکل یارنست مندل، تون ،یکاز لئون تروتس ییهاپساانقالب با نوشته
منتشر خواهد شد ـ نقد  ندهیآ یدر روزها جیتدربه راستاریمترجم و و نیکارلو از هم ویآنتون

 .یاسیاقتصاد س
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ها با کمک هنگامی که بلشویک 1917اکتبر  25در 

در روسیه به  (wovist) شوراهای کارگران و سربازان

قدرت رسیدند، امیدوار بودند که انقالبیون دیگر 

ها خصوص در سرزمین آلمان با الهام گرفتن از آنبه

جایی که از آن .تر دست به انقالب بزنندسریعهرچه 

ی کافی رشد نکرده بود که روسیه هنوز به اندازه

ی نوین سوسیالیستی را بسازد، تنهایی جامعهبتواند به

 .توانستند دراین مسیر قدم بگذارندمشترکاً می

شان آنتونیو طور که پیرو ایتالیاییها، همانبلشویک

امر واقف بودند که در  گرامشی مطرح کرد، بر این

مارکس  .حال پیشبرِد انقالبی بر علیه سرمایه هستند

و انگلس همواره بر این نکته تأکید کردند که برای 

داری بندی اجتماعیِ پساسرمایهساختن صورت

ی بسیار ، درجه«های رهااجتماعی از انسان»عنوان به

ناپذیر اجتناب« شرایط تولید مادی»باالیی از رشدِ 

حتی در آغاز « تکامل نیروهای مولد» 1.ستا

ی عنوان نقطهشدن مارکس و انگلس بهسیاسی

شرط بی چون و چرای عملی، پیش»عزیمتِ مناسب، 

شرط، بدون وجود این پیش»، چرا که «تبیین شد

ها، دعوای شود و به دلیل نیازمندیکمبود عمومی می

ه ها دوباره شروع و تمام تباهی گذشتبر سرِ ضرورت

بنابراین انقالب  2.«بایستی دوباره احیا شودمی

توانست در انگلستان که نیروهای مولد از باالترین می

ترین و به ساده»ی رشد برخوردار بودند درجه

 3.وجهی محقق شود« ترینسریع

ها را فقدان انقالب در اروپای مرکزی بلشویک

را ی نوین آنان مجبور شدند که جامعه .به انزوا کشاند

ی نتیجه .تنها با اتکا بر نیروی خودشان سامان بخشند

های آن این رویکرد دورانِ گذاری بود که از ویژگی

جنگ داخلی و بعضاً اقتصاد بازار )سیاست نوین 

به بعد  1929 \1930های اقتصادی ـ نپ( و از سال

توان به دوران طوالنی اقتصاد مرکزی با برنامه، می

سازی اجباری در شتراکیسازی اجباری، اصنعتی

های کار اجباری و بخش کشاورزی، اردوگاه

در آغاز موفقیتهای  .دیکتاتوری سیاسی اشاره کرد

رشد اقتصادی شوروی  .اقتصادی چشمگیر بودند

ی پنجاه بدون در نظر گرفتن حداقل تا اواسط دهه

تلفات سهمگین جانی و نزول سهمگین ظرفیت 

جهانی دوم، در عنوان پیامدهای جنگ صنعتی به

پس از آن رشد اقتصادی کاهش  .مجموع موزون بود

« آزادسازی»لغو کار اجباری همزمان با  .یافت

ناپذیر اما، افول توقف .اقتصادی به آزمون گذاشته شد

بود و رشد منفی و انحالل رسمی سیستم قدیمی از 

 .ی این روند شدنتیجه 1980حدود سال 
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برپایی یک  اتحاد شوروی اولین تالش برای

از این رو برای تمام  .داری بودی پساسرمایهجامعه

ی اساسی این بود که های سوسیالیست مسألهجناح

 .گیری کردگونه باید در قبال این تالش موضعچه

های ارتدوکس برای بسیاری و بیش از همه کمونیست

ی طوالنی بر این عقیده بودند که اتحاد یک دوره

ها و بدون در نظر م نارساییرغجماهیر شوروی به

های کالسیک مارکسیسم شکلی از گرفتن نظرگاه

اما در کنار آنان  .است« سوسیالیسم واقعاً موجود»

ی های دیگری نیز بودند که بعضاً در همان مرحلهچپ

طور جدی ابتدایی پیدایش شوروی، این باورها را به

 ی این گروهی ما دربرگیرندهمجموعه .رد مینمودند

هایی که این پاسخ .ها استدوم از مارکسیست

دادند « ی روسیهمسئله»منتقدان در طول زمان به 

 .بسیارمتفاوت از یکدیگر است

 داری؟سرمایه

ترین نگرش انتقادی، ی قدیمیبنا بر عقیده

داری اتحاد شوروی چیزی جز شکل دیگری از سرمایه

ات دمکراوتو بائر سوسیال 1921در همان سال  .نبود

داری است این یک اقتصاد سرمایه» :اتریشی نوشت

داری بینیم، اقتصادی سرمایهکه ما آن را دوباره می

مدت  4«…که بورژوازی جدیدی بر آن مسلط است

کوتاهی پس از آن، این بررسی مورد تأیید اوتو روله 

انقالب » :پرداز کمونیسم شورایی قرار گرفتنظریه

تر، تر و نه بیشبود نه کمروسیه یک انقالب بورژوایی 

ی قوی سوسیالیستی آن نیز تغییری اساسی در لهجه

گونه میسر شد که این امر چه 5«.دهداین مسأله نمی

دمکرات نظیر بائر متفکران کمونیست چپ و سوسیال

ها از یکدیگر فاصله و روله که از نظر سیاسی فرسنگ

انی بندی یکسی اتحاد شوروی به جمعداشتند، درباره

 برسند؟

رغم اختالف نظرِ گسترده، هر دو نگاهِ به

هر دو از  .یکسانی نسبت به روند تاریخ انسان داشتند

ای بایستی کردند که هر جامعهاین فرض حرکت می

ناپذیری، شماری از مراحل را برمبنای ضرورِت خدشه

پشت سر بگذارد بدون آن که بتواند از روی یکی از 

رطبقِ این نظر در هر ب .این مراحل جهش کند

داری و پس از کشوری پس از فئودالیسم الزاماً سرمایه

ترتیب مشاهده بدین .گیردآن سوسیالیسم شکل می

شکستن با درهم 6ها در روسیهکنیم که بلشویکمی

اند، سوسیالیسم را برپا نکرده« فئودالی»تزاریسِم 

گیری ممکن بود و برطبق این نظریه تنها یک نتیجه

داری ی جدید در روسیه سرمایهاین که جامعهآن 

ها اغلب تمایل دارند که جا که مارکسیستاز آن .بود
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رسد با نظر میبه« ناهنجار»چه را که آن

در یک ردیف قرار دهند، چنین « داریسرمایه»

توضیح که تر شد ـ کنشی قابلای آسانگیرینتیجه

 .آیدمار میشی ضعف بهپرداز نقطهاما برای یک نظریه

به بعد نویسندگان متأثر از  1970های ازسال

مائوییسم و شاگردان مارکسیستِ انگلیسی تونی 

 7.کردندداری )دولتی( دفاع میکلیف از تئوری سرمایه

های مائوییستی در منازعات بین چین ی نگرشریشه

تعمیق یافته  1960ی و روسیه نهفته بود که در دهه

ب کمونیست جمهوری خلق حز 1967از سال  .بود

داری در کرد که سرمایهچین از این مبنا حرکت می

اما تا اوایل  8.اتحاد شوروی دوباره احیا شده است

طول کشید تا روشنفکران  70ی های دههسال

کشورهای غربی این برداشت را مورد استفاده قرار 

اللفظی طور لغوی و تحتدهند، برداشتی که آن را به

گرفتند و از لحاظ تئوریک برایش دلیل و کار میبه

اثر « آمیزضدانقالب صلح»کتاب  .آوردندبرهان می

-81نام نیلس هولمبرگ )ی سوییسی بهنویسنده

منتشر و نسبتأ معروف  1974( که در سال 1902

در آن دورانی که شوروی هنوز  :شد، از این قرار بود

 سوسیالیستی بود )منظور تحت رهبری استالین( در

حزب گروهی بوروکرات النه کرده بود که همواره 

در نهایت استالین از به قدرت رسیدن  .شدتر میقوی

هنگامی که استالین در  .قطعی آنان جلوگیری کرد

ها مرد، دیگر هیچ چیزی جلودارتسلط آن 1953سال 

ها دستگاه دولت را به خدمت گرفتند تا با آن .نبود

ری را دوباره احیا داتری سرمایهآهنگ هرچه بیش

از کارگران مالکیت بر وسایل تولید سلب شد،  .کنند

طور مستقیم آنان مجبور شدند نیروی کار خود را به

های آنان نیز به ابزار اتحادیه .به دولت بفروشند

ی در نتیجه جامعه .داری جدید تبدیل شدندسرمایه

مقایسه با وجه قابلهیچشوروی پس از استالین به

ی کارگر از نیروی طبقه» :دوران استالین نبود شوروی

ی مسلط و تولید جدا شده و از این که دیگر طبقه

ی برنده باشد دست کشیده بود و دوباره به طبقهپیش

برطبق نظر  9«.کارگر مزدبگیر محض تبدیل شد

عنوان هولمبرگ شوروی پس از استالین تنها به

شود،  بندیتوانست خصلتداری دولتی میسرمایه

تمامی وسایل تولید در دست دولت قرار گرفته و 

وسایل تولید » :دوباره به سرمایه تبدیل شده بود

کار گرفته ی کارگر بههنگامی که برای استثمار طبقه

، در 10«شودوبیش به سرمایه تبدیل میشود، کم

های سؤال ی استداللی باید عالمتمقابل چنین شیوه

رگران فقط در دوران پس از اگر کا .بسیاری قرار داد



 
 

گرفتند، پس چرا از استالینیسم مورد استثمار قرار می

های پیش از آن استثمار وجود نظر هولمبرگ در سال

از لحاظ ساختاری روابط کاری  1930نداشته؟ پس از 

ها در تمامی این سال .ندرت تغییر کرده بودبه

ی ی اضافی تولید کردند که اجازهکارگران فرآورده

جدا از این، هر  .ی آنها را نداشتندگیری دربارهتصمیم

داری توان وجهِ استثمار سرمایهنوع استثماری را نمی

تاریخ اشکال متنوعی از استثمارغیر  .بندی کردخصلت

داری، سرواژ برده :دهدداری را به ما نشان میسرمایه

 .و غیره

های اقتصاددان فرانسوی شارل بتلهایم تئوری

تر از ارزیابی مراتب انتقادی( به1913ـ  2006)

مبانی اساسی  1970هولمبرگ است، او در سال 

نام اش را در یک اثر موجز و منسجم بهنظریه

 .توضیح داد« محاسبات اقتصادی و اشکال مالکیت»

کتاب چندجلدی )مبارزاتِ طبقاتی در اتحاد جماهیر 

بتلهایم  .شوروی( تدوین دیگری از این اثر است

آمیز یا بهتر همچون هولمبرگ از یک ضدانقالب صلح

برد که در اتحاد شوروی از یک کودتای دولتی نام می

اما او تالش کرد که این کودتا را  .انجام گرفته است

نظر بتلهایم به .بندی کندتری طبقهجانبهدر بستر همه

ی دهد که صحنهمارکسیسم این آموزش را به ما می»

های عمیق ی روند دگرگونیسیاست بستر خارج

گرفته در مناسبات بین طبقات را منعکس صورت

ی این فرایند است، کند، کودتا آخرین مرحلهمی

ی برا تالش( …) .فرایندی که قبأل شکل گرفته است

که تغییرات اجتماعی را با کودتا توضیح داد، آن

الیستی از تاریخ است و نه متناسب با نگرشی ایده

ی بتلهایم مشغله 11«.گرشی ماتریالیستیمتناسب با ن

های گذاری ذهنی حیلهاین نبود که با یک ارزش

تر های بورژوا را برمال کند بلکه او بیشبوروکرات

های عینی احیای قدرت کرد که ریشهتالش می

بورژوایی را در اتحاد شوروی روشن سازد، این امر 

بین  ی اول تمایز اساسیمستلزم آن بود که در درجه

داری را ی سرمایهی سوسیالیستی وجامعهجامعه

بتلهایم در اولین جلد کتاب مبارزات  .تبیین کرد

از  .به بررسی این تمایز پرداخت .ش .ج .طبقاتی در ا

داری نه این واقعیت که ترین نماِد سرمایهنظر او اصلی

مالکیت خصوصی بر وسایل تولید حاکم است بلکه 

عنوان ولید توسط بورژوازی بهانحصاری کردن وسایل ت

یک طبقه است )بدون توجه به شکل حقوقی این 

ی آن از هژمونی سیاسی و انحصار( که در نتیجه

و تنها فقط از این  .شودایدئولوژیک برخوردار می

ی داری، دیکتاتوریِ بورژوازی بر طبقهزاویه، سرمایه
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برعکس سوسیالیسم، دیکتاتوری کارگران  .کارگر است

تواند برقرار شود واین دیکتاتوری تنها زمانی می است

ی کارگر از طریِق انقالبی قدرت دولتی را که طبقه

رو سوسیالیسم باید در ازاین .کسب کرده باشد

ی اقتصادی بلکه از ی نخست نه از جنبهدرجه

تنها زمانی که  .یابی شودی سیاسی هویتجنبه

باشد، از ی کارگر قدرت دولتی را تصرف کرده طبقه

کن کردنِ فرهنگ و تعلیم و تربیت توانایی ریشه

در صورتی که این مبارزه  .بورژوایی برخوردار است

شکست بخورد یا این که به سرانجام قطعی نرسد، 

گیرد که قدرت دولتی را بورژوازی جدیدی شکل می

بخشی از این قشر  .دوباره در دست خواهد گرفت

کادرها و فعاالنی شکل  ی جدید بدواً از میانبرگزیده

که تمامی از آن جایی .گرفت که قبالً کمونیست بودند

آن کسانی که در سیستم تولید و بازتولید اجتماعی 

در جایگاهی همسان جایگاه بورژوازی قرار بگیرند، 

رغم دیکتاتوری پرولتاریا دوباره بورژوازی را بازتولید به

کارخانه  طور مثال وقتی صاحب قبلی یکبه .کنندمی

بمیرد و یا به زندان بیفتد، در صورتی که ساختار از 

باال به پایین فرایند تولید در این کارخانه همچنان 

مراتب که از ی باالی این سلسلهحفظ شود و افراد رده

گیری ای نیز برخوردارند، اختیارِ تصمیمامتیازات ویژه

 کننده درترتیب افراد رهبریهم داشته باشند، بدین

طبق  .ی بورژوازی هستنداین کارخانه بخشی از طبقه

ی کنندهنظر بتلهایم به همین طریق نقش رهبری

گویان پرولتاریا( در حزب کمونیست )در اصل سخن

 12.اتحاد شوروی خنثی شد

درستی درک ها فقط این خطر را بهکمونیست

ها برای مقابه با از این رو نیز در بسیج توده .نکردند

)کاری که بعدها  .انگاری کردندد سهلاین رون

( .ها در روند انقالب فرهنگی انجام دادندچینی

تر شد و با تدریج قدرت بورژوازی جدید بیشبه

و اواسط  1950ی اصالحات اقتصادی در اواخر دهه

داری در اتحاد شوروی به احیای سرمایه 1960ی دهه

بخش پایانی محاسبات  .سرانجام قطعی خود رسید

ی قتصادی و اشکال مالکیت در برگیرندها

توان آن را در سه های اقتصادی است که میاستدالل

 :ی زیر خالصه کردنکته

ـ به نظر بتلهایم اساس روابط تولید 

خصلت » :گیردها شکل میداری در کارخانهسرمایه

ی در خصوص در جامعهها )که بهداری کارخانهسرمایه

مومی مالک صنایع، طور عحال گذار، دولت به

ها و واحدهای تولیدی است( بر این مبنا کارخانه



 
 

استوار است که ساختارش سیمای یک جداسازی 

جدایی کارگران از وسایل  :گیرددوگانه را به خود می

ی مقابل آن، مالکیت کارخانه بر تولید )که نقطه

وسایل تولید یعنی در حقیقت در مالکیت سرپرسِت 

ها از یکدیگر ر کدام از کارخانهآن است( و جدایی ه

این جداسازی دو گانه نمادِ مرکزی  .در بین خودشان

 14«.داری استی تولید سرمایهشیوه

ها این جداسازی ـ بنابراین تا زمانی که کارخانه

دارند، دارای ساختاری دوگانه را پابرجا نگاه می

برند و داری هستند، روابط بازار را پیش میسرمایه

 .آورندوجود میدر مقابل اقتصاد با برنامه بهقطبی 

برای بتلهایم این مسأله محرز بود که حداکثر از زمان 

های شوروی از ـ هنگامی که کارخانه1965های رفرم

خودگردانی فزایندهای برخوردار شدند ـ مبارزه بین 

داری به نفع دومی قطعیت سوسیالیسم و سرمایه

های ده بود که ارگانموعد آن رسی 1965 .یافته بود

را « آزادی»ها  این کننده، به کارخانهریزیبرنامه

طور رسمی یا غیر رسمی که تغییری در بدهند )به

« شانیهابرنامه»دهد( که محور اصل موضوع نمی

دیگر برنامه در مورد  .راخودشان تعیین کنند

کرد، بلکه مدیریت گیری نمیگذاری تصمیمسرمایه

رو برنامه ازاین .گیرنده بودود تصمیمهر کارخانه خ

تر فقط عنصر دیگرنه یک برنامه بلکه بیش

 .ی روابط بازار بودکنندههمراهی

هنگامی که نه برنامه بلکه بازار تسلط دارد، 

ی شود و طبقهقانون ارزش قدیمی دوباره برقرار می

کارگر دیگر قدرت را در دست ندارد و برنامه دیگر 

ی واقعی است و به موازات یک برنامه ای ازفقط سایه

ی داران بر عهدهها عملکرد سرمایهآن که در کارخانه

های برنامه نیز گیرد، در ارگانمدیریت قرار می

 15.کندبورژوازی دولتی النه می

عنوان یک بندی اتحاد شوروی بهخصلت

داری رقابتی را بعدها مائوییست سیستم سرمایه

(، تکامل 1947ژ اشپیر )متولد قدیمی فرانسوی، ژاگو

ی افکاری بود که چندین سال های او ادامهایده .داد

قبل اسکارالنگه، اقتصاددان لهستانی، بیان کرده و 

مبنی بر این بود که اقتصاد اتحاد شوروی یک 

عنوان را به .ش.ج.اشپیر ا 16.است« اقتصاد جنگی»

ت طور دائمی در موقعیداری که بهای سرمایهجامعه

اقتصاد »او در  .کردبرد ارزیابی میسر میاضطراری به

ترین منتشر شد و مهم1990که در سال « شدهبسیج

آید، این فرضیه شمار میاثر او در مورد این موضوع به

ای گر کارخانهتوانست نمایشرا که اقتصاد شوروی می
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آسا باشد رد کرد، به نظر او بیش از هر چیزی غول

شوروی، اقتصاد جنگی دائمی بود که در اقتصاد اتحاد 

آن دولت از طریق تضمین خرید تولیدات، اقتصاد و 

« اقتصاد بسیج شده»این  .کردکشاورزی را هدایت می

های قبل از یعنی در سال 1915/1916قبأل در 

وجود آمده بود و پس از آن بدون انقالب اکتبر به

توجه به تغییرات عمیق سیاسی متفاوت و اشکال 

پابرجا  1980ی متفاوتی که پیدا کرد، تا پایان دهه

 17.باقی ماند

از آن جایی که دولت تولیدات را با قیمت ثابت 

خرید، از نظر اشپیر این سیستم از شده میو تضمین

« داری متعارفسرمایه»دینامیسم دیگری نسبت به 

کردند ها تالش میهر یک از کارخانه .برخوردار بود

ی را از طریق باالبردن بازده تولید به حداکثر سودآور

کردند ها سعی میاگر چه کارخانه .دست بیاورند

تری را با نیروی کار و وسایل تولید هرچه بیش

دست آورند، رقابت نه در ترین قیمت ممکن بهنازل

ی خرید صورت ی فروش بلکه در عرصهعرصه

 بایستی بیش از اینها نمیاگر سود کارخانه .گرفتمی

عنوان ابزار کنترل واقعی عملکرد میداشت پس به

ها مستلزم بکارگیری تدابیر دیگری کنترل کارخانه

« طور متعارفبه»در صورتی که گردش سرمایه  18.بود

این امر اما  19کرددر بطن این سیستم تکامل پیدا می

در درازمدت به بحرانِ عمومیِ اقتصادِ بسیج شده 

از  1980ی تصاد در دههترتیب اقبدین .میانجامید

طریق پروستریکا و گالسنوست از حالت بسیجی 

درآمد تا بتواند اقدامات عملی تخصصی را دوباره به 

 20.کار بگیرد

های تئوریک و تجربی بتلهایم و اشپیر و بررسی

های هولمبرگ قابل استناد همچنین فرضیه

ی داری بودن یک جامعهزیرا سرمایه 21.نیستند

توان ز منظر مارکسیستی هنگامی میمشخص را ا

اثبات کرد که نشان داده شود این جامعه تحت انقیاد 

 .قانون ارزش :قانون اصلی گردش سرمایه قرار دارد

ی طور کلی با نپرداختن به مسألهبتلهایم و اشپیر به

شان ها و روابطی تولید و محوری کردن کارخانهشیوه

از  .ه طفره رفتندبا یکدیگر از پرداختن به این نکت

ترین جزییات مورد منظر تحقیقی همه چیز تا کوچک

بررسی قرار گرفت، اما بدون یک تجزیه و تحلیل 

معلول )تعیین تولید توسط کارفرما( با علت  :ترعمیق

این برش هنری  .داری( همسان گرفته شد)سرمایه

ها در اتحاد شود که کارخانهطور همزمان مدعی میبه

کدیگر مجزا بوده، و ـ یا به بیانی دیگر ـ شوروی از ی

اما  .ای بازاری در مقابل یکدیگر قرار دارنددر رابطه



 
 

حتی پس از  .این ادعا در تقابل با واقعیت قرار دارد

طور ها بهبه بعد، کارخانه 1965های های سالرفرم

ی ها، دستمزدها و نحوهتوانستند قیمتمجزا نمی

یر آن را مستقأل تعیین شان و نظاتولید محصوالت

وسایل تولید خصلت کاالیی نداشته و  .کنند

طور آزاد خرید و فروش شوند و توانستند بهنمی

داری در گردش قرار ی سرمایهترتیب به شیوهبدین

ها بدین مفهوم نبودند که سود این رفرم .بگیرند

ی رشد اقتصادی است و رقابت برندهنیروی پیش

 .داری کلمه وجود نداشتایهواقعی به مفهوم سرم

عالوه بر این همان سؤالی را که ما در مقابل 

هولمبرگ قرار دادیم برای بتلهایم و اسپیر نیز مطرح 

ی استالینیستی تفاوت اساسی بین دوره :شودمی

داری( )سوسیالیستی( و پسااستالینیستی )سرمایه

توان این مطلب را مورد چیست؟ با چه معیاری می

ر داد که چه تغییرِ فاحشی صورت گرفته سنجش قرا

توان به این نتیجه رسید که دولت است؟ از کجا می

ی کارگر است یا این که در دست در دست طبقه

مأموران حزبی یا مدیران قرار دارد؟ بتلهایم بر این 

عقیده بود که بر اساس خط سیاسی که دنبال 

ین به بنابرا .گیری رسیدتوان به این نتیجهشود میمی

کردند طور که منتقدانش مطرح مینظر بتلهایم همان

ی ، برای تشخیص این که آیا طبقه«هیچ معیاری»

کارگر در رأس قدرت قرار دارد یا نه، به غیر از این که 

شود، موجود سیاست توسط رژیم وحزب تعیین می

ی کارگر در این ارزیابی آشکارا نقش ، طبقه22«نبود

ی کارگر بدون هیچ طبقه .ردکبارزی را ایفا نمی

داری دهد که یک سیستم سرمایهمقاومتی اجازه می

 .مجدداً احیا شود

که  1917ـ  2000ما در تئوری تونی کلیف )

ی نام حقیقیش یال گلوگ اشتاین است( شیوه

 1948در سال  .کنیمپرداختِ جدیدی را مشاهده می

ی او این تئوری را در کتاِب خصلتِ روسیه

نظر کلیف بوروکراسی به 23.سیتی مطرح کرداستالین

 .به بورژوازی تغییر شکل داد 1930روسیه تقریباً در 

از این زمان به بعد تمام سعی بر این بود که انباشت 

شدن به هر قیمتی به پیش برده شود سرمایه وصنعتی

ی ـ یکی از نمادهای جانبی آن افزایش فزاینده

تی رشد یافته، برای داری دولسرمایه .پرولتاریا بود

داری ی تکاملی باالتر از سرمایهکلیف معرف مرحله

ای ترین درجهنهایی»عنوان را به .ش.ج.او ا .غربی بود

تواند رشد ی تئوریک میداری از جنبهکه سرمایه

ی گذار به سوسیالیسم یک مرحله»عنوان و به« کند

این  24.کردبندی میخصلت« با انقالب سوسیالیستی
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و  .داری دولتی یک سیستم فراگیر برپا کردرمایهس

ها چه که بتلهایم مدعی شد کارخانهبرخالف آن

نتوانستند یک واحد اقتصادی مستقل را بنا کنند، 

 اگر …ی کالن شوروی شدندبلکه بخشی از سرمایه

ی بزرگ ی یک کارخانهشورو اتحاد واقعأ که

یک  یبود، تقسیم کار در محدودهداری میسرمایه

ای، با تقسیم طور مرحلهبایستی فقط بهکارخانه می

در رأس این  .ها متمایز باشدکار بین کارخانه

داران )رأس بوروکراسی( ها جمعی از سرمایهکارخانه

شان بر آن بود که قرار داشتند که طبیعتاً سعی

ها را تا حد ممکن بر طبق برنامه هدایت کارخانه

ها و های چندساله، رفرمترتیب برنامهبدین .کنند

اگر از  .دیگر ابزارهای اقتصادی ضروری شده بودند

طور ی داخلی به اتحاد شوروی بپردازیم، بهجنبه

ای را ارائه مآبانهی دیکتاتوریاقتصاد با برنامه« ساده»

داری، های سرمایهتنها در ارتباط با دیگر کارخانه .کرد

ی کارخانه»شد که یعنی در بازار جهانی روشن می

سرمایه  .داری استای سرمایهکارخانه« اتحاد شوروی

در اتحاد شوروی از طریق رقابت با خارج شکل 

 .گرفتمی

ها این تئوری کلیف مشکلی برای مارکسیست 

فقط به میزان بسیار  .ش .ج.ا :آورد وجود میبه

حتی  .زدمحدودی در بازار جهانی دست به رقابت می

سم با دورانی مواجه هستیم که در در تاریخ استالینی

رو ازاین .طور کامل هیچ چیزی صادر نشدآن تقریباً به

نظر شود که آیا منطقی بهاین سؤال مطرح می

« کاپیتال»ی دولت شوروی را رسد که سرمایهمی

عنوان در نقد اقتصاد سیاسی مارکس، رقابت به .نامید

ستقیم طور ممعیار اساسی برای توصیف سرمایه که به

کلیف  25.شود، معنا دارداز قانون ارزش منتج می

سعی کرد این تضاد موجود را از این طریق این ادعا 

و  .ش .ج.ی رقابتی بین اخنثی کند که مسابقه

ی جهان نه از طریق کاالها بلکه از طریق باقیمانده

 .شودهای مصرفی در قالب تسلیحات انجام میارزش

لیحاتی قالبی بود که در ی تسبه نظر کلیف مسابقه

ی غربی ی شوروی و سرمایهآن رقابت بین سرمایه

المللی که رقابت بیناز آن جایی» :گرفتشکل می

گیرد، قانون ارزش عمأل خود میعمدتأ شکل نظامی به

عنوان تالش برای ی مقابل خود و بهخود را در نقطه

روشن 26«.دهدهای مصرفی نشان میکسب ارزش

ی ی تعیین کنندهیف در اینجا نکتهاست که کل

هر  .آموزش مارکسیستی ارزش را زیر پا گذاشت

اش را از طریق خواهد ارزش تولید شدهای میسرمایه

فروش محصوالت خود محقق کند و هنگامی که 



 
 

کاالهای تولید شده فقط برای به رخ کشیدن یا 

روند، مثل بخش تسلیحاتی، دیگر کار مینابودی به

 .پذیر نیسترد امکاناین رویک

زوال اتحاد شوروی برای تونی کلیف و 

شان را الزامی ی استداللهمرزمانش تغییر در نحوه

ها یک مرحله باالتر قرار ی عزیمت آننقطه .کرده بود

داری مبتنی بر داری دولتی از سرمایهدادن سرمایه

تا حد  1940ی مالکیت خصوصی بود که دردهه

چرا که اقتصاد شوروی از  معینی نیز موجه بود،

اما  .رسیدتر به نظر میاقتصاد کشورهای غربی خالق

هنگامی که آشکار شد که اقتصاد شوروی در یک 

بست ساختاری گیر کرده است، برای کلیف و بن

همرزمانش این مهم دلیلی برای برخوردی انتقادی به 

توانستند سختی میها در ابتدا بهآن .شان نبودنظرات

به یک « بازگشت»داری دولتی و اشی سرمایهفروپ

داری مبتنی بر یعنی سرمایه« ترپایین»ی مرحله

اما هنگامی که  .اقتصاد خصوصی را تصور کنند

های سیستم اقتصاد اتحاد شوروی نهایتأ در سال

فروپاشید، همرزم کلیف، کریس هارمن  91/1985

« یساده»ی بحران منزلهاین دگرگونی اساسی را به

داری ارزیابی کرد، که بوروکراسی را انباشت سرمایه

 27.ی برخوردش را تغییر دهدمجبور کرده که شیوه

ی محوری تئوری کلیف )اتحاد شوروی اما ایده

داری( حفظ ی بسیار بزرگ سرمایهعنوان مؤسسهبه

 .شد

هیچ یک  :گیری ما صراحتأ چنین استنتیجه

تصادی هایی که اقتصاد شوروی را اقاز تئوری

اگر  .تکیه نیستندکنند قابلداری قلمداد میسرمایه

های شوروی به همچون بتلهایم گفته شود که کارخانه

های متعددند، ازلحاظ شکل منفرد همسان سرمایه

تئوریک دچار تنگنا شده و مجبور به تحریف واقعیت 

اگر برخالف وی، مانند کلیف ادعا شود که  .شوندمی

ی واحدی است، تش سرمایهاتحاد شوروی در کلی

 .اساس قانون ارزش مارکس را باید کنار گذاشت

 کلکتیویسم بوروکراتیک

به طور  1939برونو ریسی ایتالیایی در سال 

ی ای را مطرح کرد که بر اساس آن شیوهمفصل ایده

ی مسلط در عنوان یک طبقهتولید و بوروکراسی به

اتحاد شوروی شکل گرفت که توسط مارکس 

ریسی سعی کرد در کتابش  28.بینی نشده بودپیش

 29ر  .که با امضای برونو« شدن جهانبوروکراتیزه»

منتشر شد، تحوالت جهانی آن زمان را که با سرعت 

ای در جریان بود )عملکرد ضدانقالبی فزاینده
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ها در شوروی و اسپانیا، پیشروی استالینیست

در آمریکا(، خطر  New Deal «نیودیل»فاشیسم، 

جنگ را با این فرضیه توضیح بدهد که بین 

داری و سوسیالیسم یک دوران تاریخی سرمایه

کلکتیویسم »درازمدت موجود است که او آن را 

این سیستم نوین اکنون در  .نامید« بوروکراتیک

شوروی، ایتالیا، آلمان، ژاپن و در پارهای کشورهای 

از نظر ریسی مشخصاِت  .کوچک مستقر شده است

 :آیندشمار میوصیات این سیستم بهزیر خص

بوروکراسی دولتی مالکِ کلِ وسایل تولید و 

این دولت برعکسِ بورژوازی که  .ثروت اجتماعی است

ی مسلِط از استثمارگرانِ مجزا تشکیل شده یک طبقه

ای است که استثمار به گونه» :کلکتیو است که در آن

ثمار استثمارکنندگان منفرد و مجزا وارد قلمرو است

 30«.شوندطبقه می

از منظرِ تاریخِ جهانی کلکتیویسم بوروکراتیک، 

دوران گذار از استثمار فردی به استثمار جمعی، 

ی بدون طبقه بازتاب دورانِ گذار اولیه از یک جامعه

بوروکراتیسم کلکتیو  .ی طبقاتی استبه جامعه

ی تولیِد واقعاً ی مقدمِ بر شیوهی بالواسطهمرحله

طور که اولین سوسیالیسم( است، همانجمعی )

« کمونیسم بدوی»جوامع طبقاتی جانشین مستقیم 

 .بودند

ی در کلکتیویسم بوروکراتیک استثمار وظیفه

دستگاهِ دولت است که همزمان فرودستی را 

بنابراین قدرت سیاسی و  .کندسازماندهی می

 .انداقتصادی با یکدیگر ادغام شده

داران خریداری مایهنیروی کار دیگر توسط سر

سقف  .شودنشده بلکه توسط دولت، انحصاری می

شود، یعنی رأس دستمزد توسط برنامه تعیین می

از این رو نادرست است که کارگران را  .بوروکراسی

جدا از  :قلمداد کرد )به تعبیر مارکس« رها»هنوز 

این  .وسایل تولید و جدا از وابستگی شخصی(

ان بردگان بودند، اما با کارگران بیش از پیش همس

توانستند کارگران روسی می :یک تفاوت اساسی

خدمات جنگی انجام دهند ـ امتیازی که به بردگان 

 .عهد عتیق اعطا نشده بود

طور که بارها اشاره شد تئوری ریسی از همان

او از یک طرف  .خصلتی دوگانه برخورداراست

عنوان هی تاریخی بکلکتیویسم بوروکراتیک را از جنبه

داری و از طرف دیگر ی تولیدی باالتر از سرمایهشیوه

«( کار بردگان)»تر ی تولید پایینعنوان یک شیوهبه



 
 

رسد که ریسی به این به نظر می .کندبندی میخصلت

گی گی واقف بوده، اما نتوانست از این دوگانهدوگانه

هیتلر، استالین و  :او این بود« حلراه» .خالص شود

رهبران کلکتیویسم بوروکراتیک در درازمدت  دیگر

شان را مورد ارزیابی قرار افتادگی جوامععوامل عقب

خود این  .داده و به مبارزه با آن برخواهند خاست

شان راضی هایاز رژیم« از صمیم قلب»رهبران 

دنیای نوینی که ما آرزویش را داریم این » .نبودند

که پس از این 31«.ردزندانیان کبیر را نیز رها خواهد ک

تئوری ریسی حدود بیست سال تمام به فراموشی 

سپرده شده بود )چون که کتابش نیز در هیچ کجا 

میلووان  1950ی دسترس نبود( در اواخر دههقابل

( دگراندیش یوگوسالو در کتاب 1911ـ 95جیالس )

او در کتابش  .دوباره به او اشاره کرد« ی جدیدطبقه»

کلکتیوِ مسلِط نوین سخن به میان ی نیز از طبقه

آورده، اگرچه منحصرأ فقط اروپای شرقی مد نظر قرار 

ی با وجود این، در اواخر دهه .گرفته شده است

های کلکتیویسم بوروکراتیک در ، نظریه1960

در سال  .های مارکسیستی جانی دوباره گرفتجمع

بخشی از کتاب جهان بوروکراتیزه شده بار  1967

( و 1941انتونیو کارلو )متولد  .شر شددیگر منت

طور ( تقریباً به1940اومبرتو ملوتی ایتالیایی )متولد 

هایی را تکامل بخشیدند که همزمان تئوری

گیری انتقادی نسبت به اسلوب فکری ریسی موضع

 .داشتند

کارلو برخالف ریسی عقیده نداشت که اردوگاه 

مچنین او ه .پیوسته استهمها منسجم و بهبوروکرات

ی جانبهدر کلکتیویسم بوروکراتیک گرایش همه

اش ی تحقیقیاو در رساله .دیدتاریخی را نمی

که در سال  33(.ش .ج.)خصلت اقتصاد اجتماعی ا

های ی اول به پیش زمینهمنتشر شد، در درجه 1971

پردازد که در های درونی میپیدایش و تناقض

ی هسته .تگرفته اس ی طبقاتی نوین شکلجامعه

ی کلکتیو ـ بوروکراتیک مرکزی این نگرش، جامعه

توانست در کشورهایی شکل بگیرد که بود که تنها می

 .در آنها نیروهای مولده از رشد نازلی برخوردار هستند

اگر چه شاید بتوان سیستم کشورهایی را که از رشد 

باالتری برخوردار هستند بر این کشورها تحمیل کرد 

شرقی و چکسلواکی پس از پایان جنگ(  )نظیر آلمان

های جدی اما این امر در مدت کوتاهی به بحران

های برنامه .گرددناپذیری منجر میاجتناب

های اجتماعی بوروکراتیک تنها فقط در بافت

آمیز است که از تکامل کافی برخوردار موفقیت

ی بوروکراتیک به محض آنکه اما برنامه .نیستند
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تر شوند و به سطحی برسند متکامل نیروهای مولده

داری کنونی قابل مقایسه که با سطح تکامل سرمایه

به نظر کارلو، این رویکرد  .باشد، دیگر کارکردی ندارد

شمار  .اثبات شده است .ش.ج.طرز بارزی در ابه

ریزی بوروکراتیک )در اولین عواملی که در آغاز برنامه

توجه قرار  بایستی موردی پنج ساله( میبرنامه

اما شرایط و مختصات  .گرفتند بسیار ناچیز بودمی

ی رشد نیروهای مولده واسطهبسیار گستردهای که به

وجود آمده ی پنچ سال اول بهی محقق شدهدر برنامه

 .ای مواجه کردریزان را با مشکالت عدیدهبود، برنامه

ی یک کشور شدن با برنامهدر صورتی که صنعتی»

مدتاً کشاورزی است نیز آگاهانه و فقط به فقیر که ع

ای از محصوالت صنعتی آن هم در تولید محدود پاره

بخش بسیار ابتدایی اختصاص داده شده باشد، 

ها در مسیر بالفاصله پس از برداشتن اولین قدم

بندی و ی طبقهای در عرصهتکامل با مشکالت عدیده

نگهداری ونقل، مراقبت، ویژه در بخش حملتوسعه، به

تمامی ساختار اقتصادی  34«.شودو توزیع مواجه می

به دلیل تحققِ زودرس اهداف منظورشده در برنامه، 

بدین ترتیب معلوم » .شدتر میبیش از بیش پیچیده

ی معینی از اقتصاد با برنامه، است که چرا در مرحله

ی محاسبات اقتصادی مشکالتی زیادی در حوزه

داختن به معضالت مربوط به آیند که پروجود میبه

به  35«.گیرندمحاسبه و تخمین در اولویت قرار می

های درونی اقتصادِ همان نسبتی که کشمکش

یابند به همان نسبت نیز بوروکراتیک گسترش می

ی اول در درجه .شودبرنامه به آنارشیسم کشیده می

در همین شکل ویژه، تضاد بین نیروهای مولد و 

ر بوروکراسی کلکتیو به چشم مناسبات تولید د

به نظر کارلو وقتی که سیستم به این  .خوردمی

مرحله رسیده باشد از لحاظ تئوریک برای بیرون 

یا » :آمدن از بحران فقط دو امکان وجود دارد

ی تولیِد مبتنی بر اقتصاد بازار که در بازگشت به شیوه

ریزی آن معضالتِ مربوط به محاسبه در برنامه

رود ـ یا خودی از بین میطور خودبهیک بهبوروکرات

 36«.ی واقعاً سوسیالیستییک اقتصاد با برنامه

طور که اشاره شد، اگر چه کلکتیویسم همان

خودی )از درون( در بوروکراتیک به طور خودبه

تواند کشورهایی که از رشد نازلی برخوردارند، می

تیک شکل بگیرد، اما به نظر کارلو کلکتیویسم بوروکرا

برای آنکه یک  .ناپذیر نیستاندازی اجتنابچشم

کشور مستقأل بتواند به بوروکراسی کلکتیو گذار کند 

های شرطبایستی ـ عالوه بر سطح نازل تکامل ـ پیش

 .دیگری نیز داشته باشد



 
 

دستگاه بوروکراسی بایستی از تمام طبقات 

اجتماعی دیگر مستقل باشد مانند روندی که در 

که )به دلیل پس از آن .صورت گرفت اتحاد شوروی

جنگ داخلی و غیره( پیشرفت انقالب سوسیالیستی 

راکد ماند، از یک طرف بورژوازی ملی، توانِ آن را 

ی خود را دوباره برقرارکند ـ با بهتر نداشت که سلطه

بگوییم ـ دوباره احیا کند و از طرف دیگر طبقات زیر 

انداز چشمقدر قوی نبودند که بتوانند سلطه آن

 .سوسیالیستی را پیش ببرند

در این شرایط امپریالیسم نباید موفق شود که 

به  .گذار به کلکتیویسم بوروکراتیک را عقیم بگذارد

های انقالبی بایستی آنقدر همین نسبت نیز جنبش

ضعیف باشند تا نتوانند جلوی بورژوازی در حال 

 .پیشرفت را بگیرند

مارکس و »نام اومبرتو ملوتی در کتابش به

منتشر شد بر تناقضات  1972که در « جهان سوم

ی کلتیویسم بوروکراتیک درونی تحلیل کارلو درباره

ی پیدایش ی زمینهاما او درباره .مهر تأیید زد

 .کردکلکتیویسم بوروکراتیک به شکل دیگری فکر می

ملوتی از متمایزکردن کشورها به رشدیافته و 

فقیر، که توسط کارلو انجام  رشدنیافته، به ثروتمند و

گرفت انتقاده کرده و آن را کامالً غیرمارکسیستی می

ی که تأکید اصلی بر شیوهکرد، مگر اینارزیابی می

ی مهمی که اساساً کارلو به مسلط تولید باشد ـ نکته

ی عنوان فرضیهپیشنهاد ملوتی به .آن نپرداخته بود

سم گذار به کلکتیوی»جایگزین این بود که 

بوروکراتیک منحصر به رشد در کشورهایی است که 

ی تولید آسیایی یا نیمه آسیایی دارند و از شیوه

ی تولید تأثیرعمیق بیرونی یا درازمدت شیوه

اما منظور او فقط  37«.اندداری جدا ماندهسرمایه

روسیه، چین، مغولستان و کشورهای مشابه نبود، 

ی فقدان اسطهوبلکه در مقیاس بسیار محدودتر )به

داری( کشورهایی نیز مانند مصر، تأثیر سرمایه

 .ماداگاسکار و ایران نیز مد نظر او بودند

( 1936جون فانتهام و موشه ماخوور )متولد 

حوادث »نام شان بهاصولی را در کتابِ تحقیقی

بندی کردند که صورت« ی یک سدهغیرمنتظره

ملوتی  های بسیار زیادی با کارهای کارلو وشباهت

ی حرکت آنان این بود که رژیم نقطه .دارد

نامیدند(، می« دولت کلکتیو»بوروکراتیک )که آنان 

در تمام جهان خود را گسترش نداده بلکه محدود »

در  .های بسیار خاص استبه یک کشور با ویژگی

های ی جهان دولتهای رشدنیافتهحالی که در بخش
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فتند، متقابأل گرکلکتیو یکی پس از دیگری شکل می

داری عمأل از کلکتیویسِم ی سرمایهجهان پیشرفته

آنها منطبق با این  38«.دولتی مصون باقی ماند

شان، این فرضیه را مطرح کردند که ی نگرششیوه

دولت کلکتیو فقط در جوامعی شکل گرفته است که 

داری در آنها غیر ممکن بوده سرمایه« متعارف»رشد 

وسیالیستی )که مشکالت این و یک انقالب جهانی س

توانست کشورها را با برنامه و کار مشترک جهانی می

دولت کلکتیو  .حل کند( در دستورکار قرار نداشت

نه بدیلی در مقیاس جهانی در مقابل سوسیالیسم و »

، بلکه «داری و سوسیالیسمنه حد واسطی بین سرمایه

بود داری عیار سرمایهبدیلی در مقابل راه رشد تمام»

فانتهام و  39«.که برای این کشورها مسدود شده بود

به »کنند که ی تولیدی صحبت میماخوور از شیوه

گیرد و با این مضمون شکل می« داریموازات سرمایه

نیروهای »که دولت کلکتیو این عملکرد را دارد که 

ی صنعتی را در این مولد را تکامل بخشد و یک شبکه

داری قادر چرا که دیگر سرمایهکشورها بوجود بیاورد، 

نیست رسالتش را در عصری پیش ببرد که 

داری رو به زوال است و انقالب سوسیالیستی سرمایه

هدف  40«.جهانی نیز هنوز به وقوع نپیوسته است

ی دولتی کلکتیو رشد سازمان مرکزی تولید در جامعه

وسایل تولید )در شکل ارزش مصرف  .تولید است

نباشت شده، بوروکراسی به دالیلی طور دایمی ابه

متفاوت ولی با هم مرتبط با یک چنین اهدافی هویت 

 :یابدمی

شدن در خدمت توجیه هستی یک صنعتی

گیرد که بوروکراسی آن را هدایت سیستم قرار می

 .کندمی

بوروکراسی برای بازتولید قدرتش تالش 

کند که ابزار اصلی قدرتش را به کار گیرد، یعنی می

شده تولید را که به انباشت ذخیرهبخشی از اضافهآن 

شود، هر چه این اضافه و باعث افزایش تولید می

تر باشد به همان نسبت نیز انباشتِ ذخیره شده بیش

تری برخوردار است و بوروکراسی از قدرت بیش

 .تر استموفق

داری پیرامونی به گسترش فشار سرمایه

منجر شد که اجباری بخش نظامی دستگاه دولتی 

را « افزارسخت»این امر خود موجبات افزایش تولید 

 .فراهم کرد

فانت هام و ماخوور با توجه به عوامل یادشده، 

ی عنوان طبقهکه بتوانند بورکراسی را بهبرای آن



 
 

ی محوری را طرح بندی کنند سه نکتهحاکم خصلت

بوروکراسی از استحکام برخوردار بوده و در  :کردند

عیت قرار دارد که خود را بازتولید کند، از این موق

ی کارگر را سرکوب جایی که بوروکراسی، طبقهآن

کند بایستی براساس ـ قانون تقارن ـ خود نیز یک می

طبقه باشد، و بوروکراسی دستگاه ِدولتی، فرایند تولید 

فانت  .ی خود داردتولیدِ اجتماعی را زیر سلطهو اضافه

کنند که تبین وسیعتری از یهام و ماخوور تأکید م

طبقه » :اندمفهوم طبقه را در این مورد بکار برده

مطلب این نیست که هر  .مفهومی فرا تاریخی نیست

ی تولیدی فقط، طبقات مختص به خودش را شیوه

های تولیدی مفهوم طبقه در شیوه .شناسدمی

بوروکراسی شاید آنطور که ما  .مختلف، متفاوت است

بریم یک داری به کار میدر سرمایه این مفهوم را

تواند یک طبقه نباشد، اما با این وجود بوروکراسی می

 41«.طبقه در مفهوم منطبق با دولتِ کلکتیو باشد

در اثنای فروپاشی اتحاد شوروی روبرت برنر 

( اقتصاددان و تاریخ نگار، با تئوری 1941)متولد 

او  .مختص به خود در این مباحثات ایفای نقش کرد

پیرامون این مسأله ـ درک کاماًل متفاوتی در مقایسه 

با نمایندگان کلکتیویسم بوروکراتیک داشت که از 

که یک آنان نام برده شد ـ اتحاد شوروی بیش از آن

ی داری باشد، یک جامعهی پساسرمایهجامعه

ی تمام تالش طبقه .داری ارزیابی شدپیشاسرمایه

راتیک در این است که داری بوروکمسلط غیر سرمایه

تولید اجتماعی را به حداکثر خود برساند، کل اضافه

تر باشد به همان تولید بیشچرا که هر قدر اضافه

تواند اهدافش را )حال ی مسلط مینسبت هم طبقه

 .تر محقق کندچه که هستند( راحتاین اهداف هر آن

یافتن به حداکثر تولید مجبور بوروکراسی برای دست

از  .از توان کار یکایک کارگران استفاده کنداست 

کند میزان تولید را جایی که بوروکراسی تالش میآن

ای از به حداکثر ممکن ارتقا دهد، ارتش ذخیره

گیری این امر موجب شکل .بیکاران نیز وجود ندارد

از  .شودپیوند معینی بین کارگران با وسایل تولید می

موجود نیست، نیروی کار جایی که بازار کار واقعی آن

 .نیز کاال نیست

اصطالح ی بهی این جامعهنیروی محرکه

شود و داری پیرامونی گرفته میفئودالی از سرمایه

تولید را مجددأ کند که اضافهگران را وادار میسلطه

جایی که از یک از آن .گذاری و انباشت کنندسرمایه

شان رانها( و مدیطرف، واحدهای تولیدی )کارخانه

گویی نوگرایانه و مولد به تقاضای ای برای پاسخانگیزه

جایی که نیرومند خرید نداشتند و از طرف دیگر از آن
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گیرنده نبودند و کارگران در مورد تولید اضافی تصمیم

توانستند بشوند، این فرایند انباشت بیکار نیز نمی

تا  .طورهمزمان از لحاظ ساختاری دچار اختالل بودبه

ی معینی نیز توانستند رشد مادی را با فرستادن دوره

اما  .ها محقق سازنداجباری کشاورزان به کارخانه

از آن پس اگر چه  .امکان این رشد مادی محدود بود

ها ی کارخانهرژیم، به تکامل تکنولوژیک نو در حوزه

وابسته بود، اما چون امکان نوآوری در این سیستم 

از  .رفتد بسیار آرام پیش میمحدود بود، این فراین

ی سیاسی و چه در جایی که رقابت چه در عرصهآن

شد و طور همزمان پیش برده میی نظامی بهعرصه

ی این رقابت در نهایت تابعی از مولدبودن نتیجه

چون این  .ناپذیر بودنداقتصاد بود، اصالحات اجتناب

اصالحات ثمربخش نبودند، تنها بدیل ممکن 

 42.اری یا سوسیالیسم دموکراتیک بوددسرمایه

برنر برای اقتصاد شوروی یعنی برای شیوی 

اما  .کردبینی میی پیشتولید نوین عمر بسیار کوتاه

ی پرداختش به این پدیده هیچ او با توجه به نحوه

 .نگرش جدیدی در منطقِ تکامل تاریخی عرضه نکرد

 ما در چهل سال اول حیات اتحاد جماهیر شوروی با

توان آن را رشد سریع اقتصادی مواجه هستیم که نمی

ی شوروی از جامعه« اصطالح فئودالیبه»با تفسیر 

 43.توضیح داد

ی مفهوم مایهمسأله این است که درون

در تئوری کلکتیویسم بوروکراتیک چیست؟ « طبقه»

اتفاقی نبود که فانت هام و ماخوور )برخالف کارلو و 

ی طبقه»د در مفهوم خواستنملوتی( رسماً می

آنان از این واقعیت  .وجود بیاورندتعدیل به« مسلط

آگاه بودند که پذیرش کلکتیویسم بوروکراتیک در 

 .تضاد با مارکسیسم سنتی قرار دارد

های مرکزی در مارکسیسم یکی از اندیشه

آمیزی منافع ی درهمدانیم دربارهطور که میهمان

تصادی ـ اجتماعی ی مسلط با منطقِ سیستم اقطبقه

داری را برای دفاع از مثاًل بورژوازی، سرمایه .است

های مسلم است که بحران .اش تکامل بخشیدمنافع

گیرند )چرا که این سیستم اقتصادی شکل می

ها از لحاظ برنامه دارد( اگرچه این بحرانعملکردی بی

ی کارگر نظم زمانی محدودند ـ و در صورتی که طبقه

اش تقویت ا بپذیرد، سیستم را در کلیتبورژوایی ر

جایی که برعکس در اتحاد شوروی از آن .کندمی

بوروکراسی تنها به دنبال تحقق منافع خودش بود، 

یکی از  .سیستم اقتصادی ـ اجتماعی مختل شد



 
 

های اتحاد شوروی در عدم امکان ترین مشخصهمهم

آمیزش منافع مادی بوروکراسی با رشد اقتصادی 

 .های اقتصاد با برنامه بودو نیازمندیمطلوب 

ی مسلط قلمداد عنوان طبقهاگر بوروکراسی به

رسیم که ما برای اولین بار در شود، به این نتیجه می

ی مسلط سروکار داریم که قبل از تاریخ با یک طبقه

عنوان یک طبقه موجودیت که به قدرت برسد بهآن

مسلط نوین ی که این طبقهیعنی این .نداشته است

وجود آمده و تنها پس پس از انقالب اکتبر از هیچ به

 .از رسیدن به قدرت به یک طبقه تبدیل شده است

طور قطع در تضاد کامل با نگرش این مطلب به

توانند طبقات و توازن ها میانقالب .مارکسیستی است

توانند طبقات قوای بین طبقات را تغییر دهند اما نمی

 .ینندرا از نو بیافر

ی مطلب قبلی که در باال توضیح داده در زمینه

بوروکراسی  :ی دیگری نیز پرداختشد، باید به مسأله

ی مسلط باشد که تواند یک طبقهتنها زمانی می

ی سیاسی عملکرد همچون یک طبقه نیز در عرصه

ی یوگسالو زتوسر استویانویک )نویسنده .داشته باشد

وکراتیک است( که از مدافعان کلکتیویسم بور

درستی بر این نکته تأکید کرد که قدرت اقتصادی به

اش بود و البته بوروکراسی برگرفته از قدرت سیاسی

 44.«متعارف»ی مسلط برعکسِ طبقه

ی است که بوروکراسی همواره شکل سازمانده

 .ی مسلط قرار گرفته استی طبقهمورد استفاده

خوور طور که فانت هام و ماترتیب همانبدین

داری کنند بوروکراسی در سرمایهدرستی تأکید میبه

و در صورتی که یک چنین شکِل  .یک طبقه نیست

ی به استقالل کامل برسد، باز هم تبدیل به سازمانده

چرا که در غیر این صورت شکل  .شودیک طبقه نمی

 .شودبه محتوا تبدیل می

با توجه به مطالبی که در باال به آن اشاره شد 

یا  :منظر مارکسیستی تنها دو امکان وجود دارد از

ی رسیم که بوروکراسی طبقهاینکه به این نتیجه می

مسلط نیست )اما یک قشر ممتاز از نوعی دیگر است( 

که باید به تجدیدنظر قطعی در تئوری تاریخ و یا این

 .دست بزنیم

 دولت منحط کارگری؟

ای شکل گرفت که نظریه 1930ی دههاز 

های کرد از معضالت تئوریک نظریهمیتالش 

« ی طبقاتی نوینجامعه»یا « داری دولتیسرمایه»
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این تئوری  .«دولت منحط کارگری»تئوری  :مبرا باشد

 .( تبیین کرد1940ـ1879را لئون تروتسکی )

 1920ی تروتسکی انقالبی روس بود که در دهه

توسط استالین از لحاظ سیاسی کنار گذاشته شد و 

در  1940ها آوارگی در تبعید درسال سالپس از 

تروتسکی سعی کرد از سال  .مکزیک به قتل رسید

شدن اتحاد به بعد ـ هنگامی که بوروکراتیزه 1923

شد ـ از لحاظ تئوریک روز آشکارتر میشوروی روزبه

تروتسکی  .ی شوروی را توضیح بدهدتغییرات جامعه

فکری  یتا زمان مرگش بر یک و تنها بر یک جوهره

توان آن را تا حد معینی به کرد که میپافشاری می

 :بندی کردشرح زیر صورت

الف( دستاوردهای یک انقالب اجتماعی 

توان از طریق یک )ضرورتاً قهرآمیز( را فقط می

 .ضدانقالب )ضرورتاً قهرآمیز( از بین برد

ب( انقالب اکتبر یک انقالب اجتماعی قهرآمیز 

گیری یک دولت که شکلبود )از نوع پرولتری( 

 .کارگری را در پی داشت

 :ی منطقی از الف و ب چنین استنتیجه

پ( اتحاد شوروی تا زمانی که ضدانقالبی 

مسلحانه به وقوع نپیوسته است یک دولت کارگری 

 45.باقی خواهد ماند

های بوروکراتیزه شدن و تمامی جلوه

توسط تروتسکی در چارچوب یک تئوری « انحطاط»

در حال تغییر گنجانده شدند که در مرکز آن  دایماً

ـ  .ی فکری ثابت دولت کارگری قرار داشتهسته

که دیکتاتوری نخبگانِ بوروکرات، پیوسته باوجود آن

زد ـ تری دست میبه اعمال تروریستی بیش

ی فکری مجبور به تروتسکی برای حفظ این هسته

ار کی سیاسی بهی مضمونِ مقولهانطباق چندین باره

 .اش شدگرفته

ی بدواً واژه« دولت کارگری»جایی که از آن

است و از « دیکتاتوری پرولتاریا»متردافِ دیگری برای 

در سنت « دیکتاتوری پرولتاریا»جایی که آن

ی کارگر ی دموکراتیک طبقهمارکسیستی برای سلطه

درستی رود، تروتسکی در ابتدا بهبه کار می

ای را مجسم کند که در توانست دولت کارگرینمی

طور بالقوه نیز قدرت ی کارگر، حداقل بهآن طبقه

او هنوز در سال  .سیاسی را در دست نداشته باشد

ی کارگر سنت انقالبی در طبقه» :نویسد کهمی 1931



 
 

اکتبر زنده و قوی است، طبقاتی اندیشدن به عادت 

های مبارزات های قدیمی آموزشتبدیل شده، در نسل

و دستاوردهای انقالب بلشویکی فراموش  انقالبی

ویژه در میان ها و بهنشده است، در میان توده

پرولتاریا، کینه نسبت به طبقات مسلط قبلی و 

ها نه فقط تمامی این گرایش .شان زنده استاحزاب

ست ایای برای آینده بلکه اکنون نیروی زندهذخیره

گری عنوان دولت کارکه حیات اتحاد شوروی را به

ی را شورو دولت که اگر( …) .کندتضمین می

عنوان دولت کارگری به رسمیت بشناسیم، این فقط به

به آن معنا نیست که بورژوازی نتوانسته است قدرت 

را از طریق قیام مسلحانه به چنگ آورد، بلکه به این 

نه از طریق  .ش .ج .مفهوم نیز است که پرولتاریای ا

مسیر یک رفرم و به یک انقالب نوین بلکه در 

ی بوروکراسی هنوز از ی آن، با پذیرش سلطهوسیله

این امکان برخوردار است که حزب و رژیم دیکتاتوری 

 46«.را اصالح کند

وقتی که تروتسکی باالخره از  1933در سال 

فاصله گرفت،  .ش.ج.فکرِ اصالح حزب و دولت ا

در دستورکار قرار دادن  :ای جدی را مطرح کردمسأله

انقالبی نوین، چرا که از یک طرف، نبودِ ضد انقالب 

ست که دولتِ اتحاد شوروی کارگری« کرداثبات می»

و از طرف دیگر اما اصالِح دولت و حزب غیرممکن 

شد این دو مطلب کامالً گونه میحال چه .شده بود

متناقض را با یکدیگر همخوان کرد؟ تروتسکی )با 

یک انگلس و کارل پیروی از دیگران ازجمله فریدر

کائوتسکی( سعی کرد با تمایز قائل شدن بین یک 

ی تولید نوینی را شالوده انقالب اجتماعی ـ که شیوه

ریزد ـ و یک انقالب سیاسی ـ که موانع بر سر راه می

برد ـ دچار این ی تولید موجود را از بین میشیوه

 .ش .ج .برچیدن آفات بوروکراتیسم در ا .تناقض نشود

 .زم یک انقالب سیاسی شدمستل

 

ی اتحاد شوروی تروتسکی اثر بزرگش درباره

رود؟( را در سال )اتحاد شوروی چیست و به کجا می

انقالبی که به آن »به پایان رساند که با عنوان  1936

او در این اثر نیز بر این نظر  .، منتشر شد«خیانت شد

کرد که رژیم شوروی را نبایستی یک پافشاری می

رژیمی برای تدارک »عنوان سوسیالیستی بلکه به رژیم

 47.تلقی کرد« داری به سوسیالیسمـ یا گذار از سرمایه

رو دولت شوروی عناصر بورژوایی و سوسیالیستی ازاین

 .دارد« خصلتی دوگانه»را با یکدیگر مرتبط کرده و 

جایی که از مالکیت اجتماعی بر این رژیم تا آن»
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کند، رژیمی سوسیالیستی و وسایل تولید حفاظت می

جایی که توزیع مواد مصرفی را با کمک پول، تا آن

دهد، رژیمی داری انجام میاین ابزار سنجش سرمایه

داری است، با تمامی پیامدهایی که از آن سرمایه

زعم تروتسکی تسلط نمادهای به 48«.شودمنتج می

سوسیالیستی در بخش تولید )اقتصاد با برنامه، 

توانست تنها دلیل دولتی تجارت خارجی(، میانحصار 

سخن گفتن جدی از دولت کارگری باشد، در صورتی 

ی تولید ریشه که بوروکراسی بنا به تعریف در حوزه

 .ندوانده بود

ها ریشه ها در هر جایی که نارساییبوروکرات

دوانیده و میعارهای بورژوایی توزیع مسلط بودند، 

وانستند موقعیت خود را یعنی صرفاً در بخش توزیع ت

کمبود مواد مصرفی در جامعه و » .تحکیم بخشند

گیرد، جنگ هفتاد و دو ملتی که از این فقر نشأت می

وقتی که در  .منشأ بوروکراسی کمونیسم است

ی کافی کاال برای فروش موجود ها به اندازهفروشگاه

خواهند از توانند هر وقت که میباشد، خریداران می

اما در صورت طوالنی  .ها خرید کنندگاهاین فروش

ی پلیس برای ایجاد نظم پیدا شدن صف، سرو کله

 .این منشأ قدرت بوروکراسی شوروی است .شودمی

دانند که به چه کسانی کاالها را ها میبوروکرات

 49«.بدهند و چه کسانی را منتظر این کاالها بگذارند

رشد  در دوران پس از انقالب به همان نسبتی که

تر است به همان نیروهای مولد در یک کشور کم

ها نسبت نیز تأثیرش بر توانمندی اجتماعی بوروکرات

ای مسلم است که چنین بوروکراسی .تر استبیش

کنندگان تاکنون توزیع» .کندخودش را ممتاز می

شان از هیچ چیزی کوتاه نمانده مواد مصرفی دست

تماعی ارگانی شکل ترتیب به علِت نیاز اجبدین .است

مراتب از نیازمندی اجتماع گیرد که عملکردش بهمی

فراتر رفته و به عاملی مستقل تبدیل شده است و در 

ترین خطرات برای کل ی سهمناکنتیجه سرچشمه

بوروکراسی در هیچ  50«.ارگانیسم اجتماع خواهد بود

ای موقعیت تاریخی دیگری از چنین استقالل گسترده

 .سلط جامعه )از پرولتاریا( نرسیده استی ماز طبقه

بنا به تحلیل تروتسکی با توجه به انزوا، اتحاد شوروی 

توانست داشته روند تکاملی اساسیِ دیگری نیز نمی

توانست به میزان بسیار خود لنین نیز فقط می .باشد

اما او نیز بیش از  .کمی روند انحطاط را کندتر کند

ی سربی تنهپایین» .دهدتوانست انجام این کاری نمی

 51«.تر از سر انقالب بودبوروکراسی سنگین

بینیم که تروتسکی برای اینکه دو جا میدر این

را با « انقالب سیاسی»و « دولت کارگری»مفهوم 



 
 

یکدیگر مرتبط کند، مجبور به دو مانور به هم پیوسته 

 :شد

را « دولت کارگری»که مفهوم او نهایتاً برای آن

اش تقلیل دهد، ی اقتصادی مورد استفادهتا حوزه

بایستی قدرت اقتصادی و سیاسی را از یکدیگر می

 .تفکیک کند

عنوان یک قشر بایستی بوروکراسی را بهاو می

اجتماعی بدون هرگونه عملکرد اجتماعی مولد نشان 

 .دهد

ی استداللی برای خود تروتسکی چنین شیوه

ناپذیر گسستارتباط  .رسیدنیز ساختگی به نظر می

اقتصاد با برنامه و دموکراسی کارگری برای او 

یکی بدون آن  .درستی( همیشه اصلی عقیدتی بود)به

ترتیب نیز مدت زمان زیادی بدین .دیگری ممکن نبود

طول نکشید که اقتصاد با برنامه به دلیل فقدان 

تروتسکی در سال  .دموکراسی به خاک سپرده شد

ه به زبان دادگستری آنچه ک» :نویسد می 1938

شود در حقیقت استالینی خرابکاری نامیده می

های نظامی ـ بوروکراتیک هنجار روشی بهنتیجه

کاری، گسترش روزافزونِ روابط ناموزون، اهمال .است

ومرج، تهدیدِی جدی برای ارکانِ اقتصاد برنامه هرج

حلی رفت ممکن، راهتنها راه برون .شدندمحسوب می

 52«.ک بوددموکراتی

ی استداللی تروتسکی با چنین نحوه

رسید که گیری میبایستی به این نتیجهمی

یر فرانک پی .ست گذرابوروکراسی امری« انحطاط»

برای تروتسکی، »درستی عقیده داشت که به

استالینیسم نه اثِر دایمی تاریخ، بلکه پدیدهای 

 1939سان تروتسکی در سال بدین 53«.تصادفی بود

از دو پیامد ممکن ناشی از جنگ جهانی سخن  فقط

در صورتی که این جنگ منجر به » :به میان آورد

انقالب شود، اعتقاد راسخ داریم که این انقالب 

 .ش .ج .پرولتری، ضرورتاً به سقوط بوروکراسی در ا

منجر خواهد شد و دموکراسی شورایی را با بستر 

شالوده  1918فرهنگی، اقتصادی بسیار کارآمدتری از 

ی که جنگ کنونی نه صورت در( …) .خواهد ریخت

به انقالب، بلکه به شکست پرولتاریا منجر شود، تنها 

داری ی پوسیدگی سرمایهمانده ادامهبدیل باقی

تنیدهای از ی درهمانحصاری، تشکیل شبکه

داری انحصاری با دولت، سبب جایگزینی رژیم سرمایه

ی موجود توتالیتر به جای حداقل دموکراس

رسد و یا ی کارگر به پیروزی مییا طبقه 54«.شودمی

اینکه ضد انقالب بوروکراسی استالینیستی را به 
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تروتسکی  .دهدی نوین مسلط تغییر شکل میطبقه

 .راه بینابینی دیگری را مد نظر نگرفت

بینی تروتسکی دانیم پیشطور که میهمان

ور در مبنی بر فروپاشی سریع بوروکراسیِ دیکتات

ی کارگزارانِ شوروی محقق نشد، برعکس سلطه

قرن ادامه حزبی دستگاه دولتی نه تنها بیش از نیم

یافت بلکه به تعداد زیادی از کشورهای دیگر نیز بسط 

سان پس از جنگ جهانی دوم برای بدین .یافت

 :مدافعان تئوری تروتسکی دو امکان وجود داشت

وقوع الی فروپاشی قریبیا تفکیک فرضیه

 تروتسکی از تئوری دولت منحط کارگری

یا به بحث گذاشتنِ خوِد تئوریِ دولت منحط 

 کارگری

جا به آن ها ـ به دالیلی که در اینتروتسکیست

پردازیم ـ عموماً وجه اول را انتخاب کردند، نمی

ی این امر تفکیک قطعی اقتصاد با برنامه از نتیجه

( 1923-95ارنست مندل ) .دموکراسی کارگری بود

تئوری اقتصاد »نگر تروتسکی، در جانبهاین پیرو همه

های ( تالش کرد به نظریه1962اش )«مارکسیستی

 .دولت منحط کارگری فعلیت بخشد

مندل برای تحقق این امر ناگزیر به تغییر 

او دیگر  .ی زمانی دولت منحط کارگری شدفرجه

 ندرت از عمر کوتاه دولت منحط کارگری، بلکه ازبه

هم ی درحال گذار سخن به میان آورد، آنجامعه

وجه »بدون تعیین سقف زمانی برای این دوران گذار، 

ی این جامعه مناسبات تولید ویژه، آمیزش مشخصه

ی تولید پشت سر گذاشته شده با ی شیوهپیچیده

تدریج در ی تولید سترگِ تاریخی است که بهشیوه

 :اضافه کرد 1980او درسال  55.«حال شکوفایی بود

بندی کرد، مشکل طور که تروتسکی صورتهمان»

اما بُعد زمانی مسأله  .تاریخی مسأله هنوز پابرجاست

این امر  .بنابراین وجه بینابینی رشد کرد .درست نبود

ی این مطلب نیز است که در عین حال توضیح دهنده

از لحاظ تاریخی  1939ی چرا معضل شکل گرفته

 56«.حل نشد

تضاد اصلی در دولت کارگری، یعنی درکنار 

داری و توزیع تصادمات دایمی بین تولید غیر سرمایه

بورژوایی مطرح شده توسط تروتسکی، مندل بر یک 

از جمله  :کردهای جانبی نیز تأکید میرشته تناقض

تناقض بین صنایع سنگین و صنایع تولید مواد 

مصرفی، همچنین تناقض بین منافع بوروکراسی و 

همزیستی »ع کل جامعه که در ارتباط با مناف



 
 

های ناشی از و نیز تناقض« آنتاگونیستی برنامه و بازار

 57.ی رهبری خود بوروکراسی استنحوه

ی توجه به تمایزات دیگر، جوهرهمندل نیز بی

 :کار گرفتی دولت منحط کارگری را بهفکری نظریه

مه، ای از سه عنصر اقتصاد با برنااتحاد شوروی آمیزه

دو عنصراول در جدال  .قانون ارزش و بوروکراسی بود

های اقتصاد با برنامه در حوزه .دایمی با یکدیگرند

 .ی توزیعتولید عملکرد دارد و قانون ارزش در حوزه

بخشد که از ی خارجی را شکل میبوروکراسی رویه

ت گرفته و اقتصاد با برنامه را ی توزیع نشأحوزه

 .کندمختل می

ی ین مبانی نظری با واقعیت جامعهاما ا

این ادعا که نقش  .خوانی زیادی نداشتشوروی هم

ست، منتخبان بوروکرات صرفاً عملکرد انگلی بیرونی

به این معنی « انگل»ی استعاره .اساساً نادرست است

ای با یک بدن سالم و ارگانیسم جداگانه»است که 

 .دکنتندرست در ارتباط است و از آن تغذیه می

توان در بدیهی است که چنین تفکیک صریحی را نمی

بوروکراسی برای  .ی شوروی انجام دادمورد جامعه

قدر مهم است ی شوروی هماندادن به جامعهشکل

ی سادگی وجهی از ثمرهاو فقط به .ی کارگرکه طبقه

دهد، ـ بلکه خود اختصاص نمیاقتصادی را به

هی و جهت گیری دتنهایی خود تولید را سازمانبه

طبیعتاً بخشی از  .کندریزی میاقتصادی را برنامه

بوروکراسی صرفاً برای عملکردهای غیراقتصادی که 

ی عمومی این قشر ضروریست به کار برای سلطه

ین امر باعث به هدر رفتن ا که( …شوند )گرفته می

ین حال نباید مدعی ا با( …شود )منابع زیادی می

سادگی و با زور سرنیزه سهم هشد که بورکراسی ب

گیرد، بلکه در خود تولید در سطح خود را می

 58«.ها ریشه دوانده استکارخانه

برای من این مسأله مهم است که عملکرِد 

طور خالصه مورد بررسی قرار مولدِ بوروکراسی را به

مارکس در جلد سوم کاپیتال مطرح کرد که هر  .دهم

ی مختص خود را تقسیم کاری نظارت و هماهنگ

جا از کار ناظران و مدیریت، ناگزیر همه» :خواهدمی

ی تولید که به شکِل فرایند تولیِد فرایند بالواسطه

گیرد و نه از شکل مرکبِ اجتماعی درآمده، نشأت می

در تمام « .ی تولید کنندگان مستقلکار جداگانه

ی آنان بر مبنای آنتاگونیسم جوامعی که شالوده

ت، مدیریت فرایند تولید از خصلت طبقاتی اس

از یک طرف در تمام » :ای برخوردار استدوگانه

تک با صورت تککارهایی که بسیاری از کارگران به
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کنند و در کارکردهایی که نه یکدیگر همکاری می

بخشی از کار بلکه کل فعالیت کارخانه را در بر 

پارچگی فرایند کار به صورت گیرد، ارتباط و یکمی

واستِ فرمانفرمایی از باال، همچون رهبر ارکستر خ

این همان کار مولدی است  .رسدضروری به نظر می

از  .ی تولید مرکبی انجام گیردکه بایستی در هر شیوه

های یوهش از گرفته نشأت مراقبان کارِ( ...طرف دیگر )

عنوان تولیدی است که بر تضاد بین کارگران به

الکین وسایل تولید استوار تولیدکنندگان مستقیم و م

 59«.است

تالش  :ی عملکرد مدیریتاین خصلت دوگانه

طور برای هماهنگ کردن تولید از یک طرف و به

ی سرکوب کارگران از طرف دیگر، زمان سازماندههم

اما بین  .های بوروکراسی شوروی نیز بوداز مشخصه

های شوروی و مدیران غربی تفاوتی اساسی بوروکرات

عملکرد مدیران کشورهای غربی در  :است موجود

خدمت منافع گروه سوم دیگر، یعنی در خدمت 

رغم اینکه در جدا کردن مالکان وسایل تولید است )به

طور داری امروزی بهمدیران از مالکیت در سرمایه

که برعکس شود(، در حالیچشمگیری پُربها داده می

از  های شوروی در خدمت حفاظتِعملکرد بوروکرات»

ی خود بوروکراسی است، قدرت و حفظ حقوق ویژه

امری که مسلمًا از لحاظ تاریخی وضعیت جدیدی به 

 60«.آیدشمار می

توانیم از این نقطه حرکت کنیم که نخبگان می

ی ی تولید و چه بر عرصهبوروکرات چه بر عرصه

جا ویژگی دیگری نیز اما در این .توزیع مسلط بودند

ی ی تسلط بوروکراسی در حوزهتیجهن .شوداضافه می

اقتصاد به آن نحوی که تئوری دولت منحطِ کارگری 

این ادعا که در  .کرد، کارکرد نداشتآن را تبیین می

ی توزیع معیارهای توزیع بورژوایی، یعنی روابط حوزه

وجه با واقعیت هیچپولی ـ کاالیی تسلط داشت، به

ین وسیله پول بهتر .ش .ج .در ا .همخوانی نداشت

ها، آشنایی .یابی به مواد مصرفی نبودبرای دست

ها و موقعیت اجتماعی در کنار پول ها، دوستیرابطه

توزیع نه  .ترین موازین توزیع مواد مصرفی بودندمهم

ی شده بود و نه براساس موازین صرف مالی سازمانده

ی تر اینکه عرصهدقیق .اساساً منطبق با برنامه بود

ی عناصر مالی و غیر مالی بود که رگیرندهتوزیع درب

 .در واحد جدیدی درهم آمیخته شده بودند

 .ی توزیع رخنه کرده بودبوروکراتیزم در تاروپود حوزه

بندی از واقعیت دیگری رویکرد دیگر این جمع

وجه منطبق با هیچقلمرو تولید به :نیز پرده برمیدارد



 
 

ر سر نارسایی بحث نه ب .ساختاربندی نشده بود برنامه

طور که مندل و دیگران به طور ریزی بود، آنبرنامه

توان از کردند، بلکه اساساً نمیناپذیر ادعا میخستگی

 .برنامهای هدفمند در این حوزه صحبت به عمل آورد

ای وضعیت بسیار بدتر از عملی نشدن اهداف برنامه

شدند، همان هایی که تولید میفرآورده :بود

بخش  .محصوالتی نبودند که قرار بود تولید شوند

استفاده نبودند و بخش بزرگی بزرگی از تولیدات قابل

ریزان تولید ها نیز منطبق با خواست برنامهاز آن

بندی از ی جمعای نه نتیجهاهداف برنامه .شدندنمی

محصول مذاکرات  های کلِ اجتماع، بلکهنیازمندی

جدی بین نهادهای مختلف بوروکراسی بودند، هر 

کرد با دادن شعبه، هر وزارتخانه، هر بخش تالش می

اطالعات ناکامل و یا اشتباه ازشرِ اهداف برنامه خالص 

تری از شود و تا جایی که امکان داشت سقف نازل

در حالی که یک  .ای برایش مقرر شوداهداف برنامه

ماً با کمبود مواد اولیه مواجه بود، در جای کارخانه دای

ندرت مورد استفاده قرار دیگری این مواد اولیه به

دالل را « قاچاقچیان»ها مدیریت کارخانه .گرفتمی

منظور تحقق برای پیدا کردن مواد الزم و ضروری به

ی کارخانه، به سراسر کشور اهداف برنامه

اینکه این همواره اخبار مربوط به  .فرستادندمی

سرزمین چقدر فرآورده و چه نوعی از آن را تولید 

تحقق اهداف  .برانگیز بودکرده، مطلبی تعجت

تر به تاس بازی شبیه بود تا روندی ای بیشبرنامه

ی ی تولید نیز به زیر سلطهعرصه .هدفمند

ی بنابراین در ارتباط با جامعه .بوروکراسی درآمده بود

ریزی سخن اصطالح برنامهبهاتحاد شوروی بایستی از 

ریزی واقعی بدون دموکراسی چراکه برنامه .گفت

هایی که کارگری بودنِ دولت .کارگری غیرممکن است

ی کارگر حداقل از امکانِ اعمالِ قدرت سیاسی طبقه

ها برخوردار نیستند ـ بلکه نخبگان را فقط نیز در آن

ـ زیر کشید توان از قدرت بهاز طریق انقالبی می

ای، در یکی از تروتسکی در دوره .غیرممکن است

ی اصلی این نظریه نزدیک به شالوده 1933روزهای 

شوروی امروز نه » :شد، هنگامی که نوشت

ست جامعهای .ست مالی و نه با برنامهایجامعه

بر اساس  61.«عمدتاً با اقتصاد صرفِ بوروکراتیک

ان که نخبگرغم اینتئوری دولت منحط کارگری به

تنهایی بر ابزار تولید و مازاد تولید بوروکرات به

که همچون کنند ولی به دلیل ایناجتماعی نظارت می

مالکان، صاحب ابزارتولید و مازاد تولید اجتماعی 

این بررسی  .ی مسلط باشندتوانند طبقهنیستند، نمی
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توان به براساس دالیلی صورت گرفته است که می

 :شرح زیر خالصه کرد

عنوان مالک، صاحب ف( گروه اجتماعی که بهال

ی ابزار تولید و مازاد تولید اجتماعی است، طبقه

 .مسلط است

ب( گروه اجتماعی که از قدرت برداشت از 

مازاد تولید اجتماعی برخوردار است، الزاماً مالک مازاد 

تواند نقشی تولید اجتماعی نیست )بلکه می

 .(کننده داشته باشداداره

کراسی شوروی از قدرت برداشت از ج( بورو

 .مازاد تولید اجتماعی برخورار است

 :شود کهگیری میاز الف، ب و ج نتیجه

ی مسلط د( بوروکراسی شوروی الزاماً طبقه

 .نیست

سری دالیل دیگر ی یکاین استدالل به اضافه

بندی منجر شد که بوروکراسی نه به این جمع

وان یک گروهبندی عنی مسلط بلکه بهعنوان طبقهبه

این  .تلقی شود«( قشر»، «کاست)»با مشخصات دیگر 

ی استدالل اگرچه از لحاظ ساختار درونی خود نحوه

ست نادرست چرا که منطقی است، اما استداللی

ی آن با واقعیت منطبق دهندهتمامی عناصر تشکیل

 .نیست

کند، چرا که با ی اول مشکلی ایجاد نمینکته

ی طبقات انطباق کامل تی دربارهی مارکسیسنظریه

به نظر  .ها پیش نیز مطرح شده استدارد و از مدت

 :ی نظری برخوردار نیستی دوم از پشتوانهمن نکته

وقتی که گروهی اجتماعی بر چیزی تسلط دارد و 

گویی به گروه اجتماعی دیگر هر کاری که بدون پاسخ

عی این گروه اجتما :خواست بتواند با آن انجام دهد

 .قبول استمالک ِ آن چیز است، فقط این گمان قابل

کسی که تعبیر دیگری از این مطلب ارائه کند به 

چرا که مالک  .ی عرفان کشیده شده استورطه

چیزی بودن )نه به مفهوم حقوقی آن( مفهوم دیگری 

 .ندارد جز برخورداری از نوعی قدرت بر آن چیز

ی منطقی ی سوم این استدالل نیز از پایهنکته

ریزی برای کلِ ما دیدیم که برنامه .برخوردار نیست

اجتماع در اتحاد شوروی غیرممکن بود چراکه 

هر  .کردبوروکراسی، دستگاه اداری را نمایندگی می

ی اول به فکر منافع بوروکرات و هر بخش در درجه

ی نتیجه .خودش بود تا در نظر گرفتن منافع جامعه



 
 

)ما تا  .ری در هدایت اقتصاد بوداین امر ناتوانی ساختا

ی معینی با این پدیده نیز در بوروکراسی دولِت درجه

داری مواجه هستیم، اما در چارچوب سیستم سرمایه

اهمیت چشمگیری ندارد، « بحران مدیریت»بورژوایی 

چراکه دولت نبایستی کلِ رونِد اجتماعی را کنترل و 

ها ل ویژگیدلیتسلط بر مازاد تولید به .هدایت کند(

 .خودِ بورکراسی نبود

گیری کرد که قشر توان از این امر نتیجهآیا می

ی مسلط بود؟ نه ی طبقهدهندهبوروکرات تشکیل

شده، منظرِ برعکس! با توجه به مالحظات مطرح

 :گیردجدیدی شکل می

الف( گروه اجتماعی که صاحبِ مازاد تولید 

 .ی مسلط نیز هستاجتماعی است، طبقه

گروه اجتماعی که دارای قدرت برداشت ب( 

مازاد تولید اجتماعی است، مالِک مازاد تولید 

 .اجتماعی نیز هست

بوروکراسی شوروی بخشِ بسیار کوچکی از 

قدرت برداشتِ از مازاد تولید اجتماعی را در اختیار 

 .داشت

 :شودگیری میی د نتیجهاز الف، ب و ج نکته

لط نبود ی مسد( بوروکراسی شوروی طبقه

 (.های دیگر)بلکه قشری بود با ویژگی

توجه و بدون شک، از این امر موقعیت قابل

 :وجود آوردلحاظِ تاریخی شرایط کامالً جدیدی را به

ی مسلط نبود، اما همواره بوروکراسی شوروی طبقه

ی کرد که عملکردی همچون یک طبقهتالش می

ی اژهجایی که قباًل از واز آن .مسلط داشته باشد

سخن گفته شد، شاید در « ریزیاصطالح برنامهبه»

 .کار بردرا به« طبقهشبهِ»ی جا نیز به توان واژهاین

ی کارگر بوروکراسی از لحاظ تاریخی از طبقه

 .ج.ای که در ا«طبقه)»مزدبگیر نشأت گرفته است 

تشکیل نشده بود، « مزدبگیر»فقط از کارگران  .ش

قبالً گفتیم فقط یکی از طور که چرا که مزد همان

قدر از منشًا عناصر استانداردهای توزیع بود، اما آن

ی ی خود فاصله گرفت که حتی در محدودهاولیه

 .وار را سامان دادبسیار گسترده کار برده

ی دولت منحط کارگری همواره به کار نظریه

ای صرفاً سیاسی برخورد کرده وار همچون پدیدهبرده

های ارتدوکس نیز منطقاً تسکیستحتی ترو .است

را بپذیرند که بخش « دولتِ کارگری»توانستند نمی

به  .بزرگی از اقتصاد آن بر دوش بردگان استوار بود
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همین دلیل نیز ارنست مندل این گزینه را به این نحو 

های رژیمی که از حمایت توده» :بندی کردصورت

های مندیکارگران برخوردار نیست و برای تأمین نیاز

مادی آنان نیز پشیزی ارزش قائل نیست، مجبور است 

ترین ابزار اقدام دولت به ترور متوسل شود که به مهم

های کار این بارزترین ویژگی اردوگاه .شودمبدل می

اصطالح سهم اجباری عالم استالینیستی است و نه به

شدن اتحاد اقتصادی کار اجباری برای صنعتی

 62«.شوروی

ی جا نیز آرزو سرچشمهک در اینبدون ش

ی کار اجباری، حتی بین دامنه .ها بودی ایدههمه

 10طور متوسط بیش از به 1950تا  1938های سال

 63.دادی کارگران را تشکیل میدرصدِ کلِ توده

قبول این پدیده غیر قابل« روبنایی»توضیح صرِف 

 تعداد بسیار زیاِد کارگرانی که کار اجباری .است

سزایی را کردند، وزن اقتصادی این پدیده، سهم بهمی

شدن اتحاد شوروی ایفا ها در صنعتیکه این انسان

کند )که طبیعتاً کردند، بیش از پیش آشکار می

فراتر از این  .کنم(اهمیت سیاسی آن را نفی نمی

مسأله عقاید مطرح شده توسط ارنست مندل که در 

پس  .اساُ نادرست بودندها اشاره کردیم، اسباال به آن

ها از مرگ استالین نیز رژیم از حمایت سیاسی توده

ها نیز گوی نیازهای مادی تودهبرخوردار نبود و پاسخ

نبود، اما کار اجباری به میزان بسیار زیادی محدود 

مسلماً برای بوروکراسی کار اجباری فقط یکی از  .شد

اما چرا این وجه توسط  .های سیاسی بودبدیل

کار گرفته شد؟ ارتباط تنگاتنگ بین استالینیسم به

شدن اتحاد چرایی کاراجباری و پیشبرد امرِ صنعتی

 .تر استشوروی، گمانی است که به واقعیت نزدیک

فروپاشی اتحاد شوروی ظاهراً به تروتسکی حق 

ی وقفهرشد بی» :هشدار داد 1933داد، او در سال 

امل رشد فرهنگی و بوروکراسی الزاماً منجر به توقف ک

شود که خود این امر منجر به بحران اقتصادی می

 64«.شوداجتماعی دهشتناک و رکود کامل اقتصاد می

با فروپاشی « دولت منحط کارگری»پردازان اما نظریه

دو  .اتحاد شوروی در موقعیت دشواری قرار گرفتند

اوالً فروپاشی  .دلیل عمده برای این امر وجود داشت

تر از آن طول کشید که روی خیلی بیشاتحاد شو

بینی کرد، اقتصاد با برنامه بدون تروتسکی پیش

یافتنی دموکراسی کارگری برای مدت نیم قرن تحقق

از طرف دیگر این نکته ناروشن ماند  .رسیدنظر میبه

داری با مقاومت بسیار کمی که چرا احیای سرمایه

 دولت»مواجه شد، در صورتی که اتحاد شوروی 

بایستی برتر از بود )ولو منحط( می« کارگری



 
 

توان این گونه میداری باشد، بر این اساس چهسرمایه

داری با موضوع را توضیح داد که چرا گذار به سرمایه

ی کارگر انجام مقاومت ناچیز تودهای طبقه

 65.پذیرفت

 ی مسلط؟ی نوین بدون طبقهجامعه

روی ی اتحاد شونقد نظریات کالسیک درباره

 :شودهای موقت زیر منجر میگیریبه نتیجه

ی کادرهای نخبگان بوروکرات را در محدوده

بندی عنوان یک طبقه خصلتمارکسیست سنتی به

هم بدون در نظر گرفتن این مسأله که آیا کردن )آن

ی نوع دیگری ی بورژوازی یا طبقهآنها کارکرد طبقه

بندی به گونه خصلتاین .را دارند( ثمربخش نیست

 .شودتناقضات تئوریک فاحشی منجر می

با وجود این که بوروکراسی یک طبقه نبود، اما 

 .کرد که همچون یک طبقه عمل کندتالش می

اش از های درونیی ویژگیواسطهبوروکراسی به

توانمندی الزم برخوردارنبود که همچون یک طبقه 

 اش به تولید اجتماعیعملکرد داشته باشد و دسترسی

 .یافتهمواره کاهش می

جایی که کارگران از لحاظ سیاسی از آن

توانستند هیچ تأثیر مثبتی در شدند، نمیسرکوب می

گیری و کاربرد تولید ی اقتصاد بر حجم، جهتحوزه

)کارگران به معنای دقیق  .اجتماعی داشته باشند

 (.شدندکلمه استثمار می

و های سیاسی منش بوروکراتیک، تمامی عرصه

ی اجتماعی ازاین رو برنامه .اقتصادی را دربرگرفته بود

ای از آن شدهفراگیری موجود نبود، بلکه شکل تحریف

درنتیجه  .وجود داشت«( اصطالح برنامهبه)»

استانداردهای توزیع نه همسان با معیارهای بورژوایی 

 .ای از عناصر مالی و غیر مالی بودندبلکه آمیزه

هم ران فقط از کارگران مزدبگیر آن)مضافاً اینکه کارگ

 (.شدندبه مفهوم دقیق آن تشکیل نمی

توان با این دو اظهارنظر اساسی سیاسی را می 

 :بندی پیوند دادجمع

ی عنوان جامعهتوان بهی شوروی را نمیجامعه

بندی طبقاتی به مفهوم سنتی مارکسیستی خصلت

که تر اینقدقی .داری یا فئودالی(کرد )همچون سرمایه

رو هستیم که ما با فرماسیون اجتماعی جدیدی روبه

 .گیردهای قدیمی جا نمیدر حصار کلیشه
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ی شوروی تغییرات بنیادیِ ضروری برای جامعه

گونه که موردنظر )آن« سیاسی»توان با صفت را نمی

از  .ی دولت منحط کارگری است(، تبیین کردنظریه

های اقتصادی می حوزهجایی که بوروکراسی به تماآن

رسوخ کرده بود، نبایستی تغییرات بنیادی ضروری 

برای از بین بردن بوروکراسی را فقط در یک اقدام 

 .سیاسی محدود کرد

جریان چهارمی در  1970های حدود سال

این  .چارچوب مباحثات مارکسیستی شکل گرفت

ی پرداخت های شیوهجریان با اشاره به نارسایی

ای خارج از مفاهیم کرد گزینهمی کالسیک تالش

یر ناویل که قباًل پی .قالبی را تکامل بخشد

اش ( در اثر چندجلدی1904ـ  93تروتسکیست بود )

منتشر شد به تشریح  1970که در « هیوالی نوین»

در « داری دولتیسرمایه»به نظر او  .تئوریش پرداخت

عملکرد « استثمار متقابل»ی اتحاد شوروی بر پایه

داری دولتی نوعی از همکاری در واقع سرمایه» :اردد

ای از قوانین به ارث مانده ها براساس پارهگروهبندی

داری عملکرد دارد که برمبنای آن از سرمایه

 .یابدطور مرکزی و قهرآمیز سازمان میبوروکراسی به

دار خودشان ی معینی سرمایهکارگران تا درجه

ها از این آن .کنندیهستند و خودشان را استثمار م

پردازند که طریق به بازتولید نوعی نابرابری می

ی روابط حاکم بر قانون ارزش است، با وجود مشخصه

که مالکیت خصوصی برای حفاظت از این بازتولید این

« داری دولتیسرمایه»به نظر نویل  66.موجود نیست

داری دولتی بدون در اتحاد شوروی، سرمایه

ن بود که کارگران از طریق بورکراسی داراسرمایه

اگر چه این ارزیابی با  .کردندیکدیگر را استثمار می

اتکا نیست ولی نشان اش قابلویژهـعناصر خود

دهد که نویل در پی آن بود که ارزیابی جدیدی از می

اتحاد شوروی ارائه کند، پرداختی نوین اما با قالبی 

 .بسیار خام

کرد برای ژیک تالش مینویل از لحاظ متدولو

ی شوروی عناصر سیاسی و بندی جامعهخصلت

داری، سوسیالیسم، اقتصادی متفاوت )سرمایه

نو پاول کمپه .بوروکراسی( را با یکدیگر پیوند دهد

( مارکسیست دگراندیش اهل رومانی 1920ـ  2003)

که در ابتدا با نام مستعار فلیپ کارسیا کازالس مقاله 

« ی التقاطیی جامعهایی دربارهتزه»نوشت در می

تر در کتاب نحوی متقاعدکنندههمین روش را اما به

 1980این کتاب در سال  .اش به کار گرفتسه جلدی

 67.ی تحریر درآمد اما بعدها منتشر شدبه رشته

ی نو همچون کارلو پدیدهی حرکت کمپهنقطه



 
 

داری ماندگی سرمایهعلِت عقب .ماندگی بودعقب

نیافته در اصل سه راه ی بود و کشورهای تکاملجهان

ی تسلیم و درنتیجه ادامه :داشتند« انتخاب»برای 

افتادگی، مقابله با امپریالیسم از طریق تکامل عقب

یک کشور امپریالیستی جدید )همچون آلمان، ژاپن 

ی ضد یا ایتالیا(، یا انقالب لنینیستی که مبارزه

ری را با یکدیگر مرتبط داامپریالیستی و ضد سرمایه

آموزد که این استراتژی تاریخ به ما می .سازدمی

انقالِب » :آخری متناسب با اهداف این کشورهاست

ی امپریالیسم خارجی لنینی به برچیدن دایمی سلطه

داری داخلی کمک کرد، ی سرمایهو سلطه

شدن را تسریع کرد، اما این انقالب به گذار صنعتی

راه  68«.ختار سوسیالیستی کمکی نکردواقعی به سا

از عناصر متفاوت « اختالطی»لنینی برای کمپه آنو 

های جوامع مختلف که عناصری از تیپ :با یکدیگر بود

پیوندِ اجباری » .آمیخته شده بودندبا یکدیگر درهم

« فرهنگِ انقالبیِ طبقاتی در یک اقتصادِ رشدنیافته

ین جامعه و ، تضاد ب«التقاط ساختاری»منجر به 

برای برطرف کردن این تضاد ضرورتًا  .اقتصاد شد

 .دستگاه توانمند دولتی :گیردعنصر سومی شکل می

ای تنیدهی شوروی ارتباط ساختاری درهمدر جامعه

سوسیالیسم نارس نماِد نبوِد یک » :موجود نبود

شدن به سیستمی بود سیستم بود، هدف اما تبدیل

ی با ساختار اجتماعی که در آن سازمان اقتصاد

کمپه آنو با  .هماهنگی داشته باشد )و نه برعکس(

سوسیالیسم »ی این دهندهبرشمردن عناصر تشکیل

او فقدان  .گیری خود پرداختبه تشریح موضع« نارس

توجه ی مسلط، فقدان بیکاری، امکانات قابلطبقه

اجتماعی نظیر آموزش، مسکن، تأمین اجتماعی، 

ونقل را اغت و قابلیت باالی حملامکانات برای فر

عنوان عناصر سوسیالیستی، اجبار برای فروش به

نیروی کار، تقسیم بورژوایی مواد مصرفی، فقدان تأثیر 

عنوان عناصر کارگران بر تنظیم قوانین و غیره را به

های کارگری مؤثر و عدم داری، فقدان سازمانسرمایه

داری سرمایهعنوان عناصر پیشااستقالل فردی را به

تمام این عناصر در یک روند با  .بندی کردخصلت

التقاط اقتصادی نه از » :یکدیگر آمیخته شده بودند

تر وجود آمده، بلکه بیشهای تولیدی بهکثرت شیوه

ی نظریه 70«.ی تولیدِ ناهمگون بودکنشِ یک شیوه

اش رغم خصلتِ بیش از اندازه تجریدیکمپه آنو، به

 .دهندهد خطای بونظریه

( یکی از مخالفان 1935ـ  79رودولف بارو )

« بدیل»جمهوری دموکراتیک آلمان در کتابش بنام 

کرد که از این منظر حرکت می 1977در سال 
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عنوان چالشِ غیر ی شوروی را بهبایستی جامعه

 .شدن مورد بررسی قرار دادداری برای صنعتیسرمایه

رشد سریع روسیه از ی تاریخی انقالب اکتبر «وظیفه»

عنوان او برای دولت به 71.داری بودطریق غیر سرمایه

ای برای تجهیز تکنیکی و مربی جامعه نقش ویژه

برطبق این نظریه دولت  72.گرفتاجتماعی در نظر می

ی مسلط عملکرد داشت، اما بدون همچون طبقه

طور خالصه به .ی مسلط باشدکه خودِ طبقهآن

ی عنوان هستهی حزب بهضافهادولت شوروی به»

شده در زیر ی کارگرِ لهی طبقهمرکزی آن، نه نماینده

ی ی حزب بلکه نمایندههای قدرِت خودکامهچرخ

ی استثمارگر بود )و نه جانشین طبیعی ممتازِ طبقه

 73«.او(

داری در شدن سرمایهبه نظر بارو روند صنعتی

ی وهی اول در مناطقی پیش برده شد که شیدرجه

تولیدِ مسلطِ آسیایی از قدمت تاریخی برخوردار بود 

های تئوری بارو با ملوتی بسیار جا شباهت)در این

مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، » .توجه است(قابل

ی تاریخی در اروپا ی نیروی محرکهکنندهعامل تعیین

بود، در آسیا، افریقا و در آمریکای پیشاکلمبیایی، 

ای در کنندهگاه نقش تعیینی هیچمالکیت خصوص

فرماسیون اجتماعی نظیر دوران باستان، فئودالیسم و 

ترتیب تدارِک بدین 74«.داری در اروپا نداشتسرمایه

سوسیالیسم در این کشورها به نحو دیگری صورت 

انگار که او آثار ریسا را مطالعه کرده بود )امری  .گرفت

ی به پیش، گاه گاه گام» .رسد(که بعید به نظر می

ای بین کمونیسم گامی به پس به دوران گذار مرحله

ی هردوی این ی طبقاتی پیشرفته، مشخصهو جامعه

مراحل، دولتی بود با کنشِ مخصوص به خودش، 

کنشی که مستقیماً برخاسته از تقسیم کار و همیاری 

ی هر دو عصر، نیروهای مشخصه .اجتماعی بود

 75«.ز اجتماعی نشده استی دولتی ولی هنومولده

شناسی بارو عقایدش را با زبانِ عاریت گرفته از زمین

ی پایینی تاریخ انسانی کمونیسم داد، الیهتوضیح می

اولیه است، باالتر از آن فرماسیون دوم )مالکیت 

ی تولید اجتماعی از طریق دستگاه دولتی = شیوه

 :مآسیایی( قرار گرفته است و در آخر فرماسیون سو

تر به ی میانی خیلی بیشالیه .مالکیت خصوصی

ای که ی کمونیستی نزدیک است تا جامعهجامعه

نظر به .ی آن براساس مالکیت خصوصی استشالوده

بارو میراث آسیایی سرنوشت اتحاد شوروی را رقم 

تزاریسم روسیه عمدتاً همچون استبداد  .زندمی

اورزی با ی کششد، یعنی جامعهفئودالی درک می

در همین زمینه مناسبات اجتماعی  .تولید آسیایی



 
 

ـ  1861رغم آزادی دهقانان در سال فئودالی ـ به

طور کامل از بین نرفته ومناسبات هنوز به

فئودالیسم و  .داری در شهرها پابرجا بودسرمایه

ای در زعم بارو نمودهای نسبی حاشیهداری بهسرمایه

انقالب  .ی مسلط هستندی تولید آسیایچارچوب شیوه

 .داری و فئودالی را جارو کرداکتبر عناصر سرمایه

وجه هیچی این رویکردرویکرد اما بهنتیجه

ی آسیایی دست نخورده سامانه .سوسیالیسم نبود

شدن به سطح باالتری باقی ماند و از طریق صنعتی

شکل « استبداد صنعتی»ترتیب بدین .ارتقا پیدا کرد

ناپذیر بود، ر بارو این روند کامالً اجتناببه نظ .گرفت

توانست ها در روسیه نمیبه قدرت رسیدن بلشویک»

به چیز دیگری، جز ساختار اجتماعی در حال حاضر 

با گسترش و  76«.موجود در این کشور منجر شود

توانست تدریج میشدن، در روسیه بهتعمیق صنعتی

انِ تاریخی ضرورت استبداد آسیایی از بین رفته و امک

ی گذار به سوسیالیسم همچون کشورهای پیشرفته

های در هر دوی این فرم .داری فراهم شودسرمایه

جامعه، تغییرات بنیادین برای گسست کامل از اشکال 

)بارو در یک  .قدیمی و افکار کهنه ضروری بود

ی حداقل ـ حداکثر به تشریح موادِ برنامه

 (.پرداخت« یانقالب فرهنگ»ی این دربرگیرنده

تر از آن است که بتوان این نظریه بسیار مفصل

ی باال حدس زد که مباحثات شدهاز مطلب خالصه

 77.ای را در سطح جهانی دامن زدتوجهقابل

سوسیالیسم »خصوص تأکید بارو به ارتباط بین به

ی تولید آسیایی، مورد اروپای شرقی و شیوه« ناب

راردادن تمامی سطح قهم .انتقاد قرار گرفت

های جوامع در افریقا، آسیا و در آمریکای فرماسیون

ی تولید آسیایی نه فقط اشتباه پیشاکلمبیایی با شیوه

ی تزاری با این است، بلکه قبل از هر چیز روسیه

بازتولیِد  79.ی تولیدی همسانی نداشتچنین شیوه

چشمگیر دستگاه قوی دولتیِ روسیه تزاری در دورانِ 

موشه لوین  .ین و جانشینان او انکارکردنی نیستاستال

های مشخص بین تزاریسم نوپا شمار زیادی از شباهت

و استالینیسم را  18ولی قدرتمند در اوایل قرن 

هیل تیکتین مارکسیست انگیسی متولد  80.برشمرد

ترین نقش را در تبیین تئوریکِ اتحاد مهم 1937

 1973سال  او از .شوروی قیل از فروپاشی آن داشت

ی سریتیگو که خود او تأسیس کرده بود، در نشریه

سلسله مقاالتی را منتشر کرد که نه فقط از لحاظ 

شکن بود بلکه بر اساس مشاهدات تئوریک خط

 .ریزی شده بودتجربی شالوده
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تیکیتین نیز همچون کامپ آنو بر این عقیده 

ی شوروی ناسیستمی را بنا کرده بود بود که جامعه

در مورد این جامعه اساساً از اقتصاد با برنامه که 

جوامع اروپای شرقی  .توان سخنی به میان آوردنمی

ی اجتماعی تنیدهساختمانی لرزان، با دینامیزم درهم

هماهنگی روند قتصادی در  .ای را ساختندمدار بسته

این جوامع به طور اداری و غیرمفید بود، بدون آنکه 

 .در کنترل خود داشته باشدرهبری، کلِ امور را 

ی شده یا اداری که بخش عمدهاقتصادی سازماندهی»

اقتصاد چنان  82«.آن تحت کنترل هیچ کسی نبود

ها را هم سردرگم پیچیده شده بود که خود بوروکرات

تر و هرچه که اقتصاد تحت نظارت بیش» .کرده بود

مراتب تری باشد به همان نسبت نیز سلسلهپیچیده

تر و به همین نسبت نیز گیری نیز بیشمتصمی

های اقتصادی به وجود آمده و اهمیت آنها نابسامانی

 83«.تر خواهد بودجانبهنیز همه

ی شوروی تا مغز جایی که جامعهاز آن

ای کامالً استخوان بوروکراتیزه شده بود، جامعه

کارگران به دلیل  .آمدگسیخته به شمار میازهم

و  .های کارگری مستقل متفرق بودندفقدان سازمان

ها نیز به ی بوروکراتمنصبی در محدودههر صاحب

خود متکی و مجبور بود که دائماً از موقعیت خود 

منصبان مجبور طور همزمان صاحببه .دفاع کند

ی واحد، مبارزهای دایمی را ای مجموعهمثابهبودند به

 .برای حفظ و بازتولید خود پیش ببرند

گسیختگی و عدم برنامه منجر به این شد که مازه

تولید در سیستم شوروی روندی کامالً غیرمفید 

بخشی از تولید چنان کیفیت نازلی  .داشته باشد

بخش دیگر اگرچه  .استفاده نبودداشت که اساساً قابل

توانست مورد استفاده قرار بگیرد، اما به علت نقص می

ا به دالیلی دیگر، آالت، فقدان قطعات یدکی یماشین

بخش سوم تولیدات  .عاملِ دایمی مخارج اضافی بود

توانست در بخش دیگری مورد استفاده اگر چه می

قرار گیرد، اما به نحوی که روی آن کار شده بود، 

داری که در سرمایهاستفاده نبود، در حالی دیگر قابل

دهد، این تضاد اجتماعی در کاال خود را نشان می

خود را در ارزش مصرفی متجلی  .ش .ج .ا تضاد در

در نتیجه هیچ گروه مجزا یا انسانِ منفردی  84.کردمی

توانست حدس بزند که طور تقریبی نیز نمیحتی به

باید تولید شود و به چه چه محصوالتی، به چه میزانی 

منصبان نه یک سان صاحببدین .مصرفی باید برسد

دند که در استثمار گروه اجتماعی بو»طبقه، بلکه یک 

تولیدکنندگان مستقیم مشارکت داشتند و ارزش 

از طرف  85«.کردندشده را کنترل میاضافی گرفته



 
 

دیگر کارگران فقط بر بخشی از نیروی کارِ خودشان 

به جای قدرت کارگران ـ بازار کار » .کنترل داشتند

توانست بدیل برای آن باشد ـ به کارگران واقعی می

داری اختیارات زیادی مناسبات سرمایه در مقایسه با

 .شان داده شده بودبرای انجام دادن وظایف

تر و یا بدتر کار توانستند آهستهترتیب آنان میبدین

کنند، انگار که آنان تحت شرایط دیگری مشغول به 

به زعم تیکیتین استقالل نسبی  86«.کار بودند

ی فردی کارگران و قدرت محدود گسترده

تعادل بسیار  :صبان یک وجه مشترک داشتمنصاحب

 .ناموزونِ نیروهای اجتماعی

ترتیب بحران مداوم به طور خالصه، بدین

تیکیتین همواره بر این  .خواهد بود .ش.ج.گیر اگریبان

کرد که فقط کارگران توانایی سرنگونی نکته تأکید می

ی گذار گزینه .ش.ج.او در فروپاشی ا .سیستم را دارند

داری را بدون حمایت الزم کارگران با یهبه سرما

تنها زمانی که کارگران  .کردقاطعیت تمام رد می

انداز مشخصی برای سطح زندگی بهترداشته چشم

برای  .باشند، این رویکردرویکرد قابل تصور است

که به »کارگران آلمان شرقی این امکان فراهم شد 

ن ، اما برای کارگرا«سادگی به آلمان غربی بروند

 87.شوروی نه

داری به زعم پیشبرد واقعی مناسبات سرمایه

 .تیکیتین دو پیامد داشت که با یکدیگر مرتبط بودند

شد، از آن ای میاوالً این امر باعث بیکارسازی گسترده

جایی که کارگران شوروی همواره مشغول به کار 

کردند، کارگران با بودند و فرایند کار را کنترل می

داری ان به مقابله با فشارهای سرمایهشتمام توان

بایستی مناسباتی بر دوم آن که می .خاستندبرمی

گرفت، امری که مبنای رقابتِ بازار شکل می

داری غیرممکن است، چرا که تثبیت مؤثر سرمایه

ها و حقوق باعث از بین رفتن تمامی انحصارات، کارتل

نظام که بتوان برای آن» .گرددی کارگران میویژه

اش ورای سِر داری را با تمام عناصر دربرگیرندهسرمایه

نه فقط احتیاج به  .ش.ج.کارگران به کرسی نشاند، ا

رقابت ساده، بلکه نیاز به پیشبرد رقابت افسارگسیخته 

ی بازار بایستی به قرن ی پیشبرد مؤلفهبرا( …) .دارد

این رویکرد  :به عبارت دیگر .بازگشت کرد 19

 88«.غیرممکن است

ای که در با وجود این که تیکیتن در مقاله

« گیریشکل»از او منتشر شد به  2000سال 

، او 89رمق ناشی از فروپاشی اذعان کردبورژوازی بی

که این امر به اش پافشاری کرد همچنان بر نظریه

تنها فقط زمانی » .داری نیستمعنی گذار به سرمایه
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ه، مزد، شکل که مقوالتی نظیر پول، قیمت، سرمای

مزد در وجهی صرفاً سطحی و ظاهری درک شوند، 

داری را سرمایه .ش .ج .توان کشورهای پیشین امی

این مطلب کامالً روشن است که تمامی  .قلمداد کرد

این مقوالت فقط به اشکال ابتدایی و بسیار پرتناقض 

منجر به تجزیه و  .ش.ج.فروپاشی ا 90«.موجودند

گسیختگی درآمِد ازهمپیش»شدن جامعه شد ـ قطبی

 91.«تر یا انقالبی دیگربیش

نام چند سال پیش گروهی انگلیسی به

این گروه  .ی مهمی را تبیین کردکندوکاو نظریه

ضمن تأیید تحلیل تیکیتن مبنی بر نارسایی و به هدر 

ی شوروی، در عین حال رفتگی اقتصادی در جامعه

داری ه با سرمایهبر این باور است که ما در این جامع

از آن جایی که  .اما بدون تولید کاالیی سروکار داریم

کارگران شوروی از وسایل تولید و همچنین وسایل 

که وسایل تولید معاش جدا شده بودند، با وجود این

اند، تولید هنوز به مالکیت خصوصی در نیامده

داری ای سرمایهی جامعهمثابهرا به .ش.ج.بایستی امی

تواند سرآغاز بندی میاما این جمع .بندی کردلتخص

که اتحاد در صورتی .تر باشدجانبهتحلیلی همه

داری است، چرا این جامعه ای سرمایهشوروی، جامعه

داری های مشخصِ غیر سرمایههنوز بسیاری از ویژگی

جا تولید کاالیی وجود را دارد؟ در صورتی که در آن

از مقوالتی نظیر ارزش و  توانگونه میندارد، چه

ارزش اضافی سخن به میان آورد؟ این گروه برای حل 

ی کرد که نباید جامعهاین مشکل پیشنهاد می

ی ترین مرحلهشوروی را همچون کلیف در پایانی

ی آغازین آن داری بلکه در مرحلهتکامل سرمایه

که انقالب پرولتری پس از آن .بندی کردخصلت

د و بورکراسی دولتی قدرت را به دست نتیجه مانبی

داری ملی در دستور کار قرار گرفت، رشد سرمایه

به علت نارشدیافتگی اقتصاد روسیه، در  .گرفت

از  .ی مولد، ضروری بودی اول افزایش سرمایهدرجه

ی مالی و تجاری جایی که در این حوزه سرمایهآن

ان منصبمانعی در مقابل رشد صنعتی بودند، صاحب

جدید ضروری دیدند که تأثیر اقتصادِ آزاد را محدود 

ی مالی منجر به این شد که فشارهای سرمایه .کنند

 .نقش پول تا سطح ابزار گردش صرف تنزل پیدا کند

ارزش سرمایه نه در پول بلکه در ارزش مصرف خود را 

 .دادنشان می

محدودشدن عملکرد پول منجر به این شد که 

ز جذابیت مادی برخوردار باشد ـ ندرت ادستمزد به

تری کار بایستی کارگران با سرعت بیشچرا می

وقتی که با پول اضافی کسب شده،  .کردندمی



 
 

توانستند چیزی بخرند؟ ـ از آن جایی که فرایند نمی

تری به پیش برده انباشت با حدت هر چه تمام

شد، این امر موجب کمبود نیروی کار شد، و می

های مثبت یا کارگیری محرکنست با بهمدیریت نتوا

ی این رویکرد نتیجه .منفی کارگران را کنترل کند

به  .های مصرفی بودای ناکافی ارزشتولید منطقه

های مصرفی نارسا از یک بخش همان نسبت که ارزش

شدند، تولید کارخانه به بخش دیگر به کار گرفته می

پیدا  مصرف نیز افزایشهای بیفرآورده« دایمی»

اتحاد شوروی شکل « کندوکاو»به نظر  .کردمی

سرمایه عمدتاٌ به  .داری بودای از سرمایهتغییریافته

شکل ارزش مصرف گردش داشت و خود این 

 .های مصرفی نیز عمدتاً ناقص بودندارزش

 نتایج مقدماتی 

توان حدس زد با توجه به طیف وسیع می

هاست دههنظریات تشریح شده، مارکسیسم انتقادی 

گرفته پس از ی شکلی تبیین جامعهکه درباره

 .بردسر میتحوالت اکتبر در وضعیت سردرگمی به

فاصله گرفته و مرکز  .ش .ج .اگر از روابط درونی ا

مان را به تکامل بازار جهانی معطوف کنیم شاید توجه

ی به بهترین وجهی بتوانیم سیر حرکت جامعه

 .شوروری را درک کنیم

داری طور که قبالً گفته شد، رشد سرمایههمان

داری در قرن جهانی صنعتی، همچون رشد سرمایه

آمیخته و هجدهم در بریتانیای کبیر، روندی درهم

هیچ کشوری روند تکامل اقتصادی  .ناموزون بود

تنهایی، هم نه بهآن :کندکشوری دیگر را تکرار نمی

ی و های اجتماعی، اقتصادچرا که نه تنها میراث

سیاسی پیشاصنعتی همه جا با یکدیگر تفاوت دارند، 

ویژه به این دلیل که هر کشور تازه بلکه به

شدن بعدی در های صنعتیزمینهشده پیشصنعتی

 .دهدکشورهای دیگر را نیز تغییر می

اوالً با  .این مطلب حداقل دو پیامد جدی دارد

و « پیشرفته»ی بین کشورهای گذشت زمان فاصله

شان ها کشاورزیاولی .شودتر میبزرگ« ماندهبعق»

شان شان بارآورتر، و بارآوری انسانیپردرآمدتر، صنعت

مانده وقتی کشورهای پیشرفته و عقب .شودتر میغنی

گیرند، در بازار جهانی در مقابل یکدیگر قرارمی

دوم  .اند که کوتاه بیایندها عمدتاً محکوم به آندومی

نکته به مفهوم این نیست که کشورهای  که، اما اینآن

توانند موفق ی رقابتی هرگز نمیمانده در مبارزهعقب
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شدن شرط اساسی برای صنعتیپیش .شوند

داری ظاهرأ آمیز در چارچوب روابط سرمایهموفقیت

این است که دولت خود را کامالً از نیروهای درونی 

که روندی  .شدن میباشندجدا سازد که مانع صنعتی

به طور مثال در ژاپن در اثنای بازسازی می جی )از 

( و پس از جنگ جهانی دوم در تایوان و 1868سال 

 .کره جنوبی تحقق یافت

اما کشورهای مختلف در قرن بیستم، سعی 

داری کردند با کناره رفتن از سیستم سرمایه

ی اغلب در نتیجه .شان را جبران کنندماندگیعقب

وجود آمد ای بهدرت دولتیجنگ یا جنگ داخلی ق

که ممکن بود اقتصاد ملی را از بازار که تا جایی

مختص خودشان « شدنمدرنیزه»جهانی جدا کرده، 

با همین هدف نیز  .گذاشتی آزمایش میرا به مرحله

ی خود را ، رابطه1917ی روسیه پس از انقالب جامعه

این که با وجود این .داری متروپل قطع کردبا سرمایه

شدن تقریبأ از سال ی روند صنعتیکشور در دوره

به بعد، از تأثیر مستقیم قانون بازار مبرا ماند، 1930

طور کلی رشد واقعی داری جهانی بهاما تأثیر سرمایه

این فشار مداوم به  .مستقل را غیرممکن ساخته بود

 .دادی نظامی نشان میبارزترین نحو خود را در عرصه

همواره از رشد  .ش .ج .حاتی در ای تسلیمسابقه

کرد و شکل دیگری به آن اقتصادی جلوگیری می

داری، ی سرمایهکه در جامعهبخشید ـ در حالیمی

تواند، ی تسلیحاتی در شرایط مشخص میاین مبارزه

برنده برای اقتصاد هم نقش بازدارنده و هم پیش

داشته باشد ـ اما همچنین تأثیر امپریالیستی در 

رؤیت بود، به نحو بارزی قابلهای دیگر نیز بههحوز

مشارکت این  .طور مثال در وابستگی تکنولوژیک

داری جهانی کشور در فرایند انباشت سرمایه

البته همچون سیستم » .ناپذیر بوداجتناب

داری انباشت فقط برای انباشت نبود، بلکه سرمایه

برای در یک سطح قرار گرفتن با کشورهای 

، قانونی بود که تمام اهداف اجتماعی «داریسرمایه

 94.ای از آن تبدیل شده بودنددیگر به زیرمجموعه

ی تحول به عبارت دیگر نیروی محرکه

ی شوروی نه از بطن این جامعه، )بر بستر فرم جامعه

ی شوروی(، بلکه از خارج توسط اجتماعی خوِد جامعه

 .داری به این جامعه تحمیل شدسیستم سرمایه

هر »که ی تیکیتین مبنی بر اینترتیب گفتهبدین

ی اجتماعی یا سیستم اجتماعی دارای نیروی محرکه

پردازان که اغلب نظریه« ای استدینامیسم پایه

کردند، به طور غیرمستقیم مارکسیست از آن دفاع می

اما در عین حال این  .تعمیم بودقابل .ش .ج .به ا



 
 

ی از ی محرکهی قوهمطلب نیز درست است که نتیجه

های متخاصم با گیری گرایششده، شکلخارج تحمیل

 .یکدیگر بود

طور شاخصی به خصلت بوروکراتیک جامعه به

تضاد اساسی بین  .اتمیزه شدن کامل آن منجر شد

منصبان مسلط همچون خودِ نخبگان )صاحب

کارگران( شکل گرفت که فقط به دنبال تحقق منافع 

عنوان یک کل منصبانی که بهخود بودند و صاحب

کردند که در صورت لزوم با اعمال قهر، از تالش می

 .ی جامعه جلوگیری کنندمتالشی شدن شیرازه

ای برای ندرت انگیزهی کارگر بهـ برای طبقه

توانست چیز کارکردن وجود داشت )با پول نمی

ندرت موجود بود( و زیادی بخرد، بیکاری علنی به

ر مقایسه با کارگران غربی ـ کندتر کار ترتیب ـ دبدین

کردند و فرآوردههای تولید شده از کیفیت بسیار می

 .نازلی داشتند

ی اطالعات ها در ارائهـ مدیران کارخانه

آنان با  .نفع بودندریزی ذینادرست به مسئوالن برنامه

توانستند از زیر باِر اهداف دادن این اطالعات غلط می

برای جلوگیری از  .ده طفره روندشبرنامهای تعیین

ها توسط مدیریت به هرگونه ریسکی هدایت کارخانه

 .شدای به پیش برده میکارانهنحو بسیار محافظه

ی این امر به هدر رفتن زیاد تولید بود ـ نتیجه

کرد ـ تری پیدا میکه به مرور زمان نیز ابعاد گسترده

رگیری کاو خود را در تولید با کیفیت نازل، به

بودن ظرفیتِ اشتغال ی تکنولوژی جدید، پایینخزنده

های کاری نشان و عدم استفاده از تمام ظرفیت

 .دادمی

ی شوروی ساختاری ساختار اجتماعی جامعه

ی کارگرِ ی کارگر، طبقهطبقه .استثنایی بود

این طبقه از یک طرف نیروی کار  .نبود« متعارف»

داد و خالقِ تولید می خود را برای دریافت پول اجاره

وجه درمورد آن از حق هیچاجتماعی بود که به

گیری برخوردار نبود، کارگران به معنی واقعی تصمیم

اما از طرف دیگر این طبقه  .شدندکلمه استثمار می

نوعی تعهد کاری داشت و به دلیل فقدان مواد به

توانست از اش فقط میدست آوردهمصرف با پول به

ی کاالهای ضروری برای آن برای تهیهبخشی از 

منصبان فقط صاحب .بازتولیدش استفاده کند

کارگیری گیری در مورد بهتاحدودی از قدرت تصمیم

تولیدات اجتماعی برخوردار بودند، آنان همچنین 
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برداری از نیروی کار برخوردار تاحدودی از قدرت بهره

عنوان منصبان بهبندی صاحبخصلت .بودند

ی ابهامات در دهندهوضوح نشانصطالح طبقه بهابه

 .مورد این موضوع است

با توجه به مشارکت در فرایند انباشت 

داری و پیامدهای ناشی از آن، یعنی عدم سرمایه

توازن دایمی بین تولید مواد مصرفی و تولید کاالهای 

 .شودتا حدودی بهتر درک می .ش .ج .ای در اسرمایه

خاطر زندگی کارگران و دهقانان نه بهباال نبردن سطح 

منصبان، بلکه به دلیل رقابت صاحب« بدخواهی»

های مبارزه برای داری و نیازمندیمداوم با سرمایه

 .ی بقای فرماسیون اجتماعی خودی بودادامه

ترتیب نباید همچون بارو مدعی شد که بدین

ناپذیر بوده استالینیسم در تمامی ابعادش اجتناب

کردن برعکس، دیکتاتور چه در مورد اشتراکی .است

عام ، چه در مورد قتل1930ی کشاورزی در آغاز دهه

های های قدیمی در سالفرماندهان ارتش و بلشویک

ی در اوایل دهه« ی دکترهاتوطئه»بعد، یا در مورد 

اما  .به بعد، همواره برخوردی ناهنجار داشت 1950

تر نیز و متوازن حتی در صورتی که سیاستی انسانی

رشد اقتصادی ـ سیاسی در خطوط  :پذیر بودامکان

اش فقط به قیمت سرسپردگی کامل به اساسی

ترتیب ادعای گروه بدین .داری ممکن بودسرمایه

عنوان درست بود که استالینیسم را باید به« کندوکاو»

استالینیسم تا  .بندی کردشکل انباشتِ اولیه خصلت

طور نسبی انباشت اولیه را پیش برد ی معینی بهدرجه

فرایند جدایی »جز « چیزی نبود»قول مارکس که به

شان، فرایندی که کارگران از مالکیت بر شرایط کاری

طرف ابزار زندگی اجتماعی و وسایل تولید را به از یک

سرمایه و از طرف دیگر تولیدکنندگان مستقیم را به 

که با وجود این 96«.کندکارگران مزدبگیر تبدیل می

به مالکیت « ابزار زندگی اجتماعی و وسایل تولید»

داری در نیامده بودند )بلکه در اختیار نخبگان سرمایه

بوروکرات قرار گرفتند(، از تولیدکنندگان مالکیت بر 

این رویکرد  .شرایط ِ تولیدشان به یغما برده شد

کردن )تولیدکنندگان به عمدتاً از طریق پرولتریزه

رگران تبدیل شدند( و بعضاً نیز با برده کردن کا

 .های کار کوالک میسر شدکارگران در اردوگاه

شدن های آهنِگ رشد سریع صنعتیموفقیت

طور که آنتونیو ادامه داشت، همان 1950ی که تا دهه

را توضیح داد، باعث ای آنکنندهکارلو به شکل قانع

اقتصادی، های رشد سریع بافت .رکود صنعتی نیز شد

ی مدیریت به همراه مشکالت عدیدهای را در عرصه

های نظامیِ فرماندهی از باال آورد که دیگر با روش



 
 

های ها پرداخت، اگرچه این روششد به حل آننمی

نظامی فرماندهی از باال با زور، انباشت اولیه را سامان 

هدر  .بخشیدند اما دیگر تأثیر خود را دست داده بودند

تولیدات و ناکارایی که قبالً نیز موجود بودند رفتن 

در  .کننده تبدیل شده بودنددیگر به عناصر تعیین

کیفیت بد، تاریخ اشتباه ارسال، فقدان »ی قبلی دوره

قطعات یدکی و نبود ابزار دقیق کار هنوز قابل تحمل 

بودند، اما نه در دوران رشدی که ما با پیچیدگی و 

ختلف صنعتی مواجه های مآمیختگی بخشدرهم

هستیم و رعایت دقیق تاریخ ارسال قطعات و استفاده 

تنها در بخش  97«.از ابزار دقیق کار ضروری هستند

نظامی و فضایی به چگونگی غلبه بر این مشکالت پی 

برای توضیح این مسأله نباید فقط به این  .برده بودند

ها به هدر رفتن تولید نکته اکتفا کرد که در این بخش

و ناکارآیی وجود نداشت، چرا که در این بخش نیز 

های غیرنظامی به هدر رفتن تولید و همچون بخش

گونه تر ایناین امر را بیش .ناکارآیی وجود داشت

ها امکانات بسیار توان توضیح داد که به این بخشمی

 .زیادی برای هر واحد تولیدی اختصاص داده شده بود

بینی بود، و شپیبحران اتحاد شوروی قابل

بینی هم شد ـ با وجود اینکه طبیعتاً هیچ کسی پیش

چگونگی این روند را دقیقاً  1991توانست قبل از نمی

ی شوروی نباید به این فروپاشی جامعه .حدس بزند

گیری منجر شود که انقالب اکتبر و قربانیان نتیجه

بعدی مردم شوروی از لحاظ تاریخی کامالً بیهوده 

در خطوط  1917رشد صنعتی پس از  .تبوده اس

وجه هیچناپذیر بود، این امر بهاش اجتناباساسی

های های دهشتناک و سالخیتوجیهی برای سرکوب

پیشرفت »توانست به این جامعه می .دیکتاتور نیست

شدن بدون کمک اقتصادی ی صنعتیبزرگی در عرصه

ز ای اطور همزمان پارهداری نائل شود و بهسرمایه

اهداف اجتماعی از جمله غلبه بر بیکاری را محقق 

عالوه براین نخبگان شوروی )نه همیشه،  98«.کند

هم نه از موضِع بلکه در بعضی موارد، آن

تر به دلیل تحقق انترناسیونالیستی صرف، بلکه بیش

منافع خودشان، به آن نحوی که آن را درک 

 سزایِ مثبتی در مبارزات ضدکردند( سهم بهمی

 .استعماری در آسیا و افریقا داشتند

نحو بسیار بارزی ی شوروی بههمزمان نمونه

خواست ای را نشان داد که میمرزهای استراتژی

زمانی که  .اقتصادِ ملی را از بازار جهانی جدا کند

 .های بسیار غنی نظیر اکشوری با منابع و توانمندی

هانی در درازمدت با کناره گرفتن از بازار ج .ش .ج

داری سرمایه« سطح»نتوانست به موقعیتی هم 
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گرفتن از آن، انحصاری دست یابد، چه برسد به پیشی

دیگر روشن است که این رویکرد برای کشورهایی با 

مراتب از موفقیت تر بههای بسیار کممنابع و توانمندی

هشدار تروتسکی در  .تری برخوردار خواهد بودکم

ی سوسیالیستی جامعه» :درست بود که 1930سال 

ی داری باید از جنبهی سرمایهدر مقایسه با جامعه

هدف  .ی باالتری رسیده باشدتکنیکی تولید به مرحله

ی ی ملیِ جداافتادهخود را برپایی جامعه

یافتن به رغم دستسوسیالیستی قرار دادن، به

های موقتی، معنای دیگری جز به موفقیت

ه در مقایسه با کشاندن نیروهای مولدواپس

 99«.داری نداردسرمایه

در این کتاب هر کدام از جریانات تشریح شده 

ی نظریه :اندی نمونه معرفی شدهدرباال با یک مقاله

ی داری دولتی توسط تونی کلیف، نظریهسرمایه

ی کلکتیویسم بوروکراتیک توسط آنتونیو کارلو، نظریه

ی، ی دولت منحط کارگری توسط تروتسکاولیه

ی دولت منحط کارگری توسط شدهی تکمیلنظریه

بندی اجتماعی جدید بدون ارنست مندل و صورت

ی این کتاب با مقاله .ی مسلط از هیل تیکتینطبقه

رسد، او در این جدیدی از کریس آرتور به پایان می

کند که مباحثات قدیمی را در بستری مقاله سعی می

 .منسجم کنار هم قرار دهد
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شدن به  لیتبد یبرا شمیطور که کرم ابرهمان

 یخصوص تیبگذرد، مالک لهیپ یاز مرحله دیپروانه با

شود،  لیتبد یاجتماع تیکه به مالکآن یهم برا

گذر کند.  یدولت تیمالک یلهکه از مرح راستیناگز

که پروانه آن یب لهیها هزار پ. دهستیپروانه ن لهیاما پ

فقط به آن  یدولت تیلک. ماشوندیشوند، پژمرده م

که  شودیم لیتبد« مردم یهمه» تیاندازه به مالک

همراه با لزوم  یاجتماع یهاکیو تفک ازاتیامت

 تیمالک :گریبرود. به عبارت د نیدولت از ب تیموجود

 یدولت تیمالک گریکه د یبه همان نسبت ،یدولت

 شود،یم یستیالیسوس تیبه مالک لیتبد ست،ین

هر قدر که دولت  :است قهم صاد هیعکس قض

 نیو هرقدر که ا رد،یباالتر از مردم قرار بگ یشورو

عنوان به یترشیدولت خود را با خشونت هرچه ب

آن را  دخواهنیکه م یدر برابرمردم تیمحافظ مالک

 نیکه ا نیا رفتنیپذ رد،یکنند، قرار بگ یاشتراک

تر ندارد، واضح یستیالیخصلت سوس یدولت تیمالک

 .شودیم

که هنوز  یکیبا اشاره به تفک یرسم مطبوعات

وجود دارد،  یو فکر یدیشهر و روستا و کار  نیب

شدن کامل طبقات  یما تا ملغ»که  کنندیاقرار م

از  یاعترافِ صرفاً مدرس نیا.« میدار یادیز یفاصله

 ریرا ز یحسن برخوردار است که درآمد بوروکراس نیا

. و در کندیم نپنها «یفکر»کار  یسرپوش محترمانه

تا  ترندکیـ که به افالطون نزد زیدوستان ن» انیم نیا

 یایکه بقا یاعتراف مدرس نیـ به ا قتیبه حق

. ندکنیهنوز موجودند، اکتفا م یمیقد یهاینابرابر

 یاتحاد شورو تیدادن واقع حیامر، توض تیاما در واقع

 یاصالً کاف «یمیقد یهاینابرابر یایبقا» یلهیوسبه

 یشهر و روستا از بعض نیب یهاست. اگر تفاوتین

رشد  یهیو در سا گریاز جهات د افته،ی فیجهات تخف

 یعنیـ  یشهرها و فرهنگ شهر عیالعاده سرفوق

شده است.  ترقیعم اریـ بس نیشهرنش یتیاقل شیآسا

توسط  یعلم یکادرها یخال یرغم پرشدن جابه

 ریاخ یهاسال راند، دبرخاسته نییکه از پا یواردانتازه

تنها نه یو کار فکر یدیکار  نیب یاجتماع یفاصله

 نیهم شده است. مسأله ا ادتریکاسته نشده، بلکه ز

 نییکه تع یقشر یهزارساله یکه مرزها ستین

 نیهاست ـ مرز بانسان یجوانب زندگ یهمه یدهکنن

پر زرق و برق و دهقان زمخت و ناهنجار،  نیشهرنش

 یروزمزد ـ صرفاً ظاهر ارگرعالم و ک نیمرز ب

 نیا ر،یاند، خکرده دایاز گذشته پ ترراستهیپ شیکماب

شده و  دهیمالحظه ازنو آفرقابل یزانیمرزها به م

 .رندیگیمخود تر بههر چه گستاخ یخصلت



 

 

 
 

 زیهمه چ یکادرها درباره»معروف  شعار

را  یشورو یسرشت جامعه ،«کنندیم یریگمیتصم

شخص  تیچه ناز آن شیمراتب ببه یبا صراحت

 یها. کادرها ذاتاً ارگانکندیم فیاست، توص نیاستال

از  شیب« کادرها» شیهستند. ک ییسلطه و فرمانروا

 شیک ،یبوروکراس شیک یبه معنا زیهر چ

است. در  کیدر قلمرو تکن تیو اشراف منصبانصاحب

بزرگ جلوه دادن و پرورش کادر، همچون  ینهیزم

هنوز مجبور به حل  یشورو میرژ گر،ید یهانهیزم

 شیها پمدت شرفتهیپ یاست که بورژواز یمسائل

خود حل کرده است. اما از  یها را در کشورهاآن

 یستیالیسوسپرچم  ریز یشورو یجا که کادرهاآن

 ماًیدا یو حقوق یاخرو یخواستار عزت ند،یآیجلو م

 یپرورش کادرها ب،یترت نیهستند. بد شیرو به افزا

 یهاینابرابر یدوباره دیتوأم با تول «یستیالیسوس»

 .است ییبورژوا

 نیتفاوت ب د،یتول لیبر وسا تیمنظر مالک از

تراست  کی سییر ایزن خدمتکار،  کیو  مساریت کی

 یو کودک سریکم کیپسر  ایروزمزد، و  یرگرو کا

ندارد. اما، گروه اول در  یاصاًل وجود خارج م،یتی

در نقاط مختلف  کنند،یم یزندگ یارباب یهاآپارتمان

در  هالیاتومب نیدارند، بهتر یالقیی یهاکشور خانه

اند که برده ادیهاست که از است، و مدت ارشانیاخت

را واکس بزنند. گروه دوم  شانیهاکفش دیگونه باچه

 کنند،یم یزندگ کریدروپ یب یچوب یهادر زاغه

هم که  یلیهستند و تنها دل گرسنهمهین شهیهم

است که اصالً  نیا زنندیرا واکس نم شانیهاکفش

ها مهم تفاوت از نظر بوروکرات نیکفش ندارند. ا

 اریبس ی. اما در نظر آن کارگر روزمزد تفاوتستین

 .لیدلیهم نه ب، آناست یاساس

به خود  توانندیم هیمایب «پردازانهینظر» البته

 دیثروت، به نسبت تول عیخاطر بدهند که توز یتسل

فعل و انفعاالت  کیالکتیدارد. اما د یثانو تیآن، اهم

. شودیبا کمال قدرت مطرح م زین جانیمتقابل در ا

 شدهیدولت دیتول لیچه در درازمدت سرنوشت وساآن

است که در  یتحول یگونگخواهد کرد، چ نییا تعر

خواهد  دیفرد پد یزندگ طیموجود در شرا یهاتفاوت

 تیبه مالک یکشت کیآمد. هرگاه اعالم شود که 

به  السابقیدرآمده، اما مسافران آن کماف یاشتراک

 میدرجه دو و درجه سه تقس ک،یمسافران درجه 

فران مسا یصورت واضح است که برا نیشوند، در ا

ها آن یزندگ طیکه در شرا یختالفا تیدرجه سه اهم

است که  یحقوق رییاز تغ ترشیب تیغاوجود دارد به

 گر،ید یآمده است. از سو دیپد تیدر نوع مالک
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خود  یو قهوه گاریکه با س کیمسافران درجه

 تیمهم مالک یاند، خواهند گفت که مسألهسرگرم

ندارد.  یتیاهم راحت مطلقاً نیاست و کاب یاشتراک

 جانیکه از ا یدارد که تخاصمات یادیز الاحتم

 تیمالک نیموجب انفجار ا رد،یگیسرچشمه م

 .شود ثباتیب یاشتراک

گزارش  خاطرتیرضا یبا نوع یشورو مطبوعات

در باغ وحش  یپسربچه وقت کیطور که چه دهندیم

و پاسخ  «ستیمال ک لیآن ف» دیپرس یمسکو از کس

 :دیگوی، بالفاصله م«مال دولت است»که  شنودیم

اما اگر قرار بود «. از آن هم مال من است یپس کم»

صورت  آنشود، در  میاشخاص تقس نیواقعاً ب لیکه ف

 دگانیبه نخبگان و برگز شیبهاگران یهاعاج

 گرید یشماراش را اندکران و کفل د،یرسیم

م و مجبور بودند با سُ ماندهیباق تیو اکثر بردند،یم

آن سر کنند، پسربچه که سهمش غصب  یدل و روده

را با  یدولت تیممکن است مالک یسختشده به

 خانمانی. اشخاص بردیبگ کسانیخودش  تیمالک

« خود»مال  دزدندیچه را که از دولت متنها آن

کوچک در باغ وحش  «ستیالیسوس». و آن دانندیم

با برجسته بوده که  یمنصباحتماالً فرزند صاحب

 .خو گرفته است« دولت ـ منم»فرمول 

بهتر مناسبات  حیتشر یبرا میبخواه اگر

روابط را به زبان بورس ترجمه  نیا ،یستیالیسوس

عنوان به میتوانیشهروند را م کیدر آن صورت  م،یکن

که ثروت کشور در  میکن یتلق یدار شرکتسهام

مردم تعلق  یاوست. اگر اموال به همه اریاخت

ع یتوز یطور مساوهم به« سهام»الزم بود  داشتیم

 یهمه یسود سهام برا جهیشود و در نت

باشد. اما شرکت شهروندان در  کسانی« دارانسهام»

بلکه « دارسهام»عنوان تنها بهکشور نه یامور اقتصاد

. در ردیگیصورت م دکنندهیعنوان تولبه نیهمچن

نامش  میاکه توافق کرده سمیکمون ترنییپا یمرحله

مقابل کار هنوز  رپرداخت د م،یبگذار سمیالیرا سوس

به مهارت،  یعنیاست ـ  ییبورژوا نیمطابق با مواز

درآمد  ب،یترتنیدارد. بد یشدت کار و جز آن بستگ

هر شهروند مرکب از دو جزء الف + ب است ـ  یفرض

 کیسود سهام + دستمزد. هر قدر که سطح تکن یعنی

جامعه  یه سازمان صنعتجامعه باالتر و هر قدر ک

با ب  سهیالف )سود سهام( در مقا قامتر باشد، مکامل

 یریتأث گری)دستمزد( باالتر خواهد بود، و از طرف د

 گذاردیافراد م یدر سطح زندگ یکه تفاوت کار فرد

که اختالف  قتیحق نیتر خواهد بود. از اکم

از  ترشیتر که بنه کم یدستمزدها در اتحاد شورو



 

 

 
 

 رفتگ جهینت نیچن دیاست، با یدارهیسرما یکشورها

پرداخت  یطور نامساوبه یکه سهام شهروندان شورو

کارگر ساده فقط مقدار ب  کیکه  ی. در حالشودیم

را که در  یصرفاً همان مقدار یعنی کند،یم افتیرا در

هم  یدارهیواحد سرما کیدر  تواندیمشابه م طیشرا

 ای تیفرد استخانوس کی یافتیکند، مقدار در افتیدر

سه برابر الف + ب،  ای+ ب،  الفبوروکرات دو برابر 

که ب هم ممکن است به  نیاست، مضافاً ا آخریال

 لیتبد رهیبرابر ب و غ سهم خود به دو برابر ب، سه

تفاوت  یکنندهنییعامل تع گر،یشود. به عبارت د

است که در  یغصب، نه فقط اختالف قیدرآمدها از طر

از  مدهاافراد وجود دارد، بلکه تفاوت درآ دیولت تیظرف

 زین گرانیمحصول کار د یغصب و تملک پنهان قیطر

داران از قبل ممتاز سهام تیاقل ی. زندگشودیم نییتع

 .گذردیمحروم م تیاکثر

کارگر  کیکه  یدستمزد میفرض کن اگر

واحد  کیاز آن چه که در  یشورو یساده

مشابه ممکن  یفرهنگ و یکیبا سطح تکن یدارهیسرما

که او  مییاگر بگو یعنیباشد ـ  ترشیب رد،یبود بگ

ـ در آن  دیآیدار کوچک به حساب مهنوز بک سهام

صورت الزم است دستمزد او را معادل الف + ب فرض 

باالتر با فرمول سه برابر الف  یها. دستمزد رده میکن

 رهیبرابر ب و غ 15برابرالف +  10+ دو برابر ب، 

 کیبدان معناست که کارگر ساده  نی. اشودیم نییتع

فرد  کیسه سهم و  ستیسهم دارد، استخانو

تناسب  ن،یسهم، عالوه بر ا 10متخصص 

 2،  1کلمه با  حیصح یبه معنا زیها نآن یدستمزدها

که در مدح  ییسرودها نی. در چنشودیم انیب 15و 

 یبرا شود،یسروده م یستیالیمقدس سوس تیمالک

تر کنندهقانع اریبس ستیاستخانو کی ای ریمد کی

. یدهقان اشتراک کی ای یکارگر عاد کی یاست تا برا

 تیهستند که اکثر یکارگران عاد نیهمه، ا نیبا ا

بودند که  هاآن. و هم دهندیم لیجامعه را تشک

تازه به  تیرا مد نظر داشتند، نه اشراف سمیالیسوس

 .دهیدوران رس

 ست،ین ریمزد بگ یهدر کشور ما برد کارگر»

کار خوانده  یرویکه ن ستین ییآن کاال یفروشنده

« آزاده است ی. کارگر در کشور ما زحمتکششودیم

ظاهر، خوش انیب نیا ،یفعل ی)پراودا(. در دوره

. انتقال کارخانه ستیمجاز ن ریالف غ کیجز  یزیچ

 یبه دست دولت، وضع کارگر را تنها از نظر حقوق

است که کارگر هنوز  نیامر ا تیعداد. واق رییتغ

 یدستمزد یاجبار محتاج است و مجبور است برابه

را  ییدهایدر روز را کار کند. ام ینیساعات مع نیمع
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داشت پس از  کایکه کارگر قباًل به حزب و سند

بود، منتقل شد. اما  دهیکه خود آفر یانقالب به دولت

 )دولت( به لهیوس نید ایمعلوم شد که عملکرد مف

دارد و از آن سطح  یو فرهنگ بستگ کیسطح تکن

سطح را  نیکه اآن یبرا دی. دولت جدرودیفراتر نم

 یعنی یمیقد یهاوهیارتقا دهد متوسل به همان ش

فشار آوردن بر عضالت و اعصاب کارگر شد. و از 

کشان شروع به رشد از بهره یأتیبود که ه جانیهم

 یادیز اریبس زانیبه م نعتص تیریکرد. مد

 تیریبر مد یشد. کارگران هرگونه نفوذ کیبوروکرات

پرداخت  ستمیکارخانه را از دست دادند. با وجود س

دشوار  طیبا وجود شرا د،یتول زانیدستمزد برحسب م

با  ،یبا عدم وجود حرکت آزاد ،یماد یزندگ

هر  اتیکه در ح یسیوجوداختناق وحشتناک پل

 ها،نیا یهبا وجود هم یکند، باریکارخانه رسوخ م

زحمتکش »خود را  تواندیم یکارگر به دشوار کی

 یمنزلهدر چشم او به یکند. بوروکراس یتلق« آزاده

کارفرما. کار آزاد ممکن  یمنزلهاست، و دولت به ریمد

 .سازگار باشد کیدولت بوروکرات کیبا  ستین

الزم در مورد  راتییتغ یفوق با اندک یهاگفته

 ،یرسم یهیت. مطابق نظرصادق اس زیروستاها ن

 تیاز مالک یاژهیشکل و یاشتراک یمزرعه تیمالک

 یمزارع اشتراک سدینویاست. پراودا م یستیالیسوس

 یدولت یاکنون اساساً از همان نوع واحدهااز هم»

 ن،یبا وجود ا« هستند. یستیالیسوس جهیبوده و در نت

 یستیالیرشد سوس نیکه تضم دیافزایبالفاصله م

 یاداره کردن مزارع اشتراک»منوط به  یزکشاور

پراودا ما را  ب،یترتنیبد«. است کیتوسط حزب بلشو

کار  نیا ی. و معندهدیرجوع م استیاز اقتصاد به س

هنوز به  یستیالیاست که روابط سوس نیاساساً ا

بلکه فقط  افته،یها راه نن انسانیب یقلمرو روابط واقع

کرده است.  دایپمقامات کشور جا  شیراندیدر دل خ

افرادِ  نیبه نفع کارگران خواهد بود که مراقب ا اریبس

است که مزارع  نیامر ا تیباشند. واقع شیراندیخ

و اقتصاد  یاقتصاد دولت نیب راهمهیدر ن یاشتراک

موجود  ییرژوابوخرده التیاند، و تماقرار گرفته یفرد

 یشخص یهانیکه تعداد قطعات زم نیها از ادر آن

از عملکرد  نیو همچن شودیم ترشیوز بهر ر

 ارینفع بس هایاشتراک یاعضا یخصوص یاقتصاد

 .برندیم

هکتار  ونیلیدر مقابل صد و هشتاد م اگرچه

کشت  ریز یهانیزم ،یکشت اشتراک ریز یهانیزم

چهار  یعنیهکتار ـ  ونیلیفقط چهار م یخصوص

درصد آن است ـ اما به خاطر وسعت کشت و 



 

 

 
 

 نیها به بازار، اخاطر حمل محصوالت باغمخصوصاً به 

را  یدهقان یهامواد مصرف خانواده نیترمهم هانیزم

دار، از احشام شاخ یا. بخش عمدهکنندیم نیتأم

بلکه  یاشتراک تیگوسفند و خوک، نه درمالک

است. دهقانان غالباً مزارع  یزارعان اشتراک تیدرمالک

و در  کنندیم لیتبد یخود را به مزارع اصل یفرع

 ستند،ین یرا که متضمن سود یعوض مزارع اشتراک

 گر،ید یسو از. دهندیقرار م تیدوم اهم یدردرجه

که در مقابل کار روزانه  یآن دسته از مزارع اشتراک

 یدر سطح اجتماع پردازند،یم یادتریمبلغ ز

از زارعان  یاو دسته رندیگیقرار م یتریعال

از مرکز  زیگر یروهای. ندآورنیوجود مالحال بهمرفه

هنوز رو به فنا نگذاشته، بلکه برعکس، در حال 

 یقدرتمندتر شدن هستند. به هر رو، مزارع اشتراک

روابط  یحقوق یهااند شکلتاکنون فقط توانسته

درآمد ـ را  عیتوز یهاوهیش ژهیوکشور ـ به یاقتصاد

 زار،یو جال یمیقد یکلبه کهیدگرگون سازند، در حال

بار  یتمام ،یتیرع اطیح یاندن امور روزانهگرد

 یقنخورده باهمچنان دست باًیکار دهقان، تقر نیسنگ

حال طرز فکر کهنه  نیدر ع یاند. مزارع اشتراکمانده

دست  یاقابل مالحظه زانینسبت به دولت را هم به م

 گریاند. البته مسلم است که دولت دنخورده گذاشته

دولت  نیاما هم ست،ین یدر خدمت مالکان و بورژواز

و  دهدیو به شهرها م ردیگیاز روستاها م یلیخ

 .کار هم فراوان داردطمع یهابوروکرات

 یهیکه قرار است در شش ژانو یآمار یمبنا بر

 :اندمنظور شده ریز یشغل یهاگرفته شود، رده 1937

زارع مستقل ،  ،یزارع اشتراک ،یکارگر، کارمند دفتر

و افراد  یآزاد، روحان یحرفهصاحبمستقل،  ورشهیپ

طور که مفسران . آنستندیکه کارگر ن یگرید

 ریسا یآمار هرستف نیآن که ا لیتنها دل ندیگویم

است که در  نیا ردیگیرا دربر نم یاجتماع یهارده

طبقات وجود ندارند. اما درواقع فهرست  یاتحاد شورو

ز شده که قشر ممتا هیته تین نیبا ا حاًیفوق صر

را که در اعماق جامعه  یمحرومان نیو همچن ییباال

 یواقع ماتیکند. تقس یهستند از انظار جامعه مخف

صادقانه  یریآمارگ کیکه به کمک  یروشو یجامعه

 :است ریشود، به قرار ز انیع دیو با تواندیم یبه آسان

 یکسان یعنی ره،یمتخصصان و غ ،یبوروکراس یرؤسا

قشر متوسط  کنند،یم یدگزن ییبورژوا طیکه در شرا

 تیهستند، اشراف یبورژوازکه در سطح خرده نییو پا

در  باًیهم تقر هانیـ که ا یو مزارع اشتراک یکارگر

کارگران متوسط،  یهمان سطح هستند ـ توده

 ورانشهیدهقانان و پ ،یقشرمتوسط زارعان اشتراک



 رود؟یو به کجا م ستیچ یاتحاد شورو                                                                                                             156

 

که به  یو کسان ترنییمستقل، کارگران و دهقانان پا

 هایروسپ م،یتیاطفال  شوند،یختم م ایپرولتارلمپن 

 .رهیو غ

که در اتحاد  نیبا اعالم ا دیجد یاساس قانون

، «شده یاستثمار انسان از انسان ملغ» یشورو

 طیشرا د،یجد یاجتماع کی. تفکندیگویرا نم قتیحق

جان دادن دوباره به استثمار انسان در  یالزم برا

واداشتن  یبردگ به یعنیاش ـ شکل نیترانهیوحش

آورده  مـ را فراه یانجام خدمات شخص یانسان برا

از  یمطلقاً نام د،یاست. در فهرست آمار جد

ذکر نشده است. ظاهراً قرار  یمستخدمان خصوص

« کارگران» یکل یرده یاست که آنان در رده

 یفراوان یهاسؤال بارهنیشوند. اما در ا لیمستح

 ستیالیوسشهروند س کی ایآ :شودیمطرح م

چند مستخدم )کلفت،  قاًیمستخدم هم دارد؟ و دق

 یلیاو اتومب ایپرستار، معلم سرخانه، راننده(؟ آ آشپز،

او چند  یدارد؟ خانه یخصوص یاستفاده یهم برا

. لیقب نیاز ا یگریداشته باشد؟ و سؤاالت د دیاتاق با

درآمد افراد  زانیدر مورد م یافهرست کلمه نیدر ا

که استثمارگر کار  ی! اگر قانونخوردیبه چشم نم

 کند،یمحروم م یاسیحقوق س زها را اانسان گرید

 رمترقبهیطور غبه یاشود، در آن صورت تا اندازه ایاح

پا از  یکه سردمداران گروه حاکم جملگ شدیمعلوم م

اند. اما گذاشته رونیب یشورو یچارچوب قانون اساس

کامل حقوق را  یگفت که آنان برابر دیخوشبختانه با

و ارباب!  کرنو برای …حقوق یاند، برابربرقرار کرده

رشد  یشورو میمتضاد دارند که از بطن رژ شیدو گرا

رو به زوال  میبرخالف رژ م،یجا که رژ. تا آنکنندیم

 شود،یم دیتول یروهایباعث گسترش ن ،یدارهیسرما

. و کندیفراهم م زیرا ن سمیالیسوس یاقتصاد یهاهیپا

 ،ییبه خاطر منافع قشر باال م،یرژ نیجا که اتا آن

را به کار  ییبورژوا عیتوز یهاوهیش نیتریطافرا

را هم فراهم  یدارهیسرما یایاح یهاهیپا برد،یم

و  تیمالک یهاشکل نیاختالف موجود ب نی. اکندیم

 ای. اوردیتا ابد دوام ب ستیممکن ن عیتوز یهاوهیش

 زین دیتول لیبر وسا یبه نحو ییبوژوا یهاوهیش دیبا

بر  عیتوز یهاوهیکه ش نیا ایکنند، و  دایغلبه پ

 .منطبق شوند تیمالک یستیالیسوس ستمیس

را به وحشت  یدو راه بوروکراس نیا شدنانیع

جا و در هر زمان ـ در همه ی. بوروکراساندازدیم

 یهادر آمارها، در رمان ها،یمطبوعات، در سخنران

شاعرانش، و باالخره  یدر شعرها سندگانش،ینو

ـ با دقت تمام روابط  دیجد یدرمتن قانون اساس

 کمکرا، هم در شهر و هم در روستا، به  یواقع



 

 

 
 

. کندیپنهان م یستیالیسوس ینامهاز واژه یداتیتجر

اندازه  نیتا ا یرسم یدئولوژیکه ا روستنیهم از ا

 .ستیو قالب ذوقیب ز،یانگلمال

 

 ؟یدولت یدارهیسرما

با  میخواهیکه ما م افتدیاتفاق م اغلب

ناآشنا خالص  یهاهدیآشنا خود را از شرّ پد یهاواژه

 میرژ یهم به کار رفته تا معما ییها. کوششمیکن

 دهیپوش «یدولت یدارهیسرما»برچسب  ریز یشورو

کس  چیاست که ه نیعبارت در ا نیشود. حسن ا

 یدارهیسرما». عبارت داندیرا نم قشیدق یمعنا

بر تمام آن  یگذارنام یبار برا نینخست «یدولت

 میمستق افتنی یبه کار رفت که با تصد ییهاهدیپد

 یواحدها ایونقل حمل لیبر وسا ییدولت بورژوا کی

 یدهندهنشان یاقدام نی. چنشوندیظاهر م یصنعت

از چارچوب  یدیتول یروهایآن است که ن

باعث  یحدودرعمل تا رفته و د رونیب یدارهیسرما

 ستمیکند. اما س یخود را نف یدارهیاند که سرماشده

 کند،یم یکه خودش را نف یهمراه با عناصر ده،یپوس

تداوم  یدارهیسرما ستمیس کیبه شکل  السابقیکماف

 .ابدییم

 یتیموقع کیتئور یممکن است از جنبه البته

 یطور کل، برابه یرا متصور شد که در آن بوژواز

 قیدرست کرده و از طر یشرکت سهام کیخود 

 نی. قوانکندیرا اداره م یدولتش سراسر اقتصاد مل

نخواهند بود.  زیابداً اسرارآم یمیرژ نیچن یاقتصاد

آنچه را  نفردم دارهیسرما کیکه  دانندیرا م نیهمه ا

 یصرفاً ارزش اضاف کند،یم افتیعنوان سود درکه به

 ست،یران واحد خودش نکارگ یدشدهیتول ماًیمستق

از  یکه دارد، سهم یاهیبلکه متناسب با مقدار سرما

در سراسر کشور را  جادشدهیا یمجموعه ارزش اضاف

کامل  ستمیس کی. تحت آوردیبه تصاحب خود در م

 یتساوقانون مربوط به نیا ،«یتدول یدارهیسرما»

 یعنیـ  خموچیپر پ یهاراه قینرخ سود، نه از طر

از  ماًیمختلف ـ بلکه مستق یهاهیسرما نیرقابت ب

. اما دیآیموقع اجرا درمدولت به یحسابدار قیطر

 یتضادها لیدلهرگز وجود نداشته، و به یمیرژ نیچن

 واهدوجود نخصاحبان ثروت، هرگز هم به نیب قیعم

هم دارد و آن  یگریامر مضاف بر آن علت د نیآمد. ا

 تیمالک یعموممخزن  یمنزلهاست که دولت، به نیا

انقالب  یبرا زیانگسخت وسوسه یهدف ،یدارهیسرما

 .خواهد بود یاجتماع
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دوران جنگ و مخصوصاً در دوران  در

 یدارهیسرما»عبارت  ،یستیاقتصاد فاش یهاشیآزما

دخالت و  ستمیس یدر اکثر موارد به معن «یدولت

 هایشده است. فرانسو دهیتوسط دولت فهم میتنظ

تر مراتب مناسببه یر واژهمنظو نیا یبرا

. برندیرا به کار م (etatismus) یمداردولت

بدون شک نقاط  «یمداردولت»و  یدولت یدارهیسرما

در  ستمیبه صورت دو س هانیدارند، اما اگر ا یمشترک

 گریکدیبا  ترشینظر گرفته شوند در آن صورت ب

 یبه معنا یدولت یدارهیمتضادند تا مترادف. سرما

 یدولت تیبا مالک یخصوص تیکردن مالک نیگزیجا

 قصخصلت آن محدود و نا لیدل نیاست، و به هم

در همه جا ـ  یمدارکه دولت ی. در حالماندیم یباق

در آلمان، روزولت در  تلری، ه ایتالیدر ا ینیموسول

 ستیدخالت ی، لئون بلوم در فرانسه ـ به معنا کایآمر

و  کندیم یخصوص تیمالک یکه دولت بر مبنا

حکومت هر  یاست. برنامه تیمالک نیقصدش حفظ ا

خواهد  نیمنجر به ا ریگزنا یمدارچه که باشد، دولت

 یزوال را از شانهروبه ستمیس یهاانیشد که بار ز

محروم جامعه منتقل  یقشرها یقدرتمندان بر شانه

مال کوچک صاحب یحدتنها تا آن یمدارکند. دولت

 یکه وجود او برا دهدیم« نجات»کامل  یرانیرا از و

. اقدامات ستیبزرگ ضرور تیحفظ مالک

مربوط به  یازهایاز ن یمداردولت یشدهیزیربرنامه

بلکه از عالقه  شود،ینم یناش یدیتول یروهایتوسعه ن

 یدیتول یروهاین متیبه ق ،یخصوص تیبه حفظ مالک

سرچشمه  یخصوص تیمالک هیعل کردهانیطغ

 یمتوقف ساختن توسعه یعنی یمداردولت .ردیگیم

 یدردنخور، و ابقابه یاز واحدها تیحما ک،یتکن

 یمدارکه دولت نیکالم ا یاجتماع. خالصه وارگلان

 .دارد یکامالً ارتجاع یخصلت

 1934مه  26را که در  ینیسخنان موسول نیا

 ایتالیا یو کشاورز یچهارم اقتصاد صنعتسه» :گفت

. دولت رفتیپذ ناًیع دی، نبا«در دست دولت است

را در تصاحب ندارد،  یاقتصاد یواحدها یستیفاش

واحدها و  نیا نیب یابلکه فقط نقش واسطه

 کسانیدو با هم  نی. اکندیم فایشان را اصاحبان

 بارهنیدر ا «ایتالیپاپولو دو ا» یهی. نشرستندین

و  تیاقتصاد را هدا ،یدولت مشارکت» :سدینویم

امر  نی. اکندیاما آن را اداره نم کند،یم وجورجمع

 «ستین سمیویجز کلکت یزیچ د،یتوأم با انحصار تول

 یستیفاش ی(. برخورد بوروکراس1936ژوئن  11)

 هیشب ،یطور کلبه انمالکنسبت به دهقانان و خرده

خوفناک است. و نسبت به  یبرخورد آقا و ارباب



 

 

 
 

شر کل. مبا کیبرخورد  هیمتنفذ، شب دارانهیسرما

 :سدینویم یدرستبه ،ییایتالیا ستیمارکس ،یفروچ

 یفروشنده کیجز  یزیچ یدولت مشارکت»

تمام خطرات  ینیموسول …ستین یانحصار یهیسرما

حال سود  نیو در ع خرد،یدولت م یرا برا یاقتصاد

 عیصاحبان صنا یآمده از استثمار را برادستبه

 یپا یدم در جاق نهیزم نیدر ا زین تلریه.« گذاردیم

اصل  یهاتیکه محدود ی. عاملگذاردیم ینیموسول

 نییآن را تع یواقع یمحتوا نیو همچن یزیربرنامه

است.  یستیدولت فاش یطبقات یوابستگ کند،یم

به  عتیمسأله بر سر افزوده شدن قدرت انسان بر طب

است که  نیمسأله ا ست،یخاطر منافع کل جامعه ن

معدود استثمار  یتیفع اقلبه خاطر منا دیجامعه با

بکشد  املیاگر م»که  خواندیرجز م ینیشود. موسول

 سمیالیسوس ایو  یدولت یدارهیسرما ایتالیتا در ا

 فتادهین یفاقات نیبرقرار کنم ـ که در واقع چن یدولت

الزم و  ینیع طیشرا یهیـ در آن صورت امروز کل

 یهیکل« من است. اریکار دراخت نیا یبرا یکاف

 یطبقه یمصادره :شرط کیبه جز  طیشرا

شرط الزم خواهد  نیا افتنیتحقق  ی. برادارهیسرما

مقابل عوض  یسنگرش را با سنگرها سمیبود که فاش

 یزدهو شتاب بخشنانیاطم یکند، که به گفته

 یاتفاق نیدر واقع چن»اضافه کرد که  دیبا ینیموسول

کردن مصادره و البته هرگز هم نخواهد افتاد. «فتادهین

و  گرید یکادرها گر،ید یروهایمستلزم ن دارانهیسرما

 .است یگریرهبران د

 یدر دست دولت برا دیتول لیوسا افتنیتمرکز

 یوهیو با ش ایتوسط پرولتار خیبار در تار نینخست

و  دارانهیشد، نه توسط سرما یعمل یانقالب اجتماع

وتاه ک لیتحل نیدولت به تراست. ا لیتبد یوهیبا ش

که  ییهانشان دهد که تا چه حد کوشش ستیکاف

و  یدارهیسرما یمدارشمردن دولت کسانی یبرا

و مزخرف  هودهیب دیآیبه عمل م یشورو ستمیس

 .یمترق یدوم نیو ا ست،یارتجاع یاست. آن اول

 

 حاکم است؟ یطبقه کی یبوروکراس ایآ

که در نظام  یتیموقع قیطبقات از طر تیماه

 یرابطه قیاقتصاد دارند، و عمدتاً از طر یاجتماع

. در جوامع شودیم نییتع د،یتول لیها با وساآن

ها با آن یرابطه قیاز طر تیمتمدن، روابط مالک

. در جوامع متمدن، روابط شودیم نییتع دیتول لیوسا

ابند. در اتحاد ییقانون اعتبار م قیاز طر تیمالک
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را  یتماعساختمان اج یهاهیچه پاآن ،یشورو

 ن،یزم کردنیعبارت است از مل دهدیم لیتشک

ونقل و مبادله، و حمل لیوسا ،یصنعت دیتول لیوسا

روابط که از  نیا ،یانحصار تجارت خارج نیهمچن

اتحاد  تیبرقرار شده، ماه ییایانقالب پرولتار قیطر

ما  یبرا ییایپرولتار ولتد کیعنوان را به یشورو

 .کندیم نییتع

که  ینقش یفایدر ا یشورو یبوروکراس

اش به دارد، در عالقه کنندهمیعنوان واسطه و تنظبه

 یبردارو در بهره ،یحفظ مناصب اجتماع

 یگرید یبه هر بوروکراس هیاز دولت، شب اشیخصوص

جهت  کیاست. اما از  یستیفاش یایبوروکراس ژهیوبه

 یگرید میرژ چیهم دارد. در ه ییهاعمده تفاوت

مسلط جامعه  یحد از طبقه نیهرگز تا ا یبوروکراس

 یبوروکراس ،ییبورژوا یمستقل نبوده است. در جامعه

است،  کردهلیمتمول و تحص یمنافع طبقه یندهینما

امور  یاش بر ادارهکنترل روزانه یکه برا یاطبقه

 یدارد. بوروکراس اریرا در اخت یشماریب لیوسا

که به زحمت دارد  گرفته رارق یابرفراز طبقه یشورو

 یاطبقه کند،یو ظلمت سربلند م یدستیاز اعماق ته

نداشته  ییو فرمانروا یگرسلطه یکه مطلقاً سابقه

به  افتنیکه هنگام دست  هاستیاست. برخالف فاش

 ،یاشتراک منافع، دولت یوندهایپ قیقدرت، از طر

بزرگ متحد هستند،  یبا بورژواز رهیازدواج و غ

در  یمل یبورژواز کیآن که  یب یوشور یکراسبورو

از آداب و رسوم  دیکنارش داشته باشد، به تقل

انکار  میتوانیلحاظ ما نم نی. از اپردازدیم ییبورژوا

 کیاز  شیب ستیزیچ یبوروکراس نیکه ا میکن

 یمعنا نیتردر کامل ،یشورو ی. بوروکراسیبوروکراس

 یهجامع یرواو فرمان ازیامتقشر صاحب گانهیکلمه، 

 .است یشورو

 اشتیهم وجود دارد که اهم یگرید تفاوت

را  ایپرولتار یشورو ی. بوروکراسستیتر نکم

خاص خود از  یهاوهیکرده تا با ش یاسیس یمصادره

نفس  ن،یدفاع کند. با وجود ا یاجتماع یآوردهادست

 یدر کشور یاسیقدرت س یکه مصادره قتیحق نیا

در دست  دیتول یلاص لیصورت گرفته که در آن وسا

 یبوروکراس نیب سابقهیتازه و ب یادولت است، رابطه

متعلق به  دیتول لی. وساآوردیبه وجود م یو ثروت مل

به « متعلق»گفت که دولت  توانیدولت است. اما م

روابط که هنوز کامالً تازه  نیاست. اگر ا یبوروکراس

قاعده بدل شوند و  کیبه  رند،یهستند، قوام بگ

ـ خواه کارگران در مقابل  نندک دایپ یقانون یجنبه

هرحال ـ به ریمقاومت نشان دهند خواه خ انیجر نیا



 

 

 
 

رفتن کامل  نیروابط در درازمدت به از ب نیا

منجر  ییایانقالب پرولتار یاجتماع یآوردهادست

کم مطلب از حاال، دست نیخواهند شد، اما گفتن ا

را نزده هنوز حرف آخرش  ایناپخته است. پرولتار

خود  یاعمال سلطه یبرا زین یبوروکراساست. و 

از  یبه شکل نوع خاص یاجتماع ییهاگاههیهنوز تک

و هنوز مجبور است از  اوردهیوجود نبه تیمالک

عنوان منبع قدرت و ثروتش دفاع به یدولت تیمالک

هنوز  یجنبه از عملکردش، بوروکراس نیکند. در ا

ا یپرولتار یتاتورکیدر دست د یسالح یمنزلهبه

 .است

 یشورو یبوروکراس یمعرف یکه برا یکوشش

 رد،یصورت گ «یدولت دارانهیسرما» یعنوان طبقهبه

نه  یشک تاب انتقاد را نخواهد داشت. بوروکراسبدون

. یادارد و نه اوراق قرضه اریدر اخت یسهام

و  یمراتب ادارسلسله کی یوهیبه ش یبوروکراس

 ضوع شیخاص خو تیوابط مالکمستقل از هر گونه ر

 دیو خود را بازتول دیافزایبه صفوف خود م رد،یگیم

 یبردارحق بهره تواندیفرد بوروکرات نم کی. کندیم

خود منتقل سازد.  یرا به ورثه یاز دستگاه دولت

به شکل سوءاستفاده از  ازاتشیاز امت یبوروکراس

 نیو چن ی. درآمدش را مخفشودیمند مقدرت بهره

 یگروه خاص اجتماع کی وانعنکه به کندیوانمود م

انگل  کی یمنزلهندارد. و به یوجود خارج یحت

از درآمد  یسهم بزرگ یکه بوروکراس ستیاجتماع

سبب  هانیا ی. همهدهدیرا به خود اختصاص م یمل

رغم به ،یشورو یقشر فرمانروا تیکه موقع شودیم

 نیکه ا یپلوساز چا یرغم سرپوشو به ادشیقدرت ز

درجه متناقض  نیتریبه عال کند،یم نهانقدرت را پ

 .باشد حرمتیمبهم و ب

خود،  یخیتحول تار ریدر س ییبورژوا یجامعه

 رییدستخوش تغ اشیاجتماع یهاآن که شالوده یب

 یهاأتیو ه یاسیس یهامیرژ یاریشود، بس

 یانداخته است. برتر رونیرا از صحنه ب کیبوروکرات

سبب شده که  ییبورژوا یجامعه یدیتول یهاهویش

و  یدالروابط فئو یایجامعه خود را در مقابل اح نیا

 یتوانسته با توسعه ای یحفظ کند. قدرت دولت یصنف

توسعه را متوقف  نیا ایهمساز باشد و  یدارهیسرما

که  دیتول یروهاین ،یطور کلساخته است، اما به

هستند، سرنوشت و رقابت  یخصوص تیبرمالک یمبتن

امر،  نیاند. برخالف اخود را به دست خودشان ساخته

 یستیالیانقالب سوس بطنکه از  یتیروابط مالک

روابط  نیمخزن ا یاند، با دولت که به منزلهبرخاسته

 التیدارند. تسلط تما یناگسستن یوندیاست، پ
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 ستین یزیچ ییبورژواخرده التیبر تما یستیالیسوس

ر کردن اقتصاد ـ که هنوز با آن مدد خودکاکه به

آن  یکنندهنیشود، بلکه تضم نیـ تضم میفاصله دار

خصلت  ب،یترتنیدولت است. بد یاسیس اتاقدام

 یبستگ یبه خصلت قدرت دولت یطور کلبه یاقتصاد

 .دارد

 ریکه ناگز ستیامر یشورو میشدن رژ خرد

 یالغا جهیبه خردشدن اقتصاد با برنامه و در نت

 نیب یاجبار وندیمنجر خواهد شد. پ یدولت تیمالک

ها برداشته مربوط به آن یهاها و کارخانهتراست

تر خواهند موفق یاقتصاد یخواهد شد. واحدها

 اواحده نی. ارندیبگ شیتوانست راه استقالل در پ

بدل کنند  یسهام یهاممکن است خود را به شرکت

کنند  ادیپ تیاز مالک یگرید یکه شکل انتقال نیا ایو 

که در آن کارگران در سود  یطور مثال، شکلـ به

 یلیخ یحال مزارع اشتراک نیباشند. در ع میسه

سرنگون  ب،یترتنیخواهند شد. بد هیتر تجزآسان

اگر قدرت  ،یکنون کیبوروکرات یکتاتوریشدن د

 یآن نگردد، به معنا نیگزیجا ینینو یستیالیسوس

بار ا افول فاجعهتوأم ب یدارهیبازگشت به روابط سرما

 .صنعت و فرهنگ خواهد بود

 یبرا یستیالیحکومت سوس کیاگر هنوز  اما

اقتصاد با برنامه ضرورت مطلق  یحفظ و توسعه

سؤال که حکومت  نیداشته باشد، در آن صورت ا

و تا چه اندازه  ستیمتک یبر چه کسان یشورو یکنون

شده  نیتضم اشیهااستیس یستیالیخصلت سوس

. در کندیکسب م یترشیمراتب ببه تیاست، اهم

در  نیحزب، لن یکنگره نیازدهمی، در 1922مارس 

وداعش با حزب بود،  نیآخر یآن چه عماًل به معنا

 خیتار» :مخاطب قرار داد ریگروه حاکم را با عبارت ز

 یاست. متک دهیرا به خود د هایانواع و اقسام دگرگون

 یهاتیفیک ریو سا یاز خودگذشتگ مان،یبودن به ا

 یاست جدیکه در س ستین یزیچ یمعنو یعال

 نییرا تع یآگاه یاجتماع یهست«. گرفته شود

که حکومت  یرییتغ ر،یسال اخ 10. در طول کندیم

 رییاز تغ ترقیآورده عم دیخود پد یاجتماع بیدر ترک

که  ییجابوده است. از آن دشیعقا ینهیدر زم

 یبوروکراس ،یوشور یجامعه یقشرها یهیکل انیدرم

و از وضع موجود  هخود را حل کرد یمسائل اجتماع

در  یذهن نانیاطم گونهچیه گرید ست،یکامالً راض

. دهدیخود ارائه نم استیس یستیالیمورد جهت سوس

ادامه  یدولت تیجا به حفاظت از مالکو فقط تا آن

 یقانون ریوحشت دارد. حزب غ ایکه از پرولتار دهدیم



 

 

 
 

وحشت دامن  نیهم به ا هاستینیـ لن کیبلشو

 التیتما یتجل نیترآگاه زبح نی. ازندیم

از  یکه ارتجاع بورژواز یالتیاست، تما یستیالیسوس

به آن رسوخ کرده است  یدوریترم یبوروکراس قیطر

عنوان به یدر تضاد کامل قرار با آن دارد. بوروکراس

کرده است.  انتیبه انقالب خ یاسیآگاه س یروین کی

 یخوشبختانه فقط به معن روزمندیانقالب پ کی اما

 ینهادها یتنها به معن ست،یپرچم ن کیبرنامه و  کی

از  یستمیحال س نیبلکه در ع ست،یهم ن یاسیس

 یکردن به آن کاف انتیهم هست. خ یروابط اجتماع

آن را سرنگون کرد. قشر حاکم به انقالب  دیبا ست،ین

نوز سرنگون انقالب ه نیکرده، اما ا انتیاکتبر خ

 یمیعظ تقامتنشده است. انقالب اکتبر قدرت اس

 یرویبا ن ت،یمالک یکه با روابط جار یدارد، قدرت

عناصر آن با  نیبهتر یبا آگاه ایپرولتار یزنده

در آن افتاده و با  یجهان یدارهیکه سرما یبستبن

منطبق شده است.  یانقالب جهان یریناپذاجتناب

نکرده  نییرا تع یشورو یهنوز خصلت مسأله خیتار

 .است

اتحاد  یمنظور درک بهتر خصلت کنون به

مختلف را در مورد  یهیدو فرض دیبگذار یشورو

فرض  نیچن دی. ابتدا بگذارمیریآن نظر بگ یندهیآ

 یحزب انقالب کیتوسط  یشورو یکه بوروکراس میکن

صفات  یهیکه عالوه بر کل یسرنگون شده است، حزب

به  زیرا ن ریاخ یدوره یهانتجارب ج سم،یبلشو

کار خود را با  یحزب نیافزوده است. چن اشنهینجگ

و شوراها  یکارگر یهاهیدر اتحاد یدموکراس یایاح

 نیها و در رأس آنان، اآغاز خواهد کرد. همراه با توده

دستگاه دولت خواهد  امانیب یهیحزب به تصف

را  زاتایامت یهیکل زیها و نها و منصبپرداخت، مقام

مزد کار را فقط به  اختدر پرد یلغو و نابرابر

اقتصاد و دستگاه دولت محدود  یاتیح اتیضرور

خواهد کرد. به جوانان آزادانه فرصت خواهد داد تا 

انتقاد کنند و رشد  اموزند،یب شند،یندیطور مستقل ببه

کارگران  یهاتوده ی. و در جهت منافع و ارادهندینما

 رآمدد عیتوز ینهیدر زم یادیبن یتراییو دهقانان، تغ

جا که تا آن د،یقدرت جد نی. اما ااورندیوجود ببه یمل

 یباشد، اجبار یمسأله مربوط به روابط اقتصاد

. دیتوسل جو ینخواهد داشت که به اقدامات انقالب

اقتصاد بابرنامه را حفظ  یهمان تجربه دیقدرت جد

خت. پس آن خواهد پردا ترشیو به گسترش ب کندیم

پس از آن که  یعنیـ  یاسیاز انجام انقالب س

دست  دیبا ایبه کنار انداخته شد ـ پرولتار یبوروکراس
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به  یازیمهم بزند، اما ن اریسلسله اصالحات بس کیبه 

 .نخواهد داشت گرید یانقالب اجتماع کی

 أتیدوم، اگر قرار باشد ه یهیبا فرض مطابق

سرنگون  ییحزب بورژوا کیتوسط  یشورو یحاکمه

 یحزب تعداد نه چندان کم نیصورت اشود، در آن

 ،یفعل یهابوروکرات انیچاکر حاضر و آماده در م

طور و به یحزب رانیدب ران،یمد ها،نیسیرؤسا، تکن

خواهد  خوددر کنار  ،ییباال ازیمحافل صاحب امت یکل

دستگاه دولت  یهیتصف زی. البته در آن صورت نافتی

استقرار  دیتجد کیبود. اما  خواهد یضرور یامر

 یترافراد کم یاحتمااًل مجبور به پاکساز ییبورژوا

 نیا یاصل یفهی. وظیحزب انقالب کیخواهد بود تا 

 لیدر وسا یخصوص تیمالک یایاح دیقدرت جد

فراهم ساختن  زیچ هراز  شیخواهد بود. پ دیتول

زارعان  شیدایالزم خواهد بود که به پ یطیشرا

کمک کند، و  فیرون مزارع ضعقدرتمند از د

 یمزارع اشتراک لیرا که به تبد یطیشرا نیهمچن

 ییاز نوع بورژوا دکنندهیتول یهایقدرتمند به تعاون

. در نجامدیـ ب یزراع یسهام یهاشرکت یعنیآن ـ 

از  شده،یمل عیصنا گذاروا انیقلمرو صنعت، جر

آغاز خواهد  ییمواد غذا دیتول عیسبک و صنا عیصنا

 کی یکه به منزله یدر مدت ،یزیراصل برنامهشد. 

قدرت  نیب ییهااست به سلسله سازش یانتقال یدوره

متموالن  یعنیمستقل ـ  «یهاشرکت»و  یدولت

ثروتمندان  ،یشورو عیسرکردگان صنا انیبالقوه درم

خواهد شد. با  لیتبد یخارج دارانهیسرمامهاجر و 

در  یادیز یشرویپ یشورو یکه بوروکراس نیوجود ا

کرده  ییاستقرار بورژوا دیتجد کیجهت تدارک 

باز مجبور خواهد بود در مورد  دیجد میاست، رژ

رفرم  کیصنعت، نه به  یهاوهیو ش تیمالک یهاشکل

 .متوسل شود یانقالب اجتماع کیبلکه به 

شق ثالث ـ  کیـ با در نظر گرفتن  دیبگذار

حزب  کیکه قدرت نه به دست  میفرض کن نیچن

. یحزب ضد انقالب کیو نه به دست  فتدیب یقالبان

بماند.  یهمچنان در رأس دولت باق یبوروکراس یعنی

منجمد  یروابط اجتماع زین طیشرا نیدر ا یحت

که  مینمسأله اتکا ک نیبر ا میتوانینخواهد ماند. ما نم

رغم در حال حاضر توانسته است، به یبوروکراس

 یایبه اح دست ،یکار نیآشکار چن یهایدشوار

 الیدنبه ریناگز ندهیمقام و منصب بزند، در مراحل آ

 تیروابط مالک ینهیخود در زم یبرا ییهاگاههیتک

 کیاستدالل شود که  نیخواهد رفت. ممکن است چن

شده  نیالزمش تضم دبوروکرات بزرگ، اگر فقط درآم

نخواهد  تیمالک یهابه شکل ییباشد، چندان اعتنا



 

 

 
 

حقوق شخص  یثباتیالل نه فقط باستد نیداشت. با ا

گرفته  دهیناد زیاعقاب او ن یبوروکرات، بلکه مسأله

 فتادهیخانواده که از آسمان ن دیجد شی. کشودیم

را به فرزندانش منتقل  ازاتشیاست. آدم اگر نتواند امت

 تیاما حق وص شود،ینصف م ازاتیارزش آن امت د،کن

تراست  کی ری. مدستین یجداشدن تیاز حق مالک

 یروزیبود. پ دیدار باسهام ست،ین یبودن کاف

 یبه معن کنندهنییتع یقلمرو نیدر ا یبوروکراس

متمول خواهد  دیجد یطبقه کیآن به  شدنلیتبد

 یوکراسبر بور ایپرولتار یروزیپ گر،ید یبود. از سو

خواهد  نیرا تضم یستیالیانقالب سوس اتیح دیتجد

ا به همان دو شق سوم ما ر نیا جه،یکرد. درنت

و  یکه ما به خاطر روشن گرداندیاول بازم یهیفرض

 .میها شروع کردسهولت موضوع، مطلب را با آن

 یانتقال میرژ کیعنوان به یشورو میرژ فیتعر

 یاجتماع یهارها کردن مقوله یبه معن ،ینینابیب ای

 یدارهیسرما»)و لذا  یدارهیسرما رینظ یکامل

 ،یفیتعر نیاست. اما چن سمیالیسوس زی( و ن«یدولت

 تواندیم ست،ین یکاف خودیخودکه به نیعالوه بر ا

گذار به  هغلط منجر شود ک یدهیعق نیبه ا

 یشورو یکنون میرژ قیتنها از طر سمیالیسوس

امر رجعت به  تیاست. حال آن که در واقع ریپذامکان

 ن،یاست. بنابرا ریپذکامالً امکان زین یدارهیسرما

 لیالزاماً بغرنج و ثق یشورو میتر از رژکامل یفیتعر

متناقض در  یاجامعه یخواهد بود. اتحاد شورو

است،  سمیالیو سوس یدارهیماسر نیب راهمهین

 :که درآن یاجامعه

از  ترفیضع یلیمولد هنوز خ یروهای( نالف

 یستیالیخصلت سوس یدولت تیاند که به مالکآن

 بدهند،

 یکه از رو هیولانباشت ا ی( تالش براب

 رونیاقتصاد با برنامه ب شماریاز منافذ ب ،یناچار

 زند،یم

خود  ییکه خصلت بورژوا عیتوز یهاوهی( شج

در جامعه را  دیجد کیتفک یهاهیاند، پارا حفظ کرده

 دهند،یم لیتشک

وضع  یکندضمن آن که به ید( رشد اقتصاد 

 لیتشک نیهمچن بخشد،یزحمتکشان را بهبود م

 کند،یم لیرا تسه ازیامتقشر صاحب عیسر

از تخاصمات  یبرداربا بهره ی( بوروکراسهـ

کرده  لیتبد ختهیگسخود را به قشر عنان ،یاجتماع

 است، گانهیب سمیالیکه با سوس
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که حزب حاکم به آن  ی( انقالب اجتماعو

 یو در آگاه تیکرده هنوز در روابط مالک انتیخ

 ،زحمتکشان حضور دارد یهاتوده

انباشته  همیکه رو یتناقضات ی( تکامل بعدز

منجر شود و  سمیالیبه سوس ایممکن است  شوند،یم

 گرد کنند،عقب یدارهیبه سرما ای

ضدانقالب  ،یدارهیبازگشت به سرما ی( براح

 مقاومت کارگران را درهم بکوبد، و دیبا

کارگران  سم،یالیبه سوس یشرویپ ی( برات

 .خواهند بود یبوروکراسمجبور به سرنگون ساختن 

 یمبارزه قیمسأله از طر نیا ،یینها لیتحل در

و هم در  یمل یزنده، هم در عرصه یاجتماع یروهاین

بدون  یخواهد شد. افراد جزم نییتع یجهان یعرصه

ها نخواهند شد. آن یراض یبخواهدل فیشک با تعار

 نه، نه. البته ایبله، بله ـ  :خواهندیم حیصر یهافرمول

 یهمواره خصلت یاجتماع یهاهدیاگر قرار بود پد

داشته باشند، درآن صورت مسائل  افتهیتکامل

بود. اما  هانیتر از اآسان یلیمسلمأ خ یشناسجامعه

خاطر که به ستیتر از آن نخطرناک زیچ چیه

را  یآن عناصر ت،یبه کمال منطق، از واقع افتنیدست

انسان را مخدوش  یهنذ ریکه امروز تصو میکنار بگذار

را  ریآن تصو سرهکیممکن است فردا  یکنند، ولیم

از  زیاز هرچ شیخود ب لی. ما در تحلزندیدرهم بر

احتراز  یسازیاجتماع ندیکاربست قهر در فرا

داشته و نه  ییشرویکه تا به حال نه پ م،یاکرده

و  یعمل یفهیارائه کرده است. وظ یهمسان ینمونه

کامل از  یفیکه تعر ستین نیا یاسیس نیهمچن

که خود هنوز کامل نشده است. بلکه  میبده یانیجر

مراحل آن  یهیکردن کلما عبارت از دنبال یفهیوظ

آن از  یمترق یهاشیجداکردن گرا ان،یجر

 نیکردن روابط متقابل افاش اش،یارتجاع یهاشیگرا

گوناگون  یهایریگکردن سمت ینیبشیپ ها،شیگرا

 نیاز ا ادهاست، و با استف انیجر نیتکامل ا

آن بتوان  یکه بر مبنا یگاههیتک افتنیانداز، چشم

 عمل کرد.



 



 

 

  

 هیدر روس یدولت یدارهیسرما

 فیکل یتون

 یکاووس بهزاد یترجمه

 

 

 یترجمه ندن،یاست که به کوشش مارسل فن درل یمقاله از مجموعه مقاالت نیحاضر، سوم یمقاله
پس از انقالب، به مناسبت  یشورو یجامعه نییدر تب شرو،یناصر پ یراستهیو و یکاووس بهزاد

 .شودی، منتشر م1917سالگرد انقالب اکتبر  نیصدمکی
که  فیبه انگلستان آمد. کل 19۴۶بود که در سال  ینیفلسط یِهودی کی( 2000-1917) فیکل یتون

 یرگیبه شکل یبنا نهاد که منته یستیگروه مارکس کیبود در   انگلستان  سمیونیخود مخالف صه
 هایبحث ف،یکل 19۴0 یکشور شد. در اواخر دهه نیدر ا  (SWP)ستیالیحزب کارگران سوس

فاصله دارد و  سمیالیاز سوس اریکشور بس نیکه ا گفتیرا بسط داد. او م یرشورویدجماهاتحا رامونیپ
 .است ک،یبوروکرات یدولت داریهیسرما ،داریهینوع سرما کی
منتشر  1955است که در  «یستیمارکس یلیتحل ،یستینیاستال یهیروس»مقاله برگرفته از کتاب  نیا

 یهیروس تیماه»تحت عنوان  19۴8بود که نخست در  یتابک یاصالح شده یکتاب نسخه نیشد. ا
 یاسیمنتشر شده بود. نقد اقتصاد س «یستینیاستال
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پرداز مارکسیستی هرگز در این هیچ نظریه

مورد شکی نداشته است که یک سیستم اقتصادی، 

ای رسیده زمانی که تمرکز سرمایه در آن به آن درجه

داران یا دار یا گروهی از سرمایهباشد که یک سرمایه

ی ملی را در اختیار داشته کل سرمایه خودِ دولت،

داری باقی خواهد باشد، همچنان یک سیستم سرمایه

پردازان مارکسیست ی نظریهتمام همزمان …ماند

چنین رویکردی را از لحاظ سیاسی غیرممکن ارزیابی 

ها قبل از ان که تمرکز این روند مدت .اندکرده

وقف نحوی متسرمایه به چنین سطح باالیی برسد، به

یا این که تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی  .گرددمی

شود و یا این منجر به انقالب پیروزمند پرولتری می

داری منجر به های سرمایهکه تضادهای بین دولت

تواند گردد که میجنگ دهشتناک امپریالیستی می

ی انسانی منجر به ازهم پاشیدگی عمومی کلِ جامعه

 .شود

ی داری دولتی از جنبهرمایهبا وجود این که س

گونه رسد، اما جای هیچپذیر به نظر میتئوریک امکان

داری خصوصی در ماند که سرمایهای باقی نمیشبهه

اش در عمل هرگز قادر به تمرکز مسیر رشد تکاملی

 .دست نخواهد بودی اجتماعی در یککل سرمایه

وضوح تروتسکی چرایی عدم چنین رویکردی را به

توان اگرچه از منظر تئوریک می»ح داده است: توضی

مثابه یک موقعیتی را تصور کرد که بورژوازی در آن به

ی وسیلهکل برای خود شرکت سهامی دایر نماید تا به

نظام اقتصادی  .دولت کلِ اقتصاد ملی را اداره کند

دانیم طور که میهمان .چنین رژیمی رازِ پنهانی ندارد

فرد نه از ارزِش اضافی مستقیماً دار منسودِ سرمایه

اش بلکه به نسبت ی کارگران کارخانهتولیدشده

اش، سهمی از کلِ ارزش اضافی تولیدشده در سرمایه

در یک  .دهدسراسر کشور را به خود اختصاص می

عیار، قانونِ سهم مساوی تمام« داری دولتیسرمایه»

صورت غیرمستفیم یعنی از طریق رقابت سود نه به

صورت مستقیم و های مختلف، بلکه بهن سرمایهبی

با  .واسطه از طریق حسابداری دولت کارکرد داردبی

وجود این، چنین رژیمی تا به حال وجود نداشته و 

دلیل تضادهای عمیق بین صاحبان ثروت هرگز نیز به

به وجود نخواهد آمد ـ علتِ دیگری نیز هست که 

ی نماینده عنوانتری ندارد، دولت بهاهمیت کم

داری برای انقالب اجتماعی عمومی مالکیتِ سرمایه

 «.ای اغواکننده باشدتواند سوژهمی

و این واقعیت « تضادها بین صاحبان ثروت»

ی عمومی مالکیت عنوان نمایندهدولت به»که 

ای اغواکننده برای انقالب تواند سوژهداری میسرمایه
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ودنِ تکامل گر غیرممکن بخود بیان« اجتماعی باشد

داری داری خصوصی سنتی به سرمایهتدریجی سرمایه

اما آیا چنین روندی  .درصدی نیز هست 100دولتی 

ی کارگر ی قدرت از یک طبقهامکانِ سلبِ دوباره

مسلط و به زیر سلطه کشیدن این طبقه را عملی 

داند؟ که پرولتاریای انقالبی که قباًل از بطن نمی

مده، وسایل تولید را در یک وجود آچنین شرایطی به

تضاد بین صاحبان »ترتیب نهاد متمرکزکرده و بدین

داری عنوان مانعی از سر راه رشدِ سرمایهرا به« ثروت

جا که به مانع دوم تا آن .دولتی برداشته است

کشی از کارگران توسط گردد، سرکوب و بهرهبرمی

نقالب ی ابرا( ...ای اغواکننده )سوژه»دولت، آن را به 

کند و بنابراین سلب مالکیت بدل می« اجتماعی

ی سیاسی همسانِ سلب مالکیتِ اقتصادی از طبقه

 .کارگر است

توان بر علیه امکانِ تنها دلیلی که می

داری دولتی مطرح کرد، این گیری سرمایهشکل

ها ی تمامِ سرمایهادعاست که وقتی دولت نماینده

عبارت ی نیست، بهدارشود، اقتصاد دیگر سرمایهمی

داری دولتی از منظر تئوریک غیرممکن دیگر سرمایه

ی ی واژهیری آزادانهکارگبه اگر که (...) است

ی نظری غیرممکن است، داری دولتی از جنبهسرمایه

ای که وجه طبع تبیین سرشت نظام اجتماعیبه

ی آن از یک طرف تمرکز باالی سرمایه و از مشخصه

ایمی در بازار جهانی، تولید کاالیی طرف دیگر رقابت د

 .درستی مفهومی غیراصولی استست، بهو کار مزدی

توان این رژیم را رژیم مدیران یا حکومت می

کلکتیویسم بوروکراتیک قلمداد کرد و متناسب با آن 

بنابه سلیقه قوانین متعارفی را که براساس آن چنین 

 .ای عملکرد دارد، تعیین کردجامعه

ی ر آدام اسمیت از امکانِ مقایسهاگ( ...)

اش موقعیت امروزی ما با جهان دوران زندگی

برخوردار بود، برای او حتمًا بسیار سخت بود که 

سوسیالیستی آلمان با شباهتی بین اقتصادِ ناسیونال

اش، با کنترل ی باالی سازمانِ انحصاریآن درجه

ازار دولتی بر توزیع مواد اولیه، با کنترل دولتی بر ب

کار، با خرید بیش از نصف تولید اجتماعی توسط 

پیدا  19دولت و غیره را با نظام مانوفاکتوری قرنِ 

ی آن کند، یعنی آن هم با اقتصادی که وجه مشخصه

های تولید کوچک، رقابت آزاد بین مؤسسات، و کارگاه

در  .داری بودهای مازاد تولید سرمایهفقدان بحران

داری را از یک دریجی سرمایهصورتی که ما تکامل ت

ی تکامل بعدی دنبال کنیم برای ما مرحله به مرحله

تر خواهد بود که ببینیم چه عناصری در هر ساده
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های اقتصادی همسان هستند و این دوی این سیستم

تفاوتهای بین  .اندداریکه هر دو سیستم سرمایه

 سوسیالیستی و اقتصاد روسیه بسیاراقتصادِ ناسیونال

تر از اقتصاد ملی سوسیالیستی با اقتصادِ دوران کم

ها و از یک طرف درکِ شباهت .آدام اسمیت است

داری تمایزات بین نظام اقتصادی روسیه با سرمایه

سنتی و از طرف دیگر با دولت کارگری فقط به خاطر 

ی ی گذار تدریجی به مرحلهفقدانِ گزینه

از منظر  .شودداری انحصاری، بسیار مشکل میسرمایه

داری به باالترین حد تکامل تئوریک وقتی که سرمایه

وقت ضرورتًا داری دولتی برسد، آنخود، یعنی سرمایه

 .داری سنتی داردترین دورافتادگی را از سرمایهبیش

داری بر بستر خود دراینجا مسأله بر سر نفی سرمایه

ترتیب دولت کارگری به همین .داری استسرمایه

ی نوین ی جامعهترین مرحلهی پایینبهمثابه

سوسیالیستی الزاماً وجوه مشترک بسیاری با 

چه این دو گزینه را از آن .داری دولتی داردسرمایه

کند، تمایز بنیادین و ماهوی بین یکدیگر متمایز می

مقایسه  .داری و نظام سوسیالیستی استنظام سرمایه

ی سنتی از یک دارداری دولتی با سرمایهبین سرمایه

طرف و با دولت کارگری از طرف دیگر بایستی نشان 

داری دهد که قبل از انقالب سوسیالیستی سرمایه

ی انتقالی به سوسیالیسم و برعکس پس دولتی مرحله

ی از انقالب سوسیالیستی دولت کارگری مرحله

 .انتقالی به سوسیالیسم است

 

 داریداری دولتی ـ نفی نسبی سرمایهسرمایه

تنظیم دولتی رشد اقتصادی، نفی نسبی قانون 

دهد، حتی زمانی که دولت به یم نشان را (...)ارزش 

صاحب تمام وسایل تولید « ی همگاننماینده»نام 

 .نشده باشد

ومرج ی عزیمت قانون ارزش، تنظیم هرجنقطه

ی مناسبات کنندهاو تنظیم .کارکردِ اقتصادی است

ی مجزا از یکدیگرست و های اقتصادمبادله بین شاخه

گر چرایی غیرشفاف بودن مناسبات بین نه تنها بیان

ی ها، بلکه بروز این مناسبات در هالهانسان

تأثیرگذاری نامحدود قانون  .اسرارآمیزشان نیز هست

ارزش فقط در شرایط رقابت آزاد، یعنی امکان حرکت 

به همین نحو  .آزاد سرمایه، کاال و نیروی کار است

ی لین عملکردهای ساختارانحصاری تا درجهحتی او

وقتی که دولت  .کندمعینی قانون ارزش را خنثی می

هدایت جریان سرمایه و نیروی کار را نیز به عهده 



 هیدر روس یدولت یدارهیسرما                                                                                                                          172

 

گیرد و یا حتی وقتی که قیمت کاالها را تعیین می

 داریکند، قطعاً مسأله بر سر نفی نسبی سرمایهمی

ر تولیدات نیز ترین خریداوقتی که دولت مهم .ستا

بشود، تأثیرات این امر به مراتب بسیار شدیدتر خواهد 

ی کردن اقتصاد گسترش یابد انحصار چه هر( ...) .بود

به همان نسبت نیز خنثی شدن نسبی قانون ارزش 

ی بانکی خیلی پیشتر از سرمایه .شدیدتر است

 .گیردداری صنعتی شکل اجتماعی به خود میسرمایه

نظام بانکی »نویسد: ین مطلب میمارکس در مورد ا

به حسابداری عمومی و توزیع وسایل تولید شکلی از 

« سلسله مراتب اجتماعی داده است، اما فقط در شکل

(MEW,Bd, 25 , S.62. ) این امر وقتی که دولت

ی مالی گذاری برای سرمایهی سرمایهترین حوزهمهم

 همین که .تری برخوردار استباشد از اعتبار بیش

دولت کل نظام بانکی را به دست بگیرد، اجتماعیشدن 

 .رسدی عطف خود میی بانکی به نقطهسرمایه

وجود آمدن داری نیز با بهمالکیت خصوصی سرمایه

طور نسبی بافتهای انحصاری در بخش صنعتی به

داری رقابت آزاد که در سرمایه .خنثی شده است

بود، در  دار صاحبِ نامحدود اموال خصوصیاشسرمایه

داری انحصاری و بیش از هر چیز در باالترین سرمایه

داری دولتی، شکل نمادی آن، یعنی در سرمایه

دار منفرد مالکیت نامحدوداش را بر وسایل سرمایه

های سهامی سرمایه در شرکت .دهدتولید از دست می

گیرد مستقیماً شکل سرمایه اجتماعی را به خود می»

ی الغای مثابهنای الغای سرمایه بهین امر به معا( ...)

ی تولید مالکیت خصوصی در چارچوب خود شیوه

 (MEW,Bd.25 ,S.452« ).داری استسرمایه

وقتی که دولت جریان گردش سرمایه را نیز به 

ی شدن سرمایه، به مرحلهعهده بگیرد، اجتماعی

در چنین شرایطی  .کندتری نیز ارتقا پیدا میعالی

ادی بستن قرارداد را از دست مالکِ خصوصی آز

در جایی که انباشِت فردی ادامه پیدا  .دهدمی

خصوصی بودنش به معنای محدود کند، سرمایه بهمی

در شرایطی که دولت وسایل  .دهدکلمه پایان می

آورد، غیرخصوصی تولید را به مالکیت خود در می

 .رسدی خود میترین مرحلهشدن سرمایه به نهایی

ی اش از سرمایهرد هرگونه کنترل بر سهممالکِ منف

مضافاً این که  .دهداجتماعی را از دست می

داری دولتی منجر به نفی نسبی خصلت سرمایه

برای این که نیروی  .شودکاالیی نیروی کار نیز می

به بازار عرضه شود وجود « ناب»عنوان کاالیی کار به

« لمستق»دو شرط ضروری است: اوالً کارگر بایستی 

از وسایل تولید باشد، ثانیاً او باید از تماِم 
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های قانونی که مانع فروش نیروی کار او محدودیت

درجایی که بازار کار مثل  .شده باشد« رها»شوند می

شود، دوران فاشیسم توسط دولت کنترل و هدایت می

کارگر امکانِ فروش آزاد نیروی کارش را از دست 

مامی وسایل تولید را وقتی که خود دولت ت .دهدمی

ترتیب در بازار کار به مالکیت خود در بیاورد، بدین

گیرد که ی تقاضا شکل میانحصار مطلق در حوزه

طور کلی و محل کار را انتخاب آزاد کارفرما را به

داری دولتی وقتی که سرمایه .رودعمدتًا از بین می

ر داشتن دستمزدها و کابازار کار را از طریق ثابت نگه

کند، آزادی کارگران برای فروش اجباری هدایت می

 .شودآزاد نیروی کار بیش از پیش محدود می

نفی نسبی قانون ارزش اما به معنای استقالل 

عنوان برعکس اقتصاد به .اقتصاد از این قانون نیست

ی این قانون قرار تر زیر سلطهیک کل حتی بیش

ن قانون ست که در آتفاوت فقط در شکلی .گیردمی

کند، وقتی که یک ارزش اعتبارش را کسب می

شرکت انحصاری نرخِ سودش را نسبت به دیگر 

دهد، معنایش این است های صنعتی افزایش میشاخه

که فقط سهمش از کلِ ارزش اضافی افزایش پیدا 

کرده است، مگر این که این شرکت انحصاری نرخ 

هایش را با مجبور کردن استثمار در کارخانه

 .تر ارزش اضافی افزایش دهدکارگرانش به تولید بیش

ی دولتی دریافت ی صنعتی یارانهوقتی که یک شاخه

تواند کاالهایش را به کند و از این طریق میمی

ها به فروش های تولید آنتر از هزینهقیمتی پایین

ی تولید از یک برساند، به سادگی بخشی از هزینه

حتی زمانی  .کندیدا میبخش به بخش دیگر انتقال پ

ی کند، هزینهها را تنظیم میهم که دولت قیمت

ها باقی گذاری قیمتی عزیمت سیاستتولید نقطه

در نظامی که درآن تولیدِ ارزش اضافی و  .ماندمی

گیرد، علیرغم به وجود تبدیل آن به سرمایه انجام می

ها و تغییرات در شکلِ قانونِ آمدن تمامِ محدودیت

ناپذیر بین سرمایه و کار مزدی ، تضاد آشتیارزش

کِل زمان صرف شده برای بازتولید  .ماندباقی می

ی نرخ استثمار و نرخ کنندهی کارگر تعیینطبقه

کلِ زمان کار صرف شده برای  .ارزش اضافی است

ی خود نرِخ انباشت تولید ابزار تولید جدید نیز به نوبه

ه قیمت تک کاال با وجود این ک .کندرا تعیین می

ی دقیق ارزش آن نیست ـ امری که حتی کنندهبیان

داری خصوصی فقط در دوران مناسبات سرمایه

صورت اتفاقی و موردی مصداق داشت ـ قانون به

ی تقسیم کلِ تولید کنندهارزش همچنان تعیین

منظوِر اجتماعی بین طبقات مختلف، کاربست آن به
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ه دولت مالکِ کِل کوقتی .انباشت و یا مصرف است

وسایل تولیدشده باشد، کارگران همچنان استثمار 

شوند و در جایی که اقتصاد جهانی در مجموع می

نامنسجم و اتمیزه است، تسلط قانون ارزش به 

ترین شکلِ خود ترین و مطلقترین، مستقیمناب

 .رسدمی

 

ی انتقالی به داری دولتی ـ مرحلهسرمایه

 سوسیالیسم

رکز کردنِ وسایل تولید منجر به هرگونه متم

داری سرمایه .شودی کارگر نیز میمتمرکز شدِن طبقه

دولتی تمرکز وسایل تولید و کارگران را به باالترین 

 .رساندداری میی ممکن تحت شرایط سرمایهدرجه

داری بر بستر مناسبات تولیدی نفی نسبی سرمایه

دهد که نیروهای مولد داری نشان میسرمایه

داری ورای این نظام یافته تحت نظام سرمایهتکامل

دار برای حفظ نظام ی سرمایهطبقه .اندرشد کرده

کارگیری راهکارهایی داری مجبور به بهسرمایه

 .شودبیگانه با این سیستم می« سوسیالیستی»

شان و داران را بدون آگاهیسرمایه»داری سرمایه

کشاند نی میشان به نظم اجتماعی نویبرخالف میل

ی دوران گذار از رقابت کامالً آزاد به که سازنده

  .«عیار استشدن تماماجتماعی

(LW.Bd.22.S.209) 

 

نیروهای مولد از چنانِ توانمندی در برابر 

شوند که عناصر داری برخوردار میسرمایه

)انگلس در  .کنندبه اقتصاد رخنه می« سوسیالیستی»

ی جامعهرسوِخ »همین مورد صحبت از 

ای کند( اما این عناصر زیرمجموعهمی« سوسیالیستی

جایی که از آن .مانندداری باقی میبرای حفظ سرمایه

ی کافی نیروهای مولد برای سوسیالیسم به اندازه

ی کارگر در یک دولت اند، طبقهتکامل پیدا نکرده

کارگری به خاطرِ ساختن سوسیالیسم مجبور به 

طور مثال تقسیم داری )بهمایهکاربست راهکارهای سر

 .داری( استثروت اجتماعی براساس قوانین سرمایه

ی داری دولتی و دولت کارگری دو مرحلهسرمایه

داری به سوسیالیسم محسوب انتقالی از سرمایه

ی داری دولتی بخش افراطی باژگونهسرمایه .شوندمی

سوسیالیسم است ـ دوقطبی که در مقابل یکدیگر 

در جایی  .شته و با هم پیوندی دیالکتیک دارندقرار دا

طور نسبی به داری دولتی کار مزدی بهکه در سرمایه
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توانند خریدار نیروی دلیل این که کارگران دیگر نمی

شود، در کارشان را آزادانه انتخاب کنند، نفی می

دیکتاتوری پرولتاریا این نفی نسبی بدین نحو صورت 

صورت جمعی از به ی کارگرگیرد که طبقهمی

کار  .بودنش از وسایل تولید دست میکشد« مستقل»

طور همزمان خصلت مزدی در دولت کارگری به

نیروی « فروش»تمایزِ  .دهداش را از دست میکاالیی

داری این است که در کار با فروش آن در سرمایه

صورت منفرد نیروی کارش را دولت کارگری، کارگر به

صورت ی کارگر به، بلکه طبقهرساندبه فروش نمی

دستهجمعی نیروی کارش را برای تحقق منافعاش به 

جایی که مبادله فقط بین کارگران از آن .گیردکار می

صورت دسته جمعی منفرد و بین همین کارگران به

گیرد و نه بین دو بخش متضاد که فقط در انجام می

ار در گیرند، نیروی ککنشِ مبادله با یکدیگر رابطه می

در حالی  .دهداش را از دست میعمل، خصلتِ کاالیی

داری دولتی آنچنان در دولت ها در سرمایهکه اتحادیه

شوند که هویت وجودی خود را از دست ادغام می

ها در دولت کارگری به باالترین دهند، تأثیرات آنمی

داری دولتی که سرمایهدر حالی .رسدی خود میدرجه

ی یک دولِت توتالیتر است، وجه از منظر تاریخ

دموکراتیک دولت کارگری باالترین حدِ دموکراسی 

است که تا به حال یک جامعه از آن برخوردار بوده 

داری دولتی نمادِ خارجی سرکوب سرمایه .است

دار است که ابزار ی سرمایهی کارگر توسطِ طبقهطبقه

معنای کند، دولت کارگری بهتولید را کنترل می

ی کارگری است که داران توسط طبقهکوبِ سرمایهسر

 (...) .کنترل ابزار تولید را در دست دارد

 بوروکراسی استالینیستی یک طبقه است

برمبنای تعریف مفهوم طبقه از منظر 

پردازان مختلف مارکسیستی بایستی نظریه

 .بندی کردعنوان یک طبقه خصلتبوروکراسی را به

تبدیل آن به سرمایه دو ی و اضاف ارزش کسب( ...)

ها از طریق دو آن .داری هستندویژگی اساسی سرمایه

وری عملی عملکرد، مدیریت تولید و قدرت بهره

عملکرد مدیریت درکسِب ارزش اضافی از  .شوندمی

کارگران و تبدیل آن به سرمایه و تضمین این روند از 

برای  .طریق قدرت بهرهوری از ارزش اضافی است

داری فقط این دو عملکرد ضروری مایهاقتصاد سر

عنوان مصرف داران بیش از پیش بهسهام .هستند

کنندهگانِ صرف بخش معینی از ارزش اضافی به نظر 

این که استثمارگران بخشی از مازاد تولید  .رسندمی

داری ی سرمایهکنند، وجه مشخصهرا مصرف می
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این گزینه در تمامی جوامع طبقاتی وجود  .نیست

داری انباشت به ی سرمایهوجه مشخصه .شته استدا

خاطر انباشت به منظور برخورداری از توانایی رقابت 

 .است

داری انباشت عمدتاً نهادی در مؤسسات سرمایه

مؤسسات خودشان را از لحاظ مالی  .شده است

داران بخش اعظم سوِد کنند و سهاممستقالً می

در  .ندکنحاصل از بازار بورس را صرف مصرف می

داری دولتی به تدریج از صورتی که سیستم سرمایه

داری انحصاری شکل بگیرد، در این صورت سرمایه

عنوان عنوان مصرف کننده و دولت بهداران بهسهام

هرچه سهمِ ارزش  .شوندحاملِ انباشت ظاهر می

شود، نسبت به ارزش اضافهایی که انباشت می

تر باشد، به رسد، بیشای که به مصرف میاضافه

 .تر استداری تحققش خالصهمان نسبِت نیز سرمایه

هرچقدر وزنِ قدرِت کسِب بهرهوری از کسب ارزش 

تر باشد اضافی در مقابل مالکیتِ صرفِ بر سهام بیش

و یا به عبارت دیگر هر چه میزانِ سود در بازار بورس، 

ای از انباشت درونی مؤسسه یا تر زیرمجموعهبیش

داری ه همان نسبت نیز سرمایهدولت باشد ب

دانند )همه می .تر استدارانهعملکردش سرمایه

وری از سرمایه برخوردار و کسانی که قدرتِ بهره

های ناشی از این بخش سرمایه هستند و از لذتچهره

اما مصرف این افراد قابل  .کشندزندگی دست نمی

مقایسه با میزان انباشت نیست و ارزش بنیادیِن 

توان گفت که بوروکراسی بنابراین می .ریخی ندارد(تا

دولت است، روند انباشت را « مالک»روسیه که 

کند و چهره بخش سرمایه به شکل خالص هدایت می

 .آن است

با وجود این، روسیه از هنجار اصلی منحرف 

داری دولتی روسیه منطبق با مدِل سرمایه .شده است

انحصاری شکل  دارینیست که به تدریج از سرمایه

داری دولتی این تمایز اما مفهوم سرمایه .گرفته باشد

کند، بلکه دقیقاً برعکس بسیار مهم ارزش نمیرا بی

است که ببینیم اقتصاد روسیه، آنهم در مقایسه با 

توانست داری دولتی میشرایطی که سیستم سرمایه

داری انحصاری تکامل پیدا کرده به تدریج از سرمایه

داری دولتی یش از پیش به مفهومِ سرمایهباشد، ب

این یک واقعیت است که  .نزدیک شده است

دار را ی سرمایهبوروکراسی مأموریت تاریخی طبقه

دهد و در جریان این روند خود به یک طبقه انجام می

علیرغم  .ی محضِ سرمایه تبدیل شده استو نماینده

ها آندار، اما تمایز بوروکراسی با طبقه ی سرمایه

دار ی سرمایهبیش از پیش به سرشت تاریخی طبقه
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بوروکراسی روسیه از یک طرف نماِد  .تر هستندنزدیک

دار و از طرف دیگر بازنموِد ی سرمایهنفی نسبی طبقه

 .ی مأمور تاریخی این طبقه استترین چهرهخالص

ها در روسیه ی بوروکراتقبول این ادعا که طبقه

رفتن ، معنی دیگری جز طفرهقدرت را در دست دارد

از مسألهی اصلی، یعنی نادیده گرفتن مناسبات 

بندی روسیه خصلت .تولیدی مسلط در روسیه ندارد

گر داری دولتی کامالً درست، اما بیانعنوان سرمایهبه

ست به همچنین ضروری .تمام جوانب مسأله نیست

تمایزاتی پرداخته شود که از منظرِ حقوقی بین 

ی حاکم در سیستم حاکم در روسیه و طبقهی طبقه

بنابراین  .داری دولتی وجود دارندمبتنی بر سرمایه

ست که مفهومی« داری دولتی بوروکراتیکسرمایه»

 .ی روسیه استگر جامعهدقیقاً تعریف

 

ی کسب ارزش اضافی توسط نحوه

 بوروکراسی با بورژوازی متفاوت است

وکراسی در روسیه دولت مثل یک شرکت و بور

 .رسندعنوان مدیر صرف این شرکت به نظر میبه

عملکرد مالکیت و بوروکراسی کامالً از یکدیگر منفک 

ی صوری مسأله اما این جدایی صرفاً جنبه .هستند

صورت اشتراکی از ها بهاما درعمل بوروکرات .است

 .ها مالک استدولت بوروکرات .مالکیت برخوردارند

ت منفرد مالک ابزار تولید به این واقعیت که بوروکرا

رسد و سهمش را از درآمد ملی به شکل نظر نمی

تواند به این ارزیابی اشتباه کند، میحقوق دریافت می

منجر شود که مدیران همچون کارگران فقط در ازای 

جایی که در هر از آن .گیرندنیروی کارشان حقوق می

ت فرایند تولید اجتماعی عملکرد مدیریت یک ضرور

ناپذیر است و آنان بر مبنای این برداشت اجتناب

توانند با مناسبات استثمارگرانه سروکاری داشته نمی

باشند، تمایز عملکرد کارگران با مدیران پوشیده 

شود، چرا که هر دو عناصری از فرایند تولید می

ترتیب ساختار بدین .شونداجتماعی محسوب می

عنوان ر و کارگران بهجوتناپذیر طبقاتی، مصالحهآشتی

استثمارشوندگان و کسان دیگری که این استثمار را 

کنند، هر دو نوعی کار به نظر دهی میسازمان

ی مظهر مالکیت و برفراز سر مثابهدولت به .رسندمی

عنوان کسانی که فرایند تولید ها بهها، و بوروکراتتوده

ایه بخش سرمرا کنترل کرده و از منظرِ تاریخی چهره

ها رسند، بوروکراتبه شکلِ خالص آن به نظر می

ها از طریق ی ارزشهمچون کارگرانی که تولیدکننده

این موضوع کامالً روشن  .کنندکار خودشان جلوه می
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ی مستقیم با بازده است که درآمدِ بوروکراسی رابطه

ها کار کارگران دارد و به بازده کاِر خود بوروکرات

خود مالِک خودیرآمد بهسقف د .ربطی ندارد

مطمئنی برای روشن کردن تفاوت کیفی بین درآمد 

در صورت نبود این  .بوروکراسی و مزدِ کارگران است

بایستی میگفتیم که مثالً لرد تفاوت کیفی حتی می

مک گووان مدیرعامل در بریتانیای کبیر با آن درآمد 

 .فروشدبسیار زیادش نیز فقط نیروی کارش را می

ی یک مؤسسه به مثابهبر این دولت که به عالوه

رسد، اما ها به نظر میآید و ورای سر تودهصحنه می

صورت گروهی درعمل شکلِ سازمانی بوروکراسی به

 .است

ی تقسیم ارزش اضافی بین کنندهمعیار تعیین

های منفرد چیست؟ تقسیم کمَی دولت و بوروکرات

افی، به دو کلِ ارزشِ تولیدشده به حقوق و ارزش اض

عنصر متفاوت یعنی نیروی کار و سرمایه بستگی 

برعکس تقسیم ارزش اضافی بین بوروکراسی  .دارد

های منفرد عنوان یک مجموعه )دولت( و بوروکراتبه

 .ها نیستبر اساس هیچ تمایز کیفی بین آن

به همین دلیل نیز یک قانون دقیقِ عمومی 

ش اضافی را وجود ندارد که بر مبنای آن تقسیم ارز

بین دولت و بوروکراسی یا تقسیم سهم بوروکراسی را 

همچنین  .های منفرد تنظیم کندبین بوروکرات

توان از قوانین دقیق عمومی صحبت کنیم که نمی

تقسیم سود بین سودِ مؤسسات و بهره یا تقسیم آن 

داری را بین صاحبان سهام مؤسسات مختلف سرمایه

 (25فصل  .MEW, Bd. 23. )تنظیم کند

با وجود این، اشتباه است اگر فرض کنیم که 

 .گیردصورت کامالً خودسرانه صورت میاین تقسیم به

ی هایی را مشخص کرد که جنبهتوان گرایشمی

عوامل متعددی بر روی این تقسیم  .عمومی دارند

تر داری جهانی که سریعگذارند: فشار سرمایهتأثیر می

کند، سطح تولید می شدن روند انباشت را الزامی

طور دست آمده، گرایش نزولی نرخ سود که بهبه

 .کند و غیرههای انباشت را محدودتر مینسبی حوزه

شود که چرا با در نظر گرفتن این عوامل روشن می

شود، ای که انباشت میسهم بخشی از ارزش اضافه

طور همزمان به .کندهمواره افزایش پیدا می

کند، ند انباشت را اداره میبوروکراسی که فرای

گیرد و میزان اش را نادیده نمیهای شخصینیازمندی

رسد، رشد [ا به مصرف میارزش اضافی که توسط آن

پذیر این دو روند فقط زمانی امکان .مطلق دارد

ها دایماً افزایش پیدا ی استثمار تودههستند که درجه
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ه های جدیدی برای سرمایه بکند و همواره حوزه

ی روندِ انباشت دهندهوجود بیاید )این امر توضیح

اولیه است که منجر به غارت دهقانان روسی و 

 .(همچنین غارت کشورهای اروپای شرقی شد

 

 ی تولید و قانونرابطه

در روسیه بخش اعظم وسایل تولید دردست 

سهم مالکیت خصوصی  .دولت متمرکز شده است

گیرد ا دربرمیبخش بسیار کوچکی از وسایل تولید ر

به چه  .که از اهمیت بسیار ناچیزی برخوردار است

بخشیدن به دلیل؟ آیا هیچ گرایشی برای احیا و شکل

مالکیت خصوصی در ابعاد گسترده وجود ندارد؟ چرا 

قانون مالکیت خصوصی روسیه با دیگر کشورهای 

داری متفاوت است؟ برای پاسخ به این سؤاالت سرمایه

ی بین مناسبات تولیدی اول رابطه یبایستی در درجه

 .و قانون مالکیت را بررسی کنیم

اقتصاد بستری است که بر مبنای آن قانون 

مناسبات مالکیت بیانِ حقوقی  .گیردشکل می

با وجود این، هیچ همسانی  .مناسبات تولیدی هستند

ای بین مناسبات تولیدی و تکامل جانبهدقیق و همه

طور که بین بستر اقتصادی و قانون وجود ندارد، همان

ای جانبهدیگر عناصر روبنایی همسانی دقیق و همه

هم به این دلیل که قانون بیانِ آن .موجود نیست

مستقیمِ مناسبات تولید نیست، بلکه فقط نماِد 

در صورتی که قانون بازتاِب  .غیرمستقیم آن است

مستقیم مناسبات تولیدی بود، در آن صورت 

نه تغییر تدریجی در مناسبات تولیدی، موازات هرگوبه

بایست تغییر دایمی قانون را نیز به همراه داشته می

باشد و درنتیجه قانون عملکرد خود را از دست 

عملکرد قانون تا حدود معینی در این است  .دادمی

ناپذیر طبقاتی را هماهنگ کند و در که ساختار آشتی

صادی های موجود در نظام اجتماعی ـ اقتگسست

برای انجام این مهم قانون  .وجود بیاوردتعدیل به

 .بایستی ورای اقتصاد که بستر آن است، قرار بگیرد

ی محتوا بازتاب بستر مادی است که قانون از جنبه

ی ریزی شده و از جنبهبرمبنای آن قانون شالوده

ی قانونی است یافتهشده و تطبیقشکل، وجه تکمیل

بین تغییرات در  .سیده استکه از گذشته به ارث ر

ها در تغییرات قانون مناسبات تولیدی و بازتاب آن

ها در هرچه دگرگونی .ی زمانی وجود داردفاصله

تر باشند، به همان تر و عمیقمناسبات تولیدی سریع

ها و حفظ نسبت نیز تطبیق قانون با این دگرگونی
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های نمونه .تر استها مشکلپیوند صوری با آن

ی حاکم جدید خی بسیاری وجود دارند که طبقهتاری

طور رسمی حاضر نبوده است که کسِب قدرت را به

اعالم کند و متناسب با آن تالش کرده که هستی و 

اش را با نظام ارزشی که از گذشته به ارث حقوق

رسیده تطبیق دهد، حتی در زمانی هم که این نظام 

داشته ارزشی در تضاد کامل با موجودیت او قرار 

به همین ترتیب بورژوازی درحال رشد برای  .است

کرد، اثبات کند که سود یک دورانِ طوالنی سعی می

هم درست بها نیستند، آنو بهره شکِل دیگری از اجاره

ی حاکم ها برای طبقهبهای فئودالدر زمانی که اجاره

دار ی سرمایهطبقه .موضوعی قابل پذیرش بود

اش را بر ه حقوق سیاسیکرد کانگلیس تالش می

همان چارت  .ریزی کند[ پایه1مبنای منشور کبیر]

ی فئودال که هم از حیث محتوا و هم از ماگنای طبقه

 .حیث شکل در تضاد مطلق با قوانین بورژوایی بود

کردن ی حاکم برای مخفیهای طبقهتمامی تالش

امتیازاتش زیر ردای قانونِ از گذشته به ارث رسیده، 

ای ضدانقالبی نیست که این قت به اندازههیچ و

 .کند و شجاعت ابراز وجود نداردها را پنهان میتالش

 .کندسوسیالیسم انقالبی اهدافش را انکار نمی

نشاند، قانونی که پس از کسب قدرت به کرسی می

 .چه از حیث محتوا و چه از حیث شکل، انقالبی است

ب اکتبر به گر پس از انقالدر صورتی که ارتش اشغال

اش به احیای رسید، حکومتِ خونینپیروزی می

ها را لغو شد که انقالب اکتبر آنقوانینی منجر می

صورت خزنده به اما بوروکراسی روسیه که به .کرد

ی حاکم تبدیل شده است، تغییراتِ مناسبات طبقه

 .تولیدی منجر به تغییر فوری قوانین نشده است

ل متعددی از اعالم آشکاِر دالیبوروکراسی روسیه به

جا ضدانقالبی سیاست خود را به کرسی این که در آن

ترین دلیل آن این مهم .کندنشانده، خودداری می

است که سیاست خارجی استالینیستی نیازمنِد 

تبلیغات کاذب انقالبی برای کارگران سراسر جهان 

ی این دهندهشده، توضیحاما تمامی نکات مطرح .بود

نیستند که چرا بوروکراسی، مالکیت خصوصی موضوع 

ی را به شکل اوراق بهادار و سهام را در کِل عرصه

کند تا هر بوروکراتی بتواند موقعیت اقتصاد احیا نمی

 .وجود بیاورداقتصادی مطمئنی برای فرزندش به

 .عوامل دیگری را نیز باید در حاشیه مد نظر قرار داد

های یک طبقه، شرایط زندگی، منافع و درخواست

نه  .زنندیک کاست یا یک قشر اجتماعی را رقم می

ای در ی اجتماعی از موقعیتِ ویژهفقط هر طبقه

ای فرایند تولید برخوردار است، بلکه هر طبقه
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اگر نیروی  .ای به ثروت اجتماعی دارددسترسی ویژه

ها برای کسب حداکثر بهینگی ی انسانمحرکه

جریدی مبنا قرار گرفته صورت تفرهنگی و مادی به

ی کارگر، بلکه فقط طبقهشود، دراین صورت نه

بورژوازی و بورژوازی متوسط و حتی بورژوازی خرده

هم آن .بزرگ نیز خواهان سوسیالیسم هستند

ی خطر خصوص برای نسلِ امروز که در زیر سایهبه

اما واقعیت چیز  .کندجنگ اتمی زندگی می

متناسب با واقعیت خارجی  هاافکار انسان .ستدیگری

هایی که کنند، واقعیتعینی که در آن زندگی می

آقایان  .گیرندزنند، شکل میتاریخ را نیز رقم می

ی ی قلمرو و ورثهاند که حوزهفئودال همواره در تالش

کند که ارث خود را افزایش دهند، تاجر سعی می

 زیادی برای فرزندش به جای بگذارد، تا به او تضمین

دکتر، حقوقدان و دیگر افراد دارای  .اقتصادی بدهد

کنند از طریق تحصیالت علمی شغل آزاد تالش می

اما  .ها واگذار کنندشان را به آنشان، امتیازاتفرزندان

جایی که دیوار چینی طبقات مختلف اجتماعی از آن

کند، هر گروهی طبیعتاً تالش دیگر جدا نمیرا ازیک

از میزان امتیازاتش، ارث به جای  ترکند که بیشمی

کسانی که مشاغل آزاد دارند، هم امکانات  .بگذارد

مادی و هم متناسب با آن امکانات تحصیالت عالی را 

کنند تجار سعی می .کنندشان مهیا میبرای فرزندان

شان از آموزش بهتری برخوردار شوند و که فرزندان

 .غیره

ی فلسفه طور که مارکس در نقدِ مبانیهمان

عنوان مالک حق هگل نوشت، بوروکراسی دولتی به

در دولتی که کِل  .خصوصی صاحب دولت است

وسایل تولید را در اختیار دارد، بوروکراسی دولتی 

برای به ارث گذاشتن امتیازاتش از امکانات دیگری 

جایی که آقایان فئودال، بورژواها ازآن .برخوردار است

هایی نظیر رئیس متیا صاحبان مشاغل آزاد، س

مؤسسه، رئیس بخش و غیره را عمدتاً از طریق 

کنند، بنابراین بازی به این یا آن فرد واگذار میپارتی

سزایی برای این قائل است که هر بورکراتی ارزشِ به

ببرد تا یک میلیون « ارث»فرزندش روابط خوبی را به 

رغم این که یک میلیون روبل مبلغ کمی هم روبل )به

کند از کامالً روشن است که او سعی می .یست( ن

ها برای دست یافتن به طریق محدود کردن توده

تر ها را کمسطح آموزش باالتر میزان رقبایش و پست

 .کند

 

 ی افراطیترکیبی از دو گزینه
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نهادی باشد از رسد که روسیه همبه نظر می

شکلِ مالکیتِ ناشی از انقالب پرولتری با مناسبات 

افتاده لیدی که خود ترکیبی از نیروهای مولد عقبتو

نهاد به لحاظ این هم .ی جهانی استو الزامات سرمایه

محتوا در پیوند با دوران پیشاانقالبی قرار دارد و از 

با شکست  .نظر شکل با دورانِ انقالبی مرتبط است

اش ی عزیمت اولیهانقالب، شکل این سنتز به نقطه

د تابع بودن شکل از محتوا این با وجو .گرددبرنمی

های جهش .سزایی برخوردار استنکته از اهمیت به

تاریخ گاه به جلو، گاه به عقب، مواردی استثنایی 

گردد، به نیستند، تاریخ وقتی که به عقب برمی

گردد، بلکه در سیر اش برنمیی عزیمت اولیهنقطه

بازگشت مارپیچی خود عناصر دو نظامی را که از 

عنوان به .دهدا گذر کرده با یکدیگر پیوند میهآن

صورت داری بهنمونه در صورتی که نظامِ سرمایه

داری خصوصی ارگانیک و تدریجی از بطن سرمایه

شکل بگیرد، مالکیت خصوصی به شکل مالکیت بر 

اما همین  .شودسهام و اوراقِ بهادار غالب می

که داری دولتی گیری در مورد نظام سرمایهنتیجه

های انقالب کارگری شکل طور خزنده بر فراز ویرانهبه

ی حیات تاریخی ادامه .گرفت، نادرست است

داری انحصاری داری دولتی که از بطن سرمایهسرمایه

گیرد، خود را در موجودیت مالکیت شکل می

دهد، اما در سیر تاریخی خصوصی نشان می

 داری دولتی که از دولت کارگری منحط وسرمایه

گیرد، مالکیت خصوصی وجود شده شکل میمنحل

 .ندارد

این تکامل مارپیچی منجر به آمیزش دو جنبه 

سو از یک .داری در روسیه شداز رشد افراطی سرمایه

ای رشد یافت که ترین مرحلهداری به آن عالیسرمایه

توانست در روسیه به آن برسد و به احتمال زیاد می

قادر به رسیدن به آن مرحله  هیچ کشور دیگری نیز

طور همزمان اما این رشد نیست و از سوی دیگر به

های مادی برای زمینهچنان نازل بود که تمام پیشآن

شکست انقالب  .سوسیالیسم باید بدواً ایجاد شوند

داری روسیه شد که اکتبر سکوی پرشی برای سرمایه

 .داری جهانی بودتر از سرمایههنوز بسیار عقب

ی تمرکز دهندهین ترکیب از یک طرف نشانا

وار آن و از طرف بسیار باالی سرمایه و ترکیب اندام

گر سطح نازل بارآوری کار و سطح دیگر روشن

این ترکیب  .رغم تکنیک پیشرفته استفرهنگی، به

ی آهنگ رشدِ نیروهای مولد در روسیه دهندهتوضیح

تر از رشد است، آهنگ رشدی که بسیار سریع
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داری نوپا و در تنش عمیق با افول و رکود سرمایه

ی وجه مشخصه .داری کنونی استسرمایه

های داری اولیه، سرکوب غیرانسانی تودهسرمایه

ست به مبارزه با وار کافیطور نمونهبه .کارگران است

ساعت در روز  18تا  15ولگردی، قانون فقرا یا کار 

داری سرمایه .نیمزنان و کودکان در آن دوره اشاره ک

اش را های دورانِ کودکیکنونی بسیاری از دهشتناکی

طور که فاشیسم نشان داد، تمایز همان .کندتکرار می

طور داری کنونی بهفقط در این است که سرمایه

خصلت هر دوی  .کندمؤثرتری از این ابزار استفاده می

ها در این است که در کنارِ ثمربخشی این دوران

خودی قوانین اقتصادی، قهر مستقیم به کار خودبه

داری به دلیل ارتباط نظامِ سرمایه .شودگرفته می

داری نوپا، بوروکراسی روسیه دولتی با وظایِف سرمایه

ناپذیری برای کسب ارزش اضافی و اشتهای سیری

های کارگیری دهشتناکیظرفیتِ نامحدودی در به

راسی در این مضافاً این که بوروک .غیرانسانی دارد

موقعیت قرار دارد که سرکوب را با ثمربخشی هرچه 

 .دهی کندتری سازمانبیش

بندی که منشاء انسان از حیوانات این جمع

وحشی است و متناسب با آن با استفاده از ابزار 

خویی توانست خود را از گری و تقریباً درندهوحشی

نا وجه قطعاً به این معهیچبربریت رهایی بخشد، به

نبوده است که انقالب سوسیالیستی در روند 

بندی اما این جمع .رسداش به خودآگاهی میتاریخی

نام  .تاریخ بشریت را تشریح کرده استدرستی پیشبه

عنوان جنگجویی ثبت شده است پتر کبیر در تاریخ به

های وحشیگرانه برعلیه بربریت مبارزه که با روش

چماق در دست »او  نویسد کههرزن می .کرده است

تمدن را پیش برد و با چماقی در دست به دنبال نور 

ی کارگر گر طبقهعنوان سرکوبنام استالین به .«رفت

عنوان قدرتی که در تاریخ ثبت خواهد شد، به

توانست بدون چماق نیروهای مولد و فرهنگ می

انسانی را ارتقا بخشد، چراکه جهان از رشدِ کافی برای 

خوردار بود، اما او با این همه رشد صنعتی این امر بر

به پیش برد و همزمان خطر « چماقی در دست»را با 

نابودی کاملِ بشریت توسط یک جنگ امپریالیستی را 

 .به تعویق انداخت

انقالب پرولتری تمامی موانع برسر رشد 

او بخشی از بربریت قدیمی  .نیروهای مولد را کنار زد

جایی که این انقالب دریک اما از آن .را ملغی کرد

افتاده انجام شد و در انزوا قرار گرفت، کشور عقب

شکست خورد و صحنهی مبارزه بر ضِد بربریت را با 

 .های وحشیگرانه خالی کردروش
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 اقتصاد و سیاست

ای از افرادِ مسلح، صورتبندی ویژه»دولت 

ـ سالحی در دست یک طبقه برای « ها وغیرهزندان

دولت روسیه  .یا طبقات دیگر است سرکوب یک طبقه

های سالحی در دست بوروکراسی برای سرکوبِ توده

اما دولت استالینیستی عملکردهای  .کارگران است

این دولت نوعی پاسخ به معضالت  .دیگری نیز دارد

دهی تولید ناشی از تقسیم کار اجتماعی و سازمان

های باستانی چین، مصر و بابل دولت .اجتماعی است

جایی که کار الزم از آن .اندیز چنین وظایفی داشتهن

صورت کالن برای آبیاری مناطق وسیع فقط به

ی دهی شود، دولت نه فقط نتیجهتوانست سازمانمی

شکاف طبقاتی و درنتیجه پیامد غیرمستقیم تقسیم 

عنوان بخش ضروری کار اجتماعی، بلکه همچنین به

ری طبقات و گیبین شکل .در روند تولید رشد کرد

ای تنگاتنگ و دوجانبه وجود دارد تقویت دولت رابطه

که هرگونه جدایی بین سیاست و اقتصاد را غیرممکن 

نحِو  دولت استالینی در روسیه نیز به .کندمی

ی شکاف عمیق بین ای نه فقط در نتیجهمشابه

صورتبندی »ها و نیازمندی به بوروکراسی و توده

شکل گرفت، بلکه همچنین  «ای از افراد مسلحویژه

های رشدِ نیروهای مولد پاسخی مستقیم به نیازمندی

 .ی تولید استو عنصر ضروری شیوه

یکی از پادشاهان کلدانی در جایی گفته است 

ها به تحقیق در مورد راز من برای سعادت انسان»که: 

ها را به کویرها ها پرداختم، من آب رودخانهرودخانه

های خشک را به این ترتیب ندقمن خ .روان ساختم

ام ، من های هموار را آب دادهیابانب من( ...پر کردم )

من از  .امها باروری و فراوانی به ارمغان آوردهبرای آن

پلخانف که به این « .امها جزایر خوشبختی ساختهآن

 :مطلب اشاره کرده، اضافه کرده است که

صنایع  تواند ادعا کند کهحتی استالین نیز می

را ایجاد کرد و یا بانی شکوفایی نیروهای مولد روسیه 

شده است، گرچه عملکرد پادشاه کلدانی از لحاظ 

خواهانه بوده، اما تاریخی ضروری و در آن دوره ترقی

استبداد استالینی از لحاظ تاریخی غیرضروری و 

ی امروزی نیز همچون جوامع روسیه .ارتجاعی است

عنوان سگ ی دولت هم بهنهباستانی، عملکرد دوگا

ده تولید ی حاکم و هم سازمانزنجیری طبقه

اجتماعی منجر به ادغام کامل سیاست و اقتصاد 

 .شودمی
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داری در ی سرمایهاین اقدام هم خصلت ویژه

ی تکامل آن و هم دولت کارگری باالترین مرحله

در دولت کارگری این ادغام به معنای آن است  .است

رگر در رأس قدرت سیاسی قرار دارد و ی کاکه طبقه

شود که در آن حاکمیت افراد، به موقعیتی نزدیک می

مدیریت امور جاری و رهبری فرایند تولید را در دست 

برعکس این  (.MEW, Bd 20, S. 262) .بگیرد

ی تکامل داری در باالترین مرحلهادغام برای سرمایه

اسی معنای آن است که استفاده از قهر سیآن به

شود، یعنی خودی اقتصادی میمکمل حرکت خودبه

 .کندکارگیری قهر مستقیم همواره افزایش پیدا میبه

های نظم سرمایه در این است که یکی از ویژگی»

ی آتی در آن اشکالی به خود تمام عناصر جامعه

تر تنها به سوسیالیسم نزدیکگیرند که نهمی

بنابراین در  .«ندگیرشوند، بلکه از آن فاصله مینمی

ی اجباری ی خدمت وظیفهتوسعه و رشد( ...ارتش )

ی مادی ارتش، را به همراه داشته و خود به جنبه

اما این امر شکل میلیتاریسم مدرن  .شودتر میخلقی

گیرد که در آن سلطه بر مردم از طریق را به خود می

ترین دولت نظامی و خصلت طبقاتی دولت به زننده

 «.دهندرا نشان میوجهی خود 

(LGW, Bd.1.1. S.431) 

کند که دوران تاریخی ما این ادغام اثبات می

داری مجبور به برای سوسیالیسم آماده است و سرمایه

تر عناصر سوسیالیستی شده پذیرش هرچه بیش

ی انگلس در این مورد از نفوذ جامعه .است

 .داری صحبت کردی سرمایهسوسیالیستی در جامعه

ذب عناصر سوسیالیستی نه تنها بار استثمار و اما ج

کنند، بلکه برعکس آن را تر نمیسرکوب را کم

)کارگران در یک دولت  .کنندناپذیرتر نیز میتحمل

کارگری از لحاظ اقتصادی آزاد هستند، چرا که از 

در یک دولت کارگری نیز  .لحاظ سیاسی آزادند

ما نتایج این شوند، اسیاست و اقتصاد با دیگر ادغام می

ادغام در نقطه مقابل با نتایج همین ادغام در 

از نظر تئوریک اشتباه است  .داری قرار دارندسرمایه

که در مواردی که اقتصاد و سیاست واحد یکسانی را 

تشکیل داده باشند، بین انقالب سیاسی و اجتماعی یا 

تواند بورژوازی می .ضد انقالبی تمایز گذاشته شود

الک خصوصی تحت اشکال کامالً متفاوتی عنوان مبه

ی از سلطه موجودیت داشته باشد: به شکل سلطه

فئودالی، سلطنت مشروطه، جمهوری بورژوازی، نظام 

بناپارتیستی مانند ناپلئون اول و سوم، دیکتاتوری 

ها و اعضای فاشیستی و حتی دولت کارگری )کوالک

وجود داشتند(  1928سیاست نوین اقتصادی که تا 
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ها وسایل تولید در مالکیت در تمامی این حالت

ها در تمامی این حالت .مستقیم بورژوازی قرار دارد

دولت تحت کنترل مستقیم بورژوازی قرار ندارد، ولی 

ی مسلط بودن در هیچ شرایطی بورژوازی از طبقه

در صورتی که دولت کل وسایل  .کشددست نمی

ورت ادغام تولید را در دست داشته باشد، در این ص

رسد، سلب قدرت سیاست و اقتصاد به کمال می

سیاسی و سلب مالکیت اقتصادی درهم عجین 

اگر از پادشاه کلدانی که قبالٌ به او اشاره  .شوندمی

شد، این سلب قدرت کردیم، سلب قدرت سیاسی می

این موضوع  .به معنای سلب مالکیت اقتصادی نیز بود

و همچنین دولت  ی بوروکراسی استالینیستدرباره

چرا که کارگران در یک دولت  .کندکارگری صدق می

عنوان فرد مالک ابزار تولید نیستند و کارگری به

شان از طریق کنترل دولت تجلی مالکیت اشتراکی

ی در دست گرفتن کل کند که دربرگیرندهپیدا می

در صورتی که قدرت سیاسی از  .وسایل تولید است

این صورت قدرت اقتصادی کارگران سلب شود، در 

 .شودها سلب مینیز از آن

 

قانون ارزش مارکس و اقتصاد روسیه بدون در 

 داری جهانینظر گرفتن سرمایه

رسد که نوع نظر میدر نگاه اول چنین به

مناسبات بین مؤسسات تولیدی در روسیه از همان 

نوع مناسبات بین مؤسسات تولیدی در کشورهای 

اما این همسانی فقط  .ستداری اسنتی سرمایه

ای که از زیرا جامعه .ی صوری مسأله استجنبه

تولیدکنندگان آزاد منفرد تشکیل شده در آن تمایز 

بنیادی بین تقسیم کار در داخل یک کارخانه با 

در تقسیم  .تقسیم کار در چارچوب جامعه وجود دارد

کار داخل یک کارخانه، مالکیت بر وسایل تولید در 

د یا گروهی از افراد متمرکز شده است، دست یک فر

طور کلی مرکز داری بهی سرمایهکه در جامعهحال آن

خصوصی وجود ندارد، بلکه فقط گیری بهتصمیم

کند که چند نفر تعیین می« قاعدهمیانگین مؤثر بی»

کارگر در مؤسسات مختلف به کار مشغول شوند و چه 

در روسیه چنین تمایزی  .کاالیی تولید شود و غیره

مؤسسات مجزا در کل اقتصاد تحت  .وجود ندارد

تمایز تقسیم  .شده قرار دارندریزیتسلط تولید برنامه

ی تراکتورسازی و کار در چارچوب یک کارخانه

کند، در نوع ای که به آن فوالد ارسال میکارخانه

ی تقسیم کار در چارچوب جامعه .بندی آن استرتبه
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ای از فقط شکل ویژه شوروی براساس سرشت آن

 .ی مجزا استتقسیم کار در داخل یک مؤسسه

های بنابه تعریف، تقسیم تولیدات بین شاخه

گیرد، اما از مختلف اقتصادی از طریق مبادله انجام می

جایی که یک نهاد، یعنی دولت مالک تمامی آن

 .ی کاالیی واقعی وجود نداردمؤسسات است، مبادله

تنها زمانی اساساً به کاال اشیای مصرفی »چراکه 

شوند که محصوالت کار فردی مستقل از تبدیل می

ای که تولیدکنندگان منفرد در جامعه« .یکدیگر باشند

کنند، فقط از طریق مبادله با یکدیگر رابطه برقرار می

ای است که تقسیم کار قیمت بیان پولی ارزش مبادله

 .کنددر چارچوب جامعه را تنظیم می

گری دولت تولید در ه با میانجیدر روسی

ای واسطهی بیتقریباٌ کل مؤسسات کنترل و رابطه

ترتیب قیمت بدین .شودبین مؤسسات برقرار می

عنوان بازنمود سرشت اش را بهاهمیت خود ـ ویژه

 .دهدی تولید از دست میکنندهاجتماعی کار و تنظیم

از  ای که تولیدکنندگان منفرد فقطهرگاه در جامعه

کنند و تقاضا طریق مبادله با یکدیگر رابطه برقرار می

ی آن پیشی بگیرد، قیمت کفش برای کفش از عرضه

طور خودکار در مقایسه با قیمت کاالهای دیگر به

سازی کند، سودآوری در صنایع کفشافزایش پیدا می

یابد، سرمایه و نیروی کار به صنایع افزایش می

ای از کل و بخش عمدهآورند سازی هجوم میکفش

زمان کار اجتماعی به تولید کفش اختصاص پیدا 

قانون ارزش بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار  .کندمی

آورد که در آن کند، یعنی شرایطی را به وجود میمی

تر است که بگوییم، قیمت و ارزش مبادله یا صحیح

 .سان هستندی تولید با یکدیگر همقیمت و هزینه

ر صورتی که در روسیه تقاضا برای کفش از برعکس د

رغم افزایش رسمی ی آن پیشی بگیرد، بهعرضه

قیمت یا افزایش قیمت کفش در بازار سیاه، تولید 

شده برای ی آن زمان کار انجامکفش و در نتیجه

 .کندتولید کفش افزایش پیدا نمی

یک مثال دیگر: در کشورهای صنعتی  

ی بین ون ارزش رابطهداری قانی سرمایهپیشرفته

تولید وسایل تولید و کاالهای مصرفی را تعیین 

تر و برای در صورتی که عرضه برای کفش کم .کندمی

تر از تقاضا باشد، در این صورت آالت بیشماشین

آالت کاهش پیدا قیمت کفش افزایش و قیمت ماشین

 .کندمی
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ی اقتصادی سرمایه و نیروی کار از یک شاخه

کنند تا دوباره تعادل ی دیگر جریان پیدا میابه شاخه

در روسیه برعکس دولت مالک  .متناسبی ایجاد شود

هر دو بخش صنعتی است، در نتیجه نرخ باالی سود 

های مصرفی باعث جذب در بخش تولید فراورده

های دیگر به این بخش سرمایه و نیروی کار از بخش

سازوکار  ها ازی بین این بخششود، چراکه رابطهنمی

 .گیردبدون کنترل بازار درونی روسیه شکل نمی

های ی بین این دو بخش )فراوردهرابطه

های مصرفی( بستگی تولیدی و بخش فراورده

در  .ی بین انباشت و مصرف داردبه رابطه واسطهبی

داران منفرد در کشورهای سنتی جایی که سرمایه

شت و داری از طریق رقابت مجبور به انباسرمایه

شوند، چنین وار سرمایه میافزایش ترکیب اندام

عاملی در مورد روسیه وجود ندارد، زیرا تمامی 

انباشت و  .اندها در یک دست متمرکز شدهکارخانه

نوآوری تکنولوژیک از خصلت اقدامات دفاعی در 

 .ی رقابتی با دیگر مؤسسات برخوردار نیستندمبارزه

تولید و  دیدیم که قیمت ابزاری نیست که

عنوان یک ی روسیه را بهتقسیم کار در بطن جامعه

اقتصاد را دولت هدایت  .ی واحد تنظیم کندمجموعه

های اقتصادی دولت قیمت فقط یکی از سالح .کندمی

کننده نیست، بلکه قیمت نیروی محرک تنظیم .است

این موضوع اما به  .ی انتقال فشار دولت استتسمه

ستم قیمت در روسیه اتفاقی این معنا نیست که سی

در  .است و فقط به امیال بوروکراسی بستگی دارد

)مالیات  .ی تولید مبنای قیمت استروسیه نیز هزینه

های گسترده هم بر کل فروش و سیستم یارانه

اما این  .تغییری در این مورد به وجود نیاورده است(

سیستم قیمت تمایز اساسی با سیستم قیمت در 

آخری نماد  .داری داردتی سرمایهکشورهای سن

فعالیت مستقل اقتصاد است که در رقابت نامحدود از 

آزادترین شکوفایی و در شرایط انحصاری و بدون 

 .تری برای شکوفایی برخوردار استرقابت از آزادی کم

ی گذاری در روسیه نشانهبرعکس سیستم قیمت

دیگری از این مسأله است که اقتصاد از چنین 

 .ار محرک درونی برخوردار نیستسازوک

ای که زیاد پیچیده شاید این تمایز را در جامعه

ی فراعنه ی مصر تحت سلطهنیست، نظیر جامعه

بایست فرعون می .تر نشان دادنحوی دقیقبتوان به

گونه کل زمان کار )که در هر کرد که چهمحاسبه می

ا ی واقعی تولید است( بین بردگانش رای هزینهجامعه

روش او  .های جامعه تقسیم کندمتناسب با نیازمندی
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تعداد معینی از بردگان را در  .بسیار مستقیم بود

تولید مواد غذایی و تعداد معینی را در تولید وسایل 

تجملی، عدهای دیگر را برای ساختن سیستم آبیاری 

و تعداد دیگری را برای ساختن اهرام و غیره به کار 

ی که روند تولید نسبتاً ساده جایاز آن .گماشتمی

بایست فقط به این بود، کنترل اضافی الزم نبود، او می

کرد که بردگان براساس برنامه تقسیم مسأله توجه می

ای جانبهی همهدر روسیه هم دولت برنامه .شدندمی

را برای تقسیم کل زمان کار تکامل داد، اما از آن 

از چند هزار  ترجایی که روند تولید بسیار پیچیده

ی تعداد کارگران در سال پیش است، برآورد ساده

های مختلف اقتصادی برای گردش اقتصاد شاخه

 .متناسب با برنامه، کافی نیست

کارگیری معین برای این کار معیاری برای به

آالت، نیروی کار انسانی، انواع متفاوت ماشین

و ی ذخیره آالت، میزان تولیدات، مواد اولیهماشین

رسیدن به این هدف احتیاج به  .سوخت الزم بود

ها و تولیدات معیار مشترکی برای تخمین هزینه

عنوان چنین معیاری مورد استفاده قیمت به .داشت

تفاوت بین تقسیم کار در حکومت  .گیردقرار می

فراعنه بدون سیستم قیمت با تقسیم کار استالین با 

لکه تمایزی گذاری نه تمایزی اساسی بسیستم قیمت

به همین ترتیب اگر فورد مؤسساتش  .ای استمرحله

ی واحد مدیریت رهبری کند یا را با یک مجموعه

ها را برای محاسبه و مدیریت بهتر به واحدهای آن

تری تقسیم کند، این تمایز فقط تا زمانی که کوچک

در هر دو مورد تولید با امیال یکسانی هدایت شوند، 

 .به مراحل مختلفست مربوط تمایزی

در یک نگاه سطحی نیروی کار در روسیه 

اما اگر نیروی کار کاال  .رسدهمچون کاال به نظر می

های مصرفی که کارگران باشد، در این صورت فراورده

کنند، در مبادله در ازای نیروی کارشان دریافت می

نیز باید کاالهایی باشند که برای مبادله تولید 

در صورتی که گردش کاالیی  بنابراین .شوندمی

ی ای وجود نداشته باشد، آیا مبادلهیافتهتکامل

تواند کل تقسیم ی بین تولیدات مییافتهتکامل

های اقتصادی مختلف را تنظیم کارگران را در بخش

کند؟ برعکس، استدالل مارکس این است که 

فقط از لحاظ شکل، بلکه در ذات گردش کاالیی نه»

ی مستقیم تولیدات متمایز ادلهخویش نیز از مب

ی حسن با تغییری جزئی، برگرفته از ترجمه)« .است

 ,MEW, Bd. 23] مرتضوی از سرمایه، جلد یکم

S. 126].) 
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کند ی مطلب براین نکته تأکید میاو در ادامه

های محلی و ی کاالیی از محدودیتمبادله»که: 

ی محصوالت را درهم واسطهی بیفردی مبادله

کند و فرایند تبادل مادی کار انسانی را تکامل شمی

ی کاملی از پیوندهای از طرف دیگر شبکه .بخشدمی

یابد که اجتماعی با خاستگاهی طبیعی تکوین می

« .تمامی از کنترل عوامل انسانی خارج استبه

ی حسن مرتضوی از سرمایه، جلد )برگرفته از ترجمه

مورد  ( برای این که بتوانیم در1۴1 .یکم، ص

کاالشدن نیروی کار در روسیه همچون کشورهای 

داری سنتی قضاوت کنیم، بایستی به سرمایه

های تغییرناپذیرِ ضروری بپردازیم که شرطپیش

مارکس دو  .کنندنیروی کار را به کاال تبدیل می

جایی که کارگر اواًل از آن .کندشرط را مطرح میپیش

بنابراین به وسایل  از تمام وسایل تولید است و« آزاد»

معاش دیگری هم دسترسی ندارد، مجبور است 

تواند نیروی نیروی کارش را بفروشد، دوماً کارگر می

کارش را آزادانه بفروشد، زیرا که خود او تنها مالک 

بازفروش »آزادی و اسارت کارگر از طریق  .آن است

اش و با ادواری خود، با تغییرات اربابان مزدده

 .MEW, Bd] .شودآشکار می« ازار کارهای بنوسان

23, S. 603] (ی حسن مرتضوی برگرفته از ترجمه

زعم ( بنابراین به.۶23 .از سرمایه، جلد یکم، ص

ست که مارکس برای تبدیل شدن کار به کاال ضروری

مالک نیروی کار باید همیشه آن را فقط برای »

ی معینی به فروش رساند، چراکه اگر قرار بود دوره

بار برای همیشه بفروشد، خود را آن را کاًل یک

فروخت و از انسانی آزاد به برده و از مالک کاال به می

وی باید پیوسته با نیروی کارش  .شدکاال تبدیل می

چون دارایی، در حکم کاالیش، برخورد کند و این کار 

را تنها با واگذار کردن آن به خریدار، یعنی با تسلیم 

ی معین و برای مصرف یک دورهآن به خریداری 

وی به این طریق  .تواند انجام دهدطور موقت، میبه

تواند هم نیروی کار خویش را واگذار کند و هم از می

 ,MEW] «.حق مالکیت خود بر آن چشم نپوشد

Bd. 23, S. 182.] (ی حسن برگرفته از ترجمه

 (.198 .مرتضوی از سرمایه، جلد یکم، ص

ک مؤسسه وجود داشته در صورتی که فقط ی

اش غیرممکن تغییر اربابان مزدده»بنابراین  .باشد

ی و فروش ادواری نیروی کار فقط جنبه« است

وقتی که فقط یک خریدار در  .رسمی صرف دارد

مقابل فروشندگان زیادی قرار دارد، قرارداد کار هم به 

 .ی تشریفاتی صرف داردهمین نحو فقط جنبه
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نوسانات قیمت »بدون شک در روسیه هم 

وجود دارد، شاید هم حتی اغلب « نیروی کار در بازار

جا اما در این .تر از کشورهای دیگر باشدپرنوسان

این موضوع باید  .محتوا در تناقض با شکل قرار دارد

تر توضیح داده شود: در اقتصاد کشورهای دقیق

داری سنتی، رقابت بین فروشندگان نیروی سرمایه

اران نیروی کار و بین خریداران و کار، بین خرید

بنابراین قیمت نیروی کار بر  .فروشندگان مسلط است

هر  .شودومرج در رقابت تعیین میمبنای این هرج

وقت نرخ انباشت باال باشد، در این صورت اشتغال 

کامل وجود دارد و معموالً متناسب با آن دستمزدهای 

ا برای در نتیجه تقاض .کننداسمی افزایش پیدا می

ها کند، تولید آنهای مصرفی افزایش پیدا میفراورده

و به این ترتیب دستمزد واقعی نیز  .رودباال می

)که سیمای واقعی توسعه تحت  .کندافزایش پیدا می

شرایط متعارف رقابت آزاد است و تحت شرایط 

افزایش  .ورو باخته است(انحصاری این سیما رنگ

گذارد که ر نرخ سود میدستمزد واقعی تأثیر بدی ب

 .کند و غیرهخود آهنگ نرخ انباشت را کندتر می

برعکس در روسیه کل دستمزد و حقوق واقعی از 

های مصرفی از ی فراوردهشده ریزیطریق نرخ برنامه

این امکان وجود دارد ـ اغلب هم  .شودقبل تعیین می

 ها در تنظیم ودلیل نارساییافتد ـ که بهاین اتفاق می

اجرای برنامه، میزان پولی که به شکل دستمزد یا 

های شود، از کل قیمت فراوردهحقوق پرداخت می

در صورتی که این کسری  .شودتر میمصرفی بیش

صورت ها، یا بهتوسط دولت پرداخت نشود، قیمت

اما  .کنندرسمی یا در بازار سیاه افزایش پیدا می

کنند، تنها یدستمزدهای مالی واقعی افزایش پیدا نم

راه افزایش دستمزدهای واقعی این است که دولت 

های تولیدی بدهد ی افزایش تولید را به شاخهاجازه

اما دولت  .ها افزایش پیدا کرده استکه قیمت آن

)دستمزدهای  .زندروسیه به چنین اقدامی دست نمی

تواند برای مدت زمان طوالنی از میزان واقعی نمی

ی الزم سقف این میزان هزینه .تر شودمعینی کم

این سقف  .برای نگهداری حداقل سطح زندگی است

ی جوامع دیگر اعتبار دارد برای روسیه، نظیر همه

کند که سرشت جامعه براساس کار فرقی هم نمی

ریزی بردگان، کار رعیتی یا کار دستمزدی شالوده

ی موضوع مورد بحث این که در زمینه .شده باشد

ان روسیه دستمزد واقعی یکسانی تمامی کارگر

ی اصلی نکته .کنند، اهمیت ثانوی دارددریافت نمی

در این زمینه این است که میزان کل دستمزدهای 

 .شودطور مستقیم توسط دولت تعیین میواقعی به
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بنابراین اگر مناسبات موجود در چارچوب 

اقتصاد روسیه را بدون در نظر گرفتن مناسبات آن با 

وقت هانی مورد ارزیابی قرار دهیم، آناقتصاد ج

توان اثبات کرد که نیروی محرک و نمی

 .ی تولید در این کشور قانون ارزش استکنندهتنظیم

مناسبات بین مؤسسات مختلف و بین کارگران و 

اش ها بنا به ماهیتعنوان کارفرمای آندولت به

 ایرسد که انگار روسیه کارخانهنظر میگونه بهاین

بزرگ است که مستقیماً توسط یک مرکز هدایت 

شان را شود و تمامی کارگران وسایل مصرفیمی

 .کنندطور مستقیم و برابر با یکدیگر دریافت میبه

 

قانون ارزش مارکس و اقتصاد روسیه با در 

 داری جهانینظر گرفتن مناسباتش با سرمایه

دولت استالینیستی همان برخوردی را با کل 

ی روسیه دارد که صاحب ر موجود در جامعهزمان کا

به عبارت دیگر: تقسیم کار  .یک کارخانه با کارکنانش

اما چه چیزی کل زمان کار  .شده است ریزیبرنامه

کند؟ در صورتی که موجود در جامعه را تعیین می

بایست با کشورهای دیگر رقابت کند، در روسیه نمی

ختیاری به خود ی صرفاً ااین صورت این تقسیم جنبه

استالینیستی واقعاٌ به  ریزیاما برنامه .گرفتمی

ریزان عواملی بستگی دارد که خارج از کنترل برنامه

از  .المللیاست، یعنی عامل اقتصاد جهانی، رقابت بین

این جنبه اقتصاد روسیه از موقعیتی مشابه با صاحبان 

های داری دارد که با دیگر شرکتهای سرمایهشرکت

 .کنندداری رقابت میرمایهس

ی استثمار، یعنی نسبت بین ارزش درجه

ی دولت به اراده (M/V) اضافی و دستمزد

های های مصرفی، اهرماستالینیستی )نیازمندی

داری قدرت( بستگی ندارد، بلکه از طریق سرمایه

های این نکته در مورد نوآوری .شودجهانی دیکته می

ن این مطلب با مفاهیم بیا .تکنیکی نیز صادق است

ی ثابت مارکسیستی چنین است: نسبت بین سرمایه

یعنی نسبت بین  (C/V) ی متغیرو سرمایه

ها، مواد اولیه از یک طرف و آالت، ساختمانماشین

این مطلب همچنین در  .دستمزدها از طرف دیگر

ی روسیه مورد تقسیم کل زمان کار اجتماعی جامعه

و وسایل مصرفی قابل تعمیم بین تولید وسایل تولید 

بنابراین اگر روسیه را در چارچوب اقتصاد  .است

جهانی مورد بررسی قرار دهیم، وجوه اصلی 

یابیم: داری را در این جامعه دوباره بازمیسرمایه

ومرج در تقسیم کار اجتماعی و خودکامگی در هرج»
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ی مبتنی بر تقسیم کار کارگاهی شرط متقابل جامعه

 ,MEW, Bd. 23] «.داری استسرمایه نظام تولید

S. 377] (ی حسن مرتضوی از برگرفته از ترجمه

 (.391.سرمایه، جلد یکم، ص

کرد بازار در صورتی که روسیه تالش می

جهانی را با تولیداتش اشباع کند و یا این که دیگر 

شان بازار روسیه را کردند با تولیداتکشورها تالش می

رت بوروکراسی روسیه مجبور اشباع کنند، در این صو

ها یا های تولید را کاهش دهد، آنشد که هزینهمی

نسبت بارآوری نسبی مجبور بودند که دستمزدها را به

 یا مطلق کار پایین بیاورند )افزایش نرخ ارزش اضافی

M/V)کارگیری فنآوری بهتر )افزایش ترکیب ، به

را  و یا این که تولید وسایل تولید (C/V واراندام

این  .های مصرفی افزایش دهندنسبت تولید فراوردهبه

گرایش حتی زمانی هم که رقابت جهانی فقط به 

رقابت معمول تجاری محدود نشود و شکل تهدید 

نظامی به خود بگیرد، همچنان به قوت خود باقی 

 .ماندمی

تا به حال اقتصاد روسیه به دلیل 

بازارهای اش توانایی این را نداشت که ماندگیعقب

از طریق  .اش اشباع کندهایبیگانه را با فراورده

انحصار تجارت خارجی توسط دولت که فقط با قهر 

تواند از بین برود، از اشباع اقتصاد روسیه نظامی می

 .کندتوسط کاالهای خارجی جلوگیری می

های اقتصادی، در مقایسه با ترتیب تنشبدین

 .دارندهای نظامی، اهمیت بسیار کمی تنش

جایی که رقابت جهانی عمدتاً شکل از آن (...)

گیرد، قانون ارزش درعمل در وجه نظامی به خود می

دهد، یعنی در تالش برای متضادش خود را نشان می

این نکته به توضیح  .های مصرفیدست آوردن ارزشبه

ی تولیدکنندگان تری نیاز دارد: ارزش در جامعهبیش

 .خصلت اجتماعی کار استآزاد تنها نماد بیان 

دار در این است که بنابراین تمام سعی سرمایه

هم موقعیت خود را در مقابل رقبایش تقویت کند، آن

از  .از طریق افزایش کل ارزشی که صاحب آن است

کند دیگر جایی که ارزش در پول تجلی پیدا میآن

دار یک میلیون پوند در کند که سرمایهفرقی نمی

 100.000گذاری کند و ازی سرمایهسصنایع کفش

پوند سود ببرد یا این که همین سود را از طریق 

تا  .گذاری در صنایع نظامی به دست بیاوردسرمایه

نحوی دارای ارزش مصرفی باشد، زمانی که تولید او به

دیگر برای او مهم نیست که تولیداتش از چه ارزش 

ش ی گرددر معادله .ای برخوردارندمصرفی ویژه
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 پول – کاال –یه اول پول) پول – کاال –سرمایه: پول 

یانی بین پول اولیه و م عنصر عنوانبه فقط کاال( دوم

 .رسدی پول دوم به نظر میشدهمیزان پول افزوده

در صورتی که روسیه با کشورهای خارج از  

ای اش مناسبات تجاری گستردههای زیرسلطهحوزه

ه از یک طرف به کرد کداشت، درنتیجه تالش می

ها باال تولید کاالهایی بپردازد که قیمت جهانی آن

جایی که امکان داشت هستند و از طرف دیگر تا آن

بنابراین  .ترین کاالها را در بازار جهانی بخردارزان

دار خصوصی این بود هدف روسیه مثل یک سرمایه

که از طریق تولید این یا آن ارزش مصرفی، میزان 

)این عامل در  .وجودش را افزایش دهدهای مارزش

اش از اهمیت تجارت روسیه با کشورهای زیرسلطه

جایی که رقابت با ( اما از آن.سزایی برخوردار استبه

کشورهای دیگر عمدتاً خصلت نظامی دارد، دولت 

های مصرفی کامالً کننده به ارزشعنوان مصرفبه

 .ه داردها، هواپیماها و غیره عالقمعینی نظیر تانک

 .ارزش نماد رقابت بین تولیدکنندگان آزاد است

ی جهان در افزایش بازنمود رقابت روسیه با بقیه

ها ای است که هدف از تولید آنهای مصرفیارزش

درعین حال بایستی در خدمت هدف نهایی یعنی 

های ی رقابتی نیز باشند، ارزشپیروزی در مبارزه

ند، اما مثل شومصرفی به هدف تولید تبدیل می

چنین  .مانندی رقابتی باقی میگذشته ابزار مبارزه

داری ای در کشورهای سنتی سرمایهروند مشابه

برای تولیدکنندگان  .ترگیرد، اما پنهانصورت می

شان را کند که سرمایهمنفردِ وسایل نظامی فرق نمی

گذاری در صورت سودآوری، در تولید توپخانه سرمایه

اما دولتی که به او تعلق دارد،  .لید کرهکنند یا در تو

 .ی بسزایی به ارزش مصرفی تولیداتش داردعالقه

ی داران با دولت متناسب با رابطهی بین سرمایهرابطه

فروشندگان به  .بین فروشندگان و خریداران است

در  .ارزش توجه دارند و خریداران به ارزش مصرف

 .رف دارندی ظاهری صای جنبهواقع روابط مبادله

دولت برای مبادله با تولیدات نظامی کاالهای دیگر را 

ها ها را از طریق مالیاتی آنکند و هزینهعرضه نمی

به عبارت دیگر  .کندها به کل اقتصاد تأمین میو وام

ی بار سنگین تسلیحات، کم یا بیش بر کل عرصه

)این مطلب هنگامی کامالً  .شونداقتصادی تقسیم می

کند، شود که دولت خودش اسلحه تولید میروشن می

ها ها و وامها را پس از کسب مالیاتبه جای آن که آن

تفنگ »شعار  .های خصوصی خریداری کند(از شرکت

های به این معنا است که رقابت بین قدرت« جای کره

ای رسیده است که تقسیم کار داری به مرحلهسرمایه
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یم نظامی جای گسیخته و رقابت مستقجهانی ازهم

 .رقابت اقتصادی را گرفته است

یکی دیگر از نمادهای این مسأله تفاوت 

های فناوری در دوران جنگ با دوران صلح پیشرفت

در اقتصاد جنگی عماًل نه محدودیت بازار وجود  .است

ی تولید به دارد و نه اجباری به کاهش دادن هزینه

ر این هدف اصلی د .منظور حفظ توانایی برای رقابت

به همین دلیل  .تر کاال استدوره تولید هرچه بیش

های تکنیکی نیز در اثنای جنگ جهانی دوم نوآوری

ها در دوران کارگرفته شدند که انحصارات و کارتلبه

 .کردندها مخالفت میکارگیری آنصلح با به

گیری اقتصاد روسیه فقط این واقعیت که جهت

نی است، اقتصاد های مصرفی معیبرای تولید ارزش

کند، حتی زمانی که این کشور را سوسیالیستی نمی

های مصرفی تولید در اقتصاد سوسیالیستی نیز ارزش

برعکس: اقتصاد  .شوند، اگرچه با اهداف دیگری

روسیه و اقتصاد سوسیالیستی کامالً در تضاد با 

 .یکدیگر قرار دارند

گرایش صعودی نرخ سود و افزایش تسلط ابزار 

هم بر کارگران در ارتباط با تولیدات نظامی آن تولید

در ابعاد گسترده نه به کاهش بلکه به افزایش سرکوب 

 .شودها در روسیه منجر میتوده

بنابراین این که ما اقتصاد روسیه را در ارتباط 

با موقعیت تاریخی مشخص امروزی آن یعنی در 

ومرج بازار جهانی بررسی کنیم، آن چارچوب هرج

عنوان باالترین نهاد انون ارزش خود را بهوقت ق

 .دهدی اقتصاد روسیه نشان میکنندهتنظیم

 

 

 نوشتپی

[1 ]Magna Chart  از منشورهای حقوق و

 امتیازات اشراف در دوران فئودالی در انگلستان



 



  

 کیبوروکرات سمیویکلکت یاندازهاها و چشمتناقض ها،یژگیو

 کارلو ویآنتون

 سالگرد انقالب اکتبر نیصدمکیمناسبت هب

 

 یهادگاهید ندن،یمارسل فن درل یحاضر که تاکنون منتشر شده است، مقدمه یاز مجموعه یگریدر مقاالت د
 نیدر تبب فیکل یتون دگاهید ،«یدولت منحط کارگر»عنوان پس از انقالب به یشورو یجامعه لیدر تحل یتروتسک

. شودیکارلو ارائه م ویآنتون دگاهیحاضر، د یارائه شده است. در مقاله «یدولت یدارهیسرما»عنوان جامعه به نیا
 کیرا که  یشورو یمنتشر شد جامعه  «Telos» یهیدر نشر 1974اش در بار مقاله نیکارلو که نخست ویآنتون
 .است یدارهیو سرما یستیالیسوس یجامعه کیت از که متفاو دانستیم کیبوروکرات سمیویکلکت

(، توسط 2007) ندنیدرج شده در کتاب مارسل فن درل یمتن آلمان یبرمبنا یقبل یمانند سه مقاله زیمقاله ن نیا
نقد اقتصاد  تیدر سا زین یینها شیرایانجام داده و و شرویآن را ناصر پ شیرایترجمه شده است، و یکاووس بهزاد

 رت گرفته است.صو یاسیس
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 ستمیس یخیـ تار یشناختجامعه یهاشهیر .2

 یشورو

در  دیرا با کیبوروکرات سمیویکلکت یهاشهیر

 نیا ییچرا .جستجو کرد ایپرولتار یکتاتوریبحران د

داده شده است، باتوجه  حیتوض لیتفصبارها بهبحران 

که اتحاد  یتیمختصر وضع حیمقاله، توض نیبه هدف ا

 :است یدر آن قرار داشت، کاف 1920از سال  یشورو

، .ش .ج.ا یستیالیامپر یو محاصره یجنگ داخل

 زانیبه م دیرا درهم شکست، حجم تول یصنعت دیتول

 .کرده بود داینزول پ 1913 دیدرصد و تا سطح تول13

در  یکیزیبه شکل ف ای ایپرولتار یهابخش نیبهتر

 یجذِب کاِر روزمره ایرفتند و  نیجنگ از ب یاثنا

 یشهیاز ر شیاز پ شیشدند و ب یدولت نیادارات ماش

 یریگکه سمت میرژ .گرفتند اصلهف شانیطبقات

موقع نتوانست ـ داشت، نتوانست ـ حداقل به یپرولتر

آن هم  .دهقانان برقرار کند یهاتوده با یداریپا وندیپ

 یهاسختِ سال یِعموم طیکه شرا یدر زمان

حکومت شوراها را  عیکنشِ قاطع و سر22/1921

 :معضل کامالً آشکار بود جهیدر نت .کرده بود یالزام

کلمه از رمق افتاده، ازهم  یواقع یبه معن ایپرولتار

طبع اش تارومار شده بودند، بهگامان شیو پ ختهیگس

به مفهوم « خود یکارگر برا» یطبقه گرید

گروه  کی زینبود، دهقانان که قبالً ن یستیمارکس

 یاعتماد هاکیواقعاً ناهمگون بودند به بلشو یاجتماع

در مقابل آنان اتخاذ  ههواخواهان ینداشتند و موضع

 یو در درجه هیمردمِ روس گریطبقات د کردند،ینم

 .مواره در نوسان بودندمردد و ه یبورژوازاول خرده

 طِیدر شرا :بود زیانگمخاطره اریبس یخارج طیشرا

بود  زین یاقداماتِ مؤثر یریکارگکه مستلزِم به یسخت

 .شدیحکومت م یبر اتحاد شورو یستیبایم

بزرگ  یقدرت در آن مخمصه حامالن

ها شدن خودشان در مقابل توده ینتوانستند از منزو

در  یریگمیدرِت تصمق یکنند و تمام یریجلوگ

از نخبگان متمرکز شد که خود  یشماردستانِ اندک

 یجهیدر نت .پنداشتندیم ایپرولتار ندگانیرا نما

 یشدِن مضمون محتوایو ب یشدِن عمل ارزشیب

 یمیکارکنان قد یو ضرورت به کارگمار ها،شورا

کار  ییتوانا دیآن که دولت جد یبرا ،یدستگاه تزار

 .مراتب بدتر شدبه تیداشته باشد، وضع

 .شد ترمیاوضاع وخ 1921همان سال  در

 یدر کنگره یکارگر ونیسیبا اپوز میمستق یمقابله

 هیدر دو سال آخر عمرش بر عل نیلن یحزب، مبارزه
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 یـ مراحِل روند یبوروکراس یندهیفزا یِ میقدرِت دا

داشت  شیگرا ینحو بارزتربودند که همواره به

 .بماند حاصلیب

 نینو یاقتصاد استیس شبردیشک پ ونبد

 دیمرحله باعث رشِد تول نی)نپ( حداقل در اول

اما در  .کارگران شد یرشد کمّ نیو همچن یصنعت

رشد  یاشدن به اندازه زهیزمان روند بوروکرات نیا

 یِ اسیس نِ ینو شاهنگِ یپ یکرده بود که بازساز

 .نبود ریپذمدت امکانکارگران در کوتاه

مهم شکل  یدگرگون کی 1927 سال یاثنا در

به شکست  هاونیفراکس یدرون یهایریدرگ :گرفت

 کردیرو نیا یجهیمنجر شد، در نت« چپ» یقطع

 یانیبر گروه م نیاطراف بوخار «یهاراست» ریتأث

 یبا اخراج تروتسک :تر شدکم نیوحوش استالحول

 نیبه حفظِ اتحادش با بوخار یازین نیاستال گرید

را ـ که  شدنیخِط صنعت توانستیاو م .داشتن

 یاسیس یها بود ـ در عرصهچپ یدرخواست اصل

هم بدون ترس از قد علم کردن ببرد، آن شیپ

 گریدو عامل د .وفینونیو ز یحول تروتسک ونیسیاپوز

در مورد تند کردن آهنِگ  یریگمیدر تصم

عامل  کیداشتند،  کنندهنیینقش تع شدنیصنعت

با  یداخل یدر عرصه :یاخلعامل د یگریدو  یخارج

دهقانان ثروتمند( و مردان  ایها قدرتِ کوالک شِیافزا

مندتر قدرت ینهیگز یستیبای( مرهیها و غنپ )دالل

که  شدیدر نظر گرفته م یمدت بورژوازشدن کوتاه

 یبوروکراس کردیتالش م یصورت بورژواز نیدرا

خود  یاسیمنافع س یطرهیس ریرا به ز یدولت

خطِر  میعال یخارج استیس یدر عرصه .اوردیدرب

در آن  یبرخ دیشا :مشخص بود یستیالیامپر یحمله

اما موضِع  گرفتند،یکم مخطر را دست نیزمان ا

طور مثال در )به ستیالیامپر یهاقدرت یدشمنانه

با  کیپلماتیقطعِ روابط د زیبرانگمواضعِ جنجال

رز کرده را مح یستیالیامپر ی( خطرِ حملهسیانگل

با  یاتحاد شورو یآن دوره یگافتادهبعداً تک .بود

 .شد دیتشد 1927شک در سال  یکا انگیاقدامات چ

 ،یجنگِ خارج میبدون خطرِ مستق یحت اما

 ،یستیالیتوانمندِ امپر یهاصرفِ نظام تِیخودِ موجود

 یرا با مشکالت بزرگ یشورو یجامعه یرشد اقتصاد

حال  نیو در ع فیضع .ش.ج.ا یبرا .کردیمواجه م

خطر وجود داشت که بدون چندان  نیا افتهیرشدنا

زده  کنارهردو  ،یو اقتصاد یاسیاز لحاظ س یدردسر

دفاع  یاز تز نیمثل بوخار نیلن 1920در سال .شود 
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ـ با  یستیالیامپر یآن کشورها یکه بر مبنا کردیم

ـ با توجه به خطِر  یستیالیامپر دیزبان جد

 گذارندیخود را کنار م یالفاتِ دروناخت سم،یالیسوس

انقالب  هیبر عل یـ نظام یاسیس« اتحاد مقدس»و در 

 گاههیتک یتاکنون اتحاد شورو که نیا .شوندیمتحد م

 یو ضد استعمار یدارهیضد سرما یهاجنبش یِواقع

 یکشورها یتمام یجهان بود، علت موضعِ دشمنانه

ها در اً راستها عمدتبود که در آن سال یدارهیسرما

روابط  نیکه در ا یتا زمان .کردندیجاها حکومت مآن

در  یکه اتحاد شورو یامنگنه شد،یداده نم یرییتغ

 .رهاتر شود توانستینم زیآن قرار گرفته بود ن انیم

که بعدها مولوتوف مطرح کرد، کامالً درست  یمطلب

بار با خطر جنگ  کیاز  شیها ما واقعاً بآن سال» :بود

 یکه در تمام یـ برعکس، جنگ اقتصاد میوبرو بودر

 شدیبرده م شیبه پ یجهان یبازارها یهاحوزه

 یبرا میرا به ما نداد که بتوان نیافرصتِ  وقتچیه

 .«میبکش یهم که شده نفس راحت بارکی

که چرا روند  شودیروشن م نهیزم نیهم در

و تحت هر  ترعیهر چه سر یستیبایم شدنیصنعت

 -29 یدر سال ها .شدیبرده م شیبه پ یطیشرا

روند پس از  نیا شبردیپ یتالش برا نیاول 1928

و  یمرکز یزیردوران نپ، با کاربردِ برنامه انیپا

ـ  یاقتصاد ونیشروع شد، همزمان فرماس یکاراجبار

شکل گرفت که ساختارآن با  ینینو یاجتماع

ز آن ا یکنندهنییعناصر تع .متفاوت بود یدارهیسرما

 یِ مدن یطرف استقالل دولت در برابر جامعه کی

 .بود دیتول عیرشدِ سر گریو ازطرف د یدرحال فروپاش

 

 ستمیس یمحرکه و تضاد اصل یروین. 3

اقتصادِ  اتیخصوص نیتربه مهم گرید بارکی

 :میندازیب ینظر یاتحاد شورو

طبقه، آن هم  کی تیدر مالک دیتول لیوسا

 منفرد آن؛ یاکل طبقه و نه اعض تیدرمالک

اقتصاد، مستقل از  یبرندهشیعنصر پ برنامه

 متعدد؛ یهاهیسرما یستیبازار و رقابت آنارش

 یهانه ارزش ،یمصرف یهاارزش دیتول بسطِ 

در  یگذارهیدادن همزمان به سرما ازیبا امت ،یامبادله

 ؛یمصرف یهافراورده دیبخش تول

و  لهیعنوان وسانسان از انسان هم به استثمار

 نیکه ا نیبا وجود ا .ستمیعنوان هدِف سهم به
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مجزا، بلکه با  یدیتول یواحدها یاستثمار نه در حوزه

 قیاز طر دیاز کلِ اضافه تول یبخش میکسب مستق

 د،یاضافه تول عیکه توز یاقتصاد یزیربرنامه

 رهیو غ یاسدستمزدها، حقوق بوروکر ،یگذارهیسرما

 نیافش و منطقِ ااهد شبردیپ یرا منطبق با نحوه

 داد؛یسامان م ستمیس

و  یاسیآخر متمرکز کردن کلِ قدرت س دست

 .یاقتصاد

 یمسلط درباره یطبقه ،ینظام نیچن در

و ارتباط تنگاتنگش با  دیمعضالت سازمانِ تول

 یجامع و عموم یدِیاز د یاسیس یمعضالِت رهبر

 عیصنا ادیز اریطور مثال رشد بسبه :برخوردار بود

و  میطور مستقکه به 1939ـ  40 یهار سالد ینظام

منتج شده  یدفاع مل یبرا یاسیآگاهانه از مطالبات س

 .بود

بدواً در شکل  ستمیس نیا یاساس تضاد

 :شودیم یبندخصلت یدارهیاز نوِع سرما اش،یعموم

مولد در تضاد  یروهایاز تکامل، ن ینیمع یدر مرحله

 .رندیگیقرار م یدیبا مناسبات تول

در سه شکل خود ـ  یتضاد در نظام شورو نیا

 :کندیبروز م ژهیو

بخش اولِ و  نیب ریناپذتعادل اصالحعدم در

مواد  دیتول نیتضاد ب یعنی ،یبخش دوِم صنعت

 ؛یمصرف یهافراورده دیو تول یاهیسرما

مولد،  یروهایاز تکامل ن ینیمع یمرحله در

در نظر ها و داده یهیکل یشدههماهنگ یریکارگبه

 یمرکز یدر برنامه یاقتصاد یهاشیگرفتن کلِ گرا

 ست؛ین ریپذشده امکان زهیبوروکرات

در  یزیاز هر چ شینازل کار که ب تیفیک در

 .دهدیخود را نشان م داتیتول یمیبدِ دا تیفیک

 یو بخش دو صنعت کیبخش  نیتعادل ب عدم

با  زین یدارهیما در سرما .شده است یبارها بررس

گذشته  یهادر دهه :میمواجه هست یامشابه یدهیپد

کرده است، چراکه  دایپ شیافزا اریبس کیوزنِ بخش 

 زهیهمواره به مدرن یفناور شرفتیفشارِ رقابت و پ

 ن،یا جودبا و .شوندیمنجر م یشدن مؤسسات صنعت

خود را حفظ کرده  تیاهم یدارهیسرما یبخش مصرف

 شدهینیشکه مؤسسات ما یطور مثال وقتبه :است

امروز  یستیبا شوند،یم ریکفش دا ترعیسر دیتول یبرا
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 یکاالها دیکه تول یشود، وقت دیتول زیفردا کفش ن ای

متوقف شود،  یطور ناگهانبه یلیبه هر دل یمصرف

 یاهیسرما یکاالها دِیتقاضا، تول شبا کاه بیترتنیبد

 یدر کشورها لیدل نیبه هم .ماندیراکد م زین

 یاز سازوکارها یامجموعه یدارهیرماس یشرفتهیپ

ـ  شوندیمصرف به کار گرفته م شیافزا یمختلف برا

 یمینزول دا یبرا یدرون شیگرا لیبا وجودِ و به دل

 یِمیدا شِیتورم امکان افزا :نظام نیدستمزد در ا

اگرچه باعث کاهش  کند،یرا فراهم م یدستمزد اسم

بخش  یسابقهیگسترش ب شود،یم یدستمزد واقع

صورت  میمستق دیکه در آن تول یخدمات، بخش

 رسند،یبه مصرف م داتیبلکه فقط تول رد،یگینم

که از  یو قسط یاعتبار دیخر ستمِ یس عیگسترش وس

 یصنوعها به صورت مقدرت مصرفِ توده قیطر نیا

 .کندیم دایپ شیافزا

 دیتأک ،یشورو ستمیبرعکس در س کامالً

به خود  ین ابعادآن چنا ک،یبر بخش  جانبهکی

کل روند رشد  یبرا یجد یدیگرفت که خود تهد

 یخوبساده به یآمار یسهیمقا کی .شد یصنعت

 یدارهیکه نظام سرما یدر حال :مهم است نیروشنگر ا

داشت تا سهم بخش  اجیقرن کامل احت کیبه  کایآمر

 55،8درصد به  18،2را از  یاهیمواد سرما دیتول

دهد، جهشِ توانمند  شیفزاا یصنعت دیدرصد کل تول

 39،5سال از 33فقط  یط یشورو نیسنگ عیصنا

 نیسهم ا 1960از سال  .درصد بود 73،1درصد به 

 81، 1963در سال  :داشت یمهم یصعود ریبخش س

 نیو ب کیمربوط به بخش  یصنعت دیدرصد کلِ تول

درصد  10،3 کیرشد بخش  زانیم 1964 تا 1959

بود، در  یدو صنعتدرصد رشد بخش  6،6در مقابل 

بخش از  نیا یهیاول یگذارهیکه سقف سرما ییجا

 زانیم 1963در سال .بود  نییپا اریهمان ابتدا بس

بالغ  ک،یروبل در بخش  13،3 یازا به یگذارهیسرما

 .روبل در بخش دو بود 1،9بر 

 کیاز نظر تئور یشیگرا نیکه چن ستیهیبد

لِ سهم در مدت چند سال منجر به نزو یستیبایم

سهم  تیو درنها نجامدیب یمصرف یهابخش فراورده

 نیا یرمنطقیبخش به صفر برسد که خصلتِ غ نیا

با  یاگرچه اقتصاد شورو .دهدیرا نشان م شیگرا

رو نبوده، بدون شک روبه یمعضلِ تحقق ارزش اضاف

را به صورت کامالً مجزا از  کیبخش  توانستینم

مطلب درست  نیا زین جانیدر ا .بخش دو توسعه دهد

 دیتول یبرا شدهینیکه مؤسسات ماش یدر صورت :بود
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ها در آن شدندیاحداث م یمصرف یهافراورده

در  .شدیم دیتول زین یزود فراوردها ای رید یستیبایم

در چارچوب  یمصرف یهاارزش دیصورت تول نیا ریغ

 دیتول ،یعنیـ  شدیم یکاربخش اول منجر به اهمال

که مورد استفاده قرار  «یصرفم یهاارزش»

 .شدیها استفاده متر از آنکم ای گرفتند،ینم

به  جانیکه در ا یاقتصاد یکه تضادها ستیهیبد

 یهاداده شدند، در کشمکش حیتوض یدیصورت تجر

 .دهندیبازتاب خود را نشان م یو اجتماع یاقتصاد

 یسازیدورانِ صنعت یهاتیمحروم یمردم شورو

که  نیتحمل کردند تا ا« قهرمانانه»را  یستینیاستال

کشور توسط دشمانش محاصره شده بود و  نیا

 1950پس از  .در معرض خطر قرار داشت اشیهست

قدرت  نیبه دوم .ش .ج .ا .کرد رییتغ تیوضع نیا

بر آلمان  یروزیپ بود،شده  لیتبد ایدن یصنعت

 یمحاصره 1949در سال  نیو انقالب چ یستیناز

 .را درهم شکسته بود یاتحاد شورو یستیالیامپر

 یریچشمگ یهاتیکشور به موفق نیکه ا نیمضافاً ا

 نیدر چن .شده بود لینا یـ فناور یعلم یدر عرصه

همچنان  تواندینم یمسلط یطبقه چیه یطیشرا

طور نامحدود، از و به یرییتغ گونهچیبدون ه

 سمیارگان .داشته باشد یفرودستانش انتظار فداکار

 شرفتهیپ یِ تمام جوامع صنعت ریپذبیو آس دهیچیپ

قدرت سرکوبگر با  کیالکتید یختگیآم ازمندین

 یهابه توده ازاتیشده و دادن امتاصالحات حساب

صورت  نیا ریشان است، چراکه در غتحت ستم

 شوندیتحمل م رقابلیغ یاجتماع یسرعت فشارهابه

عالئم  ناولی (…) «کنندگانمصرف اعتصاب» (…)

ها توده دادندیبودند که نشان م یجد ییارهاهشد

 .ستندین یحاضر به ازخودگذشتگ نیاز ا شیب گرید

امر  نیبارها نشان دادند که برا یشورو رهبران

 یاریبس یهاوعده نیآنان پس از مرگ استال .اندواقف

 چیکه ه ییهاوعده .دادند یکنندگان شوروبه مصرف

نشان  یخوببه یآمار یهاسهیمقا .نشدند یگاه عمل

اگر چه از نظر  یمصرف یفراوردها دیکه تول دهندیم

داشتند، اما نسبت به  یصعود ریمطلقاً س یحسابدار

 .کرده بودند دایکاهش پ یصنعت دیکلِ تول

 یمصرف یهاکمبودِ فراورده 60 یدهه لیاوا در

آن را  شدینم گریشده بود که د لیتبد یبه معضل

 شودیموضوع مطرح م نیا اول یدر درجه .انکار کرد

مشکل  نیقادر به حل ا ویکلکت یبوروکراس ایکه آ

 یمسأله فقط در حوزه نیتا به حال ا .ریخ ایاست 

تنها گورون و مود  .شده است لیتحل یشناختدهیپد
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تالش کردند  ،یاسیمحققان س ،یلوفسکیس

که  نیبا وجود ا .آن را نشان دهند یاصل یهامشخصه

ها براساس مناسبات موجود آن لیتحل یبخش عمده

از  یشمار نیدر لهستان است، با وجود ا

هستند  یموضوعات یرندهیها دربرگآن یهایبندجمع

 نیبنابرا» .کنندیکمک م هیقض یاساس حیکه به توض

هدِف  نبی تضاد( …مسأله بر سر ) یینها لیدر تحل

صرف ـ  دیتول یبرا دیمسلط ـ تول یبوروکراس یِطبقات

که نقش  ستیگرید یهافع گروهو منا

و تمام  کنندیم فایا دیتول ندیدر فرا یاکنندهنییتع

است که سطح مصرف را به حداکثر  نیا شانیسع

و  یابرنامه ین مبانیتضاد ب یعنی .خود برسانند

 یجهیدرنت یاقتصاد زیبرانگمخالفان اقدامات تحرک

در  تضاد نیا .وجود دارد هاتیانتخاب نامساعد اولو

برنامه و مصرف  نیب یتضاد اهداف طبقات ت،ینها

 دیدر مناسبات تول یستیتضاد را با نیاست، علت ا

 ستمیس یجستجو کرد و نه در عملکرد نارسا

 .«تیریمد

در چند سطر قبل از  یلوفسکیو مود س گورون

نهاد  لیتشک» :مطرح کردند که یبندجمع نیا

 یریگمیتصم زیکه بتواند در مورد همه چ یمرکز

مسأله  نیتر ازامشکل .است ریپذندرت امکانکند، به

 یژهیو یمبان یو کنترل تمام تیامر هدا شبردیپ

با  یاست که به توان حت رممکنیغ .است یابرنامه

مؤسسه را  کی نشده،ییاز قبل تع یکمک استانداردها

متفاوت مورد سنجش قرار  نینوع مواز 20بر اساس 

 .«داد

برنامه  کیاست که  رممکنیغ گر،یعبارت د به

کل روند  یایتمام زوا یرندهیبتواند دربرگ شیشاپیپ

 یستیبایم یاباشد، در چارچوب هر برنامه یاقتصاد

هر مؤسسه  سیرئ ی«دلخواهانه»عملکرد  یبرا ییجا

وجود آمدن امر خود باعث به نیکه ا گذاشتندیباز م

 نیا یهر دو .بود یبعد یهایکارها و اهمالکشمکش

مسأله  ییروبنا حیتشر یاز محدوده یلهستان یرفقا

است که در  رممکنیکه غ نیرغم ابه .فراتر نرفتند

به عبارت  ایپرداخت،  اتیجزئ یبرنامه به همه کی

 یکه برنامه از قبل هرگز به تمام نیبا وجود ا ترقیدق

 یینپرداخته است، پس چرا نتوانسته شکوفا اتیجزئ

 یلیکند و به چه دل نیرا تضم یمشهود یاداقتص

 را داد؟ ینیتضم نیچن توانینم گریامروز د

بر »نه صرفاً  یاکه هر مؤسسه نیبا وجود ا 

کنترل  گریکدیمتفاوت از  اریمع ستیاساس ب
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سنجه که  40 ای 30بلکه براساس  ،«شدندیم

 شدند،یمد نظر قرار گرفته م قاًیدق یستیبایم

همان آغاز  هم که از ونیسیکارگرِ اپوز یطبقه

برنامه  شبردیداشت، فقط در پ تیموجود ستمیس

 نیتدو نیاما هم .آن نینه در تدو ت،داش تیاهم

در آن  یمشارکت چیکارگران ه یهابرنامه که توده

نداشتند )چراکه برنامه صرفاً بر اساس منافع 

به  یکاف ی( از منظرِ امروزشودیم میتنظ یبوروکراس

توانست  یقتصاد شوروا نیبا وجود ا .رسدینظر نم

ـ  یاالعادهبه نحو خارق 1960تا حدود  1928 نیب

اما چرا  .ـ رشد کند یکاراگر چه همراه با اهمال

نسبت رشد  نیبه هم یمصرف یهابخش فراورده

 نکرد؟

 کی یبر مبنا توانیسؤال فقط م نیا به

 توانیم نحونیبد .جواب داد یساختار لیتحل

 یاقتصادِ شورو نیامروزمعضالت  ایمشخص کرد که آ

تضادها در  نیکه ا نیا ایدارند و  یموقت یجنبه

 ستمیکل س یبرا ینیبشیقابل پ یاندهیآ

اقتصاد با برنامه در  میتنظ مینیبب .است ریناپذتحمل

اول در خطوط  یسالهپنج یبرنامه :گونه بودچه تدااب

دادن  تیاولو :شده بود میساده تنظ اریبس اشیاساس

طور و به نیسنگ عیصنا یبه بخش اول صنعت کامل

 شبردیکه پ ییجااز آن .همزمان محدود کردن مصرف

 یروهاین ییبخش اولِ برنامه به شکوفا زیآمتیموفق

 طیشرا یستیبایم زانیرمولد منجر شد، برنامه

را در مالحظات و  یشماریب یهامتفاوت و داده

 شدنیصنعت دیشا کردند،یخود منظور م یهایبررس

عمدتًا  یو با بافت ریفق یبر برنامه در کشور یمبتن

از  یشمار معدود دِ یآگاهانه در تول ،یکشاورز

متمرکز شده  دیتول کیدر بخش  یصنعت یهافراورده

رشد، با  یمرحله نیاز اول سبود، اما درست پ

و باالبردن سقف  یبندطبقه یدر حوزه یمشکالت

، حفاظت و ونقلخصوص در بخش حملبه د،یتول

ساختن  .مواجه شدند عیو توز یانباردار ،ینگهدار

با در نظر گرفتن  یحت ،یصنعت دیجد یهاکارخانه

کارکرد مؤسسات  یرانهیگسخت یاستانداردها

را با  دیجد یهان کارخانهیمختلف، مناسبات ا

 قاتیتحق .موجود دچار مشکل کرد یقبل یهاکارخانه

غرب،  یایبا دن یاسیـ س یحاتیتسل یو مسابقه یعلم

طور مثال )به دیجد یصنعت یهابه وجود آمدن شاخه

 ی( را الزامیموشک یفناور یو در عرصه کیالکترون

را به  یکه در هر صورت کل ساختار اقتصاد کردیم

 شدهنییاز قبل تع یاشدن به اهداف برنامه لینا لیلد
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که چرا در  شودیروشن م نیبنابرا .کردیم تردهیچیپ

از رشد، اقتصاد با برنامه با آن چنان  ینیمع یحلهمر

که  شودیمواجه م یااز مشکالت محاسبه یحجم

 تیاول اهم یجانبه از درجههمه یمحاسبه یمسأله

 یروهاین یتکامل فعل یدرجهبا  شود،یبرخوردار م

 کیالکترون ستمیبا س یحت یمولد در اتحاد شورو

مشکل بر طرف  نیا ز،ین یآمار یهاداده یمحاسبه

 .شودینم

اتحاد  دیتول یمحاسبه یبرا وتریکامپ چند

 دانانیاضیسؤال را واقعاً ر نیالزم است؟ ا یشورو

 نیا یبر اساس محاسبه .اندمطرح کرده یشورو

با  وتریکامپ ونیلیم کیدر حال حاضر به  دانانیاضیر

داده در  30.000 یباال و با سرعت محاسبه تیظرف

 «یمادمت یهاسال» دیکه با استازین هیثان کی

 یاجانبههمه یاضیکار کنند تا بتوانند مدل ر وقفهیب

 اتیجزئ یکنند که ضمن در نظر گرفتن تمام هیرا ته

 یحت .بدهد بیروند نظم و ترت نیبتواند به کل ا

را  یامحاسبه نیچن یخود اتحاد شورو دانانیاضیر

 ترشیروشن شدن ب یبرا .کردند یابیارز یرواقعیغ

 شرویـ با پ کایکه اقتصاد آمر میموضوع اضافه کن

حداقل  1968در سال  ک،یالکترون یبودنش در عرصه

 ازیبا راندمان باال ن وتریکامپ 70.000تا  50.000به 

 کایمطلب که آمر نیهم با در نظر گرفتن اآن .داشت

 «وتریعصر کامپ»سال است که وارد  15به  کینزد

 ددر مور یآمار یهاداده هکنیبا وجود ا .شده است

ندارد، اما  یدقت کاف یاتحاد شورو کیالکترون تیظرف

 یافتادگندارد که عقب یمورد شک نیدر ا یکس چیه

بارزتر  اریبس کایعرصه از آمر نیدر ا یاتحاد شورو

 میرا ترس یبستمشخصاً بن توانیم بیترتنیبد .است

دارند و در آن قرار  یاتحاد شورو زانیرکرد که برنامه

 نیاز چن ونیلیم کیبه  ازین شانحل مشکالت یبرا

 .دارند ییوترهایکامپ

رخ دهد و  زین یاکه معجزه یدر صورت یحت

 هاونیلیبتواند م یآت یهادر سال یصنعت شورو

 زیرهر برنامه یایباال بسازد و رؤ تیبا ظرف وتریکامپ

ها بتوانند از قبل کند، تا آن یبوروکرات را عمل

را محاسبه  یکار هر کارگر منفرد صنعت نیترکوچک

از مرکز  زیگر یابندهیرشد شیگرا جهیکنند و در نت

 نیا یجهینت .مجزا را متوقف کنند یهر مؤسسه

سازوکار  نیکامالً روشن است که چن ست؟یچ کردیرو

ضرورتاً بدون وقفه  یستیبا یادهیتنو درهم دهیچیپ

 ریبه ز توانینمرا  یمدل نیکارکرد داشته باشد و چن
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 یوهیش نیموازات ابه نیبنابرا .داد رییتغ ایسؤال برد 

در ابعاد  یالزاماً دستگاه کنترل یستیبا یزیرمهبرنا

شود تا  لیو تکم افتهیگسترش  یاگسترده اریبس

را به صورت  یکار هر کارگر صنعت نیتربتواند کوچک

 شیافزا یامر دوباره به معنا نیا .جداگانه کنترل کند

که  یکاراهمال یعنی :است رمولدینامتناسب مخارج غ

آن گرفته شود  یجلو وتریکامپقرار بود با استفاده از 

سردر  یگرید یدوباره از جا میرمستقیطور غبه

 .آوردیم

سرکوب و کنترلِ گسترده و  ستمیس نیچن

 شود،یها منجر نمتنها به مشارکت الزم تودهنه یقیدق

هم آن ،یاسیو س یزعات اجتماعمنا قیبلکه باعث تعم

طور به کردیرو نیا .شودیشکل آن، م نیبه حادتر

داشته باشد،  تواندیم یامدینمونه در روستاها چه پ

 یتاکنون یرکزم یزیرکه برنامه ییهم در جاآن

 انیدر م یقو یونیسیاپوز شیدایموجب پ

 یدر مرحله کهیشده است؟ در حال دکنندگانیتول

 دهیچیکه ساختارش هنوز پ یهنگام ،ستمیس نیاول ا

فرودستان ـ دهقانان،  ونیسیاپوز رینشده بود، تأث

که  یـ حداکثر خسارت هانیسیکارگران، تکن

از  یمواردو  یوارد کند به صورت فرد توانستیم

 یباالتر یبه مرحله ستمیکه س یاما وقت .بود یکارکم

 یتیظرف ونیسیاپوز د،یرس یفناور یدگیچیاز پ

 نیبه خاطر تمام ا .کرد دایپ تینامین انبار دهمچو

ـ  یاسیو س یفناورانه، محاسبات ،یاقتصاد لیدال

 یزیچ کیبوروکرات یوتریکامپ یزیربرنامه ،یاجتماع

رهبران  .ستینامعقول ن یذهن یشنامهینما کیجز 

ضرورت استقالل  1965که در سال  یزمان زین یشورو

ه ظاهراً به هر مؤسس یگسترده را برا یریگمیتصم

 یبندجمع نیشناختند، آشکارا به هم تیرسم

 .دندیرس

 یهابوروکرات یهاتالش :میکن خالصه

 د،یتول ستمیکه به س نیا یبرا یاتحاد شورو زیربرنامه

با  ریرمتغیو کامالً غ شدهنییاز قبل تع یساختار

بدهند، به  نیمحاسبه و تخم یبرا یاساده تیقابل

 ییشکوفا یجهیو در نت یداقتصا یهاشرفتیپ لیدل

 یزیرمهبرنا .ماند یمشروط نافرجام باق یعموم

اول تکامل  یمرحله یفقط در اثنا کیبوروکرات

 ماتیکه تصم یتا زمان یعنیکاربرد داشت،  ستمیس

اما با پشت سر گذاشتن  .شده نسبتاً ساده بودندگرفته

چنان ابعاد  یاقتصاد یهامرحله تناقض نیا

 یبندطبقه اشجهیکردند که نت دایپ یریناپذتحمل
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امکانات  یمیدا نتر شدو کم دیتول شیاز پ شیب

 .بود دیدر کنترل تول کیبوروکرات یمرکز یزیربرنامه

شدن  دهیکش ریو عامل به زنج یخود برنامه به آنارش

 .مولد بدل شد یروهاین

موضوع فقط  نیدر قبال ا کیتئور یجنبه از

با  دیزگشت به تولبا ای :دو امکان موجود است

 یزیربرنامه یابازار که معضالت محاسبه یریگسمت

ـ  روندیم نیاز ب« خود یبه خود»در آن  کیبوروکرات

 .یستیالیسوس یواقع یاقتصاد یزیربرنامه کی ای

تر حوزه به روشن نیدر ا هاینیچ یتجربه

 یاز همان ابتدا :کندیکمک م ترشیشدن موضوع ب

مصرف محدود  ،یبرخالف شورو ن،یچ یدوران اعتال

سبک  عیبه صنا 1960برعکس از حدود سال  .نشد

قطعاً سطح مصرف  .داده شد یترگسترده یفضا

که  یبود، اما مشکل نییهنوز در آن دوره پا یعموم

تنها به نتوانست به حل آن بپردازد، نه یشورو اداتح

صورت به یشناخته شد، بلکه بعضاً حت تیرسم

ها موفق آن .ه آن پاسخ داده شدب یزیآمتیموفق

 یهاداده یرندهیکه دربرگ یمرکز یبرنامه نیشدند ب

با استقالِل  ستیاقتصاد یریگدر مورد سمت یاساس

 یبه نحو یدیاز مؤسسات تول کیهر  یگسترده

 قیعم شدنیاسیبرقرار کنند، به خاطر س وندیپ

ـ  یاسیس یدر زندگ شانمیها و مشارکت مستقتوده

ها به طور اتخاذ شده در کارخانه ریتداب ،یاداقتص

ها در شدن توده میزمان هدفش سههم

در  یمرکز یبرنامه یاساس یهایریگمیتصم

 .بود زین یدیچارچوبِ استقالل مؤسسات تول

فقط در  یستمیس نیکه کارکرد چن ستیهیبد

اش براساس است که شالوده ریپذامکان یصورت

ها، مشارکت توده :اشدب یکارگر یواقع یدموکراس

و  یکار فکر نیرفتن تضاد ب نیاز ب ،یاقتصاد یبرابر

انطباق اهداف برنامه با  یعنیـ  رهیو غ یدیکار 

نظر  ازکه واقعاً  یاها، برنامهتوده یهایازمندین

 یگرید زینماد چ شبردیو پ نیتدو یمضمون، نحوه

 نیچ یتجربه .وینباشد مگر همان اهداف کل کلکت

 یانداز کشورهاکرد که در حال حاضر چشم اثبات

 سمیویبست کلکتبن یستیالزاماً نبا یرصنعتیغ

 یاز کشورها کیکه در هر نیا .باشد کیبوروکرات

رها  یاستعمار یاند از سلطهجهان سوم که توانسته

نه  شود،یبرده م شیبه پ یشوند، چه مدل رشد

مبارزات  یجهیبلکه نت ک،یمباحث تئور یجهینت

 ستمیدر س .کشورها است نیاز ا کیدر هر  یقاتطب

ها را تصور کرد، مشارکت توده توانینم یشورو



 209                                                                                                                                               کارلو ویآنتون

 

 
 

 .است یبوروکراس یبا سلطه رتیچراکه در مغا

که همچون  کندفقط تالش  تواندیمسلط م یطبقه

مشکالتش را  شرفتهیپ یفناور یریکارگگذشته با به

با  شایدرون یهاصورت تناقض نیا ریدر غ .حل کند

 نیاتحاد ب .کنندیبروز م یترشیحدت هر چه ب

که از همان آغاز مخالفان  میمستق دکنندگانیتول

کاِر  یمیبودند و سطح نازل دا ستمیس یرعلنیغ

با  شانیهامخالفت یامولدشان زبان استعاره

ها بود و کارخانه یفن یرؤسا یسنت ونیسیاپوز

 تمسیس یبحران حاد به فروپاش کیدر  توانستیم

چه در نگاه نخست آن نیاتحاد نو نیدر ا .منجر شود

 یبها ایو  یصرف اقتصاد یعدم بارآور یفقط نوع

خود به  د،یرسیبه نظر م یاقتصاد یهاشرفتیپ

 رممکنیغلبه بر آن غ هشده بود ک لیتبد یمانع

 .نمودیم

مشخص  ستمیس یتضاد اساس بیترتنیبد

رش با هدف گست یابرنامه نیتضاد ب .شودیم

 یهافراورده یدرحوزه دیبا بسط تول شدنیصنعت

ها کشمکش نیا .آن یبندو ضرورت طبقه یمصرف

مولد و  یروهاین نیب یتضاد عموم یژهیشکل و

عدم  .است ویکلکت ینظام بوروکراس یدیمناسبات تول

تضاد  نیدر دو حوزه از بطن ا ستمیس نیا ییکارآ

 .ردیگینشأت م یمرکز

 

از مرکز  زیگر یهاشیامه و گرابرن نیتضاد ب . 4

 مؤسسات جداگانه

 ک،یبوروکرات ینظام با برنامه در

که  رندیگیشکل م ژهیبا منافع خودو ییهایبندگروه

شان در تناقض آشکار با تحقق اهداف برنامه منافع

ها و کارخانه ینخست توسط رؤسا یاست، در درجه

 یئورت» یبندگروه نیهمراه با آنان ا یهانیسیتکن

 یژهیومنافع  انیپا گرفت که خود ب «نیاقتصاد نو

 یریگشکل .است «یمنظر علم»از  یبندگروه نیا

 ینظام با برنامه است، نظام ونیمد یگروه اجتماع نیا

 یمرکز یاسیس یها، بلکه بوروکراسکه مسلماً نه آن

بر اساس  زین لیدل نیبر آن تسلط داشت و به هم

 یژهیمنطبق با منافع و یدهندهیمشخط ماتیتصم

 .است افتهی سامانمسلط  یبوروکراس یطبقات

ها عنصرِ کارخانه یفن یرؤسا یبرنامه برا بیترتنیبد

شان را و منافع ماتیکه تصم شدیمحسوب م یخارج

 یها مجبور بودند براحال آن نیبا ا گرفت،یم دهیناد
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 ندازند،یخود را به خطر ن یاجتماع یآن که هست

به آنها ابالغ  نینامه را که به شکل قواناهداف بر

عمل بپوشانند،  یجامه یطیتحت هر شرا شودیم

 کی یکامالً مرکز یدر چارچوب برنامه بیترتنیبد

 .ردیگیشکل م یستیتضاد آنتاگون

 یاریبه موارد بس یشورو یمجالت علم در

تضاد  نیا راتیتأث یدهندهکه نشان میکنیبرخورد م

سقف  یکه در برنامه برا یثال وقتطور مبه .هستند

وزن  زانیتراکتورها، م یدر نظر گرفته شده دِیتول

 بیترتنی)چند هزار تن( بد کنندیم نیتع زیها را نآن

ساخته  ییروصداپر س نِیسنگ اریبس یتراکتورها

نحو  نیندارند، به هم یدیکه کاربردِ مف شوندیم

 شوندیم دیتول گرید یهافراورده یادیز اریشمار بس

 اریدر برنامه بس شدهنیتع یوزنِ کل باال لیکه به دل

ها، کاغذ ها، سوزنها، دوچرخهالمپ :هستند نیسنگ

 یـ با بلند ادیز اریبس یبا پارچه ییهالباس .رهیو غ

که همگان  یها در اتحاد شوروکفش یو بزرگ التوهاپ

 اد،یز اریبس یهابا چراغ ییاز آن اطالع دارند، لوسترها

که  ییهاموارد در کتاب نیاز ا یاریبس یهابه نمونه

علت تمام  .اند اشاره شده استنوشته یدرمورد شورو

 قیدق تیها در رعاکارخانه یموارد منفعتِ رؤسا نیا

جا که امکان داشت برنامه تا آن یدیجرت یاستاندارها

 .تر بودهر چه کم ینهیطور همزمان صرف هزو به

 حیتصح یبعد یاردها در برنامهاستاند نیکه ا یوقت

 ترشیب یگامر خود دوباره به هدررفته نیا شدند،یم

 ی)برا زانیرکه برنامه یطور مثال وقتبه .شدیمنجر م

سوزن را  دی( تولنیگسن یهاسوزن دیاز تول یریجلوگ

 نییتعداد سوزن تع یتُن، بلکه بر مبنا ینه بر مبنا

شدند که  دیتول یو شکستن زیر یهاکردند، سوزن

 یکم یاستفاده تیاز قابل یقبل یهامثل همان سوزن

 یریکارگاست که به علت به یهیبد .برخوردار بودند

 نیب ییهایناهمساز د،یدر تول ییهاروش نیچن

 :ردیگیمختلف شکل م یصنعت یهاکارخانه

 ش،یهانامناسب فراورده تیفیکه با ک یاکارخانه

ه در برنامه بود، اما به شد نییتع زانیبه ام داتشیتول

 ینامناسب محصوالتش به کارخانه تیفیک لیدل

 کرد،یها دوباره کار مآن یکه بر رو رندهیگلیتحو

 دمدر ع شهینوع را که ر نیرقابت از ا .زدیصدمه م

با  یستیدارد، نبا یشورو یکارکرد مشخص اقتصاد

که به  یدارهیمختلف در سرما یهاکارخانه نیرقابت ب

 یابیبازار و کسب سود است، همسان ارز ستمیس لیدل

 یزیربرنامه ستمیس یدهسازمان نیبهتر یحت .کرد

به آن  اتیجزئ یهیبه کل تواندیهرگز نم یمرکز
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 یهدر رفتن هرگونهبپردازد که بتواند از  ینحو

از  کیهر  سیدر هر صورت رئ .کند یریجلوگ

 یعمل مشخص یبرنامه از آزاد یها در اجراکارخانه

 یکه برنامه نمادِ واقع یتا زمان .برخوردار بودند زین

 نیها در اتک کارخانهمنافع کلِ جامعه نباشد و تک

 یگروند در نظر گرفته نشده باشند، به هدررفته

 ایکه آ میکن دیتأک دیبا جانیدر ا .ر استیناپذاجتناب

 تیمالک ،یبوروکراس یطبقات یسلطه یتز ما درباره

توجه با وجود تمرکز قابل دیتول لیر وساب کیبوروکرات

ها و کارخانه یدر دست رؤسا یقدرت اقتصاد

امر به کلِ اقتصاد  نیکه ا یریناپذجبران یصدمه

 ایآ نیبنابرا شود؟یبزند، دچار تناقض نم تواندیم

 دیتول لیاز وسا یوربهره یصاحبان واقع «رانیمد»

نظام  که ستیمعنا ن نیامر به ا نیا ایآ ستند؟ین

 ست؟یدارهیاز سرما یادهیدر اصل شکلِ پوش یشورو

ابزار قدرت  .کامالً اشتباه است یاهینظر نیچن

 یاست که بتوانند روندها یابه آن اندازه یبوروکراس

کنند، به  تیشان هدارا منطبق با اهداف یاقتصاد

 یهانظام گریکه در د یاگسترده یگهدررفته

موجود  یترشیب ایتر کم به مقدار زین یستیآنتاگون

سؤال  رینظام به ز نیکه ساختار ا نیاست، اما بدون ا

 یشورو یهاکارخانه یبرعکس، منشِ رؤسا .برده شود

است که با وجود  یمثل رفتار آن گروه اجتماع قاًیدق

 یاما با دستگاه دولت ست،ین دیکه مالکِ ابزار تول نیا

تفاده از داشته و با سوءاس وندیپ اشیدر شکل کنون

ک یبوروکرات تیریمد :جانیـ در ا ستمیس یهاشکاف

بر برنامه ـ به اهداف و منافع خودش  یاقتصاد مبتن

ها در کارخانه یرؤسا یمنافع بالواسطه ابد،ییدست م

قرار دارد، با « شان»کارخانه تِیتنگاتنگ با موفق وندیپ

منافعِ کل  یدر راستا تیموفق نیا یکه حت نیوجود ا

و سطح  یمنافع، خطمش بیترتنید باشد، بداقتصا

گروه  نیو در اصل مختص به ا ژهیخودو یآگاه

قشر  نیچن کی آلدهیا .ردیگیشکل م یاجتماع

بر  یمبتن یدارهیسرما ینظام اقتصاد یایاجتماع

 دارانهیسرما نیب یستیبازار بر بستر رقابت آنارش

 بیترتنیبد .کسب حداکثر سود است یمتعدد برا

طور ها نه آنکارخانه یمطالبات رؤسا یمحور یهنقط

گسترش و بهبود  پنداشتند،یم یکه کورون و مسلسم

 یبلکه گسترش درجه تر،شیامکانات مصرف ب

جز سلب  یگرید یقشر بود که معنا نیا اراتیاخت

 .نداشت یدارهیسرما یایو اح یاز بوروکراس تیمالک

ت در سال مطالبا نیبار ا نیاول یطور که براهمان
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به  برمنیپروفسور ل یطور خالصه در تئوربه 1962

 .شدند یبندعبارت ینحو روشن

 نیبا توجه به چن یکه بوروکراس یلیبد

با رد  .کامالً روشن بود د،یدیدرمقابل خود م یمطالبات

نداشت جز  یگرید یمطالبات که معنا نیکردن ا

نزول ارزش  شیو افزا دیکلِ تول یاگسترش مرحله

 ای( و داتیتول تیفیآمدن ک نییبه شکل پا ینعی)

اصول  یایاح یمطالبات و آغاز محتاطانه نیقبول ا

سرعت حل دوم بهکه راه دیرسیبه نظر م .بازار

طور موقت، عمالً مشکالت را، ولو به توانستیم

که  یمواد دیتول عِ یکنارگذاشتن سر :برطرف کند

نداشتند و  یاصالً کاربرد ایداشتند  یندرت کاربردبه

 دیاستانداردها تول یدیتحقق تجر یکه فقط برا نیا ای

 یفشار برا یعنیفشار بازار،  لیهم به دلآن شدند،یم

 ینهاد واگذار نیعنوان باالترکنارگذاشتن برنامه به

سلب  یعنیها ـ کارخانه رانیبه مد یقدرت اقتصاد

 .یدارهیسرما یایو اح یاز بوروکراس یعمل تیمالک

آموزش را  نیدوباره به ما ا نیچ یجربهت اما

 تواندینم وجهچیهبه یحیصر لیبد نیکه چن دهدیم

 هاینیچ :حل ممکن باشدتنها راه یطیدر هر شرا

 یستیالیسوس یاقتصاد با برنامه ییتوانستند به شکوفا

ها آن هم با اسکان دادن تک تک کارخانه ابند،یدست 

منافع و  یر مبناکه ب یاگسترده دیدر سازمان تول

مشارکت  .گذاشته شده است انیمشارکت کارگران بن

 یستیبایم :نشأت گرفته است یکارگران از اصل برابر

اقتصاد با  .شود یملغ یو کار فکر یدیکار  نیتضاد ب

 یکه به صورت کامالً مرکز نیبا وجود ا نیچ یبرنامه

 یکیالکتید یجد وندیشده است، اما در پ یدهسازمان

 دهیپوش ینکته بر کس نیا .بتکارات بدنه قرار داردبا ا

هم در ـ آن یاقتصاد دیجد یهاتیکه موفق ستین

 وندیپ نیـ بر اساس چن یاسیدوران ناآرام س کیبطن 

اقتصاددان  نسون،یجون راب .به دست آمد یکیارگان

 یحت» :مورد نوشته است که نیدر هم ،یسیانگل

 یدارهیسرما یکارخانه کی سیرئ نیترموفق

را تصور کند که خوِد  یدیتول زانیم تواندینم

آن هستند و نه تنها  شیکارگران خواهان افزا

 لینگران از دست دادن کارشان، به دل وجهچیهبه

مهندسان به  یبلکه با همکار ستند،ین یاضاف دیتول

 .»هستند دیتول شیافزا یروش برا نیدنبال بهتر

 یاتوپ یدارهیاسرم رد یکردیرو نیکه چن ستیهیبد

شده  یعمل نیکه در چ یامر ست،ین ترشیصرف ب

 دیبر آن تأک گرانیو د نسونیکه راب یااست، نکته

 یباال تیفیکار و ک ادیز یبارآور نیعالوه بر ا .کردند
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 یاقتصاد یبا در نظر گرفتن سطح تکامل عموم دیتول

شناخته شده است که روند  یابه همان اندازه نیچ

 یباال یدرجه .یآن در اقتصاد شورو معکوسکامالً 

 نیمردم چ یهابودن و شرکت فعال توده یاسیس

قابل استفاده را به  ریسوزن و تراکتورغ دیتول یاجازه

اثبات کرده  نیچ یتجربه .دهدیها نمکارخانه یرؤسا

 یافتهیاست که مشارکت آزاد، آگاهانه و سازمان

مولد  یروید، نیتول یدهها در روند سازمانتوده

 .است سمیالیساختن سوس یبرا یلیبدیب

 

 نازل کار یبارآور یمشکل حل نشدن. 5

 ینظام با برنامه یرمنطقیغ یهایینارسا

 سمیویکلت یخصلت طبقات انگرینما یشورو

فقط  ستمیس نیکه ا ییجااز آن .است کیبوروکرات

محدود بنا  یطبقه کی یهاازیبه ن ییگوپاسخ یبرا

 یهابخش گرید ندگانین آنکه نماشده است، بدو

پاسخ  یجامعه مدنظر گرفته شوند، هرگروه اجتماع

حاکم را با  یبوروکراس یهاییجومنفعت

امر فقط  نیا .دهدیخودش م یژهیو ینیخودمحورب

 یبلکه طبقه ست،یها مربوط نکارخانه یبه قشر رؤسا

در مقابل  یحاضر به ازخودگذشتگ زیکارگر ن

 .ستین یبوروکراس

 یفیطور کهم نه فقط بهکارگران، آن مقاومت

کار  یخود را در سطح نازل بارآور ،یطور کمّبلکه به

مورد  نیدر ا یشورو یآمارها .دهدینشان م

که از  ستین یتصادف عتاًیاما طب ست،یاستفاده نقابل

 یمشکل آگاه نیبه وجود ا توانیآمارها م نیهم

 نیبه ا دتاًمخروشچف ع یسالهپنچ یبرنامه .افتی

کار  یبا شکست مواجه شد که سطح بارآور لیدل

 گرید رفت،یبود که انتظار آن م یزانیاز م ترنییپا

 .شدیمشکل کتمان نم

 یاساس شرطشیدو پ دیتول یبارآور یالزمه

ابزار  یمیدا لیو تکم تیباال بردن کم یکی :است

کار و مشارکت  یرویآموزش ن یگریو د دیتول

اهداف  نیو تحقق ا دیاهداف تول نییعکارگران در ت

اول مربوط  شرطشیکه به پ ییجاتا آن .است

مرکز ثقل استثمار  میدانیطور که مهمان شود،یم

 کی یبرا یشورو یکار در اقتصاد با برنامه یروین

کارگران بود،  ترشیدر استثمار شمار ب یطوالن یدوره

 لیار ـ دلباالبردن شدت ک قیاز طر ترشیتا استثمار ب

 نیا یافتادگبه علت عقب :آن هم کامالً روشن است
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 نیدر خود ا توانستندیالزم نه م یهانیکشور ماش

ـ  یاقتصاد تیوضع لیشوند و نه به دل دیکشور تول

 لیدل نیبه هم .شوند هیاز خارج کشور ته یاسیس

در نظر  «دیکردن تول زهیاتومات یجهش به سو»

خروشچف در  یساله هفت یگرفته شده در برنامه

 .دربر نداشت یمطلوب یهاتیعمل موفق

 یمسأله زانیربرنامه نیاز مرگ استال پس

در  یامصرف توده شیرا با هدف افزا یاسیرفرم س

 ستمیاما در چارچوب س .دستور کار خود قرار دادند

بود و  رممکنیغ یکردیرو نیموجود چن یاقتصاد

در عمل  بخش صنعت یضرور یکیکردن تکن زهیمدرن

بخش اول  ینداشت جز گسترش دوباره یگرید یمعن

مکرر  داتیبدون توجه به تأک ل،یدل نیبه هم .ینعتص

سطح  شیبر افزا یو بعدها خروشچف مبن نوفیمال

 .داده نشد یرییتغ کیبوروکرات یمصرف، در برنامه

 زانیبه م دیهمواره سطح تول نیوجود ا با

 یهادر کشور دیاز سطح تول یادیز اریبس

 زهیمدرن .عقب ماند یدارهیاقتصاد سرما یبرندهشیپ

نخست  یدر درجه دیتول کیکردن متناسب تکن

باال بود،  اریبس تیفیبا ک ییهافراورده دیمستلزم تول

 یاتحاد شورو یاهیسرما یهافراورده یاما حوزه

بخش  نیدر ا .کمبود مواجه است نیشدت با ابه

 نییکارگران در تع مشارکت یبرا یتالش گونهچیه

و از آنان سلب قدرت  ردیگیصورت نم دیاهداف تول

دستمزد قابل قبول و امکانات  یحت ایو  شودیم

 .ردیگیآنان قرار نم اریمصرف در اخت یبرا ترشیب

هم عامل  یعنیکار،  یبارآور شرطشیپ هردو

تنگاتنگ با  وندیضمن پ ،ینیو هم عامل ع یذهن

 کیاز  :گذارندیهم م یرو زیمتقابل ن ریتأث گریکدی

به  یاواسطه یهافراورده نییپا تیفیطرف ک

کار و از طرف  یکارگرفته شده به کاهش سطح بارآور

 هب دیتول ستمیفقدان ادغام کارگران در س گرید

حاصل از کارشان منجر  جیها به نتاآن یگعالقهیب

کار چه از  ینسب نییپا یبارآور بیترتنیبد .شودیم

در همان سطح  یفیو چه از لحاظ ک یمّلحاظ ک

رغم بر برنامه به ینظام مبتن .زندیموجود درجا م

 کردنزهیموفق به مدرن شیهاتالش یتمرکز تمام

اگر ما  .شودینم یدیدر مؤسسات تول یمهم یکیتکن

 میحوزه ترس نیرا در ا یکنون تیعالوه بر آن موقع

طور کامل آشکار به تیبودن وضع میوخ م،یکن

 زانیاثنا به م نیدر ا یشورو یبخش آموزش .شودیم

در  ن،یسیبرابر تکن 40تا  30دو برابر مهندس و 
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 توانیم نیبنابرا دهد،یآموزش م کا،یبا آمر سهیمقا

برتر  یعموم ینسبت فناور نیهم بهانتظار داشت که 

واقعاً هم  .داشته باشد کاینسبت به آمر یو کاراتر

گسترده  اریبس نهیمز نیدر ا یشورو یهاشرفتیپ

نکته که  نیخصوص با در نظر گرفتن ااست، به

 کیدر سطح  شیچند سال پ نیمولد در هم یروهاین

 یهاداده یاما تمام .بود یکشاورز یماندهکشور عقب

در  یشورو ریاخ یهاشرفتیموجود در مورد پ یارآم

نادرست  یهایزنبه گمانه دینبا یفضانورد یحوزه

بخش  نیدر ا یفناور شرفتیکه پمنجر شوند، چرا

 یروزمره یزندگ یدر حوزه یکم اریبس ینسب ریتأث

 .مردم دارند

 یاز مشکالت عموم یامر صرفاً ناش نیا لیدال

 یهاشهیبلکه ر ستند،ین شدنیاز صنعت یناش

متوجه  یکه کارگران شورو یوقت .دارند یترقیعم

ف و اهدا ستندین« مال خودشان»ها شدند که کارخانه

آن  نیدر تدو یدخالت گونهچیبرنامه بدون آنکه آنان ه

طور کامل به مهاز برنا شود،یم میداشته باشند، تنظ

 دایپ ییاعتنایفاصله گرفتند و نسبت به آن احساس ب

 قیطر نیکه به ا رفعالیاشکال مقاومتِ غ .کردند

 یبرانداز یهاتیبا فعال ینیشکل گرفتند در ارتباط ع

 یهاکه فراورده یوقت :ها بودندکارخانه یرؤسا

طور مثال )به شوندیم دیبا ارزش نازل تول یصنعت

 نیامر فقط ا نیاستفاده( علت ا رقابلیغ یتراکتورها

برنامه  یدیتجر یاز استاندارها «رانیمد»که  ستین

به اهداف خودشان سوءاستفاده  دنیرس یبرا

 یکارگران در نظام شورو نیبلکه همچن کردند،یم

باال  تیفیبا ک ییهافراورده دیبه تول یاعالقه چیه

 یازاتیفقط امت دشانیکه تول ییهانداشتند، فراورده

اعتراضات  ینحوه .کردندیفراهم م یبوروکراس یبرا

عنوان نمادِ مطالبات آنان صرفاً به دیکارگران را نبا

شود، در  ریبهتر تعب یبه سطح زندگ دنیرس یبرا

از هر  شیاعتراضات ب نیا یچارچوب نظام شورو

کلِ نظام  هیو اعتراض بر عل یگعالقهینمادِ ب یزیچ

به علت  ینظام نیدر چن داندیم یکارگر یوقت .بودند

آن به  یازمندیو ن کارانیب ی«رهیارتش ذخ»نبود 

شود،  کاریب تواندینم ترشیکار هر چه ب یروهاین

به  دنیو رس یکه آزاد یوقت یطیشرا نیتحت چن

از آنان سلب  زیقابل قبول ن یح زندگقدرت و سط

و نامنظم  نییکار پا یواکنش کارگران بازده شود،یم

سرکوب  ینظام نیکه در چن نیبا وجود ا .است

به کار  تواندیم یمحدود اریآشکارا فقط به صورت بس

جوّ سرکوب و اختناق در  جهیگرفته شود، در نت
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 یها براتالش یتمام یبا ناکام .جا حاکم استهمه

اقتصاد مجبور شدند  زانیرکار، برنامه یبارآور شیافزا

نازل  یبارآور و رندیکار را بپذ ینسب نییکه شدت پا

چراکه  رند،یرا در محاسبات خود مدنظر بگ یکار

نبود که به کارگران حداقل آن  ریپذآنان امکان یبرا

در  یبپردازند که حت زیرا ن یدستمزد شیافزا

در صورت  یکشبر بهره یتنچارچوب اقتصاد بازار مب

 .پرداخت شود تواندیکارگران ماشتغال تمام

در  دیبا یاز هرگونه سوءتفاهم یریجلوگ یبرا

کارگران در  عتاًیکرد که طب دیتأک حاًیصر جانیا

 ینه صاحب قدرتند، نه آزاد یدارهیسرما یکشورها

برخوردارند و  یقبولقابل یدارند و نه از سطح زندگ

کشورها  نیدر ا ستین دهیپوش یبر کسهمانطور که 

 ،یاجتماعاز منازعات  یمشخص یهاهم در دوره

شدت کار  شیافزا رشیاز عدم پذ یااشکال مشابه

 «ضیمر»طور مثال به شکل مطالبه شده از آنان به

 یکشورها .شدن با برنامه توسط کارگران شکل گرفت

 یبا نظام شورو سهیدر مقا یدارهیسرما یشرفتهیپ

( در یکاریبه ب دی)تهد یترابزار سرکوب گستردههم 

 شیافزا .شده نهینهاد ترفیظر اردارند و هم ابز اریاخت

مخارج دوباره اثر  شیدستمزدها که با افزا یظاهر

 یخصوص در درجهبه دهند،یخود را از دست م

 یمصرف یازهاین یبرآورده کردن ظاهر ینخست برا

کاذب نظام  یمصرف یهاخود خواست یلهیبه وس

هنوز نتوانسته است که  کیبوروکرات سمیویکلکت

 .اوردیبه وجود ب یدارهیسرما یکشورهامشابه  یابزار

تر کارگر کم یطبقه یهادرخواست یاجبار رشیپذ

 1958طور مثال از سال داشتند، به یصور یجنبه

تر از کم یشورو عیساعات کار روزانه در صنا نیانگیم

بود، چراکه  یصنعت یکشورها گرید یتمام باًیتقر

 وانندبودند که بت دواریاقتصاد ام زانیربرنامه

 نیگزیاوقات فراغت را جا شیدرخواست افزا

مشکالت  بیترتنیبد .مزد کنند شیدرخواست افزا

طرف آنان موفق  کیاز  :شکل گرفتند یگرید دیجد

ادغام کنند و از  ستمینشدند که کارگران را در س

آمدن  نییعات کار خود به پاکاهش سا گریطرف د

با  یداقتصا یدر مسابقه ستمیس نیا یروزیشانس پ

که تحت عنوان  یامسابقه .منجر شد یدارهیسرما

 .شدیبرده م شیبه پ «زیآممسالمت یستیهمز»

از  مانیابیاشتباه است که ارز نیوجود ا با

 نیا اشیکنون رفعالیمقاومت کارگران در شکل غ

 اریبس یاسیس لیمبارزه از پتانسشکل  نیباشد که ا
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 یاشکال و نماد خارج .برخوردار است ییباال

 یدر حال .هستند رشفافیغ اریبس یاعتراضات تاکنون

 ـ یروشن یاسیاهداف س کارخانه یکه قشر رؤسا

خود قرار  یرو شیـ را پ یدارهیسرما یایاح یعنی

کارگر تاکنون موفق نشده است که  یاند طبقهداده

 تیامر باعث تقو نیا .را طرح کند یاسیس یابرنامه

هم آن شود،یم ستمیها به ستکنوکرات یحمله ینیع

 زین یکارگر از لحاظ ذهن یکه طبقه یطیدر شرا

ها کارخانه یرؤسا .ستیها نرو تکنوکراتدنباله

و شمار نه چندان  ژهیو تیتوانستند به علت موقع

تر خود را کم یهاو با تنش ترعیسر یلیخ ادشانیز

 یکارگر، آنهم با امکانات یهاکنند تا توده یدهسازمان

داشتند و  اریامر در اخت نیتحقق ا یکه آنان برا

 ونیسیحزب اپوز یها نوعکارخانه یامروز رؤسا .دارند

که  گذارندیم شیشفاف را به نما یهایریگموضع با

 طیکارگر را تحت شرا یطبقه یابیسازمان ندیفرا

مواجه  یادیز اریبدواً با مشکالت بس یشوروحاکم بر 

 .کرده است

 دهقانان یمسأله. 6

و بعدها  سمیبلشو خیاز تار یاعمده بخش

مناسبات  یچگونگ یخچهیحکومت شوراها، تار

 یمالتِ اصل .دهقانان است یآنان با توده یزابحران

توسط  یکشاورز یکشور یدرباره هاکیبلشو استیس

 یشد که تمام نید مقاله تدودر چن 1913در  نیلن

 لیلتح .کنندیبر آن استناد م زیروان او ندنباله

 ریبه شرح ز یطور کلبه توانیرا م هیروس ونیانقالب

در بخش  هیتمرکز سرما ندیفرا :کرد یبندخصلت

برده  شیپبه یاژهیبا سبک پرتناقض و یکشاروز

که  یدارهیسرما یبزرگ کشاورز یواحدها .شدیم

مزارع  ینبود، توسط شمار انبوه ادیان زتعدادش

به علت  زارعم نیصاحبان ا .کوچک احاطه شده بود

 یزندگ یادامه یبرا شانیهانیکوچک بودن زم

از سال را به عنوان کارگر  یمجبور بودند که بخش

 .کار کنند یدارهیبزرگ سرما یهاروزمزد در ملک

 یواحدها نیاز تضاد ب یبخش کشاورز یدارهیسرما

 یرو یبزرگ و مزارع کوچک که به صورت خانوادگ

 .کندیم استفادهآگاهانه سوء شود،یآن کار م

طرف دهقان خرد را به عنوان  کیاز  یدارهیسرما

او را  گریو از طرف د کندیاستثمار م ریکارگر مزدبگ

را زنده  تیمالک یدئولوژیتا ا کندیبه ملکش وابسته م

خصلتاً به عنوان کارگر  دهقان خرد نیبنابرا .نگه دارد

 تقلمس لیپرولتر است، اما به دل مهیروزمزد، اگر چه ن

 نیطرف و مالک زم کیاز  دیاش از ابزار تولبودن
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 ریغ یو اجتماع یاسیمتحد س گریبودن از طرف د

 هاکیو بلشو یشهر یایپرولتار یبرا یقابل اعتماد

مناسب  یعنوان بستربه ینینابیب تیموقع نیا .بود

 ست،یالیسوس ونیانقالب ییبورژواخرده غاتیتبل یبرا

 .دیرسیشده به نظر ماثبات یامر

 لیکه تحل دهدیامروز نشان م نیچ یتجربه

 یاز مسأله یاجانبههمه یچنان بررسبه آن نیلن

 یتئور یدهقانان نپرداخته است که بتواند به مثابه

به  یانقالب یایمناسبات دهقانان و پرولتار یعموم

برعکس  نیداده شود )خود لن میه جا تعمهم

 اشیوربود که تئ نیروانش همواره مراقب ادنباله

رغم به یتئور نیا .نکند( دایرا پ یخصلت نیچن

 خیاز تار یواقع یهانکته انگریبودنش، ب یخصلت موقت

 یانقالب یشرویپ :قبل از انقالب است یهیروس

ع جنبش ها پس از شروتازه دهه هیدر روس ایپرولتار

 لیکه به دل فیضع ییشرویاما پ .شکل گرفت یدهقان

به شهرها و  شانیهاتیـ فعال اشیانشقاق درون

مناطق  .محدود شده بود یصنعت یایپرولتار رامونیپ

بود که  هاکینارودن ریتأثهمچنان تحت ییروستا

ـ دمکرات  الیحزب سوس سیها قبل از تأسمدت

 .داشتند یقو یشهیر ییدر مناطق روستا هیروس

را  یقیآن که بتواند شکاف عم یبرا هاکیبلشو

 انیآنان از دهقانان منجر شده بود از م ییکه به جدا

در  خیچه تاراز آن شیب یبردارند به صبر و فرصت

 نینو استِیس .داشتند اجیگذاشت احت ارشانیاخت

بازار پس از دوران  یایاح یعنی 1921 یاقتصاد

 نیب یهابر کشمکش یجنگ سمیو کمون یانقالب

سرپوش  یطور موقتو دهقانان به یشورو حکومت

در دوران  1923/24 یهاگذاشت، اما در سال

 نیا شدینم گرید شدنیدادن به صنعت تیارجح

 رامونیپ ونیسیاپوز .انداخت قیها را به تعوتنش

کشور  :داشت یموضع نیدر آن موقع چن یتروتسک

 دشیتهد یجخار یکه خطر حمله یامحاصره شده

را  شدنیکرد، فرصت نداشت که روند صنعتیم

فقط با  عیببرد، رشد سر شیپ یجیصورت تدربه

بخش  دیبه نفع تول یکشاروز دیکسب اضافه تول

 قیاز طر یعنیبود،  ریپذکشور امکان نیدر ا یصنعت

اما هدف  .هیاول یستیالیبه اصطالح انباشت سوس

 یش کشاورزبخ یاضاف دیاز کسب تول هاستیتروتسک

 زدند،یشان به آنان مکه مخالفان یاتهامات رغمبه

بر  یدهقانان نبود، بلکه اقدامات اجبار یاستثمار همه

بود که کلِ اضافه  یانیقشر دهقانان کالن و م هیعل

 رامونیپ یانهیگروه م .داشتند اریرا در اخت دیتول
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با  یکردن متحدان دایپ یدر تالش برا نیاستال

 ن،یبوخار رامونیپ «انطرفدار دهقان» یهاراست

را در آن زمان  ونیسیاپوز یموافقت با خطمش یآمادگ

شدن  رومندتریامر خطر ن نینداشت، چراکه ا

را به همراه  فینوویو ز یتروتسک رامونیپ یبندگروه

 نیپس از آن که استال 1929در سال  .داشت

که عدم کاربرد  یرا از کار انداخت و هنگام ونیسیاپوز

 یآشکار شده بود، او برا شیش از پیب نیط بوخارخ

خطر  شیجبران زمان از دست رفته و با توجه به افزا

را به  ونیسیاپوز یخطمش ،یستیالیامپر یحمله

 شیبه پ کیبوروکرات یهاعجوالنه و با روش ینحو

از باال، با زور و بدون  یکشاورز کردنیاجتماع :برد

 .شد یقانان[ عملبدنه ]ده یبانیاز پشت ینشان چیه

به  کبارهی نیاستال یمتماد یهاسال سمیاپورتون

 چیه یبوروکراس .شد لیتبد کیبوروکرات ییگرایذهن

 انیدر م شیهااستیس مینکرد تا به تفه یتالش

بودند، او  هااستیس نیبپردازد که موضوع ا یکسان

کارگران و  نیاز اتحاد ب تیدر حما زین یمنفعت چیه

که  نیبر ا یمبن نگلسا دیتأک .اشتند ریدهقانان فق

همواره  دیهرگز مجبور کرد، بلکه با دیدهقانان را نبا

آن  ینیچ یهاستیکه کمون یاآنان قانع کرد ـ نکته

 نیبنابرا .را مدنظر قرار دادند ـ مورد توجه قرار نگرفت

 :فتدیاتفاق ب ستیبایافتاد که م یهمان اتفاق

 آنانعام قتل ،یندهقا یهاامیمسلحانه، ق یرهایدرگ

بعدها مجبور شد  نیخود استال .توسط سربازان دولت

صورت « دردناک»اشتباه  نیکه قبول کند که چند

بود که  نیا کردنیاشتراک آمدیپ نیبدتر .گرفته است

و  یحکومت شورو نیبرداشتن شکاف ب انیاز م

از آنان به شمار  یجزئ زین ریکه دهقانان فق انییروستا

 یبوروکراس یاجبار داماتاق .شد رممکنیغ آمدند،یم

دهقانان روس را کامالً  تیمالک یدئولوژیحاکم، ا

غلبه بر آن  زیکه قبالً ن یایدئولوژیکرد، ا میتحک

سخت بود، بعدها هم که تازه از حدت  اریبس

طور به تیکاسته شد، وضع یاجبار کردنیاشتراک

 یحکومت شورو 1955در سال  .نکرد یریتغ یاساس

 یرسم یاکلخوز وعده هقانانر شد که به دمجبو

 یکلخوز یشان در قالب دموکراساستقالل یدرباره

 یهاارگان نیتحت حکومت استال نیبا وجود ا .بدهد

 5ـ  4ماندند و  یکاغذ باق یبر رو دیجد یریگمیتصم

 یگرید یمجبور شد که اقدامات اجبار میسال بعد رژ

اجرا بگذارد،  یدهقانان کلخوز به مرحله هیبر عل

 یهاکارخانه»چراکه آنان به صورت گسترده از 

پس از  .کردندیفرار م یبه مزارع خصوص «یاشتراک

از رمق افتاده  یبخش کشاورز نیدوران استال انیپا
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 گرید یهامثل بخش زیبخش ن نیبود و تضادها در ا

اصالحات مالنکوف و  .شده بود ریناپذاجتماع تحمل

دولت و  سباتدر منا یاساس یریبعدها خروشچف تغ

اصالحات، فشار  نیاما ا اورد،یدهقانان به وجود ن

 یدولت متیق .تر کرددولت بر دوش دهقانان را کم

کسب مازاد  یبرا یکه نقاب یمحصوالت کشاورز یبرا

 یطور محسوسمسلط بود، به یتوسط بوروکراس دیتول

 .کرد دایپ شیافزا

 یهاستگاهیشدن ا دهیبا برچ 1958سال  در

که  هانیگاه ماش)توقف یدولت یتراکتورها یسنت

منطقه به صورت مشترک از  کی یهاکارخانه یتمام

 دیرشته اقدامات جد کی( کردندیها استفاده مآن

صورت گرفت که منجر به  دیمتمرکزکردن تول یبرا

از کلخوزها به سووخوز شد که با  یاریبس لیتبد

در  دیتول سطح .دهقانان روبرو شد یمقاومت فور

امکانات  نیبا وجود کاربست سهمگ یبخش کشاروز

از صنعت  تیحما یدولت برا یکیو تکن یمال

 یطور عمومبه ،ییایمیکود ش دیو تول ییایمیش

 .کرد دایسرعت کاهش پبه

دهقانان همچون کارگران به  زین جانیا در

 تیدر نها ستمیس یعموم یتضادها یداریموازات پد

 .کردند تیها را تقوکارخانه یرؤسا یاسیاهداف س

 نیکه ا نیرغم ااصول بازار ـ به یایاح پردازانهینظر

 تیبا تقو دند،ینامیم «یستیالیسوس»بازارها را 

را در  شانمتحدان نیبهتر ت،یمالک یدئولوژیا

 لیدل نیبه هم .دندیدیم یکشاورز دکنندگانیتول

ر خواستا ،یاقتصاد کشاورز پردازهینظر ریپروفسور ون

استقالل کامل بازار کلخوزها و کنارگذاشتن برنامه 

 .شد

تالش  ،یکردن اجبار یسال پس از اشتراک 35

دوباره از نو قد  یدهقانان روس یفرد تیمالک یبرا

 کیکه با اقدامات بوروکرات ییهاعلم کرد، تالش

ها داده در آن یریشدند و هرگز تغ تریهمواره جد

قرار  یادیبن لیبدمسلط دو  ینشد، در برابر طبقه

در  یدارهیبازار سرما ستمیس شبردیپ ای :گرفت

 امدیپ یبه مثابه دیکاهش تول یادامه ایروستاها و 

 )...( .اعتصابِ ساکت اما مؤثر دهقانان

 کیبوروکرات سمیویکلکت یاندازهاچشم. 7

امکانات  یبه مسأله میتوانیم جانیا در

 کیراتـ بوروک سمیوینظام کلکت یگسترش جهان

در ابتدا با توجه به مطالب مطرح شده در  .میبپرداز
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که  دیرس یبندجمع نیبه ا یبه روشن توانیباال م

از امکانِ رشد  شرفتهیپ ینظام در کشورها نیا

و  دهیچیپدرهم دیچراکه ساختار تول ست،یبرخوردار ن

جور  کیبوروکرات یمرکز یبرنامه یناهمگون با ردا

 قیاز خارج، از طر توانیرا منظام  نیا .دیآیدرنم

پس از  یشرق یاروپا یـ که در کشورها یاشغال نظام

عمل گذاشته شد  یواقعاً به عرصه یجنگ دوم جهان

« از خارج یوندیپ» نیکه چن یزد، اما وقت وندیـ پ

 نیمولد ا یروهایتکامل ن طحمتناسب با س قاًیدق

 نیدر ساختار ا تواندیندرت مکشورها نباشد، به

باعث  یورها نفوذ کند و الزاماً پس ازمدت کوتاهکش

 .دارد یصرفاً عمر کوتاه زین بیترتنیبحران شده و بد

فقط در  کیبوروکرات سمیویکلکت زیعمل ن در

مولد از امکان  یروهایبا سطح نازل رشد ن ییکشورها

مطلب که گورون و  نیبرخوردار بود، اما ا یرشد واقع

بر آن  شانیهالیر تحلجا دو آن جانیا یمودسلفوسک

 دیرا با کیبوروکرات سمیویکردند که کلکت دیتأک

 افتهیرشد یکشورها مامت ریانداز ناگزچشم یمثابهبه

 .کرد، نادرست است یابیارز

 سمیویحل کلکتراه تیتثب یشرط برا نیاول

 نیرشد ا نییپا یکشور با درجه کیدر  کیبوروکرات

از تمام طبقات مستقل  کیاست که دستگاه بوروکرات

را  یروند نیچن یهانشانه .بماند یجامعه باق گرید

مثال،  یبرا .میمشاهده کردها خیالبته ما بارها در تار

 یدر بعض ایسمارک و یدر فرانسه، نظام ب سمیبناپارت

 .هفدهم و هجدهم یهامطلقه در قرن یهااز سلطنت

نظام  لیها به تشکنمونه نیاز ا کی چیه نیبا وجود ا

انداز منجر نشد، چراکه چشم کیبوروکرات سمیویکتکل

در دست داشته  ماًیکه اقتصاد با برنامه را مستق یدولت

 مهر یبود که بورژواز 19قرن  یخیافق تار یباشد، فرا

از  یستیبایکه م یبورژوازخرده .خود را بر آن زده بود

 یاسیاز لحاظ س شدیم لیتشک یبطن آن بوروکراس

 یاندازچشم نیبود که چن تهخیگسقدر ازهمآن

 یبرعکس بورژواز .دیرسیبه نظر م یرواقعیغ شیبرا

 دیتول یوهیدر حال رشد قصد داشت که جهان را با ش

 یسلطه ریو آن را به ز ندک ریتسخ اشیدارهیسرما

 یپردازالیخ دیابزار تول کردنیدولت .خود درآورد

 .شدیم یابیارز یخطرناک یستیالیسوس

 سمیویکلکت میرژ یطیشرا نیچن تحت

و  یستیالیفقط پس از افول انقالب سوس کیبوروکرات

که از  ردیشکل بگ تواندیم یاسیس یتوسط بوروکراس

خصوص از احترام ـ به یبوروکراس یسنت ینیبجهان
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 .ـ گسست کرده باشد یخصوص تیبه مالک اشیمذهب

 دبتواند خو یایاسیس یبوروکراس نیکه چن نیا یبرا

 یطیوجود آمدن شرابقات مستقل کند، بهرا از ط

 یبرا یمل یطرف بورژواز کیاست که از  یضرور

 گریشده باشد و از طرف د فیاش ضعسلطه یادامه

نباشند که بتوانند  یقدر قوآن گرید یطبقات اجتماع

بپوشانند و  یواقع یرا جامه یستیالیانداز سوسچشم

را  یاسیسقدرت  نندقدرتمند، بتوا یقبل از بوروکراس

 .قبضه کنند

 هیبر عل یتوانمند یروهایو ن هاشیگرا امروز

 کیدر  کیبوروکرات سمیویمجدد کلکت یریگقدرت

در دوران  یاز طرف .اندستادهیا افتهیکشور رشدن

 گریکدیکشورها را با  نیا یمل یبورژواز سمیالیامپر

در شکل  یستیالیامپر ستمیس .متحد کرده است

ه به یکه از هرنوع رشد شب خود مجبور است یکنون

کند، چراکه نظام  یریجلوگ یشورو ینمونه

با  یبه رشد مل دنیرس یبرا کیبوروکرات سمیویکلکت

سود  یجلو ه،یاول شدنیاز صنعت تشیتمرکز حما

کشورها را  نیصادرات به ا قیاز طر هاستیالیامپر

 میکه رژ باشدیامر غنا م نیبارز ا ینمونه .ردیگیم

 یستیالیامپر آشکار یکشور با کودتا نیا کیبوروکرات

 سمیویکه در مقابل کلکت ییروین نیدوم .سرنگون شد

 یخود جنبش انقالب کند،یقدعلم م کیبوروکرات

 یابیاز خطر اشکال سازمان یو آگاه افتهیگسترش

است که در شکست انقالب نقش  کیبوروکرات

 نیچ یانقالب فرهنگ یتجربه .کندیم یباز یعمدها

 کیبوروکرات یابندهیرشد یهاشیپاسخ به گرا نیولا

 رکالیآم» یتجربه .بود نیپس از کسب قدرت در چ

 یتالش برا ینمونه قایدر جنبش افر« کابرال

در همان  ییهاشیگرا نیاز گسترش چن یریجلوگ

 :کسب قدرت است یمسلحانه برا یمبارزه یمرحله

و  هنگآشیپ نیب ریناپذو گسست یکیالکتیارتباط د

مائو که  یکیبه ارتش چر هیـ شب فتها شکل گرتوده

 لیبه دل کیبوروکرات سمیویکلکت .1930 یدر دهه

 اریفقط از امکانات بس یمختلف یروهاین نیوجود چن

 .رشد برخوردار بود یبرا یمحدود

کشور مستقاًل  کینظام توانست فقط در  نیا

متحد  یجمهور :کند میو خود را تحک ردیشکل بگ

روند  ریس .در مصر ترقیدق ایناصر،  یبه رهبر یعرب

 1961تا  1952 یهاسال نیتحوالت در مصر ب

تا  1921 نیب هیروس خیبا تار یبیعج یهاشباهت

مصر در زمان کودتا در سال  یجامعه :دارد 1938
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و  ختهیگسازهم یاگسترده اریدر ابعاد بس 1952

 ایپرولتارمنحط و از رمق افتاده بود،  ف،یضع یبورژواز

 .بود رمتشکلیغ یاسیو از لحاظ س فیهم ضع

بود که  یتنها بخش دستگاه دولت ینظام یبوروکراس

کنش داشت و به  ییفعال و توانا یالتیاز لحاظ تشک

 .قبضه کند ار یاسیتوانست قدرت س زین لیدل نیهم

 یجامعه یجد ازین یعنیمناسبات،  یمنطق درون

 ییتوانا یژوازکه بور عیسر یمصر به رشد اقتصاد

 انینظام یجد یهاآن را نداشت، به دخالت شبردیپ

منحط  یبورژواز انیزبه دیحاکم در مناسبات تول

 .منجر شد

بود  60/61 یهاسال ندیفرا نیعطفِ ا ینقطه

 یایبقا نیآخر یسراسر کردنیقانون مل بیکه با تصو

کل  .متوسط و بزرگ نابود شدند یموجود بورژواز

راه و  نیو همچن یشیآما عیو صنا هیلمواد او عیصنا

و بخش  یتجارت خارج ها،مهیها و ببانک ،یترابر

 عیفقط صنا .شدند یدولت یاز تجارت داخل یاعمده

ندارند  یفیک تیو تجارت خرد که در مصر اهم یدست

قرار دارند، در  ییکاال یساده دیتول یو در مرحله

برعکس بخش  .ماند یباق یدست بخش خصوص

 یهایتعاون انیم یکشاورز یهانیزم یعمده

تحت کنترل  شیوبشدند که کم میتقس یکشاورز

به  هیشب یطور کلدولت قرار دارند و به دیشد

هنوز  گریاز طرف د .هستند یشورو یکلخوزها

موجود است که  یدارهیسرما یقبل تیاز مالک یبخش

آن را هم با وجود  1966در سال  ینظام یبوروکراس

دوباره به تصرف خود  زش،یآمل تناقضتمام اشکا

 .درآورد

آن به بعد دولت مصر کل بخش مسلط  از

 بیترتنیبد .را در دستان خود متمرکز کرد دیتول

همسان  یبا مشکالت زیکه آنان ن ستین یتصادف

در  بیترتنیبد .روبرو شدند یمشکالت دولت شورو

 یبوروکراس نیب یبارز یهاکشمکش ریاخ یدوره

ها شکل گرفته است و کارخانه یشر رؤسامسلط و ق

از  یکیگسترده در مصر  اهیبازار س یمسألههمچون 

مصر و  نیمسلماً ب .مشکالت مشابه دو کشور است

 نیوجود دارد، اما ا یمهم یهاتفاوت .ش.ج.ا

ـ  یتر در ساختار اقتصادکم یاساس یهاتفاوت

 نیچن .شانیهستند تا در اشکال بروز فعل یاجتماع

 یبرا :موجود هستند زین گرید یدر جاها یزاتیاتم

فدرال آلمان  یو جمهور کایآمر نیب یهامثال تفاوت

تمام  نینسبت ب نیو بدون شک به هم ایتالیو ا
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 طیشرا لیبه دل نیبا وجود ا ،یدارهیسرما یکشورها

 ،یاسیس ینهادها نیب زاتیمتفاوت، تما یخیتار

با  بیترت نیمبه ه .است ادیز اریبس یو فرهنگ یحقوق

 ،یو اتحاد شورو مصر نیوجود ساختار اساساً مشابه ب

کشورها فقط با کمک  نیا یمسلط هر دو یطبقه

 یاجتماع یهابر تنش تواندیم یاتوده یدئولوژیا کی

خود  یبرا یاتوده یهیپا کیسرپوش بگذارد و 

 یهارانهیبر فراز و یشورو یبوروکراس .اوردیوجود ببه

در  یستیو پس از شکست حزب مارکس انقالب اکتبر

اصطالح به یدئولوژیک ایدر  ،یشورو

ابزار ساده،  یستیاصطالح مارکسو به یستیونالیانترناس

درک اشتباه از  دیتول یرا برا یو مؤثر دیمف

کسب قدرت توسط  ،یمیشکستن طبقات قددرهم

 .کرد دایپ یاجتماع سمیبر آنتاگون یرگیو چ ایپرولتار

ها در مصر برخاسته از پادگان یزبرعکس بورژوا

حاکم بود،  ییگراو اسالم سمیونالیناس وّکه ج یطیشرا

کرد و با کمک  تیمسلط تثب یخود را به عنوان طبقه

ـ  یستیالیاز عناصر سوس یازهیکه آم یدئولوژیا کی

 یو مبان یستیالیضدامپر یشعارها ،یستیونالیناس

جامعه  یشرهاق یاز تمام یتودها یاهیبود، پا یاسالم

( یبورژواز)کارگران، دهقانان، روشنفکران و خرده

 .خود به وجود آورد یبرا

ناصر  ینظام یحکومت بوروکراس نیوجود ا با

در دوران  یشورو یتر ار بوروکراسنامنسجم یلیخ

با وجود  .امر کامالً روشن است نیا لیدال .بود نیاستال

 یبزرگکار  یرهیارتش ذخ یکه اتحاد متحد عرب نیا

از منابع  یبا شورو سهیداشت، مصر در مقا اریدر اخت

 یدر آغاز دوره یشورو یدیتول تیخام و ظرف

اقتصاد مصر بدون کمک  .برخوردار نبود شدنیصنعت

 نیرشد کند و به هم تواندیو نم توانستیاز خارج نم

اعمال فشار  یبرا یمناسب یامر سوژه نیا زین لیدل

 یحمله یمیاگر خطر دا کشور شد، نیبر ا یاسیس

به  یکمک گسترده شورو م،یریرا در نظر نگ لیاسرائ

اقتصاد مصر  دیتهد یبرا یگرید لیلکشور هم د نیا

 تاًیروشن است که چرا نها یطور کلبه بیترتنیبد .بود

اقتصاد  یایاقتصاد ناصر شکست خورد و نتوانست بقا

 .ببرد نیاز ب یسرعت کافرا به یخصوص

 

 یینها یدبنجمع. 8 

 یما تاکنون نشان داد که جامعه لیتحل

 ریمنسجم، درگ یمجموعه کیسرپوش  ریز یشورو

 یرومندین یهااست و قدرت یادیبن یهاتناقض
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جامعه تالش  نیدر ا یدارهیسرما یاینفع احبه

 یزیرکه برنامه ستیبدان معنا ن نیاما ا .کنندیم

 یعنی 65-1960 یهاسال نیب یمرکز یاقتصاد

 یکارکرد گریآشکار شده بود، د بحرانکه  یزمان

 یترطور مشخصتوازن قوا را به میاگر بخواه .نداشت

که در  میرینکته را در نظر بگ نیا دیبا م،ینشان ده

 یاساس یتضادها زین یدارهیسرما یچارچوب جامعه

 ینیمع یروهاین زیکشورها ن نیوجود دارند و در ا

 یکس نیبا وجود ا ،کنندیتالش م سمیالیسوس یبرا

به  سمیالیادعا کند که سوس یطور جدبه تواندینم

از  هیقض نیبرعکس ا .شده است لیتبد تیواقع کی

مصداق  یشورو یجامعه یبرا زین یمنظر مضمون

ها توانست که حکومت بوروکرات نیا یعنی :دارد

که قانون ارزش  اوردیرا به وجود ب یستمیس

را  یدیجد یما تضادهاکرد، ا یرا خنث یدارهیسرما

در مقابل آن قرار  لیبه وجود آورد که فقط دو بد

 یایاح ای سم،یالیسوس یعنی ،یتکامل انقالب ای :دارد

 .آن یهابا تمام تناقض یدارهیسرما یدوباره

 توانیطور خالصه مرا به یاتحاد شورو خیتار

 :کرد میتقس یمختلف یهابه دوره

تا  1917 یو جنگ داخل یانقالب یدوره

شروع  یستیالیامپر یدوره محاصره نی، در ا1920

 .شد

، در 1928تا  1920شدن  زهیبوروکرات یدوره

دوره حزب با دولت ادغام شد، در رأس آن قرار  نیا

 .ها جدا شدگرفت و از توده

تا  1928 کیبوروکرات سمیویکلت یدوره

را به  دینظام تول یدوره بوروکراس نی، در ا1965

)در  .طبقه شد کیبه  لیود درآورد و تبدخ تیمالک

نظام با شدت  یهادوره تناقض نیا یهاسال نیآخر

 .(بروز کرد یترشیهرچه ب

که از اصالحات  یدارهیسرما یایاح یدوره

 )...( شروع شد و هنوز هم ادامه دارد 1965

 ترشیبه روشن شدن ب گرید یچند نکته)...( 

 یخطوط اساس جانیما در ا .کندیموضوع کمک م

که در خطوط  میکرد حیرا تشر یشورو یجامعه

 یکشورها گرید یدر مورد نظام اجتماع اشیاساس

مارکس  .از اعتبار برخوردار است زین یشرق یاروپا

 در یدارهیسرما یمطالعه یانگلستان را برا ینمونه

 نیآن انتخاب کرد، چراکه قوان یمدارج تکامل نیباالتر
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مرحله از تکامل  نیفقط در ا دیتول یوهیش یاساس

 زیما ن .هستند یقابل بررس یروشنعملکرد داشته و به

عنوان نمونه را به یشورو یاز مارکس جامعه یرویبا پ

 .میانتخاب کرد مانلیتحل یبرا

از  یمتفاوت یژهیکه اشکال و همانطور

 زین کیبوروکرات سمیویوجود دارند، کلت یدارهیسرما

وجود داشته باشد، اما  یل متفاوتبه اشکا تواندیم

 یمرکز ینظام در تسلط برنامه نیا یمرکز یهسته

برعکس  .بازار است یسازوکارها یبر تمام کیبوروکرات

 یح داده شدهیتوض نیقوان ،یاقتصاد شورو ینمونه

و  یصنعت کیبخش  نیـ عدم تعادل ب یاقتصاد

 شیافزا لیبه دل نده،یبخش دوم، به هدر رفتن فزا

 ستمیکِل س یمرکز تیاز هدا یکالت ناشمش

مولد،  یروهایاز رشد ن ینیمع یدر مرحله یاقتصاد

عنوان به دیکار ـ را با یبارآور یمیبودن دا نییپا

 تاً ینها .نظر گرفت رنظام د نیحاکم در ا یهاشیگرا

را با تجارب  ینظام شورو اتیکه ما بارها واقع نیا

 یامروز نیچ بدون شک در م،یکرد سهیمقا هاینیچ

نکته را  نیاند، اما ارشد کرده ترشیب یانقالب یروهاین

واحد  کی زیامروز ن نیچ یگرفت که حت دهیناد دینبا

 اریبس نیچ یبلکه برعکس جامعه ست،یمنسجم ن

است  یاساس یهابا تناقض ریو بعضاً درگ ترگونناهم

نشود،  دایآنها پ یبرا یحل مثبتکه راه یکه در صورت

به سمت مدل  ستمیس نیچرخش ا ینهیگز انتوینم

 یهاستیاکثر کمون .کرد یابیارز رممکنیرا غ یشورو

 یجوهره :دارند یمسأله آگاه نیاز خطر ا ینیچ

هرگز بازگشت از  هامبناست که آن نیآنها بر ا استیس

 .اندقلمداد نکرده رممکنیرا غ سمیالیسوس
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پساانقالب  یشورو یجامعه نییمقاالت منتشرشده در تبسلسله یبرژه با ارنست مندل را در ادامه سیدن یوگوگفت
صابر، در کندوکاو  از ا. ب، و یبار با ترجمها نیانجام شده نخست 1979وگو که در سال گفت نی. امیکنیمنتشر م
درج  یمتن آلمان یوگو از روگفت نیحاضر، ا یمجموعهمنتشر شده است. در  1358 وریدوره دوم ـ شهر ک،یشماره 

 شرویآن را ناصر پ شیرایترجمه شده است، و ی(، توسط کاووس بهزاد2007) ندنیشده در کتاب مارسل فن درل
 صورت گرفته است. یاسیتصاد سنقد اق تیدر سا زین یینها شیرایانجام داده و و
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(...) 

که اتحاد  یکنیدفاع م هینظر نیشما از ا

اقتصاد  یِتکامل نیو قوان ستین یدارهیسرما یشورو

 نیکرده درمورد ا نییکه مارکس تب یدارهیسرما

 دینکته تأک نیهمزمان بر ا .ستندیه معتبر نجامع

 یدر اتحاد شورو یدیکه مناسبات تول یکنیم

 تحاداما به هر صورت اقتصادِ ا .ستندین یستیالیسوس

عملکرد داشته  یمشخص نیبر اساس قوان دیبا یشورو

 ،«دیتول یوهیش کی»اقتصاد را  نیچه ما ا .باشد

 «یدیبات تولمناس»از  یازهیچه صرفاًآم میقلمداد کن

چه  نیبنابرا .کرد یبررس یستیرا با نیقوان نیدوگانه ا

 است؟ رهیچ یبر عملکرد اقتصاد شورو یاژهیو نیقوان

و  میرو هستمسأله روبه نیاست ما با ا درست

 .میمسأله بپرداز نیبه ا میکرد یدر عمل سع

کنم که  دیموضوع تأک نیعنوان مثال بر ابه خواهمیم

اقتصاد  یتئور»ام با نام م کتاببخش اعظم جلد دو

و اقتصاد  یاقتصاد شورو یرا به بررس «یستیمارکس

مسلماً در  .امهطور عام اختصاص داددر دوران گذار به

مطلب  نیبه تمام جوانب ا توانمیمصاحبه نم کی

 یجا عناصر مرکز نیدر ا کنمیم یبپردازم، اما سع

 .بدهم حیطور خالصه توضرا به مانیبررس

کنم که  دیادعا تأک نیبر ا خواهمیابتدا، م در

امر در  نیا .ستین یدارهیسرما گرید یاقتصاد شورو

 .نشان داده شده است یسلسله مشاهدات تجرب کی

بزرگ،  عیکه کل صنا کنمیم یادآوریاول  یدر درجه

ـ از جمله ابزار  یمال یبخش حمل و نقل و نهادها

در  .هستند لتدو اریو ابزار گردش ـ در اخت دیتول

مد نظر قرار  گریسه عامل د دیبا یدولت تیمورد مالک

و  دیاز ابزار تول یبرداشت خصوص تی: ممنوعرندیبگ

و انحصار  یاقتصاد یمرکز یزیرابزار گردش، برنامه

 یکه در اتحاد شورو نیا یعنی .یتجارت خارج یدولت

کشور  نیوجود ندارد و اقتصاد ا ییکاال دیتول گرید

 دیابزار تول یبرا .قانون ارزش قرار ندارد یطرهیس ریز

وجود ندارد و  یکار بازار یرویبزرگ و ن عیصنا

 .ستندیکاال ن گریکار د یرویو ن دیابزار تول نیبنابرا

ها، بخش یدر بعض ییکاال دیتول گریطرف د از

همچنان  یمصرف یهافرآورده دیتول یدر حوزه ژهیوبه

 نییپا ،یبازار جهان فشارِ  امدیامر پ نیا .موجود است

موجود  یهاتنش یمولد و ادامه یروهایبودن سطحِ ن

)همچون کارگران و دهقانان( و  یطبقات اجتماع نیب

و باالخره  .( استیروکراس)بو یاجتماع یقشرها گرید

صنعت و  نیگسترده ب یعدم توازن ساختار
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و کار  یدیکار  نیشهر و روستا و ب نیب ،یکشاورز

است که اقتصاد را  رممکنیغ بیترتنیبد .یفکر

 .آورد رونیقانون ارزش ب یسلطه ریطور کامل از زبه

رشد منجر  زانیدر م یتضادها به نوسانات ادوار نیا

 یژهیخودو یهاو بحران هاتنشو علت  شودیم

 یستیالیبه سوس یدارهیجوامع در حال گذار از سرما

 یعها اگر چه واقها و بحرانتنش نیا .هستند زین

 یها در کشورهاها و بحرانهستند اما با تنش

 یفیطور کبه یستیالیبا اقتصاد سوس ای یدارهیسرما

 .تفاوت دارند

در بخش ب  ییکاال دیتول اتیح یادامه امدیپ 

مهم  تیواقع نی( ایمصرف یهافرآورده دیتول ی)حوزه

 یکار همچنان به صورت پول یرویاست که مزدِ ن

است که کارگران  نیا شیامعن .شودیپرداخت م

 یمصرف یهاپول به فرآورده قیعمدتًا با مبادله از طر

 یاامر ـ البته در هر جامعه نیا .کنندیم دایدست پ

 سمیالیبه سوس یدارهیکه در دوران گذار از سرما

 ریغ دیمناسبات تول نیـ به تضاد ب بردیسر مبه

ًا عمدت عیتوز یارهایطرف با مع کیاز  یدارهیسرما

تضاد نه  نیا .شودیمنجرم گریاز طرف د ییبورژوا

بلکه  دهد،یخود را نشان م عیفقط در بخش توز

در  یو حت دیتول یدر حوزه را راتشیتآث نیهمچن

طور مثال به .گذاردیبه جا م زین یزیربرنامه ینحوه

ها، پول در کارخانه یکاربرد عموم لیتضاد به دل نیا

 یو خودگردان یحسابدار استقاللِ شیبه گسترش گرا

 .شودیها منجر مآن یمال

 نیدر ا تواندیکه گفته شد پول نم طورهمان

را داشته باشد که در  یهمان نقش ینسب ییکاال دیتول

پول  .ساده دارد ییکاال دیدر تول ایو  یدارهیسرما

شود و فقط در  لیبزرگ تبد یهیبه سرما تواندینم

 تواندی( م«اهیبازار س» دِیول)مثالً در ت ییموارد استثنا

به کار  میمستق یکشبهره یبرا یالهیعنوان وسبه

به ابزار تصاحب واقعاً  تواندیگرفته شود و هرگز نم

 نیبا وجود ا .شود لیتبد دیبزرگ تول لیوسا یخصوص

 دیتولاضافه یابزار کسب خصوص یتا حد تواندیپول م

در عمل، در اجاره و بهره( باشد و  قی)از طر یاجتماع

 یبرا ختهیخودانگ شیبسته، گرا یچارچوب مدارها

 اوردیرا به وجود ب یخصوص یهیسرما یهیانباشت اول

و  تیتثب یبرا یعامل مرکز یمثابهو همچنان به

ارث(  قی)مثاًل از طر یاجتماع یهایانتقال نابرابر

از  یکیو  یبعد یامر تضاد مرکز نیا .ماندیم یباق

 .است یت اقتصاد شوروحرک یاصل نیقوان
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در  شیکماب یکه مطرح کرد ییزهایچ تمام

اعتبار دارد که در دوران گذار از  یامورد هر جامعه

طور که همان .قرار دارد سمیالیبه سوس یدارهیسرما

با  .هستند ینیتضادها ع نیا یتمام تیماه یگفت

از شکل  ژهیو یحرکت و تضادها نیقوان ایآ ن،یوجود ا

نشأت  یاسبوروکر یسلطه یعنی ،یاسیس یسلطه

 نیا ایمسأله که آ نیصورت ا نیو در ا رند؟یگینم

 یتیمسلط است چه اهم نینو یطبقه یبوروکراس

با  ای نینو یدیتول یوهیما با ش جهیدر نت ایدارد و آ

رو خاص روبه یدوگانه یدیمناسبات تول ینوع

 م؟یهست

ر د یدر برابر هر جامعه نیادیبن یتضادها نیا

قرار  یستیالیبه سوس یدارهیحال گذار از سرما

 یواسطهبه ،یتضادها در اتحاد شورو نیدارند،اما ا

 ستیب یضد انقالب در اواخر دهه یغلبه یامدهایپ

قشر  کیعنوان به یشد که بوروکراس نیمنجر به ا

اعمال قدرت  نحصارا ژه،یو یماد ازاتیبا امت یاجتماع

را به  یاجتماع یزندگ یهاحوزه یتمام یو اداره

 شیاز پ شیتضادها ب نیا جهیو درنت ردیدست بگ

 یدارهیطور که در سرماهمان .کردند دایپ قیتعم

شکل قانون ارزش، بدون اخالل و به« بدون نظارت»

 تواندیم ستمیعملکرد دارد، س تریعال« بخشتعادل»

 میو تقس یاجتماع یبا برنامه یگذارهیسرما یهیبر پا

 یاقتصاد یهایتوانمند نیتراز مهم یاجتماع ثروت

به صورت  تواندیم یبرخوردار باشد و تنها زمان

متعارف و آزاد عملکرد داشته باشد که کل اقتصاد 

متحد باشد، اما  دکنندگانیو کنترل تول یتحت رهبر

 یدهاکلِ رون تیو هدا یدیتول یگرداندن واحدها

گسست و  ممتاز منجر به یتوسط بوروکراس یاقتصاد

 یزیردر برنامه یریناپذاجتناب یگسترده یکاراهمال

 .شودیم

 دیتول یاز بقا یگسست که بعضاً ناش نیا

که  یگریبا عوامل د یاست و فشار بازار جهان ییکاال

که خود  یمضاعف یهاها اشاره کردم و تناقضبه آن

 ختهیآموجود آورده درهمبه کیبوروکرات ستمیس

که اقتصاد  یاژهیخودو یهااز بحران یاریبس .اندشده

 امدِ یبوده، پ جهقرن گذشته با آن موا میدر ن یشورو

 یکی نهیگز نیا .هستند کیگسستِ بوروکرات نیا

 .است یحرکتِ اقتصاد شورو یاساس نیاز قوان گرید

در  یامنافع دوگانه دکنندگانیتول یهاتوده

 یهایاز توانمند آلدهیبا برنامه و ا یاستفاده

فشار  خواهندیم طرفکیآنان از  .دارند یاقتصاد
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که امکان  ییجاکار را تا آن یو نه فشار فکر یکیمکان

عنوان به گریدهند و از طرف د فیدارد تخف

به  یوجه نیاند که به بهترکننده خواهان آنمصرف

هرگونه به هدر  .پاسخ داده شود شانالیو ام ازهاین

منافع  نیتضاد با ا در یاقتصاد یهایدادن توانمند

 یو چه از منظر تجرب کیچه از منظر تئور .قرار دارد

 یزیربا برنامه یاثبات کرد که اقتصادِ اجتماع توانینم

 یو کارگر کیواقعاً دموکرات یتیرینظر مد ریز یمرکز

استفاده  یتر کارآمدبه نحو کم یامکانات ِ اقتصاد زا

رقابت و  یناکه بر مب یدارهیتا اقتصاد سرما کند،یم

 .حداکثر سود استوار است

در صورت  یمرکز یبا برنامه ویکلکت اقتصاد

و  دیتول یعنی ،یزیربرنامه کیفقدان کنترل دموکرات

 کیهمبسته، تنها از  دکنندگانیتوسط تول عیتوز

برخاسته از  یهازهیپرتنشِ انگ ختنیآم قیطرف از طر

ا ـ قشر بوروکرات ب «رانیمد» یفرد یِمنافع ماد

تواند عملکرد یم یتوسط دستگاه دولت یاسیکنترل س

وحزب  یدستگاه دولت گریداشته باشد و از طرف د

تجارب  .اندادغام شده گریکدیمدت هاست که در 

صحه  یستیمارکس کیتئور ینیبشیپ نیبر ا ،یخیتار

حزب و دولت،  یزیآمدرهم گونهنیاند که اگذاشته

طح رشد س ریرا همواره در ز یاقتصاد شورو

 زیجه روابط انفجارآمینگه داشته و درنت اشآلدهیا

شکل  یدیمختلف تول یهاشاخه نیناهنجار ب یادوار

 .گرفته است

نکته توجه داشت که  نیبه ا دیبا جانیا در

 یهاعمدتاً به حوزه یبوروکراس یماد ازاتیامت

مثل  یرمادیغ ازاتی)امت .محدود هستند یمصرف

 ازاتیو امت« قدرت یش براعط» ،«یاجتماع ژیپرست»

در  یرمادیغ ازاتیامت نیا .گذارمیمشابه آن را کنار م

 یاقتصاد یسبرر یندارد و برا ینماد یماد ازاتیامت

 یژهیدر سرشت و ازاتیامت نیا .ندارند( یتیاهم

نشان  یخود را در دو شکل اصل یاقتصاد شورو

درآمد حاصل از  یاضافه)به ادیز ی: درآمد مالدهدیم

و درآمد حاصل از فروش  یرشوه گرفتن، دزد ،یاخاذ

( و «یخاکستر»و  «اهیس» یرقانونیغ یدر بازارها

از  دیخر یاجازه ری)نظ یرنقدیبه شکل غ ازاتیامت

 نیاز ماش یشخص یاستفاده ژه،یو یهافروشگاه

 ی( ناشرهینسبتاً مجلل و غ یالهایها و وخانه ،یدولت

 .یمراتب بوروکراس ها در داخل سلسلهآن تیاز موقع

 کیاست که  نیموارد، مسأله بر سر ا نیا یدر هر دو

 سهیکارگر متوسط، از مقا کیبا  سهیبوروکرات در مقا

 یهابه فرآورده تواندیم م،یبا دهقان متوسط که بگذر

 نیاما ا .داشته باشد یدسترس یترشیب اریبس یمصرف



 233                                                                                                               برژه با ارنست مندل سیدن یوگوگفت

 

 
 

و به  دیبر ابزار تول یخصوص تیامر مهم به مالک

 .شودیمنجر نم یمال یهااندوخته ادیز اریباشت بسان

تضاِد  یبه عملکرد اقتصاد شورو هانیا یهمه

طرف  کیاز  .کندیرا اضافه م یگرید زیانفجارآم

تحقق  یبرا یاصل یزهیها انگبوروکرات یمنافع فرد

 تیهدا کیبرنامه است و با توجه به انحصار بوروکرات

جامعه بر  ید اقتصادرش یکلِ اقتصاد و سازوکار اصل

 گریاز طرف د .استها بوروکرات یبستر منافع فرد

و  ختهیمتعارف ـ خودانگ یهنوز سازوکار اقتصاد

آن بتوان،  قیـ وجود ندارد که از طر یخودگردان

از  ینیمع یپس از آن که مرحله یکم حتدست

پشت سرگذاشته شده باشد، برآورده  زیشدن ن یصنعت

 آلدهیرا با رشد ا کیراتبوروک یشدن منافع فرد

 .همسو کرد یاقتصاد

از  یکی نه،یگز نیاضافه کنم که ا هیدر حاش 

که  ستیاهیفرض هیبرعل کیتئور لیدال نیترمهم

 نیمسلط نو یعنوان طبقهرا به یبوروکراس

 هیفرض نیکه بر ا یتمام کسان .کندیم یبندخصلت

ند بزرگ قرار دار یدر مقابل تناقض کنندیم یپافشار

ها : آنازنداند به حل آن بپردکه تا به حال نتوانسته

 یهر طبقه یکنندهنییخصلت تع ستند،یقادر ن

 یعنیاثبات کنند،  یطبقات یجامعه کیمسلط را در 

 یمنافع و علِل حرکت طبقه نیب رمتقابلیانطباق، تأث

 یاقتصاد ستمیس یبه اصطالح مسلط را با منطق درون

 نیب.نشان دهند یطور عمومحداقل به یموجود حت

 دارهیسرما یطبقه تیعملکرد اکثر یو نحوه هازهیانگ

 یتناقض تواندینم یدارهینظام سرما یو منطق درون

 لیصورت کِل تحل نیا ریموجود باشد، در غ

 یفاقد انسجام درون یاز طبقات اجتماع یستیمارکس

 ینیو فرازم یرمادیغ دِیتول یوهیخواهد بود و ما با ش

و  هکنده شد یاجتماع یروهایکه از ن میسروکار دار

 .کندیم فایرا ا یهگل« روح زمانِ»نقشِ 

در اتحاد  یانطباق نیاست که چن روشن

آن  یعنی ،یبوروکراس یدرباره .وجود ندارد یشورو

اقتصاد  یبا رهبر وندیپ نیترکیکه نزد یقشر

 کند،یرا کنترل م دیتولبرخوردار است و اضافه

در تناقض  شیهازهیعملکرد و انگ یکه نحوه میدانیم

 یمندتوان .بر برنامه قرار دارد یبا منطق اقتصاد مبتن

از  یستیتروتسک ،یـ انقالب یستیمارکس لیتحل

است که در  نیدر ا یاتحاد شورو یخصلت اجتماع

و نقش  یبوروکراس یژهیچارچوب مختصات و

 تیامکانِ شفاف ،یاش در اقتصاد شوروپرتنش
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فراهم  قاًیبخش از مسأله را دق نیبه ا دنیشبخ

پرده  یاساس یهاتیاز واقع یبررس نیا .کندیم

 یقشِر اجتماع کیکه ما با  دهدینشان م برداشته

و چه از لحاظ  یفیکه چه از لحاظ ک میسروکار دار

چراکه در  .مسلط تفاوت دارد یطبقه کیبا  یساختار

وجود  دیولبر ابزار ت یخصوص تیمالک یاتحاد شورو

ها برخوردار از آن یکه بوروکراس یازاتیندارد، و امت

در  اشگاهیو جا رداست عمدتاً مرتبط با عملک

 ستنیا زین گرید لیو دل .مراتب قدرت استسلسله

 یخصوص تیفقدان مالک لیبه دل ازاتیامت نیکه ا

 یبرا نیهمواره در معرض خطر قرار دارند، بنابرا

 ریها، غبوروکرات ینافع فردبر م ینظام مبتن یرهبر

 نیا یبرا یواقع یممکن است که بتواند منطق درون

 یهاتیبا توجه به واقع میتوانیم .هدنظام سامان د

 یاصالحات بزرگ اقتصاد یکه تمام مییموجود بگو

ساله ـ پنج یبرنامه نیاز دوم یدر اتحاد شورو

 یسودآور»بر  یمبتن نیاصالحات در دوران استال

مستقل(، اصالحات دوران  یهابنگاه مستقلِ

( که یاقتصاد مل أتی)ه «یسوونارخوز»خروشچف، 

سود  یکسب دوباره یبرا برمنیل شنهادیپ یبر مبنا

 ستمیاقتصاد و باالخره س یعنوان محرک کلِ بازدهبه

ضد  نی، تا آخر«هامحرک بیترک» یبرا «نیگیکاس»

ات اصالح راتیتآث یتاحدود ستیبایکه م ییهارفرم

غلبه  یبرا ییهاببرد ـ تالش نیرا دوباره از ب برمنیل

 .تناقض بودند نیبر ا

 .شکست وجود دارد نیا یبرا یاساده لیدل

 کیعنوان به تواندیبنا به سرشت خود نم یبوروکراس

 یدر بخش مصرف یماد ازاتیکه از امت یقشر اجتماع

که  یازاتیمنفک )امت یِقشر ازاتِیبرخوردار است، امت

 ایمحل  کیمجزا، در  یهرکارخانه، مؤسسه در

کسب  رهیو غ یمل ای یصنعت یهامنطقه، در شاخه

 یاجتماع یهاتیاز اولو یارمجموعهی( را زشوندیم

 .حرکت کند شانیفرد یهاشیسازد و بر خالف گرا

برآوردِ همزمانِ منافع  یبرا یامکان چیه نیبنابرا

و  هایزمندایبه ن ییگوها و پاسخبوروکرات یخصوص

و با برنامه موجود  یستیالیاقصاد سوس یهااجیاحت

 ینیها، اشکال نورفرم نیاز ا کیهر  جهیدرنت .ستین

خود  ینوبهکه به آورندیاز تناقضات را به وجود م

ها تناقض نیبرطرف کردن ا یرا برا یدیجد یهارفرم

 دیجد یهاو دوباره خود به تناقض کندیم یضرور

که  نینشان دادن ا یبرا .بخشدیشکل م یگرید

 تیواقع نیا ست،یمسلط ن یطبقه یبوروکراس

 یکه اتحاد شورو نیباشد و ا یکاف دیبا ییاتنهبه

وجود باثبات به یدیتول یوهیش ینوع وجهچیهبه
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امکانِ  یطیشرا نیاست، چرا که در چن اوردهین

است و اصاًل  رممکنیباثبات غ دِیتول یوهیش یِداریپد

 .ستیموارد مشابه آن موجود ن خیردر تا

 کندیکه تالش م یبه همان نسبت یبوروکراس

برخوردار باشد، به همان  یترشیب یفرد ازاتیاز امت

اقتصاد را منطبق  تواندیطور همزمان نمنسبت هم به

که  ییهاحوزه یدر همه .کند تیبا برنامه هدا

متناسب  یمجبور است اقتصاد را تا حد یبوروکراس

 ازاتِیامت شیافزا یبرا تواندیکند، نم تیبرنامه هدابا 

که  یتمام کسان .قائل شود تیاولو اشیقشر

 دیتول»و « انباشت یبرا زهیانگ»را مظهر  یبوروکراس

 عیمرکز ثقل صنا شیمنظور افزابه «دیتول یبرا

 عیصنا نیمشابه با ا ایسبک و  عیصنا انیزبه  نیسنگ

در اتحاد  یاز بوروکراس ینظرِ اشتباه کنند،یقلمداد م

و حتمًا  زیربعضاً چند نفر برنامه دیشا .ارندد یشورو

وجود داشته باشند که با دل و  استمداریس یچند نفر

 یزهیبا انگ ایو  «دیتول یبرا دیتول» یزهیجان با انگ

سرزنده  یواقع یهابوروکرات .کنند تیانباشت فعال

 قیعال نیدارند، اما ا یمختلف قیبدون شک عال

 یبرا دیتول یدارند، تا سودا یعیطب یبستر ترشیب

 گاهیها در ارتباط تنگاتنگ با جاآن قیعال د،یتول

 یدرحال گذار شورو یدر جامعه یبوروکراس یژهیو

برنظام اقتصاد  یو پرتنش ژهیو راتیبوده است و تأث

ـ هر  کیبوروکرات تیریمد .بر برنامه دارد یمبتن

به هدررفتن  وستهیـ پ ردیگیخود مهم که به یشکل

 ،یدکی لینگهداشتن وسا ی: مخفشودیمنابع منجر م

 زیآماغراق یهافهرست یدادن اطالعات اشتباه، ارائه

نازل، آن هم  تیفیبا ک دیکارخانه، تول یازهایاز ن

 یمصرف کنندگان، دزد یهایازمندیبدون توجه به ن

 یبرا دیولآنها در ت یریکارگبه منظور به هیاز مواد اول

 یریکارگبه .و جزآن «اهیس» ای «یخاکستر»بازار 

و بعضاً کاربست  نیمند ترور در دوران استالنظام

 نیبازار در دوران پس از استال یسازوکارها یدوباره

 یعنیمنابع،  لیو م فیح یِواقع یهاشهینتوانست ر

ممتاز  یرهبر یفرد یمنافع ماد نیب تنش

 یاستفاده یازمندیطرف و ن کیاز  یبوروکراس

 تیاقتصادِ رها شده از مالک یهاتیفاز ظر آلدهیا

قانون  یو رها شده از سلطه دیبر ابزار تول یخصوص

منافع مشترک  .ببرند نیاز ب گریارزش را از طرف د

 یدر استفاده دکنندگانیبه اتفاق تول بیقر تیاکثر

فقط  .است یاقتصاد یهاتیاز ظرف آلدهیا

 گریکدیبا  کیکه به صورت دموکرات یدکنندگانیتول

را  شان«یسهم اجتماع»به مرحله  متحدند و مرحله
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متناسب با  ایو  ندهیفزا یمتناسب با رشد اقتصاد

 کنند،یکسب م دیتول ییکارآ ینهیدر زم هاشرفتیپ

کردن کاربست  آلدهیا یبرا یواقع یِمنافع ماد

 یداقتصا یهاتیظرف یبا تمام یاجتماع یجانبههمه

 .را دارا هستند

مستلزم سطح  یتیریبر خودمد ینظام متک ایآ 

 یهاشرطشیمولد که پ یروهایاز رشد ن یمشخص

را فراهم آورده  ینظام نیعملکرد چن یبرا یضرور

 یاهینظر یستیمارکس یدر تئور ایو آ ست؟یباشد، ن

 یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد یهاشرطشیپ یدرباره

روابط  ندکه در آن واحد بتواوجود ندارد  یو فرهنگ

و  تیدر آن سطح مشخص از رشد، امکان تثب یدیتول

 را بدهد؟ دیتول یوهیش کیتبلور در چارچوب 

 گرید یسؤال در واقع به دو مسأله نیا

اضمحالل اقتصاد  یبرا یضرور طیشرا گردد،یبازم

 یهاشرطشیو پ ستند؟یچ یو اقتصاد پول ییکاال

و  دکنندگانیتول انیکار م یاجتماع میتقس یالغا

 اند؟کنندگان کداماداره

دو سؤال  نیکه پاسخ به ا کنمینم تصور

کشورها، ثروت  نیترشرفتهیدر پ .چندان دشوار باشد

 یازهاین یتمام نیو تأم عیسر یابیموجود امکان دست

نه  اریمع نیترمهم نیا .را فراهم کرده است یاساس

مقوالت بازار و  الغای ـ ضرورت بلکه –فقط امکان 

اشاره شد،  آنکه به  یطیچرا که تحت شرا .پول است

 راتیبا تاث توانندیفقط م یمقوالت نیچن

 یتالش برا .عملکرد داشته باشند زیبرانگاختالل

در بازار مشترک  یکشاورز دیمازاد تول «یدهسازمان»

 .موضوع است نیگر ااثبات ییبر بستر اقتصاد کاال

ساعات کار  لیتقل یمکان فورمعتقدم که ا نیهمچن

 دیتردیب .موجود است زینآن  یکنون زانیبه نصف م

 تنهایی به اما – یماد شرطشیکاهش ساعات کار پ

شعار  کیاز  یکردن خودگردان لیتبد یـ برا یناکاف

 دکنندگانیتول یاما وقت .است یضرور تیبه واقع

محل  شان،یکارخانه یاداره یبرا یفرصت کاف

 یهادولت ونیدولت ـ از فدراس یو اداره نشایزندگ

 هر ما حال باشند، نداشته – میکه بگذر یستیالیسوس

 یاز خودگردان میتوانیم مبخواهی که هم اندازه

و  یاحرفه استمدارانیاما در عمل س .میصحبت کن

را کنترل  تیریقدرتمند همواره مد یبوروکراس

نه کار کاهش ساعات روزا یهاشرطشیپ .خواهند کرد

در سطح  یو همگان یآموزش عموم زیبه نصف و ن

فراهم  یبزرگ صنعت یکشورها یهیدر کل یدانشگاه

 .شده است
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وجود  زین 1920در سال  هاشرطشیپ نیا ایآ

 داشتند؟

 .امروز است طیصحبت من در مورد شرا نه

وجود  شرطشیپ نیا 1920در سال  پس

 نداشته؟

 .هینه در روس مطمئناَ

 ؟1920 آلمان در

مدت، اما در درازمدت به احتمال در کوتاه نه

 .ادیز اریبس

 روزمندیپ یستیالیانقالب سوس کیصورت  در

آنگاه آلمان  ،یدر آلمان و وحدت با اتحاد شورو

 بشود؟ توانستیم یچه کشور 1920

 هیدر حاش .ستیسؤال ساده ن نیبه ا پاسخ

 همه از آن دیاشاره کنم که شا یابه نکته دیبگذار

 نیاول 1930 یاطالع نداشته باشند: در آلمان در دهه

 یوترهایکامپ نیاول دیتول یبرا یمقدمات یکارها

 میکه رژ یاصورت گرفت، آن هم در دوره کیالکترون

اگر  .بود یرتجاعا تیغابه یو اقتصاد یاسیاز لحاظ س

در آلمان  یستیالینظام سوس ستیب یدهه لیدر اوا

من با توجه به رشد  یدهیبه عق شد،یبرقرار م

امکان وجود داشت که در  نیا یفکر یروهاین

سال  ستیپانزده تا ب کیانقالب سوم تکنولوژ یعرصه

 .فتدیجلوتر ب یدارهیاز سرما

 توانینم .است یزناما همه گمانه نهایا

 میخواهیما م .ساخت« اگرها»را بر اساس  هاهینظر

وز امکان که امر میصحبت کن ییزهایآن چ یدرباره

 .موجود است یتوانمند نیدارند، امروز ا شدنیعمل

 ایشکست خورده  یکه از انقالب یکسان نیگفتمان ب

کنند با یشده، شکوه م انتیکه به آن خ یانقالب

 کنند،یم دیو تمج فیتعر یکه از انقالب آت یکسان

مبهم، نامعلوم و پر از شک و  ستیگفتمان عتاَیطب

کنار گذاشتن هر گونه شک و  یبرا یواقع لیدل .شبهه

انقالب  کیبرخاسته از ییالگو تواندیم یاشبهه

ازسطح  تریعال یفیباشد که از لحاظ ک روزمندیپ

خلق  یجمهور ایو  یشرق یوپاار ای .ش.ج.موجود در ا

 یدهندهنشان یامر تا حدود نیا .باشد نیچ

 یینها لیتحل یبرا یستیمارکس یهینظر یهایدشوار

دوران گذار  تیو ماه یشورو رید جماهسرشت اتحا

ابزار حل  ایحل شوند و  یستیکه با یاست، مشکالت

 یزمان یتئور لیدل نیبه هم .آنها موجود است
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حرف آخر را  سیرا بزند که پراکس رحرف آخ تواندیم

دشوارست که از قبل  اریبس یتئور یبرا .زده باشد

 یدر زندگ سیکند که پراکس ینیبشیرا پ یمعضالت

ها مواجه خواهد شد و تازه بعد آن ندهیبا در آ یواقع

 دایآنها پ یبرا یحلراه کندیست که تالش ماز آن

 .کند

 یبوروکراس یاجتماع خصلت

 یسرشت واقع یبده دوباره به مسأله اجازه

 .ج .ا میرژ تیماه یمسأله .میبپرداز یاتحاد شورو

ها گذشته همواره موضوع چالش چپ یهادر سال .ش

 یهادارند که نشانه دهیعق ییهاشیگرا .وده استب

اکنون هم یشورو ریدر اتحاد جماه یبحران اقتصاد

مولد،  یروهایدرجازدن ن ،یکاریاند، ببروز کرده

 جهیها درنتآن .رهیها و غتوده یباالنرفتن سطح زندگ

در عمل  یکه اتحاد شورو انددهیرس یبندجمع نیبه ا

 .است یدارهیسرما یرهامشابه کشو یمعضالت ریدرگ

بحران  نیا یهاهم هستند که نشانه یگریمفسران د

 یگسترش فعل ،یبوروکراس یسلطه تیتثب یجهیرا نت

آن در  یندهیو نقش فزا یرگذاریتأث یهاحوزه

با توجه به  .دانندیم رهیاقتصاد و غ یعرصه

اگر  یو اجتماع یاقتصاد یهابحران یدگیتندرهم

 م،یعوامل اضافه کن نیبه ا زیرا ن کیبوروکرات یسلطه

 یانادرست است که ما با طبقه یبندجمع نیا ایآ

 م؟یمسلط سروکار دار

بحث در غرب عمدتاَ با  نیا متیعز ینقطه

اگر  ایشده است  ارزشیب یخاص ینگریسطح

 یکه به مسأله یاکثر کسان م،ییبگو ترقیدق میبخواه

 نییتوان تب ن،یاند، برخالف لنپرداخته .ش .ج .ا

کشور، بر  نیا یـ اجتماع یاقتصاد یسرشت واقع

 انبهجهمه یچالش یعنی ،یستیالیماتر کیالکتیبستر د

جوانب مسأله، ندارد و صرفاَ به  یو در نظرگرفتن تمام

 بیترتنیبد .پردازندیعنصر منفک از آن م کی

را به  هایغرب «یشناسیشورو» خیکل تار توانیم

مختلف با  یهاشیو من گرا .آورددر ریتحر یرشته

آنان را  یهارمجموعهیو ز یستیتفکر مارکس یوهیش

 نیا .دانمیم زیرآمیتحق شیوبمفهوم کم نیاز ا یجزئ

 ای طیبرحسب شرا یبررس نیدر ا شناسانیشورو

 کیگاه بر  شانیاسیس سمیپراگمات یهایازمندین

 نیو ا کنندیم دیتأک گرید یجنبه و گاه بر جنبه

و منافع  یشخص التیتما ریتحت تأث یگاه حت دیتأک

 یخاص دیجا تأک کیدر  .هست زین شانیمبتذل فرد

 یمولد و در جا یروهایمحدود ن تکامل یبر درجه

 نیتضاد ب گرید ییباز در جا ایو  ل،یومفیبر ح گرید



 239                                                                                                               برژه با ارنست مندل سیدن یوگوگفت

 

 
 

 ای میعظ یصنعت تیمردم و ظرف یسطح نازل زندگ

 یگسترده یماندگعقب ای یفناور یهاشرفتیپ

 .کنندیرا برجسته م کیتکنولوژ

آن که  یبرا .ستیفقدان اطالعات ن مسأله

که حداقل  میرا تکامل بخش ینگرش یوهیش

تالش  زیقبل از هرچ یستیجامع باشد، با خواهدیم

 ماَیو دا میقرار ده یکل مسأله را مورد بررس میکن

منظر موزون با  کیعناصر غالباَ متضاد را در  میبکوش

 من .میمورد چالش قرارده یشورو یجامعه تیعواق

 یتیمسئولیب یو حت یسرطور مثال از سبکبه

که  یوقت شومیشگفت زده م یاز ناظران غرب یاریبس

 ،یهمان بحران اقتصاد ریرا درگ یآنها اقتصاد شورو

تر البته من کم .کنندیقلمداد م یهمانند اقتصاد غرب

که  یمله کسانکه آنها )و از ج شومیزده مشگفت

تفاوت را  کیکنند( یقلمداد م ستیخود را مارکس

 یگسترده شیرغم افزا: بهکنندیم یابیارز ارزشیب

در  ،یغرب یصنعت یکشورها یدر تمام یکاریب ریاخ

 .وجود ندارد یکاریب یشرق یاروپا یصنعت یکشورها

 تیکه در واقع ییهایبندها با استفاده از صورتآن

و بدون  یانحراف یار از بحث، مانورهاجز فر یزیامر چ

از پرداختن به اصل  ستند،ین ک،یتئور یجد یوامحت

بله »که  ندیگویها مثالَ مآن .روندیموضوع طفره م

و  دهیپوش یکاریب یاتحاد شورو یهااما در کارخانه

تفاوت که کارگران  نیفقط با ا .«وجود دارد یپنهان

 یدر حال د،رنیگیهمچنان دستمزد م یاتحاد شورو

 .شوندیم ریها سرازابانیبه خ یغرب کاریکه کارگران ب

 یصنعت یمسلط در کشورها یو چرا طبقه

 یکه از اتحاد شورو نیرغم ابه ،یدارهیسرما

 یکاریب تواندیو نه م خواهدیثروتمندترند، نه م

کند؟ کاماَل واضح « آشکار» یکاریب نیگزیپنهان را جا

و  لیتحل یبه روش عموم مسائل نیا یاست که تمام

 نیدارد که از کاربست ا یبستگ یکسان یبه ناتوان

اتحاد  یدهیچیپ اریبس تیفهم واقع یروش برا

 .روندیطفره م یشورو

 یستینظر من، بابه .میبزن یگرید مثال

عنوان به ستندیسازگار ن تیرا که با واقع یاتینظر

 م،یرکنار بگذا کنند،یم فیرا تحر تیکه واقع یاتینظر

 یمولد در اتحاد شورو یروهایکه به رکود ن یاتینظر

منجر به  لیومفیمعتقدند که ح ایو  کنند،یاستناد م

شده  یاقتصاد یمهبرنا راتیشدن کامل تاٌث یخنث

 یهاکه بحران نیمن با وجود ا یدهیبه عق .است

 یمنجر به کاهش نرخ رشد در اقتصاد شورو یادوار
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 لیو م فیآنجا ح که در نیا رغمیو عل شده

 یوجود دارد که خود بدون شک نکته یوحشتناک

است،  یشورو یبوروکراس هیبر عل فرخواستیدوم ک

ها ن است که آنیخواست ا فریک نیاول ا ینکته

 یعنی دکنندگان،یتول یبر سر راه خودگردان یمانع

که خود در  یکارکن هستند، عوامل یهاتوده تیاکثر

 یو رشد اقتصاد میرژ تایح یدرازمدت به ادامه

را  هاتیواقع میاست اگر بخواه هودهیب .منجر شدند

 یاصل یکه سرچشمه ییهاتیواقع م،یانکار کن

 .دهندیستم را نشان میس نیامروز یتضادها

 یاضافه کنم که مستندات جانیدر ا خواهمیم

 یو سطح ناکاف یبودن سطح زندگ نییکه در مورد پا

 یرندهیکه دربرگ نیبا وجود ا شودیمصرف ارائه م

مورد  اطیبا احت یستیهستند، با تیاز واقع یبخش

 یسطح زندگ زیقبل از هر چ .رندیاستفاده قرار بگ

 یهایازمندین نیکه تاٌم ستین نیا یبهتر به معنا

که اتحاد  یاز زمان .ساده اریبس ستیامر یزندگ

شده است ، در  لیتبد یقدرت صنعت کیبه  یشورو

و  هایازمندیکه در ن یراتییهمان تغ زیور نکش نیا

مشاهده  یغرب یکه در کشورها یمصرف یالگوها

 .صورت گرفته است ر،یتٌاخ یبا مقدار م،یکرد

محصوالت  یمیکمبود دا ژهیوبه جهینت در

 نیاما ا .است یناشدنو فهم معنایب یمرغوب کشاورز

 لیبه دل یآمدن سطح زندگ نییپا یامر به معنا

 انیکه در جر یراتییتغ .ستیمحصوالت ن نیکمبود ا

در مورد  یمثبت جیسال گذشته انجام گرفته نتا 25

 اشتهد زین یصنعت یمصرف یهااز فرآورده یاریبس

 یمسکن )که مسأله عتیدر مورد وض ژهیواست، به

و  نی( که در دوران استالستیهم ن یتیاهمکم

 .داشت یبالفاصله پس از مرگ او وضع اسفناک

ولو در  یکارگران شورو نیامروز یهااستدرخو

 .متفاوت است اریبس نیمصرف با دوران استال یحوزه

از  شیها بآن یمصرف یهادرخواست یوسوو سمت

 یکارگران کشورها یهابا درخواست شیپ

 .است کسانی یدارهیسرما

 دیتأک یستیبا کنمیاساس فکر م نیهم بر

 یتمام یستهزاخشم و ا دیتأک نیکه ا دانمیـ م میکن

 که – زدیانگیرا برم دنظرطلبیتجد اناتیجر

 یبر مبنا یدراتحاد شورو یدتولی مناسبات

کالن ،  دیتول یشدهیزیربرنامه یدهسازمان

 تیمالک یشده بر شالوده یزیربرنامه یدهسازمان

است( بر  یاجتماع تیاز مالک ی)که شکل یدولت

 توانینم نهیزم نیدر ا .استوار است دیتول لیوسا
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داشت، حداقل بر بستر  یاقتصاد شورو یبر برتر یشک

که  یطوالن یدوره کی یآن هم برا لیتحل یمبان

را با  یکل یبندجمع نیا نیب زیدرک تما تیقابل

 ییهایشیاندساده گریو د زیآماغراق یهایریگجهینت

همان  نیا ییدست را داشته باشند؛ گو نیاز ا

 ستهایالیسوس یقیحق است که بهشت یسمیالیسوس

 .کرده است یرا عمل

او  یهایمکتبو هم میکه همچون بتلها یوقت

( ادعا شود کنندیم نییاو را تع اتینظر ی)که شالوده

 یفقط از جنبه دیتول لیبر وسا یدولت تیکه مالک

 یاست و امروز بخش عمده یاجتماع تیمالک یحقوق

 یملع یبه مؤسسات تعلق دارد، معنا دیتول لیوسا

آن  جیو نتا یشورو یزیرجز عدم درک برنامه یگرید

 رینظ ییهادهیآن است که به پد یبه معنا نیا .ندارد

محصوالت توسط  یرقانونیکسب غ ایو  اهیبازار س

محصوالت،  نیا یبازگردش مواز قیاز طر یبوروکراس

 نیچن .شوندیقائل م یاقتصاد یکنندهنییوزن تع

که  نیدارند، اما بدون ابدون شک وجود  ییهادهیپد

 .داشته باشند یدر اقتصاد شورو یاکنندهنیینقش تع

 نیبه ا یستیبا شودیاز ثبات صحبت م یوقت

 یزیمن قبل از هر چ .موضوع محتاطانه برخورد کرد

 یسلطه یکه وجه مشخصه کنمیم دیتأک

 .است یثباتیاز ثبات و ب یازهیآم یشورو یبوروکراس

در  یاسیبه انقالب س دیکه ام یرغم تمام کسانبه

 نیا تداشتند، ما با ثبا میرژ یفروپاش ایمدت کوتاه

 25 یکه ما کارنامه یاما در صورت .میمواجه شد میرژ

به  م،یریرا مد نظر بگ نیپس از مرگ استال یساله

 یهیکه برخالف تصور اول میرسیم یبندجمع نیا

بعد در به  نیوچرا از زمان استالچون یب یکپارچگی

 .میرو هستمهم روبه راتییهر سال با تغ یاتحاد شورو

 شیبا ک یتوان گفت که اتحاد شورویم ایآ نیبنابرا

 چیه تیشخص شیک نیو بدون ا نیاستال تیشخص

کارگران  یسطح زندگ ایندارند؟ آ گریکدیبا  یتفاوت

و  ه،یکارگران ترک یهمسان سطح زندگ یاتحاد شورو

سطح دستمزد کارگرانش  که ستیهمان اتحاد شورو

است؟  ایتالیبه سطح دستمزد کارگران ا کیاکنون نزد

 دیبا سقف تول یادعا کرد که اتحاد شورو توانیم ایآ

ندارد که  یبا اتحاد شورو یتن تفاوت ونیلیم 30فوالد 

فوالد در جهان است  یدکنندهیتول نیاکنون بزرگتر

ده متح التیاز ا ترشیدرصد فوالد ب 20که ساالنه 

در  یگفت که اتحاد شورو توانیم ایآ کند؟یم دیتول

ها فقط کوالک ونشیسیپوزکه ا یبا زمان سهیمقا

 لیتشک یاسیمتعدد س یهاانیکه جر یبودند، با زمان
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 انیها )آن هم نه فقط در ماند و در تمام حوزهشده

( هاهیکنشگران اتحاد انیدر م یروشنفکران، بلکه حت

نکرده است،  یتفاوت چیاند، ههوگو کردآغاز به گفت

 نیدر ا .است نیاز ا تردهیچیمسأله پ جهیپس در نت

گفتم  یقبل یچه که من در مورد نکتهجا برعکس آن

 یکه تمام میستیمواجه ن یکه ما با فقدان روش

ما  .باشند ریتصو کی یریگاطالعات در خدمت شکل

 یمحدود یاطالعات یهااساساً داده نهیزم نیدر ا

که  میدار ییهادر مورد حوزه یما اطالعات کم .میدار

 یاجتماع ایو  یادکالن اقتص استیخطوط س یفرا

 یاتحاد شورو یعموم یریگما با سمت .عملکرد دارند

 زانیهمچون م یعوامل ،یکل جیاز نتا م،یآشنا هست

 ادیز م،یدرآمد مردم، اطالع دار ای یصنعت دیتول

از کل حقوق  یسهم بوروکراس یکه حت ستیمشکل ن

چه را که برشمردم تمام آن .میمردم را محاسبه کن

 یتوده کیاما ما با  .هستم مطلعاز آن  شیوبکم

 یرندهیجامعه دربرگ نیا م،یسروکار دار یونیلیم 250

 نهیزم نیما در ا .است زتریاز جوامع ر یادیشمار ز

ما فقط  .میندار یادیز یاطالعات یهاآشکارا داده

 ییهاجنبه م،ینیبیرا م تیاز واقع ینیمع یهاجنبه

به  یگاه ازهر  ،یناگهان یهایافشاگر قیکه از طر

که در  دهندیآن منبع به ما نشان م ای نیکمک ا

 .افتندیم یاعماق چه اتفاقات

 یرغم تمامبه یشورو یکه گفت طورهمان

قرن گذشته رشد  میدر ن یبوروکراس یهالیو م فیح

 کیعقب افتاده به  یاز کشور داشته و عمالٌ  یاقتصاد

 .است افتهیتوسعه  یقدرت بزرگ صنعت

بلکه  یقدرت بزرگ صنعت کیفقط به  نه

 یروین نیبه دوم دیمطلق تول زانیم یحداقل بر مبنا

اکنون  نیهمچن .شده است لیدر جهان تبد یصنعت

طور متوسط به به یمولد صنعت یروهاین یدر شورو

 کینزد سیو انگل ایتالیمولد در ا یروهایسطح رشد ن

 یدهندهنشان نهایا یهمه عتاٌیطب .شده است

 یدارهیسرما یسرنگون قیکه از طر ستییهاشرفتیپ

 .اندشده ریپذامکان

 

 یندهیفزا شیافزا یرشد اقتصاد جیاز نتا یکی

سطح  .است یشورو یایپرولتار یوزن اجتماع

کرده  دایپ شیافزا زیطبقه ن نیا ییو دانا یفرهنگ

 ای یبوروکراس یسلطه انیپا رشیاما تاکنون تاٌث .است
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نکته  نیا ایآ .ها نبوده استآن یسؤال بردن جد ریزبه

 ست؟ین هاستیتروتسک لیدر تناقض با تحل

و متناسب با آن  یرشد اقتصاد .برعکس

 یکیو تکن یو آموزش فرهنگ یوزن اجتماع شیافزا

و  کیکارگر، کنار گذاشتن قدرت بورکرات یطبقه

 ایتر خود ساده یخودجامعه را به یانحصار یهبرر

 – یبوروکراس یسلطه یثبات نسب .کندینم ترعیسر

 اساٌاس –ها درازمدت آن اتیح ینحو ادامه نهمی به

مستلزم  میرژ نیاست که سقوط ا تیواقع نیا امدیپ

که  .است یاسیو انقالب س یاسیس یکنش آگاهانه

بلکه  ،ینیمتناسب ع خود دوباره مستلزم نه فقط رشد

 یعلت اصل .هست زین یذهن طیرشد شرا نیهمچن

 نیا .ش.ج.در ا یبوروکراس یسلطه اتیح یادامه

 .اندههنوز آماده نشد یذهن طیاست که شرا

با دو  توانیرا م یذهن طیشرا یآمادگ عدم

 گریکدیبر  رمتقابلیداد که تاٌث حیعامل توض

که منظور  کیدرازمدت بوروکرات یسلطه .گذارندیم

 نیبلکه همچن نیاستال یستیترور میمن نه فقط رژ

است  زیو دوران برژنف ن سمیخروشچف یرندهیدربرگ

و  شدنزهیاتم یمیدا ندیفرا یریگباعث شکل

 .شده است یکارگر شورو یشدن طبقه یاسیرسیغ

 یاسیدر مقابل انقالب س یمانع بزرگ کردیرو نیا

 سم،یکمون یشورو از کارگران یاریاز منظر بس .است

 نیا رایهستند، ز اعتباریب سمیالیو سوس سمیمارکس

 گرهیمذهب توج کیمند در طور نظامبه میمفاه

مورد  یبوروکراس یدر خدمت سلطه یدولت

که انقالب  ییجااز آن .اندقرار گرفته سوءاستفاده

 یاسیدر غرب و انقالب س یروزمندیپ یستیالیسوس

 یایاست که پرولتار وستهینپوقوع به یشرق یدر اروپا

مطرح  یدیجد لیعنوان بدبتواند آن را به یشوور

 .میمواجه هست یترسخت اریبس طیکند، ما با شرا

از  یناش لیومفیرغم حبه گریطرف د از

اقتصاد  یندهیرشد فزا ،یبوروکراس تیریسوءمد

کارگران  یسطح زندگ یمیباعث باال رفتن دا یشورو

توانسته است  یبوروکراس بیترتنیبد .شده است

کند  لیتسه یادهیوجود آمدن پدبه یرا برا طیشرا

 «یمصرف یستیانتظارات رفرم»آن را  توانیکه م

 یاسیکنش س یبرا لیبد یکرد که به نوع مدادقل

ها و تنش نیا .شده است لیکارگر تبد یطبقه

مثالً در مورد  یاندهیمطالبات فزا دیجد یهاتناقض

بهتر، امکانات آموزش  تیفیبا ک یمصرف یکاالها

مسافرت به خارج  یبهتر، آزاد یاجتماع نیبهتر، تأم
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 نیا ماا .خواهد داشت یرا در پ رهیاز کشور و غ

شدن  زهیو اتم یاسیرسیحال غ نیموضوع در ع

دوباره  زشیخ یهمراه آورده تا جلورا به ایپرولتار

را  یاتوده کیستماتیس یابیکنش و سازمان یبرا

ـ در مورد  یهم تاحدود)تنها استثنا ـ آن دریبگ

 یدهاست که در سازمان یمل یهایسرکوب ناآرام

 .(مد نظر دارند را یاهداف مل ترشیب یستیونالیناس

 یفراموش کرد که فقدان آمادگ دینبا اما

 دیبه مفهوم بازتول یاسیانقالب س یبرا یذهن طیشرا

ان فقد نیا .ستین کیبوروکرات یبدون تنش سلطه

در اقتصاد  یگریتضاد د یریگفقط منجر به شکل

 یطبقه ینیع تیهر چه وزن و اهم .شودیم یشورو

 ندیدر فرا اشیمیکارگر با کنار گذاشتن دا

به همان نسبت هم  ردیدر تنش قرار بگ یریگمیتصم

در تمام  دشیتول جیکارگران در مورد نتا یتفاوتیب

 اشجهیتکه ن شودیم ترشیب تشیفعال یهاعرصه

که  یاست )در حال یکندشدن آهنگ رشد اقتصاد

رشد  یرا برا یبزرگ تیظرف روزمندیپ یاسیانقالب س

 .(آوردیمضاعف به همراه م یاقتصاد

(...) 

کارگر  یطبقه یکه درباره یتوجه به نکات با

 تیماه یبه مسأله جانیدر ا یگفت یشورو

 توانیقبول دارند که نم یبرخ .میبپرداز یبوروکراس

 دیتول یوهیمسلط در ش یرا با طبقه یبوروکراس

ها کرد، اما آن سهیمقا یمثالٌ بورژواز کیکالس

با  رابطهبلکه در  کلی صورتبه نه –را  ریز ینهیگز

طور مشخص به یمختص شورو یاجتماع ونیفرماس

دولت  یبا توجه به نقش برجسته ای: آکنندیمطرح م

طور که بر آن همان اقتصاد، یعرصه در خصوصبه –

 یطبقه شدنزهاتمی به توجه با و – یکرد دیتأک

از تمرکز قدرت  یابه آن درجه یکارگر، بوروکراس

است که  افتهین ستد یاسیوس یاجتماع ،یاقتصاد

 ایکارگر قرار گرفته باشد؟ و آ یخارج از طبقه

که بر اساس  یکه موضع تروتسک ستین نیا شیمعنا

کارگر  یاز طبقه یونیفراکس ،یکارگر یآن بوروکراس

شکل داده، اما  رییرا تغ ایپرولتار یکتاتوریاست که د

اعتبار  گرید کند،یاعمال م تریواقع یآن را به وجه

 خود را از دست داده است؟

که ما فقط  یاست در صورت یهیبد کامالٌ

قلمداد  یمراتب را بوروکراسسلسله یفوقان یهیال

 یاجتماع ایشناسانه روان وندیاثبات پ نیبنابرا م،یکن

 نیدر ا .شودیتر مکارگر همواره مشکل یبا طبقه
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کارگر در  یو طبقه یبوروکراس نیصورت مناسبات ب

چه از آن .رنددا یخیتار یتیحالت فقط ماه نیبهتر

فقط نوع درآمد است  ماند،یم یباق یتروتسک نییتب

 دهکنننییبه نظر من هنوز عنصر تع نی)که با وجود ا

است که  ریانکارناپذ تیواقع نیهست(: ا زین

و درآمِد  ستین دیتول لیصاحب وسا یبوروکراس

کسب  یدرآمد مل میکارش را صرفاً از تقس یروین

هم  یادیز اریبس ازاتیامت یابه معن نیالبته ا .کندیم

ازدرآمد است که  یخود نوع ازاتیامت نیهست، اما ا

 نیا .ندارد یبا شکل دستمزد تفاوت یفیبه لحاظ ک

 یرا راض ستیمارکس ترشیب پردازانهیکه نظر ریتعب

 تیاهم یاقتصاد یدهیپد یکه برا کندیم

شناسانه و از منظر روان شوند،یقائل م یاکنندهنییتع

تنها  یبوروکراس مییاگر بگو .ستیکننده نقانع یتیبتر

برابر کارگر  ستیکه درآمدش ب لیدل نیبه ا

که آن را هم به  ستیکارگر یبوروکراس ستیامروز

با  .است یدیتجر یبرهان کنند،یم افتیشکل مزد در

 نیا یبر مبنا .کرد قیتصد دیحال اعتبار آن را با نیا

کرد که:  یریگ جهینت گونهنیا توانیادعا م

درآمدش از  یکه منبع اصل یتنها وقت یبوروکراس

بودنش  یکارگر یاز بوروکراس رد،ینشاٌت بگ تیمالک

 .داردیبرم دست

محدود و خودسرانه و  یاز بوروکراس فیتعر نیا

از  یبرخ یطبع اشتباه است و برخالف ادعابه

 یاز بوروکراس یتروتسک فیبه تعر یمنتقدان ربط

 یسلطه تیواقع حِیتوض یبرا یفیتعر نیچن .ندارد

 یاگر تعداد واقع .نامتناسب است اریبس کیبوروکرات

فقط  یحت ایا هزار فقط محدود به صده یبوروکراس

 اریمسأله بس نیا حیتوض گریچند ده هزار نفر بود، د

کنترل  توانندیها هنوز مگونه آنمشکل بود که چه

بر کل جامعه اعمال کنند، چرا که ابزار  یاگسترده

کنترل بدون شک امروز به ابعاد دوران  نیا یاصل

که در آن اعمال کنترل بر جامعه از  ستین نیاستال

نه  یهراس واقع چادیو ا یمیدا نیخون یرورهات قیطر

ها سلب جان انسان یبلکه برا ،یسلب آزاد یفقط برا

 یرا به تمام قشرها یبوروکراس فیاما اگر ما تعر .بود

وقت ما با آن م،یبده میتعم یشورو یممتاز جامعه

هم  دیو شا ونیلیپنج تا ده م نیانسان، ب هاونیلیم

تمام  یرندهیدربرگ زانیم نیا .میسروکار دار ترشیب

افسران  یهاکل رده نیو همچن هاهیاتحاد یبوروکراس

 یهاها بلکه ستوانارتش و نه فقط ژنرالها و مارشال

و  دیمراتب فعال در تولتمام سلسله تر،نییپا یهارده

مهندسان و باالخره  نینه فقط رؤسا بلکه همچن

ه معلمان ک یروشنفکران است )به استثنا تیاکثر
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تراز حقوق کارگران است و از کم مراتبهشان بحقوق

 .(ستندیهم برخوردار ن یمعمول ازاتیامت

را  یاز بوروکراس قیدق فیتعر نیکه ما ا نیهم

 یهااستدالل یهاهیوقت پاآن م،یریکار بگبه

چرا که کامالٌ مسلم است  .رودیم نیشده از بمطرح

و  یاقعو یبه معنا یکل بوروکراس یکه شمار کنون

نه فقط پسران و  یرندهیکلمه دربرگ یگسترده

 یرندهیدربرگ یدختران کارگران است، بلکه حت

تحرک  .اندکه قبالٌ کارگر بوده شودیم زین یکسان

 با –به سمت باال که من از آن صحبت کردم  ندهیفزا

 لیعطش به تحص یآن ـ علت اصل منفی جوانب تمام

 یریگاست که سمت کارگر یاز طبقه ییابخش عمده

تحرک  نیهم .است یبه طرف بوروکراس اشیاصل

 یبرا یاست که بوروکراس یاعمده یهااز سالح یکی

 نیبد کند،یاز آن استفاده م اشیکتاتوریحفظ د

فراهم کرده  یبوروکراس یرا برا یطیکه شرا بیترت

 یفوقان یهیال ،یازاتیدادن امت قیاست تا از طر

ران را به خود جلب کند، کارگ یمتوال یهانسل

ها را آن یاعطا ییتوانا یدارهیکه نظام سرما یازاتیامت

 یاندازحداکثر چشم .کشورها را ندارد نیابه کارگران 

به کارگران بدهد،  تواندیم یدارهیکه نظام سرما

است، اما به  یو بورژواز ایپرولتار نیب یتیکسب موقع

 سیرئ ین اجازهکه به آنا شودیاعطا نم یتیآنان مالک

ساختار  .بزرگ را بدهد یکارخانه کیشدن در 

امکان جذب  یسبه بوروکرا یشورو یجامعه یژهیو

ها را فراهم خود آن یپسران و دختران کارگران و حت

رغم تمام به یکه بوروکراس ییجااز آن .کرده است

ندارد که  یدسترس یخصوص تیقدرتش به مالک

 نیرا تضم ازاتشیامت قیطر نیبتواند منحصراً از ا

را به پسران  ازاتیامت نیکه ا کنندیکند، آنها تالش م

به  ترشیاشاره کنم که ب هیحاش درشان )و دختران

شان( منتقل کنند، آن هم شان تا دخترانپسران

 یشان به محدودهوارد کردن فرزندان یلهیوسبه

 نیو تضم یابیدست یبرا شانیمراتب خودسلسله

مسأله به  نیهم .هاآن یدانشگاه یاالمدارج ب

 یمبارزه برا .شودیمنجر م یاجتماع قیعم یهاتنش

 ییتر شده است تا جاسخت اریها بسدانشگاه هورود ب

 نیبه ا زین یعنوان مثال مطبوعات شوروبه یکه حت

 یامتحانات ورود جیکه نتا یروز .پردازندیمسأله م

 یاتحاد شورو یهادر تمام دانشگاه شوند،یاعالم م

 .است یاجتماع یواقع یهامملو از تنش یروز

که کارگران و  او تقلب ر یخواررشوه رینظ یاتهامات

 کنند،یمطرح م طیشرا نیمردم در ا یهابخش گرید

است که در مورد عدم  یاز اتهامات دتریمراتب شدبه
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کارخانه  کی تیریمد رینظ یبه مدارج دنیامکان رس

جا تمام جوانب  نیکه در اچرا شوند،یمطرح م

و  تیقابل رؤ میطور مستقبه یبوروکراس ازاتیامت

 یکه تا امروز بخش عمده یازاتیملموس است، امت

را  یبه مدارج باالتر شغل یابیسازوکار آموزش و دست

 ندهیحوزه در آ نیدر ا میتوانیما م .کندیمسدود م

با  .میباش یدتریشد یهاها و واکنششاهد تنش یحت

قطع کامل بند  یبرا یبوروکراس یهاجود تمام تالشو

 یدئولوژیکارگر و با ا ینافش با گذشته ـ با طبقه

که  شودینشان داده م گرید کباریـ  یستیمارکس

 تیاست و موفق زیچ کیکار  کیانجام  یتالش برا

 یمیدا یندیجا فرا نیدر ا .یگرید زیدر انجام آن چ

 یدیشد اریبس یاهعملکرد دارد که منجر به واکنش

 .خواهد شد

در مورد کندتر  یشواهد یکه گفت طورهمان

حرکت به باال در  .وجود دارد یشدن تحرک اجتماع

 دیسال گذشته و شا 15در  یمراتب اجتماعسلسله

 .کندتر شده است نیپس از مرگ استال یحت

 یسازپاک ییزدانیدر دوران استال ر،یخ

 یجا را برا در دستگاه صورت گرفت که یاگسترده

 یآمار یهاداده نهیزم نیباز کرد، اما در ا دیافراد جد

 .میندار اریدر اخت یدیجد

قدرت  یمرکز یکه هسته یطیشرا نیچن در

 اشیاسیحقوق س یکارگر که تمام یهمواره از طبقه

دولت »اصطالح  رد،یگیرفته فاصله م غمایبه 

 یکه از طبقه یدارد؟ وقت ییاصالً معنا «یکارگر

دولت »شده اعتبار مفهوم  یاسیکارگر سلب قدرت س

 د؟یآیاز کجا به دست م «یکارگر

 ریمان به غسال گذشته ما در جنبش 40 ظرف

را  «یدولت کارگر»اصطالح  ییچند مورد استثنا

ما  .میاکار بردهاز آن به یترقیدق نییبدون تب

دولت » ای «کیبورکرات یِدولت کارگر» مییگویم

 یکیدو الزاماٌ  نیکه ا «شدهزهیراتبوروک یکارگر

صحبت کرد که به علت  ینیاز ماش یتروتسک .ستندین

مشکل بر  جانیدر ا .خوردن به سد اسقاط شده است

 .است بیو ترت میعلم و تعل نیب زیسر تما

 یهیاز نظر «کیبوروکرات یدولت کارگر» یبندصورت

در نزد  .در مورد دولت گرفته شده است یستیمارکس

دولت در  .وجود ندارد یدولت فراطبقات سم،یکسمار

 .است ینیمع یاجتماع یطبقه یخیخدمت منافع تار

 یحذف شود، دو واژه «یکارگر»که صفت  یدر صورت
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دولت  کیما با  ای .آن کرد نیگزیجا توانیرا م گرید

که به  کیبا دولت بورکرات ای م،یسروکار دار ییبورژوا

نکته  نیقبالٌ بر ا .شده است لیمسلط تبد یطبقه

کامالٌ نادرست و  یفیتعر نیام که چرا چنکرده دیتأک

کلمه پر از  نیبار ا یاست ـ و حت تروروننام یحت

 یواژه تا است –است  تریمنطق ریغ یهایسردرگم

که  میریبزنم: اگر ما بپذ یمثال .«یدولت کارگر»

احزاب  جهیدر نت ایاست آ یدیجد یطبقه یبوروکراس

هستند و  «کیبوروکرات» یدر قدرت، احزاب ستیکمون

 یدر کشورها هجانبسه یطبقات یمبارزه ایآ نیبنابرا

و  یکارگر، بورژواز یطبقه نیب یدارهیسرما

 خیتار یتنها طبقه یبوروکراس ایاست  یبوروکراس

 یطبقه کیبه قدرت به  دنیاست که پس از رس

 یکه بوروکراس یشده است، در حال لیتبد یاجتماع

نبوده  یاجتماع یبه قدرت طبقه دنیقبل از رس

قبل از کسب قدرت  نیچ ستیحزب کمون ایاست، آ

 یحزب کارگر ایبوده است ـ  یحزب کارگر ،یاسیس

ـ و  کندینم فایا ینقش اساس جانیکه در ا ،یو دهقان

 یبه حزب یاسیحزب پس از کسب قدرت س نیا

 مسأله به طرح نیشده است؟ ا لیتبد کیبوروکرات

جهان  تیو عدم درک واقع ضیضد و نق لیمسا

 یارزهدر مب یریگو سمت شودیمنجر م یامروز

ممکن  ریغ یجهان اسیروزمره را در مق یطبقات

 ییتر از نارساخطرناک اریمراتب بسبه نیو ا .کندیم

در  یاسیس یشیاندجزم ای یتیترب یهادرک

در خصوص دولت  «یدولت کارگر» یواژه یریکارگبه

چهارم بدواً با ارجاع  المللنیکه ب یوقت .است یوروش

هنوز دولت  .ش.ج.ادعا کرد که در ا یبه تروتسک

فقط از  یوجود دارد و اتحاد شورو یمنحط کارگر

را حفظ کرده  ایپرولتار یکتاتوریاز د یشکل ثیح نیا

 یاصطالح را به معنا نیها اآن بیترتنیاست، بد

صفت  نیا یبرا دید و باکامالٌ محدود آن به کار گرفتن

دولت تا به امروز  .چه دارد قائل شداز آن یترشیبار ب

برخاسته از  یدیتول یساختارها و مناسبات دورگه از

 .دفاع کرده است ینیطور عانقالب اکتبر به

 یایدولت تا به امروز از اح نیا بیترتنیبد

 یبورژواز دیجد یقدرتِ طبقه یایو اح یدارهیسرما

 تیو مالک یدیمجدد مناسبات تول یریگو شکل

 .کرده است یریجلوگ یدارهیسرما

 «یکارگر»معنا از صفت  نیفقط به ا ما

مسأله  نیا یخیتار قیعم یمعنا .میکنیاستفاده م

 یانتقال طیکه ما آن را با شرا شودیروشن م یوقت

تر شدن روشن یبرا .میکن سهیمقا گرید یکشورها

 یاگر ما به دوران .مینبز یخیمثال تار کیموضوع 
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 رانعنوان دوبه نگریسطح یکه از منظر میرجوع کن

دوران  نیشده است، ا یبندسلطنت مطلقه طبقه

دوران  نیاز اروپا همچن یبخش بزرگ یبرا شکیب

نوپا  یبورژواز تیبرآمد و تقو ه،یسرما یانباشت بدو

بوده  یهمان دوران نیا گریبوده است، به عبارت د زین

هموار کرده  ییانقالب بورژوا یراه را برااست که 

 م،یمسأله بپرداز نیبه ا یگریاما اگر از منظر د .است

و  فئودالمهین تیاشراف یبقا یاز منظر ادامه یعنی

وقت کامالٌ واضح است که سلطنت ها، آنآن ازاتیامت

فرتوت منحط را نجات داد و  یطبقه نیمطلقه ا

دو قرن بعد  یا براطبقه ر نیا اتیح یامکان ادامه

 اریکار به نحو بس نیا .از آن فراهم کرد ترشیب یوحت

که درآمد اشراف  ییجاانجام گرفت: از آن یاساده

 شد،یتر مهرچه کم شانیهانیفئودال از زم مهین

را حفظ کنند و  شانیکه بتوانند سطح زندگآن یبرا

ادامه دهند،  شانیبه زندگ شانیهابه روال عادت

درآمد طبقات  بزرگی بخش –ت مطلقه سلطن

 یو بورژواز اناناول دهق یـ در درجه گرید یاجتماع

دربار منتقل  تیو پاداش به اشراف ایـ را به شکل هدا

گفت که دولت سلطنت  توانیم بیترتنیبد .کردیم

 یخیبود که از منافع تار یفئودال مهین یمطلقه، دولت

 ریتفس گونهنیرا ااما اگر موضوع  .کردیاشراف دفاع م

 هطور کدولت از اشراف فئودال همان نیبنابرا م،یکن

ـ و  کردیباشند دفاع م خواستندیم ایبودند و 

دوازدهم بلکه  یجا نه سده نیمنظورمن در ا

شانزدهم و هفدهم است ـ عمالً حرف  یهاسده

 هیدولت برعل .برعکس است هیقض .میازده ییمعنایب

عمل کرد و  ینت وسرسختبا چنان خشو تیاشراف

قدرت آن را در اروپا درهم شکست که  یهاهیپا

تر از سرکوب کارگران آن کم یزمان یدوره مراتبهب

)البته تا  .نبود یدر اتحاد شورو یتوسط بوروکراس

 گریکدیدو دولت با  نیا یسهیکه امکان مقا ییجا

از  ینگهدار نیب یتفاوت بزرگ نیبنابرا .وجود دارد(

وجود دارد  ینیمع اجتماعی – یاقتصاد یهاساختار

مشخص  یطبقه کیبا منافع  یخیکه از منظر تار

 یمرتبط هستند، با دفاع از منافع روزمره یاجتماع

طبقه چه  نیا کهنیطبقه، بدون در نظرگرفتن ا کی

که چه  نیا ای .خود قائل است یبرا یگاهیجا

 نیو هم .در جامعه داشته باشد خواهدیم یگاهیجا

عنوان دولت به یما از اتحاد شورو فیمطلب به تعر

 یخیشده، چه از منظر تار زهیاتمنحط بورکر یکارگر

 .بخشدیاعتبار م کیو چه از منظر تئور
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آن  رشیپذ ای فیتعر نیدرک ا ن،یوجود ا با

 یارهایمشکل است که نه براساس مع یکسان یبرا

موضوع  نیمتعارف به ا یمطرح شده بلکه با درک

که  نیا عتاٌیطب یادرک ساده نیچن یبرا .ردازندپیم

 ایپرولتار یکتاتورید یگفته شود در اتحاد شورو

از  یبزرگ تیچرا که اکثر معناستیوجود دارد، ب

بلکه اساساٌ فاقد  ست،ین کتاتورینه فقط د ایپرولتار

اگر منظور از  .است یاسیهرگونه قدرت س

 یبقهط میحکومت مستق» ،«ایپرولتار یکتاتورید»

 گونهنیکشور ا نیدر ا عتاٌیاست، طب« کارگر

 ایپرولتار یکتاتوریما د یبرا .وجود ندارد یکتاتورید

و  میرمستقیغ یفقط به معنا یدر اتحاد شورو

 نیو در ا .آن وجود دارد یاجتماع یهیبرگرفته از نظر

ها آور بر سر واژهمالل یجا منظور من فقط مناقشه

و به  میرا کنار بگذار هاشهیکه کل نیاما هم .ستین

 حیتوض ترقیطور دقها را بهو آن میبپرداز اتیجزئ

و  میبپرداز یادیبه مسائل بن میتوانیم جهیدرنت میبده

ها به آن توانیم یاشهیکل که با پاسخ یمسائل بهنه 

 یدر جامعه یگاهیچه جا یبوروکراس .پاسخ داد

 یطبقه گاهیاز همان جا یبوروکراس ایدارد؟ آ یشورو

در درازمدت با چه  یمسلط برخوردار است؟ بوروکراس

کند؟  نیرا تضم ازاتشیقدرت و امت تواندیم یابزار

ابزارها استفاده  نیهممسلط هم از  یطبقه کی ایآ

 رییتغ یبرا یکارگر چه امکانات یطبقه کند؟یم

 یاقتصاد ستمیکل س دیبا ایدارد؟ آ اریدر اخت طیشرا

 ستمیاست فقط س یکه کاف نیا ایو کند  رورویرا ز

 قیعم یآمدهایهم با پبدهد آن رییقدرت را تغ

 کیخواهد بود تا  گرید یزیکه چ اش،یاقتصاد

صورت که ما موضع را به ی؟ وقتیانقالب اجتماع

قرار  لیمورد تحل ترقیتر و دقتر، خاصمشخص

بلکه برعکس  روند،ینم نیاختالف نظرها از ب م،یبده

مسأله نه  نیبنابرا .شوندیها روشن مآن یقعمفهوم وا

 ،یمبان ایها واژه ها،شهینظر برسر کلبر سر اختالف

 یجامعه ضادمت یهاجنبه رییبلکه اختالفات بر سر تغ

از  یناش یاسیس یهایریگجهیو بر سر نت یشورو

 .است هادهیپد نیا یابیارز
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 ک؟یکدام شگام،یپ ایجنبش 

 هیروس 1917انقالب  یچپ درباره یهاجدل یشناساسطوره

 کاساکُف یوْگِنیِ

 یکمال خسرو یترجمه

نهفته در آن و  یاسیس شیکوتاه در گرا ینوشته نیا تیمترجم: اهم ادداشتی
رها شدن از  یاش برابلکه در تالش ست،یبا آن ن یداستانهم ای اش،جینتا

 یروش یاآور گفتاوردهاست؛ رها شدن از تنگنو تکرار مالل هاشهیچارچوب کل
 یادههر د سوکیاز  ،یاسیو س ینظر یبست واکاواست که در بن

 یو از سو زندیسر م کیدئولوژیا یهاهیرا بر نطع آ یخیو تار یشناختجامعه
را به  یاسیس یاما امنِ، شعارها ،یمجاز یجاخوش کردن در سنگرها گرید

 .دهدیم حیترج یو انتقاد انهیو رهجو یپژوهش یهاو خطرکردن یگستاخ
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 ش،یها پاز دهه هیانقالب روس رامونیچپ پ یهاجدل

 نیاست. نخست بیرق میدو پارادا آمدیو پ رویپ

دارد  دیتأک یعمدتاً بر اوضاع و احوال دشوار میپارادا

 ریبا آن رودررو و درگ یستیالیسوس یهاکه تجربه

گام  نیدر نخست هاکیبلشو استیس جا،نیبود. ا

و احوال ناسازگار،  وضاعواکنش نسبت به ا یمثابهبه

دشمنانه  یبه فضا ه،یروس یامپراتور یماندگبه عقب

ساز آن بود، ناتوان که جنگ سبب یرساختیو به ز

 نیبدب تیروا نیدوم به ا می. پاراداشودیم یابیارز

 نیمواز میرمستقیغ هیرا همچون توجاست و آن

در  دشیو تأک داندیم هاکیبلشو یکتاتورمآبانهید

 یمثابهبه کیحزب بلکشو نیبر نبرد ب دتاًعوض عم

 «نییاز پا»[ و جنبش کسویخودخوانده ]در  شگامِیپ

نخست  می[ است. پاراداگرید ی]در سو

 نیادیبن یرا معضل هیروس یعتصن یافتگیتوسعهکم

را دوم آن میپارادا کند؛یم یتلق سمیالیسوس یبرا

 شدنزهیاز شدت مقاومت دربرابر مدرن ینشان

و  خوارراثینخست م می. پاراداداندیدارانه مهیسرما

و  هاکیهمانا بلشو ها،ستیمارکس دارراثیم

و  خوارراثیدوم م میاست؛ پارادا ها،کیمنشو

 شان،روانی( و پ«هایخلق)» هاکینارودن دارراثیم

نخست  میاست. پارادا ،یانقالب یهاستیالیهمانا سوس

 معو هواخوانش را عمدتاً در ج روانیپ

دوم، عمدتاً در  میچپ دارد؛ پارادا یهاستیالیسوس

و  ییشورا یهاستیکمون یبرخ ها،ستیآنارش انیم

 یهادر سال میپارادا نیا( Operaisten) کارگرگراها

بر  یارگذارندهینقش کامالً تأث ،یالدیم 60 یدهه

 .داشت« چپ ضداقتدارگرا»

 وهایآرش شیباشد، اما گشا یشگفت یجا دیشا

و  یشورو ریسرآمدن دوران اتحاد جماهپس از به

آن صورت  یکه درپ یاپردامنه یپژوهش یهاتیفعال

 نیدر جدل ب یاندک و کمرنگ اریبس یگرفت، رد پا

که به  یاز آثار یارینهاد. بس یبرجا میرادادو پا نیا

نگرفتند،  رارمورد توجه ق افتندیانتشار  یزبان روس

 یریگکه مسبب شکل یجا آثارو آن جانیبرعکس، ا

دوباره  یبودند، بدون هرگونه نقد و نظر هامیپارادا نیا

از  یبرخ ای( Volin 2013 :منتشر شدند )مثالً 

 ،یانتقاد یو وارس آزمونیآثار، ب نیمنتج از ا یتزها

. شدند اریاخت یسادگو آن، به نیا یاز سو

(Gietinger 2011) 

 یهااز استدالل ینوشتار برخ نیا یادامه در

دوم با عطف به آثار تازه منتشر شده،  میپارادا یمحور

 یروچیهگزارش به نی. ارندیگیقرار م یمورد وارس
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ست، بلکه نخ میپارادا یبرا یاهیهمچون دفاع دینبا

هر دو  یدر وارس یسهم یادا یمثابهتنها به دیبا

 یتجرب یهاشناخت رتوشود، چه در پ یتلق دگاهید

در  شیها پکه از دهه یتازه و چه در عطف به نقد

مورد بحث  ،یدارهیاز سرما هاکیبلشو لیانتقاد به تحل

 .و مناقشه بوده است

 زیامروز ن نیتا هم یشورو یچپ به پروژه نقد

 یاست که بنابرآن، برپا کردن احتمال یمتأثر از تصور

 شیگرا یرو در رو «نییاز پا یسمیالیسوس»

 ریپذامکان ها،کیبلشو یدم و دستگاه حزب یاقتدارگرا

 اریبس یکه کوش و تالش قشرها یسمیالیبود؛ سوس

سرکوب  یهواسطاز مردم بود، اما به یاگسترده

 ی. اما اگر نگاهفتایمدارانِ تازه امکان تحقق نقدرت

 میخواه میفکنیب افتهیبه منابع و مطالعات تازهْ انتشار

که چه  یمشروع گمانیب یانتقادها یکه با همه دید

 یوهیو چه نسبت به ش هاکیبلشو ینسبت به برنامه

شدت وجود دارد، تصور فوق به شانتیاِعمال حاکم

 .است زیدبرانگیو ترد وارنااست

( نقد به 1)تیکُهن بند لیدان 1968سال  در

از نقش حزبِ کادرها در  یستینیلن یهاافتیدر

برجسته و مؤکد  ینحورا به 1917سال  یهادادیرو

 هیانتقاد او، هم عل یهیکرد. سو یبندصورت

 هیبود و هم عل یشورو یرسم ینگارخیتار

که در آن روزگار در غرب  یسمیو مائوئ سمیتروتسک

که آن روزها  تیهن بندبود. کُ افتهی آشکار یرونق

در آسمان چپ ضداقتدارگرا  یدرخشان یستاره

از  ن،یهواداران لن یدر پاسخ به همه آمد،یشمار مبه

و  هاکیکه نقش بلشو گفتیم ،ییهر رنگ و جال

 یبا اتکا به اظهارات رهبران یرا، حت شگامیحزب پ

 قرار داد دیدمورد تر توانیم ،یو تروتسک نیمانند لن

(Cohn-Bendit 1968  226صفحات  .)به بعد

علت شکست  یستینیلن افتیروان دردنباله کهیدرحال

 یو نه در حزب یرهبر یمجارستان را در خطاها امیق

 تیکُهن بند کردند،یو مشروع جستجو م شگامیپ

 جهینت نیبه ا 1917در سال  کیحزب بلشو یدرباره

را  ییجنبش بدون رهبر آغاز شد و راستا» :دیرس

جا، )همان« بود یرهبر یگرفت که خالف راستا شیپ

 (.228ص 

برپا  «یانقالب یهاتوده» یختگیخودانگ

 نیادیبن یهااسطوره نیتراز مهم یکی یدارنده

ور شدن است؛ و شعله 1917بعد از  کالیراد یهاچپ

 1960 ی]در دهه یگستر جنبش اعتراضجهان

 ییرویناسطوره با  نیو قوام ا ی[ به استواریالدیم
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 یوراها، پژوهش نیترتازه جیرساند. نتا یاریفراوان 

را  تیتز کُهن بند ،یاسیس یهایریگها و جبههجبهه

 یِ هنگام تبلور آرمانهم جینتا نی. اما اکنندیم دییتأ

 .سازندیفاش م زیرا ن ختهیجنبش خودانگ

 بولداکف ریمینمونه والد عنوانبه

(Wladimir Buldakow )با  گزیف و اورالندو

 شیپقدرها هم آن هاکیتز که بلشو نیاز ا متیعز

 یاز سو ترشیانقالب نبودند، بلکه خود ب یبرنده

در مطالعات  شدند،یرانده م شیبه پ یانقالب ییایپو

که  کنندیم میرا ترس یاز قهر انقالب یاندازخود چشم

اغلب  «نییاز پا» یقهر انقالب دهدیآشکارا نشان م

 یهر مقررات و اقدامات دولت بود. تصادففراتر از ق

مراتب به هیفور یختهیکه روال انقالب خودانگ ستین

شده در  دهیو تدارک د یطراح یاز سرنگون ترنیخون

 و Buldakow 1997 به دیاکتبر بود )نگاه کن

Figes 1998 ) و لگدکوب کردن  کشتنافراط در

 یهایژگیکه از و ابان،یو محکمه در خ حکمیها، بآدم

 .بود، در اکتبر هرگز رخ نداد 1917 یهیآشکار فور

و  رشیبا پذ هاکیکه بلشو تیواقع نیهم تنها

 یانقالب یهاستیالیسوس یاز آنِ خود کردن خواسته

قدرت اربابان به دهقانان به نیزم یواگذار یبرا

 یحزب یرابطه یدرباره یارینکات بس یایگو دند،یرس

که  ییهابا توده دانستیم شگامیاست که خود را پ

دولت موقت در  طها بود. سقوآن یروشیظاهراً پ

 یرو« و صلح نیزم»شعار  ینخست تحت لوا یوهله

 یادهیچیناروشن و پ میشعار برخالف مفاه نیداد. ا

همگان قابل فهم بود و  یبرا «سمیالیسوس»مثل 

داللت داشت که  ییهاکه بر خواستآن بیغر

اربابان از  نیبودند. زم افتهیق تحق شیشاپیپ شیکماب

دهقانان تصاحب شده  یسواز  1917همان تابستان 

ارتش را شتاب  یفروپاش ت،یواقع نیبود و هم

 نیاز ا( Karsch 2006:  86. )دیبخش یترشیب

 میخود سرآخر به تقس یهابا فرمان هاکیمنظر، بلشو

دادند  تیصورت گرفته بود، قانون شیشاپیکه پ نیزم

را در جنگ درخواست کردند آن ریدرگ یهافو از طر

متناقض قرار  یتیدر وضع هاکیلشودهند. ب انیپا

ها توده یبانیها از پشتدرست است که آن :داشتند

که با اهداف  ییهاخاطر خواستهبرخوردار شدند، اما به

 یوندیتنها ارتباط و پ هاکیخود بلشو یواقع

ن به جنگ، داد انیپا یداشت. خواسته میرمستقیغ

نبود. درواقع  یستیالیاصالتاً سوس یاخواسته

 یهاستیالیو سوس یروس یهابرالیل یدندگکی

 ه،یجنگ پس از انقالب فور یادامه یبرا روانهیم
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 یهاخسته از جنگ را به دامان چپ یهاتوده

خواسته، تنها  نی. تحقق ادیراند و رمان کالیراد

قدرت بود؛  دیدصاحبان ج اریمشروط در اخت ینحوبه

 یهاروابط با طرف یبعد انیگونه که جرهمان را،یز

ـ برخالف  یاسیس یهایجنگ نشان داد، دشمن

نبودند.  ریپذجانبه اتمام کیصورت ـ به هایدوست

به دهقانان در تضاد  نیزم یواگذار یخواسته

قرار  تینسبت به مالک یستیبا نقد مارکس میمستق

تن و سامان دادن به انداز برپاداشداشت و چشم

 .کردیم رممکنیاقتصادِ بابرنامه را غ

 ینحوزمان بهکه تا آن هاکیبلشو

 ،یستیمارکس یهیبر ضرورت رواج نظر ریناپذیخستگ

 دیتأک یو آموزش کادرها و شناخت علم تیترب

مند بهره یشتابان یاسیداشتند، از اقبال و رونق س

بودند  ییاهانسان ونیاش را مدشدند که بخش عمده

 تند،نداش یاطالع هاکیبلشو اتیو نظر هالیکه از تحل

 .ها موافق و همراه باشندبا آن کهنیچه رسد به ا

که  کندیپرسش را طرح م نینکته طبعاً ا نیا

 شیشاپیمردم پ یگسترده یهاهیها و النزد توده ایآ

مستقل و  سم،یالیاز سوس ژهیو و ادیخودبن یدرک

 گریعبارت دبه ای یستیبلشو یهاافتیمتفاوت از در

 تینه؟ از نظر کُهن بند ایوجود داشت  یستیمارکس

پاسخ  تیقاطعبا صراحت و  توانیپرسش را م نیا

 یبه آگاه نکیها بودند که اتوده نیا» :داد

« ب.بودند، نه حز افتهی« ارتقا» یستیالیسوس

(Cohn-Bendit 1968:  234) 

و  شگامیپ نیکشاکش ب طیشرا نیا تحت

اجتناب بود. قابل توجه است که  رقابلیغ ش،یهاتوده

نه  1917احکام اعدام بعد از اکتبر  نینخست یاجرا

بلکه  ،یظاهر ای یواقع ونیمجازات ضدانقالب یبرا

بود. در  تکارانیمجازات دزدان و بزهکاران و جنا یبرا

در شهر  عاوضا ی، شاخصه1917همان ماه دسامبر 

 ابان،یآشکار در کوچه و خ یهایپتروگراد بزهکار

مشروبات  یهاو مغازه ییمواد غذا یهجوم به انبارها

و  حکمیها، بها و کشتن آدمو غارت آن یالکل

 بود زدهجانیه یهادست تودهمحاکمه به

(Buldakow1997:  224f .)از  شیها پمدت

ل شود، یتبد یجد یکه ضدانقالب مسلح به معضلآن

 هیعل یدیت شددست به اقداما دیدولت جد

که قدرت بطور ها زد. پس از آنگران مغازهچپاول

ها و در دست شوراها قرار گرفت، هجوم یرسم

اعتراض  یمثابهنه به گرینان د یدستبردها به انبارها

 ی]سابوتاژ[ تلق یکارشکن یبلکه به منزله ،یاجتماع
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کم و کاست  پُر «یآگاه(. »Lenov 2013) شدیم

ضد »در رفتار  نکیکه ا وز،ریشدگانِ دسرکوب

تر از مقاومت خطرناک یحت افت،ییتبارز م «یاجتماع

 .آمدینظر مبه روزیگران دسرکوب

نخست در بهار  زاتیتما نیابعاد کامل ا اما

پرسش طرح  نیکه ا یزمان یعنیآشکار شد،  1918

قرار است چه  هیدر روس یستیالیشد که اقتصاد سوس

قادر بودند در  یسختبه هاکیو چگونه باشد؟ بلشو

به دهقانان عرضه کنند.  یزیچ ییمواد غذا یاِزا

آشکار شد که تصورات دهقانان از  بروبرگردیب نیبنابرا

 یاجتماع یسراسر یزیربا برنامه سمیالیسوس

 یطرح و نقشه کهیسازگار است؛ درحال یدشواربه

متحد  هیعل یمقررات اجبار یاز اجرا ،یکیبلشو

 .نداشت ییاِبا نشیشیپ

که هر دو  آمدینظر مبه نیحال چن نیدرع

 سمیالیباورند که از سوس نیکشاکش برا نیطرفِ ا

. دهقانان درواقع از کنندیدربرابر ضدانقالب دفاع م

و از محصول  نیمالک، از زم کی دید یهیمنظر و زاو

دولت  کردند؛یدفاع م گانهیکار خود دربرابر تهاجم ب

که محصوالت  خواستیها مز آننام انقالب ابه دیجد

که قادر باشد در کارشان را به دولت بدهند، بدون آن

 یریعالوه تعاببه دهقانان عرضه کند. به یزیچ شیاِزا

 نیخاک و زم« کردن یمل» ای« کردن یاجتماع»مثل 

. شدیم لیمختلف تأو یهاوهیاز همان ابتدا هم به ش

(Smelev 2002 )مالکان  یهانیزم دیبا کهنیدر ا

چپ در  یروهاین یها غصب کرد، همهرا از آن زرگب

حاکم  ییجاداستان بودند. افتراق عمدتاً آنهم هیروس

 یبه چه کس دیغصب شده، با نکیا نِیزم نیبود که ا

تک روستا، به تک یبه جمع اشتراک :تعلق داشته باشد

ها، به دولت، طور جداگانه، به کموندهقانان به

شده  دیصاحبش خلع  ازکه  ینیزم ایآ ک؟یکدام

 ییهادهقان فیبه رهن داده شود؟ تکل تواندیم

 نیسبب اصالحات استولپو به یکه در پ ستیچ

(Stolpin-Reform )[یاصالحات دوران تزار  ]ـ م

 یمجتمع اشتراک( Obschtschina) نایاز اوبشچ

و  ییبه تنها نکیم[ خارج شده و ادر روستا ـ یسنت

بودند؟ بعالوه،  وکارتمشغول کشطور مستقل به

رواج نداشت.  هیدر سراسر روس وجهچیهبه نایاوبشچ

 زین 1918در آغاز سال  یو حت 1917در سال 

 زدندینم یحرف هانیزم کردنیاز دولت هاکیبلشو

 نیزم»مشخص تحقق شعار  یوهیجا(. بر سر ش)همان

 تا آن یحاکم بود، حت یداستان، افتراق و ناهم«و صلح

 به کشاکش 1918افتراق در بهار  نیا کهاندازه 
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 نی. ادیو دهقانان انجام هاکیبلشو نیمسلحانه ب

 تیهو یعامل زیامروز ن نیتا هم یکشاکش حت

 .هاستگوناگون چپ یهاونیبخشنده به فراکس

 1917تصرف قدرت در اکتبر  یقیحق یبها

نخست  هاکیبود که بلشو یباالتر از مقدار اریبس

 پاولوچنکو یگونه که سرگئرا داشتند. همان انتظارش

(Sergej Pavljucenko 1970: 150 ) نشان

 1918سال  یمهین نیدر نخست هاکیبلشو دهد،یم

دهقانان  را از دست دادند، بلکه  یبانیتنها پشتنه

سرخ  یکه وابستگان گاردها دیرس ییجاکار به یحت

 هیمناطق آماده بودند عل یدر شهرها و برخ

 .بجنگند هاکیوبلش

 زیسرکوب قهرآم سندگانیاز نو یبرخ نزد

است هم  یاعتراضات کارگران و دهقانان گواه آشکار

و هم توان  هاکیبلشو یستیالیسرشت ضدسوس یبرا

از  یاریآن اعتراضات. بس بخشییرها یو بالقوگ

 نیتا هم یحت ت،یآوا با کُهن بندهم سندگان،ینو

 یروین یکارخانه نوع یاهتهیامروز در شوراها و در کم

کادرها  یشده ساالرانهوانیچپ دربرابر حزب د لیبد

 Cohn-Bendit 1997: به دی)نگاه کن نندیبیم

از  .(Danyluk 2012 :به بعد و 240از صفحات 

 یمثابهو صرفاً به شهیفوق هم یمنظر، نهادها نیا

 شوند،یم یابیارز یکارگر تیجمع سمیکالیراد انیب

 یقابل اعتماد یهاژوهشفاصله پ نیدر ا کهحال آن

 یبرا ییهااز نمونه یصورت گرفته است که حاک

 ییبورژوا یروهاینهادها با ن نیسازش ا یآمادگ

آن  دید دانیها از منمونه نیا یهستند، ول

 :به دیاند )مثالً نگاه کنمانده رونیب سندگانینو

Badcock 2007 )سرانه و سخت یجستجو

 هاکیدربرابر بلشو پچ یلیبد افتنی یمتعصبانه برا

. شودینم یاسیس یصرفاً شامل حال احزاب و نهادها

 یهااغلب با انتزاع از خواست نییمقاومت از پا

اعالم  ییدهندگان رها دیعنوان نوافراد به یاسیس

فوق در  شیگرا سندگانِیاز نو یاری. بسشودیم

کردن  زهیاز انواع مدرن یکی تاًینها هاکیبلشو

جماعت  هیکه خود را عل نندیبیم را دارانههیرماس

 «نایاوبشچ)» هیروس یروستاها یبستهو هم یاشتراک

 عیو وس یانقالب یهاتوده» هیعل یعنی(، «ریم» ای

بر  «شانطلبانهیو برابر یاشتراک یهاارزش»و « مردم

 Das Ende :به دینشانده است )مثالً نگاه کن یکرس

des sowjetischen Entwicklungsmodelle 

 ی شوروی[؛های توسعهپایان مدل] 9-27 :1992

Damé 2013; Hartmann 2016 .)تیواقع نیا 
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 یاِعمال قهر و کنترل «یجنگ سمیکمون»که در دوران 

 سندگانیصورت گرفت، در چشم نو دیو شد یسراسر

که  دارانه،هیکردن سرما زهیاست از مدرن یافوق نمونه

از  تاًیخودش را داشت، اما نهاخاص  یهایژگیالبته و

 نینبود )در مورد ا زیمتما دارانههیسرما یمدل اقتصاد

 ,Van der Linden 1993 :به دیانتقاد نگاه کن

158f .)با  یانجیمیب یوندیکه پ هاافتیدر نیا

عناصر اقتصاد  سوکیدارند از  یکینارودن یهاافتیدر

 شیشاپیروستا پ یبازار را که در جماعت اشتراک

فعال شرکت در  نیدهقانان را به عامل ووجود داشت 

 رندیگیم دهیسرسختانه ناد کردیدادوستد مبدل م

(Christoforov 2016)از اهداف  گر،ید ی؛ از سو

 یهاو مدل هاستیاز جانب بلشو دیگوناگون تول

 .کنندیبر بازار انتزاع م یمبتن یِاقتصاد

پرسش که درک دهقانانِ کوشا در راه  نیا

شان ظاهراً سر راه که تنها مانعِ سم،یالیسوس

بود، با مشارکت  یو حزب یدولت یبوروکراس

 یسازگار است، پرسش اهیس یوارشان در بازارهاتوده

 یپاسخ یسختفوق به یهینظر ندگانیاست که نما

در دوران  اهیآن دارند )در مورد بازار س یبرا

 Davydov :به دینگاه کن «یجنگ سمینکمو»

که  کندیتز را عنوان م نیا هیدام میواد( 2007

بستان بده»جماعت دهقانان نه به تجارت، بلکه به 

عالقمند بودند، اما اعتراف « محصوالت میمستق

 یبه پول، از تورم ناش یعالقگیب نیکه ا کندیم

 (;Damé 2013 59) شدیم

با دهقانان داشتند بر  هاکیکه بلشو یمشکالت

افراد،  نیا یبا دشمنان و رقبا نانیروستانش یرابطه

 یمل یهاو چه با جنبش دیسف انیچه با ارتش

داشت.  یاکننده نییتع ریتأث گریگوناگون د

نبود  یگرید یچاره یوقت توانستندیم نانیروستانش

از  لمجان سا یشتیمع یبا توسل به اقتصاد ساده

امکان را  نیمردم کشور ا یهیدر ببرند اما بقمهلکه به

 ریدر شهرها ناگز یاسیقدرت س رونیشتند. از همندا

 هیعل زیآمو قهر یلیزود به اقدامات تحم ای ریبود د

 یاعضا یتهیکم بیترت نیروستا متوسل شود. به هم

 یطرهیکه تحت س زیمجلس مؤسسان )کوموچ( ن

 زییبود، در پا یانقالب یهاستیالیجناح راست سوس

غله را  یآورمععمالً تجارت نان را ممنوع و ج 1918

 نیا یجهینت(. Kondrasin 2009: 95) کرد یجار

 نیطرف یهمه هیروستا عل شماریب یهااقدام شورش

 ینامهیهمانند زندگ یاجنگ بود. مطالعات تازه

 یدرباره( Felix Schnell 2012) شنل کسیفل

که آنتون  یامجموعه ای نیدر اوکرا یرزم یاهگروه
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 یدرباره( Anton Posodskij 2014) یپوسادسک

که  یجنگ اول جهان یسربازان بازنشسته لیتبد

 ،یداشتند به فرماندهان جنگ داخل یدهقان یشهیر

و  یسازآرمان هیعل یمنتشر کرده است، همه گواهان

 نگج انیدر جر« قدرت سوم»مند جلوه دادنِ شکوه

و چپاول شهرها مالزمان  دنیآتش کش. بهاندیداخل

 یها بودند. جماعات اشتراکرششو نیا یمیدا

 شیخو نیخود را مالک مشترک زم ییروستا

در شهرها  یو سراسر آماده بودند از قحط دانستندیم

 .استفاده کنند

 یجنگ سمیکارگران در دوران کمون مقاومت

خود جلب گران را بهتوجه پژوهش شیاز پ شیب زین

 یچوراکُف درباره یتریمید یهای. بررسکندیم

 [Fabzawkomy] یفابزاکوم») کارخانه یهاتهیکم

 کاهایسند بیها، که هم رقارگان نیا دهدینشان م( 

 شدنیولتاز د شیبودند پ ریبودند و هم شوراها، ناگز

 مبارزه کنند یدولت یهاکمک افتیدر یبرا عیصنا

(Curakov 2004; 2005 .)به  هاکیبلشو یرهبر

چراغ  یروادار» ها را بهمظنون بود و آن هاتهیکم نیا

داران و با بنگاه یدست( و هم2)«شیخو یبه خانه

. چوراکُف، سراسر با کردیمتهم م عیصاحبان صنا

 یایاسیفعاالن س نیب ،یکیودننار میاز پارادا یرویپ

بزرگ در  یکاهایبا سند یاسیس دیکه در دوران تبع

که از  یآشنا شده بودند و کسان یصنعت یکشورها

روستا  یتج از جماعت اشتراکمن یمدل همبستگ

و  یسراسر یهاو با سازمان کردندیم یهوادار

تضاد و تعارض  یمخالف بودند، نوع یاکارخانهماوراء

صدور جواز  تیکارخانه که مسئول یهاتهیکم. ندیبیم

عهده را به انییورود نانِ مبادله شده با روستا یبرا

 «میستقم یمبادله»ها در سازمان نیترداشتند، مهم

 یایپرولتار یجنگ سمیبا روستا بودند. در دوران کمون

و  یرقانونیغ یِاپایمشارکت در معامالت پا یصنعت

 یاریو بس هاکیبلشو یرهبررا آغاز کرد.  یقانونمهین

ها نه تنها از زوال انضباط از شاهدان معاصر آن

 یندهیفزا دنیها، بلکه از لغزدر کارخانه یکارگر

 شکوه و انتقاد دارند ،یکارهکارگران به بز

(Buldakov 2012: 206ff )یهاجمع یحت 

 ای]غله[،  یآورجمع یکارگران برا یدهیبرگز

ها در قاچاق و (Prodotrjady« )یادیپرودتر»

 Dayadov) کنندیمشارکت م ییمواد غذا یمبادله

2014:  332f .)نیتراز غالب یکیدوران،  نیدر ا 

ن از خدمت در ارتش سرخ، فرار سربازا یبرا لیدال

(. Levsin 2011) بود یزندگ نیاوضاع خراب تأم

معاش  نیدر اوضاع تأم یدور باطل «یجنگ سمیکمون»
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مستمر و  یزیربرنامه اهیبازار س :آورد دیمردم پد

که  ینیمقررات و مواز کرد،یم رممکنیمتداوم را غ

موج  شدندیمبارزه با بازارها وضع و اتخاذ م یبرا

و اغلب همان  آوردیم دیرا پد یتیاز نارضا یاتازه

که  کردیم یکاررا مبتال به فساد و خالف یکسان

بودند.  نیمقررات و مواز نیا یمسئول اجرا ماًیمستق

 یپا ریز اهیتحمل و تن در دادن ناخواسته به بازار س

 یرا خال یشورو نینظم نو یطلبانهیبرابر یادعاها

که در شهرها خواستار  یاگرسنهمهی. انسان نکردیم

مواد  یمجاز کردن تجارت آزاد بود، با فقدان عرضه

خودش  یروبرو بود؛ اما معضل پرداخت تقاضا ییغذا

از  یراه حل شود، از راه دزد کیاز  فقط توانستیم

 یقابل مصرف برا یهایساختن کاردست ایکارخانه 

 تیساعات کار. جمع یدر ط گرانیمبادله با د

 نیزم یاقطعه تیمالک یبرا شیآرزو که ییروستا

 یزیتما یکار اضاف ایاستثمار  نیبرآورده شده بود، ب

از  یبداند چه کس خواستیقائل نبود. روستا نم

را طلب  اشییشهرها، و چرا، مواد غذا ساکنان

 دیدیخود را م یخیاو تنها بخت و اقبال تار کند؛یم

 یهیبه بق طشیکردن شرا کتهیکه به او مجال د

 یدولت یهامتیکه ق ی. زماندادیجامعه را م یاعضا

وضع، هرچه  نیا آمدی. پکاشتیتر مبودند، کم نییپا

بود. در مقابل،  ییمواد غذا یِتر شدنِ موجودکم

به  یگرید ازاتیامت یبا اعطا دیدهقانان با یوفادار

کار  یدر باره یریگمی. تصمشدیم یداریآنان خر

 میتقس یخود موکول به نوع ینوبهکه به ،یاجتماع

 یهاشد. در ماه رممکنیاست، عمالً غ یکار اجتماع

از اعتراضات  یاموج تازه 1918مه و ژوئن سال 

نقاط تحت عنوان  یکه در برخ گرفتپا  یکارگر

کارگران(  نی)معتمد« کارگران ندگانینما»جنبش 

 یجنبش اعتراض نیبود. در مطالبات ا افتهیسازمان 

را  یانتقاد توانیم یسختبه ها،کیوخطاب به بلش

ها طرح شده باشد. آن کالیکه از موضع چپ راد افتی

خود  یزندگ نیدر واکنش نسبت به اوضاع خراب تأم

ازجمله خواستار استقرار مجدد مجلس مؤسسان 

ها منحل شده بود؛ آن یینام قدرت شورابودند که به

 ییمواد غذا ین0کوپ میدر انتقاد به نظام تقس

 یبازار در برخ سمیمکان یخواستار آزاد کردن دوباره

 (.Pavlov 2002) مناطق بودند

 هیمقاومت کارگران عل یهاتیموفق نیتربزرگ

در دوران  یبود که کار صنعت یدر مناطق هاکیبلشو

در قالب  ینیمع ازاتیدر آن مناطق امت یتزار

داشت؛ مثاًل  یاجتماع نیباالتر و مقررات تأم یمزدها

 شوسکیا یسازاسلحه یهاکارخانهدر 
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(Ischewsk) ،ها کل تفنگ سومکی کهییجا یعنی

منطقه اعتراضات  نی. در اشدیم دیتول هیروسدر 

مسلحانه  یبه شورش 1918کارگران در ماه اوت 

ها شورش باال گرفتن تنش نیا ینهیزمشی. پدیانجام

بود  سوکیدر محل از  میو مق یمیکارگران قد نیب

بودند و کارگران  یامالک خانه و باغچه شانیخکه بر

بودند  دهیراه رس ازکه تازه  یتر ماهرمهاجرِ کم دیجد

ها را با آن ازاتشانیحاضر نبودند امت یمیو کارگران قد

 ستیالیدار احزاب سوسطرف هایمیکنند. قد میتقس

و  هاکیدار بلشوطرف هایدیبودند و جد روانهیم

ـ  یانقالب ستیالیسوس( Maximalisten) ونیافراط

 یانقالب یهاستیالیاز سوس کالیانشعاب چپ راد کی

 لیخود تبد یرا به مقر اصل شوسکیا نیـ که پس از ا

 یهاخانه دیکوش ونیو افراط هاکیکردند. اتحاد بلشو

 اریکند و در اخت «یاجتماع»را  یمیساکنان قد

اما خود، که عمدتاً ساکن کپرها بود، بگذارد.  انیحام

دو بار انتخابات  ونیو افراط هاکیکه بلشوپس از آن

 یهاستیالیبا سوس ترا در رقاب یمحل یشوراها

باختند به ابزار سرکوب دست بردند و شورا را  روانهیم

 زیرا لبر گرانیصبر د یاقدام کاسه نیمنحل کردند. ا

 کی باًیتقر تیبا جمع یاگران، منطقهکرد. شورش

ه کنترل خود درآوردند. اما مدافعان نفر را ب ونیلیم

 یرهبر یشوراها در مقابله با ادعا یشوسکیا

ضدانقالب  یزود خود را در جبهه یلیخ هاکیشوبل

ـ نخست  «دیسف یهادولت»ها . آنافتندیباز «دیسف»

مجلس مؤسسان )کوموچ( که تحت  یاعضا یتهیکم

قرار داشت؛ سپس  یانقالب یهاستیالیسوس یرهبر

و ( Ufim) میاوف یفرماندار یهابرالیلـبورژوا

 تیرسمهکولچاک ـ را ب رالیآدم یسرانجام فرمانده

ها اسلحه و مهمات رساندند؛ شناختند و به آن

 هیعل انیشورش یِنفر 25000زمان ارتِش هم

. تا ماه نوامبر دیجنگیپرچم سرخ م ریز هاکیبلشو

منطقه را تحت کنترل داشتند،  نیا انیشورش 1918

 دیسف یکردند و به سربازها هیرا تخل شوسکیسپس ا

 کهنیا جالب(. Feldman 2012) وستندیکولچاک پ

شد به  ریناگز انیشورش یکار، دولت محل انیدر پا

 :متوسل شود هاکیهمانند مقررات بلشو یمقررات

پرداخت نشده در  یِاضاف یهافتیش ،یاجبار جیبس

. ثابت یهامتیبه ق ییها، عوارض مواد غذاکارخانه

(Curakov 2007:  202f) 

 یهیاعتراضات کارگران و دهقانان روس خیتار

 یهاکه گروه یکه تصورات دهدینشان م یشورو

 «سمیالیسوس»از  گریکدیدر جنگ و مبارزه با  ریدرگ

و  یداشتند تا چه اندازه متناقض بود. کارگران اعتصاب
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 «چپ» یهیاز زاو یندرت نقدگر بهدهقانان شورش

 باًیتقر راضاتاعت نیداشتند. ا یکیبلشو استیبه س

و مالکان بزرگ  دارانهیبازگشت سرما هیعل شهیهم

فروش در بازارها، چه  یبرا دیبودند، اما در تول نیزم

 نیترگران و اصناف و چه دهقانان، کوچکصنعت

که  هاکی. بلشودندیدینم سمیالیبا سوس یتناقض

بازارها شوند تا  نیامانع  لهیبه هر وس دندیکوشیم

 ریگهمه یهاتینتوانستند از فعال یلجنگ داخ انیپا

 رونیعمل آورند. از همممانعت به اهیس یدر بازارها

 ایمثل دتلف هارتمن  یسندگانیکه نو ستیروشن ن

 نیاز کجا به ا( Vadim Damier) هیدام میواد

 یاز همان آغاز برا هاکیکه بلشو رسندیم جهینت

 متمقاو یول کردند،یمبارزه م یدولت یدارهیسرما

اصالتاً  یاندازچشم نفسهیکارگران و دهقانان ف

 Hartmann 2016) داشت یو انقالب یاجتماع

 شی( تنها گرا2016نزد هارتمن )( Damé 2013؛

 یگواه راستا سمیلوریبه ت هاکیمثبت بلشو

 یاو مدع کهیهاست، درحالآن یپروژه یدارانههیسرما

 «یاخالقاقتصاد »مرموز از  ید دهقانان نوعاست نز

در شهرها نرخ  یگرسنگ کهنیکشف کرده است. ا

 یمبادله»و  رساند،یرا به اوج م ییمواد غذا یمبادله

در  کرد،یسودآور م اریدهقانان بس یرا برا «میمستق

. در شودیگرفته م دهینگرش کامالً ناد یوهیش نیا

از  یاریر بسد «یجنگ سمیکمون»دوران  انیپا

تا با  شدندیم دیناپد هیاثاث واسباب  یشهر یهاخانه

 ;Ball 1990: 88 :به دینان معاوضه شوند )نگاه کن

Buldakov 2012:  238 .)ها آن صورتنیا ریدرغ

پس از آن مواد  یهادر سال توانستندیچطور م

بخرند؟ نگاه  «ستیالیسوس»خود را از دهقانان  ییغذا

به هر حرکت و  سندگانینو گونهنیا یگرانهشیستا

که  ندیبیرا م یعمدتاً همان «نییپا»از  یزشینگا

بر ]حزب[  یمبتن افتی. انتقاد از طرح و دردیجویم

 جهینت نیو به ا شودیساده وارونه م یلیخ گامشیپ

 یرا درباره زیهمه چ شیشاپیها پکه توده بردیراه م

رساندن  یبرا روشنفکران یهاو تالش دانندیجامعه م

به  تاًیها، نهابه آن «رونیب»از  شانینظر یهاافتیدر

ها و توده لیتوان مقاومت اص یوپابستن دست

 .آن راه خواهد برد یسازکاذب

معضالت  ها،یشناسبیآس گونهنیا سرانجام،

. کندیخودشان را هم آشکار م یدستگاه مفهوم

 یپس از همه» :( متقاعد است که2016هارتمن )

اکتبر »که با  یندیگفت که فرآ توانیم هایبررس

در  یانیجر شیجز نما ستین یزیآغاز شد، چ« سرخ

در راه  یستیلوری/تیستیفورد یتهاجم جهان فیکل ط
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اگر «. و مصرف انبوه دیبر تول یمبتن یاجامعه ساختن

مصرف را  نیکه ا یانبوه دیصرفاً مصرف انبوه و تول

روابط  تیجودمو یبرا ینشان کند،یممکن م

اهداف  نیب یزیگاه هر تماباشد، آن دارانههیسرما

 دیدر اقتصاد با برنامه ناپد دیدر بازار و تول دیتول

نکته که اقتصاد  نیص ایخواهد شد. هرچه باشد، تشخ

با  یواقعاً موجود نوع شورو سمیالیدر جوامع سوس

 تیدارد، هرچند که واقع یتفاوت ماهو یدارهیسرما

 زانیم کیجا به و چه آن جانیار، چه اک یروزمره

جوامع  نیاز ا یدارجانب یدشوار باشد، به معنا

 ینشان دیخودکار در تول یهانقاله. وجود تسمهستین

 یدرباره یزیو شدت کار، اما چ یسخت یرااست ب

و  رد،یگیصورت م لیوسا نیکه به کمک ا یدیتول

 یبرا یانامک کهنی. همدیگوینم دیتول نیا یآمدهایپ

وجود  دیآهنگ تولضرب یدرباره یریگمیتصم

 یدارانههیسرما تیهو یبرا یکاف یلینداشته باشد، دل

و مفهوم  الح. اگر قرار است اصطستین دیتول یوهیش

باشد و نه فقط  یلیتحل یامقوله «یدارهیسرما»

 تیواقع دیگاه باو مشمئزکننده، آن بانهیاد یاواژه

سطح  ای« ]سطح خُرد»نها در کار نه ت یروزمره

 زیسطح ماکرو[ ن ای« ]سطح کالن»[، بلکه در کرویم

تازه را از نظر دور  یاهداف دولت و نظام اقتصاد

 .ندارد

آنچه  ینکات و با همه نیا یهمه یمالحظه با

در  یکیاعتراضات ضدبلشو یهاخواست یامروز درباره

 «یجنگ سمیکمون»و در دوران  یشورو یهیروس

و کردار و  هاکیبه بلشو یهر نقد جد م،یدانیم

 یانتقاد یو واکاو یبررس تواندیگفتارشان، نم

 یدهقانو  یمخالفان و معارضان پرولتر یهابرنامه

ها مانع از خواست نیها را کنار بگذارد. تناقضات اآن

 گاهیمخالفان را در جا نیا میآن است که بتوان

قرار  یجتماعانقالب ا «یقیحق نیحامل»شکوهمند 

 .میده

 یهاو گروه هاکیبلشو نیاختالفات ب کهنیا در

ها را به قدرت آن 1917که در اکتبر  یایاجتماع

قدرت  یصعودشان را به قله گریعبارت دبه ایرساندند 

فراوان باال گرفت،  یبا شتاب رفتند،یبا تساهل پذ

از  هاکیتصور بلشو 1918. در سال ستین یگمان

که  یبنا به درک را یستیالیسوس ریها سشورا کهنیا

از آن داشتند، ضمانت خواهد کرد، با  هاکیبلشو

طرح  نیسال، ا نیدر ا :شکست روبرو شد. بدتر از آن

شوراها که  یاختصاص یو تصور که سرشت طبقات
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انتخاب کردن و  یطبقات تحت ستم را به حق رأ

 یبرا یکاف ینیتضم کرد،یانتخاب شدن مجهز م

است،  یارتجاع یهاشیاز بازگشت گرا یریجلوگ

و اگر، سراسر شکست خورد. در شوراها  امایب

سربرآوردند که خواستار بازگشت به ُمدل  ییصداها

 امیبودند. ق یو آزاد گذاشتن تجارت خصوص یپارلمان

 ینبود. در باکو و در ماورا ییاستثنا یمورد شوسک،یا

 ییِ شورا یهاخزر )ترکمنستان امروز( دولت

شکل گرفته  1918سال  ستانکه در تاب یکیدبلشوض

 یروهایبه اتحاد ن یکوتاه اریبودند، در مدت بس

آنتانت[ و به  یمخاصم در جنگ ]جبهه یکشورها

 Suny 1972;  Kosakov) وستندیپ دهایسف

که خود را از  ییشوراها گر،یعبارت دبه(. 2014

آزاد کرده بودند، عماًل  هاکیکنترل بلشو یطهیح

 .از دست دادند نهضع قدرت را داوطلبامو

 یجنگ ،یجنگ داخل ها،کیبلشو افتیبه در بنا

زود آشکار شد که تعلق به  یلیبود. اما خ یطبقات

 یبرا یقطع یضمانت وجهچیهطبقاتِ استثمارشده به

که  ییایو پرولتار ستیطرفدار انقالب ن یاسیموضع س

 تیعاعالم شده بود، در واق یانقالب یهمچون سوژه

چه آن کهنیبه ا فاش را عوض کرد. اعترابارها جبهه

اعالم شده بود  «ایپرولتار یکتاتورید» یمثابهبه

بر  روزیشدگانِ دسرکوب یکتاتورید وجهچیهبه

 هینبود، بلکه مکرراً عل نیشیکنندگانِ پسرکوب

ناقص دارند ـ  «یآگاه»ـ که  اش«یبرادران طبقات»

 یآسان نبود. سرگئ هاکیبلشو یعمل کرد، برا

 ;1997و  Porsneva 2013 زیپاولوچنکوف )ن

149f )از کارگران خواستار  یکه برخ دهدینشان م

که در  لیدل نیهم به ابودند، آن دهایصلح با سف

که  استیهم، از جمله پرولتار دهایسف یجبهه

 .جنگدیم

قدرت  1918در سال  هاکیبلشو کهنیا

سود قدرت حزب د، بهرا که خود مبلغش بودن ییشورا

آگاهانه  ینبود بر محاسبه یخود منحل کردند، مبتن

حاضر و آماده  1917از اکتبر  شیکه پ یاو عامدانه

 یهایبود از سرخوردگ یموجود بوده باشد، بلکه ناش

حزب و  نیب یانتظار در رابطه رقابلیمتقابل و غ

با  کهآنیقدرت رساند، برا به هاکیکه بلشو یاطبقه

اشتراک « و صلح نیزم»شعار  یها، وراآن یبرنامه

ذات  یدرباره ینظر داشته باشد. اختالفات نظر

 یعمل ییزود معنا یلیخ سمیالیو سوس یدارهیسرما

شدن  نیکه گناه خون ستین یاو کار ساده افتند؛ی

« حزب کادرها»به گردن تالش  هاحل تعارضات را تن

ادعا  نیا یبرا گذاشت. یبه وضوح نظر یابیدست یبرا
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و متخصصان وفادار  یکه کارگزاران حزب یازاتیکه امت

دست آوردند، به یجنگ داخل انیبه حزب در جر

 یبود، اسناد و شواهد معتبر هاکیبلشو یهدف واقع

مانند هارتمن  یسندگانیهرچند که نو ست،یموجود ن

 Hartmann 2016) اندآن یکماکان مدع هیدام و

 (.Damé 2013؛

 یاریبس یاز سو شانیکه فروپاش ییشوراها

 یسمیالیسوس یعلت ناکام یمثابهمنتقدان چپ به

، هم (Pirani 2008) شودیم یتلق« بهتر ینحوبه»

دولت نداشتند.  ایبازار  یورا یلیاغلب طرح بد

، که مثالً «تجارت نان یآزاد کردن دوباره» شنهادیپ

 شد، رحط 1921ملوانان کرونشتات در سال  یاز سو

و فروشنده را  داریخر نیتضاد منافع ب توانستینم

 نیکه چن یکسان یهمه حالنیرفع کند. درع

هرگز خود را طرفداران  کردندیطرح م ییشنهادهایپ

 یافتیبلکه بنابه در دانستند،ینم یدارهیبازگشت سرما

متقاعد  ییهاستیالیکه از خود داشتند، خود را سوس

 .(Kasakov 2012) کردندیم یو استوار تلق

استوار در  یگاهیآماج و جا زیتا امروز ن شوراها

تصور که مدل  نیگفتمان چپ هستند. ا یریگجهت

 یفراهم آورنده خودیخودبه یدمکراس یبرا یگرید

انقالب  انیخواهد بود، در جر یاتازه ییِمحتوا جینتا

تصور چه  نیشکست خورد. هواداران ا قاًیعم هیروس

ها آن دیمواضعِ از د هاند کوز برآنروز و چه امرآن

 ازمندیکه ن یاز دمکراس یدر مدل توانستیدرست، م

 یشدن بود، خود را به کرس ستیراست و ر ینوع

دادند که  صیکه تشخمحض آنبه هاکیبنشاند. بلشو

سود محتوا انتظار برآورده نخواهد شد، شکل را به نیا

را  هاکیشوبل استیکه امروز س ی. منتقدانختندیدور ر

مورد انتقاد قرار  «یقیحق» ییِبا دفاع از قدرت شورا

را تکرار  یهمان اشتباه قتیدر حق دهند،یم

 .بود هاکیبلشو متیعز یکه نقطه کنند،یم

 Bewegung» نوشته نیعنوان ا :اشاره

versus Avangarde? »را به آن شدیاست و م

 ای شگامیدربرابر حزب پ یخودبهجنبش خود»

کاساکُف  یوْگِنیهم ترجمه کرد.  «اهنگ؟شیپ

دکترا در دانشگاه برِمِن است و در  یدوره یدانشجو

دانشگاه  نیوابسته به ا «یشرق یپژوهش اروپا»بخش 

 ریاخ یاو در شماره ینوشته نی. ارددا تیفعال

 :منتشر شده است ریبا مشخصات ز« پروکال» یهینشر

Ewgeniy Kasakow: Bewegung versus 

Avangarde?  Mythologie der linden Debatten 

über die russische Revolution, 1917; Prokla, 

Nr. 187, Juni 2017. 
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 ندهیمااروپا و پس از آن از رهبران حزب سبز و ن 1960

به جناح  لیمتما یهادگاهیپارلمان اروپا بود و امروزه طرفدار د

 ماست. ـ یدمکراس الیراست سوس

؛ که «Schornsteinpatriotismus» در اصل. 2

مدافع  یپرستوطن»به  یاللفظطور تحترا بهآن توانیم
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ای است که به مناسبت ی حاضر، دیگر مقالهمقاله

، در تشریح نظام 1917صدمین سالگرد انقالب اکتبر یک

ی کنیم. نویسندهوروی پس از انقالب منتشر میاقتصادی ش

پرداز و اقتصاددان مارکسیست، و مقاله هیلل تیکتین، نظریه

ی مطالعات ی دانشگاه گالسکو در رشتهاستاد بازنشسته

در افریقای  1937مارکسیستی است. تیکتین، که در سال 

دنیا آمده، زندگی پرفرازوفرودی داشته است. وی جنوبی به

در اتحاد شوروی زندگی کرد و در دانشگاه مسکو در  هاسال

ی اقتصاد در مقطع دکترا تحصیل کرد. وی بعداً به رشته

 کرد.بریتانیا رفت و در دانشگاه گالسکو تدریس می

ی در نشریه 1973این مقاله که نخستین بار در 

منتشر شد حاوی نگاه متفاوت تیکتین به « کریتیک»

ی است. در این مقاله به فروریزی مناسبات اقتصادی در شورو

ب ی تیکتین بعدها در کتانهایی این نظام اشاره شده بود. مقاله

ی حاضر ( منتشر شده و ترجمه2007مارسل فان درلیندن )

ی از روی متن آلمانی این کتاب صورت گرفته است. تنها مقاله

اعت س»ی کریس آرتور با عنوان مانده از این کتاب، مقالهباقی

است که فروغ اسدپور آن را ترجمه کرده و « ون کوکبد

، )نشر پژواک« دیالکتیک جدید و سرمایه»تر در کتاب پیش

 زبانان است.( منتشر شده که در دسترس فارسی1392تهران، 

های بسیاری در مورد بعد از انقالب اکتبر، پژوهش

نظام اقتصادی حاکم بر اتحاد شوروی انجام گرفت. مستقل از 

و ارتدوکس احزاب حاکم بر شوروی، چین   های رسمیدیدگاه

م کرسد، دستهریک که به نظر می« احزاب برادر»و آلبانی و 

به بعد، برمبنای منافع ژئوپلتیک کشور متبوع،  1950ی از دهه

هایی در ستایش و یا نکوهش نظام اقتصادی شوروی دیدگاه

رزشمندی از های گسترده و ادادند، پژوهشسابق اشاعه می

های دگراندیش در سوی اقتصاددانان مستقل و مارکسیست

شناخت نظام حاکم بر شوروی سابق و وجوه تمایز و تشابه آن 

داری صورت گرفته است. در همین با سوسیالیسم و سرمایه

ی فارسی این مجموعه مقاله با هدف چارچوب، انتشار ترجمه

دازان پرو نظریهددانان های این گروه از اقتصاآشنایی با دیدگاه

انجام شده است. از کاووس بهزادی برای ترجمه و ناصر پیشرو 

 برای ویرایش این مقاالت سپاسگزاریم.

ها در بررسی اتحاد شوروی مارکسیست

طور مستقیم با معضلِ روش مواجه هستند. با وجود به

راستی ها و خواه پژوهشگران دستاین که خواه چپ

ی نهادهای چندین کار تجربی و آثار بسیاری درباره

رغم این که ما اند، بهی شوروی منتشر کرددهجامعه

ه ز در این زمینگاهی با آثار کامالً متفاوت دیگری نی

کنیم، تمامی این آثار، آشکارا فاقد برخورد می

های اتکایی هستند. تالشچارچوب ارجاع قابل

ها در یک تئوری از بیمارگونه برای چپاندن فاکت

ای پیش منسجم در نظر گرفته شده، که اغلب نتیجه

ی ماندن مشتجز نفی ناآگاهانه و ضمنی تئوری و باقی
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گراها که در رد. حمله به تجربههای تجربی نداداده

های پژوهشی، واقعیتِ قدیمی تمامی حوزه

ی گرایای است، اما این ضدیت با تجربهشدهشناخته

گیرد. ای به خود میی ا.ج.ش. اهمیت ویژهدر زمینه

داری غربی ی شوروی آنقدر متفاوت با سرمایهجامعه

یک مفاهیم بر این بهکالسیک است که انطباق یک

 شود، اوالً عه منجر به آزمونی پیچیده و سترگ میجام

ست بر این نکته تأکید کنیم که وجه در این جا کافی

ی تئوریک آن هنوز داری دولتی از جنبهمدرنِ سرمایه

. شوددر مورد کارکرد درونی ا.ج.ش. به کار گرفته می

به عبارت دیگر یا بایستی مفاهیم جدیدی را تبیین 

ه مفاهیم قدیمی مضمونِ جدیدی کنیم و یا این که ب

های ای دادهبدهیم. دوم این که ما به غیر از پاره

های مربوط به کِل معدود آماری، دسترسی به داده

ی روندهای ی شوروی نداریم. انطباق سادهجامعه

تکاملی جوامع غربی بر ا.ج.ش. غیر ممکن است و 

کارگیری روش حدس و گمان نیز به همان اندازه به

های ها گرایشمعنی است. اما هر دوی این روشبی

حل دیگری جز سنتی حاکم بودند. امروز نیز واقعاً راه

اقامت درازمدت در این کشور برای رویارویی عمیق 

در مورد مسائل این جامعه نداریم. با وجود این که 

تواند جایگزینِ کار علمی وجه نمیهیچاین روش به

کند که سیمای تقریباً هم میشود، اما این امکان را فرا

مان ترسیم کنیم و تری از مسائل مورد بررسیدقیق

جا را کنار بگذاریم. به بخش های نابهای پاسخپاره

سادگی پاسخ توان بهای از این مسائل نیز نمیعمده

داد. اما ارتباط با مردمی که در اتحاد شوروی زندگی 

ی نسبی مناسبتواند برای این کار بدیل اند، میکرده

)...( »ام که: باشد. من با این نظر وریکت میلس موافق

ای اعتمادِ به تجارب فردی و چالش ویژگی کارِ پایه

، ص. 1957)میلس )...(«. انتقادی با این تجارب است 

( ما حداکثر نیز بدون آشنایی با زبان روسی 197

توانیم مسائل عمومی را مطرح کنیم که عمدتاً در می

ز اند نیسال گذشته نوشته شده 30تی که ظرف مقاال

اند. ما در کنار آگاهی دست اول به آنها پرداخته شده

از این کشور و دسترسی به آثارِ چاپ شده، به 

ی اتکایی نیز نیاز داریم. هستهچارچوب تئوریک قابل

 گراییمرکزی تئوری من بر این مبناست که راست

ین برابر به تجربی معمول در بررسی ا.ج.ش. چند

 بغرنجی مسأله اضافه کرده است.
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های رایج نظیر نیاز دسترسی تراشیبرهان

ی شوروی و یا زیر نظر انتقادی به واقعیت جامعه

گرفتن درازمدت روندهای رشد در این جامعه 

 گیردوجه توسط کسانی مورد توجه قرار نمیهیچبه

های نامبرده شده در باال که اتفاقاً از توانایی

هایی رخوردارند. اما کسانی که ازچنین تواناییب

سادگی قوانین کارکرِد برخوردار نیستند، به

ی شوروی را داری و قوانین کارکردِ جامعهسرمایه

سازی و کنند. اگر چه همسانهمسان ارزیابی می

های جالبی هستند، اما با وجود همترازسازی مقوله

 دهای اساسیتوانند به هدفِ ما در کشف تضااین نمی

ی شوروی یاری رسانند. و قوانین حرکتِ جامعه

توان از این فرض اساسی حرکت کرد سادگی نمیبه

که همان قوانینی که در ا.ج.ش. عملکرد دارند، 

ی بایستی در بریتانیا نیز عملکرد داشته باشند. نقطه

تواند این باشد که ما نیز همچون خوِد حرکت ما می

وکار اصلی عملکرِد مارکس به جستجوی ساز

ای بپردازیم و وقتی که چنین اقتصادی هر جامعه

سازوکار عملکردی موجود نیست، بایستی به توضیح 

ی استفاده از روِش چرایی آن بپردازیم. گزینه

ای که از همان ابتدا مبانیِ معینی از تبیین را بررسی

طور مثال آیا قانون گذارد، نیز ممکن است. بهکنار می

در ا.ج.ش. عملکرد دارد؟ آیا کاربرد دایمی ارزش 

ای برای اقتصاد شوروی دارد؟ روش ارزش اهمیت پایه

بررسی روندهای تاریخی بایستی سرشت قوانین 

در اقتصاد شوروی  1929اجتماعی را که تا سال 

اند، بررسی کند و در این بررسی به آثار کارکرد داشته

من ند. در ضاقتصاددانانِ مارکسیست آن دوره تکیه ک

بایستی به این مسأله نیز پرداخت که آیا این قوانین 

اند؟ و در صورتی که پاسخ به این سؤال مثبت لغو شده

گونه بوده است؟ بایستی ی الغای آنها چهاست، نحوه

قوانینِ کشف شده مربوطه را بر بستر ساختار طبقاتی 

ا.ج.ش. بررسی کرد. به عبارت دیگر: روابطِ تولیدِی 

ود در ا.ج.ش. را بایستی با قوانین حرکتِ این موج

 جامعه در پیوند با یکدیگر قرار داد.

توضیحاتِ زیر فقط تالشی در این جهت 

ای از مسائل را بررسی کنند شوند که پارهمحسوب می

طور جامع به آنان پرداخته نشده. آنها که تا به حال به

 اولین تالش برای درکِ نیروی محرک درونی ا.ج.ش.

ای هستند، به دلیل محدویت صفحات به پاره

ازاظهارات عمومی نظیر ارتباط بین کنترلِ بر ابزار 
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 ی بین شهر وتولید و کنترل بر ابزار توزیع، رابطه

ی بین ا. ج.ش. و اقتصاد جهانی پرداخته روستا، رابطه

ای نشده است. این نوشته در صورتی که حتی انگیزه

طور مطرح شده باشد، بهگویی به مسائل برای پاسخ

 کامل به هدف خود رسیده است.

 چکیده 

ی تئوریک در ابتدا برای این که رشته

هایم در زیر کوهی از جزئیات کم نشوند استدالل

کنم. من از این طور مختصر تزهایم را تشریح میبه

کنم که نبایستی اتحاد شوروی را نظریه دفاع می

عنوان دولت بهداری ویا عنوان دولت سرمایهبه

بندی کرد. من با نظرِ مالِت نیز موافق کارگری خصلت

نیستم که تکنوکراسی از توانایی کسب قدرت 

توان به سوییزی و برخوردار است. این مطلب را می

شان ی عزیمت تحلیلبتلهایم نیز تعمیم داد که نقطه

این است که در اتحاد شوروی دولت بورژوایی قدرت 

ی عملکرد بنابراین تشریح شیوه را در دست دارد.

ی اجتماعی مؤثر ی شوروی و نیروهای محرکهجامعه

 ها است.در آن، ضرورتاً نقدی هم به تمام این نظریه

هر نظام اجتماعی دارای یک نیروی محرک 

اصلی یا نیروی محرک اجتماعی است. به نظر من 

ی اتحاد شوروی دراین است که نیروی خصلت ویژه

آن به خودی خود متناقض است. به محرک درونی 

عبارت دیگر درمورد ا.ج.ش. ما نه با یک نیروی 

محرک مرکزی واحد، بلکه با نیروهای محرک 

های مندیهای و قانونسروکارداریم که از گرایش

ی نوبههاند که بمتفاوتِ درگیر با یکدیگر تشکیل شده

خود بازتاِب قشرهای متفاوت اجتماعی در چارچوب 

ی اصلی اقتصادی ا.ج.ش. امعه است. مشخصهخود ج

ر ی اقتصادی بر بستامروز عدم کارایی بسیار گسترده

ومیل فزاینده در آن است. اگر گرایش به حیف

بخواهیم به زبان سوییزی ـ باران سخن بگوییم، 

شکاف بین مازاد اقتصادی بالقوه با مازاد اقتصادی 

د. کنسرعت افزایش پیدا میبالفعل، بدون شک به

حتی شکاف بین مازادِ اقتصادی بالفعل و مازادی که 

یابد. شود نیز افزایش میها مصرف میتوسط توده

بعضاً تمام مدافعان بازار به صورت آشکار یا پنهان به 

همین موضوع اشاره کرده و برای رسیدن به یک 

های کارگیری محرکاقتصاد عقالئی از ضرورت به

 ای که در اینورند. مسألهآاقتصادی سخن به میان می
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ومیل شود این است که علل این حیفجا مطرح می

ی آن را ما در بخش تولیِد بسیار زیاد که بخش عمده

کنیم، چیست؟ های تولیدی نیز مشاهده میفرآورده

به نظر من علت این امر از یک طرف تضاد منافع بین 

کسانی است که اقتصاد را به صورت مرکزی هدایت 

ت که سند و از طرف دیگرتضاد با منافع کسانیکنمی

های مرکزی های محلی بایستی دستورالعملدر حوزه

 ی اجرا در بیاورند.را به مرحله

در دوران نپ نیز بین برنامه و مناسبات بازار 

تضاد وجود داشت. با توجه به اطالعات من، امروز نه 

سال  40ای موجود است و نه بازاری. بیش از برنامه

ای وجود دارد و نه بازاری ـ طبیعتًا است که نه برنامه

عنوان مارکسیست از این شرط ـ که ما بهبا این پیش

های ویژه چه درکی داریم؟ به جای برنامه و مقوله

برنامه وجود دارد که شکل گیری بازار و شبهبازار، شبه

ی گردد، حتی در کنگرهآنها به دوران نپ برمی

پرابرژنسکی به این  1923سال دوازدهم حزب در 

موضوع ویژه اشاره کرد که خصلت کنونی اتحاد 

 یجویانهگیری منفعتنظری و موضعشوروی، تنگ

کنندگان کمونیست واحدهای تولیدی است. اداره

کنند با توجه به رؤسای واحدهای تولیدی تالش می

منافعی که دارند از اجرای دستوراتی که از مرکز صادر 

ا با ر« برنامه»طفره بروند و در نتیجه منطق شود، می

تری خنثی کنند. در صورتی که به حّدت هر چه بیش

رفتار رؤسای واحدهای تولیدی عموماً تن داده 

ترهم میشد. ارگانهای نمیشد، وضعیت عمدتاً وخیم

دهی مرکزی در عمل وظایفشان را عمدتاً در سازمان

امر خارج  و هدایت اقتصادی میدیدند که در واقعیت

از کنترل آنها قرار داشت. این موضوع نشاندهندهی 

منصبان بوده و بخشی از منازعات بین خود صاحب

ِر توان قشیکی از دالیلی است که چرا به سختی می

عنوان اجتماعی را که در رأس جامعه قرار گرفته، به

بندی کرد، علیرغم این که این قشر یک طبقه خصلت

 کند.شدن حرکت می فقط در راستای طبقه

یکی از دالیل عمده برای موجودیت این 

ی جامعه نهفته های درونی در سرشتِ اتمیزهتنش

است، در جایی که حتی خود این قشر اجتماعی که 

در رأس جامعه قرار گرفته نیز اتمیزه است. گفتمان 

واقعی بین اعضای جامعه بسیار مشکل و حتی 

تمان صورت اطالعاتی که بر مبنای آن این گف



 276ی کاووس بهزادی                                                                                                        هیلل تیکتین / ترجمه

 

گسیخته است. نارضایتی از گیرد، بسیار ازهممی

های اجتماعی بوده که سیستم شاملِ تمام عرصه

همواره در حال افزایش است، برای آن که رژیم یا به 

عبارت دیگر سیستم بتواند به حیات خود ادامه دهد، 

ای برخوردار شده اتمیزه شدن فرد از اهمیت پایه

ترده ومیل گسا توجه به حیفاست. سطح زندگی نیز ب

ای که در آن رود. مدار بستهبسیار خزنده باال می

منصبان، بلکه ها نه فقط در بین خود صاحبتنش

همچنین ـ هر چند به اشکاِل بسیار شدیدتری ـ بین 

عنوان منصبان بهروشنفکران از یک طرف و صاحب

دهندگان اجتماعی از طرف دیگر جریان دارد. سامان

اکم منصبان حی کارگر وصاحبمنافع بین طبقهتضاد 

 ی کارگر برای کاری طبقهخود را به شکلِ عدم انگیزه

 ی کارگردهد. متناسب با این مسأله طبقهنشان می

ای که به نحو بارزی از خود بیگانه شده در جامعه

دهد که ممکن است، فقط همان کاری را انجام می

جایی که ر نازل تا آنتر با کیفیت بسیااست: تولید کم

امکان آن موجود است. بنابراین گرایش یا قانون 

سازمان اجتماعی با قانونی در تضاد قرار دارد که 

توان آن را شکل انتقالی ارزش یا منافع فردی می

جمعی تنها وجه نامید. دست کشیدن از کار دسته

ممکن است که از آن طریق این تضاد خود را در میان 

دهد. این تضاد اجتماعی بر گر بروز میطبقه ی کار

ی خالف نیتِ دستگاه اجرایی منجر به مازاد گسترده

 شود.های تولیدی میفرآورده

 یی تاریخی توانایی ادامهاین نظام از جنبه

ثبات است. به همین دلیل نیز حیات ندارد و عمیقاً بی

ی در عمل فقط دو سیستم اجتماعی از امکانِ ادامه

وردارند: از یک طرف نظام مبتنی بر قانون حیات برخ

ارزش، با ناشی از آن، یعنی: سود، رقابت و بازار، و از 

طرف دیگر یک نظام سوسیالیستی. از آن جایی که 

منصبان حاضر نیستند که از امتیازات خود صاحب

پوشی کنند، استقرار یک نظام سوسیالیستی چشم

 پذیریناغیرممکن است. بنابراین گرایش اجتناب

طور مستقیم برای احیای بازار وجود دارد که به

ه کند. بتر میوضعیت اجتماعی طبقه کارگر را وخیم

تر شدن وضعیت ای که وخیمدلیل معضالت سیاسی

رفت اتحاد آورد، تنها راه برونوجود میکارگران به

کارگیری اقدامات سرکوبگرانه در کنار شوروی به

 طور خزندهوکارهای بازار بهی آزمایشی از سازاستفاده

 است.
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ی ا.ج.ش. ام دربارهاکنون به مبانی تحلیل

برگردیم. من به مدت پنچ سال در اتحاد شوروی 

های ذهنی که در باال زندگی کردم و منطبق با مشغله

مطرح کردم، به این زندگی، نگرشی انتقادی داشتم. 

ای را برای من آوری تجارب ویژهاین امر امکان جمع

های فردی، الزاماً جایی که نظرگاهفراهم کرد. از آن

ست که درآن زندگی تابعی از شرایط اجتماعی

ه اتکای ب»کنم. کنیم، من به این تجارب اتکا میمی

دقیقاً به همان نحوی مورد استفاده « تجارب فردی

گیرند که ما در تحقیق پیرامون مسائل قرار می

ریم این ابزار را اجتماعی در بریتانیای کبیر مجبو

یم ی تقسجا نیز ـ مثلِ مسألهکار بگیریم. در اینبه

ی ی جامعههای آماری دربارهدرآمد ـ بسیاری از داده

طبقاتی در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته و این 

توانند در تبیین مسائل اجتماعی ها هرگز نمیداده

 ست که در ا.ج.ش.مورد استفاده قرار بگیرند. بدیهی

ی بسیار زیادی وجود دارند. و نشدههای ثبتنیز داده

 ی پرداخت به مسائلدقیقاً به همین دلیل نیز، شیوه

یابی به اظهارات صحیح و مفید از اهمیت برای دست

ای برخودار است. اما این موضوع به این معنا پایه

های منابع روسی برای توان از دادهنیست که نمی

ستفاده نکرد. اتقاقاً امکان تقویت نظریات فردی ا

استفاده بسیار زیاد از این منابع وجود دارد. اما مفاهیم 

توانند از طریق های منسجم هم میو نظریه

کارگیری منابع نوشتاری تدقیق شوند و هم از به

طریق مشاهدات و گفتمان، حداقل شکل اولیه خود 

ی این مقاله به را کسب کنند. من در ابتدا در ادامه

تضاد اساسی اقتصادِ سیاسی شوروی با ساختار 

پردازم، به آن نحوی که این اجتماعی این جامعه می

جامعه خودش را به من نشان داده است. در پایان به 

های کنترل اجتماعی و یا به عبارت دیگر بررسی روش

های پردازم که تنشهایی میبه تحلیل آن روش

 هند.داجتماعی ا.ج.ش.را به ما نشان می

 ومیل و انباشتحیف

درستی بر این کلیف، متیک و دیگران به

ی کنند که احتماالً بخش عمدهنکته تأکید می

ی انباشت صورت ومیل اقتصادِ شوروی در حوزهحیف

گیرد. آنان به دلیل این که به احتمال زیاد زحمت می

دهند، حتی خواندن ادبیات روسی را به خود نمی

اند، بیراهه رفته و ترجمه نیز شدهزمانی که این آثار 

ی مشکالت را بخش نظامی قلمداد ی همهریشه
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جایی که این نظریه بسیار شایع است، کنند. از آنمی

 یدهندهمن برای نشان دادن دیگر عناصر تشکیل

تر به این موضوع انباشت و اهمیت آنها، قدری بیش

یچ هپردازم. در ابتدا بر این نکته تأکید کنم که می

گذاری در بخش غیر نظامی صفر وقت میزان سرمایه

، در هاترین سنجشنبوده است. بنا بر یکی از دقیق

چهارم حجم تولید، برای های گذشته حدود سهسال

انباشت در بخش غیرنظامی به کارگرفته شده است. 

رفت، سهم انباشت طور که انتظار آن نیز میهمان

ن ارزشِ متناسب با آن برای اهداف تسلیحاتی، از میزا

تر است. اما برای اشکال در اقتصاد آمریکا بیش

ری تهای بسیار بیشگذاری غیر نظامی، حوزهسرمایه

گذاری در بخش تعمیرات، وسایل باقی مانده: سرمایه

های یدکی و همچنین در تولید عمومی فرآورده

های گذاری در حوزهتولیدی، به اضافهی سرمایه

ی صنایع ساختمان سازی. انباشت در عملکرد اقتصاد

های غیرتسلیحاتی آشکارا نقش مهم بسزایی حوزه

 یدارد. ما در صورتی که حتی با حجم باالی سرمایه

اختصاص داده شده برای اهداف دفائی موافق هم 

باشیم، بایستی به دو سؤال پاسخ بدهیم: اوال در 

های بخش تسلیحاتی کاهش پیدا دورهایی که هزینه

 های غیرگذاری شده در حوزهند، با مقادیر سرمایهکرد

نظامی چه کاری انجام شده است؟ چنین دورههایی 

بعد از جنگ جهانی دوم، جنگ کره و دو تا سه سال 

اند. ما در واقع پس از سقوط خروشچف وجود داشته

میدانیم که چه روندی عملی شده است. در حالی که 

ش یافت، آهنگ رشد مصرف نسبتاً آرام افزای

گذاری از پارهایی از استثنائات ممکن در سرمایه

دوران کوزیکین که بگذریم، در بخش تولید 

ا تر افزایش پیدهای تولیدی غیرنظامی،سریعفرآورده

کرد )بدون در نظر گرفتن خطاهای ناچیز آماری(. 

که از آنجایی که سهم مخارج برای تأمین دوم آن

ی مالی یک جهدرصد بود 60وسایل معاش تقریبا 

خانوار است ـ برعکس در بریتانیای کبیر این میزان 

شود که چرا درصد است ـ این سؤال مطرح می 25

ها به بخش گذاریفقط سهم کوچکی از سرمایه

کشاورزی اختصاص داده شده، با وجود این که در 

واحدهای تولیدی کشاورزی ا.ج.ش. تراکتور و دیگر 

شوند، پس دیده می آالت کشاورزی به وفورماشین

ی گوشت، شیر، میوه و سبزیجات در چرا تهیه

بسیاری از شهرهای اتحاد شوروی بسیار مشکل 

گذاری در است؟ به عبارت دیگر: چرا افزایش سرمایه
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ار ی غیرتسلیحاتی، تأثیرات بسیبخش بسیار گسترده

سادگی کمی در باالرفتن سطح زندگی دارد؟ به

 تسلیحاتی نیز با همین توان اثبات کرد که بخشمی

مشکالت دست به گربیان است و در نتیجه این بخش 

کند. بر اساس ها میگذاریی کمی از سرمایهاستفاده

آالت در یک سنجش مشخص، میزان صدمات ماشین

آالت بخش سازی شوروی ـ ماشینصنایع ماشین

اند تسلیحاتی در این سنجش مد نظر قرار گرفته شده

ر آالت دتر از صدمات ماشینرابر بیشـ سه تا چهار ب

ایاالت متحده آمریکا است. بنابراین نباید از این نکته 

ر تها بیشتعجب کرد که چرا در اتحاد شوروی انسان

آالت باشند، سرگرِم از آن که مشغولِ تولید ماشین

 ها هستند.تعمیر کردن آن

ی انباشت بپردازیم، حاال اگر دوباره به مسأله

شود که چرا بایستی ل مطرح میاین سؤا

های گذاری در بخش تولیِد فرآوردهسرمایه

غیرتسلیحاتی فقط تا سقف معینی افزایش پیدا کند؟ 

ه تری بآن هم به این دلیل که جامعه ظاهرا نیاز بیش

سازی های مصرفی ندارد. صنایع ماشینفرآورده

 تری از صنایع سبککماکان از نرخ رشدِ بسیار بیش

اما با این وجود تأثیر آنها بر باالتر رفتن سطح  دارند،

زندگی مردم آشکارا بسیار ناچیز است. در این جا 

مسأله نه بر سر نرخ رشد، بلکه بیش از هرچیزدیگری 

موضوع بر سراین است که چرا برای بخش اعظم 

ی مواد اولیهی زندگی هنوز مثل گذشته ها، تهیهتوده

را دهد و چشکیل میمهمترین مشکل زندگی آنان را ت

اصطالح رایج ـ ها بندرت ـ بهاستاندارد بزرگی خانه

تراز یک تابوت است. با توجه به این که این بیش

سال پیش تا امروز همچنان پابرجاست،  40مشکل از 

در این جا قطعاً سازوکار اجتماعی اصلی دیگری 

تواند مفهوم معادل آن می« قانون»عملکرد دارد که 

سازی بدواً به ارکسیستی باشد. صنعتیاز منظر م

آمیزی مهاجرت روستائیان به شهرها منجر شد. درهم

کردن کشاورزی به از بین رفتن این روند با اشتراکی

مؤثر اهمیت سیاسی کشاورزی منجر شد. با وجود 

درصد جمعیت در  40این که در حال حاضر هنوز 

د درص 30روستاها مشغول به زندگی هستند، اما فقط 

دهند که از سِر کشاوزی آنان را دهقانانی تشکیل می

ی عدم توازن کنند. تازه اگر ما مسألهامرار معاش می

اشتغال زنان و مردان در بخش کشاورزی را نیز در 

ارزیابی خود مد نظر بگیریم، میزان خانوارهایی که 
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درصد  30ی کشاورزی اشتغال دارند از فقط در حوزه

امتیازدادن به دهقانان امروزه فقط تر است. از نیز کم

شان توجه به نیاز شهرها برای تأمین وسایل معاش

باقی مانده و دیگر باوری به اقداماتی برای کاهش 

سازی و نارضایتی دهقانان وجود ندارد. صنعتی

کردن کشاورزی، هم از یک طرف برای اشتراکی

همیشه قدرت سیاسی دهقانان را درهم شکست وهم 

های یگر نخبگان شوروی را، یعنی بوروکراتاز طرف د

قبلی را بر مسند قدرت نشاند. بدون مشارکت 

ـ اما نه یک فرماسیونِ اقتصادی  دهقانان، یک سیستم 

ـ سیاسی ـ شکل گرفت که تا امروز نیز بسیاری از 

 های مختص به خودش را حفظ کرده است.خصلت

بدون تردید هم سلطه بر صنایع تولیِد 

ی تولیدی با آن واحدهای بزرِگ هافرآورده

ها به تر بود و هم هدایت آناش سادهاقتصادی

ها تری نیاز داشت. اما این دیدگاهبوروکراسی بیش

ای برای رشد این واحدهای اقتصادی نقشی حاشیه

ی تعیین کننده این است که دارند. در واقع مسأله

منصبان حاکم همواره اعالم میکردند که صاحب

. تری تولید شوندهای مصرفی بیشفرآوردهبایستی 

ی هفدهم حزب در سال بنا به درخواست کنگره

های مصرفی افزایشِ میبایستی تولید فرآورده 1934

یافت، همچنین بهتر شدن کیفیت قابل توجهای می

ای بالواسطه قلمداد شد. ی وظیفهتولیدات به مثابه

 یمهی حزب دوباره هدف اصلی برنانوزدهمین کنگره

اقتصادی را باالرفتن کیفی سطح زندگی اعالم کرد. و 

حتی امروز هم رهبران شوروی دوباره از ضرورت باال 

رفتن سطح زندگی و بهتر شدن کیفیت تولیدات 

ها کنند. پرابرژنسکی و دیگر مارکسیستصحبت می

پنجاه سال پیش در دوران قحطی بر ضرورت باالرفتن 

ای ثبات بخشیدن به های مصرفی برتولید فرآورده

اقتصاد شوروی تأکید کردند. با وجود این که 

ی رشد ضروری برای پرابرژینسکی در مورد مسأله

صنایع سنگین نظر متفاوتی با بوخارین داشت، اما هر 

دو بر سر این موضوع توافق نظر داشتند که اقتصاد 

شوروی نیاز شدید به درآمد حاصل از فروش کاالها 

برژنسکی در مورد اولویت قائل شدن دارد. اخطار پرا

ی مثابهتوان بهرا می 1931به انباشت در سال 

د ریزان اقتصابینی داهیانه قلمداد کرد. برنامهپیش

 منصبان این کشورعنوان نمایندگان صاحبشوروی به

های خواستند که تولید فرآوردهتر میهرچه سریع
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که  مصرفی را افزایش دهند، اما واقعیت این است

ها برای این امر به جایی نرسید. های آنتمامی تالش

ی این ناکامی از یک طرف بعضاً ناشی از مسابقه

ـ آن هم به میزان  تسلیحاتی است، ولی از طرف دیگر 

بسیار زیادی ـ ریشه در سرشت خود نظام شوروی 

جایی که ما با شرایطی سروکار داریم که دارد. از آن

کاربسِت تمامی اقداماتی که  رغمها بهدر آن انسان

رسد، از موقعیتی شان میبرای تغییر نظام به ذهن

برخوردار نیستند که این تغیرات را عملی کنند، تنها 

جا با قانون بندی ناگزیر این است که ما در اینجمع

معین اجتماعی سروکارداریم که ورای تمامِ تالش 

 ها عملکرد دارد. در جستجوی بعدی برایانسان

ومیل در کشف این قانون، اولین ویژگی بارز، حیف

اقتصاد شوروی است. این امر منجر به باال رفتن 

های دفاعی در مقایسه با یک اقتصادِ عقالئی هزینه

شود. در این صورت این جامعه یافته میسامان

داری یا سوسیالیستی باشد، اما هر دو تواند سرمایهمی

طورکلی و در بخش ر بهتومیل کمتوانند با حیفمی

طور مشخص خود را از یکدیگر متمایز کنند. دفاعی به

ه ای بومیل مواد اولیه چنان ابعاد گستردهمیزان حیف

خود گرفته است که یکی از اقتصاددانان برجسته ادعا 

کند که در صورت پیشبرد یک نظام اقتصادی می

 30تواند به میزان ترِ غیرعقالئی، سقف تولید میکم

درصد افزایش پیدا کند. به نظر من این میزان  40تا 

 تر باشد.برابر بیش 10تا  5تواند حتی بین می

اولین موضوعی که جلب  .1

کند، علت اصلی کیفیت نازل توجه می

ی اصلی اما این واقعیت تولیدات است. مسأله

های مصرفی شوروی دوام نیست که فرآورده

ه ی مشابتری در مقایسه با کاالهای مصرفکم

شان دارند، یا این که از کیفیتِ غربی

شان برخوردار نبوده و یا موردنظرِ طراحان

این که بایستی انبارهای مخصوصی برای 

های ناقِص ی انبوِه فرآوردهانبار کردن توده

 استفاده برپاطبع غیرقابلتولید شده و به

ومیل ی خود حیفساخت. این امر به نوبه

ست. وقتی که ما مرکز ای ابسیار گسترده

های ی تولید فرآوردهمان را به حوزهتوجه

تولیدی معطوف کنیم، تأثیراتِ کیفیت نازل 

 50تولیدات بسیار محسوس است. بیش از 

های سال است که تمامی درخواست
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های ریزان و تمامی مشوقاصطالح برنامهبه

ممکن در این سیستم برای باالبردن کیفیت 

اند. بس اندکی داشته تولیدات، موفقیت

 آالتتر سرگرمِ تعمیر ماشینها بیشانسان

های هستند تا ساختن و تولیِد فرآورده

مصرفی، چراکه کامالً واضح است که کیفیت 

های دایمی نازل تولیدات، یکی از ویژگی

خود این سیستم اقتصادی است. برای این 

تری از این موضوع داشته که تصویر روشن

 23ای در پراودا )ی بزنیم. مقالهباشیم، مثال

ی تولید و استفاده از ( به مسأله1972مارس 

آالت کشاورزی پرداخته است که در ماشین

این مقاله نیز به موضوع قطعات خراب 

آالت اشاره شده است. پراودا پس از ماشین

تأکید بر میزان بسیار باالی تولیدات مورد 

قعی کند که رقم وانظر چنین استدالل می

قطعات ناقص، بسیار باالتر از مقدار 

برآوردشده است. به این دلیل که فقط بخش 

عنوان تولیداتِ ناقص کمی از این تولیدات، به

شوند، و میزان واقعی ثبت و پس فرستاده می

ین تر از اقطعات ناقص بایستی بسیار بیش

مقدار باشد. بیم پس فرستادن این قطعات 

ها یا ی آندکنندهبه واحدهای تولیدی تولی

شود که اساسأ این قطعات منجر به این می

را پس نفرستند و یا این که با تأخیر بسیار 

زیاد این کار را انجام دهند. به عبارت دیگر: 

ی قطعات یدکی بسیار مشکل است. تهیه

برانگیز نیست، چرا که با این مطلب تعجب

های خراب، فقط توجه به شمار فعلی ماشین

ها، قطعات یدکی به میزان عمیر آنبرای ت

ها بسیار زیادی الزم است که برای تولید آن

ی جدید بدون شک بایستی یک حوزه

اقتصادی کشف شود ـ حوزهای بسیار 

ی قدیمی که ما در تر از دو حوزهوسیع

ها آشنا تئوری اقتصاد مارکسیستی با آن

هم فقط به شرطی که هستیم ـ اما آن

برای ساختن این قطعات  های کافیکارخانه

یدکی وجود داشته باشند. به دلیل کیفیت 

نازل این تعمیرات، مشکل موجود تعمیق 

گونه کند. تعمیرات بدون هیچپیدا می

ای و بدون این که قبل از هر چیز به محاسبه

ی نواقص بگردند، انجام دنبال سرچشمه
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گیرد. برای آن که به دلیل کارفنی بد، می

ها قرار نگیرند، حتی توبیخفقط زیر ضرب 

زمانی هم که تراکتورها نقص فنی جزئی 

طور کامل از شان بهداشته باشند، قطعات

یکدیگر جدا و دوباره این قطعات به یکدیگر 

شوند. بر اساس اطالعات انستیتوی وصل می

های اضافی در دولتی واحد تراکتورها، هزینه

طول هشت سال عمرمفید یک تراکتور، 

د ی اولیه برای تولیر و نیم میزانِ هزینهدوبراب

آن است. بنابراین نباید از نیازمندیِ هرچه 

تر به قطعات یدکی تعجب کرد. فقدان بیش

های ی کنترلِ هزینهقطعات یدکی وظیفه

غیرضروری برای تعمیرات را دارد، اما این 

فقدان، طبیعتاً منجر به اختالل در روند 

های عرصه یها در همهتولید کارخانه

شود. وقتی هم که کشاورزان از اقتصادی می

نند کبنزین یا نوعِ روغن اشتباه استفاده می

و از تراکتورها برای مصارف غیر کشاورزی ـ 

ی ی شخصعنوان وسیله نقلیهطور مثال بهبه

تر شان کمکنند ـ مشکالتـ استفاده می

ی پراودا بر این نکته تأکید شود. مقالهنمی

که علت اصلی این نابسامانی را نباید  کندمی

در میان دهقانان جستجو کرد که 

گونه استفاده آالت چهداننداز ماشیننمی

کنند. مشکل اصلی متخصصانی هستند که 

در عمل از موقعیت ممتازی برخوردارند. 

های مشکالت را بایستی در جای ریشه

ه ترتیب این مقالدیگری جستجو کرد و بدین

 کند.ی اساسی اشاره میبه یک نکته

خالصه کنیم: کیفیت نازلِ تولیدات، نیاز به 

قطعات یدکی را به میزان بسیار زیادی افزایش 

دهد و صنعت تعمیرات را با توجه به کیفیت بِد می

 ها، سری غیرضروری بسیار زیاد آنتعمیرات و هزینه

دارد. در این زمینه برخی بر این نکته تأکید پا نگه می

نند که کارگران در اتحاد شوروی، همان دهقانانِ کمی

ی سالهی پنجقدیمی هستند. اما از زمان اولین برنامه

های گذرد، آیا نوهسال می 45اقتصادی بیش از 

ی کارگر شوروی مانند؟ طبقهدهقانان، دهقان می

ی کارگر ژاپن در یک سطح قرار دارد، حداقل با طبقه

کند که استفاده می نحویآالت بهولی از ماشین

کارآیی آنها بسیار نازل است. و تازه خود این طبقه به 
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ی این بالد. ریشهکار با کیفیت نازل تولیداتش نمی

تر مشکالت کمی مربوط به گذشته و بسیار بیش

 مربوط به سیستم اقتصادی شوروی است.

ومیل در شکل دوم حیف .2

کارگیری بسیار آرام فناوری جدید است. به

به نظر مندل برتری نظام سوسیالیستی به 

کارگیری هرچه اش در بهدلیل توانایی

تر فناوری جدید است و او درهمین سریع

کند. طور مثال به ا.ج.ش. اشاره میمورد به

در صورتی که منظور او نظام سوسیالیستی 

ترین استدالل توانست درستآتی بود، می

مطرح شده در این زمینه باشد. اما این 

تعمیم به اتحاد شوروی سختی قابلمطلب به

هایی برای است. در عمل نیز انگیز

کارگیری فناوری جدید وجود ندارد یا بهتر به

بگوییم در مقابل آن یک عامل بازدارنده قرار 

د ادارد. این گمان در میان کسانی که به اقتص

اند، بسیار رواج دارد. از آن شوروی پرداخته

که عملکردِ این عامل بازدارنده از جایی

ای برخوردارست، در این جا اهمیت برجسته

پردازم. تا زمانی که رسیدن به تشریح آن می

ی تولیدات در برنامه، به سقف تعیین شده

چه در شکل متعارف آن و چه به شکل 

سسات از اهمیت تعیین میزان سود، برای مؤ

کارگیری اساسی برخوردار است، ضرورتاً به

ی منفی برای فناوری جدید، تأثیرِ بازدارنده

شده های تعیینرسیدن به این ظرفیت

شماری خواهد داشت. بایستی مشکالت بی

های جدید و ی تولید فرآوردهچه در عرصه

کارگیری رونِد دیگری برای تولید و چه یا به

ید کالن حل شوند. رولز ی تولدر عرصه

ی بارز این مسأله است. در رویس نمونه

جایی که در غرب خطراتِ موجودِ ناشی از 

کارگیری فناوری جدید از طریق امکانِ باال به

شود، یا مبنا براین بردن سود جبران می

شود که حداقل بخشی از کِل گذاشته می

ی مطلوبی به دنبال گذاری نتیجهسرمایه

ی ت، اما برای ا.ج.ش. انگیزهخواهد داش

کارگیری فناوری ای برای ریسکِ بهمشابه

جدید درمقایسه با کشورهای غربی وجود 

ندارد. در گذشته نیز از ابزار پاداش، به اشکال 
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اش، به کارگرفته شد که تا امروز نیز مختلف

گیرند. با توجه به مورد استفاده قرار می

ه، از قبل فرد فناوارانهای منحصربهویژگی

ی طور کلی آن را بهتوان تأثیرات نوآورانهنمی

رتیب تا تبینی کرد. بدینبر روند تولید پیش

زمانی که سقف تولید در ابعاِد متعارف آن یا 

به شکل حجم ارزشی آن اساساً از قبل 

تواند یک سیستم مشوق شود، نمیتعیین می

واقعی شکل بگیرد. حتی زمانی که سود 

ان موفقیت در رسیدن به اهداف نسبت میزبه

ای باشد، تغییری در این مسأله برنامه

ها مستقالَ از دهد. مگر این که کارخانهنمی

گیری در مورد اخراج کارگران قدرت تصمیم

مازاد برخوردار باشند و عرضه و تقاضا در 

قیمت تولیدات منکعس شود. در غیر این 

کارگیری فناوری جدید و یا صورت به

ی تولید ات جدید به افزایش هزینهتولید

که این افزایش شود، بدون اینمنجر می

ها از طریق افزایش قیمت تولیدات هزینه

شدن روند تولید خنثی شود. پیامد مختل

ی معینی برای رؤسای مؤسسات برای دوره

شان یا به معنای از دست دادن کلِ پاداش

حداقل بخشی از آن است. هیچ رئیس آگاه 

طلب است، به ای که کمی هم جاهمؤسسه

اش دایماً ی شغلیدلیل این که در حوزه

ی شود، اجازهمحل کارش عوض می

دهد. دقیقاً کارگیری فناوری جدید را نمیبه

ی همین معضل در مورد بازتولید سرمایه

ثابت نیز وجود دارد. بر همین اساس پراودا 

 1972ی ای که در سوم فوریهدر مقاله

ای در رد با اشاره به کارخانهمنتشر ک

آشکارا باید اعالم کنیم که »گرازودار نوشت: 

ی کافی برای کردن تولید انگیزهاشتراکی

کارگیری فناوری افزایش تولید براساس به

جدید را به وجود نیاورده )...( و کسی به 

ی ثابت پاداش خاطر بازتولید سرمایه

نی مااین بدان معناست که تنها ز»گیرد. نمی

رونِد جدیدی برای تولید به کارگرفته و 

ی جدیدِ ثابتی به جریان انداخته سرمایه

شود که مطلقاً ضروری باشد، تازه این کار می

عمدتاً پیامد فشار از باالست که دیگر 

توان از زیر آن شانه خالی وجه نمیهیچبه
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کرد. ساخاروف براین واقعیت تأکید کرده که 

ج.ش همواره از سطح رشِد فناوری ا.

تر بوده است. برای او کشورهای غربی پایین

ی اساسی مازادِ تولید بالقوه در این مسأله

ها، سیستم است. تأثیر مستقیم این گزینه

ی منسوخ تولید و نیز عمدتاً کیفیت شیوه

نازِل تولیدات در مقایسه با تولیدات جدید 

ی ثابت بازتولید است. وقتی هم که سرمایه

د، نمودِ خارجی این روند بارزتر است. شونمی

ی تولیدات هم در به عبارت دیگر، هزینه

داری و هم در مقایسه مقایسه با نظام سرمایه

ی ها در شرایط یک جامعهبا همین هزینه

تر است. یک مثال سوسیالیستی بیش

 ی بیشکالسیک در این مورد میزان استفاده

ایع آالت صناز حد فلزات در تولید ماشین

نظامی است که بر اساس محاسباتی که 

از تردراین زمینه شده، حداقلِ یک سوم بیش

ی فلزات در صنایِع نظامی میزان استفاده

 ایاالت متحده آمریکا است.

این امر منجر به  .3

ومیل گیری سومین شکل حیفشکل

هایی که شود: تعداد بسیار زیادِ انسانمی

یکار رغم اشتغال در مؤسسات، عمالً ببه

هستند. یکی از اقتصادانان معتبر شوروی در 

یک سخنرانی که متنِ آن بعدها منتشر شد، 

میلیون نفر  15مطرح کرد که کنارگذاشتن 

تنها تأثیری بر میزان از فرایند تولید نه

واند تتولیدات نخواهد گذاشت، بلکه حتی می

چهارم یا آن را افزایش دهد. این رقم یک

ست که کارگرانی بیش از یک چهارم کل

طور مستقیم در بخش تولید مشغول به به

کار هستند.این امر بعضاً پیامدِ اقداماتی برای 

باال بردن راندمان کاراست که بر مبنای آن 

توان از کار اخراج کرد، کسی را نمیهیچ

کارگیری فناوری جدید به ترتیب بهبدین

ی اشتغال کارگران ماهر جدید و ادامه

شود، در رگران فعلی منجر میاشتغال کا

نتیجه، تغییرات فناورانه به افزایش 

شوند. به همین های تولید منجر میهزینه

کارگیری دلیل نیز در چند سال اخیر با به

ی اقتصاد تالش کردند که اقداماتی در عرصه

ی نیروی کارِ مازاد را حل کنند. در مسأله



 اقتصاد سیاسی اتحاد شوروی                                                                                                                       287

 

ی مرکزی حزب کمیته 1970اواخر 

طور کلی با ابتکاِر .ج.ش. بهکمونیست ا

اشچکینو مبنی بر اخراج کارگرانِ مازاد 

شده نیز واقعاً موافقت کرد )کارگران اخراج

در جای دیگری به کار گمارده شدند(. اما از 

ی اخراج جایی که موازینِ قانونی اجازهآن

دادند، تا به امروز تمام کارگران را نمی

ی هاقداماتِ به کار گرفته شده نتیج

ای جانبهاند. گفتمانِ همهثمربخشی نداشته

نیز برای امکانِ بازگشت زنان به کار خانگی 

و نگهداری کودکان صورت گرفت. با توجه 

درصد زنان شاغل هستند، با  90به این که 

توانستند شمار کارگران را این اقدامات می

کاهش دهند. در ا.ج.ش. بیکاری واقعی 

نیز حتی در وجود دارد که میزان آن 

بسیار باال بوده است.  65/1964های سال

ها امروز نیز هم به دلیل همین محدودیت

برای پیدا کردن کار در مناطق دیگر و هم 

به دلیل مشکالتِ پیدا کردن کار در 

 شهرهای معینی میزان بیکاری کم نیست.

ومیل چهارمین شکلِ حیف .4

های موجود و کارگیری ظرفیتدر عدم به

 یومیل در درجهاست. این شکلِ حیفبالقوه 

 آیداول ازتقسیم اشتباه منابع به وجود می

 ی تأمینکه خود نیز پیامدِ نارسایی در حوزه

طور عمومی است، آن هم به مصالح کاری به

این نحو که مؤسسات تقاضای مقدار زیادی 

کنند، بدون توجه به این که آیا به مصالح می

طور که در مورِد انآنها نیاز دارند یا نه.هم

ی منتشرشده در ی تراکتورها و مقالهمسأله

تفصیل به این مطلب پراودا که درآن به

پرداخته شده و قبالً به آن اشاره شد، 

بینیم که مقدار بسیار زیادی وسایل می

یدکی بدون استفاده در انبارهای کلخوزها در 

خورند. بعضًا تمامی مناطق کشور خاک می

های کشاورزی ل که کارخانهبه همین دلی

کنند و این وسایل را برای روزمبادا انبار می

بعضاً به این دلیل که کسی از وجود این 

که عدم استفاده انبارها اطالعی ندارد. دوم آن

از ظرفیت بالقوه و یا به دلیل گسست در 

سیستم تأمین مصالح و یا به دلیل نقص 
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امر  ها است. اینها در خود کارخانهماشین

ی دو موضوع است: کیفیت کنندهمنعکس

نازلِ تولیدات و از طرف دیگر فقدانِ برنامه. 

های دلیل سوم نیز عدم استفاده از ظرفیت

« پراکندگی منابع»اصطالح موجود و یا به

ا ها و یاست. علت این پراکندگی نیز کارخانه

هایی هستند که ساخت و ماشین

تد. هر کسی که افشان به تعویق میاندازیراه

ی اول سخنرانی رهبران شوروی و در درجه

های خروشچف را خوانده باشد، سخنرانی

داند که این مسأله از اهمیت بسیار زیادی می

برخوردار است. وقتی که بسیاری از 

سر ها در این وضعیت بهمؤسسات و کارخانه

آید که وجود میببرند، در عمل وضعیتی به

های موجود برای ساختن در آن کِل کارخانه

کنند و های جدید مصالح تولید میکارخانه

درنتیجه برای این که از پس این مسأله بر 

آیند بایستی دوباره مؤسسات جدیدی برای 

این کار تأسیس شوند. تازه آنها بایستی 

مجوز قانونی برای ساختن مؤسسات جدید 

 وجود آمدننیز داشته باشند. مؤسسات با به

، گیردت که معموالً نیز شکل میاین وضعی

 توانند حتی به سقف پایینوقت نمیهیچ

دی ی اقتصاشده برای تولید در برنامهتعیین

برسند. به نظر من این مسأله پیامدِ واقعِی 

رای ی تولید بسقف تولید باالی تعیین شده

مؤسسات شوروی نیست. سقف تولید در 

 یِبرنامه، بدون توجه به سرعت رشد اقتصاد

آمیزی موردنظر، و به میزان بسیار مبالغه

 شود.تعیین می

  

 ومیلدالیل حیف

آخرین موضوع مطرح شده نیاز به توضیح 

قف ترین ستری دارد. حتی زمانی که مرکز پایینبیش

ط جایی که فقتولید را نیز تعیین کرده باشد، از آن

اطالعات بسیار محدودی در اختیار دارد و رؤسای 

ه کنند که بمؤسسات فقط ازدستوراتی تبعیت می

ترین ترین وجه تنظیم شده و به کوچکصریح

رو اند و درمجموع دنبالهزئیات پرداختهج

استانداردهای سیستم و برای گرفتن پاداش، رسیدن 

دنبال مقبولیت شده در برنامه و بهبه ارقام تعیین
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اجتماعی هستند، در هر کجا که امکان آن باشد این 

خودی به رساندنِ تولید به باالتر طور خودبهگزینه به

شود، چرا که منجر می شده در برنامهاز میزان تعیین

عالوه بر آن متناسب با این راندمانِ اضافه به آنان 

ترتیب بخش تولید گیرد. بدینپاداش تعلق می

های مصرفی که آخرین رده را در فهرست فرآورده

ها به خود اختصاص داده است، اغلب مصالح و اولویت

شود. تمام منابع مورد نیازشان به آنان واگذار نمی

دسترس، فورًا های موجودِ قابلفرآورده مصالح و

توسط مؤسساتی که منتظر هستند مورد استفاده قرار 

 ها برای روزگیرند و یا این که در انبارهای کارخانهمی

مبادا ـ یعنی برای زمانی که ارسال این مواد به هر 

ـ انبار می شوند. برای جبران کمبود دلیلی مختل شود 

های جدید نیاز، درخواستاین مصالح و مواد مورد 

ها برای ساختن مؤسسات جدیدی که به تولید آن

گیرد. زمانی که سقفِ تولید بپردازند، فزونی می

باشد، متناسب با آن  شده در برنامه پایینتعیین

ی کنند. همهتری تولید میکارگران با سرعتِ کارِ کم

ها نشان از سیستمی دارد که از کنترل این گزینه

شده است. ما عمالً نیز دقیقاً با همین وضعیت خارج 

 ی صنعتی نظیرروبرو هستیم. اگر یک دوجین شاخه

فوالد، زغال سنگ و انرژی را نادیده بگیریم که با 

ده مانکنند، عملکردهای باقیی مرکزی کار میبرنامه

دهی صرف ی اول خصلتِ سازمانبرای مرکز دردرجه

م اد یا بهتر بگوییبرای جلوگیری از فروپاشی اقتص

عملکرد بدون اختالل آن را دارند. بستر اطالعاتی 

چنان ضعیف است که رؤسای مؤسسات تنها مرکز آن

کسانی هستند که خواهان به دست آوردن حداکثر 

امتیازات هستند و دستوراتِ مرکز را فقط به صورت 

ار ای بسیکنند که اغلب نتیجهتشریفاتی اجرا می

وقتی که رئیس یک مؤسسه  غیرعقالئی دارند.

شده تر از میزان تعیینمنفعتی در افزایش تولید بیش

ـ چه به صورت سود و چه به صورت رسیدن  در برنامه 

شده در برنامه، داشته باشد، به یک نرخ دیگر تعیین

در این صورت او اطالعات نادرستی در مورِد ظرفیت 

ایی ردهگذارد تا بتواند فرآوتولید در اختیار مرکز می

ترین وجه ممکن تولید کند. در صورتی که را به ساده

 «تولید ناخالص»یابی به نرخ معینی از هدف دست

باشد، این مؤسسه تولیدات بالاستفاده و با کیفیت 

د. کنشده تولید مینازل را به میزانِ معین درخواست

در صورتی هم که هدف، رسیدن به میزانِ معینی از 

 یهایی را با هزینهشد، فرآوردهبا« فروش تولیدات»
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ها تقاضای بسیار سازد که برای آنباالی تولیدی می

زیادی موجود است و به دلیل فقدان رقابت، این 

له کند. اگر مسأها را با کیفیت نازل تولید میفرآورده

معینی باشد، رئیس « سود»فقط رسیدن به نرخ 

 شبرد و تالمؤسسه مصالح نامناسبی را به کار می

ی بسیار کم تولید و زمان بسیار کمی کند با هزینهمی

کند و فرآوردهایی را با قیمت  را صرف ساخت آن

یابی به میزان فروش هر چه بسیار باال برای دست

شده طور مثال تابلوهای کپیکند. بهتر تولید میبیش

ها حداقل چرم هایی که برای ساختن آنیا کفش

ه ی که تولیداتی نظیر کتاب ککاررفته است، در جایبه

تری احتیاج دارد، فروش آنها به مدت زمان طوالنی

شوند. مسأله این نیست که هیچ کسی چاپ نمی

اطالعی از این ندارد که چه چیزی بایستی تولید شود 

و آن هم به چه نحوی و یا این که چه نوع 

هایی بهتر است تولید شوند، رؤسای مؤسسات فرآورده

 دقیقی از این مسائل دارند، اما هیچ آگاهی کامالً

 ای هم به پرداختن به این موضوعات ندارند.عالقه

جایی که مرکز توانایی به عبارت دیگر از آن

 ریزیِ کنترل اقتصاد را ندارد، مسأله بر سر برنامه

روندهای اقتصادی نیست، بلکه موضوع بر سر 

مدیریت این روند است. لیبرمن، اقتصاد دان روس، 

کند: بندی میاین مطلب را به این صورت عبارت

سیستم قدیمی هدایت اقتصاد بسیار مناسب بود تا »

جایی و اش را عملی کند: جابهبتواند هدف اساسی

های ضروری دولت. هدف تمرکز منابع برای نیازمندی

ر طوهمان« ی تولید بود.اصلی رشِد کمّی و گسترده

ان دادم، معضل های قبلی نشقولکه برمبنای نقل

« سود»همچنان پابرجاست و استفاده از اهرمِ 

ی موفقیت یک مؤسسه، دهندهعنوان نمادِ نشانبه

کند. برای یک مشکل را به خودی خود حل نمی

اد و ی اقتصاقتصاد مبتنی بر برنامه کنترل آگاهانه

ی جامعه توسط نمایندگان اکثریت جامعه ـ طبقه

اند، یک تعیین شدهطور دموکراتکارگر ـ که به

ضروری است. فقدان این کنترل از یک طرف 

هایی را بین قشرهای مختلف اجتماعی و از تنش

طرف دیگر در درون هر یک از این قشرها به وجود 

ها این است که دستوراِت آورد. پیامد این تنشمی

ی اجرا جایی به مرحلهریزانِ مرکز فقط تا آنبرنامه

نطبق با منافع افراد باشند، شوند که مگذاشته می

ریزان از واحدهایی که بایستی که برنامهمضافاً این
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هایشان را عملی کنند، فقط اطالعات پراکنده برنامه

ی ترتیب مبانی اساسکنند. بدینو ناقصی دریافت می

ی شوند. چرا که نقطهریزی نادیده گرفته میبرنامه

 عقالیی پذیر کردن سامانِعزیمت این مبانی امکان

ک عنوان یاقتصاد است. تمام کسانی که به ا.ج.ش. به

کنند و یا این که بر این باور دولت کارگری نگاه می

ه هم بهستند که این دولت سوسیالیستی است، آن

این دلیل که اقتصادش مبتنی بر برنامه است، یا این 

ای هعنوان یکی از ویژگیریزی را حداقل بهکه برنامه

کنند. ما در اتحاد آوردند، اشتباه میر میآن به شما

شده یا دهیتر با یک اقتصاد سازمانشوروی بیش

شود و اقتصادی سروکار داریم که از باال هدایت می

هیچ کسی هم نیز قادر به کنترل بخش اعظم آن 

تری قول لیبرمن با شفافیت هرچه بیشنیست. نقل

وروی دهد که این عقیده حتی در اتحاد شنشان می

نیز موجود است. شماری از اقتصاددانان غربی نیز 

اند. در اکثر موارد نیز عمالً به همین نتیجه رسیده

اساساً پرداختن به خود این مسأله تابو است و 

ی اجتماعی نادیده گرفته تنیدهمناسبات درهم

پردازان جایی که این نظریهشوند. از آنمی

برای  گونه کوششیمارکسیست نیستند، هیچ

ی محرک اساسی که بر شناسایی قوانین معین و قوه

 آورند.مبنای آن این نظام کارکرد دارد، به عمل نمی

دهی اقتصاد که از منظر تاریخی، سازمان

یافته است، تاکنون نیز فقط از طریق ترور سازمان

شدن اتحاد ی معینی صنعتیشاید بتواند تا درجه

که جامعه به این  شوروی را تضمین کند، اما زمانی

جا ومیل همهمرحله رسید، در شرایطی که حیف

 منصبانحل کوشِش صاحبریشه دوانده بود، تنها راه

جایی که برای متوقف کردن این روند بود. از آن

اقتصادی پیچیده و صنعتی مدرن چه از نظر زمانی و 

ریزی دقیق و چه ازنظر کیفی نیازمند برنامه

میل افزایش پیدا کرد. حتی وجانبه بود، حیفهمه

ومیل بسیار شدن اولیه نیز حیفهمان صنعتی

 هاای به همراه آورد، مثل گرفتن جان انسانگسترده

های برای ساختن اهرام ثالثه. رشد دایمی از ضرورت

اقتصادِ صنعتی مدرن است. هرچه بافت اقتصادی 

تری باشد به همان تر و تحت مراقبت بیشپیچیده

تر است. مراتبِ اداری آن طوالنیسلهنسبت هم سل

تری برای اداره کنندگان، این اقتصاد از شفافیت کم

برخوردار است و به همین نسبت گسسِت موجود در 
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ر تکننده نیز بیشتر و اهمیت آقایان ادارهآن عمیق

ی تضاد بنیادین ومیل خود نتیجهخواهد بود. حیف

منافع  دهی اقتصاد وهای سازمانبین نیازمندی

 منصبان است.شخصی روشنفکران و صاحب

قبالً بر این نکته تأکید کردم که به نظر من 

طرف  ریزی از یکی مبتنی بر تضاد بین برنامهفرضیه

با بازار یا قانون ارزش از طرف دیگر اساساً نادرست 

جایی که در واقع برای جلوگیری از است. از آن

دن تری جز کوچک کرومیل، کوشش بیشحیف

گیرد، وضیعت های مصرفی صورت نمیبخش فرآورده

فعلی ساختار اقتصادی هیچ وجه مشترکی با مبانی 

ریزی ندارد. تضاد اولیه بین پرابرژنسکی از برنامه

برنامه و بازار در اثنای دوران نپ وجود داشته و 

بازتابی از طبقات اجتماعی آن دوره بود. این ادعا که 

ریزی یا قانون ینی برنامهی معامروز نیز تا درجه

ریزی وجود دارد، هیچ معنای اجتماعی برای برنامه

ای اسرارآمیز ادعا دیگری جز این ندارد که به گونه

 ستی معینی دولتیشود که اتحاد شوروی تا درجه

کارگری. دیگر زمان آن رسیده است که مبانی 

مان را به سطح مسائل کنونی ارتقا دهیم. این نظری

شود که روشن گردد که تر میزمانی مبرموظیفه 

ی فعلی با گرفتهدیگر قشرهای اجتماعی شکل

 قابل مقایسه نیستند. 1928/ 29ی قشرهای دوره

ما بایستی با توجه به شرایط فعلی، شکِل 

تضادِ دیگری را مبنا قرار دهیم که برگرفته از مبانی 

 نِ توانیم به جای قانوی پرابرژنسکی است. ما میاولیه

ریزی، از قانونِ سازمان صحبت کنیم. این قانون برنامه

منصبان برای های فعلی صاحببیانگر نیازمندی

شان از های فعالیت و امتیازاتپاسداری از عرصه

طریق حفظِ توانِ کارکردِ اقتصاد است. همچنین این 

عنوان منصبان بهی حیات صاحبموضوع برای ادامه

اساسی برخوردار است.  یک قشر اجتماعی از اهمیت

کند که: مندل در همین زمینه مطرح می

بوروکراسی ابزار سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی در »

اختیار ندارد تا تضمین منافع خودیِ مادِی 

ی تولیدی که امتیازاتش را از اش را با شیوهخودویژه

اگر که ما در « کند، هماهنگ کند.آن کسب می

 قولتفاده شده در این نقلی اول به مفاهیم اسدرجه

شده بسیار توجه نکنیم، این ادعای مطرح

جایی که رسد. از آنتردیدبرانگیز به نظر می
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شان را چه از منصبان حاکم وظایف سازمانیصاحب

 عنوان سرپرست ونظر اقتصادی، سیاسی و نظامی به

دهند، تکامل بعدی تولید را نیز مدیر انجام می

ی ها در درجهواقعیت که آنکنند. این تضمین می

نخست برای رسیدن به این اهداف از قهر و تروِر 

کنند، تغییری در اصِل گسیخته استفاده میلجام

دهد. اگر ما سرکوب امروزین را نیز که از قضیه نمی

گیرد در نظر بگیریم، این اعماق جامعه سرچشمه نمی

دهد. موضوع خود را به شکل هرچه بارزتری نشان می

ی زیر را مطرح کنم: در خواهم نظریهر این جا مید

منصبانِ فعلی اتحاد شوروی از صورتی که صاحب

عملکرد اجتماع شان ـ یعنی بسیج، اعمال قهر و 

ـ صرف نظر کنند، قطعاً حجم تولید به ابعاد هماهنگی 

کند. مندل و ای کاهش پیدا میبسیار گسترده

ز یستم ای ساند که نیروی محرکهتروتسکی مدعی

ند. در کطریق منافع مصرفی بوروکراسی نماد پیدا می

صورتی که این ادعا درست باشد، این موضوع 

ناشدنی است که چرا در ا.ج.ش. اصوالً رشد درک

بایستی با توجه به وجود داشته است. این رشد می

، کنداین که این قشر اجتماعی اقتصاد را هدایت می

توسط این قشر، پس متوقف شود. این رشد اگر نه 

توسط چه قشر دیگری صورت گرفته است؟ رشد به 

 آید.وجود نمینحوی جادویی به

های خود مدافعان این نظریه در استدالل

د. کننهای مصرفی تکیه میاغلب به کمبود فرآورده

منصبان در این اثنا درآمدشان در حالی که صاحب

آنان  با ست که در غربتقریباً به میزانِ درآمد کسانی

ی شغلی قرار دارند. درصورتی که منافع در یک رده

ی مصرفی بود، آنها فقط محدود به حوزه

منصبان شوروی حاضر بودند که چوب روسیه صاحب

را با کاالهای انگلیسی ـ یا به احتمال زیادتر با 

کاالهای مصرفی آلمان غربی ـ مبادله کنند. تا زمانی 

کنند، منافع ی کار میها فقط برای منافع فردکه آن

شان، یعنی ها از طریق این عملکرد اجتماعیآن

دار در شود. یک سرمایهمدیریتِ جامعه تأمین می

کند، برای عین حال که ارزشِ اضافی انباشت می

ی کند. نکتهاش نیز فعالیت میمنافعِ فردی

ها در اما این واقعیت است که آن کنندهتعیین

کرد اجتماعی معینی دارند که ی تولید، عملمحدوده

گیری مناسبات تولیدی معینی نیز منجر به شکل

شود. درضمن نباید از این فرض حرکت کرد که می
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منصبان شوروی از تضاد بین مواضع تک صاحبتک

شان و تأثیرات آن آگاه نیستند. کامالً برعکس فردی

شان حرکت ها از احتمال عدمِ تأمین منافعآن

تظر نتایجی هستند که در تضاد با آن کنند و منمی

کنند. در ی آن را میچیزی قرار دارد که موعظه

منصبان شوروی در نظام فعلی آن نقش نتیجه صاحب

ها از این نظام کنند. در صورتی که آنمهمی بازی می

ام تواند به فروپاشی نظکنار گذاشته شوند، این امر می

ماِم ی تریشه گیری نظام دیگری منجر شود.و یا شکل

جا در ساختار شده در اینومیل ترسیماشکالِ حیف

منصبان، ناپذیر بخشی از صاحبروابط آشتی

ی کارگر از یک طرف و روشنفکران و طبقه

عنوان قشر اجتماعی از طرف دیگر منصبان بهصاحب

ی اصلی این تناقضات در منافع است. این که زمینه

را در آن نیز پیدا  فردی است که بیانِ مستقیم خود

کند به این مفهوم نیست که همگی می

 شانمنصبان فقط به دنبال منافع شخصیصاحب

ی پرئوباژینسکی مبنی بر این که اتحاد هستند. نظریه

شوروی هرگز از مزایای سوسیالیسم برخوردار نبوده 

داری را نیز از دست داده در و مزایای اقتصاد سرمایه

ای برخوردار است. کنندهتعییناین زمینه از اهمیت 

ی کنونی به این معناست که دو این مطلب برای دوره

ی اجتماعی برای کار وجود دارد یا نوع سیستمِ انگیزه

داری و یا سیستم سیستم انگیزه برای کار سرمایه

ی کار انگیزه برای کار سوسیالیستی. سازوکار انگیزه

 برای مدیران مؤسسات از یک طرف به صورت

ست که خود تابعی از موفقیت در دستمزد پولی

شده در برنامه است و از های تعیینرسیدن به نرخ

طرف دیگر در امتیازات و ارتقای مقام است که با 

ها از موقعیت اقتصادی و اجتماعی ارزیابی درست آن

مرتبط است، به دلیل نقشِ هر دوی این عوامل، 

بلکه فقط سادگی، دستوراتِ مرکز، آن هم نه به

ی اجرا گذاشته ها به مرحلهکاریکاتوری از آن

ثباتی ذاتی رژیم بیش از هرچیزی دراین شوند. بیمی

شود. این که یک سیستم تناقض منعکس می

های درونی باشد از لحاظ اقتصادی دچار تناقض

تاریخی غیر منتظره نیست، هر کسی که چند اثر 

ین که مدتی ادبی زیرزمینی شوروی را مطالعه و یا ا

در اتحاد شوروی زندگی کرده باشد، متوجه نارضایتی 

شود. بدون شک در میان این ی مردم میگسترده

روها ها، یهودستیزان و دنبالهناراضیان ناسیونالیست

نیز هستند. اما به دلیل شفافیتِ مناسبات تولیدی، 
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اجتماعی دارند، دل  اکثر افرادی که موقعیت پایین

ندارند. کارمندانِ دستگاه اداری نیز  خوشی از نظام

خود به دلیل عدم کارایی نظام و نیازِ روزافزون به 

های اجتماعی، تر در کنترلگیری هرچه بیشسخت

روند. تنها امکانی که ها به شمار مینیز جزو ناراضی

توانند نظام را سرپا نگه دارند، اتمیزه از طریق آن می

کار توسط پلیس امنیتی ها است. این کردن مؤثر توده

کارگیری ابزارهای مؤثر کنترلِ و آن هم با به

گیرد. اجتماعی، آگاهانه یا غیرآگاهانه صورت می

ترتیب این واقعیت است که بدین کنندهی تعییننکته

ها با یکدیگر سلب امکان گرفتن ارتباطات توده

ای که برای پرداختن به شود، آن هم تا آن درجهمی

کس قتصادی اساسی ضروری است. هیچمشکالت ا

خواهد خبرهای ناخوشایندی را به دیگران بدهد نمی

و هیچ کسی هم حاضر نیست مسئولیت کاری را 

برعهده بگیرد. به عبارت دیگر بین رؤسای مؤسسات 

ی و مرکز، موانع عبورناپذیری در جریان مراوده

اطالعات وجود دارد. این مسأله به دلیل وجود موانع 

به بین افراد و قشرهای اجتماعی دیگر یعنی بین مشا

 کند. هرکسیروشنفکران و کارگران تعمیق پیدا می

ترین راندمان الزم، کاری را انجام اجبار فقط با پایینبه

کند که چه سازوکاری دهد و برایش هم فرقی نمیمی

 شود. مگر این کهکار گرفته میاز انگیزه برای کار ب

ی کامل بازار با تمام پیامدهای مسأله بر سر احیا

 اجتماعی آن باشد.

مسأله نه بر سر تأثیر قانون ارزش بلکه 

تر از هر چیزی در رابطه با این واقعیت است که بیش

ی دیگری تر از حد هر جامعهی بیشهر فرد به اندازه

شود. منافع فردی در تضاد عمیق با فردگراتر می

این تضاد عمالً در منافع بارز اجتماعی قرار دارند. 

داری، شکل بارزتری ی سرمایهمقایسه با جامعه

خوبی خود را در گیرد. این مسأله وقتی بهخود میبه

ها وقتی که دهد، آنمیان مهاجران شوروی نشان می

شان در مورد آیند و از عالیقبه کشورهای غربی می

حق و حقوق سیاسی، آن هم به نحو افراطی طوری 

د که انکار حقوق فردی شهروندی صحبت می کنن

پایه است. از منظر کلِ جامعه، فقط برای افراد دون

ست اتمیزه شده، که این اینمادِ این تضاد جامعه

ه چگیرد. آناتمیزه شدن هم برای ثبات آن شکل می

اتمیزه شده، بایستی دوباره با یکدیگر ترکیب شود تا 

ق ار از طریجامعه بتواند عملکرد داشته باشد و این ک
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ا گیرد، و یمنصبان انجام میفعالیت سازمانی صاحب

آن چیزی که موسوم به برنامه است. همین مطلب را 

بندی کرد: قانون توان عبارتبه این صورت هم می

سازمان از یک طرف، قانونِ امتیازات فردی یا منافع 

شخصی را تکمیل می کند و از طرف دیگر در تضاد 

 با آن قرار دارد.

 قانون ارزش

تاکنون برای جلوگیری از سردرگمی 

ای نشد. در این جا غیرضروری به قانون ارزش اشاره

 بایستی در مورد این مسأله به چند نکته توجه کرد.

شرط تولیِد بدون شک وجودِ ارزش، پیش

ارزش اضافی است و برای آن که ارزش وجود داشته 

 دانانباشد، مبادله ضروری است. آنچه را که اقتصاد

کنند، ربطی به شوروی در مورد این مسأله عنوان می

ازتاب تر بایستی آن را بتوصیف واقعیت نداشته و بیش

شان تلقی کرد. در هر صورت نمایندگان آرزوهای

های فکری ممکن در میان این ی گرایشهمه

خوردند. طیفی از کسانی که اقتصاددانان به چشم می

کنند، تا کسانی که ر میتأثیرات قانون ارزش را انکا

هایش قدرت معتقدند که قانون ارزش با تمام جلوه

های فکری دهد. تمامی این گرایشخود را نشان می

توانند بر این نکته مهر تأیید به دلیل سانسور نمی

ی تأثیر قانون ارزش بزنند که عوامل محدودکننده

تر است و از لحاظ کیفی با آن عمدتاً گسترده

هایی تفاوت دارند که تحت شرایط محدودیت

 داری انحصاری تأثیرگذار هستند.سرمایه

ی نخست توزیع که به نظر برخی در درجه

ی اجرا گذاشته از طریق قانون ارزش به مرحله

 گیرد.شود، عمدتاً به صورت مستقیم صورت میمی

مسکن از طریق ادارات محلی یا شوراهای شهر در 

 قدر پایینآن شوند و اجارهاختیار مردم قرار داده می

ها زیاد مهم نیست. است که اختالف بین میزان آن

ه کند کنباید نادیده گرفت که اساساً هم فرقی نمی

ها یا شوراها تقسیم بشوند ها از طریق این ادارهخانه

ی مسکن از بعضی موارد استثنائی که یا نه. مسأله

نحو و به ی تأثیر قانون ارزش نیستبگذریم در حوزه

دهی شده است. اما در مورد مواد کارایی سازمان

طور مستقل مواد غذایی غذایی، از بخش بزرگی که به

کنند که بگذریم، بخت با آن کسانی است تولید می

توانند استفاده کنند، که پول دارند و از آن هم می
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برای بخش اعظم مردم که خارج از شهرهای بزرگ 

تر از پول به شمار مل مهمکنند، دو عازندگی می

آیند: وقت )که بتوانند در صف بایستند( و روابط می

مناسب تا بتوانند مواد غذایی را تهیه کنند، داشتن 

قطعه زمین شخصی که خارج از بخش کشاورزی قرار 

ی دوم از ست بسیار رایج. در درجهایدارد، پدیده

بوده  های ثابتِ دولتی بسیار پایینجایی که قیمتآن

و هیچ تناسبی با هزینه ندارند و این نکته که قیمت 

قدر باال است که تر آنهای مصرفیِ بادوامفرآورده

. ها نیستندها قادر به خرید این فرآوردهاکثریت توده

دسترس هم باشند، برای ها قابلتازه اگر این فرآورده

تری دارد. به همین دلیل، پاداش ها پول اهمیت کمآن

روبل برای کارگران ارزش خاصی  10تا  5زان به می

ها برای این مقدار پاداش، ندارد. به هر صورت آن

تر ندارند. پولی هم که ای برای کار سختانگیزه

توانند چیزی بخرند، چندان هم ندرت با آن میبه

استفاده نیست. با توجه به این واقعیت که دولت قابل

اتش به مردم شوروی درگذشته از بازپرداخت تعهد

 خوداری کرده و خودسرانه ارزشِ پول داخلی را پایین

ای بر باالرفتن آورده که این امر تأثیراتِ گسترده

ها دارد. تازه اگر این نکته را نیز در ارزیابی خود قیمت

مد نظر قرار ندهیم، اساساً غیرممکن است که از پول 

ایِز تم عالوه،ی ارزشی استفاده کرد. بهعنوان ذخیرهبه

 هایواقعی توزیع بین قشرهای اجتماعی از طریق راه

طور آید. بهوجود میاش بهمستقیم و در شکل طبیعی

مثال ماشین با راننده و ماشین شخصی غیر رسمی، 

مواد غذایی، لباس، وسایل تأمین سالمتی و مسافرت 

های رایگان یا با قیمت بسیار کم در فروشگاهیا به

گیرد. نباید منصبان قرار میر صاحبویژه، در اختیا

ی مرکزی مختص است. فکر کرد که این امر به کمیته

ها، افسران ارتش، کا گ ب، هر کدام مدیران کارخانه

های مربوط به ی نیازمندیکنندهمؤسسات تأمین

خودشان را دارند. به بیان دیگر، توزیع مختصِ هر 

 قشر اجتماعی است و مستقیماً توسط دولت یا

 گیرد.ی مستقیم انجام میرابطه

ی خوِد تولید نیز به دلیل سود در محدوده

فقدانِ رقابت، نقش دیگری جز یک رقمِ تکنیکی مالی 

شده در برنامه، ارقامی در ندارد. سطحِ تولیدات تعیین

ابعادِ طبیعی ن هستند و خرید و فروش بین 

ای عمدتاً کارکردیست در دفترهای کارخانه

ر صورتی که حتی تحت چنین شرایطی حسابرسی. د
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قانون ارزش تأثیری هم داشته باشد، این قانون تا حد 

بازشناخته نشده ائی ازهم گسیخته شده است. تازه 

در صورتی که اساساً قانون ارزش هم وجود داشته 

ها برای بازار غیر قابل درک باشد، تمام درخواست

 است. تمام کسانی که بنبست اقتصادی شوروی را

بررسی کرده اند، مدتهاست به این موضوع پیبردهاند 

های مختلف شوروی برای مشروع جلوه که گرایش

سادگی وجوِد شان مجبور شداند که بهدادن نیات

قانون ارزش را فرض مسلم قلمداد کنند، زیرا وقتی 

که قانون ارزش با تمام جوانبش عملکرد داشته باشد، 

ردای مناسب به  در این صورت مسأله فقط پوشاندنِ

آن است. در این صورت فروختن مسکن به کارگران 

پذیرتر است و همچنین تولید با ارقام نجومی، توجیه

و فروش ماشین به قیمت بسیار زیاد برای 

عنوان تأثیر منطقی نظام قیمت گذاری روشنفکرانِ، به

منطبق با قانون ارزش، بهتر قابل پذیرش خواهد بود. 

له بر سر این موضوع است که در حال حاضر مسأ

عنوان تغییر بنیادی نظام اجتماعی درک بایستی به

تر بازار برای اقتصاددانان شود. پیشنهاد رواج بیش

فتیشیست غربی یا شرقی، چه خود را سوسیالیست 

د. رسبدانند یانه، امری صرفاً تکنیکی به نظر می

گسترش سازوکار بازار به مفهوم امتیازات بزرگ برای 

تک روشنفکران خرد است، امتیازاتی که از تک

شود. خالصه کنیم: کسانی ی کارگران تأمین میگرده

ی شوروی از این که در مورد بررسی جامعه

کنند که قانون ارزش در فرض حرکت میپیش

ا.ج.ش. نقش فرادستی دارد، بدون شک دراین 

، کنند )نویلسیستم به ندرت تضادی را مشاهده می

یک(. اما وجود قانون ارزش به شکل کلیف، مت

شود که این نویسندگان ای درک میشدهگسسته

تری برای توضیح انحرافاتش تا بررسی وقتِ بیش

های اجتماعی در حالِ رشد در آن به کار گرایش

 برند.می

تر این تر و درستبخشبه نظر من، نتیجه

ای نگاه عنوان جامعهی شوروی بهاست که به جامعه

داری را سرنگون م که از لحاظ تاریخی سرمایهکنی

 اش نیزکرد ولی در عین حال دیکتاتوری پرولتری

گیری نوعی سیستم ساقط شد. این امر به شکل

توان صریحاً وجود ویژه منجر شد که میاقتصادی خود

بقایایی از هر دو صورتبندی را در آن اثبات کرد، اما 

 ای هر دوی اینسیستمی که فاقدِ نیروهای محرکی بر
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ترتیب خصلت این نظام ها است. بدینبندیصورت

تر از هر صورتبندی ست که عمق آن بیشتضادی

اقتصادی ـ اجتماعی دیگر است و در قسمت بعدی 

ی مقاله نشان خواهم داد که بوروکراسی و طبقه

 کارگر نیز با این تضاد درگیر هستند.

 ی کارگربوروکراسی و طبقه

ها قبل از تبعیدش وقتی که تروتسکی مدت

و چند سال پس از آن بر موجودیتِ بوروکراسی حاکم 

بر اتحاد شوروی تأکید کرد، این نکته در آن زمان از 

ی های دههسزایی برخوردار بود. از سالاهمیت به

شدن بنیادین اتحاد شوروی این با صنعتی 1930

ا ی مطلب درست نیست که هر کسی که برای حزب

کند از درآمِد ویژه یا قدرت دستگاه دولتی کار می

ی وضعیت خاصی برخوردار است. این موضوع در دوره

اضطراری عمومی درست بود که هر کسی که کار 

دفتری داشت، از موقعیت بسیار بهتری نسبت به 

ی دیگران برخوردار بود. همین افراد به دلیل درجه

ر کم نازل پیچیدگی اقتصاد شوروی و شما

متخصصان، در موقعیت واقعیِ بازرسان قرار داشتند. 

 ایهاست که دیگر ما با چنین شرایط خودویژهاما دهه

 ی دستگاه دولتی کهسروکار نداریم. یک کارمند ساده

ها درخواستنامه در طول یک طور مثال به میلیونبه

 تری تا یککند، درآمد بسیار کمسال رسیدگی می

. این کارمند در صورتی که مجبور کارگر صنعتی دارد

گیری کند که در شود در مورد چیزی هم تصمیم

مورد آن هیچ موازینی در هیچ کتاب مرجعی وجود 

نداشته باشد، اساساً از گرفتن هرگونه تصمیمی 

کند. نشان دادن این مطلب که تقریباً خودداری می

میلیون نفر عضو حزب را روشنفکران مرد  14نیمی از 

دهند، کار سختی نخواهد بود. اما درآمد می تشکیل

شان در بسیاری موارد، ها و همچنین موقعیتآن

ی ماهر است. به عبارت ندرت بهتر از کارگر سادهبه

دیگر قشر مسلط یا ممتاز در ا.ج.ش. فقط بخشی از 

 هاشود، آنآن چیزی است که بوروکراسی قلمداد می

 نخبگان بوروکراسی هستند.

ان و نه طبقه، به دو دلیل: دلیل گفتم نخبگ

اول این که از منظر تاریخی تا بیست سال پیش 

ی نخبگان یا جایی برای پیوستن به جرگهجابه

قدر زیاد بود که این قشر باالترین قشر اجتماعی آن

ی کافی رشدِ منسجمی داشته نتوانست به اندازه
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عنوان یک طبقه جا از آن بهباشد، تا بتوانیم در این

طور که من قباًل نیز صحبت کنیم. این شرایط، همان

به آن اشاره کردم، وضعیت کنونی اتحاد شوروی 

جایی اجتماعی، چه برای وارد شدن به نیست. جابه

ی نخبگان و چه خارج شدن از آن بسیار جرگه

محدود شده، تا جایی که منافعِ شخصی دست باال را 

مروز از این دارند. این مطلب درست است که اگر ما ا

جا با قشراجتماعی منظر حرکت کنیم، پس در این

سروکارداریم که دچار تضادهای درونی است. تضاد 

اقتصادی ـ اجتماعی بین منافع فردی و سازمان در 

ثباتی این ی نخبگان وجود دارد و باعث بیمحدوده

ها واقعاً نیز هم شوند. یک بخش از آنقشر می

نه به همان حدِ یک فشار هستند، اگر چه تحت

روشنفکر ساده، این مسأله ضرورتاً به نظرِ برخی 

ی نویسندگان نظیر پارکین و مالِت الزاماً مسأله

اند قدرت را به ها نیست که که در تالشتکنوکرات

ی دست بگیرند. مسلماً وقتی که ما به ترکیب کمیته

هم برانگیز، سی تعجبمرکزی حزب نگاه کنیم، نکته

ندسان و همچنین اعضایی است که از سطح باالی مه

آموزش باالیی برخوردار هستند. علت این که برخی 

رخی کنند و بتر سیستم تالش میبرای کارایی بیش

د دهنبرعکس هیچ کوششی در این زمینه انجام نمی

فاوت برانگیز. ترا به پای منافعِ متفاوت گذاشتن، شُبهه

جامعه را خواهند عمده بین کسانی است که می

 طبع بایستی منافععنوان یک کلِ اداره کنند و بهبه

ی نخست اولویت قرار شان را در درجهمستقیم

ها ندهند، با دیگر افرادِ دستگاه دولتی این است که آن

هیچ نقشی در هدایت جامعه ندارند. وقتی که رفرم 

اقتصادی خواهان افزایش قیمت گوشت به میزان 

ای تر بره معنی گوشت بیشبسیار زیاد است که ب

تری در اختیار دارند و در کسانی است که پول بیش

ی عین حال معنای دیگرش گوشت کمتر برای طبقه

تر برای کارگر است. این امر اما به معنای کار بیش

ی امنیت است و درنتیجه کاربست چنین اداره

اقداماتی احتیاج به تأمل بسیار زیاد دارد. به همین 

توان همچون برخی نویسندگان از این یز نمیترتیب ن

منظر حرکت کرد که رهبرانِ مردی که در رأس 

سیستم قرار دارند، در یک نظام کاراتر مبتنی بر نظام 

دهند. بلکه برعکس، بازار موقعیت خود را از دست می

هایی برخوردارند که در یک نظام این افراد از توانایی

ـ  یک نظام مبتنی بربازاردیگر نیز کاربرد داشته و در 

ای ناشناخته هم دهندگان نکتهکه نقش سازمان
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تری نخواهند داشت. تضاد نیست ـ مسلماً کارایی کم

 اش دردرونی نخبگان بیش از هر چیز دیگری ریشه

 خود سیستم است.

ی تروتسکی به بعد، ارتش دلیل دوم: از دوره

التحصیالن میلیونی قدرتمند جدیدی از فارغ

ی ها شکل گرفت که نمادِ یک قشر ویژهشکدهدان

ی اجتماعی با منافع مختص به خودش است. الیه

 منصبان را تشکیلفوقانی این قشر بخشی از صاحب

ی این قشر سهمی از دهد. دیگر افراد باقیماندهمی

شان خیلی باالتر ـ اغلب قدرت ندارند و سطح زندگی

ـ از سطح زندگی طبقهحتی پایین ست. ارگر نیی کتر 

همین افراد هستند که از اصالحات اقتصادی عمدتًا 

ترین شود و همین افراد بیشنفعی عایدشان می

فشارها را برای تغییر در سیستم اقتصادی وارد 

ر ترین عناصها فردگراترین و ضدِ سازمانکنند. اینمی

هستند که همچنین فرماندهی مرکزی و سازمان را 

ب گیرند. نباید تعجر نظر میبا سوسیالیسم همسان د

ین ترکرد که این افرادِ نماد قشری هستند که بیش

داری دارد که طبعاً خود را به گرایش را به سرمایه

شکلِ ستایش دربستِ از ایاالت متحده و از توانایی 

دهد. به همین کارکردِ مؤسساِت خصوصی نشان می

ی برانگیز نیست که برنامهدلیل هم برای کسی تعجب

تر ی فعلی نیز درآمد این قشررا خیلی بیشپنچ ساله

دهد، تا نارضایتی ی کارگر افزایش میاز درآمِد طبقه

ها را کاهش دهد. تئوریسنهای مارکسیست تاکنون آن

ن اند که انگار چنیبه نحوی به این مسأله برخورد کرده

قشری اجتماعیای اساساً وجود ندارد که حاال به 

ا.ج.ش. همان نقشی را ایفا کند که نحوی بتواند در 

اند، ای که ابزار تولید دولتی شدهدر غرب. در جامعه

قدرت از طریق موقعیت شغلی هر قشر اعمال 

شود. تمام آن روشنفکرانی که دررأس هرم شغلی می

 ای هستند که بر مبنایقرار ندارند، نماینگر قشر ویژه

موقعیت شغلی افراد در چارچوبِ تقسیم کار 

جتماعی شکل گرفته است. از آنجایی که اعضای این ا

ی کارگر جدا هستند و قشر از منظر مادی از طبقه

عمدتاً با این طبقه برسر سهمش از ابزار توزیع 

کند و مدعی است که ذاتاً الیقتر اجتماعی مبارزه می

ی کارگر برای برخورداری از سطح زندگی از طبقه

ی ل روشنفکران و طبقهباالتر است، در نتیجه تا به حا

کارگر تضادِ عمیقی با یکدیگر دارند. شکاف عمیق 

ی کارگر و روشنفکران عمدتًا اجتماعی بین طبقه
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ناشی از اتمیزه شدن جامعه است، در غیر این صورت 

تری توانست سیستم بیش از پیش از ثبات بیشمی

برخوردار شود. از آنجایی که روشنفکران بسیار 

های شخصیشان فقط به مشغله خودبین هستند و

میپردازند، از تنها نیرویی که توانایی تغیر جامعه را 

ای بسیار بدبینانه، عارفانه اند و روحیهدارد، جدا افتاده

)خلق وخوی روسی، خداپرستانه( و ناسیونالیستی 

گونه با اند که چهدارند. به هر حال نخبگان فهمیده

ز سرپا نگه حفظ موجودیت خودشان، سیستم را نی

دارند. بدیهی است که این تنها ابزاِر ثبات اجتماعی 

منصبان در قبول نکردن نیست. همچنین صاحب

های روشنفکران، مورد حمایت ضمنی درخواست

گیرند که روشنفکران را تحقیر ی کارگر قرار میطبقه

 کنند.می

روشنفکران نیز همچون کلِ جامعه به دلیل 

هم گسیخته هستند. این  استثمار جنسیتی ویژه از

شکل استثمار، مثل استثمار سیاهان در ایاالت 

ای دارد. در میان آمریکا نقش واسطه متحده

ست ی کارگر، کار زنان در مشاغلیروشنفکران و طبقه

ی شغلی زنان جانبهبا بدترین درآمدها. مشارکت همه

در اتحاد شوروی بخشی از بقایای مفهومِ دیکتاتوری 

است که در باال بعضاَ به آن اشاره شد. از پرولتاری

ای از زنان مشاغلی دارند که جایی که بخش عمدهآن

پذیری و ی نازلی از مسئولیتجالب نبوده، با درجه

اهمیت اقتصادی مشغول به های بیآن هم در بخش

کار هستند، این مشارکت عماًل به ضد خود تبدیل 

درصد  50ز شده است. درآمد مردان در مجموع بیش ا

تر و کار در درآمد زنان است. این درآمد بیش

قیم ی مستهایی با مسئولیت برای مردان نتیجهسمت

وری از زنان در جامعه است. عالوه بر این بهره

سیستمی وجود دارد که زنان ـ یهودیها هم به همین 

ی نامههای آماری مربوط به دادن اجازهنحو ـ در داده

طور های مشخص علمی بهشاخهکاری و فعالیت در 

 شوند.کلی کنار گذاشته می

در خاتمه بایستی به تضاد بین 

ی کارگر پرداخته شود. من منصبان و طبقهصاحب

این تز را مطرح کردم که تنش بین منافع فردی با 

های سازمان بین روشنفکران و نیازمندی

منصبان شکلِ هر چه حادتری به خود صاحب

ی منجر به سبکِ کاری در حوزه گیرد. این امرمی
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شود که قباًل به آن پرداخته شد. در مؤسسات می

جایی که روشنفکران حداقل به دنبال کسب امتیازات 

ی کارگر از چند استثنا که شان هستند، طبقهفردی

ای برای تولید ندارد. وجه انگیزههیچبه گذریم به

یتِ فکارگران در وضعیتی قرار دارند که به دلیل شفا

مناسبات تولید و آشکار و عیان بودن امتیازات 

 اند،ها اتمیزه شدهجایی که آنمنصبان و از آنصاحب

های موردی و خودانگیخته فقط قادر به کنشگری

سطح  تریناجبار فعالیت تولیدی در پایینهستند. به

جایی هم که نه تنبیهات ممکن خود قرار دارد. از آن

ی اخراج کارگران را نه اجازهو مشوقی وجود دارد و 

توانند های مالی مؤثر میدارند و نه از طریق مشوق

تر ترغیب کنند، در نتیجه ها را به کار بیشآن

ها را با بدترین کیفیت، با سرعت هر کارگران فرآورده

کنند. در کار تولید میتر و با حداقلِ پشتچه کم

ر وجود التصورتی که رقابت و اقداماتی برای کیفیت با

نداشته باشد، اساساً قابل تردید است که به توان سال 

به سال سقف تولید را باالتر برد. این نکته یکی از 

ها است: دالیل دیگرِ چرایی اغراق دایمی در برنامه

 آورند و باالبردن آنمی کارگران سقف تولید را پایین

مشکالت بسیار بزرگی به همراه دارد. خالصه کنیم: 

اند که چنان بیگانه شدهگران از کارشان آنکار

ومیل در اقتصاد و جامعه به حداکثر میزان خود حیف

های روستایی که مانع گذرانیرسیده است. خوش

ی کار، شود، دفترچهارتباط با شهرهای بزرگ می

ی شخصی، فعالیت گ ک ب و های محرمانهپرونده

ا ب ی امنیت بر محل سکونت کارگرانکنترل اداره

ها در اختیار توجه به اطالعاتی که توسط کارخانه

شود، کارگران زیر کنترل مؤثر و ها گذاشته میآن

دایمی قرار دارند. اشتباه است اگر که فکر کنیم که 

داری چنین کنترل مؤثر و دایمی تحت شرایط سرمایه

وجود نیز وجود دارند. این میزان از کنترل در ا.ج. ش. 

 ر وجود ندارد.در هیچ کشور دیگ

تولیدی که بدون شک بخش اعظم اضافه

ومیل به خود کنند، شکل حیفکارگران ایجاد می

شرط آن است که کار گیرد. فقط دادوستد پیشمی

مزدی، کار مزدی با کسب ارزش اضافی تبیین شود. 

گیری اثباتی من این است که در اما بارِ اصلی سمت

فقط از یک ی تولید ی شوروی در محدودهجامعه

یگان کار اجباری تشکیل شده است که نفع هر دو 

جا، مسأله کم یا تردید است. در اینطرف از آن قابل
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بیش بر سر کسب شفاف و اجباری مازاد تولید است. 

توضیح دادن این روابط اجتماعی از طریق مفاهیمی 

ی ادعاهایی نظیر کار مزدی و ارزش اضافی به اندازه

ین مناسبات فئودالی هستند، بی مبنی بر این که ا

معنا است. از طرف دیگر بایستی باید روشن شده 

توان از این موضع وجه نمیهیچجا بهباشد که در این

منصبان در جهت منافع حرکت کرد که صاحب

دارند. رژیم فقط تا جایی با منافع کارگران قدم برمی

ها چیزی دیگری را ـ کارگران همخوانی دارد که آن

ـ قبوطور مثال غیر از انضباط سهلهب ل تر برای تولید 

ی کارگر اتحاد شوروی به همان نحوِ نکنند. طبقه

های غربی از طریق عدم همکاری و به شکل اتحادیه

کنشگری، یعنی با اعتصاب از منافع خود دفاع 

گیری مناسبات بازار، از افزایش قیمتِ کند. سمتمی

بدون شک تغیر در  وسایل تأمین معاش که بگذریم،

توازن درآمد به ضرر کارگران، بیکاری و ضوابط کاری 

ی این شدیدتر را به همراه خواهد داشت. ما همه

کنیم که سازوکار بازار پیامدها را جاهایی مشاهده می

عنوان به کار گرفته شده است. اما این امر نبایستی به

ت لعنوان گامی به پس از طرف دوداری و نه بهسرمایه

کارگری فهمیده شود. براساس منطق درونی این 

ی یک قدم به سوی مثابهسیستم، این امر فقط به

داری است که قطعاً به استفاده از سازوکار سرمایه

ش اشود که شالودهداری منجر میتشویق کاِر سرمایه

برمبنای تولید برای سود، رقابت و بیکاری است. 

شود و بهتر می طور همزمان وضعیت روشنفکرانبه

تری نسبت به منصبان از موقعیت باثباتصاحب

جا مسأله بر سر گذشته برخوردار خواهند شد. در این

ناپذیر است که در حال گیری آزاد اجتنابسمت

گیری از جایی که پیامدهای این سمتحاضر از آن

پذیرش نیست، این روند در حال طرف کارگران قابل

ی کارگر دچار یک ا طبقهحاضر مختل شده است. ام

تناقض شده است که نظام کنونی بیش از پیش در 

ومیل گسترش پیدا شود و حیفبحران غرق می

کند و به احتمال زیاد در صورتی که سازوکار بازار می

تری عاید کارگرفته نشود، در درازمدت نفع کمبه

ی کارگر، حل طبقهشود. تنها راهی کارگر میطبقه

و سرنگونی انقالبی نخبگان حاکم در سوسیالیسم 

 اتحاد شوروی است.
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مقاله منتشر شده از  نیدر ا شیهادگاهیکه د فی( سلطان گالرزای)م دیرسعیم

به  یستیکمون یهادهیبرگرفته از ا توانیتاتار بود و نظراتش را م یهاتدموکراالیسوس

 ،یو مقابله با اروپامحور یزیاستعمارست سم،یپان اسالم سم،یترکاز پان یازهیهمراه آم

 انهیگرایبوم یهادهیا نیو از دوران استعمار تاکنون ا ذشتهگ یهاقرن یدانست. در تمام

 یدر نظرات برخ انه،یگراو گاه واپس یمختلف، گاه انقالب یهابارها و بارها به صورت

که بر  ییهادهیمستعمره مشاهده شده است. ا یکشورها یو کنشگران بوم شمندانیاند

متن  به  نیرو، انتشار ا نی. از همتازدیو به غرب م کندیم دتأکی «…چه خود داشتآن»

 .آن صورت گرفته است یخیتار تیسبب اهم

( قرار نترنیسوم )کم ونالیانترناس یهادهیآشکارا در مخالفت با ا ف،یگالسلطان  نظرات

اخراج  یشورو ستیکوتاه بازداشت و از حزب کمون یمدت 1923بار در  نیداشت. او نخست

در  تاًیبازداشت و نها 1937شش سال به زندان افتاد. سپس در  یبرا گریبار د 1928شد. در 

 (یسایاقتصاد س داعدام شد. )نق 1940
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 مترجم یمقدمه

( 1892-1940) فیسلطان گال دیسع ریم

 یبا مرد انیاع یاز طبقه یحاصل ازدواج دختر

متوسط بود که در باکو معلم  یقهیاز ط کردهلیتحص

زبان  هم فیپدر است که گال یمعلم یواسطهبه .بود

و  آموزدیاز مدرسه م شیرا پ یزبان ترکو هم  یروس

 ریباکو که درگ یفکر یواسطه از فضا نیباز به هم

و  رانیا تیمشروط یروزیو پ هیژاپن بر روس یروزیپ

با  .شودیم استیس یاست متأثر و وارد واد یعثمان

 ستیانقالب اکتبر، او وارد حزب کمون یروزیپ

و  نیبا لن میقمست یجا فرصت همکارو آن شودیم

که  هاستیهمکار نیاما در هم .ابدییرا م نیاستال

 یمواضع سرسخت ده،رفته به حزب بدگمان شرفته

و ترکان مسلمان  کندیاتخاذ م ستیحزب کمون هیعل

حزب  هیرا به مبارزه عل یشورو یموجود در جمهور

 .کندیدعوت م

از  .در حال مبارزه بود انیبا سه جر فیگال

که به استعمار  یارزه با اقتدار شورودر مب سوکی

در مقابله با  گرید یو از سو پردازدیم هاتیاقل

شمول خود را جهان یکه باورها یغرب سمیمارکس

 یسوم به مبارزه با کسان یو در جبهه داندیم

 رمانبه آ یبودند ول یو مانیپکه هم پردازدیم

 نیمقابله با ا یبرا .مانندیموجودشان وفادار نم

و هم اقدامات  یهم اقدامات عمل فیگال هاانیجر

که دو  کوشدیم یدر عالم نظر و .انجام داد ینظر

و  سمیترکو پان سمیاسالمموجود پان شیاز پ یدهیا

کند و  تیخود تقو یایدو را در جغراف نیا وندیپ

 ستادیبا یدر مقابل شورو یهم به لحاظ نظر گونهنیا

 نیداشته و نفوذ اگه و هم، همراهان خود را متحد ن

گاه به  یراه و نیدر ا .دیفزایمردم ب انیرا در م انیجر

ترک بهاداده و معتقد بود که  تیاز هو شیاسالم ب

 تواندیم یاسالم یتنها در کشورها سمیالیسوس

متفاوت  میبا ساخت مفاه گرید یاز سو .شود داریپد

 یهاهینظر یو انتقاد از برخ سمیمارکس یدر سامانه

 .تالش کرد یغرب سمیرکس به در مقابله با مارکسما

غرب  یشهیتنها با جهان اند فیالبته مخالفت گال

 .عام است یغرب به معنا استیبلکه با س ستین

 ای یحزب کارگر یمعتقد بود که اگر روز فیگال

با ما  فتارشانر دیآ دیدر جهان غرب پد یستیالیسوس

 نیو همنگاه از باال  نینخواهد کرد و هم رییتغ

 .استعمار را ادامه خواهند داد

 ترشیپ سمیاسالماست که پان یادآوریبه  الزم

مقابله با  یقرن نوزدهم برا یانهیدر م یدر عثمان
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 نیالددجمالیحضور س یواسطهبه انییتهاجم اروپا

پا گرفته  یامپراتور نیاش در او شاگردان یاسدآباد

 .ندیگویم زین که گاه به آن اتحاد اسالم یاستیبود، س

 یایهم در همان دوران در جغراف سمیترکپان

 یکسان یواسطهو ترکستان به جانیآذربا یجمهور

وحدت »که شعار  ینسکیغصپر کیب لیچون اسماع

 لیتحص یرا سر داد و از برا« در زبان، فکر، کار

 .آمده بود دیدختران مدرسه ساخت پد

 در چارچوب ترشیاما ب فیگال یعمل اقدامات

اش آمال یبود که منته ینظام یو گاه یاقدامات حزب

 .[1بود] Idel-Ural اورال دلیمجدد دولت ا یایاح

 نیاز ب یبرا یاریاقدامات بس زین هاکیدر مقابل، بلشو

 استیدر س «ستیمسلمانان مارکس» ریبردن تأث

به مجالس  هانانجام دادند و از ورود آ شانیکشور

 کهنیاز ا نیود لنخ یکردند حت یریمختلف جلوگ

 توانندیمسلمانان نم ،یحزب یهااستیس یواسطهبه

حزب گاه به  یحت .خوشحال بود ابندیبه اتحاد دست 

 یترک پرداخته و سع انیگرابا اسالم ینظام ییارویرو

 سمیبا مارکس وندشیکردن اسالم و پ تیخاصیدر ب

 ییچرا توانیاست که م یاهنقط نیکرد و ا

را در اکثر  سمیاسالم و مارکس وبست نشدنچفت

که در بدو ورود آندنبال کرد، حال یاسالم یکشورها

ترکستان و  رینظ یاسالم یبه کشورها سمیمارکس

 .بود ختهیرا برانگ یجمع یشوق جانیآذربا

که  یااست از مجموعه یارو مقاله شیپ متن

در قالب  کینزد یندهیاست در آ دواریمترجم ام

متن که  نیاما خود ا .ر عرضه شودکتاب به بازار نش

در آن  توانیرا م فیگال یهادگاهیدر واقع عصاره د

 هیدر نشر 1929بار در سال  نیسراغ کرد، اول

مسائل  یهدر حوز یاهی[ که نشر2«]هامقدرات ملت»

 ریز 1918از  نیبود و به دستور لن هیروس یتیجمع

شد، به زبان  یمسکو منتشر م ستینظر حزب کمون

 تیمقاله توسط هال نیا .است دهیبه چاپ رس یسرو

ترجمه  یبه ترک یاز روس( Halit Kakınç) نچیکاک

از متن  یرو، برگردان شیپ یفارس یشده و ترجمه

انتقاد تأمل  هم فیمتن گال نیدر ا .است یترک

 ینیبشیو هم پ دهدیانجام م سمیاز مارکس یزیبرانگ

مبنا  نیبر ا .خواهد شد دهیفروپاش یآن که شورو

به آن  دیاست که در هر اکتبر با یرو متن شیمتن پ

 .دیشیاند

*** 
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 یشناسروش. 1

 یهاترک یتوسعه یهاانیکه بناز آن قبل

 ،یاسیـ س یاجتماع یهانهیو اروپا را در زم ایآس

 یهادگاهید دیبا م،یینما نییتع یو فرهنگ یاقتصاد

 .میامر مشخص کن نیا یشناسروش رامونیخود را پ

 یبودگنیو نامتع یفهمهرگونه کج میکه بتوانآن یبرا

 میرا وضوح بخش مسأله نیابتدا ا دیبا م،یرا برطرف کن

از  گریمسأله همچون تمام مسائل د نیکه ما به ا

کرد.  مینظر خواه یستیالیماتر ینیبجهان یچهیدر

 یکه بازو یکیالکتید سمیالیما ماتر یبرا ن،یهمچن

 تیاست، اهم یانقالب یب فلسفمکت نیاز ا یکالیراد

 .دارد اریبس

 یستیالیماتر یفلسفه یبازو نیقرائت ما، ا به

مهم را درک کرد،  یکه بتوان اجزاآن یبرا

 رایاست. ز یفکر ستمیس نیتریو علم نیترحیصح

علل وقوع  میتوانیاست که م دگاهید نیتنها با کمک ا

 یترانهنیبو واقع شتریرا با وضوح ب یزندگ یهااتفاق

ها وقوع اتفاق زقبل ا یرا حت جیکرده و نتا لیتحل

 .میابیدر

که  مییفزاینکته را ب نیا دیبا شیشاپیپ اما

به مکتب  میبگو ترقیدق ای کیالکتیانتصاب ما به د

از  یاکورکورانه دی[ تقل3]ک،یانرژت سمیالیماتر

 یغرب یاروپا ستیکمون ایو  ستیمارکس ندگانینما

که مکتب چنان نیها را از اآن یهاکه برداشت ستین

. به میمقلد باش نیبه ع ناًیاند عنگاشته و عرضه کرده

به شدت  یعمل نیاز ارتکاب به چن ریز لیدال

 :میزیپرهیم

 یزیچ سم،یالیماتر یبه نظر ما فلسفه. 1

نوع فلسفه  نی. چرا که استین یغرب یمختص اروپا

تج مشخص من یفکر ستمیس کیکه از آن لیبه دل

ملل  نیدر ب گریصور د ایشکل  نیشده است، به ا

( ...ترک، مغول و ن،یفارس، عرب، چ ری)نظ گرید

مطرح شود  یغرب یکه به دست اروپاقبل از آن حتی

 .وجود داشته است

 

که انقالب قبل از آن یاز ما حت یاریبس. 2

 یستیالیماتر ینیبه جهان ب وندد،یبه وقوع پ هیروس

 یما، به صورت انینگاه م نی. امیمجهز شده بود

نشده است،  قیتزر رونیاز ب ایو  افتهیمصنوع رواج ن

روس و دولت  تیاست که مل یظلم یجهیبلکه در تت

بر  یفرهنگ و یاسیو س یاقتصاد یهادر حوزه هیروس

 .ما روا داشته
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را باور داشته و  یخیتار سمیالیما ماتر کهنیا. 3

 ریکه تحت تاث تسیآن ن یبه معنا میابه آن وابسته

که  میو اروپا هست هیروس ییکذا سمیالیو ماتر دیعقا

 لیها تحمآن یاز سو یابه صورت انحصارطلبانه

را به هر نحو مقدس  یفکر انیجر نیو ا شودیم

 .شماردیم

 ست،یالیخود را هزاران بار ماتر تواندیم هرکس

که امروز در  یاو به گونه ست،یکمون ست،یمارکس

 زیرا ن نیبخواند. ا ستینیده است، لنمد ش هیروس

بزند.  ادیفر انیکه دارد به جهان یبا تمام قدرت تواندیم

قلمرو  نیکه در ا یدر مورد هزاران موضوع تواندیم

 ی. اما حتسدیکتاب بنو نوجود دارد صدها و هزارا

با  یافرد حداقل علقه نیا دیهم شا طیشرا نیتحت ا

 .باشدنداشته  سمیو کمون سمیالیماتر

 دی! شامیبگذر دشانیعقا ییستایو ا ییایپو از

که به آن دست  یجیو نتا شانیهادر نظرگاه یحت

. میکنرا نظاره یواقع یگریانقالب میهم نتوان اندافتهی

ها با قبول هرگونه سبب ما در مقابل آن نیبد

 یو برخالف تمام انتظارات، حق انحصار یتیمسئول

بحث را قابل کیالکتید سمیالیماتر رامونیها پآن

 .میدانیم

 ...مسأله، استعمار است نیمثال اول یبرا

 گرید یریبه تعب ایو  سمیدوم کمون یمسأله

را  یگرید کس،چیاست که در آن ه ییهاافتیره

دو مسأله  نیدر مورد ا ...دهدیمورد استعمار قرار نم

 یها در اروپاآن ستیکمون روانیو پ هاستیکمون

 تباهاش نیا یجهنتی در ...اندوح در اشتباهبه وض ،یغرب

ها در چه حاصل خواهد شد نه آزاد شدن انسانآن

ها به آن دنیو تمرد، بلکه فروغلت سمیآنارش جهینت

که به  یها هنگامفالکت، فقر و مرگ است. ما با آن

 ییغارتگر اروپا سمیالیو امپر یدارهینقد سرما

و در هر مورد، البته نه در هر زمان  پردازند،یم

فرهنگ  یماندگواپس که یزمان ن،ی. همچنمیموافق

ها با آن زین کنندیرا مطرح م ییاروپا یدارهیسرما

 نیکه از تمام ا یاجهی. اما مأألسف با نتمیمطابق

ـ  چندیپیکه م ییهاو نسخه دیآیافکارشان برون م

از  یاطبقه یکتاتوریکردن د نیگزیکه عبارتند از جا

 -(ایآن )پرولتار یمناف ی( با طبقهیرژوازغرب )بو

 چیه شوند،یکه له م ییهاانسان یاجتماع اتیح یبرا

. اگر هم قرار آوردیرا به وجود نم یایاساس رییتغ

نه  رییتغ نیا دیبه وجود آ یرییتغ تیباشد در وضع

در جهت بهبود، بل در جهت وخامت اوضاع خواهد 

 یایکتاتورید ردنکنیگزیجا یتنها به معنا نیبود. ا
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با  افتهیسازمان شکل نیکم قدرت و به بدتر

متحد  یهااست که از قدرت ییاروپا یدارهیسرما

خود را به  یکتاتوریاروپا حاصل آمده و د یشده

 .دهدیم یجهان تسر یمابق

ارائه  یافراد تز متفاوت نیدر مقابل ا ما

 تنها ت،یمجدد انسان یبازساز یماد ینهیزم :میکنیم

 مهیمستعمره و ن یکتاتوریاعمال د یواسطهبه

 نیتنها ا رایز د،یآیم دیها پدها بر متروپلمستعمره

 یجهان دیتول یروهایاست که عالوه بر رهاندن ن ریمس

 نیا یبرا یواقع ینیتضمغرب،  سمیالیامپر وغی ریاز ز

 .آوردیگذار فراهم م

از  یستمیس ،یشناسروش نیاز ا ییجوبا ره ما

ها که پاسخ به آن میآوریها به وجود مشپرس

مان فراهم رفع مسائل یبرا یمناسب یهاحلراه

 :اندنیها چنپرسش نی. اآوردیم

 سمیارگان کیجهان ترک به عنوان . 1

 یاسیو س یاقتصاد ستمیدر س یاقتصاد-یاجتماع

 دهد؟یاز خود ارائه م یریگونه تصوجهان معاصر چه

 ایکل واحد و  کین ترک به عنوا یهاخلق. 2

که بتوانند اقتصاد، آن یاز هم جدا، برا ییهاشاخه

 نیو فرهنگ خود را توسعه بخشند، به کدام استیس

 ازمندند؟ین یرونیو ب یدرون طیشرا

 رهایمس نیاز کدام یابیبا ره طیشرا نیا. 3

 انقالب؟ ایتکامل  ریفراهم خواهد شد؟ از مس

چه  ریآن مس ای نیعمل در ا یهاوهیش. 4

 :خواهد بود

 یکیو تاکت یکی( از بعد استراتژالف

 یابی( از بعد سازمانب

 

-یاسیس سمیارگان کیجهان ترک به عنوان . 2

 یاسیو س یاقتصاد ستمیدر درون س یاقتصاد

 جهان معاصر

جهان  گاهیکه نقش و جا میادهیعق نیبر ا ما

 یو اقتصاد یاسیس ستمیترک معاصر در درون س

 نیمهم است. ما با حرکت از ا اریجهان امروز، بس

-یتوسعه اجتماع یهاانیبن میتوانینقطه است که م

 ایترک در آس یهاخلق یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس

 .میکن میو اروپا را ترس
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 یو اجتماع یدر چارچوب مناسبات حقوق تنها

خود  یبود برا میموجود در جهان است که قادر خواه

مناسبات را  نیااگر  ،«میکه هست» میمعلوم دار

 میخود دچار اعوجاج خواه یستیدر فهم ک میابیدرن

 .بود

 ،یاجتماع تیوضع میبخش بعد را با ترس حال

جهان امروز آغاز  یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد-یحقوق

 :میکنیم

 ستیالیدار، استعمارگر و امپربرده تیشخص. 1

 و اقتصاد جهان معاصر استیس

ردم جهان، م یو اجتماع یروابط حقوق لیتحل

 تیکه انسان ییهاملت :کندیمسأله را مطرح م کی

و هم  یاند، هم به صورت عددداده لیمعاصر را تشک

 میبه دو گروه نابرابر تقس یو حقوق یبه لحاظ اجتماع

درصد  30تا  20ها که گروه نیاز ا یکیاند. شده

باً تمام ثروت یرا داراست تقر یخاک یکره تیجمع

و زبر خاک را از آن خود کرده است.  ریزنده و مرده ز

را شامل  تیکه چهار پنجم بشر گریاما آن گروه د

 یدارتحکم و برده ریهستند که ز ییهاخلق شود،یم

 .زنندیگروه اول ضجه م یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس

که خود را  یاربابان یعنیگروه اول،  مردمان

 از تیرسالت خود را نجات انسان نامند،یمتمدن م

. اما آن گروه دوم دانندیجهالت و سفاهت م ،یبردگ

خاطر به خواندیم یبوم ای یکه گروه اول آنان را وحش

 یاندوخته علم ایو  یواژگان یرهینداشتن دا

ابداع کنند و  یگروه اول مفهوم خاص یاند برانتوانسته

نامفهوم و  یهاآنها از صفت دنینام یصرفاً برا

غارتگران و جالدها استفاده سگان،  :رینظ ینامتناسب

 .اندکرده

ها و اروپا که به آن کایمتمدن آمر یهاملت

به آن گروه اول  شودیگفته م زین یغرب یهاملت

و  ایاسترال قا،یآفر ا،یآس یهامنسوب هستند. اما ملت

روابط  یاند. با بررسمتعلق به گروه دوم کایآمر انیبوم

 :آن است که دشویم رمانیچه دستگدو گروه آن نیا

با مستعمرات و  یغرب یهاملت یرابطه

ارباب ـ  یرابطه کیصراحت خود به مستعمراتمهین

 .برده بوده است

که اسباب  یایخیو تار ییایجغراف عوامل

 یهاملت یو فرهنگ یکیتکنولوژ یهاشرفتیپ یبرخ

اند تا حال باعث شده نیاند در عرا فراهم کرده یغرب

ارتباطات  یواسطههان بهدر مناطق مختلف ج
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و  یارتباط یهااز راه یقسمت یو فرهنگ یاقتصاد

 نیاها افتد. به چنگ آن کیاستراتژ یمناطق نظام

ها ابتکار عمل را شده است که آن نیاسباب ا طیشرا

 انیم یالمللنیب یاسیو س یدر روابط اقتصاد

 .رندیگ اریمنسوب به شرق و غرب در اخت یهاملت

فرهنگ اروپا در دوران رنسانس و  یتکنولوژ

در مقابل  ییو مقاومت باال تیتوانست که عقالن

 یهاملت یعنیو فرهنگ مسلط آن زمان ـ  یتکنولوژ

 نیبگذارد. ا شیـ از خود به نما ییقایو آفر ییایآس

 یهاگاهیها پابا عبور از آن انیامر سبب شد تا اروپائ

و  ایآس خود را بر یهیرا صاحب گردند و سا یباالتر

 .بگسترانند قایآفر

بازارها و مواد خام  ،یتجار یهاراه امروز

در دست  یمعدود یجز استثناهاموجود در جهان به

اند توانسته ییاروپا یهااست. ملت یغرب یکشورها

است  یخود را که همانا اقتصاد بردگ یبردگ ستمیس

 نیوابسته به زم یداربرده ستمی)که بر اساس س

امروزه در قالب  یاستوار است؛ ول سمیدوران فئودال

 یاز دو.ران بردگ یو فشار طبقات یدارهیدوران سرما

که همانا استعمار انسان  کندیم تیحکا یگرید

توسط انسان است( بر تمام مستعمرات خود 

 یرو قایو آفر ایآس یهاملت گونهنیبگسترانند. ا

ندارند و در واقع  یتملک چیه شاننیسرزم یهاثروت

رفاه اربابان  یبرا هاند کدرآمده یه شکل بردگانب

 .کنندیمتمدن خود کار م

 یوار و ارتجاعانگل یتیشخص یهاانیبن. 2

 یایفاکتور دن نیترها، مهممتروپل یفرهنگ ماد

 امروز ماست

 یایاقتصاد دن یبردگـ  هیسرما تیخصوص

ملموس شده است که  یگرید یژگیامروز، با و

 تیشخص :امروز ماست یایفاکتور دن نیترمهم

را  ری. دو مورد زیغرب یهاملت یوار و ارتجاعانگل

ها بر متروپل یدر خصوص فرهنگ ماد توانیم

 :شمرد

 داتیانباشت تول :کیاستات تی( خصوصالف

 یهاملت نیها در بانسان یالزم برا یمواد مصرف

تمام امکانات  باًیامر تقر نیتداوم ا یهامتروپل و راه

ها( امکانات گسترش ها و خانهکارگاه) دیتول

 لیآن( وسا یهاساخت ریو ز یبانک یهاهی)سرما

 ،ییایرد یهاونقل و ارتباطات )امکانات راهحمل

و تلگراف( مواد خام  ویآهن، رادخطوط راه ،ییهوا

ها، و بازار آن یی)نفت، زغال سنگ( معادن و مواد غذا
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ها متروپل ینفر ونیلیم 350-300 تینزد جمع

 کیغرب همچون  گونهنیانباشته شده است. ا

تمام منابع  را فراگرفته انیاختاپوس چهارپنجم جهان

. غرب اکنون استرا استعمار کرده  اشیاتیح

 یهایابداعات و تکنولوژ نیمجهز به آخر یاختاپوس

 اختاپوسی ...متخاصم یاست. اختاپوس ینظام

 .مرگبار

 نیسارت ادستاوردها بر رشادت و ج نیا البته

 نیاختاپوس افزوده است. اسفا که ظلم و حرص ا

است.  افتهی شیافزا یااختاپوس به شکل بزدالنه

خون مستعمرات و  دنیاختاپوس با مک نیاکنون ا

خود دارد قسمت کوچک جهان را از  مستعمراتمهین

جهان، ضعف و فقر  یثروت سرشار و به مابق

 .پراکندیم

 شیافزا یادر راست :کینامید تی( خصوصب

وار شدن فرهنگ و انگل یارتجاع د؛یتول یروهاین

 هامتروپل یماد

 تیدر ادامه و مرتبط با خصوص تیخصوص نیا

که ما در آن به سر  یاست. واقعاً در دوران یقبل

ها به عنوان نظم دهندگان فرهنگ متروپل میبریم

 هاانیبن نیاست؟ بر کدام یادهیگونه پدجهان ما، چه

 رود؟یو به کدام سو م دهیداستوار گر

غرب  یفرهنگ ماد یهایژگیصرفاً در و مسأله

آن خالصه  یاقتصاد ستمیانحصارطلب س تیو شخص

به  ایها متروپل ی. اصل و اساس فرهنگ مادشودینم

انحصار طلبانه،  یهایدارهیاساس سرما ترقیدق انیب

 یاجتماع یهایبندصورت ریسا ایو  هاسمیالیامپر

بلکه بر  ست،یمنحصراً فرمال ن یادهیپد یربجوامع غ

ها مرتبط آن ادیخودبن یتوسعه ییو توانا ییایپو

 .است

و  یهست یعنوان عصارهبه دیانعطاف را با نیا

فرهنگ معاصر غرب دانست و نه  یماد یتوسعه

که  یشرق یهادر مقابل ملت خواهدیکه م یستمیس

حال  نیر عاند محافظت کند. دشده دهیکش یبه بردگ

 یفزون هیمقابله و اعمال فشار عل یمسأله نوع نیا

 شرفتیو پ یشرق یهاملت دیتول یروهاین افتنی

 .آنان است یفرهنگ ماد

استوار  یمعاصر غرب، بر چه اصل فرهنگ

 است؟
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و  دیها و استعمارگران، تولمتروپل یبرا

بر  یاقتصاد جهان ندیفرا گرید انیبه ب ایکاال  یعرضه

 .استوار است یارطلباصل انحص

 انیبن ییهاهیمعاصر غرب بر چه پا فرهنگ

 است؟ افتهی

 یکشورها یاقتصاد یممانعت از توسعه بر

و به زبان  یمل عینبود صنا مستعمره،مهیمستعمره و ن

 نیـ کشاورز ا ییروستا تیبر تداوم شخص گرید

کشورها  نیا لهیوس نیاست. تا بد افتهی انیکشورها بن

خود،  یاقتصاد یهاتیادن به فعالادامه د یبرا

رجوع  بانبه انحصار طل یعنیها به متروپل وستهیپ

 .کنند

طور حتم از انحصارطلبان به یطلبیاری ندیفرا

 :متشکل است ریاز عناصر ز

 یها بتوانند برامتروپل کهنیا ی( براالف

مواد خام ارزان  یعنیعنصر  نیتراقتصاد خود مهم

در قبال  یامتجاوزانه یهاستایکنند س هیرا ته متیق

اند. علت گرفته شیپ ییقایو آفر ییایآس یکشورها

 یدر پ زین یرا که تبعات خاص هااستیس نیاعمال ا

 امانیاول، سرکوب ب :میکنیمشروح م ریدارد در ز

و  مستعمراتمهیمستقل ن یهاقسمت هیعل

مستعمرات. دوم رقابت  یطلبانهاستقالل یهاحرکت

 یهانیمتروپل بر سر تصرف زم یهاگروه انیپایب

سو  کیاز  گرید انیمستعمره، به ب یکشورها

متروپل و  یکشورها انیاختالفات م شدنندهیفزا

آمده در  وجودسو تعارضات به گریمستعمره و از د

 .هامختلف متروپل یهاشیگرا انیم

تصاحب ارزان مواد،  ینهی( فراهم شدن زمب

 عیصنا داتیتول یبرا

استعمار  یواسطهبه د،یتول یتکنولوژ یعهتوس

 یها و کارگران کشورهامتروپل یکارگران صنعت

 یعلت اختالفات طبقات دی. باشودیمستعمره حاصل م

متروپل و احزاب منتج شده از  یموجود در کشورها

 .نکته دانست نیها را در ااختالف نیا

فروش  یمناسب برا ی( فراهم آوردن بازارهاج

 هامتروپل داتیتول

استعمارگرانه  یهااستیس کهنیا علت

 ریبه ز یاست نه فقط برا یابیها در حال قوتمتروپل

 مستعمرهمهین ایمستعمره  یسلطه درآوردن کشورها
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است که  ییاست بل به خاطر فراهم آوردن بازارها

 .ها را فراهم آورندمتروپل داتیتول یمیفروش دا

شدن  رتشیتنها اسباب ب هااستیس نیا

ها و مستعمرات متروپل انیم یتعارضات اجتماع

 یایژگیتعارضات در حال کسب و نی. اگرددیم

 .است یجهان

فرهنگ  یشده در توسعه انیاصل ب نیآخر

روابط مستعمرات با  رامونیها پمتروپل یماد

برخوردار است، چراکه  یاژهیو تیها از اهممتروپل

و تمام  یغرب یاامروز فرهنگ کشوره ییایاصل پو نیا

حرکت  ریبه وجود آمده در مس یانحرافات اجتماع

 شکاراانحرافات آ نی. اکندیم انیانسان امروز را ع

 یاسیو مفسدان س انینایهستند و تنها ناب انیع

 :انحرافات عبارتند از نیها را دارند. اشهامت انکار آن

موجود در جهان و  یهااستفاده از ثروت. 1

را در  مستعمراتمهیمرات و نمستع الخصوصیعل

خوارانه و به صورت خون یمنافع عام انسان یراستا

به دوباره  یازیباورم که ن نی. بر انهیبدون پرداخت هز

. چراکه تنها نظاره بر ستیمسأله ن نیاثبات کردن ا

و  هادرون متروپل یاقتصاد یهاتیفعال

 .امر خواهد بود نیشان گواه امستعمرات

و در  یعموم عیو توز دیتول یقالنع رینظم غ. 2

به صورت  یانسان یرفتن انرژ انیآن از م یجهینت

 .بازگشتیب

 متروپل یدر کشورها دیابزار تول شدنانباشته

 یو بازارها هیکشورها از مواد خام اول نیو دور بودن ا

 یبرا یونقل معظمحمل ستمیفروش سبب شده تا س

خام را به  که مواد یستمی. سدیفراهم آ ییجابجا

را مجدداً به  داتیها انتقال داده و سپس تولمتروپل

 .دهدیبازارها رجعت م نیا

مثال، مواد خام پوست و پشم از  یبرا

منتقل  ریکب یایتانیافغانستان، هندوستان و تبت به بر

 داتیتول گریجا به کفش و پارچه و دو در آن شودیم

 نیصول اجا مجدداً به محل حو از آن گرددیمبدل م

 یاتفاق برا نیهم ری. درست نظشودیمواد رهسپار م

. افتدیا نفت باکو میو ترکستان و  یقفقاز غرب یپنبه

 یاقتصاد یاست درست بر خالف استفاده یروش نیا

کردن  لیتبد گر،ید انی. به بیانسان یو انرژ لیاز وسا

 نیدر خود ا یصنعت یهامواد خام به فراورده نیا

 ی( عملمستعمراتمهیمرات و نکشورها )مستع

 نیمذکور بعد از ا یخواهد بود. کاالها ترنهیبه



 من یهادگاهید                                                                                                                                        318

به صورت  ماًیتنها به ضرورت و نه مستق ستیبایم

 .مردمان صادر گردد اجیمواد خام و در قبال احت

حفظ مدام و مستمر ساختار و وضع  ی( براد

 یایدن یکه در نظم اقتصاد یتیناعقالن یعنیموجود )

که در آن  یاجتماع یهایعدالتیرافات و بو انح دیجد

به صورت انبوه و  یانسان ی( انرژشودیم دهید

 .شودیم نهیهز بازگشتیب

 شیهار غرب و افزا یگریبا نظام تیوضع نیا

 ییو هوا ینظام -ییایدر یهاقدرت هیسهم یناباورانه

و  اهینه تنها از زرد، س ،یآن آشکار است. دول غرب

بلکه در  کنندیمواظبت م گرید یهاسمیخطرات و پان

 .محفوظ دارند گریکدیاز  زیاند تا خود را نتالش

 یدیتول یروهاین یعیاز تکامل طب کهنی( اح

 ترشی)که ب یمستعمراتمهیو ن یممالک مستعمرات

به  یریدر آن قرار دارند( جلوگ نیزم یهساکنان کر

 قیمعناست که از تکامل به طر نیعمل آمده است بد

شده است.  یریکل جلوگ کیعنوان به تیانسان یدنم

 یکشورها نیساکن انیمسأله موجب شده تا م نیهم

ها متروپل نیمستعمره با ساکن مهیمستعمره و ن

 .دیوجود آبه یاجتماع ینابرابر

 یو اجتماع یاقتصاد یماندگعقب حفظ

 یمستعمره تنها و تنها به نفع کشورها یکشورها

 گریاغیچرا که فرهنگ است.  یاستعمارگر غرب

است که  یگرید یماندگعقب تیتنها در وضع متروپل

مستعمره در  یکشورها نیساکن کهنیببالد. ا تواندیم

 یعهتوس یبرا شوند،یداشته منگه یاهیفشار و س ریز

 تیکه به عنوان نگهبان بر سر بشر یغرب یکشورها

 ینابرابر نیاست. علت ا یاتیح ازین کیاند ظاهر شده

 نیها در همها و مستعمرهمتروپل انیم یاجتماع

ها از طرف که متروپل ینکته نهفته است. در حال

و  یمانند تکنولوژ یمدرن و مدن یهرگونه نعم زندگ

استعمارشده در سفالت و  لمل تیاند، اکثرعلم منتفع

 یهاخراشآسمان سوکی. برندیسر معمر به یگرسنگ

 گرید یسو ت،یساخته شده از فوالد و گران

تراموا،  ل،یاتوموب سوکیمحقر و مخروب.  یهابانیسا

از  انیسو ماد گرید ما،یو هواپ یاتوبوس، قطار، کشت

 با،یز یهنرها طرفکیها. نفس افتاده و ابوقراضه

و  یدیناام گریو خنده، طرف د یات، سرگرمیادب

 سوکی ...و اشک انیپایب یدردها ،یاهیس

 گریشده، د نیتضم یایندگاعتماد و ز ،یریسشکم

وضع را  نیا توانیم ایقهقرا و سفالت. آ ،یسو گرسنگ

را به عنوان  هانیهمه ا میتوانیم اآی ...قبول کرد؟ 
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هر  زا م؟یریبپذ یعیطب یبهنجار و ساختار یطیشرا

 نیا م،یرا نگاه کن تیوضع نیکه ا یایاخالق یچهیدر

 یتیگ یو در گستره یاختالل اجتماع نیتربزرگ

 .است یاجتماع یعدالتیب نیتربزرگ

 یکشورها یفرهنگ مل یسازکپارچهیروند . 3

 متروپل

 کیکه از پاسخ  میاگرعامدانه بخواه جانیا

که در مورد  یلیو تحل هیتجز م،یزیپرسش بپره

 :ابتر خواهد ماند میدهیها انجام مفرهنگ متروپل

 دارد و در شیسو گرا نیها به کدامفرهنگ متروپل

ها پرسش نیاست؟ ا یزیبه چه چ شدنلیحال تبد

 هالفرهنگ متروپ یتوسعه ییایبا پو یقیوث وندیپ

را که  اشیتیمهم و شخص یهاتیدارد و خصوص

 انیاست نماما را دگرگون کرده یایانداز دنچشم

 انیو به ب یسازکپارچهیرا  تیوضع نی. ما اکندیم

 یکشورها یو مل یفرهنگ ماد یسازکپارچهی گر،ید

 .مینامیم اندافتهی تیکه مرکز یمتروپل

وجود  بلی ...وجود دارد؟ یشیگرا نیچن ایآ

 .دارد

 یایانقالب یهایدگرگون ،یستیالیامپر جنگ

آمد،  دیکشورها پد گریو د هیکه بعد از جنگ در روس

 انیجنگ م روزیپ یکشورها انیم کیپلماتینزاع د

که احزاب  یپرطمطراق یهامختلف، تالش یهاگروه

 یزیچ هانی. تمام اگذارندیم شیبه نما یمختلف غرب

مختلف  ددر ابعا یسازکپارچهیروند  شیجز نما

دو قطب متضاد در  انیم یریروند در مس نی. استین

 .دادن است یحال رو

 یها برامتروپل یاساس فرهنگ ماد( 1

 .شدن استخودشان در حال مشتبه

د آمدن وجوفوق، به یمرتبط با نکته( 2

از ظلم  ییمستعمره با رها یکه کشورها یطیشرا

به  ای ابندیدست یاجتماع یهایها به آزادمتروپل

مستعمره در حال  یکشورها یمل ییرها گر،ید انیب

 .است یابیقوت

وضع  ست؟یتناقض اول چ ریتصو نیترواضح

ها، متروپل یفرهنگ ماد یموجود و ساختار فعل

 یکشورها تاوانیر و بو حص حدیامکان استثمار ب

مردم  یماد یازهایمستعمره را نخواهد داد. ن

 نیا یمتروپل فراتر از ساختار فرهنگ ماد یکشورها

که  یتیکشورها در حال حرکت است. استثمار انسان
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در  یمرکز یایزیرگشته بدون نظم و برنامه واردهبر

مسأله  نیمختلف در حال انجام است که ا یهاجبهه

اند فراهم ها خواستار آنرا که متروپل یایوربهره

 عیحال غارتگران را با وقا نیاما در ع کندینم

 .سازدیمواجه م یاریبس یناخواسته

متوقف  یاستثمار برا ستمیاست که س پرواضح

مستعمره و  یساختن خون در حال حرکت کشورها

 توانندیها م. آنستین یکاف مستعمرهمهین

خود را حفظ کنند و  کردن یزندگ یهاتیقابل

خود ادامه دهند، دم بزنند و گاه  یبه زندگ توانندیم

شده قسمت کردن اموال غارت یکه استعمارگران برا

در برابر آنها  توانندیم افتند،یبه جان هم م

به  توانندیم نیساکنان مغرب زم ایاما آ ...ستندیبا

 بدهند؟ یریگشکل ینوع حرکات اجازه نیا

 .نه مسلماً

 یچه بخواهند و چه نخواهند، برا هایغرب

آورند  دیپد یترمتفاوت یکه بتوانند نظام اقتصادآن

دهند، تا  رییخود را تغ یدستور کار اقتصاد دیبا

و  ترشرفتهیتر، پتازه شانیساختار فرهنگ ماد

دستور کار  رییامر جز به تغ نیشود. ا ترافتهینظام

 .نخواهد شد سریم یاقتصاد

ها در دوران متروپل یتار فرهنگ مادساخ کنه

 نیا ست؟یـ که البته در حال گذار است ـ چ یکنون

 یخصوص تیمالک :بر دو اصل استوار است صهیخص

ها. ملت انیدر م یخصوص تیمختص هر کشور و مالک

شده چه در و ثروت کسب دیابزار تول گر،ید انیبه ب

در  تاًمختلف نسب یکشور و چه در کشورها کیداخل 

 .است یاآشفته تیوضع

کشور  کیدرون  تیمالک تیبه وضع ینگاه اگر

در  ندیفرا نیکه ا میسؤال مواجه نیبا ا میندازیب

 یغرب یکشورها یفرهنگ ماد یخصوص توسعه

 تبعات را به دنبال دارد؟ نیکدام

صاحبان  انیاست که م یرقابت جهینت نیاول

 لیکه تشک ییهاو گروه دارانهیسرما یعنی ت،یمالک

( و در رهیها و غکارتل کاها،یها، سنداند )تراستداده

مختلف  عیگوناگون صنا یهاشاخه انیمواقع م یبرخ

با  ترشیتصاحب ثروت ب یبرا نانی. ادهدیم یرو

باعث هدر رفتن  دخو نیکه ا کنندیرقابت م گریکدی

 .شودیراه م نیدر ا یاریبس یانرژ

 یایدارهیسرما یاز اصول اساس یکی رقابت

 ثیاستوار است و از ح یخصوص تیاست که بر مالک

 اریبس یآن نقش افتنی تیو مرکز هیانباشت سرما
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و در  یاجتماع ی. فقط در ابعادکندیم فایا یضرور

کسب  یبرا یمستعمرات یکه کشورها یطیشرا

 یرقابت آن عامل کنند،یم یفشاناستقالل خود جان

. دهدیاهش مها را کاستثمار متروپل ییکه توانا تاس

 سیتأس یبخواهد برا تباریسیانگل کیمثال، اگر  یبرا

 یهیاز سرما یقسمت دیبه هندوستان برود با یشرکت

 یگرید یسیانگل دارهیخود را صرف رقابت با سرما

و امکانات  رویرفتن ن نیخود سبب از ب نیبکند، که ا

به  دهدیم یرو هندوستانکه در  یاست. حجم غارت

در سطح جهان  یایو همکار تیکزخاطر نبود مر

 کیرا که از  یاجهیو نت یوربهره تواندیهرگز نم

 .فراهم کند شودیم نیتأم افتهیتمرکز تیوضع

ها متروپل یابیکه سدّ راه قدرت یگرید عامل

 یخصوص تیها در مورد مالکآن یومشاست خط

همراه دارد. به را به یاست که با خود کشمکش طبقات

طبقات در  ینابرابر یجهیکشمکش نت نیا خود ینوبه

 یطبقات یهاکشمکش نیا انیکشور است. از م کی

 کی رآمد، که ه دیپد یاسیس انیدر اروپا سه جر

 -1 :اندحاکم یطبقه یدئولوژیا دارهیداع

 یبورژواز یاسیس یدئولوژیعنوان ابه ،یکارمحافظه

 یاسیس یدئولوژیعنوان ابه سم،یبرالیل -2کالن 

به عنوان  سمیالیسوس -3متوسط و کوچک  یژوازبور

 .کارگر یطبقه یدئولوژیا

به قدرت  یابیدست یطبقات برا نیکه ا ینزاع

 فیمواقع سبب تضع یدر برخ دهندیانجام م یاسیس

مستعمرات  هیمتروپل عل یفشار کشورها یروهاین

شکست  میتوانیمسأله م نیا ی. براشودیخود م

 1904ـ ژاپن در سال  هیها را در جنگ روسروس

در  یمشهود ی. آن زمان نزاع طبقاتمیمثال آور

 یروس )بورژواز سمیبرالیداشت. ل انیجر هیروس

 یرا در مقابل بورژواز ی( مطالباتیو صنعت یتجار

 یدو، طبقه نیفئودال مطرح کرده بود. در مقابل ا

 تیوضع نیبرخاست که ا یخواهبه سهم زیکارگر ن

ها در جنگ مذکور بود. شکست روس یعامل اصل

 هیکتر یروزیپ میتوانیمثال م نیاثبات عکس ا یبرا

 نی. امیمثال زن 1922در  ستیالیامپر یهارا بر گروه

 یستیکمال یهیترک :داشت یاساس لیدل کی یروزیپ

بود که تمام  یاهیدوران پا گرفته بود، ترک نیکه در ا

کل  کی یاستقالل مل یآرزو یطبقاتش در راستا

مقابل  یآورده بودند. اما جبهه دیحد را پدوا

 .بود یو طبقات یمل یاز تضادها یآتشفشان جوشان
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 :میکن ینکته پافشار نیبر ا دیبا نجایا ما

امروز داخل  طیکه در شرا یایطبقات یهاکشمکش

دادن و گسترش  یمتروپل در حال رو یکشورها

است که سد راه گسترش  یااست، مسأله افتنی

 .غرب خواهد شد یطرهیس

 میکه در باال خاطر نشان کرد یدوم یمسأله

به  ایمتروپل  یکشورها انیدر م یخصوص تیمالک

 نیا یگسست موجود در فرهنگ ماد گرید انیب

 یالمللنیو ب یمل یهاساز رقابتکشورهاست که سبب

تر شدن عامل اسباب سخت نیا ییدایشده است. پ

نوان اربابان متروپل به ع یمردمان کشورها تیوضع

 فیمسأله خود باعث تضع نیشده است. ا هانج

 یمتروپل بر کشورها یاست که کشورها یفشار

مسأله خود امکان  نی. همآورندیاستعمارزده م

. کندیها فراهم ممتروپل هیمستعمرات را عل زشیخ

 یایاح ه،یترک یطلبانهاستقالل یهاتداوم حرکت

آشکار شدن  ای افغانستان هیطلبانحرکات استقالل

طلبانه در مصر استقالل یهااز حرکت ییهابارقه

 نیزم نیگونه ممکن شده است؟ در کدامچه

 ن،یچ رینظ ییکشورها یبخش مل ییرها یهاحرکت

گونه ممکن شود؟ چه تواندیهندوستان و مراکش م

و  یاستون ،یلتون ،یتوانیل ،یاسلواکلهستان، چک

 یهاستر، حرکتب نیکشور شدند؟ در کدام رلندیا

دارد سرعت  هیساکن روس یهاروسریبخش غ ییرها

 رد؟یگیم

 یفرهنگ ماد یچندپارگ یهیدر سا عیوقا نیا

ها متروپل انیها ممکن شده است. رقابت ممتروپل

به دست  یها براجنگ آن نیبهتر بودن و همچن یبرا

ها بر دارد از فشار آن یجهان یطرهیگرفتن س

 یبرا یخود عامل نیکه ا کاهدیممستعمره  یهاکشور

 هاتروپلم هیمبارزات استقالل طلبانه عل یریپاگ

 .خواهد شد

 یکشورها بخشییبه سراغ مبارزات رها حال

 نیواقعاً چن ...میرو مستعمرهمهیمستعمره و ن

واقعاً در  ایوجود دارند؟ اگر موجود است آ ییهاحرکت

 حال گسترش است؟

 یپن کشورگذشته ژا قرنمیدر ن :ژاپن

وارد  الیخ یو نسبتاً بزرگ بود. حت مستعمرهمهین

در سر نداشت. اما به  زیرا ن یالمللنیشدن به روابط ب

کرد، آن هم در مقابل فئودال  زشیخ بارهکی

سال بعد از  10 ...هیبه نام روس یبدنام ستیالیامپر

کردن آلمان  ریگنیها، ژاپن در زمشکست دادن روس

 ایروند بلندمدت است  نیا ایال آ. حکندیمشارکت م
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امروز آلمان از صحنه خارج شده است و  ینه؟ برا

با فرانسه،  سیانگل هیژاپن خواهان آن است که عل

امر محقق شود  نیشود. اگر ا مانیپهم نیو چ هیروس

مشارکت خواهد  کایآمر هیعل یمانیفردا روز ژاپن در پ

سبات که بتوانند در مناآن یاکرد. مردم ژاپن بر

 ازمندیخود داشته باشند ن یبرا ییجا یجهان یندهیآ

 یبریو س نیخودشان، چ انیاند که ابواب تجارت مآن

اروپا به  ستیالیامپر یهادولت ی. فروپاشندیرا بگشا

 .نفع ژاپن خواهد بود

 یبرا دهیدملت زخم نیحوادث ا :هیترک

شاهد  نیسرزم نیاست. در ا انیع ترشیاش بدشمنان

 نی. آنان که به امیهست یمل زشیمجدد خ ندیفرا

نسبت به آن مشکوک بودند  ایباور نداشتند  ندیفرا

را در کشور خود مشاهده کردند. کارگران،  جشینتا

 نیکه دل در گرو ا یایدهقانان و روشنفکران مترق

گونه درس چه د،یاند به آنان که باگذارده یمل زشیخ

سال قبل  400را خواهند داد. اگر که  دنیشیاند

روس توانسته باشند با شکست تاتارها  یتزارها

 زیرا درنوردند امروز ن هیشمال ترک یهاقلعه

که راه خود را آن یبرا یغرب یاروپا یهاستیالیامپر

بگذرند.  یعثمان ترکاناز سد  دیبا ندیبه شرق بگشا

راه  ییاروپا یقبل از آنکه کشورها هیترک کهنیمگرنه ا

حمالت قرار  نیتردیدر معرض شد ندیبگشا ایبه آس

 ایآس یکشورها ،ییاروپا یکه کشورهاآن یگرفت. برا

نعش  یاز رو دیبا رندیرا در تحت نظر گ قایو آفر

ها در ترک تی. مغلوبگذشتندیم یسربازان عثمان

ها روز حادث نشد. روس کیدر  زین هیروس بلمقا

 نیا یمنطقه حمله کردند. اما حت نیها بار به اده

ها آسان حاصل نشد. چرا که روس یبرا یروزیپ

آنان اتفاق افتاد.  انیم یاانهیوحش یعام و نبردهاقتل

که بتواند بالکان، مصر و عربستان را آن یاروپا برا

ها آن فیها و تضعتصرف کند مجبور به مبارزه با ترک

را  هیبود. اما حکمرانان اروپا هرگز نتوانستند ترک

 هیهم نخواهند توانست. ترکاشغال کنند. هرگز 

خود ادامه  اتیهمچنان پابرجا خواهد ماند و به ح

هم بسنده نخواهد کرد. بلکه به  نیخواهد داد و به ا

و  انهیخود در خاورم یاز دست رفته یهامهیتمام ن

 .دیخواهد بخش اتیح ااروپ

مردمان  نیتراز کهن یکی نیمردم چ :نیچ

 روزهانیند، اما ااند که مدت ها در خواب بودجهان

 کیشدنند ل داریو در حال ب را گشوده شانیهاچشم

است بر  یها گواهسال نیلحاف. حوادث ا ریدر ز

 1911انقالب  نیبرخاستن. مردم چ یها براآن یتقال

در  تواندیز مین یگریرا محقق کردند. اما انقالب د
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با انقالب خود چنان مشت  نیجا محقق گردد. چآن

 یسختدهان غرب کوفت که غرب بهبر  یمحکم

 ی. جنگ هادیایب رونیخسران ب نیاز ا تواندیم

 ونیلیم 400 نیدر چ یاکه به صورت دوره یداخل

 یاست از سمفون یتنها اورتور دهدیم یرو ینفر

 یهاجنگ نی. اما آنان که در انیبزرگ مردم چ

شان خون دهندیجان خود را از دست م نیخون

 یندیفرا ،یداخل یهاجنگ نی. انخواهد شد مالیپا

 ی. اما برانیمردم چ وستنیاست در روند به هم پ

صبر  یچند ده سال دیهنوز با ندیفرا نیا افتنی انیپا

 .کرد

هندوستان هم در حال برخاستن  :هندوستان

با مشقت  زشیخ نیا نیبا چ اسیاست اما در ق

 نیترمواجه است چرا که با سرسخت یفراوان

 نیانگلستان مواجه است. اما ا یعنیپا استعمارگر ارو

هر چقدر هم که سرسخت باشد  ریپ ییایدزد در

نخواهد توانست در مقابل مردم هندوستان مقاومت 

 کیپلماتید یو بندباز کیتحر د،یخر ار،کند. فش

 یتالش هندوستان را برا تواندیانگلستان اگرچه م

اما هرگز آن را متوقف  ندازدیب قیاستقالل به تعو

 .خواهد کردن

 یریهندوستان س یطلبانهاستقالل حرکت

 یهاتنش یابی. فزونگذاردیم شیموّاج را به نما

 کیل سپارد،یم ییخود را به فرودها یگاه جا یانقالب

فرودها در  نیا کهنیمسأله پرواضح است و آن ا کی

 یاست برا یطلبانه، آرامشاستقالل یهاحرکت انیجر

 نی. اما ما از اترنیسهمگ تر وبزرگ یموج ییدایپ

مردم  یطلبکه موج استقالل میدار نانیمسأله اطم

اند فرو افراشته هاسیرا که انگل ییهند تمام سدها

 یهاملت یو تمام ایو تمام دن ختیخواهد ر

 یاپرا نیقرار خواهد داد. ا ریاستعمارزده را تحت تأث

 رینظ ییآن در کشورها یابیاز ظلم باعث قوت ییرها

 چیحرکات ه نیخواهد شد. ا هیصر، مراکش و روسم

 هی، ترک نیچ یطلبانهاستقالل یبا حرکت ها یتفاوت

از  ییرها یحرکات برا نیا یو هندوستان ندارد. تمام

از  یشعار آزاد یلوا ریز ترقیدق یانیبه ب ای سمیالیامپر

فقط تنها بسته به  ردیگیغرب انجام م یسلطه

 ای یتفاوت خواهد بود؛ قوبسامد آن م یزمان طیشرا

 کوچک ...آرام ای توفانی ...آهسته ای عیسر ...فیضع

 .بزرگ ای

 میستیبر آن ن :هیروس یدهیاستعمارکش مردمان

مصر،  رینظ ییکشورها یهاجنبش اتیکه بر جزئ

و  ییایآس یاستعمارزده یکشورها ریسا ایمراکش و 
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 یخط اصل تی. چرا که غامیمتمرکز شو ییقایآفر

 یهاتنها بر حرکت جانیها مبرهن است. اآن یتحرک

عطف  هیروس یمردمان استعمارزده یطلبانهاستقالل

 یهاکرد. بر اساس اطالعات ما حرکت مینظر خواه

ـ ترکستان،  هیمستعمرات روس یطلبانهاستقالل

که  یبالروس ـ واضح است. شکست ن،یقفقاز، اکرا

را  1905ب از ژاپن متحمل شد و اسباب انقال هیروس

مردم استعمارزده به  نیآورد سبب شد که ا دیپد

 ییها. شکستشندیندیب ییبه رها یاصورت گسترده

خود  یغرب یهااز سمت قفقاز و قسمت هیکه روس

 نیشد که ا 1917خورد، باعث به وجود آمدن انقالب 

 نیبه استقالل ا دنیزمان رس عیخود باعث تسر

 .مردمان شد

لهستان و فنالند از  رینظ یایدول غرب ییجدا

که تاتارستان  یمدام و مستمر یو مجادله هیروس

 نیو همچن کندیخود م تیحق حاکم یتوسعه یبرا

 لیدل هیمستقل از روس یده جمهور باًیجدا شدن تقر

فوق. حال هر قدر هم که  یاست بر گفته یواضح

 یهاو دوستان آنان از پشت جبهه هاستیروسپان

 یطلبانهاستقالل یهام کردن حرکتمعدو یخود برا

از  یکیمردمان تالش کنند و کشور آنان را جزو  نیا

 نیبه حساب آورند، تا امروز به چن هیروس االتیا

 یراه و در راستا نی. حال در ااندافتهیدست ن ییآرزو

کشورها به هر  نیا یطلبانهمقابله با حرکات استقالل

راه ناکام  نیاباز هم در  ازندی تهم دس یجانباز

 یاجهیاند نتهر چه کاشته زیخواهند ماند. تا امروز ن

 .اندکشورها درو کرده نیعکس از ا

SSCB[4 ] لیبا تشک هاستیروس پان

آورند  دیپد کپارچهی یاهیخواهان آن شدند که روس

سال سر  کی. اندافتهیپاسخ ن لیم نیاما تا به حال به ا

پان  تیرکزم هیکشورها عل نیا یتمام امدهین

 .مسکو بانگ اعتراض برآوردند یستیروس

و  یآن که بتواند به لحاظ اقتصاد یبرا مسکو

کند، مردمان توران را به  فیترکستان را تضع یاسیس

کرد. اما به دو سال  میتقس یکوچک منفک لیقبا

 یکی یکه مجدداً مردم توران برا دینخواهد انجام

 نیه اخود برخواهند خاست ک افتنیشدن و وحدت 

 مانمقتدرتر و ساز یدولت شیدایمنجر به پ زشیخ

 .خواهد شد ترافتهی

درصدد است تا مغولستان را از  هیروس امروز

 نیجدا کند و با دستان خود آن را رام کند. چن نیچ

که مغولستان از نشستن به دامان  رسدیبه نظر م

 نیچه نامشخص است ا. اما آنستیمسکو ناخرسند ن
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و  ستادیخود ا یوز مغولستان اگر به پااست که فردا ر

 .شدکرد، چه خواهد  سیدولت خود را تأس

 انینکته را بر ما ع نیا هیانقالب روس نیآخر

را  تیحاکم هیدر روس یاهر طبقه نیکرد که بعد از ا

فراچنگ آورد بازهم نخواهد توانست آن شکوه و آن 

 عنوانبه هیملک بازگرداند. روس نیقدرت سابق را به ا

 تواندیمتشکل شده، نم تیمل نیکه از چند یکشور

که در آن  یاندهیآ زد،یرمحتوم خود بگ یندهیآ نیاز ا

شده است.  میتقس گریکشور د نیبه چند هیروس

 هیروس ای :خواهد بود ریاز دو شق ز یکی جهینت

 یمل یخود دولت یخواهد شد و هر بخش برا میتقس

 هیوس از روسر تیحاکم کهنیا ایخواهد آورد  دیپد

از  یائتالف یتیآن حاکم یرخت خواهد بست و جا

به  گرید انیکه خواهد نشست. به بیها بر ارتمام ملت

ها ما شاهد ملت ریها بر ساروس یکتاتورید یجا

 .بود میها خواهها بر روسملت گرید یحکمران

است. ما احتمال وقوع  یخیتار یضرورت نیا

 یوع شق دوم تنها گام. وقمیدانیم ترشیشق اول را ب

کهن که  هیشق اول. امروز روس دادیرو ریاست در مس

آمده، دولت مستعجل است  دیپد SSCB یلوا ریز

 .است داریکه آن هم موقت و ناپا

 یفرد محتضر طیهمچون شرا ط،یشرا نیا

. با کندیو تقال م کشدیآخر را م یهااست که نفس

 ریتصو نیچن گرید یبه کشورها هیروس میتقس

 :داشت یمل یهادولت لیاز تشک توانیم یآشکار

و بالروس(، قفقاز )که به  مهی)به همراه کر نیاوکرا

 یهاقسمت گریو د یبا قفقاز شمال یصورت ائتالف

(، توران )به همراه ابندی تیموجود توانندیکه م فقازق

ترکمنستان به  یو جمهور زستانیتاتارستان و قرق

 ...و یبری(، سیونیصورت فدراس

 یطلبانهاستقالل یهاحرکت تیواقع

که  یبه صورت مستعمرهمهیمستعمره و ن یکشورها

 یهاحرکت نیاست، ا تیآن رفت قابل رؤ انیب

 شیپ ...اندواقعی ...استقالل طلبانه وجود دارند

 .افتیخواهند رفت و گسترش خواهند 
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 هانوشتیپ

است، معروف  زنی اورال -ولگا به که اورال – دلیا[ 1]

خزر که  یایدر شرق مسکو و شمال در یخیاست تار یامنطقه

( یترک یهااز زبان یارمجموعهی)ز یجا به زبان تاتاردر آن

اورال و  یهامنطقه که نام آن در کوه نی. اندیگویسخن م

 راتییغت یدارد، در بحبوحه شهیولگا ر ای دلیرودخانه ا

تقالل کرد، اعالم اس 1917دسامبر  12در  هیروس یاسیس

 یمقصود یجمهورش صدر سیکشور قازان و رئ نیا تختیپا

دولت را  نیارتش سرخ ا 1918مارس  28آرسال بود. اما در 

 .دیدر هم کوب

 

[2 ]Жизнь› национальностейنی، ا 

بوده است در  1924تا 1918آن از  یرسم تیکه فعال هینشر

 لیبدو سپس به مجله ت شدیآغاز به صورت روزنامه منتشر م

 یهااستیاز مخالفان س یاحلقه ییابتدا یشد، از همان دوره

 نیدور هم جمع شده بودند. ا هینشر نیحزب در ا یاجتماع

 یآن را به صورت مخف هیانتشار نشر یرسم قفعده بعد از تو

رو در آن دوره به  شیو متن پ اندکردهیخارج از مسکو چاپ م

 ییهاتیکه روا میکن دینکته تاک نیبر ا دیاست. با دهیچاپ رس

 .است دیوجود دارد محل ترد هینشر نیکه در مورد سرنوشت ا

 

 یمفهوم سم،یالیسوپرماتر ای کیانرژت سمیالیماتر [3]

در مطرح کردن آن در مقابل مفهوم  یسع فیاست که گال

معتقد است که قبل از  یغرب دارد. و یکیالکتید سمیالیماتر

در غرب، ملل شرق درک  یکیالکتید سمیالیوضع مفهوم ماتر

 کیتانرژ سمیالیرو ماتر نیاند، از اداشته کیالکتیاز د یقیعم

در دل خود همان  یاست ول یغرب یسازدر واقع فرار از مفهوم

به شدت با  فیتفاوت که گال نیمعنا را گنجانده است، با ا

جوامع گوناگون  یموجود برا شیاز پ یاسیس یهانسخه

 سمیالیها گاه از ماتر یکه غرب مخالف است و معتقد است

نسخه  یروکش برا کیصرفاً به عنوان  یکیالکتید

 سمیالیکه ماتر یدر حال کنندیاستفاده م شانیشگیهم

 تیکهنه به واقع تیواقع یو تبدل دائم کیالکتیروح د کیانرژت

 (نو را که مخصوص به هر جامعه است در خود دارد. )م

است  یستیالیوسس یشورو ری[ منظور اتحاد جماه4]

 .شدیرا شامل م یجمهور ایکشور  15که در مجموع 



 



  

 ینیآفرکار زنده و ارزش

 یکمال خسرو

 ارزش ـ بخش دوم یهینظر یشیبازاند

 ینسب یبه ارزش اضاف میارزش قصد داشت یهینظر یشیبازاند رامونیپ ییبخش از سلسله نوشتارها نیدر دوم
 ییگوهاها و گفتبحث« ارزش: جوهر، شکل، مقدار»ان عنو رینوشتارها ز نی. اما پس از انتشار بخش نخسِت امیبپرداز

و  ریرا ناگز ینسب یبه ارزش اضاف ربوطبخش نخست به بخش م وندیپ یبرا یانیم یاآمد که طرح حلقه شیپ
کرد که  یبندانتقاد و پرسش صورت نیحول ا توانیگوها را مها و گفتبحث نیمحور ا نیتر. مهمکندیسودمند م

که  یگریاست؟ چرا عوامل و عناصر د یانسان یارزش تنها و منحصراً صَرف کار زنده نشیمل آفرچرا منشاء و عا
فوق، البته  یوهیپرسش به ش یبندارزش ندارند؟ صورت دِیدر تول ینقش کنند،یم فاینقش ا دیلتو ندیدر فرآ گمانیب

تا  سوکیکه از  میادهیرو برگزرا از آن عام شیصورت کماب نیاما ما ا ست،یبرخوردار ن یهنوز از دقت الزم و کاف
 نیپاسخ به آن و با تع ندیدر فرآ گرید یسوانتقاد مزبور و انتقادات همانند باشد و از  یرندهیسرحد امکان دربرگ

آن  قیتدق یتالش برا نیگونه همکه چه میو نشان ده میکن ترقیرا دق یبندبه وجوه پاسخ، آن صورت دنیبخش
 هست. زیوجوهِ پاسخِ آن ن یحال سازنده نیدرع ،یبندصورت
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تر باشد و درعین ی پرسش روشنکه حوزهبرای آن

هایی استفاده کنیم که مکررًا در آن حال از نمونه

شوند، چنین ی گواهانی آشکار طرح میانتقاد به مثابه

 :گیریمفرض می

وع نوشیدنی، بخشی از هایی از یک ندر تولیدِ بطری

مایع نوشیدنی در  :فرآیند تولید شامل روند زیر است

جریان روندهایی پیشینی )مثالً تولید آن در همین 

های الزم و کارگاه یا خرید و انبار کردن آن در منبع

یا غیره( آماده شده و بدین نحو دراختیار قرار دارد که 

 .شوداز شیر معینی در آغاز یک خط تولید جاری می

بدین ترتیب که به محض قرار گرفتن بطری زیر آن، 

شود و به محض کنار رفتن بطری نوشابه جاری می

های خالی هم در روندی پیشینی بطری .شودقطع می

 آماده( … )مثل مایع نوشیدنی از طریق تولید، خرید،

 تولید خط نزدیکی در معینی جای در و دراختیارند و

 محض به که دارد وجود مه روندهایی .دارند قرار

یگزین جا را هاآن خالی، هایبطری شدن استفاده

ی این روندهای پیشینی و فرض کنیم همه .کندمی

جانبی یا مکمل در تعریف ما برای تولید محصول 

که تولید محصول، یعنی طورینادیده گرفته شوند، به

های حاوی نوشیدنی، موضوع و هدف تولید بطری

داِر اندازی این تولید، سرمایهای راهبر .تولید باشد

فرضی ما دو خط تولید تقریباً صددرصد همانند 

یک کارگر « الف»برای خط تولید  .آوردفراهم می

کند و ساعت کار می 8کند که روزانه استخدام می

های بطری :کارش منحصراً عبارت از این است که

د شان در نزدیکی خط تولیخالی را از محل انبارشده

ها را )سالم بودن، تمیز حمل کند، کیفیت بطری

 هر تک تک کند، کنترل( …سان بودن، بودن، یک

 بطری هر دهد، قرار نوشیدنی مایع شیر زیر را بطری

 در مایع سطح که جایی تا یعنی لیتر، نیم میزان به را

 راآن کند، پر است، رسیده معینی ینشانه به بطری

 را بطری سر کتشت که بگذارد دستگاهی زیر

ه ک کند کنترل بطری کردن وارونه با باریک بندد،می

درستی سوار شده است و نهایتاً خوبی و بهتشتک به

ی معینی بگذارد که بطری پرشده را در نقطه

جا به جای ی روند دیگری از تولید، از آنوسیلهبه

فرض ما در تولید  .دیگری انتقال خواهد یافت

که بطریِ پرشده در مینمحصول این است که ه

ی معینی برای انتقال بعدی قرار گرفت، محصول نقطه

توانیم فرض کنیم که در ضمن می .تولید شده است

ی دیگر هم داشته ی کنترل کنندهکارگر دو وظیفه

یکی کنترل غلظت و رنگ مایع نوشیدنی و  .باشد



 

 

 
 

مثالً اگر ببیند  .دیگری کنترلِ آماده بودن مواد کار

های خالی رو به اتمام است و بنا به بطریتعداد 

شود، و یا غلظت ی تعریف شده جایگزین نمیبرنامه

یا رنگ مایع در حالِ تغییر است، باید در کامپیوتری 

های معینی را وارد که کنار دست او قرار دارد، داده

 .های دیگر خبررسانی کندکند و به بخش

انند خط که تقریباً صددرصد م« ب»برای خط تولید 

جای کارگر یک ُربات دار بهاست، سرمایه« الف»تولید 

اجاره( «)استخدام»خرد یا کند، یا میتهیه می

وظیفه، «! نامبر فایو»اسمش را بگذاریم  .کندمی

 .است« الف»صددرصد همان است که در خط تولید 

تقریباً »که در توصیف این دو خط تولید از صفت این

نیم، به این علت است که کاستفاده می« همانند

به « نامبر فایو»مثالً  .هایی وجود داردمسلماً فرق

کامپیوتری در کنار دستش احتیاج ندارد، چراکه 

به سیستم وصل است و « وای فای!»خودش از طریق 

کارهای خبررسانی در جریان کنترل کیفیت مایع یا 

خود و « مغز»آمادگی مواد اولیه را مستقیماً از طریق 

به سیستم منتقل « فکر کردن»هنگام با عمل هم

 .کندمی

اینک فرض بگیریم که کارگر قادر باشد در هر دقیقه 

کار تا و در طول روزانه60یک محصول، یعنی ساعتی 

در هر « نامبر فایو»تا تولید کند و 480ساعته  8

تا و در طول 240محصول، یعنی ساعتی  4دقیقه 

 .ی تولید کندبطر 1920ساعته،  8« کار»روزانه 

لحاظ به« ب»بنابراین بدیهی است که خط تولید 

« الف»هیچ اما و اگری بر خط تولید بارآوری بی

راه دار برای ترین دلیل سرمایهبرتری دارد و شاید مهم

همین « نامبر فایو»به کمک « ب»انداختن خط تولید 

« نامبر فایو»البته نباید نادیده گرفت که  .بوده باشد

های بسیار مهم تر، برتریبر تولید محصول بیشعالوه 

 :دیگری نیز بر کارگر دارد، از جمله

مسلماً با « نامبر فایو» :الف( برتری در فرآیند فنی کار

تواند تشخیص دهد که تری میمراتب بیش دقت به

ی بطری دقیقاً بطری کیفیت الزم را دارد یا نه، دهانه

یا دقیقاً نیم لیتر مایع زیر شیر قرار گرفته است یا نه، آ

وارد بطری شده است یا، رنگ و غلظت مایع با 

دقت معیارهای ضروری انطباق دارند یا نه، تشتک به

 .سوار شده است یا نه و غیره

خسته « نامبر فایو» :های جنبی و احتمالیب( هزینه

شد، « مریض»شود )یا اگر نمی« مریض»شود؛ نمی
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فروشنده یا موجرش،  بنابه قراردادهای گارانتی با

شود(؛ درهرحال اگر بروز نقص بالفاصله جایگزین می

فنی در رُبات با مریض شدن کارگر قابل مقایسه باشد، 

قطعاً همسرش یا فرزندش یا خویشاوند دیگرش 

از »شوند؛ احتیاج به زمان استراحت ندارد؛ مریض نمی

 و احتیاج به بپا و سرکارگر ندارد؛« رودزیر کار در نمی

 .شود؛ و غیرهعاشق و فارق و فارغ نمی

اصالً به این فکر « نامبر فایو» :ج( معضالت اجتماعی

نامبر »افتد که برای بهتر شدن شرایط کارش با نمی

های دیگر مشورت کند، قرار «نامبر سیکس»یا « فور

و مدار بگذارد، کمیته و شورا و سندیکا درست کند؛ 

 .بدتر از همه اعتصاب کند؛ و غیره

نامبر »های انکارناپذیری که ی برتریاینک با همه

ی مارکسی و مارکسیستیِ ارزش دارد، نظریه« فایو

کار در یک روزانه« الف»کند که در خط تولید ادعا می

ساعت  8برابر با  مقداری ای باساعته، ارزش تازه 8

کار اجتماعاً الزم آفریده شده است و در خط تولید 

ی ش نوینی، حتی به اندازهترین ارز، کوچک«ب»

 .صفر .هیچ .ارزن یا سرسوزنی، آفریده نشده است

پرسش یا اعتراض و انتقادِ کامالً قابل تصور این است 

بطری تولید شده در یک روز در خط تولید  480که 

ساعت ارزش نوآفریده است، اما در  8واجد « الف»

« ب»بطری تولید شده در خط تولید  1920

ش نوینی گنجیده نیست؟ آیا این ترین ارزکوچک

ترین واقعیتی ترین و عاقالنهترین انکاِر بدیهیابلهانه

دهد؟ آیا ی ما روی مینیست که در برابر چشم همه

دار باشد چه کارگر، هیچ انسان عاقلی، چه سرمایه

تواند چنین ادعایی را بپذیرد؟ و سرانجام، آیا می

کارا ناقضِ ی ارزش مارکسی و مارکسیستی آشنظریه

 گواهیِ هر عقل سالم و سلیمی نیست؟

ترین نظریه که دقیق .برعکس .نه :ما مدعی هستیم

داری را ی تولید سرمایهتواند سازوکار شیوهمی

راستی و استواری و بر مبنایی عینی تبیین و نقد به

پاسخ ما منفی است؛ ما  .ی ارزش استکند، نظریه

 !«پردازانخیال»

« خردستیزی»ه گریزمان از این زندان اینک ببینیم را

نامبر )»که ما در مثال فوق از یک رُبات این .چیست

دلیل نیست، زیرا، ایم، البته بیاستفاده کرده«( فایو

هایی را که بر ایم که استداللازجمله خواسته

های ُربات»ها، حتی به «رُبات»و « اتوماسیون»

ن عامل تولید ای« هوشمندی»و بنابراین بر « سازرُبات

از آن جمله نیز، همین  .تأکید دارند، نادیده نگیریم



 

 

 
 

تواند چشم است که می« هوشمندی»تأکید بر 

 .های موافق و مخالف و رقیب باشداسفندیار استدالل

آیا برای اثبات نقش بارآوری در تولید  :پرسیممی

«( نامبر فایو)»تر الزم بود حتماً به رُبات محصول بیش

ترین یم؟ آیا بنیاد این استدالل، در سادهاستناد کن

رود، نهفته نیست؟ آیا کار میای که در تولید بهوسیله

گیری که با تور به صید ماهی طور نیست که ماهیاین

گیری تری از ماهیمراتب بیشپردازد محصول بهمی

کند که تنها به دست و مهارت خویش تولید می

ی قطار تعداد انندهمجهز است؟ آیا بدیهی نیست که ر

ها و اشیاء را در زمان تری از آدمهزاران برابر بیش

منتقل « ب»ی به نقطه« الف»ی معینی از نقطه

ی این که قرار باشد همهکند، در مقایسه با اینمی

به « الف»ها یا اشیا را روی کولش بگیرد و از آدم

کند ها آشکار میببرد؟ بداهت پاسخ این پرسش« ب»

اما تر، بیکه تولید محصول بیشرای پذیرفتن اینکه ب

تواند ناشی از عامل دیگری جز کار زنده هم و اگر می

ساز های رُباتباشد، نیاز به استناد به رُبات و ُربات

 .ندارد

حتی اگر کسی بخواهد بهانه بگیرد و بگوید ابزار کار، 

های انسان، و بنابراین خودْ محصولِ کارند یا ساخته

هایی )بدبختانه متداول( تأکید نماییاهد با عالمبخو

ی کار مرده یا کارِ ها هم نمایندهکند که این

توان به عواملی در تولید استناد اند، مییافتهشیئیت

ترین ربطی به انسان و کار انسان کرد که کوچک

در کار کشاورزی با کمیت و کیفیت کامالً  .ندارند

خیز، تر حاصلو بیش ترهمانند، روی دو زمین کم

شوند و محصول محصوالت کامالً متفاوتی تولید می

ما و اگر اخیزتر، فقط و فقط و بیتر زمین حاصلبیش

 .خیزی زمین است و نه کار انسانناشی از حاصل

شود ادعا کرد که تنها عامل در بنابراین چطور می

 تولید ارزش نوین، کار است؟

این است که آیا پرسش تعیین کننده در حقیقت 

گران و پاسخ دهندگان در این پرسش و پرسش

« ارزش»و « کار»های ها، درک واحدی از واژهپاسخ

ترین گام در حل این دارند؟ بنابراین نخستین و مهم

 .روشن کردن یا توافق بر سر این نکته است« معضل»

« معضل»سوی حل این کوشیم در سه گام بهما می

 .حرکت کنیم

  

 ارزش تاریخیت   :ستنخ گام



 ینیآفرکار زنده و ارزش                                                                                                                              334

 

افزایی، آفرینی و ارزشتنها عامل ارزش»آیا در ادعای 

، کار انسان «کار»، منظور از «ی انسانی استکار زنده

ی تاریخی حیات انسان است؟ یعنی همان در هر دوره

وساز قابلیت یا تبارزی از وجود انسان که به سوخت

ته ی انسان و طبیعت شهرت یافرابطه«( متابولیسم)»

، ثروت مادی یا «ارزش»است؟ و آیا منظور از 

ی است که انسان تولید «خدمات»ی اشیا یا انبوهه

ترین ترین و صریحصورت قاطعکند؟ در آنکرده و می

هم، نه تنها در مخالف ادعای فوق، مارکس است؛ آن

مخالفت با مخالفان مارکسیسم و سوسیالیسم، بلکه، 

ها یا ی سوسیالیستمهازجمله، در مخالفت صریح با ه

ای در در کنگره 1875هایی که در سال مارکسیست

شهر گوتای آلمان گرد آمده بودند و در نخستین بند 

ی ی همهکار سرچشمه» :شان نوشته بودندبرنامه

 کار از ما منظور اگر دیگر عبارتبه .«ست …هاثروت

 آن فراتاریخی عام معنای در کار ارزش، یآفریننده

 یهمه به فراتاریخی نحویبه را ارزش و باشد

سر تاریخ و بدون توجه به سرا و انسان کار محصوالت

ی تولید تاریخیت و ویژگی کار و ارزش در شیوه

داری نسبت دهیم، آنگاه برای اثبات ادعای کار سرمایه

ی تنها عامل آفرینش ارزش، در برابر سد مثابهبه

ایی که با این عبورناپذیری قرار خواهیم داشت؛ ادع

اما تالش برای اثبات آن  .تعبیر، ادعای مارکس نیست

ی دیگری از کار و ارزش در شیوه با درک و دریافت

داری، نه تنها راه به استوار کردن تولید سرمایه

چون و چرای آن خواهد برد، بلکه علت ناتوانی بی

های ـ دیگری را که های ـ حتی مارکسیستتالش

آفرین دارند، از ارزش و کارِ ارزش درکی فراتاریخی

 .آشکار خواهد کرد

ی عامل مثابهی کسانی که بر کار بهالبته همه

انحصاری تولید ارزش اصرار دارند و با درکی 

فراتاریخی از ارزش، هر محصول کار انسان در هر 

کنند، ناگزیر ای از تاریخ را واجد ارزش تلقی میدوره

ثروت مادی یکی و همان نیستند لزوماً ارزش را با 

توانند ادعا کنند که افزایش بارآوری ها میآن .بدانند

ی انسان یا در کار که خود را در ابزارهای ساخته

های سازماندهی اجتماعی کار ـ که باز هم شیوه

گمان به دهد، بیای انسانی است ـ نشان میپدیده

افزایش میزان محصول راه خواهد برد و این افزایش 

گمان ناشی از عاملین دیگر تولید، و نه فقط و نه بی

طور مستقیم کار انسان است، اما همان ابزار تولید و به

دهی اجتماعی تولید تکنولوژی و سطح و نوع سازمان

یعنی، باز هم در تحلیل  .هم محصول کار انسان است

تواند تنها منشاء نهایی این کار انسان است که می



 

 

 
 

تی وقتی ما از نقش عوامل ح .تولید ارزش باشد

خیزی زمین یا مساعد طبیعی در تولید، مثل حاصل

زنیم، باز آب و هوا یا ذخایر معدنی و غیره حرف می

هم ادعای این دیدگاه این است که باالخره آن زمین 

خیز را باید کسی کشت کند یا آن معادن حاصل

زیرزمینی را باید کسی استخراج کند و این بدون کار 

 .ی کار انسان ممکن نیستن و بدون ابزار ساختهانسا

عنوان در نتیجه اگر بگوییم که منشائیت کار زنده به

ی ذهنی )سوبژکتیو( تنها عامل تولید ارزش، دو مؤلفه

و عینی )ابژکتیو( دارد، استدالل این گروه از 

ای جز این ندارد که منشائیت کار ها چارهمارکسیست

ذهنی )سوبژکتیو(اش تقلیل  یزنده را تنها به مؤلفه

زیرا از این دیدگاه تولید ارزش همواره نیازمند  .دهد

سوژه، یعنی عامل حساس، دارای اراده و آگاه، است و 

بدون این عاملِ سوبژکتیو نه تولید قابل تصور است و 

 .نه بنابراین تولید ارزش

تردیدی ندارم که این دیدگاه بارها به مارکس و به 

و زنبور عسل و بدترین معمار در جلد ی عنکبوت قصه

نخست کاپیتال اشاره و استناد کرده است و خواهد 

ی کاری کرد؛ هرچند که مارکس گفته باشد که درباره

زند که مستقل از اوضاع و احوال گوناگون حرف می

 .اجتماعی و تاریخی زندگی انسان است

ی ارزش را اِشکال چنین پاسخی که استواری نظریه

دهد این است که سوبژکتیو آن تقلیل می وجهبه

یا « آگاهی»های تولید ارزش را تنها به قابلیت

و هدفمندی یا ضرورت پیشای طرح و « هوشمندی»

همان اندازه و بنابراین به .کندی تولید وابسته مینقشه

گستردگی همان دامنه که ابزار یا عوامل تولید  به

 توانندمی( …ها، افزارها، آلگوریتمها، نرم)رُبات

همان جانشین کار زنده شوند، به مستقل طوربه

گستردگی همان دامنه، نقش عامل اندازه و به 

کنند و گذار را ایفا میریز و برنامههوشمند و برنامه

ی ارزش و ارزش همان اندازه نیز آفرینندهبنابراین به

هایی که امروز ی بین آلگوریتمرابطه .نوین هستند

های دهند با داللر خرید و فروش سهام را میدستو

ی ی بین ابزار کار و سوژهوجه رابطههیچبورس، به

نقش دالل بورس فقط  .درست برعکس .آگاه نیست

دالل ابزاری در  .هاستعمل کردن به فرمان آلگوریتم

در مثال « نامبر فایو»گزینش  .هاستدست آلگوریتم

آیند تولید پیشین و مفروض گرفتن مقطعی از فر

برای تولید یک محصول، « کامل»عنوان فرآیندی به

درواقع عامدانه بود، زیرا اگر مقاطعی تعیین کننده در 

داری امروز برخی فرآیندهای تولیدی در جهان سرمایه

ی فرآیندی کامل برای تولید یک مثابهیا فردا را به
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محصول درنظر بگیریم که نقش کار زنده)سوژه( تنها 

خالتی راهبری کننده در روندهای پیش یا پس به مدا

شود، آنگاه اگر مدعی تولید از این فرآیند محدود می

ارزش باشیم، باید بپذیریم که عامل اصلی این 

)برای پرهیز از برخی  .است غیرزنده کار زاییارزش

ی دیگر هم اشاره سوءتفاهمات باید به سه نکته

بیعی و ی طاستناد به شیوه :کهاین یکی .کرد

خوِد انسان و نیروی کار انسان  بازتولید زیستی

وار یا ارگانیک کمکی به عنوان موجودی زنده و اندامبه

کند، زیرا بنابه آن برداشت فراتاریخی از ارزش نمی

ی ابزار تولید در مثابهبرداشت حیوانات نیز تنها به

کنند و منشاء تولیدِ ارزش فرآیند تولید دخالت می

درحالی که بازتولیدِ خودِ حیوانات و نیروی نیستند، 

عالوه شان فرآیندی طبیعی و ارگانیک است؛ به«کار»

عنوان انسان و داری، برده نه بهدر تولید مبتنی بر برده

سوژه، بلکه درست مانند حیوان، در فرآیند تولید وارد 

که، استناد این دومینکته .شود و عاملیتی نداردمی

ی تولید رفته در شیوهپیشما به تکنولوژی 

ها، هوش مصنوعی و داری جهان امروز، ُرباتسرمایه

ی کم شدن سهم کار زنده در فرآیند تولید یا احاله

پردازی و راهبری، تنها برای آن به وظایف نقشه

محدود و مقید ماندن به مقدمات و ملزومات نظری و 

منطقی این بحث است، وگرنه در همین جهان، در 

ا، آمریکای التین، آسیای جنوب شرقی، چین و آفریق

تر شدن ساعات کار تحت بسیاری نقاط دیگر، طوالنی

ترین شرایط و حتی بازگشت اَشکال کارانهجنایت

داری ـ از جمله در معادن برزیل ـ مشخص برده

 :که این سوم ینکته و .ای رایج و متداول است(پدیده

 از دارسرمایه دسو که نیست این حاضر نوشتار موضوع

 چرا که است این فقط بلکه گیرد،می سرچشمه کجا

افزایی در آفرینی و ارزشتنها منشاء ارزش

زیرا بدیهی است،  .داری، صَرف کار زنده استسرمایه

تشریح در جلد سوم کاپیتال طور که مارکس بهنهما

دار وابسته است به نرخ نشان داده است، سود سرمایه

ی او و نه فقط به ارزش به کل سرمایه میانگین سود و

ای که در همان واحد تولیدی آفریده شده اضافی

« ب»به همین دلیل روشن است که خط تولید  .است

سودآورتر « نامبر فایو»ی واسطهتواند دقیقا بهمی

 .که ارزش نوینی در آن ایجاد شده باشدآنباشد، بی

ی ستفادهی ارزش، اعلت این سودآوری بنا به نظریه

دار از نرخ میانگین سود است و پرداختن به سرمایه

 .نیست حاضر نوشتار  موضوع آن، 

  



 

 

 
 

 داریسرمایه تولید یشیوه و ارزش :دوم گام

بنابراین گام دوم، کنار نهادن برداشت فراتاریخی از 

آفرین و از ارزش و گرایش به دیدگاهی کارِ ارزش

تگی یا ی پیکریافمثابهاست که ارزش را به

نشان یا وجه ممیز یابی کار مجرد، سرشتشیئیت

داند و با انتقاد به داری میی تولید سرمایهشیوه

و تعیین حدود و نقش « ارزش»های اعتباری از درک

ی اعتباری در تعریف ارزش، دریافتی این جنبه

)من  .کنداجتماعاً و تاریخاً معین از ارزش را طرح می

این سلسله نوشتارها، این  نخست بخش ام درکوشیده

ا تعریف و تدقیق جوهر و شکل و مقدار برداشت را ب

جا ارزش استوار کنم و ضرورتی به تکرار آن در این

تنها عامل در »بینم( بدین ترتیب اگر در ادعای نمی

تنها عامل »یا « ی انسانی استتولید ارزش، کار زنده

داری صَرف کار آفرین در فرآیند تولید سرمایهارزش

کار مجرد یا کار  ،«کار»، منظور ما از «زنده است

یابی یا فقط شیئیت« ارزش»انتزاعی، و منظور از 

رسد با نظر میتبلور کار مجرد در کاالها باشد، به

مراتب کمتری برای استوار کردن این های بهدشواری

ادعاها روبرو باشیم یا حتی معضل را در اساس حل 

زیرا، اگر به مثال آغازین بازگردیم، در  .کرده باشیم

بطری تولید  480که فقط با این« الف»ولید خط ت

محصول کار مجرد،  تعریف، به بنا هااند، آنشده

اند، در نتیجه واجد ساعت کار اجتماعاً الزم 8محصول 

ساعت کار اجتماعاً الزم  8برابر با  نوینی مقدار ارزش

، «نامبر فایو»، با یاری «ب»در خط تولید  .هستند

اما چون محصولِ کاِر  اند،بطری تولید شده 1920

هم  نوینی واجد ارزش تعریف به بنا مجرد نیستند،

به عبارت دیگر کل مقدار ارزش محصول در  .نیستند

برابر است با مقدار ارزش مواد خام « الف»خط تولید 

یک به محصول منتقل بهو ابزار تولید که یک

ساعت کار  8ارزش نوینی به مقدار  یبعالوه اند،شده

الزم؛ و مقدار ارزش کل محصول در خط  اجتماعا

برابر است با مقدار ارزش مواد خام و ابزار « ب»تولید 

اند، تولید که یک به یک به محصول منتقل شده

 .همین، نه کم و نه بیش

ی اتکای در برداشت فراتاریخی از ارزش، تنها نقطه

ی سوبژکتیو برای اثبات منشائیت کار استدالل، مؤلفه

ی عینی، یعنی فرآیند و است، زیرا مؤلفه و کار زنده

سان های تاریخی یکی دورانمحصول تولید در همه

در  .و عبارت از فرآیند تولید و محصول مادی است

شود، اگر از ها، آنچه تولید میی این دورانهمه

عینیتی برخوردار باشد، عینیت مادی محصول مادی 

https://pecritique.com/2017/04/04/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d8%8c-%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c/
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، تنها که محصول تولید شدهدر نتیجه، این .است

ناشی از صَرف کار زنده باشد یا در تولید آن عوامل 

غیرانسانی دیگری )ابزار کار، طبیعت( نقش ایفا کرده 

ی باشند، عینیت محصول تنها ناشی از عینیت پیکره

 .مادی )ارزش مصرفی( آن است

اینک پرسش این است که آیا کنار نهادن برداشت 

بژکتیو در ی سونیاز شدن از مؤلفهفراتاریخی و بی

آفرینی، استوار کردن منشائیت کار زنده برای ارزش

ای برای استداللی تازه دراختیار ما ی عینی تازهمؤلفه

گذارد؟ آیا واقعاً با تعریف تازه معضل حل شده می

ایم که در ادعای است؟ ما در گام دوم مدعی شده

داری آفرین در فرآیند تولید سرمایهتنها عامل ارزش»

، کار مجرد «کار»، منظور از «کار زنده استصَرفِ 

یابی ، پیکریابی یا شیئیت«ارزش»است و منظور از 

آیا این مصادره به مطلوب یا  .کار مجرد در کاال

کار  تبلور سو ارزش راگویی نیست؟ ما از یکهمان

گیریم کنیم، از سوی دیگر نتیجه میمجرد تعریف می

است! آیا برای  آفرین کار مجردکه تنها عامل ارزش

برهان دیگری وجود ندارد که بر « گوییهمان»این 

 ی عینی منشائیت کار زنده استوار باشد؟مؤلفه

ی تولید شیوهجا که ما ارزش را منحصر بهاز آن

آفرینی ی بحث ما ارزشدانیم و حوزهداری میسرمایه

داری است، ی تولید سرمایهدر فرآیند تولید در شیوه

 .بازگردیم به همین فرآیند

برای آغاز فرآیند تولید، باید عوامل تولید فراهم آمده 

این عوامل، هرچه باشند، دارای ارزشی هستند  .باشند

ما  .و باید بنا بر آن ارزش، فراهم )یا خریداری( شوند

ی کنیم که از علل، عوامل و شیوهفرض می

بنابراین فرض  .اطالعی نداریم گیری این ارزششکل

ها برابر با مقدار که ارزش هر یک از آن نیست ما این

که اما برای آن .هاستکار اجتماعاً الزمِ گنجیده در آن

طور عینی و سیستمی سازگار داشته باشیم که به

مستقل از مفروضات اعتباری استوار است، ناگزیریم 

میشه فرض بگیریم که این عوامل یا کاالها ه

یعنی در  .شوندمعاوضه می ارزهاهم یمبادله در

مبادله، ارزش کاالهای مبادله شده، همیشه برابر 

این فرض نه تنها شامل عوامل تولید، بلکه  .است

یعنی محصوالت  .شودشامل محصوالت تولید هم می

یا کاالهای تولید شده هم، باید با کاالهایی )یا با 

اگر قرار باشد  .بادله شوندشان مپولی( برابر با ارزش

ی برابرها را مان، اصل مبادلهدر دستگاه استداللی

ای لحاظ منطقی دچار سلسلهکنار بگذاریم، به



 

 

 
 

شویم که در واقعیت زندگی قهقرایی از تناقضات می

داری و بقای ی تولید سرمایهی شیوهچندصد ساله

 .ی متناظری ندارندگونه نمونهتاکنونی آن هیچ

تر، مقدار ارزش محصوِل تولید شده ارت دقیقعببه

هایی که در صددرصد برابر است با مقدار ارزش

جا اصالً اهمیت ندارد در این .اندکار رفتهتولیدش به

ها چه بوده است؛ که شکل مادی یا ارزش مصرفی آن

ی خام بوده است، سهم استهالکی از ماشینی ماده

موجود زنده  از یک« استهالکی»بوده است یا سهم 

)آدم، حیوان(، یعنی نیروی فکری، جسمی یا غریزی 

 .یک موجود زنده

اما اگر ارزش محصول صددرصد برابر با ارزش عواملی 

که اگر طوریاند، بهکار رفتهاست که در تولیدش به

اجزای ارزش محصول فقط برای بازتولید یا 

سازی عناصر وارد شده در آن )مواد خام، جایگزین

، نیروی کار( کفایت کنند و هیچ مقدار مازادی ابزار

دارانه، گاه نه تنها تولید سرمایهآفریده نشده باشد، آن

ی تولیدی دیگری پیش و پس از بلکه هر شیوه

پذیر داری، و اساساً بقای نوع انسان، امکانسرمایه

اگر انسان با اتکا  .بوده است و نخواهد بودنیست، نمی

کارش، حتی اگر این سطح فقط به سطحی از بارآوری 

مهارت انباشته شده در دست و پا و اعضای بدن خود 

ی بازتولید نیروی کار فردی او باشد، نتواند به اندازه

خویش تولید کند، بقای مادی خودش غیرممکن 

تر است و اگر نتواند با اتکا به همان سطح، اندکی بیش

از سهمی که برای بازتولید فردی خودش ضروری 

پذیر اش امکانست تولید کند، بقای زندگی اجتماعیا

بنابراین محصول فرآیند تولید باید واجد  .نخواهد بود

ی عوامل تولید مازادی، عالوه بر آنچه بازتولید کننده

یک آید؟ کداماما این مازاد از کجا می .است، نیز باشد

از عناصر وارد شده در فرآیند تولید این توانایی 

شناختی را دارند که نه تنها عوامل تیسرشتی و هس

مادی )و معنوی( بازتولید خود، بلکه مازادی عالوه بر 

یک از عوامل را نیز تولید کنند؟ جز کار زنده، کدامآن

ای برخوردارند؟ دیگر تولید از چنین قابلیت و توانایی

کدام ارزها، هیچی همبنابر اصل مبادله .کدامهیچ

توانند به محصول منتقل نمیتر از ارزش خود بیش

ی ارزش کشف این حقیقت البته کار نظریه .کنند

های تاریخیِ همانند مارکس نیست و اگر از پیشینه

 بگذریم، «…کن، مگو چیست کاربرو کار می»

 دیگر حقیقت این در سیاسی اقتصاد کمدست

 انسان، یساخته محصول که ندارد و نداشت تردیدی

کار رفته که در آن به موادی ارزش بر عالوه

است و این ارزش تازه چیزی جز ایتازه ارزش واجد
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 .حاصل کار انسانی یا پیکریابی کار انسان نیست

معضل اقتصاد سیاسی این بود، و کماکان هست که از 

سو ارزش عوامل تولید را با ارزش مقدار کار صرف یک

گیرد و از سوی دیگر، ها اندازه میشده برای تولید آن

کند و تلقی می کار خود  یکی از این عوامل تولید را

 8ساعته را با  8کار ناگزیر است که مثالً ارزش روزانه

تواند مازاد ساعت کار اندازه بگیرد و سرانجام نمی

ارزشی را که محصول، نسبت به ارزش عوامل تولید 

صورت، مثالً اگر ارزش مواد در این .دارد، توضیح دهد

ساعته  10کاِر ساعت کار و ارزش روزانه 40خام برابر 

تواند ساعت کار باشد، ارزش محصول نمی 10برابر با 

بنابراین محصول  .ساعت کار شود 50تر از بیش

مازادی نسبت به عوامل تولید ندارد و دوام این 

 .ی تولید ممکن نیستشیوه

ی ناتوانی اقتصاد سیاسی پیش از مارکس و همه

ولوژیکِ پیش و پس از مارکس های ایدئبازیشعبده

اقتصاد و « علم»ها صفحه )حتی وقتی در میلیون

ی محاسبات انتگرال یا ریاضیات بسیار پیچیده

ها یا اکونومتریِ آماری نوشته شده ی مجموعهنظریه

تواند به این پرسش بسیار باشد( در این است که نمی

ی این همین دلیل سر و ته همهبه .ساده پاسخ بدهد

اش عبارت کارانهها را که بزنیم، شکل محافظهابجو

خرد و گران که فروشنده ارزان میشود از اینمی

فروشد، یعنی همیشه فروشنده زرنگ و باهوش و می

خالق است و خریدار همیشه کودن و پخمه؛ و شکل 

اش این است «خواهانهعدالت»و « انقالبی»اصطالح به

دزدی است، زیرا که استثمار و انباشت و مالکیت، 

ی کند و همهدار کارگر را استثمار و اغفال میسرمایه

ی هنر و همه .پردازدارزش نیروی کارش را نمی

آور مارکس ی بسیار ساده و درعین حال اعجابنظریه

شود، در این است که نه به جادو و جمبل متوسل می

 .هابرداری و کودنی آدمنه به اخالقیات و نه کاله

ی مارکس به این پرسش این است سیار سادهپاسخ ب

که انسان این توانایی را دارد، و این ویژگی منحصر 

تواند ی انسان است، که میفرد سرشت کار زندهبه

مقداری ورای مقداری که برای بازتولید نیروی این 

این ویژگی اما  .کارِ زنده الزم است، نیرو صَرف کند

کار انسان است و شامل هنوز ویژگیِ فراتاریخِی توانِ 

های تولید و بازتولید زندگی مادی زندگی در شیوه

اما اگر این  .شودداری هم میپیش و پس از سرمایه

داری قرار دهیم، قابلیت را اینک در چارچوب سرمایه

 هاو خروجی (inputs) های ورودیرابطه

(outputs)فرآیند تولید چنین خواهد شد که  ی

ی عوامل ورودی، از جمله همه داری ارزشسرمایه



 

 

 
 

کند کم و کاست پرداخت میکار را، بی نیروی ارزش

و محصول را نیز بنابه ارزش آن، نه کم و نه بیش، 

فروشد، اما این محصول واجد ارزشی است که از می

تر های فرآیند تولید بیشی ارزش ورودیمجموعه

تنها عاملی که این  .علت هم بدیهی است .است

ی را دارد که استفاده از آن، ارزشی بیش از توانای

ارزشِ الزم برای بازتولیدش را تولید کند، نیروی کار 

اگر فرض کنیم ارزش نیروی کار که برابر است  .است

ی کاالها )مادی، مجازی، اجتماعی، با ارزش همه

 اند،الزم بازتولیدش برای که است یی(…فرهنگی و

 8 روزانه کارگر و باشد کار ساعت 4 مثالً با برابر

 بر عالوه محصول، ارزش بنابراین کند، کار ساعت

کارِ نوآفریده  ساعت 8 واجد تولید دیگر عوامل ارزش

 .ساعت آن، مازاد بر ارزش نیروی کار است 4است که 

ی ارزش اضافی هدف من در اینجا تکرار نظریه

ای ـ احتماالً نادقیق، در مقایسه با مارکس در خالصه

هدف، اثبات  .آثار او آمده است ـ نیست چه درآن

این کشف  .آفرینی استمنشائیت کار زنده در ارزش

های که صَرف نیروی کار انسانی است که فرآورده

کند و بسته به سطح بارآوری کارش ای تولید میتازه

)تکنولوژی، سازمان اجتماعی کار، دانش عمومی و 

 مراتببه حجم اختصاصی و غیره(، قادر است

های قابل استفاده برای انسان را تری از فرآوردهبزرگ

ای فراتاریخی است و تولید کند، کماکان اثبات ویژگی

در این  .شوداختصاصاً به تولید ارزش منحصر نمی

اند ی مفید«خدمات»های انسان اشیا یا حالت فرآورده

شان )عینیتی مادی یا پراتیکی( که بنابه عینیت

گوناگون انسان را برطرف کنند و  توانند نیازهایمی

بنابراین اگر کل نیازهای زندگی اجتماعی انسان، بنابه 

شرایط اجتماعی و تاریخی، به بهترین و ارجمندترین 

نحوی تعریف و محاسبه شده باشند، نیروی بارآورِی 

تری دهد تا با صَرف حجم کمباالتر، انسان را یاری می

بنابراین در این  .ورده کنداز کار زنده، این نیازها را برآ

ها، اگرچه محصول صَرف نیروی کار حالت، فرآورده

انسانی، یا حاوی پیکریافتگیِ کار انسان هستند، اما با 

شان در شان یا با ارزش مصرفیعینیت فیزیکی

در توانایی این  .خدمت رفع نیازهای انسان قرار دارند

ن توامحصوالت برای رفع نیازهای انسانی، هم می

ها را ی آنقابلیت مادی و مصرفی مواد تشکیل دهنده

دید، هم رد پای کار انسان در آفرینش ترکیبات 

ها برای ارضای نیازهای متنوعی از این قابلیت

گوناگون و تازه را و هم تأثیر انکارناپذیر سطح 

در تولید «( نامبر فایو»بارآوری )ماشین، رُبات، 

 .تری کمترشان با صَرف مقدار کارانبوه
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 :اینک شرایطی را درنظر بگیریم که

 که ی(…الف( عناصر )مادی، مجازی، فرهنگی

ی زیست خویش و بنابراین ادامه برای( کارگر)انسان

ها نیاز دارد، در برای بازتولید نیروی کارش به آن

اختیار او نیست، بلکه در اختیار حقوقی و تصرِف 

 .واقعیِ دیگری است

، «نامبر فایو»ها، ا، ماشینب( مواد خام، ابزاره

ها و فضا و مکانی که برای تولید آن عناصر ساختمان

اند، در اختیار او نیست، بلکه در اختیار ضروری

 .حقوقی و تصرفِ واقعیِ دیگری است

ج( تنها امکانی که او در اختیار حقوقی و تصرفِ 

واقعی خود دارد، توانایی کار کردن است و اگر این 

یا « الف»اهانی داشته باشد که به گروه نیروی کار خو

دار(، سرمایه :تعلق دارد )اسمش را بگذاریم« ب»

تواند این نیروی کار را در اِزای عناصر گاه میآن

ضروری برای حفظ زیست و بازتولید نیروی کارش و 

بدیهی  .ی مجددش، مبادله و واگذار کندبرای عرضه

زمان معینی در که، این نیرو را برای شرط آناست، به

و « الف»اختیار افراد یا نهادهای متعلق به گروه 

 .دار( بگذاردسرمایه«)ب»

بعد، نیروی کار او در مدت زمان د( از این لحظه به

معینی که بر سر آن توافق شده است، در اختیار 

ی خریدار از این نیرو، یعنی کار استفاده .خریدار است

ن مدت زمان بدیهی است که که ای .کردن کارگر

تر از آن مقداری است که برای تولید مایحتاج بیش

 .خودش یا بازتولید نیروی کارش الزم است

ی محصوالتی هـ( بدیهی است که بنابه قرارداد، همه

اند، متعلق به ی انجام کار او تولید شدهکه در فاصله

 .دارندسرمایه

ی های تولید شدهجا که بخشی از فرآوردهو( از آن

صول کار مازاد کارگرند، بدیهی است که مح

تر دار عالقمند باشد این سهم را هرچه بیشسرمایه

طور مطلق و از این راه که ساعات افزایش دهد، چه به

طور نسبی و از این راه که کار را باال ببرد و چه به

 .ارزش نیروی کار کارگر را پایین بیاورد

جنبه که کارگر بعد اهمیت این جا بهبنابراین از این

کند و چه کند، چه چیزی تولید میکار میچه

تر و های اوست، هرچه کمسرنوشتی در انتظار فرآورده

مهم فقط مقدار زمانی است که او کار  .شودتر میکم

هم فقط از این زاویه که مقداری از این کند آنمی

زمان که برابر با زمان الزم برای تولید عناصری است 



 

 

 
 

تر و ی نیروی کار اویند هرچه کملید کنندهکه بازتو

طور مطلق، چه به .تر باشداش هرچه بیشزمان بقیه

 .طور نسبیچه به

ها و وجوه ممیز دیگری را که شاخص اگر ویژگی

بندِی اند بر این استخوانداریی تولید سرمایهشیوه

های تولید بینیم که فرآوردهبنیادین بیفزاییم، می

 عینیت   یتِ )مادی/پراتیکی(شان ازعالوه بر عین

نیز برخوردارند که صِرفاً از صَرف  دیگری مضاعف  

عینیتی که هویت  .اندنیروی کار در شرایط فوق ناشی

کند و عامل ها را تعیین و تعریف میاین فرآورده

 .ها با هم استتعیین کننده در تنظیم روابط آن

تازه  نامیم این عینیت یا هویتمی ارزش چه ماآن

ی توان ی کارگر با محصول کارش، رابطهرابطه .است

ی نیازها نیست، بلکه کار با عینیت مفید و برآورنده

رودررویی با این عینیت تازه است که بنابه نیروی 

ی تولید، هرچه برنده و سازوکار ذاتی این شیوهراه

تر باشد، فشارش بر کارگر در تر و قویتر و بیشبزرگ

 .تر استکردن ارزش نیروی کارش بیشراستای کم 

که « نامبر فایو»با « الف»ی کارگر خط تولید رابطه

تر عنوان موجوی مفید رنج کارش را کمتوانست بهمی

کند، رابطه با دشمن و رقیبی است که با هدف هرچه 

گماشته « کار»تر کردن نقش کارگر بهتر و کوچککم

 .شده است

ن دو عینیت با دقت اینک به این شرایط و به ای

ی تولید در هر شیوه .تری نگاه کنیمبیش

داری )پیش یا پس از آن( تنها سودمندی غیرسرمایه

ها را هاست که هویت آنو ارج مصرفی فرآورده

تر باشد بنابراین هرچه این حجم بیش .سازدمی

 .تری از اشیای سودمند استی بیشی تودهنماینده

در اَشکال تولید  ی مصرفیکه این تودهاین

ی ی انباشته شدن تودهداری نمایندهپیشاسرمایه

دستی در سوی دیگر سو و فقر و تنگثروت در یک

داری، ی مابعدسرمایهبوده باشد، یا در یک جامعه

نحوی آگاهانه و حجم و نوع و شرایط تولیدش به

ی زندگی انسان و عاری از سلطه و آزادانه و شایسته

دهد شود، در این واقعیت تغییری نمیاستثمار تنظیم 

 .اش استکه هویت آن وجه قابل استفاده

داری همان حجم معین از ی تولید سرمایهدر شیوه

نام ی عینیت دومی بهها )یا کاالها( نمایندهفرآورده

دست شدنش تنها ارزش است که دست به

پذیر است و مقدارش صِرفاً برابر ارزش امکان شکل در

قدار کار اجتماعاً الزمی که برای تولیدش است با م
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گوییم تنها به این اعتبار است که می .الزم بوده است

تمایز انسانی یا آفرینی، صَرف کار بیارزشتنها منشاء

کننده این است که ی تعییننکته .کار مجرد است

تناسب مقدار ارزشی این توده از کاالها با حجم 

 .به یک نیست شان، تناسبی مستقیم و یکمادی

گرایش  .برعکس مبتنی بر گرایشی متضاد است

داری به این ی تولید سرمایهماندگار و ذاتی شیوهدرون

های تری از ارزشهای هرچه بزرگسوست که توده

تری از ارزش ی مقدار هرچه کوچکمصرفی نماینده

جا که عینیت ارزش تبلور کار مجرد یا باشند و از آن

تری از های هرچه بیشت، تودهصَرف کار زنده اس

تری تولید ی کمهای مصرفی با صَرف کار زندهارزش

بنابراین این نظر درست است که تضاد بین کار  .شوند

تر شدن ی هرچه بزرگزنده و محصول کار، از زاویه

تر شدنِ نقِش تر و کوچکی مصرفی و هرچه کمتوده

اما  .داردتولید تعلق  فرآیند خود  ذات  کارِ زنده به

فراموش نباید کرد که این تضاد بین سهم کار زنده با 

ی مثابهشان بهی عینیتها، نه از زاویهی فرآوردهتوده

ی عینیت ارزشِی مثابههای مصرفی، بلکه بهارزش

این تضاد بین عینیت ارزشی و عینیت  .هاستآن

مادی و مصرفی، و این حاکمیت اولی بر دومی است 

وار ذخایر گریِ دیوانهه را به ویرانکه دست سرمای

زیست بشری، از امکانات زیست بومی )ارگانیک و 

ها گشوده غیرارگانیک( گرفته تا جان و توان انسان

ی بین کار زنده و بنابراین خردستیزی رابطه .است

افزایی، نه در تبیین و نقد این رابطه، بلکه در ارزش

برعکس، تنها  .داری استذات فرآیند تولید سرمایه

خرد انتقادی و دیالکتیکی و کنش انتقادی و انقالبی 

 .تواند رازِ این جنون را فاش کنداست که می

 پراکسیس و سوژه :سوم گام

در گام نخست دیدیم که تنها راه برداشت فراتاریخی 

از ارزش برای اثبات منشائیت کار زنده در 

عنی ی سوبژکتیو است؛ یآفرینی، اتکا به مؤلفهارزش

ی مستقیم یا اتکا به این استدالل که بدون مداخله

غیرمستقیم سوژه )موجودی حساس و آگاه و صاحب 

اما در گام دوم، با  .اراده( ارزشی آفریده نخواهد شد

ی تبلور مثابهاستناد به کار مجرد و عینیت ارزش به

ی این کار مجرد، نیازی به استناد به این جنبه

پرسش این است که در  .شدسوبژکتیو دیده نمی

استدالل برداشت تاریخاً معین از ارزش و اختصاص 

داری، دیگر ی تولید سرمایهانحصاری آن به شیوه

 ی سوبژکتیو نیست؟نیازی به استناد به جنبه



 

 

 
 

بدیهی است که استناد به وجه سوبژکتیو کماکان 

ضروری است و در حقیقت در گام دوم نیز مورد 

ای دیگر؛ شیوهت، اما بهاستناد قرار گرفته اس

 .ای نهفته در تعریف کار مجرد و ارزششیوهبه

استناد به نقش عنصر آگاه و صاحب اراده در 

آفرینی به موازات برداشتی فراتاریخی از ارزش ارزش

گمان دلیل محکمی برای اثبات نقش کار در بی

هایی ها و محدودیتآفرینی است، اما با کاستیارزش

 :وبروستاز این دست ر

جا که این دیدگاه عماًل ارزش را با ثروت الف( از آن

تواند اثباتی کند، نمیمادی یکسان تلقی می

آفرینی باشد نقش کار در ارزش بودن انحصاری برای

و اگر کماکان به همین یک استدالل محدود بماند، 

درستی بر گوی انتقاداتی باشد که بهتواند پاسخنمی

مثالً بارآوری پیکریافته در نقش عواملی دیگر، 

 .تأکید دارند«( نامبر فایو)»ها و ابزار کار ماشین

تواند پاسخی برای نقش نیروهای تر از آن نمیمهم

طور مستقیم و نه وجه نه بههیچطبیعی، که به

 .غیرمستقیم محصول کارند، باشد

ب( این استدالل بنابه دریافتی روشنگرانه، یا متناظر 

روشنگری، که از سوژه و عنصر آگاه دارد، ی با اندیشه

درواقع متناظر است با تبیینی که اقتصاد کالسیک و 

اقتصاد سیاسی از نقش کار در تولید ثروت داشت و 

 .دارد

ج( در تحلیل نهایی، نقشی که این استدالل برای 

 .ایجابی و اثباتی شود، نقشی استسوژه قائل می

فرد کار صر بهدر گام دوم، برای استدالل نقش منح

ی افزایی دیدیم که نظریهزایی و ارزشزنده در ارزش

 ارزش یتوان منفک و مستقل از نظریهارزش را نمی

خود، خودیتبیین کرد و همین تبیین به اضافی

های ترین استنادی به اخالقیات و پایهبدون کوچک

ی شیوه نقد طور کامالً عینی، جز از طریقاعتباری، به

ی استناد به جنبه .داری ممکن نبودمایهتولید سر

فراتاریخی قابلیت نیروی کار انسانی به تولید 

تر از آنچه که برای بازتولید خود این محصولی بیش

طور داری بهنیرو ضروری است، در چارچوب سرمایه

ناپذیر به معنی اثبات ضرورت تولید ارزش اجتناب

ی ابزار دهاضافی، تصرف این ارزش اضافه از سوی دارن

کاربست یا  .تولید و بنابراین تشکیل سرمایه است

ورود بخشی از همین ارزش اضافی است که امکان 

آورد و بنابراین به سرمایه انباشت سرمایه را پدید می

از  .افزا ظاهر شوددهد در نقش ارزشِ ارزشاجازه می
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سوی دیگر دیدیم بنابه درک تاریخی از ارزش و 

داری ذاتی، درونی و دایمی سرمایهعینیت آن، گرایش 

تری از ی هرچه بزرگسوی گنجانیدن تودهبه

تری ارزش است و های مصرفی در مقدار کمارزش

تضاد نهفته در خودِ فرآیند تولید بین عینیت فیزیکی 

ها، دائماً به کم کردن حجم کاالها و عینیت ارزشِی آن

است،  و مقدار و نقش کار زنده، که تنها منشاء ارزش

در نتیجه، نقش کار زنده و بنابراین  .گرایش دارد

های سرمایه و گرینقش سوژه، در برابر ویران

ی سپهرهای زندگی اجتماعی، تجاوزش به همه

 .است انتقادی و سلبی نقشی

ی مورد استنادِ درک فراتاریخی از ارزش، سوژه

 اقتصاد ای است روشنگر، از منظر و پایگاهسوژه

ی موردِ استنادِ درک تاریخی از ارزش، سوژه .سیاسی

ای است نقاد، در نظر و در عمل، از منظر و سوژه

 .اقتصاد سیاسی نقد پایگاه

در بخشِ سوِم این نوشتارها، به هویِت نهادین این 

های آن خواهم ی انقالبی و انتقادی و ظرفیتسوژه

 .پرداخت

 

 

 



 



  

 ژه؟یچند راه و  :در برابر فرانسه ایتانیبر

 حسن آزاد ی/ ترجمه نزوودیسکیالن م

 

 

 
 

 

 

ی موضوع، طنز کوچکی به ذهنم خطور کرده از هنگام دریافت درخواست شرکت در این کنفرانس، و تأمل درباره

ی تاریخ دولت انگلیس، با موضوعی درگیر شدم که احت نظری دربارهها پیش، من در نخستین سیر و سیاست. سال

 پری. شهرت یافته بود اندرسون ـ نایرن اصطالح به تزدر میان چپ بریتانیا نفوذ بسیار داشت، و به

برد، چون اقتصادی اساساً سر میبر این باور بودند که بریتانیا در یک بحران اقتصادی به نایرن تام و اندرسون

برد که یک انقالب بورژوایی به معنای مانده و دولتی پیشامدرن دارد، و به این دلیل در این وضعیت به سر میبعق

شکل ، بهنایرنو اندرسون ی فرانسه بود. اماالبته، تلقی رایج از انقالب، نمونه. 1خاص را پشت سر نگذاشته است

دادند؛ بدون حذف آلمان که دقیقاً از ای اروپای غربی قرار میهترین دولتای بریتانیا را در برابر عمدهغیرمنصفانه

در یک کالم  اندرسون-نایرن چنان موفقیت اقتصادی برخوردار بود که بریتانیا فاقد آن بود. استدالل من در برابر تز

ار ندارد، بلکه از ی اروپایی قرهای عمدهها در بین دولتترین دولتماندهتنها در شمار عقباین بود که بریتانیا نه

 .2ترین فرهنگ بورژوایی نیز برخوردار استکامل
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شود اکنون در این کنفرانس به ما گفته می

که آلمان و اسپانیا از انقالب بورژوایی به معنای خاص 

، در حالی که فرانسه و بریتانیا چنین بهره بودهبی

های و بنابراین از دولت اند،انقالبی را پشت سر نهاده

این اندیشه  .تری برخوردارندیافتهدموکراتیک تکامل

گیرد که گویا این دستاویز مطلوبی در در من پا می

بین روشنفکران پیشروی اروپایی است که کشورشان 

فاقد یک انقالب بورژوایی به معنای واقعی بوده است، 

ی دیگر، چنین در حالی که تمام کشورهای عمده

تا این اواخر نظرم این  .اندنقالبی را پشت سر نهادها

گاه یک ترین استثناست و هیچبود که فرانسه جالب

کنید که وضعیت روشنفکر فرانسوی را پیدا نمی

نظر اما اکنون به .فرانسه را انکار کند یانقالبی ویژه

ی ها نیز دارند از گذشتهرسد که حتی فرانسویمی

سان، ما کماکان در بدین .گیرندمیشان فاصله انقالبی

ایم، انقالبی که جستجوی یک انقالب بورژوایی غایب

 .گاه به وقوع نپیوسته استظاهراً هیچ

کنم تصادفی نیست که انقالب فکر می

دارد، چون بورژوایی سیمای خود را از ما پنهان می

گاه کمک زیادی به درک ما نکرده این مفهوم، هیچ

 .کندده که چه چیزی را بیان میاست، و روشن نبو

دار ـ که همواره انگاری بورژوا با سرمایهیکسان

برانگیز بوده است ـ این نکته را القا موضوعی پرسش

داری پیوند کند که انقالب با پیشرفت سرمایهمی

گر های پیشین خود بیاناین انقالب در شکل 3.دارد

ودالی و ی فئماندهی طبقاتی بین اشراف عقبمبارزه

در دوران اخیر  .دار بوده استنگر سرمایهطبقات آینده

باید بسیاری دالیل تاریخی را بپذیریم که، در هیچ 

سادگی و ی طبقاتی بهمکانی حتی در فرانسه مبارزه

دار و طبقات طور مستقیم بین اشراف زمینبه

توصیف انقالب فرانسه  4.دار رخ نداده استسرمایه

 یعنی –رژوایی امر معقولی است چون انقالب بوهم

 به انقالب این اما – اشراف و بورژوازی بین ایمبارزه

 نمونه انقالبی بورژوای یک .ندارد ربطی داریسرمایه

ر داسرمایهپیش تاجر یک حتی یا و دارسرمایه یک

مقام اداری یا فردی دارای نبود، بلکه یک صاحب

راف نه در ای بود؛ که مخالفت او با اشتخصص حرفه

داری، بلکه مبارزه علیه راستای پیشبرد سرمایه

ترین مقامات امتیازهای اشرافیت و دستیابی به عالی

توان از سوی دیگر، انقالب انگلیس را می .دولتی بود

دارانه به شکل منطقی خود یک انقالب سرمایه

داری ریشه چون در مالکیت سرمایه .توصیف کرد

کرد که را رهبری می ای آنداشت، و حتی طبقه

شد؛ اما به معنای خاص دار تلقی میاساساً سرمایه
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تنها بین بورژوازی و اشراف نه .کلمه بورژوا نبود

ای طبقاتی جریان نداشت، بلکه انگلیسی مبارزه

ی مسلِط دار در این کشور به طبقهاشرافیت زمین

 .دار تبدیل شده بودسرمایه

بورژوایی جای های قدیمی انقالب اکنون ایده

 که مارکسیست دانانتاریخ بین در حداقل –خود را 

 تریمبهم بس مفهوم به – برندمی کاربه را آن هنوز

نظر از ترکیب طبقاتی این مفهوم صرف 5.است سپرده

های عامالن انقالبی هر نوع تحول انقالبی را یا نیت

داری را به ای رشد سرمایهکند که تا اندازهتوصیف می

در  .ش ببرد، یا موانع پیشرفت آن را برطرف سازدپی

ی انقالب یا نقش آن در برطرف واقع، حتی نتیجه

 .داری نسبتاً مبهم استکردن موانع در برابر سرمایه

طور کلی تا جایی که اعتبار مفهوم انقالب بورژوایی به

 .گیرددارد، طیف تاریخی وسیع و متنوعی را دربر می

دار شده در دار سرمایهناز پیروزی اشراف زمی

انگلیس، تا تحکیم مالکیت دهقانی در فرانسه و 

های دولتی برای تر به منصبدسترسی آزادانه

دیگر سخن، این مفهوم اکنون به .بورژوازی اداری

در واقع، براین  .سختی به موردی ویژه اشاره داردبه

هایی که هنوز به مفهوم انقالب باورم که سوسیالیست

تر معنای سیاسِی نمادین اند، بیشیی چسبیدهبورژوا

بخشیدن به رخدادهای آن را مدنظر دارند تا روشنی

توان مفهوم هنجاری یا این مفهوم را می .تاریخی

مفهوم اجرایی نامید، که نه برای مشخص کردن آن 

چه هست یا آن چه که بود، بلکه برای آن چه که باید 

ی عنوان ایدها حتی بهاما من آن ر .رودباشد به کار می

نفسه، چه مدلی برای انقالب طور فیای چه بهبرنامه

بخش دیگ، ی رهاییسوسیالیستی یا هر مبارزه

 .دانم ـ اما این پرسش دیگری استکننده نمیکمک

تنها قادر نیست نظر من، مفهوم انقالب بورژوایی نهبه

جا با آن سروکار داریم روشن هایی را که اینبحث

تر نیز ها را حتی پیچیدهد، بلکه برعکس، آنکن

که انگلیس و فرانسه هر دو چنین اعالم این .کندمی

ی اند، تفاوت بنیادین و شیوهانقالبی را تجربه کرده

گیری دولت در این دو کشور را کامالً متفاوت شکل

از این رو، من با طرح این نکته که  .کندمخدوش می

سه از تفاوت بین هر یک از تفاوت بین انگلیس و فران

تری این دو کشور با آلمان و اسپانیا حائز اهمیت کم

فرض اصلی این کنفرانس را مورد پرسش نیست، پیش

برای  اگر ما در جستجوی راه ویژه .دهمقرار می

 جای در را آن باید هستیم، –یا اسپانیا  -آلمان

 راه یک از سادگی به توانیممی گاهآن و بیابیم، دیگری

 .بگوییم سخن بریتانیایی یویژه
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 و فرانسه سیدولت در انگل یریگشکل

ها در تکوین دولت در اکنون به تفاوت

کم به داستان دست .پردازیمانگلیس و فرانسه می

گردد، هنگامی که امپراتوری قرون وسطی برمی

که دولت ها در حال تجزیه بود، در حالیفرانک

ی متمرکز در جهان دارهانگلوساکسون با نفوذترین ا

گاه در در واقع، انگلستان هیچ 6.رفتغرب به شمار می

ی فئودالیسم به زانو اصطالح حاکمیت پراکندهبرابر به

طور کامل بر گاه بهدر نیامد، در حالی که فرانسه هیچ

ی سلطنت مطلقه و آن چیره نشد؛ حتی در دوره

و ناپلئون ی تمرکز دولت تا زمان انقالب تکمیل برنامه

 .چنان در دستورکار قرار داشتهم

ی دولت با طبقات مسلط، بین از حیث رابطه

 فکر و –ای وجود داشت انگلیس و فرانسه تمایز عمده

 در .است همین درواقع اساسی ینکته کنممی

که قانون انگلیس سیمایی کامالً گلستان حتی زمانیان

وج خود در ا( Manor) فئودالی داشت و نظام مانوری

گاه پراکندگی حاکمیت وجود نداشت و بود، هیچ

ی تمرکز دولت انگلوساکسونی از سوی سلطنت تجربه

ها، هرچند حتی پیروزی نورمن .شداعمال می

ی اروپا به ارمغان آورد، ولی نهادهای فئودالی را از قاره

دهی نظامی آن عالوه بر آن و بیش از هر چیز سازمان

د، که به اقتدار مرکزی قدرت همراه آوررا نیز به

چون یک ها در انگلستان خود را همنورمن .بخشید

و دولت  .ی کمابیش متحدِ حاکم مستقر کردندطبقه

و بعد از آن  .مرکزی همواره ابزاری در خدمت آن بود

شکل ها بهایجاد تمرکز دولت پسافئودالی، تا مدت

دار ادامه همکاری بین سلطنت و اشرافیت زمین

 7.تیاف

شکل حقیقت داشت که دولت مرکزی به

دار، البته نه فقط به ی زمینوحدت سلطنت و طبقه

 که –تری یافت این شکل، در پارلمان تکامل بیش

« پارلمان در پادشاه» قدیمی اصطالح در خوبیبه

ی همکاری افزون بر این، برنامه .شدخالصه می

صورت تقسیم کار بین دولت مرکزی و مالکیت به

گذاری و قضاوت در حالی که قانون .صوصی در آمدخ

شد، اشرافیت برای تر متمرکز میهر چه بیش

های بهتر و ثروتمند شدن خود به کنترل زمین

از  .شدی استثمار کامالً اقتصادی وابسته میهاشیوه

نحو مشهودی دار انگلیس بهی زمیناین حیث، طبقه

ها به آن که ثروتای متمایز بود از اشراف اروپای قاره

ی مالکیتی بود که به نتیجه برنر رابرت قول

های سیاسی تکوین یافته بود، مالکیتی مبتنی بر شیوه
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اشکال گوناگون امتیاز، حقوق سنیوری، و درآمدهایی 

های دولتی حاصل که از حق قضاوت یا منصب

ی رشد متمایز اقتصادی در انگلستان، نتیجه .شدمی

به این « دارانهسرمایه»دارانه بود، کشاورزی سرمایه

معنا که اخذکننده و تولیدکننده برای بازتولید خود 

به بازار و به همین علت وابسته به الزامات رقابت، به 

حداکثر رساندن سود و نیاز دایم به افزایش بارآوری 

های اقتصاد از در روند جدایی قدرت .کار بودند

رشد اقتصادی به  فرااقتصادی، روند تمرکز دولتی و

شکل تنگاتنگی، هرچند گاهی با تنش همراه بود، اما 

 .دیگر قرار داشتنددر پیوند با یک

دولت مرکزی قدرت سیاسی و قضایی را به 

کرد که در نقاط دیگر اروپای غربی میزانی کنترل می

همتا نداشت، اما دستیابی به مازادی که دهقانان 

 .اشرافیت نداشت کردند رقابت مستقیمی باتولید می

دولت مقدمتاً نه از رهگذر استثمار مستقیم، بلکه 

چون ضامنی خارجی برای نظم اجتماعی تحول هم

ی خصوصی با وسایل یافت که استثمار در حوزه

ی بین سلطنت و طبقه .ساختاقتصادی را میسر می

دار تنشی آشکار وجود داشت که در جنگ زمین

ها، دقیقاً به ین تنشاما ا .داخلی به اوج خود رسید

علت همکاری بنیادی بین طبقه مسلط و دولت 

 .ای برخوردار بودندسلطنتی از خصلت ویژه

گردم که این موضوع برای به این نکته بازمی

ای حکومت قانون و نهادهای نمایندگی چه نتیجه

طور خالصه روند اما، در ابتدا بگذارید به .دربر داشت

جا در این .انسه توضیح دهمگیری دولت را در فرشکل

های فئودالی سر بر آورد و خود را سلطنت از رقابت

عنوان یک قدرت پدر ـ میراثی با سلطه بر دیگران به

این  .در بستر یک حاکمیت پراکنده مستقر ساخت

چنان با چالش بدان معناست که دولت سلطنتی هم

ها و امتیازهای مستقل پراکندگی فئودالی و قدرت

سلطنت  .یت و انواع نهادهای صنفی مواجه بوداشراف

مطمئناً یک استراتژی متمرکزکننده را با موفقیت 

گیری دربارهای سلطنتی کرد و شکلنسبی دنبال می

توانست برای حمایت از در کنار عوامل دیگر، می

دار مورد استفاده قرار دهقانان در برابر اربابان زمین

چون منبع همگیرد )حداقل برای حفظ دهقانان 

چنان ی مسلط هماما طبقه .های دولتی(مالیات

میزان زیادی به مالکیت متکی بر اهرم سیاسی به

وابسته بود ـ یعنی قدرت تصاحب مازادی که بر 

های سیاسی و نظامی و قضایی یا به دیگر قدرت

سخن، به عوامل فرااقتصادی نظیر جایگاه و امتیاز 
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کلی رقیب از مالکیت چون شاستوار است؛ و دولت هم

یک منبع اولیه، یک  .ساخته تحول پیدا کردسیاست

های دولتی ی اخذ مستقیم مالیات از سوی مقامشیوه

ی متمرکز نگاران آن را نوعی اجارهکه برخی از تاریخ

اگر دولت مطلقه توانست قدرت مستقل  .اندنامیده

اشراف را از بین ببرد، این کار را تا حد زیادی با 

های دولتی برای نشین کردن منابع پُرتجمل منصبجا

چه که فرانسه را از آن .بخشی از اشرافیت انجام داد

ساالری کند وجود یک دیوانانگلیس متمایز می

منظور اهداف عریض و طویل است، که نه صرفاً به

چون منبعی اقتصادی با سیاسی و اداری، بلکه هم

عنوان که به های متعدد و فراوان استایجاد منصب

کشی خصوصی از طریق مالیات ای برای بهرهوسیله

 .تکامل یافته است

ی بین سلطنت و اشراف بنابراین، رابطه

برخالف  .دار با انگلستان تفاوت بسیاری داشتزمین

همکاری نزدیک بین اشراف و سلطنت در انگلیس، در 

فرانسه بین امتیازات اشرافی و قدرت سلطنتی، بین 

های گوناگون استثمار فرااقتصادی تنش هایشیوه

گرچه  .متعددی وجود داشت که تا انقالب ادامه یافت

اشرافیت، خود بین کسانی که در دولت مرکزی 

صاحب قدرت بودند، و بسیاری که به امتیازات و 

شد؛ اما های محلی وابسته بودند تقسیم میقدرت

ی تمرکز مرزهای این جدایی سیال بود، و برنامه

چون تالش برای طور عمده همتوان بهلت را میدو

فایق آمدن بر این جدایی مشخص کرد، تالشی که 

جای درصدد جایگزینی درآمدها و امتیازات دولتی به

عنوان نمونه، امتیاز به :قدرت مستقل اشراف بود

معافیت از مالیات سلطنتی در مقابل حق کسب حق 

 .قضاوت سنیوری

رانه به کسب در ضمن بورژوازی نیز مص

یابی به این مند بود، و دستهای دولتی عالقهمقام

 .شدها باالترین خواست بورژوازی محسوب میمقام

خوبی به« ارتقای مقام برای صاحبان استعداد»شعار 

ی فکری او ا برای منافع طبقاتی بورژوازی و مشغله

یابی به مقام و منصب دولتی بیان افزایش امکان دست

شده، احتمااًل های کسبر واقع تهدید مقامد .کردمی

بیش از هر چیز دیگری بورژوازی را به انقالب و 

بعد از انقالب و حتی  .دادمواجهه با اشراف سوق می

، دولت این نقش اقتصادی را ناپلئون بعد از دوران

ی مطالعه .کردچنان برای بورژوازی ایفا میهم

هیجدهم »در ی قرن نوزده از فرانسه مارکس تحلیل

ی او درباره .دهدتداوم این روند را نشان می« برومر

ساالری و دستگاه نظامی عریض و طویل این دیوان
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گوید که در سخن می« انگلی»عنوان یک دستگاه به

بورژوازی برای مازاد جمعیت خود در جستجوی »آن 

چه را که نتوانسته بود منصب و مقام است و آن

الزحمه به ی زمین و حقاجارهصورت سود، بهره، به

 .«آورددست میصورت حقوق دولتی بهجیب بزند، به

بورژوازی خود تمام »دهد به همین دلیل او ادامه می

در عین  8.را نابود کرد« شرایط حیات قدرت پارلمانی

حال که مطمئن نیستم که این سنت بورژوایی حتی 

ه در فرهنگی ک .در زمان کنونی از بین رفته باشد

ی زندگی شغلی است و با مقام دولتی باالترین درجه

شان موروثی مقام که مقامی نخبگانی صاحبسلطه

التحصیل ای ویژه فارغاست و از مدارس حرفه

ی بعد داری در فرانسهرشد سرمایه .اند(شده

تر محصول روابط ـ برخالف انگلستان ـ کم ناپلئون از

تر در برابر یشمالکیتی است و ب -درونی اجتماعی

فشارهای ژئوپولیتیک، نظامی و تجاری از خارج و به 

این جنگ بود که  .رهبری دولت شکل گرفته است

داد، نه ی رشد صنعتی فرانسه را جهت میمسیر ویژه

که از مناسبات مالکیت موجود  دارانهالزامات سرمایه

دار ی سرمایهو روابط طبقه .گرفتسرچشمه می

شدن بود، تا علت این شکل از صنعتی یتر نتیجهبیش

 .آن

 «یدولت قانون»و  سیدر انگل« حکومت قانون»

 در فرانسه

حکومت »انگاری آمیزی و یکساندرهم

در فرانسه بسیار « دولت قانونی»در انگلیس و « قانون

گیری دولت آفرین است، الگوهای متفاوت شکلمشکل

قوقی، نه صرفاً به خاطر اختالف بین این دو نظام ح

بلکه بدین علت است که این دو نظام حقوقی در 

این  .اندتکوین دولت نقش بسیار متفاوتی ایفا کرده

ی تفاوت بین قانون عرفی امر صرفاً پرسشی درباره

در  .ای نیستانگلیس و قانون مدنی یا رومی قاره

انگلستان، نظام قانونی ملی به شکل قانون عرفی 

قانونی ترجیحی برای شکل یک نظام بسیار زود به

که در فرانسه تمام مردان آزاد استقرار یافت، در حالی

ی قانونی نامهآیین 360ی انقالب تقریباً در آستانه

های سنیوری، محلی، مختلف وجود داشت، و قدرت

صنفی، با حق قضاوت سلطنتی سر اختالف داشتند و 

گذاری دولتی را به چالش ی قانونقوانین عرفی سلطه

که دولت مطلقه به میزان در حالی .طلبیدمی

ای در محدود کردن اختیار قضاوت مالحظهقابل

های سنیوری و محلی موفق شده بود، ولی اختالف

قضایی کماکان خصوصیت دایمی رژیم پیش از 

که و در حالی .های فرانسه بودانقالب و دادگاه
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های صنفی را کرد اشرافیت و ارگانسلطنت تالش می

ها از کنترل درآورد و در خود ادغام کند، آن زیر

اختیارات و از استقالل خود از دولت ملی دفاع 

 .کردندمی

هنگامی که دولت مطلقه جای خود را به 

دولت »ی تمرکز دولت ادامه یافت و انقالب داد، برنامه

در فرانسه به ابزاری تحول یافت که قدرت « قانونی

ضایی پراکنده و دولت مرکزی را علیه نیروهای ق

این امر در کنار عوامل  .کردمستقل محلی اعمال می

طور مؤثر به معنای محدود کردن استقالل دیگر، به

ی قضایی و جذب مؤثر آن در خدمات کشوری قوه

این برنامه را که با انقالب شروع شده  ناپلئون .بود

ی قضاییه تا حدی هر چند قوه .بود، به سرانجام رساند

دست به 1958خود را در جمهوری پنجم در استقالل 

آورد، اما کارکرد تاریخی قانون در اِعمال حاکمیت 

عنوان دولت علیه حق قضاوت مستقل از دولت، به

 .میراثی قدرتمند باقی ماند

در انگلستان « حکومت قانون»اما، برعکس 

بیان قدرت دولتی علیه حق قضاوت پراکنده و 

ست است که بین اشرافیت یقین، دربه .غیردولتی نبود

های طوالنی وجود داشت، حداقل در و سلطنت تنش

ی اول قانون عرفی قانون پادشاه محسوب درجه

اما اختالفات قضایی بین پادشاه و اشراف  .شدمی

قانون عرفی به نظام قانونی  .خیلی زود پایان یافت

مطلوب برای اشرافیت و دهقانان بدل شد، نیروهایی 

و حکومت  .سلطنت جویای حمایت بودندکه در برابر 

شد که سلطنت خود نیز قانون به این معنا فهمیده می

 .تابع قانون است

گر قدرت پارلمان قانونِ عرفی سرانجام بیان

عنوان مفسر قانونِ در برابر سلطنت شد، و پارلمان به

دانان عرفی عرفی برتری خود را اعمال کرد، و حقوق

قرن هفدهم در نزاع بین  در جریان جنگ داخلی در

سلطنت و پارلمان جانب پارلمان را گرفتند، و با 

کردند که هایی صاحب امتیاز مخالفت میدادگاه

ای از اِعمال نظر حق اما این نمونه .متحد شاه بودند

 .شدقضاوت پراکنده علیه دولت مرکزی محسوب نمی

ی نقش اساسی اشراف در همکاری برعکس، این نشانه

این امر در عین  .دادن به دولت مرکزی بودکلبرای ش

حال، تقسیم کار بین دولت و مالکیت را تحکیم 

تنها مدعی سهم خود در ی حاکم نهطبقه .کردمی

چنین ی همگانی دولت مرکزی بود، بلکه همحوزه

ی خصوصی مالکیت نیز اِعمال قدرت خود را در حوزه
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خصوصی تر بیان از این منظر، موضوع بیش .کردمی

 .بود تا اعمال قضاوت عمومی

رغم نقش پارلمان در تکوین دولت مرکزی، به

ای توان وسیلهدر انگلیس را می« حکومت قانون»

برای حمایت از حقوق فردی در مقابل دولت قلمداد 

ی انگلیس مستقیماً در مقابل از این جهت، نمونه .کرد

چون تبلور قدرت دولت دولت قانون در فرانسه هم

اما دفاع از حقوق در برابر دولت در  .گیردرار میق

ی اول به حفاظت از همکاری و انگلیس در درجه

دار در ی زمینی حاکم با طبقهکار طبقهتقسیم 

عنوان حکومت قانون، به .مقابل تجاوز سلطنت بود

بار در تجلی حمایت حقوقی در برابر دولت نخستین

مشاجره بین ی ماگناکارتا خالصه شد، که نتیجه

هیچ انسان آزادی نباید توقیف » :سلطنت و اشراف بود

یا زندانی شود، یا از حقوق و اموال خود محروم شود، 

طرد یا تبعید یا به هرشکل از مقام و جایگاه خود 

کنیم یا دیگران را خلع شود، علیه او به زور اقدام نمی

کنیم، مگر به حکم قانونی مأمور به این کار نمی

چنین ماگناکارتا هم .«ازان او یا قانون مملکتترهم

سرآغاز جدایی وظایف قوای مقننه، قضایی از 

 .ی دولت بودمجریه

این بدان معنا نیست که حکومت قانون در 

انگلیس به علت چالش در برابر سلطنت مطلقه 

ی فرانسوی تکامل تر از نمونهتردید دموکراتیکبی

قدرت دولت در برابر اِعمال  .رفتشمار میقانون به

 .حق قضاوت پراکنده، ضرورتاً غیردموکراتیک نیست

گر چالش قانونی تواند بیانعنوان نمونه، قدرت میبه

حتی در مورد سلطنت  .در برابر امتیازات اشرافی باشد

ی سوم که شامل دهقانان ی فرانسوی، رستهمطلقه

شد، برای دفاع در برابر اشراف به دولت نیز می

برد، اما برعکس، حکومت قانون ی شکایت میسلطنت

تر خود و با تأکید بر در انگلیس با ظاهر دموکراتیک

ی حاکم حقوق فردی، حافظ قدرت و مالکیت طبقه

 .بود

سنت پارلمانی انگلیس و فرانسه همانند نظام 

یا به  .دیگر بودندها بسیار متفاوت از یکقانونی آن

انقالب دارای یک تر، انگلستان پیش از بیان دقیق

سنت پارلمانی طوالنی بود، در حالی که در فرانسه 

البته بین  .پیش از انقالب چنین سنتی وجود نداشت

گذاری پارلمان واحد ملی در انگلیس با نقش قانون

ای پراکنده در های رستهاش و مجلسزودهنگام

مراتب صنفی، بدون فرانسه با خصلت محلی و سلسله

ها در اری حتی در موارد نادری که آنگذکارکرد قانون
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ای عمومی برگزار سطح ملی به شکل مجلس رسته

در فرانسه، ظهور یک مجلس مقننه باید  .شدندمی

 .شدمنتظر انقالب می

ترین تمایز بین انگلیس و فرانسه این برجسته

است که منافع طبقات حاکم انگلیس عمیقاً و از ابتدا 

یافت، در حالی که در در شکل پارلمانی تبلور می

فرانسه حتی زمانی که مجلس ملی جایگزین 

های مهمی از طبقات های محلی شد، بخشمجلس

و این امر تا  .مسلط در برابر جمهوری قد علم کردند

تحول انقالبی یک سنت نوین  .قرن بیستم ادامه یافت

چنین یک جریان ضدپارلمانی و پارلمانی و هم

 .جود آوردوضدجمهوری خطرناک را به

ی انگلیس که در آن منافع باری، بین نمونه

ی حاکم در یک نظام حقوقی در ابعاد ملی و در طبقه

یابد، و مواردی نظیر فرانسه مجلسی واحد تبلور می

هایی که در آن تفاوت آشکاری وجود دارد، نمونه

منافع اشراف و منافع اصناف تاریخاً مختلف با 

رابر نظام قانون ملی و نمادهای قضایی ویژه و در ب

های تاریخی از خود میراث تفاوت .واحد همراه است

 .سیاسی با نتایج درازمدت برجای گذاشت

در فرانسه انقالب و استقرار جمهوری، 

وجود آورد که جایگزین تقابل های جدیدی بهتنش

بین سلطنت و اشرافیت و تقسیمات جدیدی در درون 

ی اکنون بر علیه مخالفان ارتجاع .طبقات حاکم شد

ی سلطنت و امپراتوری شدند، اما جمهوری سرسپرده

اگر مخالفت با سلطنت از موضع قضاوت پراکنده 

جایگزین حمایت از دولت سلطنتی شده بود، مخالفان 

های رژیم پیش از انقالب چنان با دشواریجدید هم

مخالفان جمهوری، بازتاب  .کردندوپنجه نرم میدست

ی حاکم به عتقاد و تمکین طبقهسُستی دیرپای ا

 .حاکمیت پارلمانی بودند

جایی بین جمهوری و امپراتوری سرانجام جابه

به این دلیل با بنای جمهوری سوم به پایان رسید، که 

های اش به دودمانطلب، در وفاداریاکثریت سلطنت

سلطنتی دچار چنددستگی شده بود و در نتیجه یک 

با استفاده از برتری خود  خواه توانستاقلیت جمهوری

اما حتی در آن زمان نیز چالش  .را به کرسی بنشاند

خواه ادامه پیدا کرد، و به نیروهای ضدجمهوری

ماجرای دریفوس انجامید؛ و تهدید یک دولت 

تر و حتی شاید نوعی از دیکتاتوری غیردموکراتیک

منصفانه  .نظامی تا قرن بیستم کماکان ادامه یافت

خواهی فرانسوی م سنت جمهوریاست که بگوی
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گرایی انگلیسی به شکل بنیادی نسبت به پارلمان

تر بود؛ اما روی دیگر سکه گرایشی دموکراتیک

جریان  .دادخطرناک و ضددموکراتیک را نشان می

کرد و گرایش راست چپی که از جمهوری دفاع می

نیرومندی مشحون از احساسات 

ثباتی بی .انیونی نظامیان و روحخواهانهضدجمهوری

هایی از جمهوری، عدم مشروعیت آن در میان بخش

ویژه کلیسا، همانند سنت ی حاکم بهطبقه

خواهی انقالبی هر دو در تاریخ سیاسی جمهوری

در عین حال،  .روندشمار میفرانسه واقعیتی مهم به

خواهی نوین شکلی که در جمهوریسنت انقالبی به

در حافظه تاریخی و جذب شده بود به روند غالب 

 .فرهنگ سیاسی بدل شد

ی طوالنی همکاری بین در بریتانیا سابقه

عنوان اشراف و دولت مرکزی، و نقش پارلمان به

ی عمومی مالکیت خصوصی بدین معنا بود که چهره

این  .طور کلی پیگیرانه به اصول پارلمانی باور داشتبه

 امر به تبیین ضعف نسبی ارتجاع ضدپارلمانی در

ی دیگر سکه این اما رو .رسانددوران جدید یاری می

است که روایت تاریخی مسلط و فرهنگ سیاسی 

های واقعاً دموکراتیک و انقالبی نظیر سنت رایج، سنت

( Diggers) و حفاران( Levellers) طلبانمساوات

های رادیکال دوران انقالب انگلیس را، و سایر جنبش

شی پارلمانی نیروهای الیگار .به حاشیه رانده است

ها دموکراتیک مردمی را شکست داد، گرچه میراث آن

گاه کامالً از جنبش کارگری بریتانیا محو نشده هیچ

تر مدیون طبقات است، و سنت مسلط پارلمانی بیش

پیروزمند صاحب مالکیت است که حداقل از حیث 

 خواهیشان از جمهوریاکنی متعارفپرسخن

 .ال بودندتر رادیککم فرانسوی

 ک؟یکدام سنت دموکرات

این امر ما را به پرسش حقوق فردی و 

کند، و این مسأله که از حاکمیت مردمی هدایت می

گیری دولت در انگلیس توان روندهای شکلچه رو می

دلیل در این  .و فرانسه را دموکراتیک توصیف کرد

ای که مورد، مبهم و حتی متناقض است و تنها نتیجه

نم از آن بگیرم این است که هر دو مورد به توامن می

های دموکراتیک و مندیهای متفاوت حاوی توانشیوه

طور که در تحلیل نهایی در اند )همانضددموکراتیک

مورد آلمان نیز صادق است(، بگذارید یک رشته از 

 :طور خالصه مرور کنیمها را بهتناقض

در زمانی که انتخابات پارلمانی در انگلیس 

نوز محدود بود، در رژیم پیش از انقالب فرانسه ه
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ای از طریق حق رأی های رستهنمایندگان مجلس

که در در حالی .شدندعمومی مردان برگزیده می

)سالی که زنان در آلمان نیز  1918بریتانیا در سال 

ای مالحظهحق رأی به دست آوردند( به میزان قابل

حق  1928ل برای زنان حق رأی داده شد، و در سا

دست آوردند، زنان در فرانسه رأی برابر با مردان را به

باید در  1944دست آوردن حق رأی تا سال برای به

 .ماندندانتظار می

ای در رژیم کهنِ فرانسه، های رستهمجلس

گذاری بودند و در برابر اختیارات فاقد قدرت قانون

در  .کردندگذاری پادشاه چالش جدی ایجاد نمیقانون

)اگرچه با تعریف محدود( پارلمان « مردم»حالی که 

 .تری برخوردار بودنددر انگلستان از حاکمیت بیش

این امر حتی پیش از تثبیت نهایی فرادستی پارلمانی 

صادق بود، در حالی که مبارزه بر سر  1689در سال 

در فرانسه تا انقالب ـ « مردم»حاکمیت بین دولت و 

طور موقت ـ حل نشده باقی بهو حتی بعد از آن نیز 

 .ماند

ها پیش با درنظر گفتن این نکته که فرانسوی

ها به خود اجازه دادند آشکارا در که انگلیسیاز آن

مورد حاکمیت ملی بیندیشند، حاکمیت مردمی را 

شود، در تر نیز میفراخوانده بودند، موضوع پیچیده

اصطالح های مذهبی قرن شانزدهم بهخالل جنگ

بر حقوق مردم برای  خواهان فرانسویروطهمش

اما در  .کردندمقاومت در برابر سلطنت پافشاری می

جا مردم برخوردار از حقوق نه شهروندان منفرد، این

بلکه نهادهای صنفی، اشرافیت استانی و قضات محلی 

منصب دولتی مدعی حق چون صاحببودند که هم

ز حاکمیت ها نوعی اهنگامی که آن .مقاومت بودند

عنوان مردمی را پیش کشیدند، این کار را نه به

ی مثابهی مردم در برابر دولت، بلکه بهنماینده

 .کارگزارانی در دفاع از حق قضاوت خود انجام دادند

هنگامی که سلطنت مطلقه اعالم کرد که منافع 

ی این نهادهای قضاوتی عمومی را در برابر منافع ویژه

کند، به مفهوم حاکمیت دولتی یپراکنده نمایندگی م

کرد که به دولت ادعا می .کردها استناد در مقابل آن

تر های خصوصیتر از ارگاننام منافع صنفی عمومی

اش را به چالش کند، که حاکمیتصنفی عمل می

 .طلبیدندمی

در فرانسه، امتیازات کماکان به نام جماعت 

نافع و شد که متر به چالش کشیده میصنفی بزرگ

ها و امتیازات حاکمیت خود را در مقابل قدرت

از این حیث، بین سلطنت  .کردخصوصی بیان می
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انقالبی تداومی وجود دارد، و « ملت»مطلقه و 

ها یکی پس از دیگری به اعالم حاکمیت جمهوری

 .دادندپیکر جمعی ملت متشکل از اصناف ادامه می

 های بعدی، حقوق بشر راانقالب و جمهوری

اما مفهوم صنفی  .نیرومندتر از انگلستان اعالم کردند

ملت به این معنا بود که جایگاه قانونی حقوق فردی 

چون  .در فرانسه، هرگز دارای روشنی مشخصی نبود

مجلس ملی از سوی پیکر جمعی ادعای حاکمیت 

ی ضمانت از حقوق فردی نیز مطلق داشت و درباره

بقایای جالب دیگری جا در این .فاقد صراحت الزم بود

از مفهوم مقام و نمایندگی صنفی از رژیم پیشین به 

جا مانده بود، عملکرد متمایز فرانسوی که به 

داد در عین حفظ منصبان محلی اجازه میصاحب

ها در مجلس ملی بنشینند، بدان معنا بود که آن مقام

بیش از دفاع از منافع شهروندان مدافع منافع 

 .دندمنصبان بوصاحب

ی گیری ویژهبرعکس، در انگلستان شکل

ی متمایز بین اشرافیت و سلطنت، دولت، رابطه

وحدت پارلمان و پادشاه، تکامل نظام واحد قانونی که 

ی حاکم برای حفظ مالکیت و قدرت خود به آن طبقه

متکی بود، نظامی را پی افکند که در آن اصول صنفی 

ی بین دولت بطهاین بدان معنا بود که را .ضعیف بود

و فرد، از همان آغاز، از طریق نهادهای صنفی 

تر به فرد شد، و این حقوق بیشگری نمیمیانجی

این درست است که  .تعلق داشت تا نهادهای صنفی

عنوان پارلمان مدعی نمایندگی تمام افراد ـ به

کرد؛ و ها عمل میهای آزاد ـ بود و از سوی آنانسان

ابر تجاوزهای سلطنت حمایت و از شان در براز آزادی

گرچه پارلمان  .کردها پاسداری میحق مقاومت آن

ترین مرجع در تمام امور اجرایی محسوب عالی

لی بودن به شد، اما حداقل نه به این معنا که عامی

بدل شود، بلکه « مردم»ادعایی برای حاکمیت علیه 

ترین مرجع داوری، و مدافع نهایی به معنای عالی

 .حقوق مردم

ی در واقع، مردم انگلیس از طرح مسأله

کردند )متفکری نظیر کلی پرهیز میحاکمیت به

توماس هابس که طی اختالفات قرن هفده بین 

ین حاکمیت مطلق سلطنت و پارلمان در تالش تدو

توجه به یک استثنای جالب .در شرایط انگلیس بود

همکاری بین پادشاه و پارلمان تعادل  .آید(شمار می

حساسی بود که هیچ یک از طرفین با ادعای اقتدار 

نهایی خواهان برهم زدن آن نبود؛ و حتی زمانی که 

ها به اوج رسید و پادشاه همکاری با اختالف بین آن

ا مورد تهدید قرار داد، اعضای پارلمان اعالم پارلمان ر
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عنوان نمایندگان مردم بسیار با حاکمیت خود به

اعالم حاکمیت  .کردنداحتیاط و طمأنینه عمل می

توانست پارلمان از سوی مردم در برابر پادشاه، می

تری را از طرف احتمال بروز ادعاهای خطرناک

جریان نیروهای رادیکال دربرداشته باشد که در 

های حد بدون حمایت ارگان .انقالب بسیج شده بودند

واسط میان پارلمان و مردم، حتی در میان عناصر 

ای از ابهام خواه پارلمان نیز درجهجمهوری

 .رسیددوراندیشانه به نظر می

حتی تاکنون نیز مفهوم حاکمیت در بریتانیا 

در عین حال هیچ کنترل  .ناروشن باقی مانده است

 .آشکاری علیه حاکمیت پارلمان وجود ندارد قانونی

برخی از مفسران بر این باورند که پارلمان، و در واقع 

وزیر حاکمیت مطلقی قدرت اجرایی در هیأت نخست

حاکمیت  .شوداند که از سلطنت ناشی میرا پذیرفته

بایست مسایلی را در باب چنین میپارلمان هم

اما اگر  .ندتجاوزناپذیری حقوق شهروندان مطرح ک

، اصول صنفی از حیث تاریخی ضعیف بوده است

تری در بستر فرهنگ فردیت حقوق به شکل عمیق

 .سیاسی و نظام قضایی قرار گرفته بود

ممکن است بتوان استدالل کرد که عناصر 

دموکراتیک و ضددموکراتیک در بریتانیا، هر دو با 

 داری رابطهی دولت و سرمایهتنیدهگیری درهمشکل

تقسیم کار بین مالکیت و دولت، بین قدرت  .دارند

سیاسی و اقتصادی به رشد دموکراسی صوری امکان 

بروز داده و حتی به آن شتاب بخشیده، و در عین 

ی طبقاتی و تحکیم آن را نیز ی سلطهحال زمینه

به دیگر سخن، دولت حتی هنگام  .فراهم کرده است

تری بیش ی حاکم، با سهولتدفاع از منافع طبقه

ی این نتیجه .طرف نشان دهدتواند خود را بیمی

روند چیزی جز جدایی مبارزات سیاسی از اقتصادی و 

تر از هر جای دیگر در اروپا و هدایت نحوی قاطعبه

دور از دولت و راندن آن به سوی مقاومت مردمی به

تواند به تبیین این این امر می .ی تولید استنقطه

ه چرا حکومت بریتانیا امروزه بیش نکته کمک کند ک

از فرانسه و آلمان قادر است در تعقیب سیاست 

به ساختار حقوق و « جنگ با تروریسم»اصطالح به

های مدنی حمله کند، و چرا حکومت بلر آزادی

های سنت قانونی ترین جنبهتوانست دموکراتیک

توجه مردمی از محتوا بریتانیا را بدون اعتراض قابل

 .ندتهی ک
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در فرانسه برعکس، عناصر دموکراتیک و 

ضددموکراتیک از میراث سلطنت مطلقه سرچشمه 

تر به برخی از نتایج ضددموکراتیک پیش .گیرندمی

اشاره کردیم، اما همان شرایط تاریخی که سنت 

مقاومت مردمی را در برابر دولت به وجود آورده بود، 

 .چنان اثر نسبتاً مشهودی داردامروزه هم

 و فرانسه در برابر آلمان؟ ایتانیرب

سو و اکنون به تقابل بریتانیا و فرانسه از یک

اگر موضوع  .آلمان و اسپانیا از سوی دیگر بازگردیم

آلمان )و با تغییری  یویژه راه مورد بحث اساساً 

عنوان توضیحی برای ظهور مناسب اسپانیا( به

انیا و فاشیسم در آلمان و اسپانیا و فقدان آن در بریت

آفرین فرانسه باشد؛ به نظر من این تقابل مسأله

فرض استوار است این دیدگاه بر این پیش .خواهد بود

که فاشیسم در آلمان یا اسپانیا یا دو مورد دیگر، یک 

من نظر  .مالحظه یا یک امکان واقعی نبودنیروی قابل

ی بین ی رابطهخود در این باره را با تردید درباره

انونی و مصونیت در برابر فاشیسم آغاز حاکمیت ق

های من در عین حال باور ندارم که انقالب .کنممی

ها را که ما آننظر از اینسیاسی در اروپا ـ صرف

عبوری در برابر بورژوایی بنامیم یا نه؛ موانع غیر قابل

 تر گفتهمن پیش 9.فاشیسم به وجود آورده باشند

نوعی فاشیسم در بودم، نباید احتمال قوی بروز 

کم بگیریم، پس فرانسه را حتی تا قرن بیستم دست

 هایده .جا این نکته را پی بگیریمبگذارید در این

در بحث خود در کنفرانس استدالل  برگرگرستن

کرد که هرچند برخی شرایط تاریخی تبدیل 

سوسیالیسم به یک امکان واقعی در آلمان ناسیونال

یک ضرورت نبود و نتیجه وجود داشت، اما این امکان 

توانست متفاوت باشد، حتی تا ها بعد میتا مدت

مطمئناً یکی از  .ها به قدرت رسیدندزمانی که نازی

ها، پیروزی فاشیسم بود، این امکانات در میان بدیل

ی آلمان ی ضروری یک روند تاریخی ویژهاما نتیجه

اگر ما همین اصل را در مورد  .رفتشمار نمیبه

سه به کار ببریم، منطقی است که بگوییم نتیجه فران

طور واقعی بسیار متفاوت بود، هرچند در فرانسه به

 10.طور قطع امکان یک فاشیسم بومی وجود داشتبه

توان برای تردید عوامل متعددی را میبی

توضیح این نکته بیان کرد که چرا با وجود واقعی 

پایی، بودن امکان فاشیسم در کشورهای مختلف ارو

ها به پیروزی دست اما این رژیم صرفاً در برخی از آن

توانیم اشاره کنیم که بحران عنوان نمونه، میبه .یافت

تر از فرانسه در آلمان جدی 1920ی اقتصادی دهه
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بود، یا به این نکته که دولت آلمان نظیر دولت ایتالیا 

نسبتاً جدید و به همین علت ضعیف بود، و طبقات 

دیدند که در هر دو مورد خود را مجبور می مسلط در

جای دیگری در جستجوی حمایت از خود در برابر 

اما شاید پرسش را باید  .تهدید نیروهای مخالف باشند

ی این گونه مطرح کرد که آیا اصالً قدرت عمده

اروپایی وجود داشت که در آن، فاشیسم در 

لم های ممکن قرار نداشته باشد؟ مایی بدیلمحدوده

داشت این پاسخ بدهم که اگر چنین موردی وجود می

بریتانیا بود ـ نه به علت برتری اخالقی، و نه به دلیل 

های حقوقی در نهادهای سیاسی و قانونی، ویژگی

بلکه به علت مناسبات اجتماعی مالکیت در آن کشور، 

ی بین دولت و جامعه، که به نحوی و روابط ویژه

چنین از فرانسه نیز ن، بلکه همتنها از آلمابنیادی نه

 .متمایز بود

این واقعیت که بریتانیا و فرانسه هر دو نوعی 

انقالب سیاسی را از سرگذارنده بودند که آلمان آن را 

قبولی برای تواند توضیح قابلتجربه نکرده بود، نمی

پیش از  .ارائه کند ویژه راهی تحول آلمان به سوی

ین نکته برسیم، ضروری ی ااین که به قضاوت درباره

ها تر روشن کنیم که این انقالباست به شکل دقیق

 .هایی نههایی دست یافتند و به چه هدفبه چه هدف

هیچ یک از این دو انقالب، در مناسبات اجتماعی 

مالکیت تحولی به وجود نیاوردند، و در هر دو مورد 

 .تغییرات انقالبی کمابیش در خصلت دولت رخ داد

بندی های صوری و نهادی بین دو شکلوتاگر تفا

سیاسی را کنار بگذاریم، باید نقش بسیار متفاوت 

دولت در بریتانیا و فرانسه را در تکوین مناسبات 

 .اجتماعی مالکیت مدنظر قرار دهیم

مناسبات اجتماعی مالکیت در بریتانیا قبل از 

طور که پیش از این توضیح انقالب قرن هفدهم، همان

در واقع، بریتانیا تنها  .دارانه بوداساً سرمایهدادم، اس

ی دارانهای است که در آن تحول سرمایهنمونه

طور خودجوش و مناسبات اجتماعی مالکیت به

وار و از طریق تحول درونی در بین اندام

تولیدکنندگان و اخذکنندگان ارزش اضافی رخ داده 

است؛ و این بدان معناست که نقش دولت حتی پیش 

ز انقالب نیز، اساسًا متمایز از همسایگان اروپایی ا

دولت نقش ابزار مستقیم اخذ ارزش  .بریتانیا بود

به تأسی از  .کردی حاکم را ایفا نمیاضافی برای طبقه

برخالف فرانسه، دولت در  برگرگرستنت عبار

استراتژی بریتانیایی برای اخذ و حمایت نقش اساسی 

تر گفته طور که پیشاندر عوض، هم .عهده نداشتبه

عنوان ضامن نظم تر بهشد دولت هر چه بیش
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اجتماعی برای حفظ شرایط انباشت خصوصی تکامل 

 .پیدا کرد

انقالب انگلیس ـ در سراسر دوران جنگ 

اصطالح تا انقالب به 1640ی داخلی در دهه

( ـ اثر بزرگی در تحول 1688-9شکوهمند )

ی نامهرای موافقتحتی اگر ما ب .داری نداشتسرمایه

ی پارلمانی اهمیت زیادی در برقراری سلطه 1689

چه که پیش از قایل شویم، این امر جز در تحکیم آن

سلطنت  .انقالب مطرح بود اثر اندکی برجای گذاشت

ها پیش از انقالب در انگلستان تالش استوارت

ی های قارهای مشابه با دولتکردند دولت مطلقهمی

ای که حمایت سیاسی کنند، در جامعهاروپا ایجاد 

تری برای این ی اجتماعی حتی کماندک، و پایه

ی همکاری قدیمی بین اگر برنامه .برنامه وجود داشت

تدریج جای خود را به برتری سلطنت و پارلمان به

داد )و ما نباید در مورد میزان آن در قرن پارلمان 

تقسیم  ماندچه که باقی هجدهم اغراق کنیم(، آن

کاری مشخص بین دولت و مالکیت، جدایی اقتصاد از 

های فرااقتصادی بود که بریتانیا را از قدرت

 .کردهمسایگانش متمایز می

بین رژیم پیش از انقالب و دولت پساانقالبی، 

 .تداوم استواری وجود داشت، نظیر انقالب فرانسه

کند اقتصاد نیز تأکید می برگرگرستنگونه کههمان

ی تولید کشاورزی کوچک قرار نسه تحت سلطهفرا

های اخذ ارزش داشت، و در هر دو مورد استراتژی

اضافی در دست دولت متمرکز بود، و ارتقا از طریق 

او ادامه  .رفتشمار میمقام، کلید جایگاه اجتماعی به

دهد آن چه که انقالب به دست آورد، پایانی بر می

ایش یک دولت های مبتنی بر مالکیت و پیدمنصب

بود که در آن مقامات سلب مالکیت « بورژوا»

ها به خدمت دستگاه اداری دولت شدند، و منصبمی

ها به ابزار حکومت تبدیل آمدند، و کارکرد آندرمی

توانیم با این امر توافق اکنون با اطمینان می .شدمی

پایانی بر  یداشته باشیم که انقالب فرانسه، نقطه

انقالب بود که دولت مبتنی بر مالکیت رژیم پیش از 

این دولت به دولتی استوار بر  .رفتبه شمار می

منصب تبدیل شد که خوِد این منصب، ]نوعی[ 

اما در مورد  .شدمالکیت خصوصی محسوب می

ی مهم این است که این انقالب، موضوع کنونی، نکته

پایانی بر مناسبات سیاست ـ بنیاد و مرکزیت ی نقطه

 .عنوان استراتژی اخاذی نبودهای دولتی بهمنصب
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انقالبی ی پساتوجه در مورد دورهی جالبنکته

ای این است که ساختار مالیات/منصب در بخش عمده

از قرن نوزدهم در فرانسه تداوم پیدا کرد، و دولت از 

طور مستقیم رهگذر آن، مازاد را به شکل مالیات و به

در فرانسه،  .کردراج میاز تولیدکنندگان دهقانی استخ

تنها اقتصاد بر تولید کشاورزی خُرد استوار بود، بلکه نه

ی عنوان اولین اخذکنندهطور مداوم بهدولت نیز به

مازاد و استثمارگر مولدین مستقیم به نفع مقامات 

تحول انقالبیِ شکل  .رتبه با اقتصاد در ارتباط بودعالی

مالکیت پایان های متکی بر دولت، هرچند به منصب

ی اخذ مازاد بین دولت و طبقات بخشید، اما رابطه

فرانسه  .طور بنیادی تغییر ندادتولیدکننده را به

قطع از این لحاظ که انقالبی را از سر گذرانده با به

 گرستن طور کهآلمان متفاوت بود، اما همان

گوید مشابهت بین فرانسه و آلمان از لحاظ می برگر

گیر است و در و حمایت دولتی چشماستراتژی اخذ 

عنوان تنها بهآلمان نیز ما شاهد این شباهتیم نه

ی ای دربارهنهادهچون پیشواقعیت سیاسی، بلکه هم

 .مناسبات اجتماعی مالکیت بنیادی

تحول مناسبات اجتماعی مالکیت در جهت 

دارانه در آلمان و فرانسه، شکل متفاوتی غیر از سرمایه

وار، این تحول از نوع روندی اندام .ا کردبریتانیا پید

و درونی نبود، فشار اولیه برای رشد « خودجوش»

داری در فرانسه همانند آلمان خاستگاه سرمایه

خارجی داشت ـ فشارهای تجاری، ژئوپولیتیک و 

های آلمان را به نشینهگل موقعیت شاهزاده .نظامی

ر ها دبه نظر او آن .بندی کرده استظرافت جمع

ای نظیر موقعیتی نیستند که با قدرت نظامی توده

چه که آلمان نیاز مقابله کنند، و آن ناپلئون ارتش

است، یعنی اسمیت آدام و ناپلئون دارد ترکیبی از

این که بعد  .یک دولت فرانسوی با اقتصاد بریتانیایی

ویژه در پروس و بعداً در از آن رشد اقتصادی آلمان به

ی ر عمده به یک برنامه و مشغلهطوآلمان متحد به

رشد اقتصادی  .انگیزدنظامی بدل شد، تعجبی برنمی

طور عمده با فشار نظامی به پیش رانده فرانسه نیز به

تنها نشان داد که برتری نه ناپلئون و شکست .شد

نظامی بریتانیای پیروزمند محصول رشد و ثروت 

 آن،بر داری است، بلکه افزون اقتصاد سرمایه

امپراتوری سابق ناپلئونی فشار اقتصادی را به شکل 

داری ای بر روی فشار محض اقتصادی سرمایهسابقهبی

در هر دو نمونه، دولت با دستگاه  .بریتانیا گشود

خود در واکنش به فشارهای خارجی رشد « اداری»

پس،  .داری هدایت کردرا در راستای سرمایه یاقتصاد
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داری مقدم بر تحول به این معنا رشد سرمایه

 .مناسبات اجتماعی مالکیت بود

کند که این موضوع، این پرسش را مطرح می

داری چه اثراتی بر عناصر پیدایش سرمایه

 .داری در فرانسه و آلمان برجای نهاده استغیرسرمایه

جا البته این پرسشی است بسیار گسترده، و در این

قصد من در  .طور مبسوط به آن بپردازمقصد ندارم به

جا صرفاً توجه به دولت و مناسبات اجتماعی این

ی مالکیت در فرانسه و آلمان است، و به نظر من نحوه

چون ظهور تأثیر آن بر چگونگی درک ما از تحولی هم

این امر با آن چه  .سوسیالیسمناسیونال

ی امکان نتایج بدیل در آلمان درباره برگرگرستن که

تواند در مشخص د، بلکه میگوید تناقضی ندارمی

های موجود، و نیروهای مؤثر های بدیلکردن مؤلفه

 .ها کمک کنددر گزینش آن

گویم فشار برای رشد گونه که میاگر همان 

داری در آلمان اساساً خارجی بود، و مناسبات سرمایه

ها را تعیین اجتماعی مالکیت مسلط داخلی آن

چگونگی ورود توانیم دریابیم که کنند، مینمی

تأثیری « اداری»میانجی دولت داری بهسرمایه

ویژه بر کننده در شرایط اجتماعی دارند، بهثباتبی

های اخذ و حمایت اجتماعی را عناصری که استراتژی

داری با ایجاد هنگامی که سرمایه .سازدمختل می

های قدیمی اخذ را مختل و روابط نوین، استراتژی

پهرهای سیاسی و اقتصادی روابط جدیدی بین س

های اجتماعی وابسته به کند، این امر بر الیهایجاد می

این استراتژی و بر وحدت قدیمی این سپهرها تأثیر 

گذارد، بریتانیا از این جهت، بیش از ای میبسیار ویژه

 .اش تفاوت داردایهر چیز با همسایگان قاره

داری آلمان در نیمه درست است که سرمایه

قرن نوزدهم حتی بهتر از فرانسه در مسیر رشد  دوم

نگاران اکنون جا که تاریخداشت، تا آنگام بر می

گویند که کشاورزی آلمان پیش از این دوره نیز می

من در این جا قصد ندارم  11.دارانه بوده استسرمایه

کنم که ی این نکته بحث کنم، اما فکر میکه درباره

ییم تحوالت اجتماعی الزم که بگوکامالً درست است 

دارانه برای تثبیت روابط اجتماعی مالکیت سرمایه

ی زیادی داشتند ـ شدن فاصلههنوز در آلمان با کامل

ای تحوالتی که در بریتانیا به شکل ارگانیگ طی دوره

های واقعیت دارد که بخش .طوالنی رخ داده بود

طور کامل در اقتصاد ی آلمان بهبزرگی از جامعه

داری از رشد سرمایه .داری جذب نشده بودندسرمایه

این امر در  :ی ثبات استزنندهحیث دیگری نیز برهم
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های غیر ای که هنوز تحول نیافته، اما بخشجامعه

داری را به حاشیه رانده است، یا در جایی که سرمایه

زمان پرولتاریا و سرکشی آن در برابر دولت، رشد هم

دهد، دولت نسبتاً شکل می واسطه راتهدیدی بی

نظر جدید و هنوز کامالً تحکیم نیافته بسیار ضعیف به

 12.رسدمی

این دیدگاه ممکن است به ما کمک کند که 

های اروپایی را پیش از پیوند بین تحوالتی که دولت

ها دیگر دور کرد و نزدیکی اخیر آنقرن بیستم از یک

اولین بار توانیم برای چه ما میآن .را درک کنیم

شدن اروپا( جدایی واقعی دریابیم )غیر از امریکایی

داری و سپهر سیاست از اقتصاد است که رشد سرمایه

ی سیاست را در عرصه« دموکراسی لیبرال»امکان 

داری دهد که برای قدرت اقتصادی سرمایهنشان می

 .رودتهدید چندانی به شمار نمی

 ومتِـــکــح جا نشان دادم کهدر این

در انگلیس در خاستگاه و  (rule of law) قانون

 (état légal) ونقان دولتِ تر ازتحول خود، متفاوت

در فرانسه است، اما دولت فرانسوی از برخی جهات 

آلمان وجه  (Rechtsstaat) قانون دولتِ مهم با

ها میراث ها و شباهتو این تفاوت .اشتراک دارد

های ام این تفاوتاما با تم .روندمهمی به شمار می

های اروپای غربی در عصر های دولتتاریخی، شباهت

تر از بقایای برجسته« لیبرال»و « پسین»داری سرمایه

تواند ما را به تنهایی میاین به .انداین اختالفات

 .هدایت کند ویژه راه پرسش اهمیت این یا آن

عنوان نمونه پافشاری بر این استدالل بسیار دشوار به

های مدنی امروزه در ت که دموکراسی یا آزادیاس

تر از بریتانیا و فرانسه در معرض خطر قرار آلمان بیش

 .دارد

احتماالً کافی است بگوییم که تحوالت 

ویژه از جنگ جهانی دوم اقتصادی و سیاسی اروپا به

ی ها را همراه و برخالف گذشتهبه بعد تمام این دولت

توان از یا می .ق داده استها در راستایی مشابه سوآن

ویژه در مورد آلمان گفت که های گذشته بههراس

تر کرده عزم ملی در اجتناب از تکرار آن را راسخ

ی مهم این است که تمام این امروزه نکته .است

طور مشترک از قدرت سرمایه و نیاز به ها بهدولت

های قدیمی اشکال جدیدی از مقاومت در برابر شکل

طور چنین این نیاز را بهها همآن .رخوردارندسلطه ب

بایست در برابر حمالتی کنند که میمشترک حس می

ی حتی نام دموکراسی علیهمقاومت کنند که به

 .شودمحدودترین اشکال دموکراسی اعمال می
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 هاادداشتی

 هایده چنین ازاز جورج کمنینل و هم* 

ها و نمایبه سبب راه شولتسه گیا دتلف و برگرگرستن

 کنم.نویس اولیه تشکر میشان بر پیشپیشنهادهای

ریویو انتشار در نیولفت 1964در سال  اندرسون -نایرن تز. 1

 ای. ی بعدی بسط داده شد از سوییافت و سپس در شماره

( و 1964مورد چالش قرار گرفت )اندرسون  تامپسون پی.

 (1964)( و تامپسون 1964نایرن )

2. Wood 1991. 

در مفهوم فرانسوی بورژوا چیزی وجود ندارد که آن را با . 3

پیشه هم کاپیتالیسم یکسان سازد. این واژه با تاجر و تجارت

مترادف نیست. چون از لحاظ منشاء به ساکنان شهر اشاره 

دارد و به یک جایگاه اجتماعی میان اشرافیت و دهقان داللت 

شوند، و زاده محسوب نمیکند که از حیث نسب نجیبمی

بود و از طریق غیر « قابل احترام»ها کمابیش درآمد آن

« بورژوازی»شد. در فرانسه پیش از انقالب سخیف کسب می

ها از بازرگانان گرفته تا مشاغل تخصصی و شامل تمام الیه

شد. و یکسان پنداشتن بورژوا و منصبان اداری میصاحب

داری درک سرمایه تنها در درک انقالب، بلکه دردار نهسرمایه

طور عام و روندهای تاریخی تحول آن نیز اغتشاش فراوانی به

 کند.ایجاد می

عنوان تفسیرهای کالسیک مارکسیستی از انقالب فرانسه به. 4

مانده و بورژوازی ی طبقاتی بین اشراف فئودال عقبیک مبارزه

 آلفرد رو است. حداقل از زمانی کهپیشرو با چالش جدی روبه

 1789اعالم کرد که فرانسه در سال  1950ی در دهه نکوب

دیگر یک نظام فئودالی نبود و نیروهای متخاصم در انقالب را 

توان از حیث طبقاتی یا منافع اقتصادی مشخص کرد نمی

تجدیدنظرطلبان »(. بعد از او جریانی از 1964)کوبن 

کردند از این نظر دفاع می فوره فرانسوا ویژهبه« فرانسوی

نگاران (. در حالی که امروزه شمار اندکی از تاریخ1978)فوره 

کنند مفاهیم قدیمی را باردیگر احیا کنند، تالش می

اند که ها ارائه کردههای بدیل جدی را مارکسیستنظریه

مدارک تجربی ارائه شده از سوی تجدیدنظرطلبان را مطمح 

افیت را از شکلی که اشرنظر قرار داده، اما از منافع مادی به

های ویژه از لحاظ دسترسی به منابع تجملی مقامبورژوازی، به

کند. )مثالً کند، توضیحی متفاوت ارائه میدولتی جدا می

 (.1987کمنینل 

در  هیل کریستوفر ترین نمونه، انکار صریحشاید برجسته. 5

موضع قبلی خود از انقالب انگلیس باشد که در چارچوب 

، 1940ئه شده بود )مقایسه کنید با هیل مارکسیسم قدیمی ارا

1980.) 

6. See, for example, Geary 1988. 

7. Brenner 1976 and 1982; reprinted in Aston 

and Philpin (eds.) 1985. 

8. Marx 1937. 

ی ی مقالهدر اظهارنظر منسجم و پُرحرارت درباره دتلف. 9

و اسپانیا یک  دهد که در انگلیس برخالف آلمانمن توضیح می

ویژه یک دادگاه قانون اساسی که باالتر از دستگاه دولتی به

پارلمان باشد وجود ندارد که قانون وضع شده از سوی پارلمان 

رسد را مخالف قانون اساسی یا غیرقانونی اعالم کند. به نظر می

در برداشت او از راه ویژه و « گذاری دولتیبرتری قانون»فقدان 

کند. استدالل من در ای بازی مینقش برجسته خطرناک آلمان

که زند با طرح اینجا به معنایی این پرسش را دور میاین

ای ایفا کنندههای نهادی ممکن است نقش تعیینچنین تفاوت

نکنند و حتی اگر بپذیرم که فرانسه از آلمان به بریتانیا 

تانیا های بنیادی بین فرانسه و بریتر است برخی تفاوتنزدیک

در نقش تاریخی دولت وجود دارد که برای بحث ما در این جا 

 تر باشد.تواند مهممی
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ی رو شدن با مسألهنگاران فرانسوی زمانی از روبهتاریخ. 10

تافتند. اما به ویژه در دو یا سه فاشیسم فرانسوی روی برمی

های باز و پُرحرارتی انجام گرفته است. برخی ی اخیر بحثدهه

نگاران بر این باورند که فاشیسم در فرانسه امری اریخاز ت

برخی دیگر  (.1982 رمون رنه عنوان نمونهای است )بهحاشیه

رود و ی عمده به شمار میاصرار دارند که فاشیسم یک پدیده

اند گرچه نه از طریق ها آن را اختراع کردهحتی فرانسوی

ورده )از رادیکالیسم دست راستی، بلکه گرایش یک چپ سرخ

)سوسی  سوسی روبرت ویژهبه (1983هل اشترن زیو طرف

( با بیانی قدرتمند بر اهمیت فاشیسم فرانسوی 1995و  1986

دهد. کند و آن را در جناح راست رادیکال قرار میپافشاری می

ای از بحث او به معنای لغوی کلمه فاشیسم بخش عمده

ای اقتدارگرای هتوان جریانکه آیا میاختصاص دارد، و این

های های ناسیونالیست و نظامی یا سازمانراستی و گروهدست

شبه نظامی در فرانسه را فاشیسم نامید. اما این که چنین 

اند به نیروهای سیاسی به تعداد بسیار در فرانسه وجود داشته

شدت مورد تردید قرار دارد. شاید آلمان، ایتالیا و اسپانیا بعد از 

از این شانس برخوردار نبودند که رابطه بین جنگ دوم جهانی 

کار خود و فاشیسم را انکار کنند. اما این های محافظهسنت

گاه به قدرت نرسید واقعیت که فاشیسم در فرانسه هیچ

تواند دستاویزی در اختیار راست فرانسه قرار دهد که می

سادگی این رابطه را انکار کند. اما این مسأله از اهمیت به

نظر از این کاهد، صرفوهای راست افراطی در فرانسه نمینیر

 که آن را چه بنامیم.

ها این نکته است که کشاورزی رسد مراد آننظر میبه. 11

آلمان استفاده از کار مزدی را آغاز کرد و کامالً بارآور شد. اما 

گونه روابط هنوز برای من روش نیست که در آلمان چه

داران را مجبور به پیروی از زمین، زمیناجتماعی ـ مالکیتی بر 

ها راهی جز به حداکثر دارانه کرد که برای آنالزامات سرمایه

گذاشت. رساندن سود و افزایش مداوم بارآوری کار باقی نمی

اما استدالل من در این جا بر این مدعا استوار نیست که 

 دارانه نبود.کشاورزی تجاری در آلمان در اساس خود سرمایه

ی این نکته حایز اهمیت است که تهدید انقالب مالحظه. 12

رسید تا تر جدی به نظر میپرولتری در انگلیس همواره کم

حدی به این علت که برخالف تحوالت آلمان که با هدایت 

گرفت در این کشور دولت یک هدف واحد و دولت انجام 

شد. و مشاهده در برابر نیروهای مخالف محسوب نمیقابل

و مبارزات « محل تولید»مبارزات اپوزیسیون متوجه صنعت 

تر خود را به صورت هدفی صنعتی بود تا سیاسی. سرمایه بیش

داد و مبارزات اقتصادی بدون تمرکز بر نامشخص نشان می

ی کانونی دولت به پراکندگی گرایش داشت. این امر نقطه

معی و دهی جتواند به توضیح تفاوت بین لیبریسم )سازمانمی

داری( در ی کارگر در چارچوب سرمایهدفاع از منافع طبقه

 ی اروپا کمک کند.بریتانیا و سوسیالیسم در قاره

 مأخذ: مشخصات

Ellen Mekisins Wood, Britain versus France: 

How Many Sonderwegs? 29 Historical 

Materialism 24.1 (2016) 11–29 
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گذار چه مردم در مقام قدرِت مؤسس و قانون

حکمرانی  1دهنده دارند؟تفاوتی با مردم در مقامِ رأی

-دهنده فرومیی رأیگونه مردم را ابتدا به بدنهچه

سیاست کند؟ ها را هم حذف میکاهد و سپس همان

گونه شأنیت قانون تغییر نظام ریاستی به پارلمانی چه

ی مردمی زایل اساسی را به عنوان تجلی اراده

( constitutionalism) گراییکند؟ تأسیسمی

 تواند بدیلی در برابر سیاست حاکمانهطور میچه

(sovereign politics ) باشد و به سیاست

 (post-sovereign politics) غیرحاکمانه یا پساحاکمانه

کوشم اند که میهاییها پرسشمنجر شود؟ این

جا الزم به ذکر است که در این .شان دهمپاسخ

( sovereignty) حاکمیت، حکمرانی و حکومت

و ( state) معادل یکدیگر اما در تمایز با دولت

درواقع  .انده کار رفته( بgovernment) حکومت

مراتب از دولت به حکمرانی و حکومت در این معنا

 .ترندقدیمی

 جا عامدانه اصطالحِ چنین در اینهم

constitutionalism  ترجمه « گراییتأسیس»را به

این واژه در زبان انگلیسی بار خاصی دارد و بر  .امکرده

از جمله  .فرایندها و عناصر خاصی مبتنی است

هایی که برای آن در زبان فارسی مطرح شده معادل

خواهی، حکومت گرایی، مشروطهان به قانونتومی

 .مشروطه، اصول مشروطه، و حکومت قانون اشاره کرد

ی این تعابیر فقط بخشی از معنای این اما در همه

که در  که امر تأسیسآنواژه انعکاس یافته است؛ بی

مستتر است، منعکس شده  constitution لفظ

به عنوان یک به تعبیر دیگر، این لفظ عمدتاً  .باشد

اسم )قانون، مشروطه، و غیره( ترجمه شده که ایستا 

است؛ نه به صورت یک فعل )تأسیس، تشکیل( که 

دلیل  .کندسیال است و حرکت را به ذهن متبادر می

این امر، به نظر من، بیش از هر چیز، به ذهنیت غالب 

گردد که نه تنها هر نوع امکان سیاسی در ایران بازمی

ون از حاکمیت را منتفی کرده، بلکه اساسًا تأسیس بیر

جا اما در این .بر ایستایی و سکونِ سیاست داللت دارد

گرایی را به عنوان معادل این واژه به کار تأسیس

تری ام که نه تنها، به نظر من، معادل درستبرده

است، بلکه به تأسیس و اهمیت آن در مقام جوهر 

 .سیاست پساحاکمانه اشاره دارد

در این مطلب استدالل خواهم کرد که 

تواند آغازی برای عبور از سیاست گرایی میتأسیس

گرایی و نوع مبتنی بر حکمرانی باشد، اما با تشریع

کلی فرق به( legalism) گراییمدرن آن یعنی قانون

زیرا قانون در وضعیت فعلی مقوم حکمرانی  .دارد
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ه مردم ایران ی تاریخی کبنابراین این گالیه .است

ها اطاعت از قانون را نهادینه گریزند و باید در آنقانون

که به قانون گرایی بااینتأسیس .کرد، موضوعیت ندارد

اساسی نظر دارد، اما غایت آن نه قانون اساسی، 

مندشدن، بلکه گرایی، یا تربیت مردم برای قانونقانون

در عوض، گراییِ همراه با آن و، نفی حکمرانی و قانون

ای است که قانون اساسی احیای قدرت تأسیسی

مسبوق به آن است و درواقع قانون اساسی را قانون 

که استدالل خواهم کرد که بااین .کنداساسی می

خواهی و گرایی در برخی عناصر با جمهوریتأسیس

خواهی ایرانی اشتراک دارد، اما از حیث مشروطه

گرایی گرچه بر أسیست .ها متفاوت استهدف با آن

 ترینمهم عنوان به اساسی گیری قانون فرایند شکل

 تدوین نه آن غایت دارد، تأکید مردمْ تأسیسی اقدام

 و مردم احیای بلکه اساسی قانون نام به سند یک

شان در مقام قدرت تأسیسی در هر نوع نش جمعیک

ویژه تدوین و تغییر قانون اساسی فرایند سیاسی به

ش از ورود به بحث اصلی نیز ذکر دو مقدمه پی .است

 .دانمرا الزم می

 

 

 مردم و حاکمیت :اول یمقدمه

استوار است؛ « کنمحکم می»حکمرانی بر 

ها صادر خواه به خدا منتسب شود یا از سوی انسان

برای  .اما این حکم به معنای داوری نیست .شود

 ایضاح تفاوت میان این دو، این جمله را در نظر

این جمله، که « .ُحکم فقط از آن خدا است» :بگیرید

بنا بر اقوال، شعار خوارج در جنگ صفین بود، درواقع 

منظور خوارج این بود که  .ی قرآنی بودتکرار یک آیه

حَکَمیت باطل است، زیرا انسان مصون از خطا نیست 

به  .و در مقامی نیست که بین حق و باطل حکم کند

داوری میان حق و باطل به معنای  یا ها، حُکمنظر آن

 .غصب جایگاهی بود که تنها به خداوند تعلق داشت

رو این نبود که حاکمیت هم از هیچاما منظورشان به

 .آنِ خدا است

اند، اما که حُکم و حاکمیت از یک ریشهبااین

انتساب حاکمیت و حکمرانی به خداوند در صدر 

مونی متأخرتر رو موضوعیت نداشت و مضهیچاسالم به

در معنای داوری « حُکم»در سراسِر قرآن نیز  .است

احتمال دارد مسلمانان  .به کار رفته است نه حکمرانی

های ی حکمرانی و حاکمیت را از سایر فرهنگایده

ویژه حقوق رومی اخذ کرده موجود در منطقه به



 

 

 
 

علی عبدالرازق با تبارشناسی حکُم و حکومت  2.باشند

، در صدر اسالم، حکم در معنای داوری نشان داده که

مسلمانان در بین خودشان رواج داشته، اما سخنی از 

حاکمیت، حکومت، حکمرانی، پادشاهی و اقتدار 

اقتداری که »به تعبیر او،  .سلطانی در بین نبوده است

کند، معنوی و منشأ آن پیامبر بر مردمش اعمال می

 به 3«.است مادی حاکمْ اقتدار[ اما] …ایمان دل است

 دینی مشروعیت اسالم در حاکمیت و حکومت او، نظر

 .ندارد الهیاتی و

حق با عبدالرازق است که حاکمیت و 

اما باید  .حکومت در صدر اسالم ناشناخته بوده است

 اشاره برای در صدر اسالم « امر»ی یادآور شد که واژه

 رئیس و رفتمی کار به مسلمانان امور یهادار به

 .شدمی خوانده «المؤمنینامیر» هم اسالمی یجامعه

 رومی« ایمپریوم»در اصل از  «امیر» معتقدند برخی

(imperium )به معنای آمریت گرفته شده است. 

پذیری گر تأثیراگر این عقیده درست باشد، نشان

بسیاری از روندهای سیاسی مسلمانان از حقوق رومی 

به معنای  در حقوق رومی ایمپریوم در اصل .است

دید برای انجام اعمالی به نفع کل قدرت صالح

بر اساس این  .ی سیاسی )پولیتی( بوده استجامعه

شود و مردْم ها از مردم ناشی میی قدرتنظریه، همه

ی تدریج ایدهاما به .منبع نهایی قدرت سیاسی هستند

دیگری شکل گرفت که بر اساس آن امپراتوران روم 

ظاهراً متعلق و محدود به مردم بود، خصوصیاتی را که 

رو قدرت سیاسی ازاین .متعلق به خود اعالم کردند

 و قانون منبع عنوان به امپراتور  تدریج مرتبط بابه

از نظر زمانی مصادف  عصر این .شد تلقی زنده قانون

است با ظهور اسالم و بعید نیست که این تحول تأثیر 

 .ی گذاشته باشدی اسالمخود را بر روندهای اولیه

« امیر»و « امر»حتی اگر چنین باشد، اوالً از 

گیری امپراتور به عنوان قانون زنده و ایمپریوم تا شکل

ی حاکمیت دارد، اختالف که نزدیکی زیادی به ایده

ثانیاً، حتی همین  .زمانی و مفهومی زیادی وجود دارد

ی ی مشرکانهمفهوم دلیلی بر آن نیست که یک ایده

ی الهیاتی و اسالمی را به عنوان یک اندیشهرومی 

ی حاکمیت داللت بر برتری و کلمه .اصیل بپذیریم

 .تفوق نسبت به سایر آدمیان دارد

سادگی از توان بهمخلص کالم این که نمی

رسد میان به نظر می .حکم به حاکم و حکومت رسید

آن دو تناقضی ذاتی برقرار است، زیرا کسی که 

اما  .تواند حاکم باشدر است، منطقاً نمیمیانجی و داو

گیری از صدر اسالم، حکومت الهی مسلمانان، با فاصله
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و سپس حکومت انسانی را از حُکم و حکمیت نتیجه 

حتی اگر فرض یادشده را بپذیریم، یعنی  .اندگرفته

قبول کنیم که ضرورت حکومت و حکمرانی 

ای روست که حیات اجتماعی حضور مرجعی برازآن

طلبد، مشکل داوری و صدور حکم میان مردم را می

-شود و آن این که بر این اساس نمیدیگری پیدا می

)به نمایندگی از خدا( « فقیه»یا « حاکمیت فقه»توان 

زیرا اوالً فقها ضرورتاً داوران خوبی  .را نتیجه گرفت

از کجا معلوم است کسی که قوانین  .نیستند

اور خوبی هم باشد؟ ثانیاً اگر داند، د)شریعت( را می

اش خود داور یک سر دعوا باشد، در آن صورت داوری

قضاوت به معنای  .حقانیت نخواهد داشت

گری میان دو دعویِ متقابل و تشخیص حق از میانجی

به تعبیر دیگر، حقانیتِ حکمی که صادر  .باطل است

شود، در صورتی مفروض است که دو طرف به می

اگر چنین نباشد،  .باور داشته باشند حقانیتِ داور

بنابراین فقیه نیز  .داوری موضوعیت نخواهد داشت

تواند حَکَم مثل هر انسان دیگری فقط در صورتی می

خوبی باشد که از قدرت و مصالح و مطامع آن دور 

اما اگر چنین نباشد، پس دیگر داور خوبی  .باشد

اتی میان نتیجه باز هم تناقض و تنافر ذ .نخواهد بود

 .حکومت و حُکم است

از منظری الهیاتی، انتساب حکمرانی به 

کردن خداوندْ نافی حکمت الوهی و درواقع منتسب

چنین این اندیشه نافی هم .ضعفی بشری به خدا است

ی ادیان ابراهیمی است ترین آموزهمثابه مهمایمان به

ی مبتنی بر فرمان و اطاعت را ی حاکمانهکه رابطه

نهایتاً این که این اندیشه امر قدسی را  .کندمینفی 

عرفی را بر جای آن کند و برداشتی تماممضحمل می

ی سیاسی مدرن این اندیشه فقط در اندیشه .نشاَندمی

-غایت مناقشهممکن شده، اما از منظری الهیاتی به

 .انگیز است

همه، امروز انتساب حاکمیت و حکمرانی بااین

چنان بدیهی شود؛ آنالً بدیهی تلقی میبه خداوند کام

قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز راه  56که به اصل 

آوری بداهت آن را طرز شگفتیافته که درواقع به

-کنندگان قانون اساسی به نمایش میبرای تدوین

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آِن » :گذارد

اعی او انسان را بر سرنوشت اجتمخداست و هم

تواند این کس نمیهیچ .خویش حاکم ساخته است

حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع 

فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد 

 «.کندآید اعمال میرا از طرقی که در اصول بعد می



 

 

 
 

که طور که از این اصل پیداست، بااینهمان

« اکمیت مطلقح»در قانون اساسی جمهوری اسالمی 

از آنِ خدا دانسته شده، اما تلویحاً بر این امر تأکید 

شده که انسان هم بر سرنوشت خویش حاکم است و 

درواقع، در  .تواند این حق را از انسان بگیردکسی نمی

این سند نیز گرچه حاکمیت به خداوند منتسب شده، 

به تعبیر دیگر،  .اما حامل مضامین منفی است

گوید و ناخودآگاه آن یک چیز میخودآگاه متن 

ناخودآگاه متنْ نافی حکمرانی و نسبت  .چیزی دیگر

شناسی اقتدار که متمایل به سرکوب و حذف به روان

 .است، هشیار است

اما قانون اساسی، در کل، دید منفی به 

ها را مشروع و حاکمیت ندارد، بلکه برخی از حاکمیت

ز جمله، بنا بر این ا .داندبرخی دیگر را نامشروع می

سند، حاکمیت ملی و حکومت اسالمی مشروع است و 

 .حکومت نظامی و حکومت طاغوت نیز نامشروع

که حکومت در بنیاد امری زائد و بااین

شناختی به نظر غایت روانغیرعقالنی و درواقع به

-رسد اما، به محض تأسیس، وضعیتی را ایجاد میمی

 .نمایدمی رعقالنیکند که در آن فقدان حکومت غی

در این حالت، یا حکومت هست یا هرج و مرج و 

وجود حاکم و حکومت به معنای ثبات  .آشفتگی

نسبی همراه با تغلب )و تقلب( بوده است، اما فقدان و 

-براندازی آن به هرج و مرج و آشفتگی و ویرانی تمام

دوقطبی حکومت ـ هرج و مرج،  .عیار انجامیده است

 .کندی چیزی دیگر را ناممکن میتخیل درباره

اندازد حکمرانی، با استقرار خود، این رویه را جا می

که تنها با وجود یک حاکم است که آرامش و امنیت 

 .برقرار خواهد بود

برآمدن دولت مدرن در ایران باعث شد تا 

ی حکمرانی پیشامدرن که در آن شاه در حکم سایه

مندی بدهد حکومت خدا بر زمین بود، جای خود را به

مندی اما حکومت .که درواقع نوع مدرن حکمرانی بود

به معنای پایانِ حکمرانی نبود، بلکه به معنای آن بود 

که اکنون حکومت قادر است از رهگذر سازوکارهای 

راه و مطیع بسازد تا بههایی سرتکنولوژیک، آدم

ی هر نوع اعتراض و شورش بر ضد حاکم و زمینه

سره رخت بربندد و حکمرانی جاودانه حکومت یک

شود؛ ؛ هرچند هرگز به آن تمامیت دست نیافته 

 .است

-حکمرانی مدرن در ایران با حمایت بخش

ای از مردمی شکل گرفت که پس از های گسترده
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ای از هرج و مرج و ناامنیِ ناشی از انقالب دوره

 .مشروطه و روندهای پس از آن خواهان امنیت بودند

راگیرشدن هرج و مرج، احساس نیاز به قدرت با ف

زور برقرار کند، از نو ای که امنیت را بهقاهره

 1299حاکمیت مدرن با کودتای نظامی  .سربرآورد

رضاشاه آغاز شد « کنمِمن حکم می»سوم اسفند و 

عیار حکومت ی تمامی مداخلهکه درواقع آغازگر دوره

یکی از این در  .های زندگی بودی حوزهدر همه

 :ها آمده استاعالمیه

تمام اهالی شهر تهران باید  :کنمحکم می»

حکومت نظامی  .ساکت و مطیع احکام نظامی باشند

در شهر برقرار و از ساعت هشت بعدازظهر غیر از افراد 

نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در 

 کسانی که از طرف قوای نظامی و .معابر عبور نماید

پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند، 

تمام  .فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد

جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت روزنامه

کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده به

اجتماعات در منازل و  .خواهد شد، باید منتشر شوند

بر هم اگر بیش از کلی موقوف، در معانقاط مختلفه به

ی قهریه متفرق خواهند سه نفر گرد هم باشند با قوه

فروشی، فروشی و عرقهای شرابدر تمام مغازه .شد

های قمار باید ها و کلوپتیاتر و سینما فوتوگراف

ی نظامی بسته شود و هر مست دیده شود به محکمه

تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و  .جلب خواهد شد

 .ی ارزاق تعطیل خواهند بودر دولتی غیر از ادارهدوائ

خانه هم مطیع این خانه و تلفونخانه و تلگرافپست

کسانی که در اطاعت از مواد فوق  .حکم خواهند بود

ی نظامی جلب و به خودداری نمایند به محکمه

 4«.ها خواهند رسیدترین مجازاتسخت

زان مدرن همواره تا به این می البته حاکمیت

ی شخصی نداشته است، اما به سبب برخورداری جنبه

مراتب از تکنولوژی عموماً از حکمرانی پیشامدرن به

تواند به موجودیتی حکمرانی مدرن می .خطیرتر است

تر شکل غیرشخصی به نام قانون محول شود و بیش

 .حاکمیت قانون را به خود بگیرد

حکمرانی مدرن غالباً به یک یا دو هویت 

«( ضدانقالبی»در برابر « انقالبی»قابل )برای مثال مت

در برابر « مردم»یا دو هویت متفاوت )برای مثال 

وابسته است، زیرا تنها در این صورت است «( ملت»

ملْت مردمی  .توان حاکم را نماد محکوم دانستکه می

های طبقاتی و جنسیتی و اند که شکافشدهپارچهیک

ی، زبانی، زیستی، و نژادی تنوعات قومیتی، مذهب



 

 

 
 

 .شودرود و به رسمیت شناخته نمیها از بین میآن

تحمیل یک هویت واحد بر اساس زبان واحد، نژاد 

شده، و مذهب واحد فقط های تعریفواحد، جنسیت

 مقام در بُدن ژان .است پذیرامکان در این صورت 

 مدرن، حاکمیت مهم پردازنظریه ترینمهم و نخستین

 تَرَکی که کردمی تلقی پارچهیک مرمری سنگ را آن

 دیگر، تعبیر به .انجامیدمی شدنشارزشبی به آن در

 در مردم که است پذیرامکان روازآن فقط حاکمیت

در این صورت،  .ی واحد تعریف شوندبدنه یک مقام

طبعًا  .کندچون سر برای این تنه عمل میحاکم هم

که را برای یک سر واحد متصور تتوان تنی تکهنمی

پارچه البته تمایل حاکمیت به ایجاد هویت یک .شد

فقط مختص حاکمیت مدرن نیست، بلکه در اصل از 

در سیاست و  .گیردحاکمیت پیشامدرن ریشه می

طور سنتی، پرسش از ی سیاسی ایران، بهاندیشه

کیستی برجسته و پررنگ بوده است، مثالً در 

دست که ما مسلمان هستیم، شرقی  تأکیداتی از این

شهری هستیم و جز هستیم، ایرانی هستیم، ایران

تر به کار ایجاد این تلقی از سیاست بیش .هااین

-تفاوت و مرزبندی میان دوست و دشمن منجر می

 .شود

 

 تیو پس از حاکم شیدوم: مردم پ یمقدمه

ها ی قدرتِ مؤسس برای حاکمیتمسأله

عاً اطاعت از حاکم خودسر کلیدی است، چون طب

 .پذیر نیستگرچه امری رایج است هیچ توجیه

ای بنابراین مفروض است که حاکمیت باید بر مبانی

یکی از  .استوار باشد که اطاعت از آن موجه باشد

ی سیاسی عبارت است از کارکردهای اصلی نظریه

 .توجیه ضرورت وجود حاکمیت

زمینه از  ها در اینترین پرسشبرخی از مهم

نسبت میان مردم و حکومت چیست؟ آیا  :این قرارند

شدنی؟ به یافته و تأسیساند یا تأسیسمردمْ مؤسِس

ی یک قدرتِ بیرونی است تعبیر دیگر، آیا به واسطه

ها ی قدرتشوند یا، برعکس، همهکه مردمْ مردم می

ی مردم است که شود و به واسطهاز مردم ناشی می

یابد؟ شود و حکومت تأسیس میم میحاکمْ حاک

نهایتاً این که آیا مردم پیش از حاکمیت با مردم پس 

 اند؟از آن متفاوت

ی اخیر ایران عمدتاً با ابتنا در تاریخ صدساله

ی مردم است که بر این پاسخ که حاکمیت به واسطه

یابد، دو رویکرد وجود و تأسیس می شودمیحاکمیت

خواهی و دیگری وطهیکی مشر :داشته است
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در هر دوی این رویکردها این  .خواهیجمهوری

چرا و تا کجا باید از حاکم و حاکمیت »پرسش که 

ها محوریت داشته است؛ هرچند پاسخ« اطاعت کرد؟

خواهی حاکمیت را مشروطه .متفاوت بوده است

یعنی حاکم و حکومت تا جایی  .بیندمتعلَّق قانون می

جا قانونْ مقدم و در این .ونی باشنداند که قانمشروع

خواهی، در جمهوری .مؤسس حاکمیت است

به تعبیر  .دهدمشروعیت جای خود را به مقبولیت می

اند که مردمی دیگر، حاکم و حکومت تا جایی مقبول

ها رضایت ها را قبول کند و به آنباشند و اکثریت آن

ع جا جمهور مقدم بر حاکمیت و درواقدر این .دهد

 .مؤسس آن است

یک از آن دو رویکرد و واقعه، اصل اما در هیچ

 .حاکمیت زیر سؤال نرفته است

ی این دو رویکرد این است که مشکل عمده

ترین ها بر نمایندگی به عنوان مهمهر دوی آن

سازوکار حضور مردم در فرایندهای سیاسی نظر 

شود مردم پیش از اما نمایندگی سبب می .اندداشته

در  .کومت با مردم پس از حکومت متفاوت باشندح

این رویکردها، مردمِ پس از حکومت عمدتاً به یک 

 تبدیل( ...هویت انتزاعیِ ناموجود )ملت، کشور، امت، و

 سایر یا مجلس پارلمان، تشکیل با باید که شوندمی

 .الیزه کردکان و کنترل تعریف، را هاآن حضور نهادها

ظام نمایندگی این بوده که ترین توجیه برای نمهم

باید  .جا باشندشود مردم به عنوان یک کل همهنمی

 .خرد و تجزیه شوند

نماید، زیرا اما این رویکرد چندان موجه نمی

توانند همگی در تقنین یا درست است که مردم نمی

تأسیس حضور مستقیم داشته باشند، اما مشکل 

ی مردم جزیهنمایندگی این است که با خُردکردن و ت

در  .ستاندها میها را از آننهایتاً اقتدار تأسیسیِ آن

تر تجمیع روز بیشکه حاکمیت روزبهنتیجه، درحالی

-تر تجزیه و اتمیزه میروز بیششود، مردم روزبهمی

حاصل آن که، نهایتاً با یک حاکمیت دوگانه  .شوند

وی رو نیستیم، بلکه از یک سو با حاکمیت و از سروبه

ایم که حتی دیگر با مردمی پراکنده و بالاراده مواجه

بنابراین مشکل سیاست در  .اندفاقد نمایندگی سیاسی

بلکه در  .شودسره در حاکمیت خالصه نمیایران یک

ها و رویکردهای جایگزین هم هست که سیاست

معضل حاکمیت  .اند حاکمیت را مهار کنندنتوانسته

که تصور برتری و تفوقِ  در این نکته نهفته است

 .محدود و مشروط دشوار است



 

 

 
 

نگاهی به وضعیت انتخابات به عنوان مجرایی 

ی دهندکند، نشانپذیر میکه نمایندگی را امکان

کم در ایران امروز های سیاست نمایندگی دستضعف

امروز انتخابات )شاید تا حد ناچیزی به استثنای  .است

راها( کارکرد سطوح محلی مثل انتخابات شو

خلع ید  .کلی از دست داده استنمایندگی را تقریباً به

تر از مردم، از رهگذر نظارت استصوابی و هر چه بیش

انحالل نسبی انتخابات با تبدیلِ محتمل نظام ریاستی 

کردن انتخابات با عدم معنیبه پارلمانی و حذف و بی

وی ی قو شائبه 90برگزاری انتخابات شوراها در سال

به بعد بر  84کاری در آرا که از سال تقلب و دست

کردن ایخانهی آن افزوده شده و گلشدت و دامنه

انتخابات با ایجاد فضای کاذب انتخاباتی مبتنی بر 

های مصنوعی و بستن فضا بالفاصله پس از دوقطبی

کردن انتخابات با حذف روزافزون گیری و تجملیرأی

تخابات و سازوکارهای انتخاباتی طبقات فرودست از ان

و انعقاد قرارداد اقتدارگرا میان حکومت و برخی از 

اند ها، باعث شدهشده و جز آنطبقات گزینش

انتخابات و روندهای انتخاباتی نه از مظاهر مشروطیت 

یا جمهوریت بلکه مظهر سیاست حاکمانه محسوب 

 .شوند

ی نظامِ نمایندگْی قدرت مؤسس را به بدنه

که به این تناقض آنکاهد، بیدهنده فرومیرأی

شود همان مردمی که قانون طور میبیندیشد که چه

ی نه چندان دهندهیأی رکنند به بدنهرا قانون می

شوند که در نهایت تحت انقیاد اثرگذار فروکاسته می

-خواهی میمشروطه .گیرندی حاکمانه قرار میاراده

مشروط به قانون باشد، اما مشخص  خواهد حاکمْ

 .نیست که چه کسی باید حاکم را مقید به قانون کند

خواهد مردم حاکم باشند، اما در خواهی میجمهوری

شوند که این رویکرد نیز مردم به حاکمانی تبدیل می

 .در نهایت قادر به اعمال حاکمیت خود نیستند

که مسأله در دو رویکرد بنابراین بااین

خواه بر سر مشروعیت و خواه و جمهوریوطهمشر

 .مقبولیت حکومت است، اما نتیجه یکی است

خواهی گرفتار این تناقض است که بنا دارد همشروط

 -یعنی حکومت -چه را که از اساس نامشروط استآن

تواند برای معضل مشروط و مقید کند اما نمی

مشکل  .ای بیندیشدشناختی حاکمیتْ چارهروان

خواهیِ ایرانی هم این است که در آن کنش هوریجم

جمهوْر  .یابدجمعی مآاًل به هویت جمعی تقلیل می

واجد تنوع و شکاف است، اما ذاتاً نامشروط و نامقید 

توان جمهور را از پیش مقید به هویتی نمی .است
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به همین قیاس،  .خاص )از جمله هویت دینی( کرد

 177ه در اصل ک« بودنِ حکومتجمهوری»تعبیر 

 .قانون اساسی فعلی آمده، متناقض است

خواهی و درواقع مشکل مشروطه

خواهی ایرانی )و نیز حاکمیت دوگانه( در جمهوری

به  .تلقی از حاکمیت و چرخش به سمت آن است

خواهی آغاز کنیم و چه عبارت دیگر، چه از مشروطه

تا زمانی که غایت همانا حکومت  خواهی،از جمهوری

و حکمرانی باشد، مردم در مقام اقتداِر مؤسس 

جاست که مجدداً معضل این .شوندتمامی انکار میبه

ی معیوبی که از چرخه .کندحاکمیت بروز می

ثباتی و هرج و مرج حکمرانی آغاز و به فروپاشی و بی

ی شود، در این دو رویکرد پاسخو بالعکس منجر می

 .نیافته است

البته موضع سومی هم در قبال نسبت 

حاکمیت و مردم وجود دارد که نه تنها جمهوریت و 

کند بلکه بر این باور است که مشروطیت را انکار می

-ی حاکم است که مردْم مردم میاساساً به واسطه

شوند و بنابراین حاکم، به لحاظ ماهوی، بر مردم تقدم 

-حاکم را در هر حال مطاع میبنابراین، حکمِ  .دارد

 بلکه  جا خودِ حاکم است که نه تنها به خوداین .داند

 این اساس بر درواقع، .دهدمی مشروعیت نیز مردم به

 حاکمیتْ مدرن، به سنتی حاکمیت از گذار با موضع،

 .رودنمی بین از آن موضوعیت اما شود،می عرفی

که این ااینب .گیردمی زمینی حاکم را خدا جای یعنی

آید، اما درواقع اصل اساسی تر به زبان میموضع کم

ی امور از حاکم بر سیاست ایران است که در همه

 .جمله در تفسیر از قانون اساسی جاری است

اشکاالت این رویکرد کم نیستند، از جمله 

انتساب حاکمیت به خداوند و سپس تفویض آن به 

ویژه شیعه، می، بهدر جوامع اسال .ی زمینی اونماینده

بخش تغلب و خودکامگی بوده این اندیشه مشروعیت

چنان که گذشت، این انتساب از نظر الهیاتی اما، هم

حال، این رویکرد درعین .برانگیز استشدت مناقشهبه

ی طور امکان دارد که جامهکند که چهمشخص نمی

حاکمیت الهی به قامت یک موجود زمینی دوخته 

 .شود

نین این موضع هیچ قادر نیست به این چهم

پرسش پاسخ گوید که اگر مردم در مقام قدرت 

( در کار نبودند، برپایی 57انقالبیِ مؤسس )مثالً در 

درواقع، در  .طور ممکن بودچه« حکومت اسالمی»

شود و این رویکرد، جای مقدم و تالی عوض می



 

 

 
 

جای این که کنش مردمی مقدم بر تشکیل به

 .شودنظر گرفته شود، پسینی تلقی میحکومت در 

البته این رویکرد، بیش از هر چیز، به ماندگاری خود 

اندیشد؛ به نحوی که در این مسیر در قدرت می

بسیاری از حوادث تاریخی را قلب کرده و روندها را 

 .دهدمعکوس جلوه می

  

 

 یبدنه ای: مردِم مؤِسس یقانون اساس

 دهنده؟یرأ

-ترین مظهر تجلی تأسیسهمقانون اساسی م

اما امروزه وضع  .گرایی و مردم در مقام مؤسس است

به نحوی است که از یک سو صحبت از قانون اساسی 

انگار جرم است و، از سوی دیگر، ظاهراً قرار بر این 

الیدکردن است که قانون اساسی در راستای مسلوب

 .تر مردم از حکومتْ تغییر کندهر چه بیش

قانون اساسی فعلی نه تنها شأن چنین هم

خود در مقام قانون اساسی را تا حد زیادی از دست 

کلی نقش مردم در مقام قدرت داده است، بلکه به

این روند تا حدی در  .مؤسس را به صفر رسانده است

قانون اساسی اول جمهوری اسالمی وجود داشت، اما 

ی بازنگری و روندهای پس از آن گیری رویهبا شکل

 .تشدید شد

ی نخستین بازنگری قانون اساسی با نامه

جمهور وقت رهبر وقت جمهوری اسالمی به رئیس

 :رقم خورد که در آن آمده است

 اهلل الرحمن الرحیمبسم»

ای ریاست االسالم آقای خامنهجناب حجت

 محترم جمهوری اسالمی ایران دامت افاضاته

و  ی عینیجاکه پس از کسب ده سال تجربهازآن

ی کشور، اکثر مسئولین و عملی از اداره

اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری دست

اند که قانون اساسی اسالمی ایران بر این عقیده

که دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، بااین

دارای نقایص و اشکاالتی است که در تدوین و 

زی انقالب تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیرو

تر و عدم شناخت دقیق معضالت اجرایی جامعه، کم

ی بختانه مسألهبه آن توجه شده است، ولی خوش

تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد 

بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک 

ناپذیر جامعه اسالمی و انقالبی ماست ضرورت اجتناب
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موجب بروز آفات و عواقب بسا تأخیر در آن و چه

و من نیز بنا بر  .تلخی برای کشور و انقالب گردد

ها قبل در احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت

ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از فکر حل آن بوده

اکنون که به یاری خداوند بزرگ  .گردیدانجام آن می

نظام  -روحی له الفداء -اهللو دعای خیر حضرت بقیه

سالمی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی ا

ی خود را در پیش گرفته است، هیأتی را جانبههمه

برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس 

از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر 

شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و می

 .عزیز ایران بگذارند

المسلمین و اسالم والف( حضرات حجج

 :امآقایانی که برای این مهم در نظر گرفته

آقای طاهری  -2آقای مشکینی  -1

آقای هاشمی  -4آقای مؤمن  -3آبادی خرم

 -7ای آقای خامنه -6آقای امینی  -5رفسنجانی 

آقای حسن حبیبی  -8وزیر( آقای موسوی )نخست

آقای موسوی خوئینی  -10آقای موسوی اردبیلی  -9

 -13آقای خزعلی  -12آقای محمدی گیالنی  -11

آقای جنتی  -15آقای امامی کاشانی  -14آقای یزدی 

 -18آقای آذری قمی  -17آقای مهدوی کنی  -16

آقای عبداهلل  -20آقای کروبی،  -19آقای توسلی 

نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای 

 مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت

و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس 

 .اندشورای اسالمی به انتخاب مجلس انتخاب شده

 :ی مسائل مورد بحثب( محدوده

ی تمرکز در مدیریت قوه -2رهبری  -1

تمرکز  -4ی قضاییه تمرکز در مدیریت قوه -3مجریه 

گانه در در مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه

تعداد نمایندگان مجلس  -5اشته باشند آن نظارت د

مجمع تشخیص مصلحت برای  -6شورای اسالمی 

حل معضالت نظام و مشورت رهبری به صورتی که 

راه بازنگری به  -7قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد 

تغییر نام مجلس شورای ملی به  -8قانون اساسی 

 .مجلس شورای اسالمی

 .است ج( مدت برای این کار حداکثر دو ماه

توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال 

 .اهلل و برکاتهوالسالم علیکم و رحمه .خواستارم

04/02/1368 



 

 

 
 

 5«اهلل الموسوی الخمینیروح

این شورا، پس از تشکیل، اصولی از قانون 

اساسی را مطابق منویات رهبر تغییر داده و آن را در 

پرسْی اما این همه .پرسی گذاشتبه همه 1368سال 

، 58غیرقانونی بود، زیرا بر اساس قانون اساسی سال 

بایست به تصویب دوسوم نمایندگان پرسی میهمه

 .رسید که نرسیدمجلس می

از جمله  .ساز بودی بازنگری مشکلاین نحوه

ای افراد این که مشخص نبود بر اساس چه ضابطه

ان ها معمَم بودند؟ چرا زنچرا اکثر آن .انتخاب شدند

های مذهبی در این شورا حضور نداشتند؟ چرا اقلیت

های حاضر نبودند؟ چرا نمایندگان اصناف، گروه

های مردمی غایب بودند؟ چرا سیاسی و تشکل

ی وظایف از پیش تعیین شده بود؟ چرا زمان تا حیطه

 این حد کوتاه بود؟

 قانون  از سوی دیگر، این هیأت و بالطبع

 شأن و مردمی اقتدار فاقد شدهبازنگری اساسی

 انتخاب مردم رأی به نه زیرا بودند، قانونی و تأسیسی

 اما .بود آنان آرای یکنندهمنعکس نه و بود شده

که، حتی بنا بر آن حکم، واجد اقتدار تقنینی آنطرفه

گذاری هم اعطا به این هیأت اختیار قانون .هم نبود

ب معین و نشده بود، بلکه صرفاً بنا بود در چارچو

 .شده عمل کندتعییناختیارات محدود و از پیش

ی بازنگری نافی روح در مجموع، این نحوه

زیرا نه فقط  .قانون اساسی و روح جمهوریت نظام بود

مردم در مقام قدرت مؤسس از آن غایب بودند، بلکه 

که این آنطرفه .ها هم حاضر نبودندآن« نمایندگان»

به قانون اساسی منضم  177اصل ی فراقانونی در رویه

اما انضمام این  .شد و صورت قانونی به خود گرفت

 .تر کردبهرهاصل، قانون اساسی را از شأنیت باز هم بی

وجود  58مطابق این اصل که در قانون اساسی سال 

 :نداشت

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی »

 .گیردمی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص 

جمهور مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس

موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای 

بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد 

رؤسای قوای -2اعضای شورای نگهبان،  -1 :نمایدمی

 اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت -3گانه، سه

پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری،  -4نظام، 

سه نفر از  -6ده نفر به انتخاب مقام رهبری،  -5
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ده نفر  -8ی قضاییه، سه نفر از قوه -7هیأت وزیران، 

سه نفر از  -9از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 

 .دانشگاهیان

ی کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را هشیو

مصوبات شورا پس از تأیید و  .کندقانون معین می

امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای 

کنندگان در عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت

ونهم در مورد رعایت ذیل اصل پنجاه .پرسی برسدهمه

 .الزم نیست« بازنگری در قانون اساسی»پرسی همه

ای بودن نظام و ابتنمحتوای اصول مربوط به اسالمی

ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی و کلیه

های ایمانی و اهداف جمهوری اسالمی ایران و پایه

بودن حکومت و والیت امر و امامت امت و جمهوری

ی امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و نیز اداره

 «.مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است

یل حذف این اصل، سوای ایرادی که به دل

مردم از فرایند تأسیسی به آن وارد است، باعث ایجاد 

تناقضی در قانون اساسی شده؛ موردی که طبعاً باعث 

زیرا در همین اصل ذکر  .شودتر آن میتنزل بیش

پرسی که بر اساس آن همه 59شده که رعایت اصل 

باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد، الزم 

 .نیست

ترین مشکل در بازبینی قانون درواقع، مهم

اساسی به صورت فعلی، سوای ایرادات حقوقی و 

تر اشاره شد، این بود که در آن ای که پیشسیاسی

مردمِ پیش از قانون اساسی نادیده گرفته شدند و در 

دهندگانی تقلیل داده شدند که بهترین حالت به رأی

ه کدرحالی .بناست روندهای حکمرانی را تأیید کنند

رو شبیه هیچپرسی آن بهنه قانون اساسی و نه همه

 .سایر انتخابات و دیگر فرایندهای انتخاباتی نیست

توان فقدان شأنیت قانون اساسی را امروز می

های قضایی نیز مشاهده در عدم ارجاع به آن در رویه

ها نه قانون اساسی بلکه قانون امروزه در دادگاه .کرد

تطبیق  .ت که محل ارجاع استمجازات اسالمی اس

قانون مجازات اسالمی خود ناسخ و ناقض قانون 

اساسی بوده است؛ بگذریم از این که بسیاری از 

 .اندبندهای آن نیز در تعارض آشکار با قانون اساسی

های حقوقی امروزه قانون اساسی نه در رویه

حتی اگر  .های قضاییارجاع است و نه در رویهقابل

ی خود به قانون ی دفاع از حقوق حقهکسی برا

اساسی ارجاع بدهد، بعید نیست که جرم خود را 



 

 

 
 

با این وصف، پرسش این است که چرا  .تر کندسنگین

اگر قرار است قانون  .قانون اساسی باید بازبینی شود

توان اساسی شأن تأسیسی داشته باشد، پس نمی

اگر قرار اما  .مردم را از فرایند بازبینی آن حذف کرد

چنان که امروز  -نیست شأن تأسیسی داشته باشد

 پس اساساً تغییر آن چه وجهی دارد؟ -چنین است

درواقع، گویی برای خود حاکمیت هم روشن 

است که قانون اساسی صرفاً ابزاری برای ایجاد ظاهر 

طبعاً برای  .های اقتدارگرا استبرای رویه نسبتاً موجه

ن اساسی واجد شأن یک بسیاری از مردم نیز قانو

سند تأسیسی، که بر اقتدار مردمی استوار باشد، 

شوند راحتی نقض میهمین که اصول آن به .نیست

و  31و  30و  29و  28و  27و  25)از جمله اصول 

 کامالً آن اصول از برخی و( دیگر اصول برخی و  32

 و تفسیر شده مراد اساسی قانون در چهآن برعکس

 دست آن در راحتیبه یا( 44 اصل) شوندمی اجرا

 از سند این که است آن گرنشان شود،می برده

 برخوردار است، اساسی قانون یالزمه که وجاهتی

 .اندهاری آن را حتی یک بار هم نخواندبسی .نیست

اهمیت است یا در حکم ها این سند یا بیبرای آن

ابزاری برای پیشبرد منافع صاحبان قدرت که 

تر از برند و آن را بیشزگاهی در آن دست میهرا

 .اندازندشأنیت می

به همین منوال، پیشنهاد تغییر نظام از 

جمهوری به پارلمانی نه تنها با قانون اساسی فعلی 

ی نمایندگان مجلس هم مغایر است، بلکه با وظیفه

 .که باید از قانون اساسی دفاع کنند، نیز مغایر است

ایندگان مجلس هم به لحاظ قانونی به تعبیر دیگر، نم

و هم به لحاظ عرفی در مقامی نیستند که بتوانند 

پیشنهاد تغییر قانون اساسی را بدهند و این کار با 

 .شان در تعارض استوظایف نمایندگی

عدم وجاهت قانون اساسی را نباید امری 

گر آن است که پاافتاده فرض کرد، بلکه نشانپیش

 .اندتر انکار شدهروز بیشروزبه مردم در مقام مؤسس

گیری این قدرت مؤسس بسیار ی شکلدرواقع، تجربه

 .فوریت طرد یا انکار شده استمقطعی بوده و به

گیری آن هم عمدتاً به قدرت مردمِی برآمده از شکل

( 57ها )مشخصاً انقالب مشروطه و انقالب انقالب

ناپذیر متکی بوده و عمدتاً، با اتکا بر نیروی مهار

چندی خود را در مقام قدرت ی انقالبی، یکواقعه

اما در ایران امروز مردم نه  .مؤسس تحمیل کرده است
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در مقام قدرت مؤسس شأنیتی دارند، نه در مقام 

 .دهندهرأی

  

 پساحاکمانه ی: جمهورگراییسیتأس

-رسمیتگرایی خواهان احیا و بهتأسیس

است که سایر  شناختن مردم در مقام قدرت مؤسسی

فرایندها اعم از تقنینی و قضایی و اجرایی از آن 

دهندگانی نیستند این مردم رأی .گیرندسرچشمه می

که در هر انتخابات دیگری بنا به مصالحی پای 

بلکه مردمی ماقبلِ  .شوندصندوق رأی حاضر می

 خالصه عبارت این در گرایی جوهر تأسیس .اندملت

 و هنجار هر بر مردم عینی موجودیت :شودمی

 .است مقدم قانونی

سیاست پساحاکمانه مشروطیت و جمهوریت 

بیند، بلکه این دو را در راستای را در تقابل با هم نمی

کند و، ضمن داشتن وجوه مشترک یکدیگر لحاظ می

 .ها استها، خواهان فراتررفتن از آنبا آن

گرایی یک سیاست مبتنی بر چیستی تأسیس

این تفکیک به هانا آرنت تعلق  .ای کیستی استبه ج

سیاسِت  6.گیرددارد که آن را از آگوستین وام می

مبتنی بر کیستی با سیاسِت مبتنی بر چیستی فرق 

پرسش از  .انجامددارد و به نتایج متفاوتی هم می

چیستی، هویت جمعی را سیال و در حالِ شدن تلقی 

و تغییر را در  دهدکند، به کنش جمعی راه میمی

اما سیاسِت  .داندپذیر میتعامل و طی فرایند امکان

مبتنی بر کیستی )هویت( به تاریخ و گذشته معطوف 

در سیاست حاکمانه، پرسش از کیستی بر  .است

بنابراین، هر نوع  .پرسش از چیستی اولویت دارد

چیستِی مای جمعی، در نهایت، به کیستِی ما بدل 

خواهی و که مشروطهااینچنین بهم .شودمی

خواهی از ابتدا تا تشکیل حکومت بر جمهوری

سیاستِ مبتنی بر چیستی استوارند، اما پس از 

 .فشارندتشکیل حکومت بر کیستی پای می

ها بدل جاست که مردم به ملت، امت، و جز آناین

 .شوندمی

گرایی از سویی و وجه مشترک میان تأسیس

خواهی از دیگر سو همان ریخواهی و جمهومشروطه

اما، برخالف آن  .کنش جمعیِ مبتنی بر چیستی است

 .جا هدْف تأسیس و ایجاد حاکمیت نیستدو، در این

جای هویت جمعی و این سیاست بر کنش جمعی به

ها استوار جای کیستی آننیز بر چیستی مردم به

در آن، کنشِ جمعیْ قدرت تأسیسی دارد، نه  .است



 

 

 
 

رو کنش جمعی ازاین .حتی حکم قانون حکم حاکم یا

گیری یک موجودیت مشروط و بنا نیست در شکل

معین به نام امت، ملت، تاریخ، حکومت یا حتی ازپیش

 .واره شودقانون مضمحل، مستحیل و شی

گرایی، هدْف تأسیس حکمرانی یا در تأسیس

تدوین یک سند به نام قانون اساسی نیست؛ 

ای شتابان پس از انقالب که در فرایندهچنانآن

شاهد  68و بدتر از آن در سال  57مشروطه و انقالب 

گراییْ رویکردی زیربنایی است که تأسیس .بودیم

-تر میفرایند تدوین قانون اساسی را از خود آن مهم

بخش حاکمیت خواهد مشروعیترو نمیازاین .داند

 گرایی، اصل بردر تأسیس .پیشین یا نوساخته باشد

ی فرایندی است که به قدرت تأسیسیِ مردم اجازه

دهد و امر تقنین و اجرا را به بروز و ظهور می

ای و مبتنی بر مشارکت تأملی، غیرشخصی، غیرفرقه

خواهد گرایی نمیتأسیس .داندکنش جمعی منوط می

حکمِ قانون و حاکمیت قانون را جایگزین حکم حاکم 

ی تأسیسی مردم و از ارادهکند، بلکه قانون را برآمده 

داند که قانون اساسی را قانون آن جمهوری می

گرایی نافی به تعبیر دیگر، تأسیس .کنداساسی می

ی حاکمانه از هر نوع است؛ معضلی که هم در رویه

قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی اول 

جمهوری اسالمی ایران وجود داشت و با تغییر آن در 

حکمرانی چه از نوع  .تر هم شدپررنگ 1368سال 

قانونی و چه غیرقانونی، چه از نوع حاکمیت قانون و 

چه غیرقانون، تفاوتی در ماهیت اقتدارآمیز آن ایجاد 

 .گذاردکند و معضل حاکمیت را الینحل باقی مینمی

گرایی نقد یک سنت دیرپای تاریخی در هدفِ تأسیس

است که عمدتاً بر ایجاد  تفکر و عمل سیاسی در ایران

هدف آن عبارت  .و حفظ اقتدار متمرکز بوده است

ی معیوب حکومت ـ هرج و کردن چرخهاست از باطل

 .مرج و فراتر رفتن از آن

گرایی ویژگی الهیاتی دارد، زیرا هدِف تأسیس

عرفی است که آن نفی حاکمیت به عنوان امری تمام

ایی را برای ایمان تر جالهیات را هم عرفی کرده و کم

 .ی الوهیت باقی گذاشته استترین نشانهمثابه اصلیبه

-یکی از اهداف این سیاست عبارت است از بازپس

-ی توسعهآوردن آن از سیطرهگیری الهیات و بیرون

گرایی نه رو هدف تأسیسازاین .طلبی میلِ حاکمانه

سکوالرکردن حاکمیت بلکه، برعکس، گشودن فضایی 

هایی است ها و حکومتایمان و نفی حکمرانیبرای 

 .اندکه به نام خدا بنا شده
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گرایی نه به همین منوال، هدف تأسیس

کردن بلکه محو کردن و نه جمهوریمشروطه

ها رساندن آنحداقلحکمرانی و سیاست حاکمانه و به

در این نوع سیاست، ارجاع دائمی به قدرت  .است

قاطعی به تعلیق قانون مؤسس مردم شاید در م

-بینجامد، اما خود یادآور آن است که قانون تأسیس

 .شدنی است

گرایی عمدتاً در به لحاظ عملی، تأسیس

گیری مجلس مؤسسانِ قانون اساسی نمود شکل

تالش  .ی چندانی نداردداشته است که در ایران سابقه

-برای ایجاد چنین نهادی امروزه ضروری به نظر می

تواند تأسیس و تدوین قانون ا این نهاد نمیام .رسد

بنابراین،  .اساسی را یک بار و برای همیشه تلقی کند

ی آن این خواهد بود در صورت تأسیس، چالش عمده

که از نمایندگی بپرهیزد و کنش تأسیسی مردم را به 

 .امری دائمی و عینی تبدیل کند

 :تر باشدرسد چالش دوم مهماما به نظر می

ی اول جذاب بنماید، سیاست مردمی در وهله شاید

-طور میبرای مثال، چه .اما خالی از مخاطره نیست

توان آن را از درغلتیدن به دام فاشیسم حفظ کرد؟ 

فریبی توان تأسیس را از افتادن به دام عوامطور میچه

ویژه با در نظر و فاشیسم حفظ کرد؟ این دغدغه به

-و فاشیستی در میان الیه گراگرفتن گرایشات توده

هایی از جامعه، به ویژه نخبگان سیاسی و فکری که 

ها گری و جز آنبر طبل نژادپرستی و جنگ و ایرانی

 .ی عمده استکوبند، یک مخاطرهمی

یکی از راهکارها برای مقابله با این روند  

بخشیدن به های مردمی و عینیتالبته احیای گروه

وگویی معطوف به قانون اساسی و تفرایند تأملی و گف

ی قوانین تمرین تدوین آن و نیز بحث و بررسی درباره

ها در تشکیل این گروه .اساسی فعلی و پیشین است

سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی، از جمله معلمان و 

های دینی و مذهبی و اقوام و کارگران و زنان و اقلیت

ی که در یک ها، به نحوهای سیاسی و جز آنگروه

ها وگوی اجتماعی با خود و با دیگر گروهفرایند گفت

تواند راهکاری مهم برای ممانعت درگیرشان کند، می

ای بر سیاست ی تمایالت و روندهای تودهاز غلبه

 .ویژه امر تأسیس و تدوین قانون اساسی باشدآینده به

ای با افراد ای حاصل جامعهفاشیسم و سیاست توده

آیند اما، شان به حساب نمیتکیزه است که تکاتم

دست، طرف خطاب ایدئولوژیک به عنوان یک کلِ یک

تواند حس کاذبی را این خطاب می .گیرندقرار می

شان پدید آورد که انگار به حساب آورده درون
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 ینظام اقتصاد حی، در تشر1917سالگرد انقالب اکتبر  نیصدمکیاست که به مناسبت  یامقاله گریحاضر، د یمقاله
و استاد  ست،یو اقتصاددان مارکس پردازهینظر ن،یکتیت للیمقاله ه یسندهی. نومیکنیپس از انقالب منتشر م یشورو

 یجنوب یقایدر افر 1937که در سال  ن،یکتیاست. ت یستیمطالعات مارکس یر رشتهدانشگاه گالسکو د یبازنشسته
کرد و در دانشگاه مسکو در  یزندگ یها در اتحاد شوروسال یداشته است. و یپرفرازوفرود یآمده، زندگ ایدنبه

 .کردیم سیتدررفت و در دانشگاه گالسکو  ایتانیبعداً به بر یکرد. و لیاقتصاد در مقطع دکترا تحص یرشته
به مناسبات  نیکتینگاه متفاوت ت یمنتشر شد حاو «کیتیکر» یهیدر نشر 1973بار در  نیمقاله که نخست نیا

بعدها در کتاب  نیکتیت ینظام اشاره شده بود. مقاله نیا یینها یزیمقاله به فرور نیاست. در ا یدر شورو یاقتصاد
کتاب صورت گرفته است. تنها  نیا یمتن آلمان یحاضر از رو یه( منتشر شده و ترجم2007) ندنیمارسل فان درل

است که فروغ اسدپور آن را « ساعت بدون کوک»آرتور با عنوان  سیکر یکتاب، مقاله نیاز ا ماندهیباق یمقاله
( منتشر شده که در 1392)نشر پژواک، تهران،  «هیو سرما دیجد کیالکتید»در کتاب  ترشیترجمه کرده و پ

 .است زبانانیس فارسدستر
انجام گرفت. مستقل از  یحاکم بر اتحاد شورو یدر مورد نظام اقتصاد یاریبس یهااز انقالب اکتبر، پژوهش بعد
 رسد،یکه به نظر م کیهر« احزاب برادر»و  یو آلبان نیچ ،یو ارتدوکس احزاب حاکم بر شورو  یرسم یهادگاهید

نکوهش نظام  ایو  شیدر ستا ییهادگاهیکشور متبوع، د کیمنافع ژئوپلت یبه بعد، برمبنا 1950 یکم از دههدست
اقتصاددانان مستقل و  یاز سو یگسترده و ارزشمند یهاپژوهش دادند،یسابق اشاعه م یشورو یاقتصاد
و  سمیالیو تشابه آن با سوس زیسابق و وجوه تما یدر شناخت نظام حاکم بر شورو شیدگراند یهاستیمارکس
با  ییمجموعه مقاله با هدف آشنا نیا یفارس یچارچوب، انتشار ترجمه نیصورت گرفته است. در هم یدارهیسرما

 شرویترجمه و ناصر پ یبرا یانجام شده است. از کاووس بهزاد پردازانهیو نظرگروه از اقتصاددانان  نیا یهادگاهید
 .میمقاالت سپاسگزار نیا شیرایو یبرا
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، 1937آوریل  27هشتاد سال پیش در 

آنتونیو گرامشی که ده سال آخر عمر خود را در 

 .ها سپری کرده بود، از دنیا رفتزندان فاشیست

های سیاسی گرامشی که بعدها به خاطر اثر آورده

فترهای زندان شناخته شدند، در طول اش در دنظری

جنگ جهانی اول آغاز شد، یعنی زمانی که او 

 .شناسی در دانشگاه تورین بوددانشجوی جوان زبان

حتی در آن هنگام، مقاالت گرامشی در مطبوعات 

سوسیالیستی نه تنها جنگ بلکه فرهنگ لیبرال، 

 .بردگرا و کاتولیک ایتالیا را هم زیر سؤال میملی

نگار عنوان روزنامه، گرامشی به1917غاز در آ

 IL ی محلی سوسیالیستی تورین به نامدر روزنامه

Grido del Popolo کرد و با )بانگ خلق( کار می

 .کاری داشتهم !(پیش به) !Avanti چاپ پیمونت  

ی روسیه، های پس از انقالب فوریهدر نخستین ماه

ندرت ا بههمچنان اخبار مربوط به انقالب در ایتالی

این اخبار عمدتاً به چاپ مقاالت  .شدیافت می

 .های خبری لندن و پاریس محدود بودندآژانس

پوشش خبری مربوط به روسیه در مقاالتی  آوانتی در

، نام مستعار واسیلی واسیلویچ «جونیور»با امضای 

ساچاملین، یک تبعیدی روس انقالبی و سوسیالیست 

 .گرفتجای می

، ( PSI) یالیست ایتالیارهبری حزب سوس

اتکا برای منظور فراهم کردن اطالعات قابلبه

های ایتالیا تلگرامی به اودینو مورگاری  سوسیالیست

نماینده که در الهه بود، زد و از او خواست تا به 

سفر  .پتروگراد برود و با انقالبیون تماس برقرار کند

در  .شتانجام نشد و مورگاری در ژوییه به ایتالیا بازگ

یادداشتی به قلم گرامشی در مورد ! آوانتی آوریل، 20

تالش نماینده برای سفر منتشر کرد و مورگاری را 

شور و شوق گرامشی در رابطه با  .نامید« سفیر سرخ»

گرامشی در آن موقع معتقد  .وقایع روسیه مشهود بود

ی کارگر ایتالیا برای ی طبقهبود که قدرت بالقوه

نگ ارتباط مستقیمی با قدرت مواجه شدن با ج

اندیشید که با انقالب در او می .پرولتاریای روسیه دارد

المللی به نحوی بنیادین روسیه، تمام مناسبات بین

 .تغییر خواهد کرد

ترین لحظات خود را جنگ جهانی سخت

شدت مردم گذاشت و بسیج نظامی بهسر میپشت

کا، اومبرتو آنجلو تاس .ایتالیا را تحت تأثیر قرار داد

تراچینی، و پالمیرو تولیاتی، دوستان و رفقای 

گرامشی، به جبهه فرا خوانده شده بودند ـ گرامشی 

 .اش معاف شده بودبه دلیل وضعیت متزلزل سالمتی

ی «جبهه»نگاری تبدیل به بدین نحو بود که روزنامه
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ی مربوط به مورگاری، از گرامشی در مقاله .وی شد

ون سوسیالیست روس مدافعانه نقل ی انقالبیبیانیه

آن را  سرا دال کوریره یکرد که در ایتالیا روزنامه

ها در اروپا منتشر کرده بود و از تمام دولت

شان را محکوم و فقط خواست که تهاجم نظامیمی

 .ها پیشه کنندی آلمانمانورهای دفاعی در برابر حمله

ی در ، موضع اکثریت عظیم«دفاع انقالبی»این موضع 

کنفرانس طرفداران شوراهای روسیه در ماه آوریل 

ی این کنفرانس را با نتیجهآوانتی چند روز بعد، .بود

 .ی جونیور منتشر کردترجمه

رسید، اما به موازاتی که اخبار تازه می

چه گرامشی شروع کرد به پروراندن تفسیر خود از آن

، گرامشی 1917در اواخر آوریل  .گذشتدر روسیه می

هایی در باب یادداشت»ای به نام مقاله خلق بانگ در

گرامشی برخالف اکثر  .منتشر کرد« انقالب روسیه

های آن زمان ـ که وقایع روسیه را سوسیالیست

کردند ـ ی دیگری تحلیل میعنوان انقالب فرانسهبه

کرد که به یاد می« کنشی پرولتری»ی از آن به مثابه

 .سوسیالیسم منجر خواهد شد

از نظر گرامشی، انقالب روسیه بسیار متفاوت 

« انقالب بورژوایی »از الگوی ژاکوبنی بود که یک 

گرامشی در تفسیر وقایع  .شدمحض تلقی می

 .ای سیاسی برای آینده رونمایی کردپتروگراد از برنامه

منظور پیشبرد جنبش و های روسی بهسوسیالیست

لگوی حرکت به سمت انقالبی کارگری باید از ا

جا با الگویی که در این -گسستندژاکوبنی کامالً می

مند خشونت و فعالیت فرهنگی اندک کاربرد نظام

 .شدشناخته می

سرعت ، گرامشی به1917های بعدی در ماه

چنین ها کرد، موضعی که همخود را متحد بلشویک

تر و های رادیکالگر هویت او در کنار جناحنشان

ژوییه،  28در  .ست ایتالیا بودضّدجنگ حزب سوسیالی

 «روسی هایماکسیمالیست »یگرامشی با مقاله

چه او سیاست حمایت کامل خود را از لنین و آن

سیاست  .نامید، اعالم کردمی« ماکسیمالیستی»

تداوم »ماکسیمالیستی از نظر گرامشی نمایانگر 

آهنگ انقالب و بنابراین خود انقالب انقالب، ضرب

ی محدود ایده»ها تجسد الیستماکسیم .«بود

بدون هرگونه تعهد نسبت به گذشته « سوسیالیسم

 .بودند

شود جلوی کرد که نمیگرامشی پافشاری می

 .انقالب را گرفت و باید بر جهان بورژوایی فائق آمد
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ترین خطر تمام ، بزرگخلق بانگ نگاربرای روزنامه

فت ویژه انقالب روسیه، بسط این دریاها، بهانقالب

 .است که فرآیند انقالب به سرحد خود رسیده

ها نیرویی علیه این انقطاع، و به همین ماکسیمالیست

 .بودند« ی منطقی فرآیند انقالبیآخرین حلقه»دلیل، 

در استدالل گرامشی، کل فرآیند انقالبی زنجیروار 

هم متصل و سوق یافته در جنبشی بود که در آن به

توانایی حرکت دادن ها ترینترین و مصممقوی

 .ها را داشتندترینترین و مبهوتضعیف

در پنجم اوت، هیأتی روسی از نمایندگان 

شوراها، ازجمله ژوزف گلدمبرگ و الکساندر 

دولت ایتالیا، که  .اسمیرنوف، وارد تورین شد

که دولت جدید امیدهایی نظامی داشت مبنی بر این

ی جازهروسیه به جنگ علیه آلمان خواهد پیوست، ا

های ایتالیایی پس سوسیالیست .این سفر را داده بود

از مالقات با هیأت روس، بهت خود را در مورد 

چنان در میان شوراهای روسیه رایج هایی که همایده

این  خلق بانگ اوت، سردبیر 11در  .بود، ابراز کردند

 :سؤال را مطرح کرد

شنویم نمایندگان شوراهای زمانی که ما می

در دفاع از تداوم جنگ تحت عنوان انقالب  روسیه

کنیم گویند، در مقابل مشتاقانه سؤال میسخن می

که آیا این به معنی پذیرش یا حتی آرزوی تداوم 

داری جنگ به منظور حفاظت از منافع تفوق سرمایه

 های پرولتری نیست؟روسیه علیه پیشرفت

عالوه بر این، مالقات نمایندگان شوراها 

های ی تبلیغ انقالب بود و سوسیالیستفرصتی برا

هیأت نمایندگی،  .ایتالیایی قدر این لحظه را دانستند

پس از عبور از رم، فلورانس، بولونیا و میالن به تورین 

، چهل هزار نفر در خلق یخانهدر جلوی .بازگشت

نخستین تظاهرات عمومی شهر پس از آغاز جنگ 

در  .ندجهانی اول به انقالب روسیه خوشامد گفت

بالکن خانه، جیاسینتو منوتتی سراتی، رهبر آن زمان 

جناح ماکسیمالیست درون حزب و مخالف سرسخت 

زمانی  .کردجنگ سخنرانی گلدمبرگ را ترجمه می

ها که نماینده صحبت کرد، سراتی گفت که روس

درنگ جنگ هستند و در پایان ی بیخواستار خاتمه

که « ب ایتالیا!باد انقالزنده»فریاد زد « ترجمه»

باد انقالب زنده»جمعیت پاسخ آن را با خروش 

 .دادند« باد لنین!روسیه! زنده

آیی با نمایندگان روس گرامشی این گردهم

گزارش  خلق بانگ ی انقالب را مشتاقانه دردرباره
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نمایش راستین »ی از نظر او، تظاهرات صحنه .کرد

ا نیروهای پرولتری و سوسیالیست در همبستگی ب

چند روز بعد، این نمایش  .بود« ی انقالبیروسیه

 .های تورین را تسخیر کردبار دیگر خیابانیک

ی ی بحران عرضهاوت، در نتیجه 22در صبح 

طوالنی ناشی از جنگ، دیگر نانی در تورین باقی 

های شهر از کار دست ظهر کارگران در کارخانه .نماند

ی که تقریباً بعدازظهر، در حال 5در ساعت  .کشیدند

ها کار را تعطیل کرده بودند، جمعیت تمام کارخانه

ها و شروع به راهپیمایی در شهر و غارت نانوایی

کس شورشی خودانگیخته، که هیچ .انبارهای کاال کرد

فراخوانی برایش نداده بود، در شهر گسترش یافت و 

ی نان جنبش را بازگردانی عرضه .آن را به زانو درآورد

سرعت خصلت سیاسی به کرد، جنبشی که بهمتوقف ن

 .خود گرفت

بعدازظهر روز بعد، قدرت در شهر به ارتش 

واگذار شد که کنترل مرکز تورین را در دست گرفته 

های شهر تداوم غارت و ساخت سنگر در حومه .بود

در بورگو سان پائولو، دژی سوسیالیستی،  .داشت

دند و به معترضان کلیسای سان برناردینو را غارت کر

 .پلیس رو به جمعیت آتش گشود .آتش کشیدند

صبح آن روز،  .اوت تشدید شد 24برخوردها در 

معترضان تالش کردند به مرکز شهر برسند اما موفق 

چند ساعت بعد، با ارتشی مواجه شدند که با  .نشدند

در  .کردهای زرهی تیراندازی میتیربار و ماشین

کشته و بیش  24بر  نهایت، حاصل این ویرانگری بالغ

قرار بود صبح روز بعد شورش  .زندانی شد 1500از 

گاه دوجین از رهبران آن .تداوم یابد اما بدون سنگرها

شورش خودانگیخته به  .گیر شدندسوسیالیست دست

طی این روزها انتشار  خلق بانگ.پایان خود رسید

این روزنامه در یکم سپتامبر فعالیت خود را از  .نیافت

رفت، اینک تحت نظر گرامشی که جانشین سر گ

گیرشده، ماریا جیودیس، رهبر سوسیالیست دست

ی انتشار هیچ گونه سانسور دولتی اجازه .شده بود

گاه از گرامشی آن .دادارجاعی به شورش را نمی

 :فرصت استفاده کرد تا ارجاع کوتاهی به لنین دهد

اً گر تلفات تاریخی اما لنین یقینکرنسکی نمایان»

ی ما با گر صیرورت سوسیالیستی است و همهنشان

این ارجاعی به « .مان همراه اوییمتمام اشتیاق

روزهای ماه ژوییه در روسیه و آزار و اذیت سیاسی 

ها بود که متعاقباً رخ داد و لنین را مجبور بلشویک

 .کرد تا در فنالند پناه بگیرد
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 چند روز بعد، در پانزدهم سپتامبر، زمانی که

سربازان تحت امر ژنرال الور کورنیلوف به سمت 

پتروگراد حرکت کردند تا نظم را در برابر انقالب احیا 

انقالبی »بار دیگر اشاره کرد به آن کنند، گرامشی یک

سپتامبر،  29و در  .«ها روی داده بودکه در وجدان

محرک وجدان، و زنگ خطر »لنین باز هم به عنوان 

اطالعاتی که در  .لقب گرفت« های ناهشیاربرای روح

های اتکا نبود و ترجمهچنان قابلایتالیا موجود بود هم

در این زمان  .کردسانسورشان می! آوانتی جونیور در

چنان ویکتور چرنف، انقالبی گرامشی هم

ی عمل انسانی که برنامه»سوسیالیست، را به عنوان 

ای که کامالً سوسیالیستی است مشخصی دارد، برنامه

کند و از جانب بورژوازی کاری نمیو با بورژوازی هم

شود، چرا که نافی اصل مالکیت هم پذیرفته نمی

که دست آخر شروع خصوصی است، بدین خاطر 

 .گرفتدر نظر می« انقالب اجتماعی است

در این اثنا، بحران سیاسی در ایتالیا تداوم 

که ارتش ایتالیا در نبرد کاپورتو در پس از آن .داشت

نوامبر شکست خورد، جناح سوسیالیستی  12

پارلمان، به رهبری فیلیپو توراتی و کلودیو تروز، 

ت و هوادار دفاع از گرایانه گرفموضعی آشکارا ملی

های قبل سال« طرفیبی»شد و خود را از « ملت»

، توراتی اجتماعی نقد یدر صفحات روزنامه .جدا کرد

ای منتشر کردند که بر نیاز به پرولتاریا و تروز مقاله

 .ورزیدبرای دفاع از کشور در زمان خطراصرار می

سرسخت حزب نیز، از سوی -جناح انقالبی

رای مواجهه با وضعیت جدید سازمان دیگر، خود را ب

آیی در نوامبر، رهبران این جناح برای گردهم .داد

مخفی در فلورانس فراخوان دادند تا به بحث در مورد 

گرامشی که تازه  .بپردازند« گیری آتی حزب ماجهت»

نقشی مهم در بخش تورین حزب را بر عهده گرفتهه 

 .کت کردآیی شربود، در نقش یک نماینده در گردهم

در این نشست، گرامشی خود را با کسانی مثل آمادئو 

بوردیگا متحد کرد که باور به ضرورت عمل 

جویانه داشتند، در حالی که سراتی و دیگران ستیزه

 .ی گذشته بودندطرفانههای بیهوادار حفظ تاکتیک

نشست با تأیید مجدد اصول انترناسیونالیسم انقالبی و 

یان رسید اما بدون هرگونه مخالفت با جنگ به پا

 .چه باید کردراهنمای عملی برای آن

گرامشی وقایع ماه اوت در تورین را در پرتو 

انقالب روسیه تفسیر کرد و درست پس از بازگشت از 

 .نشست، متقاعد شد که این لحظه مستلزم عمل است

های تسخیر بینی و با طنینگرامشی که با این خوش
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ها جان گرفته بود، بلشویک قدرت در روسیه به دست

نوشت  را «سرمایه انقالب علیه»ی در دسامبر مقاله

انقالب بلشویکی یقیناً تداوم » :که در آن اعالم کرد

 «.انقالب سراسری مردم روسیه بود

که مانع رکود های لنین پس از آنپارتیزان

انقالب شدند، در جایگاهی به قدرت رسیدند تا 

َاشکالی »یان نهند و را بن« دیکتاتوری خود»

سوسیالیستی را بسط دهند که انقالب در نهایت باید 

ی هماهنگ خود با آن مطابقت به منظور تداوم توسعه

دیدگاه مشخصی در باب  1917گرامشی در  .«کند

های سیاسی در میان انقالبیون روس تمام تفاوت

ی های او دربارهی اندیشهعالوه بر این، هسته .نداشت

که سوسیالیستی فرضی کلی بود مبنی بر اینانقالب 

« بدون برخوردهای خشن»انقالب جنبشی مداوم 

 .خواهد بود

ها با نیروی فرهنگی آشنا و انقالب بلشویک

ها بود تا بیشتر مبتنی بر ایدئولوژی»ناپذیرش مقاومت

توان خوانشی به همین دلیل، نمی« .هابر واقعیت

 .الب داشتاز انق« های مارکسبرحسب نوشته»

 سرمایه گرامشی چنین ادامه داد که در روسیه، کتاب

گرامشی  .«کتاب بورژوازی بود، نه پرولتاریا»

داد که در آن مارکس ارجاع می 1867 یمقدمه به

تر داری افزونی سرمایههایی با توسعهمعتقد بود ملت

مراحل »تری دارند مسیر ی کمهایی که توسعهبه ملت

 .دهند که گریزناپذیرندرا نشان میپیشرفت « طبیعی

ها خوانشی از بر مبنای این متن، منشویک

بندی کرده بودند تحوالت اجتماعی در روسیه صورت

گیری یک بورژوازی و تشکیل که مؤید نیاز به شکل

یافته بود پیش از ی صنعتی کامالً توسعهیک جامعه

ی اما، به گفته .پذیر شودکه سوسیالیسم امکانآن

صراحت رامشی، انقالبیون تحت رهبری لنین، بهگ

که ، یعنی، در عین آن«مارکسیست نیستند»

کنند، مارکس را نفی نمی« ماندگاری دروناندیشه»

و آن را به « اندسرمایههاینافی بعضی از عبارت»اما 

ی بیرونی ناچیز که سرشار از آموزه»عنوان 

 .پذیرندنمی« اندیشانه و مسلّم استهای جزمعبارت

بینی مارکس از ی گرامشی، پیشبه گفته

ارائه شد، برای  سرمایه داری که دری سرمایهتوسعه

ها ی عادی صحیح است که در آنهای توسعهوضعیت

از طریق « جمعی مردمیی دستهاراده»گیری شکل

حاصل « ای بلندباال از تجارب طبقاتیمجموعه»

ندی را به شکل محال، جنگ این زماناینبا .شودمی
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ناپذیری تسریع کرده بود و کارگران روسیه بینیپیش

شدت این تأثیرات را تجربه کرده ظرف سه سال به

ی باالی زندگی، گرسنگی، مرگ ناشی هزینه» :بودند

ها تواند به سراغ همه برود، دهاز گرسنگی که می

، [در برابر این] .کندجا نابود میمیلیون نفر را یک

نخست به صورت مکانیکی و سپس به شکل  هااراده

 .«معنوی پس از انقالب نخست، متحد شدند

ی این تبلیغات سوسیالیستی منبع تغذیه

این اراده به کارگران  .ی مردمی جمعی بوداراده

داد تا، در وضعیتی استثنایی، کل روسیه اجازه می

کارگران  .تاریخ پرولتاریا را در یک آن زندگی کنند

بندهای »پیشینیان خود را برای رهایی از های تالش

وجدانی »سرعت دادند و بهتشخیص می« بندگی

دادند که در حال تبدیل به را گسترش می« نوین

عالوه بر این،  .بود« شاهد حی و حاضر جهان آینده»

پرولتاریای روسیه که زمانی به این آگاهی دست یافته 

هایی المللی در کشوربود که سرمایه در سطح بین

توانست یافته است، میمثل انگلستان کامالً توسعه

سرعت به بلوغ اقتصادی خود، شرطی ضروری برای به

در  خلق بانگ سردبیر جوان.گرایی، دست یابدجمع

چنان شناخت کمی از که همبه رغم آن 1917

های بلشویکی داشت به طور طبیعی به فرمول اندیشه

گرامشی در  .ه بودانقالب مداوم تروتسکی متمایل شد

ی احیای انقالب ها تجسم برنامهلنین و بلشویک

خواست در ایتالیا انقالبی که او می .دیدپیوسته را می

بیست سال بعد، گرامشی به عنوان .نیز تحقق یابد

چنین نگاه  .زندانی فاشیسم ایتالیایی از دنیا رفت

تواند ما را به این باور برساند ای میمعطوف به گذشته

که این سرنوشت تراژیک گرامشی را به تردید در 

یا  .دید رهنمون شدامیدهای عظیمی که در اکتبر می

توانست تمرینی او می زندان دفترهای کهحتی این

تر یا ، اَشکال معتدل«هایی جدیدراه»برای یافتن 

چنین .داری باشندتر مبارزه علیه سرمایهتوافقی

های زندان ر نوشتهگرامشی د .تسلیمی هرگز رخ نداد

ی سیاست را مطرح کرد که در ای دربارهخود، نظریه

آن زور و رضایت از یکدیگر مجزا نیستند و دولت به 

ی نیروها تنیدهآمد تاریخی فرآیندهای درهمعنوان پی

ندرت شرایط شود، فرآیندهایی که بهتلقی می

 .کنندهای فرودست فراهم میسودمندی برای گروه

های ضرورت تجهیز مبارزه در تمام عرصه گرامشی از

سازی هژمونیک و زندگی و نیز پیرامون خطرات هم

او توجه خاصی به  .سیاسی نوشت« گراییتحول»

روشنفکران در زندگی  -بار تقریباً همواره زیان -نقش 

عامه و اهمیت گسترش مارکسیسم به عنوان 
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، روایناز.ی کنش داشتفلسفه -«نقصبی»بینی جهان

چیز در طول سالیان زندان حاکی از این نیست هیچ

که گرامشی از انقالب روسیه به عنوان مرجعی 

ی کارگر گرا و تاریخی برای رهایی طبقهعمل

انقالب روسیه در ذهن و قلب  .نظر کرده باشدصرف

 .زنده بود 1937گرامشی تا زمان مرگش در آوریل 
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در سرتاسر جهان برگزار  یمتعدد یهاکنفرانس ه،یروس 1917سالگرد انقالب اکتبر  نیصدمکیمناسبت امسال، به
 ی. ترجمهمیخوانیدر پکن و مسکو را م یالمللنیاز دو کنفرانس مهم ب یحاضر، گزارش مختصر ادداشتیشد. در 

 منتشر خواهد شد. یاسیاقتصاد س نقددر  ندهیآ یهاها در هفتهکنفرانس نیرهنما در ا دیسع یمقاله
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و  تیواقع خ،یتار یالمللنیب ومیسمپوز» .1

 پکن ،«سمیالیسوس یندهیآ

مناسبت صدمین سالگرد انقالب اکتبر به

« ی عالی مارکسیسممدرسه»، و به دعوت 1917

 ۲017اکتبر  ۲۲تا  ۲1دانشگاه پکن از تاریخ 

 .المللی در شهر پکن برگزار شدکنفرانسی بین

 در دانشگاهی گان عمدتاً پژوهشگران شددعوت

 فلسفه، شناسی،جامعه سیاسی، اقتصاد هایرشته

 چند سردبیران نیز و شناسی،چین شناسی،روسیه

 ازجمله مختلف کشورهای از مارکسیستی ینشریه

ستان، امریکا، کانادا، اتریش، هند، انگل ایتالیا، روسیه،

در مجموع  .آلمان، مجارستان، تایوان، و چین بودند

درپی و عمومی های مختلف که همگی پیدر جلسه

های مختلف انقالب اکتبر و مقاله جنبه 44بودند، در 

العاده مهم آن بر تحوالت روسیه، نقش و تأثیر فوق

 .چین و جهان مورد بررسی قرار گرفت

ها که همزمان به سخنرانیمقاالت و 

شدند های چینی و انگلیسی ترجمه میزبان

کرد، ازجمله های گوناگونی را تحلیل میعرصه

لنین و »، «جهان چند قطبی و انقالب روسیه»

، «احیای کمونیسم»، «ماندهمدرنیزاسیون جوامع عقب

هوش مصنوعی و تأثیر آن بر »، «مذهب و انقالب»

و نفی یک  شدن آموزشتجاری»، «ی آیندهجامعه

های انقالب اکتبر کاربرد درس»، «اصل انقالب اکتبر

جهش انقالبی و واماندگی »، «در شرایط غیر انقالبی

 و« از انقالب سوسیالیستی تا تحول بازار»، «فرهنگی

... 

های درس»ی من تحت عنوان مقاله

های روسیه، آلمان، های دوم: بازخوانی انقالبانقالب

زودی ی فارسی آن به)که ترجمه« تنامچین و وی

تر منتشر خواهد شد( در این کنفرانس با تأکید بیش

 .بر انقالب چین ارائه شد

 1ی دیوید لِیبمَن،ترین مقاالت، مقالهاز جالب

ساینس اند »استاد دانشگاه نیویورک و سردبیر 

ی علمی مارکسیستی ترین نشریهقدیمی ۲،«سوسایتی

صد سالگی »ود که تحت نام به زبان انگلیسی، ب

ارائه شد )و به « انقالب روس و تعابیر گوناگون از آن

، «شَفقِ عصر جدید»چهار دسته تعبیر اشاره کرد: 

)بهشت تخیلی روی زمین، برگرفته از  3«شانگری ال»

ی جیمز هیلتون(، کتاب افق گمشده نوشته

)ماه دستگیری روبسپیر در انقالب  4«ترمیدور»

گرد از آرمان انقالب است(، و انگر عقبفرانسه که بی
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های پاشیده شده دوباره )بذر« بازگشتی بیلحظه»

تئوری »ی جالب دیگر مقاله .جوانه خواهد زد(

بود که هیکو  5«ی سوسیالیستیِ پروبراژینسکیتوسعه

شناس ژورنالیست و فعال سیاسی چین 6برنارد کو،

افقی با که شخصاً توبا آن .اهل انگلیس، ارائه کرد

ی گیری او و پذیرش بی چون و چرایِ نظریهنتیجه

 7نداشتم،  ی بوخارینپروبراژینسکی در مقابل نظریه

 یاولیه انباشت» ینظریه از وی یاستفاده ینحوه

 تحوالت تحلیل در دولتی مالکیت و «سوسیالیستی

ی مقاله دیگر .بود توجهجالب بسیار چین اقتصادی

استاد فلسفه دانشگاه  8پینگ، ی هیارزشمند، مقاله

ُرزا لوگزامبورگ و دیالکتیِک »ووهان )تحت عنوان 

ی ضرورت توجه بود که درباره«( دموکراسی انقالبی

ی آندرِا مقاله .ها بودبه نقد لوکزامبورگ از بلشویک

)بررسی  10«مارکس وِنتونو»ی سردبیر نشریه 9کِتونه،

ب اکتبر در انقال»مارکسی در ایتالیا(، تحت عنوان 

کتونه  .نیز بسیار جلب توجه کرد« یک منظر تاریخی

ها در متحول ساختن با مرور مشکالتی که بلشویک

ی روسیه داشتند، با اشاره به ماندهی عقبجامعه

گرامشی ازجمله مطرح کرد که بدون ساختن انسانِ 

 .ی سوسیالیسم، سوسیالیسم عملی نخواهد بودآماده

استاد  11دیگر از آنِ جوزف باومی بسیار مهم )مقاله

سوی تحول به»ی دانشگاه وین، در زمینه

بود که « اکوسوسیالیسم در شرایط تغیرات اقلیمی

کرد که استثمار تنها محدود به درستی اشاره میبه

انسان نیست و استثمار طبیعت را نیز باید جدی 

 (.گرفت

مقاله و سخنرانی نیز به  1۲در مجموع 

اختصاص یافته بود که از آکادمی علوم استادان چینی 

اجتماعی چین و از چند دانشگاه مختلف این کشور، و 

چندین مقاله به مفهوم  .عمدتًا از دانشگاه پکن، بودند

 که پرداختند،  «سوسیالیسم با ویژگی چینی»

 و اقتصادی تحوالت یکنندهتوجیه و دهندهتوضیح

و  ی هشتاد،از زمان اصالحات دهه چین سیاسی

 .بود« شی جین پینگ»ویژه تحت رهبر امروزیِ به

ها در این زمینه، دقیقاً ویژگی رغم تعدد مقالهبه

ی که همهجالب آن .سوسیالیسم چینی روشن نشد

های مختلف، به ها با آوردن نام رهبر با غلظتآن

تر جالب .دادندهای خود بُعد تبلیغاتی میصحبت

جز یک خبری نبود، و بهکه از مائو و مائوئیسم هم آن

 نظام همگی .نکرد او به ایاشاره کسی سخنران 

 به گذار حال در یا و سوسیالیستی یا را چین کنونی

 کهاین ذکر با هاآن از یکی .دانستندمی سوسیالیسم

 زمانی و هستیم سوسیالیسم یاولیه مراحل در ما
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ه سوسیالیسم برسیم، ادعا ب که است پیش در طوالنی

ی ی کارگر هم اکنون سرور جامعهد که طبقهکرمی

ی لطیِف یک اقتصاددان مارکسیسِت نکته !چین است

رفقای »اش، که جوان روس در پایان سخنرانی

را چندان خوشحال نکرد، این بود که آیا این « چینی

« سوسیالیسم با ویژگی چینی»نظم حاکم بر چین 

 ؟«داری با ویژگی چینیسرمایه»است یا 

ی کنونی نیست که تحلیل جامعه تردیدی

برخالف روسیه که در حال  .چین بسیار پیچیده است

ی مدنی آن سوسیالیسم حاضر دولت و اکثریت جامعه

طور اند، در چین دولت بهرا بوسیده و کنار گذاشته

 که ادعا این با کندمی اشاره سوسیالیسم به مکرر 

پیچیدگی  .یر در حرکت استمس آن در نظام

ی چین از این روست که از یک طرف جامعه

ی کارگر همراه با یک نظام شدیدترین استثمار طبقه

ی گر، و از سوی دیگر توسعهپلیسی سرکوب

 .انگیز اقتصادی و اجتماعی در جریان استشگفت

آور است که کشوری با حدود یک میلیارد و حیرت

ی اخیر شاخص چهارصد میلیون نفر ظرف سه دهه

امید زندگی در  .ا به دو برابر برساندامید زندگی ر

)این  .و نیم است سال 75چین هم اکنون بیش از 

سال  71تر ایران رقم برای کشور ثروتمند و کوچک

پکن،  .درصد است 96میزان باسوادی بیش از  .است(

میلیون نفر جمعیت، وضعیتی مشابه  ۲۲شهری با 

این  یک کشور اروپایی یا امریکای شمالی را دارد، با

تر و مجهزتر است، و تر، امنتفاوت که تمیزتر، منظم

 .تر استمیلیون از آن هم پیشرفته ۲4شانگهای با 

ای است که ده سال سرعت رشد اقتصادی به گونه

پیش سهم تولید نا خالص ملی چین در تولید 

ناخالص جهانی کمی بیش از چهار درصد بود، و این 

صد رسید، و طبق در 14سال به بیش از رقم ظرف ده

این رقم  ۲0۲0ی فعلی قرار است که در سال برنامه

ها به تحوالت بنیانی در در برنامه .دو برابر شود

از  .شوداشاره می( ۲049صدمین سال انقالب چین )

لص ملی بر مبنای برابری قدرت نظر معیار تولید ناخا

چین هم اکنون کشور اول جهان و از ( PPP) 1۲دخری

تردیدی نیست که نظام چین  .جلوتر استامریکا هم 

های داری خشن است، اما ویژگییک نظام سرمایه

 .سازدخاصی دارد که تحلیل ظرایف آن را مشکل می

در جوار کنفرانس پکن یکی از دوستان 

وِن تی »اتریشی ترتیبی داده بود که تعدادی از ما با 

ترین اقتصاددانان چین مالقاتی یکی از مهم 13«جون

در بحثی که در مورد ماهیت  .شته باشیمدا

ی داری چین درگرفته بود وی به چند نکتهسرمایه
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ی درصد سرمایه 70که از جمله آن .جالب اشاره کرد

بانکی چین متعلق به دولت است و بر مابقی آن نیز 

درصد  70بیش از  .تواند اعمال کنترل کنددولت می

 بسیاری و  ی صنعتی، و کل صنایع استراتژیکسرمایه

 .است دولت کنترل و مالکیت در هازیرساخت از

 در و دولت، به متعلق نیز چین هایزمین صددرصد

 نظارت با دهقانی هایسازمان کنترل تحت روستاها

 بازار مکانیسم که کردمی اشاره وی .است دولت

ولتی نیز د داریسرمایه مفهوم .دارد ثانوی جایگاه

از او در مورد  من .مسأله نیستدقیق و بی

میلیاردرهای چینی پرسیدم که جواب درستی 

 .نداشت

دنبال سخنرانی من در این کنفرانس، به

چه که من در کسی سؤال کرد که آیا مدل چین با آن

داری طرح ی ضروری گذار از سرمایهمورد مرحله

خوانی دارد؟ پاسخ من این بود که بخشی کنم هممی

ی رشد اقتصادی، ر پایهاز مدل مورد نظر من بر چها

محیطی، و دموکراسی عدالت اجتماعی، تعادل زیست

چه که در حال حاضر در سیاسی استوار است، و آن

شکل چین شاهدیم این است که بُعد اول را به

انگیزی به پیش برده و در ُبعد دوم هم اعجاب

وجه  هیچهایی داشته، اما در مورد ُبعد سوم بهموفقیت

نداشته، و تکلیف ُبعد چهارم هم که  وضع درخشانی

در چین  .روشن است، و از دموکراسی خبری نیست

کنفرانس  .ترین مسائل استآلودگی هوا یکی از بغرنج

ی حزب کمونیست چین مورد بحث با برگزاری کنگره

همزمان بود، و به همین دلیل، تمام واحدهای صنعتی 

 لودگیآ زشتی  اطراف پکن را تعطیل کرده بودند تا

 .کنند پنهان شهر سطح در را هوا

ی میزبان، اما چند نکته در مورد مؤسسه

انستیتو تکنولوژی » .«ی عالی مارکسیسممدرسه»

که قبالً آکادمی علوم طبیعی یِنان بوده، در « پکن

ی بخش تدریس و پژوهش نظریه» ۲009سال 

 ۲014را ایجاد کرد که بعداً در سال « مارکسیستی

 .تغییر داد« ی عالی مارکسیسممدرسه»ه نام خود را ب

ی مارکسیسم و هدف آن تدریس و پژوهش در زمینه

با روی کار آمدن  .تربیت مدرسان این رشته است

تری به دستور حزب توجه بیش« شی جین پینگ»

تر اکنون در بیشبه این مؤسسه شده و هم

 .ای ایجاد شده استهای چین چنین مؤسسهدانشگاه

های تحصیلی در این اکنون دورهپکن هم در دانشگاه

رشته در سطوح فوق لیسانس و دکترا است و گویا از 

سال دیگر در سطح لیسانس هم دانشجو خواهند 

های بسیار کنجکاو بودم بدانم که چه پروژه .پذیرفت
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به  .ی مارکسیسم در جریان استپژوهشی در زمینه

به ها این مؤسسه« پژوهشی»که نقش رسد نظر می

طور انتخابی محدود هم بهمرور آثار کالسیک شاید آن

قبالً در دوران مائو هم در مؤسسات آموزشی  .باشد

هایی برای تدریس و ترویج ایدئولوژی برنامه

مارکسیسم ـ لنینیسم ـ مائوئیسم به وجود آمده بود، 

انقالب »و بعد از آن در « جهش بزرگ»اما در دوران 

« اصالح فکری»یاسی بر جای آموزش سبه« فرهنگی

تأکید شد و مؤسسات مربوطه تعطیل و استادان 

که در چین استقالل دانشگاهی با آن .اخراج شدند

رسد که در مقایسه نظر مینظیر غرب وجود ندارد، به

 عمل آزادی حدودی تا ها با گذشته، دانشگاه

ر که دانشگاه پکن ام همین .باشند داشته تریبیش

ی مارکس، و امسال چنین کنگره سال گذشته اولین

المللی را با دعوت از افرادی با نظرهای کنفرانس بین

سال دیگر  .مختلف برگزار کرد، بیانگر یک تغییر است

ی مارکسیسم به نیز در تدارک برگزاری کنگره

 .اندسالگی تولد مارکس ۲00مناسبت 

در مجموع، کنفرانس پکن در بزرگداشت 

که ی بسیار باارزش بود، و با آنانقالب اکتبر، کنفرانس

فرصت زیادی برای بحث و پرسش و پاسخ نبود، نکات 

 .آموختنی بسیار داشت

 

 «ندهیانقالب اکتبر و آ»مسکو:  یهاکنفرانس. ۲

، به دعوت ۲017از تاریخ دوم تا پنجم نوامبر 

انستیتو اقتصاد آکادمی علوم روسیه، دانشگاه مالی و 

وگزامبورگ، و انجمن جهانی حقوقی مسکو، بنیاد رُزا ل

هم اقتصاد سیاسی، همزمان سه کنفرانس مرتبط به

مناسبت بزرگداشت صدمین سال انقالب در مسکو به

ی بسیار بزرگی بود که این مجموعه .اکتبر برگزار شد

کشور جهان در جلسات  19نفر از  300حدود 

 .مختلف آن سخنرانی کردند

انقالب؛ درک تاریخی »ترین کنفرانس بزرگ

مقاله و سخنرانی در  143 بود که طی آن « و فلسفی

شد، ها همزمان برگزار میجلسه که بخشی از آن 30

ی جلسات این کنفرانس عبارت از جمله .ارائه گردید

، «شناسی انقالبشناسی و هستیروش»بودند از 
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بعاد ا»، «اخالقیات انقالب و آگاهی انقالبی»

میراث اکتبر کبیر، »، «ی نوینمحیطی جامعهزیست

انقالب؛ »، «انقالب و مدرنیته»، «هاوگوی نسلگفت

 .«بستر و اهمیت جهانی انقالب»، و «نظریه و عمل

ای های چندگانهها جلسههریک از این موضوع

داشتند، از جمله آخری که گردانندگی یکی از 

ی بررسی هی من بود و مقالجلسات آن به عهده

ها را نیز با تأکید بر انقالب روسیه ارائه تطبیقی انقالب

خاطر تعداد زیاد جلسات همزمان و متأسفانه به .کردم

مقاالت، زمان کوتاهی برای طرح مباحث و پرسش و 

  حدود نیمی از جلسات نیز به زبان روسی .پاسخ بود

 هامقاله از تعدادی .نداشتند همزمان یترجمه و بودند

های احساسی و عاطفی بودند تا یک تر انشاهم بیش

چه را که ها نیز هر آنای از سخنرانپاره .تحلیل جدی

در انقالب و بعد از آن روی داده بود بی هیچ 

کردند، گویی تاریخ رسمی وکاستی توجیه میکم

 .کردندحزب را روخوانی می

ها تحت عنوان ترین سخنرانییکی از جنجالی

بار فرض فاجعهارکس و لنین و پنج پیشخطاهای م»

بود که یک « که به سقوط نظام شوروی انجامید

هم اقتصاددان ارشد روس ارائه کرد و عمالً جلسه را به

کردند و حاضران مرتبًا سخنرانی او را قطع می .ریخت

ها را چون مترجمان از اتاقک خود صدای آن

های مانتوانستند ترجمه کنند و مهشنیدند، نمینمی

باالخره نفهمیدیم که  .خارجی سردرگم مانده بودند

سرانجام هم یکی از  .کدام بودند« پنج خطا»این 

حضار، که بعداً متوجه شدیم عضو فعالِ حزب 

کمونیست سیبری است، میکروفن را از دست 

 !ای کردسخنران گرفت و خود سخنرانی طوالنی

 1917انقالب »های بسیار جالب، از سخنرانی

بود که یک استاد روس، « های آن در تاریخو بدیل

در بخش پرسش  .عرضه کرد 14آلکسی استانیسالویچ

تفصیل تأکید کرد که انقالب و پاسخ، سمیر امین به

پاسخ من این بود که بدون  .اکتبر هیچ بدیلی نداشت

توانیم چنین ی مشخص به مقطع تاریخی نمیاشاره

از ماه ژوییه به بعد ه ک ادعایی کنیم، و اشاره کردم 

 کودتای یک قطعاً کردند،نمی اقدام هابلشویک اگر 

 یفاجعه و گرفتمی دست در را قدرت راستی دست

 دنبال به مترقی نیروهای و انقالب برای عظیمی

 آغاز همان از که کنیم ادعا توانیمنمی اما .داشت

 .داشتنمی وجود دیگری بدیل هیچ فوریه انقالب

ها، اند که اتحاد عمل بلشویکدنمی کسهیچ

های چپ، و .آر .های انترناسیونالیست، اسمنشویک
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ها چه ای لیبرالرو، و پارههای میانهحتی منشویک

 .توانست داشته باشدنتایجی می

سخنرانی جالب دیگر از آن یک مارکسیست 

بود که دو سیاست  15جوان برزیلی، ِربِکا فرویتاس

ها بر بوخارین و تأثیرات آناقتصادی پروبراژینسکی و 

از دیگر  .مسیر تحول شوروی را مورد بحث قرار داد

استاد  16ی دیوید لِین،های مهم، مقالهمقاله

شناسی دانشگاه کمبریج بود که سیر تحوالت روسیه

ی تزاری، دوران شوروی، و توزیع درآمد در روسیه

 توجه این بودی قابلنکته .کردپس از آن را تحلیل می

های ثروتمند که پس از انقالب درصدیکه سهم یک

شدت کاهش یافته بود، در طول دوران اکتبر به

شکل پایداری در حدی اندک باقی مانده شوروی به

نیز برابرسازی نسبی درآمدها در مورد  19۲5از  .بود

برای مثال، درآمد  .اقشار دیگر صورت گرفته بود

رابر و نیِم دو ب 1930ی متوسط کادر فنی در دهه

درآمد متوسط کارگران، و درآمد متوسط کادر اداری 

تدریج کاهش یافته و در برابر کارگران بوده، اما بهنیم

 .ی هشتاد کمابیش معادل هم شده استدههاواسط 

ها در این آمار و دیگر آمارهایی که فرصت اشاره به آن

خوبی بیانگر توجه نظام به عدالت جا نیست، بهاین

از زمان گورباچف در .ماعی تا آخرین مراحل استاجت

گیری اقتصاد بازار و پس از سقوط و پی 1985

 .شوروی، این توزیع عادالنه کامالً تغییر کرده است

طور که در نمودار زیر نشان داده برای نمونه همان

و پایان نظام شوروی، سهم یک  1985شده، از 

به طور های بسیار ثروتمند در درآمد ملی درصدی

مداوم رو به افزایش داشته و هم اکنون حدود دو برابر 

درصدی است که ثروتمندان در زمان انقالب 

 .فوریه/اکتبر داشتند

 

در این کنفرانس چندین نفر از رهبران 

ی چپ جهان نیز سخنرانی کردند که از برجسته

رهبر  17توان به لوچیانا کاستِلینا،ها میترین آنمهم

ی چپ گذاران نشریها ایتالیانا و از پایهحزب سینیستر

کننده هماهنگ 18، هرمن دِوراک،«ایل مانیفستو»

)سوشال فروم( اروپا در اتریش، « مجمع اجتماعی»

از رهبران سوسیالیست مجارستان،  19تاماش کراوس،

و استاد دانشگاه بوداپست، و « مجمع اجتماعی»

گران از رهبران حزب کار ۲0ساواس ماستاس میخائیل،
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 .انقالبی یونان و استاد دانشگاه آتن اشاره کرد

همچنین، نفر دوم حزب کمونیست استرالیا و چندین 

نفر از کادرهای حزب از سیبری و دیگر مناطق روسیه 

 .نیز در جلسات بودند

توسعه »کنفرانس همزمان دیگر مسکو، )

ی بود که در واقع جلسه« اقتصادی، اکتبر، و آینده

بود که  ۲1«من جهانی اقتصاد سیاسیانج»ی ساالنه

مناسبت صدسالگی انقالب اکتبر در مسکو برگزار به

 117 آن طی که  این نیز کنفرانس بزرگی بود .شد

جلسه ارائه  1۲ی اقتصاد سیاسی در مقاله در زمینه

توان اشاره کرد به های آن میترین جلسهاز مهم .شد

اقتصاد »، «ارزش، پول، سرمایه؛ از مارکس تاکنون»

ی مسأله»، «شناسیسازی روشهنگامسیاسی؛ به

مبادالت اقتصادی »، «ارضی و کشاورزی دوران معاصر

جهان تکنولوژی اطالعاتی، و »، «المللیبین

اکثر سخنرانان نیز از روسیه،  .«داری گلوبالسرمایه

 (.چین، هند، و ژاپن بودند

ی در روز پایانی، در محل یک کارخانه

را سازی در دوران انقالب که آنقدیمی شکالت

بازسازی کرده و به محل تجمع و نمایشگاه تبدیل 

انقالب و »تری تحت عنوان اند، کنفرانس کوچککرده

پوسترهای دوران انقالب  .برگزار شد« انداز آیندهچشم

و بعد از انقالب در کریدورها به نمایش گذاشته شده 

ز اعضای ها هم گروهی ادر فواصل بین جلسه .بود

در این  .سازمان جوانان حزب کمونیست آواز خواندند

 .های سیاسی بودیمتر شاهد سخنرانیبخش بیش

های از جمله مباحث مهمی که در جلسه

شد، یکی این بود که در دنیای مختلف مطرح می

قول یک سخنران به .امروز مرکز قدرت نامرئی است

 .ش بُردکه بتوان به آن یور« کاخ زمستانی کجاست؟»

تفاوتی اکثریت جامعه حرکتی و بیی دیگر بینکته

ترین مانع تحول بود که یکی از سخنرانان آن را بزرگ

فتح »اشاره شد که در شرایط کنونی  .دانستمی

بحث دیگر  .«تر استجامعه از فتح قدرت مهم

یکی  .ی برقراری رابطه بین جنبش و حزب بودمسأله

 ی انگلیسیکلمه از سخنرانان با بازی با دو

important و impotent ی جالبی را طرح نکته

اند، اما بدون «مهم»اند و ها مطرحکه جنبشکرد؛ این

حزب نیز بدون جنبش ناتوان  .اند«ناتوان»حزب 

 .است دو این بین کردن برقرار است، و تنها راه آشتی 

در اجالس آخر به ریاست الکساندر 

س روسیه و سردبیر مارکسیست سرشنا ۲۲بوزگالین،
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، برگزارکنندگان هر سه کنفرانس «آلترناتیو»ی مجله

گزارش انجمن اقتصاد  .گزارش خود را ارائه کردند

استاد دانشگاه ماساچوست  ۲3سیاسی را دیوید کاتس،

 پایان در .کرد  ـ اَمهرست و معاون این انجمن قرائت

ن هر یک به حاضرا و شد نواخته انترناسیونال سرود

 پرهیجان پایانی این و خواندند،  کشور خود آنرازبان 

 .بود کنفرانس بر پرامید و

بعد از این جلسه ابتکار جالبی ترتیب داده 

کننده شده بود و به شکل تئاترمانند، چند شرکت

های مهم دوران انقالب را به عهده نقش شخصیت

الکساندر بوزگالین نقش لنین، سمیر امین  .گرفتند

اواس ماستاس میخائیل نقش نقش استالین، س

تروتسکی، لوچیانا کاستلینا نقش الکساندرا کولونتای، 

دانم، نقش پلخانوف شان را نمیو دو نفر دیگر که نام

هایی و بوگدانف را بازی کردند و به دو دسته پرسش

 یآینده  و انقالب دوران یدرباره که لنین 

ی اختتامیه .دادند پاسخ کردمی مطرح سوسیالسیم

ویژه نقش سمیر امین که در بسیار جذابی بود، به

 .ها آشکارا موضعی استالینی داشتطول کنفرانس
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ی بلشویک برای هاختصار، پروبراژینسکی اقتصاددان برجستبه. 7

صنایع سنگین که هدف اصلی او  ی سریعتأمین منابع مالی توسعه

های وسیع در گذاریجا که تأمین سرمایهبود، معتقد بود از آن

زمان نه از مازاد درون بخش صنعت، نه از منابع خارجی، و نه از آن

توان از صادرات محصوالت کشاورزی میسر است، این مازاد را می

های متفاوت ـ باالتر برای محصوالت صنعتی و گذاریقیمتطریق 
دست آورد و از آن برای تر برای محصوالت کشاورزی ـ بهپایین

ی نابرابر را او این سیاست مبادله .شدن سریع استفاده کردصنعتی

پرداز بوخارین، دیگر نظریه .نامید« ی سوسیالیستیانباشت اولیه»

های صنعت و کشاورزی، بر ل به بخشبزرگ حزب، با برخورد متعاد

گذاری مناسب، این باور بود که بر اساس قانون ارزش با قیمت

دهقانان را باید به تولید بیشتر ترغیب کرد تا امکان صادرات 

 .تر فراهم آیدهای بیشگذاریمحصوالت کشاورزی و امکان سرمایه

الفبای »هر دو اقتصاددان که قبالً با هم همکاری داشتند و کتاب 

نظر، به رغم اختالفرا نیز مشترکاً نوشته بودند، به« کمونیسم

ی سرانجام، مبادله .نیز باور داشتند«( نپ)»ی اقتصادی نوین برنامه

بود، و « نپ»نابرابر صنعت و کشاورزی یکی از عوامل مهم شکست 

های کردنرا برچیند و اشتراکیای شد که استالین آناین بهانه

پرداز برجسته را جایگزین آن کند، بعد هم هر دو نظریه اجباری را
های فراوانی کرده بودند، به که در مقاطع گوناگون به او کمک

 .ی اعدام سپردجوخه
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بیش از چهار سال قبل، حسن روحانی سوار 

بر موج کارزاری انتخاباتی برای رفع تنگناهای 

اقتصادی ایران از طریق تالش برای برداشتن 

[ با برداشته 1ها به ریاست جمهوری رسید.]تحریم

ای، تداوم ی هستههای مرتبط با برنامهشدن تحریم

های استمرار تحریممشکالت اقتصادی ایران هم به 

سان مانعی برای متحده که بهی ایاالتجانبهیک

ی کشورهای اروپایی در اقتصاد مشارکت گسترده

کند منتسب شدند و هم به نقش ایران عمل می

تندروهای ایران در ممانعت از اجرای اصالحات 

ی جمهور. با این حال، این آموزهاقتصادی رئیس

سزایی در سهم به اقتصادی شخص روحانی است که

عدم موفقیت دولتش در بهبود زندگی ایرانیان داشته 

 است.

رکود اقتصادی که روحانی از سلف خود، 

نژاد، به ارث برد، به رشد اقتصادی محمود احمدی

ی مبدل شده که اساساً در نتیجه حدوداً پنج درصدی

دوبرابر شدن صادرات نفت در هنگام اجرای برجام در 

بوده است. رشد اقتصادی مزبور، به همراه  2016اوایل 

کاهش نرخ تورم را بسیاری شاهدی بر موفقیت 

ی گیرند. با این حال، عدهاقتصادی روحانی در نظر می

د پرسند چه کسانی از افزایش تولیکمی هم می

 اند.ترین منفعت را بردهناخالص داخلی بیش

اند، نشان داده متعدد مطالعاتطور که همان

رشد اقتصادی به خودی خود ضرورتاً شاخص 

ی اجتماعی و اقتصادی نیست. مطمئنی برای توسعه

توجه کرد، یعنی « گیررشد همه»در عوض، باید به 

طور برابر توزیع ای که عواید آن بهرشد اقتصادی

تری از جمعیت، و نه رو بخش بزرگاینشود و ازمی

یر شوند. با نگاهی به ساان، از آن منتفع میصرفاً نخبگ

تری از میراث اقتصادی دولت ها تصویر کاملشاخص

گیرد. از یک سو، مان قرار میروحانی پیش روی

در سپتامبر  ی بانک جهانیمطالعهگونه که همان

دهد، فقر و نابرابری درآمدی در طول نشان می 2016

دولت روحانی افزایش یافته است. از سوی دیگر، 

گذاری با منافع حاصل از احیای تجارت و سرمایه

های دولتی و جهان خارج تقریباً متوجه بخش

طور که های عمومی غیردولتی بوده است. همانبخش

از »روشن ساخت،  2017ی در ژانویه تحلیل رویترز

ی امضاشده به ارزش حداقل نامهموافقت 110حدود 

http://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2011/car042611A.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2011/car042611A.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@arabstates/@ro-beirut/documents/publication/wcms_208346.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@arabstates/@ro-beirut/documents/publication/wcms_208346.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/807191474981484878/pdf/WPS7836.pdf
http://www.reuters.com/article/us-iran-contracts-insight-idUSKBN15328S
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ای در مرداد میلیارد دالر از زمان توافق هسته 80

هایی بوده که یا نامه با شرکتموافقت 90، 1394

ادهای دولتی هستند یا زیر کنترل ها نهمالک آن

با علم به ساختارهای سیاسی و «. اندچنین نهادهایی

اقتصادی جمهوری اسالمی ایران که در آن بخش 

کند، این نتایج ای ایفا میخصوصی نقش حاشیه

 شود.دار خیلی باعث تعجب نمیجهت

این هر دو عامل از مسببان ناکامی روحانی 

ی اثر گیر است. وعدههمهزدن رشد اقتصادی در رقم

 هایفروبارشیِ رشد تولید ناخالص داخلی به بخش

تری از جمعیت که هم کالً مدافعان نولیبرالیسم بزرگ

اقتصادی در سطح جهانی و هم خصوصاً نمایندگان 

دهند چیزی غیر از توهم اش میدولت روحانی اشاعه

 از آب درنیامده است.

انی، یک های اقتصادی روحدر کانون سیاست

ی اقتدارگرا ـ نولیبرالی وجود دارد که برخاسته آموزه

ت تر برخی مجالهایی امنیتی است که پیشاز نگرانی

ها قبل از روی کار آمدن روشنفکری در ایران ماه

دولت، آن را مورد تردید قرار داده بودند. دستورکار 

احیای اقتصادی روحانی مشروط بر تقدم امنیت ملی 

های زاری برای کاهش احتمال ناآرامیعنوان اببه

جا، کتاب روحانی در سال اجتماعی است. این

ش نق امنیت ملی و نظام اقتصادی ایرانبه نام 1389

ی توسعه»ی نویسد: پروژهیابد. او میمحوری می

ـ اسالمی باید جمهوری اسالمی را به کشوری « ایرانی 

« یتهای طبقاترین شکافپیشرفته، امن و با کم»که 

ید استراتژی تول»است مبدل کند که این تنها با یک 

شود. با این حال، افسوس حاصل می« رقابتی

خورد که چرا قوانین کار در ایران نسبت به می

. است« خیلی سرکوبگرانه»های اقتصادی فعالیت

 «صاحبان سرمایه»کند که اگر قرار است استدالل می

وفایی را رقم داشته باشند تا شک« آزادی»در ایران 

زنند، باید حداقل دستمزد ملغی شده و 

شده بر اخراج کارگران نیز های وضعمحدودیت

کند، یکی از برطرف شود. روحانی تصریح می

های اصلی پیشاروی کارفرمایان و کارخانجات چالش

های کارگری است. کارگران باید ما وجود اتحادیه

د. اشنتر بنسبت به تقاضاهای کارآفرینان منعطف

های اقتصادی نولیبرال پرشتاب ثابت حال، مدلبااین
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های طبقاتی را تشدید اند که تنها شکافکرده

 [2شان کنند.]کنند، نه این که ترمیممی

ی دولت بودجههای نگاهی به سرفصل

جدیّت دولت برای حل و فصل مسایل  روحانی

دهد. برای اجتماعی و اقتصادی را مورد تردید قرار می

دولت وی، بر دو ستون  1395ی سال بودجهمثال، 

سو، دار استوار بود: ریاضت و امنیت . از یک مسأله

طور خدمات رفاه اجتماعی )به جز بخش سالمت( به

[ از سوی دیگر، 3چشمگیری کاهش یافت.]

شدت رشد کرد. در های دفاعی و امنیتی بهبخش

ی اواسط فروردین، روحانی با افتخار گفت که بودجه

همراه بوده است. به  درصدی 145افزایش نظامی با 

ور طنیز، همان ی بعدیبودجهقانون  دوهمین ترتیب، 

که جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان، تأکید کرد، بر 

های ریاضتی استوار بودند. در حالی که سیاست

تعقیب سیاست تحریک مالی کینزی به جای سیاست 

رای تری بناسبریاضتی نولیبرالی انتخاب خیلی م

نیازهای اقتصادی ایران بود. صالحی اصفهانی تمرکز 

للی المگذاری خصوصی داخلی و بینبودجه بر سرمایه

گذاری عمومی در زیرساخت را در حالی که سرمایه

برای ایجاد شغل کاهش یافته مورد انتقاد قرار 

 دهد.می

به بیان دیگر، مدل اقتدارگرا ـ نولیبرالی 

های قریب به ها و دشواریه از کاستیدولت روحانی ن

نیمی از جمعیت ایران که در حول و حوش خط فقر 

کنند کاسته و نه ساختارهای اقتدارگرا را زندگی می

تضعیف کرده است. افزون بر آن، در کتاب 

ی روحانی، تعریفی از کارآفرینی واقعاً آزاد گفتهپیش

فع حاصل رو، مزایا و منااینو مستقل وجود ندارد. از

 هایاز پیوندهای اقتصادی با جهان خارج نصیب گروه

 شود که در نهایت بقای نظامنفوذ قبلی و فعلی میذی

 کنند.را مستدام می

گونه که در کشورهای متعددی از همان

ویژه غرب آسیا و شمال آفریقا، تجربه جهان جنوب، به

شده است، اتخاذ پارادایم نولیبرالی ابزارهای مکفی 

ای این که به طور معناداری به مسایل اجتماعی و بر

کند. در دار پرداخته شود، فراهم نمیاقتصادی ریشه

ر بها»ایران، این مسایل مشابه کشورهایی است که 

نرخ باالی هشدارآمیز بیکاری را تجربه کردند: « عربی

http://nationalinterest.org/feature/rouhanis-new-budget-offers-pain-without-hope-12249
http://nationalinterest.org/feature/rouhanis-new-budget-offers-pain-without-hope-12249
http://nationalinterest.org/feature/rouhanis-new-budget-offers-pain-without-hope-12249
http://www.mei.edu/content/io/rouhani-says-iran-s-military-budget-increased-145-percent-during-his-term
https://djavadsalehi.com/2016/01/23/more-of-the-same-austerity-in-irans-new-budget-for-201617/
https://djavadsalehi.com/2016/01/23/more-of-the-same-austerity-in-irans-new-budget-for-201617/
https://djavadsalehi.com/2017/04/17/the-201718-budget/
http://www.yjc.ir/fa/news/5914036/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-95-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%25
http://www.yjc.ir/fa/news/5914036/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-95-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%25
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گزارش شده  درصد 31.9که به طور رسمی تا  جوانان

نابرابری و  فقرهای مشابهی در خصوص است؛ نرخ

ی ؛ به همراه فساد، از جمله در میان حلقهاجتماعی

 .نزدیکان خود روحانی

بینی و سرگردانی ای، واقعدر چنین زمینه

شایعی میان طبقات پایین و متوسط ایران در اوایل 

ریاست جمهوری روحانی وجود داشت که به غرب آن 

را عمدتاً نادیده گرفت. نه تنها رشد اقتصادی کشور 

جاکه ها نبود، بلکه ازآنه بخشی همدر برگیرنده

افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از صادرات نفت، 

بر است، این افزایش در تولید ناخالص داخلی سرمایه

 با ایجاد اشتغال همراه نبود.

ای که با طور که در کشورهای غربیهمان

الی های نولیبربازگشت پوپولیسم در برابر سیاست

ه، نولیبرالیسم ایرانی روحانی اند دیده شدمواجه بوده

با نادیده گرفتن مسائل اجتماعی اثرات سیاسی 

 مشابهی ایجاد کرده است.

طور که در انتخابات اخیر همان

جمهوری دیده شد، ناکامی اجتماعی و ریاست

ترین آماج های روحانی به اصلیاقتصادی سیاست

رقبایش تبدیل شده بود. خأل ناشی از ناکامی 

اقتصادی روحانی را شعارهای پوپولیستی اجتماعی و 

راستی از زبان ابراهیم رئیسی، امیدوارترین دست

سرعت پر کرده بود. رئیسی کارش، بهحریف محافظه

تری برای اقشار فرودست ی بیشپرداخت یارانه

زایی برای چهار جامعه را وعده داده بود، ایضاً اشتغال

به مسائل  تا پنج میلیون نفر را، اما بدون اشاره

ساختاری کلیدی نظام جمهوری اسالمی که 

 زنند.اش حرف اول را میانحصارها در اقتصاد سیاسی

توان از دور باطلی در این بستر است که می

عیاِر در سیاست ایران پرده برداشت. غفلت تمام

های سنگین اجتماعی طلب از چالشنیروهای اصالح

و اقتصادی در ایران، چنان که پیشاپیش نیز 

ی برآمدن شد، بارها و بارها زمینهبینی میپیش

 راستی را مهیا کرد. بر طبقمجدد پوپولیسم دست

جمهوری خاتمی ی ریاستاین منطق، متعاقب دوره

نژاد مواجه شدیم جمهوری احمدیی ریاستبا دوره

 اش این بود که نفتکه شعار اصلی کارزار انتخاباتی

های مردم خواهم آورد و سپس نیز در را سر سفره

http://www.yjc.ir/fa/news/5914036/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-95-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%25
http://www.yjc.ir/fa/news/5914036/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-95-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%25
http://www.borgenmagazine.com/poverty-iran-rise/
http://www.borgenmagazine.com/poverty-iran-rise/
https://muse.jhu.edu/article/262226
https://muse.jhu.edu/article/262226
https://muse.jhu.edu/article/262226
http://www.mei.edu/content/article/rouhanis-corruption-problem
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جمهوری روحانی که با چالش رئیسی ی ریاستدوره

وهشت یمواجه شد که رای چشمگیر حدوداً س

درصدی را کسب کرد: پانزده میلیون و هشتصدهزار 

رأیی که رئیسی کسب کرد تقریباً معادل است با 

های شانزده میلیون نفری که او در یکی از برنامه

رشد عنوان جمعیت شدیداً روبهی تلویزیونی بهمناظره

 نشینان ذکر کرد.حاشیه

طلبان ایرانی به دالیل اگرچه اصالح

، سیاسی و اقتصادی از طرح تنگدستی ایدئولوژیک

اند، اقتصادیِ بخش عظیمی از جامعه اجتناب کرده

راستی )مثل خیلی از کشورهای پوپولیسم دست

که آنگوید بیدیگر( فقط از بازتوزیع ثروت سخن می

اش گیری هیچ تعهدی به انجام وعدههنگام قدرت

 داشته باشد.

 

 

 

 

 هاسینویپ

ی اهلل نژاد دارای دکترا از مدرسه[ علی فتح1]

ی مطالعات شرقی و افریقایی لندن )سواس( و مشاور پروژه

ی کندی دانشگاه هاروارد است. در توییتر، او را ایران مدرسه

 دنبال کنید. AFathollahNejad@با حساب کاربری 

حسن روحانی، امنیت ملی و نظام اقتصادی [ 2]

 ( .1389ایران )تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 

ی سالمت در سمت ریاضتی، به غیر از بودجه[ »3]

ها برای اکثر درصد افزایش داشته است، بودجه 58که 

 26های مستقیم های اجتماعی کاهش یافته است. یارانهبرنامه

های مسکن و آموزش و غذا و انرژی درصد کاهش یافته و یارانه

اند. در حدود نیز اگر تورم را در نظر بگیریم دچار کاهش شده

ی عمومی با امور اجتماعی و فرهنگی درصد از بودجه 19

درصدشان برای رفاه و تأمین  37اختصاص یافته است که فقط 

چنین به بازپرداخت اجتماعی صرف شده است. بودجه هم

های بازنشستگی و تأمین لت به صندوقی دودیون فزاینده

ی حمایت از اجتماعی اختصاص نیافته است. آینده

بازنشستگان در معرض مخاطره قرار دارد و تأمین مالی رفاه 

 ن.ک.:«. تر از میزان بهینه استجوانان نیز کم

Hooshang Amirahmadi“ ,Rouhani’s 

New Budget Offers Pain Without Hope ”,The 

National Interest  [ online], February 14, 

2016. 

https://twitter.com/AFathollahNejad
http://nationalinterest.org/feature/rouhanis-new-budget-offers-pain-without-hope-12249
http://nationalinterest.org/feature/rouhanis-new-budget-offers-pain-without-hope-12249
http://nationalinterest.org/feature/rouhanis-new-budget-offers-pain-without-hope-12249
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 یقانون یکارگران در تله

 یکاظم فرج اله

 

 

  

بزرِگ  یاز پروژه یبخش یخواهم دادکه طرح کارورز حیتوض ییهاها و نشانه[ با اشاره1در بحث حاضر]

 .است انیو کارفرما یو خارج یداخل گذارانهیو سرما هیکار در خدمت به سرما یروین یسازارزان

آن را در  یهاشهیخورد، اما ر دیرسماً کل 1373آغاز شد و در سال  1368که در عمل از سال  یاپروژه

 .کرد دایپ توانیقانون کار م بیو تصو نیزمان تدو

 یگرفتار شده است و برا یقانون یتله کیکارگر در  یدهم که طبقه حیتوض کنمیم یسع ن،یهمچن

 .داشته باشد تواندیم یساالرونیجز شبه ییتله چه راهکارها نیاز ا ییرها
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یک طرح مثابه بخشی از طرح کارورزی را باید به

و « سازیارزان»بزرگ و همیشگی در قالب 

نیروی کار دید و با همین نگرش و « سازیدفاعبی»

ی این استراتژی نیز به مقابله با آن پرداخت. پیشینه

طرح را با همین نام در وزارت صنایع دولت اول 

 گیری کرد.توان پیاحمدی نژاد می

در دولت روحانی « کارورزی دانشجویان»طرح 

عالی اشتغال در شورای 1393نخستین بار در سال 

ی قانون برنامه 71ی مطرح شد و پس از آن درماده

ششم توسعه تبلور یافت. اما تا روزهای تبلیغات 

عنوان یک طرح انتخابات دور دوم روحانی حول آن، به

زا برای جوانان، روی آن کار تبلیغی صورت اشتغال

 نگرفت.

داشتن موانع اشتغال ظاهراً هدف این طرح بر

ی التحصیالن دانشگاهی از طریق یک دورهفارغ

ی کارآموزی اجباری در یک محیط کار چندماهه

واقعی است. این که بر اساس کدام تحقیق و بررسی 

دست آمده که دلیل علمی یا میدانی این نتیجه به

ی بیکار آموختهمیلیون دانش 2.5کم بیکاری دست

ست و اصواًل چرا در همان نداشتن تخصص مناسب ا

ا هها و مراکز آموزش عالی این تخصص به آندانشگاه

ی مهمی است که جای آموخته نشده، خود مسأله

ی مهم این است که بحث دیگری دارد. اما مسأله

توان هدف اصلی طراحان و حامیان این طرح را نمی

ی دانشگاهی دانست. آموختهاشتغال جوانان دانش

خود، بنا بر داشتن اطالعات دقیق از شمار زیرا اینان 

های شغلِی جمعیت شاغلین و بیکاران و فرصت

موجود، بخوبی آگاهند که در شرایط اقتصادی موجود 

و در بازار کار فعلی و با توجه به روند اقتصاد حاکم بر 

آموختگان بیکار، میلیونی دانش 2.5جامعه و شمار 

وجود ندارد که ای در عالم واقع چندان فرصت شغلی

به دلیل نبود نیروی متخصص خالی و بالتکلیف مانده 

التحصیالن خروجی این طرح در آن باشد و حال فارغ

ها به کار گمارده شوند. پس هدف اصلی یا نهان فرص

 این طرح چیست؟

طور که در باال هم گفته شد و بنا به استداللی همان

ارزان و  هاکه خواهم گفت به باور من هدف این طرح

سازی نیروی کار و تقدیم این نیروی دفاعبی

گذاران داخلی و قیمت به سرمایه و سرمایهارزان
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ی بزرگ خارجی است؛ طرحی که بخشی از یک پروژه

 است.

برای داشتن درکی بهتر از قضیه باید این طرح را در 

کنار و موازی با چند طرح و رخداد دیگر بررسی کرد. 

 به این ترتیب:

« آموزی نیروی کار حین اشتغالمهارت»ح طر (1 

 تر.برای دارندگان مدرک دیپلم و پایین

 ( طرح آموزش بیمارستانی پرستاران.2

( فقط کمی به عقب برگردیم. در تاریخ 3

یک نشست تخصصی در اتاق بازرگانی  1395.12.05

ایجاد رونق در فضای »های تهران به منظور بررسی راه

ز یکی ا« محمدرضا کارگر»شد. برگزار « کسب و کار

مدیر کل توسعه و »معاونان وزیر کار که در ضمن 

هم هست در این « گذاری بازار کاراشتغال و سیاست

 «سازی نیروی کاری ارزانپروژه»نشست آشکارا بر 

 کار می برد.ها را بهکند و دقیقاً همین واژهتأکید می

ها و حکند که این طراین موارد به ما یادآوری می

ی یک تنها تازگی ندارند، که ادامهها نهسیاست

ویژه در ی اقتصاد و بهسیاست نولیبرالی در حوزه

مسایل کارگری و نیروی کار است که هوشمندانه و 

رود: یافته نزدیک به سه دهه است به پیش میسازمان

دفاع سازی نیروی کار. باز هم ردِ این ارزان و بی

 م.گیریسیاست را پی می

«. زدایی از روابط کارمقررات»دار ی ادامه( پروژه4

بخشی از این پروژه تغییر و اصالح قانون کار است. 

هایی که در ادامه به البته نه با هدف اصالح کاستی

ها اشاره خواهد شد. بلکه با هدف حذف آن

ی مانده در این قانون که جنبههای ناچیز باقیظرفیت

ها از این دارند. آخرین تالشحمایتی از نیروی کار 

ی اخیر اصالح قانون کار( است که در دست )الیحه

 1396یک شگرد و بازی تبلیغات انتخاباتی در سال 

 توسط روحانی از مجلس پس گرفته شد.

استاد ـ »ی خورده( اقدام دیگر طرح شکست5

ها در است که هنوز هم در برخی از استان« شاگردی

 حال اجراست.

و « مناطق آزاد اقتصادی»د و گسترش ( ایجا6

بخش مهم دیگری از « ی تجاریمناطق ویژه»
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و « زدایی از روابط کارمقررات»ی بزرگ پروژه

بوده که از دو دهه پیش « سازی نیروی کارارزان»

 شروع شده است.

ی این مناطق، که قرار بوده تولید در قانون ویژه

گیرد، ها صورت بصنعتی به منظور صادرات در آن

صراحتاً گفته می شود که روابط کارگر و کارفرما در 

ه ناماین مناطق از شمول قانون کار خارج است و آیین

و ضوابط خاص خود را دارد، که البته این ضوابط 

تر از همین قانون کار بسیار محدودتر و ظالمانه

 موجود است.

تر به عقب برگردیم، بخشی دیگر از ( کمی بیش7

یی از روابط کار: زمانی که در ابتدا و ظاهراً زدامقررات

طور دایم با استناد به طور موقت اما در عمل بهبه

های قانون کار گروه کارگران کارگاه 191ی ماده

ر ی پنج نفهای دارندهقالیبافی، بعد کارگران کارگاه

های تر از آن و پس از آن کارگران کارگاهکارگر و کم

تر ازآن را از شمول تمام یا مدارنده ده کارگر و ک

بخشی از قانون کار خارج کردند، چه هدفی دنبال 

 شد؟می

تر به عقب برگردیم، به سال ( باز هم کمی بیش8

. به موتورخانه و نیروگاه اصلی این پروژه 1373

های صنفی رسیم. استفسار کانون انجمنمی

کارفرمایان استان تهران از وزارت کار در مورد بند 

قانون کار و پاسخی که وزارت کار به  7ی وم از مادهد

این استفسار داد. ظرفیتی که هوشمندانه بر ضد 

های نخست و منافع کارگران در همان سال

ی جنگ در قانون کار گنجانده شده بود و بحبوحه

کرد با این پاسخ به فعل کسی به آن توجهی نمی

کلی هدرآمد. بعد از این تفسیر، کارگران ایران ب

های موقت کار که در آغاز و تا دفاع شدند. قراردادبی

ها فقط به طور استثنایی بر قاعده و در برخی آن سال

شد، حاال دیگر در جاها و در برخی کارها استفاده می

تمامی کارهای دایمی مجاز شناخته شد و کارفرمایان 

اجازه یافتند در کارهای دایمی هم قراردادهای 

خواهند تکرار کنند ا به هر تعداد که میمدت رکوتاه

)برای پرهیز از انعقاد قرارداد دایمی و یا دراز مدت(. 

از این پس استخدام نیروی کار دایمی یا درازمدت 

تدریج این قراردادها در تمامی کارهای تمام شد و به
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دایمی جایگزین استخدام رسمی و درازمدت یا 

 قراردادِ دایمی شد.

ی، ترس از تمدید نشدن قرارداد کار در چنین شرایط

ی کارگران از شرکت در و نبود امنیت شغلی بازدارنده

هر نوع تشکل کارگری و هر نوع اعتراض یا هر نوع 

 دفاع از منافع خود و یا حتی اشاره به قانون کار شد.

ماند دفاع گروهی و ابزار دفاع جمعی از منافع ( می9

ون فصل ششم قان های کارگری.کارگران، یعنی تشکل

 کلیشده این مقوله را بههای گفتهکار در همان سال

کرده است. قانون کار، با نقض مواد متعدد « اخته»

المللی کار، فقط سازمان بین 87کنوانسیون شماره 

سه نوع و یکی از این سه نوع تشکل یا ابزار و روش 

دفاع جمعی را برای کارگران ایران به رسمیت 

رای اسالمی کار، انجمن صنفی و شناسد: شومی

ی کارگران واحد یا بنگاه. این سه نهاد را هم نماینده

های اجرایی آن )که نامهوخم قانون و آییندر پیچ

ی هیأت وزیران و ابزاری برای دور زدن و مصوبه

کلی نامستقل، رعایت نکردن قانون شده است( به

ت دول وابسته به کارفرما و تحت نفوذ و دخالت عوامل

کلی ناکارآمد کرده و وزارت کار و در یک کالم به

است. می بینیم که دور بسته و حلقه کامل شد. 

های نولبیرالیستی بحران و بیکاری ی سیاستنتیجه

به جانی این بیکاری سرکوبِ همهگسترده و در سایه

 ی مزدها بوده است.روزهو همه

بیکاری و نبود امنیت شغلی هم موجب سرکوب 

ستمزدهاست و هم مانع اعتراضات کارگری و در د

یابی عین حال یک مانع مهم تشکل و سازمان

تشکل کارگران و متقابالً کارگرانِ پراکنده و بی

تر هستند. در مستعد سرکوب و استثمار هرچه بیش

واقع این وضعیت یعنی قرارگرفتنِ کارگران در یک 

و  لی قانونی: ابزار دفاع جمعی و تشکل مستقتله

شود دستمزد کارگران را کارآمد وجود ندارد، پس می

تر از نصف خط فقر کاهش داد، پرداخت حتا تا حد کم

آن را به تأخیر انداخت و یا آن را اصالً نپرداخت، 

 توانی صندوق بیمه و تأمین اجتماعی را میسرمایه

ثباتِی شغلی، هم مانعی در غارت کرد! بیکاری و بی

ای برای سرکوب ت وهم دستمایهیابی اسراه تشکل

ت سایدستمزدها. ناکافی بودن مزدها دلیل و انگیزه

ادن تر، و تن دکاری بیشبرای دوشغله بودن و یا اضافه
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قانونی و رقابت کور میان به هر نوع اجحاف و بی

 کارگران.

این دور باطل اگر در جایی گسیخته و پاره نشود به 

 ترش هرچه بیششکل یک مارپیچِ گردابی با کاه

مندی از امکانات و الزامات سطح زندگی، کاهش بهره

 یی کارگر را به قعر درهیک زیست انسانی، طبقه

 تر می شود.کند که هر روز عمیقفقری پرتاب می

در چنین شرایطی، چه باید کرد؟ کجای این مارپیچ، 

ن تواکجای این زنجیر را باید گرفت، کجای آن را می

ن آن را گسیخت و از سقوط ومرگ گرفت که بتوا

 نجات پیدا کرد؟

 هایها و تشکلتنها راه مقابله با این زنجیر سازمان

های صنفی و پویای کارگری. کارگری است: تشکل

های صنفی بسیار ضروریست. و وجود فعالیت تشکل

در عین حال در شرایط موجود اقدام به تشکیل و 

غایت مشکل؛ ست بهفعالیت این گونه نهادها امری

های بسیاری در این راه وجود دارد: موانع و دشواری

ای هستیم که سیستم سرمایه با در شرایط اجتماعی

تمام توان تبلیغی خود فردیت و اولویت منافع فردی 

رین تکند. هنوز بیشرا در همه چیز تبلیغ وترویج می

شمار کارگران به ضرورت کار جمعی ودفاع گروهی 

ها هم که دارند حصول باور ندارند و آناز منافع خود 

کلی دور از دسترس و تحقق آن را آرزویی شاید به

 د.دارنپندارند و برای رسیدن به آن گامی بر نمیمی

کارگری که با قرارداد یک یا سه و حداکثر شش ماهه 

ونه گکند و به ثبات و اشتغال فردای خود هیچکار می

تواند به ایجاد گونه میامید و اطمینانی ندارد چه

تشکل در محیط کار فکر کند، برای آن وقت بگذارد 

و هزینه بدهد؟ کارفرما نیز تاب و تحمل این کارها را 

؛ کارگران فعال در این حوزه در در واحد خود ندارد

فوریت اخراج نشوند صورت شناخته شدن اگر به

طور حتم غیرممکن خواهد تمدید قرارداد کارشان به

ها بخشی از موانع ذهنی هستند. وجود موانع بود. این

قانونی در این مسیر نیز به همین اندازه مهم است. 

 های اجرایی آنفصل ششم قانون کار و آیین نامه

چونان سد سکندری راه را برای ثبت قانونِی هر نوع 

تشکل )مستقل(، که بدون حضور و نفوذ و دخالت 

عوامل دولتی )وزارت کار( تشکیل شده باشد، بسته 

است. ثبت که جای خود دارد، در عمل و در راه 
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ها انواع موانع را قرار تأسیس و برپایی این نهاد

 دهند.می

عه و رفتار تاکنونی وزارت کار واقعیت انکارناشدنیِ جام

 انتظار که است داده نشان …وکارفرمایان و

 این در گیریآسان و موجود مقررات از پوشیچشم

 اب که،این انتظار و است لوحانه بسیارساده مسیر

 چند برگزاری و گزارش و مقاله چند نوشتن

 موجود هاینامه آیین و قوانین اکسیون، و گردهمایی

هوده موانع برداشته شود هم انتظاری بی و کنند تغییر

است. پس بازهم باید پرسید که در چنین شرایطی 

 چه باید کرد؟

ی دید ها را شست و غبارها را زدود. زاویهباید چشم

ی ها وهمهرا باید تغییر داد. امکانات و فرصت

ها استفاده ها را دید و به هنگام مناسب از آنظرفیت

گذشته را باید تغییر داد و  ها و اشکالکرد. روش

های بشری و تکنولوژی و در روزرسانی کرد. دانشبه

ب طور مرتنتیجه اشکال کار و تولید و روابط کار به

های صنفی کارگری و تغییر می کند. تشکل

ها هم گیری و فعالیت آنهای برپایی، شکلشیوه

 تواند و باید متناسب با شرایط روز تغییر کند. لزوماًمی

ها در محیط کار و یا فقط در یک محیط نباید تشکل

ای هتوانند فرا ـ کارخانویک بنگاه تشکیل بشوند. می

ی یا فرا ـ کارگاهی باشند؛ البته برحسب رشته

 فعالیت.

لزوماٌ نباید از یک روش، یک نام و یک شکل کالسیک 

ی دور ـ کاری پیروی کنند. امروزه با وجود پدیده

سیاری از مشاغل در منزل و یا جاهای های بانجام کار

پذیرد. بسیاری از جز واحد اصلی صورت میدیگری به

ها و یا شاید هرگز کارکنان ممکن است روزها و هفته

های کار از تنوعی همدیگر را نبینند. روزها وساعت

ی تر از دوران گذشته برخوردارند. اما همهبسیار بیش

 هایمشترک، روش ها بدان معنا نیست که منافعاین

مشترک و نیاز به تشکل صنفی مشترک وجود نداشته 

باشد و یا مهم و عامل همگرایی و وحدت نباشد. این 

هایی روزرسانی شود و بخشتواند و باید بهمهم نیز می

 از آن از راه دور صورت بگیرد.

های صنفی )اتحادیه، سندیکا، انواعی از تشکل

برای انواع مشاغل مثاٌل  انجمن، شورا یا هرنام دیگری(
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ها و اپراتورها، مهندسان برق یا کارگران تایپیست

های طبی و شاید هزاران شغل دیگر، مورد آزمایشگاه

نیاز است که بتوانند در سطح یک منطقه یا شهر 

نند توافعالیت داشته باشند. البته در شروع کار می

ابعاد خیلی کوچکتر اما به هرحال فراگیر داشته 

های صنفی که براساس مناسبات و شند. تشکلبا

هایی کاماٌل دموکراتیک، با تکیه برخرد جمعی، روش

ها بدون ی کارگران شاغل در واحدی آزادانهبا اراده

گیرند و فعالیت دخالت دولت و کارفرما شکل می

هایی علنی هستند و چیزی برای کنند، تشکلمی

نیست که همه  کردن ندارند؛ اما این بدان معنامخفی

توان در تابلوی اعالنات مثاًل فالن مؤسسه چیز را می

 ها را برانگیخت.نصب کرد و مخالفت و حساسیت

در مورد وجه قانونی قضیه، باید توجه داشته باشیم 

چه در قانون صراحتٌا نفی و نهی نشده که اوالٌ هر آن

تواند وجود داشته خالف و غیرقانونی نیست، پس می

توان و نباید جلوی آن گرفته شود. ثانیًا یباشد. نم

قانون اساسی به شکل شفافی بر آزادی  26اصل 

های سیاسی و تشکیل و فعالیت احزاب و انجمن

توان از این ظرفیت استفاده صنفی تأکید دارد. می

کرد. باید بدانیم تاکنون هیچ یک از فعالین صنفی 

 تشکیلکارگری را به دلیل یا به اتهام اقدام برای 

بته اند. السندیکا یا اتحادیه بازداشت ومحاکمه نکرده

یابی کارگران در حال رصد همواره مخالفان سازمان

 زنی در سایرکردن تخلفات احتمالی دیگر و یا اتهام

موارد به فعاالن این حوزه و این طریق ایجاد سد و 

 مانع هستند.

ز ومج وگرفتن کار یاداره در هاتشکل ثبت یمسأله 

ت ی دیگری اسها مسألهیا اعتبارنامه برای این تشکل

ی آن به سخنانم پایان که با گفتن یک خاطره درباره

 دهم.می

در پی شکایت بسیاری از کارگران و فعاالن کارگری 

المللی کار در مورد نقض کنوانسیون به سازمان بین

این سازمان و جلوگیری از ایجاد  87شماره 

هیأتی از  1383گری، در پاییز های صنفی کارتشکل

المللی کار به تهران آمد. هدف این جانب دفتر بین

ر مدی« کاری تاپیوال»سفر و این هیأت که از آقایان 

اجرایی استانداردها و اصول و حقوق بنیادین در کار، 

تشکیل شده « کامران فنی زاده»و « هرمان واندرالن»
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 ها و امضای یکبود رسیدگی به این شکایت

 نامه بود.تفاهم

نامه، که نمایندگان رسمی شرکای در این موافقت

اجتماعی )کارگران، کارفرمایان و دولت( وقت آن را 

امضا و تأیید کردند و هنوز هم اجرا نشده، مقرر شد 

ی المللگویم(: با مساعدت این دفتر بین)کوتاه می

ی فصل ششم قانون کار در راستای تقویت و توسعه

صنفی )سندیکاها( و مطابق با  هایانجمن

المللی کار سازمان بین 98و  87های نامهمقاوله

بازنگری و اصالح بشود و همزمان مواد مربوط به 

شدت مورد مناقشه و شوراها در این فصل که به

ا و هنامهشکایت بود بازنگری و اصالح بشود. آیین

های صنفی شامل بر مقررات موجود مربوط به انجمن

ی تشکیل، فعالیت و حدود اختیارات آن نامهآیین

اصالح بشود  87و  98های نامهمطابق با مواد مقاوله

 ...و

ی جالبی که قصد تأکید روی آن دارم پاسخ آقای نکته

در یک مصاحبه به این پرسش بود که « واندرالن»

های مستقل کارگری را ثبت چرا وزارت کار تشکل

: د؟ پاسخ چنین بودکند و به رسمیت نمی شناسنمی

ی آزاد و مستقل وقتی یک تشکل کارگری با اراده

ر المللی دخود کارگران و مطابق با عرف و موازین بین

گیرد مانند نوزادی شود و شکل میاین حوزه برپا می

است که به دنیا آمده است. اگر برای این نوزاد 

شناسنامه صادر بشود و یا نشود به هر حال موجود 

ی است که رشد می کند و اگر شرایط و بنیه ایزنده

خوبی داشته باشد بزرگ می شود و خود معرف نام و 

های کارگری هم که ایجاد نشانش خواهد بود. تشکل

ها رسمیت و هویت و نام و چه به آنشوند آنمی

دهد ساختار درونی دموکراتیک و رشد صالحیت می

ذی که ها است، نه تکه کاغو پویایی و فعالیت آن

 ها داده بشود یا نشود.ممکن است به آن
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 از مترجم یسخن
 

منتشر شد؛ اما از آنجا كه امكان انتشار متن  شیپ یباشد كه مدت هیجلد سوم سرما یمهیمقاله ضم نیبود ا قرار
مقاله را جداگانه منتشر  نیگرفتم ا میوجود نداشت، تصم هیماركس همراه با خود كتاب سرما یاصل ینوشتهدست

نگارش  ینهیماركس و انگلس در زم یرابطه یربارهد یها به زبان فارسنوشته نیاز نخست یكیحاضر  ینم. نوشتهك
 نكهیا یعنیاست،  یپژوهدر ماركس یمیاز مسائل قد یكیاز كشورها  یاریموضوع در بس نیاست، اما ا هیكتاب سرما

در  یشدت متفاوت. نظرات بهریخ ایمهم بوده  راتییتغ نیا ایداده و آ رییماركس را تغ ینوشتهتا چه حد انگلس دست
است  یكه مجلد MEGA II. 4.2 . خوشبختانه مجلدطلبدیم یاجداگانه قیو تحق یمطرح شده كه بررس نهین زمیا

فرد  یهمراه با مقدمه یسیبه انگل یاستفاده كرده بود، به تازگ هیمجلد سوم سرما شیرایو و میتنظ یكه انگلس برا
 ریز یمقاله سندگانیمخالف با نو یدگاهیآن مقدمه را كه د یترجمه یزودبه دوارمیترجمه شده است. ام یزلمو

 .خوانندگان قرار دهم اریدارد، در اخت
برگرداند. اما با توجه به  یبه فارس یاز آلمان یشاد به خواهش مترجم كنون یاستعداد یمهد یرا آقا ریز یمقاله
ماركس، متن را از نو از  ینولوژیبا ترم رشیچشمگ یهاتفاوت زیو ن یترجمه از لحاظ سبكآن  یهارتیمغا یبرخ
كمال تشكر را  شانیجا از ا نیكردم. هم سهیمقا املبه طور ك شانیا یبرگرداندم و با ترجمه یبه فارس یسیانگل

 دارم.



 

 

 طرح مسئله. 1

ای از نوشتهصد سال پیش، انگلس دست

وپنج صفحه به قطع رحلی، با ماركس، شامل پنجاه

منتشر كرد. از آن زمان  سرمایه عنوان مجلّد سوم

ه است. این ی آن هرگز قطع نشدتاكنون بحث درباره

بحث بارها با ژرفایی اندک طرح شد، اما هرگز عمقی 

بخش نیافت. یكی از دو قطب این بحث ادعا اطمینان

مند و كامل نحوی نظامكرد كه متن انگلس بهمی

است و قطب دوم، مدعی بود كه این اثر پیچیده و 

ها درگرفت ناتمام است. میان این دو قطب، انواع جدل

نشست و بار گرفت، سپس فرو میكه گاهی اوج می

 گرفت.دیگر از نو در فواصلی منظم اوج می

به عنوان مجلد  ۱۸۹۴متنی كه به سال 

شود، یكی از شناخته می سرمایه سوم

 از  برانگیزترین آثار ماركس است، اما نه فقطمشاجره

اصطالح بر سر به ه ویژه، مشاجرهب اقتصادی، منظر

از نو از سر گرفته شده ی تبدیل، كه همواره مسئله

نویس نخستین پیش»[ با اینكه انگلس از ۱است.]

[ 2در پیشگفتارش سخن گفته بود،]« بسیار ناقص

چه اسكلتی خام از آن»ادوارد برنشتین مجّلد سوم را 

[ 3] كرد توصیف «كند ایجاد …خواست ماركس می

و ل. ورنر زومبارت، اویگن فون بوهم ـ باروک،  ؛

گان ـ بارانوفسكی و بسیاری میخائیل ی. تو

[؛ ۴را استخوانبندی یک پیكره نامیدند] سرمایه دیگر

نوشته دست سرمایه ویراستاران معتبر و جدیدتر

چون اوج و نهایت برداشت ماركسی مجلّد سوم را هم

 تمامی  این پژوهش برای نخستین بار» :تجلیل كردند

 را كل در داریسرمایه تولید فرآیند اصلی عناصر

 [5.«]كرد بازتولید مندینظام شكلهب

ها نیز از لحاظ سیاسی بسیار گذاریارزش

كه زومبارت در زمان خود فكر متفاوت بودند. در حالی

ی دمكراتیک بهرهكرد كه تبلیغات سوسیالمی

[ 6چندانی از این اثر برای مقاصد خود نخواهد برد،]

 با انتشار مجّلد»خوانیم كه در تفسیری جدیدتر می

مند تحلیل بخش تئوریک و نظام … سرمایه سوم

داری بندی اجتماعی سرمایهكارل ماركس از صورت

 پاسخ بعد به این از كارگر یطبقه …كامل شد 

 یتوسعه از ناشی اصلی هایپرسش تمامی

 [7.«]دارد دست در را داریسرمایه

شد، پیشگفتار تر میهر چه بحث كهنه

نشست. صحنه عقب میتانگلس بر مجّلد سوم به پش

این واقعیت كه مجادله بر سر موجودی است دورگه، 
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تدریج به دست فراموشی سپرده شد. البته لنین هم به

در رابطه با منظور دیگری این نكته را ابراز كرد كه 

[ یقیناً ۸در واقع به دو نفر تعلق دارد.] ۱۸۹۴ویراست 

 هایی متن به ماركس تعلق دارد، اما جملهبدنه

ها را اندكی در متن وجود دارند كه انگلس آن

 ویراستاری نكرده باشد.

پس از صد و سی سال  ۱۹۹3در تابستان 

ی اصلی ماركس برای نوشتهبرای نخستین بار دست

[ اكنون هر ۹مجلّد سوم به طور كامل انتشار یافت.]

های ی سالنوشتهتواند آن دستكسی می

را با هم  انگلس ۱۸۹۴و ویراست  ۱۸65ـ۱۸6۴

كم بخش اعظم آن را مقایسه مقایسه كند )دست

هایی نوشتهكند، زیرا انگلس در فصل اول روی دست

كار كرده بوده كه قرار است برای نخستین بار در 

[ خواننده هنگام 2انتشار یابد.] MEGA2 ۴.3مجلد 

شود كه آنها كامالً های دیگر متوجه میخوانش فصل

لی هستند، اما فصل چهارم ی اصنوشتهمتكی بر دست

ی اصلی نخواهد یافت زیرا این فصل نوشتهرا در دست

را انگلس نوشته است. در پایان این مطالعه، برای 

ماركس  آید كه آیا متنخواننده این پرسش پیش می

یا ویراست انگلس را  ۱۸65ـ۱۸6۴ی نوشتهاز دست

گز و  بداند، یا اگر با سرمایه تواند اصالً مجّلد سوممی

ی مجلّد یكم قضاوت شود، ویراست انگلس سنجه

 شاید خیلی متفاوت به نظر نرسد؟

 كه انگلس در پیشگفتار خود ویراستاریبا این

مطالب انتشاریافته را به دو مجلد دوم و سوم تقسیم 

كرده بود، همانطور كه ایرینگ فچر نوشته است، هنوز 

ح ویراستار چقدر از این اثر را باید به شر»دانیم نمی

[ از ۱0«]نسبت داد و چقدر را به شرح ماركس.

به بعد افرادی چون چارلز ژید و  ۱۹۸0های سال

مانند ایرینگ فچر نظرات مشابهی [ ۱۱چارلز ریست]

ی چندانی نبود كه مطرح ساختند. آشكارا عالقه

روشن شود ادعای انگلس مبنی بر اینكه عمدتاً متن 

ده تا چه حد صحت اصیلی از ماركس را انتشار دا

ها برای این كاستی در ای از علتدارد. مجموعه

شناخت منابع تاریخی ماركسیسم وجود دارد. مثاًل 

ی این موضوعات در همان زمان نظراتی كه درباره

حیات انگلس رایج بود، در طول زمان به عنوان جزم 

 منجمد شد و تداوم یافت.

از زمان گئورگ لوكاچ و كارل كرش، 

پژوهی در اروپای غربی این جزم یگانگی ماركس

ماركس و انگلس را زیر سؤال برده و تفاوت مواضع 

 شناختی آن دو را مشخص ساختهفلسفی و روش



 

 

ها آنجایی به اوج خود رسیدند كه است. این تحلیل

مدعی شدند كه تز سوسیالیسم علمی نه مفهوم 

[ اما ۱2نظری ماركس كه از آنِ انگلس بوده است.]

ل فلسفی در این مورد همتایی در تحلیل تحلی

انگیز اقتصادی نیافت. این موضوع از این نظر شگفت

است كه موضعی كه در این میان توافق عمومی را 

[، به ویژه در خصوص مجلدهای ۱3جلب كرده است]

شود؛ یعنی تنها زمانی مطرح می سرمایه دوم و سوم

كس ی مارهایی را در نظریهتوانیم ناسازگاریمی

تشخیص دهیم كه از آنچه انگلس از خویش بر آن بار 

 [۱۴كرده است مطلع شده باشیم.]

ی ماركس و و كار ویراستاری درباره پژوهش

تثبیت  ۱۹50ی انگلس در اروپای شرقی، كه در دهه

های فرضتدریج سازمان یافت، با حركت از پیشو به

های ی بغرنجی را در ویراستخود، هیچ نكته

به كوشش انگلس  سرمایه ی دوم و سوممجلدها

ی اوج مشاهده نكرد، و برعكس آن را همچون نشانه

، «یک دستاورد عظیم»خالقیت علمی انگلس، 

[ انسجام متن اصلی و درستی متن ۱5ستایش كرد.]

ویراسته به سادگی مسلم گرفته شد. نخستین 

سرعت به گِل ها برای تحلیلی محتوایی بهتالش

شد نادیده ها را نمیون فاكت[ اما چ۱6نشست.]

های عجیب و غریبی تحت فشار گرفت، بهانه

در نتیجه، » :گرایی مسلط ساخته و پرداخته شدجزم

را  واحد هاینوشتهآن دست سترگ انگلس با كاری

تبدیل كرد. وی  سرمایه به دو جلد

های ویراستاری حد ممكن دخالت ناچیزترین در

متن  هویت كه بهتغییری اعمال نكرد  هیچ كرد و

 )تأكیدات افزوده« وارد آید. آسیبی ماركس

 [۱7شده(.]

های روایت« نیاز به بازبینی»تا همین اواخر 

ی انگلس از مجلدهای دوم و سوم را برای ویراسته

تواند به قلم انگلس باشد، و هایی كه میكشف عبارت»

ی [ اما پروژه۱۸كردند.]انكار می« نه ماركس

منطق خاص خود را دنبال  2AMEG  ویراستاری

كرد، و با وجود فشار و اصرار برای نپرداختن به این 

های اصلی ماركس نوشتهموضوع، ویراستاری دست

 ۱۹۸0ی برای مجلدهای دوم و سوم از اواسط دهه

 آغاز شد.

های اصلی برای مجلد نوشتهویراستاری دست

ضرورت  2II/4.2 MEGA  سوم سرمایه در مجلد

 الحاقات كه ت، نه فقط به این علت مبرمی داش

 هایدیدگاه كه روآن از بلكه[ ۱۹]شود، تحلیل انگلس
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 حركت آن در كه تجریدی سطوح و ماركس، اصلی

 داده تشخیص نوشتهدست این طریق از فقط كرد،می

ی طور جدی ماركس دهه. عالوه بر این، بهشدمی

شود. بنا به آشكار می ۱۸۹۴در پس نقاب  ۱۸60

[، بدون 20اشتاینر]ارنظر شاخص كیتاظه

كه به انگلس نسبت داده « های ناموجه نظریهبخش»

شود، و نیز بدون تنظیمات متن و تصحیحات به می

شود ، معلوم می«خط كلی استدالل»سود انطباق با 

ی فرآیند پژوهشی ناتمام قرار كه ماركس در میانه

گیری های بسیاری در حال شكلداشت كه در سویه

چنین روشن است كه متن اصلی ماركس بود. هم

هایی است كه نخستین بار با ویراست مغایر با گرایش

انگلس آغاز و برانگیخته شد و از آن به بعد  ۱۸۹۴

طنین آن در سراسر تاریخ نفوذش تداوم داشته است. 

های جدیدی باشد ویژه آشكار آن شاید بحثنمونه به

« داری[]سرمایهی فروپاشی نظریه»ی كه درباره

 شود.ماركس مطرح می

كننده ــ چون جدید است ــ این میخكوب

است كه برای نخستین بار تفاوت بین ماركس و 

شود كه نه انگلس به چنان نحوی آشكار می

نویسندگان آثاری مستقل بلكه نویسنده و ویراستار 

گیرند. انتشار یک متن در مقابل هم قرار می

كس این امكان را به وجود ی اصلی مارنوشتهدست

دقت دریابیم انگلس در كجا از قصد و آورد كه بهمی

منظور ماركس پیروی كرده و كجا این كار را نكرده 

 است.

با استقبال  2II/4.2 MEGA   انتشار مجلد

« یک رساله»ای روبرو شد. در ادامه قرار است گسترده

رپا [ سمینارهایی در این رابطه ب2۱نیز انتشار یابد.]

[ كه 22هایی در دست اجراست]خواهند شد. پژوهش

[، 23های ماركس و انگلس]به بررسی تفاوت

[ و 2۴ها]نوشتهبازارزیابی ویراستاری انگلس در دست

ی آنها خواهد پرداخت. لزوم بازسازی دوباره

نویسندگان حاضر، كه یكی از آنان در كار بر روی 

ا به امروز ت ۱۹۹2نقش داشته است، از  II/4.2 مجلد

ی آكادمی ویراست كامل پروژه»به عنوان بخشی از 

مشغول ویراستاری سایر « ماركس و انگلس

های ماركس برای مجلد سوم و نوشتهدست

طور خاص، كار های ویراستاری انگلس، و بهیادداشت

 ۱۸۹۴و  ۱۸65ـ۱۸6۴ی متون شدید بر مقایسه

خواهد اند. آنان در تحقیقی كه در ادامه مطرح بوده

[ وضعیت 25اعالم شده بود،] ۱۹۹3تر در شد، و پیش

 تحقیقات خود را گزارش خواهند كرد.



 

 

های معاصر دربارۀ ویراست مجلد بررسی. 2

 سرمایه سوم

در تمامی  سرمایه از اهمیت مجلد سوم

های اقتصادی سخن رفته است. برخی نامهفصل

راست سراغ موضوع منتقدان مانند بوهم ـ باورک یک

[ 26اند.]لی قانون ارزش و نرخ میانگین سود رفتهاص

های ویژه ــ چه در گذشته و چه اكنون ــ پژوهش

اند بدانند كه نظرات ماركس چه بوده عالقمند بوده

است، و نه اینكه وی چگونه به این نظرات رسیده 

است یا چگونه این نظرات شفاهاً انتقال یافته است. 

كه انگلس  اندآنان اغلب فقط متذكر شده

هایی را كه ماركس باقی گذاشته انتشار نوشتهدست

 Max) اما بعضی مانند ماكس بئر[ 27داده بود.]

Beer ) صراحتاً به ویراست انگلس اعتماد داشتند و

كردند كه مجلد سومی كه در دست آنان است فكر می

دقیقاً همان چیزی است كه از ذهن مؤلفش تراوش »

ای به اصالت متن شک ده[ البته ع2۸«]كرده است.

انگلس »اند كه داشتند، مانند ال. بی. بودین، و گفته

او »كه « هایی در دهان ماركس گذاشته استعبارت

خواست بگوید، و در تضاد آشكاری با هرگز نمی

اش بودند كه فقط در مجلد اول یافت نظرات واقعی

ی مطالب، كه [ گاهی، وضعیت پیچیده2۹«]شود.می

گفتارش توصیف كرده بود، در نظر پیشانگلس در 

[ و سرانجام، دسته چهارمی از 30شد.]گرفته می

اند. این منتقدان به مجلد سوم گذرا برخورد كرده

گروه شامل هانس فون شل است كه ماركس را نه 

دان بلكه در واقع كمونیست یک اقتصادسیاسی

داند، و به این علت قانون انباشت سرمایه ماركس می

ی اقتصاد سیاسی نامهطور مفصل در درسهرا ب

بررسی كرده است اما به مجلدهای دوم و 

ی اجمالی در زیرنویس كرده فقط اشاره سرمایه سوم

مجلدهای دوم و سوم به كوشش انگلس » :است

داری منتشر شدند. مجلد سوم، فرایند تولید سرمایه

ای های بسیار موشكافانهدر كل، شامل بررسی

هره و سود بنگاهدار است اما ناقص است و ی بدرباره

 پرداخته آن ویراستارش تا حد اندكی به ترمیم 

 [3۱.«]است

نخستین انتقاد به ویراستاری انگلس را 

[ این 32مطرح كرد.] ۱۸۹۴زومبارت در همان سال 

انتقاد معطوف به بنیادها بود و كمابیش با نقد 

از ویراستاری مجلد دوم  (Lehr) تر لهرقدیمی

ی زومبارت، ویرایش انگلس [ به گفته33منطبق بود.]

بدون »و « طرفانهمحترمانه بود و نه بی»ویرایشی 

[ 3۴« ]شک به خصلت جامع اثر لطمه زده است.
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وجه قصد ماركس این نبود كه چنین اثر هیچبه

 :ناقصی را به جهان عرضه كند. بدیل زومبارت

و  ای نظامهای پایهاز پوسته بدرآوردن ویژگی

 روایتی در …ی آنها پس از ویرایشی وفادارانه ارائه

. به نظر من، تمامی گریزهای ماركس از بود كامل

ی نوشتهشده در دستمطلب، تمام كار مقدماتی یافت

توانست به تفصیل در ماركس می

انتشار یابد. اما حاال همه چیز  تسایتنویه نشریه

ر كنار نظرات پخته د :چپانده شده است سرمایه در

های بسیار مهم در كنار نظرات خام، موضوع

های جزیی در كنار های فرعی. نكتهموضوع

 [35«]های بنیادی.ویژگی

پایان را مانع تكرارهای بی»انگلس باید 

كرد. و محاسبات نادرست را حذف می« شدمی

و  ۱۸۴0ی های قدیمی و متعلق به دههگزارش

ای به ه صدمهتوانست حذف شود بدون اینكمی ۱۸50

[ رودولف اشتلوزمان در نقدی بازهم 36اثر بزند.]

خود ماركس، و انگلس كه این »تر ابراز كرد كهصریح

ی مجلد سوم ریختهقلمكار باورنكردنی و بهمشلهآش 

این نویسندگان »، كار نقد را برای «اندرا انتشار داده

اما در رابطه با محتوا،  [ 37«]اند.خیلی سهل كرده

ای كه در باال مطرح شد، سویه بر مسئلهها یکكنشوا

متمركز شد. نخست با ادوارد برنشتاین و بندتو 

كروچه و ژرژ سورل و دیگران بود كه با طرح این 

ی ماركس هنوز اهمیت دارد، بحث كه آیا نظریه

مجادله بر سر مجلد سوم فراگیرتر شد اما شدت 

 بیشتری نیز یافت.

گلس از مجلد سوم ویراست ان ۱۹22در سال 

فهم آن برای ششمین بار منتشر شد، اما روایت عامه

كردن انتشار فراگیری نیافت. كائوتسكی هنگام آماده

، بر این سرمایه مقدمات ویراست ارزان و پرتیراژ

اش بر تر متمركز شد. وی در مقدمهموضوع كامل

 :نویسدمجلد دوم می

ی این اواخر حدسیاتی رواج یافته است، مبن»

افكار ماركس را كامالً بر اینكه انگلس همیشه، رشته 

ی یادشده همیشه نوشتهكرده و دستضبط نمی

افكار، تنظیم و ویرایش نشده است. مطابق با این رشته

اند كه من رو برخی از دوستانم از من خواستهاز این

ی نوشتهشده به كوشش انگلس را با دستمتن تهیه

ها را برطرف كنم. من ماركس مقایسه و ایراد

توانم این درخواست را اجابت كنم. فرض كنیم نمی

كردم كه انگلس كه من كار عظیمی را تكرار می



 

 

تقریباً به مدت یک دهه انجام داده بود و تقریباً در 

ای غیر از ی دیگری به نتیجهاین نكته یا نكته

رسیدم، چه چیزی خوانندگان را ی انگلس مینتیجه

ی افكار رد كه نظرات من به رشتهكمطمئن می

 [3۸تر از انگلس است؟]ماركس، نزدیک

های به این ترتیب، كائوتسكی دستكاری

كند، اما از اینكه آب به اشتباه انگلس را انكار نمی

های نظری میان ماركس و انگلس آسیاب بحث تفاوت

كند. در همان حال، داوری بریزد هم خودداری می

های ماركس به نوشتهی از دستاطرفانهخشک و بی

 :دهددست می

ها الزم است به برای فرونشاندن دغدغه

منتقدان این فرصت را داد كه خود به قضاوت 

های نوشتهبنشینند، به بیان دیگر، باید تمامی دست

ماركس را به همان نحو كه هستند، انتشار داد. گرچه 

ن از خواندشاید با زحمت بسیار كتابی كامال غیرقابل

پژوه ی تعدادی ماركسكار درآید كه فقط موردعالقه

ای چشمگیر و همكارانی است. نهادی علمی با بودجه

تواند از پس این تكلیف مهم بربیاید. زیاد قطعاً می

آثار ماركس و  احتماال این كار با انتشار مجموعه

ی ماركس و انگلس در مسكو، انگلس از سوی مؤسسه

 [3۹نجام خواهد شد.]زیر نظر ریازانوف ا

به نظر كائوتسكی، ویراست ارزان و پرتیراژ 

« تا آن زمان سرمایه معتبرترین ویراست»بایست می

[ اما این ویراست، كه مجلد سوم آن در ۴0باشد.]

[، به زحمت پیش از جنگ ۴۱انتشار یافت] ۱۹2۹

موردتوجه قرار گرفت و بعد از جنگ فراموش 

 [۴2شد.]

  

 1865ـ1864تمام نیمههای نوشتهدست. ۳

 مبنای کار انگلس :مارکس

نویس اصلی ماركس هر كسی كه به دست

برای مجلد سوم نگاهی بیاندازد، به سرعت تشخیص 

قبولی برای روح دهد كه وی به فرمول قابلمی

پژوهشگرش در ارتباط با كل كار رسیده بود كه 

اگرچه كار پایان یافته، انتشار آن » :چنین اعالم كرد

 [۴3« ]ای هیچ كس جز خودم مناسب نیست.بر

 از توضیحات مربوط به تاریخ متن در

MEGA2 II/4.2 ( .روشن است كه 37ـ2۴صص )

اگر چه ماركس دستاورد پژوهشی چشمگیری را 
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پشت سر خود داشت، هنوز كار زیادی را جلوی روی 

دید. اما این توضیحات نیز هنوز بر خود می

ی این اثر استوار است و خط گیری سهل و سادهنتیجه

« های مكملپژوهش»عنوان كه بخش نافرجام تحت

[ آنچه همیشه برای ماركس مهم ۴۴دهد.]نشان می

های اصلی بود، نه تعداد طبقات ها و دیوارهبود، ستون

نویس نوشته تنها دست[ این دست۴5ساختمان.]

كامل برای مجلد سوم است. این نوشته كه اساسًا 

ی خام آغاز شد، رد و نشان اصورت نسخهبه

ای را در بردارد كه بر های نویسندهی تالشچندگانه

یافتن به دركی از هایی به منظور دستاساس تمامیت

های اندیشد. با اینكه درونمایهمواد و مصالحش می

شوند مشخص می اساسی كه در عناوین فصل

موجودند، مسائل ساختاری هنوز به طور قطعی پاسخ 

وپاشكسته است، و اند. بازنمایی دستنشدهداده 

مند نیست. سرآغاز برخورد با مسائل محوری نظام

شدن از موضوع دنبال ها معموالً با خارجمفصل فصل

شود. به برخی از نكات اجمااًل اشاراتی شده است، می

گرچه كامالً روشن نیست كه چگونه جفت و جور 

كه كه اصاًل اند خواهند شد؛ گاهی نكاتی بسط یافته

طور خالصه، شكل خام در مجلد سوم جایی ندارند. به

درنگ آشكار است. اگر بخواهیم بار نوشته بیدست

ی عمارت نظری سخن بگوییم، به دیگر از استعاره

نویس مجلد سوم را توان دستدالیلی كامالً موجه می

ترین معماری ماركس بنامیم. بنابراین، اساسًا بزرگ

وجه این هیچكید كنیم كه او بهالزم نیست تأ

كرد. اما ظاهراً نوشته را در آن شكل منتشر نمیدست

چنان به اهمیت محتوای آن اطمینان داشت كه 

ی انگلس ی ویرایش آن را بر عهدهوظیفه

 [۴6گذاشت.]

اما انگلس خودش چطور این وضعیت آغازین 

راه »كرد؟ او در پیشگفتارش از را ارزیابی می

. در گویدمی سخن [ 3«]جُلجُتا»به « اشویراستاری

نخست فكر  ۱۸۸5دهد كه در سال آغاز توضیح می

  كرد كه انتشار مجلد سوم، جز در چند بخش،می

 زمان آن در» و روبروست، فنی مشكالت با فقط

 ارزشمندترین این كه كنم بینیپیش توانستمنمی

 ایجاد برایم را دشواری بیشترین كتاب كل هایپاره

 در هایشنامه در انگلس اظهارات [ ۴7.«]ندك

تر دهند كه هر چه ژرفهای موردبحث نشان میسال

اش از رفت، آگاهیهای ماركس فرو میدر نوشته

 شد.مشكالت بیشتر می



 

 

ی ویراستاری اش با تجربهانگلس از آشنایی

اگر »ی آن اظهارنظر ماركس كه استفاده كرد و درباره

اگرچه  :چنین نظر داد «چه كار پایان یافته

ها با دقت بسیار پرداخت شده، های بخشآغازگاه

و فقط « ی اول بسیار ناقص استنوشتهدست»

[ در ۴۸های جانبی وجود دارد.]نماهای كلی و اشاره

واقع انگلس، چنانكه پس از مرگ ماركس به پیوتر 

ی وضعیت الوروف گفته بود، هیچ اطالعی درباره

[ ۴۹نداشته است.] سرمایه تكمیل مجلدات دیگر

برای همین تخمین زمان چند ماهه برای ویراستاری 

آید. انگلس از سوی انگلس كامالً نادرست از كار درمی

ی سردرآوردن از متن بود، هنگامی كه تازه در مرحله

در پیشگفتار مجلد دوم اعالم كرد كه مقدمات انتشار 

شور  [ انگلس با50رود.]سرعت پیش میمجلد سوم به

اعالم كرده بود كه مجلد سوم،  ۱۸۸5و شعف در 

الشعاع خود قرار خواهد داد، و مجلد اول را تحت

ترین مطلبی بوده كه تا آن زمان خوانده بود و شگفت

فهمی توضیح داده طرز قابلها بهدشوارترین پرسش

[ وی همچنان مشكالت مجلد سوم را 5۱شده بود.]

ی چهارم متن آمادهگفت سهگرفت و میمی دست كم

 [52انتشار است.]

رفت، در متعاقباً، چنانكه انتظار می

اعالم شد كه هنوز  ۱۸۸7در  تسایتنویه یروزنامه

ی تعدادی مسائل اقتصادی بیان نظرات ماركس درباره

حجاب رازآمیز عمیقی بر »نشده است، در نتیجه 

ی بین نرخ بهره، رانت و ارزش اضافی سایه رابطه

« الوقوع مجلد سومانتشار قریب»، اما «است افكنده

ی این اطالعات بیشتری را درباره»خوشبختانه 

این [ به53«]موضوع در دسترس قرار خواهد داد.

ترتیب، انگلس زیر فشار بود كه كار ویراستاری را با 

موفقیت به پایان برساند و خودش نیز با اعالم 

ود. اما ها و تأخیرها در این فشار سهیم بپیشرفت

حساس دست داده ا این  :اظهاراتش متناقض بود

كم بگیرد. اما كوشد مشكالت را دستشد كه میمی

 :گویدمندی میگر عالقهبه پرسش ۱۸۸۹در سال 

محتوا و سرنوشت مجلد سوم در تاریكی فرو رفته »

[ از سوی دیگر، كائوتسكی پیوسته 5۴«]است.

أخیر مداوم خواستار صبر و تفاهم خوانندگان برای ت

ی در روزنامه ۱۸۸7در انتشار این مجلد بود. در پاییز 

]تقویم كارگری اتریش[ « اُسترایشر آربایتركالندر»

منتشر  ۱۸۸۸اعالم كرد كه شاید مجلد سوم در سال 

، به مناسبت هفتادمین ۱۸۹0اما در سال [ 55شود،]

اگرچه در ارتباط با مجلد » :سالگرد تولد انگلس نوشت
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ساً انگلس تنها كسی است كه باید سوم، اسا

های موجود را ویرایش كند، شاید هیچ نوشتهدست

برتر از ویرایش با وسواس اثر كاری دشوارتر و زمان

ــ و در اینجا « علمی ناقصِ شخص دیگری نباشد

كند ــ كائوتسكی به مشكل بالفعل انگلس اشاره می

ه ی موارد فقط رشته افكار نویسنده را بو در همه»

نحوی كه خاص اوست بیان كند و نه آنكه ناخواسته 

رشته افكار خود را به او نسبت بدهد. اگر چه ممكن 

طور كامل در نظرات نویسنده كامالً است حتی به

[ 56«]سهیم باشد، باز هم فردیت خاص خود را دارد.

اگرچه برخی منتقدان شک داشتند كه اصاًل این 

زدند كه حدس میمجلد منتشر شود، دیگران آشكارا 

انگلس با مشكالت ویراستاری این مطالب روبرو شده 

 :كردبا آب و تاب خاصی اعالم  ۱۸۹2است. لهر در 

اگر محتوای مجلد سوم شبیه به محتوای مجلد دوم »

تواند در حق باشد، بهترین خدمتی كه انگلس می

اش انجام دهد، این است كه اجازه دوست درگذشته

[ در مقابل چنین 57]«تشار یابد.نوشته انندهد دست

اش، ، در مقاله۱۸۹2ارزیابی، انگلس در پایان سال 

راهنمای علم  كه برای« ماركس، كارل هاینریش»

منتشر كرد، اعالم كرد كه مجلد سوم  مداریدولت

[، و با بازچاپ 5۹منتشر خواهد شد] ۱۸۹3در سال 

ن این مقاله در نشریات دیگر به این انتظار بیشتر دام

تحت  راهنمای سوسیالیسم زد. به این ترتیب، در

ی انتشار نوشته شده است كه وعده« انگلس»مدخل 

داده شده بود اما هنوز منتشر  ۱۸۸5مجلد سوم در 

[ و سپس چند صفحه بعد، تحت 5۹نشده است.]

سومین مجلد زیر »اعالم شده كه « سرمایه»مدخل 

 [60«]چاپ است.

 انگلس 1894ویراست  ـ 4

 نوشتگفتار و پیپیش. 1-4

به مدد خواست انگلس در پیشگفتار مجلد 

دوم كه منتقدان از زمان باقیمانده تا انتشار مجلد 

ی سوم استفاده كنند و تكوین میانگین سود را بر پایه

[ صحبت بر سر جلد 6۱قانون ارزش اثبات كنند،]

[ 62ها پیش از انتشارش به راه افتاده بود،]سوم مدت

آثاری در بررسی »ی بوهم ـ باروک تهو حتی به گف

به  ۱۸۸۸[ انگلس در 63نوشته شد. ]« معمای قیمت

گفتارش این نتیجه رسیده بود كه این آثار را در پیش

گفتارش بر مجلد [ وی مانند پیش6۴بررسی كند.]

گفتار بر مجلد سوم را به گزارشی از كار دوم، پیش

ارزش و نرخ  ی بحث قانونویراستار و ابراز نظر درباره

[ اما دالیلی وجود دارد كه 65سود تقسیم كرد.]



 

 

نوشت. پس انگلس باید مقدمه را به گونه دیگری می

گفتار بر مجلد دوم این نقیصه از آن كه وی در پیش

ی را تصدیق كرده بود كه جایگاه ماركس در نظریه

[ 66اقتصادی به اندازه كافی كندوكاو نشده است،]

م بود، به ویژه كه مجلد سوم اكنون جبران آن الز

رفت. انگلس در به شمار می سرمایه «نظری»بخش 

ی ای از نظریهی چكیدهتوانست با ارائهجا میاین

زمان طرحی به اقتصادی از دستاوردهای حاصل تا آن

دست دهد و فهرستی از مسائلی كه هنوز پاسخ داده 

ها را به آینده نشده یا ماركس آشكار پاسخ به آن

وكول كرده بود )رقابت، اعتبار، بازار جهانی، دولت و م

گفتاری غیره( در اختیار گذارد. چنین پیش

ها و زنیهای نادرست، گمانهتوانست مانع از ارزیابیمی

ربط شود. بسیار بعید است كه انگلس تفسیرهای بی

بندی برای مجلد چهارم اندیشیده به چنین جمع

تشار مجلد سوم در ای كه برای انباشد؛ اعالمیه

زمان نو[ درج كرده بود، حاكی ] تسایتنویه نشریه

از جان كالمی از این دست بود. او نخستین كسی بود 

ی ماركس روبرو ی بازسازی متنی نظریهكه با مسئله

شد. شاید او دیگر خود را در قبال این وظیفه می

یكی از دشوارترین وظایفی كه »كرد، ناتوان حس می

[ و 67«]تواند برای خود طرح كند.ده مییک نویسن

خواست خراشی بر بنای یادبود ماركس وارد شاید نمی

تواند برانگیزش میی تأملآید. به هر حال، تجربه

نقش مهمی ایفا كرده باشد، زیرا انگلس دیگر آن 

ی خود را درباره ۱۸۸5داوری سرخوشانه سال 

 ی مجلد سوم ابراز نكرد.نوشتهدست

ی س با دقت بیشتری به مسئلهاگر انگل

باید مسائل مربوط به نگریست، میانسجام متنی می

داد. آنگاه طرح شش كتاب را نیز موردتوجه قرار می

ی اظهارنظر چندپهلوی ماركس درباره باید درباره

اینكه بازنمایی مجلد سوم باید شامل چه چیزی باشد 

یا نباشد، و نیز درباره ارجاعات ماركس به 

هایی كه برای مجلدات چهارم تا ششم یا مایهدرون

در نظر گرفته بود، و نیز « های بیشترپژوهش»برای 

ی مسائل ی نظرات متعارض ماركس درباردرباره

شناختی بازنمایی موضع های روشمربوط به شیوه

بال، ویژه آنكه در اینجا انگلس كامالً فراغگرفت، بهمی

تشخیص  ش قابلبدون آنكه این مسائل در ویراست

 باشد، به مجلد سوم پرداخته بود.

گفتار اصول راهنمای انگلس در این پیش

خود را نام برده بود. پس از آشكارشدن نخستین 

ها، انگلس دوباره این اصول را در یادداشتی واكنش
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تمام كه برنشتاین پس از مرگش انتشار داد، نیمه

انگلس  :[ آن اصول به قرار زیرند6۸بازتأكید كرد.]

خواست تا سر حد امكان متنی اصیل ایجاد و كار می

ترین موارد محدود كند، و ویراستاری را به ضروری

نویس اول ماركس را تا جایی متعاقباً خصوصیت دست

فهم باشد حفظ، و بنا به نظرش، آنچه به كه متن قابل

لحاظ علمی بدیع بود، تا جایی كه امكان داشت با 

ید شود. سرانجام، چون متن اصلی كالم ماركس بازتول

مندان بیش از همه اهمیت داشت، به برای عالقه

همین دلیل، انگلس اجازه داده بود تا اشاره به نكاتی 

كه قرار بود بعدها بسط داده شوند اما ماركس به آنها 

دوباره نپرداخته بود، به همان نحو كه بودند در متن 

فقط تا  خواستمجلد سوم منتشر شود. انگلس می

ها را با جایی دخالت كند كه كامالً ضروری بود و آن

صراحت نشان دهد. اما مواد و مصالح نباید به شكل 

 [6۹شد.]مند ساخته و پرداخته مییک بازنمایی نظام

دهیم كه انگلس تا چه ما در ادامه نشان می

 ی مدعای خود برآمده است.حد از عهده

 . روش کار انگلس4ـ2

نوشته ماركس ویراستاری دست انگلس هنگام

 :به اقداماتی زیر دست زد

 تغییر در نظم و سازمان متن -1

 هاها و سرفصلالف( تغییرات در عنوان

 ها در متنجایی عبارتب( جابه

 بهبود فرازهایی در متن -2

 الف( گنجاندن جمالت معترضه

 ها به متن عادیب ( تغییر زیرنویس

 گسترش متن -۳

 ی خود انگلسهاالف( افزوده

 كردن تاریخیهنگامب( به

 حذفیات در متن  -4

 کردن متن برای اختصارکوتاه -5

 پرداخت  -6

 الف( با ایجاد یا حذف بندها

 ی استانداردب( با استفاده از عبارات پیونددهنده

رنگ هایی كه نكات مهم متن را بیپ( با افزوده

 كردمی

 ج( با حذف تأكیدها

 چ( با حذف تكرارها

 تصحیحات -7

 الف( تصحیحات محتوایی

 ب( تصحیحات واژگانی

 پ( تغییرات سبكی



 

 

 ج( تصحیح محاسبات

 ها از زبان بیگانهقولی نقلچ( تصحیح یا ترجمه

ها ها این دخالتما با استفاده از برخی نمونه

 را روشن خواهیم كرد.

كرد، انگلس هنگامی كه روی متن كار می

ز منتشر نشده و نویس نوشت كه هنوشماری دست

ها داده نشده است. انتشار آنها در ی آننظری درباره

درک مشكالت انگلس  2MEGA  در  II/14مجلد

 را به طرز چشمگیری ساده خواهد كرد. اما مجلد

II/14 تواند جایگزینی برای ارزیابی خود خواننده نمی

نویس ماركس یا مقایسه آن با از كیفیت نظری دست

 [70لس باشد.]انگ ۱۸۹۴ویراست 

 . تغییر در نظم و سازمان متن4ـ2ـ1

 هاها و سرفصلالف( تغییرات در عنوان

، در رابطه با تداوم دورینگآنتی انگلس در

، تصمیم گرفته بود كه نظم و ترتیب سرمایه انتشار

ریزی كرده مجلدات را به همان نحو كه ماركس برنامه

 از ۱۸۸5بود حفظ كند. پس از این كه در سال 

های ماركس استفاده نكرد و مواد ی طرحفرصت ارائه

های مجلد دوم را نویسو مصالح موجود مانند پیش

های مجلد نوشتهدست»توانست انتشار نداد، دیگر نمی

اقبال را منتشر سازد. بعدها كائوتسكی خوش« سوم

هایی نظریه»ی نوشتهبود كه به ویراستاری دست

ی ی انتشارنیافتهنوشتهستی ارزش اضافی. از ددرباره

« كارل ماركس« درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی»

 پرداخت.

ساز است. عنوان عنوان اصلی نیز مسئله

، در [7۱بود]« های كل فرآیندپیكربندی»ماركس 

داری در فرآیند تولید سرمایه»حالی كه انگلس آن را 

یک از این دو عنوان [ هیچ72نامیده بود.]« كلیت آن

نویس كامالً منطبق نیست. عنوان توای دستبا مح

ماركس، یک عنوان كامل اثر است. این عنوان بر این 

كند كه نه تنها تمامیت بلكه در واقعیت تأكید می

آن، یعنی نقش رقابت، بازار جهانی، « هایشكل»واقع 

شود. همچنین، طرح مجلد دولت، و غیره، ارائه می

 ترچون بخشی از طرح عمومیسوم هم

پا به حیات گذاشت و بنابراین، عنوانش  سرمایه برای

فهم است. حتی اگر ماركس فقط در بستر كل اثر قابل

عنوان مجلد سوم را بدون تغییر بر جای گذاشته 

زمان تمام مجلدات، یقیناً باشد، در صورت انتشار هم

آمد. اما این واقعیت كه مدت سوءتفاهمی پیش نمی

هایش برای مجلد نوشتهتزمان مدیدی در انتشار دس
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سوم وقفه افتاده بود، این امر ضرورتاً تبعاتی برای 

معنای عنوان داشت. هیچ ناشری عنوان بی

پذیرفت. را برای كتاب نمی« های كامل فرآیندشكل»

بنابراین انگلس مجبور شد تا عنوانی برگزیند كه 

 پیوندی با مجلدات قبلی داشته باشد.

ی انگلس، ن برگزیدهاین كه تاكنون به عنوا

« داری در كلیت آنفرآیند تولید سرمایه»یعنی 

ایرادی گرفته نشده است، به این معنا نیست كه این 

عنوان با محتوای متن ویراسته منطبق است. آیا با 

توجه به اینكه ماركس در مجلد اول به تولید و در 

مجلد دوم به گردش پرداخته بود، آیا 

عنوان « داری در كلیت آنیهسرما بازتولید فرآیند»

هوده نباشد كه بهتری نبود؟ در این رابطه شاید بی

بگوییم انگلس در اثر ویراستاری كرده خود بدون 

ی ماركس منحرف شد و در دلیل روشنی از نسخه

 و «تولید» گاهی  نویس ماركسویراست خود از پیش

 .نوشت «بازتولید» گاهی

ی وشتهنی انگلس برای انتشار دستدغدغه

فهم همچنین خواندن و قابلشكلی قابل ماركس به

باعث شد در سازمان و عناوین متن دخالت كند. 

پیداست، ماركس متن  MEGA2 II/4.2 چنانكه از

را به هفت فصل و هر فصل را به چند بند تقسیم 

كرده بود. احتماالً ماركس در تجدیدنظر بعدی خود 

كرد. اما د میتری ایجاهای فرعی بیشبندیتقسیم

این برای توجیه دخالت انگلس كافی نیست. چون 

گفتار خود انگلس هیچ چیز در این رابطه در پیش

بندی ای در رابطه با سازماننگفت، خواننده هیچ نشانه

در   MEGA2 II/4.2 ی مطالب تا انتشاراولیه

بندی مفصل انگلس ــ اختیار نداشت. با این كه فصل

هایی تقسیم كرد و بندها را بخشاو هفت فصل را به 

[، كه سپس با 73به پنجاه و دو فصل تبدیل كرد]

بودن تقسیمات فرعی همراه شد ــ و خصلت پراكنده

نوشته كامالً ناهماهنگ هستند، این مسئله دست

تاكنون هرگز آشكارا موردبحث قرار نگرفته است. اما 

ی متن احتماالً در پذیرش آن بندی گزیدهسازمان

 ثیر گذاشته است.تا

البته انگلس در متن ماركس به دنبال 

شدند. به این ترتیب، جاهایی بود كه باید شكسته می

ماركس هنگام بازنویسی فصل مربوط به رانت ارضی 

آن را به طور كلی به سه پاره تقسیم كرده بود. اما در 

بندی كلی های خود یک طرح تقسیمپایان یادداشت

یی ترسیم كرده بود. انگلس به این را برای بازبینی نها

بند باقی ماند. )ر. ک. به طرح تا سر حد امكان پای



 

 

. ماركس در شد دور  ( اما در یک نقطه از آن۱تصویر 

ی رانت ارضی، ی مسئلهآغاز مالحظات خود درباره

های تاریخی مالكیت ابراز كرد كه برخورد با شكل

بررسی مانع  [ اما این7۴زمین به این اثر تعلق دارد.]

از آن نشد كه در صفحات متعددی به حاشیه رفته و 

های گوناگون از رانت از زمان پتی به بررسی برداشت

روی، ماركس در [ در آغاز این حاشیه75بپردازد.]

خواسته یادداشتی به خود یادآوری كرده بود كه می

ی تاریخ رانت ارضی به طور در فصل تاریخی درباره

[ احتماال آنچه در 76حث بپردازد.]مفصل به این مب

سر داشت، فصلی مرتبط با آن در كتاب چهارمش 

های ی تاریخ نظریه بود )كاری مشابه با نظریهدرباره

ی رانت كه در ریكاردو و رودبرتوس درباره

وجود دارد(، زیرا طرح  ۱۸63ـ۱۸6۱ی نوشتهدست

تر ذكر بندی نهایی كه پیشی سازماناش دربارهكلی

های تاریخی باقی ، جایی برای یادآوریشد

 (۱گذاشت )ر. ک. به تصویر نمی

 1تصویر 

 

 

بندی خودجوش مارکس هنگام الف( سازمان

 نوشتهرانت ارضی در دست نگارش بخش

 

 فصل ششم

 تبدیل سود اضافی به رانت ارضی

 الف( مقدمه

 پ( رانت ارضی مطلق

 ب( رانت ارضی تفاضلی

 (753، 6۹0، 667صص.  II/4.2 ر. ک. به مجلد)

بندی در پایان ی سازمانب( تأمالت ماركس درباره

 انگلس 1894بندی ویراست ب. طبقه

 

 ی ششمپاره

 ی اضافی به رانت ارضیتبدیل سرمایه

 . مقدمه37فصل 

 . رانت تفاضلی. مالحظات عمومی3۸ فصل

 . نخستین شكل رانت تفاضلی )رانت تفاضلی3۹فصل 

I) 

 . دومین شكل رانت تفاضلی )رانت تفاضلی۴0فصل 
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 ی كتبینسخه

 :عناوینی كه زیر آن باید به رانت پرداخت عبارتند از])

 طور كلی. نمونهمفهوم رانت تفاضلی به( i( الف

ی قدرت هیدرولیک. سپس گذار به رانت زمین درباره

 زراعی واقعی

ii ) كه از حاصلخیزی متفاوت  ،۱رانت تفاضلی شماره

 شودمیقطعات متفاوت زمین ناشی 

ii ) كه ناشی از تخصیص  2رانت تفاضلی شماره

 متوالی سرمایه در زمینی واحد است

iii ).تاثیر این رانت بر نرخ سود 

 ب( رانت مطلق

 ج( قیمت زمین

 باید به Ii ی رانت ارضی.د( مالحظات نهایی درباره

α  )ثابت تولید رانت تفاضلی با قیمت 

Β )رانت تفاضلی با قیمت نزولی تولید 

γ )( و رانت تفاضلی با قیمت صعودی تولید δ )

 ([تبدیل سود مازاد به رانت

و پس  ۸۱6ص.   II/4.2مجلد 2MEGA ر. ک. به)

 (از آن

II .)مالحظات عمومی 

نخستین نمونه. قیمت  .II . رانت تفاضلی۴۱فصل 

 تولید ثابت

دومین نمونه. قیمت  .II . رانت تفاضلی۴2فصل 

 تولید نزولی.

سومین نمونه. قیمت  .II . رانت تفاضلی۴3فصل 

 تولید صعودی

 ترین زمین. رانت تفاضلی در نامرغوب۴۴فصل 

 . رانت ارضی مطلق۴5فصل 

 ها، رانت معادن، قیمت زمین. رانت ساختمان۴6فصل 

 داری. تكوین رانت ارضی سرمایه۴7فصل 

I .مقدمه 

II .رانت كار 

III .رانت تولید 

IV .رانت پول 

V . دار خصوصیكاری و مالكیت اجارهمضارعهاقتصاد 

و پس  ۱۱۱ی دوم، ص. ، پاره۱۸۹۴ویراست نخست )

 (از آن

ای صفحهوهشتاما انگلس از این متن بیست

وجور كرد و را جمع« داریتكوین رانت ارضی سرمایه»

ی ششم به عنوان فصل چهل و آن را در انتهای پاره

های پایانی بخش حل باهفتم قرار داد. شباهت این راه



 

 

دار تكوین سرمایه»و « داردار سرمایهتكوین اجاره»

در فصل بیست و چهارم مجلد اول « صنعتی

ی نشدهزمان مشكالت حلكننده است، اما همخیره

ی سازماندهی مطلب روشن ماركس را با نحوه

 سوم مجلد بررسی هنگام كُرش كارل  كند.می

 نامغایر را «شدهالحاق فصل آخرین» این توانستنمی

 [77.]كند تفسیر ماركس ایاندیشه خط با

تقسیمات فرعی انگلس همیشه قصد ماركس 

. رقابت 3»كرد. به این ترتیب، عنوان را برآورده نمی

 به را « …ترازسازی نرخ عمومی سودبرای هم

 «…رقابت طریق از سود عمومی نرخ ترازسازیهم»

ظاهراً ناچیز است،  كه این تغییر[ با این7۸.]داد تغییر

 اما حاكیست كه انگلس رقابت را از طریق وجه

[ ماركس عنوان فصل 7۹كرد.]اش درک میبیرونی

 :ی پنجم را چنین گذاشته بودوچهارم از پارهبیست

نمایی ارزش اضافی و مناسبات سرمایه در برون»

[ انگلس آن را به ۸0«]دار.ی بهرهشكل سرمایه

ی سرمایه در شكل سرمایهی نمایی رابطهبرون»

 [۸۱خالصه كرد.]« داربهره

 ها در متنجایی عبارتبهب( جا

با اینكه انگلس در بسیاری موارد از دستورات 

ها پیروی كرد، در موارد جایی عبارتماركس در جابه

جایی نه تنها در قطعات دیگر خود دست به جابه

 های نسبتاً بزرگی از متن زدهكوچكی بلكه در بخش

[ این مورد آخر به ویژه هنگامی كه قصد ۸2است.]

پذیری متن را بهبود بخشد بلكه داشت نه تنها فهم

در آن خط كلی استدالل به »متنی را ارائه كند كه 

 [۸3شود.]آشكار می« وضوح نمایان شود

مكمل »ی رسد در مقالهبا این كه به نظر می

خواست به می «سرمایه و پیوست به مجلد سوم

ی ها پاسخ دهد، به دقت و علناً دغدغهی از ایرادبرخ

اعالم « برای حذف مشكالتی در فهم متن»خود را 

شان به نحو كافی تا نظرات مهم كه اهمیت»داشت 

در متن تأكید نشده بودند، به مركز صحنه انتقال داده 

 [۸۴«]شوند.

با این همه، انگلس به متن نظم و ترتیبی داد 

 متن اصلی بود.كه فراتر از خصوصیت 

اعالم ماندن بر خط عمومی  :مثال یکم

ای برای انگلس در هنگام ماركس به ابزار شكنجه

ویراستاری تبدیل شد. این خط عمومی ناگزیر در 

اش قرار تعارض با سایر اصول راهنمای ویراستاری
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گرفت و به پیچیدگی خصوصیت پژوهشی بسیاری می

ته بیش از هر نوشته انجامید. این نكاز صفحات دست

نوشته ماركس معلوم ی پنجم دستجایی در پاره

جا ترین بخش آن است. در اینشود كه پراكندهمی

دهد. جایی را انجام میترین حجم جابهانگلس بیش

هایی یک تا چهار آن فصل در ویرایش انگلس زیرفصل

اند. از ی پنجم بدل شدهپاره 2۴تا  2۱های به فصل

، «ی مجازی( اعتبار. سرمایه5») سوی دیگر، زیرفصل

نوشته شامل هشتاد صفحه است و كه در اصل دست

ماركس در آن پیوسته از شرحی منسجم و به 

شود، و و تفسیرهای فرعی منحرف می رویحاشیه

های مطالبی را كه خوانده در آن حتی گزیده

با عنوان ( 35تا  25گنجاند، به یازده فصل )از می

شود. انگلس در اینجا بیش از بدل میموردنظر انگلس 

كند. با این صد تصحیح بزرگ و كوچک اعمال می

ای به سمت سویهصورت یکتغییرات، وزن محتوا به

یابد، این در حالی است كه ی اعتبار انتقال میمسئله

طور كلی به آن بپردازد. خواست بهماركس فقط می

دار و رهدر مقابل، مسائل اساسی مربوط به سرمایه به

ای جانبی مطرح پردهبهره فقط به صورت میان

ای [ اما اگر سرمایه اعتباری چنین سلطه۸5شوند.]می

را كسب كرده بود، آنگاه فقط زمانی این امر انسجام 

ی اعتبار را نیز در عنوان داشت كه انگلس مسئله

[ ماركس، ۸6گرفت.]ی پنجم در نظر میپاره

نشان  ۱۸6۸گلس در سال اش به انطور كه نامههمان

نوشته كه احتمااًل دهد، برخالف قصدش در دستمی

ریزی كرده بود و تر اعتبار را برنامهبررسی مفصل

كامالً در راستای اعتقادش بود و صراحتًا چندین بار 

بیان شده بود، به بازاندیشی بازنمایی خود 

[ او بر این باور بود كه اعتبار یک اهرم ۸7پرداخت.]

ی نخست از طریق صنعت است كه در وهلهبزرگ 

رو كند. از همینی خصوصی رشد نمیانباشت سرمایه

تر بین تراكم و تمركز سرمایه تأكید بر تفكیک خاص

استفاده از »گذاشت. عالوه بر این، ماركس به می

بازی و اخالق فصل اعتبار برای تقبیح واقعی حقه

 [۸۸اندیشید.]می« تجاری

ركس در زیرفصل پنجم در ، ما۱۸65در سال 

دو جای مختلف، مطالب الحاقی و مكمل 

های پارلمان [ وی این مطالب را از بحث۸۹گنجاند.]

، از  ۱۸57و  ۱۸۴۸های ی بحرانانگلستان درباره

داران و اقتصاددانان و نظرات متضاد بازرگانان، بانک

ی پول و سرمایه و كاركردشان در نظایر آن درباره

بازی ادرات طال و نرخ ارز و بورسبازار پول، ص

[ عنوانش ۹0گردآوری كرده بود و با افزودن نظراتش]



 

 

[ مطمئناً ماركس ۹۱گذاشته بود.]« سردرگمی»را 

بندی خود را از این مطالب در قصد داشت فقط جمع

مجلد سوم بگنجاند و بررسی تاریخی ـ تئوریک آنها 

لس این را در كتاب مربوط به تاریخ نظریه بیاورد. انگ

گفتار خود توصیف طور مفصل در پیشمطالب را به

های كرد و رویكرد خود را با جزییات بیشتری از نمونه

گوید چند بار تالش [ انگلس می۹2دیگر توضیح داد.]

كرده است تا فصلی را از نخستین بخش 

های شكل دهد. با این همه، نهایتاً فصل« سردرگمی»

، بیشتر از «گمیسردر»را از هر دو بخش  35ـ33

هایی های پارلمانی و سایر مطالب با افزودهگزارش

دیگر ایجاد كرد. انگلس هر جا كه مناسب بوده است 

های دیگر را در فصل« سردرگمی»هایی از قولنقل

. 25استفاده كرده است، مثاًل در بخش پایانی فصل 

[۹3] 

گفتار، مسئولیت نظم و البته انگلس در پیش

را برعهده گرفته است، اما نه برای ترتیب جدید 

سرانجام، توانستم » :خصوصیت خود مجموعه مطالب

تمامی عبارات مؤلف را كه به هر حال به موضوع 

آنچه باقی  برسی ارتباط داشتند، در متن وارد كنم.

هایی است كه یا تكرار ماند، بخش كوچكی از گزیده

تر در جای دیگری مطرح شده مطالبی بود كه پیش

نوشته وارد پرداختند كه دستبودند یا به نكاتی می

[ سرانجام، با ۹۴«]شد.تر آن نمیجزییات بیش

با  كند ــای كه به آن اشاره میرضایت از نتیجهعدم

 [۹5وجود آغازهای مكرر ــ كل كار را متوقف كرد.]

ی ماركس فصل سوم درباره .مثال دوم

ی نكرده بندقانون گرایش نزولی نرخ سود را فصل

است. انگلس سه فصل با ده قسمت از این مطلب 

درست كرد. این موضوع حاكی است كه این مطالب 

تكمیل و به لحاظ ساختاری بیشتر اندیشیده شده 

زد. بودند. طبعا این امر به توقعات خواننده دامن می

 :گروسمان نوشت ۱۹2۹به این ترتیب، در سال 

ید ی تولبا اینكه این ایده كه شیوه»

داری نفی خویش را با ضرورت یک فرایند سرمایه

آورد، در حقیقت در مجلد طبیعی به وجود می

موردتوجه قرار گرفته بود، ماركس  سرمایه یكم

گوید كه چگونه این گرایش به نفی تحقق نمی

داری ضرورتاً رخ یابد، یعنی چرا فروپاشی سرمایهمی

 ای كه فروپاشیواسطههای بیدهد و علتمی

شوند كدامست. آنگاه اقتصادی این نظام را باعث می

، فصل مربوطه از سرمایه اگر كسی در كتاب سوم

قانون گرایش نزولی نرخ »ی ی سوم را دربارهپاره
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ترین پیوند را با بخواند ــ و این فصل تنگاتنگ« سود

شرح فرایند انباشت دارد ــ واكنش اولیه نومیدی 

حرک انباشت هستند، عمیق است. همین عوامل كه م

همچنین مسئول گرایش نزولی نرخ سود شمرده 

ی گرایش به شوند. اما آیا نزول نرخ سود نشانهمی

یابد؟ فروپاشی است؟ چگونه این گرایش تحقق می

این جایگاهی منطقی برای نمایش این گرایش به 

دهد. هیچ تالش فروپاشی بود. اما این موضوع رخ نمی

اما شما فكر  :گیردصورت نمیآزمایشی در این جهت 

شود. كننده داده میكنید كه اكنون پاسخ تعیینمی

شود. به همین علت است كه اما پاسخی داده نمی

ی فروپاشی ماركس ی نظریهشک و تردیدهایی درباره

ی امكان وجود تناقضی بین هنگام دربارهو نیز هم

مطرح  سرمایه استدالل مجلد دوم و سوم

 [۹6«]شود.می

بنا بر نظر گروسمان، جدل میان كائوتسكی و 

ی فروپاشی در مباحث ی نظریهبرنشتین درباره

ساز در ی سرنوشتپیامد آن حفره»رویزیونیسم 

[ به نظر ۹7«]است. سرمایه استدالل مجلد سوم

ی ویرایش مطالب رسد كه انگلس مشخصاً با نحوهمی

این بحث را ایجاد « مادی»برای مجلد سوم، مشوق 

 كرده بود.

های انگلس از دفتر گزیده :مثال سوم

ی ی كوچكی را دربارهوارهطرح ۱۸76ماركس به سال 

ی صرف رانت تفاضلی و رانت به عنوان بهره»

[ استخراج كرد ۹۸«]یافته به زمینی تخصیصسرمایه

[ وی آشكارا توجیه ۹۹گنجاند.] ۴۴و آن را در فصل 

مسئول میراث كار خویش را از دانش خود به عنوان 

ادبی ماركس اخذ كرد، یعنی این موضوع كه ماركس 

را « مطالعات خاص و جدیدی» ۱۸70ی در دهه

ی رانت ارضی آغاز كرده بود و قصد داشت درباره

هنگامی كه به دومین مرور خود از بخش مربوطه 

 [۱00بپردازد، این نتایج را در آن بگنجاند.]

با ی هفتم را ماركس پاره :مثال چهارم

 یپاره در او  [۱0۱آغاز كرد.]« فرمول تثلیث( ۱»)

 به ارضی، رانت با مشابه برخوردی در بار چند ششم

 یپاره آغاز در بنابراین و بود پرداخته موضوع این

 این به قبلی هایمتن این از یكی كه كرد اشاره هفتم

[ ماركس با همین قصد، اما ۱02.]دارد تعلق فصل

ر اینكه این نوشته به كجا بدون یادداشتی مبنی ب

ای را كه دو روی آن را نوشته و روی تعلق دارد، برگه

گذاری كرده بود، به شماره ۴7۱ـ۴70ی صفحه

 ی هفتم الصاق كرده بود.ی پارهنخستین صفحه



 

 

انگلس برای یافتن سرنخ دچار مشكل شده 

ویژه به این دلیل كه صفحات این پاره بود، به

گفتار . بنابراین، در پیشگذاری نشده بودشماره

ی متن ابتدا های پیچیدهالیه»دهد كه توضیح می

انتشار شد تا این اثر قابلباید از هم جدا میمی

خواست درک است كه انگلس می[ قابل۱03«]شود.

تمامی متون مربوط به فرمول تثلیث را كنار هم قرار 

ی عدم دهد، و در نتیجه خطاهایی جدی در نتیجه

كافی متن به آن راه پیدا كرد. وی اظهارنظر تحلیل 

ای مستقل ماركس را در آن برگ كاغذ الصاقی قطعه

 2 و ۱ هایشماره تحت دانست و آنها را 

[ ۱0۴.]داد قرار ۴۸ فصل آغاز در و كرد گذاریشماره

متنی را گنجاند كه  3ی عنوان شمارهانگلس تحت

وی با  [ اما۱05خود ماركس در آنجا قرار داده بود.]

این عمل این واقعیت را نادیده گرفت كه ماركس پس 

ی ی متن را در صفحهاز گنجاندن آن تک برگ، بقیه

ی اول یک برگ [ و سپس در صفحه۱06نوشته] ۴7۱

دیگر كه خالی مانده است آن را ادامه داده بود. 

 ۴7۱ی انگلس به اشتباه گمان كرده بود كه در صفحه

[ و در ابتدای برگ ۱07«]شودنوشته قطع میدست»

یک برگ در اینجا »گوید كه ربط، میدوم، باز هم بی

 [۱0۸«]نوشته مفقود شده است.در دست

با این حال، انگلس خواننده را متوجه مشكل 

ی هفتم در نظم و ترتیب متن كرد. وی به آغاز پاره

[، و توضیح ۱0۹كند]نویس ماركس اشاره میدست

ی هفتم از را برای پاره داد كه وی بندهای مقدماتی

 [۱۱0سه بخش درست كرده است.]

دالیل انگلس برای برخی از  :مثال پنجم

تغییرات در نظم و ترتیب متن روشن است، اما برای 

برخی دیگر روشن نیست. به این ترتیب، ماركس 

ی نكاتی ی هفتم را بسط داد تا دو افزوده دربارهپاره

[ انگلس یک ۱۱۱.]كه به آنها پرداخته بود شامل شود

افزوده را به بند سوم به عنوان زیرنویس اضافه 

به بخشی از متن  ۴[، اما افزوده به بند ۱۱2كرد]

[ همچنین در خصوص سایر ۱۱3تبدیل شد.]

های ویراستاری وی بدون اینكه علتی را ذكر تصمیم

 كرد.كند نامنسجم عمل می

 در متن یی. بهبود فرازها4ـ2ـ2

 ت معترضهالف( گنجاندن جمال

ی ماركس شامل جمالت نوشتهدست

شماری است ــ ابزاری برای بسط یک ی بیمعترضه

موضوع در نتایج بعدی، ارزیابی اهمیت و 
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های نسبی و نیز برای تثبیت سطحی از وابستگی

ی ها از متن در این گفتهرویاستدالل. این حاشیه

این فكر كه ممكن است در » :یابدشومپتر بازتاب می

هایی وجود داشته باشد، انسجاماش عدمظام نظرین

ناپذیر بود و خود و خوانندگانش برای ماركس تحمل

ها عذاب داد و صدها صفحه نوشت تا آنها را را سال

ای كه های معترضه[ اما آن جمله۱۱۴«]حذف كند.

گذاشت، ها را معموالً در قالب یا پرانتر میماركس آن

ان سوءتفسیر شد یا از سوی انگلس در كاركردش

گفتارش از اساساً آنها را نادیده گرفت. انگلس در پیش

[ سخن ۱۱5] «رفتن بر سر نكات فرعیحاشیه»

گوید كه در جریان مطالعه رخ داده بود. وی این می

ی ها را حذف كرد و فراز مربوطه را در كل بدنهقالب

كه به « یاآشپزخانه» طریق، این به متن گنجاند. 

ها بود ــ ماركس همیشه قابلمه مملو از ایده واقع

گذاشت ــ به یک متن منسجم جدیدی را بار می

نهایی تبدیل شد، در حالی كه بیش از آنچه بود بریده 

 بریده شده است.

های انگلس نه تنها در به این ترتیب، دخالت

مراتب، كاركرد و تأكیدهای فرازهای ارتباط با سلسله

ن در ارتباط با استحكام مطالبی گوناگون بلكه همچنی

كه ماركس در نظر داشت تأثیر مهلكی گذاشت. مثالً، 

های ماركس در قالب ــ اینكه علت یكی از یادداشت

[ ــ ۱۱6های مردم است]ها فقر تودهنهایی بحران

ها افزاید و قالبهنگامی كه انگلس آن را به متن می

ود را از های نسبی خدارد، برخی از كیفیترا بر می

[ در این شكل، جمله بدل به ۱۱7دهد.]دست می

اند رد شود كه مدعیسنگ محک تفسیرهایی بدل می

ی مصرف نامكفی را در ماركس های نظریهو نشانه

ها شامل یابند. اغلب، متن ماركس داخل قالبمی

كردن استدالل است. با های جدیدی برای روشنفاكت

رداشت برخی ها، انگلس این بحذف این قالب

منتقدان را تقویت كرد كه گویا ماركس قصد داشته 

گیری شكل»تا از مطالب مجلد سوم استفاده كند تا 

« داریتجربی سازمان زندگی اقتصادی به نحو سرمایه

 [۱۱۸را توصیف كند.]

ی ماركس در معرفی سرمایه :مثال یکم

در « الف»آغازگاه پولی است كه » :گویددار میبهره

تواند بدون وثیقه گذارد. ]این كار میمی« ب» اختیار

انجام شود. اما شكل وثیقه قدیمی است؛ با این استثنا 

ها برای اجناس یا اوراق بدهكاری، پرداختكه پیش

شود. این ای، و غیره داده میمانند برات مبادله

شود. ما به های خاص در اینجا به ما مربوط نمیشكل

كل متعارفش دار در شی بهرهسرمایه



 

 

[ در برگردان انگلس، این فراز ۱۱۹پردازیم.[]می

آغازگاه پولی است كه »  :شودچنین خوانده می

تواند گذارد. این امر میمی« ب»در اختیار « الف»

بدون وثیقه یا با آن باشد. اما نخستین شكل، به 

ها برای كاالها یا اوراق پرداختاستثنای پیش

تر اق قرضه و غیره، قدیمیبدهكاری مانند برات، اور

دار در شكل ی بهرهاست. ما در اینجا به سرمایه

 [۱20«]پردازیم.متعارفش می

این جا چه اتفاقی افتاده است؟ این فراز، 

ی معترضه، عنوان جمله، كه ماركس بهبدون قالب

 دقت با بعداً و كندمی مطرح های فكری، جرقه

شان هنوز در یدهد و جارار میق تعمق مورد بیشتری

صورت تام و تمام به كل متن تعیین نشده است، به

شوند كه به این عنوان یک متن كامل بدل می

كند و به اینجا تعلق ندارد. ی فكر را قطع میرشته

نفسه موردسؤال دوم، عبارت داخل قالب، كه فی

شوند، دیگر بیانگر  ها برداشتهاست، هنگامی كه قالب

هنوز  ۱۸63اگر ماركس در سال ای نیستند. مسئله

كرد، انگلس در مسئله وثیقه را امری قدیمی تلقی می

، با در نظر گرفتن رشد بازار مالی و نظام ۱۸۹3سال 

دانست كه دیگر هیچ عملیات مالی اعتباری، باید می

از طریق اعتبارات بدون بررسی توانایی پرداخت بدهی 

تقراضی ی اسشد و برای دریافت سرمایهانجام نمی

نوعی وثیقه ضروری بود. درست است كه انگلس 

تا « ترقدیمی»به « قدیمی»ضرب عبارت را با تغییر 

اوراق »حدی گرفته است اما بعد از نو آن را با افزودن 

 تقویت كرده است.« قرضه

این عبارت زیر را ماركس در  :مثال دوم

جایی كه یک كل، مانند آن» :آكالد قرار داده بود

ید تقسیم شود، نخستین چیزی كه باید در سود، با

نظر گرفته شود، مقداری است كه باید تقسیم شود، و 

ی سود، برحسب نرخ میانگین سود این، یعنی اندازه

اما انگلس با كنار گذاشتن [ ۱2۱«]شود.تعیین می

گاه فكری آكالد، آنچه را كه برای ماركس یک تكیه

كند. اسكار می پاافتاده بدلبود به یک اظهارنظر پیش

النگه، كه یكی از نخستین مفسران ماركس است، در 

كند كه ماركس و ای مشابه اشاره میارتباط با گزاره

های كمی خود گاهی شیپور را از سر انگلس در داوری

اگر نرخ »گویند كه اند، مثالً وقتی میگشادش نواخته

ی نصف تنزل سود پنجاه درصد كاهش یابد، به اندازه

 [۱22«]كند.می

ای دیگر، ماركس در در نمونه :مثال سوم

دار در پروژه پرانتز اشاره كرده بود كه پولی كه سرمایه
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ی زمان در اختیار پروژهگذارد، دیگر هممی« الف»

در این جا نیز انگلس [ ۱23نخواهد بود.]« ب»

توانست مطمئن پرانتزها را برداشته است. اما وی نمی

كرد، هم همین انتخاب را میباشد كه خود ماركس 

ای است كه توضیح زیرا در حقیقت این چه نظریه

دار از پول استفاده كرده دهد زمانی كه سرمایهمی

جهت تواند از آن استفاده كند؟ بیاست دیگر نمی

نوشته یادداشت كرده نبود كه ماركس در آغاز دست

بود كه در تجدیدنظر نهایی، باید بر مبنای منطقی 

طور خاص البته ]برای پژوهش به :كز شودمتمر

الزمست كه به تمامی این جزییات وارد شد، اما 

 [۱3۴«]گمان برای خواننده ضروری نیست.[بی

ای البته عبارت یادشده آشكارا نظام اندیشه

دهد. اما این ماركس را یک ذره هم پیشرفت نمی

مسئله ــ كه ماركس به همین دلیل از آن پرهیز 

متاسفانه انگلس آن را حذف كرد ــ این كند و می

های است كه نظام اندیشه باید تحكیم شود، و انتخاب

ی ذهنی پیوند یابد. زیرا صاحب سوبژكتیو باید با پایه

آیا  :شودسرمایه با یک انتخاب اقتصادی مواجه می

گذاری نحو مولدی سرمایهباید سرمایه را خودش به

گذاری ر خودش سرمایهكند یا باید آن را وام دهد؟ اگ

گذاری كند، یا كند، آنگاه كجا باید آن را سرمایهمی

دهد، آنگاه به چه كسی و تحت چه اگر وام می

تواند بخش اعظم شرایطی وام دهد؟ او چگونه می

دارد؟ سرمایه خود را تا سر حد امكان آماده نگه 

ی استقراضی گذاری نهایی سرمایهیعنی، سرمایه

های قبلی است. عالوه بر این ماركس بیی ارزیانتیجه

ی بارها تأكید كرده بود كه ارزش مصرفی سرمایه

دار تولید بهره است. چنانكه از این توضیحات بهره

شود، نه فقط یک نوع ارزش مصرفی بلكه روشن می

 های مصرفی روبرو هستیم.ای از ارزشبا گستره

 :ماركس یادداشت كرده بود :مثال چهارم

، همچنین اهمیت دارد شكلی بررسی شود كه بعداً»]

[ ۱25«]سرمایه.[ بدون گردد، امادر ضمن بهره برمی

اما او بعدها به این شكل نپرداخت. فقط یک فراز 

كند كه كسی برای وجود دارد كه در آن اشاره می

ی استقراضی سود موقتی دریافت سرمایه

ها را حذف كرد و به این انگلس قالب[ ۱26كند.]می

ترتیب یک فكر را به اظهارنظری با معنایی قطعی بدل 

[ اما چون از آنچه انجام داده بود یقین ۱27كرد.]

ی ویراستاری خود تحت نوشتهنداشت، در دست

ی آنچه باید انجام شود و مالحظاتی درباره»عنوان 

. برگشت ۴۴6ص. » :نویسدمی« آنچه انجام شده است

 [۱2۸« ]اش.بهره از سرمایه



 

 

 به متن معمولی هابدیل زیرنویسب( ت

های ماركس را اغلب در متن انگلس زیرنویس

ی جالب این است كه وی كرد. نكتهاصلی ادغام می

ها را كه اهمیت مشابهی با سایر قولبرخی نقل

هایی داشت كه خود ماركس در متن اصلی قولنقل

ها به حال خود قرار داده بود، در همان زیرنویس

 د.گذاشته بو

ی خود و سطح ماركس برنامه :مثال یکم

تجرید مربوطه را در آغاز بخش دوم فصل پنجم 

ترسیم كرد و درون یک قالب یادداشتی خطاب به 

 :خود نوشت

 در اینجا در تواندنمی …موضوع این فصل 

( رقابت بین ۱. روشن است كه )شود تحلیل جزییات

ر بازار مدت دبستانكاران و طلبكاران و نوسانات كوتاه

( 2گیرد؛ )ی پژوهش ما قرار میپولی خارج از گستره

مسیر دورانی كه نرخ بهره در جریان بحران صنعتی 

ی تحلیلی از خود این چرخه كند مستلزم ارائهطی می

گیرد. همین است و و این نیز خارج از قصد ما قرار می

وبیش تقریبی نرخ سازی كم( یكسان3موضوع برای )

كند. ما اینجا ر جهانی و غیره صدق میبهره در بازا

دار را ی بهرهفقط قصد داریم تا شكل مستقل سرمایه

از سویی، و تفرد بهره به عنوان امری متمایز از سود را 

 [۱2۹از سوی دیگر تحلیل كنیم.]

ها را حذف كرد و در انگلس بار دیگر قالب

ی پنجم [ از پاره۱30] 22نتیجه متن سرآغاز فصل 

نویس یابد. ماركس در پیشامالً متفاوتی میاهمیت ك

های خود تشخیص داده بود كه نرخ بهره در دوره

ها از رسد، زیرا در این دورهبه باالترین حد می بحران

شود. ماركس ها برای پرداخت دیون استفاده میوام

ی این شكل كمی درباره» :در داخل هاللی اشاره كرد

سپس در زیرنویسی  [۱3۱« ]بعد باید توضیح داد.

ها بهترین فرصت برای كند كه این دورهروشن می

های خرید اوراق بهادار به قیمت نازل است تا در دوره

ها را با سود فروخت. انگلس موضوع داخل معمولی آن

كند و بخش اول زیرنویس را در هالل را حذف می

گنجاند و قسمت دوم جمله كه متن اصلی می

، و نیز بخش سوم (Roy) «روی»قولی است از نقل

در زیرنویس « روی»قولی است از آن را كه باز نقل

 [۱32دهد. ]قرار می

نوشته، فراز معروفی كه در دست :مثال دوم

های تعاونی به عنوان ماركس در آن از كارخانه

داران در مدیریت تولید بودن سرمایهای از زائدنمونه
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[ انگلس آن را ۱33زند، در زیرنویس هست.]مثال می

از زیرنویس به متن اصلی منتقل كرد، و از آن زمان 

ای از ای كلیشهبه بعد در آثار سوسیالیستی به نمونه

های بدیل تولید در داران و شكلبودن سرمایهزائد

داری تبدیل شد. اما به نظر چارچوب نظام سرمایه

یال و شكمی باشد. از رسد كه این شیر بیمی

شود و شرایط نهادی ص ارزیابی میهای خانمونه

ی شود. در خطابیهداری محاسبه نمیتولید سرمایه

المللی كارگران، كه به موازات ی انجمن بینافتتاحیه

نوشته شده است، ماركس در  سرمایه ینوشتهدست

دهد كه ارتباط با این گوهر مشكوک توضیح می

ی توقف ها را براهای تعاونی ناتوانی آنعمكرد كارخانه

 [۱3۴نشان داده است. ]« رشد تصاعدی انحصارات»

كرده بود كه  در مجلد نخست، ماركس اشاره

های تعاونی، هیچ توهمی خود اوئن، پدر كارخانه

ی كارایی این عناصر منزوی برای گستره»درباره 

[ ماركس در چند ۱35نداشت.]« ایجاد دگرگونی

 ی جلد سوم، در متننوشتهصفحه بعد در دست

های تعاونی را در ارتباط با اعتبار اصلی، نقش كارخانه

انتقاد بحث كرده بود های گذار قابلبه عنوان شكل

ها به لحاظ بیرونی همچون [، یعنی این كارخانه۱36]

كنند. داری عمل میواحدهای تولید و مالكیت سرمایه

شاید انگلس با این بازتنظیم متن خود فقط 

ت كند. اما او با این كار دسخواست متن را یکمی

ی اصلی منظور ماركس را انتقال نداد، زیرا دغدغه

های تعاونی نبود بلكه از طریق آوردن ماركس كارخانه

خواست شاخصی را از جایگاه منطقی یک مثال می

ی نخست، و جایگاه اعتبار كاركرد كارآفرینی در وهله

ی دوم نشان دهد. از این گذشته، مثال در وهله

نیست، زیرا فقط نشان  كنندههای تعاونی قانعرخانهكا

چون یک كارگزار زائد است، دار همدهد كه سرمایهمی

كه از سوی دیگر، به نقش او به عنوان صاحب در حالی

شود. عالوه بر این، انگلس كارخانه اشاره نمی

های ی بارآوری در كارخانهتوضیحات ماركس را درباره

دهد كه توجه خواننده به خود میتعاونی چنان تغییر 

 [۱37شود.]ها متمركز میآن

بهره ) 3ماركس در پایان بخش  :مثال سوم

و سود بنگاهدار( از فصل پنجم به اوج استدالل خود 

 :رسدمی

ها از سوی كارگران، و رشد با رشد تعاونی

های سهامی از سوی بوژوازی، آخرین بهانه شركت

دار و مزدهای مدیریت آمیختن سود بنگاهبرای درهم

در عمل همانگونه ظاهر شد كه در  سود زدوده شد، و



 

 

ارزش  نظریه به نحو انكارناپذیری بود، یعنی

 عاملی دارسرمایه نتیجه در …صرف اضافی

ی كند، چنانكه با سرمایهكار را استثمار می واقعا   كه

ی استثمارش به بهره گرفته عمل كرده باشد، ثمرهوام

، یعنی مازاد سود بر بهره، تقسیم دارسود بنگاه و

 [۱3۸شود.]می

اما انگلس با انتقال یک زیرنویس به داخل 

ی متن اصلی و اضافه كردن آن به توضیح باال نكته

رنگ كرد. اكنون نكته هیئت اصلی استدالل را كم

های آنان، بنا به های سهامی و پاداشمدیره شركت

براین كانون [ بنا۱3۹است.] ۱۸۴5یک منبع از سال 

شود. نظر ماركس در یک مثال ناپدید میبحث مورد

ی این فراز آن را نمایش نولته در تفسیر خود درباره

دانست كه چشمگیر خشم ماركس به وضعیتی می

 [۱۴0هنوز توسعه نیافته بودند.]

بار دیگر باید تأكید كنیم كه ارتقاهای 

 گوناگون متنی از سوی انگلس به معنای دقیق كلمه

های دیگری برای انتقال مشخص نشده است. آیا او راه

تر عناصر موجود در متن داشت؟ یكی از این روان

ودوم ارائه ها را خودش در پایان فصل بیستراه

كند. وی در آنجا عبارت )یادداشت برای شرح و می

ی [ را پیش از سه نظر درباره۱۴۱بسط بعدی(]

قرار گرفته بود نویس داخل قالب ای كه در دستبهره

گنجاند. در پیشگفتار خود نیز راه دیگری را می

طبیعی است كه در نخستین » :كندمشخص می

نوشته باشند كه نویس فرازهای بسیاری در دستپیش

دهند كه بعداً باید شرح و بسط به نكاتی ارجاع می

ی موارد انجام نشد. با داده شوند، كاری كه در همه

اعات را دست نخورده باقی این همه، من این ارج

گذاشتم، زیرا قصد نویسنده را برای شرح و بسط آتی 

[ پیش گرفتن چنین ۱۴2«]دهند.ها نشان میآن

های داخل قالب و روشی در رابطه با متن

تركردن ماهیت های ماركس به روشنزیرنویس

توانست كرد. آنگاه خواننده مینویس كمک میدست

د و ماركس هم تكلیفش را تكلیفش را با ماركس بدان

دانست، به ویژه به این دلیل كه انگلس با خود می

كند، یعنی اینكه اظهارات بدیل سومی را هم ارائه می

ی روش كه در متن اصلی داخل مهم ماركس را درباره

 [۱۴3دهد.]ها تنزل مقام میقالب بودند، به زیرنویس

 . گسترش متن4ـ2ـ۳

های ودهانگلس در ویراستاری خود افز

شماری به متن اصلی داشته است، از جمالت بی
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تر، های بزرگهایی كامل. افزودهكوچک گرفته تا فصل

اش بر ، گواه مهمی است بر كار ویراستاریبه ویژه

مواد و مصالح مجلد سوم. برنشتین این عناصر افزوده 

دانست و در حقیقت آنها نمی« وجه فرعیهیچبه»را 

اندازه مهم كتاب ی بیسازاغلب غنی»را 

ها [ و به واقع این افزوده۱۴۴«]دانست.می

شود كه اند. در تجزیه و تحلیل معلوم میبخشالهام

انگلس سعی كرده بود به دستاوردهای منطقی 

ماركس از طریق مثال وضوح تاریخی ببخشد، كه 

 :كامالً در راستای قصدی بود كه بعدها اعالم كرد

با  ۱۸65تر در متن ت مهمتصحیحا»كردن هنگامبه

 [۱۴5.« ]۱۸۹5وضعیت 

های انگلس بیش از البته تصحیحات و افزوده

ترتیب، برخی یک تفسیر ساده هستند. به این

ی اشترنبرگ در بحث های مورداستفادهقولنقل

خود با گروسمان كه مجادالت مربوط به  ۱۹30

ی داری را تا دههسازوكارهای محرک تولید سرمایه

ی فروپاشی بندی و در اثر ماركس نظریهجمع ۱۹20

های ماركس نوشتهعینی آنها را دیده بود، یا در دست

یا در این شكل گنجانده  [۱۴6شوند]یافت نمی

مازاد سرمایه و  .III» [ عنوان فرعی۱۴7اند.]نشده

شود كه اشترنبرگ به آن متوسل می« مازاد جمعیت

ی خواننده[ برای ۱۴۸شود.]نزد ماركس یافت نمی

های نوشتهامروزی كه امكان دسترسی به دست

ماركس را دارد، جدل اشترنبرگ علیه گروسمان 

كند رسد، چرا كه پیوسته اظهار میعجیب به نظر می

كند. قول نمیكه گروسمان به درستی از ماركس نقل

در آثار امروزی نیز اغلب از انگلس به جای ماركس 

 [۱۴۹شود.]نقل می

ی صوری افزودن در متن اصلی چند جنبه

دهم كنیم. حدود نهماركس را بررسی می

دهم و فقط یک اندگذاری شدهعالمت هاافزوده

اند. شده بدون عالمت و نشانه در متن انگلس آورده

صفحه یا  5۱گذاری شده حدود های عالمتافزوده

شش درصد از كل متن است. اگر مقدمه را هم به آن 

صفحه یا هشت درصد متن از آن  70 بیفزاییم، آنگاه

های انگلس است. رقم نهایی برای تعداد افزوده

گفتار خود آنها نشده كه انگلس در پیشگذاریعالمت

خصلتی صرفاً »ها و فرازهای انتقالی با را زیرنویس

داند، تنها با مقایسه كلمه به كلمه می« صوری

 شود.مشخص می

لی كامل های انگلس عبارتند از فصافزوده

ای از یک فصل )فصل مالحظه( یا بخش قابل۴)فصل 



 

 

نویس ماركس هایی كه در دست(، پرداختن جنبه۴3

انجام نشده بود )نرخ سود، و زمان برگشت(، 

نویس سازی تاریخی اوضاعی كه در دستهنگامبه

های مالی توصیف شده بود، مطالب روشنگر )گزارش

ماركس،  ز عباراتكردن برخی اها(، نسبیاز روزنامه

ها برای تداوم متنی، اظهارانی پركردن جاافتادگی

ی ویراستاری، ی وضعیت مطالب و دربارهدرباره

 تصحیحات منابع، و ارجاعات به آثار.

 5/۸ی اول، ها )پارهها میان پارهتوزیع افزوده

 ۱/2ی سوم، صفحه؛ پاره 2ی دوم، صفحه؛ پاره

 ۱5ی پنجم، پاره صفحه؛ 23ی چهارم، صفحه؛ پاره

خط(، شدت كار ویراستاری  6ی ششم، صفحه؛ پاره

بودن اسنادی كه در دست داشت را انگلس و كامل

دهد. به هر حال، براساس اظهارات خود نشان می

های اول، پنجم و ششم گفتار، پارهانگلس در پیش

ها در بیشترین كار را داشت. تقریباً نیمی از افزوده

ت. از سوی دیگر، چنانكه دیده ی پنجم اسپاره

ی هفتم شود، انگلس در واقع هیچ تغییری در پارهمی

 نداد.

 

 

 های خود انگلسالف( افزوده

ماركس هنگامی كه میان وسایل  :مثال یکم

شود، تلویحاً این گردش و سرمایه تمایز قائل می

های بانكی كند كه آیا پرداختپرسش را مطرح می

ی پرداخت است های وسیلهاختبرای بنگاهداران، پرد

 [۱5۱پردازد.]های سرمایه، اما به آن نمییا پرداخت

انگلس با بازنویسی این مسئله گسترش چشمگیری به 

دهد، و با استفاده از مواردی خاص به عنوان بحث می

كند كه چه زمانی به مثال، این بحث را مطرح می

های تهای بانكی را باید پرداخی وی پرداختعقیده

ی های وسیلهسرمایه دانست و چه زمانی پرداخت

پرداخت. وی همچنین خاطرنشان كرد كه این افزوده 

[ والنتین واگنر در ارتباط با این فراز و ۱52از اوست.]

انگلس، در مقام ویراستار، » :فرازهایی مشابه نوشت

را كه ماركس  سرمایه چند فراز مهم در مجلد سوم

ده بود، بازتفسیر و بازنویسی شان نكركامالً روشن

 [۱53«]كرده بود.

های در نگاه به برخی از افزوده :مثال دوم

شود كه انگلس گاهی روشن می نوشتهانگلس به دست

در فهم روش ماركس و درک مقصود او و تداوم 

ی منطقی استدالل مشكالتی داشت. مثال جایی رشته
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 ترین مقوالتدر خصوص ساده» :نویسدماركس می

 [154]«پول. و کاال داری،فرایند تولید سرمایه

ترین در خصوص ساده» :انگلس آن را چنین تغییر داد

داری، و حتی تولید ی تولید سرمایهمقوالت شیوه

بینیم كه می[ ۱55«]كاالیی، در مورد كاال و پول.

هایش از دهد تا برداشتانگلس در اینجا اجازه می

ماركس قرار گیرد. وی ی كاالیی در متن تولید ساده

ی تاریخی كرد كه ماركس توسعهبه اشتباه گمان می

 ی كاالیی را دنبال كرده است.تولید ساده

در فراز دیگری، انگلس به عبارت ماركس كه 

تواند كار استثمار را به یک دار صنعتی میسرمایه

[، تصحیح بدون ۱56واگذارد]« مدیر عامل»

پس از هر » :كندگذاری خود را اضافه میعالمت

داران سابق را در توان بسیاری از كارخانهبحران می

ای انگلستان دید كه اكنون نواحی كارخانه

های سابق خود را به عنوان مدیر برای كارخانه

اند، به شان بودهمالكانی جدید، كه اغلب طلبكاران

« دهند.ازای مزدی ناچیز تحت نظارت قرار می

لس حتی موردی را گزارش [ در زیرنویس، انگ۱57]

ای دهد كه یک تعاونی كارگری مالكیت كارخانهمی

ورشكسته را به دست آورده بود و صاحب سابق آن را 

 به عنوان مدیر استخدام كرده بود.

ی ماركس در تأمالت خود درباره :مثال سوم

در واقع، » :، چنین نوشته بود۱۸۴۴فرمان بانكی سال 

رای طال را در نخستین هجوم ب ۱۸۴۴فرمان 

 :و افزود« ( ایجاد كرد۱۸57های اسكاتلند )بانک

بنابراین، نباید هیچ تمایزی بین »

[ ۱5۸«]برای طال قائل شد. درونی و بیرونی تقاضای

انگلس كه این نظر آخر را آشكارا ناقص و نسبتاً فاقد 

 :دانست، به شرح زیر تغییر داداطالعات كافی می

زی بین خروج شمش طال قانون بانكی همچنین تمای»

گذارد، به خارج و ورود شمش طال به داخل نمی

« شان آشكارا كامالً متفاوت است.اگرچه تاثیرات

[۱5۹] 

 سازی تاریخیهنگامب( به

دانست به طور انگلس كه خود را مجاز نمی

منطقی و فراگیر آن تحوالت اجتماعی را بررسی كند 

ها رخ شتهنوكه پس از پایان كار ماركس روی دست

ای ها را در رشتهداده بود، فقط قصد داشت تا آن

[ اما گاهی ۱60ها ارائه كند.]غیردقیق از ضمیمه

توانست جلوی اندیشه و قلم خود را بگیرد و نمی

كرد كه معمواًل با عبارات وارد می« پلی تاریخی»

از زمانی كه » :شدمعمولی از این دست آغاز می



 

 

[ ۱6۱]« … (۱۸65ت )مطلب باال نوشته شده اس

را اینجا و آنجای متن انجام  كار این انگلس چون 

كند كه داد، خواننده این تلقی را پیدا نمیمی

شود، در عوض این در اینجا تایید می سرمایه تحلیل

رسد، به كننده و تحمیلی به نظر میی ناراحتافزوده

ویژه هنگامی كه انگلس به دفعات از بستر كاركردی 

د كالن به سطح اقتصاد خرد تغییر جهت اقتصا

دهد. كونه نشان داده است كه این شاخه به می

شدن چه مشكالتی را مثالً در فصل چهارم كه شاخه

تا  [ ۱62انگلس مطالبی را افزوده بود ایجاد كرد.]

رسد در جهت نظر میهای گوناگون بهجایی كه افزوده

 خیصتشقابل باشد، نظامی « خط عمومی استدالل»

ای توان به مجموعه. در این رابطه همچنین میاست

داری، بدون تاریخی ها برای فروپاشی سرمایهاز فاكت

ناپذیر اشاره كرد، زیرا قطعی اما با این همه اجتناب

مند است. رفت كه این یک پیامد قانونگمان می

كائوتسكی به هنگام انتشار چاپ ارزان مجلد 

ای مشابه با با مسئلهكرد كه [ فكر می۱63اول،]

مسئله انگلس روبرو است، اما ظاهراً نه تنها تشخیص 

ساز حل انگلس مسئلهی راهداد كه چه چیزی درباره

ی مبارزه با است بلكه همچنین سالها تجربه

تجدیدنظرطلبی را پشت سر داشت كه در آن تصدیق 

بر مبنای فرایند واقعی تاریخی نقش كلیدی  نظریه

كرد كه بسیاری از . كائوتسكی تایید میكردایفا می

فرازها مستلزم تفصیل و تعدیل بیشتری هستند. با 

های توضیحی در شكل اگر یادداشت» :این نوشت

كامل خود نباشند بلكه فقط موجز و فهم آن ساده 

باشد، این خطر واقعی را به دنبال دارند كه به هدف 

كه  متضاد خود دست یابند. اگر آنها دقیقاً جایی

ای را باید گفت ساكت باشند، آنگاه معموالً نكات تازه

 [۱6۴« ]آورند.تصوری اشتباه به وجود می

های انگلس به بسیاری از افزوده :مثال یکم

ها و از این ها و تراستهای مدرن كارتلموضوع شكل

است  اما نكته قابل توجه این[ ۱65پردازند.]قبیل می

ل مصنوعی سازمان تولید كه این نهادها را انگلس شك

در [ ۱66توانند فرو بپاشند.]داند كه هر لحظه میمی

مدارک ویراستاری كائوتسكی پدر و پسر به این 

جا آمده ارزیابی اشارات تلویحی شده است. در آن

ها در زمان بحران انگلس اعتقاد دارد كه كارتل»است 

اما [ ۱67.« ]۹7فرو خواهند پاشید. مجلد سوم. ص. 

اش اشت انگلس بازتاب باورهای اخالقی زمانهبرد

در مواجهه با قدرت اقتصادی چشمگیر [ ۱6۸بود؛]

ها گرایش مشترک تمامی داری، نفی آنسرمایه

ها و منتقدان اجتماعی بود. اما در این رفرمیست
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گیری انگلس چیزی كه برجسته است این است موضع

 كند،كه وی برخی مالحظات قدیمی خود را نقض می

ویژه آنجا كه با اشاره به تزهای تراكم و تمركز به

های بزرگ را رشدی ضروری توصیف ماركس شركت

 [۱6۹كرده بود.]

سازی انگلس هنگامبخشی از به :ممثال دو

كائوتسكی قرار « فهمموجز و ساده»ی در همان مقوله

ی تاریخ سرمایه گیرند، مثالً زیرنویسی دربارهمی

دهد كه هنگامی جا توضیح میتجاری. ماركس در آن

های كوچک تولیدی كه تجار محصوالت دستی كارگاه

خرند، بخش بزرگی از ارزش اضافی را به جیب را می

[ انگلس بنابر گزارشی كه در سال ۱70زنند.]می

ی نظام كار شاق انتشار یافته بود، فكر درباره ۱۸۸۸

 اشی مناسبی را برای تایید این گزارهكرد نمونهمی

بر  ۱۸65از سال »به دست آورده است كه این نظام 

 [۱7۱« ]تری استوار شده است.بنیادهای گسترده

 ی. محذوفات متن4ـ2ـ4

ی محذوفات خود انگلس در پیشگفتار درباره

بیشتر به تلویح نظرات خود را بیان كرده است تا به 

كند كه روایت آماده برای صراحت. هر گاه اعالم می

هایی نیست كه نوشتهمجموع دستانتشار صرفاً 

ها را از ماركس باقی گذاشته است بلكه این

های متعدد فراهم كرده است، چنانكه در نوشتهدست

های نخست این كار را كرده بود، اساساً خصوص فصل

گوید. اینها اساسًا از محذوفات متنی سخن می

نوشته هستند، های یكم و پنجم دستهای فصلمتن

پنجم، انگلس به ویژه به مطالب  اط با فصلو در ارتب

اشاره دارد كه از آن فرازهای « سردرگمی»بخش 

 [۱72متعددی را جدا كرده بود.]

انگلس در فصل اول اظهارات و محاسبات 

ی رابطه بین نرخ ارزش اضافی و گوناگونی را درباره

های گزارش»نرخ سود، و نیز مطالب مربوط به 

ها در جوییصرفه»ر بخش د« هابازرسان كارخانه

ی حذف كرده بود. درباره« ی ثابتاستفاده از سرمایه

استفاده نكرده « سردرگمی»آن متنی كه از بخش 

چیزی جز بخش » :نویسدبود، در پیشگفتار چنین می

هایی تر در گزارههایی كه یا پیشكوچكی از گزیده

ها ی اصلی به آننوشتهتكرار شده بود، یا دست

 حذف ه اما در جزییات بررسی نكرده بود، پرداخت

 «نشده است.

نوشته جاهایی از دستبنابراین، انگلس آن

ماركس را حذف كرده كه نتوانسته نكات مرتبطی را 



 

 

ها بیابد، یا اینكه ی آندر خود متن ماركس درباره

ای خاص ی نكتهی كافی دربارهكرد به اندازهفكر می

 بخشی نبود.وش رضایتمطالب ارائه شده است. این ر

عالوه بر فرازهای بلند، در سراسر متن 

اند. معموالً آنها تكرار، فرازهای كوتاه نیز حذف شده

ی ای كه رویهانحراف از موضوع و نظرات حاشیه

معمول ماركس بود، نكات مربوط به روش، مطالب 

اند. ها بودهقولای، و نقلروشنگرانه، محاسبات نمونه

اهمیت نسبی این محذوفات را بسنجیم، اگر بخواهیم 

باید كاركرد آنها در بستری خاص در نظر گرفته شود. 

ی برخی از این توان استدالل انگلس را دربارهمی

ها درک كرد اما در مواردی نه كامالً، و در موارد تقلیل

وجه، به ویژه حذف شماری از نكات هیچدیگر به

نگلس اطمینان ویژه آنكه خود امربوط به روش، به

 [۱73دهد كه دست به تركیب آنها نزده است. ]می

ی گذار نویس دربارهپی»انگلس  :مثال یکم

را حذف « از فصل یكم به فصل دوم این كتاب

ای است از گفتاری كه هم خالصه[، پی۱7۴كرد]

دریافت ماركس، كه برای خودش نوشته است و هم 

دیگر، ی روش. از سوی اندازی است در حوزهچشم

 سایر ضمائم را حذف نكرده است.

ی انگلس همچنین مالحطه :مثال دوم

شناختی ماركس را مبنی بر اینكه اهمیت عادت روش

و سنت حقوقی درباره نرخ میانگین بهره را باید در 

 [۱75بخش رقابت در نظر گرفت، حذف كرد.]

در یک فراز كه ماركس تأمل  :مثال سوم

هنگام پرداختن به [ ۱76خود را یادداشت كرده بود،]

های نابرابر سود برای مقادیر نابرابر سرمایه در نرخ

كند كه این سپهرهای متفاوت تولید، گذرا اشاره می

های ملی سود مربوط است، ی نرخموضوع به مقایسه

ای اما سپس مستقیماً دست به محاسباتی برای نمونه

اشت این یادد» :دهدزند. در پایان توضیح مینوعی می

و كل فراز را در « او به یک بخش بعدی تعلق دارد

انگلس هم مرجعی كه [ ۱77دهد.]ها قرار میكروشه

ها را حذف این فراز به آن تعلق دارد و هم كروشه

را به « ملی»[ عالوه بر این، وی نرخ ۱7۸كند.]می

[ ۱7۹سود تغییر داد.]« المللیبین»نرخ نامفهوم 

ه بیش از یک صفحه همچنین تأمالت ماركس را ك

 [۱۸0كامل چاپی بود حذف كرد. ]

قولی را كه ماركس انگلس نقل :مثال چهارم

به عنوان مثال از  مینیستر رویووست یاز نشریه

ی بهره و سود بنگاه آورده بود، ی معمول رابطهنحوه
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حذف كرد، اگرچه این موضوع با تفسیر بعدی منطبق 

دانست با آن چه می[ آشكارا، انگلس ابتدا ن۱۸۱نبود.]

ای كه خود نوشتهدست« هایپرسش»كند، زیرا در 

قول وجود ای به این نقلتهیه كرده بود اشاره

 [۱۸2دارد.]

ی ماركس هنگام بحث درباره :مثال پنجم

تركیب انداموار سرمایه این نكته را یادداشت كرده 

ی مناسبات در صنعت توان دربارهجا میدر این» :بود

اما [ ۱۸3«]مثال زد. های کارخانهگزارش نساجی از

انگلس این اشاره را در متن ویراستاری خود نیاورده 

 است.

 اختصار یکردن متن برا. کوتاه4ـ2ـ5 

گرایش ماركس به ارزیابی موضوعات ناروشن 

وضوح در اندازهای متفاوت، كه بهاز چشم

اش مشهود است ــ گرایشی های پژوهشینوشتهدست

كار خواننده را برای فهم مطلب تسهیل كه دقیقاً 

كند ــ ی كالم را ایجاد میكند و احساس اطالهنمی

ی افكار ماركس را خالصه انگلس را برانگیخت تارشته

كند و به نكته اصلی برسد. منتقدان آن زمان، كه نه 

به روند پژوهش ماركس بلكه به نتایج آن عالقه 

ردند اما احساس داشتند، از این اقدام انگلس تمجید ك

ی كافی رادیكال نبوده كردند كه انگلس به اندازهمی

است. در حقیقت، باید گفت كه انگلس در این مورد 

كرد، از این لحاظ كه بسیاری دست عمل نمینیز یک

از عبارات ماركس را كوتاه كرد، اما عبارات دیگر را كه 

پذیر بود، آنها امكان شاید همین عمل در خصوص

 نشدند. خالصه

ی ماركس در بحث خود درباره :مثال یکم

ی ی یک محاسبهگرایش نزولی نرخ سود، برپایه

ی حجم ارزش اضافی و های، ضدگرایش بالقونمونه

نرخ سود را به میزان نصف ارزش آغازین در هر نمونه 

با وجود نسبت » :نویسداثبات كرد. ماركس می

ثابت، و ارزش ی ی متغیر به سرمایهی سرمایهكاهنده

كار انداخته، حجم ی بهاضافی به ارزش كل سرمایه

ی شده از سوی كل سرمایهمطلق ارزش اضافی جذب

درصد  50اجتماعی در مقایسه با جمعیت كارگر 

یادشده را  [ انگلس عبارت۱۸۴«]افزایش یافته است.

با اینكه حجم ارزش » :به این صورت خالصه كرد

فزایش یافته است، نرخ درصد ا 50اضافی به میزان 

درصد ارزش پیشین كاهش یافته  50سود به میزان 

 [۱۸5«]است.



 

 

انگلس معمواًل برخی از  :مثال دوم

های مضاعف یا چندگانه را به یک اصطالح تعریف

 یا بهره، منهای ناخالص سود» . مثالً، كردمی خالصه 

 بر مازاد» به را[ ۱۸6]«بهره بر ناخالص سود مازاد

 باالتر و رشدروبه انداموار تركیب» یا[ ۱۸7]«بهره

 باالتر میانگین انداموار تركیب اجتماعی، یسرمایه

رشد باالتر روبه انداموار تركیب» به را[ ۱۸۸]«سرمایه

خالصه « صورت میانگینی اجتماعی بهسرمایه

 [۱۸۹كرد.]می

 یکارقلی. ص4ـ2ـ6

 الف( با ایجاد یا حذف بندها

ش متن، اغلب انگلس برای بهبود خوان

های متفاوت افكار را با حذف یا ایجاد بندهای رشته

كرد. به این جدید، در هم ادغام یا از هم جدا می

یافت، بلكه ماركس دست نمیطریق، اغلب به مقاصد 

در واقع گاهی حتی آنچه را كه منطقاً به هم تعلق 

ی یک كرد، یا قطعات جداگانهداشت از هم جدا می

 زد.اندیشه را به هم پیوند می

انگلس یک صفحه و نیم بحث  :مثال یکم

[ را به چهار بند تقسیم ۱۹0ی سودهای بنگاه]درباره

ن مطلب در اینجا شناختی ای[ اهمیت روش۱۹۱كرد.]

ی این است كه وی در طرح كلی خود بر چهار ایده

[ و سپس پیرامون آن مطالبی ۱۹2بنیادی تأكید كرد]

را در بندهای مختلف گردآورری كرد؛ این كار شاید 

ی بیش از حد مكانیكی بود زیرا فرایند اندیشه

ماركس با ایجاد نخستین بند به نحو چشمگیری قطع 

 شود.می

ی در تأمالت ماركس درباره :مثال دوم

ی مهم ی بین نرخ بهره و نرخ سود، انگلس نكتهرابطه

با  ی نرخ بهره با نرخ سود مشابهرابطه»زیر ــ 

[ ــ را در ۱۹3«]ی قیمت بازار با ارزش آن استرابطه

افكار  دهد كه از آن رشتهابتدای بند بعدی قرار می

ود را كه [ بار دیگر طرح كلی خ۱۹۴جدا شده است.]

در آن هر دو بند به یک عبارت تقلیل یافته بودند، 

 [۱۹5دنبال كرد.]

در این نمونه، انگلس سه رشته  :مثال سوم

كه [ ۱۹6فكر كامالً متفاوت را در یک بند آورده است]

ی مربوط به روش و نیز یک مثال شامل یک نكته

افتاده است كه احتماالً ماركس آن را حذف پیش

 [۱۹7كرد.]می
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ی با استفاده از عبارات پیونددهنده( ب

 استاندارد

انگلس تعدادی گذار مهم را به متن افزوده 

ای همگنی و ساختاربندی متن كه حاكی از درجه

است كه عمالً وجود نداشت. سپس وی قادر شد تا با 

ی نخست استفاده از سازمان متنی حاصل در وهله

چنانكه در » :هایی را نظیر عبارات زیر ایجاد كندپل

 او برای گمانبی  [۱۹۸«]دو فصل پیشین دیدیم.

 معیار یپیونددهنده عبارات این بدون كه بود دشوار

 پراكنده اساساً مطالب از كه كه هاییفصل در

 .دهد ادامه را كار بود كرده گردآوری

ماركس مستقیماً پس از  :مثال یکم

ت. پرداختن به موضوع بهره، به سراغ سود بنگاهدار رف

انگلس این تغییر مبحث را با عبارتی خوشایند 

اكنون سود بنگاهدار را » :خواننده مشخص كرده است

 [۱۹۹« ]كنیم.با جزییات بیشتر بررسی می

های قول، انگلس نقل33در فصل  :مثال دوم

ی بانک درباره« سردرگمی»برگرفته از بخش 

ا های خودش آنها رانگلستان را گرد هم آورد و با واژه

تردید، بانک انگلستان به بی» :مثال :به هم پیوند داد

عنوان نهادی عمومی تحت حمایت دولت كه از 

تواند بیرحمانه از مند است، نمیامتیازهای دولتی بهره

نحو كه شركتی قدرت خود استفاده كند، به همان

 هوبارد  دهد. به این دلیلخصوصی به خود اجازه می

 :گویدمی ۱۸57ال س بانكی قوانین هیئت به

…»[200] 

رنگ هایی که نکات مهم متن را بیبا افزوده (پ

 کردمی

ی ماركس تعدادی مالحظات نوشتهدر دست

وجود دارد كه به محل قرارگرفتن انواع مباحث در 

ها مربوط است. برخی از این آثار اقتصادی و شرح آن

نفسه عبارات متناقضی بودند، مالحظات، كه گاهی فی

ها در كتاب سوم یا در دهد كه محل آنمی نشان

مطالعات ویژه در كتابهای چهارم تا ششم، بنا به 

منطق بازنمایی متن، هنوز روشن نیست. گاهی این 

مالحظات همچنین در مغایرت با جایی هستند كه 

 اند.عمالً قرار گرفته

ها پی انگلس، كه گویا به ظرافت این اشاره

هایی قولا آوردن نقلنبرده، در بعضی از جاها ب

كننده از شفافیت عبارات ماركس كاسته و تعدیل

مسایل كیفی را به مسایل كمی بدل كرده است. به 



 

 

این ترتیب، برای خواننده فهم مقاصد و نیز مسائل 

ی نقد اقتصاد سیاسی ماركس دشوارتر نشدههنوز حل

 شود.می

را تحت  5ماركس زیربخش  :مثال یکم

با محدودیتی ارائه  «ی مجازیرمایهاعتبار. س:عنوان 

 :كندكند كه خود در پایان آن را رعایت نمیمی

شده از سوی تحلیل نظام اعتباری و ابزارهای خلق»

اش )پول اعتباری و غیره( فراتر از آن برای استفاده

خواهیم بر چند ی طرح ماست. ما فقط میگستره

ی خاص تأكید كنیم كه برای تعیین نكته

طور كلی داری بهی تولید سرمایههای شیوهتخصوصی

ضروری است. ما در اینجا فقط به اعتبار تجاری 

ی این شكل اعتبار و پردازیم. پیوند بین توسعهمی

جا بررسی شكل اعتبار عمومی در این

دید كه بحث [ با اینكه انگلس می20۱«]شود.نمی

ی مسائل اعتباری با این ی ماركس دربارهگسترده

ر كامالً مغایر است، با این همه، آغاز این فراز را نظ

 …تحقیق مفصل نظام اعتباری»دهد چنین تغییر می

[ انگلس با صفت 202.«]ماست طرح یگستره از فراتر

عبارت ماركس را از قطعیت خویش « مفصل»

اندازد. به این ترتیب، این پرسش در اینجا پنهان می

لق دارد، پرسشی مند اعتبار به كجا تعكه بحث نظام

باید به منطق بازنمایی تعلق داشته باشد، به كه می

 یابد.ی كمی تقلیل مییک مسئله

ماركس هنگامی كه شروع به  :مثال دوم

شدن سرمایه ی آزاد و حبسپژوهش خود درباره

اش بررسیهایی تحتكند كه پدیدهكند، اشاره میمی

ری و ی كامل خود نیاز به نظام اعتبابرای توسعه

اما این » :آیدرقابت دارند. در ادامه این مالحظه می

( ۱تواند )داری میتر تولید سرمایههای انضمامیشكل

فقط پس از درک ماهیت عام سرمایه ارائه 

[ انگلس ظاهراً این را به عنوان تناقضی 203«]شود.

فقط »كرد و نوشته تلقی میهای دستدر استدالل

 …منحصرا فقط پس از »به  را «شود ارائه …پس از 

 را عبارت افزوده این اما[ 20۴]داد تغییر «شود ارائه

 .كندمی معنابی

   

 با حذف تأکیدها( ج

انگلس معموالً تأكیدات ماركس را حذف 

كرد. عوامل مالی شاید در این جا نقش داشته می

ها با زیرا در آن زمان تاكید بر كلمات و عبارت :باشد

تری در چاپ داشت. ی بیشهحروف برجسته هزین
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مثال مسینر صاحب چاپخانه به ماركس پیشنهاد داده 

بود كه برای عدم افزایش قیمت چاپ دوم مجلد اول 

[ این كار شاید برای 205نظر شود.]از این كار صرف

شده یک اثر برای ی كامل و پرداختكردن نسخهآماده

چاپ پذیرفتنی باشد اما حذف تأكیدات هنگام 

نوشته ایراد دارد. زیرا در این ستاری یک دستویرا

ی مهمی گذارد و وسیلهحالت تأكیدات بر معنا اثر می

های بردن به تالش)همچنین از لحاظ بصری( برای پی

ی نویسنده در كلنجاررفتن با نكات مهم و هر مرحله

بعدی تمركز و انتخاب ابزار مهمی است. متأسفانه 

اتی را كه اهمیت انگلس در ویرایش خود تأكید

ی نرخ های بعدی، مثالً بحث دربارهای در بحثویژه

سود، داشته نیز حذف كرده است. در آنجا انگلس 

سازی تأكیداتی را حذف كرده كه ماركس برای شفاف

دار یا نسبی بود آنچه در تغییرات نرخ سود جهت

 كرد.استفاده می

البته در این جا نیز انگلس كامالً منسجم 

كرده است. تأكیدات در جایی حفظ شده كه عمل ن

تنزل تدریجی ) كندمتن به عبارات كلیدی توجه می

در نرخ عمومی سود، که همانند سرمایه عمل 

شاید، باید، در ) های پیوند علی، شاخص(کندمی

، کیفی و کمی سود، حجم و نرخ) ها، تقابل(نتیجه

، (کارکرد و به عنوان دارایی سرمایه به عنوان

، داریسرمایه سنج )حدود تولیدهای كیفیتیفتعر

، به عنوان نامالک، طور عامتولید به هیچ حدودی بر

و ( مزدهای کار ، سود بنگاهدار وکارگر به عنوان

 .(دومین ،اولین) های ترتیبینشانه

جا هیچ معیار روشنی مشخص نیست. در این

اما شاید بشود گفت كه در حالی كه ماركس تأكید 

گذاشت تا مناسبات نشده میبر مسایل حلخود را 

مفروض را به لحاظ بصری برای خود تقویت كند، 

تأكیدات انگلس براساس كلمات كلیدی بود. بسیاری 

از تأكیدات وی در جهت ایجاد یک تاثیر تهییجی 

سیاسی یا در جهت كمک به خواننده بود. گرچه در 

یباً این رابطه نیز منسجم عمل نكرده است. مثالً، تقر

به لحاظ تهییجی  23تمامی تأكیدات را در فصل غنی 

حذف كرده است، فصلی كه «( بهره و سود بنگاهدار)»

دی نویه  یبه همین دلیل آن را در نشریه

انتشار داد. در آنجا از تأكیدات كمی استفاده  تسایت

 [206كرد.]

از سوی دیگر، » :ماركس مثال.

، نرخ سود ارزشی معلوم با ای معلومسرمایه برای



 

 

حجم  تواند افزایش یابد نه كاهش، بدون آنكهنه می

 :[ انگلس207«]افزایش یا كاهش یابد. ارزش اضافی

از سوی دیگر، برای مقدار معلومی ارزش »

تواند افزایش یابد نه نه می نرخ سود ای،سرمایه

همچنین  حجم ارزش اضافی كاهش، بدون آنكه

 [20۸«]افزایش یا كاهش یابد.

تأكیدات نویسنده و ویراستار به ترتیب تفاوت 

 آشكار است.

 با حذف تکرارها( چ

تكرار مكررات »انگلس را برای حفظ 

اند. ظاهراً او اش نقد كردهدر ویراستاری« همیشگی

انتظار چنین سرزنشی را داشت زیرا صراحتاً در 

های تكرارهای اندیشه»گوید كه گفتارش میپیش

ن هم هنگامی كه یكسان را حذف نكرده است، آ

كردند، امری كه موضوع را از منظر دیگری بررسی می

نزد ماركس معمول بود، یا دست كم همان اندیشه را 

 اما [ 20۹«]كردند.های دیگری بیان میبا واژه

 .است كرده حذف را دیگر تكرارهای

ماركس از یک مثال استفاده  :مثال یکم

ایه را بر های متفاوت سرمكند تا تاثیرات تركیبمی

[ چند 2۱0نرخ سود و نرخ ارزش اضافی نشان دهد.]

را به نظر خودش « ی بهترینمونه»سطر بعد، 

[ انگلس نظر متفاوتی داشت ــ و 2۱۱یادداشت كرد.]

احتماالً حق با او بود ــ كه این مثال در قیاس با 

ی بهتری نیست و این تكرار را حذف مثال اول نمونه

 [2۱2كرد.]

نرخ »اركس اشاره كرد كه م :مثال دوم

ی لحظه هر در …پیوسته در نوسان بهره در بازار 

قیمت  مانند ارزش پیوسته ثابت معین به عنوان

[ چند سطر بعد 2۱3«]كاالها معین است. بازار

شود اما همین نظربا كلماتی تقریباً مشابه تكرار می

[ بنابراین، حذف 2۱۴بستر آن چیز دیگری است.]

 آورد.جود میمسائلی را به و

اما انگلس در ارتباط با تكرارها  :مثال سوم

 دو در او معیار  نیز منسجم عمل نكرده است. مثالً،

 علت معلول و معلول علت آن در كه زیر، جمله

 قیمت به كاالها كه هنگامی» :نیست روشن شود،می

 هم با تقاضا و عرضه شود،می فروشقابل خود بازار

ی كه عرضه و تقاضا منطبق . هنگامشوندمی منطبق

، و فقط به ایستنداز عمل کردن باز می شود،می
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خود فروخته قیمت بازار این دلیل كاال به

 [2۱5«]شود.می

 حاتی. تصح4ـ2ـ7

گونه كه ای ناتمام، از آننوشتهدر دست

ها با ماركس بر جای گذاشته، طبیعی است كه ایده

ه قلم های سبكی و واژگانی چشمگیری بناهمواری

آورده شوند. انگلس نه فقط خطاهای آشكار را 

چنین تغییرات دیگری در متن تصحیح كرده بلكه هم

ویرایش »ها با عنوان داده كه در پیشگفتارش از آن

[ پیامد این امر ایجاد 2۱6یاد كرده است.]« سبكی

های ناهمگنی بیشتر بود، كه با توجه به نه سال وقفه

 برانگیز نیست.مكرر در كار ویرایش تعجب

  

 الف( تصحیحات محتوایی

ی ماركس در خصوص سرمایه :مثال اول

 :دار، فرمول زیر را ارائه كردبهره

G› = C + C/i 

 [2۱7نرخ بهره است(.] i سرمایه و = C كه در آن)

انگلس آن را آنگونه كه باید به این فرمول 

 :تغییر داد

G› = C + Cz› 

 [2۱۸] نرخ بهره است.( = ‹z كه در آن)

مجموع ارزش » :ماركس نوشت :مثال دوم

پوند استرلینگ سپس به عنوان سرمایه تحت  ۱00

شرایط میانگین و میزان میانگینی هوش و عزم و 

درصد سود به بار  20شود و اراده صرف می

 :[ از سوی دیگر، انگلس نوشت2۱۹«]آورد.می

پوند استرلینگ سپس با  ۱00ماشینی به ارزش »

شدن تحت شرایط میانگین و با نسبت هكار گرفتبه

میانگینی هوش و فعالیت هدفمند به عنوان سرمایه، 

[ به این 220«]دهد.پوند استرلینگ سود می 20

را  (C) ترتیب، انگلس رقم ماركس برای كل سرمایه

را نادیده  v دهد وبرابر قرار می (c) ی ثابتبا سرمایه

یز فرازهایی كه گیرد. در نتیجه، عبارت یادشده، و نمی

بدون تغییر از متن ماركس گرفته شده است، نادرست 

 ۱00با  ‹m شوند. انگلس سپس با برابر گرفتنمی

آورد. درصد به دست می 6/۱6درصد، سودی معادل 

هیلفردینگ و دیگران بدون توجه به این خطا این 

 [22۱اند.]فراز را نقل كرده



 

 

تقصیر ماركس در این دگردیسی متنی بی

ست چرا كه هنگامی كه به مثال خویش باز نی

صد به این ترتیب، یک» :دهدگردد، توضیح میمی

كند كه پوند استرلینگ تولید می 20پوند استرلینگ، 

شود، یعنی پولی خرج به عنوان سرمایه صرف می

ی شود تا وسایل تولید )در خصوص سرمایهمی

ی تجاری( صنعتی( یا كاالهایی )در خصوص سرمایه

[ تا این حد، انگلس فقط متن را 222«]خرد.ب

 دست كرده است، هر چند در جهتی منفی.یک

ی ماركس نوشتهدر دست :مثال سوم

سرمایه  در خود (پول )به عنوان كاال» :خوانیممی

كار  در خود است )چنانكه توانایی كاركردن

[، اما انگلس آن را به این جمله تغییر 223«]است(

، در خود، بالقوه سرمایه است، پول، یا كاال» :داد

[ در 22۴«]چنانكه نیروی كار بالقوه سرمایه است.

ی سرمایه»اینجا، انگلس، به تعبیری، به تزهای بعدی 

 كند.بنا به اصطالحات ماركسیستی اشاره می« انسانی

گیری ماركس برای نتیجه :مثال چهارم

برهان »شناختی ی بهره، در عبارت روشدرباره

[، رشته منطقی زیر را كه شاید قصد 225«]اعتبار

تر بگنجاند در داشت در بحث خود در شكلی تأكیدی

ی پول به عنوان وسیله :دهدداخل قالب قرار می

پرداخت، ابتدا این امكان را میسر ساخت كه خرید و 

پرداخت كاال نه تنها در مقاطع جداگانه زمانی رخ 

د پرداخت دهد، بلكه كاال تا زمانی كه بازفروش نرو

نشود؛ دوم، سپس اسناد بدهكاری خود بدل به 

ی پرداخت شدند؛ و سوم، اسناد بدهكاری در وسیله

[ انگلس این 226«]شوند.گام بعدی با هم مبادله می

رشته افكار ماركس را قبل از متن بعدی گذاشت و آن 

یادداشت برای شرح و ») :را با این نظر آغاز كرد 

را « برهان اعتبار»ا برداشت و ها ر، قالب«تفصیل بعد(

كه [ در حالی227تغییر داد.]« شكل خاص اعتبار»به 

سازی روابط پویا بین پول استدالل ماركس بر مفهوم

عنوان اعتبار ی پرداخت و پول بهبه عنوان وسیله

دهد متمركز است، تمامی تغییرات انگلس نشان می

 كه وی اعتقاد داشت كه آنچه پیش روی خود دارد،

های بخشی به شكلی ساماناظهاراتی است درباره

[ به این ترتیب تكامل جایگزین 22۸تجربی.] فهمقابل

 شود.منطق می

ماركس هنگام توضیح  :مثال پنجم

اندوز، عنوان ارزش مازاد ارزشدار بهی بهرهسرمایه

ی آن بسیار بحث شده بود و الگویی را كه درباره

رده بود، یعنی جیمز استوارت آن را مطرح ك
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كند. بنا به این های شراب در سرداب، ارائه میبطری

یابد. اما الگو، ارزش شراب در اثر تخمیر افزایش می

اش را بهبود گوید كه شراب ارزش مصرفیماركس می

گوید كه [ اما انگلس به اجمال می22۹بخشد.]می

[، اما سپس 230دهد،]شراب ارزشش را افزایش می

 دهد.را تغییر نمیفرمول ماركس 

 ب( تصحیحات در اصطالحات فنی

، سرمایه های جدید مجلد اولدر ویراست

های كه تحت نظارت ماركس انجام شد، ماركس تالش

خود را معطوف به بهبود تدریجی دقت مقوالت 

خویش كرد. ماركس در مطالبی كه برای مجلدات 

ناپذیر در اثر دوم و سوم نوشته بود، مراحل اجتناب

رو، آنچه در اینجا یش را كنار گذارده بود. از اینخو

های مفهومی داریم، فرازهای كاملی است با آشفتگی

ی زیادی دارد. ی دیالكتیكی فاصلهكه با خواست ارائه

زیادی به لحاظ  العادهانگلس با صرف زمان فوق

سازی این مقوالت دستویراستاری كوشید تا به یک

های مداوم خود برای شبپردازد. اما با وجود تال

دستی، در پایان شكست خورد. حصول به این یک

كائوتسكی پدر و پسر به سرعت تشخیص دادند كه در 

ویرایش مجلد سوم كارهای زیادی از این جنبه باقی 

 [23۱مانده است.]

های جدید دوم، تغییرات واژگانی در ویراست

س نویمجلد اول نیز انجام شده بود، در حالی كه دست

كتاب سوم در حالت اولیه خود باقی مانده بود. بار 

دیگر، در این مورد نیز انگلس با مسئله تصحیحات 

نویس را روبرو بود. در بسیاری موارد، وی عماًل دست

 «جال داد.»

یک اصالح واژگانی انگلس تاثیر بزرگی در 

ی گرایش نزولی استقبال از آن داشت. در بحث درباره

ر پرانتز گفته بود كه اگر اثرات نرخ سود، ماركس د

كننده وجود نداشته باشد، ممكن است تولید خنثی

ی فرآیندهای تمركز به داری به واسطهسرمایه

[ انگلس كه 232ای برسد.]«كنندهی تعییننقطه»

تر بیان كردیم شرح پیوسته و بلند همانطور كه پیش

ها را شكسته بود، این پرانتزها را ماركس به زیربخش

ی نهایی [ و این ایده را به جمله233برداشت،]

 كرد بدل «عمومی …۱»زیربخش مقدماتی با عنوان 

 جای به[ 23۴] داشت مدنظر كه هدفی به توجه با و

 فرو» نوشت ،«برسد ایكنندهتعیین ینقطه به »

[ اما انگلس فقط با همین دخالت 235.«]پاشدمی



 

 

ات مبتنی بر [ به توقع236]ویراستاری )همراه با ببل(

الملل دوم میدان داد داری{ در بینفروپاشی }سرمایه

[، و به مجادالت بر سر 237)مثال در كائوتسكی(]

ی فروپاشی ای دربارهاینكه آیا ماركس دارای نظریه

 بود كمک كرد.

ماركس در سه كتاب خود كوشید  :مثال اول

تا راه خود را از ارزش اضافی به سود بگشاید و به این 

تیب جدایی روشنی را بین این دو مفهوم ایجاد تر

اعتنایی رسد كه باردیگر با بیكند. اكنون به نظر می

آن دو را با هم مخدوش كرده است. به این ترتیب، در 

دار، با سه ی بهرهتحلیل خود از ارزش مصرفی سرمایه

[، خلق ارزش 23۸تولید سود] :شویمتعریف روبرو می

[، و 2۴0ولید ارزش اضافی][، و ت23۹اضافی، سود،]

حتی اگر مایل باشید یک تعریف چهارم، زیرا ماركس 

نویسد، ی سود میگوید كه هنگامی دربارهمی

[ عالوه بر این، 2۴۱منظورش سود میانگین است.]

سود »، و «سود ناخالص»، «سود خالص»ماركس از 

های مشابه، و حتی در یک بخش انسجامبا عدم« خام

های بیشتری [ )نمونه2۴2كند.]می یكسان، استفاده

ی آشفته از اصطالحات وجود دارد مانند از استفاده

 [(.2۴3شده و ارزش بازار ]قیمت تمام

در فصل ششم و فصل نهایی  :مثال دوم

« نیروی كار»نوشته، ماركس منحصراً از هفتم دست

كه قبالً گفته بود استفاده « توانایی كار»به جای 

همان آغاز با توجه به مجلد اول، كند. انگلس از می

تغییر « نیروی كار»را كامالً مكانیكی به « توانایی كار»

کار  یدر رساله ۱۸۹۱كاری كه در  داد، درست همان

انجام داده بود. به این ترتیب،  مزدبگیری و سرمایه

 شود.شناخت جالب از تكوین این واژه پنهان می

است نهایت جالب نظر ما بیبه :مثال سوم

كه انگلس همراه با پاپس كشیدنش از جبرباوری 

، اصطالحات «های قدیمینامه»اقتصادی در 

« دار كاراسرمایه»جبرباورانه و منفعل مانند 

(funktionierender)  ی در نوشته« سود بنگاه»و

« دار فعالسرمایه»تر ماركس را با اصطالحات فعال

(fungierender)  ین كرد. جایگز« دارسود بنگاه»و

به این طریق، انگلس مفهوم تجسم انسانی ماركس را 

كردن دار با دنبالكه بنا به آن سرمایه ۱۸60ی از دهه

ی اهداف خود فقط یک ارگان اجراكننده

كند. آنچه های عینی است را پنهان میقانونمندی

 :گوید این استمی« فرمول تثلیث»ماركس در آغاز 

انسانی یافته است،  تجسمی دار فقط سرمایهسرمایه»
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ی تولید فقط حامل سرمایه وی در چارچوب شیوه

 «است.

 پ( تغییرات در سبك نگارش

تعیین دقیق پیامدهای این نوع دخالت 

های سبكی نه محتوا بلكه انگلس دشوار است. دخالت

دهد. از توان رسانایی بسیاری از متون را تغییر می

شمگیری در یک توانند اهمیت چسوی دیگر، آنها می

كردن متن ارائه دیالكتیكی داشته و در حكم مثله

[ 2۴6«]ویرایش در سبک نگارش»باشند. انگلس 

وقفه داند، با این همه، بیخود را قابل ذكركردن نمی

توان گفت كه زند. به طور كلی، میدستی به متن می

كردن متن نقش بازنویسی او از این لحاظ در تاریخی

زمان، خواننده پی خواهد این همه، همداشته است. با 

های دستوری و حلبرد كه انگلس همیشه راه

یافت كه برخالف متن اصلی، معناشناختی را می

فهم كرده های ماركس را قابلبسیاری از استدالل

ی است. اما كسی كه به اصالت فرایندهای اندیشه

مند باشد، به این دلیل باید دیالكتیكی ماركس عالقه

متوقف شود زیرا انگلس جمالت  II/4.2 مجلد در

اندكی از ماركس را كامالً بدون تغییر حفظ كرده 

 است.

 ج( تصحیح محاسبات

ای كه با مواد و مصالح انگلس پس از تجربه

های ماركس برای بیان مجلد دوم داشت، به تالش

ها در انطباق با روح علمی هایش در فرمولاندیشه

او مشكوک بود. « ش از حدی بیمحاسبه»زمانه و 

ها را بازبینی كرد و هر جا كه بنابراین، اغلب فرمول

الزم بود آنها را تصحیح كرد یا فرمول خود را 

 :نویسدمی ۴2جایگزین كرد. مثالً در فصل 

شد ت باید از نو محاسبه می ۴الف تا  ۴های جدول»

زیرا خطای محاسبه در سراسر آنها وجود 

كرد زیر بار احساس می[ انگلس 2۴7«]داشت.

نرخ ارزش »ای ماركس صفحه ۱32ی نوشتهدست

فرو رفته است. « اضافی و نرخ سود به لحاظ ریاضی

ها شماری را در محاسبات و فرمولمور تصحیحات بی

 بسیاری در و كرد اعمال  بدون ایجاد هیچ تفاوتی

 خوشایند ماركس نظر به كه نوشت را نظراتی جاها

 شش تقریباً در ایخالصه سپس و باشد توانستنمی

[ انگلس در پیشگفتار 2۴۸.]داد انگلس به صفحه

از این جهت من گاهی با رجوع به » :گویدمی

« ی اصلی، فصل سوم را آماده كردم.نوشتهدست

های در بحث [ مشاركت مور به محل مجادله2۴۹]

بعدی تبدیل شد. گروسمان در تالش خود برای 



 

 

داری فروپاشی خودكار سرمایهقیدوشرط استنتاج بی

 :گویداز قانون انباشت می

یک متخصص اقتصاد كالن نبود و در  مور اما

هایی مشكالت پایان، برخورد با چنین پرسش

اقتصادی، هر چند در شكل ریاضی، را به وجود آورد. 

ای كه این بخش از اثر از كار به این ترتیب، شیوه

های زمینه نماید كهدرنگ منطقی میدرآمد، بی

به وجود  فراوانی را در اینجا برای خطا و سوءفهم

آورد، و این خطاها به سادگی به فصل مربوط به 

گرایش نزولی نرخ سود انتقال یافت. اگر در نظر 

بگیریم كه با اینكه موضوع فقط بر سر یک واژه است، 

همین یک واژه متاسفانه كامالً معنای كل بحث را 

 :ه احتمال وجود خطا قطعی استدهد، آنگاتغییر می

سود به تنزل حجم داری به جایپایان ناگزیر سرمایه

شود. یا مور یا انگلس نسبی نرخ سود نسبت داده می

 [250اند!]برداری كردهآشكارا در اینجا به خطا نسخه

 II/14 چون مطالب و مصالح مور در مجلد

 اشانتشار یافته است، سهم او در این فصل و ارزیابی

های ریاضی ماركس در معرض قضاوت قرار از مهارت

 گیرد.می

انگلس همچنین در بررسی محاسبات 

ماركس منسجم عمل نكرده است. منابع دیگری از 

[ وجود دارند كه 25۱جمله مقاالت النگه و بورتكویتز]

ها و خطاها در محاسبات اشاره در آن به سایر فرمول

ین به همچن سرمایه شده است. ویراست ارزان

[. همه چیز را 252كند]محاسبات النگه اشاره می

ها دوباره محاسبه كردند، كاری كه به قول كاتوتسكی

مزد و منت بود، زیرا به هر حال ماركس كائوتسكی بی

برخی از محاسبات را صرفاً برای فهم خویش انجام 

[ 253كرد.]داده بود، یعنی آنها را در متن وارد نمی

را بررسی كنند متوجه این  II/4.2 كسانی كه مجلد

واقعیت خواهند شد كه انگلس خواننده را از شماری 

 محاسبات خاص ماركس خالص كرده است.

  

های قول از زبانی نقلچ( تصحیح یا ترجمه

 بیگانه

انگلس به كمک الئانور ماركس ـ 

[ مطمئن شده بود كه منابع ارجاعات 25۴آولینگ،]

مبود زمان هر مورد را كامل است اما فقط به دلیل ك

بررسی نكرده بود. به این ترتیب، سال ارجاع برای 

به  ۱۸5۱را خطا كرده بود ) اکونومیست قولی ازنقل
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 آدام از كه جمالتی از یكی در  [255(.]۱۸5۹جای 

 .d را des Menschen ماركس شود،می نقل مولر

Menschen  [ و انگلس آن را256نویسد ]میder 

Menschen [ گاهی انگلس منابع 257ویسد.]نمی

نخستین گزارش »كرد، مثاًل اشتباهی را كشف می

 آوریل 2۱ مورخ «(…هیئت اشتغال كودكان )

. وی آن را در اوراق خود یادداشت كرده بود ۱۸2۱

 [ اما ظاهراً نتوانست منبع درست را بیابد.25۸]

شمار های خارجی و بیقولانگلس عموماً نقل

ی كرد. یک نكتهی را ترجمه میهای انگلیسعبارت

قول دوبار استفاده جالب این است كه جایی كه نقل

شده بود، آن در هر مورد متفاوت ترجمه 

شد. به این ترتیب، [ گاهی مالنقطی می25۹كرد.]می

 با اندیس باال i هیچ ضرورتیها بیدر فرمول

(interest = را به )بهره  z (Zins =  ترجمه )بهره

های قولصل پنجم به ویژه شامل نقلكرد. فمی

 [260نشده است.]ترجمه

 استقبال از مجلد سوم یدرباره ییهاـ پرسش 5

اگر تاریخ استقبال از مجلد سوم را بررسی 

شویم كه آن را با استقبالی كنیم، پیوسته وسوسه می

كه از مجلد دوم شده بود، مقایسه كنیم. آشكارا 

ن ماركس و انگلس خواهیم دید كه وحدت اندیشه بی

چیزی نیست كه نخستین بار لنین ادعا كرده باشد، 

خود آن دو با این تقلیل كه در بسیاری جهات كامالً 

های ی عملی داشت مشكلی نداشتند و نسلجنبه

اند. معاصرین بعدی فقط این دیدگاه را پخش كرده

سخن « ی ارزش ماركس و انگلسنظریه»ایشان از 

وضوع كامالً بدیهی گفتند، گویی یک ممی

توانمندترین مفسر »و اینكه انگلس [ 26۱است]

شد، تقریباً به یک كلیشه بدل شناخته می« ماركس

اما انتشار مجلد سوم در این كلیشه  [ 262شده بود. ]

هایی را با هدف تفكیک بین تردید ایجاد كرد و بحث

 ماركس و انگلس برانگیخت.

ویژه نقش به  سرمایه انگیز انتشارتاریخ غم

ی استقبال از آن در ثلث ای در نحوهكنندهتعیین

ی ی نوزدهم داشت. ماركس در آغاز دههپایانی سده

های مهم و دانش مفصل ارزشمندی به شناخت ۱۸60

یافته بود. اما پیوستگی مطلب به دلیل انتشار دست

ی مجلدات دوم و سوم، یعنی به دیرهنگام و جداگانه

ل پس از نگارش این ساترتیب بیست و سی

ها از دست رفته بود، و به یک معنا، نوشتهدست

های ماركس رسیده پژوهی به پای شناختدانش

 [263بود.]



 

 

های خود، رقابت ماركس در تجزیه و تحلیل

ای را فرض كرده بود، اما در همان یافتهآزاد توسعه

ی انباشت خود، دگرگونی ساختاری حال در نظریه

كرد. در زمان نگارش ینی میبموثری را پیش

های مجلد سوم، این دگرگونی در شرف نوشتهدست

كس مانند ماركس این روند حركت تكوین بود. هیچ

را  ۱۸60ی های بزرگ در اوایل دههبه سمت شركت

كس بیش از چنین آشكارا تشخیص نداده بود، و هیچ

تنها برآمده از رقابت بلكه های آن را كه نهاو علت

دانست، ی فناوری و محصوالتش میی توسعهنتیجه

تمام  ۱۸۹۴چنین روشن توضیح نداده بود. اما در 

گفتند، گرچه های بزرگ سخن میدنیا از شركت

های سهامی، ها پس از نقش محوری شركتحتی دهه

 ۱۸۹5ـ۱۸۹۴های نوشتهدر هیچ جا مانند دست

یک ماركس چنین كامل شرح و بسط نیافته بود. هیچ

وجه درک نكرده بودند كه هیچعاصران ماركس بهاز م

را تعمیم داده است،  [4]عصر بنیانگذاری وی نتایج

 ،سرمایه ی مجلد اولزیرا انتشار ویراست فرانسه

از لحاظ مفهومی بین تراكم و تمركز سرمایه [ 26۴]

تمایز قائل شده بود. آثار مربوط به سود بنگاهدار به 

ب عصر بنیانگذاری نحو چشمگیری به عنوان بازتا

های توضیحی متعددی در رشد كرده بود. رساله

منتشر شده بود. ماركس در  ۱۸۸0ی دهه

های مربوط به مجلد سوم موضع روشنی نوشتهدست

ی ارزش اضافی اشتقاقی. اما در دهه :اتخاذ كرده بود

، كمتر كسی این موضوع را متوجه شده بود. ۱۸۹0

ی قانون ارزش و ی سازگارپذیرخود ماركس مسئله

سود میانگین را در مجلد اول مطرح كرده بود و این 

ی مجلد نوشتهموضوع را به نحو متمركزتری در دست

سوم دنبال كرد. اما هنگامی كه سومین مجلد انتشار 

یافت، یأس بزرگی همه را فرا گرفت. زیرا انگلس در 

 های زیادی داده بود.جدلهایش با منتقدان وعده

ها ادامه كردن این مثالفهرست توان بهمی

داد. یک نویسنده اخیراً این تز را مطرح كرده كه عدم 

ممكن است باعث  سرمایه انتشار مجلدات بعدی

های شده باشد كه طرفداران ماركس به ساختن مدل

ی [ با تحلیل نحوه265رقیب روی آورده باشند.]

توان این موضوع را ثابت استقبال از مجلد سوم می

. عالوه بر این موضوع، با انتشار مجلد سوم در كرد

 ۱۸60ی ، وضعیت دانش ماركس در اوایل دهه۱۸۹۴

های اولیه در این میان زنیسرانجام مستند شد. گمانه

دیگر به شناخت تاریخی ساده و گاهی ناكافی بدل 

شدند. به مسائل جاری پراتیک اجتماعی پاسخی داده 

ماركس هم در شكل و ی نشده و عالوه بر این، نظریه
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هم در محتوا كامل نشده بود. اكنون در این میان 

بایستی به شد كه میهایی حس میكمبود پاسخ

شد. از های عاجل عملكرد اجتماعی داده میپرسش

این گذشته، نظریه ماركس به شكل و در محتوا ناتمام 

رسیدند. اكنون كه روشن شده بود كه به نظر می

وان یک پژوهشگر با مجلد سوم زندگی ماركس به عن

هایی را دچار توقف شده بود، ناگزیر این مجلد بحث

ی زد كه آیا نظریهی این موضوع دامن میدرباره

ماركس هنوز مناسبت دارد و اگر دارد تا چه میزانی، 

و چه تفاوتی بین ماركس و انگلس وجود داشته است. 

ی درباره دار خوداین برنشتین بود كه با مقاالت دنباله

های ی شكافمسائل سوسیالیسم، بحثی را درباره

مطرح ساخت. به این  ۱۸۹6ماركسیسم در سال 

از سوی  سرمایه ی ویراستترتیب، بحث درباره

انگلس از همان آغاز رنگ و بوی ایدئولوژیكی گرفت. 

در نبرد بر سر تجدیدنظرطلبی و بعدها نظراتی ــ از 

ل است، یا در این قبیل كه نظام ماركس ناكام

هایی وجود دارد، یا اینكه بازنمایی ماركس شكاف

اند یا به واقع مندانه بررسی نشدهمسائل مهم نظام

حتی به نحو متناقضی به آنها پرداخته شده است ــ 

این سوءظن شكل گرفت كه برخی خواهان 

های آن را اعتباركردن ماركس هستند. نمونهبی

[ 266ترنبرگ دید.]توان در جدل گروسمان و اشمی

هایی برای ایجاد تمایز بین ماركس و انگلس تالش

مخالفت كائوتسكی، بودین و دیگران را برانگیخت. و 

در مورد لوكاچ، به ویژه به مخالفت دبورین و روداس 

ترتیب، ویراست انگلس از گزند انتقاد انجامید. به این

 مصون باقی ماند.

 انگلس راستیاز و یابیـ  ارز 6

امروزه هنوز برخی انگلس را به  حتا

ی نظراتش متصف داری چشمگیری در ارائهخویشتن

[ اما به واقع چگونه باید ویرایش او از 267كنند.]می

ی كتاب سوم را داوری كرد؟ آیا او به نوشتهدست

عنوان ویراستار در كارش شكست خورد؟ بنا به 

خ معیارهای امروزی ویراستاری انتقادی ـ تاریخی، پاس

هایی مانند دخالت گمان آری است، زیرا دخالتبی

قبول نیست. ما در بررسی خود انگلس دیگر قابل

دیدیم كه او فقط به تصحیح سردستی حشو و زوائد 

شدت در متن دخالت كرده است، برنیامده بلكه به

های خود مبنی بر اینكه یعنی حتی به وعده

یی او كشفیات علمی ماركس با اصالت كامل بازنما»

 بند نماند.پای[ 26۸«]در اختیار آیندگان قرار گیرد



 

 

توان گفت كه شماری از به طور كلی می

مندانه و مهم بین انگلس و ماركس های روشتفاوت

كه با تحقیق روشن شده است، تا جد معینی در 

تر در مجلد دوم( ویراستاری مجلد سوم )و پیش

در مجلد سوم  بازتاب یافته است. عالوه بر این، انگلس

)همانند مجلدات اول و دوم( اشتباهات ویراستاری 

داشت، زیرا نتوانست مقاصد ماركس را بازآفرینی 

ی دیالكتیكی اندیشه و كند، و تا حدی چون شیوه

بازنمایی ماركس را كامالً درک نكرده بود. چنانكه 

ی ارزیابی نهایی از كار اشاره رفت، انگلس از ارائه

ی اقتصادی و وضعیت رشد نظریه هسرمای ماركس بر

گفتار گفتار و پسماركس اجتناب كرد، و در پیش

قاطعانه در نقش جدلگری حساس ظاهر شد. چنین 

توانست او را از ارتكاب اشتباهات ارزیابی شاید می

شان در استقبال از این تر در تفسیر و پیامدهایجدی

ش در اثر بازدارد ــ مثاًل تفسیر تاریخی از فصل ارز

مجلد اول، كه انگلس در آن فرایندهای گردش ساده 

[، و 26۹را به عنوان تولید كاالیی ساده روشن ساخت]

همچنین ادعای انگلس در پیشگفتار، كه اگر ماركس 

كرد، مناسبات زراعی این فصل را دوباره مرور می

ی ششم مجلد سوم ایفا روسیه همان نقشی را در پاره

صنعتی در مجلد اول برعهده  كرد كه كار مزدبگیرمی

[ ادعایی كه به ویژه برای استقبال آن 270داشت، ]

 [27۱در روسیه پیامدهای خاصی داشت.]

توان انگلس را فقط براساس اما نمی

ای امروز سنجید. یكم، وضعیت علم معیارهای حرفه

ی او متفاوت با امروز بود، و كمتر ویراستاری در زمانه

معطوف بود. این نكته را به وفاداری به كلمات 

شود در ارزیابی گشاددستانه زومبارت دید كه می

ها داد و معتقد بود كه حكم به حذف برخی از فصل

زنند. دوم ــ و این امر برای كار ای به اثر نمیضربه

خواست فقط كننده بود ــ انگلس نمیانگلس تعیین

 مدیر را خود بلكه باشد خالی و خشک ویراستار 

دانست. و در ماركس و ویراستار آثار او می یراتم

همین شایستگی پایدار او نهفته است كه برتر و فراتر 

طور كه بعدها، از هر انتقادی است، درست همان

های ارزش نظریه شایستگی كائوتسكی با انتشار

مفقودشدن »در این نهفته است كه مانع از  اضافی

 [ ، آنها را272متون ماركس شد]« ییكسره

مفیدفایده ساخت و به گردش علمی انداخت. انگلس 

ی ماركس برای نوشتهروایتی خوانا از دست

خوانندگان موردنظرش تهیه كرد، گروهی متشكل از 

كارگران آگاه به لحاظ تئوریک تا دانشگاهیانی 

داند كه اگر شناس. چه كسی میمند و واژهعالقه
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اركس را پژوهان مطالب مانگلس نبود چه زمانی دانش

دادند؟ به هر حال، مندان قرار میدر اختیار عالقه

ویراست »كائوتسكی باید مدل كامالً متفاوتی برای 

كرد. زومبارت و دیگران نیز خود انتخاب می« ارزان

 :باالترین احترام را برای دستاورد انگلس قائل بودند

ـ ادبی كه پیش پای انگلس قرار پژوهیآن كار دانش»

 [273«]نجام به پایان رسید.داشت، سرا

اگر از استثناهای متعارفی مانند لدر و النگه 

پوشی كنیم، این پرسش كه آیا انگلس چشم

ترین ویراستار بوده است، حتی به ذهن شایسته

ای كم خبرهمعاصران او خطور نكرد. انگلس را دست

تواند دانستند كه بهتر از هر كس دیگری میمی

بخشد. شاید همین امتیاز  منظور ماركس را تحقق

ترین ضعف انگلس در مقام ویراستار زمان بزرگهم

بود. در این رابطه، تأمل در این داوری برنشتین 

ویژه های بهی دستاورد انگلس در كار بر بخشدرباره

تر هر چه انگلس بیش» :پاره حائز اهمیت استپاره

ظر نتر بهها را منظم كند، بیشكوشید تا این بخشمی

ها همان خصوصیتی را از رسید كه این بخشمی

كوشید برای دهند كه او با دقت تمام میدست می

كتاب حفظ كند، یعنی اینكه در تمامی نكات اساسی 

 [27۴«]محصول ماركس باقی بماند.

اگر بخواهیم مخرج مشتركی برای ارزیابی 

كار ویراستاری انگلس بیابیم، باید بگوییم كه این 

ای بود، اما از العادهتاورد تاریخی خارقویرایش دس

انسجام. سوی دیگر، این ویراستی بود از هر لحاظ بی

بیان صرف همین مطلب تقریباً طرح این پرسش را 

نویس ماركس را به چیز كند كه انگلس دستزائد می

دیگری بدل ساخته و حتی شاید به آن ظاهر یک اثر 

كه موج نخستین كامل را داده است. خود او، پس از آن

ی انسجام متن اصلی هایی را دربارهنقدها، شک

برانگیخت، بر این نكته پای فشرد كه در چارچوب 

 وتعدیلجرح نوع هیچ و كرده عمل راستین متنی 

 برای اما» :است نكرده اعمال آن در چشمگیری

 متن خودِ مندند،عالقه واقعی دركی به كه كسانی

است. برای آنان بازسازی تر مهم همه از دقیقاً اصلی

ی من، حداكثر ارزش یک تفسیر را كتاب از سو

یافت، و این تفسیر بر اثری منتشرنشده و می

گاه{ با نخستین مجادله، باید دورازدسترس بود. }آن

به متن اصلی رجوع و با دومین و سومین مجادله، 

تحلیل ما [ 275« ]شد.انتشار كامل آن ناگزیر می

به بار آورده است. برخالف نظر نتایج متفاوتی 

[ باید بگوییم كه كار ویراستاری انگلس این 276یان]

 اثری  واقعیت را پنهان نكرده است كه مجلد سوم



 

 

 روایت شكل در حتی آن، نویسدست و تمام،نیمه

. است مانده باقی نویسپیش یک اش،انتشاریافته

هایی كه ماركس در بازنمایی خود بسیاری از گریزگاه

ها و و در تأمالت خود داشت، حتی با وجود كروشه

پرانتزهایی كه انگلس حذف كرده است، هنوز 

 ۱۸۹۴تشخیص هستند. حتا در ویراست سال قابل

این نكته نادیده گرفته نشده كه ماركس در روند 

وی  بخشیدن و بازسازی به فرایند حیات سرمایه،جان

دیگر، ، اما از سوی هنوز از سویی در وسط کار بود

اگر اهداف ماركس را در نظر بگیریم، كه بسیار فراتر 

برای نخستین بار در وسط کار  از آن بود، ماركس

هایش ی دخالتانگلس با وجود همه .قرار گرفته بود

توانست بر این امر سرپوش خواست و نه مینه می

گذارد. برای پایان دادن به تفسیری كه در باال نقل 

از  فوروارتس كه كه حتیكنیم شد، اشاره می

[ و 277مجلد سوم سخن گفته بود.]« بودنتكهتكه»

در حقیقت باید بداقبالی » :النگه اعالم كرده بود

ی تئوریكش باید ماركس بدانیم كه تكمیل اثر عمده

افتاد كه قادر شد از قطعاتی كه بر دوش انگلس می

ماركس به جا گذاشته بود چیزی را بیافریند چنین 

 [27۸«]خواندن.دار و چنین كم قابلكم پای

در قیاس با مفسران قبلی امتیاز ما در این 

های نوشتهاست كه با انتشار هر چه بیشتر دست

شویم تصویری هر چه ، قادر میسرمایه ماركس برای

تر از زایش و تكوین این اثر شكل دهیم كه موثق

كند. تنها كسانی تدریج انگلس را مبرا میهمچنین به

در اینجا انتظار شباهت دقیقی را با ماركس داشته  كه

ی باشند، و از این فرض ضمنی وحدت معروف اندیشه

ماركس و انگلس آغاز كنند، از ویرایش او بشدت به 

توان با بسیاری از افتند. مطمئناً نمیوحشت می

توان این را از های انگلس موافق بود، اما نمیحلراه

تر توانسته چیزی بیشنمینظر دور داشت كه انگلس 

های او را باید از این مواد و مصالح بسازد. افزوده

براساس تجارب تاریخی دیگری غیر از ماركس، یا به 

 بیان دیگر به لحاظ تاریخی، توضیح داد.

 MEGA یبرا یراستاریو یامدهایـ  پ 7

ی كار ویرایشی جا عقیده خود را دربارهتا این

صالح مجلد انگلس در خصوص مواد و م

توان این عقیده را با بیان كردیم. می سرمایه سوم

تردید با های دیگر تحكیم بخشید. بیشمار مثالبی

پیشرفت پژوهش اینجا و آنجا را باید تغییر داد، اما در 

  كل فحوای استدالل ما احتماالً تقویت خواهد شد.
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به   MEGA ریزیبرنامه از فراتر شاید همچنین

پردازیم. اگر قصد انتشار مجموعه آثار زنی بگمانه

انگلس  ۱۸۹۴كامل ماركس ـ انگلس است، روایت 

باید ویراسته شود. سرانجام، تاكنون، بخش اعظم 

نتایج كار ویرایشی كه تاكنون انجام شده است، فقط 

مقایسه با ویراست انتشار یافته بود زیرا هیچ اسناد 

ید در نظر مربوط به كار ویرایشی وجود ندارد. اما با

های شدید انگلس، آنچه وی داشت كه با وجود تالش

در اساس به ما داده است، نه مجلد 

نویس است. ما بلكه فقط یک پیش سرمایه سوم

ی آغازین پیش از عنوان پیشنهاد كردیم كه در صفحه

كارل ماركس، » :اصلی عبارت زیر گنجانده شود

و ، ویراسته ۱۸67ـ۱۸6۴های اقتصادی نوشتهدست

عنوان مجلد بهانتشار از سوی فریدریش انگلس 

 II/4.2 اساساً مجلد« (1894) سرمایه سوم

تر زمینه این كار را چیده پیش MEGA یمجموعه

ی اصلی برای مجلد سوم اكنون نوشتهاگر دست :بود

منتشر « ۱۸67ـ۱۸63های نوشتهدست»با عنوان 

وانست تشود، آنگاه ویراست انگلس از همان، فقط می

ارائه شود، مشروط به  سرمایه به عنوان مجلد سوم

آنكه به عنوان ارجاع به آن جزم قدیمی وحدت 

شد. این ی ماركس ـ انگلس دریافته میاندیشه

تواند این نمی MEGA تصور كهاستدالل قابل

سراسر  ۱۸۹۴واقعیت را نادیده بگیرد كه روایت 

یده درنورد سرمایه جهان را به عنوان مجلد سوم

ای قبل از عنوان تواند با گذاشتن صفحهاست، می

اصلی خنثی شود؛ به هر حال، این موضوع به 

مطرح بوده است.  MEGA ی خودی رویهواسطه

 ۱۸63ـ۱۸6۱ی نوشتهمتون تئوریک ـ تاریخی دست

كه اكنون در سراسر جهان از طریق كائوتسكی و 

« های ارزش اضافینظریه»به  MEW ویراست

به عنوان  MEGA اند، بار دیگر دردهمعروف ش

ویرایش نشده بلكه به عنوان بخشی از آن « هانظریه»

نوشته ویرایش شده است. عالوه براین، مواد و دست

مصالحی كه بنا به طرح ویراستاران اولیه باید به 

اختصاص یابند، تا جایی كه  II/15 و II/14 مجلدات

فرایندی  شود، نتایج ارگانیکبه انگلس مربوط می

آمیز، ویرایش است. واحد، هر چند زنده و تناقض

شاید با توجه به وفور مواد و مصالح نتوان از تقسیم 

صوری به دو مجلد اجتناب كرد اما ما احساس 

كم باید در نظر گرفته شود كه آیا كنیم كه دستمی

ای كه وحدت مواد و مصالح نباید از طریق نحوه

ند، همانند موارد دیگر، شوگذاری میمجلدات شماره

 و II/14.1 بلكه II/15 و II/14 ایجاد شود، یعنی نه



 

 

II/14.2.  اما به هر حال، تفسیرهای مربوط به تاریخ

 ی برخورد با آن، در جلدمتن به استثنای نحوه

II/14 .متمركز شود 

اگر سرانجام اثبات شود كه توالی مجلدات كه 

ماری بشدت شتاكنون استفاده شده و در آن بر گاه

ترین تدبیر باشد، آنگاه عنوان شود، مناسبتأكید می

كم محتوای نامتجانس آن را باید دست II/14 مجلد

كارل ماركس/فریدریش »تصدیق كند. عنوان واحد 

های اقتصادی برای مجلد نوشتهدست :انگلس

تر در طرحی ( كه پیش۱۸۹۴ـ1867) سرمایه سوم

ها را تفاوتبرای دومین بخش مطرح شد، تمامی 

 :پوشاند. پیشنهاد ما برای عنوان چنین استمی

های كتاب نوشتهدست :كارل ماركس»

 :( / فریدریش انگلس۱۸76ـ1867) سرمایه سوم

های ویراستاری برای كتاب نوشتهدست

 ۱۸۹۴ـ1883) سرمایه سوم
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 هانوشتیپ

 ’Marx in Marx ی حاضر تحت عنوانمقاله[1] 

Worten”? Zu Engels’ Edition des 

Hauptmanuskripts zum dritten Buch des 

Kapital” یمجله رد MEGA-Studien 2ی شماره ،

 ی انگلیسیانتشار یافته بود. متن ترجمه 55تا  3صص.  ۱۹۹۴

 ,Int. Journal of Political Economy یآن در مجله

vol. 32, no. 1, spring 2002, pp. 35-78.  به ترجمه 

Stephen Naron .انتشار یافت 

 آكادمی فرالگ  20۱2را در سال  این مجلد[ 2]

(Akademie Verlag)  منتشر كرده است ـ م. ا 

كنایه از مسیری كه عیسی مسیح با صلیبی بر پشت به [ 3]

ای به همین نام روان بود و همانجا مصلوب شد ـ م. سوی تپه

 فا.

[۴] Gründerzeit ی اقتصادی در آلمان و اتریش یک مرحله

. در ۱۸73ط بازار سهام در سال ی نوزدهم پیش از سقوسده

شدن كه این مرحله در اروپای مركزی، عصر صنعتی

گشت رخ داده بود. در بازمی ۱۸۴0ی های آن به دههآغازگاه

به طور كلی به عنوان آغازگاه  ۱۸۴۸اتریش، انقالب مارس 

شود و در آلمان آن را پیامد جریان تغییرات اقتصادی تلقی می

های جنگی فرانسه از شی از غرامتبزرگ حركت سرمایه نا

دانند. و اتحاد آلمان می ۱۸7۱ـ۱۸70جنگ فرانسه ـ پروس 

ها را در هر دو مورد، شكوفایی اقتصادی موجب شد تا این سال

 .ری صنعتی دو كشور بدانند ـ م. فاعصر بنیانگذا



 



  

 

 

 کار یروهاین یبه تعاون یآر ،ینه به طرح کارورز

 محمد مالجو

 
لغو طرح » شیدر هما یسخنران یراستهیمتن و

 یعلوم اجتماع ینشست دانشکده در «یکارورز

 1396آبان  29 خیدانشگاه تهران به تار

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 .موضوع نشست امروز عبارت است از طرح کارورزی

های پس از ی که طی سالهایدر میان انواع تهاجم

انقالب به حق و حقوق نیروهای کار به عمل آمده 

است، طرح کارورزی از معدودترین مواردی بوده که 

فعاالن کارگری  .ترین انتقادها مواجه شده استبا قوی

و دانشجویان و سایر منتقدان در چند ماه گذشته به 

اند زوایای بسیار متنوعی از بهترین شکل توانسته

آمدهای منفی اجرای این طرح را در معرض پی

ها قرار دهند که از این نظر حقیقتاً جای تبریک دیده

خود من هم با تکیه بر  .دارد و اسباب خرسندی است

هایم از فعاالن کارگری در یک نوبت نکاتی را آموخته

 .در مناظره با یکی از طراحان این طرح بازگو کردم

قبلی خودم و نیز مطالب های جا بنا ندارم گفتهاین

اجازه دهید  .مند سایر منتقدان را تکرار کنمارزش

ی بندی از ارزیابی خودم دربارهفقط نوعی جمع

هایم در این زمینه به ها و آموختهها و شنیدهخوانده

اوالً طرح کارورزی مطلقاً غیرقانونی است،  .دست دهم

ت ایران المللی که دولهای بیننامهیعنی هم با مقاوله

ی به امضا رسانده در تغایر است، هم با قانون برنامه

 .تر با قانون کار کشورها مهمششم توسعه و هم از این

زایی ثانیاً طرح کارورزی ظرفیت چندانی برای اشتغال

زدا نیز کنم اشتغالندارد، هرچند شخصاً گمان می

ثالثاً طرح کارورزی ظرفیت محسوسی حتا  .نباشد

آموختگان پذیری دانشآموزی و اشتغالتبرای مهار

هدف از طراحی و اجرای این  .دانشگاهی نیز ندارد

برداشت من  .ترسازی نیروی کار استطرح یقیناً ارزان

تمامی از نقدهای ناقدان این است که این طرح را به

کنند دانند و گویی با صدای بلند اعالم میمردود می

رسماً اجرای آن را تر که دولت باید هر چه سریع

 .متوقف کند

بسیار خب، اگر ما طراحی و اجرای طرح کارورزی 

دانیم، در زدایی را ناکارآمد و مردود میبرای اشتغال

این وانفسای بحران عمیق بیکاری اصواًل چه پیشنهاد 

زایی داریم؟ در وضعیتی قرار ایجابی برای اشتغال

تمایلی  است که های سالداریم که دولت اصالً سال

ی خودش ندارد، به زایی مستقیم در بدنهبه اشتغال

حال، دولت از پایان هراما، به .خطانظر من البته به

سازی جنگ به این سو همواره خواهان کوچک

هرچند نباید گمان کنیم که دولت  .خودش بوده است

البته که تعداد  .زایی نکرده استمستقیماً اشتغال

شغلی را فراهم آورده است اما های فراوانی از فرصت

های بیکاران بلکه عمدتاً در قالب بسط نه برای توده

های ایدئولوژیک خودش و برای نیروهای سازوبرگ

ها را تشکیل متعهدی که کادرهای این دستگاه



ی امید خودش ای همهدولت با چنین رویه .دهندمی

 .زایی را به بخش خصوصی دوخته استبرای اشتغال

زایی ندارد، چه به صوصی اما توان اشتغالبخش خ

اش به فرار تقصیر خویشتن، یعنی گرایش عمیق

اش به سمت سرمایه از کشور و هدایت منابع اقتصادی

های سودآور اما نامولد، و چه به تقصیر فضای فعالیت

حال، بخش خصوصی در هربه .وکارنامساعد کسب

یی است، زاشرایط کنونی یقیناً فاقد توان اشتغال

کم در ابعادی که بتواند بحران بیکاری را مهار دست

 .کند

ی خودش خواهد در چارچوب بدنهاگر دولت نمی

هرتقدیر آفرینی کند و بخش خصوصی نیز بهاشتغال

گونه باید زایی است، پس چهعاجز از اشتغال

زایی کرد؟ پیشنهاد ایجابی منتقدان در همین اشتغال

تواند باشد؟ زایی چه میتغالچارچوب موجود برای اش

ی بیکاری را تا توان بحران هر دم فزایندهگونه میچه

حدی مهار کرد؟ پیشنهاد مشخص و ایجابی ما عبارت 

است از تسهیل و تأسیس و توسیع تعاونی نیروهای 

از  .گویمهای مصرف سخن نمیاز تعاونی .کار

های از تعاونی .گویمهای توزیع سخن نمیتعاونی

های مالی و های مسکن و تعاونیمات و تعاونیخد

مشخصاً از  .گویماعتباری و غیره سخن نمی

هم مبتنی زنم، آنهای نیروهای کار حرف میتعاونی

 :بر اصول زیر

های مربوطه متعلق به یکم، حق مالکیت تعاونی

 .نفع باشدهای ذینیروهای کارشان و نیز سایر گروه

های تعاونی بر بری از ثمرهدوم، میزان مالکیت و سهم

داران باشد اما میزان مشارکت در اساس سهم سهام

های گوناگون تعاونی بر اساس عضویت گیریتصمیم

ها مستقل از سوم، تعاونی .دموکراتیک اعضا باشد

دخالت مستقیم دولت یا هر قدرت بیرونی نظیر 

چهارم، تعاونی  .های بخش خصوصی باشندشرکت



 

 

 
 

ها مبتنی باشد، از ی با سایر تعاونیمربوطه بر همکار

پنجم، راهنمای  .هایشترین مبادلهجمله در کلیدی

زیست ها از جمله بر حفاظت از محیطفعالیت تعاونی

ی پایدار و مشارکت دموکراتیک اعضا در توسعه

 .جامعه مبتنی باشد

هایی در شرایطی که دولت با تأسیس چنین تعاونی

اجه است باید از کجا کمبود شدید منابع مالی مو

توان روی سه منبع مالی تکیه تأمین مالی شود؟ می

تواند ترین منبع مالی میاولین و درواقع اصلی .کرد

های عبارت باشد از پرداخت مالیات توسط بخش

عمومی غیردولتی که گرچه تخمین دقیقی در دست 

شود بین چهل تا شصت درصد از نیست اما گفته می

اخلی را تحت پوشش خود دارند و تولید ناخالص د

های حقوقی از گرچه مثل سایر شهروندان و سوژه

جویند ولی غالباً وفور بهره میامکانات محلی و ملی به

پردازند بلکه حتا غالباً از نه فقط مالیاتی به دولت نمی

ام اشاره .های دولتی نیز سهم فراوانی دارندبودجه

البی و نهادهای مشخصاً به نهادهای حکومتی و انق

ی مذهبی و نظامی و انتظامی و بنیادهای خیریه

دولتی های عمومی شبههای اعظمی از سازمانبخش

هزار شرکت و اعالم شده است که حدود نوزده .است

های اقتصادی بنگاه و مؤسسه در زیر چتر این هویت

ها پرداخت مالیات توسط این مجموعه .قرار دارند

های منبع مالی تأسیس تعاونیترین تواند مهممی

ترین ها از اصلیاین مجموعه .نیروهای کار باشد

های استمرار نظم سیاسی موجود هستند و نفعذی

ترین تهدیدها برای بحران بیکاری نیز یکی از بزرگ

ترین اگر اصلی .استمرار نظم سیاسی موجود است

ترین نفعان نظام سیاسی موجود برای مهار اصلیذی

نظام سیاسی هزینه نکنند، این تهدید در سطح  تهدید

تهدید باقی نخواهد ماند و بسیار محتمل است که 

وضعیت سیاسی ایران را دگرگون کند، هرچند نه 

ی من دغدغه .آیندضرورتاً به سمت و سویی خوش

مسئله یقیناً حفظ فابریک  .نظام سیاسی را ندارم

ن توااز درخت عسرت و نکبت نمی .اجتماعی است

تواند دومین منبع مالی می .ی ثمربخش چیدمیوه

ی مناسب بهره ی تسهیالت تکلیفی بانکی با نرخارائه

های نیروهای کار در بازار متشکل پولی به تعاونی

تواند پرداخت اقساط سومین منبع مالی نیز می .باشد

 .شان باشدها از درآمدهای آتیتأسیس تعاونی

تواند ای نیروهای کار میهتأسیس و استمرار تعاونی

هم فشارهای بحران بیکاری را برای جامعه به 

ترین پذیر کاهش دهد و هم اصلیمرزهایی تحمل

اند به سهم هایی را که مسبب بحران بیکاریبحران



های خودش مهار کند و موجی از تمهید زمینه

تأسیس  .زایی در اقتصاد کالن را فراهم بیاورداشتغال

های نیروهای کار مشخصاً از این ونیو استمرار تعا

قابلیت برخوردار است که از شدت شش بحران اصلی 

 .اقتصاد سیاسی ایران بکاهد

یکم، بحران نابرابری در ثروت و درآمد و مصرف میان 

ی بحران ی علِل موجدهترین مجموعهاصلی .خانوارها

های پس از انقالب عبارت بوده است نابرابری در سال

مالکیت از مدد سلبسازوکارهای تصاحب به از انواع

های غیر از تولید کاالها و ها از طریق شیوهتوده

اند از این مجموعه از سازوکارها پرشمار بوده .خدمات

سازی، توزیع تسهیالت در بازارهای جمله خصوصی

متشکل و غیرمتشکل پولی، خلق نقدینگی در 

تصادی بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، فساد اق

سازی خدمات اجتماعی ی دولت، کاالییدر بدنه

دولت نظیر سالمت و بهداشت و درمان و مسکن و 

ستانی، آموزش عمومی و آموزش عالی، الگوی مالیات

گیری، الگوی الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه

خواری در شهرهای اخذ انواع عوارض، گورستان

ها، تغییر درهدها و روبزرگ، تصرف حریم رودخانه

خواری خواری و کوهپایهکاربری اراضی کشاورزی، کوه

 .هافروشی شهرداریخواری، و تراکمکلی زمینطورو به

تواند های نیروهای کار نمیتأسیس و استمرار تعاونی

با  .ی این سازوکارها بر نابرابری بکاهداز تأثیر همه

ط های نیروهای کار فقمبادرت به تأسیس تعاونی

توان از شدت تأثیر دو مورد از این سازوکارها بر می

سازی و توزیع تسهیالت خصوصی :نابرابری کاست

ی توان ادامهمی .بانکی در بازارهای متشکل پولی

های ها را به جای سپردن داراییسازیخصوصی

دولتی به های خصوصی یا شبهدولتی به بخش

دتاً متشکل تأسیس نیروهای کار، عمهای تازهتعاونی

های نیروهای کار همان واحدها و نیز سایر از تمام رده

اتفاقاً چنین سیاستی از  .نفع، سپردهای ذیگروه

ی قوانین باالدستی های قانونی در مجموعهپشتوانه

ی چنین، ارائههم .سازی نیز برخوردار استخصوصی

های نیروهای تسهیالت بانکی برای تأسیس تعاونی

ند از عواملی باشد که الگوی عمیقاً نابرابر تواکار می

تر تا توزیع تسهیالت بانکی را به نفع طبقات فرودست

 .حدی دگرگون سازد

 .دوم، بحران اختالل در بازتولید اجتماعی نیروی کار

زنی فردی و این بحران عمدتاً معلول کاهش توان چانه

جمعی نیروهای کار در بازار کار و محل کار دسته

خود از اجرای چند سیاست دولتی ینوبهه بهاست ک

های پس از انقالب ی مناسبات کار طی سالدر زمینه



 

 

 
 

سازی قراردادهای کاری، موقتی :ناشی شده است

های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در حضور شرکت

مقام واسطه بین نیروهای کار و کارفرمایان اصلی، 

کار از شمول ای از نیروهای های گستردهخروج بخش

یابی قانون کار، و ممانعت حقیقی و حقوقی از تشکل

های تأسیس و استمرار تعاونی .مستقل کارگران

گونه تغییری در که نیاز به هیچآننیروهای کار بی

ترین تواند اصلیی قوانین داشته باشد میمجموعه

زنی فردی و ی کاهش توان چانهعلل موجده

عضویت  .تأثیر کندا کمجمعی نیروهای کار ردسته

خود ها خودبهدموکراتیک نیروهای کار در تعاونی

کند و بودن قراردادهای کار را حل میمعضل موقتی

چتر حمایتی نهاد غیربازاری قانون کار را از نو بر روی 

های پیمانکاری آفرینی شرکتکشد و نقشسرشان می

ز تأمین نیروی انسانی را در استخدام نیروهای کار ا

های چنین تعاونیهم .کندحیز انتفاع ساقط می

که نیازی به تغییر در فصل ششم آننیروهای کار بی

توانند همان نقشی را برای قانون کار باشد می

کنند که از ی نیروهای کار ایفا یابی مستقالنهتشکل

 .رودهر نوع تشکل مستقل کارگری انتظار می

بخشی از  .زیستی محیطسوم، بحران تخریب فزاینده

های بعد زیست در سالترین علل بحران محیطاصلی

از انقالب به نوع خاص گسترش سه نوع حقوق 

 :گرددزیست برمیهای محیطمالکیت بر ظرفیت

های گسترش حقوق مالکیت خصوصی بر ظرفیت

زیست توأم با فقدان قوانین مستحکم برای محیط

زیست و فقدان نظارت کافی و از محیط صیانت

زیست بر ی نهادهای متولیِ حفاظت از محیطبایسته

عملکرد بخش خصوصی، بسط حق تصرف دولتی بر 

زیست در نبودِ نظارت های محیطظرفیت

ی مدنِی باالی دموکراتیکِ نوعی جامعهبهازپایین

آگاه، و تقویت حق مالکیت وقفی بر زیستمحیط

زیست در نبوِد توانِ تنفیذ اِعمال یطهای محظرفیت

های بخش وسیعی ی فعالیتمقررات دولتی در زمینه

گسترش  .از نهادهای واجِد حقوق مالکیت وقفی

زیست در های محیطحقوق مالکیت تعاونی بر ظرفیت

ها نه مثل بخش خصوصی چارچوبی که اعضای تعاونی

ز به دنبال حداکثرسازی سود هستند و نه مثل دولت ا

توان اِعمال قدرت غیردموکراتیک برخوردارند و نه 

مثل نهادهای واجدِ حقوقِ مالکیتِ وقفی بر دولت 

تواند نوعی حقوق مالکیت بر چیرگی دارند می

زیست را به زیان سایر انواع حقوق های محیطظرفیت

زیستِی مالکیت گسترش دهد که توان هم

 .ست داردزیتری با محیطمراتب بیشآمیزِ بهمسالمت



بخشی اعظمی  .چهارم، بحران تولید کاالها و خدمات

ترین علل این بحران به نوع تخصیص منابع از اصلی

بخش  .گرددهای خصوصی و دولتی برمیبخش

خصوصی به این گرایش دارد که حجم عظیمی از 

های نامولد منابع اقتصادی خودش را به سمت فعالیت

ما محمل تولید تری دارند اکه گرچه سودآوری بیش

کاالهای و خدمات نیستند هدایت کند و بخش دولتی 

ی نیز به این گرایش دارد که سهم بزرگی از بودجه

خود را برای تقویت کنترل بر رفتار شهروندان و حفظ 

هایی از توازن قوا بین خودش و سایر ولو حداقل

المللی به سمت گسترش ای و بیننیروهای منطقه

های سرکوب ولوژیک و سازوبرگهای ایدئسازوبرگ

های نیروهای کار اعضای تعاونی .تخصیص دهد

ای بسیار قوی برای حفظ دلیل برخورداری از انگیزهبه

ها عمدتاً به این مشاغل خودشان در چارچوب تعاونی

های گرایش خواهند داشت که از سویی نه در فعالیت

های زایی کمی دارند بلکه بر فعالیتنامولد که اشتغال

زا هستند متمرکز شوند و از سویی مولد که اشتغال

بینند تا دیگر نیز خودشان را در جایگاه دولت نمی

های ایدئولوژیک و شان را مصروف فعالیتمنابع

های ی اصلی اعضای تعاونیانگیزه .گرانه کنندسرکوب

نیروهای کار عبارت است از استمرار و تحکیم 

می از هویت شان که منشأ بخش عظیمشاغل

 .شان در جامعه استاجتماعی

پنجم، بحران کمبود تقاضای مؤثرِ کافی برای 

بخش اعظمی از  .در اقتصاد ملی محصوالت تولیدشده

ی تجاری بر ی سرمایهعلل چنین بحرانی به غلبه

سازی کسر گردد که مسبب روانهتولید داخلی برمی

گان بزرگی از تقاضای مؤثر داخلی به سوی تولیدکنند

های تأسیس و گسترش تعاونی .شودخارجی می

تواند در افزایش تقاضای نیروهای کار از دو راه می

 .مؤثر داخلی برای محصوالت داخلی نقش بازی کند

های یکی از راهِ برپایی کنفدراسیونی از تعاونی

نیروهای کار در سطح ملی که گسترش 

 یهای متقابل درون شبکهها و مبادلهخریدوفروش

های دموکراتیک اعضا گیریها بر اساس تصمیمتعاونی

دیگری نیز از راهِ دریافت  .کندرا تسهیل می

جای هایی توافقی بهی جنسی با قیمتداوطلبانه

ها بر بخشی از دستمزد و حقوق و سود اعضای تعاونی

 .اساس شرایط خاص اقتصاد

بحران  .زدایی در اقتصاد ملیششم، بحران انباشت

زدایی عمدتاً معلول رفتار چهار دسته از انباشت

 .کارگزاران فرار و خروج سرمایه از اقتصاد ایران است



 

 

 
 

وکارهای بزرگ که به هوای نرخ اول، صاحبان کسب

شان به فرار سرمایه از تر و امنیت سرمایهسود بیش

ی متوسط دوم، اعضای طبقه .کنندکشور مبادرت می

اعی و اقتصادی و که برای برخورداری از حقوق اجتم

مدنی و سیاسیِ شهروندی عمالً با پاهاشان رأی 

هاشان روند و چون داراییدهند و به مهاجرت میمی

در حدی نیست که یک پا در کشور و یک پا در 

های ناگزیر سرمایهی مقصد داشته باشند بهنقطه

سوم،  .برندخُردشان را نیز برای همیشه با خود می

ضای تکنوکراسی دولتی که با نظر های گوناگون اعرده

انداز باثبات سیاسی در کشور به فقدان چشم

هاشان را در یک سبد مرغی تخمکوشند همهمی

هاشان را عمدتاً از طریق نگذارند و بخشی از داشته

فرستادن فرزندان خود به بیرون از مرزها برای کسب 

امنیت سیاسی در فرداهای احتمالی به خارج از کشور 

های اصلی قدرت در نظام چهارم، هسته .تقال دهندان

های سیاسی مستقر که به هوای تحقق خواسته

شان در بیرون از مرزها حجم سیاسی و دیپلماتیک

عظیمی از مخارج ارزبر در بیرون از مرزها را به 

تأسیس و گسترش  .شوندی ملت متقبل میهزینه

ظرفیت های نیروهای کار در این میان از این تعاونی

های نوع اول و دوِم برخوردار است که از فرار سرمایه

اوالً تا جایی  .کارگزارانِ فرار سرمایه تا حدی بکاهد

های نیروهای کار بتواند بر وزن که گسترش تعاونی

های خصوصیِ ها به زیان مالکیتهای تعاونیمالکیت

های کالن بخش خصوصی بیفزاید، فرار سرمایه

تواند بر اساس توافق قلیلی از یمتناسباً دیگر نم

های بخش خصوصی تحقق گیرندگان شرکتتصمیم

یابد بلکه مستلزم اجماع دموکراتیک شمار پرتعدادی 

از اعضای هر تعاونی است که چون حفظ و استمرار 

شان در قیاس با نرخ سود فعالیت اقتصادی مشاغل

تری دارد یقیناً مراتب بیششان اهمیت بهتعاونی برای

ثانیاً به میزانی  .ها خواهد کاستاز میزان فرار سرمایه

های نیروهای کار بتواند که تأسیس و گسترش تعاونی

آفرینی تأثیر مثبت داشته باشد متناسباً از در اشتغال

ی متوسط که های آن دسته از اعضای طبقهانگیزه

برای تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی 

ند خواهد کاست و روشان به مهاجرت میشهروندی

ی های خُرد طبقهرو بخشی از فرار سرمایهازاین

 .متوسط را کماکان در اقتصاد ملی نگه خواهد داشت

بگذارید نوع تأثیرگذاری تأسیس و گسترش 

های نیروهای کار بر اقتصاد کالن ایران را بر تعاونی

های اقتصاد ایران در سال .بندی کنمهمین مبنا جمع

زمان از خود و ویژگی متناقض را همپس از انقالب د



از سویی گرایش به تقویت مستمر  :بروز داده است

دارانه و از دیگر سو نیز مناسبات طبقاتی سرمایه

اگر از  .دارانهگرایش به تضعیف مستمر تولید سرمایه

منظر ساختاری بنگریم، این دو گرایش متناقض مثل 

نظام  پذیریی یک قیچی واحد عمالً زیستدو تیغه

اقتصادی را همواره تحت فشار گذاشته و اقتصاد 

ناپذیری سیاسی ایران را مستعِد ابتال به بحران کنترل

های ی تأسیس و گسترش تعاونیایده .اندکرده

حلی برای بحران نیروهای کار در این میان البته راه

ناپذیری اقتصاد ایران نخواهد بود اما، ساختاری کنترل

مشی برای تحقق درجاتی وعی خطبه سهم خودش، ن

تأسیس و گسترش  .از مهار چنین بحرانی است

های نیروهای کار به سه طریق از تقویت تعاونی

یکم،  :کاهددارانه میمستمر مناسبات طبقاتی سرمایه

ها و ها به سمت تعاونیسازیبا تغییر جهت خصوصی

ی جاها بهی تسهیالت بانکی به تعاونینیز با بسط ارائه

دولتی از ابعاد های خصوصی و دولتی و شبهبخش

ترین سازوکارهای تأثیرگذاری دو مورد از مهم

کاهد و سرعت ها تا حدی میمالکیت از تودهسلب

موتور تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت را 

ترین عوامل کاهش دهد؛ دوم، چون مهمکاهش می

انتفاع ساقط  زنی نیروهای کار را از حیزتوان چانه

کند از شدت مناسبات نابرابر قدرت میان می

کاهد؛ و سوم، با بسط سهم کارفرمایان و کارگران می

های ها وزن نسبی انواع مالکیتتعاونی مالکیت

خصوصی و وقفی و نیز حق تصرف دولتی بر 

 .دهدزیست را متناسباً کاهش میهای محیطظرفیت

های نیروهای چنین، تأسیس و گسترش تعاونیهم

کار به سه طریق از تضعیف مستمر تولید در اقتصاد 

یکم، گرایش بخش خصوصی و  :کندایران ممانعت می

شان به بخش دولتی به تخصیص منابع اقتصادی

های نیروهای کار گاه که تعاونیهای نامولد آنفعالیت

آفرینی شان شوند به علت نقشمتناسباً جایگزین

شان به هر قیمت عماًل ی حفظ مشاغلانگیزه

های مولد را تخصیص منابع اقتصادی به فعالیت

کند؛ دوم، درجاتی محسوس از تقاضای تقویت می

مؤثر برای محصوالت تولیدشده در داخل کشور را 

توجهی از فرار کند، سوم، از بخش قابلمهیا می

کنم، تأسیس و  خالصه .کندسرمایه ممانعت می

ی قیچی ای کار دو تیغههای نیروهتوسیع تعاونی

پذیری نظام اقتصادی در ایران واحدی که عمالً زیست

اند به سهم خودش کُند را در معرض خطر قرار داده

 .کندمی



 

 

 
 

بسیار خب، مخاطب عرایض من کیست؟ آیا دولت 

دولت در ساختار کنونی عمدتًا  .وجههیچاست؟ به

 قد منافع و مصالح اقلیتی از اعضایی تمامنماینده

جامعه است و محال است به اختیار خود به سمت 

های نیروهای کار حرکت تأسیس و توسیع تعاونی

شود جا مطرح میمخاطب پیشنهادی که این .کند

اند، از جمله نیروهای عمدتاً نیروهای اجتماعی

امروز شاهد برآمدن انواع  .کارگری و دانشجویی

ت علیه ستیز دول .های عمدتاً ناسازنده هستیمعاملیت

جنگ سرآمدان با  .ی مردم با مردممنازعه .مردم

امروز جنگ  .نبرد فرودستان با نخبگان .فرودستان

اند اما نه ها در بینعاملیت .همه علیه همه را شاهدیم

صدایان های بیعاملیت .گشا باشندای که گرهبه شیوه

هایی و محذوفان باید زبانی مشترک یابد و خواسته

های بگذارد و در قالب کنش مشترک را وسط

ای که محل در زمینه .جمعی تجلی یابددسته

مان بود اقدام مشترک در قالب فشار بر دولت بحث

مدد ی مهار بحران بیکاری بهبرای برآوردن مطالبه

تواند در نقش نوعی نخ های نیروی کار میتعاونی

 .تسبیح عمل کند

 



 



  

 ۱۹۱۷اکتبر  یمعنا :میتیانقالب 
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ماست؛ خواه با  یزمانه یهاستیمارکس نیترختهیاز فره یکی گمانیب کوسینیمترجم: الکس کال ادداشتی
ها از آن یاند )که برختاکنون از او منتشر شده که یاریبس یها و ُجستارهاخواه نه. کتاب میاو موافق باش یهادگاهید

 یشارویپ یهاچالش نیتراز مهم یو اِشراف او بر برخ دانش یگواِه گستره ی(، همگاندبرگردانده شده زین یبه فارس
پس از  یهیدر روس سمینیتعلق دارد که عروج استال یستیاز سنت تروتسک یشیاست. او به گرا یستیمارکس یهینظر
 اریاست بس یبحث نیکه ا داستی. ناگفته پانگاردیسان مکشور هم نیدر ا یدولت یدارهیالب را با برآمدن سرماانق

است که  ی. اما گفتنگنجدیکوتاه نم ادداشتی نیا یمختصر به آنْ در تنگنا یو درازدامن، که حتا اشارت زیانگمجادله
را شامل دو  یدارهیسرما دیاش* مناسبات تولسرنوشت مارکس و یهیسرما ه؛یسرما ییاو خود در کتاب رمزگشا

و در  ،یمستقل و تخصص یدر قالب واحدها گریدکیاز  دکنندگانیتول یی: نخست، جداخواندیم وستهیپهمبه ییِجدا
دوم،  گذارند؛یم ریطور متقابل برهم تأثخود در بازار به یهافرآورده یوملزوم هم، که از راه مبادلهحال الزمهمان
که، کار به کاال داللت دارد. حال آن یروین لیکه بر تبد د،یتول لیاز صاحبان وسا میمستق دکنندگانیتول ییجدا

)در  یکشبر بهره یمبتن خواه،تیو تمام کیدئولوژیا ییها( را نظامینوع شورو یها)و جامعه یشورو توانیگرچه م
(، دیمازاد تول صِیمصرف و تخص یو چگونگ دیتول ندیر فرآثروت ب میمستق دکنندگانیفقدان کنترل تول یمعنا
وجود  یمدع ینامگر صاحبپژوهش ای یجد ستیمارکس چیهکرد؛ اما تاکنون  یبندصورت یگانگیو ازخودب ضیتبع

و  ار،یبس یهاهیسخن، وجود سرما گریدبه ایشوند؛  گریدکیبازار وارد تعامل با  یانجیمکه به دیمستقل تول یواحدها
و  یکزمر یزیرو برنامه ریفراگ یدولت تیمالک ادینشده است، که بر بن یها، در نظام شوروآن انیالجرم رقابت م

 یمالنُقَط یبحث روچیهبه ینوع شورو یهاجامعه دنیننام ای دنینام یدارهیبود. سرما افتهیاقتصاد سامان یِدستور
. اگر دیشویگاه در شناخت سگ دچار مشکل مآن د،یناماست که اگر شما گربه را سگ ب نی. مسأله استین

دچار  یدارهیسرما نِیراست یشناخت سرشت و سازوکارها درگاه آن د،یبنام یدارهیرا سرما ینوع شورو یهاجامعه
را  یسوممرد جهانفالن دولت یستیفاشعوامانه و شبه یاقتصاد یهااستیس یسان که وقتهمانبه د؛یشویمشکل م
 ،حالت نیدر بهتر ا،یشد؛ و  میدچار مشکل خواه سمیبرالیآنگاه در شناخت نول م،یخوانیم یبرالینول یدستشادهبا گ
 .میسرکن گفتهشیبا تناقض پ کوسینیچون کالهم میریناگز
 

*  Alex Callinicos, Deciphering Capital: Marx’s Capital and its destiny, London 2014, pp. 175-6. 
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چنان جشن های عصر مدرن همبسیاری از انقالب

های آمریکا و مثل، انقالبکه، بهچنان .شوندگرفته می

ترتیب فرانسه، که روزهای ملی خود را دارند )به

 ها،ژوئیه(؛ خیزش عید پاک ایرلندی 1۴و  ۴روزهای 

گشت آن با شکوه که سال گذشته جشن صدمین سال

، 1۹۴۹و جالل )ولو ریاکارانه( برپا شد؛ و انقالب چین 

را روایی حزب کمونیست و مشروعیت آنکه فرمان

روسیه  1۹1۷اما انقالب اکتبر ( 1).میسر ساخت

داشت  آن با بزر صدمین سال .صاحب استبی

یاد که به دهدام اجازه میست؛ و سناندکی همراه

گشت گیری با پنجاهمین سالطرز چشمآورْم این به

حتا در غرب،  .متفاوت است 1۹۶۷این رخداد در 

اهمیت این انقالب، چونان رویدادی تاریخی ـ جهانی، 

 .اکراه مورد تصدیق بودبه

و  .گردْ مُقارنِ جنگ سرد بودپنجاهمین سال

آن  رو مهم بود که یکی از دو قطباش از آنمناسبت

اش را از آن انقالب ستیز، اتحاد شوروی، مشروعیت

وپنج سال پس از آنْ اتحاد اما بیست .گرفتبرمی

، که بر پوتین والدیمیر .شوروی دیگر وجود نداشت

رانَد، دولتِ جانشین ـ فدراسیون روسیه ـ فرمان می

 :در نطقی بسیار روشن در دوما گفت ۲005در سال 

ترین ی شوروی بزر هافروپاشی اتحاد جمهوری»

اما این بدان معنا  ۲.«ی ژئوپلیتیکی قرن بودفاجعه

ست که به نیست که گویا او هواخواهِ آن رخدادی

 اوئن یبه گفته .تأسیس اتحاد شوروی انجامید

 :مَتیوس

ب و عضو عنوان کسی که در مقام افسر کا او به

حزب کمونیست خدمت کرده است، به اتحاد شوروی 

که آن را برپا  گذارد؛ اما از خیزش مردمیاحترام می

های اخیر، کرملین با در سال .زار استساخت، بی

تکیه بر فرازهای بسیار گوناگون تاریخ روسیه، سعی 

داشته است؛ از جمله  پوتین در تقویت مشروعیت

 ایوان و کبیر والدیمیر هایبرافراشتن مجسمه

 منظورهای تاریخی به، و بازسازی کتابمخوف

عنوان رهبر جنگ حماسی به استالین تصویرسازی از

مشی حزبِی نه خط .جای یک قاتلِ کشتار جمعیبه

، مدرنی در قبال آن انقالب وجود دارد و نه

از « پرستانهمیهن»و « رسمی»سان، روایت همانبه

کارِ پیش وزیر محافظه، نخستاستولیپین پیوتر .آن

ن انقالبیان از دار آویختی بهاز انقالب ـ شهره

ترین ـ شاید نزدیک« های استولیپینکراوت»

در یک  .شخصیت به قهرمان رسمی این دوران باشد

ی ارتباط تلفنی در تلویزیون در سال ی زندهبرنامه
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ترین شخصیت عنوان بزر به استولیپین ،۲00۸

)در یک نظرسنجی  .تاریخ روسیه برگزیده شد

ری کسب کرده ترأی بیش استالینشده،کاریدست

 .(بود

پیش از هر چیز یک  پوتین ،استولیپین همانند

امپریالیست روسی است و معتقد به فرونشاندن صدای 

ها به او آشکار کرده است که به بلشویک .مخالف

نگرد که دولت را واژگون چشمِ خائنان خطرناکی می

به منافع ملی »ای او و انقالبیان حرفه لنین .ساختند

او این سخن را خطاب به  .«کردند روسیه خیانت

ی ملی جوانان فعاالن جوانِ حاضر در مجمع ساالنه

ایراد کرد و افزود که  ۲015سِلیگِر در سال 

در همان هنگام که خون سربازان و »ها بلشویک

های جنگ جهانی اول افسران قهرمان روسی در جبهه

ریخت، شکست سرزمین پدری خود را بر زمین می

، انقالب سبب پوتین از منظر« .کشیدندانتظار می

ی یک دولت فروریزد و منزلهروسیه به»شد که 

 ...«شکست خود را اعالم کند

های زیادی ی پوتین از جهتدر حقیقت، روسیه

ها، در ی کشوری است که گارد سفید، و نه سرخنمونه

 .ساختندرا میصورت پیروزی در جنگ داخلی آن

گیری او از کلیسا ، بهرهتینپو کاری اجتماعیمحافظه

اش، و رواییمنظور تحکیم مشروعیت فرومانبه

ی نامُدارایی در برابر مخالفت، روایت روزآمدِ قاعده

ی استبداد، اُرتدوکسی، و اراده» :عصر تزاری است

ممکن بود با برانداختن  یلتسین بوریس .«مردم

اما  .حزب کمونیسْت انقالب را وارونه کند

ی قرن را به است؛ کسی که چرخه پوتین این

 یروسیه پوتین .اش بازگردانده استسرچشمه

ای که در آن را دوباره زنده کرده است؛ جامعه مقدس

روا و کلیسا دست در دست هم دارند، مخالفتْ فرمان

ترین زنِگ کمبهخیانت است، و پلیس مخفی آْن گوش

 3.جوشش نارضایتی مردمی است

چنان مانی نسبت به روسیه همدر غرب، هراس و بدگ

که هیستری پیرامون باقی است؛ چنان

 ریچارد .با مسکو نشانگر آن است ترامپ ارتباط

در امور اخالق  بوش دبلیو جرج ، وکیل ارشدپینتر

اش صرف زمانی دراز برای ای )شغلی که الزمهحرفه

مطالعات تاریخی است(، خاستگاه این مسأله را به 

ها چه دانیم روسما می» :گرداندبازمی 1۹1۷

 1۹1۷ها این کار را از هنگام انقالب کنند، آنمی

که دهند، یعنی از زمانیروسیه دارند انجام می



 1۹1۷اکتبر  ی: معنامیتیانقالب                                                                                                                   51۲

زدن ثبات تمام ها آغاز به برهمکمونیست

 سال همین تا را آن و …های غربی کردنددموکراسی

ی ها به دورهاما این بازگشت ۴.«اندادامه داده ۲01۷

 1۹1۷د، عالقه چندانی به اکتبر جنگ سر

 .برنینگیخته است

های برخاسته از ی آکادمی، کوششدر گستره

برای  1۹۷0و  1۹۶0های شدن دههرادیکالیزه

گسترش یک روایت اجتماعی از انقالب، تا حد زیادی 

رأییِ آکادمیک، اکتبر هم .فرو نشانده شده است

 گرایانه تصویرچون کودتایی واپسرا هم 1۹1۷

گرایی را برای روسیه ومرج و تمامیتکند که هرجمی

« تاریخ اجتماعی»به ارمغان آورد؛ اینْ خواه با ادعای 

 تراژدی ،فیِجز اورالندو بیان شود، که اثر بسیار بد

، از این دست است؛ یا در قالب روایت سیاسی مردم

 ریچارد یتر، که در آثار ضدلنینیِ کهنهرایج

 5.شودیافت می پایْپس

ی نوظهوری به دقت در مجموعهرأیی بهاین هم

 انقالب هایچرخشگاه :تاریخی ناگزیری نام

، سفیر پیشین بِرنتون تونی ، به ویراستاریروسیه

رویکرد  .بریتانیا در مسکو، به نمایش درآمده است

آوردی کتاب به اکتبر از همان آغاز روشن است؛ گفت

 :اشیشانی، بر پپوشکین الکساندر از شاعر بزر ،

بار اما، بدترین این« .رحمشورش روسی، کور و بی»

 ادوارد ، بَل در نوشتاری ازپایپس لحظه نه در ُجستار

تصویر شده است که در شهادت  رادزینسکی

اش مویه سر چاره و خانوادهبی دومِ  نیکالی تزار

سردادن از  ی خود را به شِکوهمقاله فیجز .دهدمی

هد که اگر پلیسِ گشِت داین امر اختصاص می

ی با قیافه لنین ،1۹1۷اکتبر  ۲۴پتروگراد در روز 

مُبَدل را در مسیر خود به شورای مستقر در ساختمان 

گرفت، و اشتباه نمی« آزاریک َمست بی»اسمولنی با 

ای بس متفاوت گونهتاریخ به»کرد، او را شناسایی می

نگار ، تاریخفیتزپاتریک شیال ۷.خوردرقم می

ی ی عصر اتحاد شوروی، در بررسی مجموعهبرجسته

ی کند که نوشتهنرمی شِکوه مییادشده به

برترانگاری بازار »حکایت از آن دارد که  برنتون خود

ی[ پایانِ چون ]نظریهآزاد ممکن است، هم

؛ «، تابِ آزمون زمان را نداشته باشدفوکویاما تاریخ

شدن ند متهممانگوید، این بهدر پاسخ می برنتون و

این چنین  ۸.است« بودن زمینبرترانگاری کروی»به 

ی افراطی نولیبرالیسم، است بادسری و نِخوت هسته

 .اش نزدیک استای که مکافاتدرست در هنگامه
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را  1۹1۷ای که گرداگرد اکتبر اما سکوت گسترده

 دیوید .شودها نیز دیده میفراگرفته، در میان چپ

ی کسیست برجسته و فرهیختهتردید مار، بیهاروی

های رانیها و سخنمعاصر است؛ کسی که نوشته

اش نقش بزرگی در جلب عالقه به نقد اقتصاد الینآن

اما اگر قرار  .ایفا کرده است مارکس کارل سیاسی

فهمِ این نقد، به کاویدن وبیان تازه و همهشود شرح

نامد، داری میسرمایه« هفده تناقض» هاروی چهآن

چنین طرحی از چگونگی روکاسته نشود، بلکه همف

دست دهد، امکان گسترش یک بدیل سیاسی به

 فرانس گراییِ انقالبیِ یابیم که او از انسانگاه درمیآن

و اکتبر  لنین سخن به میان آورده اما به فانون

کوتاهی به که بههمین هاروی .نپرداخته است

نابرابری  کند که در گرماگرمسناریویی اشاره می

داریِ یک جنبش ضدسرمایه»افزون، دم

های لنینیستی، ی خودآگاه )که در روایتیافتهسازمان

شود( از سوی یک حزب پیشاهنگ رهبری می

انگارانه، اگر نه از بنیاْد بسیار ساده»را  ، آن«خیزدبرمی

 ۹.خواندمی« نارسا

ی خود را از لنینیسم حفظ همواره فاصله هاروی

ی مارکسیست مندان برجستهت؛ اما اندیشکرده اس

را  1۹1۷اند که اکتبر هایی برخاستهکه از سنت

انگارند، بر این ی مرجع خود میچون نقطههم

های تابع اند که فروپاشی اتحاد شوروی و رژیمگمان

، خط فارقی میان چپ 1۹۸۹-۹1های آن در سال

ی انقالبی روسیه ترسیم کرده معاصر و تجربه

بُردار، که به حزب ، مورخ نامهابسبام اریک .است

کمونیست بریتانیای کبیر تا هنگام انحالل آن در 

گفتاری بر وفادار ماند، پی 1۹۸0ی اواخر دهه

با  نوزدهم طوالنی قرن ی مشهور خود در بابگانهسه

-۱۹۹۱ بیستم کوتاه قرن :هانهایت عصر عنوانِ 

ندی این بود بی این دورهمعنای نهفته .نوشت ۱۹۱۴

که عصری که با انقالب اکتبر آغاز شد، پایان یافته 

که در پایان جهان» :عقیده داشت هابسبام .است

تکه بود، همان جهان است که تحت تکه 1۹۸0ی دهه

، و شرایط «گرفت روسیه شکل 1۹1۷تأثیر انقالب 

جهانی که از پی پایان انقالب اکتبر برجا »حاضر را 

ی راستین اما زمینه .کندف می، توصی«مانده است

های داری جهانی و بحران، سرمایههابسبام پژوهش

بزر  آن در اوایل و اواخر قرن بیستم، و گسترش 

هاست؛ که ی آن بحرانداری در فاصلهسرمایه شتابان

شاید تاریخ رویارویی میان »در سنجش با آن، 

 در درازمدت در …‘سوسیالیسم’و ‘ داریسرمایه’
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 و شانزدهم هایسده مذهبی هایجنگ با قیاس

 تاریخی یجاذبه صلیبیْ هایجنگ یا هفدهم

 10.«محدودتری داشته باشد

با  هابسبام آمیزی تناقضاین ایهام احتماالً به رابطه

گردد، که در داوری اش برمیی کمونیستیپیشینه

 عصری انقالب روسیه درنهایی او در باره

تراژدی انقالب اکتبر دقیقاً » :بازتابیده است هانهایت

توانست سوسیالیسمی در نوع این بود که فقط می

در  11«رحم، وحشی و دستوری بیافریندخودْ بی

ی سنت کنندههای تعیینمقابل، یکی از ویژگی

آمد چون پیتروتسکیستی، انکار استالینسیم هم

تا مر   سعیدبن دانیل .است 1۹1۷ناگزیر اکتبر 

ترین ، یکی از مهم۲00۹ر سال اش دزودهنگام

رو جالب است از این .شارحان این سنت بوده است

 قرن را از هابسبام بندیبینیم او صورتوقتی که می

 :پذیردمی بیستم کوتاه

واضح بود که اتحاد آلمان، فروپاشی شوروی، پایان 

ی بزر  جنگ سرد، و غیره، مُعرِف پایان یک چرخه

 .و انقالب روسیه آغاز شد بود که با جنگ جهانی اول

را بپذیریم، « قرن کوتاه بیستم»اگر مفهوم تقریبی 

ناچار ی یک چرخشگاه تاریخی است که بهمنزلهاین به

صورت بازآرایی نظم درنگ، بهوکم بیخود را، بیش

ژئوپولیتیکی، و نیز بازتعریف و تجدیدسازمان 

 1۲.آوردهای جنبش کارگری درمیجریان

  

 ه بر جا مانده است؟از اکتبر چ

پایان یک »و « پایان انقالب اکتبر»سخن گفتن از 

ی بزر ، که با جنگ جهانی اول و انقالب چرخه

گمان، ، دقیقاً به چه معناست؟ بی«روسیه آغاز شد

 1۹۸۹-۹1هایگوید، سالمی سعیدبن کهچنان

نشانگر یک دگرگونی ژئوپولیتیکی و فروپاشی بلوک 

داری غربی بود، که هرگونه سرمایه آورد باابرقدرِت هم

این  .مانعی در برابر هژمونی آمریکا را از سر راه روبید

یافتنِ رژیِم سیاست اقتصادی خوْد عمومیتینوبهبه

ی نخست نولیبرالی را میسَر ساخت، که در نیمه

آن را  ریگان رونالد و تاچر مارگارت ،1۹۸0ی دهه

 حران بدهیی بهنگام، در سایههم .نهادندپی

ی افزایش ناگهانی نرخ کشورهای جهان سوم درنتیجه

، رئیس هیات ولِکر پل بهره و دالر، که توسط

طراحی  1۹۷۹ی فدرال رزرو آمریکا، در اکتبر مدیره

شده بود، نولیبرالیسم به جهان سوم صادر 

بازآرایی نظم »چنین به هم سعیدبن .شد
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سازمان ژئوپولیتیکی، و نیز بازتعریف و تجدید

تشکیل  .کنداشاره می« های جنبش کارگریجریان

، بیانگر تالش 1۹1۹الملل کمونیستی در سال بین

شکست این  .ها برای تعمیم انقالب اکتبر بودبلشویک

سوی قدرت در اتحاد شوروی و راهبرد، راه استالین به

های کمونیست به ابزار سیاست دگردیسی حزب

رو، بخش ز اینا .خارجی مسکو را هموار کرد

گیری از جنبش کارگری ـ که شماری از بهترین چشم

مبارزان، برای چند نسل پیایی، به آن گرویدند ـ 

انحطاط  .سرنوشت خود را به دولت شوروی گره زد

تر کشمکش مسکو و پکن بر سر اخیر ـ و سپس

ی این رهبری جنبش جهانی کمونیستی ـ به تجزیه

ای از نحو فزایندهمر بهجنبش یاری رساند؛ گرچه این ا

شد که به های کمونیستی دامن زده میسوی حزب

ی سیاست رفرمیستی فروافتادند و تمایز اندکی ورطه

 .دموکرات خود داشتندنسبت به رقبای سوسیال

فروپاشی اتحاد جمهورهای شوروی به این فرآیند 

ویژه با خودکشی حزب کمونیست شتاب بخشید، به

امروزه تعداد  .حزب کمونیستِ غربی ترینایتالیا، مهم

کمونیست وجود دارند که هنور  شماری حزبانگشت

 و یونان استالینیستی شدتبه هایحزب –معتبرند 

ت هند )مارکسیست(، که کمونیس حزب پرتغال،

سنگرهای انتخاباتی خود را از دست داده است، و 

اش در حزب کمونیست آفریقای جنوبی، که سرنوشت

ی ملی آفریقا گره خورده ل گذشته به کنگرهپنجاه سا

 .زندوپا میاست و حاال در بحرانی جدی دست

-۹1هایتوانیم بگوییم سالشک میرو، بیاز این

حکایت از یک دگرگونی ژرف در روندهای  1۹۸۹

داری تجدیدسازمانِ نولیبرال سرمایه :درازمدت دارد

 .یستیجهانیْ زیر هژمونی آمریکا، و اُفول جنبش کمون

چیزی برای 1۹1۷آیا این به معنی این است که اکتبر 

گفتن به ما ندارد؟ آیا با فروریزی بلوک شورویْ دیگر 

تابد؟ چگونگی پاسخ به این از اکتبر هیچ نوری نمی

ای بستگی به این دارد که آیا پرسش تا اندازه

ایم، که در حقیقتْ انقالب اکتبر داستانهم هابسبامبا

البته که هنجار  .انگاردسنگ مینیسم همرا با استالی

بنیادین این نشریه ]اینترنشنال سوشیالیزم[، رِد 

برای ما، دگردیسی  .سان گرفتنی استچنین یک

های شوروی در اواخر استالینیستی اتحاد جمهوری

ـ  1۹30ی و در اوایل دهه 1۹۲0ی دهه

کردن اجباری کشاورزی ـ نه کردن و اشتراکیصنعتی

ساختمان سوسیالیسم، بلکه تثبیت یک  نشانگر

ی حاکم جدید، بوروکراسِی یک طبقه .ضدانقالب بود

ی کارگری مرکزیِ سیاسی در حزب و دولت، بر طبقه
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پاره مسلط شد که زیر فشار محروم از حقوق و پاره

های غربی، بر منطق انباشت رقابت نظامی با قدرت

های بنابراین، دگرگونی .سرمایه گردن نهاد

برای ما نمایانگر نه بازگشت به  1۹۸۹-۹1هایسال

بیان کرد،  هارمن کریس کهداریْ بَل، چنانسرمایه

داری ـ جایی از پهلو، از شکلی از سرمایهیک جابه

داری دولتی بوروکراتیک ـ به شکلی دیگر ـ سرمایه

داری بازارِ فراگیر در عصر نولیبرالیسم نوعی سرمایه

 13.است

را یک انقالب کارگری  1۹1۷تبر این تحلیل، اک

ی یک منزلهرأیِی نخبگان در ترسیم آن بهاصیل، و هم

چنان اما کدامین نور هم 1۴.خواندکودتا را نادرست می

سادگیْ یک الهام انقالبِی افکند؟ آیا بهاز اکتبر پرتو می

تری کُلی است یا دارای اهمیت راهبردی مشخص

 اش،کوچک ، در کتاب1۹۲۴در  تروتسکی است؟

 :، نوشتاکتبر هایدرس

تر آن، مطالعه و ویژه نسل جوانبرای کل حزب، به

ی اکتبر ضروری است، که گام تجربهبهجذبِ گام

وچرا و نهایی برای چونی یک، بیای درجهسنجه

سوی سر بهها را یکدست داد، و دروازهگذشته به

 هایروش و هاقانون یمطالعه برای …آینده گشود

تر و ، منبعی عظیمحاضر یلحظه تا پرولتری، انقالب

 15.ی اکتبر ما وجود نداردتر از تجربهمهم

: انگیز داشتهدفی مجادله اکتبر هایدرس

کوشید ناکامی حزب کمونیست آلمان می تروتسکی

را به گردن  1۹۲3دست گرفتن قدرت در اکتبر در به

رقبای خود در حزب بلشویک بیندازد، 

اما  .، رئیس کمینترنزینوویف گریگوری ،ویژهبه

نهد، اش پیش میهایی که او در کتاباستدالل

و انکارشدنی نیست که  .تری داردی گستردهزمینه

چون ، هم1۹1۷دیدگاه تروتسکی نسبت به اکتبر 

های انقالبی، سنگ محِک استراتژی و تاکتیک

 انقالب تاریخ .راهنمای عمل سیاسی او بوده است

ی خود او، چونان روایتی از کُلِ این فرآیندْ با روسیه

هایش، رویها و پسرویها، پیشها و تحرکتوقف

 1۶.ی فَراسِت نظری اوستی همههمتاست و نتیجهبی

های البته مناسبت و اهمیت این تجربه را مارکسیست

ویژه در واقع، بازتاب آن، به .انقالبی بعدی درک کردند

جایگاه بلندی در ، لنین هایدر نوشته

رغم درباب استراتژی یافت، به سعیدبن یاندیشه

 1۷.نویسدی پایان یک دوره میچه او در بارهآن
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، با عملیات لنین ی توجه بهگرفتنِ دوبارهجان

 الرْس از سوی کرد؟ باید چه ی نجاتِ گسترده

با یک پژوهش جالب  آغاز شد، و سپس لی

نگاریِ فکریِ گی، یک زندشاندرو الن یوسیلهبه

ی ی جایزهبرنده) کراوس توماش اساسی توسط

، (۲015در سال  دویچر تامارا و ایزاک یادبودِ 

 برای لنین ، وعلی طارق های دقیقبازاندیشی

 کتاب 1۸.گسترش یافت مالینو جان اثر امروز

 .استوار استسوشالیست اینترنشنال بر سنت ،مالینو

از  لنین نظور نجاتمتر بهاما باقی آن کارها، بیش

رأیی فروکاهی به کاریکاتورهایی است که هم

است؛ و بازگرداندن او به  آکادمیک از او برساخته

جایگاه درخورش در تاریخ مارکسیسم و انقالب 

ترین دستاورد روسیه، و نه کاویدن ربطِ امروزین مهم

 لنین جزی اخیر در این زمینه، بهاستثنای عمده .او

 ژیژک اسالوی کارِ، دستمالینو جان امروزِ  برای

ی ژیژک بسیار یگانه و زیر سایه« لنینیسم»اما  .است

میزان اندکْی های فلسفی همیشگی او، بهمشغولیدل

 1۹.ی نوعی سیاستْ بازشناختنی استمنزلهبه

گفت، اهمیت می تروتسکی کهسان آیا، چنانبدین

های سجهانی انقالب اکتبر ماندگار است و در

ها دربردارد؟ یک دلیل مداومی برای سوسیالیست

 .بنیادی برای پاسخ مثبت به این پرسش وجود دارد

تر در درون چپ، که به مراتب قدیمییک بحث به

دموکراسی آلمان جدال تجدیدنظرطلبانه در سوسیال

گردد، عبارت از این بود در اواخر قرن نوزدهم برمی

گام به فراسوی بهتواند گامداری میکه آیا سرمایه

 روزا گونه کهچه هست، اصالح شود؟ همانآن

ما  ۲0«اصالح یا انقالب» :کردبیان می لوکزامبورگ

ویژه ی رفرمیسم چپ، بهاکنون شاهد احیای دوبارههم

 جرمی رهبران آن، .در بریتانیا، هستیم

گفته، ، بر سر دوراهی پیشدونلمک جان و کربین

ها شرافتمندانه و پیوسته آن .ندارا برگزیده« رفرم»راه 

تواند در چارچوب ی بریتانیا میاند که جامعهمدعی

 .قانون اساسیِ دموکراسی پارلمانی تحول یابد

های چپ جدید در سان است دیگر جریانهمینبه

 لوک ژان نافرمانِ  یفرانسه اروپا ـ

 .سیریزا و پودِموس ،مالنشون

ی ، نمونهی تاریخیجاست که پیشینهمشکل این

دست موفقی از یک حکومت رفرمیستی چپ به

 ِکلمِنتریاستترین حکومت کارگری بهمهم .دهدنمی

، اصالحات بزرگی را به 1۹۴5-51هایدر سال اَتلی
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انجام رساند؛ اما هم تحکیم دولت رفاه و هم 

راه رأیِی نخبگان همکردن صنایع اساسیْ با همملی

بر سر لزوم بود، که در طی جنگ جهانی دوم 

اصالحات  .داری بریتانیا قوام یافته بودبازسازی سرمایه

در  1۹۴۴-۶های بسیار مشابهی در فرانسه در سال

 شارل چندان رادیکالِ وزیری نهدوران نخست

های الگوی عمومی حکومت ۲1.ارائه شد دوگل

دموکراتیک چنین است که زیر فشار توأمان سوسیال

بوروکراسی دولتی و بازارهای مالی و کارشکنی 

وکارهای بزر ، اصالحات اغلب ناچیزی را کسب

 .اندها انتخاب شدهی اجرای آننهند که با وعدهفرومی

اگر بکوشنْد سفت در برابر فشارها ایستادگی کنند، 

ی آن، ترین نمونهخشن .شوندشکسته می درهم

بود که  1۹۷3کودتای نظامیانِ شیلی در سپتامبر 

را سرنگون  آلنده سالوادور مردمیحکومت اتحاد 

ای ، روش تازه۲015اما شکست سیریزا در ژوئن  .کرد

از برانداختن یک حکومت دستِ چپی را نمایان 

خواباندن نظام بانکی و واداشتن حکومت به  :ساخت

 .دستی در بینواسازی مردمان خودهم

رو، اگر راه رفرم مسدود است، ناگزیریم بدیل از این

روسیه،  1۹1۷انقالب اکتبر  .جدی بگیریم انقالبی را

داری آمیز سرنگونی سرمایهی موفقیتنخستین نمونه

 اینترنشنال در واقع، ما در سنت .است

انقالب  تنها باور داریم که این سوشالیست

های بزر  سوسیالیستی پیروزمند است؛ دیگر انقالب

قرن بیستم ـ بیش از همه، چین، ویتنام و کوبا ـ 

ها شکستند، اما آنفرمایی استعماری را درهمفرمان

داری دولتی ی استالینی، سرمایهی مدل روسیهبرپایه

این امر، اهمیت مطالعه  ۲۲.بوروکراتیک را بنیاد نهادند

 .کندازپیش میرا بیش 1۹1۷آموزی از اکتبر و درس

یابی ما را به شگردهای فکری گوناگون، راه دست

آشکارترین  .کنندمیسد  1۹1۷ی اکتبر تجربه

هیچ  1۹1۷ی اش این مدعاست که روسیهنمونه

 .ندارد ۲01۷ی شدهداری جهانیهمانندی با سرمایه

روسیه یک کشور پهناورِ عمدتاً کشاورزی بود و 

اکثریت عظیم جمعیت آن را دهقانان تحت ستم و 

دادند؛ استبدادی استثمارِ استبداد تزاری تشکیل می

 .دار بودو اشرافیت زمین پیمانِ نجباکه هم

نیافتگیِ اواخر امپراتوری روسیه انکارناشدنی توسعه

است، اما این بدان معنا نیست که این کشور در بیرون 

این  .داری قرار داشتی سرمایهاز روند جهانی توسعه

 کهچنان .خوبی دریافته بودندبه تروتسکی و لنین را

 :گویدمی کراوس
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ی خاص پرده ، از این توسعه1۹05حتا پیش از  لنین

دیگر سخن، روسیه از راه فرآیندی که به .برداشت

توصیف « پیرامونیادغام نیمه»توان آن را امروزه می

ی آن، گیر شد، که بر پایهکرد، در نظام جهانی جای

هدفِ تقویت وابستگی داری بههای پیشاسرمایهشکل

داری داری غربی، زیر لوای سرمایهبه منافع سرمایه

های داری، شکلسرمایه .شوندمحافظت می

داری را در چارچوب کارکردهای خود پیشاسرمایه

 ۲3.ادغام کرد

 :دهداین نکته را در جای دیگر گسترش می کراوس

های گوناگون تولید و ی شکلکشف علمیِ این آمیزه

ساز تحکیم این ساختارهای تاریخی متمایز، سبب

های تناقض»رزمیِن که روسیه سشد  لنین باور

چنین  .است (آلتوسر« )ی چندوجهییافتهتعین

 یک مسیر توانستند درهایی تنها میتناقض

طی بیش از یک دهه  لنین تنها .حل شوند انقالب

ای از پژوهش علمی و پیکار سیاسی، بر شبکه

های محلی ها آگاهی یافت که در آن ویژگیخوانیهم

هم تن سلطنت تزاری بهداری و امکان برانداخسرمایه

این پژوهش او را به کشف بسیار مهمی  .پیوسته بودند

ی روسیه ی او در بارهی نظریهرهنمون شد که چکیده

 ۲۴.«ی امپریالیسمی ضعیف در زنجیرهحلقه» :بود

ای متفاوت، به از مسیر تا اندازه تروتسکی

های او در بررسی .گیری مشابهی رسیده بودنتیجه

بر نقش  1۹1۷و  1۹05های د از انقالبدرخشان خو

رقابت  .تری داشتدولت تزاری تأکید بیش

غربی، اروپای یرفتههای پیشژئوپولیتیکی با قدرت

را واداشت که از آغاز قرن هجدهم  کبیر پِتر استبداد

ی مورد تر )همراه با سرمایهرفتهبه بعد، فنون پیش

الزم برای تر کارکنان نیاز جهت تأمین مالی و بیش

بر چنین  .ها را( از رقبای خود وارد کندکارگیری آنبه

ی ی توسعهنظریه تروتسکی ای است کهزمینه

 :کندبندی میمرکب و ناموزون خود را صورت

ترین قانون فرآیند تاریخی، ی عاممنزلهناموزونی به

اندازه پیچیده و ژرف در سرنوشت خود را بی

فرهنگ  .کندمی مانده نمایانکشورهای عقب

 ی ضرورتضربِ تازیانهی این کشورها بهماندهواپس

شمول از قانون جهان .شودخارجی، وادار به جهش می

شود که، در غیاب ناموزونی، قانون دیگری مُشتق می

 یتوسعه توانیم آن را قانوننامی بهتر، می

های جا از مرحلهاین قانون تصویری یک .بنامیم مرکب
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ای از های جداگانه، و آمیزهه، ترکیبی از گاممختلف را

 ۲5.دهددست میهای کهن و معاصرتر بهشکل

« ماندگی تاریخیمزیِت واپس»این فرآیند موجب 

دهد یا، مانده[ اجازه میبه کشور عقب»]شود و می

تر از هر کند که، پیشتر، ناگزیرش میبیان دقیقبه

کند؛ و در این  موعد معینی، چیزهای آماده را اقتباس

های بینابین را از قلم ای کامل از مرحلهراه، رشته

داد به دولت تزاری امکان می« مزیت»این « .بیندازد

های تا برای حفظ موقعیتِ خود نسبت به دیگر قدرت

شدن پُرشتاب کشور در بزر ، به تشویق صنعتی

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برآید و 

را با دریافت وام از متحد نزدیک خود، ی آن هاهزینه

، پنجمین 1۹13روسیه تا سال  .فرانسه، تأمین کند

ترین نیروی کار اقتصاد بزر  صنعتی جهان با فشرده

های گیری جزیرهاین امر، به شکل .در اروپا بود

ی ها طبقهانجامید و از دل آن رفتهصنعتی پیش

و  1۹05ی هاای سر برکشید که انقالبکارگر رزمنده

ی روسیه ـ های توسعهتناقض ۲۷.را برپا داشت 1۹1۷

ها که در آن خوانیای از همشبکه» کراوس چهآن

داری و امکان برانداختن های محلی سرمایهویژگی

قدر نامد ـ بهمی« هم پیوسته بودند،سلطنت تزاری به

کفایت عمیق بودند تا در آغاز قرن بیستْم طغیان 

وابستگی بورژوازی محلی به دولت  .زندرا برانگی 1۹05

ی کارگر جویی طبقهی خارجی، و مبارزهو سرمایه

شدن اخیر، کنش پرولتری جدیدِ برخاسته از صنعتی

ترین شکل راند؛ هرچند وحشیانهصحنه را به پیش

داد که واکنش در برابر آن، که از فاشیسمی خبر می

 .یافت کشی یهودیان برآمد، سرانجام چیرگیبه نسل

ماندگی در رفتگی و واپسترکیب متناقضِ پیش

همتا نبود؛ دیگر ی متأخْر بیامپراتوری روسیه

ی اواخر قرن نوزدهم شدهتازگی صنعتیاقتصادهای به

ای در گونهمجارستان ـ به -مثل، ایتالیا و اتریشـ به

 ،استون نورمن .آن سهیم بودند

که در  کنداستدالل می کار،نگارمحافظهتاریخ

های ، در اثر رکود بزر  سال1۹1۴های پیش از سال

نواگشتن دهقانان و )در فاز ویژه بی، و به۹5-1۸۷3

ها، شاهد برآمد عمومی بهبودی آن( افزایش قیمت

 :ی طبقاتی در سراسر اروپا بودیممبارزه

ها پس از سال با توجه به جریانِ افزایش قیمت

که نظر به این ی پیش از آن، و، یا در دهه1۸۹5

تر تاب تحمل کشورهای کشاورزی هرچه کم

سوی آمدهای آن را داشتند، کشش نیرومندی بهپی

در آلمان یا بریتانیای  .صنعت جدید وجود داشت
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کار ها بهیافت؛ و ماشینها باید کاهش میکبیر، قیمت

در ایتالیا یا روسیه، رکود کشاورزْی  .شدندانداخته می

، 1۸۹0 یدهه در …را دامن زدشدن روند صنعتی

گذاری خارجی، از فناوری جدید، از طریق سرمایه

تر انتقال رفته به کشورهای ضعیفکشورهای پیش

یافت، که از پی آنْ تغییرهای اقتصادی شگرفی ظرف 

های انبوهِ کارگری جمعیت .وقوع پیوستچند سال به

ی ها در دههآن .ها ظاهر شدند)و دهقانی( در کارخانه

ها ، در دیگر کشورها، دریافته بودند که قیمت1۸۸0

طرز یابد و دستمزدهای واقعی بهآرامی کاهش میبه

، 1۸۹0ی در اواخر دهه .گیری افزایش یافته بودچشم

ها شاهد بودند که ، آن1۹0۶و بار دیگر پس از سال 

در نتیحه، در  .اندسرعت در حال افزایشها بهقیمت

جویی کارگری وجود ز مبارزهای اهر کجا، درجه

شد تا برخی ناظرانْ صدای پای داشت که سبب می

 .انقالب را از هر کران بشنوند

ترین قدرت امپریالیستی، عنوان قویحتا در بریتانیا به

های منتهی به در سال بزر  ناآرامی ها بهاین ستیزه

پس از انقالب لنین گونه کههمان .انجامید 1۹1۴

کند، تأکید می دور از هایینامه در، 1۹1۷فوریه 

علت روسیه که ساختارهای سیاسی اجتماعی آن به

شدن سریع متزلزل شده بود، بسیار صنعتی

گیری یک سیاست خارجِی ویژه، پیبه .پذیر بودآسیب

از سوی استبداد تزاری، پای  خواهانهتهاجمی و فزون

 -ی درگیری با امپراتوری اتریشآن را به معرکه

رو، متحد او، رایش دوم مجارستان در بالکان و، از این

ساز دو رژیمِ امپراتوری آلمان، کشاند؛ نبرد سرنوشت

های بیناامپریالیستی شد که پوسیده سببِ کشمکش

ها گِرد ستیز میان بریتانیا و آلمان گسترش برای سال

های اروپایی و تر قدرتیافته بود، و بیش

گیر جنگ جهانی اول ها را درهای آنمستعمره

، تقریباً 1۹0۹پس از سال »گوید می استون .کرد

ومرج ی کشورهای اروپایی وارد یک دوران هرجهمه

راستی جنگْ خالصی از آن که به« سیاسی شدند

در حقیقت، جنگ جهانی اوْل  ۲۹.رسیدنظر میبه

در اروپا برجا مانده بود، از  چه از رژیم کهنهترِ آنبیش

میزان در روسیه، جهنم جنگ به .میان برد

ی کارگر صنعتی را گسترش و در گیری طبقهچشم

هنگام، های جدید قرار داد؛ هممعرض محرومیت

ی خود های پراکندهزمینها دهقان را از تکه میلیون

بیرون کشید و در ارتش عظیمی از سربازان وظیفه 

گر داوری ها نمایانهای آنآورد، که شکست گردهم

 30.ی استبداد تزاری بوداریخی در بارهت
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آغاز شد،  1۹1۷ی فرآیند انقالبی جدیدی که از فوریه

ترین نقش را در انقالب ی کارگر که بیشبرای طبقه

تری های حتا مناسبایفا کرده بود، فرصت 1۹05

های آْن ارتش عمدتاً دهقانی که سرپیچی .فراهم آورد

صدا در آورده هها را بناقوس مر  سلطنت رومانوف

اما  .ها و روستاها برافراشتبود، پلی میان کارخانه

پیشگامان انقالب ـ کارگران ماهر فلزکارِ پتروگراد و 

های از رو شدند، و شکلهایی روبهمسکو ـ با دشواری

یابی را گسترش دادند که از بنیاد همانند با سازمان

های یابی کارگران در کانونهای سازمانشکل

داری بودند ـ بیش از همه در تر سرمایهرفتهپیش

در  .غرب، نظیر برلین، تورین، شفیلد و گالسکو

تر رفتهلحاظ سیاسی پیشحقیقت، کارگران روسیه به

، شوراها را 1۹05تر در سال که پیشبودند؛ چنان

یابی پرولتری گسترش چون شکلی از خودسازمانهم

در هر دو  توانست کل طبقه راداده بودند که می

سطح پیکارهای اقتصادی و سیاسی درگیر کند و، از 

داری ی بدیلی را در برابر دولت سرمایهرو، شالودهاین

ی کارگر در اروپای مبارزان طبقه .افکندموجود پی

حلی ی کارگران روسیه، راهمرکزی و غربْی در مبارزه

بنابراین،  .یافتندهای پیشاروی خود میبرای مشکل

نیست که بسیاری از کارگران فلزکار در  تصادفی

های کمونیست به میدان آمدند، که پشتیبانی از حزب

برای گسترش انقالب بلشویکی به سوی غرب شکل 

 31.گرفته بودند

سان، شکلی که از خوِد انقالب اکتبر سربرکشید، بدین

نشانگر واگشتی به اقتدارگرایی سنتی روسی یا 

که بود؛ چنانهای ابتداییِ مردم نغریزه

برعکس، ما در  .کنندادعا می فیجز و پایپس ترتیبْ به

چه را یابیم آنی رخدادهای شهری درمیکوره

ی ها برپایهیابی فعال تودهجهت» تروتسکی که

جاکه نامد؛ از آنمی« درپیهای پیروشِ تقریب

اش در ارتش، ی کارگر مدرن و متحدانطبقه

گام بهآزمودند، گام های سیاسی متفاوت راحلراه

های که حزبسوی چپ چرخیدند؛ هنگامیبه

هدف ( 3۲).روتر در معرض ورشکستگی بودندمیانه

ی این گر پایانهها از قدرت شورایی، نشانبلشویک

رو که با نیازهای شدن بود؛ هم از آنفرآیند رادیکالیزه

آن موقعیت سازگار بود و هم به ابن سبب که حزب 

ی ی بسته در مقابل یک فرقهبلشویک کامالً

خواه بود، که جریان اصلی آکادمیک تصویر تمامیت

در  رابینویچ آلکساندر گونه کههمان .کرده است

، پتروگراد در۱۹۱۷ انقالب پژوهش اساسی خود،
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ی کودتای بلشویکی تردید انگارهکند، که بیبیان می

 :کندرا ویران می

توان تا حد میها را انگیز بلشویکپیروزی شگفت

 .بسیار زیادی به سرشت حزب بلشویک مربوط دانست

جا منظور من نه رهبری قاطع و در این

است، که اهمیت ستُر  آن را  لنین یجسورانه

توان انکار کرد، و نه وحدت سازمانی و انضباط نمی

همه اش اینزد همگان بوده و دربارهها، که زبانآن

ی خواهم بر شیوهیگویی شده است؛ بلکه مگزافه

نسبت کرد و ساختار نامتمرکز، روادار و بهعمل

چنین خصلت بنیادیِن دموکراتیکِ درونِی حزب، و هم

چنین تصویری در تضاد  .ای آن تأکید کنمباز و توده

طور معمول از حزب خیرکننده با الگویی است که به

 33.شودلنینی ترسیم می

  

 ۱۹۱۷اکتبر  یاساس یهایژگیو

واجد هیچ  1۹1۷ا این بدان معناست که اکتبر آی

مانند هر انقالب به :یقین نهویژگی معینی نیست؟ به

ی غریبی است از رخداد تاریخی دیگری، آمیزه

ی متمایز آشکار دو نشانه .های عام و خاصجنبه

ی جنگ های دورهی جامعهاولی برای همه .است

حکومت موقت که در  .جهانی اول مشترک است

گزین رژیم تزاری شده بود، بر جای 1۹1۷وریه ف

ی وفاداری به بلوک متفقین ـ فرانسه و بریتانیا، ادامه

ی ها، آمریکا ـ و ادامهمندِ آنو متحد جدید و قدرت

به  .مشارکتِ روسیه در جنگ اصرار داشت

های اصلِی ، این امر یکی از عاملتروتسکی روایت

کارگران و  .بود های مردمشدن تودهمحرکِ رادیکال

ها تنها حزبی ها پیوستند، زیرا آنسربازان به بلشویک

بخشیدن به جنگ را داشتند و، بودند که قصد پایان

که پیمان بِرست لیتوفسک نشان داد، در عزم چنان

ها با جنگ، همراه مخالفت بلشویک .خود راسخ بودند

های اشراف و نجبا از زمین یشان از مصادرهبا حمایت

ای در قابلیتِ بقای کنندهسوی دهقانان، نقش تعیین

شدت روستایی روسیه ی بهانقالب اکتبر در جامعه

در تحلیل بسیار درخشان خود از شرایط لنین .داشت

ها در تصرف قدرت، بر حضور موفقیت بلشویک

یک اکثریت عظیم ( 1» :کندهای زیر تأکید میمؤلفه

یمی از نیروهای نزدیک به ن( ۲بر گِرد پرولتاریا؛ 

و در نقاط  برتری قاطع نیروها در لحظه( 3مسلح؛ 

مثل در پتروگراد و مسکو، و در کننده، بهتعیین

؛ و تصمیم «های جنگ در نزدیکی پایتختجبهه

ی ارضی ها به اجرای برنامهسپسیِن بلشویک
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ی زمین، که های انقالبی برای مصادرهسوسیالیست

 3۴.ساختمیسر را « سازی دهقانانطرفبی»

تر، آغاز جنگ جهانی اوْل اما در مقیاسی گسترده

دورانی از جنگ، و ]کشاکش[ انقالب و ضدانقالب را 

 ارنست .به پایان رسید 1۹۴5گشود، که تنها در اوت 

را  کار آلمانی، این دورهنگار محافظه، تاریخنولته

 35.خواندمی« جنگ داخلی اروپا»نحوی موجز به

شدن بسیاری از در سنگرها به کنده سالخی صنعتی

کارگران و زحمتکشان از طبقات حاکم موجود کمک 

ترین نمونه را انقالب در خارج از روسیه، برجسته .کرد

اما در عین حال جنگ  .داددست به 1۹1۸-۲3آلمان 

بسیاری از  :همراه داشتزایی بهتأثیر خشونت

سربازانِ نیروی ضربِت خط مقدمْ جذب کهنه

 1۹1۸های فاشیستی شدند و پس از سال بشجن

در  .چون نوک پیکانِ ضدانقالب سر برکشیدندهم

صورت جنگ داخلی روسیه، یورش ضدانقالبی به

 1۹1۸های ی سالباری ظاهر شد که در فاصلهدهشت

طرز تنها بهاین امر نه .شدت ادامه داشتبه 1۹۲1و 

و گیری اقتصاد صنعتی روسیه را فروپاشاند چشم

ی کارگر را که انقالب کرده بود، پراکنده طبقه

قیمت ها را بهساخت؛ بلکه پیروزی نهایی بلشویک

حزب  .شدن فراگیر جامعه میسر ساختنظامی

های خود را در میان بلشویک بسیاری از ریشه

ی کارگر از دست داد؛ و به یک حزب درگیر در طبقه

ضای جنگ تبدیل شد که برای تضمین پیروزی، از اع

پایین بههای حماسی و انضباط از باالخود فداکاری

 3۶.طلبیدمی

، و یکی از 1۹1۷دومین ویژگی متمایز اکتبر 

اش، غیاب یک تمایزهای روسیه از همتایان غربی

خودْ به این  لنین .طلبی بودسنت نیرومند اصالح

 یکودکانه بیماری نکته در فراز مشهوری از

در » :کنده میاشار کمونیسم در «رویچپ»

ی سال لحاظ تاریخی یگانهواحوال ویژه و بهاوضاع

انقالب سوسیالیستی برای روسیه آسان  آغاز ،1۹1۷

رساندن آن، برای انجامو به ادامه کهبود؛ حال آن

 3۷.روسیه دشوارتر از کشورهای اروپایی خواهد بود

دموکراسی تابعی از عبارت دیگر، قدرت سوسیالبه

قدرت مستحکم  .ی مورد نظر استمعهسطح رشد جا

های کارگری و متحدان پارلمانی بوروکراسی اتحادیه

ی ها، یک مانع بزر  در برابر هرگونه مبارزهآن

ی انقالبی است؛ اما تسخیر قدرت در یک جامعه

نسبت باالی مندی از سطح بهمعنای بهرهرفته بهپیش

ارث  داری بهبارآوری و آموزش است، که از سرمایه

 .رسیده است
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 گرامشی آنتونیو. تردید درست استاین نکته بی

دهد که نهادهای بسیار خیلی خوب نشان می

چون ی مدنی در اروپای غربی همی جامعهرفتهپیش

اما این ( 3۸).کنندسنگرهایی در مقابل انقالب عمل می

حتا در روزگار  .نظر رسدآمیز بهممکن است اغراق

توانست با سطح معینی راسی میدموکلنین، سوسیال

خود  گرامشی .زیستی کندماندگی هماز واپس

ی ناموزون و مجبور شد با شکل خاصی از توسعه

وپنجه نرم کند، که مرکب در ایتالیا دست

نسبت رشدیافته در شمال داری صنعتیِ بهسرمایه

ایتالیا به ازای رها کردن دهقانان به سرنوشت خود در 

ان و کلیسا، امتیازهای اقتصادی داردستان زمین

چندی به رهبران جنبش کارگری واگذار کرده 

های بزرْ  ی انقالبی همهوانگهی، تجربه( 3۹).بود

طلب در پی گواه برآمدن بسیار سریع نیروهای اصالح

ی خودْ در زمینه لنین .بحران رژیم کهنه بوده است

 :شودی روسیه را یادآور میمشابهی نمونه

های انقالبی طی چند ها و سوسیالیستمنشویک

ها و ها و شگردها، استداللی روشهفته، همه

های قهرمانان اروپاییِ انترناسیونال دوم، سفسطه

 های بورژواییمدافعان شرکت در حکومت

(ministerialists) و سایر فرومایگان اپورتونیست ،

که ما اکنون چههر آن .را فراگرفتند

 و کائوتسکی ها،نوسکه ها وشایدمان یدرباره

 ،باوئر اتو ،اوسترلیتس و رنِر ،هیلفردینگ

ها و سران ، و فابینلونگه و توراتی ،آدلر و فریتس

سر خوانیم، یکحزب مستقل کارگر انگلستان می

بند قدیمی و انگیز و بازگویِی یک ترجیعتکرار مالل

 .رسد )و درحقیقت چنین نیز هست(نظر میآشنا به

ها شاهد ی منشویکها را در نمونهی اینر، همهتپیش

های یک طنز تاریخ است که اپورتونیست .ایمبوده

های مانده، پیشگامانِ اپورتونیستکشور واپس

 ۴0.رفته شدندای از کشورهای پیشسلسله

های زیادی از برآمدن سریع رفرمیسم در خالل نمونه

یافته هتر توسعهای کمای در جامعههای تودهجنبش

های ، شاهد ظهور جنبش1۹۸0ی دهه .وجود دارند

هم  .مستقل کارگری در اقتصادهای نوپای صنعتی بود

بستگی در لهستان، که جنبش هم :از این دست بودند

-self) ی انقالب خودمحدودشوندهبه سرعت ایده

limiting revolution ) را در آغوش گرفت؛ در

یش به زیر کنترل ازپهای کارگری بیشبرزیل، شورش

حزب کارگری جدیدی درآمد که با سیاست انتخاباتی 

درآمیخته بود؛ و در خالل واپسین دورانِ آپارتاید، 

حزب کمونیست آفریقای جنوبی با شتاب 
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دموکراتیِک عنوان یک حزب سوسیالانگیزی بهشگفت

های اخیرتر، در در سال .ای در حال گسترش بودتوده

که ، هنگامی۲011-13خالل انقالب مصر 

المسلمین در حال ایفای نقش میانجی میان اخوان

ها بود، چندی از کارکردهای یک حزب دولت و توده

عهده گرفت، که هم برای بهرفرمیستی را 

باری آمدهای فاجعهالمسلمین و هم انقالْب پیاخوان

ها گرایش کارگران به محدودساختن این مثال .داشت

کند، که ناشی از نبود یان میمبارزات خود را نما

نفس در میان کارگران است و عمیقاً تحت اعتمادبه

کشی و سرکوب در نظام ی آنان از بهرهتأثیر تجربه

ها شود تا آنمی داری قرار داشته و سببسرمایه

گونه همان .هایی برای سازش با نظم موجود بیابندراه

ست ی شکنشان داده است، تجربه 1۹1۷که اکتبر 

یافته برای ها و توانایی کارگران خودسازماناین سازش

فراتررفتن از این شرایط، و حضور یک حزب انقالبی 

ها یاری کند تا ای در میان کارگران که به آنتوده

ی چیرگی های سیاسی الزم را فراگیرند، الزمهدرس

 .نفس در میان کارگران استبر نبود اعتماد به

یا  لنین ی غربی، نسبت به زمانامروزه حتا در اروپا

ی ی پس از جنگ جهانی دوم، هنوز فاصلهدوره

خوبی نسبت پایدار یا بههای کارگریِ بهزیادی با حزب

ظاهراً شاهد دو چیز مخالف هم  .ساختارمند داریم

روایم که هایی روبههستیم، اما در حقیقت با پدیده

ویی، از س .انددیگر مربوطنحوی تنگاتنگ به یکبه

توانند دست به های سابقاً قوی و موفق، که میحزب

خودکشی زده )حزب کمونیست ایتالیا(، یا به حاشیه 

شوند )پاسوک در یونان، حزب سوسیالیست  رانده

و از سوی دیگر،  .فرانسه یا حزب کارگران در برزیل(

توانند خیلی های رفرمیستی جدید، که میبندیشکل

زا در یونان و پودموس در سریع ظاهر شوند ـ سیری

ی اخیر هستند، اما مورد های برجستهاسپانیا نمونه

یاب و استثناییِ حزب کارگر بریتانیا نیز وجود کم

های ترین حزبدارد، یعنی یکی از قدیمی

دموکراتیکِ پابرجا، که رهبران آن سخت سوسیال

چون یک حزب ضدِ سیاست کوشند آن را هممی

 .و بنا کنندریاضت اقتصادی از ن

آمدهای درازمدت اُفول این هر دو پدیده، پی

ی آن به دموکراسی ـ که با استحالهسوسیال

 گرهارد و بلر تونی لیبرالیسم در دورانسوسیال

ازپیش تشدید شده ـ و تضعیف بیش شرودر

ساختارهای سیاسی بورژوایی از پی ده سال بحران و 

که حتا این بدان معناست  .ریاضت اقتصادی هستند

داریْ انقالبیان دیگر ی سرمایهرفتههای پیشدر کانون
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رو نیستند، های رفرمیستی استوار روبهبندیبا شکل

مانعی بزر  در برابر انقالب گرامشی و لنین که برای

های تردید علتبی .سوسیالیستی در غرب بودند

دموکراسی معاصر بسیار نااستواری نسبی سوسیال

ی هستند که سد راه گسترش پایدار هایمتفاوت از آن

ی پیش از انقالب شدند ـ یعنی رفرمیسم در روسیه

های دموکراتیک از سوی ی چالشسرکوب همه

با این وصف، تراژدی سیریزا ـ که طی  .استبداد تزاری

پنج سالْ از امید چپ جهانی به کارگزار تروئیکا 

ی کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و گانه]سه

دهد که المللی پول[ فروافتاد ـ نشان میوق بینصند

ثبات است و سیاست رفرمیستی معاصر سیال و بی

های مناسبی برای انقالبیان بیافریند، تواند فرصتمی

 .طرزی اثربخش باشندی واکنش بهچه آمادهچنان

، دو نوآوری سیاسیِ اصیل انقالب اکتبر در این زمینه

آن ـ شوراها و منطق  نخستینِ .در خور واکاوی است

تافتگی دو شکل زیستی و درهمقدرت دوگانه، هم

سیاسی ناهماینِد بورژوایی و پرولتری که پس از فوریه 

سربرآوردند ـ ثابت شده که امری جهانی  1۹1۷

ی کارگر ی طبقهای و گستردهمبارزات توده ۴1.است

یابی هایی از خودسازماندر سراسر قرن بیستم، شکل

دست داده است که گرایش به یک را بهدموکرات

یک  سوی شالودهابزارهای مبارزه به ترگسترش بیش

کشیدن اقتدار مطلق قدرت سیاسی جدید و به چالش

این نوعِ بدیع و  .اندداری داشتهدولت سرمایه

های مختلف و با دهی، در شکلی سازمانخودانگیخته

لمانِ های متفاوت ـ از شوراهای کارگری در آنام

، 1۹۷3در شیلِی ( cordones) ها، تا کوردون1۹1۸

 – 1۹۷۸-۷۹و تا شوراهای کارگری در ایرانِ 

توانند اند که میی خودگردانهایی از یک جامعهبُرِش

 .های کارگری پیروزمند گسترش یابنداز دل انقالب

ایِ برخاسته از بحران حاضر ـ بیش های تودهجنبش

، از ۲011ها در سال اناز همه، جنبش اشغال مید

تحریر تا پورتا دِل سُل، سِینتاگما، و پارک زوکوتی ـ 

تر های مستقیمنشانگر اشتیاق مشابهی به شکل

داری ارائه مایهدموکراسی بودند که در چارچوب سر

ها ی این جنبشبرندهکه نیروی پیششود؛ گو اینمی

گیری نخستین اعتصاب عمومی نبود که به شکل

شوراها و همانندهای آن در جاهای دیگر انجامیده 

 .بود

این  .دومین نوآوری بزرْ  خوِد حزب بلشویک بود

است  لی الرس سخن در تعارض با کوشش ستُر 

یز بلشویسم را انکار کرده و که ویژگی سیاسی متما

 کائوتسکی رو وفاداردنباله لنین کند کهاستدالل می
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کرده است تا دریافت او از جنبش و تالش  بوده

بدون  ۴۲.کار بنددسوسیالیستی را در شرایط روسیه به

ای که های گستردهشدن در بحثدرگیر

ی خواهم این نکتهبرانگیخته است، می لی روایت

دآور شوم که او بر درک خامِ پیشامارکسی ساده را یا

چه اتفاق ی آن، آناز تاریخ متکی است که بر پایه

های افتد چیزی نیست جز به واقعیت پیوستن نیتمی

به دیگر سخن، بگذارید بپذیرم که هدف از  .گرانبازی

 باید چه یک ازبهآجرهایش را یک لنین استداللی که

، خلق روایتی از هم چیده استبه بعد روی کرد؟

دموکراسی آلمان در روسیه تزاری بوده باشد؛ سوسیال

سادگی این است که این پروژه در غیاب مشکل به

رفته و داریِ پیشویژه تکوین یک سرمایهشرایطی ـ به

ی برقراری اصالحات و یک رژیم گسترده، که آماده

کمابیش پارلمانیِ بورژوایی باشد ـ که به حزب 

عنوان یک داد بهرات آلمان اجازه میدموکسوسیال

ای قانونی در انتخابات شرکت کند، کامالً حزب توده

ی ضرورت انقالب ـ در وهله .نیافتنی بوددست

دریافت، یک انقالب  لنین گونه کهنخست، همان

سبب ضعف هدف سرنگونی استبداد که بهبورژوایی به

ای دههای تواش را جنبشبرندهبورژوازیْ نیروی پیش

دادند ـ نوع کارگران و دهقانان از پایین تشکیل می

این نوعی از  .طلبیدبسیار متفاوتی از حزب را می

ظهورش را در مجلد  کلیف تونی حزب بود که

و  لنین ۴3.دهدشرح می لنین نگارینخست زندگی

رفقایش حزب را در موقعیتی ساختند که خود 

شته باشند، که قصدش را داآنبرنگزیده بودند و بی

 .چیزی نو آفریدند

یک راه توضیح این تفاوت این است که به 

روشنی او به .مراجعه کنیم کائوتسکی بندیجمع

 :گویدمی

حزب سوسیالیستی یک حزب انقالبی است، اما حزب 

دانیم که تنها از طریق انقالب می .ساز نیستانقالب

م دانینیز می .های خود دست یابیمتوانیم به هدفمی

که قدرت ما در برپایی انقالبْ همان اندازه ناچیز است 

کار ما  .که قدرت مخالفان ما در جلوگیری از آن

سان همانبه .برانگیختن انقالب یا تدارک آن نیست

توانیم خواهانه انقالب کنیم، نمیتوانیم دلکه نمی

که ی آغاز آن، و اینترین سخنی بگوییم در بارهکم

خ خواهد داد و دارای چه تحت چه شرایطی ر

ی طبقاتی دانیم که مبارزهمی .هایی خواهد بودشکل

که این دومی میان بورژوازی و پرولتاریا، تا زمانی

نتواند قدرت سیاسی را کامال در اختیار خود گیرد تا 
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ی سوسیالیستی کردن جامعهبتواند از آن برای پیاده

انیم که این دمی .برداری کند، پایان نخواهد یافتبهره

تر و شدیدتر، و پرولتاریا از ی طبقاتی گستردهمبارزه

تر خواهد نظر تعداد و نیروی اخالقی و اقتصادی بزر 

داری را شد؛ امری که پیروزی او و شکست سرمایه

توانیم به اما در این باره تنها می .ناگزیر خواهد ساخت

هایی بزنیم که آخرین نبرد در ای ناروشن حدسگونه

 ۴۴.گونه رخ خواهد داداین جنگ اجتماعی کی و چه

، حزبی کائوتسکی رو، حزب انقالبی در روایتاز این

ی های ژرف تاریخ، فرآوردهاست نشسته بر موج

ی طبقاتی که داری و مبارزهی سرمایهانداموار توسعه

ی ایدئولوژی روندهگام و پیشبهآمیختگی گام

 .تاباندازمیسوسیالیستی و جنبش کارگری را ب

کند، مارکسیسم بیان می شاندرو کهچنان

که رشد نیروهای تولیْد »انگاشت دوم می انترناسیونال

کند؛ شرایط مادی و ذهنی مسیر تاریخ را تعیین می

یابند؛ و دیگر گسترش میموازات یکسوسیالیسم به

نحو ی طبقاتی بهی مارکسیستی و مبارزهنظریه

کرد بلشویسم دقیقاً عمل ۴5«.شوندموزونی ترکیب می

« ترکیب هماهنگ»ی متضمن گسست از این انگاره

در بازاندیشی گذشته  لنین سان کههمانبود ـ به

 کمونیسم در «رویچپ» یکودکانه بیماری در

کند، موفقیت انقالبیان حقیقی بستگی به رسیم میت

های سیاسی مختلف دارد، امان گرایشی بیمبارزه

دموکرات آلمان از در حزب سوسیال کائوتسکی که

 در تروتسکی کهپرهیخت ـ و چنانآن می

کرد، شامل نوعی از تأکید می اکتبر هایدرس

های جدی در میان فعاالن بلشویک و در رهبری بحث

از این  .شدی انقالب و پس از آن میحزب در هنگامه

ساز بودند؛ در این ها یک حزب انقالببیش، بلشویک

گیری و منظور کمک به شکلها بهآن معنی که

ی هدایت فرآیند انقالبی، فعاالنه به مداخله در مبارزه

توانیم با وضوح این را می .پرداختندطبقاتی می

ها به هایی ببینم که بلشویکتری در لحظهبیش

آیند ـ نخست قیام مسکو در دهی قیام برمیسازمان

ر قدرت در تر در جریان تسخی، و سپس1۹05دسامبر 

، دیگر 1۹1۷در پاییز  لنین هاینوشته .1۹1۷اکتبر 

ناپذیر سرنگونی اجتناب»خاطر به نشانی از اطمینان

ها پُر از معناهای برعکس، آن .ندارد« داریسرمایه

ها را لحظه که اگر بلشویکاند، چنانفوریت و مداومت

ی ضدانقالب بر سرشان آوار خواهد درنیابند فاجعه

ی آوریل تا اکتبر اما سیر رخدادها در فاصله( ۴۶).شد

طور ها بهکه بلشویکتر بود، ها مهماز بسیاری جهت
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ی کارگر با کردن اکثریت طبقهمنظم در پی همراه

چه را که درگیرش بود آن لنین .خود بودند

 :کندخود چنین تبیین می آوریلِ  تزهای در

یندگان ها نشان داد که شوراهای نماباید به توده

اند؛ و از کارگران یگانه شکل ممکن حکومت انقالبی

تن  که این حکومت به نفوذ بورژوازیاین رو، مادام

صبورانه،  توضیح ی ما عبارت است ازسپارد، وظیفهمی

ها کارهای آنی خطاهای راهوقفهمند و بینظام

ویژه، با که، به]شوراهای نمایندگان کارگران[؛ چنان

 ۴۷.ها سازگار افتندلی تودهنیازهای عم

چنین در گرو کاربرد راهی اکثریت، همجلبِ هم

 .شدسیاستی بود که بعدتر جبهه متحد خوانده می

دردست ها دستبلشویک 1۹1۷مثل، در اوت به

های انقالبی نهادند؛ که ها و سوسیالیستمنشویک

عنوان عوامل آلمان برای ها را بهپیش از این، بلشویک

 کورنیلوف ی از کودتای نظامی نافرجام ژنرالجلوگیر

زندگیِ باز و دموکراتیک حزب  .ستوه آورده بودندبه

ی دهندهداد تا بازتابمیبلشویک به آن امکان 

رشد کارگران و سربازان، و راهبر شدن روبهرادیکالیزه

اما این بدان معنا  .سوی تسخیر قدرت باشدآنان به

 .ها حاکم نبوده استبحثای بر نیست که هیچ قاعده

، عبارت از 1۹1۷ی مرکزی و حساس در پاییز مسأله

رت را دهی برای تصرف قداین بود که آیا باید سازمان

 و لنین هایبحث در دستور کار گذاشت یا نه؟

 های قیام )رویکرد تاکتیکی آنرهدربا تروتسکی

 رفتههمروی تروتسکی متفاوت بود، و تشخیص

 رهبریخالفت علنی گروهی بهبا م تر(،درست

سرانجام، اکثریت  .رو شدروبه کامنف و زینوویف

ی مرکزی حزب با یک اولتیماتوم مبنی بر کمیته

ها به اقدام انضباطی، براین مشکل چیره تهدید آن

ساز قادر نیست به وظایف خود یک حزب انقالب .شد

طور کم بهها پایان نیابند، دستعمل کند، اگر مجادله

های اکثریت احترام وقت، و اگر اقلیت به تصمیمم

 .نگذارد

ها تعقیب مبنای اندیشگیِ راهبردیْ که بلشویک

بود که طی  لنین ی امپریالیسمکردند، نظریهمی

رو، او در هم از این .های جنگ پرورده شده بودسال

خواهیم به ما می» :یک متن کلیدی در آوریل نوشت

ی خاتمه دهیم که گیرجنگ امپریالیستی جهان

اند، و منافع میلیاردها صدها میلیون تن گرفتار آن

میلیارد سرمایه با آن در آمیخته است؛ جنگی که 

ترین انقالب پرولتری در تاریخ بشر، بدون بزر 

راستی دموکراتیک به توان آن را با یک صلح بهنمی
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شود، یادآور می کراوس طور کههمان ۴۹«.پایان رساند

ی روسیه را در های جامعهلْ تناقضاین تحلی

شده از سوی های تحمیلچارچوبِ دگرگونی

دهد ـ برآمدن داری در مقیاس جهانی قرار میسرمایه

ها به داری انحصاری و رقابتِ بین آنهای سرمایهبلوک

ی زد که آمادههای بیناامپریالیستی دامن میجدال

 های جهانی بودند، و انقالببرافروختن جنگ

ی این سوسیالیستی یگانه پاسخ درخوِر و کوبنده

این امر پویایی قدرت شورایی در روسیه را  .اوضاع بود

چون سرآغاز فرآیند انقالب جهانی موجه هم

ساخت، که در متن آن یک انترناسیونال می

های کمونیستی جدید در تکاپوی پیوندزدن شورش

ی الزمه .ها بودهای ملی در مستعمرهکارگری با قیام

گیری این فرآیند، تعمیم الگوی بلشویکیِ حزب پی

 50.ساز بودانقالب

مشکل این است که معلوم شد صادرکردن این 

یابی نوآوری بسیار دشوارتر از شکل شورایی سازمان

ای گیری منطق مبارزات تودهاست، که کارگران در پی

طور خودانگیخته آن را دگربار کشف خود، بارها به

گر تالش های آغازین کمینترن، نمایانسال .نداکرده

ای در راستای انجام دقیق و سریع این امر قهرمانانه

نگاری خود در زندگی کلیف کهچناناما، هم .بود

زدن دهد، ثابت شد که گرهنیز نشان می لنین از

ی راهبرد بلشویکیْ جدید راستی در زمینهچه بهآن

های ملِی ویژگیی دهی برپایهبود، با سازمان

 .اندازه دشوار استهای سوسیالیستی متفاوتْ بیسنت

گزینِ آسانی برای روند طوالنی و دشواری هیچ جای

ها با گذر از نشیب وجود نداشت که طی آن بلشویک

ی سرکوب و ای، در هنگامهی تودهو فرازهای مبارزه

های کنش تبعید، خود را سامان بخشیدند؛ و سنت

ای جدی و اعتماد متقابل را پدید هجمعی، بحث

 به 1۹1۷مندی خود را در سال آوردند که ارزش

ها درست همین قدرت و اعتبار بلشویک .اثبات رساند

پس از انقالب خود مانعی بزر  بر سر راه یک 

ها به رو که آناز آن .المللی اصیل بودبستگی بینهم

های رهبری در سطح ملی گرایشی در درون هیأت

گیری خالقانه در جای تصمیمدادند که بهدان میمی

های مناسب با شرایط خود، باب استراتژی و تاکتیک

جای توجه به نظرهای از مسکو پیروی کنند؛ و به

 .ی دستورالعمل بنگرندها به دیدهها، به آنبلشویک

« کردنبلشویکی»گیری از راه سیاستِ این جهت

ی ی دههیمهدر ن زینوویف ریاست کمینترن به

تر به سرسپردگی نهادینه شد و سپس 1۹۲0

های کمونیستِ کشورهای دیگر از ی حزبیافتهنظام
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 استالین ی عصرهای سیاست خارجی روسیهالزام

 .تبدیل شد

سوی غرب سبب شد تا ناکامی انقالب در گسترش به

گیری شکلی ناموزون و مرکب، که بهروند توسعه

انجامیده  1۹1۷و  1۹05های شرایط انقالبی در سال

 .سود ضدانقالب چرخش کندبود، در جهت عکس و به

آمِد منطق شدن شتابان روسیه، پیضرورت صنعتی

 تروتسکی رقابت بینادولتی بود، که در کانون تحلیل

تحمیل  .ی روسیه قرار داشتهای توسعهاز ویژگی

ی این ضرورت، تباهی دستاوردهای انقالب دوباره

خود اندازه خاصی بهاین امر شکل بی .رقم زداکتبر را 

ها ی سردرگمی دو نسل از چپکه مایهگرفت، چنان

چه رخ داد نه سقوط آشکار دولت شورایی، بل آن .شد

ی ی رژیم بلشویکی بود که از اوایل دههاستحاله

اش میانِ یک دیکتاتوری حزبی بود، که رهبران 1۹۲0

ی کارگران با یک سرسپردگی ذهنی به قدرت طبقات

عنوان مدیران یک دولتِ رویارو شان بهموقعیت عینی

تر غربی رفتههای بزر  امپریالیستیِ پیشبا قدرت

گویانه پیش مارکس گونه کههمان .گرفتار آمده بودند

 .هستی اجتماعی بر آگاهی پیروز شد :گفته بود

و  1۹۲0ی کردن اجباری روسیه در اواخر دههصنعتی

، کارگران و دهقانان را تابع 1۹30ی اوایل دهه

های انباشت سرمایه کرد و روسیه را به یک اولویت

خود، و درگیر در روند قدرت امپریالیستی متکی به

های ژئوپلیتیکی در زیر پرچم جهانی اقتصاد و رقابت

 .تبدیل کرد« ساختمان سوسیالیسم»

ی گرانهدر تاریخ خردمندانه و پژوهش اسمیت استیو

کند که این از دوران انقالب روسیه، اظهار میخود 

ی دهد که پروژهآمد انقالب روسیه نشان میپی

، ژورس ژان او هشدارهای .ها اشتباه بودبلشویک

را علیه  کائوتسکی رهبر سوسیالیست فرانسوی، و

تواند از جنگ این انتظار که انقالب سوسیالیستی می

 :افزایدمی ی تأیید نقل کرده وبرخیزد، به نشانه

داریِ رو به ها تردید نداشتند که نظام سرمایهبلشویک

 پس سال صد …زود سقوط کندتواند به زودیزوال می

 بحران سبببه روسیه انقالب که است روشن …آن از

 بیستم قرن سرتاسر …نیامد پدید داریسرمایه نهاییِ

داری ی سرمایهتردهگس نوآوری و پویاییِ گرنمایان

 تمرکز شاهد که،ایهنگامه در درست …ستبوده ا

 هایشکل برآمدن و محدود هایدست در ثروت عظیم

 51.ایمبوده خودبیگانگی جدید

ی دیگری رسد که این استدالل به ایدهنظر میبه

که خودِ جنگ متکی است، بدین معنی کائوتسکی از
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داری نبود و ی سرمایهآمد توسعهجهانی اول پی

آمیزی به نحو صلحتوانست بهعه میفرآیند این توس

ی جهانی تحول پارچهیک« امپریالیسم-اولترا»یک 

معنای نادیده گرفتن این واقعیت است اینْ به 5۲.یابد

داری های پس از انقالب اکتبر، سرمایهکه در سال

بدترین بحران در تاریخ خود را تا به امروز تجربه 

 لیونل .۹1۹۲-3۹های بحران بزر  سال :کرده است

نوشت،  1۹3۴، اقتصاددان لیبرال، در سال روبینز

طور تنگاتنگی با به 1۹1۴کامالً روشن است که سال 

ما نه در چهارمین، بل » :مرتبط است 1۹۲۹سال 

 53«.کنیمنوزدهمین سال از بحران جهانی زندگی می

گرترْ داری از طریق یک جنگ جهانی ویرانو سرمایه

طی آن با هولوکاستْ بشریت  از این بحران جَست، که

، که لنین بندیشرط .را به حَضیض ذلت فرونشاند

تواند غول امپریالیسم را به انقالب سوسیالیستی می

توانست از این جنون شد میزانو درآورد، اگر پیروز می

او به نقل این حکمت آلمانی  .گیری کندبربریت پیش

شِت ناْک به از دهپایان دهشت» :عالقه داشت که

 «پایان استبی

(Besser ein Ende mit Schmerzen als 

Schmerzen ohne Ende.) 

های بدیلی خود مایل است که چنین تاریخ اسمیت

طور جدی مورد توجه قرار دهد و انتقاد زیر را به

 :ی جالبی استحاوی نکته لنین به

جا که، او میراثی از ساختار قدرت بهتر از همه آنمهم

تکی بر رهبری فردی بود؛ و این امر تصورها نهاد که م

ساخت که بسیار فراتر از هایی از رهبر برمیو ظرفیت

آمد پی .رفتیک نظام حکومتی دموکراتیک می

منطقی این مسأله ـ گرچه غالبا از سوی کسانی که 

خوانند، ی لنینیسم میسره ادامهاستالینیسم را یک

 شود ـ این است کهنادیده انگاشته می

دبیر کل ]حزب[ شده  تروتسکی یا بوخارین اگر

نمود؛ هرچند بودند، عصر وحشت استالینیسم رخ نمی

المللی، فضای ماندگی اقتصادی و انزوای بینواپس

 5۴.ساختها را محدود میتنفس آن

حتا فراتر از این ممکن بود اتفاق افتد، هرآینه انقالب 

نوردد؛  شد مرزهای امپراتوری روسیه را درقادر می

ویژه اگر انقالب آلمان به فراسوی مرزهای سرنگونی به

قیصر و برپایی یک جمهوری دموکراتیک گسترش 

، شاهد 1۹1۸-۲3ی آلمان در دوره .یافته بود

های نیروهایی نشینیها و عقبرویای از پیشسلسله

بود که برای انقالبی از نوع اکتبر در آلمان 
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اما  .کست انجامیدندجنگیدند، و در نهایت به شمی

اگر رویکرد جبرباورانه به تاریخ را نپذیریم و بخواهیم 

های بدیل برای رژیم بلشویکی را در نظر سناریو

لحاظ منطقی هیچ دلیلی در دست نیست آوریم، به

روی انقالبی در خارج از روسیه را که امکان یک پیش

 گاهامری که اگر اتفاق افتاده بود، آن .مردود بدانیم

دست از  55.بودتاریخ قرن بیستم بسیار متفاوت می

توانست داری مصرفی، میهای سرمایهنهادنِ لذت

بهای اندکی باشد برای اجتناب از آشویتس و 

راستی ی بهافکندن یک جامعههیروشیما، و آغاز به پی

 .کمونیستی

  

 یریگجهینت

این ما را به جایی  .اما، دریغا که انقالب شکست خورد

 :، وارد آن شدیمسعیدبن دانیل راه بابرد که، هممی

که، اتحاد نخست آن« .ی بزر پایان یک چرخه»

شوروی سرانجام قربانی همان منطق رقابت اقتصادی 

اما تا  .و ژئوپلیتیکی شد که خود از آن شکل گرفت

گذاری ایدئولوژیک بسیاری از سبب سرمایهای بهاندازه

دان استالینیسم ـ روی ها ـ حتا از میان منتقچپ

ی نوعی بدیل در مقابل مثابهاتحاد شوروی به

افتاده، وکوله و از ریختداری، ولو کجسرمایه

ی یورش نولیبرالیسم دامنه 1۹۸۹-۹1های انقالب

اکنون اما  .جهانی را بیش از حد گسترده ساخت

وپا داری نولیبرال خود در بحران عمیقی دستسرمایه

-۸های علت ورشکستگی سالبهزند؛ نه فقط می

زاری خاطر بیچنین بهآمدهایش، بل همو پی ۲00۷

این امر  .ی حاکمهای طبقهو سرکشی علیه حزب

کند تا باردیگر تأکید شود ی مناسبی فراهم میزمینه

ی حاضر دارای چنان در لحظهکه انقالب اکتبر هم

 .اهمیت است

ترین شوک ینی سهمگرو که نشانهاین نه صرفاً از آن

داری سیاسی است که تاکنون به نظام سرمایه

ی بلشویسم تر، کل تجربهطور مشخصواردشده؛ بل به

ی مرجعِ بنیادی برای کسانی چون نقطهباید هممی

اند تا سنت انقالبی ماندگار بماند، که برآن

این به معنی نوعی  .مارکسیستی را تداوم بخشند

ویژه در خود به لنین هالگوبرداری مکانیکی نیست، ک

ی چهارم انترناسیونال کمونیستی در سال کنگره

، مدافع تروتسکی .داداش هشدار میدر باره 1۹۲۲

دادن همیشه اصرار داشت که ادامه« های اکتبردرس»

یک سنْت همواره داللت بر فرآیند گزینشِ آن چیزی 

 .از گذشته را دارد که هنوز قابل استفاده است
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، 1۹1۷ی ی انقالبی بزر  ـ نه فقط روسیههاتجربه

ـ  1۹1۸-۲0و ایتالیای  1۹1۸-۲3چنین آلمان هم

چون جانبه، نه همی انتقادی همهنیازمندِ یک مطالعه

های واقعیِ فعالیتی مهجور، بل در راستای تعیین علت

های آن دوران هستند؛ تا از این ها و ناکامیپیروزی

توانند در انقالبیان میگذر بیاموزانند که چگونه ره

 .شرایط حاضر بهتر عمل کنند

ی ناموزون و مرکب کرد توسعهدر مورد روسیه، عمل

آمیزی در متن جنگ جهانی امپریالیستیْ امکان هم

ویژه از گرایش فراگیر های عام و خاص، بهجنبه

ای کارگران برای ایجاد قدرت دوگانه و مبارزات توده

انقالبی را پدید آورد،  باشندگیِ خاصی از یک حزب

که توانایی حداکثر استفاده از چنین موقعیتی را 

گراییِ آیا تکرار چنین تالقی و هم .داشته باشد

بندی سیاست پذیر است؟ شرطنظیری امکانبی

پذیر انقالبی مارکسیستی این است که آری، امکان

دهی مردمی و یک پیوستن خودسازمانهمبه .است

های شک در شرایط و شکلای، بیهحزب انقالبی تود

اما، هرقدر  .خواهد بود 1۹1۷بسیار متفاوت از روسیه 

های نو بارآمده از تجربههای بهکه ممکن است پیروزی

هیچ  1۹1۷اکتبر  ۲5درخشان باشند، از درخشش 

ی کارگر روسیه نشان که طبقهکاهند؛ هنگامینمی

رهم توان سرمایه را دگونه ـ میداد که ـ و چه

 .شکست

، استاد مطالعات اروپایی در کالینیکوس الکس* 

 اینترنشنال یکینگز کالج لندن، و سردبیر نشریه

 .است سوشیالیزم

 ۲01۷ی اکتبر این مقاله در شماره** 

 :منتشر شده است سوشیالیزم اینترنشنال ینشریه

http://isj.org.uk/the-orphaned-revolution/ 

 

 هاادداشتی

 .های داخل قالب از مترجم استعبارت *

های گرداگرد در باب واقعیتِ خیزش عید پاک و ریاکاری .1

 .۲01۶الن،  :آن، نگاه کنید به

، 1۹1۷، همانند انقالب اکتبر 1۶۴0ی انقالب انگلیس در دهه

انکار شده است و، تا حد زیادی از سوی نخبگان سیاسی 

در میان مورخان « تجدیدنظرطلبی»برکتِ پیروزی به

مدارانه ای مذهبی و قانونچون ستیزهغلط همدانشگاهی، به

، ۲00۷هینس و ولفریز )ویراستاران(،  .تصویر شده است

های بزر  را مورد نقد نگاری انقالبی تاریخسرکوب گسترده

 .اندقرار داده

ن کار، جیمز ایدن، جان رُز و کامیلیا از جوزف چونارا، کوی

نویس نوشتار ی پیشخاطر اظهارنظرشان در بارهرویال به

 .گزارمحاضر بسیار سپاس

http://isj.org.uk/the-orphaned-revolution/
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، زنان شاغل در 1917در روز جهانی زنِ سال 

ی وایبورگ پتروگراد به ی نساجیِ منطقههاکارخانه

ها را رها کردند تا در اعتصاب دست زدند و کارخانه

ی دیگر ای به کارخانهاجتماعات صدنفری از کارخانه

یگر را به اعتصاب و رویارویی بروند و کارگران د

 .قهرآمیز با پلیس و ارتش فراخوانند

ی مهارت ناکافی، دریافتی پایین و در نتیجه

دوازده الی سیزده ساعت کار روزانه در شرایطی کامالً 

غیربهداشتی، زنان خواهان اتحاد و اقدام عملی از 

سوی مردان شدند، مخصوصاً آن قشری که در 

هندسی مهارت عمل داشتند و کارخانجات فلزات و م

از باالترین سطح آگاهی سیاسی و قدرت اجتماعی در 

زنان  .میان دیگر اقشار کارگریِ شهر برخوردار بودند

های برفی به سمت با پرتاِب چوب، سنگ و گلوله

های های کارخانه راه خود را به درون محیطپنجره

کردند و شعار پایان یافتن جنگ سر کاری باز می

های شان از جبههدادند و خواستار بازگشت مردانمی

 .نبرد بودند

با استناد به کثیری از معاصران و 

نگاران، شورش این زنان برای نان که با استفاده تاریخ

های ی کاری و روشجامانده از سابقهاز احترام به

یابی به مطالباتی اعتراض برای دست« بدویِ»

عمل در آن نه از روی کامال ًاقتصادی صورت گرفته و 

آمادگی تئوریک یلکه از سر احساس بوده، ناخواسته 

طوفانی به راه انداخت که موجب براندازی حاکمیت 

های عظیم که در پسِ گردانتزارها شد؛ پیش از آن

 .کارگران مرد و احزاب مطلقاً مردانه ناپدید شود

اما از همان آغازِ اعتصابات ماه فوریه، در 

آمده شعارهای سیاسی در مخالفت با اعتراضات پیش

های باکی، عزم و روشبی .شدجنگ هم شنیده می

ها با وضوح مشخص ساخته بود که آنزنان به

شان که همان اتحاد کارگران و های مشکالتریشه

کردن سربازان از حفاظت از حاکمیت تزاری و منصرف

بعدها تروتسکی  .اندها بود، واقفحمایت شورش

 :نوشت

 و کارگران میان یرابطه یدرباره نانز

 جسارت با هاآن .کردند ایفا خوبی نقش سربازان

 نظامیان صف سمت به مردان به نسبت تریبیش

 و کردند می غصب را هاتفنگ و رفتندمی

 فرمان بگویم است بهتر یا کردندمی درخواست

 ما با نهاده زمین بر را خود هاینیزه» :دادندمی

 و آمدندمی هیجان به سربازان «شوید متحد

 ردوبدل مضطرب هاینگاه و شدندمی شرمسار

 را اشتصمیم اول کسی بودند؛ دودل و کردندمی



 

 

 
 

 بر که جمعیتی هایشانه باالی نیزه و گرفت، می

 .آمددرمی اهتزاز به شدمی افزوده مدام تشنفرا

وسوم فوریه، سربازان در ساعات پایانی بیست

آهن به زنان مسئول ترامواها اهیگان حفاظت از ر

عنوان پیوستند و ترامواها هم واژگون شدند تا به

 .سنگری در برابر پلیس مورد استفاده قرار گیرد

شدن بار ی سنگینشدن سربازان صرفاً نتیجهمتقاعد

هنگامیِ مسرِی ی سپاهیان یا نابهجنگ بر شانه

زنان صنعت نساجی با نفرات  .اعتراضات نبود

 1914ری از سربازان دهقانِ پتروگراد در سال پرشما

ها و زنان در مردان در سربازخانه .در ارتباط بودند

ها که از مناطق مشابهی به شهر آمده بودند با کارخانه

و روابطی را شکل داده بودند وگو پرداخته هم به گفت

ی سرباز و کارگر محو شد و در نتیجه[ فاصلهکه ]

 .حمایت تسلیحاتی پی بردندزنان کارگر به ضرورت 

زنان کارگر در خط مقدم انقالب فوریه بودند، 

این زنان  .انقالبی که به سقوط تزاریسم منجر شد

رغم تعلل و ی این ویرانی نبودند اما ـ به«جرقه»شاید 

ی مردان کارگر و انقالبیون ـ در نقش سستیِ اولیه

 .ی پیشرَوی آن عمل کردندنیروی محرکه

« خودجوش»فوریه اصطالحاً با لفظ  از انقالب

کنند که از جهاتی لفظ درستی است چراکه با یاد می

دادن آن ریزی قبلی صورت نگرفت و عامل رخبرنامه

اما خودجوش به معنای فقدانِ  .هم انقالبیون نبودند

ی زنانی که به تجربه .آگاهیِ سیاسی نیست

 های پتروگراد یورش بردند، چه درجایگاهکارخانه

کارگر و چه سرپرست خانواری که مجبور بودند برای 

ها در صف شان ساعتسیرکردن شکم خانواده

« اقتصادی»بایستند، به فروریختنِ مرزِ بین مطالبات 

بخشیِ به برای نان و مطالبات سیاسی برای پایان

ضمناً آن شرایط مادی که عامل  .جنگ منجر شد

که واقعاً به شد نیز به جایی گرسنگی و فقر تلقی می

آن تعلق داشت هدایت شد، یعنی همان جنگ و 

 .مدارانی که آتش آن را برافروخته بودندسیاست

چنین مطالباتی هم بدون مواجهه با تغییرات سیاسی 

 .پذیر نبودوسیع امکان

بلشویک هم در مرکزیت  زنان عالوه،به

ها تالش مستمر به اعتصابات بودند؛ افرادی که سال

دهی ودند تا زنان فاقد مهارت را سازمانخرج داده ب

شان حزبیکنند؛ یعنی دقیقاً برخالف عقاید مردان هم

دهی چنین زنانی در بهترین که معتقد بودند سازمان

حالت موجب دورماندن از جنگ علیه تزاریسم و در 

بدترین حالت بازی در زمین زنان فمینیست طبقات 

د طبقاتی خود دور باالیی خواهد بود که زنان را از نبر

 .کنندمی



 

 

های انقالبی مردان زیادی طی جنبش

خواندند و اعتقاد اعتراضات روز جهانی زن را نابالغ می

ی داشتند که تا زمانی که کارگران ماهر آماده

اما  .گیری شوند باید زنان کارگر را محدود کردتصمیم

این زنان اقلیت حاضر در حزب بودند که خواستار 

ی وایبورگ برای زنان کارگر به منطقهنشستی در 

منظور تبادل نظر پیرامون جنگ و تـورم و زنان 

کنشگری که خواهان تظاهرات ضدجنگ برای روز 

یکی از همین  .جهانی زن بودند، شدند

نام داشت که بلشویک  دِویـاتکینا آناستازیا زنان

ای بود و کارگر کارخانه و بعد از انقالب فوریه اتحادیه

 .زنانِ سربازان تأسیس کردبرای 

هایی انقالبی پس از ماه فوریه، سوای نام

و  اینادژدا کروپسکا ،یالکساندرا کولونتا چون

دلیل زندگی تر بهها هم بیشکه آن ،آرماند نـِسایا

شان در نقش همسر و معشوق شناخته شخصی

شان، شدند نـه فعالیت عملی و همکاری تئوریکمی

های مربوط به پیشرویِ انقالب زنان از اکثریت حوزه

 .محو شدند 1917در بستر 

های اجرایی که از زنان اغلب در آن حوزه

تعداد  .خاکستر تزاریسم پدید آمده بود غایب بودند

ی های روستایی در نقش نمایندهاندکی در هیأت

 .مجلس مؤسسان یا افسر شوروی حضور داشتند

سلط مردان ای در تهای کارخانهانتخابات در کمیته

بود و حتی در صنایعی که اکثریت کارکنان آن زن 

دالیل آن هم دوگانه و  .بودند هم نیابت با مردان بود

ها هنوز درگیرِ سیرکردن شکم زن .مرتبط بود

هاشان در شرایط محدود بودند و از فقدان خانواده

بردند و ضمناً زمان نفس رنج میتحصیل و اعتمادبه

کردن خود و نیلِ به سطوح کافی هم برای درگیر

وضعیتی که زنان  .باالی فعالیت سیاسی نداشتند

ها تحمل کرده بودند و کارگر در روسیه طی قرن

ها برای شان، تواناییِ آنحقیقتِ مادیِ سرکوب

ی آگاهیِ سیاسِی منازعههمراهی با رشدِ غیرقابل

 .کردمنتج از اشتغال سیاسی را مشروط و محدود می

 

ای متشکل از جامعه 1917یش از روسیه پ

ی مطلِق تزاری از جانب کلیسا اتوریته .دهقانان بود

شد و در بنیاد خانواده انعکاس تقدیس و تحکیم می

 اینسّا آرماند
 



 

 

 
 

ازدواج و طالق تحت فرامین مذهبی بود،  .یافتمی

عنوان مایملک و بردار و بهزنان قانوناً مطیع و فرمان

های رایج المثلضرب .شدندتر از انسان تلقی میپست

 دیدم را نفر دو کردم فکر» روسی شامل عباراتی چون

 .شدمی «همسرش و بود مرد یک فقط اما

ها انتظار مرد قدرت بالمنازع خانه بود و از زن

ای که از پدر به همسر ارث رفت در شرایط ظالمانهمی

ی خشونتِ قانونی بود انفعال رسید و اغلب نتیجهمی

دهقان و کارگر با تنبیه و کار  زنان .را برگزینند

زمان پرزحمت در زمین و کارخانه مواجه بودند و هم

داری و وظایفِ خانگی نیز بر بارِ سنگینِ بچه

ای که زایمان سخت هم در زمانهشان بود، آندوش

گیری از حاملگی های پیشبود و خطرناک، روش

شدت وجود نداشت و آمار مرگ و میرِ اطفال هم به

 .بودباال 

 1917آفرینیِ سیاسی زنان در سال اما نقش

روسیه یک تناقض بود؛  .از ناکجا سربرنیاورده بود

رغم فقـر فراگیر و سرکوب و استبدادی که به

های پیش گیر مردم بود، اقتصاد آن طی دههگریبان

های کارخانه .توجهی یافته بودی قابلتوسعه 1905از 

و پارچه مشغول  مدرن و عظیمی که به تولید سالح

الرشد آهنی که موجب اتصال شهرهای سریعبودند، راه

گذاری و مهارتی که از اروپا سرازیر شد و سرمایهمی

شده بود و به افزایش چشمگیر تولید نفت و آهن 

 .منجر شده بود

این تغییرات اقتصادی چشمگیر به تغییرات 

های پیش از جنگ جهانی اجتماعی عمیقی در سال

از جمله افزایش در تعدادِ زنان دهقانی  .ر شداول منج

هم به اجبار های شهری روانه شدند، آنکه به کارخانه

شان از فقـر و ترغیب کارفرمایانی که استفاده

تر مکانیزاسیون ختمِ به تولید مشاغلِ فاقدِمهارتِ بیش

دردسر به رشد شان بر کارگران سازگار و بیو ترجیح

ها، شوییشاغل در رختعظیمی در تعداد زنان 

صنعت ابریشم، کتان، پشم، سرامیک و تولید کاغذ 

 .منجر شده بود

زنان در اعتصابات کارخانجات نساجی سال 

که در مخالفت با قانونِ خدمت اجباریِ پیش  1896

از جنگ ژاپن و روسیه شکل گرفته بود، شرکت 

 1905سازی در انقالب جستند و حضور سرنوشت

قالبی که طی آن زنان ناآزموده در داشتند؛ همان ان

صنایع نساجی، تنباکو و شکر همگام با کارگران بومی 

ای متعلقِ به ها بر ایجادِ اتحادیهخانهشویو رخت

عنوان بخشی از یک شورشِ بزرگ اهتمام خودشان به

 .ورزیدند

جنگ جهانی اول تأثیری قاطع در رشدِ وزنِ  

وجب جنگ م .اقتصادی و سیاسیِ زنان داشت



 

 

غیبتِ مردها و  .ها و زندگی زنان شدفروپاشیِ خانواده

ناچار به این منجر شد که شان بهزخمی و کشته شدن

ها کار کنند و سرپرستی تنهایی در زمینزنان به

دار شده و وارد نیروهای کار شهری خانواده را عهده

درصد نیروی کار را در  6/26زنان چیزی حدود  .شوند

به  1917دادند که این رقم تا می تشکیل 1914سال 

حتی در  .درصد )تقریباً نصف( رسیده بود 4/43

های واجدِ نیروی کارِ ماهر حضور زنان رشد حوزه

زنان تنها سه درصد از  1914در سال  .بسیار داشت

دادند اما تا سال کارگران صنعت فلز را شکل می

 .درصد افزایش یافته بود 18این رقم به  1917

 

ی منتج الب فوریه و وضعیتِ قدرت دوگانهانق

از آن به ختمِ اعتراضات زنان منجر نـشد بلکه این 

اعتراضات به بخشی از فرآیندی تبدیل شد که شاهِد 

یافتنِ حمایتِ کارگران از حاکمیت به شوراها و جریان

درون شوراها، و از رهبریِ انقالبی و معتدل و 

هبریِ ها به رمنشویک-سوسیالیستِ سوسیال

 .ها در ماه سپتامبر بودبلشویک

زنان و مردان کارگر که انتظار داشتند با 

شان بهبود یابد، به سبب سقوط تزار وضعیت معیشت

این که دولت }موقت{ و رهبران شوراها به دنبال 

تا ماه مـه،  .استمرار جنگ بودند، ناراضی بودند

اعتراضات ضدجنگ به فروپاشیِ اولین دولت موقت 

شده بود و رهبران منشویک شوروی نیز  منجر

ها وارد ائتالف چنان مشتاق به جنگ، با لیبرالهم

تری به سرخوردگیِ کارگران به اعتصابات بیش .شدند

هزار زن شاغل در حدود چهل .رهبری زنان ختم شد

ای به رهبریِ یک ها که عضو اتحادیهخانهشویرخت

ند برای بود گونچارِسکایا سوفیـا بلشویک بنامِ 

تر، هشت ساعت کار روزانه و بهبود حقوق بیش

شرایط کار که شامل بهداشت محیط کار و مرخصی 

شان زایمان )در میان زنان کارگر رایج بود که حاملگی

را تا زمان زایمان بر کف کارخانه پنهان کنند( و 

 .بخشی به آزار جنسی، دست به شورش زدندخاتمه

 آنـا و درمید مک جـین ننگارانی چوطور که تاریخآن

 :نویسندمی هیالیـِر

 کنشگر زنان دیگر همراه به گنچارسکایا

 به ایخانهشویرخت از اتحادیه

 نادژدا کروپسکایا

 



 

 

 
 

 را زنان تا رفت می دیگر یخانهشویرخت

 هاسطل هاآن .بپیوندند اعتصاب به سازد متقاعد

 هااجاق روی بر و کردندمی سرد آب از پر را

 صاحب ها،خانهشویختر از یکی در .ریختندمی

 اما شودمی ورحمله گنچارسکایا به دیلم با ملک

 نجاتش سر پشت از مالک گرفتن با هازن

 .دهندمی

در ماه اوت که با تالش ژنرال کورنیلوف برای 

نابودی انقالب همراه بود، زنان با ایجادِ سنگر و فراهم 

ی دفاع از پتروگراد ساختنِ تمهیدات پزشکی آماده

در اکتبر، زنانِ حزب بلشویک در فراهم  .شدند

ساز با های پزشکی و مذاکرات سرنوشتساختن کمک

ساکنان محلی دخیل بودند و برخی هم که عضو گارد 

ها در سرخ بودند مسئولیت هماهنگ کردن خیزش

 درمیـد مک .دار شدندنقاط مختلف پتروگراد را عهده

های زنان گونه پیرامون دیگر فعالیتاین هیالیـِر و

 :نویسندبلشویک در ماه اکتبر می

 موقت دولت ژوییه روزهای از پس وقتی 

 .ای .اِی خانم بود، کارگران سالحخلع دنبالبه

 هایسالح و تپانچه 42 هاواگن مسئول رودیونوا،

 ماه در .بود کرده مخفی خود انبار در را دیگر

 دو خروج از اطمینان کسب مسئولیت او اکتبر،

 کاخ به حمله منظور به انبار از لسلمس واگن

 که شدمی مطمئن بایستمی او .بود زمستانی

 خدمات بخش اکتبر 26 و 25 روزهای طی

 در طورهمین و است کار به مشغول آهنراه

 چک را سرخ گارد هایپست شهر سرتاسر

 .رساندمی یاری قدرت تصرف به و کردمی

شکاف میان زنان کارگری که جنگ را عاملِ 

شان با طلبیدانستند و فریاد صلحهاشان میمصیبت

هایی که شد و فمینیستگذشت زمان بلندتر می

کردند با پیشرفت ها حمایت میریزیکماکان از خون

های برای اکثریت فمینیست .انقالب تشدید شد

طبقات باال که حامی برابری در قانون و حق تحصیل 

ین اهداف از و اصالحات اجتماعی بودند، نیلِ به ا

های طریق اعالمِ وفاداری به حاکمیت جدید و تالش

پرستی خود بخشی از جنگی آن بود تا با اثبات میهن

 .راهِ کسبِ پست و مقام را طی کرده باشند

انقالب فوریه به احیایِ کارزارهای فمینیستی 

برای کسب حق رأی انجامید و وقتی این مهم در ماه 

روانه ائز اهمیت و پیشژوئیه به ثمر نشست قدمی ح

اما برای اکثریت زنان حق رأی تغییر  .تلقی شد

شان ایجاد نکرد؛ زنانی که هنوز ملموسی در معیشت

های بردند و ساعتاز کمبودهای زیادی رنج می

پرشماری به کار مشغول بودند و برای حفظ 



 

 

در سال  کولونتای .جنگیدندشان سخت میخانواده

 :نویسدمی 1908

 مطالبات هافمینیست مطالبات هم ازهاند هر

 غافل حقیقت این از نباید هرگز باشد، بوده رادیکالی

 قادر شانطبقاتی جایگاه دلیلبه هافمینیست که شد

 اقتصاد در بنیادین تغییرات ایجادِ برای نـیستند

 همان بجنگند؛ جامعه اجتماعی ساختار و معاصر

 .ماندیم ناقص زنان رهایی آن بدون که تغییراتی

اتفاق زنان کارگر و دهقان، بهبرای قریب

ای انتزاعی نبود بلکه ی سرکوب و برابری مسألهمسأله

را به شکلی ملموس و عینی طی نبرد برای بهبود  آن

شان حس معیشت و خود و همسران و فرزندان

آنانی که آشکارا سیاسی شده بودند و  .کردندمی

ود، که اغلب از اعضای شان فزونی یافته بنفساعتمادبه

ی شدند، در نتیجهحزب بلشویک هم محسوب می

هایی که بر محور مخالفت شان )فعالیتفعالیت جمعی

چرخید( علیه با گرسنگی، جنگ و مالکیت زمین می

مداران در این نبرد حضور جنگ و سیاست

 :نویسدمی سرویس رابرت .یافتند

 یبرنامه که شدمی اثبات مداوم طوربه

 کارگر، هایتوده برای بلشویک حزب یاسیس

 هایشورش عامل که دهقانانی و سربازان

 )یعنی بودند اقتصادی فروپاشی و اجتماعی

 خود حد باالترین به پاییز اواخر در که چهآن

 همین به اما .دارد تریبیش جدابیت بود( رسیده

 .نرسد ثمر به اکتبر انقالب بود ممکن خاطر

ن و زنانِ سربازانِ مرد زنان کارگر، دهقانا

وکمال درک شان این را تمامدرست همچون همسران

های کارگر فاقدِمهارت در بدون حمایِت توده .کردند

شان هم زن بودند، قیام اکتبر پتروگراد، که اکثریت

 .رسیدهرگز به سرانجام نمی

ها حمایتی کورکورانه حمایت از بلشویک

افزایش »ی زادهی تروتسکی، نـبود بلکه، به گفته

ها کارگر میان میلیون« ی آگاهیآور و محتاطانهرنج

هایی که تا ماه اکتبر هر توده .اعم از زن و مرد بود

دولت موقت و  .گونه مصیبتی بر سرشان آوار شده بود

ای جز ها خیانت کرده بودند، تظاهرات نتیجهمنشویک

 سرکوب و ناامیدی از نیِل به زندگی بهتر به ارمغان

چیز را روشن نیاورده بود و کودتای کورنیلوف هم همه

یک کارگر  .روی یا نـابودییا پیش :ساخته بود

ها بلشویک» :کندگونه توصیف میوضعیت را این

گفتند این ما نیستیم که متقاعدتان همیشه می

کنیم بلکه خود زندگی ]حقانیت[ ما را اثبات می

پیروزی  ها بهو امروز هم بلشویک .خواهد کرد

هاشان را رسیدند زیرا که زندگی درستِی تاکتیک

 «.ثابت کرد



 

 

 
 

قدر که ی زنان را همانها مسألهبلشویک

اهمیت داشت جدی انگاشتند و این به اعتبار 

گونه هرچند با عینک امروز شاید این .ها افزودبلشویک

شدند اما شدت نادیده گرفته میجلوه کند که زنان به

دهی و بهبود ای برای سازمانهای مجدانهتالش

این حقیقت که  .وضعیت زنان کارگر صورت پذیرفت

تر از دیگر احزاب سوسیالیست برای ها بیشبلشویک

تر ی تعهد بیشاند ضرورتاً نتیجهزنان قدم برداشته

 .ها به حقوق زنان نبودبلشویک

ها هردو بر ضرورت ها و منشویکبلشویک

ی کارگر از طبقه عنوان بخشیفعالیت زنان به

ها توانستند نبرد برای نظر داشتند اما بلشویکاتفاق

برابری میان زن و مرد را در استراتژی مبتنی بر 

فعالیت طبقاتی علیه حکومت و جنگ درآمیزند، 

ی جنگ بودند و که احزاب دیگر درگیر ادامهدرحالی

با مرفهان و کارفرمایان سروکار داشتند و تنها کاری 

ی گزارش از اعتصابات آمد تهیهشان برمیستکه از د

ی حقوق سیاسی بود و هیچ زنان و صحبت درباره

راهکار عینی و ملموسی برای فشارهای مادیِ 

 .گیرِ زندگی زنان نـداشتندگریبان

مرور نقش خود را در ها بهبلشویک

تر ساختند؛ دهی و سیاسی سازِی زنان پررنگسازمان

های ماه فوریه ناآرامی چه ازدلیل آننخست به

 .خاطر سماجت زنان حزبآموخته بودند و دوم به

زنانِ راهبرِ بلشویک از 

 کُنکوردیا ،آرماند ،کروپسکایا ،کولونـتای جمله

ها بر این نظر مدت اِسلوتسکیا وِرا و سامویُلوا

دهیِ زنان بودند که حزب ملزم است برای سازمان

های ن به تالششای تحصیالت سیاسیکارگر و توسعه

جنگیدند تا رفقای ها میآن .جدی دست بزند

مردشان را متقاعد سازند زنانِ کارگرِ فاقدمهارت 

کار و منفعل، محافظه»اهمیتی کلیدی دارند و مانعی 

ی در روزنامه .بر سر راه انقالب نـیستند« ماندهواپس

زن کارگر( که ابتدا Rabotnitsa ) حزب بلشویک

دوباره  1917رسید و سپس در مه به چاپ  1914در 

ی اهمیِت وجود مهدکودک منتشر شد مقاالتی درباره

برای زنان شاغل، پرستاری و قانونِ سالمتِ محیط کار 

ی برابری برای زنان نوشته شد و نیازِ به پذیرشِ مقوله

از جانب تمامی کارگران مورد تأیید « مسایل زنان»و 

 .قرار گرفت

فوریه و اهمیت  نقش زنان کارگر در ماه

ی کارگر مثابه بخشی از طبقهشان بههمیشگی

پتروگراد نگرش کثیری از مردان بلشویک را که گمان 

کردند تمرکز بر مسائل زنان بستری برای می

کند و انقالب تنها به رهبریِ فمینیسم فراهم می



 

 

ترین مردان کارگر رقم خواهد ترین و کارآزمودهآگاه

ها بر چنان دشواریوجوداین، همبا .خورد، تغییر داد

وقتی که در ماه آوریل  .سر راه زنان وجود داشت

کولونـتای خواهان بخش مخصوص به زنان در حزب 

شد او را به انزوای شدیدی کشاندند، هرچند که 

حمایت لنیـن را همراه خود داشت؛ همان لنینی که 

اش چندان به مذاق رهبری بلشویک تزهای آوریل

ه بود و جالب این که کولونتای تنها خوش نـیامد

 .ی مرکزی بودحامیِ لنین در کمیته

 

وضوح مشخص های پس از آن بهاما در ماه

ی ی ادامهشد که هر دو مبحث، هم نظر لنین درباره

ی کولونتای گیری شوراها و ایدهانقالب برای قدرت

ی سیالیت انقالب ی اهمیت زنان کارگر، زاییدهدرباره

های دیگر روزنامه .شدروی آن میموجب پیش بود و

هم فراتر  Rabotnitsa حزب بلشویک حاال دیگر از

های رفته بودند و معتقد بودند که نگرش

کند گرایانه اتحادِ طبقاتی را دچار مخاطره میجنسیت

های و حزب هم در تالش بود تا زنان را به کمیته

را که زنان ای معرفی کند و این نگرش مردانه کارخانه

ها بر کرد به چالش بکشد و با آنرا تهدید تلقی می

ها جدل کند ـ مخصوصاً در صنایعی سر رأی به زن

عنوان همکار ها در اکثریت بودند ـ تا زنان را بهکه زن

 .ی احترام بدانندو رفیق شایسته

شش هفته پس از انقالب اکتبر، ثبت 

ه هر دو شهروندی جایگزین ازدواج شد و حق طالق ب

یک سال بعد این تغییرات به  .طرف ماجرا اهدا شد

قانون خانواده هم تسری پیدا کرد و زنان را با مردان 

کل کنترل مذهبی به .در برابر قانون برابر ساخت

 .شده برچیده شدها سرکوب نهادینهحذف شد و قرن

دلیل به هر دو طرف ازدواج داده شد و حق طالق بی

کدام ول خود دست یافتند و هیچها به حق کسب پزن

از طرفین در زندگی مشترک اختیاری بر اموال 

زادگی معنای خود را از مفهومِ حرام .دیگری نـداشت

دست داد و اگر زنی از پدرِ فرزندش اطمینان نـداشت 

مسئولیت فرزند به دوش تمامیِ شرکای جنسِی 

، روسیه اولین کشوری 1920در سال  .پیشین زن بود

 الکساندر کولونتای

 



 

 

 
 

شدنِ سقط جنین را مطرح ی قانونیه مسألهبود ک

 .ساخت

دست زنان آغاز شد انقالب به 1917در سال 

ی و شکل گرفت و طی یک سال در نتیجه

های زنان و تعهد سیاسی خیلی از مفاهیم فعالیت

کهنه در تعریفِ زنان از جمله، جنس دوم، مایملک، 

کار، فاقد عزت نفس و ضعیف مورد منفعل، محافظه

 .قرار گرفت و از گردونه حذف شد چالش

ی اما انقالب روسیه موجب حذف سلطه

باِر های فاجعهمردان یا رهایی زنان نـشد و محرومیت

های بعدی حاکمیت حاصل از جنگ داخلی و انحراف

 .شوروی رسیدن به مطالبات را ناممکن ساخت

های قدرت زنان اندکی در پست .نابرابری باقی ماند

های اجرایی حاضر اندکی در سازمان حضور یافتند و

های دلیل نامالیمات شدید بعد از اکتبر ایدهشدند و به

 .حذف نـبودآسانی قابلزده هم بهجنسیت

طی روزهای انقالب زنان حضوری برابر با 

مردان نداشتند و در سطوح باالی فرآیند سیاسی 

شان نـشد مشارکتی به اهمیتِ مشارکت مردان نصیب

ی زندگی خودشان انتظارات را به حدودهاما در م

طور آن .چالش کشیدند و مسیر انقالب را شکل دادند

 :نویسندمیهیالیـر و درمید مک که

 زن میان کار تقسیم که دارد حقیقت بله،

 زنان که گرفت نتیجه نباید اما ماند، باقی مرد و

 شکست مردان یسلطه کشیدنچالشبه در

 گونهچه هاآن که ریمبگی نظر در باید .خوردند

 این و کردند مبارزه خودشان سنتی محیط درون

 .داشت انقالب روند بر تأثیری چه مبارزه

ایفا  1917زنان نقشی اساسی در انقالب 

ساز شدند، آن هم نه کردند و دوشادوش مردان تاریخ

عنوان تماشاچیانی منفعل یا غیرسیاسی بلکه به

که حضورشان برای کنندگان شجاعی مثابه مشارکتبه

ای که دچارش بودند از یافتهنفیِ سرکوبِ سازمان

تماشای انقالب از  .اهمیت انکارناپذیری برخوردار بود

چه تر از بقایایِ آنچشم زنان ما را به خوانشی غنی

ی تاریخی برای سازترین لحظهکماکان دگرگون

 .های زنان باقی مانده است خواهد رساندزندگی
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 ینظام اقتصاد حی، در تشر1917سالگرد انقالب اکتبر  نیصدمکیاست که به مناسبت  یامقاله گریحاضر، د یمقاله
و استاد  ست،یو اقتصاددان مارکس پردازهینظر ن،یکتیت للیمقاله ه یسندهی. نومیکنیپس از انقالب منتشر م یشورو

 یجنوب یقایدر افر 1937که در سال  ن،یکتیاست. ت یستیمطالعات مارکس یدانشگاه گالسکو در رشته یبازنشسته
کرد و در دانشگاه مسکو در  یزندگ یها در اتحاد شوروسال یداشته است. و یپرفرازوفرود یآمده، زندگ ایدنبه

 .کردیم سیرفت و در دانشگاه گالسکو تدر ایتانیبعداً به بر یکرد. و لیدر مقطع دکترا تحصاقتصاد  یرشته
به مناسبات  نیکتینگاه متفاوت ت یمنتشر شد حاو «کیتیکر» یهیدر نشر 1973بار در  نیمقاله که نخست نیا

بعدها در کتاب  نیکتیت یمقالهنظام اشاره شده بود.  نیا یینها یزیمقاله به فرور نیاست. در ا یدر شورو یاقتصاد
کتاب صورت گرفته است. تنها  نیا یمتن آلمان یحاضر از رو ی( منتشر شده و ترجمه2007) ندنیمارسل فان درل

است که فروغ اسدپور آن را « ساعت بدون کوک»آرتور با عنوان  سیکر یکتاب، مقاله نیاز ا ماندهیباق یمقاله
( منتشر شده که در 1392)نشر پژواک، تهران،  «هیو سرما دیجد کیالکتید»در کتاب  ترشیترجمه کرده و پ

 .است زبانانیدسترس فارس
انجام گرفت. مستقل از  یحاکم بر اتحاد شورو یدر مورد نظام اقتصاد یاریبس یهااز انقالب اکتبر، پژوهش بعد

 رسد،یکه به نظر م کیهر« زاب برادراح»و  یو آلبان نیچ ،یو ارتدوکس احزاب حاکم بر شورو  یرسم یهادگاهید
نکوهش نظام  ایو  شیدر ستا ییهادگاهیکشور متبوع، د کیمنافع ژئوپلت یبه بعد، برمبنا 1950 یکم از دههدست

اقتصاددانان مستقل و  یاز سو یگسترده و ارزشمند یهاپژوهش دادند،یسابق اشاعه م یشورو یاقتصاد
و  سمیالیو تشابه آن با سوس زیسابق و وجوه تما ینظام حاکم بر شورودر شناخت  شیدگراند یهاستیمارکس
با  ییمجموعه مقاله با هدف آشنا نیا یفارس یچارچوب، انتشار ترجمه نیصورت گرفته است. در هم یدارهیسرما

 شرویو ناصر پترجمه  یبرا یانجام شده است. از کاووس بهزاد پردازانهیو نظرگروه از اقتصاددانان  نیا یهادگاهید
 .میمقاالت سپاسگزار نیا شیرایو یبرا
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 یطبقه تکوین در تالش برای معرفی کتاب

ارد پالمر تامپسون ی ادونوشته انگستان در کارگر

 :کوشم سه پرسش را پاسخ گویمدر این جلسه می

های فکری نقش یکم، کتاب تامپسون در چه حوزه

نگاری ی تاریخگذارانه داشته است؟ دوم، رابطهبنیان

ی اصلی کتاب تامپسون است با برخی که زمینه

ی اجتماعی چیست؟ و سوم، قلمروهای دیگرِ اندیشه

 مپسون چه اهمیتی دارد؟نگاری تانوع تاریخ

بندی این سه پرسش را با تکیه بر صورت

بندی نظری کتاب تامپسون روایت خودم از استخوان

بندی که با حجم پاسخ خواهم داد، نوعی استخوان

عظیمی از مالط تاریخ انگلستان پوشیده شده است و 

توان خیلی گذرا فقط در جاهای معدودی از کتاب می

ا دید. ارزش کتاب تامپسون هم در هایی از آن رگوشه

اش است و هم در مالطی چارچوب نظری تلویحی

تاریخی که روی آن چارچوب را تا حد زیادی پوشانده 

حال، من در این جلسه بنا ندارم به است. بااین

های مرتبط با تاریخ انگلستان بپردازم. قصد دارم جنبه

 فقط چارچوب نظری تلویحی کتاب را استخراج کنم.

اگر این مالط تاریخی را کنار بزنیم با نوعی چارچوب 

هایی شویم که در زمینهنظری مستحکم مواجه می

ها از بسیار متنوع قابلیت استفاده دارد. شخصاً تازگی

بندی دو موضوع این چارچوب نظری برای صورت

دینامیسم تکوین »یکی  :امکامالً متفاوت بهره برده

بندی یگری نیز صورتو د« گری در ایرانمطالبه

ی دستان شهری در ایران در آینهتهی»مسائل 

هایی نیز که پیشارو در سال«. ی اجتماعیاندیشه

داریم از این چارچوب نظری برای تقریر و تبیین 

دفعات بهره خواهم جست. اندازه گوناگون بهمسائل بی

خواهم بگویم گرچه مضامین تاریخی کتاب می

جا فقط قصد مند است، اما اینتامپسون بسیار ارزش

بندی نظری تلویحی کتاب، طبق دارم روی استخوان

کنم این روایت خودم، تأکید بگذارم. گمان می

بندی نظری در قیاس با وجوه تاریخی کار استخوان

کردن تری در تبدیلمراتب بیشتامپسون نقش به

ی ترین آثار حوزهکتاب تامپسون به یکی از برجسته

 .ی بیستم داشته استی اجتماعی در سدهاندیشه

بندیِ نظریِ تلویحی مرادم از این استخوان

بافتگی تاریخی چهار سطح منطقاً مجزا درواقع درهم

از تجلی مفهوم طبقه است که تامپسون گاه تلویحاً و 

یکم، هستی  :کندگاه تصریحاً از هم متمایزشان می

م، ی طبقاتی؛ سوی زیستهطبقاتی؛ دوم، تجربه

گرایش طبقاتی؛ و چهارم، کنش طبقاتی. اگر طبقه 

در هر چهار سطح با موفقیت تکوین یابد، درواقع از 



 

 

 
 

ایم. رسیده« ی برای خودطبقه»به « ی در خودطبقه»

ی در طبقه»طبقه در سطح هستی طبقاتی فقط 

کند است و صرفاً بر جایگاه طبقاتی داللت می« خود

عروج « برای خودی طبقه»اما در سطح چهارم به 

تواند مُهر منافع خود را بر یابد و طبق تعریف میمی

تحوالت جامعه بکوبد. اهمیت کار تامپسون در این 

به « ی در خودطبقه»های رسیدن از است که میانجی

و مسیر چنین حرکتی را روشن « ی برای خودطبقه»

هم در بستر تاریخ. در اثر همین تالش نیز کند، آنمی

ست که بخش وسیعی از سنت مارکسیستی با بوده ا

 های عوامانه از مفهوم طبقه خداحافظی کردهبرداشت

قدرها در فضای فکری برخی از است، هرچند نه آن

مترجمان و نویسندگانِ خودمان. به این نکته دوباره 

 .گردمدر انتهای بحث برمی

بندی نظری تلویحی برای ایضاح استخوان

سطح اول شروع کنم، سطح تامپسون بگذارید از 

هستی طبقاتی. پرسش اصلی در این سطح از بحث 

عبارت از این است که چه عوامل و شرایطی جایگاه 

کنند و کارگران را در طبقاتی کارگران را تعیین می

دهند. برای ی کارگر قرار میجایگاه طبقاتی طبقه

 :جویمتر بهره میپاسخ به این پرسش از زبانی امروزی

که در روابط تولیدی در حکم کارگر شناخته  آنان

ی مادی اند که نه از سرمایهشوند کسانیمی

برخوردارند و نه به اقتدار سازمانی دسترسی دارند و 

شان ناگزیرند تا نیروی کار رو برای تأمین معاشازاین

خود را بفروشند که البته درآمیخته است با درجات 

نیِ واجدِ ارزشِ مبادله گوناگونی از دانش و مهارت انسا

شان به سه نوع در بازار کار. پس میزان دسترسی

شان را تعیین منبع قدرت است که جایگاه طبقاتی

ی مادی؛ دوم، اقتدار سازمانی، یکم، سرمایه :کندمی

ی انواع نهادهای ی دولت و چه در بدنهچه در بدنه

غیردولتیِ غیربازاری؛ سوم نیز دانش و مهارت واجد 

ی زش مبادله در بازار کار. بنابراین، مجموعهار

ی گانههایی که این نوع دسترسی به منابع سهانسان

ی کارگر قدرت را دارند از لحاظ ساختاری اصواًل طبقه

ها گیری این دسته از انسانشوند. جایمحسوب می

ی کارگر دقیقاً وضعی است که بر فراز در طبقه

رقم خورده است. این شان سرشان و مستقل از اراده

سطِح ساختاریِ مفهوم طبقه است که هستی طبقاتی 

دهد. از اصطالح ساختاری به این کارگران را تجلی می

کنم که کارگران یا در بطن این معنا استفاده می

اختیار واردشان یابند یا بیروابط تولیدی تولد می

حال مستقل هرشان بهشوند، یعنی هستی طبقاتیمی

ی خودشان و بنا بر شرایطی که بر فراز ادهاز ار
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ی گیرد. متولی مطالعهخورد شکل میسرشان رقم می

های مرتبط با هستی طبقاتی، بیش از هر انواع پدیده

ی فکری دیگری، علم اقتصاد است. البته این حوزه

علم از ابتدا علمی عمدتاً ارتجاعی بوده است که 

ی نوزدهم سده کم از اواخرترین کارکردش دستمهم

به بعد عمدتاً نه تشریح بلکه استتارکردن مناسبات 

ی گویم متولی مطالعهطبقاتی بوده است. وقتی می

این سطح از تجلی مفهوم طبقه علم اقتصاد است 

ی مترقی این علم یعنی اقتصاد ام به رگهدرواقع اشاره

تر آن است که بگویم رو دقیقسیاسی است. ازاین

ی این سطح از مفهوم طبقه نه علم متولی مطالعه

اقتصاد بلکه اقتصاد سیاسی است. تامپسون در کتاب 

ی اقتصاد آورد نظری در زمینهخود هیچ نوع دست

سیاسی نداشته است و ارزش فراوان کار او در این 

نگاری اقتصادی سطح از بحث فقط در قلمرو تاریخ

است که مسائل گوناگونِ مرتبط با هستی طبقاتی 

های طورکلی و بافندگان و فعلهکشان بهتزحم

بافان و وران و پرزگیران و جورابکشاورزی و پیشه

طورخاص را بافندگان و ریسندگان و امثالهم به

شان به انواع ی دسترسیبررسی کرده است و نحوه

هایی را که بر فراز سرشان منابع قدرت و نیز دگرگونی

های اصل سالی حدفسالهی حدوداً پنجاهدر دوره

در انگلستان رخ داد به بحث گذاشته  1832تا  1780

های قرن بیستمی ترین متنرو یکی از عمیقو ازاین

نگاری اقتصادی را از خود بر جای ی تاریخدرباره

 .گذاشته است

بپردازم به دومین سطح از تجلی مفهوم 

ی طبقاتی. نوع دسترسی ی زیستهطبقه، سطح تجربه

ی قدرت نهایتاً میزانی از گانهابع سهکارگران به من

کند. این معیار شان فراهم میامکانات مالی را برای

ترین شیوه پولی از این حیث اهمیت دارد که ساده

برای درک مطلب است، اما نباید فراموش کرد که 

ی جیب افراد و را بر اساس اندازه توان طبقهنمی

معیارهای شان تعریف کرد و خود این حساب بانکی

ای از ای از واقعیتی دیگر است، سایهپولی فقط سایه

حال، ی قدرت. بااینگانهمیزان دسترسی به منابع سه

به یک معنا همین میزان امکانات مالی در نقش 

ای از هستی طبقاتی کارگران است که، در سایه

یک، وضع بهداشت و سالمت و بهتناظری تقریباً یک

یابی و معاشرت و ن و دوستدرمان و آموزش و مسک

تغذیه و مصرف روزمره و مصرف کاالهای فرهنگی و 

ی فراغت و ازدواج و سایر سپهرهای زندگی روزمره

ها کند. اینی کارگر را تعیین میاعضای طبقه

ی کارگر ی طبقاتی اعضای طبقهی زیستهتجربه

ی طبقاتی به معنای انتخاب فرد ی زیستهاست. تجربه



 

 

 
 

شرایطی ساختاری است که بر فراز سر و در برابر 

گیرد. هستی طبقاتی اش شکل میمستقل از اراده

شان را ی طبقاتیی زیستهکارگران است که تجربه

بخشی است نه جا صحبت از تعیُّنبخشد. اینتعیّن می

خواهم بگویم هستی طبقاتی صرفاً تأثیرگذاری. می

ی تهی زیسی تجربهکنندهها عامل تعیینانسان

شان است نه این که صرفاً بر آن تأثیر بگذارد. طبقاتی

کنندگی و نه تأثیرگذاری به این معنا سخن از تعیین

ها ی طبقاتی انسانی زیستهگویم که تجربهمی

گیرد. شان شکل میی هستی طبقاتیضرورتاً در دایره

ی حداقل دستمزد توان کارگر بود و گیرندهمثالً نمی

ی تهران هاوسی در زعفرانیهپنترسمی اما در 

سکونت داشت و برای تعطیالت هر سال به لندن 

هایی از آن در رفت. بین هستی طبقاتی که جنبه

ی کنند از سویی و تجربههای پولی جلوه میدریافتی

ها از ی طبقاتی در سپهرهای مسکن و سرگرمیزیسته

م یک برقرار است. مفهوبهدیگر سو تناظری تقریباً یک

ی نقد ادبی بریتانیایِی تجربه را تامپسون از حوزه

ی بیستم اخذ کرد و معنایی کامالً اوایل سده

یافته به آن بخشید چندان که به یکی از تحول

اش  طول عمر فکریآوردهای نظریترین دستکلیدی

تبدیل شد. هیچ اطمینان ندارم اما خیلی نامحتمل 

ی که به نخستین ی درخشاندانم که چهار نوشتهنمی

ها ی بیستم تعلق دارند از برخی جهتی سدهنیمه

حال تامپسون بوده باشند تا مفهوم تجربه را از کمک

نگاری و مطالعات ی تاریخی نقد ادبی به حوزهحوزه

و نیز  لندن و پاریس در وپاسآس :اجتماعی بیاورد

ی جورج هر دو نوشته ویگان یاسکله ای بهجاده

ی جک لندن، بختان جامعه نوشتهرهاورول، تی

ی هنری میلر. این هر نوشته السرطانرأس مدار و

ی طبقاتی های زیستهسه نویسنده در تشریح تجربه

دستان شهری و کارگران و برخی طبقات تهی

ها بودند. بگذارید ترین نمونهاجتماعی دیگر از موفق

ی ی تجربهمثالی از جک لندن بزنم مشخصاً درباره

ی طبقاتِی ناشی از نوع لباس. جک لندن در زیسته

ی بیستم به شهر لندن سفر کرده بود تا با اوایل سده

بختان لندنی آشنا شود. برای اسکان در زندگی تیره

ای ترین مناطق شهر لندن البسهیکی از فقیرنشین

مندرس بر تن کرد تا غریبه به نظر نرسد. تغییر لباس 

ای جدید همان. م تجربهاش همان و چشیدن طعتن

ترین تغییری که در وضع من پدید بیش» :نویسدمی

ام بود. وقتی پورههای پارهآمد ناشی از لباس

های شلوغ عبور کنم دریافتم که خواستم از خیابانمی

ی عمومی استفاده نکنم. به باید از وسایل نقلیه
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ی ام خطور کرد که زندگی من با این البسهذهن

ره ارزش خودش را از دست داده است. قباًل پوپاره

پرسیدم جواب وقتی آدرس جایی را از پلیس می

 با یا بریدمی تشریف اتوبوس با قربان، شنیدم که،می

اما حاال که به هیئت یک ولگرد درآمده بودم  درشکه؟

حتا در  سواره؟ یا ریمی پیاده :شنیدمچنین می

زورکی به من  ی سه راایستگاه قطار نیز بلیط درجه

یا آقا  قربان دیگر اکنون چنینهم. …فروختندمی

شدم. حاال دیگر مرا داداش صدا خطاب نمی

ی جک لندن از لباس یک البسه«. کردندمی

ی متوسط به لباس ولگردی ی عضو طبقهنویسنده

اش ی زیستهرو تجربهخانمان تغییر یافته بود. ازاینبی

. انتخاب جدید جک نیز متناسباً دگرگون شده بود

ی ی زیستهاش تجربهی نوع البسهلندن در زمینه

متفاوتی نیز برایش رقم زده بود. جک لندن به اختیار 

دستان و خود چنین انتخابی کرده بود اما تهی

اجبار در اختیار که بهکارگران و فرودستان نه به

ی لباس و مسکن و خوراک و کار و سایر زمینه

کنند. شان عمل میتماعیسپهرهای حیات اج

ی طبقاتی کارگران در های زیستهی تجربهمنظومه

ی شان، سرجمع، شیوهسپهرهای گوناگون زندگی

دهد. تامپسون در ی کارگر را شکل میزندگی طبقه

ی کتاب خویش با تکیه بر مفهوم تجربه درواقع شیوه

ی کارگران را بررسید. دومین سطح از زندگی روزمره

ی زندگی است. وم طبقه در همین شیوهتجلی مفه

های ی تجربهی مجموعهترین متولی مطالعهاصلی

ی طبقاتی در سپهرهای گوناگون حیات زیسته

شناسی است. ی زندگی، جامعهاجتماعی، یعنی شیوه

شناسی تامپسون در کتاب خویش با تکیه بر جامعه

تاریخ اجتماعی »گذاران تاریخی به یکی از بنیان

ی بدل شد. البته در انگلستان که مأوای اولیه «جدید

توان به است می« تاریخ اجتماعی جدید»گیری شکل

های دیگری چون کریستوفر هیل و اریک نام

هابسباوم و دورتی تامپسون و دیگران نیز اشاره کرد 

که جملگی زمانی عضو گروه مورخان حزب 

 تکوین کمونیست بریتانیا بودند. تامپسون در کتاب

به سپهرهای گوناگون حیات اجتماعی  کارگر یطبقه

ی کارگر انگلستان، نظیر اجناس مصرفی )اعم از طبقه

گوشت و چای و آبجو( و مسکن و سالمت و بهداشت 

ها و تفریحات و و استثمار در محل کار و سرگرمی

ی پردازد. تامپسون در این اثنا در مطالعهغیره، می

گران عمیقاً به ی کاری زیستهتاریخی تجربه

دهد ماتریالیسم تاریخی متعهد است چون نشان می

 گونه با هستیی طبقاتی چههای زیستهاین تجربه

 .یابندطبقاتی کارگران تعیُّن می



 

 

 
 

اما سطح سوم از تجلی مفهوم طبقه، یعنی 

ی طبقاتی های زیستهسطح گرایش طبقاتی. تجربه

از  که در سطح دوم به بحث گذاشته شد ممکن است

هایی ی زندگی میان انسانهای شیوهحیث شباهت

که در یک طبقه جای دارند دردهای مشترک و 

شان پدید بیاورد. های مشترکی نیز میانخوشی

ی طبقاتی دقیقاً از های زیستهی تجربهاهمیت مطالعه

های مشترِک شود. دردها و خوشیجا ناشی میهمین

بسا ی چهی طبقاتهای زیستهبرآمده از تجربه

ها و ها و کینهخواستهها و آرزوها و دلاحساس

ها و انواع احساسات انسانی را نزد اعضای بغض

اند ی کارگر که طعم چنین تجاربی را چشیدهطبقه

شان شکل پدید بیاورند و معناهایی را در اذهان فردی

دهند. زبان در این سطح در نقش نوعی میانجی عمل 

و آیا نتواند این معناهای فردی را  کند تا آیا بتواندمی

ها انتقال دهد. االذهانی به سایر ذهندر چارچوبی بین

بگذارید دوباره مثالی از جک لندن به دست دهم. 

شود که پدرش مأمور رو میجک لندن با جوانی روبه

الخمر بود. خود جوان نشانی و دائمدست آتشتنگ

بود  هیچ سواد خواندن و نوشتن نداشت و مردی

عاطل و باطل با چند خواهر و برادر ریز و درشت که 

کردند جمعی در اتاقی تنگ و تاریک زندگی میدسته

گذاشتند. جک لندن و همواره گرسنه سر بر بالین می

شود. جوان ی ازدواج جویا مینظر جوان را درباره

دهم مجرد کاری با زنان ندارم و ترجیح می» :گویدمی

ها ام که پدرم از دست مادر و بچههباشم. به چشم دید

کشید. پدرم نفهمید و ازدواج چه مکافاتی که نمی

 همیشه زن. …کرد و خودش را در هچل انداخت

. «است پولیبی و کاریکتک و دعوا و دردسر مسبب

 و زن ولی» که ورزدمی اصرار برعکس، لندن، جک

 زا وقتی. دارد را هاحرف این ارزش حقیقتاً خانه و بچه

 و روندمی باال اتسروکول از هابچه گردی،برمی سفر

ات بارانات نیز بوسهکنند و زنات میدم ماچبهدم

 پاسخ در جوان «.…چیندکند و میز غذا را میمی

 از وقتی گوییدمی که چیست منظورتان» :گویدمی

 از هابچه و کندمی امبارانبوسه امزن گردمبرمی سفر

 غازشندره با چیزها این مگر روند؟می باال امسروکول

نیز میسر است؟ اگر من با این میزان از  ماهانه حقوق

ام شد؟ زندانید چه میداشتم میوبچه میحقوق زن

زدند. ها برای یک لقمه نان زار میکرد و بچهغرغر می

واقعاً مصیبت است. خودم را بیچاره کنم که چه 

ج نزد جوان موضوع بحث جا با معنای ازدوااین«. شود

ی طبقاتی ی زیستهایم که برخاسته از تجربهمواجه

گر حقوق ناچیز پدر و عسرت اش است، تداعیخانواده
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پایان خواهران و برادران. عمیق مادر و گرسنگی بی

ی متوسط، نیز ای برآمده از طبقهجک لندن، نویسنده

ی طبقاتی متمایز خودش ی زیستهمتکی بر تجربه

الً معنای دیگری از ازدواج را در ذهن داشت. کدام اصو

کند؟ اصوالً کدام معنا در جامعه دست باال را پیدا می

ها رواج پیدا یابند و کدام احساسها شیوع میخواسته

یابند و کدام ها مشروعیت میکنند و کدام کینهمی

جا با جنگ شوند؟ اینها به رسمیت شناخته میبغض

های گفتمانی در هستیم، با کشمکشرو معناها روبه

های جامعه. معناها از میانجی زبان در قالب انواع فُرم

هایی فرهنگی نظیر هنر و یابند، فُرمفرهنگی جلوه می

ادبیات و شعر و ترانه و تئاتر و اسطوره و جوک و 

المثل و مناسک و تابو و غیره. کاریکاتور و ضرب

هایی و احساس یابندها غلبه میمعناهایی بر ذهن

یابند و هایی مشروعیت میکنند و کینهرواج پیدا می

شوند که در قالب هایی به رسمیت شناخته میبغض

ها پیروز و های فرهنگیِ موفق از جنگ گفتمانفُرم

سربلند بیرون آیند. حقیقت واحدی در بین نیست. 

های سازند. گرایشها برمیها را گفتمانحقیقت

ی های طبقاتی اعضای طبقهه گرایشطبقاتی، از جمل

ها شکل جنگ گفتمان کارگر، در بستر همین

های طبقاتی درواقع بازتاب درجات گیرند. گرایشمی

اند. بر حسب گوناگونی از آگاهی یا ناآگاهی طبقاتی

ها، متکی بر نوع توازن قوا در جنگ گفتمان

بسا معناهایی ی طبقاتی کارگران چههای زیستهتجربه

ی تفطن بر همانندِی دهندهبتوانند خلق شوند انعکاس

ع کارگران بین خودشان و تفاوت یا حتا تضاد مناف

هایی که به سایر سایر انسان شان با منافعمنافع

اند. این حِد اعال از آگاهی طبقاتی است طبقات متعلق

آلی االهیاتی. در واقعیت اما هیچ و البته غالباً ایده

ی طبقاتی ی زیستهیک بین سطح تجربهبهتناظر یک

رقرار نیست. آگاهی طبقاتی و سطح آگاهی طبقاتی ب

ممکن است شکل بگیرد و ممکن است شکل نگیرد. 

ی کارگر و آمیز خودِ طبقهبود یا نبوِد فاعلیت موفقیت

ی کارگر در جنگ فکران ارگانیک طبقهروشن

زند. هیچ ضرورتی ها است که حرف اول را میگفتمان

در بین نیست. به صرف این که پرشمارانی از لحاظ 

اند و از ی کارگر نشستهدر جایگاه طبقه ساختاری

ی طبقاتی کارگران برخوردارند های زیستهتجربه

شان نیز توان نتیجه گرفت که آگاهی طبقاتینمی

خود شکل خواهد گرفت. امروزه ضرورتاً و خودبه

ها و جنگ ی معنازاییترین متولی مطالعهاصلی

گاهی های طبقاتی و آگاهی یا ناآها و گرایشگفتمان

ی فکری دیگری، مطالعات طبقاتی، بیش از هر حوزه

حال، مطالعات فرهنگی در زمان فرهنگی است. بااین

 انگلستان در کارگر یطبقه تکوین انتشار کتاب



 

 

 
 

های بسیار هنوز متولد نشده بود. هستند نوشته

گذار پرشماری که کتاب تامپسون را یکی از سه بنیان

انند. من با این ارزیابی دی مطالعات فرهنگی میرشته

گذاران وجه موافق نیستم. تامپسون از بنیانهیچبه

مطالعات فرهنگی نبود. کتاب تامپسون یکی از منابِع 

گذاران مطالعات فرهنگی بود. ی الهام بنیانگانهسه

های تامپسون به فرهنگ که محمل بروز انواع فُرم

قاً هاست عمیفرهنگی و ظهور معناها و جنگ گفتمان

های فرهنگی، سرودهای توجه کرده بود. سنت

گرایانه، های مردمی، مواعظ هزارهمذهبی، ترانه

های محلی، شمایل و های صنفی، رقصوارهجشن

ها، المثلهای گوناگون، اشعار، ضربهای صنفپرچم

های ها، کاریکاتورها، تئاتر، باالدها، عریضهنقاشی

جملگی، از انواع قلم افراد ناشناس، تهدیدآمیز به

های فرهنگی معناساز بودند که محل توجه فُرم

تامپسون قرار گرفتند. این توجه به فرهنگ البته از 

حال، تامپسون فرهنگ دیرباز مرسوم بوده است. بااین

نگریست. علتِ چه؟ علت تکوین چشم علت میرا به

گیری توان کنش طبقاتی نزد آگاهی طبقاتی و شکل

همین نگاه بود که محل توجه و منبع ی کارگر. طبقه

گذاران مطالعات فرهنگی قرار گرفت. الهام پایه

حال، خود تامپسون با مطالعات فرهنگی تا به بااین

کم از جایی به بعد انتها نرفت. مطالعات فرهنگی دست

از ماتریالیسم تاریخی برید. تامپسون اما نبرید و 

ید. تامپسون معنای ماتریالیسم تاریخی را تعمیق بخش

نگریست اما همین چشم علت میگرچه فرهنگ را به

های علت را معلوِل البته نه دترمینیستِی تجربه

ی خودشان نوبهدانست که بهی طبقاتی میزیسته

نعلِ هستی طبقاتی بودند. بهالنعلمعلولِ تقریباً طابق

تامپسون همواره به ماتریالیسم تاریخی عمیقاً 

ای که در مطالعات فرهنگی با صیصهبندی بود، خپای

تمامی زبانی به چرخش فرهنگی و سپس با چرخش

کتاب تامپسون نه  :کنممحو شده است. تأکید می

گذار مطالعات فرهنگی بلکه فقط منبع الهامی بنیان

حال، گذاران مطالعات فرهنگی بود. بااینبرای بنیان

درستی یکی از به کارگر یطبقه تکوین کتاب

های مارکسیسم فرهنگی بریتانیایی ترین ستونیاصل

جا گامی بلند در محسوب شده است که بس به

تعمیق و تدقیق سنت عظیم مارکسی به حساب 

 .آیدمی

رسم به سطح چهارم از تجلی مفهوم نهایتاً می

طبقه، یعنی سطح کنش طبقاتی. اگر در سطح سوم 

صحبت از دانستن بود، در این سطح چهارم سخن بر 

سر توانستن است. اگر در سطح سوم از شناخت 
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خودشان و تفاوت یا  ی همانندی منافعکارگران درباره

شان با منافع سایر طبقات اجتماعی گفته تضاد منافع

شد، در سطح چهارم بر این موضوع متمرکز می

تواند مُهر ی کارگر تا چه حد میشویم که طبقهمی

جامعه بکوبد. منافع طبقاتی خودش را بر تحوالت 

پاسخ بستگی دارد به بود یا نبود و نیز قوت یا ضعف 

ی کارگر برای کوبیدن مُهر منافع بازوهایی که طبقه

خودش بر تحوالت اجتماعی احیاناً در اختیار دارد. 

های نهادی جا صحبت از سویی بر سر انواع شکلاین

های کارگری و های کارگری و اتحادیهنظیر کلوب

ای کارگری و شوراهای کارگری و هفدراسیون

ی کارگر های کارگری و احزاب سیاسی طبقهتعاونی

های است و از سوی دیگر بر سر انواع کنش

های پارلمانی ی کارگر در چارچوبجمعی طبقهدسته

ی کارگر در سطوح سوم و یا فراپارلمانی. اگر طبقه

توانیم چهارمِ مفهومِ طبقه خوش درخشیده باشد می

ی طبقه»ی کارگر از م از مارکس بگوییم طبقهبه وا

« ی برای خودطبقه»در سطح اول به « در خود

ی طبقه»ی کارگر به تبدیل شده است. اگر طبقه

تبدیل شده باشد درواقع عاملیت یافته « برای خود

تواند درجاتی کم هاست که میاست و همین عاملیت

طبقه را در نخستین سطحِ مفهوم  یا زیاد از دگرگونی

رقم بزند و ساختارها را تغییر دهد و هستی طبقاتی 

کارگران را متناسباً دگرگون کند. البته هیچ قطعیتی 

خود ی کارگر ضرورتاً و خودبهدر بین نیست که طبقه

به این مرحله برسد. این برداشت جزمِی مارکسیسم 

ی کارگر ضرورتاً نیرویی انقالبی استالینی که طبقه

ی ها در فرایند تکوین طبقهمیانجی شماراست بی

ی ترین متولی مطالعهگیرد. اصلیکارگر را نادیده می

این سطح از تجلی مفهوم طبقه علم سیاست است. 

های نهادی تامپسون در کتاب خود هم به انواع شکل

های کارگری و خوانی و باشگاههای کتابمانند کلوب

ها نیهای کارگری و تعاووری و اتحادیهپیشه

های نهادی مانند پردازد و هم به انواع کنشمی

ها ها و انقالبها و بلوافکنیاعتصاب کارگری و شورش

هایی پارلمانی. تامپسون با همین نوع یا اقسام سیاست

های درک سطحی بندی است که نارساییصورت

ی زیربنا و روبنا را نشان مارکسیسم عامیانه از استعاره

ی پیچیده بین از تعامل دوسویه دهد و درک مامی

حال، بخشد. درعینساختار و عاملیت را غنا می

روایتی که تامپسون از سطوح دوم و سومِ مفهومِ 

ی ی زیستهطبقه، یعنی سطوح مرتبط با تجربه

طبقاتی و آگاهی طبقاتی، به دست داد یکی دیگر از 

اش را رقم زد. ی کتابگذارانهکارکردهای بنیان

نگاری جدید تاریخ»ی گذاری رشتهم به پایهااشاره

است. در فردای انتشار کتاب تامپسون درواقع « کار



 

 

 
 

ی کارگر زاده نگاری کار و طبقهنوع جدیدی از تاریخ

ی کارگر، تا پیش از نگاری کار و طبقهشد. تاریخ

های انتشار کتاب تامپسون، عمدتاً متمرکز بر سازمان

های کارگری و ادیهسیاسی چپ و سندیکاها و اتح

های چپ بود اما این رشته از زمان انتشار شخصیت

زمان بر هر چهار سطح از کتاب تامپسون با تمرکز هم

تدریج ابعاد جدیدی یافت و از اساس مفهوم طبقه به

ی نگاری قدیمی کار و طبقهدچار تغییر شد و تاریخ

 .کارگر را کنار زد

ر هر ی موضوع مطالعه دشناسانهجنس هستی

کند. در سطح یک از این سطوح چهارگانه فرق می

ایم که ی قدرت مواجهگانهاول با توزیع منابع سه

زند، در سطح دوم با هستی طبقاتی را رقم می

های افراد در مواجهه با شرایطی ساختاری که انتخاب

ی ایم که مجموعهبر فراز سرشان شکل گرفته مواجه

زند، در سطح ا رقم میی طبقاتی رهای زیستهتجربه

ها که گرایش طبقاتی را شکل سوم با معنازایی

ها که کنش دهد، و در سطح چهارم نیز با کنشمی

سازد. تکوین طبقه از مسیر طبقاتی را مشخص می

شناسانه رقم همین چهار نوع جنس متمایز هستی

ها. ها، معناها، کنشتوزیع قدرت، انتخاب :خوردمی

ی نخستین سطح از تجلی ، مطالعهطور که گفتمهمان

مفهوم طبقه )هستی طبقاتی( که الگوی توزیع قدرت 

ی اقتصاد سیاسی کند عمدتاً بر عهدهرا بررسی می

ی طبقاتی( که ی زیستهاست، دومین سطح )تجربه

شناسی، رسد غالبًا بر دوش جامعهها را برمیانتخاب

 سومین سطح )گرایش طبقاتی( که بر معناها تمرکز

ی مطالعات فرهنگی، و یابد عمدتاً در حوزهمی

ها چهارمین سطح )کنش طبقاتی( که روی کنش

ی علم سیاست. تر بر عهدهشود نیز بیشمتمرکز می

حال، کتاب تامپسون که این درک جدید از بااین

دهد نه صرفاً اقتصاد سیاسی طبقه را به دست می

 شناسی، نه تنها مطالعاتاست، نه فقط جامعه

فرهنگیِ صِرف و نه صرفاً علم سیاست. هر یک از این 

های غیرمتحرکی از های فکری فقط عکسحوزه

ی کارگر را های فرآیند تکوین طبقهبرخی لحظه

درستی به ما دهند. اما تامپسون بهمان میتحویل

توان در تعریف طبقه را فقط می»نشان داده است که 

ی کنش و آینهی زمان به دست داد، یعنی در آینه

اگر بناست «. ی تغییر و تعارضواکنش، در آینه

های فکری های غیرمتحرکِ متعددِ حوزهعکس

گفته را در گذر زمان نظاره کنیم و تکوین پیش

ی گذشِت زمان بنگریم و ی کارگر را در آینهطبقه

فیلمی متحرک را ببینیم که متشکل از تعداد زیادی 
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ی این گرند باید همههای عکس در پِی یکدیاز قاب

ها را در قابِ تاریخ بریزیم. این همان کار دانسته

سترگی است که تامپسون در کتاب خویش انجام 

ترین نگاری. کتاب تامپسون مرتفعتاریخ :داده است

ی بیستم است، اما نوع نگاری در سدهی تاریخقله

که تامپسون « تاریخ از پایین»نگاری، خاصی از تاریخ

ر مورخان دیگری نظیر جورج رودِی و اریک در کنا

هابسباوم و کریستوفر هیل و جان ساویل و دورتی 

آید. گذاران آن به حساب میتامپسون از بنیان

 در کارگر یطبقه تکوین کتاب در تامپسون

نشان داد که کارگران انگلیسی طی  انگلستان

ی هجدهم و اوایل شان در اواخر سدهی حیاتدوره

زدهم نه قربانیان منفعلِ رویدادهای تاریخی ی نوسده

بلکه آفرینندگان فعال تاریخ زندگی خودشان بودند. 

ی کارگر در بندیِ عاملیت طبقهاین نوع صورت

ی کارگر در حال را فزونی گذشته عمالً توان طبقه

های یک از حوزهکنم هیچبخشد. شخصاً گمان نمیمی

اجتماعی  یفکری در قلمروهای گوناگون اندیشه

نگاری باشند. تر و معاصرتر از تاریخاصوالً سیاسی

ی ی اندیشهترین حوزهنگاری حقیقتاً سیاسیتاریخ

ی گذشته سخن اجتماعی است. مورخ گرچه درباره

ای معطوف گوید اما غالباً نظر به اکنون دارد، ارادهمی

به تغییر توازن قوا به نفع نیرویی که خود در اکنون 

 رسمیترو با شناسایی و سپس بهین. ازاپسنددمی

کوشد ناساندن سهم نیروی موردنظر در گذشته میش

برای آن نیرو در اکنون سهمی بطلبد. تامپسون کتاب 

اندازی شورشی خویش را ننوشت مگر برای راه

عیار بر ضد حزب کمونیست بریتانیا پس از تمام

های شوروی به مجارستان در سال تهاجم تانک

ی ی کارگر را فقط مجموعهتامپسون طبقه .1956

دانست که ابزار تولید ندارند. های فراوانی نمیانسان

نابرخورداری کارگران از ابزار تولید و این نوعِ خاص از 

هستی طبقاتی را فقط شرط الزم برای تکوین 

دانست و در نخستین سطح از ی کارگر میطبقه

د. معتقد کراش میبندیتجلی مفهوم طبقه صورت

ها که ابزار تولید ندارند نبود که این مجموعه از انسان

خود از آگاهی طبقاتی برخوردارند. ضرورتاً و خودبه

معتقد بود ممکن است باشند و ممکن است نباشند. 

آید، پای جنگ ها به میان میجا پای معنازاییاین

ی کارگر از آگاهی ها. برخورداری طبقهگفتمان

ی های زیستهوط به نوع تجربهطبقاتی را من

آمیز معناهایی گیری موفقیتشان و شکلطبقاتی

مددشان دانست تا بهها میبرخاسته از همین تجربه

ی کارگر از منافع حقیقی و جایگاه خودش طبقه

ی ناکارای زیربنا و روبنا به این آگاهی یابد. از استعاره

هست رسید که روبنایی فرهنگی در بین برداشت نمی



 

 

 
 

هایی ناکارا ظاهر که این آگاهی از مجرای آن به شیوه

پرداز باید شود و سپس حزب یا فرقه یا نظریهمی

ی کارگر از نزول اجالل فرمایند تا بر فراز سر طبقه

جا آگاهی حقیقی طبقاتی پرده بردارند. معتقد بود این

ی کارگر بستگی دارد. چیز به عاملیت خود طبقههمه

تر نه فقط در برابر ظرافت هر چه تمامتامپسون با 

مارکسیسم استالینی بلکه حتا در برابر روایت 

لنینیسم از آگاهی طبقاتی نیز ایدئولوژی مارکسیسم

لنینیسم در قد برافراشت. ایدئولوژی مارکسیسم ـ 

ی بیستم البته مقهور ی عمل در اواخر سدهعرصه

ی نظر دقیقاً داری شد اما در عرصهسرمایه

ای نظیر تامپسون بودند های فکری بلندآوازهخصیتش

های اند تا بر برخی جنبهکه به ما جسارت داده

لنینیسم خط بطالن بکشیم و ایدئولوژی مارکسیسم ـ 

طور که یرواند چنین، همانبه مارکس بازگردیم. هم

ی فارسی کتاب گفتارش بر ترجمهآبراهامیان در پیش

ون، برخالف سایر تامپس»تامپسون نوشته است، 

نگاری، از منظر خبرگان و نخبگان و های تاریخنحله

نگریست. نگاه او به تاریخ نهادهای قدرت به تاریخ نمی

 در. …دستاناز پایین بود، از منظر فرودستان و تهی

. شنید را صدایانبی صدای شدمی کالن روایت این

 «.معترضان صدای. دگرباشان و دگراندیشان صدای

دستان و فرودستان دلی تامپسون با تهیحال، همبااین

وجه هیچهاشان بهو دگراندیشان و دگرباشان و آرمان

شان کند. اگر رسید که تقدیسجا نمیبه این

انگاشت، اما خطاهاشان را هاشان را واال میآرمان

محابا، بدون کشید، بس بیدالنه به تیغ نقد میهم

ای که های شیفتهجان اندیشان. تکریمواهمه از جزم

ها به خاک و های واال در گذشتهبرای تحقق آرمان

شان نیست، در شناسایی خون درغلطیدند در تقدیس

هاشان و اجتناب از تکرار خطاهاشان در اکنون نقصان

گامانی که دردمندانه رزمیدند اما است. نقد پیش

چه آور نیست. آنمتأسفانه شکست خوردند شرم

شان و افتادن در دام انواع تقدیس آور استشرم

ها است. نیفتادن در این دام البته سازیمقدس

نگری است؛ به وام از کانت، مستلزم مستلزمِ روشن

خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن خویش. 

 .آموزدنگاری تامپسونی همین را به ما میتاریخ

 

 



 



  

 خَر؛گوسفند گناه

 مرتبط با مواد مخّدر میدر مورد اعدام در جرا تأملی

 یسمائ یمهد

 

 

 

 

 



 

 

یادم نیست ِکی و کجا در کتابی که »

چیز از مشخصاتِ آن خاطرم نیست چیزی هیچ

ای که مختصات تاریخی عجیب خواندم در مورد قبیله

[ افراد آن 1آورم.]و جغرافیاییِ آن را هم به یاد نمی

شدند؛ کارهای قبیله هر روز کلی گناه مرتکب می

ها خوشبختانه یادم خیلی ناجوری که جزئیات آن

نیست. ولی یادم هست در پایان سال گوسفندی 

گرفتند و در مراسمی باشکوه به پشِم بخت را مینگون

حیوان کلی وسایل و چیزهای عجیب آویزان 

د، گذاشتنبوقی میکردند، سرش چیزی شبیه کالهمی

و حیوان را با اردنگی و کتک و فحش و ناسزا تا 

کشیدند. در میدان اصلی، میدان اصلی روی زمین می

طور رسمی، کلّ گناهان را به گردن گوسفند به

ی روحانیِ اوج مراسم، انداختند، و در لحظهمی

کردند، شب را ریختند. بعد غسل میخونش را می

در حالی از خواب خوابیدند، و صبح پاک و طاهر می

خاستند که واضح بود یک سال دیگر با خیال برمی

توان گناه کرد. سال آسوده و بی عذاب وجدان می

شود که گناهان را به دیگر هم گوسفندی پیدا می

 [2«]گردنش بیندازند.

ی باال ارتباطی با اعدام محکومان به آیا قصه

ا بینشی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخّدر دارد؟ آی

توان یافت که بر فهم ما از در این حکایت قدیمی می

اعدام این محکومان اضافه کند؟ پاسخ من به این 

ها مثبت است. برای نشان دادنِ درستِی این پرسش

گذارم. با پاسخ، من شش قطعه را با شما در میان می

های مختلف یک توانید مثل قطعهاین شش قطعه، می

ی اصلی من این رفتار کنید. ایده جورچین )پازل(

های زیر را درست کنار هم قرار است که اگر قطعه

دهیم، ارتباط بین حکایتِ باال با اعدام در جرایم 

های شود. ابتدا قطعهمرتبط با مواد مخدّر ، روشن می

-گذارم و در پایان میاین پازل را در اختیارتان می

، پیشنهادی به دست هاکوشم برای چیدمان این قطعه

های این ها، پرتوی بر اعدامدهم. به گمانم این قطعه

 .اندازدها میسال

پیش از شروع بحث، مایلم یک نکته را ذکر 

شناسِی کنم. یکی از مباحث بسیار مهم در جرم

در وقوع  عاملیّت و ساختار فلسفی، دیالکتیک بین

توان [ از این منظر، می3ی مجرمانه است.]پدیده

پرسید ارتکاب جرم تا چه حد ناشی از ساختارهای 

جامعه است؟ و در مقابل، عاملیت خود مرتکب، چه 

نقشی در ارتکاب جرم دارد؟ من در این یادداشت 

سوز را حل کنم. خواهم این موضوع اندیشهکوتاه، نمی

مدّعای اصلیِ من، این نیست که ساختارهای جامعه، 



 

 

 
 

-می ضروری ه، ارتکاب جرم راای جبرانگارانبه گونه

در مجازات  :سازند. در مقابل، مدّعای اصلی این است

گیرد، و اعدام، جامعه نقش خودش را نادیده می

اندازد. در ی گناهان را به گردنِ مرتکب می«همه»

ست، و حالی که رفتار مجرمانه یک ماجرای جمعی

ست [ اکنون، فضا مهیّا4طلبد.]حلی جمعی هم میراه

 .های جورچین را مرور کنیمکه قطعه

قاچاقچیان »هایی مانند وقتی عبارت :یک

شنوید، چه را می« سوداگران مرگ»یا « مواد مخدّر

کند؟ احتماالً پاسخ شما تان خطور میچیزی به ذهن

کسی که هیچ چیز به جز  :چیزی شبیه این است

اندوزی برایش مهم نیست؛ که حاضر است به ثروت

یمت سالمتی و حتا زندگی افراد ثروت به دست ق

خواهد جوانان را به فساد بیاورد؛ که با پخش مواد می

ها را به هم بریزد؛ و مردم را به ارتکاب کشاند؛ خانواده

توانیم چند سطر این جرم وادارد. احتماالً می

جا مایلم توجّه توضیحات را ادامه دهیم. امّا در این

تری جلب کنم. اغلب کسانی که ی مهمشما را به نکته

در کشور ما به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدّر به 

های باال اند، اصالً ربطی به توصیفاعدام محکوم شده

ها ندارند! اگر شما با واقعیت زندگی بسیاری از اعدامی

را « سوداگر مرگ»آشنا شوید، احتماالً عبارتی مثل 

ب آنان به کار خواهید بُرد. چرا سختی در مورد اغلبه

 طور است؟این

اید که قاچاق مواد مخدّر، حتماً شنیده :دو

یافته است. بگذارید بحث در اصوالً یک جرم سازمان

یافته را نهای حقوقِی جرایم سازمامورد پیچیدگی

کنار بگذاریم! برای فهمیدن ساختار یک سازمان 

ت است. در واقع، تری هم در دسمجرمانه راه ساده

های مجرمانه بسیار به ساختار ساختار سازمان

طور که ماند. همانهای تجاریِ مشروع میشرکت

های مختلفی «نقش»های تجاری دانید، در شرکتمی

شود؛ چند نفر عضو وجود دارد؛ یکی مدیر عامل می

هیأت مدیره؛ چند نفر کارمند اداری؛ احتماالً چند نفر 

«. بَرنامه»و « پیک»و شاید هم چند نفر  نگهبان؛

ها به هیچ روی یکسان نیست. مثاًل اهمیت این سمت

های تجاری رسان، بر فعالیتمدیرعامل، به نسبت نامه

برد، و تر سود میگذارد، بیشتر تأثیر میشرکت بیش

تری را هم باید به عهده در مقابل وظایف سنگین

 .بگیرد

های مجرمانه ها، در سازماناین تفاوت نقش

« مغز متفکّر»شود. کسانی خوبی مشاهده میهم به

دهند، ها را تشکیل میسازمان :اندسازمان مجرمانه



 

 

-کنند، با دیگران وارد معامله میها را اداره میفعالیّت

شوند، و بخش مهمی از سود نامشروع را به جیب 

یی هم هستند که پازنند. در مقابل، افراد خردهمی

-های تجاریی شرکت«هارساننامه»کارشان شبیه 

ها در ازای مقداری معیّنی پول، مواد مخدّر ست. این

 [5کنند.]را از جایی به جای دیگر حمل می

تان کم یک چیز مهم باید برایجا دستتا این

ای خبری در مورد وقتی در روزنامه :روشن شده باشد

خوانید، می« سوداگر مرگ»یا « یقاچاقچ»اعدام چند 

های ها طیف متنوعی از نقشهر یک از این عنوان

گیرد. شاید آن آدم قاچاقچی، یا مجرمانه را دربر می

ی فراملّی ی یک باند مجرمانهسوداگر مرگ، سردسته

پایی که برای گرفتن خرده« بزهکار»باشد، و شاید هم 

انی به مکانی دیگر معیّن، مواد را از مک« دستمزدی»

تر محکومان به حمل کرده است. امّا در واقعیّت، بیش

هستند. « پابزهکاران خرده»اعدام در کشور ما همین 

 .دهمتر توضیح میدر این مورد، بیش

برای فهم ماجرا، باید ابتدا درکی دقیق  :سه

[ و 6«]برابری در قانون»از تفکیک مفهومیِ مهم بین 

برابری »[ به دست آوریم. 7«]قانون برابری در مقابل»

به این معناست که در تدوین قانون، « در قانون

های جنسی، قومی، نژادی، وراثتی، اجتماعی تفاوت

در نظر نگیریم و بین اشخاص، اصوالً را اقتصادی و

[ در قانون مبارزه 8طور ناروا تبعیض قائل نشویم.]به

و  تبعیضی بین فقرا ظاهر، در با مواد مخدر،

 نگاه در خورد، بنابراین،ثروتمندان به چشم نمی

 .ها رعایت شده است، برابری بین آننخست

از سوی دیگر، شاید برابری در قانون محقق 

شود، یعنی خود قانون تبعیضی بین افراد قائل نشود، 

با تبعیض صورت گیرد. این را « اجرای قانون»اما 

نامید. « برابری در مقابل قانون»توان نقض می

است، و فقیر و غنی « عام»بنابراین وقتی خود قانون 

شود، اما مقامات مجری قانون، صرفاً فقرا را شامل می

برابری در »ی دهند، ایدهرا مورد تعقیب قرار می

، به نظر برخی، با چالش روبرو «مقابل قانون

 [9شود.]می

برابری در »در کشور ما، چندان اثری از 

خورد و در اغلب موارد، به چشم نمی« مقابل قانون

-شوند و ثروتمندان از مجازات میفقرا محکوم می

ترین دلیل، ریشه در خود قانون مبارزه با رهند. مهم

مواد مخدر دارد. اگر دقت کرده باشید گفتم که این 

برابری بین « در نگاه نخست»و « در ظاهر»قانون، 



 

 

 
 

ین دو قید را فقرا و ثروتمندان رعایت کرده است. ا

در تحلیل »و « در واقع»عامدانه به کار بُردم، چون 

ی بسیار مهمی وجود ، در خود قانون مؤلفه«نهایی

انجامد. دارد که به نابرابری بین فقرا و ثروتمندان می

گذار به جای توجه به آن مؤلفه چیست؟ قانون

افراد در ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدّر، « نقش»

را مالک تعیین مجازات قرار داده « مواد میزان»

گذاری چه اشکالی دارد؟ [ این طرز قانون10است.]

ی یک جاست که تقریباً هیچ وقت سردستهمشکل این

باند، یا افراد اصلیِ آن، خودشان مواد مخدّر را از 

کنند. در عوض، مکانی به مکانی دیگر حمل نمی

-خدام میمعموالً کسی برای حمل مواد مخدّر است

شود. این شخص، در ازای مبلغی معیّن، حمل مواد را 

که از سود کالن تجارت گیرد، بدون اینبه عهده می

[ به هر روی، 11تری به او برسد.]نامشروع چیز بیش

مواد مخدّر در تصرّف اوست. به همین دلیل، 

ست که وقتی مأموران نیروی انتظامی، یا دیگر طبیعی

کنند، او هم واد را کشف میضابطان دادگستری، م

ی مواد کنندههمان دوروبر است، و به عنوان حمل

ی دالیل علیه اوست، و جایی شود. همهدستگیر می

هم برای انکار ندارد! بنابراین، اگر میزان موادِ 

تر از مقدار معیّنی باشد که در قانون شده بیشکشف

باید  گاهمبارزه با مواد مخدّر ذکر شده است، آن

 فرض گذارها با کابوس اعدام زندگی کند. قانونمدت

ترِ تر مواد، نمایانگرِ نقش محوریکه میزان بیش کرده

جاست که ست؛ امّا مشکل اینکننده احمل

های تجربی در کشورهای غربی، ناروایِی پژوهش

هرروی، به دالیل اند. بهرا نشان داده فرض این

تر به کیفری کممختلف، دست دستگاه عدالت 

رسد. سازوکار اد اصلی میها و افرسردسته

کنندگان ست که حملهای مجرمانه طوریسازمان

پا معموالً اطالعات کافی ندارند تا هویّت افراد خرده

ها اصوالً عضو سازمان تر را افشا کنند. خیلی از آنمهم

مجرمانه نیستند تا چیز چندانی بدانند. بنابراین، 

ها با موانع مختلف ناد جرم به باالدستیاست

های اصلی اغلب روست. به عالوه، مهرهروبه

های قانونی، مثل استفاده از ثروتمندند، و عالوه بر راه

های خدمات وکالی برجسته، گاهی اوقات راه

 .ها گشوده استفراقانونی هم به روی آن

های متعدد نشان داده است که پژوهش

ت بر اساس میزان مواد، دقیقاً به ضرر تعیین مجازا

ی [ با این شیوه12ست.]«پابزهکاران خرده»فقرا و 

های اصلی مجازات گذاری، فقرا به جای مهرهقانون

تر آن است که مجازات، با توجه شوند. روش موجّهمی



 

 

افراد تعیین شود. حتا در اجرای قانون، « نقش»به 

گرفت، و را پی متمرکز بازدارندگیِ راهبردهای توانمی

های اصلی را هدف قرار داد. به هر برای مثال، مهره

ها روی، باید تمهیداتی اندیشید که بتوان بر اساس آن

[ بدون 13تمایز گذاشت.]« حامل»بین قاچاقچی و 

و « برابری در قانون»چنین راهکارهایی، شکاف بین 

. شودتر می، مدام عمیق«برابری در مقابل قانون»

برابرِی حقوقی، در شرایط  :دلیلش هم روشن است

تواند نابرابری تولید کند. نابرابر اجتماعی، خودش می

خوابیدن » :برای مثال، این قانون را در نظر بگیرید

از حیث «. های پارک درشب، جرم استروی نیمکت

نظری، هرکسی ممکن است مرتکب این جرم شود، 

-تنها در مورد بی اما مگر غیر این است که عمدتاً

برای ارتکاب این « امکان واقعی»ها و فقرا خانمان

جرم وجود دارد؟ در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر 

« امکان واقعیِ»کند. هم دقیقاً همین نکته صدق می

دهد، و در تر در مورد فقرا رخ میمجازات شدن، بیش

« ع واقعیِامتنا»توانیم از رابطه با اغلب ثروتمندان، می

 [14دستگیری و مجازات سخن بگوییم.]

درستِی تحلیل باال اکنون برای خود  :چهار

مسئوالن هم روشن شده است. برای مثال، معاون 

 … بگیریم نظر در باید …» :ی قضائیه گفته استقوه

 اصلی قاچاقچیان واقع در شوندمی اعدام که افرادی

 انتقال تعملیا درگیر اصلی قاچاقچیان زیرا نیستند

ی با هزینه معموالً. شوندنمی موادمخدر هایمحموله

کمی موادمخدر را در اختیار افرادی که بضاعت مالی 

 [15«]دهند.کافی ندارند قرار می

ی ی قضاییه نکتهدر اظهارات معاون قوه

تر تأمّل مهمّی نهفته است که باید روی آن بیش

یا نگهداری  کنیم. معموالً تنها فقیران به دلیل حمل

تر پیش آمده است که اند، و کممواد مخدّر اعدام شده

ثروتمندی به ارتکاب این جرایم به اعدام محکوم 

های بسیاری در کشورهای [ پژوهش16شود.]

ی قضائیّه را تأیید مختلف، این اظهار معاون رئیس قوه

 [ این به چه معناست؟17کند.]می

و « قصد»ن حتماً تا به حال روی تفاوت بی

اید. خیلی مواقع ما کارهایی را فکر کرده« نتیجه»

دهیم، اما آن کارها برای رسیدن به اهدافی انجام می

انجامند که ربطی به اهداف ما ندارد! در به نتایجی می

ی کار منطبق با قصد ما گوییم نتیجهاین حالت می

ای نبوده است، یا به عبارت دیگر، کار ما نتیجه

دانیم که خیلی از قضات واسته داشته است. میناخ

-های انقالب حتّا با وضو در دادگاه حاضر میدادگاه



 

 

 
 

شان از صدور «هدف»ها بپرسید که شوند. اگر از آن

حکم اعدام چیست، احتمااًل به طور صادقانه پاسخ 

اعمال قانون، اجرای عدالت، و چیزهایی  :خواهند داد

دهد که تجربی نشان می هایاز این دست. اما پژوهش

اعدام فقیران و  :ها دقیقا این استی کار آن«نتیجه»

 .فرودستان

مشکل کجاست؟ مشکل این است که 

ها اموری «نتیجه»اند، اما اموری ذهنی« هافهد»

گذارند. به اند که بر زندگِی واقعی مردم اثر میعینی

ند انکرده« قصد»گمانم هیچ یک از مقامات قضایی 

ی «نتیجه»که انبوهی از مردم فقیر را اعدام کنند، اما 

ی فقرا بوده است. آیا ها دقیقاً اعدام گستردهعمل آن

توجه توان، از حیث اخالقی، به این واقعیت بیمی

 بود؟

مهم است که اندکی در این مورد فکر  :پنج

های مختلف به شود؟ پاسخچرا کسی فقیر می :کنیم

توانیم در دو دسته می این پرسش را

شناختی و شاید افراد به علل روان :یکم:بگنجانیم

هایی شخصی فقیرند؛ مثاًل شاید فقرای جامعه آن آدم

ی هوشی ندارند، از بهره«)!( ژن خوب»هستند که 

دهند. اند و دل به کار نمیپایین برخوردارند، تنبل

ای لهمثالً ریچارد گری معتقد است که فقر شاید مسأ

های شناسان، با این نظریهجامعه :دوم. ژنتیک باشد

ای ندارند. برای مثال، شناسانه و شخصی میانهروان

شناس فرانسوی، معتقد بود که امیل دورکیم، جامعه

« شناسیروش جامعه»را باید با « مسائل اجتماعی»

شناسانه در این مورد به های روانفهمید، و توضیح

آید. به نظر او، حیات جمعی را باید با حیات کار نمی

ست ی اجتماعییک پدیده« فقر»جمعی تفسیر کرد. 

توان به فهمی دقیق شناسی میو فقط با روش جامعه

 .های اجتماعی دست یافتاز پدیده

شناختی، های جامعهبر اساس یکی از تحلیل

-عده ای وثیق وجود دارد.عدالتی، رابطهبین فقر و بی

ای از مردم فقیرند، چون کارکرد نهادهای مختلف در 

جامعه، ناعادالنه است و منابع به طور منصفانه 

-)باز(توزیع نشده است. اگر ارتباط بین فقر و بی

ی بسیار مهم عدالتی را جدی بگیریم، به یک نتیجه

ست؛ در نتیجه عدالتی، امری اجتماعیرسیم. بیمی

ندارد. کسی که به فقر کشانده  کنترل فرد فقیر بر آن

سوءکارکرد نهادهای اجتماعی است. قربانیِ  شده،

ممکن نبود خوِد فرد فقیر بتواند علل فقرش را از بین 

یکی « فقر»ها تسلطی نداشته است. ببرد، چون بر آن

از اجزای داستانِ زندگیِ فقیر است، و این جزء از 



 

 

جامعه،  زندگیِ او را جامعه برایش نوشته است.

داستانِ زندگی فقیر را طوری رقم زده است که او در 

توان فقر به سر ببرد. بنابراین، اصواًل خود فقیر را نمی

 .به خاطر فقرش شماتت کرد

عدالتی در بر فرض که فقر محصول بی :شش

توان در ای میجامعه باشد، از این نکته چه نتیجه

مردم بپرسید،  مورد ارتکاب جرم آموخت؟ اگر از اغلب

ارتکاب جرایم مرتبط با مواد « علت»احتماالً فقر را 

های مختلف پندارند. با وجود این، پژوهشمخدر می

دهد که ارتباط میان فقر و جرم، بسیار نشان می

ن است. به دلیل محدودیت جا، تر از ایپیچیده

ی پیچیده را شرح توانم ابعاد مختلف این رابطهنمی

الوه، مطالعات خود من هم در حدی نیست دهم. به ع

های جا صرفاً یافتهکه چنین کنم. به همین دلیل، این

کنم که تان روایت مییک پژوهش بسیار مهم را برای

رسد. ی فقر و جرم، راهگشا به نظر میبرای فهم رابطه

های همین یک پژوهش، برای برآورده روایت یافته

 .کندفایت میشدنِ اهداف این یادداشت ک

ای را در ، چهار دانشمند، مقاله2013در سال 

منتشر کردند. عنوان مقاله این « علم»مجله معتبر 

[ 18«]کند.فقر، عملکرد شناختی را مختل می» :است

تواند بر آنان در این مقاله نشان دادند که فقر می

های مختلف ـ همچون گیری در حیطهکیفیت تصمیم

ل مرتبط با مواد مخدر، مسائل کاری، بهداشت، مسائ

سرپرستیِ کودکان و عملکرد اقتصادی ـ اثر منفی 

بگذارد، و بار ذهنیِ ناشی از فقر چنان است که گویی 

یابد. فقرا، کاهش می نمره سیزده بهرِ فرد فقیر،هوش

شان، بلکه درست به های شخصینه به خاطر ویژگی

کنند که ممکن است هایی میگیریعلت فقر، تصمیم

ها را در وضع بدتری قرار دهد، و حتا به فقر آن

های ذهنی ناشی از فقر، چنان تر بینجامد. مشغلهبیش

کند که حتا در مسائل قوای ذهنیِ آدم را درگیر می

ها اثر منفی گیریغیراقتصادی، بر عقالنیِت تصمیم

 .گذاردمی

 بر اساس این تحلیل، شاید بتوان تا حدی

های فهمید که چرا برخی از فقرا، به رغم مجازات

-شدید، مرتکب حمل یا توزیع مواد مخدر می

طور ممکن است که فردی به خاطر [ چه19شوند.]

مبلغی ناچیز، خطر مجازاتی سنگین را به جان بخرد؟ 

ای شود که نتوانند به گونهدر واقع، فقر باعث می

حتمالی )دستگیری عقالنی سود رفتارشان را با زیانِ ا

توان انتظار و مجازات( بسنجند. به عبارت دیگر، می

های گیریداشت که فشار ناشی از فقر، به تصمیم



 

 

 
 

ها، شاید گیریاشتباه بینجامد و یکی از این تصمیم

 .ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر باشد

های اکنون وقت آن رسیده که تکه :نتیجه

عدالتی در فقر محصول بی :ر دهیمپازل را کنار هم قرا

جامعه است و فقیر بر علل فقرش تسلطی ندارد، 

توان او را به خاطر فقرش شماتت کرد. بنابراین نمی

کشاند و اصوالً جامعه است که فرد را به فقر می

بنابراین جامعه نباید مسئولیتش را نادیده بگیرد 

شناختِی ی پنج(؛ از سوی دیگر، فقر بر کارکرد )قطعه

گذارد، طوری که ممکن است او در فقیر اثر منفی می

گیری اثر فشار ناشی از فقر، به طور غیرعقالنی تصمیم

کند، و از جمله، مرتکب جرایم مرتبط با مواد مخدر 

شود. بنابراین، هرچقدر هم که مجازات سنگین باشد، 

شود که فقیر نتواند سود و زیان رفتارش فقر باعث می

ی شش(؛ به عالوه، در درستی بسنجد )قطعهرا به

تر موارد، دست نظام عدالت کیفری تنها به فقرا بیش

مندان به رغم ارتکاب جرم، معمواًل رسد، و ثروتمی

رهند. جدا از قصد به طرق مختلف از مجازات می

ها، کوشش ی کار آنگذار و قضات، نتیجهقانون

های یک تا طعهجمعی برای اعدام فقرا بوده است )ق

-چهار(. در نتیجه، جامعه خودش افراد را به فقر می

کشاند، و فشار ناشی از این فقر، شرایط را برای 

 .سازدتصمیم به ارتکاب جرم، مهیا می

با دقت بنگرید! در مراسم اعدام، در واقع 

تر به ای که پیشجامعه :شاهد این ماجرا هستیم

به فقر کشانده است، اکنون فرد را « ناعادالنه»ای گونه

پوشد، و به کلی بر گناهان خودش چشم میبه

ی اش، به طور رسمی همهی مقامات قضاییوسیله

اندازد، و او را در مراسمی گناهان را به گردن فقیر می

ای که کند. آیا قصهقربانی می« عدالت»دقیق، به نام 

تان رایدر ابتدای این یادداشت روایت کردم، اکنون ب

 تداعی نشد؟

 قانون به ماده یک الحاق قانون» :نوشتپی

، 1396که اخیراً، در هفتم آبان  ،«مخدّر مواد با مبارزه

ی رسمی منتشر شد، به نحو مؤثّری در روزنامه

کاهد. طوری که به موارد اعدام می [20]سرجمع از

رئیس کمیسیون حقوقی و قضاییِ ی نایبگفته

تر به دلیل پنج هزار نفری که پیش مجلس، از حدود

ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدّر در صف اعدام 

-بودند، اکنون حدود چهار هزار نفر از اعدام می

[ یادداشت باال، شاید اندکی کمک کند که 21رهند.]

با این اقدام همدلی نماییم، چون به هر روی، حدود 



 

 

محروم، از میهنانِ اغلب فقیر و چهار هزار نفر از هم

 .یابنداعدام رهایی می

با وجود این، مجازات اعدام، ویژگیِ عجیبی 

کوشد از حتّا وقتی نظام عدالت کیفری می :دارد

آن خالص « شبح»تواند از شرش بگریزد، باز نمی

های آتی، بیش از رسد در سال[ به نظر می22شود.]

، آن «زندانی کردن انبوهی از فقرا»پیش، با مشکل 

هم به شکل درازمدت و در شرایطی غیرانسانی، روبرو 

ی ی مادهگذار ما در تبصرهکه قانونشویم. به ویژه این

واحده، باز هم بر خالف ادعاها، اقتباسی از مجازات 

حبس ابد بدون امکان »غیرانسانی و امپریالیستیِ 

صورت داده، و محکومین به حبس « آزادیِ مشروط

تعلیق اجرای مجازات، آزادی »را، تحت شرایطی، از 

محروم کرده است، « مشروط و سایر نهادهای ارفاقی

های [ با آموزه23که این مجازات آمریکایی]در حالی

اعدام، و بار رهایی « شبح»خواند. اگراسالمی هم نمی

-توانستیم به پاسخاز آن، وجود نداشت، شاید بهتر می

یم. به عالوه، باید تر و کارآمدتر بیندیشهایی انسانی

ی مذکور، بین جرایم رخ ی واحدهدقّت کنیم که ماده

االجرا شدن آن، و جرایم رخ داده داده قبل از الزم

االجرا شدنش، تمایز نهاده است. از حیث پس از الزم

تخفیف »تحلیل حقوقی، این ماده، حاویِ نوعی 

تر ی کسانی ست که پیشبه همه« عمومی

شده، حکم کشف مواد میزان به خاطر اًصرف شانبرای

اعدام صادر شده بود. به عبارت دیگر، از آن حدود 

 صرفاً پنج هزار نفر محکوم به اعدام، دیگر سر کسی

رود. باالی دار نمی شدهکشف «مواد میزان» خاطر به

االجرا امّا این حکم، در مورد کسانی که بعد از الزم

کند. در صدق نمی شدنِ قانون مرتکب جرم شوند،

توان انتظار داشت که تعداد نتیجه، در آینده نیز می

، به مجازات اعدام مواد میزان و نوع بسیاری بر اساس

-ی مذکور، رسالتیمحکوم شوند. تحلیل دقیق ماده

 .را جای دیگر پی گرفتست که باید آن
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 :دهیچک
 یهاوهیبه ش توانیمفهوم را م نیداد که ا حیمفهوم ملت توض یریپذبرحسب انعطاف توانیرا م سمیونالیقدرت ناس

و قدرت  تیدر برابر جذاب دیو عمل، با یدر تئور سم،یالیکرد. سوس فیگوناگون تعر یاسیس یکامالً متفاوت و با معان
 نیگرا بوده است و اچپ سمیونالیاز ناس یو رشد شکل رشیپذ ،یالواکنش احتم کیواکنش نشان دهد.  سمیونالیناس

 دهیکش ریبه تصو 1914از سال  شیپ یفرانسه، در دوره یستیالیبرگرفته از افکار سوس یهاامر عمدتاً با نمونه
را  دنقاط قوت خو یعمل ثیو چه از ح یچه به لحاظ نظر یستیالیسوس سمیونالیشکل از ناس نیا سو،کی. از شودیم

چپ از  سمیونالیناس کیتفک یدگیچیپ توانیها را مآن نیترکه مهم زدیانگیبرم ییهاسو، بحث گریدارد، و از د
 شمار آورد.آن ـ به کیو ضددموکرات یستیالیضدامپر یهاراست ـ با خواست سمیونالیناس
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 گفتارپیش

انداز هدف از نگارش این مقاله، بررسی چشم

ی ناسیونالیسم و سوسیالیسم ـ تاریخیِ جدید رابطه

در مورد خاص فرانسه ـ نشان دادن تالش برای آشتی 

سم چپ، و سرانجام این دو از رهگذر ناسیونالی

ای کوتاه به اهمیت این دیدگاه برای اشاره

جا، هدف از کاربرد سوسیالیسم معاصر است. در این

ناسیونالیسم »یا « ناسیونالیسم چپ»اصطالح 

ی ناسیونالیسم سوسیالیستی، توسعه« سوسیالیستی

دموکراتیک و یا رادیکال است که از انقالب فرانسه 

ردید این شکل از گیرد. بدون تسرچشمه می

ناسیونالیسم سوسیالیستی و دموکراتیک را باید از 

ی ناسیونالیسم متمایز کرد. گرای ایدهاشکال راست

ای تعدد و تنوع ناسیونالیسم به خودی خود کشف تازه

نیست. این مقاله سعی در توضیح و تبیین معنای 

سیاسی اشکال مختلف ناسیونالیسم دارد که بر تمایز 

 .ان ناسیونالیسم چپ و راست تأکید داردگسترده می

ی های فراوانی دربارهها و تحلیلبحث

ویژه ی ناسیونالیسم و سوسیالیسم ـ بهرابطه

چنین، به هم. 1سوسیالیسم مارکسیستی ـ وجود دارد

ها در اندیشه اصطالح کاستیای از بهرشته

زعم آن، این شود؛ که بهسوسیالیستی اشاره می

سترش واکنش نظری به پدیده از گ اندیشه

 2.ناسیونالیسم غفلت کرده است

هایی غالباً در سطحی باری، چنین بحث

شوند، و ممکن است دقیقاً این بسیار انتزاعی بیان می

پرسش را پیش آورد که چرا ناسیونالیسم این چنین 

معضالتی را برای اندیشه و عمل جنبش سوسیالیستی 

پاسخ به این پرسش  کند.ی کارگر ایجاد میو طبقه

تا حدی در شناخت قدرت و توانایی ناسیونالیسم 

نهفته است. قدرت ناسیونالیسم و استعدادش در 

جذب حمایت مردمی تا حد زیادی ناشی از 

ی ناسیونالیسم است. پذیری و نرمش ایدهانعطاف

های متفاوتی تواند مفاهیم و کششمی« ملت»ی ایده

گرچه  3.دربر بگیرد اشرا بنا به تعریف و معانی

پذیری ناسیونالیسم پذیرفتنی اس، ولی انعطاف

اند. های به کار رفته در این مورد تا حدی انتزاعیواژه

ی نمونه و کاربرد آن در ناسیونالیسم را باید با ارائه

پذیری آن موارد خاص نشان داد و پیامدهای انعطاف

وران ی اول ددر فرانسه، در نیمه 4.را نیز روشن کرد

( اشکال گوناگون 1914جمهوری سوم )تا سال 

جا کنیم ـ در اینوضوح مشاهده میناسیونالیسم را به

ی انقالبی و دموکراتیک دارد ناسیونالیسمی که ریشه
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و در رویارویی با ناسیونالیسم ضددموکراتیک قرار 

ای کامالً متفاوت گونهگیرد؛ و این دومی ملت را بهمی

وحدت واقعی آن را تنها به براندازی کند، و تعریف می

رژیم دموکراتیک و جایگزینی آن با یک نظام 

سازد. این دو شکل از اقتدارگرا مشروط می

دیگرند، و هر یک برداشت ناسیونالیسم در تضاد با یک

 5.خاص خود را از ملت دارد

گر مورد فرانسه ـ برای نمونه ـ تنها بیان

نالیستی نیست، بلکه ی ناسیوسازگاری و انعطاف ایده

شود، مربوط می 1914ی پیش از جا که به دورهتا آن

های داری را نیز بین سوسیالیستبحث دامنه

ی برداشت سوسیالیستی از ملت فرانسوی درباره

های ها تا حدی به سرشتبرانگیخت. این بحث

شد، و نیز تالشی بود گوناگون ناسیونالیسم مربوط می

وم انترناسیونالیسم در جهت همخوانی مفه

ـ « ملت-دولت»سوسیالیستی با واقعیت و مشروعیت 

ی های اندیشهتالشی که برخی خاستگاه

ها( به شکل ویژه آنارشیستسوسیالیستی )به

ای انجام دادند. این بحث مفاهیم عام گسترده

گرفت و ناسیونالیسم و سوسیالیسم را دربر می

نسوی برای های فراکوششی بود از سوی سوسیالیست

ی تعیین شکلی از ناسیونالیسم چپ. این تالش دامنه

طور که دهد ـ همانتری را نشان میگسترده

پارچگی طبقه و وفاداری یک»:ای گفته استنویسنده

ملی که با احساسات ناسیونالیستی رایج درگیر بوده 

ای پارچکی در عین حال متضمن نظریهاست. این یک

پذیرد یمات طبقاتی را میدرباره ملت است که تقس

تر و ولی از منظر طبقاتی مشخص، بر عدالت بیش

 6«.کندبرابری میان طبقات پافشاری می

ی این ناسیونالیسم سوسیالیستی ـ نمونه

جز فرانسه و در دوران پیش از جنگ جهانی اول ـ به

های دیگری نیز پدید های دیگر و در مکاندر دوره

ه نقاط ضعف و قوت دیدگاه ی فرانسآمده است. نمونه

پوشاند، و بنابراین در تر ناسیونالیسم چپ را میکلی

ی سوسیالیسم و چارچوب بحث کلی رابطه

گیرد. پیش از بررسی جزییات ناسیونالیسم قرار می

ی های میان اشکال ناسیونالیسم، به دو نکتهتفاوت

اساسی باید توجه شود؛ زیرا این دو نکته برای درک 

سیونالیسم در جهان معاصر و معضالتی که به قدرت نا

شود، اهمیت اندیشه و عمل سوسیالیستی مربوط می

بسیار دارد. نخست اینکه ناسیونالیسم در پیوند 

ی دموکراتیک حاکمیت مردم در انقالبی با ایده

ی جهان پدید آمد. پیوند سنتی ناسیونالیسم با عرصه

م انقالبی های راست خطر غفلت از ناسیونالیسگرایش
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ی حقوق ی سوم اعالمیهاروپایی را همراه دارد. ماده

حاکمیت را »بشر و حقوق شهروندی انقالب فرانسه 

ی این بندی اولیهصورت 7«داندضرورتاً از آن ملت می

ایده شاید در فرانسه بود؛ زیرا اولین کشوری است که 

نفوذ و تأثیر انقالبی خود را پدیدار کرد. اکنون 

در سراسر اروپا، و بعدها خارج از اروپا، جا، همه

های ملی خودمختار و بندی دولتخواست شکل

مستقل فزونی گرفت تا هر ملتی )با هر نوع تعریفی( 

حکومت قانونی و دموکراتیک خود را داشته باشد. در 

با « دوستیمهین»ی دوران انقالب فرانسه، واژه

مترادف انقالبی بودن، و یار و دوستدار مردم بودن 

آمد، بود، و دشمنی با مهاجران و اشراف به شمار می

چراکه اینان از تبعید، فرانسه را مورد حمله قرار 

 8.کردنددادند و انقالب را تهدید میمی

بنابراین، ناسیونالیسم در فرانسه، مانند هر 

جای دیگر، بخشی از سنت انقالبی بود و ملت با 

تمامی آحاد  شد وخصلت دموکراتیک آن تعریف می

 9.گرفتمردم را دربر می

که گرچه ناسیونالیسم و ی دوم ایننکته

اند، اما ناسیونالیسم ی عصر مدرنهاسوسیالیسم آموزه

به لحاظ تاریخی بر سوسیالیسم پیشی دارد. 

جا های ملی پا گرفت ـ آنسوسیالیسم در عصر دولت

آشکار دولت « حالت طبیعی بودن»که مشروعیت و 

وجود ی وحدت سیاسی از گذشته بهعنوان پایهملی به

آمده بود. وفاداری به حکومت ملی، دلبستگی به ملت 

دوستی(، نشان نمادین اش )احساسات میهنو تاریخ

تر از ملت )پرچم، سرود ملی و غیره( و باالخره، مهم

همه، رشد آگاهی ملی از رهگذر نظام فرهنگ ملی 

دهند. را تشکیل میتمامی نیرو و قدرت ناسیونالیسم 

ی ناسیونالیسم، پیش از این که سوسیالیسم و ایده

های یادشده اش پدید آید، با شیوهانترناسیونالیستی

استقرار یافت. در جایی که وحدت و استقالل دولت 

ها باید با ملی هنوز کسب نشده است، سوسیالیست

اولویت قرار دادن چنین اهدافی، موضع خود را نسبت 

 .های ناسیونالیستی مشخص کنندبه جنبش

 چپ و راست سمیونالیناس

ناسیونالیسم، برحسب چگونگی تعریف ملت، 

تواند مفاهیم و معانی سیاسی متفاوتی را داشته می

ی ناسیونالیسم که این جا به دو گونهباشد. در این

سازد، اشاره خواهد شد. خوبی روشن میتمایز را به

ی فرانسه مورد نمونه این دو اساساً با استناد به

گیرند. نخست باید به ناسیونالیسم ارزیابی قرار می
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ای عنوان جامعهچپ و ویژگی آن اشاره کرد. ملت به

دموکراتیک تعریف شده است. مفهوم ملت به 

ی جغرافیایی مشارکت تمام شهروندان ساکن در حوزه

شک صفات ویژه کند. این جامعه بیخاص داللت می

را دارد ـ از جمله تاریخ، زبان و فرهنگ  و متمایز خود

ی مشترکی از گر گذشتهاین تاریخ ویژه، بیان .ویژه

مقاومت ملت در برابر ستم و استبداد داخلی یا 

چون بستری خارجی است؛ و ملت از این حیث، هم

است که در آن تمامی شهروندان از حقوق 

 ای دلخواه سرنوشتگونهمنداند و بهدموکراتیک بهره

ی تنگاتنگی ی ملت رابطهکنند. ایدهخود را تعیین می

ی دموکراتیک حاکمیت مردمی دارد و بنابراین با ایده

تواند خواست و دیدگاه خود را از راه هر شهروندی می

دموکراتیک دریابد. بدون تردید  نهادهای جمهوری و

ی ی ایدهای از ملت بر پایهچنین برداشت دلخواهانه

یعنی متضمن چیزی است  :ر داردرأیی قراهم

نامد و در می« باوریاراده»آن را  (Gellner)گلنر که

در  گلنر 10.ملت قرار دارد« فرهنگی»برابر تعریف 

 :دهدباره چنین توضیح میاین

گروه معینی از افراد )مثالً ساکنان یک »

ای که به یک زبان سخن قلمروی معین یا عده

دهند که شکل می گویند( هنگامی یک ملت رامی

دیگر و حقوق متقابل و وظایف معینی را در برابر یک

رسمیت به نفع عضویت مشترک خود در گروه به

ی مثابهدیگر بهبشناسند. این شناسایی حقوق یک

ها را به یک ملت تبدیل اعضای گروه است که آن

چه که های مشترک ـ هر آنکند، و نه دیگر نگرشمی

 11«کندا از افراد غیرعضو متمایز میها رباشد ـ که آن

این امر در عرف سیاسی به معنای پیوند 

عنوان بخش ملت، شناسایی مشترک افراد بهوحدت

دارندگان حقوق و وظایف متقابل شهروندانی است که 

با ساختار سیاسی نهادهای دموکراتیک اعمال 

شود. گرچه ممکن است این افراد از فرهنگ و می

رخوردار باشند که آنان را از دیگر زبان مشترکی ب

های ملی متمایز سازد؛ ولی این نکته چندان گروه

مهم و اساسی نیست. پیدایش ملت به خواست و 

ای ملی دیگر در جامعهرأیی آن در پیوستن به یکهم

بستگی دارد که پشتیبان و مدافع حقوق دموکراتیک 

ر د (Renan) رنان باشد. تعریف کالسیک ملت را

ارائه « پرسی دایمیهمه»یف مشهور خود با عنوان تعر

ای دارد، اما ی او ملت گذشتهکرده است. به گفته

توافق و بیان آشکار و میل به »اش ی ضروریمشخصه

 یک …ی همزیستی است. حیات یک ملتادامه

تر سیاسی، در شرایط عام» 12.است روزانه پرسیهمه
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ی خواست یا لهی ناسیونالیسم با مسأاین رابطه ایده

« خودمختاری ملی»ی لیبرال رأیی، مبنای ایدههم

توان بخشی از ملت به است. هیچ گروهی را نمی

که رأساً آن را خواسته باشد. حساب آورد، مگر آن

هرگاه گروهی، با آگاهی به هویت خود و حفظ آن، 

بخواهد حکومت ملی خود را برپا سازد، باید برای 

ها، از حیث باشد. این استدالل انجام آن کامالً آزاد

تاریخی، برای آن طرح شدند تا مثالً ادعا شود که 

های های آلزاس و لورن )در دوران پس از جنگایالت

فرانسه و پروس( به فرانسه تعلق دارند و نه به آلمان. 

ادعای آلمان مبنی بر زبان و نژاد مردم این دو ایالت 

رأیی تخاب و همبود. فرانسه، برخالف آلمان، به ان

 کوالنژ د فوستل یبه گفته :کردمردم تکیه می

(Fustel de Coulanges) « اصلی که ما به آن باور

کنیم این است که ساکنان داریم و از آن پیروی می

را یک منطقه تنها از راه نهادهایی که آزادانه آن

که تنها تر اینتوانند اداره شود، و مهماند، میپذیرفته

رأیی آنان است که نوع حکومت باید واست و همبا خ

تعیین گردد. این اصل مورد قبول دوران مدرن 

 13.«است

سخن کوتاه ، چنین ناسیونالیسمی هم 

لیبرال است و هم دموکراتیک. لیبرال است چون بر 

ی انتخاب و رأی همگانی تأکید دارد و مبتنی بر ایده

های اصل فردگرایی نیز هست ـ که یکی از معیار

آید. ملت یک چارچوب شمار میی لیبرالیسم بهعمده

آورد که در آن سیاسی و جغرافیایی را فراهم می

شود، و به همین دلیل حقوق فردی تضمین می

)عالوه بر دالیل دیگر( باید از خودگردانی و 

یکپارچگی ملت پشتیبانی کرد. برخی از این مضامین 

مطرح شده  دریفوس یهای مربوط به قضیهدر بحث

کردند که چنین استدالل می دریفوس مدافعان :بود

ی یک ملت و اشتیاق به دوستانهمیان عشق میهن

اش به مندایسو، و عالقهپارگی خود از یکحفظ یک

پشتیبانی از حقوق فردی از دیگر سو، تضادی وجود 

خاطر نفس بقا و همبستگی وحدت دارد. این امر به

 15های فردی ملت بودیملی با حفظ حقوق و آزاد

 de) پرسنوسه د برای مثال، این استدالل از سوی

Pressense) اش به نام سوسیالیست در سخنرانی

ایراد کرد،  1899ی فوریه 9، که در «ی حزبایده»

دوستان ، میهندریفوس مطرح شد، که طرفداران

که ملت فرانسه اعتبار و نفوذ  چرا 16اندحقیقی

مدیون دفاع از اصول انقالب فرانسه المللی خود را بین

توجهی به این اصول با برخورد ناعادالنه داند. بیمی

به یک فرد )دریفوس( به سقوط ملت فرانسه 
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انجامد و به ارزش و احترامی که در سراسر جهان می

خواهانه، های عدالتدارد لطمه خواهد زد. گرایش

حفظ حقوق افراد و منافع ملت و نیز عشق 

از  17.دهدتمامی از دست میاش را بهوستانهدمیهن

سوی دیگر، ناسیونالیسم چپ، دموکراتیک هم هست، 

زیرا ملت بستری است که حاکمیت مردم بر آن 

 .شوداعمال می

شود که نوع کامالً جا یادآوری میدر این

متفاوت دیگری از ناسیونالیسم نیز وجود دارد که 

امید. برای ن راست ناسیونالیسم توان آن رامی

ی ی این دو نوع ناسیونالیسم باید به یک نکتهمقایسه

ی اشکال ناسیونالیسم مقدماتی مهم اشاره کرد. همه

برخوردارند که « احساسی»از یک عنصر عاطفی یا 

)عشق به « دوستیمیهن»تر توان آن را بیشمی

ی میهن( نامید تا ناسیونالیسم. مراد از واژه

جا احساس دلبستگی شخصی در این« دوستیمیهن»

ها و دیگر به سرزمین بومی، آداب و رسوم، سنت

تر یک های آن است. ناسیونالیسم بیشمشخصه

ی روشن و صریح است تا یک نگرش عاطفی. نظریه

دهد که این امر تعریف مشخصی از ملت را ارائه می

ی خاطر ارائهسازی از ملت بهبر اساس آن مفهوم

ی ملت را با ز آن است و رابطهدالیلی برای دفاع ا

دهد. سایر واحدهای اجتماعی و سیاسی نشان می

« دوستیمیهن»دلیلی وجود ندارد که ناسیونالیسم با 

ناسازگار باشد ـ که معمواًل هم نیست، پس چرا باید 

توجهی به عواطف و احساسات سعی در بی

 .داشت« دوستیمیهن»

 چنین برای درک تفاوت میانهم

چپ و راست باید به یک وجه تمایز دیگر  لیسمناسیونا

و آن تفاوت تعریف عقالنی و  :هم اشاره شود

غیرعقالنی از ملت است. ناسیونالیسم راست ملت را 

دهد بر حسب مفاهیم غیرعقالنی ـ عرفانی توضیح می

 la terre et les باره ـ نظیر نژاد، خون یا آنچه که

morts «ی فهنامد و نطمی« زمین و مردگان

در حقیقت، . نازیسم است« خون و سرزمین»های ایده

تر به آن این ناسیونالیسم راست ـ که در ادامه بیش

، «شورش در برابر خرد»چون اشاره خواهد شد ـ هم

، شکل گرفت. برداشت ناسیونالیسم 19در اواخر قرن 

ای اسطوره سورل، راست از ملت، به تعبیر

ت صرف برانگیخته از ای از تخیالیعنی مجموعه ـ بود

شهود. مسأله بر سر درستی یا نادرستی این اسطوره 

ی مهم آن است که تا چه حد نیست، بلکه نکته

ها را در میدان عمل توانست شور و هیجان تودهمی

ای ی اسطورهی اوج این جنبهبرانگیزاند. نقطه



 589                                                                                                          داریپا دیام یژرژ شوارتس مانتل / ترجمه

 

 
 

گرا در ناسیونالیسم نازیسم و ناسیونالیسم راست

فریبانه ظاهر شد. سیونالیسم عوامفاشیسم و یا نا

( 1922موسولینی در سخنرانی خود در ناپل )اکتبر 

 :ازجمله چنین گفت

ای که ایمان ای آفریدیم، اسطورهما اسطوره»

است و شور و شوق؛ نیازی نیست که واقعیت باشد. 

ی این یک محرک، امید، باور و شجاعت است. اسطوره

ه ما از آن یک ما ملت است. شکوه و عظمت ملتی ک

 19.«واقعیت مشخص خواهیم ساخت

اما ناسیونالیسم چپ ـ خواه به شکل 

آن ـ مسلماً دارای  و خواه سوسیالیستی دموکراتیک

عنصری عاطفی است که در پیوستگی با نمادهای 

شود. مختلف پرچم، سرودهای ملی و غیره بیان می

در مورد فرانسه، این عنصر عاطفی خود را در 

ی مثابهبا جمهوری و در نگرش به ملت به پیوستگی

ای دموکراتیک نشان داد، که شهروندان جامعه

اند نسبت به آن وفادار باشند و به آن عشق موظف

ی ورزند و در صورت لزوم به قیمت جان خود آماده

دوستی این پیام میهن 20.دفاع از آن باشند

خواهانه، احساساتی و عاطفی بود، که در جمهوری

های مدارس سکوالر جمهوری سوم ترویج ابکت

فرض بر آن بود که معلم مدرسه به  21.شدمی

مذهب سرزمین مادری، »شهروندان جوان جمهوری 

ترین و پرشورترین کند که یکی از مهمرا تزریق می

، وزیر اموزش و پرورش، آن را برت پل اش،مبلغان

تعریف کرد که بر اساس عقل، « عبادت و عشقی»

فرانسه سرزمین  23.آوردرا به شوق می انسان

ی ها نمونهدموکراسی و انقالب بود، و در میان ملت

شد های عام پیشرفت و دموکراسی محسوب میارزش

ی رهایی از خواهی، نمایندهانداز جمهوریو در چشم

ی ارتجاعی کلیسا. بنابراین، شهروندان باید از سلطه

بسته شوند و از ای عاطفی به ملت دلگونهکودکی به

 .ی باشکوه خود آگاه باشندتاریخ گذشته

دوستی کنندگان این میهنهرحال، ترویجبه

خواهانه، بر خصلت عقالنی و مستدل آن جمهوری

خاطر تأکید داشتند. گرچه این دلبستگی به ملت به

اش عاطفی و پُرشور بود، اما های جهانیارزش

دلبستگی بر  وجه غیرمعقول نبود. توجیه اینهیچبه

های عقالنی چون دموکراسی، لیبرالیسم و بستر ارزش

دوستی یا آزادی فردی قرار داشت. این نوع از میهن

عشق به کشور از سوی مدافعان آن متمایز از 

ی خون است، که با ای و تشنهدوستی اسطورهمیهن

جویی و های نفرت، تجاوزگری، انتقامایده
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دوستی گرچه میهنکشورگشایی همراه بوده است. 

نوع اخیر هرگز در سنت انقالب فرانسه وجود نداشت، 

، «شووینیسم سنتی»اما چیزی هم جز یک 

خواهی ضددموکراتیک و از این حیث ضدجمهوری

نبود و در پی جایگزینی اشکال حکومتی اقتدارگرا به 

همین تمایز میان  23.جای جمهوری دموکراتیک بود

دوستی از طفی ـ و میهندوستی عقالنی ـ ولو عامیهن

ـ رهبر  ژورس ای و غیرعقالنی را با دقتنوع اسطوره

ها ـ مطرح کرد. دیدگاه کلی او، به سوسیالیست

ی این ی نگرش عقالنی درباره، بر پایهریو ربه یگفته

شد رو عقالنی تلقی میاین نگرش ازآن 24.مفهوم است

که در پی دالیل موجه برای عشق به میهن و 

دوستی گی به آن بود ـ درست برخالف میهندلبست

کورکورانه و غیرعقالنی )کشور من است خواه برحق 

ی باشد و خواه نباشد(. این دالیل در دفاع از جامعه

شد که به شهروندان خود امتیاز ملی به کار گرفته می

داد و پیش از هر چیز، ساختاری از حقوق و واقعی می

توانند در آورد که مینهادهای دموکراتیک فراهم می

ها مشارکت جویند. نیاز به دفاع از ملت چیزی بود آن

بایست از راه استدالل و انتقاد توجیه شود؛ و که می

. چون امری مفروض و بدون پرسش پذیرفترا همآن

، در کلمانسو ، در جدل علیه رهبر رادیکالژورس

گریز سرزمین پدری از »برخورد با هرگونه تالش برای

هشدار « رل عقل و جهش به روشنی و غریزهکنت

تواند و نباید برحسب نژاد، یا غریزه ملت نمی 25.داد

تالش کسانی را به  ژورس چنینتعریف شود. هم

خواستند مانع بحث عقالنی تمسخر گرفت که می

عنوان کوشیدند آن را بهی ملت شوند و میایده

تحلیل نیست، بلکه که قابل« تعریف کنند»چیزی 

توان در سکوت از آن ستایش ، و باید در برابر تنها می

 26.پرچم، همانند چیزی مقدس و یزدانی سجده کرد

جا با تمایزی میان یک بنابراین، ما در این

ناسیونالیسم عقالنی با عنصر احساسی و عاطفی 

سو، و یک ناسیونالیسم غیرعقالنی دوستی از یکمیهن

گرا ونالیسم راستکه در ناسی« غریزی»اصطالح و به

تجسم یافته است؛ از سوی دیگر، روبرو هستیم. 

گرا، هم روشن است که این ناسیونالیسم راست

خواهی و هم ضددموکراتیک و هم ضدجمهوری

چه که خواهان یک بدیل اقتدارگرا است در برابر آن

افکن و فاسد و ناشی از نظم عنوان رژیمی نفاقبه

ین بدیل در قالب داند. اسیاسی دموکراتیک می

پوپولیسم و در پوشش رأی همگانی، با هدف 

ای برای جنبشی ی پشتیبانی تودهفریبانهعوام

ی آشکار آن جنبش شد. نمونهخودکامه، ارائه می



 591                                                                                                          داریپا دیام یژرژ شوارتس مانتل / ترجمه

 

 
 

یا حداقل عناصر معینی در داخل « هابوالنگیست»

آن، ترکیبی از ناسیونالیسم و سوسیالیسم کاذب 

را هدف قرار که کارگران  «باره »پوپولیستی

ابزارهایی که برای برانگیختن چنین  27.دادمی

شد، استفاده از ای به کار گرفته میپشتیبانی توده

ویژه یهودستیزی بود و باید کسانی را راسیسم و به

طور کرد )از جمله یهودیان، خارجیان، و بهسپر بال می

های و آنان را مسئول بیماری«( هاغیرخودی»کلی 

دست ها ملتی یکرد تا با طرد و اخراج آنکجامعه می

وسیله کار و ثروت در وجود آید و بدینپارچه بهو یک

ملت قرار گیرد. « حقیقی»خدمت منافع اعضای 

اعالم کرد مثال  1898در  باره ی نانسی کهبرنامه

خوبی برای این نوع ناسیونالیسم پوپولیستی یا حتی 

زی یهودیان و سااست که تنها با پاک« سوسیالیستی»

تواند به سود تمام طبقات ملت فرانسه خارجیان می

حزب » 28.حرکت و مشکل اجتماعی را حل کند

ای با هدف ، که یک جنبش وسیع توده«ناسیونال

سرنگونی جمهوری دموکراتیک بود، چنین مسایلی را 

کرد. بدون تردید این ناسیونالیسم مطرح می

اکی از پوپولیستی و اقتدارگرا ترکیب خطرن

را در قالب فاشیسم و « سوسیالیسم»ناسیونالیسم و 

حزب ناسیونال سوسیالیسم قرن بیستم تدارک دید و 

 .ی ظهور رسانیدآن را به منصه

افزون بر این، اشکال سوسیالیسم پوپولیستی 

چنین نوع دیگری از ناسیونالیسم راست و کاذب، هم

 تر متکی بهگرا و کمتر سنتوجود دارد که بیش

و  ماوره یای مشخصهپرسی است. چنین نمونههمه

بوده است. این سازمان « اقدام فرانسوی»سازمان 

مراتبی سنتی داشت و از سوی سلطنت به سلسله

های گوناگون )و با خط شد که گروهنحوی اداره می

دیگر ای هماهنگ با یکسازمانی خود( به گونه

همات هم در زمانی که توزیستی داشتند ـ آنهم

برابرطلبی، دموکراتیک و فردگرایی از بین رفته بود. 

گونه ناسیونالیسم راست )و نیز شکل ی اینمشخصه

تر( خصلت پوپولیستی آن ـ گرچه با وسعتی کم

کم ی آن است. پیشرفت ـ یا دستگرایانهواپس

پیشرفت دموکراتیک ـ امری ناپسند بود که سقوط 

ت در گذشته ملت را در پی داشت. عصر طالیی مل

واقعیت داشت و باید به آن دوره بازگشت تا خود را از 

، این عصر ماوره سقوط و تباهی نجات داد. به نظر

ادامه  1789طالیی فرانسه، تا روزهای شوم سال 

آمیز فردگرایی و های فاجعهداشت. از این پس ایده

ناگاه پدید آمد و به نابودی طلبی دموکراتیک بهبرابری
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ی پیش از اتب ملی کاتولیک فرانسه در دورهمرسلسله

ها دارندگان انقالب انجامید. یهودیان و پروتستان

اند و های کاذب در طول یک قرن بودهاصلی این ایده

 29.بار آوردندتر دموکراسی را برای فرانسه بهافول بیش

ای است از بررسی اخیر ها نمونهاین ایده

سیونالیسم زیرعنوان های ناشناسیها و گونهنظریه

هایی که مدت در مورد ملت« تجدید ناسیونالیسم»

زمانی طوالنی از استقالل و دولت ملی خودمختار 

اند و آرزوی حفظ استقالل تهدید مند بودهبهره

 اسمیت آ.دگفتۀ  به اند.داشته را شانشده

اند که کسانی« تجدید ناسیونالیسم» هواخواهان

الل ملت احساس خطر ی هژمونی و استقدرباره

های اجتماعی که با پیدایش کنند. آشفتگیمی

گرایی و به داری آغاز شد و سپس صنعتسرمایه

ی کارانههای سازشهمراه آن اتخاذ سیاست

های حاکمه و دادن امتیازات به بیگانگان، هیأت

همگی موجب فلج شدن ملت شد. بنابراین، نیاز به 

هایی که ضرورت آن نوآوری»نوسازی ناسیونالیسم و 

عنوان تدارک کردمد، بهها احساس میرا ناسیونالیست

آل، یا الگوی باستانی عصر طالیی ناب و ایده

ای در برابر عنوان معیار و انگیزه)اسپارت(، و بعدها به

تفاوتی، بار کنونی و بیتمایزات اجتماعی تأسف

بایست این نوسازی می 30«مشروعیت یافت

ماهنگی را از نو برای ملت باز آورد پارچگی و هیک

پذیر است، که تنها با وجود رهبری قدرتمند امکان

های ملت باشد، خواه این رهبر مظهر روح و سنت

پرسی باشد و خواه به گرایی مبتنی بر همهعوام

ی سنتی سلطنتی نمایندگی ملت را داشته باشد شیوه

 ی دموکراتیک و یاـ ولی در هر حال نه به شیوه

ای فراتر گونهپارلمانی ـ باید مظهر روح مردم باشد، به

های سیاست« آماری»ذاتاً اغواگر و یا صرفاً ی از شیوه

ای و ماواری ی ملت در چیزهای اسطورهپارلمانی. ایده

عقل نظیر خون، خاک، سنت، نژاد، اصل و نسب 

شود. رهبر ملی ی مردم تبیین میمشترک و روحیه

چیزهاست و تاب و تحمل هیچ  ی اینالگوی همه

مخالفت یا دگرگونی را ندارد. ]از منظر او[ 

گرایی و پراکندگی به نابودی و سقوط ملت کثرت

 31.خواهد انجامید

ی دیگر سرانجام، باید به دو جنبه

المللی و ناسیونالیسم راست اشاره کرد که به امور بین

 شود. ناسیونالیسم راست درهای دیگر مربوط میملت

سوسیالیستی شرایطی شکل سوسیالیستی یا شبه

گیرد، اما در هر حال دشمن خود میبه

اش و انترناسیونالیسم است ـ چه از نوع سوسیالیستی
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چه لیبرال و طرفدار تجارت آزاد. مخالف آن نوع 

اش وفاداری به مردم دولت ملی است که محور اصلی

اهمیت باشد، و انترناسیونالیسم را نیرویی ضعیف و بی

باید مورد حمایت قرار کند. جماعت ملی تلقی می

اش تقویت شود. این به معنای گیرد و همبستگی

تر تر اقشار پایینیتر به بخش وسیعتوجه بیش

ی بایست در برابر نظریهی ملی است و میجامعه

گیری روشنی انترناسیونالیسم سوسیالیستی جهت

ر گزارش خود د کورادینی طور کهاتخاذ کند. همان

ی ناسیونالیستی )ایتالیا( در به اولین کنگره

 :( اظهار داشت1910فلورانس)

باید این را به کله کارگران فرو کنیم که »

شان در حفظ همبستگی با ترین منافعبیش

کارفرمایان، و باالتر از همه، همبستگی با کشورشان 

 شان در پاراگوئه یااست؛ آنان باید همبستگی با رفقای

 32«چین و ماچین را به جهنم ببرند

دوم این که، مخالفت با این انترناسیونالیسم 

ها ی خصمانه در برابر سایر ملتبه معنی اتخاذ شیوه

المللی و از جمله در مسایل خارجی و مناسبات بین

 1848ها )که در طلبی بین ملتآرمان برادری و صلح

ی دهشد. مخالفت با ایبسیار قوی بود( تلقی می

ی مثابهطلبی، زمینه را برای پذیرش جنگ بهصلح

المللی، و حتی های بینابزاری برای ایجاد درگیری

عنوان تهییج احساس استقبال از جنگ به

دوستی و وفاداری ملی و تحکیم همبستگی میهن

 کواردینی یوجود آورد. جنگ به گفتهملی، به

ی است برای مدلل کردن قطعیت و وسیله»

به «. ناپذیری نیاز به نظم و انضباط ملیاباجتن

ها راه نجات ملی را ـ که ی او، ناسیونالیستگفته

« نیاز به جنگ»طور بسیار کوتاه بیان کردیم ـ در به

های راست هم چنین ناسیونالیست  33«بینندمی

ی ابزاری برای قدرت نظامی مثابهفرانسه از این نیرو به

گرفتن خاطر بازپسبه و گرفتن انتقام از آلمان،

ی آلزاس و لورن، استفاده «های از دست رفتهایالت»

ی اشتباه کردند. تمامی کارها برای احیای خاطره

ی ملت فرانسه در قلب و ذهن مردم باید انجام گذشته

گرفت؛ باید بر نیاز به بازگردان شرافت و حیثیت می

 فرانسه پافشاری، و ارتشی برای جنگ با آلمان تدارک

بایست تعریفی از ملت بنابراین، می 34«شددیده می

تر، طور عامبرحسب نژاد، سنت، خون و خاک، و به

شد، و برحسب مخالفت با دموکراسی تبیین می

ی مناسبات ای برای یک رشته نظرات دربارهپایه

طلبی و طرفدار جنگ به انترناسیونالیستی ضد صلح
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ای اساسی بین دو هآمد. از این زاویه، تفاوتوجود می

های نوع ناسیونالیسم وجود داشت که از روش

ی ملت را گرفت که ایدهمتضادی سرچشمه می

 .کردتعریف و معیار ملیت را تعیین می

  

 سمیونالیو ناس سمیالیسوس

پذیری سوسیالیسم بایستی با قدرت و انعطاف

آمد و چارچوب ملی را ناسیونالیسم کنار می

ی ه در آن جنبش طبقهشناخت کرسمیت میبه

ی این مقاله به بررسی کارگر تکامل یافته بود. ادامه

ها به نقاط ضعف و قوت برخورد کلی سوسیالیست

ی ناسیونالیسم اختصاص دارد. این برخورد به پدیده

ناسیونالیسم دموکراتیک، محتوای سوسیالیستی 

دهد، که ریشه در انقالب فرانسه دارد؛ و نیز بر این می

کند که ناسیونالیسم سوسیالیستی با تأکید میامر 

انترناسیونالیسمی که با سوسیالیسم ـ حداقل در 

نظریه ـ همراه است، به خودی خود سازگار خواهد 

ی پیش از های فرانسه در دورهبود. سوسیالیست

های مربوط به ناسیونالیسم و در بحث 1914

دوستی، شکلی مترقی )و از حیث نظری میهن

ه( از ناسیونالیسم سوسیالیستی را مطرح فرهیخت

هایی از سوی کرده بودند ـ هرچند که با مخالفت

شدند. به رو میهای چپ درون خود روبهسوسیالیست

هر حال، این وضعیت تنها به مورد فرانسه اختصاص 

مارکسیست ) بائر اُتو هاینداشت. برای مثال، دیدگاه

کرد و رگر میی کااتریشی( که ملت را جایگرین طبقه

دانست، درستی آن را بخشی از ملت میبه

سوسیالیست ) ژورس های زیادی با نظراتشباهت

 35.فرانسوی( داشت

گیری ناسیونالیسم های پیاکنون فرصت

سوسیالیستی مؤثر، در جایی که، به دالیل تاریخی، 

ی ملت در نهادهای انقالبی و دموکراتیک ریشه ایده

میت پیدا کرده است. این داشته، بیش از پیش اه

پارچگی ملی را ی تاریخی، مفهوم ملت و یکزمینه

تر )که هم دموکراتیک و هم سوسیالیست باشد(، ساده

ی اروپا، با ی ملت، در تاریخ اندیشهکند. ایدهمی

هایی از همبستگی جمعی و اجتماعی از سوی برداشت

ها در جناح راست، همراه بوده است. سوسیالیست

ی اولیه و مخالف ملت را که در شرایط ه ایدهفرانس

دموکراتیک تعریف شده بود، به ارث برده بودند. به 

ها( نیازی رسید که آنان )سوسیالیستنظر می

ی ملت را به رقبای دیدند که این تعریف از ایدهنمی

ضددموکراتیک خود واگذار کنند؛ و توانستند با 
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یت تعریف ملت به خود هویت بخشند، مشروع

دوستی را بپذیرند، و ناسیونالیسم چپ را با میهن

انترناسیونالیسم سازگار بدانند. بدین ترتیب، حتی در 

چنین شرایطی چه در فرانسه و چه در هاجای دیگر 

نقاط ضعف و قوت خود را داشت؛ و بررسی 

ناسیونالیسم چپ هنوز باید خود را در تجربه نشان 

 .دادمی

 و مارکس تناسیونالیسم چپ این عبار

 :گویددر مانیفست کمونیست را که می انگلس

توان چیزی را که کارگران میهن ندارند، پس نمی»

ای درباره چون مرثیه، هم«ندارند، از آنان گرفت

دانستند که باید اصالح بار مسایلی میوضعیت تأسف

تر شد و ی کارگر سازمان یافتهشود. هر چه طبقه

تر مفهوم ب کرد، بیشتری کسآگاهی طبقاتی بیش

ای جدا، و خارج از ملت را جذب کرد، و دیگر طبقه

جامعه و ملت نبود؛ در این زمان، این طبقه در دفاع و 

حمایت از ملت منافعی یافت. در این دیدگاه 

 :ناسیونالیسم سوسیالیستی سه عنصر وجود دارد

دوستان ها میهنکارگران و سوسیالیست (1

گوی ملت اند؛ زیرا طبقات دارا اند. آنان سخنواقعی

شان اند که منافع اقتصادیدوستتنها زمانی میهن

دوستی آنان همواره نسبت به منافع ایجاب کند. میهن

گیرد و هر گاه که شان در جایگاه دوم قرار میطبقاتی

ی خیانت به شان ایجاب کند آمادهمنافع طبقاتی

سه به های فرانمیهنان خود هستند. سوسیالیستهم

ی این استدالل، کارهای زیادی سهم خود در زمینه

 (مارکس داماد)الفارگ پال اند. برای مثالانجام داده

، به «دوستی بورژوازیمیهن»ش به نام ادر رساله

کند که بورژوازی فرانسه، حتی به برخوردی اشاره می

های آلزاس و لورن، در قیمت از دست دادن ایالت

چنین  الفارگ. پروس بود درصدد صلح با 1871

ی جنگ با کند که طبقات دارا از ادامهاستدالل می

پروس از این رو در هراس بودند که به مسلح شدن 

شان را به کارگران بینجامد و امتیازات طبقاتی

توانست چنین، بورژوازی فرانسه میمخاطره اندازد. هم

از حیث اقتصادی از دست دادن آن دو ایالت را ـ که 

ی صنعتی بودند ـ تحمل کند؛ زیرا درت پیشرفتهق

توانستند موانع گمرگی را در برابر تهدید جنگ می

ادبیات  36.رقابت از سوی دو ایالت نامبرده، اعمال کند

دوستی سوسیالیسم فرانسه سرشار از تقبیح میهن

بایست ی بورژوازی است. ارتش که میکارانهفریب

د، اساساً نهادی بود پشتیبان ملت و مرزهای ملی باش

طلبی برای پشتیبانی از قدرت و حق برتری
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داران تمایلی بسیار به سرمایه 37.بورژوازی

گذاری در کشورهای خارجی داشتند، هر گاه سرمایه

که گرداند؛ ولو آنشان باز میتری برایسود بیش

ها در صنایع جنگی به کار آید که گذاری آنسرمایه

 38(.ی آلمانود باشد )نمونهبرخالف مصالح کشور خ

استفاده از نیروی کار خارجی را ـ در صورتی که ارزان 

میهن خود ترجیح شد ـ بر کارگران همتمام می

ها، در برخالف بورژوازی، سوسیالیست 39.دادندمی

دوستان واقعی ارتباط با سالمت و رفاه ملت تنها میهن

ن ـ یعنی ها و کارگرابودند؛ زیرا سخنگوی منافع توده

 .آمدنداکثریت ملت ـ به شمار می

ی انقالبی تعریفی که از منظر ایده (2

ای است دموکراتیک شود جامعهفرانسوی از ملت می

ی سوسیالیستی در آن اصالحات اجتماعی که اندیشه

ی کارگر جایگاه و دهد که برای طبقهرا ارائه می

آورد. این حساب میموقعیتی را در میان ملت به

 سن ی سوسیالیستی به اظهارنظری ازاندیشه

مردمی که » :گردد که گفته بودباز می ژوست

ی روحیه 40«سعادتمند نیستند، سرزمین پدری ندارند

دوستی کارگران حاکی از آن بود که سهمی ضدمیهن

در ثروت ملی، فرهنگ ملی و یا منابع تولیدی ملی را 

 :کنداشاره می سومبارت گونه کهاند. هماننداشته

ی کارگر طبقهدوستی ی ضدمیهنها که از روحیهآن»

اند باید به شکست اصالحات خود اعتراف متأسف

ای در آید که در آن کنند. اگر ملت به صورت جامعه

قانون رفاه اجتماعی برقرار شود و حقوق اجتماعی و 

دموکراتیک تأمین گردد، در این صورت دلیلی 

نخواهد بود که کارگران ملت خود را دوست نداشته 

هنگام جنگ به اند بهمادهباشند، و در این صورت آ

 اُتو طور کهو یا همان 41«دفاع از آن برخیزند

ی ی کارگر در جامعهطبقه :اظهار داشتبائر

ماند و به نوعی به شکل داری از ملت جدا میسرمایه

 .آیددر می« ی پشت صحنهپرده»

ی کارگر به گسترش باری، زمانی که طبقه

جامعه پردازد و در جهت یک سازمان خود می

رود، در این صورت کارگران سوسیالیستی پیش می

خواهند توانست در فرهنگ ملی سهیم شوند. پیروزی 

سوسیالیسم بدان معنی است که کارگران برای 

صورت بخشی از ملت در نخستین بار به درستی به

ی استداللی است این همان شیوه 42.اندآمده

ست در کنفرانس حزب سوسیالی 1907در  ژورس که

کارگران تا  :کار گرفتدر نانسی به( SFIO) فرانسه

نیافته باشند ای ناتوان وسازمانزمانی که همچون توده

 صورت به کهاین محض به …«سرزمین پدری ندارند»
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وب ملت چارچ در اصالحات تأمین به قادر و پارچهیک

تفاوت و جدا از ملت نخواهند بود، و در شوند، دیگر بی

 43.ی ملی سهیم خواهند شدامعهعضویت واقعی ج

، رهبر سابق حزب کارگران گسد ژول چنینهم

فرانسه، بر اهمیت واقعی حق رأی همگانی )مردان(، 

خواه تأکید داشت ـ که نهادهای دموکراتیک جمهوری

ی کارگر فراهم آورد تا جایگزین فرصت را برای طبقه

ملت شود ـ و نیز بر اهمیت به قدرت رسیدن این 

در چارچوب ملتی که به صورت دموکراتیک طبقه 

 44.یافته باشدسازمان

توان چنین نتیجه گرفت که سرانجام، می (3

ها جایگاهی در میان ی کارگر و سوسیالیستطبقه

ملت دارند و در دفاع از استقالل و خودمختاری 

ای تاریخی، فرهنگی و خویش متعهدند. ملت، جامعه

ایگاه خود را دارند سیاسی است که در آن کارگران ج

ها در چنین سوسیالیستو باید از آن دفاع کنند. هم

جا که ملت قربانی تجاوز صورت درگیری و جنگ و آن

زمان این امر، هم 45.شود، باید به دفاع از آن برخیزند

چه در فرانسه و چه در هر جای دیگر، به دیدگاه 

 بایست دری ارتش انجامید. ارتش میای دربارهویژه

نظامیان مردمی ـ یا ارتش کنار نیروهای رزمی شبه

چون شهروندان ـ چنان تجدیدسازمان یابد که، هم

ابزار مناسبی برای دفاع ملی قرار گیرد و دیگر در 

های تجاوزکارانه و ضد استقالل هیچ ملت جهت هدف

های کار گرفته نشود و تهدیدی برای آزادیدیگری به

ارتش  46.خواه نباشدیدموکراتیک و نهادهای جمهور

باید به نهادی مردمی و دموکراتیک، برای حمایت 

ی خود زمینه را سرزمینی ملی تبدیل شود که به نوبه

برای رشد سوسیالیسم فراهم آورد. گسترش 

سوسیالیسم تنها با ایجاد نهادهای سیاسی 

پذیر است؛ و این خواه امکاندموکراتیک و جمهوری

ود بر این که کارگران خود دلیل دیگری خواهد ب

تفاوت باشند و توانند نسبت به سرنوشت ملت بینمی

 .را بپذیرند« یأس انقالبی»حالت 

ها ابزارهای اصلی ناسیونالیسم بنابراین، این

طور عمده در مورد فرانسه چپ هستند، که گرچه به

ها را در مورد ها آنشود، اما سوسیالیستاظهار می

را که با  1914اند. اوت ر گرفتهکاها نیز بهدیگر ملت

توان یک سلسله حوادث پیچیده همراه بود، می

ی فراگیری و گسترش ناسیونالیسم چپ به دوره

های آلمان حساب آورد. برای مثال سوسیال دموکرات

و  1789داران توانستند ادعا کنند که میراثنمی

هستند. با این  دهندگان آندهندگان و گسترشادامه

تنها جناح راست حزب )برای در آلمان نههمه 
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ها ادعا مدت ببل بلکه حتی خود(، نوسکه مثال

ترین مدافعان های آلمان راسخداشت که سوسیالیست

 47.هستند« خود»سرزمین مادری 

 چپ سمیونالینقاط ضعف و قوت ناس

ی ناسیونالیسم چپ در فرانسه، و در دوره

های ، با یک رشته گرایش1914پیش از 

شد، که اساساً با مشخص می« ضدامپریالیستی»

همراه بود. وی هرگونه سازگاری  هاروه گوستاونام

این  48د.کرسوسیالیسم را با ناسیونالیسم رد می

ـ هرگز نتوانست « ضدامپریالیستی»گرایش ـ 

حمایتی، جز از سوی یک اقلیت سوسیالیست فرانسه، 

تأثیر ها بیدست آورد ـ گرچه در صفوف آنارشیستبه

بحث آنان که در برابر چنین گرایشی بودند  49.نبود

دوستی ناب چیزی جز گفتند میهناین بود که می

فریب و ترفند بورژوازی و یا نوعی آگاهی کاذب 

دوستی و وفاداری نیست و از نفوذ احساس میهن

ی ی اقشار ملت و ازجمله طبقهملی، که در همه

ا حداقل، آن را کارگر وجود داشت، غافل بودند و، ی

کردند. این احساسات ناسیونالیستی ناچیز ارزیابی می

ی نوزدهم در ملت فرانسه و نیز سایر در دوران سده

وجود آمده بود. کارگران، در سراسر تاریخ ها بهملت

اند، و امنیت ملت را ملت فرانسه سهیم و شریک بوده

 50.انددر برابر تجاوز خارجی حفظ کرده

تواند با چنین دورنمایی می طور کلی،به

ی اخیر همراه باشد. برای مثال، «تجربه»استفاده از 

های ها در جنبشتوان از شرکت سوسیالیستمی

ی جنگ جهانی دوم نام برد که مقاومت اروپا در دوره

های ی دفاع از ملت با بحثگر قدرت انطباق ایدهبیان

جنگ »دیگر است. دفاع اتحاد جماهیر شوروی از 

سرزمین »قدرت بسیج ایده دفاع از « کبیر میهنی

را نشان داد. عالوه بر آن، « پدری سوسیالیسم

ناسیونالیسم چپ مفهوم جامعه ملی دموکراتیک را 

کند و بر این باور گیرد و از آن پشتیبانی میجدی می

است که باید لزوماً در برابر هرگونه ستم ملی و از 

زند. این دیدگاه که پا خیدست رفتن استقالل ملی به

داند، دوستی را مردود میطور کامل ملت و میهنبه

ی میراث ملی دموکراتیک را، که خطر غفلت از مسأله

تواند به تداوم و گسترش جنبش سوسیالیستی می

های زیادی وجود دارد مثال 51.انجامد، در بر دارد

تفاوتی های حاکم، چپ را به بیکه قدرتمبنی بر این

اند، و ی ملی متهم کردهبه سرنوشت جامعهنسبت 

ها و نهادهای ملی را به سود الزامات این که سنت

مجرد انترناسیونالیسی، نادیده گرفته است. 
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از « هاحزببی»آمیز ی طعنهکارگیری این کلمهبه

سان با تعبیر های فرانسه همسوی سوسیالیست

از سوی « مردم بدون سرزمین پدری»

تأکید بر مفهوم  52.ی آلمانی بودهاسوسیالیست

سوسیالیستی ـ دموکراتیک ملت موجب این ادعا شد 

ی «دارنده»که چپ مدافع واقعی منافع ملی و 

 .های واقعی ملت استارزش

ی ناسیونالیسم بحث دیگری که درباره

هایی است در سوسیالیستی وجود دارد، طرح پرسش

بورژوایی ـ  گرایی اقتصادی و انترناسیونالیسمباره ملی

ی تاریخی و چه از حیث وضعیت کنونی چه از زاویه

شمول نحوی جهانداری بهآن. انترناسیونالیسم سرمایه

که کند، بدون آندر جهت منافع خود حرکت می

همین  53.منافع اکثریت شهروندان را در نظر بگیرد

های امر موجب گسترش ارتباطات در عصر شرکت

المللی شده جاری بینچندملیتی و دادوستدهای 

. ای شتابان و متحول استسابقهطور بیاست، که به

هجوم » :گویدباره میدر این ویلیامز ریموند

المللی نوین داری بینی بازار سرمایهرحمانهبی

گسترش یافته است و حرکت از این سوی به آن 

شود، سرعت پیموده میسوی مرزهای اسمی به

فقط به لحاظ اقتصادی سیستمی که در آن مرزها 

ی محاسبات ها ـ اگر همهشوند و پرچمبرچیده می

های سرعت جای خود را به پرچمدرست باشند ـ به

شود چنین استدالل می 54«.سودجویی خواهند داد

شدن جهانی»ها در برابر این کرد که بهترین مخالفت

نوعی از ناسیونالیسم سوسیالیستی « داریسرمایه

در نظم جهانی کنونی وحدتی را فراهم  خواهد بود که

طور مؤثری کنترل کرد ها را بتوان بهسازد تا هم توده

و هم یک سیاست اقتصادی سوسیالیستی را به اجرا 

گذاشت. ملت قالب مناسبی برای رشد سوسیالیسم و 

ای وجود های ملیشود. سنتدموکراسی تلقی می

یج شوند هایی بستوانند برای چنین هدفدارند که می

های انترناسیونالیسم سوسیالیستی ممکن است و ایده

بسیار انتزاعی و روشنفکرمآبانه باشند. گذار مستقیم 

چون گرایی، به مفهوم عام آن، هماز فردگرایی به مردم

عنوان یک ها بهتهی خواهد ماند. ملتای میانایده

ی واسط برای استقرار انترناسیونالیسم مرحله

برجای خواند ماند. باری، حقیقت این سوسیالیستی 

ی ناسیونالیسم سوسیالیستی خطرهای است که ایده

خود را به همراه دارد؛ و ممکن است به انزواطلبی و 

تبع آن به برخوردهای خصمانه نسبت به بیگانگان  به

ی ملی به حساب و کسانی که اعضای جامعه

 .آیند، بینجامدنمی
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یابی ا در دستگرهای ناسیونالیسم چپتالش

ای دموکراتیک برای ملت، به سازگاری با به برنامه

های شود. ناسیونالیسم سالانترناسیونالیسم منجر می

المللی ارائه ی بینتصویری از یک جامعه 1848

اند که های ملی دموکراتیکداد که شامل حکومتمی

زیستی دارند؛ و دیگر همآمیز با یکطور مسالمتبه

دوستی و ملت گامی در راه عشق به هنعشق به می

 55.رودشمار میبشریت به

ها بر اساس اصل حاکمیت گاه که ملتآن

ها امری شوند، دیگر جنگ میان آنمردمی اداره می

مربوط به گذشته خواهد بود؛ زیرا جنگ از 

های شاهان و حرص و آز حکام مستبد و بلندپروازی

یالیست چپ به خیزد. ناسیونالیسم سوسگر برمیستم

بایست ی کارگر میاین اصل توجه داشت. طبقه

پشتیبان ملت باشد و این امر با انترناسیونالیسم 

سوسیالیستی ناسازگاری نداشت. انترناسیونالیسم 

موجب تقویت و استحکام صفوف کارگران ملل 

ساخت ـ گوناگون بود. این امر جنگ را ناممکن می

های ملی وجود لتهایی میان دوگرچه هنوز درگیری

های ملی حتی در جهان سوسیالیستی داشت. ویژگی

 56.باقی خواهند ماند

معضل این دیدگاه ناشی از اصرار به تمایز 

میان ناسیونالیسم چپ مبتنی بر دموکراسی و 

ی دیگری ناسیونالیسمی است که کامالً نظم و قاعده

ی طبقاتی در آن دارد و مسایل دموکراسی و مبارزه

شوند. با این حال، در عمل، ی نادیده گرفته میکلبه

تواند بسیار مبهم باشد، و تمایز میان این دو می

ناسیونالیسم چپ با ناسیونالیسم ناب به بهای 

های انترناسیونالیسم سوسیالیستی و نیز مضمون

ی دیدگاه محدود منافع ملی ـ که دیدگاه طبقه

آزمون  57.شودکند ـ ادغام میخاصی را منعکس می

گواه این مسأله است. چنین استدالل  1914اوت 

ی کارگر فرانسه نه شور شود که برای نمونه، طبقهمی

و شوق شووینیستی جنگ را از خود نشان داد، و نه 

جویانه علیه آلمان، و نه هیچ یک از آرزوی اقدام تالفی

موضوعات مطرح شده از سوی ناسیونالیسم جناح 

رو قابل قبول بود که احساس جنگ از آن  58.راست را

خواه در زیر ی دموکراتیک و جمهوریشد فرانسهمی

ی آلمان پروسی خودکامه قرار گرفته است. ضربه

تنها به تأمین منافع ملی نه هوهنزولرن سقوط آلمان

انجامید که در جهت منافع انقالب فرانسه می

سوسیالیستی انترناسیونال هم بود، زیرا شکست 

آلمان مانعی را از سر راه رشد امپراتوری 
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هر به 59.داشتانترناسیونالیسم سوسیالیستی بر می

توانستند های دیگر کشورها میحال، سوسیالیست

شان در جریان انقالب ادعا کنند که ملت

از  :اندسوسیالیستی از وضع ممتازی برخوردار بوده

های آلمان به نقش خود در دفاع جمله سوسیالیست

در برابر خطر خودکامگی تزاری اشاره از اروپا 

کردند و نیز به این واقعیت که جمهوری فرانسه می

هرحال در اتحاد هر اندازه دموکراتیک هم باشد ولی به

چنین بر این واقعیت ها همبا تزاریسم روسیه است. آن

های آلمان و جنبش تأکید داشتند که سوسیالیست

تر و یعهای کارگری در این کشور وساتحادیه

ها دالیلی ی اینتر از فرانسه بود. همهیافتهسازمان

که به یک اندازه با بودند در دفاع از ملت آلمان و این

 .اندانترناسیونالیسم سوسیالیستی سازگاری داشته

سازش نافرجام ناسیونالیسم و سوسیالیسم 

تواند به پیدایش ناسیونالیسمی بینجامد که طرف می

ی ملی د. نیاز به حفظ جامعهاصلی و مسلط باش

عنوان ارزش اولیه تلقی خواهد شد. از به

سه « استدالل ناسیونالیستی»یک  برویلی دیدگاه

 :گیردجنبه را دربر می

 ملت با خصوصیت ویژه و روشن وجود دارد؛( الف

های این ملت بر همه منافع و منافع و ارزش( ب

 های دیگر برتری دارد؛ وارزش

سر حد امکان استقالل داشته باشد؛ و  ملت بایدتا (ج

یابی به خودآیینی سیاسی این حداقل مستلزم دست

 60.است

های فرانسوی آن بود که تالش سوسیالیست

شکلی دموکراتیک و سوسیالیستی « الف»به عنصر 

« خصوصیات ویژه و روشن»بدهند ـ البته با تأکید بر 

اش و های سوسیالیستی و انقالبیملت فرانسه با سنت

اش های کارگریای که در جنبشنیز نیروی حیاتی

ی توانند دو جنبهها مینهفته است. سوسیالیست

را « ب»ی را بپذیرند؛ اما قطعاً جنبه« ج»و « الف»

سادگی این توان بهدانند. بنابراین، نمیمردود می

دیگر جدا را از یک« استدالل سوسیالیستی»عناصر 

مصون ماند. « ب»یرش حالت کرد و یا از لغزش به پذ

تالش برای رشد ناسیونالیسم دموکراتیک چپ 

راحتی به نوعی ناسیونالیسم مبهم و دو تواند بهمی

هایی کامالً مغایر با پهلو تبدیل شود و برای هدف

 .برداری قرار گیردی سوسیالیسم مورد بهرهایده
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 گیرینتیجه 

ها و معانی گیریتوان نتیجهحال، می

بندی کرد. طور خالصه جمعتر این تحلیل را بهروشن

ی اساسی بحث توجه در این راستا باید به سه نکته

که بحث را با استفاده از مانیفست داشت. نخست این

کارگران میهن »ی مشهور آن کمونیست و بیانیه

توان از آنان چیزی را گرفت که ندارند، پس نمی

داری سرمایه، مورد بررسی قرار داد. رشد «ندارند

همچون فراتر رفتن از مرزهای دولت ـ ملت تلقی 

داری ی وارث سرمایهمثابهشد. سوسیالیسم بهمی

شود، که این یکی از ی رشد آن میموجب ادامه

رهبری »های اولیه رهایی کارگران، کار جمعی و شرط

که فرایند دومین نکته این 61.است« کشورهای متمدن

اریخ ـ حداقل از زمان اعالم داری در ترشد سرمایه

هایی متفاوت و به درجاتی مانیفست ـ در دوره

داری یا متفاوت بوده است. انترناسیونالیسم سرمایه

ای گسترش سابقهشمولی سودجویی با شتاب بیجهان

ی ها و طبقهیافته است. بنابراین، کار سوسیالیست

یابد. این کارگر اساساً در چارچوب ملت تمرکز می

ی رویدادهای ماه اوت نشان داده وضوع را تجربهم

ی آنچه ویژه دربارهاست. شاید این تجربه، به

رهبری »عنوان از آن به انگلس و مارکس که

اند، صدق کند؛ و یاد کرده« کشورهای متمدن

گرا نیز آن را پذیرفته باشد. ناسیونالیسم چپ

نمودهای این ناسیونالیسم چپ بر تعریف دموکراتیک 

گرایانه از ملت ـ که ریشه در انقالب فرانسه اراده و

جا یک عنصر اقتصادی و داشت ـ مبتنی بود؛ و در این

طبقاتی به این ناسیونالیسم دموکراتیک اضافه شد. 

ی کارگر با استفاده از نهادها و حقوق طبقه

خواه، جایگاه خود را در دموکراتیک نظام جمهوری

گونه که در انمیان ملت بازخواهد یافت و هم

ی پیشتاز طبقه»بینی شده است به مانیفست پیش

 ناسیونالیسم چنین 62.درخواهد آمد« ملت

ها تجاوزگر به حقوق دیگر ملت ایسوسیالیستی

نخواهد بود و با انترناسیونالیسم سازگار خواهد 

 .داشت

که ناسیونالیسم ی سوم اینو سرانجام، نکته

بند کراتیک خود پایآشکارا به اصول انقالبی و دمو

است و نیازی به مقابله با اهداف سوسیالیستی ندارد. 

گیری که باید با دقت مورد توجه قرار این نتیجه

گونه انعطاف و نرمش گر آن است که چهگیرد، بیان

سادگی تمایز میان تمامی و بهتواند بهناسیونالیسم می

یگر ناسیونالیسم چپ را با خصلت کامالً متفاوتی از د

ها مخدوش سازد. حال این تحلیل، امکان ناسیونالیسم
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رشد یک تفکر سوسیالیستی و پذیرش برداشتی از 

خوانی داشته های سوسیالیستی همملت را که با هدف

ی باشد، ارائه کرده است. قدرت مسلم ایده

ناسیونالیسم و خصلت کنونی انتزاعی 

ـ با توجه به « انترناسیونالیسم سوسیالیستی»

« انترناسیونالیسم پرولتری»ی هایی که از ایدهحریفت

ی سوسیالیستی شده است ـ شاید برای تکامل اندیشه

معاصر مفید باشد؛ که البته باید به مخاطرات نظری و 

سیاسی و نیز مشکالت عملی توجه داشت. ملت برای 

تواند امری انتزاعی یا ها آشکارا نمیسوسیالیست

طور که اشد و یا آنتوجهی به عمل بمالک بی

کنند محور توجه و وفاداری ها تصور میناسیونالیست

باشد. بحث بر سر این است که موضوع ملت هنوز هم 

در جهان کنونی چارچوبی ضروری برای سیاست و 

دهد. یک راه ها را تشکیل میعمل سوسیالیست

ها شاید در درازمدت شناسایی ملت برای سوسیالیست

ار گرفته برای رشد ناسیونالیسم چپ کهای بهدر شیوه

های تاریخی و نظری آن را در باال بیان باشد که ریشه

 .ایمکرده

 

 

 هایادداشت

1. See, for example, H. B. Davis, 

Nationalism and Socialism (London and New 

York, Monthly Review Press, 1967); H. B. 

Davis, Toward a Marxist Theory of 

Nationalism (London and New York, 

Monthly Review Press, 1978); I. Cummins, 

Marx, Engefs, and Nafional Movements 

(London, Croom Helm, 1980); A. W. Wright, 

‘Socialism and nationalism’, in L. Tivey 

(ed.), The Nation-State(Oxford, Martin 

Robertson, 1981); M. Lowy, ‘Marxism and 

thenational question’, in R. Blackburn (ed.), 

Revolution and Class Struggle: A Reader in 

Marxisf Politics (London, Fontana, 1977); G. 

Haupt, M. Lbwy, CI. Weill, LesMarxisteset la 

Quesrion Nafionale, 1848-1914 (Paris, 

Maspero, 1974); R. Debray, ‘Marxism and 

the national question’, New Left Review, 105 

(1977), 25-42. 

2. Notablyin thecourseof 

thediscussionoverT. Nairn, The Break-

UpofBritain: CrisisandNeo- Nationalism (2nd 

edition) (London, Verso, 1981) and his 

statement (p. 329) that ‘the theory of, 

nationalism represents Marxism’s great 

historical failure’. For a critique of Nairn, see 

E. J. Hobsbawrn, ‘On the “Break-up of 

Britain”’, New Leff Review, 105 (1977), 3-

23. 

ی خوب به فرانسه رجوع ی یک نمونهبرای ارائه. 3

 :شود

1. Nicolet, L’idee republicaineen France 

(1789-1924): 

Essaid’Histoirecritique(Paris, 

Gallimard, 1982), pp. 16-18. Nicolet notes 

that ‘comme d’autres mots, Nation est donc, 

en matiere politique, un mot voyageur’. See 

also R. Girardet, ‘Pour une introduction a 

I’histoire du nationalisme francais’, 

RevueFrayaise de Science Politique, 8 (1958), 

505-28. 



 یستیالیسوس سمیونالیناس لیطبقه و ملت: مسا                                                                                                   604

 

4. A. D. Smith, Nationalism in the 

Twentieth Century (Oxford, Martin 

Robertson, 1979), p. 4 and p. 13. 

5. Droz, ‘Der Nationalismus der Linken und 

der Nationalismus der Rechten in Frankreich 

(1871-1914)’, Historisehe Zeirschrift, 210 

(1970), 1-13; M. RebCrioux, La republique 

radicale? 1898-1914(Paris, Editions du Seuil, 

1975). p. 22, 

کند که هر یک از طرفین در جا که اشاره میآن

قبول کردند که این ماجرا به تنهایی  دریفوس ماجرای

 .ی ملت فرانسه استت و تنها نمایندهحقیقت داشته اس

6. J. Breuilly, Nationalism and the 

State (Manchester, Manchester University 

Press, 1982). 

7. J. Godechot (ed.), La Pensee 

Rkvolurionnaire en France et en Europe 

1780-1799 (Paris, A. p. 321. Colin, 1964), p. 

116. 

8. T. Zeldin, France 1848-1945: 

Intellecr and Pride (Oxford, Oxford 

University Press, 1980), p. 4. 

9. Nicolet, L’idee republicaine, pp. 

400-7. 

10. E. Gellner, Nations and 

Nationalism (Oxford, Basil Blackwell, 1983), 

p. 7. 

11. Gellner, Nations and Nationalism, 

p. 7. 

12. R. Girardet (ed.), Le nationalisme 

francais 1871-1914 (Paris, A. Colin, 1966), p. 

66. 

l3. Girardet (ed.), Le nationalisme 

francais, p. 65. 

l4. A. Arblaster, The Rise and Decline 

of Western Liberalism (Oxford, Basil 

Blackwell, 1984), p. 15. 

اش در جانبداری دورکهایم ود به بحثرجوع ش. 15

از این پس تنها »مبنی بر این که فردگرایی دریفوس از

تواند وحدت اخالقی کشور را سیستم اعتقادی است که می

 :به نقل از« تضمین کند

342. Lukes, Emile Durkheim: His Life and 

Work(London, Allen Lane/Penguin, 1973), p. 

342. See also E. Durkheim. ‘Individualism 

and the intellectuals’, Political Siudies, XVll 

(1969). 14-30. 

16. F. de Pressensk, L ’idee depatrie, 

conference faiie a Paris le 9fevrier 1899 

(Paris, Librairie P. Ollendorff, 1899). 1’ de 

Pressense. L’ideedepairie, p. 31. 

17. de Pressense. L’ideedepairie, p. 

31. 

I8. For Barres’s ideas on ‘la terre et 

les morts’, see M. Barres, Sceneset 

Doctrinesdu Nationalisme (Paris, Emile-Paul, 

1902), especially pp. 8,I0. 

ویژه در باره بهی بررسی نظرات چپ در ایندرباره

 :زیسم و فاشیسم رجوع شودهای جدید نامورد تنها تئوری

Soucy, Fascism in France: the Case of 

Maurice Barres (Berkeley, University of 

California Press, 1972). 

l9. Quoted in J. J. Roth, The Cult of 

Violence: Sore1 and the Sorelians (Berkeley, 

University of California Press, 1980), p. 21 1. 

20. Nicolet, L ’idee republicaine, 

especially Chapter 10. 

21. J. and M. Ozouf, ‘Le theme du 

patriotisme dans les manuels primaires’, Le 

Mouvement 

22. Paul Bert, ‘De I’education 

civique’ (1882). in P. Barral (ed.), Les 

Fondateursdela Troisieme Social, 49 ( 1 964), 

5 -3 I . Republique (Paris, A. Colin, 1968), p. 

208. 



 605                                                                                                          داریپا دیام یژرژ شوارتس مانتل / ترجمه

 

 
 

23. A. Aulard, Le Patriotisme selon la 

Revolution francaise (Paris, Edouard Cornely, 

1904). 

24. M. Reberioux, ‘Jaures el la 

Nation’, in Acres du Colloque ‘Jaures er la 

Nation’ (Toulouse, 

25. Jean Jaures, Oeuvres, Pour la Paix 

“(edited by M. Bonnafous) (Paris, Rieder, 

1931). p. 288. 

26. Jean Jaures, ‘La Patrie de M. de 

Mun’, Oeuvres, Pour la Paix I/, pp. 349-53. 

27. See Barres, Scenes et Doctrines du 

Nationalisme, and the discussion in 2. 

Sternhell, Maurice 

28. The 1898 Nancy programme is 

reprinted in Barres, Scenes et Doctrines du 

Nationalisme, pp. Barrb el le Nationalisme 

franqais (Paris, A. Colin, 1972). 429-40. 

29. See M. Sutton, Nationalism, 

Positivism, and Catholicism: the Politicsof 

Charles Maurrasand French Catholics 1890-

1914 (Cambridge, Cambridge University 

Press, 1982), especially Chapter 2. 

33. A. D. Smith, Theoriesof 

Naiionalism (London, Duckworth, 1971), pp. 

224-5. 

31. This was the argument put forward 

in, for example, Maurras’s attack on the 

changing foreign policy of the Republic in his 

book Kiel el Tanger, 1895-1905: La 

Republique franqaise devani /’Europe (Paris, 

Nouvelle Librairie Nationale, 1913), and also 

in his L’Enquete sur la Monarchie (2nd 

edition) (Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 

1924). See also Barres’s arguments ‘Contre 

les Etrangers’ in Scenes ei Doctrines du 

Nationalisme, pp. 457-77 and against Zola, 

pp. 40-43. 

32 E. Corradini, ‘The principles of 

nationalism’, in A. Lyttelton (ed.), Iialian 

Fascisms, from Pareio io Geniile (London, 

Jonathan Cape, 1973). p. 148. 

33. Lyttelton, lialian Fascisms, p. 147. 

  

گرا های راستهمین دلیل ناسیونالیستبه. 33

که « قانون سه سال»از  1913ها( در )اگرچه نه فقط آن

رساند و از ی اجباری را از دو به سه سال میخدمت وظیفه

نظامیان ـ که بازهای احتیاط یا شبهارتش منظم در مقابل سر

 .کردخواست ـ حمایت میچپ به قصد دفاع ملی می

34. See G. Michon, La Preparation u 

la Guerre: La Loi de Trois Ans (Paris, Marcel 

Riviere, 1935); G. Krumeich, Armaments and 

Politics in France on the Eve of the First 

World War: the Introduction of Conscription 

1913-14(Leamington Spa, Berg, 1984); R. D. 

Challener, TheFrench Theoryof the Nation in 

Arms (New York. Russell & Russell, 1965); 

D. B. Ralston, The Army of the Republic: 

The Place of the Military in the Political 

Evolution of France 1871-1914 (Cambridge, 

Mass., MIT Press, 1967). 

35. Cf. Jaures’s articles on ‘Le 

proletariat, la patrie, et la paix’ (1902), in 

Jaures, Oeuvres, Pour la Paix I, especially p. 

278. 

36. P. Lafargue, Le Patriotisme de la 

Bourgeoisie (Paris, Librairie du Parti 

Socialiste, 1906). 37. See, for example, 

Charles Albert, Pafrie, Cuerre, Caserne(Paris, 

Temps Nouveaux, 191 I); R. Verfeuil, 

Pourquoi Nous sornmes Aniimilitarisfes 

(Paris, 1913); and, for the way in which anti- 

militarism was perceived by the state, J.-J. 

Becker, Le Curnet B. Les Pouvoirs Publics ei 

I’Anii- miliiaristne avant la Guerre de 1914 

(Paris, Klincksieck, 1973). 

38. P. Lafargue, ‘Socialisme et 

Patriotisme’, Le Socialisre (20 August 1887). 

reprinted in J. Girault (ed.), Paul Lafargue: 

Texies Choisis (Paris, Editions Sociales, 

1970), p. 252. 

39. See M. Perrot, ‘Les rapports entre 

ouvriers franfais et ouvriers etrangers (1871-



 یستیالیسوس سمیونالیناس لیطبقه و ملت: مسا                                                                                                   606

 

1893)’. Bulleiin de la Socieie d’Histoire 

Moderne, 1 (l960), 4-9. 

40. Jaures, Ouevres, Pour la Paix II, p. 

239 [reprinted from L’Humanite (29 June 

1905)l. 

41. M. Sembat, L’Ouvrier et la Patrie 

(Paris, Librairie du Parti Socialiste, 1905). 

42. 0. Bauer, Die Nationalitatenfrage 

unddie Sozialdemokratie (2nd edition) 

(Vienna, Verlag der 

43. Parti Socialiste (SFIO), 4-ieme 

Congres National, Nancy (1907), pp. 271-2. 

44. Parti Socialiste (SFIO), 3-;$me 

Congres National, Litnoges (1906), p. 243. 

حزب سوسیالیست فرانسه خود را در کنگره . 45

لیموگز، با این وضعیت هماهنگ کرد، و نیز در کنگره  1906

 .نانسی در سال بعد

46. See Jean Jaures, L’Armee 

Nouveile (edited by M. Bonnafous) (Paris, 

Rieder, 1932); 

Wiener Volksbuchhandlung, 1924), p. 

101. and again at the Nancy congress the 

following year. E. Vaillant, Suppression de 

I’Armee Permanenle et des Conseils de 

Guerre (Paris, n.d.). 

47. See, for example, Sinclair W. 

Armstrong, ‘The internationalism of the early 

Social Democrats of Germany’, American 

Historical Review, 47 (1941-42), 245-58; D. 

Groh, ‘The “Unpatriotic Socialists” and the 

state’, Journal of Conremporary History, 1 

(1966), 151-77; D. Groh, Negative 

lnregrarion und revolutionarer Attentismus. 

Die deutsche Sozialdemokratie am Vorabend 

des Ersten Weltkrieges (Frankfurt, 

Prophylaen, 1973). especially pp. 49-55. 

48. See G. Herve, Leur Patrie (2nd 

edition) (Paris, Aux Editions de ‘La Guerre 

Sociale’, 1910). 

ی خود را در کنگره ’Herveist‘ ث.ژ.ت طرح. 49

مبنی بر عدم هرگونه تعهدی نسبت به دفاع ملی را  1908در 

اندازهای آنارشیستی با توجه به به اجرا گذاشت. درباره چشم

 :پرستی رجوع کنید بهمیهن

79. Maitron, Le Mouvement Anarchiste en 

France (Paris, Maspero, 1975). Vol. 1, pp. 

368-79. 

برای نمونه، در دوران انقالب فرانسه و مجددا در . 50

 .1870-71های سال

های جدیدی از این برای مطالعه نمونه. 51

 :ها رجوع شود بهاستدالل

Debray, ‘Marxism and the national question’, 

p. 40: ‘there is nocontradiction, in either 

theory or practice, between the tricolore and 

the Red Flag’. See also R. Williams, ‘Key 

words in the miners’ strike’, New Socialist, 

25 (1989, 6-1 I, 

های مشابه که بحث« جماعت»ی بحث از در زمینه

 .انگیزدرا بر می

52. Groh, ‘The “Unpatriotic 

Socialists” and the state’. 

53. For a pre-1914 criticism of such 

‘capitalist cosmopolitanism’, see J. Walter-

Jourde, ‘Inter- 

54. Raymond Williams, Towards 

2000 (Harmondsworth, Penguin, 1985), p. 

189. 

55. For some illustrations of this 

perspective, see M. Merle (ed.), Pacifisme ef 

Infernationalisme nationalisme et 

patriotisme’, Revue Socialiste, 42 (1905). 

676-705, and 43 (1906), 69-81. (Paris, A. 

Colin, 1966). for example, p. 214. 

56. Jaures, speech at Nancy congress 

(1907): Nancy congress report, p. 264. 

57. Breuilly, Nationalism and the 

State, p. 321. 



 607                                                                                                          داریپا دیام یژرژ شوارتس مانتل / ترجمه

 

 
 

58. This is the argument presented in, 

for example, A. Kriegel et J.-J. Becker, 1914: 

La Guerreet le Mouvement ouvrierjranfais 

(Paris, A. Colin, 1964). 

59. See Kriegel et Becker, 1914: La 

Guerreet le Mouvement ouvrier franqais; J.-J. 

Becker, 1914: Comment les Franqais sont 

entres duns la Guerre (Paris, Presses de la 

Fondation Nationale des Sciences Politiques, 

1977); J.-J. Becker, ‘L’appel de guerre en 

Dauphine’, Le Mouvement Social, 49 (1964), 

32-41; L. Jouhaux, A Jean Jaures, 

Discoursprononce aux Obseques de Jean 

Jaures (Paris, La Publication Sociale, 1914). 

60. Breuilly, Nationalism and ihe 

State, p. 3. 

61. K. Marx and F. Engels, Selected 

Works (Moscow, Foreign Languages 

Publishing House, 

62. Marx and Engels, Selected Works, 

Vol. 1, p. 51. 1962), Vol. I, p. 51. 

  

 

 



 



  

 یو مقامات محل یابانخی فروشاندست نیب زیست

 نیرجب وارچ

 یمهرداد امام یترجمه

 هیمورد فروشندگان بازارچه در آنکارا، ترک

 

 

 

 

 

 



 یو مقامات محل یابانخی فروشاندست نیب زیست                                                                                                  610

 

 مترجم ۀمقدم

ی علوم فروشی در حوزهی دستمسئله

یژه در زبان فارسی یکی از واجتماعی و سیاسی به

پرداختن  .استهای پژوهشی ترین حیطهماندهمغفول

های اقتصادی، به این حوزه بدون عطف توجه به سویه

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن در محیط

-گوییشهری گوناگون راهی به چیزی بیش از کلی

های موردی و فقدان پژوهش .بردنتیجه نمیهای بی

ویژه در زبان فروشی بهی دستتطبیقی در حوزه

های مطالعاتی ترین ضعفستهفارسی یکی از برج

ی ترجمه نیز به جز یکی دو اثر حتی در حوزه .است

گریخته منابع چندانی برجسته و چند گزارش جسته

ی متن حاضر به سه ترجمه .برای رجوع وجود ندارند

نخست، بررسی وضعیت  :دلیل انجام شده است

عنوان یکی از فروشی در پایتخت ترکیه، آنکارا بهدست

ی شهرهای نولیبرال منطقهترین کالنیشرفتهپ

های سودمندی جهت تواند بینشخاورمیانه می

 .فروشان در تهران به دست دهدتحلیل وضعیت دست

عنوان دو پایتخت سیاسی، تهران و آنکارا نه فقط به

های نولیبرال شهری در ی کانون سیاستبلکه به مثابه

ی شهری ضعیت توسعهرقابتی آشکار قرار دارند و و

های سازیِ سیاستتر پیادهآنکارا، به دلیل قدمت بیش

تواند به نحوی ای است که مینولیبرالی در آن به گونه

دوم، از نظر  .ی تحوالت آتی در تهران باشدآیینه

فروشی و ی دستی این سطور، مسئلههنویسند

بازار آزاد گونه که طرفداران فروشان، آنموقعیت دست

اند، قابل فروکاست مدعی« کارآفرینی»های و اسطوره

گران حاضر در بازار آزاد کنش« انتخاب عقالنی»به 

ی کار برای نیست، بلکه از دل تقالی نیروهای بالقوه

شود و فهم یابی به معیشتی حداقلی ناشی میدست

این پدیده در گرو فهم سازوکار تولید و انباشت 

از  .پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی آن است سرمایه و

ای اقتصادی بلکه فروشی نه صرفاً مقولهاین رو، دست

ها و امتداد ای مرتبط با اقتصاد سیاسی دولتپدیده

های ها در چارچوب فعالیتی آنگذارانهسیاست

روست که برخورد بین از همین .هاستشهرداری

فروشان که دستبا « عوامل سّد معبر شهرداری»

رفتار خشن »تنها قابل تقلیل به نتایج متفاوتی دارد نه

نیست بلکه تنها در ارتباطش با « فردی مأموران

دستان شهری ی کار و تهیسرکوب نیروهای بالقوه

چه ما در ایران سوم، آن .شوداست که معنادار می

طور مشخص از تصویر طور کلی و در تهران بهبه

تر مربوط به در ذهن داریم، بیشفروشی دست
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اما  .شودمی روهافروشان کنار خیابان یا پیادهدست

فروشی مورد اشاره در این مقاله، که البته از نظر دست

ی متن، رجب وارچین، استاد علوم سیاسی نویسنده

فروشی خیابانی در دانشگاه آنکارا، نیز به نوعی دست

های فروش یا فروشی در قالب محلاست، دست

 .داری استهای مشخص، یا به بیان دیگر غرفهبازارچه

تر در بیش فروشاندر ایران، این قبیل دست

یافته از جانب بازارهای سازمانروزبازارها یا چندشنبه

ها، برای مثال شهرداری تهران، قابل شهرداری

گفتنی است که تفاوت بین  .مشاهده هستند

ای یا فروش بازارچهو دستفروش خیابانی دست

ی ی مواجهههدار تفاوت بسیار زیادی در نحوغرفه

تواند فروشان با مقامات شهری در پی دارد و میدست

جایی که ناز آ .میزان و شکل سرکوب را تغییر دهد

در شهرداری تهران « فروشاندهی دستنطرح ساما»

شده و  ایهای اخیر وارد مراحل تازهطی سال

شهرداری تهران نیز ظرف چند سال گذشته در 

علوم اجتماعی »کارگیری مواردی سعی داشته با به

ی خود را نزد افکار عمومی ی آمرانهوجهه« انتقادی

« مستقل»های جلوه دهد، نیاز به پژوهش« ترخفیف»

در این حوزه بیش از هر زمان دیگری احساس 

                                                   
1. street vendors 
2 . market traders 

گام بسیار کوچکی در ی این مقاله ترجمه .شودمی

-راستای گشودن فضایی برای این دست پژوهش

های سازمان« سفارش»هایی که نه به پژوهش .هاست

بلکه از « های کارخانهوزارت»ها و وابسته به شهرداری

گران در رابطه انتقادی پژوهش-ی تحلیلیدل دغدغه

دستان شهری و با چیستی و سرنوشت تهی

 .آیدها بیرون میب علیه آنسازوکارهای سرکو

*** 

 گفتارشیپ

هدف این مقاله بررسی اساس و ماهیتِ ستیز 

فروشان غیررسمی و دولت و مقامات دولتی بین دست

ی هارت پس از مطالعه .در آنکارا، پایتخت ترکیه است

ای از آثار پژوهشی بر وجوه (، حجم فزاینده1973)

اگرچه  .اندگوناگون بخش غیررسمی تمرکز یافته

ی بخش غیررسمی ثابت شده دربارههای انجامپژوهش

شدت رقابتی و اند که مشاغل غیررسمی بهکرده

تر قابل ی ستیز و رقابت جای کماند، مسئلهفردگرایانه

توجهی را در میان آثار پژوهشی مربوط به بخش 

 .غیررسمی به خود اختصاص داده است
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کاری در بخش هم بعضی از الگوهای ستیز و

غیررسمی ممکن است شبیه به الگوهایی باشند که 

طبق عرف در این بخش به مشاهده درآمده و در 

با وجود این، بروملی و  .موردشان مطالعه شده است

های اند که شیوه( اشاره کرده186 :1984بک )بیرک

ها الگوهای ستیز متفاوتی وجود دارند که در آن

ی تر از مطالعهمشخصی، پیچیدهمتفاوت و به طرق 

با اتخاذ  .سنتی ستیز در بخش غیررسمی است

بک به وجوهی از ستیز بین رویکرد بروملی و بیرک

فروشان و مقامات دولتی و عمومی در مورد دست

 .فروشان آنکارا خواهم پرداختمشخص دست

بخش  .شوداین متن از پنج بخش تشکیل می

-نایی را به نمایش مینخست، چارچوب مفهومی آش

گذارد که در آن پرسش پژوهش مورد بررسی قرار 

بخش دوم، به معرفی محیط پژوهش  .خواهد گرفت

های تحقیق مشخصِ اختصار از روشپردازد و بهمی

 .گویدها سخن میآوری دادهمورد استفاده در جمع

ریزی شهری و بخش سوم توصیف میراث برنامه

مانده های باقیبخش .در ترکیه استی دولتی مداخله

فروشان و مقامات به وجوه گوناگون ستیز بین دست

 .کنددولتی و محلی اشاره می

 یچارچوب مفهوم

های نظری قوی در باب یکی از چارچوب

( 1971اُکانر )« بحران مالی دولت»ی دولت نظریه

خواهند های مختلف از دولت میطبقات و گروه .است

ها تمایل ها هزینه کند؛ با این حال، آننفع آن که به

ها ندارند تا دولت بتواند یا توانی برای پرداخت مالیات

تواند دست به دولت می .شان را برآورده کندمطالبات

اقداماتی از قبیل تثبیت دستمزد و حقوق، واداشتن 

آوری تر یا جمعهای بیشمردم به پرداخت مالیات

های طور غیرمستقیم از طریق سیاستمالیات به

ها و اما، دولت نه در تخصیص دارایی .زا بزندتورم

مخارج دولتی و نه در توزیع بار مالیاتی در بین 

طرف طبقات اقتصادی متفاوت به لحاظ طبقاتی بی

 .نیست

کند که دولت ی اُکانر استدالل مینظریه

حفظ  :داری دارای دو نقش متناقض استسرمایه

؛ 1973بخشی )اُکانر انباشت سرمایه و مشروعیت

کند تا دولت سعی می .(1975؛ اوف 1976هابرماس 

شرایط مناسب را برای انباشت سرمایه ایجاد کند زیرا 

ی اقتصاد و دولت متکی بر ظرفیت تولید اضافه

 .شودهایی است که از آن مازاد گرفته میمالیات
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( 125-68 :1973کانر دولت به نظام اجتماعی )اُ

ی استفاده از درآمد مالیاتی برای تولید واسطهبه

های رفاهی و ی اجتماعی، هزینهخدماتی مثل بیمه

بعضی از این  .بخشدمخارج آموزشی مشروعیت می

گیرند، ها که مصرف اجتماعی نام میخدمات و پروژه

ی اجتماعی، همچنین سهمی در برای مثال بیمه

های بازتولید کار و بنابراین افزایش نرخ هکاهش هزین

اما دولت زمانی مشروعیت خود را از دست  .سود دارند

هایش به نحو بسیار بارزی به نفع دهد که سیاستمی

از این رو، دولت  .یک طبقه و به ضرر دیگری باشد

میان تعهداتش به طبقات اجتماعی مختلف در جامعه 

 .کندگیر می

خود را عمدتاً از تجارب یک اُکانر استدالل 

ویژه ایاالت متحد داری پیشرفته، بهی سرمایهجامعه

توان برای کشورهای گیرد اما این مفهوم را میبرمی

در حال توسعه، جایی که تناقضات حتی آشکارتر هم 

در حالی که دولت مشغول ایجاد  .هستند، به کار برد

ه است، شرایط مناسب برای انباشت سودآور سرمای

شود های مشروعیت مواجه میطور پیوسته با بحرانبه

شان گذاریزیرا منابعی ندارد تا برای مصرف سرمایه

تر های پایینکند، مصرفی که مانع از ناآرامی الیه

 .شودجامعه می

دومین ویژگی مهم فرآیند انباشت سرمایه در 

کشورهای در حال توسعه مستقیماً با بخش 

و نقش آن در فرآیند انباشت مرتبط است غیررسمی 

استدالل شده  .(1998، 1994؛ کراس 1994)پورتز 

که مازاد اقتصادی تولیدشده در بخش غیررسمی 

نخست به بخش رسمی کشورِ در حال توسعه و 

در  .شودیافته منتقل میسپس به کشورهای توسعه

مقیاس از وجود داری بزرگهای سرمایهنتیجه، بنگاه

 .برندهای غیررسمیِ خُردمقیاس منفعت مینگاهب

 :گری معتقد است که

ی کاالهای سرمایه به دو شکل از تهیه

ونقل، مسکن، مواد اساسی ارزان از قبیل حمل

منده فروشی بهرهبازیافتی، پوشاک، سرگرمی و خُرده

شده سرمایه از فشار نزولی مستقیماً اِعمال .شده است

شهری و همچنین از اثر  بر سطوح دستمزد

غیرمستقیم بر ارزش نیروی کار شهری که ناشی از 

ی صنعتی تفوق این تولیدکنندگان در ارتش ذخیره

 (112 :1987) .است، بهره برده

در حالی که بخش غیررسمی سهمی در 

ی بخش رسمی دارد، توانایی خود آن انباشت سرمایه

رشد،  یابد چرا کهبرای انباشت سرمایه کاهش می
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های پرهزینه به همراه تری برای نظارتفشار بیش

اختالف فزاینده بین این دو موجب ستیز میان  .دارد

 .شودهای غیررسمی و دولت میکاسبی

وکارهای دولت در یکپارچه کردن کسب

غیررسمی تحت کنترل خود )ورای درآمد ایجادشده( 

وکارهای غیررسمی کسب .دارای منافع سیاسی است

ی کنند، زیرا به گفتهدر برابر ادغام شدن مقاومت می

های رسمی باقی ماندن ( هزینه151 :1990دسوتو )

های نظارتی( بر هم هزینهها و )هم برحسب مالیات

ایدس در  .چربدهای غیررسمی بودن میهزینه

ی نو، غرب ی تطبیقی خود در مورد پاپوآ گینهمطالعه

 :کندن استدالل میآفریقا و سنگاپور چنی

وکارهای کوچک میزان کنترل بر کسب

پوشانی بین یابد که میزان همزمانی افزایش می

کاران خُردمقیاس و های اجتماعی کاسبشبکه

کارگزاران دولتی حداقلی است، جایی که اجرای 

نفع سفت و سخت تصمیمات از جانب گروه ذی

ناب از هر شود که مشتاق اجتقدرتمندی کنترل می

نوع تحلیل رفتن موقعیت مسلط خود در نظام 

 (215 :1985) .اقتصادی و سیاسی است

ی بین دولت ایدس بر این باور است که رابطه

 :وکارهای خُردمقیاس دارای سه وجه استو کسب

کند که نخست، استدالل ایدس بر این داللت می

دهی یک وکارهای خُردمقیاس در سازمانکسب

ی اجتماعی مشارکت دارند؛ دوم، کارگزاران شبکه

های خُردمقیاس دارای دولتی در کنترل فعالیت

های اند؛ و سوم، میزان پیوند میان شبکهمنفعت

وکارهای خُردمقیاس و کارگزاران اجتماعی کسب

ی میزان کنترل دولت بر این کنندهدولتی تعیین

های شبکهبه بیان دیگر، اگر منفعت  .وکارهاستکسب

وکارهای خُردمقیاس و منافع کارگزاران دولتی کسب

نفع قدرتمند پوشانی نداشته باشند یک گروه ذیهم

های سفت و سختی را به منظور حفظ موقعیت نظارت

نظام اقتصادی و سیاسی به کار  مسلط خود در

کند که ی( اشاره م190 :1985بروملی ) .گیردمی

مطابقت  [محلی و خارجینخبگان ]اگر با منافع »

وکارهای کوچک احتماالً تحمّل و داشته باشند، کسب

شوند، در غیر این طور خفیف حمایت میحتی به

شان مزاحمت شان سد شده یا برایصورت تعمداً راه

 «.شودایجاد می

نیز دارای منافعی در  1شهرداری محلی

های اقتصادی شهر دهی فعالیتتنظیم و سازمان
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فروشان با مقامات شهرداری دلیل ستیز دست .است

این است که شهرداری مبدع و حافظ نظم اجتماعی ـ 

اقتصادیِ مطبوعِ حکومت در شهر است )بروملی 

های حکومت محلی در پی تحمیل سیاست .(1985

ها وکارهای خُردمقیاس است و با آنخود بر کسب

ان در فروشبازارها و دست .آوردکشمکش به وجود می

طرز نامتناسبی توجه مقامات های عمومی بهمکان

کنند )بروملی محلی و ساکنین شهر را جلب می

-گذاران محلی عالقهسیاست .(2000؛ مورالس 1982

کاران آوری سرمایه از دست کاسبمند به جمع

ی غیررسمی هستند اما ازدحام اغلب یک مسئله

از این رو،  .تتر استر و پرهزینهسیاسی مستقیم

طور پیوسته برای تمام اَشکال حکومت محلی به

فروشان خیابانی که منجر وکار خُرد مثل دستکسب

کند )کینگ شوند، مزاحمت ایجاد میبه ازدحام می

 (.1985؛ راجرسون و بیون 1980

ی بین های متعددی از دل رابطهکانون

جه فروشان، دولت مرکزی و شهرداری برای تودست

تر ی بیشنخست، مطالعه .آورندسر بر می

های دولتیِ خُردمقیاس در رابطه با فرآیند سیاست

گذاری دولتی در استی سیدوم، مطالعه .انباشت است

سوم،  .وکارهای خُردمقیاس استنسبت با کسب

ریزی و معاصر برنامهمطالعات روندهای تاریخی 

ت، در نهای .رانی شهرداری استشهری و حکم

فروشان در ی دستتری باید دربارهمطالعات بیش

 .رانی شهرداری انجام شودبرابر دولت مرکزی و حکم

ی پس از صحبت از محیط پژوهش به بررسی رابطه

وکارهای کوچک و دولت و شهرداری به بین کسب

فروشان، کاری بین دستمنظور تحلیل ستیزها و هم

 .دولت و شهرداری خواهم پرداخت

  

 هاپژوهش و داده طیمح

فروشان به ساکنان شهر میوه در آنکارا، دست

های های تازه، و سایر انواع غذا را در محلو سبزی

های عمومی عرضه ها یا خیابانواقع در میدان 2فروشِ

در  [فا.ها، میا بازارچه]های فروش . محلکنندمی

ها زه، میوههای تاهایی فصلی برای سبزینآنکارا مکا

فروشان تر دستبیش .و محصوالت لبنی هستند

-ی اصلی آناند؛ دادوستد حرفهایفروشندگانی حرفه

های خود را یا فروشان آنکارا جنسدست .هاست

مستقیماً از تولیدکنندگان روستایی و یا از مأموران 

این  .کنندتهیه می 3(حال فروش شهر )ملقب بهعمده

روش نه بازارهای سنتیِ روستایی و نه های فمحل
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فروشان در آنکارا همچنین از دست .اندشهری

بار از یک فروشان سیار که هر چند وقت یکدست

شوند تا دیگرانی که اقالم محل فروش جدا می

دارند، متفاوت صنعتی را به مردم محلی عرضه می

 های فروش در آنکارا بازارهای شهرداریمحل .هستند

های شوند که تحت کنترل شهرداریمحسوب می

 .اندمحلی

شهری با جمعیت کل حدوداً سه آنکارا کالن

ی آنکارا دارای هشت منطقه .میلیون نفر است

-شهرداری است که مسئول رسیدگی به تمام محل

در هر  .شان هستندهای فروش واقع در محدوده

متعدد ی شهرداری، شهرداری محل تسهیالت منطقه

فروشان های فروش را برای دستمرتبط با محل

در  [فا.م .یا بازارچه]محل فروش  73 .کندفراهم می

ای یک یا دو بار شهر آنکارا وجود دارند که هفتهکالن

شهرداری  .شوندبنا بر وسعت محله تشکیل می

گروهی از کارمندان دولتیِ متحدالشکل )ملقب 

مال قانونِ شهرداری( را نوعی نیروی اِع 4،ضابط به

تقریباً در هر  .کندبرای هر محل فروش منصوب می

ها ضابط .وجود دارد ضابط محل فروشی یک دفتر

زنند تا معموالً روزانه چندین بار به هر غرفه سر می

شود آرامی انجام میبررسی کنند که کار دادوستد به

-آوری وجوه از دستیا نه، هدف دیگرشان جمع

 .ان به خاطر خدمات متفاوت شهرداری استفروش

های فروش شهرداری در عوض مسئول حفظ محل

همچنین مسئول تمهیدات مربوط به  ضابط .است

 .گردش کاالها و مردم در محل فروش است

فروشان یک انجمن ی دستنماینده

 .است 5های آنکاراداوطلبانه به نام اتاق اصناف بازارچه

فروشان ی خود دستبه وسیله 1962این انجمن در 

شان گیری منافع اقتصادی و اجتماعیمنظور پیبه

 5730اکنون ها هماتاق اصناف بازارچه .تأسیس شد

رئیس و کارمندان اجرایی این سازمان  .عضو دارد

-ساله انتخاب میی سهتوسط اعضا برای یک دوره

ن فروشاها و موقعیت مکانی دستتوزیع غرفه .شوند

ها در گذشته جزئی از های فروش یا بازارچهدر محل

ها بود اما امروزه این ی کار اتاق اصناف بازارچهحیطه

 .نقش غالباً محل ستیز با مقامات شهرداری است

برای این پژوهش من شش بازارچه را انتخاب 

 .جا رفتمکردم و در روزهای مختلف هفته به آن

ها بدین ترتیب ازارچهمعیارهای من برای انتخاب ب

درآمد، یکی )الف( سطح درآمد محالت )یکی کم :بود

با درآمد متوسط و دیگری هم در یکی از مناطق 
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یافته(؛ )ب( ساختار فیزیکی تازگی توسعهیِ بهاحومه

یافته و دارای زمین بازارچه )دو مورد بسیار توسعه

ته، و یافهای سهولتشده، سقف، و کاربریآسفالت

ها(؛ و )ج( موقعیت چهار مورد دیگر فاقد این ویژگی

هایی در مناطق متفاوت مکانی بازارچه )بازارچه

ی یابی به نمونهاصل بر دست .شهرداری حومه(

-ای از مسائلی بود که انواع گوناگون محیطگسترده

جایی که ستیز از آن .های بازار با آن مواجه بودند

های پنهان و هم آشکار ی مؤلفهاجتماعی هم دارا

های پژوهشی به منظور است، من به ترکیب روش

-های نیمهمصاحبه .ها دست زدمگردآوری داده

-های کسبیافته و عمیق با مقامات و سرکردهساخت

ی مشارکتی و پژوهش وکارها، در کنار مشاهده

 .اسنادی همگی به کار گرفته شدند

 و مداخله دولت یرشه یزیربرنامه راثیم

به  1923آنکارا، پایتخت جمهوری ترکیه از 

های آن به بعد، دارای تاریخی طوالنی است که ریشه

سال پیش از میالد  2000ی هیتی، حدود دوره

آنکارا در طول تاریخ خود شهرستانی  .گرددبرمی

ی دولتی در نسبتاً بزرگ دارای تاریخ استوار مداخله

 .ی بوده استهای تجارفعالیت

دولت عثمانی از طریق حکومت محلی خود 

های تجاری کنترل داشت و بر از نزدیک بر فعالیت

های حکومت محلی در فعالیت .بستها مالیات میآن

های کرد و در این راستا فعالیتتجار مداخله می

تجاری را در بازارها، یا مراکز خرید سنتی ملقب 

این  .(343 :1984رد )فاروغی کتجمیع می هاخان به

های تجاری ستانی و کنترل فعالیتتجمیع کار مالیات

ی اصلی عالقه .کردستان آسان میرا برای مالیات

های تجاری تحت دولت عثمانی به گردآوری فعالیت

ها به خاطر مالیات بستِن آسان بر آن هاخان عنوان

متمرکز بود اما دولت همچنین منفعتی سیاسی در 

داشت )فاروغی  هانخاساختن و کنترل تجارت در

1984: 28) 

توان پ های تجار را نمیبا این حال، فعالیت

ها و فضاهای نبعضی خیابا .فروکاست هاخان تنها به

باز کمابیش نامتعارف در طول دوران عثمانی و بعدها 

عنوان بازار مورد استفاده قرار ی جمهوری بهدر دوره

ها و فضاهای باز با توجه به نوع این خیابان .رفتندگ

گذاری جا نامگرفته در آنهای بازاری صورتفعالیت

 حصیر، بازار گوسفند، بازار،اسب بازار شدند، مثلمی

ها این نام .روستایی بازار و فروشی،دومدست بازار

با این حال، دولت همچنان  .همچنان وجود دارند
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شان مجبور به را بنا بر فعالیت اقتصادی فروشندگان

 مالیات کرد، همانندپرداخت انواع متفاوت مالیات می

 .میوه مالیات و ابریشم، مالیات شراب، مالیات فروش،

در این فضاهای باز و بازارهای خیابانی، حاکم محلی 

را به منظور کنترل فعالیت  محتسبانی ناظران بازار یا

گماشت )ارگنچ الیات به کار میآوری مبازار و جمع

همچنین از مردم روستاهای  محتسبان(. 1980

غذایی خود را در شهر دادوستد اطراف که مواد 

 .کردندآوری میجمع بازار حق کردند چیزی به ناممی

ها های شهر و یا در بازارچهها یا در ورودیاین مالیات

ی روی 6ها( عوارضی1984فاروغی ) .شدندستانده می

کند اما فروشندگان به ها را توصیف میها یا جادهپل

ها ها یا جادهمنظور گریز از پرداخت مالیات از روی پل

وقتی که از این مسائل کاشف به  .کردندعبور نمی

شدت جریمه و آمد، آن فروشندگان بهعمل می

 .شدشان ضبط میکاالهای

ی و مسئلهدر این روایت تاریخی مختصر، د

مان مهم باعث کمک به مشخص شدن وضعیت کنونی

های نخست، حاکمان محلی عثمانی، فعالیت :شوندمی

ی منبع درآمد حائز تجاری و بازرگانی را به مثابه

ها را بر ها انواع مالیاتآن .کردنداهمیتی قلمداد می

 .بستندهای تجاری و بازرگانی در شهر میفعالیت

محلی عثمانی قوانین و مقررات سفت و  حاکمان

های اقتصادی وضع کرده، فرار سختی برای فعالیت

کردند اما همچنین به ایجاد تنش مالیاتی را دشوار می

فروشندگان و -فروشان، تولیدکنندگانبین دست

دوم، حکومت محلی  .زدندمدیریت شهری دست می

لیت ی وضع مقررات بر فضای شهری و فعابه واسطه

به بیان  .کردفروشان مداخله میتجاری در کار دست

کرد فروشان را مجبور میدیگر، حکومت محلی دست

تا محصول خود را در فضاهای پوشیده یا در 

 محتسبان و شده دادوستد کنندهای مشخصمکان

را به اطاعت از قوانین و مقررات  فروشاندست

 .ساختندحکومتی وادار می

ی دولتی به سنتی در و، مداخلهاز این ر

گذار از امپراتوری  .حیات شهری تبدیل شده است

تنها باعث نه 1923عثمانی به جمهوری ترکیه در 

گسست از این الگوی مداخله نشد بلکه به یک دولت 

در نتیجه، مداخله به  .متمرکز نیرومندتر منجر شد

های گیری افزایش یافت و وارد تمام حیطهنحو چشم

ی تسهیالت جمعی و ویژه عرصهامعه، بهج

 .دهی شهری شدسازمان
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 یشهر یو کنترل فضا یدهسازمان

عنوان به 1923که آنکارا در پس از آن

گیری رخ پایتخت جمهوری اعالم شد، تغییرات چشم

در بدو  .ای به وقوع پیوستداد و رشد قابل مالحظه

نکارا به دست ریزی شهری و اجرای آن در آامر، برنامه

ریزی کمیسیون برنامه .شدحکومت مرکزی انجام می

آنکارا تحت هدایت وزیر کشور کنترل تمام اَشکال 

ی عمومی و خصوصی را در دست داشت توسعه

بنا بر این  .(60-1 :1985)دانیلسون و کلس 

های باالدستی، قرار بود رشد آنکارا با جمعیت طرح

 .ه شدت کنترل شودب 1980هزار نفر در  300هدف 

به جمعیت هدف رسید  1950با وجود این، آنکارا در 

تر موج بسیار عظیم 1970ی های دههو طی سال

مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک به مناطق 

شهری ترکیه از قبیل استانبول، آنکارا و ازمیر به کالن

-گرفته همشدنِ شتابدر آنکارا، شهری .وقوع پیوست

سازی متناظر با آن نبود و ساکنان جدید تیپای صنع

توانستند مشاغلی در سختی میدر طول این دوره به

 .بخش رسمی بیابند یا مسکن مناسبی تهیه کنند

نتیجه این بود که صدها هزار واحد مسکونی 

های در حومه 7آبادهاشبنصفهغیررسمی به نام

فرآیند   b.وگشادِ بیرونی شهر ساخته شدندگل

رفته در آنکارا با تکثیر گشدن شتابشهری

ی مقررات دولتی دزا در حاشیههای درآمفعالیت

راه شد که خدمات اساسی را به جمعیت شهری هم

های مهاجران جدید معموالً به فعالیت .کردعرضه می

اقتصادی غیررسمی از قبیل پهن کردن بساط در 

های شهر و فروش سبزیجات و میوه خیابان

 .پرداختندمی

طور معمول منکوب حجم عظیم واردان بهتازه

ها را تهدیدی های مقاماتی بودند که آنآزار و اذیت

شهرداری در  .کردندهای شهری قلمداد میبرای طرح

های آنان و کاری با دولت دست به تخریب خانههم

زد و شان از خدمات شهرداری میمحروم کردن

ها تأسیس آنرا برای محالت تازهونقل عمومی حمل

مقامات شهرداری که مسئول   c.کردفراهم نمی

بررسی جواز دفاتر یا انبارهای تجاری و کنترل تمام 

ونقل بودند، به آزار و انواع دادوستدهای خُرد و حمل

زدند، اجناس یا فروشان خیابانی دست میاذیت دست

ای پولی وضع هها را ضبط و جریمهمواد غذایی آن

 .کردندمی

قدرتمند که عزم جزمی   dدولت کمالیستی

برای دگرگونی جامعه از وضعیت سنتی به مدرن، 
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داشت، تقریباً در تمام وجوه حیات « متمدن»غربی و 

گرایانه، طبق این طرح نخبه .کردجمعی مداخله می

های اقتصادی غیررسمی شمار رو به افزایش فعالیت

دولت  .«متمدن»نه مدرن و نه حتی نه غربی بودند، 

مرکزی و شهرداری، که چیزی بیش از امتداد دولت 

مرکزی نبود، اقدامات متعددی را برای تحت کنترل 

-های غیررسمی از قبیل ساخت دکهدرآوردن فعالیت

فروشان ها، وادار کردن دستترین خیابانها در شلوغ

شان فروبه کسب مجوزهای شهرداری و تجمیع دست

شمار رو به  .ها انجام دادندمواد غذایی در بازارچه

های ها باعث دگرگونی در رویهافزایش غیررسمی

-فروشنده و دست-سنتی، از بازارهای تولیدکننده

فروشان ی دستفروشان سیّار به بازارهای تحت سلطه

 .ای شدحرفه

  

 دولت اسمقیکالن هایاستیس

کلی این  در این بخش، نخست به شرح

-گونه با نقشپردازم که اقتصاد ترکیه چهمسئله می

بخشی ی انباشت و مشروعیتهای دولتیِ دوگانه

های بعدی، به بررسی سیاستدرگام  .مطابقت دارد

وکارهای مقیاس دولت در نسبت با کسبکالن

در نهایت، در پرتو  .خُردمقیاس خواهم پرداخت

فروشان ی بین دستمباحث یادشده، به بررسی رابطه

 .و دولت دست خواهم زد

رکیه انباشت سرمایه را تسهیل دولت ت

دهد کند و گاهی اوقات مشروعیت را از کف میمی

ی خود برای چرا که برای استفاده از قدرت جبارانه

 .(2002ای تردید ندارد )اوه و وارچین انباشت لحظه

وکارهای های دولتی در رابطه با کسباهداف سیاست

)الف(  :توان به شرح زیر خالصه کردکوچک را می

کاری؛ )ب( افزایش درآمد دولت؛ و )ج( کاهش بی

 .ایجاد شرایط برای انباشت سودآور سرمایه

دولت ترکیه همچنان تا حد قابل توجهی به 

ها و وجوه وابسته به مشاغل منظور اخذ انواع مالیات

اجازه  تکثیر مشاغل کوچک به دولت .کوچک است

های خود را ها مالیات ببندد و هزینهدهد تا بر آنمی

دولت یک نظام مالیاتی  .از نظر مالی فراهم کند

مستقیم را بر مشاغل کوچک در جهت تضمین درآمد 

مشاغل کوچک عالوه بر  .کندخود از پیش اعمال می

پرداخت مالیات بر درآمدها همچنین انواع مالیات و 

 .پردازندو شهرداری می وجوه را به دولت
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تکثیر مشاغل کوچک همچنین شرایط 

مناسب را برای انباشت سودآور سرمایه در بخش 

مشاغل کوچک به انباشت  .آوردرسمی به وجود می

سرمایه در بخش رسمی از طریق پیوندهای پیشین و 

وکارهای رسمی بدون کسب .رسانندپسین یاری می

وزیع، محصوالت خود های مستقیم در تگذاریسرمایه

 .کنندی مشاغل خُردمقیاس توزیع میرا به واسطه

رد محصوالت را با سود حداقلی وکار خُکسب

های رسمی منتقل را به بنگاهفروشد، و سود می

دادهای وکارهای خُرد همچنین درونکسب .کندمی

ها های رسمی فراهم کرده و آنهزینه را برای بنگاهکم

 5.سازندتر سرمایه میه انباشت بیشرا قادر ب

فرد در توزیع مواد غذایی جایگاهی منحصربه

-هر ساله، حکومت قیمت .بخش رسمی اقتصاد دارد

هایی را برای محصوالت کشاورزی، از جمله اما نه 

محدود به گندم، پنبه، تنباکو، سویا، برنج، ذرت و 

ترین خود دولت بزرگ .کندچغندر قند تعیین می

ها را در انبارها در خریدار این محصوالت است و آن

لت این محصوالت را دو .کندسراسر کشور ذخیره می

های خود فرآوری کرده و از طریق یا در کارخانه

-کنندگان میهای خصوصی به دست مصرفبنگاه

المللی ر ملی یا بینرساند یا این محصوالت را در بازا

ی همچنین سیاست دوگانهدولت  .رساندبه فروش می

گیرد، یکی برای بخش کار ـ بازار را به کار می

های صنعتی و کشاورزی و دیگری برای بخش

ی دولت برای شدهحداقل دستمزد تعیین .خدماتی

های تر از حداقل دستمزد بخشبخش کشاورزی کم

عالوه بر این، دولت قوانین  .صنعتی و خدماتی است

-برای کارگران کشاورز به کار نمیکاری مشابهی را 

های رایج در کشاورزی عبارتند از استفاده رویه .گیرد

از کار کودک، وادار کردن کارگران به انجام کار اضافی 

برسازمان و ارائه نکردن هیچ بدون پرداخت اضافه

مادران )سکر و دیگران مزایایی برای زنان باردار یا تازه

1987.) 

های کنترل درآوردن قیمتبرای دولت تحت 

از این منظر،  .تولید کشاورزی بسیار مهم است

ها به ساکنان شهر مواد غذایی با فروشان مدتدست

ی خود در جهت اند که به نوبهقیمت کم عرضه کرده

های دولتی داشتن دستمزدها هم در بخشپایین نگه

برای  .کندو هم خصوصی اقتصاد رسمی کمک می

درصد در  90تا  10های مواد غذایی متمثال، قی

تر های رسمی ارزانها به نسبت سوپرمارکتبازارچه

مشغول پایین نگه با این حال، دولت همواره دل .است



 یو مقامات محل یابانخی فروشاندست نیب زیست                                                                                                  622

 

ها به منظور کاهش نارضایتی در میان داشتن قیمت

 .انددستانی است که به این بازارها وابستهتهی

درت های دولت کاهش قیکی از دغدغه

مقیاسی است که تهدیدی برای کاران بزرگکاسب

زارت دارایی به شکل و .تسلط یافتن بر بازار هستند

های اصلی های بازرسی را در ورودیپراکنده ایست

ها پیش طور که قرندهد، درست همانشهر قرار می

های حامل کامیون .افتاددر دوران عثمانی اتفاق می

ی دهندهحساب نشانباید صورتمواد غذایی به شهر 

ی وکار، شمارهمیزان و نوع مواد غذایی، عنوان کسب

 .مالیاتی و آدرس گیرنده را به همراه داشته باشند

دولت برای مداخله در فعالیت دومین روش 

 .هاستمقیاس مالیات ستاندن از آنکاران بزرگکاسب

طه چندین سال است که دولت موضعی دوپهلو در راب

با  .پا اتخاذ کرده استبا مالیات بستن بر تجّار خرده

طور مقیاس بهکاران بزرگاین حال، وجود کاسب

وکارهایی که مشخص، و شمار رو به افزایش کسب

طور کلی دولت را وادار به کنند بهفرار مالیاتی می

ای نارضایتی فزاینده f.تر کرده استاتخاذ موضعی فعال

دهندگان وجود دارد که دولت را به لیاتدر میان ما

دولت  .دهدسمت تشدید پیروی مالیاتی سوق می

دهد زیرا ناتوان از مشروعیت خود را از دست می

توزیع برابر بار مالیاتی در میان طبقات اقتصادی 

 .گوناگون است

مقیاس به منظور غلبه بر کاران بزرگکاسب

رسمی بودن تا  مندی ازهحصار دولت و برای بهر

بعضی از  .شوندحدی در بخش رسمی ادغام می

رسمی در وکاری شبهمقیاس کسبکاران بزرگکاسب

وکار ممکن برای مثال، یک کسب .کنندشهر ایجاد می

است عنوان کاری قانونی داشته باشد اما از تمام 

ها و وجوه را مقررات پیروی نکند یا تمام مالیات

وکار قانونی امکان فرار مالیاتی را کسب عنوان .نپردازد

آورد که مقیاسی فراهم میکاران بزرگبرای کاسب

-ها منتقل میمحصول را از محل تولید به بازارچه

-کارانی را جلب میاین مزیت نظر سایر کاسب .کنند

وکار با تولیدکنندگان کند که متقاضی جوازهای کسب

ی ترل کل زنجیرهیا کسانی هستند که در پی کن

 .اندکاالیی

های دولتی ستیزگرانه در مورد سیاست

فروشان را ها دستها و افزایش مالیاتکاهش قیمت

طور مداوم فروشان بهدست .دهددر تنگنا قرار می

شود تا مواد ها میشکایت دارند که دولت مانع آن
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 .قیمت را به جمعیت شهری ارائه دهندغذایی ارزان

دولت »کند فروش مطرح میطور که یک دستنماه

طور که بر وکارهای بزرگ، آنکنترل چندانی بر کسب

آن تاجران بزرگ  .کندمشاغل ما دارد، اعمال نمی

ها تعهد اند؛ آندارای حجم عظیمی از فرار مالیاتی

 .اندازندشان به تعویق میمالیاتی خود را بنا به میل

وکارهای بزرگ ندارد ار آن کسبدولت کاری به ک

 g«.افتدفقط دنبال افراد معمولی مثل ما می

کردند که کارگزاران فروشان اغلب اشاره میدست

-ها را به چشم متواریان مالیاتی بالقوه میدولتی آن

فروشان به طور که یکی از دستهمان .نگریستند

 :آوردخاطر می

های بازرسی یستهای ما را در ابارها کامیون

ما را در  .داشتندبدون هیچ دلیل مشروعی نگه می

دادند که گویا ها طوری نشان میاخبار تلویزیون

ها ما آن .های گران در بازار ما هستیممسئول قیمت

ی مواد غذایی را عنوان مافیایی که کنترل عرضهرا به

دارد ها را در بازار باال نگه میدر دست دارد و قیمت

کنیم از میان تمام کاری که ما می .کردندمعرفی می

مان از برداشتن شخص واسطه و خرید مواد غذایی

 .محل تولید و انتقال آن به بازار است

به بیان خالصه، دولت مستقیم و غیرمستقیم 

وکارهای خُردمقیاس، در این مورد از وجود کسب

عیت شهری، پای مواد غذایی به جمفروشندگان خُرده

ها موجب فعالیت فروشندگان بازارچه .بردمنفعت می

پایین ماندن دستمزدها در نهادهای دولتی و نیز 

وکارهای دوم، دولت به کسب .شودبخش خصوصی می

کاری حلی برای بیی راهپا به مثابهغیررسمی خرده

ها و مزاجانه مالیاتنگرد و به شکلی دمدمیمی

سوم، دولت توجه  .کندتی را وضع میمقررات دول

ای به کنترل و پایین نگه داشتن قیمت مواد ویژه

ی پا به واسطهبنابراین، وجود تجّار خُرده .غذایی دارد

هزینه باعث کاهش ایجاد اشتغال و کاالهای کم

لت با این حال، دو .شودآنتاگونیسم اجتماعی می

ی کاران را به منزلهموفقیت نسبی برخی از کاسب

تهدیدی برای منفعت خود در انباشت سرمایه و 

های مواد غذایی درک سیاستش برای کنترل قیمت

از این رو، دولت زمانی که مقیاس عملیات  .کندمی

-تری وضع مییابد، مقررات بیشدادوستد افزایش می

 .کند
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 یمحل هاییشهردار و فروشاندست

جای دولت های محلی بهدر آنکارا، شهرداری

فروشان و مرکزی مقررات را برای فعالیت دست

وکار بازاری وضع گوناگون کسب مداخله در وجوه

دولت ترکیه نظام بوروکراتیک متمرکز و  .کنندمی

ویکر  .نیرومند خود را از امپراتوری عثمانی به ارث برد

های ترین دولتکی از مرکزیی»( این را 228 :1981)

حکومت مرکزی مسئولیت را به  .نامدمی« جهان

کند اما مقامات ملی بر شهرها از شهرها واگذار می

برای  .ترین جزئیات نظارت دارندنزدیک تا کوچک

-مثال، شهرداران منتخب اگر ترجیحات سیاست

شان در تضاد با حکومت مرکزی قرار گیرد، گذارانه

های شهرداری .شوندمناصب خود برکنار می گاهی از

بنابراین  .محلی به لحاظ مالی وابسته به دولت هستند

ها درآمد خود از دولت را که شهرداریبرای این

ها و ترجیحات گیریتضمین کنند به پیروی از جهت

 :1981ویکر ) .پردازندی حکومت میگذارانهسیاست

های ترکیه برای تر دولتبیش»( اشاره دارد که 226

گیری های کارگمارانه و قوای تصمیماستفاده از قدرت

ها برای پاداش دادن خویش در جهت تصویب پروژه

-ای درنگ نمیبه مخدومان و حامیان خود لحظه

در نتیجه، تنظیم بازارها به دست شهرداری « .کنند

های رون بستر دولت و سیاستمحلی را باید د

ی حاکم، رهبران طبقه .اس آن تحلیل کردمقیکالن

مرتبه و برخی از های عالیسیاسی، بوروکرات

های تجاری تا حد بسیار زیادی از مرکزیت سرکرده

این ائتالف، منافع خود را در تداوم  .برندبهره می

 .گذاری کرده استدولت مرکزی سرمایه

گیرندگان دولت مرکزی به مقامات تصمیم

مکان مجازات کردن یا پاداش دادن به مردم انتخابی ا

ی ها یا به واسطهمحلی را از طریق اجرای پروژه

حزب حاکم  .دهندبازپس گرفتن خدمات شهری می

های بازاری را ایجاد کرده و در یک شهرداری سیاست

ها به منظور کسب حمایت انتخاباتی یا تحصیل از آن

مقامات محلی برای  .کنددرآمد بادآورده استفاده می

ها دارای سازوکارهای متعددی در کنترل بازارچه

جهت پاداش دادن یا مجازات کردن مردم در یک 

 .ی خاص هستندمحله

  

 متیکنترل ق

های طور که در باال گفته شد، شهرداریهمان

های تجاری در محلی به لحاظ تاریخی کنترل فعالیت

شان گسترش یافته هآنکارا را بر عهده داشته و مداخل
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ای هر بازارچه 1980ی پیش از دهه .است

خاص خودش را داشت که منصوب  ضابط مأموران

تری به های بیششهرداری بودند و مسئولیت

در بسیاری از  .دوران عثمانی داشتند محتسبان نسبت

-ضابط .دفتر خاص خود را دارد ضابط ها،بازارچه

و روزانه چندین بار برای اند همواره در حال حرکت ها

-های تجاری مختلف به غرفهبررسی و کنترل فعالیت

 .زنندها سر می

، شهرداری کنترل 1990ی تا اواخر دهه

های مواد غذایی قیمت سفت و سختی را بر قیمت

گذاری در تطابق با سیاست قیمت .کرداعمال می

ها را بررسی کرده از ها تمام غرفهضابط قدیم،

خواستند تا برچسب قیمت کاال را فروشندگان می

برچسب قیمت قرار بود  .ی اقالم نصب کنندبرای همه

-درصد سود ورای صورت 30حاکی از چیزی بیش از 

این برخوردها یکی از منابع  .حساب هزینه نباشد

فروشان و شهرداری اصلی ستیز بین دست

یا  هالحا فهرست قیمت را از مأموران هاضابط .بود

بنا به این  .کردندفروشی محلی دریافت میبازار عمده

حداقل قیمت برای هر قلم جنس را هاضابطفهرست،

توانستند فروشان نمیاگر دست .کردندتعیین می

برای هر قلم  هاضابط حساب را نشان دهند،صورت

فروش را به خاطر نشان جنس قیمتی تعیین و دست

 8.کردنداب جریمه میحسندادن صورت

التماس هاضابط فروشان اغلب بهترین دستدستتهی

شان نکنند چرا که توان پرداخت کردند تا جریمهمی

 .آن را نداشتند

، با آزادسازی اقتصاد در 1990ی در دهه

این کنترل سفت و سخت قیمت  9زمان دولت اوزال،

اجازه  دولت .تدریج رو به فراموشی رفتدر بازارها به

های عرضه و تقاضا نوسان ها بنا بر پویاییداد تا قیمت

همچنان تمام  هاضابط با این حال، .داشته باشند

کنند، ها و برچسب قیمت کاالها را کنترل میغرفه

ها نیستند یا حسابهرچند دیگر به دنبال صورت

فروشان برای شوند که دستای نمیجویای هزینه

های اگر فروشندگان برچسب .اندتهمحصول پرداخ

ها مجازاتی بر آن هاضابط قیمت را نصب نکنند،

ترازوی فروشنده را  هاضابط .کنندتحمیل می

 .شونددارند و بنابراین مانع از کسب او میبرمی

کوشند چنین مشکالتی را در فروشان میدست

سطحی فردی حل کنند و متمایل به گسترش روابط 

این مسئله  .هستند ضابط رسمی خوب با مأمورانغیر

گذارند و زمانی که فروشندگان مقررات را زیرپا می

شوند، اگر ها میمجبور به پرداخت جریمه
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تواند بسیار مهم پوشی کند، میآشنا چشم ضابط یک

 .باشد

 فروش محل کنترل 

شهرداری محلی همچنین منفعتی در تنظیم 

یکی از  .های اقتصادی شهر دارددهی فعالیتو سازمان

ی شهرداری در تجارت خیابانی اهداف مهم مداخله

-شهرداری به .افزایش درآمد برای مخارج خود است

ها آوری وجوه و جریمهطور غیررسمی دست به جمع

شهرداری محلی مدعی حق به مدیریت  .زندمی

فروشان به خاطر استفاده از هاست و از دستبازارچه

اکثریت  .کندآوری میها وجوه اجباری جمعازارچهب

آوری این وجوه از فروشندگان اعتراضی به نفس جمع

ارند بلکه نسبت به میزان و جانب شهرداری ند

که به محض آن هاضابط .اندها معترضبندی آنزمان

کنند برای های خود را حاضر میفروشان غرفهدست

شوند، که این یعنی می آوری وجوه سرازیرجمع

که در واقع بدانند فروشی فروشان پیش از آندست

 .خواهند داشت یا نه باید وجوه را بپردازند

کاران بزرگ )صاحبان این مسئله البته کاسب

اندازد رسمی( را زیاد به دردسر نمیهای نیمهشرکت

 .فروشان استها بیش از دستی سود آنزیرا حاشیه

ها معموالً بدون جرّوبحث وجوه را آن

ها همچنین تمایل دارند آن .پردازندمی هاضابط به

داشته باشند، یعنی ضابط ای با مأمورانروابط حسنه

 .ای که طرفین به لحاظ مالی از آن سود ببرندرابطه

تر درگیر جرّوبحث و مناقشه فروشان میانی بیشدست

روز مشخص چه  دانند طی یکشوند زیرا نمیمی

-هرچند دست .مقدار پول به دست خواهند آورد

پردازند اما همچنان بر فروشان روزانه این وجوه را می

فروشان دست .کنندسر پرداخت آن جرّوبحث می

ها آن .تر اهل جرّوبحث هستندای از همه بیشحاشیه

ها آن .اندکالً مخالف پرداخت این وجوه

کنند تا به این دلیل ساده ست میدرخوا هاضابط از

ی پرداخت معاف شوند کنند از دایرهکه سودی نمی

 .گوش شنوایی ندارند هاضابط اما عموماً 

های فروش به انواع کنترل شهرداری بر محل

ای منجر فروشان حاشیهدیگر مواجهه با این دست

-ضابطهای رسمییکی از مسئولیت .شده است

رای فراهم کردن گردش آسان کاالها تدارک فضا ب ها

تر جایی که بیشاز آن .هاستو مردم درون بازارچه

ای هستند ـ یعنی در راستی حاشیهفروشان بهدست

کنند ـ های بازارچه کار میروها یا حاشیهراه

سان به خاطر حفظ گردش آ هاضابط معموالً



 627                                                                                                              ی مهرداد امام ی/ ترجمه نیرجب وارچ

 

 
 

ر د .کنندها را آزار و اذیت میونقل آنحمل

کشند و فروشان فریاد میبر سر دست هاضابط نتیجه

ها را کنند یا حتی اجناس آنشان میچپ نگاهچپ

های آتشینی بین در عوض، جرّوبحث .کنندضبط می

در  .شودظاهر میهاضابط ای وفروشان حاشیهدست

فروش زمانی یک مورد حاد، یک دست

دند اقدام به اجناس وی را ضبط کرهاضابط که

دهی ی بین سازماناینک به رابطه 11.خودکشی کرد

 .فروش و حکومت محلی خواهم پرداختدست

  

 هاغرفه عینزاع بر سر توز

های فروش ها یا محلدر گذشته بازارچه

کردند، مادامی که وجوه را به شهرداری پرداخت می

ای قرار فروش یا فروشندهتدر دسترس هر دس

پس از مهاجرت بزرگ به آنکارا که آغاز آن  .گرفتمی

ای از افراد بود و ورود شمار فزاینده 1950ی در دهه

به تجارت بازاری، تقاضا برای فضا به نسبت عرضه 

ها طی چندین سال، اتاق اصناف بازارچه .تر شدبیش

ها را در میان اعضایش بر عهده مسئولیت توزیع غرفه

-ی جدید تأسیس میارچهزمانی که یک باز .داشت

های تجاری ها برای شرکتشود، اتاق اصناف بازارچه

کم یک غرفه فراهم کرده و سپس مابقی بزرگ دست

با  .کندرا به قید قرعه بین اعضای خود توزیع می

های یی اخیر، برخی از شهردارهوجود این، در ده

از ها را اند تا کنترل توزیع غرفهمحلی سعی داشته

ترین اصلی .ها خارج کننددست اتاق اصناف بازارچه

دلیل برای این تغییر این است که اعضای شورای 

شهر و شخص شهردار خواهان استفاده از توزیع 

شان به قدرت منظور گسترش دسترسیها بهغرفه

 .[ هستند8کارگماری]

ها حکومت ناتوان از کنترل کامل توزیع غرفه

ری در این زمینه دو تالش جدی شهردا .بوده است

نخست، در یک منطقه، حکومت بعضی  .داشته است

ها را برای هر عضو شورای شهر کنار گذاشته و از غرفه

ها ها اجازه داده تا مابقی غرفهبه اتاق اصناف بازارچه

غرفه  591شهرداری  .را در بین اعضایش توزیع کند

 120اد کرده و ی ماماک ایجی جدید محلهدر بازارچه

ها را در بین آن غرفه را برای خودش نگه داشته تا آن

حزبی دسته از اعضای شورای شهر توزیع کند که هم

ی نامهی یک دوهفتهبه گفته .شهرداری هستند

غرفه برای هر یک از این قبیل اعضای  40محلی، 

ها این غرفه12 .شورای شهر نگه داشته شده است

-پول و/یا حمایت انتخاباتی توزیع می ظاهراً در عوضِ
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-ها و خود دستمقامات اتاق اصناف بازارچه .شدند

شدت در برابر این موضوع واکنش نشان فروشان به

فروشان که در گذشته اند چرا که برخی از دستداده

های قدیمی صاحب غرفه بودند در در بازارچه

 .ه شوندتوانند صاحب غرفهای جدید نمیبازارچه

ها از ی اتاق اصناف بازارچهدرنتیجه، هیئت مدیره

ها به مدت یک ماه تا زمانی که طریق باز نکردن غرفه

حلی پیدا شود دست به اعتراض علیه تصمیم راه

در  (1993:1 ماماک ینامهدوهفته) شهرداری زدند

های اضافه در ی این اعتراض، شهرداری غرفهنتیجه

 .فروشان قدیمی قرار داددسترس دست

یک شهرداری دیگر نیز سعی کرد کنترل 

تأسیس را از ی تازهها در یک بازارچهتوزیع غرفه

طریق عقد قراردادی غیررسمی با مقامات اتاق اصناف 

بنا به این قرارداد،  .ها در دست بگیردبازارچه

شهرداری برای هر یک از مقامات اتاق اصناف دو 

ی شخصی به این شرط فراهم غرفه جهت استفاده

کرد که اتاق اصناف ساکت بماند و در هیچ اعتراض 

طبق این معاهده، شهرداری  .ای مشارکت نکندجمعی

 .کردها را بنا بر میل خود توزیع میمحلی مابقی غرفه

بدین ترتیب، اعضای شورای شهر از طریق استفاده از 

تحصیل « درآمدی بادآورده»قدرت اجرایی خود 

ها و توافق غیررسمی بین اتاق اصناف بازارچه .دکردن

دهد که در این مورد، اتاق این شهرداری نشان می

 .اصناف و شهرداری منافع مشترکی داشتند

ی ام، مداخلهطور که نشان دادههمان

تنها برحسب وکارهای تجاری نهها در کسبشهرداری

لکه رساند بافزایش درآمد به خود شهرداری سود می

گیرندگانی در همچنین به نفع آن دسته از تصمیم

شهرداری است که از مناصب خود در جهت 

این  .کننددستاوردهای شخصی و سیاسی استفاده می

دقیقاً به خاطر منافع سیاسی و شخصی این 

گران است که امور شهری، تسهیالت جمعی و کنش

های اقتصادی در معرض مقررات و کنترل فعالیت

 .گیرندو سخت قرار می سفت

  

 کار طیبر سر شرا کارینزاع و هم

ی ستیز بین شهرداری و آخرین حیطه

-فروشان حول شرایط فیزیکی کار شکل میدست

فروشی غیررسمی حضور یکی از خصایص دست .گیرد

های خصوصی های عمومی و نه ملکآن در مکان

شهرداری محلی مسئول بهبود شرایط کاری  .است
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ست، چیزی که به یک اندازه هم به کارفرمایان و هم ا

 .رساندبه کارکنان سود می

هم کارفرمایان و هم کارکنان خواستار بهبود 

اند که به شهرداری شرایط کاری در عوض وجوهاتی

ی یک محل کار ایدئال، بنا به گفته .پردازندمی

شده، دارای دستشویی، فروشان، باید سنگفرشدست

هایشان، سقف، آب جاری به ینگ برای کامیونپارک

های فاضالب، وشوی محصول، سیستممنظور شست

ی های تخلیههای جادار، محلروشنایی کافی، غرفه

شده و تمیزی منظم و زباله برای محصوالت خراب

فقدان برخی از این خدمات، فروشندگان  .کامل باشد

یمن قرار را در معرض شرایط کاری ناسالم و غیرا

در زمستان، ممکن است فروشندگان در  .دهدمی

دماهای زیرصفر بدون سقفی برای محافظت از خود 

بیماری رایج بین  .در برابر باران یا برف کار کنند

توان آن را بیماری فروشندگان رماتیسم است که می

های البته ناخوشی .مربوط به شرایط کاری دانست

ل کمردرد که منشأ آن ناشی از کار دیگری هم مث

های سنگین یا خم شدن در زمان بلند کردن جعبه

شهرداری  .هاست، در کار استیخدمت به مشتر

های مرتبط با کاری را ورای مسئولیت چنین ناخوشی

اما مسائل کاری بسیاری وجود دارند که  .داندخود می

 .هاستشهرداری مسئول حل آن

قیاس و بانفوذ و مکاران بزرگبرخی از کاسب

طور مداوم پیرامون ها بهمقامات اتاق اصناف بازارچه

های بهبود شرایط محل کار در ارتباط با شهرداری

ها همچنین به منظور رساندن آن .اندمحلی

ها شان به گوش شهرداری از طریق رسانهتقاضاهای

کوشند به ها میبدین نحو، آن .کنندرسانی میاطالع

ر عمومی شکل داده و بر مقامات منتخب فشار افکا

ی نزدیک ارابطه هاضابط فروشان بااگرچه دست .آورند

ای به مطرح کردن این موضوعات ندرت عالقهدارند، به

فاقد قدرت بسیج منابع در  هاضابط ها دارند، زیرابا آن

با این حال،  .های فروش هستندجهت بهبود مکان

در میان  هاضابط طالبات خود را بافروشان مدست

 .گذارند تا آن را به گوش شورای شهر برسانندمی

شرایط محل کار بسته به شهرداری محلی، و 

 .شوندتا حد زیادی بنا بر سطح طبقاتی متفاوت می

تنها یک مورد از پنج شهرداری محلی در آنکارا 

شرایط کاری مناسبی را فراهم کرده که نزدیک به آن 

عنوان شرایط کاری فروشان بهتیزی است که دسچ

شهرداری مّد نظر شهرداری  .کنندایدئال تلقی می
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ی چانکایاست که در آن محالتی با ساکنان منطقه

 .متوسطی قرار دارنددارای درآمدهای باال و طبقه

فروشان شهرداری این منطقه را بهترین دست

اما  .دانندشهرداری از بین پنج شهرداری محلی می

کارگرنشین درون  ها در محالت طبقهبعضی بازارچه

ری چانکایا وجود دارند که ی شهردامحدوده

های موجود در تر شبیه به بازارچهشان بیششرایط

 .سایر مناطق شهرداری است

ها در برخی محالت پیامد بهبود بازارچه

 ، هیچ1980ی تا اواخر دهه .ای داشته استناخواسته

-تهای آنکارا پیشرفتی نداشتند و دسیک از بازارچه

عنوان خصلت فروشان شرایط کاری ناسالم را به

که موازات آنبه .کردندآور کار خود تلقی میتأسف

فروشان به ها پیشرفت کردند و دستبعضی از بازارچه

های کاری بهتری دسترسی یافتند، آگاهی آنان محیط

ی شرایط یش یافت و شروع به مطالبهاز نابرابری افزا

های انضمامی که نمونهبه محض آن .کاری بهتر کردند

فروشان مطالبات خود برای به وجود آمدند، دست

 .ها را افزایش دادندتر بازارچهشرایط بهتر در بیش

فروشان بر سر شرایط ، دست1993در اواخر 

ی ای مشخص در منطقهکاری اسفناک در بازارچه

مقامات اتاق  .شهرداری ماماک مشاجره داشتند

ای را تنظیم کردند و خواهان ها عریضهاصناف بازارچه

مالقات با شهردار برای بحث در مورد بهبود شرایط 

 .ی ماماک شدند که پذیرفته نشدکاری در بازارچه

ها ی اتاق اصناف بازارچهپس از آن، هیئت مدیره

تفاوتی شهردار انجام بی تصمیم گرفت اقدامی علیه

ای هها اعالمیهرئیس اتاق اصناف بازارچ .دهد

ی ما هیئت مدیره»مطبوعاتی منتشر و اعالم کرد که 

مان برآورده نشود از تصمیم گرفته که اگر مطالبه

مان به مدت یک ماه کامل هایطریق باز نکردن غرفه

ک در ی ماماهای موجود در منطقهدر تمام بازارچه

 ینامهدوهفته« )برابر شهرداری اعتراض خواهیم کرد

بعدها، توافقی بین شهرداری و اتاق  (.1993 ماماک

 .ها حاصل شداصناف بازارچه

ها همچنین بهبود شرایط کاری در بازارچه

در  .ی کارزار انتخاباتی شده استتبدیل به یک مسئله

ی بهبود تمام انتخابات محلی، نامزدهای جدید وعده

فروشان در ازای حمایت انتخاباتی محیط کاری دست

فروشان بسیاری از دست .دهدها را میاز جانب آن

هایی پس از انتخاب شدن اشاره دارند که چنان وعده

 .شوندمدیران منتخب به راحتی فراموش می
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 فروشاندست یهمبستگ

دهد، ی باال نشان میگونه که نمونههمان

فروشان گاهی اعتراضات جمعی در برابر مقامات دست

دهند و های خود انجام میمحلی از خالل انجمن

فراخوان برای اعتصاب جمعی سالحی نیرومند با 

ی مواد غذایی فرض نقش مهمی است که برای تهیه

ی دیگر، شورای محلی در نمونه .کنندایفا می

تجاری در محله تصمیم به توقف فعالیت ی ینیمنطقه

ی کارشیکایا گرفت و دست به ساخت مرکز بازارچه

 .خرید در مکانی زد که بازارچه در آن قرار داشت

ها با شهردار مالقات مقامات اتاق اصناف بازارچه

کردند تا از وی بخواهند که این تصمیم را لغو کند اما 

با این تحول، مقامات اتاق  .ها نادیده گرفته شدندآن

ها آن .ها تصمیم به اعتراض گرفتندزارچهاصناف با

فروش دست 1120اعتراضی را سازمان دادند و حدود 

در آن روز مشخص،  .در آن شرکت کردند

های خود را ها رفتند اما غرفهفروشان به بازارچهدست

ها و خود مقامات اتاق اصناف بازارچه .باز نکردند

رداری مطلع فروشان مشتریان را از تصمیم شهدست

ها برای حفظ بازارچه کردند و خواهان حمایت آن

آوری امضا در بازارچه، اتاق اصناف کارزار جمع .شدند

اش بودند و به راه انداخت که مشتریان محلی حامی

 .آوری شدامضا جمع 100000چیزی بیش از 

مان خواهیم بازارچهنمی»که ها با گفتن اینمشتری

ها هزار نفر از در این بازارچه ده .ه شودغیرقابل استفاد

شهرداری  .کنندمردم مواد غذایی خود را تهیه می

 زمان« )گیری علیه ما را متوقف کندباید تصمیم

 .حمایت خود را نشان دادند (13 :1992

های خود به فروشان با نگشودن غرفهدست

شان ادامه دادند در حالی که تجُار و اتاق اعتراض

ناف کارزارهای تبلیغاتی خود در آن منطقه و در اص

این اعتراض و حمایت  .کل آنکارا را تشدید کردند

طور معکوس روی فروشان بهعمومی فزاینده از دست

موضع سیاسی شهردار و حزب سیاسی وی تأثیر 

ها موفق شد به دادگاه اتاق اصناف بازارچه .گذاشت

شهرداری و ی هفتم برای لغو تصمیم اداری شعبه

فروشان زمانی که دست .حفظ بازارچه مراجعه کند

ها مشغول پرداختن به تصمیم بود جلوی رئیس آن

کنفرانس  .ساختمان شهرداری تجمع کردند

های ها در تمام روزنامهمطبوعاتی اتاق اصناف بازارچه

سراسری پوشش داده شد و تصمیم اتخاذشده موجب 

گاه عموم ار در پیشکاهش اعتبار شهرداری و شهرد

فروشان های دستشد و حکایت از تأثیر زیاد انجمن

 .بر تصمیمات شهرداری داشت
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گرای دارای قدرت مداران نخبهسیاست

عنوان بخشی از نظام سیاسی مقتدر، مرکزی و به

شان را بدون مشورت با هایبلندمدت عموماً تصمیم

ها فروشان یا مشتریان آنستخود د

شورای شهر بر تصمیم خود پافشاری 13 .رندگیمی

کند به رغم این واقعیت مسلّم که نه مردم محلی می

 .فروشان موافقتی با تصمیم ندارندو نه دست

های جمعی مطرح شده، طور که در رسانههمان

شورای شهر از طریق تالش برای ساختن یک مرکز 

خرید جدید سعی داشت منابع نوینی برای خود و 

های آنان با این حال، تالش .دارانش ایجاد کندهوا

شان فروشان و مشتریاننهایتاً با اقدام قاطع دست

 .نقش بر آب شد

 

 بندیجمع

ی انباشت دولت متمرکز ترکیه کاماًل با نظریه

حتی با گذار اقتصاد ترکیه از  .خوانی داردسرمایه هم

کنترل دولتی به کنترل بخش خصوصی، دولت 

شرایط الزم برای انباشت سودآور سرمایه و همچنان 

پایین نگه داشتن دستمزدها برای کارکنان خود را 

به رغم تغییرات سطحی، دولت متمرکز  .کندایجاد می

بنابراین، منطقی است  .نخورده باقی مانده استدست

-گذاری دولتی در رابطه با دستکه بگوییم سیاست

احی شده و نه در فروشی نه به منظور نابودی آن طر

جهت اجازه دادن به آن برای فعالیت کردن کامل 

در عوض،  .تحت لوای نیروهای بازار شکل گرفته است

-گذاری دولتی در ترکیه سعی دارد کسبسیاست

فروشی را به منظور ادای سهمی مهم وکارهای دست

در فشار نزولی بر دستمزدها تا حد کافی شکوفا نگه 

 .دارد

ی شهرداری در اکی از مداخلهاین پژوهش ح

های درآمدزای کاسبان وجوه گوناگون فعالیت

غیررسمی تحت سرپرستی و کنترل شدید دولت ملی 

گذاری راستا با سیاستهای محلی، همشهرداری .است

فروشی مثل تعیین و دولتی، در وجوه مختلف دست

دهی ها؛ و سازمانها؛ کنترل توزیع غرفهکنترل قیمت

 .کنندهای فروش مداخله میدهی محلو بازسازمان

-های اقتصادی دستی شهرداری در فعالیتمداخله

فروشان گاهی منجر به اقدامات فردی و جمعی 

در هر صورت، شرایطی که از  .شودفروشان میدست

فروشان ممکن است خودآیینی ها دستطریق آن

ند، مشخص تری نسبت به کنترل دولتی پیدا کنبیش

 .نیستند
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 هایادداشت 

نویسنده مایل است مراتب قدردانی خود را از لیندا فولر، . 1

جان گراس، آلفونسو مورالز و ویراستاران ناشناخته به خاطر 

های شان در مورد نسخهبازخوردهای سودمند و هوشمندانه

 ی این فصل اعالم کند.اولیه

کنم بدین فاده میاست« مسکن غیررسمی»ی من از واژه. 2

های بایر دولتی را اشغال کردند شان یا زمینخاطر که ساکنان

اند. در بسیاری طور غیرقانونی زمین کشاورزی خریدهیا به

موارد ساکنان نیز در اقتصاد خیابانی غیررسمی مشارکت 

 داشتند.

های دولت و شهرداری به مسکن غیررسمی مختلف واکنش. 3

های گسترش شهری را شده، طرحاضی اشغالبود: از یک سو ار

کردند اما از دیگر سو، حزب سیاسی بر مسند کار منقطع می

جا به دست کوشید حمایت انتخاباتی از جانب ساکنان آنمی

آورد و بنابراین همواره به دنبال اجرای سفت و سخت قوانین 

 (.286: 1979؛ نلسون 1976نبود )بنگرید به اوزبودون 

جمهور جمهوری ترکیه صطفی کمال، نخستین رئیسم. 4

گذاری رژیمی موفق به سرنگونی امپراتوری عثمانی و بنیان

 راستا با غرب شد.ترکیه هم« نوسازی»قدرتمند با هدف 

ی خوبی هم برای تولید کارگاهیِ غیررسمیِ قالی نمونه. 5

 (.1987پیوندهای پیشین و هم پسین است )آیاتا 

گران متعدد، برآوردهای مربوط به درآمد ی پژوهشبه گفته. 6

درصد تولید  137.8درصد تا  11.5نشده از وکارهای ثبتکسب

: 1994نووامبر  1، حریت ناخالص ملی متفاوت است )روزنامه

وکار (. بنا به همان منبع، میزان فرار مالیاتی مربوط به کسب7

یک دالر  )آن زمان 1994حدود سه میلیارد دالر آمریکا در 

 لیر( بود. 36000معادل 

گفت، دو صاحب فروش نظر خود را میزمانی که این دست. 7

های مالیاتی به کارکنان صنعت به منظور فرار از وام و بدهی

 خود از کشور گریخته بودند.

-ی نقدی در آن زمان حدود نیمی از دستمزد روزانهجریمه. 8

 ی یک کارگر در بازار بود.

وزیران و رؤسای وت اوزال برخالف سایر نخستتورگ. 9

ی کار برای بانک وکار و سابقهای در کسبجمهور، تجربه

که وی منصبی حکومتی در دوران جهانی را داشت. پیش آن

ی بانفوذی از رژیم نظامی بر عهده بگیرد، او رئیس اتحادیه

منتهی  ی تورگوت اوزال او را به مسیریکارفرمایان بود. سابقه

ای را پی بگیرد که در تضاد با های دولتیکرد تا سیاست

 های دولتی سنتی بودند.سیاست

مقیاس به کسانی اشاره دارد که دارای کاران بزرگکاسب. 10

اند، در حالی که فروشندگان میانی رسمیوکارهای نیمهکسب

د. فرمایان عادی هستنداران یا خویشسرمایهعموماً لمپن

ای هستند که به ای یا کارگران بازنشستهفروشان حاشیهدست

واردها به شهر کنند و یا تازهخاطر درآمد اضافی کار می

تر در مورد مقیاس محاسبه بنگرید هستند. برای اطالعات بیش

 .(2000به وارچین )

ی اش را در حاشیهساله غرفه 56فروش یک دست. 11

اجناس وی  هاضابط کها باز کرد. پس از آنی کارشیکایبازارچه

را ضبط کردند او به روی سقف ساختمانی شش طبقه رفت و 

ی کاسبی که به او هم اجازهتهدید به خودکشی کرد مگر آن

در بازارچه دهند. پلیس وی را متقاعد کرد که خودکشی نکند 
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 فروش گریان چنینو او را به کالنتری برد. در کالنتری، دست

ام را در بازارچه باز دهند غرفهبه من اجازه نمی هاضابط »گفت:

کار ها را سیر کنم. چهکنم. من سه بچه و خانواده دارم. باید آن

دسامبر،  22، حریت شهر)روزنامه« توانم انجام دهم؟می

1993 :3.) 

[ فاواحد پول ترکیه. م.] بنا به همین منبع، معادل لیری. 12

 شد.دالر آمریکا می 200تا  1500ها حدود فههر یک از غر

باید اشاره کرد که این دو شهردار در انتخابات محلی . 13

بعدی دوباره انتخاب نشدند. در واقع مردم محلی دست رد بر 

 گرا زدند.ی اقتدارگرا و نخبهی ادارهی شیوهسینه
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[2] marketplace 

[3] hal 
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است. این « نیروهای مبارزه با سدّ معبر»کارکرد اصلی آن 

کلمه در زبان ترکی از واژگان قدیمی مربوط به دوران عثمانی 

 است که امروزه هم کارکرد خود را دارد. م.فا.

[5] Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası 

[6] gate tolls 

[7] Gecekondu: هایی غیررسمی که در ایران مسکن

های مختلفی به خود گرفته شان نامگیریی شکلبنا بر نحوه

آباد، زورآباد، حصیرآباد و غیره. برای آباد، مفتاست: حلبی

اثر آصف بیات  خیابانی هایسیاست تر بنگرید بهاطالعات بیش

(1391 :61.) 

[8] patronage 
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